
( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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Ὀἰο θα Ὀγ (τοοσῖὶς 



ΒΟΉΟΙΙΑ ΙΝ ΑΒΙΒΤΟΤΈΠΕΝ. 
ο 

ΘΟΟΙΕΘΙΤ 

ἙΟΗΚΙΘΤΙΑΝΙΘ. ΑΠΟΌδΤΙ5. ΒΆΑΝΌΙΘ, 

ΕΌΙΟΙΤ 

ἈΘΑΠΕΜΙΑ ΒΕΘΙΑ ΒΟΒΌΘΒΒΙΟΛΑ. 

ΒΕΒΟΠΙ͂ΝΙ 
ΑΡΌ ΘΕΟΒΟΙΌΜ ΒΕΙΜΕΆΌΜ 

κ. 1886. 

ἘΧ ΟΞΕΕΙΟΙΝΑ ΑΟΛΌΕΜΙΟΑ. 

2402. ἀ . 





ΡΑΛΕΜΟΝΙΤΙΜ. 

,).. ΒρΟΓΑΡΆΠηι5 ἴογα υἱ Ορογὰ ἃ πορὶβ ἴῃ Ατίβίοί εἰς ροϑιϊα υδίίαογ οοπίϊπε- 

τοῖα νο] απηϊπῖρυ5, 4 ἴαπι Παγὶ πο ρο856 ἰπἰ 6! Πρίπιυ5, ἀθυπάδηϊε 'π ογποπι ρϑγίοπι 

πηδί γα: τεδίαπὶ θηΐπὶ ᾿πάϊ]ς65, γοϑίαὲ οοπηπηθηϊ γί ογαπη ῬΟΠ8 ρᾶγ8, οὑπὶ ἀϊογυπι ἰὰπὶ 

486 ϑγγίδπυβ ἴπ αἰ φυοὶ ΝοΔρ γϑίοογυπι ΠἰΡγῸ5 δογρϑὶῖ. [15 ἰρί[γ οπηηῖραβ 4αϊη- 

ἰχπὶ ἀερθδίυαγ νοϊυπηθη: ουἱ οὐπὶ ργδοίδθιυῦ 4} Βᾶθο 8. μο α οοἸ]ερὶ! εἰ ἀἰρεδ5!:, ἀε 

ἙΟΠ5}}10 δυο ἰοίδαιθ 5} ΒΟ ογυτη γαϊΐοπε ἀϊοοὶ 4υδα πυπο ἀϊσεπάα μδρεθαὶ, πἰϑὶ ροϑὶ 

γα] οι μά! θῖπὶ συ θὶπάς ἰοπίαίαπι ἱπογὶϊ Ραἰπθογυστη οἷο ἀδιϊπογείαγ. 

΄- 

-τοῦι τ ἡ π: μκρ ε τΓΨἘὁοὖΔρυὕὺ.ὄ.--. 



Ὀἰο θα ᾿γ (τοοσίς 



ΕΙΣ ΤΑ͂Σ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΏΓΗ (". 

2 5 ᾿ 

Ο ,... ἀναγκαίν, Χρυσαόριε, ἡὶ εἰς τὴν τῶν παρὰ ̓ Αρις-οτέλει ἴδια ἢ τὰ συμβεβηκότα κονῶς ἀλλὰ μὴ ἰδίως τινί. ἔς:ι δὲ γένος 
πατήγιβάν διδασκαλίαν τῷ ΝΉμαρ τί γένος κὶ τί διαφορὰ τί τε ἐδ οἷον “ὃ ζῷον, εἶδος δὲ οἷον ὁ ἄνθρωπος, διαφορὰ δὲ οἷον “ὃ λογωκόν, 
εἶδος κα ἢ τί ἴδιον ἢ τί συμβεβηρός, εἴς τε τὴν τῶν ὁρισμῶν ἀπόδοσιν. ἴδιον δὲ οἷον ὃ γελαςικόν, συμβεβηκὸς δὲ οἷον “ὃ λευκόν, “ὃ μέλαν, 
ἡ ὅλως εἰς τὰ περὶ διαιρέσεως ᾧὶ ἀποδείξεως χρησίμης σης τῆς “ὃ καθέζεξ)ζ. τῶν Καὶ ἦν καθ᾽ ἑνὸς μόνυ κατηγορυ μάτων διαφέρει 
τύτων θεωρίας, σύντομόν σοι παροίδοσιν πορίμενος Ἐπρασεμαι διὼ 5 τὰ γένη τῷ ἡπάντα ΨΦ ἐπλεύρων κατηγορεῖοχς, τῶν δ᾽ αὖ ὅχ' πλειό- 

βραχέων, ὥσπερ ἐν εἰσωγωγῆς τρόπῳ, τὰ παρὰ τοῖς πρεσβυ- νων, τῶν Α' εἰδῶν ὅτι τὰ Κα εἴδη, εἰ ὃ, Ὁ πλειόνων κατηγορεῖῷ, 

τέροις ἐπελθεῖν, τῶν ὦ βαθυτέρων ἀπεχόμενος ζητημάτων, τῶν ἀλλ᾽ ὁ διαφερόντων τῷ εἴδει ἀλλὰ τῷ ἀριθμῷ μόνον" ὁ δὸ ἂν- 
δ᾽ ἀπλυς ἔρων συμμέτρως ς-οχαζόμενος. αὐτίκα περὶ γενῶν τε θρωπος εἶδος ὧν χτ' Ξξωχρώξως ὸ Πλάτωνος κατηγορεῖ ἢ, οἱ 
ᾧ εἰδῶν ὁ μὲν εἴτε ὑφέςτηκεν εἴτε ἡ, ἐν μόναις ψιλαῖς ἐπινοίαις τῷ εἴδει διαφέρυσιν ἀλλήλων ἀλλὰ τῷ ἀριθμῷ" “ἃ δὲ ζιῷον γένος 
κεῖται, εἴτε ὁ ὑφες-ηκότα σώματά ἐςτν ἣ ἀσώματα, ἢ πότερον 10 ν ἀνθρώπυ ἡ βοὸς ἢ ἵππν νὰ ξηνορ ἢ, οἱ διαφέρυσι ἢ τῷ εἴδει 
χωρις ἃ ἢ ἐν τοῖς αἰοϑητοῖς ἡ περὶ ταῦτα ὑφες ῶτα, παραιτήσο- ἀλλήλων ἀλλ᾽ ϑχὶ τῷ ἀριθμῷ μόνον. τῷ δ᾽ αὖ ἰδίν διαφέρει 
μαι λέγειν, βαθυτάτης ὅσης τῆς τοιαύτης πραγματείας, καὶ ὼὺ ἄλλης ἃ γώος, ὅτι ὃ ̓ ὶ β δ ἴδιον καθ᾽ ἑνὸς μόνυ εδυς, ὃ ὅ᾽ ἐςὴν ἴδιον, κατη- 

ἈρΞμᾷ δεομένης ἐξετάσεως" ὲ δ᾽ ὅπως περὶ αὐτῶν τε ἢ τῶν γορεῖ.), ἃ ὺ τῶν ὑπὸ “ὃ εἶδος ἀτόμων, ὡς “ὃ γελας κὸν ἀνθρώπα 
προκειμένων λογικώτερον οἱ παλαιοὶ διέλαβον, ἢ τότων μαλις.«αὀ μόνω ᾧ τῶν κῃ μέρος ἀνθρώπων" ὁ δὲ γένος ὀχ, ἑνὸς εἴδυς κατη- 
οἱ ἐκ τῷ ὃ περιπείτυ, γῦν σοι πειράσομαι δεικνύναι. 45 γορεῖϊ ἢ ἀλλὰ πλειόνων τε ἡ διαφερόντων τῷ εἴδει. τῆς δ᾽ αὖ 

2 Ἔοικε δὲ μήτε “ γόος μήτε ὃ εἶδος ἁπλῶς λέγεῶ)ζ. γένος διαφορᾶς κα ᾧ τῶν κοινῶς συμβεβηκότων διαφέρει ὸ Ὑένος, ὅ' ὅτι εἰ 
δὴ λέγε αὶ ἡ τινῶν ἐχόντων πως πρὸς ἕν τι ἡ πρὸς ἀλλήλως ὺ Ψ' πλειόνων ἡ διαφερόντων τῷ εἴδει κατηγορῶνῃ αἱ διαφοραὶ 
ἔθροισις" καϑ' ὃ σημαινόμενον “ὁ Ἡρακλειδῶν λέγε γένος ἐκ τῆς ᾧ τὰ κοινῶς συμβεβηκότα, ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τῷ τί ἐςτι κατηγορεῖ ἢ 
ἀφ᾽ ἑνὸς οζέσεως, λέγω δὴ τῷ Ἡρακλές, ἡ τὸ πλήθυς τῶν ἐχῶ- ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὁποῖόν τι ἐς-ἷν. ἐρωτησάντων Ὁ τινῶν τί ἐτθ ἐκεῖνο 
τῶν πως πρὸς ἀλλήλες τὴν ἀπ’ ἐκεύυ οἰκειότητα, κτ' ἀποτομὴν Ὁ καθ᾽ ὃ κατηγορεῖ ταῦτα, “ὃ γένος ἐποκρινόμεθα, τὰς δὲ δια- 
τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων γενῶν κεκλημένον. λέγῷ δὲ ἡ ἄλλως πάλιν φορὰς ᾧ τὰ συμβεβηρώτα ἐκ ἀποκρινόμεθα." καὶ δ ἐν τῷ τί ἐς 
γένος ἡ ἑκάςυ τῆς γενέσεως ἀρχὴ εἴτε ἀπὸ τῦ τεκόντος εἴτε κατηγορεῖο τῷ ὑποκειμένν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τὸ ἘΓΡΝΝΝ ἐφύ. 
ἀπὸ τὸ τόπι ἐν ῳ τις γέγονεν" ὅτω δὸ ̓Ορέςνν μὲν ἀπὸ Ταν- ἐν δὸ τῷ ἐρωτᾶν ποῖόν τι ἐςὶν ὁ ἄνθρωπος φαΐ ὅτι λογικόν, ᾧ 
τάλυ ὁτὴν ἔχειν ε γένος, Ὕλλον δὲ ἀφ᾽ Ἡρακλέως, ᾧ πάλιν ἐν τῷ ἈΝ ἐςὶν ὁ κόραξ φαΐ ὅτι μέλαν" ἴςι δὲ αὶ ον 
Πίνδαρον ἕ: ᾿ Θηβαῶν εἶναι “ὃ γένος, ᾿πλάτωνα δ ̓Αθηναῖαν" δὴ δ διαφορά, ἃ δὲ μέλαν συμβεβηκός. ὅταν δὲ τί ἐςτιν ἄνόρωπος 
ἡ πατρὶς ἀρχή τις ἐςὶ τῆς ἑκας- γενέσεως, ὥσπερ ἢ ὁ πατήρ. ἑπώνο τε ζῷον ἐποκρινόμεθα" ἣν δὲ ἀνθρώπου γένος “ἃ ζῷν. 
τῶτο δὲ ἔορια πρόχειρον εἶναι “ὃ σημαινόμενον" Ἡρακλεῖδαι γὺ ὥς: ε ὃ ἃ κῦ' πλειόνων λέγεδ)ζ “ὃ γένος διας-ἔλλει αὐτὸ ἀπὸ τῶν 
λέγονται οἱ ἐκ γένυς καταγόμενοι Ἡρακλέυς ᾧ Κεκροπίδαι οἱ καθ᾽ ΜΝ ΒέΝ τῶν ἀτόμων κατηγορυμένων, “ὃ δὲ διαφερόντων 
ἀπὸ Κέκροπος ᾧ οἱ τύτων ὠγχις-εῖς. ἢ πρότερόν γε ὠνομαάοϑη τῷ εἴδει διας-ἔλλει αὐὸ ἀπὸ τῶν ὡς εἰδῶν κατηγορυμένων ἢ ὡς 
γένος ἡ ἑκάςυ τῆς γενέσεως ἀρχή, μξ' δὲ ταῦτα ἡ “ὁ πλῆθος τῶν 30 ἰδίων. “ὁ δὲ ἐν τῷ τί ἐςτι κατηγορεϊος χωρίζει αὐὸ ἀπὸ τῶν 
ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς, οἷον τῷ Ἡρακλέυς. ὃ ἀφορίζοντες ᾧ ἀπὸ τῶν διαφορῶν ᾧ τῶν κοϑη συμβεβηκότων, ἃ ἐκ ἐν τῷ τί ἐσν ἀλλ᾽ 
ἄλλων χωρίζοντες φαμὲν “ὁ ὅλον ἄθροισμα Ἡρακλειδῶν γένος. ἐν τῷ ποῖόν τι ἐσὺ ἢ ἢ πῶς ἔχον ἐςὶ κατηγορεῖ ἢ ἕκας-ον ὧν κατη- 
ἄλλως δὲ πάλιν γένος λέγεται ᾧ ὑποτάσσεται “ὃ εἶδος, καθ᾽ γορεῖϑ.. ἐδὶν ἀν ἄρα περιττὸν ἐδὲ ἐλλεῖπον περιέχει ἡ τῦ γώυς ῥη- 

ὁμοότητα ἴσως τύτων ἐρημένον" ἢὶ γὺ ἀρχή τις ἐξὶ ἃ τοῦτο θᾶσα ὑπογραφὴ τῆς ἐννοίας. ἐ δὲ εἶδος λέγε Κα ἡ ἐπὶ τῆς ἑκάςυ 
γένος τῶν ὑφ᾽ αὐτό, ἢ δοκεῖ ᾧ “ὃ πλῆθος περιέχειν πᾶν “ὃ ὑφ᾽ 35 μορφῆς, καθὸ εἴρη “πρῶτον [ἃ εἶδος ἄξιον ἐβοηθ δ λέγε 
αὑτό. τριχῶς ὃν τὸ όυς λεγομένυ, περὶ τῷ τρίτυ. παρὰ τῦς δὲ εἶδος ἡ “ὃ ὑπὸ “ὃ ἀποδοθὲν γένος, καθὸ εἰώθαμεν λέγειν ἐν 

φιλοσόφοις ὁ ὁ λόγος. ὃ ὃ ὺ ὑπογράφοντες ἀποδεδώκασι, γένος εἶναι ἄνθρωπον εἶδος τῷ ζῴυ, γέυς ὄντος τὸ ζῴυ, ὃ δὲ λευκὸν τὸ 

λέγοντες “ὃ τὶ πλειόνων διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐξι χρώματος εἶδος, “ὃ δὲ τρίγωνον τὸ οζήματος εἶδος. εἰ δὲ ᾧὶ “ὁ γένος 
κατηγορύμενον, οἷον “ἡ ζῷον. τῶν γὸ κατηγορυ μένων τὰ γ καθ’ ἀποδιδόντες τῷ εἶδυς ἐμεμνήμεθα, εἰπόντες ὃ Φ πλειόνων ὴ δια- 
ἑσὲς λέγεται μόνυ, ὡς τὰ ἄτομα, οἷον. ἸΞωκράτης καὶ ὶ ὅτος ἢ ς τῦτο, 40 φερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐς κατηγορόμενον, κα ᾧ ἃ εἶδός φαμεν 

«τὰ δὲ κ᾽ πλειόνων, ὡς τὰ γένη ἡ τὰ ἐἴδη καὶ ὴ αἱ διαφοραὶ καὶ ὶὶ τὲ δ ὑπὸ ὃ ἀποδοθὴν ἡόω; εἰδέναι χρὴ ὅτι ἐπεὶ ἢ “ὁ γένος τινός ἐς ι 

-------  - -- γένος ᾧ “ὃ εἶδος τινός ἐςτιν εἶδος ἑκάτερον ἑκατέρωυ, ἀνάγκη ἐν 

(Ὁ «αἀάϊε 4: τῦ φοίεκος τὸ μαθητῦ πλωτύν τῷ λυκυπελίνν. χριξὲ ὁ τοῖς ἀμφοτέρων λόγοις κεχρῆο)ς ἀμφοτέροις. ἀποδιδόασιν ἦν ὃ 
θεὸς ἡμῶν σύμεραττε ὁ. εἶδος ἢ ὕτως, εἶδός ἐς ὃ ταττόμενον ὑπὸ “ὃ γένος, ἢ δ ὃ γένος 

Α 



2 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

ἐν τῷ τί ἐςπι κατηγορεῖ ἢ. ἔτι δὲ καὶ ὀὕύτως, εἰδός ἐ ἐςι ἐνῷ ̓ πλειόνων μένον. τὰ δὴ) πρὸ τῶν εἰδικωτάτων ἄχρι τῷ γενικωτάτυ ἀνιόντα 
ἡ) διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τί ἐπ κατηγορόμενον. ἀλλ᾽ αὕτη γένη τε λέγε καὶ ᾧ εἰδὴ ὑπάλληλα, ὡς δ᾿ Αγαμέμνων ᾿Ατρείδης 

ἰὰ ἀπόδοσις τῇ εἰδικωτατυ ἂν εἴ εἴη, ἡ ὅ ἐ ἐφι μόνον εἶδος, ἀκέτι δ Πελοπίδης ᾧ Τανταλίδης καὶ ᾧ “ὃ τελευταῖον Διός. ἀλλ᾽ ἐπὶ ἅ τῶν 
ὼ Ὑόυς' αἱ δ᾽ ἄλλαι εἶεν ἂν ἡ τῶν μὴ εἰδικωτάτων. σαφὲς δ᾽ γενεαλογιῶν εἰς ἕνα ἀνάγωσι (φέρε εἰπεῖν “ἐν Δία) τὺ ὦ ἀρχὴν ὡς 

ἂν Ἅ ὺ λεγόμενον τῦτον τὸν τρόπον. καθ᾽ ἑκάςην κατηγορίαν 5 ἐπὶ ὃ πλεῖφεν, ἐπὶ δὲ τῶν γενῶν ἢ τῶν εἰδῶν ὀχ, ὅτως ἔχει" 
ἐς ἰ τοα Ὑενικοίτατα ὶὶ πάλιν ἄλλα εἰδοιωτατα, ὸὴ μετάξὺ τῶν κα γάρ ἐφι κοινὸν γέρος πάντων “ἃ ὄν, ἐδὲ πώντα ὁμογενῆ καθ᾽ ἂν 
γενηκωτάτων ἢ τῶν εἰδικωτάτων ἄλλα ἃ ἡ γώη ᾧ εἴδη λέγε “ὃ ἀνωτάτω γένος, ὡς φησὶν ᾿Αρις οτέλης. ἀλλὰ κείολω, ὦ ὥσπερ 

τὰ αὐτα. ἔς: δὲ γενικώτατον μῶν, ὑπὲρ ὃ ὁκ ἂν εἴη ἄλλο ἐπα- ἐν , ταῖς Κατηγορίαις, τὰ πρῶτα δέκα γένη οἷον ἀρχαὶ δέκα πρῶ» 
ναβεβηκὸς γένος, εἰδυκώτατον δέ, μεθ᾽ ὃ ἐκ ἂν εἴη ἄλλο ὑποβε- κἂν δὴ πάντα τις ὄντα καλῇ, ὁμωνύμως φηὴ καλέσει, καὶ συνω- 
βηκὸς εἶδος. μεταξὺ δὲ τὸ δ γεπιούτοτ ἡ ἢ τῷ εἰδυιωτάτυ ἄλλα, 10 νύμως. εἰ Α Ὁ ἢ ἣν κοινὸν πάντων γένος “ὃ ὅν, συνωνύμως ἂν’ 
ἃ ἡ γένη αὶ εἴδη ἐςὶ τὰ αὐτά, πρὸς ἄλλο μέντοι ᾧ ἄλλο λαμ- πάντα ὄντα ἐθέμην δέκα δὲ ὄντωκ τῶν πρώτων ἡ κοινωνία κΘὦ 
βανέμενα. γινέο)ω δὲ ἐπὶ πὰ κατηγορίας σαφὲς ὃ λεγέμμενον. τόμα μόνον, ὀκέτι μὴν καὶ κ᾿ ὃν λόγον ὃν κ᾿ τόνομα. δέκα [ἃ ὃν 
ἡ ὁσία ἔςτι κα ἡ αὐτὴ γένος, ὑπὸ δὲ ταύτην ἐςὶ “ὃ σῶμα, ᾧ ὑπὸ τὰ γενικώτατα, τὰ δὲ εἰδικώτατα ἐν ἀριθμῷ μέν τινί εἰσιν, ὦ 
ὃ σῶμα ὃ ἔμψυχον σῶμα, ὑφ᾽ ὃ ὃ ζῶον, ὑπὸ δὲ “ὃ ζῷον λογι- μὴν ἀπείρῳ" τὰ δὲ ἄτομα, ἅπερ ἦν μὲ τὼ εἰδικώτατα, ἄπειρα. 
κὸν ζῷον, ὑφ ὃ ὁ ἄνθρωπος, ὑπὸ δὲ τὸν ἄνόρωπιν ἸΣωκρατης ὶὶ 6 διὸ ἄχρι τῶν εἰδικωτάτων ἀπὸ τῶν γενικωτάτων κατιόντας πια- 
Πλαΐτων καὶ ὺ οἱ κ᾿ μέρος ἄνθρωποι. ἀλλὰ τύτων ἡ Κὶ ὀσία “ἃ γε- ρεκελεύετο ὁ Πλάτων παύεζζ, κατιέναι δὲ διὰ τῶν διὰ μέσα 
νικώτατον ἢ ὃ μόνον Ὑδόο, ὁ ὃ δὲ ἄνθρωπος ὃ εἰδικώτατον ἢ ὃ μόρον δλαιρῦντας ταῖς εἰδονωρῳ διαφοραῖς. τὰ δὲ ἄπερ φησν ἐᾶν" 

εἶδος" ὃ δὲ σῶμα εἶδος (ὶ τῆς ὀσίας, Ὑέος. δ τῇ ἐμψύχω σώ- μηδὲ δὸ ἂν γενέδζ τύτων ἐπις-ήμην. κατιόντας [ἃ ὃν εἰς τὰ εἰδυ- 
μαῖος. ἀλλὰ ἢ “ὁ ἔμψυχον ὅομα εἶδος ἃ ἢ τὸ σώματος, γένος κώτατα ἀνάγκη διαιρῶντας διὰ πλήθυς ἰέναι, ἀνιόντας δὲ εἰς τὰ 

δὲ τὸ ζῴν. πάλιν “ὁ ζῷον εἶδος τὸ ἐμψύχω σώματος, γένος 20 γενικώτατα ἐνάγκη συναιρεῖν “ἃ πλῆθος εἰς ἕν" συναγωγὸν ὃ 
δὲ τῷ λογικῷ ζῴν. “ἃ δὲ λογικὸν ζᾷιν ἄϑα, τῇ ζιῴα, γένος δ τῶν πολλῶν εἰς μίαν φύσιν “ὃ εἶδος, ᾧ, ἔτι μᾶλλον “ὃ γένος" τὰ 
τὸ ἀνθρώπυ. ὁ δὲ ἄνθρωπος εἶδος ἢ; τῦ λογοῖ ζῴυ, ὀκέτι δὲ ἡ δὲ ψ μέρος καθ᾽ ἕκας α τὐναντίον εἰς πλῆθος ἀεὶ διαιρεῖ ὸ ἵν. 
γένος τῶν κὉ' μέρος ἀνθρώπων, ἀλλὰ μόνον εἶδος. ᾧ πᾶν “ὃ πρὸ τῇ κὶ ζυ τὸ εἴδυς μετυσίᾳ. οἱ πολλοὶ Ὑ5 εἷς, τοῖς δὲ κῷ 
τῶν ἀτόμων προσεχῶς κατηγορύμενον εἶδος ἂν εἴη μόνον, ὀκέτι ἐρατὰ ᾧ καϑ᾽ ἕκὰς-α ὁ εἷς ἡ κοινὸς πλείως. διαιρετικὸν δὶ γὸ ἀεὶ 
δὲ καὶ ὺ γένος. ὥσπερ ὄν ἡ ἐσία ἀνωτάτω ἔς ὅσα τῷ μηδὲν εἶναι πρὸ 25 “ὃ καθ᾽ ἕκαστον, συλληπτοιὸν δὲ αὶ ἑνοποιὸν “ἃ κοινόν. ἐποδεδομένν 
αὐτῆς γένος ἦν “ὃ γενοωύτατον, ὕὅτω ὼ ὁ ἄνθρωπος εἶδος ὧν μεθ᾽ δὲ τῷ γέυς κ᾿ τῷ εἴδυς τί ἐς-ιν ἑκάτερον αὐτῶν, ἢ τῷ β ὶ γόυς 

ὃ ὑκ ἔςιν ἄλλο εἶδος ἐδέ τι τῶν τέμνεδς δυναμένων εἰς εἴδη ἑνὸς ὄντος ἐβηὰ δὲ εἰδῶν πλειόνων (ἀεὶ δὸ εἰς πλείω εἴδη ἡ τομὴ 
ἀλλὰ τῶν ἀτόμων (ἄτομον γὰρ λέγε ἸΣωκρατης ἃ δ Πλάτων ἡ τῷ γώυφ), τὸ Κ᾽ γώος ἀεὶ τὸ εἴδυς κατηγορεῖ κα ὺ πάντα τὰ ἐπάνω 
᾿Αλκιβιάδης ὼ τυτὶ “ὁ λευκόν), μόνον ἂν εἴη εἶδος ᾧ “ὃ ἔχατον τῶν ὑποκάτω, τὸ δὲ εἶδος ὅτε τῦ προσεχῶς αὐτῷ γέυς ὅτε τῶν 

εἶδος, ᾧ ὡς ἔφαμεν, “ὃ εἰδικώτατον. τὰ δὲ μέσα τῶν β δ πρὸ 30 ἐπάνω" ὑδὲ δὸ ἐντιςρέφει. δὲ δ ἢ ἢ τὰ ἴσα τῶν ἴσων κατηγο- 
αὐτῶν εἴη ἂν εἴδη, τῶν δὲ Ἐπ ̓ αὐτὰ γώη. ὥςε ταῦτα ἃ ἔχει ῥέος, ὡς “ὃ χρεμετις-οιὸν τῷ ἵππυ, ἣ τὼ μείζω τῶν ἐλαττόνων, 
δύο κχέσεις, τήν τε τδὶ τὼ πρὸ αὐτῶν, καθ᾽ ἥν ἐδ αὐτῶν εἶναι ὡς ὃ ζῷον τῦ ἀνθρώπω, τὰ δὲ ἐλάττω τῶν μειζόνων ἀκέτι" 

λέγε, τήν τε πρὸς τὰ μετ᾽ αὐτά, καθ᾽ ἣν γέη αὐτῶν εἶναι λέ- ὀκέτι ΩΣ ὰ ζῷον εἴποις ἂν εἶναι ἄνθρωπον, ὥσπερ “ὃν ἔνόρωπον 

γῇ. τὼ δὲ ἃ ἜΝ μίαν ἔχει οχέσιν" τό τε δὸ γενικώτατον τὴν εἴποις ἂν εἶναι ζῷον. καθ᾽ ὧν δ᾽ ἂν “ὃ εἶδος κατηγορῆϊον κατ᾽ 
ἢ ὡς πρὸς τὰ ὑφ᾽ αὐὺ ἔχει σχέσιν, γένος ὃν πείντων ὃ ἀνώτατον, 35 ἐκείνων ᾧ ὃ τῷ εἴϑυς γένος. ἐξ ἀνάγκης κατηγορηθήσεῦ, ᾧ “ὃ τῷ 
τὴν δὲ ὡς πρὸς τὰ πρὸ αὐτῷ ἀκέτι ἔχει, ἀνωτάτω ὃν ἡ πρώτη γένυς γένος ἄχρι τῷ γενικωτάτυ. εἰ δ) ἀληθὲς ἃ ὃν Σωκράτην 
ἀρχή, ᾧ ὡς ἔφαμεν, ὑπὲρ ὃ ἐκ ἂν εἴη ἄλλο ἐπαναβεβηκὸς Ὑόνε. εἰπεῖν ἄνθρωπον, “ἐν δὲ ἄνθρωπον ζῷον, ἃ δὲ ζῷον ὁ ἀσίαν, ὠληθὲς 

ὺ δ εἰδικώτατον δὲ Μίαν ἔχει κέσυ, τὴν ὡς πρὸς τὰ πρὸ αὐτῦ, ἢ “ὃν Ἰξωκράτην ζῷον εἰπεῖν ἢ ὀσίαν" ἀεὶ δὺ τῶν ἐπάνω κατη- 
ὧν ἐςὶν εἶδος. τὴν δὲ ὡς πρὸς τὰ μετ᾽ αὐὸ ἐκ ὠλλοίαν ἔχει, γορωμένων τῶν ὑποκάτω, ὃ ὃ Κ᾿ ἔδος Ψ τὸ ὠτόμω κατηγορηθήσεϊ), 

ἐλλὰ καὶ τῶν ἀτόμων εἶδος λέγε. ἀλλ᾽ εἶδος ' λέγεῦ τῶν ὠτό- 20 “ὃ δὲ γένος καὶ ὺ κῃ τὸ ἐν ἢ τὸ ἀτόμεν. δ δὲ γενοιωότατον ἢ 
μων ὡς περιέχον αὐτά, εἶδος δὲ πάλιν ἀνὰ πρὸ αὐτῷ ὡς περιεχό- Ψ τὸ γέδους καὶ τῶν γενῶν, εἰ πλείω εἴη τὰ ὶ μέσα κα ὴ ὑπάλληλα, 

μένον ὑπ’ αὐτῶν. ἀφορίζονται τοίνυν “ὃ Κἃ Κ᾽ γενκώτατεν γένος ὅτως, ἢ ᾧ τὸ εἴδυς ᾧ κ' τῷ ἀτόμυ. λέγεῦ δὸ ὃ καὶ γενυιώτατον κῷ' 
ὃ γένος ὃν ὑκ ἔςτιν εἶδος, ἢ πάλιν, ὑπὲρ ὃ ἐκ ἂν εἴ ἄλλο ἐπανα- πάντων τῶν ὑφ᾽ οδ γοῶν τε ἐδν αὶ ἐτέμων, ἃ δὲ γώος ὃ 
βεβ᾽ριὸς γένος" “ἃ δὲ εἰδυκώτατον εἶδος ὅτως, ὃ εἶδος ὃν ὑκ ἔξι πρὸ τῷ εἰδικωτάτυ κ᾿ πάντων τῶν εἰδικωτάτων ἢ ἀτόμων, “ὃ δὲ 
Ὑόσς, ὃ ὃ ἦδος ὃν ἐκ ἂν διελοίμεθα ἔτι εἰς εἴδη, ὃ“ πλεόνων ἐς μένον εἶδος “Ὁ πάντων τῶν ἀτόμων, “ δὲ ἄτομον ἐφ᾽ ἑνὸς μῶν 
ὺΣ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τί ἐς-ι »ατηγορεῖο. τὰ δὲ μέσα τῶν "αὶ μέρος. ἤτομον δὲ λέγε ὁ ἸΣωκράτης ὺ τυτὶ “ὃ λευκὸν 

ἄκρων ὑπάλληλά τε καλῆσιν εἴδη ἢ γένη, ἃ ὺ ἕκαςον αὐτῶν ᾧ ὑτοσὶ ὁ προσιων Ἰξωφρονίσκω υἱός, εἰ ἰ μένος αὐτῷ εἴη Σωκράτης 

Ὡς ἐκ εἶναι ἢ Ὑένος τίθενῃ,͵ πρὸς ἄλλο μέντοι ἡ ἄλλα λαμίανό- υἱός. ἄτομα δὲ λέγε; τὰ τοιαῦτα, ὅτι ἐξ ἰδιοτήτων συνές κεν 

ἃ. 
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Ἢ ῥκαςον, ὧν τὸ ὃ ἄθροισμα ὑκ ἂν ἐπ᾿ ̓ἄλλυ τινός ποτε ὃ αὐὲ γέντο ὰ δὲ γρυπὸν ἢ σιμὸν εἶναι ἢ κεχρῶοθαί πὼς αὶ ἐπιτείνεῦ ἡ ἀνίεδ. 
τῶν »ζ' μέρος" αἱ ἡ ἹΣωκράτυς ἰδιότητες ἐκ ἂν ἐπ’ ἄλλιυ τινὸς τριῶν ἦν εἰδῶν τῆς διαφορᾶς θεωρυ μένων, κα ὶ τῶν Κ' ὑὸν χωρις-ῶν 
τῶν κ᾿ μέρος γένοιντ᾽ ἂν αἱ αὐταί, αἱ μέντοι τῷ ἀνθρώτυν (λέγω τῶν δὲ ἀχωρίςτων, αὶ ἢὶ πάλιν τῶν ἀχωρίςτων τῶν Κὶ ὑσῶν καϑ᾿ 
' δὲ τῷ κοινῦ) ἰδιότητες γένοιντ᾽ ἂν αἱ αὐταὶ ἐπὶ πλειόνων, μᾶλλον αὐτὰς τῶν δὲ Ψ, συμβεβηριός, παλιν τῶν καθ᾿ αὐτὰς διαφορῶν 

δὶ ἐπὶ πάντων τῶν κ᾿ μέρος ἀνθρώπων, καθὸ ὸ ἄνθρωποι. περέχεἢ 5 αἱ μέν εἰσι καθ᾿ ὡς διαιρώμεθα, τὰ γένη εἰς τὰ εἴδη, αἱ δὲ καθ’ ὡς 
ἦν ἃ Ηα ἄτομον ὑπὸ τῷ εἴδυς, οὶ δὰ εἶδος ὑπὸ τῷ Ὑένυς. ὅλον γάρ τὰ διαιρεθέντα εἰδοποιεῖ ἢ. οἷον τῶν καθ᾽ αὐτὰς διαφορῶν πασῶν 
τι ὃ ̓ ς ὲ δὲ ἄτομον Μέρος, ἃ δὲ εἶδος ἢ ὅλον ἢ ὺ μέρος" ἀλλὰ τῶν τουέτων τῷ ζῴο κα ἐσῶν, ἐμψύχα ἡ αἰϑητικῦ, λογοωῶ ᾧ ἀλόγυ, 
μέρος ἐδ ἄλλω, ὅλον ἰὸν ἐκ ἄλλν ἀλλ᾽ ἐν ἄλλοις" ἐν γὸ τοῖς μές θνητῷ ἢ ἀθάνατυ, ἡ Ἷ ̓' τὸἍ ἐμψύχω κα αἰϑϑητικῶ διαφορὰ συς ατονή 
ρεσι “ὃ ὅλον. περὶ ἡ Α ἦν γῤυςὶ ὃ ἐ εἴδους, κα ἢ τί {σὰ γενικώτατον ἢ τί ἐπὶ τῆς τὸ ζῴω ἐσίὰς. ἔςτι γὸ ὃ ζῷον σία ἔμψυχος αἰδϑηπική 
αὶ εἰδικώτατον, ὃ τίνα ὺ γώη τὰ αὐτὰ ᾧ εἴδη, τίνα τε τὰ ἄτομα, 10 ἡ δὲ τῷ θνητῦ ᾧ ἀθανάτω διαφορά, ἢ ἡ τῷ λογικῶ τε ὸὴ ἀλόγυ, 
ἢ ποσαχῶς τὸ γένος ἢ ὁ εἶδος, εἴρη. διαιρετικαί εἰσι τῷ ζῴν διαφοραί: δι᾽ αὐτῶν δὴ τὼ γένη εἰς τὰ 

8 Ἡ διαφορὰ δὲ κοινῶς τε ὼ ἰδίως ᾧ ἰδιαίτατα λεγέοϑω. κοι- εἴδη διαιρόμεθα. ἀλλ᾽ αὗταί γε αἱ διαιρετικαὶ διαφοραὶ τῶν γε- 
νῶς αὶ δὼ διαφέρειν ἕτερον ἑτέρα λόγεῦ “ὃ ἑτερότητι διαλλάττον νῶν συμπληρωτικαὶ Ὑίνονῇ καὶ αὶ συς-ατικαὶ τῶν εἰδῶν" τέμνεἢ δ 
ὁπωσῦν καὶ πρὸς ἑανὸ ἢ πρὸς ἄλλο" διαφέρει γὺ ξωκρώτης Πλά- “ὃ ζᾷιν τῇ τε τῷ λογικῷ ἢὶ τῷ ἀλόγυ διαφορᾷ, ᾧ πάλιν τῇ τε τὸ 
τωνος τῇ ἑτερότητι, κα ὶὶ αὐὸς ἑαυτῦ παιδές τε ὄντος ἢ ἀνδρωϑέστος, 15 θνητῷ ἢ τῷ ἀθανάτυ διαφορᾷ. ἀλλ᾽ αἱ ̓  τῷ λογικῷ ἢ τῷ 
ὼ ἐνεργῦντός τι ἢ παυσαμένυ, ὦ ἀεί γε ἐν ταῖς τῷ πως ἔχεν διαφοραὶ συς ατικαὶ γίνον τῷ ἀνθρώπυ, αἱ δὲ τῷ λογιχῦ ἢ τῷ 
ἑτερότησι θεωρεῖ). ἰδίως δὲ διαφέρειν λέγε ἕτερον ἑτέρα, ὅταν ἐἰθανάτυ τῷ ϑεῦ,, αἱ δὲ τῷ θνητῶ ἡ τὸ ἀλόγυ τῶν ἀλόγων ζῴων. 

ἐχωρίς-ῳ συμβεβηκότι “ὃ ἕ ἕτερον τῷ ἑτέρυ δαφέρη ἀχώριςον ὕτω δὲ ᾧ; τῆς ἀνωτάτω ἀσίας διαιρετοιῶν ὑσῶν τῆς τε ἐμψύχν 
δὲ συμβεβυριὸς οἷον γλαυκότης ἣ γρυπότης ἣ ὑλὴ ἐκ τραύματος ὺ ἀψύχνυ διαφορᾶς ἡ τῆς αἰοϑητικῆς τε ὺ ἀναιοϑήτυ, ἡ Καὶ ἔμψυ- 
ἐνσκιρρωθεῖσα. ἰδιαίτατα δὲ διαφέρειν ἕτερον ἑτέρῳ λέγε, ὅταν 20 χός τε ὦ αἰοϑητικὴ προσληφθεῖσαι τῇ ἐσίᾳ ἀπετέλεσαν Ὁ ζῷον, 
εἰδυποιῷ διαφορᾷ διαλλάττη, ὥσπερ ἄνθρωπος ἴππυ εἰδυποιῷᾷ κα δὲ ἔμψυχος καὶ ἡ ἀναίοϑητος ἀπετέλεσαν ὁ φυτόν. ἐπεὶ ὅν αἱ 
διαφορᾷ διενήνοχε τῇ τῷ λογυω ποιότητι. καθόλν Αὶ ὃν πᾶσα αὐταὶ πῶς μ' ληφθεῖσαι Ὑίνονἢ συς" «τικαὶ πῶς δὲ διαιρετικαί, 
διαφοροὸ ἑτεροῖον ποιεῖ προσγουμένη τινί" ἀλλ᾽ αἱ ἃ κανῶς ὺ εἰδοποιοὶ πᾶσαι κέυληνῇ. ἢ τύτων γε μάλιςα, χρεία εἰς τε τὰς 
ἰδίως ἀλλοῖον ποιῶσιν, ἡ δὲ ἰδιαίτατα ἄλλο. τῶν γὸ διαφορῶν αἱ διαιρέσεις τῶν γενῶν ἢ εἰς τὺς ὁρισμός, ἀλλ᾽ ὁ τῶν "αὶ συμβε- 

ἀλλοῖον ποῶσιν, αἱ δὲ ἄλλο. αἱ ὥ ἦν ποιῶσαι ἄλλο εἰδοποιοὶ 25 βηκὸς ὠχωρίς ων, ἐδ’ ἔτι μᾶλλον τῶν χωρις ῶν. ἃς δὴ ἢ ἐριζό- 
κέκλην, αἱ δὲ ἀλλοῖον ἁπλῶς διαφοραί. τῷ γὸ ζῴῳ διαφορὰ μενοι φασί, διαφορά ἐςτιν ἧ περισσεύει ὁ εἶδος τὸ γέυς. ὁ δ 
προσελόῦσα ἡ ἡ τῷ λογυιῶ ἄλλο ἐποίησεν ἢ ἔδος τῷ ζῳν ἐποίησεν, ἄνθρωπος τῇ ζῴω πλέον ἔχει ἃ λογωιὸν καὶ ἢ “ὃ θνητόν" ἃ δὸ ζῷον 
ἡὶ δὲ τὸ κινέος ἀλλοῖον μόνον παρὰ “ὃ ἠρεμῶν ἐποίησεν, ὦ ὥς-εὴ αὶ ὅτε δὲν τύτων ἐς ν, ἐπεὶ πόθεν ἂν τὰ εἴδη οχοῖεν τὰς διαφοραῖς ; 
ἄλλο ἡ δὲ ἀλλοῖον μόνον ἐποίησεν. Ψ ἃ Ὦ ὅν τὰς ἄλλο πουίσας ὅτε δὲ πάσας τὰς ἀντικειμένας ἔχει, ἐπὰ ὸ αὐὸ ἅμα ἴξα τὰ 
ἡμὴ αἴ τε διαιρέσεις γίνον. τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴδη, οἵ τε ὅροι 80 ἀντικείμενα, ἀλλ᾽ ὡς ὠξιῶσι, δυνάμει Κ᾿ πάσας ἔχει τὼς τῶν 
ἀποδίδον ἐκ γένυς ὄντες ἡ τῶν τούτων διαφορῶν" κῷ' δὲ τὸς ὑφ᾽ αὐὴ διαφοραίς, ἐνεργείᾳ δὲ  ὀδεμίαν. ὶὶ ὅτως ὅτε ἐξ ὁκ ὄντων 
ἀλλοιύώσας ἑτερότητες μόνον συνίς-ανῇ ᾧ αἱ τὸ πως ἔχοντος με- τι γίνε, ὅτε τὰ ἀντοιείμενα ὧι ἅμα περὶ ὃ αὐὴ ἔς-αι. ὁρίζονῃ δὲ 
ταβολαί. ἄνωθεν ὧν πάλιν ἀρχομένῳ ἑὑπτώον τῶν διαφορῶν τὸς αὐτὴν ᾧ ὕτως, διαφορά ἐφτι “ὃ κοὶ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ 
Κὶ χωρις ἃς εἶναι τὸς δὲ ἀχωρίςυς" ὁ Κα ὃ κνῶῶζ αὶ δ ἠρεμεῖν εἴδει ἐν τῷ ποῖόν τι ἐςὶ κατηγορύμενον’ ὃ δ) λογικὸν ᾧ “ὃ ϑνηὸν 
ὁ ὃ ὑγιαίνειν ὁ ὃ νοσεῖν, ὴὶ ὅσα τύτοις παραπλήσια, χωριςαΐ 35 τῷ ἀνθρώπω, κατηγορύμενον ἐν τῷ ποῖόν τι ἐςὶν ὁ ἄνθρωπος λέ- 

Ϊ ἐς σ, ὁ δὲ γρνπὸν ἘΝῚ ἢ σιμόν, ἢ λογικὸν ἣ ἄλογον, ἀχιόριςα. γεῦ, ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τῷ τί ἐςτιν. τί Κ᾿ γάρ ἐςτιν ὁ ἄνθρωπος ἐρωτω- 

ι τῶν δὲ ἐχωρίςων αἱ τὶ ὑπάρχουσι καθ᾽ αὑτάς; αἱ δὲ κτ' συμβε- μένων ἡμῶν οἰκεῖον εἰπεῖν ἔρον". ποῖον δὲ ζῷον πυνθανομένων, 
βυκώς" “ἃ κἰ γὸ λογικὸν καθ᾿ αὐτὸ ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ δ ὅτι λογικὸν αὶ ἡ θνητόν, οἰκείως ἀποδώσομεν. τῶν Ὁ πραγμοίτων 
᾿νιπόν, ἡ “ὸ ἐπις ἤμης εἶναι δεκτικόν, “ὃ δὲ ηρηνὸν ἢ ἣ σιμὸν εἶναι ἐξ ὕλοις ᾧ εἶδυς συνεςὥτων, ἣ ἀνάλογόν γε ὕλη ᾧ εἴδει τὴν σύ- 

τῷ τῆς ἐσίας λόγῳ λαμβάνον ὶ ποιῶσιν ἄλλο, αἱ δὲ «τ συμ- δὲ τὸ ὀχήματος, ὅτω καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ ΔΑΝ τε αὶ εἰδυιὸς ἐ 
βιὸς ὅ ὅτε ἐν τῷ τῆς ἐσίας λόγῳ λαμβανονῆ ὅτε ποιῶσιν ἄλλο ὕλης Κ' ἀναλόγυ συνέςτηκε τὸ γέυς, ἐκ μορφῆς δὲ τῆς διαφορᾶς. 

᾿ ἀλλα ἀλλοῖον. ὴὶ αἱ αὶ καθ᾽ αὐτὰς ὑκ ἐπιδέχονται ὃ μᾶλλον αὶ ἃ δὲ ὅλον τῦτο, ζῷον λογικὸν θνητόν, ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἐκεῖ ἑ ἀν- 
Δ ἧττον, αἱ δὲ κ᾽ συμβεβηκός, κἂν ἀχώριςοι ὦσιν, ἐπίτασιν δριάς. ὑπογροίφυσι δὲ ᾧ ὕτω, διαφορά ἐς ὃ χωρίζειν πεφυκὸς 
λαμβώνυσι ᾧ ἄνεισιν. ὅτε γὴ “ὃ γένος μᾶλλον ἢ ἧττον κατηγο- (δ τὰ ὑπὸ “ὃ αὐὸ γένος. “ὁ λογοιὸν γὺ ᾧὶ “ὁ ἄλογον ὃν ἄνθρωπον ἢ 
ρξἢ ὃ ἂν ἦ γώος, ὅτε αἱ τὸ γένυς διαφοραί, καθ᾽ ἃς διαιρεῖ" “ὃν ἵππον, ὄντα ὑπὸ “ὃ αὐὸ γένος “ὃ ζῷον, χωρίζει. ἀποδιδόασι 
αὗται ἢ γάρ εἰσιν αἱ ὃν ἀκάίςυ λόγον συμαληρῦσαι, ὃ δὲ εἶναι δὲ ᾧ ὅτω, διαφορά ἐςιν ὅτῳ διαφέρει ἔκαιον. πηι 
ἑκάςῳ ὃν ἢ “ἃ αὐὰ ὅτε ἄνεσιν ὅτε ἐπίτασιν ἐπιδεχάμενον ἐς(ν, ἵππος κῷ κα “ὁ γόος καὶ διενήνοχε" ζῷα δὸ ᾧ ἡμεῖς ἡ οἱ ἵπποι, 

42... 

ᾧ' συμβεβιμὲς καὶ αὶ καθ᾽ αὐτό, αἱ ὶ ἦν καθ᾿ αὐὸ προσῦσαι ἐν (0 φασιν ἐχόντων, ὥσπερ ὁ ἀνδριὰς ἐξ ὕλης ΓΣ τὸ χαλκῶ εἶδυς 



4 ΕἸΣ ΤᾺΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

ἀλλὰ ὃ λογονὸν προς εθὲν διές σεν ἡμᾶς ἀπ᾽ ἐκείνων. ἡ λογικοί Κοινὸν δὲ γώυς καὶ ὺ διαφορᾶς ὺ περμεντικὸν εἰδῶν. περιέχει 7 
ἐσμεν ἢ ἡμεῖς ἡ οἱ θεοί" ἀλλὰ ὃ ῥτεν πε ον διές-ησεν ἡμᾶς ΩΝ Ὁ ἡ διαφορὰ Ἐν εἰ ἡ μὴ πάντα ὅσα τὰ γώη. “ὃ γὸ λογικόν, 
ἀπ᾽ ἐκείνων. προσεξεργαζέμενοι δὲ τὰ περὶ τῆς διαφορᾶς μὴ εἰὼ μὴ περιέχει τὰ ἄλογα ὧς ὥσπερ ἃ ζῷον, ἀλλὰ περιέχει ἄν- 
τυχόν φασι τῶν χωριζόντων τὰ ὑπὸ “ὃ αὐὸ γόος εἶ εἶναι τὴν δια- θρωπον ὃ θεόν, ἅπερ ἐςὶν εἴδη. ὅσα τε κατηγορεῖ τῷ γένος ὡς 
φοράν, ἀλλ᾽ ὅπερ εἰς “ὃ εἶναι συμβάλλε καὶ αὶ εἰς “ τί ἦν εἶναι, ἢ δ γέυς, αὶ τῶν ὑπ᾽ αὐὺ εἰδῶν κατηγορεῖ ἢ. ὅσα τε τῆς διαφορᾶς 

ὃ τὸ πράγματός ἐ τὶ μέρος. αὶ δ ὃ πεφυκέναι πλεῖν διαφορά τ διαφορῶς, ὶ τῷ ἐξ αὐτῆς εἴδυς κατηγορηθήσεξ. γένος τε δὰ 
ἐςτν ἀνθρώπυ, εἰ ᾧ ἴδιον ἐνθριέτυ. εἴποιμεν δὰ ἂν τῶν ζψων τὸ ὄντος τῇ ζώυ, ὡς γέυς κατηγορεῖ! ἡ ἡ ὁσία ἢ “ὃ ἔμψνχον καὶ ὼ ὃ 

ἥξ πλέν πεφυκέναι τὰ δὲ μή, χωρίζοντες “ὃν ἄνθρωπον ἀπὸ τῶν αἰοϑητικόν" ἀλλὰ ἢ τῶν ὑπὸ “ἃ ζῷον εἰδῶν πάντων κατηγορεῖ ἢ 
ἄλλων: ἀλλὰ “ὃ πεφυκέναι πλεῖν ἐκ ἦν συμπληρωτικὸν τῆς ταῦτα, ἄχρι ὶ τῶν ἀτόμων. διαφορᾶς τε ὅσης τῷ λογικῖ, κατη- 
ὀσίας, ὁδὲ μέρος αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐπιτηδειότης μόνον αὐτῆς, διὰ “ὃ 10 Ὑορεῖῷ ὡς διαφορᾶς ἂ λόγῳ χρῆσι " αὶ μόνον δὲ τῷ λογικοῦ, ἀλλὰ 
μὴ εἶναι διαφορὰν οἷαι αἱ ἰδίως εἰδοπτοιοὶ λεγόμεναι διαφοραί. εἶεν 

ὧν ἂν εἰδοποιοὶ διαφοραί, ὅ' ὅσαι ἔρον εἶδος “ποιῶσι, ὺ ὅσαι ἐν τῷ 

τί ἦν εἶναι παραλαμβανονῇ. ἡ περὶ ἃ ᾿ ; διαφορᾶς ἀ ἀρκεῖ τοσαῦτα. 

ἢὶ τῶν ὑπὸ “ὃ λογικὸν εἰδῶν κχατηγορηθήσεῇ ὁ λόγῳ χρῆσνζ. κοι- 

γὸν δὲ καὶ ὺ ὲ ἀναιρεθέντος ἢ ἣ τὸ  γένυς ἢ ἣ τῆς διαφορᾶς συναναιρεῖα 

ὶὶ τὰ ὑε ᾿ αὐτά" ὡς δ μὴ ὄντος ζῴν ἐκ ἔςτιν ὑτπὸς ἐδὲ ἄνθρω- 

ά τὸ δὲ ἴδιον διαιρῦσι τετραχῶς" ὼ δὰ ὃ μένῳ τινὶ εἴδει συμ. πος, ὅτω μὴ ὄντος λογικῷ ἐδὲν ἔςται ζῷον ὃ  χριόμενον ἀὐιὶ 
βέβηκεν, " ἢ μὴ παντί, ὡς ἀνθρώπῳ “δἰ ἰατρεύειν ἡ ὃ γεωμες- (5 ἴδιον δὲ τῦ γόυς “ἃ ἐπὶ πλειόνων κατηγορεῖς, ἤ ἥπερ ἡ διαφορὰ 

τρεῖν. ἢ ὃ παντὶ συμβέβηκε τῷ εἴδει, εἰ ὺ μὴ μόνῳ, ὡς τῷ ὃ εἶδος καὶ ὺ αὶ ἴδιον αὶ ὺ ἂ συμβεβηκός" ο Κα ̓ δὸ ζῷον ἐπ᾿ ἀθμέτν 

ἀνθρώπῳ “ὃ εἶναι δίποδι" ἢ ὃ ἐμώρὶ ὶ παντὶ ἢ ποτέ, ὡς ἀνδρώχῳ ἢ ἵππι ἢ ὀρνέν κα ὼ ὄφεως, ὁ δὲ τετράπων ἐπὶ μόνων τῶν τέσσα-" 
παντὶ “ὃ ἐν γήρᾳ πολῶοχ,. τέταρτον δέ͵ ἐφ᾽ ὃ ὅ συνδεδράμηκε ἃ ρας πόδας ἐ ἐχόντων, ὁ δὲ ἄνθρωπος. ἐπὶ μόνων τῶν ἀτόμων, καὶ ΠῚ 

μόνῳ ᾧ παντὶ καὶ ἀεί, ὡς τῷ ἀνθρώπῳ “ἃ γελας:ικόν " κἂν γὸ μὴ Χχρεμετιφσυὸν ἐπὶ τὸ ἵππὺ μῶν αὶ τῶν κ᾿ μέρος, ᾧ “ἃ ΠΣ 
γελᾷ ἀεί, ἀλλὰ δυνάμει ἡνλαξ τὸν λέγε, αὶ τῷ ἀεὶ γελᾶν ἀλλιὰ 20 βηρκὺς ὁμοίως ἐπ᾿ ἐλαττόνων. δεῖ δὲ διαφορὰς λαμβάνειν, αἷς 
τῷ πεφυκέναι" τῦτο δὲ ἀεὶ αὐτῷ σύμφυτον ὑφώρχη; ὡς ἡ τῷϊππῳ τέμνε γένος, καὶ τὼς συμπληρωτικὰς τῆς σίας τὸ γώυς, ἀλλὰ 

ὃ χρεμετις-ικόν. ταῦτα δὲ ἢ κυρίως ἴδια φασιν, ὅτι ᾧὶ ἀντις ρέφει: τὰς διαιρετοιείς. ἔτι ὃ γένος περιέχει τὴν διαφορὰν δυνάμει" τῷ 
εἴ τι γὸ ἵππος, χρεμετις-ικόν, ὶ εἴ τι Χρεμετιςευκόν, ἵππος. ᾿ ζῴων ἃ Κα λογικὸν “ἃ δὲ ἄλογον" αἱ δὲ διαφοραὶ αὶ περιέχυσι 

δ Σξυμβεβηκὸς δέ ἐςτιν ὃ γίνεῦ ἢ ἀἄπογίπ χωρὶς τῆς τὸ τὰ γώη. κι τὰ ἃ Κ' γόη πρότερα τῶν ὑφ᾽ αὐτὰ διαφορῶν, διὸ 

υπύκεμίσν. ΦΡρδα διαιρεϊἢ δὲ εἰς δύο" ὃ ἃ γὸ αὐ αὐτῷ ὃ χωριςεέν 25 συναναιρεῖ δὶ αὐτάς ΠῚ ̓ἠρνρα μ δέ" ἀναιρεθέντος δὴ τὸ ζῴν 

ἐς: ι, ὃ δὲ ἀ ἀχιώριςτν. ἃ Καὶ ἦν καθεύδειν  χωριςὸν συμβεβηκός, δ συναναιρεῖται “ὃ λογικὸν αὶ ᾧ ὃ ἄλογον. αἱ δὲ διαφοραὶ ὀκέτι συνα- 
δὲ μέλαν εἶναι ἃ ἀχωρίςτως τῷ κόραν 8. τῷ Αἰθίοπι συμβέβηκε, ναιρῶσι “ὃ γένος" χἂν ̓ ν πᾶσαι ἀναιρεθ σον σία ἔμψνχος αἰδὴ- 
δύνα ἢ δὲ ἐπινοηθῆναι ᾧ κόραξ λευκὸς ἢ Αἰθίοψ ἀποβαλὼν τὴν τικὴ ἐπινενόη, ἥτις ἦν “ὁ ζῷον. ἔτι “ὃ Κὶ γένος ἐν τῷ τί ἐςτν, ἡ 

χροιὰν χωρὶς φθορᾶς τῦ ὑποκειμένυ. ὁρίζον. δὲ αὐὸ ᾧ ὕτω, δὲ διαφορὰ ἐν τῷ ποῖόν τι ἐς -ν, ὡς εἴρη, κατηγορεῖ). ἔτι γένος 
συμβεβηκός ἐςτιν ὃ ἐνδέχ εὮ τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν αὶ μὴ ὑπαίρχ ειν" 30 Κα ἣν καθ᾽ ἔκας-ον εἶδος, οἷον Ἰὐηρὴς τὸ ζῷον, διαφοραὶ δὲ πλείυς, 
ἢ ὃ ὅτε γένος ἐςὶν ὅτε διαφορὰ ὅτε τ ὅτε ἴδιον, ἀεὶ δέ ἐςτιν ἐν οἷον λογυχόν, ϑνητόν, νῷ ὃ ἐπις-ἡμης δεκτικόν, αἷς τῶν ἄλλων 
ὑποκειμένῳ ὑφις-μενον. ζῴων δαδιρα; ὺ ἃ Κα γώνος ἔοικεν ὕλη, μορφὴ δὲ ἡ διαφορά. 

6 ᾿Αφοριοθέντων δὲ πάντων τῶν προτεθέντων, λέγω δὴ γένυς προσόντων δὲ ἢ ἄλλων κοινῶν τε ἢ ἰδίων τῷ γέει καὶ ἡ τῇ διαφορᾷ 
εἴδυς διαφερᾶς ἰδίων συμβεβηκότος, ῥητέον τίνα τε κοινὰ πρόσεςτιν ἀρκεῖ τοσαῦτα. 
αὐτοῖς ᾧ τίνα ἴδια. κοινὸν ᾧ δὴ πάντων Ψ' “πλειόνων κατηγο- 5 Τώος δὲ ἢ εἶδος κονὸν δ Γ᾿ ἔχισι ὸ τὶ πλειόνων, ὡς εἴρη, 8 
ρέϊοις, ὡς εἰρηϑ. ἀλλὰ ὃ ὶ γος τῶν ὑπ’ αὐὸ εἰδῶν τε ἡ τῶν κατηγορεῖοὶζ. " εἰλήφθω δὲ “ὦ εἶδος ὡς εἶδος μόνον, ἀλλ᾽ αὶ ἐχὶ ὃ 

ἀτόμων, ἢ ἡ διαφορὰ ὡσαύτως, ὁ δὲ εἶδος τῶν ὑπ᾽ αὐὺ ἀτόμων, ὡς γένος, ὥπερ [ ἢ ὃ αὐὸ καὶ εἶδος Ὑένος. κοινὸν δὲ αὐτοῖς ἡ ὃ 

ὰ δὲ ἴδιον τῦ τε εἴδυς ὃ ἐςξὶν ἴδιον ὶ τῶν ὑπὸ “ὃ εἶδος ἀτόμων, ὃ πρότερα εἶναι ὧν κατηγορεῖ ἢ, ἡ .“ὃ ὅλον τι εἶναι ἑκάτερον. δια-- 
δὲ συμβεβηκὸς ᾧ εἰδῶν ἢ ἀνέμων. τό τε δὴ ζῷον ἵππι τε ἡ φέρει δὲ ἣ ὃ ΚΔ γος περιέχει τὰ εἴδη, τὰ δὲ εἴδη περιέχεἢ κ᾿ κα 

, βοὸς κατηγορεῖ, εἰδῶν ὄντων, ἢ τῶδε τῷ ἵππυ ἢ τῦδε τῷ βοός, 40 περιέχει τὰ γένη" ἐπὶ πλεῖον δ᾽) ὲ γένος τῷ εἴδους. ἔτι τὰ γένη 

ἀτόμων ὄντων. ἃ δὲ ἄλογον ἵτπὰ ᾧ βοὸς κατηγορεῖ καὶ Ἔ, τῶν τὶ προῦποκειοις, δεῖ, ἡ ὁ Δαμοῤφαλίτα τὶ αἷς εἰδοποιοῖς ἀν μαῤοινα 
μέρος. “ὃ μώτοι εἶδος, οἷον ὁ ἄνθρωπος, τῶν »π᾿ μέρος μόνων. ἃ τελεῖν τὰ εἴδη, ὅθεν ᾧ πρότερα τῇ ρῷς τὰ γένη. ἡ συναναι- 
δὲ ἴδιον τῷ τε εἴδυς ὅ τὺ ἴδιον καὶ ὃ τῶν ὑπ᾽ αὐὸ ἀτόμων, οἷον ὃ ρᾶντα, ἀλλ᾽ ὁ συναναιρύμεναι" εἴδως ἢ! δ ὅ ὑπ πάντως ἐςὶ ἢ 

γελας-κὸν τῷ 9 ἀνθριόπ καὶ ὸ τῶν κῷ᾿ μέρος, “ἃ δὲ μέλαν τῷ τε εἴδως γένος, γένως δὴ ὄντος καὶ πάντως εν νι ὴ τὰ αὶ γῴη συνω- 
τῶν κοράκων ἢ τῶν Ψ' μέρος, συμβεβηκὸς ὃ ὃν ὠχώρις ον, ἡ “ὁ 45 νύμως κατηγορεῖ ἢ τῶν ὑφ᾽ αὐτὰ εἰδῶν, τὼ δὲ ὧν τῶν γενῶν 
κινέῖο ἀνθρέαν τε ἡ ἵππυ, χωριστὸν ὃν συμβεβηκός. ἀλλὰ ὑκέτι. ἔτι τὰ ' γῴη πλεονάζει τὴ τῶν ὑπ’ αὐτὰ εἰδῶν περιοχῇ, 
προηγυμένως ἢ τῶν ἀτόμων, κτ' δεύτερον δὲ λόγον ᾧ τῶν περιε- τὰ δὲ εἴδη τῶν γενῶν πλεονίζαι ταῖς οἰκείαις διαφοραῖς. ἔτι ὅτε 
χόντων τὼ ἄτομα. ἃ εἶδος γένοιτ᾽ ἂν γενικώτατον ὅτε “ὁ γώος εἰδικώτατεν. 
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ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΕἸΣΑΓΏΩΓΗ. ϑ 

9 Τόυς δὲ ὺ ἰδία καινὸν ἢ ἔπεὸχ τοῖς εἴδεσιν" εἰ Κὸ ἄνθρω- τῶ εἴϑυς καὶ ἡ) τῆς δαφαν ν ἢ τὸ γέυς διαφέρει, προειρημένον ἐ ἐςὶν 
τος, ζῷον, ἢ εἰ ἰ ἄνθρωπος, γελαφηκόν.. ὁ ὃ ἐπ’ ἴσης κατηγορέϊοις ἐν τὴ ἐκείνων πρὸς αὐτὰ διαφορᾷ. τεσσάρων ἦν ἀξ ἩΝῚ: 

ὲ γένος τῶν εἰδῶν ᾧ ὃ ἴδιον τῶν αὐτῷ ὃ μετεχόντων ἀτόμων" ἐπ᾿ τῷ γέυς πρὸς τὰ ἄλλα διαφορῶν, τριῶν δὲ τῆς διαφορᾶς, δύο 
ἴγης γὸ ἡ ὁ ἄνθρισπος κα ὶ ὁ βῶς ζῷον, ὁ Ἄνυτος ᾧ Μέλητος γε- δὲ τῷ εἶδυς, μιᾶς δὲ τῷ ἰδίν πρὸς ὃ συμβεβηκός, δέκα, ἔσονἢ αἱ 
λαςοιόν. κοινὸν δὲ ἢ ὁ συνωνύμως κατηγορεῖοις, ὸ γόος τῶν 5 πᾶσαι" ὧν τὰς τέσσαρας, αἱ ἦσαν τὸ γώυς πρὸς τὰ ἄλλα, 
ακείων εἰδῶν, ᾧ “ὃ ἴδιον ὧν ἂν ἢ ἴδιον. διαφέρει δὲ ὅτι ὃ κ᾽ γένος φθάσαντες ἀπεδείξαμεν. 

τὐλδ σον ὑπέρ δὲ ἃ ἴχῶν δεῖ δὴ εἶναι ζῶον, εἶτα δωρέος Κοινὸν τοίνυν διαφορᾶς ἡ εἴδυς “ὃ ἐπ᾽ ἴσης μετέχεοζ. ἀν- 12 
διαφοραῖς ἰδίοις. ἡ “ὁ Καὶ γώνος "Ἃ πλειόνων εἰδῶν κατηγορεῖ.) θρώπι τε γὸ ἐπ’ ἴσης μετέχμσιν οἱ κἱὰ μέρος ἄνθρωποι, αὶ ᾧ τῆς τῷ 
ὧν ἐς ὶ εὶς, δ δὰ ἴδιον ἑνὰς εἴϑυς, ὃ ἐςὶν ἴδιον. ᾧ ὁ ΚΑ ἴδιον ἀν- λογικῶ διαφορᾶς. κοινὸν δὲ καὶ ᾿ ὃ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς μετέχυσιν" 
τοιατηγορεῖο) δὲ ἐφὶν ἴδιον, “ὃ δὲ γένος ὁκ ἐντικατηγορέϊ.)" ὅτε δὸ 40 ἀεὶ ὃ ἸΞωκράτης λογοός, κα ἢ ἀεὶ Ἰξωκράτης ἄνθρωπος. ἴδιον δὰ 

εἰ ὶ ζῷον, ἄνθρωπος, ὅτε εἰ ἐζῶν, ἀελαξυῦνν εἰ δὲ ἄνθρωπος, ων» διαφορᾶς Κ' “ὁ ἐν τῷ ποῖόν τι κατηγορεῖο!ζ, εἴδυς δὲ “ὃ ἐν τῷ τί 

λας οόν, ὃ ἔμπαλιν. ἔπι ἃ Κα ἴδιον παντὶ τῷ θαι ὑπάρχει ὃ ἑ ἐςιν" κἂν Εἰ ὁ ὥρρωπὰ ὦ ὡς ποιόν τι λαμβάνη, ἐχ, ἑπλῶς ἂν 
ἐςὶν ἴδιον, ὦ μόνῳ καὶ ᾧ ἀεί͵ ὃ Ἂ γένος παντὶ ἃ τῷ εἴδει ὃ ἂν ἦ εἴη ποιόν, ἀλλὰ καθὸ τῷ γένει προσελθῶσαι αἱ διαφοραὶ ὑπές ἡ- 
γόος, ἢ ἀεί, Αὐταὶ ὼ μένῳ. ἔτι τὰ κα ἴδια ἐναιρόμενα ὁ ὁ συνα- σαν αὐτό. ἔτι ἡ διαφορὰ ἐπὶ πλειόνων πολλάκις εἰδῶν θεω- 

ναιρεῖ τ ἢ τὰ γένη, τὰ δὲ γένη ἀναιρέμενα τιένοδι τὰ εἴδη ὧν ἐςὶν 15 ρὲ ἢ, ὡς “ὃ τετράποων ἐπὶ πλείς των ζῴων διαφερόντων τῷ εἴδει, 
ἴδια, ὥς-ε ἡ ὧν Ἴ ἴδια ἀναιρυ μένων ἡ αὐτὰ δϑαναιρεῇ. ὲ δὲ εἶδος ἐπὶ μόνων τῶν ὑπὸ “ὃ εἶδος ὠτόμων ἐςίν. ἔτι ἡ ἡ δια- 

Τόυς δὲ καὶ ὺ ᾿ συμβεβηκότος κοινὸν “αὶ κ᾿ πλειόνων, ὡς ἐρηδ, ἐ» προτέρα τῷ κατ᾽ αὐτῆς εἴδυς" συναναιρεῖ γὸ “ὃ λσγυιὸν 
κατηγορεῖς, ἄν τε τῶν χωριςτῶν. ἦ ἂν τε τῶν ὀχωρίσων" ὼ δὸ ρεθὰν “ὃν ἄνθρωπον, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἀναιρεθεὶς ἀκ ἀνήρηκε “ὃ 
ἃ κυῖδχ κοὶ πλειόνων, κὶ τὸ μέλαν χῷ' κοραίκων καὶ ἢ Αἰθιόπων καὶ λογικόν, ὄντος τῷ ἀγγέλι: ἔτι διαφορὰ Κὶ συντίθεῦ μετ᾽ ἄλλης 
των ἀψύχων. δαφίρα δὲ “ἃ γένος τὸ συμβεβηκότος, ὅ ὅτι “ὁ 20 διαφορᾶς (ὃ λογοιὸν ΩΝ ἡ θνητὸν σνητόη εἰς ὑπός“ασιν τῷ ἀν- 
γένος πρὸ τῶν εἰδῶν, τὰ δὲ συμβεβηκότα τῶν εἰδῶν ὕςτερα" “ὦ ἐράτυνς εἶδος δὲ εἴδει συντίθεδ), ὦ ὥς: ἀπογεννῆσαι ἄλλο εἶδος" 
ἊΝ ἀχώρις-ον λα; [9 συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ὧν πρότερόν ἐςτι τῇ τὶς ἃ Χ ἵππος τινὶ ὄνῳ σύνεισιν εἰς ἡμιόνη γέννησιν, ἵππος δὲ 
φύσει ὰ ᾧ συμβέβηκε τᾷ ᾧ συμβεβηκότος. ὶ τό αὶ γέυς ἐπ᾿ ἴσης ἁπλῶς ὕνῳ συντεθεὶς ἐκ ἂν ἀποτελέσειεν ἡ ἡμίονον. 

τ. -" 

᾿ ̓ 

τὰ ματέχωτα ἀεὶ μετέχει, τῷ δὲ συμβεβηκότος ὁ ἐκ ἐπ᾽ ἴσης" Διαφορὰ δὲ ἢ ἴδιον κοινὸν ὦ ᾿ ἔχυσι ὸ ἐπ᾽ ἴσης μετέχεο)ς 13 
ἐπίτασιν δὸ καὶ αὶ ἄνεσιν ἐπιδέχεται ἡ τῶν συμβεβηκότων μέθεξις, 25 ὑπὸ τῶν μετεχόντων" ὁ ἐπ᾽ ἴσης ΕΥ τὰ λογικὰ λογικὰ κα ὶὶ τὰ γελα- 
ἡ δὲ τῶν γενῶν ὀκέτι. ἢ τὰ Κὶ Κ΄ συμβεβηκότα ἐ ἐπὶ τῶν ἀτόμων ςικὰ γελαςιικά, ἢ “ὃ ἀεὶ ἢ παντὶ παρεῖναι κοινὸν ὠμφοῖν" κἂν 
προηγυμένως ὑφίςαῦ, τὰ δὲ ἐϑθεκι τὰ εἴδη φύσει πρότερα τῶν ΙΝ κολοβωθῇ ὁ δίπυς, ἀλλὰ πρὸς “ὃ πεφυκέναι ἃ ἀεὺ λέγε, 

ἀτόμων σιῶν. ἡ τὰ ἢ γζη ἐν τῷ τί ἐκτι κατηγορεῖ: τῶν ὑπ᾿ ἐπεὶ καὶ ὃ. ὰ γελας ικὸν τῷ πεφυκέμαι ἔχει ἃ ἀεί, ἀλλ᾽ ἐχὶ τῷ γε- 
αὐταῖ τὰ δὲ συμβεβηκότα ἐν τῷ 5 Ὶ: τι ἐξὶν ἢ ἣ πῶς ἔχον ἕκα- λᾶν ἀεί, ἴδιον δὲ διαφορᾶς ὅ ὅτι αὕτη (ὶ ἐπὶ πλειόνων εἰδῶν λέγε 

ςον" ποῖος Ὦ ὁ Αἰδοψ ἐρωτηθεὶς ἐρεῖς ὅ ὅτι μέλας, ἣ πῶς ἔχει 30 ον εἷον “ὁ λογικὸν ἐπὶ ὠγγέλε ὁ ἐπὶ ἀνθρώπυ, “ὃ δὲ ἴδιον 
Σωκράτης, ἐρεῖς ὅτι καθηῦ ἣ περιτατεῖ. ἐφ᾽ ἑνὸς εἴδυς ὃ ἐςὶν ἴδιον. ἢ ἡ αὶ διαφορὰ ὑπεῖ ἐκείνοις ὧν ̓ν 

τὸ κα ἦν γένος ἢ τῶν ἄλλων τεττάρων διαφέρει εἴρη), συμ- διαφορά, ὁ μὴν ᾧ ἀντις-ρέφει" τὰ ΣᾺ ἴδια ἀντικατηγορεϊ ἢ ὧν ἦν 
βέβηκε δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκας:ον διαφέρειν τῶν τεττάρων, ὥς-ε ἴδια, διὰ ὃ ἀντις ρέφεν. 
πέντε Κα ὄντων, ἑνὸς δὲ ἑκάς:ν τῶν τοττάρων διαφέροντος, τετράκις Διαφορᾷ δὲ αὶ συμβεβηκότι κοινὸν ὦ ἃ ἐπὶ πλειόνων λέ- 14 
τὰ πότε, εἴκοσι γίνεονς διαφορὰς τὰς πάσας. ἀλλ᾽ ἐχ ὅτως ἔχει, 35 γεῶζ, κοινὸν δὲ πρὸς τὰ ἀχώρις“α πλρης Αὐτὰ ἃ ἀεὶ ἡ παντὶ 

ἀλλ᾽ ἀεὶ τῶν ἐφεξῆς καταριθμυμένων, ἢ τῶν Κ, δύο μιᾷ λειπομένων προσεῖναι" τό τε γὺ δίπυν ἀεὶ πρόσες:ι πᾶσι χόραξι τό τε μέλαν 
διαφορᾷ ὁ διὰ “ἃ ἤδη εἰλῆφθαι, τῶν δὲ τριῶν δυσί, τῶν δὲ τεττάρων ὁμοίως. διαφέρυσι δὲ ὅτι ἡ (ὶ διαφορὰ περιέχει τὼ εἴδη, πῷ Ε 
τρισί, τῶν δὲ πέντε τέτρασι, δέκα αἱ πᾶσαι γίνον διαφοραί, τέσ- χε δέ" περιέχει δὴ ἃὰ λογικὸν “ὃν ἄνθρωπον ὺ ἣν ἄγγελον" τὰ 
σαρες, τρεῖς, δύο; μία: ἃ Καὶ Ἷὸ γόος ἢ ἡ διαφέρει τῆς διαφορᾶς ὃ δὲ συμβεβυρώτα τρόπον μέν τινα περέχει τῷ ἐν πλείοσιν εἶναι, 
τὸ εἴδυς καὶ ἢ τὸ τῷ ἰδίων ἡ τῷ συμβεβηκότος εἴρη" τέσσαρες ὅ ὅν αἱ 40 τρόπον δέ τινα περιέχεῦ τῷ μὴ ἑνὸς ἐπ  ΆΣΗ͂ΡΕ εἶναι δεκτικὰὼ 
διαφοραί. ἡ διαφορὰ δὲ πῇ αὶ διενήνοχε τῦ γόυς εἴρη), ὅτε πῆ τιὰὶ ὑποκείμενα ἀλλὰ πλειόνων. ὃ ἡ κ διαφορὼ ἀνεπίτατος ἢ 
διαφέρει “ὸὰ γόος αὐτῆς ἐρμῖϑν. λοιπὸν δέ, πῆ ἢ διαφέρει τὸ ῦ εἴδυς κ᾿ ἐνάνετος, τὰ δὲ συμβεβηκότα ὃ μᾶλλον ᾧ ὃ ἧττον ἐπιδέχεῦ. 
τὸ ἰδίω ᾧ τὸ συμβεβηρότος, ῥηθήσεϊ, ἢ γίνονῇ τρεῖς. πάλιν δ εἶδος ᾧ ἀμιγεῖς Τὶ αἱ ἐναντίαι διαφοραί, μιγείη δ᾽ ἄν ποτε τὰ ἐναντία 
πὴ Κα διαφέρει τῆς διαφορᾶς ἐρρέθη, ὅτε πῇ διαφέρει ἡ διαφοραὶ τὸ φυμβιβιμότά. τοσαῦῇ ἢ ὄν αἱ κοινότητες ᾧ αἱ ἰδιότητες τῆς 
ἄδυς ἐλέγετο" πὴ δὲ διαφέρει “ὃ εἶδος τῷ ) γόυς ἐρρέθη, ὅτε πῇ 45 διαφορᾶς καὶ ἢν τῶν ἄλλων. 
διαφέρει ὃ γένος τὸ εἴδυς ἐλέγετο. λοιπὸν ὃν, πῇ διαφέρει “ὃ δος τὸ δὲ εἶδος πῇ Τὶ διαφέρει γῴυς ἡ διαφορᾶς, εἴρη ἐν ᾧ 15 

τῷ ἰδίω ἡ τὰ συμβεβιυρώτος, ῥηθήσεϑ" δύο ὃν ὶ αδῇ αἱ διαφοραί. ἰλέγομεν πῇ ἃ γόος δωφέρα τῶν ἄλλων αὶ πῇ ἡ λαψερὲ δα 
ἰω ἐχὰς μυκὰ που άν ἐνόμμμλν." πῇ γὸ φέρει τῶν ἄλλων. λοιπόν, πῇ διαφέρει τὸ ἰδίν αὶ τῦ συμβεβη- 
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6 . ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

κότος, ῥνθησεῦ. εἴδυς δὲ ἡ ἰδίυ κοινὸν “ὃ ἀλλήλων ἀντικατηγο- κἂν ἀχώρις-α ἢ (δεῖ δὸ ναι τ ὑποκείμενον, ἵνα ἐκείνῳ τι συμβῇ), 
μέ" εἰ ὸ ἄνθρινπος, γελας:ικόν, αὶ εἰ γελαςεικόν, ἄνθρωπος. τὰ δὲ συμβεβηκότα ὑ ὑφερογενῆ ἢ πέφυκεὰ ὁ ἐπυσιώδη [ἐπεισοδιώδη 
ὲ γελαςοιὸν δὲ ὅτι κ' ὃ πεφυκέκι γελᾶν ληπτέον, πολλάκις ΑἹ τὴν φύσιν ἔχει. καὶ ὃ τι ὶ ἐῶνς ἡ ἡ μετοχὴ ἐπ᾿ ἴσης, τῷ δὲ 
εἰν. κοινὸν δὲ καὶ ὺ ὰ ἐπ ̓ ἴσης εὖ εἶναι" ἐπ ἴσης τε γὺ πάρες: τὰ εἴδη συμβεβυριότος, κἂν ἀχώρις:εν ἦ, ὑκ ἐπ’ ἴσης" ὦ δὸ ὁ ὁ Αἰθίοψ 
τοῖς μετέχμσι, ὁ τὼ ἴδια ὧν ἐςὶν ἴδια. διαφέρει δὲ ὃ ἔδος τῦ 5. Αἰθίοπος ἔχοι ὧν τὴν χροιὰν ἢ ἢ ἀνειμέηῃ ἢ ἐπιτεταμέον χ᾽ μὲς 
εἰδίν ὅτι ὁ ΚΑ εἶδος δύνα ἄλλων γένος εἶναι, “ὃ δὲ ἴδιον ἄλλων λανίαν. λείπε δὲ περὶ ἰδίων ἢ συμβεβηριότος εἰπεῖν" πῇ ΕΨ' ὸ 
εἶναι ἴδιον ἀδύνατον. ἢ ὃ β εἶδος προὔφέςκε τῷ ἰδίω, Α ̓ ἴδιον ἴδιον τῷ τε εἶδυς ἡ τῆς διαφορᾶς καὶ ἡ τῷ γένυς διενήνοχεν εἴρη. 
ἐπιγίνεται τῷ εἴδει" δεῖ δὴ) ἄνθρωπον εἶναι, ἵνα Ὑ . ἔτι Κοινὸν δὴ τῷ ἰδίῳ ᾧ τῷ ἀχωρίς ῳ συμβεβηκότι ἃ ἄνευ 17 

ὸ  ἄος ἀὰ ἐνεργείᾳ πάρες: τῷ ἀέαρς ἐρ νη χα υδ νὰ αὐτῶν μὴ ὑπος ἦναι ἐκεῖνα ἐφ᾽ ὧν θεωρεῖ ὡς γὴ ἄνευ τὸ γεν ὁ 
δυνάμει. ἄνθρωπος ἃ Ἂ: ἀεὶ ἐνεργείᾳ ὁ ὁ Σξωκράτης ἐσί γελᾷ δὲ 0 λαςιιῖ ἐχ ὑφίςα ἄνθρωπος, ὦ ὅτως ἀδὰ ἄγευ τῦ μέλανος ὑπο 

ἐκ ἀεί, καίπερ ἀεὶ πεφυκὼς εἶναι γε ς. ἔτι ὧν οἱ ὅροι διώ- ς-αἰη ἂν Αἰθίοψ. ἢ ὥσπερ παντὶ ᾧ ἀεὶ πάρες: “ὃ ἴδιον, ὕὅτω ἢ ὃ 

φοροι, ἢὶ αὐτὰ διάφορά ἐςτν- ἔς ι δὲ εἴδυς Κα “ὃ ὑπὸ “ὃ γένος εἶναι, ὠχώρις ον συμβεβηκός. διενήνοχ,ε δὰ ὅτι “ὃ κα ἴδιον ἐνὶ μόνῳ πά- ᾿ 
ἡ ὃ κρ' πλειόνων ἢ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τί ἐςπι κατηγο- ρεςτν εἴδει, ὡς “ὃ γελιις κὸν ἀνθρώπῳ, ἂ δὲ ὠχώριςεν συμβεβη- 
ρόμενον, ἢ ὅσα τοιαῦτα, ἰδίω δὲ “ἃ μένῳ ὃ παντὶ ᾧὶ ἀεὶ προσεῖναι. κός, οἷον “ὃ μέλαν ὁ ἐκ Αἰθίοπι μόνον ἀλλὰ ἢ κόρακι πρόσες: καὶ ὺ 

16 Ἑἴδυς δὲ ἡὶ συμβεβυρκότος κοινὸν (α “ὁ ἐπὶ πολλῶν κατήγο- 15 ἄνθρακι ᾧ; ἐβένῳ καὶ ἄλλοις τισίν. διὸ “ὃ ἴδιον ἀντικατηγορεϊ ἢ ὃ 
ρέακ, πάπα δὲ κ ἄλλαι κωνέννσνς διὰ ἃ πλῆτο ἀλλώλων ἐςὶν ἴδιον ἡὶ ἔςτιν ἐπ᾽ ἥρης, ἃ δὲ ἀχώμε ον συμβεβηκὸς ἐκ ἀντι. 
διες ναι τό τε συμβεβηριὸς ᾧ “ὃ ᾧ συμβέβυρεν. ἴδια δὲ ἑκατέρυ, κατηγορεῖ ἢ. ᾧ τῶν Κὶ ἰδίων ἐπ’ ἴσης ἡ μετοχή, τῶν δὲ συμβε- 

τὸ ἢ εἴδους ὃ ἐν τῷ τί ἐςτι κατηγορεῖσὶζ ὧν ἐςὶν εἶδος, τῦ δὲ εὐμς βηκότων ἡ ὶ μᾶλλον ἡ δὲ ἧττον. εἰσὶ δ ἦν ὶ ἄλλαι κοινότητές 
βεβηκότος δ ἐν τῷ πεν καὶ πῶς ἔχον" ὃ ὃ ῥιάς ν ὑσίαν ἑνὸς ἢ τε αὶ ἰδιότητες τῶν εἰρημένων, ἀλλ᾽ ἐξαρκῶσι ἢ αὗται εἰς διείκρι-. 
εἴδυς μετέχεν, συμβεβηκότων δὲ πλειόνων, τῶν τε χωρις ὧν ἢ 20 σίν τε αὐτῶν ἢ τῆς κοινωνίας πιαραίς-ασιν. 
τῶν ἀχωρίς ων. ἡ τὼ Ε ἐδ προεπινοῖϊ ἢ τῶν συμβεβνριότων, 

--.-.....»’ 

ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ ΣῪΝ ΘΕΩΙῚ ΤῊΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ (ἢ). 
Ἐπειδὴ πώτα τῦ ὠγαθῦ ἐφίε αὶ κοινὸς πώγων ὅρος ἐςὶ ὃ αὐτῆς ἀγνουμένης, δεῖ τὴν φύσιν αὐτῆς εἰπεῖν ὁποία τυγχάνει" 

ὠγαθόν (ἀγαθὸν δὸ λέγε διὰ ἃ ὦ ἄγαν ϑέειν ἐπ’ αὐὸ πάνταφ), ὃ τῆς δὸ διαφόρων φύσεως διάφορον ὺ τὸ ὠγαθόν. ὅτω γῦν ἵτπι 
δὲ ὠγαθὸν ἐπίτασο δηλοῖ, ὅθεν ᾧὶ γραμματικῶν παῖδες παραγ- ὠγαθὸν “ὃ ἄλτην εἶναι ἢὶ πορευτικὸν τοῖς ποσίν, ἀνθρώπω δὲ ἀγα- 
σέλλεσι μὴ λέγειν ὠγαθές-ερον ᾧ ὠγαθώτατον διὰ “ὃ ἐν μιᾷ λέξαι 5 ϑὸν ὃ ἀναθρεῖν ἃ ἐπώπαμον- μένος δὺ τῶν ζῴων ἄνθρωπος ἀνα- 
δύο αὶ ἐπιτατοωώτερα, ἀλλὰ λέγειν μᾶλλον ἀγαθόν (δύο ἡ λέξεις μιμνήσκεδ, τῶν ἀλόγων μνήμην ἐχόντων μόνον, ὡς δηλοῖ ὁ κύων 
ἐνταῦθα εἰσί) ἢ μάλις-α ἀγαθόν, ὅπερ ἐπιτατικώτερον ἢὶ τὸ μᾶλ- τῷ ᾽Οδυσσέως ὃ ἴΑργος, φυλάξας τὴν μνήμην εἰς εἴκοσι ἔτη. 

λον ἐςίν, τύτυ χέριν τῷ εἶναι Κ΄ καταφρονῶμεν πολλαίκις, τὸ δὲ ταὐδν δὲ μνήμη ὶ ἀνάμνησις - μνήμη Κ' γάρ ἐςτι μονὴ νῷ, ἐνα-ς 
ὠγαθῦ αὶ καταφρονῦμεν. ὃ αὐτοὶ τ οἱ τὰ κακὰ διαπραττόμενοι μνησις δὲ ἀπολλυμένης μνήμης ἀνανέωσις. ἢ ἡμεῖς ὶ ὅτως" ὁ 
ἐχ, ἣ κακὰ διαπρράττονῇ ἀλλ᾽ ἢ ὠγαθα" ὁ γῶν ἰατρὸς ἑλκοῖ δ 30 δὲ φιλόσοφος Τιρόκλος βύλεϊ ἐν τοῖς εἰς Φαίδωνα ὑπομνήμασι, 
σῶμα φλεβοτομῶν, ὑχ, ἰράτι προθέμενος ἀλλ᾽ ὑγιώσαι βυ- ἔχειν ἡ τὰ ἄλογα ἀνάμνησιν. ὑπερβαίνει γάρ, φησί͵ τὴν ἐκείνων | 

λόμενος, ἢ ὁ φονεὺς ἐγχειρεῖ τῷ φόνῳ ἐχ, ὡς φόνων ὀρεγόμενος, ζωὴν “ὁ ἀμετάπτωτον τῆς γνώσεως- ὃ γὺ διὰ πανὸς μεμνῆβζ . 
ἀλλὰ διὰ “ὃ προσγνόμενον αὐτῷ ἐξ αὐτὸ κέρδος, ὅπερ ἐκῶνς αὐτὰ αὶ μὴ ἐπιλανθέένεξ)ζ ὑπὲρ τὴν ἐκείνων φύσιν ἐς ἰν" τοῖς γὸ 
ὠγαθὸν νομίζει. πάντα ὧν τὸ ὠγαθῦ ἐφίε, ἀλλ᾽ ἢ τῷ ὄντως ἀνθρώποις κρείττοσιν ὦσιν ὁχ, ὑπάρχμι τῦτο. ἐπιλανθάνεϊ δὲ ἢ 
ὠγαθῶ ἢ τὸ νομιζομέν, πάντως δὲ ὠγαθῶ. εἰ ὧν ἡ οὐρα τῷ 35 τὰ ἄλογα" δεινοῖς γάρ ποτε περιπίπτει, ἢ τὰ πρότερον σαίνοντα 
ὠγαθὲ ἐφίεῦ, ὃ ὃ ἂν δειχθὴ μᾶλλον ἀγαθόν, τύτυ μᾶλλον ἐφίεδ᾽ μ' χρόνον ὑλωυιτεῖ ἡὶ ὠγριαίνει πρὸς τύς ποτε συνήθεις, ἢ δῆλον 

ὡς δὸ ἃ μᾶλλον θερμὸν μᾶλλον θερμαίνει αὶ “ὃ μᾶλλον ψυχρὸν ὅτι ἐπιλανθάνε καὶ ἀναμιμνήσκε. ὅτι ἔχει ἀνάμνησιν, δῷλον 
ἀλλο ψύχα, ὅτω καὶ τὸ μᾶλλον ἀγαθῦ μέλλεν πώντα ἐφί, κἀντεῦθεν, ἐκ τῷ μὴ ὁμοίως εἰς συνήθειαν ἄγεοις, τῷ προοραβάντι 
ἡμεῖς ἦν διάπυροι ὦ ἐκμανεῖς ἐρας-αἱ φιλοσοφίας Ὑνόμεθα ἐμ- ᾧ τῷ πάντη ξένῳ" θῶττον δὸ ἐν συνηθείᾳ γίνε τῷ προυραθέντος, 
παρωγωόμενον ἡμῖν ἐξ αὐτῆς ἣς ὠγαθὸν τῆς φιλοσοφίας, ἢ τοσῶτον 40 ὡς φυλάξας δηλονότι τύπον τινὰ αὶ δι' αὐτὸ λαβὼν ἀφορμὴν 
ὁποῖον ἐδήλωσεν ὁ ὃ Πλάτων, περὶ αὐτῷ εἰπὼν ὅτι τοιῶτον ὠγαθὸν ἀναμνήσεως. πλὴν εἰ ὁ ἐπὶ ὠμφοτέρων ἐςὶν ἀνάμνησις, ἌΡ 
εἰς ἀνθρώπωυς ὅτε ἦλθεν ὅτε ἥξει ποτὲ δωρηβὲν ἐκ θεῶ. ἀλλ’ διαφορά τις ἐς ν" ἐπὶ Εἰ Ὁ ἀνθρώπι σὺν τὴ ἀναμνήσει ἐςὶ ἡ “ὃ 
ἐπειδὴ “ὁ ἀγαθὸν τὴς φιλοσοφίας γνῶναι καὶ δυνωὺν τῆς φύσεως τοασλανς εὐτὺς τῆς ἀεμεήσεως, ἀπὲ Ἂν τῶν ἀλόγων ἀτάρ, 
ὡ:----... τῦτο" ὁδὲ ὸ συναιο)άνε; ἐκᾶνα ὅτι ἀνεμνήσθη" ὥσπερ γὺ ἡ 

(Ὁ Οοά. Ῥαιίς. Ἀερ. 1977 ἴ. 1--19. ἐς ὄψις ὁρᾷ μέν, ἐκ οἷδε δὲ ὅτι ὁρᾷ, ὕτως ὶ ἐπ’ ἐκείνων ἐς ἰν. ἔδειξεν 
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ΠΡΟΛΔΛΔΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥΎ. Ἰ 

ὧν ὁ λόγος ὅτι τῆς διαφόρυ φύσεως τ ὠγαϑὸν διάφορον. διὰ καθ᾽ Ὅμηρον, τὸς ὁρισμιὶς ἤμειψαν ὶ τὴν ἰατρυκὴν ὠρίσαντο φι- 
ὅτο ὅν χρὴ ᾧ τῆς φιλοσοφίας τὴν φύσιν εἰδέναι. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ᾿ιφᾷς χρν σωμάτων, τὴν δὲ φιλοσοφίαν ἰατρυκὴν ψυχῶν. ἀλλ᾽ 
ταύτην χωρὶς ὁρισμῶ γνῶναι ἀ δυνατόν (εἷ δ᾽) ὁρισμοὶ ἀγατομαὶ ὦ ἰατροί, διάλληλος ἥδε ἐςὶ δεῖξις. 
ὺ ὺ ἐναπτύξεις εἰσὶ τῶν φύσεων), δεῖ ἀπὸ τῷ ὁρισμᾶ ἄρξαδιζ " εἰς ἄλλον ὄγδοον ὁρισμὸν ἀναφέρυσι τῷ Πλάτωνι εἰρημένεν ἐν 
τοιαύτην γὺ ἀνάγκην κατήντησεν ὁ λόγος. τῷ δὲ ὁρισμῶ πρόσρημα 5 Θεαιτήτῳ (5) φησὶ γὸ ἐκεῖ τὴν φιλοσοφίαν μεγίς ην μεσικήν κτλ. 
ὁ τί ἐς-ο. ἐκ τύτω ἦν δεῖ ἄρξας, ὡς ἔδειξεν ὁ λόγος. τίς δὲ ὁ Πρᾶξις ε΄. φέρε ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν (τῶν 
ὁρισμός, ἐν ἑτέρᾳ θεωρίᾳ εὐμενείᾳ τῷ κρείττονος παραφήσομεν. ὁρισμῶν). πρῶτος τοίνυν ὁρισμός ἐς ι τῆς φιλοσοφίας ἐκ τὸ κα- 

πρᾶξις β΄. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αὶ αὐταὶ οἱ ἀναιρῶντες τὴ φιλο- θόλν ὑπιξέμαν, ὁ λέγων, γνῶσις τῶν ὄντων ἣ ὄντα ἐς :ίν. ἡ ἐκ 

σοφίαν, ἀποδεῖξαι βυλόμενοι ὅτι ἐκ ἔςτιν, εἰσάγυσιν αὐ τήν (Ἷ Ὁ ἔχω ἡ ΠῚ εἰπεῖν ἐν ποίῳ συγγράμματι ὁ  τυθαγόρας εἶ εἶπεν αὐτόν" 
ἐπέδεξις μέρος φιλοσοφίας), τύτυ χοίριν ἐφότες ἃ εἰ ἔςιν, ἀπὸ το δὲ δὺ κατέλιπε συγγράμματα, ἀλλ᾽ ὅπερ τοῖς ἄλλοις τὰ συγ- 
τὸ τί ἐς ι τὴν ἀρχὴν ποιησόμεθα, χάριν ἐκείνοις τοῖς ἀναιρεῖν αὐτὴν γράμματα, τῶτο ἐκείνῳ οἱ πα ήμο 
ἐσπυδακόσιν ἐμολυγῶντας, ὅτι τῦτο ἐπιτηδεύσαντες μᾶλλον ἡ ἡμῖν φυσικὸς δὲ δανς καὶ ὃ προαιρετοιὴ ὶ ζωή ἐςτιν, ὅταν τὴν κ' 

κατάδηλον αὐτὴν πεπαήκασι διὰ τῶν ἀποδείξεων. ἢ ἢ ὡς φησὶν ᾧύσιν ζωὴν ζῶντες ἀκολαΐς ως ὃν βίον μετερχόμεθα. ἠβυλόμην 
᾿Αριςοτέλης ἐν τῷ ΤΙροτρεπτικῷ  ἐπιγεγραμμένῳ, ἐ ἐν ᾧ προτρέτει δὲ τύτων ἀκῶσαι τῶν λόγων Ἐλεόμβροτον" ὅτος δὸ λέγων (λη-. 

τὸς νέυς πρὸς Πλύσοριαν. φησὶ γὸ ὕτως" εἰ αὶ δ φιλοσοφητέον, 45 ἐμβοΐορ. 7 471) 
φιλοσοφητέον, καὶ ἢ εἰ μὴ φιλυσυφητέσὶ φιλοσοφητέον" πάντως εἴπας “ἥλιε χαῖρε" Κλεόμβροτος ᾿Αμβρακιώτης 
ἄρα φιλοσοφητέον. τῶτ ̓ ἴςι, εἰ ̓  "δ ἄξι πάντως ὀφείλομεν ἥλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῦ τείχεος εἰς ̓ Αἴδην, 

φιλοσοφεῖν, ὅσης αὐτῆς εἰ δὲ μή ἐς ι, ᾧ ὅτως ὀφάλομεν ζητεῖν ἄξιον ὅτι παθὼν θανάτυ κακόν, ἀλλὰ Πλάτωνος 
τῶρύχ ἔς:ι φιλοσοφία, ζητῦντες δὲ φιλοσοφῦμεν, ἐπειδὴ ὃ ζητέν ἣν ὃ περὶ ψυχῆς γρώμμ᾽ ἀναλεξάμενος. 

αἰτία τὴς φιλοσοφίας ἐς ἶν. ἢ κῦὶ τρῶς δὲ αἰτίας δεῖ ἀπὸ τῷ τί Ὁ ἐγὼ δὲ τἀναντία ἐκείνῳ φημί, ἐπεὶ ὅτως" 

ἐφιν ἄρξαοχ, κτλ. (ἢ. εἰ μὴ γράμμα Πιλαίτωνος ἐμὴν ἐπέδησεν ἐρωήν, 
Πρᾶξις Υ. δεύτερον ζητείο)γω πόθεν εἴρη) ὁ ἜΠΜΤῸΝ ὁρισμὸς ἤδη λυγρὸν ἔλυσα βίυ πολυκηδέα δεσμόν. 

τοίνυν εἴρη ὡς ἐκ μεταφορᾶς τῆς τῶν ὁροθεσίων. πάλαι γὺ τῦ τῦτ᾽ ἔς:ν, εἰ μὴ ὠφελήθν ἐκ Πλάτωνος τρόπον εὐζωϊας, τορι 
Νείλε ἀνιόντος ἢ συγχίέοντος τὰς ὠρύρας, μὲ τὴν ὠπός ασιν αὐτῷ κρινον ἂν μὴ εἶναι ἣ κακῶς εἶναι. ἔςτιν ὃν τις θάνατος ζωῆς τινὸς 

πόλεμοι ἐγίνοντο ᾧὶ φόνοι περὶ τὴν διανομὴν τῆς γῆς. ἐπενόησαν 25 κρείττων, ὃν ἡ φιλοσοφία μελετᾶν ἀεὶ ἐπαγγέλλεξ. 
ὅν ὁροθέσιιί τινα πρὸς δήλωσισ τῶν τόπων, ὃ ἐπαύσαντο τῷ πο- Πρᾶξις ς΄. καὶ μόνον ὁ Κλεόμβροτος ἀλλὰ ἡ οἱ ἸΞτωϊκοὶ 
λεμεῖν" διὸ ἡ ἄκαινα μέτρον κέκλοἢ παρ᾽ αὐτοῖς παρὰ τὴν ς-ἐ- φιλόσοφοι, οἷον Κλεόμβροτοί τινες ὄντες, τὴν φιλοσοφίαν ὑπέλα- 

εν τ ψόν καίνω γὸ ὃ φονεύω. ὕτως ὧν καὶ οἱ ἐξηγηταὶ τῶν βον μελέτην εἶναι τῷ φυσυαῖ θανείτω- διὸ ἃ πέντε τρόπυς εὐλόγυ 

φύσεων ὁρισμοί, τὸ δοιαίν αὶ τῆς ἀντις ριφῆς φοχαζόμενοι, ὅτε ἐξαγωγῆς ἔγραψαν. ἔοικε γάρ, φησίν, ὁ βίας μακρῷ συμποσίᾳ, 
ἐλλείτειν πρᾶν ὅτε πλεωνίζεν κτλ. 30 ἐν ᾧ δοκεῖ εὐωχέο ἡ ἡ ψυχή, ᾧ παρ᾽ ἔσυς τρόπνς λύε ὃ συμ- 

σολοικισμὸς δὲ εἴρη ὡς σώαν λόγε αἰκισμός. πόσιον, παρὰ τοσύτυς τρόπες γίνον) ἢ αἱ εὔλογοι ἐξωγωγαί. 
τῪ ὑγίαν ἐ μένον ὁ ἱατρὸς ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ ἐς τύχης γνϑ, λύε δὸ “ἃ συμαόσιον »δ' πέντε τρόπυς, ἣ διὰ χρείαν μεγάλην 

ὡς εἴρη ἐν τῷ περὶ Αἱρέσεων. ἄφνω καταλαβῶσαν, οἷον παρυσία φίλν διὰ χρόνν" ὑπὸ χαρᾶς 
ὁ Ὑπερείδης ὁ ῥήτωρ συνηγορῶν Φρύνη τῇ πόρνη, αἰονό- ἢ ἀνίςανθ, εἱ φίλαι ᾧ λύε “ὃ συμπέσιον" ἢ διὰ τὸς ἐπεισκωμάς- 

μᾶνος ἐν τοὺς ἑαυτῶ λόγοις ὅτὶ ἐκ ἔπεισε τὺς δικας ς, ἐπέτρεψε 35 ζοντας ἢ αἰρχρορρημονῶντας λύε ὁμοίως “ἃ συμστόσιον, ἣ διὰ “δ΄, 
τὴ πόρνη διαρρῆξαι τὸς χιτῶνας, ἢ τότε διὰ τῆς τῶν μαζῶν θέας νεκρὰ αὶ οσιῤδη εἶναι τὰ παρατιθέμενα, ἢ διὰ σπάνιν ἐδεσμαΐτων, 
εἷλεν αὐτός. ἢ διὰ μέθην λύεδ τὸ συμπόσιον. κϑ' τὸς αὐτὸς ἦν πέντε τρόπυς 

ἢ τοῶτον οἷον “ἐν Δυκῶργον ἡ Πυθία προσεῖπεν (Ηετοάοξ. γίνονἢ) ᾧὶ εὔλογοι ἐξαγωγαί, καὶ διὰ χρείαν μεγάλην καταλαβῦσαν, 
1 65)" ὃς πμσέναξων ἡ τινθία τοὶ ἀποσφάξαι ἱανὸν ὑκὸρ τῆς ἰλωρ 

ἦλθες ὧδε Λυκῦργε ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν. 40 πόλεως, φθορᾶς τῇ πόλει ἐπικειμένης" ὅπερ πεποίηκεν ὁ Ἄδενοι- 
δίζω εἴ σε θεὸν μαντεύσομαι ἠὲ ᾧ ἄνδρα. κεὺς ἐἀποσφάξας ἑαυὲν ὑπὲρ τῆς ἰδίας πατρίδος ὁ, σιόσας αὐτήν. 

δεῖ εἰδέναι ὅτι ἵξ εἰσιν ὁρισμοὶ τῆς φιλοσοφίας ἢὶ ὅτε πλεως ἢ διὰ τὺς ἐπασϑα μεν στὰς. τυροίννυς ἢ ἐναγκείζοντας ἡμᾶς ἢ 
ὅτε ἐλάττυς. πρίττειν αἰχρὰ ἢ ἢ λέγειν τὰ ἐπέρρητα. ὃ ὅτω γῶν ᾿πυθωγόρειον 

τοὺς δὲ προς ιθέασι ἢ ἄλλον ὁρισμὸν ἕβδομον" οἱ γὸ ἰατροί, γύναιον ὑπὸ τυρώνε συοζεθὲν ἢ ἀναγκαζομένη ἐξορχήσκοζ τὰ 
χαΐλκεα χρυσέων ἀμειψάμενοι, ἐκ ἔμπαλιν χρύσεα χαλκείων 45 ἀπόρρητα, τῦτ τῦτ᾽ ἔςτι τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δι᾿ ἦν ὑκ ἐώδίυσι κνεμυς 
ϑϑετενθονσον, (ὦ Ὁ αὐταῖς ἴσόν τοι κναίμες φαγέειν ΜΑΓῸΣ τε τοκήων), ἔφη 

(Ὦ οἴ Απιυθου. ἴω Ῥογρεγγ. ἔ. 4. εἀ. Ὑεηεῖ. 1545. ας ππτοΠ τ 
θανϊὰ. (Ὁ ἵππρῖὸ ἰῶ Ῥμαοάσῃο ῥ. 61. 



8 : ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

“φώγοιμι ἂν ἢ εἴποιμι." ὦ τὸ δὲ φαγεῖν ἀναγκαίζοντος, σπτάλιν τέχναις κα ὶ ἐπις-ἥμαις φζολάζοντες τῆς φιλοσοφίας ἀμελῶσιν ἐα- 
εἶπεν “εἴποιμι ἂν ἢ φαγοιμι." τέλος ὄν ἀναγκαζομώη δυοῖν θά- κασι τοῖς μνης ἤρσι τῆς Πηνελόπης, οἵτινες αὐτῇ συγγενές μὴ 
τερον πρᾶξαι, ἣ ἢ φαγεῖν ἢ εἰπεῖν, μᾶφησθμθῆ τν ἑαυτῆς γλῶτ. δυνάμενοι ἠγάπων κἂν ταῖς θεραπαίναις αὐτῆς ΜδΑ Ὁ. 

ταν ἀπέτεμεν ὡς ὄργανον διαλόκτυ ἢ γεύσεως, ἡ ἐντεῦθεν αἰκι- βυλομώη ἡ μϑω γνῶναι εἰ ὀρθὸς ὁ τοῖχος, κέχρηἢ 

ζομένη μετήλλαξε ὃν βίων. ἢ διὰ μακρὰν νόσον κωλύυσαν ἐπὶ 5 βαρυλλίῳ. 
πολι ὀργάνῳ Ἵ τὴν ψυχὴν τῷ σώματι, εὐλόγως δεῖ ἐξώ- ὅτω τρωθείς τις ἐν πολέμῳ ὑπὸ φίλν ἔφη “αὐτόν μ᾽ ἐξε- 
γεῖν αὐτήν. διὸ ᾧ ὁ Πλάτων ὑκ ἀποδέχεϑ ἃ διαιτητικὸν τῆς σάωσα. τί με μέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω," αὐὲν Ὧν ἰδίαν 

ἰατρικῆς ὡς παιδαγωγῶν τὰ νοσήματα ἢ ποιῶν ἐγχρονίζειν, ἀλλ’ ψυχὴν εἰπών, ἀσπίδα δὲ “ὃ ἴδιον σθμα καλέσας. ᾧ ἄλλος δὶ- 

ἀποδέχεῦ “ὃ χειρυργικὸν ἢ φαρμακευτικόν, ᾧ ἐχρῆτο ᾿Αρχιγώης ψήσας ἔφη “ἀπέρχομαι ἂν ὄνον μὰ ποτίσαι" ὄνον ὃ σῶμα καλέ- 
ὡς ς:ρατόπεδον θεραπεύων. φησὶ δὲ ἢὶ Σξοφοκλῆς (Αἴας, 578) 10 σας. ἡ ὃ “πτίσσε πτίσσε ἂν ̓Αναξάρχυ θύλακον. αὐὸν γὺ 
“αὶ πρὸς ἰατρῷ σοφῦ θρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι τραύματι." ἢ 
διὰ πενίαν" ὺ καλῶς φησὶν ὅ θέρος (75. Βεκκ) 

χρὴ ἘΠῚ φεύγιντα αὶ εἰς μεγακήτεα πόντον 

ἑίπτειν ὼ πτδονὶ Κύρνε, κατ᾽ ἠλιβάτων. 

᾿Ανάξαρχον καὶ μὴ πτίσης ποτέ 

πρᾶξις θ΄. ἕκτος ἐλόμὸς τῆς φιλοσοφίας εἰς Τηυθαγόραν 
ἀναγόμενος, ὃ λέγων αὐτὴν φιλίαν σοφίας. 

Πρᾶξις (. διαίρεσις τῆς φιλοσοφίας... τί διαίρεσις ἢ ἐπι- ὦ 
α διὰ λῆρον" ὥσπερ γὸ ἐκεῖ ἡ μέθη ἔλυε “ἃ συμπόσιον, ὅτως (5 διαίρεσις ἢὶ ὑποδιαίρεσις. 
κἀνταῦθα εὐλόγως ἔς: τινὰ αὐὸν ἐξαγαγεν διὰ λῆνν: ἐδὲν γάρ 

ἐςτι λῆρος εἰ μὴ φυσικὴ μέθη, ἡ δὲν ἐςτι μέθη εἰ μὴ προαιρετι- 
κὸὸ λῆρος. ἢ ταῦτα ἢ περὶ τύτυ " ὁ μώτοι Πλωτῖνος περὶ εὐλόγυ 
ἐξωγωγὴς γράφει μονόβιβλον, ὺ ἐδὲ ἕνα τῶν πιντε βἰέμμ τύ- 

διαιρεῖ ἢ (ὃ θεωρητικὸν) εἰς τρία, εἰς φυσικόν, μαθηματοιόν, 
θεολογυιόν. ἢ εἰκότως. 

ἀπορῦσι δέ τινες ὅτι εἰ πάντα μανθάνομεν ᾧ τὰ ἄῦλα ἡ τὰ 

ἵνυλα ὃ τὼ μέσα, διὰ τί μὴ πάντα καλά μαθήματα, ἀλλὰ 
τῶν ἀποδέχεϊ κτλ. δηλᾶσι δὲ ἢ οἱ Ρωμαίων νόμοι μὴ ὴ πρότερον 20 μώα τὰ μέσα ἐσφετερίσατο ὲ κοινὸν ὄνομα; ᾧ λέγυσι τύτε 
ταφὴ παραδιδέντες τὰ τῶν ἐξωγόντων ἑαυτὺς σώματα, πρὶν ἂν 
αἰκίσωνῃ κῷ' τῶν ποδῶν. 

τἄλλος ὁρισμὸς τῆς φιλοσοφίας ἐκ τὸ πόρρω αὐτῆς τέλυς 
λαμβανόμενος, ὁ ὁ λέγων αὐτὴν ὁμοίωσιν θεῷ »{' ἃ δυναὲν ἀν- 

᾿ θρώπῳ" ἐν ὃ 

ὕτως αὐτὴν ὡρίσατο. ἀπορδοι δέτινες ὅτι πῶς δύναἢ ὁ φιλόσοφος 

αἰτίας δύο, μίαν ἃ β ὅτι ἔχυσι τὰ μαδήματα ὃ ἀραρὸς τῶν ἀπο- 

δείξεων" ταῦτα γὸ μανθάνομεν ἀκριβῶς, τὰ δὲ ἄλλα εἰκάζ ἫΝ 
μᾶλλον ἣ μανθάνομεν, διὸ ᾧ ὁ φιλόσοφος Μαρῖνος ἔφη “εἶδε 
πάντα μαθήματα ἦν." δευτέραν δὲ ὅτι ταῦτα ἡδέως μανθάνομεν, 

τῷ Θεαιτήτῳ τῷ διαλόγῳ φ. 176) ὁ Πλάτων 25 πάροντες ἃ τῶν Λωτοφάγων" γευσείμενοι δὸ αὐτῶν ἐϑλοιν 
αὐτῶν ἀποφῆναι, ἀλλ᾽ ἐχόμεθα αὐτῶν ὡς λώτυ. Η φησὶ ᾧ 

ὅμοιος τῷ θεῷ γενέ: ἡ λέγυσιν ὅτι ἐπειδὴ ἔχει τὰ χαρακτης Πλάτων ὅτως" ἃ ἃ δ ἃ ἂν ἐχῦσα ἡ ψυχὴ λαΐβη, δυσέκνιπτα καὶ ὼ 
ρΐζοντα ἃ θέων" οἱ δὶ ποιηταὶ τρισσῶς. ἃ θεῖον χαρακτηρίζυσι, ἀμετάς-ατα φιλεῖ γίνε), ὥσπερ τἀναντίον, φησί, ψυχῆς βίαιον 
τῷ ἀγαθῷ, τῷ δυνατῷ, τῷ γνως -ικῷ, ὡς δηλοῖ “ὃ θεοὶ δωτῆρες δὲν ἔμμονον μάθημα. δ ̓̓Αρχιμήδης δέποτε βαρβάρων ῬΕῸΣΞ 
ἐάων, θεοὶ δέ γε πάντα δύνανῇ, θεοὶ δὲ πάντα ἴσασι. 30 των ταῖς “Ξυρακέσαις ἐκ ἔφυγε θειρημί.- τι γεωμετρικὸν κατα- 

πρᾶξις ζ΄. ἐπειδὴ μὴ ἠρκέϑϑη ὁ Πλάτων εἰπεῖν τὴν φιλο- γράφων, ἀλλ᾽ ἔφη “τὰν κεφαλῶν κα ὃ μὴ τὼν Ὑραμμάν," τῦτ᾽ ἔς ι 

σοφίαν ἐμουῖν θεῷ »Φ' ἃ δυναὸν ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ ἢ ὃν τρόπον παρὰ τὴν κεφαλὴν ᾧ μὴ παρὰ τὴν γραμμήν. ἢ ταῦτα ἔχει ἡ 
τῆς τὐωμηρ προσάθηεεν εἰπὼν “ὁ μοίωσις δέ ἐς ι δίκαιον δι ὅσιον 

Ὑενέος μ' φρονήσεως, ὃ ταῦτα γινώσκειν," φέρε τρία τινὰ ζη- 
τήσωμεν, πρῶτον Κὰ διὰ τί προσέθηκε τῷ δικαίῳ “ἃ ὅσιον, δεύτερον 35 μαϑηλαὴ 

διὼ τί τεσσάρων ἀσῶν ἀρετῶν δύο πων ἐμνήδη, δικαιοσύνης ἢ 
φρονήσεως, τρίτον διὼ τί εἶπε κ ταῦτα γινώσκειν." 

πρᾶξις ἡ. πέμπτος ὃ ὁρισμὸς τῆς φιλοσοφίας εἰ εἰς ̓Αριφιοτέ- 
λην ἀναγό ἱμενοῦ, ὁ λέγαν, αὐτὴν τέχνην τεχνῶν ᾧ ἐπις-ἤήμην ἐπι- 
ςημῶν" ἐν ἐν δὸ τὴ μὲ τὴν φυσικὴν αρϑγιθντείαν ὀιλαγνῇ ἐπι- 40 

γεγραμμένη (1 ᾿ εἴρη) αὐτῷ ὁ ὁρισμὸς ὅτος. ἢ εἰκότως ἐκ 
τῆς ὑπεροχῆς ὅτως λέγε, ὡς ἢ ἐν τῇ θεολογικῇ πραγματείᾳ 

ὅτως. διὸ ἡ ἀπορῦσιν ὅτι διὰ τί τομίτῳ ἐπαναδιπλασιασμῷ κέ- 
χρη, ᾧ λέγυσι τύτυ αἰτίας πέντε. 

φησὶν ᾿Αρις-οτέλης ἐν ἀποφθέγματι ὅτι ὅσοι ταῖς ἄλλαις ἐδ μόνας. φασὶ δὸ αὐὴν 

(ὦ τ 1 οἱ 2. ἢ] πιαϊίπι εἰ. Ὡρυὰ Οἰγπιρίοὐοταπι ἴῃ ῬΒαθάομοθηι 
(εοἀ. Ῥατίν. Ἀθρ. 1822) ἢ εἴποιμι ἄν, εἰ πιοχ ἢ φάγοιμι ἄν, 

παρῶσα σρᾶξι. 
Πρᾶξις ια΄. τῷ θεωρητικῆ εἰς τρία θιιρεθέτθς; εἰς φυσικὸν 

ν θεολογυκόν, μέριν τὸ μαθηματυαῖ τὴν διαίρεσιν νῦν 

οἱ ἐξηγηταὶ παραδιδόασιν, ὡς ἂν τύτυ συμμέτρως ἔχοντος πρὸς 

εἰσαγομένυς" ἐφ᾽ οἷς εὔτωμεν τὴν ὑποδιαίρεσιν τῇ μαθηματικῶ. 

διαιρεῖ ἢ τοίνυν εἰς τέσσαρα, εἰς ἀριθμητυοὴν μαισικὴν γεωμετρίαν 

ἀςρονομίαν. ᾧ εἰκότως. 
ἀπορῶσιν ὅτι εἰ ἡ μυσικὴ περὶ συμμετρίαν φθόγγων κατα- 

γίνε ἡ ἀσυμμετρίαν, πῶς περὶ τὼς οζέσεις τῶν ἀριθμῶν λέγυσιν 
αὐτὴν καταγίνεο!ζ. ᾧ; λέγυσιν ὅτι μήποτε τῆς Ψ Πυθαγόραν 

μυσθῆς ταῦτα εἴρη ὡς ἀὐλοτέρας ὄσης, ἥτις καὶ προσποιεῖ ἢ 

ὕλην ἢ ἢ φθόγγυς, ἀλλ᾽ αὐτὰς τὰς οζέσεις τῶν ἀριθμῶν θεωρεῖ Φ' 
δὲν παριόντα διὰ χαλκείν ἀκῦσαι μέλως τινὸς 

ὼ ἁρμονίας ἐκ τῶν πληγῶν τῶν φφυρον: ἀποτελυμένων, κ᾿ ἐπέ- 
μιν αὐτοῖς ἀλλάξαι τὸς ἄκμονας. τῷ δὲ μέλυς ἐδὲν ἧττον τῷ 

ὑτῇ φυλαχθώτος ἐπέτρεψε παλιν αὐτοῖς τὸς σφύρας ἀλλάξαι. 



ΠΡΟΔΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗ͂Σ ΦΙΛΔΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΎ. 9 

τῷ δὲ μέλυφ, ἐπὶ τύτοις παραφθαρέντος ἐφάθμησεὶ ὶὶ τὰς πρόνας ἄρχεται τῷ κόσμυ, καὶ ὃ λέγε ἠθικός (γελοίως δὸ ἄλλως ἐπαγ- 
σφύρας ὃ τὰς δευτέρας, ποῖον λόγον ἔσχον πρὸς ἀλλήλας, τὲ γέλλεἢ, κοσμεν αὐὺς ἄκοσμος ὦν), ἢ ὀλίγυς κοσμεῖ, ὁ λέγε 

μέλη, ἡ ὡς ρμονικὸν λόγον ἀπεγρώψατο, τὸς λόγυς αὐτὺς καθ᾿ οἰκονομριός. ἐγκαλῆῶσι δὲ οἱ Πλατωνικοὶ τῇ διαιρέσει 
αὑτὺς συγκρίνας χωρὶς τῆς ὕλην, ὡς εἴγε συνέβη τοιαύτην ἀνα- τέσσαρα, ἐγκλήματα, πρῶτον ὅτι ἐν ὀδεμιᾷ ἐέσπα, γένος ἑνὶ 
λογίαν ἀριθμῶν ἐν ὀξυβάφοις ἢ ἀΐλοις εἶναι, “ὁ αὐὸ ἂν μέλος 5 εἴδει ἑαυτῶ πάντῃ ταὐτόν ἐς ιν... δεύτερον ἔγκλημα ὅ ὅτι ἐν ὀδε- 
ἐπετελεῖτο. τς μιᾷ διαιρέσει τὰ ὲ εἴδη περιέχει ἄλληλα" αἱ ἐὴ διαιρέσεις διακρίς 

τὴν μυσικχὴν εὗρον οἱ Θρᾷκες ὡς ἄγαν τλεριδ ὄντες" ἡ σεως χαίριν ἐπενοήθησαν.... τρίτων ἔγκλημα ὅτι ὑκ ἀεὶ ἐὰν ὀλίγυς 
ψῦξις ἀποκλείσσα “ὃ θερμὸν ἐν τῷ βάθει δριμύτερον αὐὸ ποιῖ, κοσμεῖ, λέγε οἰκονομικόῤ, εἰ δὲ πολλύς, πολιτικός... τέταρτον 
ὅθεν ᾧ θυμώδεις εἰσὶ κα ἢ πολεμικοὶ τῇ βίᾳ τῷ θερμῖῖ, ὃ ὀρχιηστιοὶ ἔγκλημα ὅ᾽ ὅτι εἰ δῶμεν ὠπὸὲ τῇ ποσῷ τῶν αϑόλυμεναν τὰς ἕξεις 

ὁὲ διὰ τὰς ἑτοίμως ἀποφυγὰς τῶν μελῶν: ἔςιι γὺ ἡ πυρρίχιος το διαιρεῖοὶς, τῷ ἢ ἕνα θήθλεν ἢ ἢ ὀλίγυς ἢ πολλός, λύσαιμεν ἂν 
παρ᾽ αὐτοῖς ὄρχησις, ὅ ἐςτιν ἕνοπλος, κ᾽ “ὃ εἰρημένον τῷ ποιητῇ ὕὅτως πᾶσαν τέχνν καὶ ὃ ἐπις-ἥμην διαιρῦντες" πᾶσα γὸ τέων ἡ ΡᾺ 
ΕΙ. 16 617) “Μηριόνη τάχα κέν σε ἢ ὀρχης ἣν παρεόντα." ἀλλὲ ἐπις ἥμη σκοπὸν ἔχει ἢ ἕνα ὠφελεῖν καὶ ὀλίγυς ἢ πολλύς. ταύτην 
ὺ ἐμβατήρια μέλη ἐςὶ παρ᾽ αὐτοῖς. τὴν δὲ γεωμετρίαν εὗρον τὴν διαίρεσιν ὡς κακῶς ἔχυσαν ἀποσεισάμεναι οἱ Πλατωνικοὶ λέ- 
Αἰγύπτιοι, ὡς ὸ ὠωτέρω εἴρη, διὰ “ὃ ἀνιόντα ὃν Νέλον σνγχεῖν γυσιν ἑτέρων. διαίρεσιν" διαιρῶσι τοίνυν “ὃ πρακτικὸν εἰς δύο, εἰς 
σὰ ἐροθέσια αὐτῶν. τὴν δὲ ἐφρονομίαν εὗρον Χαλδαῖοι ὡς καθα- 15 νομοθετικὸν κα Ὁ δικαφικέν, διότι ὃ πρακτοιὸς φιλόσοφος ἠθῶν ὧν 

ρὸν οἰκῦντες ἀέρα" ἀνατολικοὶ ΩΣ ὄντες τῇ θερμότητι τὸ ἡλίν ἐπανορθωτὴς ᾧ νόμες τίθησι καθ᾽ ὃς δεὶ ζῆν τὺς εὖ βιώσοντας, 
ἔχυσι λεπτυνομένην ἑτοίμεος τὴν ἀτμίδα" τρίτυ γὸ κλίματος ἢ ἐπιτίμια ὁρίζει οἷς δᾶ ὑποπίπτειν τὸς μὴ ἐμμείναντας τοῖς 
᾿Αλεξανδρεια ᾿Αφρικὴ ἢ ΠΠερσίς. προεκτεθεῖσι νόμοις. ἀλλὰ πόθεν ὅτι ᾿Αρις οτέλως ἡ εἰς τρία διαί- 

ἀπορῶσί τινες ὅτι πάντα τὰ μαθήματα δε ἢ τῆς τῶν Μω- ρεσις, πόθεν δὲ ὅτι Πλάτωνος ἡ εἰς δύο, πιόθεν δὲ ὅτι αὶ προσίε ὃ 
σῶν ἐπιπνοίας, διὰ τί μία μόνη λέγεϊ μυσική; πρὸς ὦ φαμεν 20 Πλάτων τὺ εἰς τρία τῷ Ἄρες στελυς διαίρεσιν; ᾿Αρις-οτέλυς 

ὅτι ταύτης μόνης ἔργον παθη ψυχῆς ἰδοῦ ᾧ σώματος" διὸ ἢ ἡ τοίνυν ἡ εἰς τρία διαίρεσις διὰ τὰς γεγραμμένας αὐτῷ τοιαύτας 
φιλοσοφία μεγίς-η μυσικὴ ὡς πάθη ψυχῆς ἰωμώη" ὅθεν  πρωγματείας" διὰ ἢ γὸ ἃ ἡθοιὸν γεγραμμένα αὐτῷ εἰσὶ τὼ 
ἰατρικὴ ψυχῶν λέγε. ὅτι δὲ ἰὰ ψυχῶν πάθη ἡ μυσυκή, φασί ἠθικὰ τρὴὶ δλημίνν μεηρι καὶ ὃ, ἄλλα πρὸς Νυαήμαχον ὃ ὃν πα» - μεν 
ποτε ὃν Πυθαγόραν θεασάμενον πειδάμεν ἑπόμενον κόρη αὐλείσῃ τέρμα τὰ μεγάλα Νικομαχια, ἢ πρὸς Νικόμαχον ἂν υἱὸν τὰ 
ἐπιτρέψαι αὐτὴ φρέψαι τὸς αὐλές, ἢ τῷ μέλυς διαφθαρέντος 25 μικρὰ Νικομάχμα. .. διὰ δὲ πολιτικὸν γέγραπἢ αὐτῷ πολιτικός" 
ἕπαυσεν αὐὲν τῇ ἐρᾶν. γεγραμμέναι δὲ αὐτῷ εἰσὶ ἢὶ πολιτεῖαι διακόσιαι ἀοτρυτα ἐν 

ἡ ἸΞυνέσιος δὲ ὁ φιλόσοφος, ὁ Ὑενόμενος ὕ ὕςερον Κυρήνης. ὠριθμόν, ἃς ἀρ γγαξι ἐκ τὸ πρλλὴν᾽ γῆν περιελθεῖν σὺν᾿Αλεξ- 
ἐπίσκοπος, βαρβάρων ἐπιφ-άντων τῇ Κυρήνῃ διά τινων μελῶν αἰνδρῳ τῷ βασιλεῖ... φέρε δὲ ἡ ἡμεῖς εἴτωμεν ὑπὶρ ̓ Αριφοτέλμρ 
ἔτρεψε τύτυς, ᾧ φεύγοντες ἔκοπτον λθνΣ μηδενὸς διώ- ὅτι κἂν συνεγράψατο ἠθυιά, καὶ διαιρεῖ εἰς ταῦτα ὃ πρακτικόν, ᾿ 
χοντος. 30 ἀλλ᾽ οἶδεν ὅτι ὃ νομοθετικὸν ἢ δικασικὸν διήκει δι᾽ αὐτῶν, ἐπεὶ 

Πρᾶξις ιβ΄. λεκτέον τὴν διαίρεσιν τῦ πρακτοῶ" τῶτο ᾿ τοῖς αὐτοῖς ἀτόποις περιπεσῶν ἢ οἱ γραμματις-αἱ,.. ἐπίδωμεν 
μένον λείπει τὴ διαιρέσει. διαιρεῖ τοίνυν τῦτο ὁ ̓ Δρευνέλης εἰς ἑαυτοῖς τὰ τῷ ὄντι χρυσᾷ ἔπη πυθαγόρυ, “ὃ πάντων δὲ μαίλις- 
τρία, εἰς ἠθοκόν, οἰκονομικόν, πολιτικόν" ὃ ὁ δ πρακτικὸς φιλόσο- αἰσχύνεο στῶ, νος. ἀλλὰ ἢ πόλει ἔσι νομοθετεῖν ᾧ δικάζειν" πῦ 

ᾧας ἀνθρωπείας ψνχὰς κοσμεῖν ἐπαγγελλόμενος ἢ ἀφ᾽ ἑαυτῦ γὼ ἂν οἰκειότερον ταῦτα πραχθείη ἢ ἐν πόλει Ο. 

ἙΡΜΕΊΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ ΠΡΟΘΕΏΡΙΑ ΕἸΣ ΤῊΝ ΕἸΣΑΓΩΓΤῊΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ (Ὁ) ἔξ ΓΡ 
φιε 

Μῶλλοντας ἡμᾶς ἄρχεος φιλοσόφων λόγων ἀνωγκαῖόν ἐς-ι 35 ἐκ τῷ τέλως ἢ ἀπὸ συναμφοτέρων.... παραλαμβάνονῦ ὅ ὃν τῆς 

μαθεῖν τί ποτέ ἐς τ φιλοσοφία. δεῖ τὸ ὃ ἂν ἀρχόμενόν τὰ πρότερεν φιλοσοφίας ὁ δρισμοὶ πολλοί" πολλοὶ γὺ πολλαχῶς ὠρίσαντο τῶν " 
μαθεῖν τί ὃν τυγχάνει" ὅτω δ καὶ ἢ σπυδαιότερον ἀντιλήψε τὸ πάλαι αὐτήν. ἵνα δὲ μὴ τοῖς φιλαιτίοις ἀκαίρω φιλοτιμίας ἐν τῷ 
πράγματος. μανθάνομεν δὲ τὰ πράγματα ἐκ τῶν ὁρισμῶν. ᾧ παρόντι δῶμεν ἔγκλημα, τὸς ἐκεῖ διεξιόντες ὅρυς, ἀπόχρη πέντε 
πῶς δυναὺν δι᾽ ἡβδμα μαθᾶν πρᾶγμα, ἀγνουμένυ τῦ τί ἐς᾿ν ἣ ὀλίγῳ πλείως ἐπελθεέν. δύο μὶ ὃν εἰσὶν ἐκ τὸ ὑποκειμένα, δύο 
ὁρισμάς ; ὁρισμὸς τοίνυν ἐςὶ λόγος σύντομος δεικνὺς τὴν τῷ ῦ προ Τὸ δὲ ἐκ τῷ τέλες, ὦ ἕτερος ἐκ τῆς ὑπεροχῆς ἣν ἔχει πρὸς τὰς ἄλ- 
Ὕματος Φύσιν... ὁρισμὸς δὲ λέγεϊ ἀπὸ μεταφιρᾶς τῶν ἐν τος λας τέχνας. ἐς ἷν ὧν ὁ πρῶτος ὁρισμὸς ὅτος, φιλοσοφία ἐς 

χωρίοις ὅρων... οἱ ὧν ὁρισμοὶ λαμβάνον ἢ ἐκ τῦ ὑποκειμένυ ἢ γνῶσις τῶν ὄντων ἦ ἔντα ἐς ἶν. ὁ ἧ ἀντὶ τῦ καθό. 
ἘΒΕΜ ΎΘΕΤΈΟΝΝ . ἰςτέον δὲ ὅτι καὶ τὸ σώματος ̓ χωριῶέντος τῆς ψνχῆς ὶ ἡ 

(Ὁ Οοά. Ραγὶβ. Ἀερ. 963 ἢ. 851] "310. εαάεπι ρτορα Αταπιου 

τὴς Βορεὶ ἴ.9 εἱ 10. ' (Ὁ [ἴῃ Βαος νεῦρα ἀεείηυπι Ῥγοϊεροπιθηδ. 

Μά Β 



40 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

ψυχὴ χωρίζεῦ τὸ σώματος" αἱ γὺ φιλοσώματοι ψυχαὶ καὶ μ'λ᾿ λοσοφίαν ὁμοίωσιν εἶναι θεῷ ἢ θεὸς διττὰς ἔχει τὰς ἐνεργείας, 
θάνατον “ν τῶν σωμάτων ἔτι περιέπτυσιν ἔρωτα, ἢ τύτων εἶναί τὰς Δ γνωςτικὰς τῶν ὄντων πάντων, τὰς δὲ προνοητικὸς ἡμῶν 
ᾧασι τὰ φαινόμενα περὶ τὸς ταάφυς σκιοειδὴ φαντάσματα. τῶν κὐταλ τ ρον, εἰκότως ἡ ἡ φιλοσοφία διαιρεῖ εἰ εἰς ὃ ̓Νωῤήτε 

Πυδαγόρας φησὶν ὅτι φιλοσοφία ἐςτὶ φιλία σοφίας, τρῶτον κὸν ᾧ πρακτικόν" διὰ ὦ τῷ θεωρητικῶ γινώσκομεν τὰ ὄντα, διὰ 
τῷ παρὰ τοῖς παλαιοτέροις ἐπις-ὡὸς ἁμαρτήματι" ἐπειδὴ ἡ ς δὲ τῷ πρετσῦ κά διὸ τῶν καταδεες ἔρων. 
κῶν σοφὸν ὠνόμαζον “ὃν ἡντιναῦν ἐπιόντα τέχνην, ὧν εἷς ἢ ᾿ ὃ ὺ ὁ ἠθικὸς ἑαυτῷ νόμως τίθησιν ὅ ὅταν λέγῃ (αν. δαγ. 9) 
᾿Αρχίλοχος λέγων “τρίαιναν ἐδ) λὸν ἢ κυβερνήτην σοφόν" ἢ κρατεῖν δ᾽ εἰθίζεο γῶν γας-ρὸς αὶ πρώτις-α ἢ ὕπνυ αὶ φιλότη- 

ποιητής “ἐπεὶ σοφὸς ἤραρε τέκτων" ἢ “εὖ εἰδὼς σοφίης (δεν τος" ἡ πάλιν ὑπύταν Ἰσοκράτης (λὰ Πεπιοη. 9 16. εἀ. ΒεκΚ. 
Μμοσύνησιν ̓ Αθϑήνης " ποθ τὴν βατμανε ταύτην ἐπὶ ἐν Βεγ.) λέγη “τὸς Καὶ θεὸς φοβῦ, τὸς δὲ γονεῖς τίμα, τὸς δὲ φίλυς 
θεόν, ὡς μόνον ἐκεῖνον καλέσαι σοφὸν ἐὸν θεόν. 4 αἰχύνν. » : . 

μέσον δὲ τύτων (ὔ θεολογικῶ ἢ τῷ φυσιολογικῦ) “ὃ μαθη- εἴποι δὲ ἂν ἄ ἄκοσμον: ὼ ἐν περιττεύοντα μορίοις τισὶ τῷ ἀνεν- 
ματικόν, ἐπειδὴ ἢ κ᾿ φύσιν μέσην ἔχει τάξω. τῦτο δέ τινες τῶν δες, οἷον ἑξαδάκτυλον ἢ ἑξαχειρα, ὡς τὸς Μ᾿ Απολλώνιον “ὃν 
πάλαι ἐ ῤσοο τῷ φυσιολογικῶ, οἱ Κὶ »α' ̓ιλάτωνα ἦα, φασί, ποιητὴν Τίγαντας. 
τὰς ἰδέας ἐν τῇ ψυχῆ ἤδη ἡ: ἐπιγνώσκωμεν ἥτοι ἀνω- ἐμνήονη ἐν τὴ διδασκαλίᾳ ἴω: τῶν δέκα κατηγοριῶν) φωνῶν 

μιμνησκιώμεθα, τὰ ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκας-α θεωρῶντες, ὁδῷ τινὶ ἢ κλί- (5 τινῶν πόνττε (ὁ ̓Αρις-οτέληρ) ἀ ἐγνώφων ἡμῖν σῶν ἐν τῇ ἢ συνηθείᾳ, 
μᾶκι τῷ μαθηματοιῷ χρώμενοι" οἱ δὲ ᾿Αριοτόαιν τὴν ἫΝ γένυς ᾿δικεθρας εἴδους ἰδίων ἢ συμβεβηκότος. ὁ ὃν φιλόσοφος 

τάξιν αὐτῷ ἐπεθμαντε: .. διαιρεῖ ἢ ὅν ἡ φιλοσοφία, ὦ Πορφύριος φιλανθρώπως ἅμα ποιῶν ᾧ φιλοσόφως, ἔγραψε τῦτο 
εἴρη), εἴς τε θεωρητικὸν ἃ ᾧ πρακτιχόν... διὰ τί αὶ μὴ εἰς ἘΠῚ ὰ βιβλίον, διδάσκων ἡμᾶς τι σημαίνει ἑκώς-ἡ φωνή. 

ἀλλ᾽ εἰς δύο; τύτυ δὲ αἰτίαι εἰσὶ δύο. ἐπεὶ ὶ λέγομεν τὴν φι- 

ΕΞΗΓΗ͂ΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤᾺΣ ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (Ὁ). 

Καὶ “ὁ πρὸς ὠφέλειαν μὴ μόνων τῶν οἰκείων μαθητῶν ἀλλὰ 20 σμικρότης ποιήσει, ὡς ἐκ τύτυ συμβῆναι ἐπὶ “ὃ ὑπτιώτερον ἐκ- 
ἡ πάντων τῶν περὶ λόγυς ἐσπυδακότων ᾧ ὅσαι ὧραι τύτοις ἐπεν- πεσεῖν, μὴ ἀμαοίθειαν ταύτην ἢ ἀγροικίαν πᾶς τις .κατηγορήση, μὴ 
τρυφώντων συγγραφήν τινα οἰκείαν συγγράφειν “ἐν διδάσκαλον πρὸς τῆς τριάδος αὐτὴς ᾧ τῶν λόγων, εἴγε πρεσβεύει αὐτόν" 
κάλλις-δν τε πάντων καθέςτηκε τῶν καλῶν ᾧ; τῷ ὄντι θεοφιλέ- ἄλλως δ ὄχ, οἷόν τέ ἐς τιν ἄνδρας παχεῖς τινὰς ὄντας ἢ τῷ ὄντι 

φάτον. “ὃ δὲ ἡ τὴν τῶν παλαιῶν συγγραμμάτων εἴτυν ἐξηγη- ἀήθεις ἢ ἀδαμάς υς πρὸς τὰ τῆς ὑψηλοτάτης φιλεσοφίας θεω- 

τῶν πρός τινα μαθήματα ἀσάφειαν γριφότηταί τε ἢ μακρολο- 25 ρήματα ἐμβιβάσαι καὶ ὦ πρὸς ὃ ὕψος τύτων τὰς διανοίας. αὐτῶν 

Ὑίαν, οἰκειότερον δὲ εἰπεῖν ἀδολεσχίαν, πρὸς “ὃ σαφές ερον μεταρ- ἀπόττιρβοσαι, εἰ μὴ πρὸς “ἃ σαφὲς εὐσύνοπτόν τε ᾧ σύντομον 

ρυθμίσαι κα ἢ εὐσύνοπτον ἀνδρὸς ἂν εἴη ζῆ λον διάπυρον κεκτημόν τὴν ἀσάφειαν ᾧ τὴν μακρολογίαν , μετοχετεύσομεν. τῦτο δὰ ὼ 
πρὸς τὴν τῶν μαθητευομένων σπυδήν τε ἡ ἐπιμέλειαν, διδασκαάλν διδασκαλικὸς τρόπος ἐς (, “ὃ διὰ τῶν συντόμων ἢ σαφῶν τὴν δὲ- 
τε ἀτεχνῶς ἀληθῶς, ᾧ μὴ τῶν οἰκείων μαθητῶν μόνον ὡς οἰκείων δασκαλίαν τῷ μαθητενομένῳ ἐματοιέν. ἡ δὴ τῆς ἑρμηνείας ὠπάρ- 
ἀντιποιυμένν μελῶν, ἀλλὰ ἡ πάντων. τοιγαρῶν “ὃ τοῦτον ἡ 30 ξομαι. φασὶ τῶν διδασκάλων τινὲς πρῶτον (ὶ τὰ τῆς ῥητορικῆς 

ἡμετέρα ὀθενότης ὡς λυσιτελὲς εἰδυῖα ἢ τίμιον ᾧ πολλὴν ὠφέ- προγυμνάσματα τὺς εἰσαγωγοοὺς ἐκδιδαίσκειν, ἢ μξ' ταῦτα τὰς 
λειαν τοῖς ἐθέλωσι προξενῦν, ὠήθην δεῖν, εἴ τι ' γρῖφον ἢ σκοτει- πέντε φωνάς. ὃς ἐγὼ ἐρήσομαι, ἦρα γε, ὦ σοφώτατοι, ὡς εἰσα- 
νὸν οἱ παλαιοὶ ἐξηγηταὶ ἐξηγήσαντο πρὸς “ὁ τῶν πέντε φωνῶν. γωγιτὺς τὸς νέυς ᾧ τῶν ποιητῶν ἄρτι πεπαυμένυς πρὸς τὴν 

μάθημα, ᾧ μὴ Βιβαβαϑον ὅλως ὑπάρχον εἰς νῶν, ἀλλὰ κατα- εὐκολωτέραν ὺ συνήθη (ἢ), τὰ μυθώδη δηλονότι, ἐμβιβάζοντες 

θολῶν δυνάμενον ὦ μέλιζα τὸς εἰσωγωγικῶν λογισιμες, ἐκτῖλαι 385 τῶτο ποιεῖτε, ὅπως μὴ ϑυλώσητε ἐν λογισμὸν αὐτῶν ὑπὸ τῶν 
ὧν αὐὸ οἷχ τινα ἀκαλήφην ἢ πόρρω πυ ἀπορρῖψαι. ὃ δὲ καὶ τὴν τῆς φιλοσιφίας θεωρημαίτων, ἃ ὶὶ ὅτι δεῖ πρότερον τὰ εὐκολώτερα 
τον ὠφέλειαν πρξϑὶ τὸς ἐντυγχάνισιν, εἰ ἡ ἀσαφές, μανθάνειν ἡ τότε τὰ ὶ πολυσχεδέςτερας “πρῶτον δὸ προσῆκόν ἐς ἰ 

ὁ μόνον αὐὸ πρὸς “ὃ εὐσύνοπτον ἢ σαφέςτερον μεθαρμό- μανθάνειν “ὃν νέον τὴν προπαιδείαν ἤτοι τὴν ἀπαρίθμησιν τῶν ςτοι- 
: Ἧι Μ6Ὲ ὺ κ᾿ ὰ ἐγχωρῶν αὐτῇ οἴκοθεν προσεπιβήσει τινα, ἡ ἡ χείων, τὼς συλλαβὰς ἡ τὼς λέξεις, ὃ τότε ὃ γράφειν, εἶτα τὴν 
μόνον ταυτί, ἀλλὰ καὶ ὃ ἢ λέξιν ἑρμηνεύσει τὰς πέντε φωνάς, εἰς 40 γραμματικὴν τέχνην ἐχδιδυίσκεοζ, ἢ πὰ αὐτὴν τὴν ῥητορικήν, 

μέσον οἷά τοι κρατῆρα λόγω τοῖς νέοις προθεῖναι τὴν τοιαύτην ἣ τότε τὴν φιλοσοφίαν. εἰ ταῦτα ὅν εἴταιτε, λογιώτατοι, ἀπο- 
ΡΝ ΗΝ θ ὅπως ἐφθόνως ἅμα ἢ ἀκαμάτως οἱ θέλοντες ἐκ λογήσομαι τὶ ὃ ἐγχωρῦν πρὸς ὑμᾶς. χῷ ὃν ὑμέτερον λόγον, σο- 

ἀρύωνθ. εἰ δὲ ἡ πώντη σαφῆ τὴν συγγραφὴν ἡ ἡμετέρᾳ φωτατοι, μβ' τὼ προγυμνάσματα τὴν ἀκολυθίαν ἐχρὴν ἡμῶς τῆς 

(Ὁ (μοά. Βοάϊ. (Βατοος.) 145 ἢ. 119 - 137 ὃ. (Ὁ δἀάεμάυμ νἱάεϊυν διδασκαλίαν. 
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Ὑπποροοῆς ἀπαράθραυςτον διατηρεῖν ᾧ ὁλόκληρον μάθημα ἐκπλη- τιμιωτέρα τῶν συμβεβηκότων, ὃ δὲ ὁρισμὸς ἀπὸ ὀσιῶν ληπῆ, 
ρῶν, ἤγυν “ὃ ὅλον ὄργανον τῆς ὑπορικῆς. τ, ὸ τὰ προγυμνά- ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἀπὸ συμβεβειριότων, διὰ τί ὑπογραφυιὸν ὁρισμὸν 
σματα ἐκδιδαάσκειν αὐτὸς ὑμῖν προσῆκον ἦν τὴν διαιρετικὴν τέχνην λέγομεν, προτάττοντες “δ χεῖρον τῷ κρείττονος, “ἃ συμβεβηκὸς 
ἄτοι τὰς τρισκαίδεκα ς σεις, ἔπειτα τὸς δ΄ τόμαες τῷ περὶ εὑρέ. δηλονότι “ὃ τὴν ὑπογραφὴν περιέχον τῆς ὑσίας τῆς “ὃν ὁρισμὸν 

σεως μαθήματος, ἢ τότε τὰς ἰδέας τῷ λόγυ, ᾧ μετ᾽ αὐτὰς “ὃ 5 ἐχύσης, ἢ ὁ λέγομεν ὁρισμὸν ὑπογραφυκόν; 

περὶ μεθόδυ δεινότητος, ᾧ ἀποπληρῶσαι ὁλόκληρον μάθημα, ἢ ἰςτέον ὅτι φασί τινες ὀκτῶ εἶναι τὺς διαιρετικὺς τρόπυς, οἷον 
μδ' ὃ ἀποπληρῶσαι ὁλόκληρον μάθημα ἀπαάρχ,εδὴὶζ τῆς τῶν πότε ἀπὲ γόυς εἰς εἴδη κτλ. 
φωνῶν διδασκαλίας. ἀλλ᾽ ὁ καλῶς φατέ" ἐγὼ δὲ ὁ τάξιν φημὶ δὰ ρ.1.α 5. ὡς πρὸς τὴν φύσιν τὸ Χρυσαορίω εἶπεν ὁ φιλό- 
τηρεῖν ἐπὶ τῶν τουέτων μαθημάτων, ἀλλ᾽ ἐκέϊνο προτίθεο πάν- σοῷος “ἃ πειράσομαι, διὰ “ὃ ς-ρατηγίαις ἢ πολιτικαῖς ἢ δημοσίαις 
τῶν ἀφ᾽ ὃ τὰ πάντα τὰ λοιπὰ μαθήματα ἀρδεύονῃ, ὅπερ ἐςὶ 10 πράξεσιν ἐναρχολεϊοὶς αὐτόν... ἀρεταὶ πρῶ διηγήσεως σαφύνεια, 
ὃ τῶν πέντε φωνῶν μάθημα" τῦτο δ πάντων ἐςὴὶν εἰσαγωγὴ ἢ συντομία,, ἕτεραι δύο, πιθανότης ᾧ ὁ τῶν ὀνομάτων ἑλληνισμός.... 
διδασκαλία... καί φημὲ ὅτι ἡ μᾶλλον πρὸ τῶν προγυμνασμαί- “πειράσομαι διὰ βραχέων" τῦτο μετριάζων ὁ φιλέσοφος εἶπεν. 
τὴν ἐχδιδαίσκεον, ἔδει" ὃν δ τρόπον συντείνει πρὸς τὴν διαιρετι- ἢ πειράσομαι οἷονεὶ πεῖραν ποιήσομαι πρὸς τὴν σὴ φύσιν" ἄν- 
πὴν τέχνην τῷ Ἑρμογένυς καὶ ὁ τὸ ὲ λοιπιὰ αὐτῦ συγγράμματα" ᾧ θρωπος γὸ ἦν ὁ ὁ Χρυσαόριος ς ρατηγίαις μᾶλλον ἢ λόγοις ἐναδχο- 
Ἀπ τύτοις Ὁ ἔγκειν ἢ ὅροι ᾧ διαιρέσεις, ὅταν λέγῃ ὃ ̓ Αφθόνιος 15 λέόμενος" δὲ δὸ ἢ ἦν λογιώτατος πανυ. 

(τύτυ γάρ εἰσι τὰ πργυμνέσματα πένημα), ὅ ὅρος μύθυ... ἀπὸ τῆς λέξεως διττῶς λέγε ἡ αὶ ἀσάφεια. κα γὺ διὰ ἃ μῆ- 
Καὶ ταῦτα Τὶ περὶ τὸ δὲν πρὸ τῶν γυμνασμάτων ἐκμαν- κος αΐτη φράσεως, ὡς ἔχει τὰ Ταλήνεια (κἂν γὺ εὐφραδῇ εἰσίν, 

βάνειν τὰς ε' Αὐτ ἐπεὶ δὲ πρὸ πάσης διδασκαλίας τέχνης τε ἦν διὰ “ὃ μῆκος ἀσαφῆ εἰσίν), ἢ διὰ τὴν ποιότητα τῆς λέξεως, 
ἡ ἐπις ἡμης τέσσαρά τινα ἐξήρτηϊ, εἰ ἔς:ι, τί ἐς ι, ὁποῖόν τί ἐςτι τ ἔχει τὰ προειρημένα ᾿Αρις-οτέλεια. 
ἡ διὰ τί ἐστι, διδάξομεν ᾧ περὶ αὐτῶν τίνα εἰσίν, ἑρμηνεύσαντες 20 1.4 15. εἰκότως τῶν ἸΠεριπατητικῶν ἐμνημόνευσεν. ἐπειδὴ 
πρῶτον τί ὃ διάφορον τέχνης ἡ ἐπις ἥμης. ἀπὸ ὑπολήψεως Πλατωνικῆς ἐγένετο, ἐβύλετο δέξαι ἑαυὺν ἢ τῷ 

ὡς φησὶν ἡ γραφή. ᾿Αρις-οτέλει παρηρολμθηρότα, ὅπερ ἐν τῷ ἰδίῳ συγγρώμματι ἔδει- 
ἣ τέχνην Κὶ ἐκείνων τῶν πραγμάτων ἔχομεν ὧν ἀκριβὴ τὴν ἔξεν εἰπὼν “ᾧ τ. μαῦλ. οἱ ἐκ τῷ π᾿ Τιερετατητικὶ δὲ ἐλέγοντο οἱ 

κατάληψιν ὁ κεκτήμεθα ὅτι ἀεὶ εἰσίν. τίνα δὲ ταῦτα; τὰ σω- ᾿Αρις-οτελικοί, ἐπειδὴ περιπατῦντες τὰς συνυσίας ᾧ τὰς διδα- 

ματικά. ἐπις-ἡμην δὲ ἐκείνων ὧν ἢ κατάληψιν ἀκριβῆ ἔχομεν 25 σκαλίας ἐποιῶντο τῇ πρὸς “ν διδάσκαλον ̓ Αρις οτέλον αἰδοῖ ἐξ 
ὅτι ἀεὶ ὑπάρχωυσι. ποῖα δὲ ταῦτα; τὰ θεῖα, ὀρέίνια. εἰ δέ τις ἐκείνα παραλαβώτες αὐὴ ὴ μὴ τολμῶντες ἐγκαβέδρυς ποιεῖ ὶς 
εἴποι ἢ περὶ ἐς-ρονομίας, πῶς ἢ αὐτὴ ἐπις-ἤμη παρίτ τινων ἐνομά- τὰς συνυσίας, Τιλαΐτωνος περιόντος. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι ψευδές 
ζεῦ; ἀπολογύμενοι πρὸς αὐτὸς εὔπωμεν ὅτι κυρίως Κ' ἐ τέχνη ἐς ἰ, ἐξ" τὐναντίον δὸ ἐναντῶτο αὐτῷ ὁ ̓ Αρις υτέλης. ἀλλ᾽ αὐτὸν 

σφαλερὰ γάρ, ἐπις-μη δὲ καταχρης κῶς ὀνομαίζεῦ, ἐκ ἕνι δὲ «.. ὡς δηλοῖ εἰς “ὃν τάφον Πλάτωνος ̓ Αρις-οτέλως ἐπίγραμμα" 
χαθὲ τὰς ζητήσεις περὶ τὰ ἀνθρώπινα συματα ποιέϊ ἢ" καταωγί- 80 συριὸν ᾿Αρις-οτέλης ἱδρύσατο τόνδε Ἡηλείτωνος, 
νεἢ γὺ περὶ μεσυράνημα καὶ ὺ ἀντιμεσυράνημα, ἢ περὶ προποδισμὺς ἀνδρὸς ὃν ὅτ᾽ αἰνεῖν τοῖσι κακοῖσι θέμις. 
ᾧ ἀναποδισμὸς ὡς-ἔρων, ἢ περὶ τὰς πεζίυς (ἢ) σψαίρας, ἢ περὶ 1516. πάλιν ἔοικε “ὃ γένος πατρί, ἡ διαφορὰ γυναικί, “ὃ εἶδος 
πλάνητας ἢ αὐὲν “ὃν ζῳδιακὸν κύκλον. υἱῷ, “ὁ ἴδιον ἀδελφῷ, ὃ ὃ συμβεβηκὸς τῷ ἐξ ἐπιγαμβρίας 

ὁ Χρυσαόριος εἷς τῆς ἐν Ῥώμη ἐκκλησίας ὧν φίλον ἔσχε συγγενεῖ. ἐκ δ συμβεβηκότος αἱ ἐπιγαμββίαι. ὰ ἁπλῶς ση- 
ὃν φιλόσοφον Πορφύριον ἂν Φοίνικα ὃν μαθητὴν πλωτύνυ. 35 μαίνει τέσσαρα, ὃ κυρίως, ἃ καϑόλυ, “ὃ μοναχῶς ᾧ “ὁ ἀπουιί- 

τωμεν δὲ ἡ ὅρον τῷ ὅρυ... . ζπτήσωμεν δὲ ἡ τὸ λοιπὰ τὰ λως" τῦτο γὸ ὁ τραγικός φησν “ἁπλῆς ὁ μῦθος τῆς ἀληθές ἔφν"" 
περὶ τῷ ὅρυ. εἰσὶ δὲ ταῦτα, πόθεν εἴρη) ὅ ὅρος, πόθεν λαμβάνεῦ 4.38. Ἠλίας δὲ ὁ ἐξηγητὴς τῶν ε΄ φωνῶν ἑνὶ καὶ τῷ αὐ αὐτῷ 

ὅρος, πόθεν συνίς-αὮ ὅρος, ποῖος φέλειος ὅρος, τίς ἡ κακία ὕρυ πανὸς ἀρκεῖ ἢ παραδείγματι, λέγων “ὃν ᾿Αχιλλέα Πηλείδην 
πρώγματος, τί διαφέρει ὅρος δρισμῶ ὑπογραφῆς ἢ ὑπογραφοιῶ τρισεχῆ πατέρα “ἦν Πηλέα, Αἰακίδην δὲ διὰ ὃν πόθῳ ἐπα ̓ 
ἑμσμῆ. 4 ᾧ Φϑιώτην Κα διὰ τὴν προσεχῆ ἢ πατρίδα, τὴν Φθίαν, Θετταλὸν δὲ 

ὡς ἐπὶ τῆς ὑαλεψυιῆς" ὑαλεψοιὴ γέρ ἐς ιν ἡ περὶ “ὃν ὕαλον διὰ τὴν πόρρω πατρίδα τὴν Θετταλίαν. 

καταγινομένη. 161. κοινῶς “ὃ μέλαν συμβέβφιε πᾶσι “κῃ Αἰθίοψιν 
ὡς δὸ ̓Ολυμπιόδωρος ὃ φιλόσοφος ἔλεγεν ὅ! ὅτι θαυμας-ὃν ἡ ἐβένῳ ᾧ κάρβωνι. 

φύσις ἐφεῦρε μηχάνημα, ἔνδειαν πλυτῶσαν ἢ πλᾶτον ὑποκρινό- 1) 84. λέγε δὸ εἶδος ὃ ἡ μορφή, ὥσπερ καὶ ἐν Φοινίσσαις 
μενον ἔνδειαν. 45 Ἐὐριπίδης φησὶ “πρῶτον ἢ εἶδος ἄξιον τυραννίδος." ἀλλὰ μὴν ἢ 

τὸ εύ να μον ἐὐλας ὐ χὰ ὁ ὑϑν μα ὼ ὁ συνήθης (ἢ συνήθεια ἢ τῦτο αὐὴ δηλό, ἂν εὔμορφον εὐειδῇ 
Ξε τοξ  τ-ς- δηλῦσι (λέγυσα ἴ) ᾧ “ὃν ἄμορφον δυσειδῇ. 

(Ὁ δὰ πλαγώνῖ : 1288. διαβάλλυσί τις ἣν λόγον ὡς διίλληλον ὅντα" ἐν 
Β2 



1 μενοι τ ΕΞ ΕΙΣ ΤᾺΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

ΚΑ τῷ ἢ ὁρισμῷ τῷ γένος εἴδους ἐμνημονεύσαμεν, ἐ ἐν δὰ τῷ δρισμᾷ ἐπὶ τῶν πρός τι δοκτέα ἐςὴν ἡ διάλληλος δεῖξις ἢ ἥπερ ἀπόβλητος " 
τὸ εϑυς γώνς πώ τὼ τὼ ὠγνοῦσι δὲ οἱ τοιῦτοι ὅτι λα ἐξ δὲ ἜΝΕ δεῖξις οἷον πῦ ἰών Πλάτων (ἢ). 

ΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΈΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ ΑΠῸ ΦΩΝῊΣ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ͂ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ͂ ΚΑΙ 
ΘΕΟΦΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ (ἢ).. 

Οἱ τῶν τῆς πλόϑίς λόγων ἐρῶντες ᾧ τῆς ἐκ τύτων τῶτο λαβόντες ὡς ἑμολογόμενεν, φασὶν ὅτι εἰ δείξομεν κ᾿ τὴς 
ἡδονῆς ἄκρῳ δακτύλῳ γευσάμενοι, πείση τὴ τὸ βίω φροντίδι χαί- ὑμῶν διαιρέσεως μὴ θυνάμενα εἶναι τὰ μέρη τῆς φιλοσοφίας, 
ῥειν εἰπόντες, σώφρονί τινι μανίᾳ πρὸς. τύτυς ἐλαυνόμενοι φέρον, 5 δῆλον ὅτι αὶ συνίς-αῦ ἡ [ φιλοσοφία. φασὶν ὃν ὅτι καθ᾽ ὑμᾶς ἡ φι- 

τῇ τῶν ὄντων ἐπις-μη συντόμως αὐτῶν ψυχαγωγῦσι “ἦν Χοσοφία διαιρεῖ εἰς θεωρητικὸν ᾧ πρακτικόν, “ὃ θεωρητικὸν πάλιν 
ἔρωτα" ἐπις “μη δὲ τῶν ὄντων ἐςτὶν ἡ φιλοσοφία, ὡς σὺν θεῷ εἰς μαθηματικὸν φυσιολογικὸν ὼ ϑεολογωκάν" εἰ ἄρα ἦν ταῦτα 
μαθησόμεθα. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἡμᾶς ἡντ ἔρως ᾧ πολλὴ προθυμία ἀνατρέψομεν, δῆλον ὅτι ἰὶ συνίς-αὮ ἡ φιλοσοφία. φασὶν ὅτι ὃ 
ἐπὶ τῦτον διήλασε τὸ τὸν ὠγῶνα, φέρε δὴ φέρε λοιπὸν τῦτον ὑποᾶυ- μαδηματικὸν ἐκ ἔς ι μέρος τῆς φιλοσοφίας, ὡς ἢ ὁ Πλάτων δο- 

σώμεθα, μὴ ὃ τὸ παρὸν δυσχερὲς ἐπιλογιζόμενοι, ἀλλὰ πρὸς πὸ 10 ξάζει: ὼ ὃ δ ὅτος ὃ μαθηματικὸν ὁ ΠῚ] δυξάζει μέρος τῆς ΗΑ 

πέρας τῆς θείας ἐπαγγελίας αὐτὴς ἀποβλέποντες πάντα μόχθον φίας ἀλλὰ προγύμνασμεί τι, ὥσπερ ἡ γραμματικὴ ἢ ἡ ἑππορική" “ 
ἐλάττονα ἢ δεύτερον αὐτῆς ἡγησώμεθα. δοκεῖ δέ μοι μικρὸν ἀνα- ὅθεν ἢ τῷ ἀκροατηρίῳ ἐπέγραψεν “ὠγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω δ 
βαλλεδχ τὴν ἐγκύκλιον ἐξήγησιν, ᾿Αρις-οτελικοῖς πειθομένῳ. θεσ--͵ τὲ δὲ φυσιολογοεὸν ἀνατέτραπῷ, φασί, διὰ τῷ δευτέρῳ ἐπιχειρή- 
μᾶ, ὡς δεῖ ἐν ἑκάςῳ σχεδὸν πράγματι τὰ τέσσαρα ταῦτα ζη- ματος τῷ λέγοντος ὅτι. τὰ ὄντα ἐν ἑοῇ ὶ «ὠπορροῇ εἰσίν. “ὃ δὲ 
τεῖν κεφάλαια, εἰ ἔς:ι, τί ἐς:ιν, ὁποῖόν τι ἐς ἢ διὼ τί ἐςτι. 45 θεολογικὸν ἀνατρέτυσο ὅ ὕτως" φασὶ δ ὅ ὅτι τὼ θεῖα αἰϑήσει ὁ ὁχ, 

Πρᾶξις σὺν θεῷ θευτέρα. καθαπερ ἐν τῇ προτέρᾳ θεωρίᾳ ὑποβάλλονδ, τὼ ὸ αἰϑϑήσει μὴ ὴὶ καθυποβελλόμενα Ὑριόσει ὄχ, ὑπο- 
ὑπεοζόμεθα, ἔλθωμεν καὶ ἡ τὺς λόγους τῶν βυλομόων ἀνελεῖν τὴν πίπτυσι, τὰ θεῖα, ἄρα ὥγνως.α εἰσίν. ταῦτα 7) ἐν τύτοις, ἔς ι δὲ 
ὕπαρξιν τῆς φιλοσοφίας ἐκβιέμεθα, κα ἢ τύτων τὴν ἀνατροπὴν ὡς εἰπεῖν ὅτι περὶ τὸ τρκτραν δὲν εἰρήκασιν, ὅπερ ἀντιδιαιρεῖ τῷ 
οἷόν τε ἐςὶ ποιησώμεθα. πρῶτον Α ἐπιχείρημα τῶν ἀνατρεπόν- θεωρητικῷ ἀν δῆλον ὅτι ὑκ ἀνεῖλον πᾶσαν τὴν ἰκώόυσ.. ὺ ἘΝ 
τῶν ν Ἡλεσαμαν ἐςὶ τῶτο. “ὃ ὃν τῶν ὁμωνύμων ἐς, τὰ ὶ ὁμώ- 20 ὃ ἀκ δν χὰ πρανγυμὸν μέρος ἐςὶ τῆς φιλοσοφίας... 
μα ὅρῳ κα ἡ καθυποβαλλονῦ, τὰ ὅρῳ μὴ καθυποβαλλόμενα γνώ- ἃ τέταρτον ἐπιχείρημα τῶν ἀνατρεπώτων. τὴν φιλοσοφίαν 
ζει ἐχ, ὑποπίπτυσι, “ὃ ὃν ἄρα ἄγνωςόν ἐφιν.. . διττῶς ὑπαντῶ- τῶτον , ἔχει ἂν τρόπον. ἡ ἡ φιλοσοφία ἢ ἢ γνῶσίς ἐςτν ἢ ἐκ ἔςτι γνῶσις" 
μέν, τῇ τε ἐνς-ἄσει κεχρημένοι ᾧ τῇ ἀντιπαραςίσει. ἰς- ον δὲ ὅτι ὶὶ εἰ δ ὐκ ἔς: γνῶσις, δῷλον ὅτι ὅτε ἐπιστήμη ἐσὶνὅτε τέχνη" πᾶσα 
ἐνς-ἄσεως ἔργον ἐς “ὃ ἐκ βαλβῖδος αὐτῆς ὼὸ εὐθέως ἐκ προοιμίων γὸ τέχνη ἡ ἐπις-ἤμη γνῶσίς ἐπὰν Ὑόσει εὸ τὰ ὑποκείμενα αὐτῇ 
ἀνατρέπειν τὰς δι᾽ ἐναντίας λόγυς, ἀντιπαρας ἄσεως δὲ “ἃ δέξαοζ 25 πράγματα. εἰ δὲ γνῶσίς ἐςιιν, ἢ μερική ἐςτιν ἢ καθόλως ἡ εἰ τ 
ἂν λόγον ὦ ὡς ἀληθῆ, δεῖξαι δὲ αὐὲν μηδαμῶς καταβλάπτοντα Μερυκή ἐςτι, χείρων ἐςὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν». .ἐκέναι γὸ καθέλν 
5 προκείμενον... γνώσεις εἰσίν, ἔχυσαι καθόλιν κανόνας" ὶ δὸ ἡὶ γραμματικὴ ὺ ὴ 

ὰ δὲ δεύτερον ἐπιχείρημα τῶν ἐἰρκερητόνταν τὴν φιλοσο- ἑπτορικὴ καὶ ὼ ἡ ̓ὑποροεὴ ἢ ἡ ἰατρικὴ ἔχωσι καθόλιν κανόνας. εἰ δὲ 
φίαν προέρχιεἢ τῶτον “ὃν τρόπον. τὰ ὄντα ἐν ῥοῆ ὃ ἐπορμοῦ εἰσὶ χείρων ἐςὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, πῶς λέγετε αὐτὴν τέχνην τεχνῶν. 

9: ς-ἀσεως ὑδεμιᾶς τυγχανυσι" φθάνει δ ὃν λόγον ἀμειφϑώτα 30 ἢ ἐπιστήμην ἐπις-ημῶν: εἰ δὲ καθόλιω ἐς τὶ γνῶσις, αὶ δύνα συ- 
τὰ πράγματα" ὦ δὸ οχεδὸν πρὸ τῷ ῥηθῆναι “ὃν περὶ αὐτῶν λόγον ᾿φ-ἥναι" ὃ δῆλον ἐντεῦθεν. εἰ καθόλυν Ὑνῶσις, καθόλυν συμβεβη- 
ἀμείβονἢ τὰ πράγματα. ὺ φέρυσι παράδειγμα τοῦτον, ὅτι κός ἐς ι" ὡ. ΕΥ̓ ἡ γνῶσις συμβεβηκός τι ἐς -ἰ (ποιότης γάρ ἐςτιν, ἡ 
ὥσπερ ἐν ποταμῷ ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι καὶ δύναταί τις βρέξαι ὃς δὲ ποιότης, ὡς μαθησόμεθα, συμβεβιρός ἐς ιν)" τὰ δὲ καθόλι 

ὃν πόδα, ἢ ὥσπερ ἔγροι εινένωϊες τὴν ἀπορίαν λέγωσι, ὅτι συμβεβηκότα ἐν μερικῷ ὑποκειμένῳ καὶ δύνα θεωρεϊξ)ζ ἡ γὸ ἃ 
δὲ ἅπαξ δύναταί τις ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι βρέξαι “ἐν πόδα, ἐκείνυ 35 καθόλν λευκὸν ὁὶ δύνα ἐν κύκνῳ μόνῳ θεωρεῖοϊζ, ἐπεὶ ἐκ ὥφει- 

τὸ ὕδατος συντόμως παρερχομέν ἢ ἄλλν ἐπερχομένυ, ὅτω ἡ λεν ἐν ἄλλῳ τινὶ θεωρεῖολζ, οἷον ἐν χιόνι ὶ ψιμυθίῳ ἢ ἐν γάλακτι, 
τὰ πράγματα ἐν ῥοῆ ὺ ὠπορρεῇ ὄντα ς-ἄσεως ἐδεμιᾶς τυγχά- εἰ ἄρα ὅν αὶ φιλοσοφία καθόλιυ γνῶσίς ἐετι, δῆλον ὅτι ἐν μερικῷ 

νυσι ἡ δηλονότι Ὑνέσει ἐχ, ὑποπίπτυσι. .. Καὶ δυναῦ ὑποκειμένῳ θεωρεῖονζ, οἷον ἐν Ἰξωκράτει, ἐν Πλάτωνι, ἐν 
τρίτον δὲ ἐπιχείρημα οἱ ἀνατρέποντες τὴν. φιλοσοφίαν φασὶ ᾿Αλκιβιάδῃ. εἰ δὲ ἀιωρά ἢ ἐν ὑποκειμένῳ, δῆλον ὅτι ἐκ ἔςτιν " 

τῦτο.. τὰ γινωσκόμενα αἰϑήσει ὑποπίστυσιν, ὡς ᾧ ὁ Πλάτων 40 τὰ δ συμβεβηριότα μὴ ἐν ὑποκειμένῳ θεωρώμενα ἀκ εἰσίν. ταῦτα 
(ΠἸἾι. Ρ. 47) δηλοῖ λέγων “ὁ . 'δημαωργὸς ὕψι ἡ ἀκοὴν ἡμῖν ἃ ὅτοι, ἔςτι δὲ ἀνατρέψαι αὐτὸς ὅτως κτλ. 

ἐδωρήσατο, ἵνα διὰ τύτων “ἃ τῆς φιλοσοφίας γένος κατορθώσωμεν. ἜΑΠΠρᾶξις δ΄, ὅτοι δὲ (οἱ πειραθώτες τὴν ὕπαρξιν ἀνελεῖν τῆς 

(ἢ Θοάὰ. γαες, 4023 δὲ 1470, Μαγείδη. 205. 6 (Ὁ) ἀδρίηῖε (οπαπαδηϊατίυα. 
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φιλοσοφίας) εἰσὶν οἱ Ἰμυρρώνειοι... πρὸς ὃς ἀπαντᾷ ὁ Πλάτων... ... ἐπειδὴ ὅν ἡ φιλοσοφία ἔχει ἢ ὑποκείμενον ἡὶ τέλος, ἡ ἑκώ- 
ὺ ὁ δ᾽ ᾿Αρις-οτέλης δὲ ἔν τιν; προτρεπτικῷ αὐτῦ συγγράμματι, ἐν τερον τύτων διττόν, ὡς εἴρηϑ, (σροσεχὲς κα ὺ πόρρω, τότυ χάριν ἢ 
ὦ προτρέπεῦ τὺς ς φιλοσοφῶν, λέγει ὅτι εἴτε φιλοσοφητέον, ἄλλες τέσσαρας ἔχει ὅ, ὅρως... αὕτη ἃ ὃν ἡ ἀπὸ διαιρέσεως λύσις 
φιλοσοφητέον, εἴτε μὴ φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον, πάντως δὲ ἡ δεικνῶσα διὰ κω ἕξ εἰσιν οἱ τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοί" ἡ δὲ ἀρι- 

φιλοσοφητέον. τυτέξιν ὅ ὅτι εἰ λα τις μὴ εἶναι φιλοσοφίαν, 5 θμητική ἐςτιν, αὕτη... εἜρατος τέλειος ἀριθμὸς ὁ ὁ ἕκτος ἐς ἰ. 

ἀποδείξεσι κέχρηἢ δι᾽ ὧν ἀναιρεῖ τὴν φόνον: εἰ δὲ ἀποδε- . πρᾶξις η΄. ἰς-έον ὅτι ὺ ἄλλας δύο ὅρυς θέλωσί ἐψς ὑκίε. 
ξεσι κέχρη, δῆλον ὅτι Ἐβογες μήτηρ δ τῶν ἀποδείξεων ἡ φέρεν τὴ φιλοσοφίᾳ, ἕνα Κ ἰατροί, ἕνα δὲ ἔπεροι. ὃ δὸ ἰατροὶ 

μέλλοντες τὴν οἰκείαν τέχνην σεμνῦναι, χψ' ἐν ποιητὴν χρύσεα 

τρξον ε΄. ἰτέον δὲ ὅτι ἢ τῦ ἕω ὶ τῆς ἡρννως μέμνη χαλκείων καταλλασσόμενοι, ὁρίζοντες λέγωσιν ὅ- ὅτι φιλοσοφία ἐς ὶν 
ὁ Πλάτων, ᾧ τῦ δ ὕρἐ ἐν Φαίδρῳ τῷ διαλόγῳ (ρ. 287) λέγων 10 ἰατρικὴ ψυχῶν, ἰατρικὴ δέ ἐςτι φιλοσοφία σώματος... ἕτεροι δὲ 

ὅτι “ὦ παῖ, μία ἐν ἐ ἀρχὴ τῇ καλῶς βυλεύεξζ, “ὃ εἰδέναι περ ἄλλον ὁρισμὸν ἐπεισφέροντες τῇ φιλοσοφίᾳ λέγυσι, φιλοσοφία 
ὅτω ἐςὶν ἡ σκέψις"... τῆς δὲ διαιρέσεως μέμνη ἐν τῷ Σξοφις ἢ ἐς μεγίς Ἢ μυσική" ὅτω δὸ ὁ ̓Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι (ρ. 61) 
τῷ διαλόγῳ. ᾿ς δρίζεῦ αὐτήν. 

ἐννέα τινὰ κεφάλαια παραδίδομεν. ἢ πρῶτον μέ ἐς κε- ᾿ ἰστέον ὅτι οἱ δύο (ὁρισμοὶ) οἱ ἀπὸ τῷ ὑποκειμένυ ὺ ὁ ἐκ τῆς 
φαλαιον ἐν ᾧ ὁ λέγομεν τί ἐς ὁρισμός, δεύτερον δὲ ἐν ᾧ λέγομεν 16 ἐτυμολογίας «εἰς “ἐν ̓ τυθαγόραν ΠΣ τῶτο δὲ ὁκ ἔχομεν 
τί διαφέρει ὁ ὁρισμὸς ὅρυ ὁ ὑπογραφῆς ἡ ὑπογραφικῷ ὁμσμῦ, τρί- δέξαι. ἀπὸ Ιπυθαγορείων συγγραμμάτων" ἐκ ἐποίησε γὸ σύγο 
τὸν ἐν ᾧ λέγομεν πόθεν λέγεῖ, ὁρισμός, τέταρτον ἐν ᾧ Σ λέγομεν γραμμα Πυθαγόρας" ἔλεγε γὸ ὅτι καὶ βύλομαι ἐν ἀψύχρις τὰ 
πόθεν λαμβώννϑ οἱ ὁρισμοί, πέμστω ἐν ᾧ λέγομεν ποῖος τέλειςς ἐμὰ χκαταλιπν (ἄψυχα δὲ ἐκάλει τὰ βιβλία) ἀλλ᾽ ἐν ἐμψύ. 
ἡ ποῖος ἀτελὴς ὁ ὁρισμὸς ὶ τίς ἡ κακία, ἢ τίς ἡ ὑγίεια τῷ ὁρισμῶ, χοις ἥτοι ἐν τοῖς μαθηταῖς, οἵτινες ᾧ ἐρωτώμενοι δύνανἢ ἀπο- 
ἕκτον ἐν ᾧ ῥ λέγομεν πόσοι δρισμεὶ τῆς φιλοσοφίας, ἕβδομον ἐν ᾧ 20 κρίνεαχζ, ὁ δὲ βιβλίον ὅ. αὶ ὡς ἔλεγέ τις τῶν Ιπυθαγορείων, κα 
λέγομεν διῶ τί τοσῶτοί εἰσιν οἱ τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοὶ ὦ μήτε δύνανῦ διδάξαι με τὰ βιβλία" ἄλλα ᾿ ἀεὶ ἡ ἄλλα περὶ τῶν 
πλείσς μήτε ἐλάττως, ὄγδοον ἐν ᾧ λέγομεν. τὴν τάξιν αὐτῶν, αὐτῶν φθέγγομαι, ὁ δέ γε βιβλίον τὰ αὐτὰ ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν 

ὅνατον ἐν ᾧ ὁ λέγομεν τίνες ἐφεῦρον, ἐπὴν ὁρισμὸς τύτυς. - λέγει, ἢ δύναῦ πρὸς δὲ ἐρωτώμενον ἀποκρίναξχζ... μηδὲ γάρ 
πρᾶξις ς΄. ἱφέον ὅ ὅτι ὁρισμὸς. λέγε ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τις οἰέο)ω τὰ Χρυσᾷ Ἔπη αὐτῶ εἶναι, ἀλλά τις τῶν Ἰπυβαγο: 

ἐν τοὺς γυῤίοις ὁρίων ἥ ἦτο ὁροθεσίων. οἱ ΝΣ ἀρχαῖοι ἑκατέραν ὠμε- 25 ρείων ἐποίησε ταῦτα ἢ πρὰς τιμὴν ἔγραψε ὃ ὄνομα τῷ οἰκείω δι- 
τρίαν ἐκφεύγοντες, τή τε πλεονεξίαν κα ἡ τὴν μειονεξίαν, ἐφεῦρον δασκάλε. θείκνυμεν δὲ ὅτι ὅτοι οἱ ὅροι τῦ 9 Πυθανγόρυ εἰσὶν ἐκ τῶν 
τὰ δροθέσια, ἵνα διὰ τύτων τῶν Κα οἰκείων ἀπολαύωσι τῶν δὲ ἀλ- Πυθαγορείων" ιὰ γὸ Νοιόμαχος (εἷς δὲ ὗτος τῶν ᾿πυθωγορείων) 
δπρν ἀπέχωνδ. ... ὡς δηλοῖ ἡ ἡ Πυθία λέγυσα περὶ Δευκείργω λέγει ὅτι ὃ Πυθαγόρας ὅ' ὅτως ὡρίζετο τὸ φιλοσοφίαν, φιλοσοφία 

ἔτι τε ὄντος ἢ φιλοφόφυ (οἱ γὺ πάλαι φιλέσοφοι κα ὦ νομο- ἐς γνῶσις τῶν ὄντων ἣ ὄντα ἐς ὦν, ἡὶ πάλιν, γνῶσις θείων τε ἢ 
ΜᾺ ἤσαν) 80 ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ὺ πάλιν, φιλοσοφία ἐςὶ φιλοσοφία. 

ἤλυθες ὦ Δυκῦργε. ἐμὸν χήν σίονα, νηόν. Ὁ οἱ δὲ δύο οἱ ἐκ τὸ τέλυς εἰς “ὃν Πλάτωνα ἀναφέρονῦ... ὁ δὲ ἐκ 
δίζω ἥ σε θεὸν μαντεύσομαι ἠὲ ᾧ ἄνδρα. τῆς ὑπεροχῆς ὅρος, ὁ λέγων ὅ ὅτι φιλοσοφία ἐς ὶ τέχνη τεχνῶν ἢ 
ἀλλ ἔμπης σε θεὸν μαντεύσομαι ὦ Δυκῦργε. ἐπιςήμη ἐπις-ημῶν, εἰς “ον ̓ Αριςοτέλην ἀναφέρεῦ - ὅτω γὺ ἐκεϊ- 

δις-ἄζει δὲ ὀχ, ὡς ἀγνοῦσα τί καλέσει αὐὸν καὶ ἃ δεομένη ἄλλης νὸς αὐτὴν ὁρίζ εὖ ἐν τὴ μὲ τὰ φυσικά (1 2). 
Πυθίας, ἀλλ᾽ ἵνα δείξη ἀμφήρις-ον τῇ τῦ θεῶ φύσει τὴν τῦ τὸ ἀνδρός, ὃ5 ες Πρᾶξις θ΄. ἰςτὧν δὲ ὅτι Κλεόμβροτός τις νομίζων ὅτι ὁ 
ὅθεν ἡ ἐπιφέρει “ἀλλ᾽ ἔμπης. σε θεὸν μαντεύσομαι" .... ὡς ἡ ἡ Πλάτων “ἐν φυσυιὸν θάνατον λέγει τὸν φιλόσοφον μελετᾶν, ἡίψας 
ποίησις δηλοῖ λέγυσα ἐπὶ ἢ τὸ ἀγαθὰ “θεοὶ δωτῆρες ἐάων", ἐπὶ ἰαυὴν ἐ ἐκ τὸ τείχως ἐτελεύτησε. περὶ ὃ φησὶν ὃ ὁ Καλλίμαχος 
ὃὲ τῷ γνως κ “θεοὶ δέ τα ἀὐλας" ἴσασιν; ἐπὶ δὲ τὸ δυνατῷ “θεοὶ ὅὕὅτως" 
δέ τε πάντα δύναν )". ὃν. αὐὸν δὴ τρόποι ᾧ ὁ τέλειος φιλόσοφυς ὀ ὀὀὀ εἰπὼν “ἥλιε: χαῖρε " Κλεόμβροτος ̓ Αμβρακιώτης 

τὸς ἀπ τῷ τύτοις χαρακτηρίζ εῦ, λέγω δὴ τῷ ὠγαθῷ ἢ τῷ γνω- 0΄0ῦϑόΨ ὅλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῇ τείχεος εἰς ἀΐδην, 
ἢ τῷ δυνατῷ. : ἄξιον ὅ ὅτι παθὼν θανάτυ κακόν, ἀλλὰ Πλάτωνος 

5: ζ΄. πέσοι κα ἢ ποῖοι τῆς φιλοσοφίας. εἰδὶν ϑμσμαί, ἐὴ ἬΤ Ὶ πε ψυχῆς γράμμ᾽ ἀναλεξάμενος. 
δὲ ὅτοι, πρῶτος ' ὁ λέγων φιλοσοφία ἐςὶ γνῶσις τῶν ὄντων ἢ πρὸς τῦτο δὲ εἶπεν ᾿Ολυμπιόδωρος ὁ φιλόσοφος 
στα ἐς ὑ. δεύτερος δέ, ἐςὶ γνῶςις θείων τε ἡ ἀνθρωπίνων. πραγ- οὐ εἰ μὴ γράμμα. Πλάτωνος ἐμὴν ἐπέδησεν ἐριωήν, 
μαΐτων. τρίτος, μελέτη θανάτα. τέταρτος, ὁμοίωσις θεῷ κῷ 45. ἤδη λυγρὸν ἔλυσα βίω πολνκηδέα δεσμόν. 
δυνατὸν ἀνθρώπῳ. πέμπτος, τέχνη τεχγῶν ᾧ ἐπις᾿ ἡμη ἐπις ἡ. -Πρᾶξις ια΄, ἐπειδὴ ὁ Πλάτων τὸ φιλοσοφίαν μελέτην 
μῶν. ἕκτος, φιλοσοφία ἐςὶ φιλία σοφίας... ἡ φιλοσοφίω ἦν, ὡς θανάτα ὡρίσατο, νομίσαντες οἱ Σξτωϊκοὶ ὅτι θάνατον “ἦν φυσικὸν 
εἴρη, ὁ ὀνομάζεῦ ἢ ὑφέςτηκε ἢ ἐν πρώτοις τὴν ὕπαρξιν ἔχει. λέγει, παραδιδόασιν ἡμῖν τρόπυς τινὰς καθ᾽ ὃς εὐλόγως τις ἀναιρεῖ 

Καίδε αν ἐ 
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ἑαυτόν, λέγοσιν ὅ ὅτι ἐπειδὴ ὁ βίος συμποσίῳ μεγάλῳ ἴσο; μίων ἐπελθόντων ἐξ! πόλει τῷ φόβῳ νικώμενος ὁ χὐλίτης ἀναιρὴ 
δῆλον ὅτι καθ᾽ ὅσυς τρόπυς ὰ συμητύσιον διαλύεῦ, Ψ' τοσύτυς δαυτόν. ταῦτα ἢ ὅτως, ἰρίῳ δὲ ὅτι ἕτεροί τινες τρεῖς τρόπυς 

τρόπυς τις εὐλόγως ἑαυὸν ἀ εν ὺ γάρ, ὡς φασί, κ' ἐξ τρός παραδιδύασι καθ᾽ ὃς εὐλόγως τις ἀναιρεῖ ἑαυτόν. φασὶ δὴ ὅτι ἡ 
πὰς διαλύεῆ “ἃ συ πύείονς. δὶ ᾿ἵνδειαν γὰρ βρωμάτων εὐλόγως ζωὴ φύσει τριττή ἐςτιν" ἢ γὸ ἀρίς ἐςὶν ἢ μέση ἢ ἢ χειρίς-η" ἡνύεα 
ἀνίς-ανἢ οἱ ἑςτιώμενοι ἢ διαλυΐεῦ “ἃ συμπόσιον" ὅτως ὅν δι᾽ ἕν- 5 ἦν ἐς ( τις ἐν τὴ ἀρίς ἡ ζωῇ ἣ ἐν τῇ μέση ἢ ὁρᾷ ἑανὲν μᾶλλον 
δειαν χρημάτων εὐλόγως τις ἀ ἀναιρεῖ ἑαυτόν, βυλόμενος μὴ κατα- ἐπὶ “ὃ χεῖρον ἐκκλίνοντα, εὐλόγως ἀναιρεῖ ἑαυτόν. παλιν ἡνίκα 
δαπανᾶοις ὑπὸ λιμῦ, ὡς ἢ ὁ Θέογνις (175) τῦτο δηλοῖ πρὸς τις ἐν τῇ χειρίςη ἐςὶ ζωῇ ᾧ ὁρᾷ ἑανὴν ἀεὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς ὄντα ὦ 

Κύρνον τινὰ ὅτω λέγων, μηδέποτε ἐπὶ τὴν ἀρίς ην ̓μετερχόμενον, εὐλόγως ἀναιρεῖ ἑαυτόν. 
χρὴ πενίην φύγονα ὶ ἐς μεγακήτεα πόντον ταῦτα (ἃ ἐν τύτοις. 

Ἱιπτεῖν ἡ πετρῶν Κύρνε κατ᾽ ἡλιβάτων. 40 πρᾶξις ιβ΄. κῷ τὸς ἸΣτωϊεὺς μεγίς ἡ Ἐνδειώ ἐςτιν ἡ τῶν 
ἰς-ἐον δὲ ὅτι τῦτο καὶ λέγει ὅτι δεὶ ὃν πένητα ἀναιρεῖν ἑαυτόν, ἀλλὰ ὀρέξεων ἀπλης ία. Ὁ 
δεῖ πανταχῦ “ἐν ἰύρλεῥα σπείρειν ἢ ἐν ἀβάτοις πέτραις ἢ ἐν ϑα- ὃν αὐὲν τρόπον ἢ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ μυιρῷ κόσμῳ ὄντι, "ἢ 
λάσση, εἰ ἔςιιν εἰπεῖν, ὅπως τῷ Ἐλμ, ἐλευθερωθῆ. παλιν διαλύεῇ ἂν Δημόκριτον, ταῦτα ϑεωρῦνῇ, 

ὰ συμπόσιον διὼ “ὁ κακόχυμα εἶναι ἢ δηλητηριώδη τὰ βρώματα, Πρᾶξις ιγ΄. ἕξιν εἰπεν ὅτι διὰ τῷ προέτν ἀναδιπλασιασμῶ, 

ἡ τούτων ἔντων τῶν βρωμάτων ἀνίς.ανῇ εὐλόγως οἱ ἑς-ιώμενοι 15 τῷ τέχνη τεχνῶν, βασιλεῖ παρείκασε τὴν φιλοσοφίαν, διὰ δὲ τῷ 

ᾧ διαλύεῦ “ὃ συμπόσιον ὅτως ἦν ἡ τῇ σώματος κακοχύμε ὄντος δευτέρυ ἀναδιπλασιασμῶ, τῇ ἐπις-ἤμη ἐπις-ημῶν, θεῷ. 

ἢ ἀνεπιτηδείν πρὸς “ὃ δέξαο!ς τὰς ψυχικὰς ἀρετὰς εὐλόγως βάναυσοι δὲ τέχναι καταχρης:ικῶς ἢ" πᾶσαι αἱ ἄλογοι λέ- 

τις ἀναιρεῖ ἑαυὸν βυλόμενος τῆς νόσυ ἀπαλλαγῆναι. ὅθεν καί τις γονῇ, κυρίως δὲ αἱ διὰ πυρὸς ἐργαζόμεναι παρὰ ἃ βαίνειν περὶ ᾿ 
κυνικὸς φιλόσοφος ἡμίξηρος ὧν προσῆλθεν ᾿Ιυλιανῷ τῷ βασιλεῖ ὃν αὖσον" ὁ αὖσος ἐςὴν ἡ καίμωνος, πιαρὼ “ἃ ἀτμόν τινα ἀφιέναι. 

λέγων αὐτῷ | : 20 πρᾶξις ιδ΄, ἢ πάλιν ὡς ἐπὶ τῷ γρίφυ ἥγυν τῦ αἰνίγματος 
ἥμισύ μυ τέθνηκε, “ὃ δ᾽ ἥμισυ δέρκεῦ ἠώς" Τῷ λέγοντος ᾿ὥϑρωπος ἐκ ἄνθρωπος, ἄνθρωπος δ᾽ ὅμως, ὄρνιν 

οἴκτειρον, βασιλεῦ, κυνικὸν ἡμίτομον. (ἢ ἐκ ὄρνν, ὄρνιν δ᾽ ὅμως, ἐπὶ ξύλων ὶ α ξϑω καθημένη, λίθῳ τε 
τυτέξι κέλευσον ἢ ἵνα περιοδευϑῶ ἣ ἵνα φονευϑῶ. ὃ δὲ εἶπε καὶ λίθῳ βαλὼν διώλεσε", λέγει δὲ ὅτι εὐνῦχος νυκτερίδα κα-- 
πρὸς αὐὺν θημένην ἐν νάρθηκι, ῥίψας κίσσηριν, ἐφόνευσε... “ξύλον δὲ ᾧ ὁ 

ἀμφοτέρως ἀδυιεῖς ἡ Ἰλείτωνα ᾧ Φαέθοντα, 25 ξύλον “ον νάρθηρια, ἐκάλεσε, ξύλο κὶ δὶ διότι ξυλοειδές ἐςτιν, κα 

ὸν καὶ ἔτ᾽ εἰσορόων, τῦ δ᾽ ἀπολειπόμενος. ξύλον δὲ διότι ἐκ ἔςτι φερέμνιον ἧι ἀσπὰρ τὰ ἄλλα ξύλα. 

πάλιν διαλύεῇ συμπόσιον διὰ περίφιασίν τινα ἰδικήν" ἡ γὸ τὸ πρᾶξις ιε΄, ἀρχὴ ἡ πέρας ἡ ἡμῖν Ὑενέονω ὁ Πυθαγόρας “ ὼ 
ἐς ιάτορος ἐξαίφνης ἢ ἣ ἀρρωςήσαντος ἢ ἢ ἀκύσαντος ς φίλε ἀπώλειαν δὸ τῷ ἀνδρὶ φίλιόν ἐςτι ἃ εἰς ἑαυὸν συννεύειν ἢ τὴν ἀρχὴν συνά- 
ἀνίς-ανῇ οἱ ἐς-ιώμενοι ᾧ διαλύεῖ “ὃ συμπόσιον" ὕτως ἦν ἢ ἰδικῆς πτεῖν τῷ πέρατι. 

τοὺς περις-άσεως καταλαβύσης εὐλόγως τις ἀναιρεῖ ἑαυτόν. ὅθεν 30 πολλοῖς ἀνεβαθμοὶς κέχρηταί τις ἵνα γνῷ τὴν φιλοσοφίαν " 
ἢ Πιυθαγορεία, τις γυνή, ἡ ἢ Θεανὼ λεγομώη, κρατηθέϊσα ὑπὸ θέλει δὸ γινώσκειν τὰς πέντε γνωςικὰς δυνάμεις" εἰσὶ δὲ αὖ 
τῷ ἐν ἸΣικελίῳ τυραννυ ἢ ἐρωτω μένη διὰ τί ὦ τρώγυσιν οἱ Ἰυϑα» αἴοϑησις φαντασία δόξα διάνοια ᾧ νῶς. 
γόρειοι κναμως, ἔλεγε “φάγοιμι ἂν ἢ εἴποιμι". ἢ πάλιν ἐκείνω ἰστέον ὅτι ὁ ᾿Ολυμπιόδωρος ὅτω λέγει τὴν ἀνάβασιν ἢ τὴν 
λέγοντος ἐκῦν φάγε, ἔλεγεν “εὔτοιμι ἂν ἢ φάγοιμ, ἡ ὕτω κατα- γῦσο τῆς φιλοσοφίας. πρώτη ἐςὴν αἴοϑησις, δευτέρα φαντασία, 
δάκνυσα τὴν γλῶσσαν ἐτελεύτησε. πάλιν διαλύεῦ “ὃ συμσόσιον 35 τρίτη δόξα, τετάρτη πεῖρα, ἔκτη γνῶσις, ἑβδόμη ἐπις μη, ὀγδόη 
διὰ μέθην" ὺ δ μεθυέντων τῶν ἐς -ιωμένων εὐλόγως διαλύε ὃ μνήμη, ἐννάτη σοφία, ἧς ἐςὶν ἔφεσις ἡ φιλοσοφία. 
συμπόσιον" ὕτως ὧν εὐλόγως πέρα ἑαυτόν τις ἡνίκα ἔλθη ἐν διὰ τῦτο δὲ τέσσαρές εἰσι διαφοραὶ τῶν ὁρισμῶν τὴς φιλο- 
τῷ ἐσχάτῳ γήρῳ ὦ ἄρξῷ ληρεῖν ἡ παραφρονεῖν. πάλιν διαλύε σοφίας, ὅτι ὁ τέσσαρα ἀριϑμὸς πάνυ ἦν τίμιος παρὰ τοῖς Πυθα- 
ὰ συμπόσιον ἡνίκα οἱ ἑςτιώμενοι ἄρχον μάχες ἀλλήλοις ἢ Ὑρείοις, εἰ ὡς ἢ αὐτοὶ ὀμνύοντες εἰς “ὃν ηυθωγόραν δηλῦσι λέγοντες 
ἀθέμιταά τινα πρὸς ἑαυτὺς διαπράττεςχ- ὕτως ὃν εὐλόγως τις 10 “ναὶ μὲ “ὃν ἁμετέραις ψυχαῖς παραδόντα τετρακτὺν παγὰν ἀενάσ 
ἀναιρεῖ ἑανὺν ἡνίκα κρατηθεὶς ὑ ὑπὸ ᾿ πῶσ μῶν ἀναγκαζεῆ ἀθέμιτά φύσεως." πηγὴν δὲ τῆς ἀεννάν φύσεως ἐκάλεσε “ὃν τέσσαρα 

τα διαπράξαδκί ἢ μητρογαμῆσαι ἢ φαγεῖν τι τῶν κα θεμιτῶν. ἀριθμόν, ἐπειδὴ ἐκ τῶν τεσσάρων φοιχείων συνίς-αὮ τὰ ἡμέτερα 
πάλιν διαλύεῦ “ὃ συμπόσιον διὰ κοινὴν περίς ασιν- ἢ γὸ κοινῆς σώματα... ᾧ ἐπειδὴ τέσσαρά εἰσι τὰ ς-οιχεῖα... ἢ ἐπειδὴ ὼ 
περις-αἄσεως καταλαβύσης, οἷον ἐμπρησμῶ ἢ ἐπιδρομῆς βαρβά- τέσσαρές εἰσίν αἱ ἀρεταὶ τῆς Ψυχῆς, οἷον ἀνδρεία δικαιοσύνη σω- 
ρων, ἀνίς-ανὮ οἱ ἐς ιώμενοι ᾧ εὐλόγως διαλύεῦ “ὃ συμπόσιον" 25 φροσύνη φρόνησις, ἢ ἐπειδὴ ὁ τέσσαρα ἀριθμὸς συντιθέμενος μᾷ' 
ὅτως εὐλόγως τις ἀναιρεῖ ἑαυὲν διὰ κοινὴν περίς ασιν, ὅγαν πολε- τῶν πρὸ αὐτῷ ἀποτελεῖ ον δέκα ἀριθμόν. 
ΠΡΕΣΕΘΕΎΡΆΣΙΝ πρᾶξις ις΄. ἐπειδὴ ἐν τοῖς προλαβῶσιν εἰρήκαμεν ἀριθμη- 

(Ὁ Δουιδοὶ. 9 137. τρουὴν αἰτίαν δεικνύυσαν διὰ τί ἕξ εἶσιν οἱ τῆς φιλοσοφίας δρισμοί, 



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤῊΣ ΦΙΔΟΣΟΦΙΑΣ ΔΑΒΙΔ. .1ὅ 

ἐνταῦθα λαβώντες οἱ ἐξηγπαὶ ἀφορμὴν ἔρχονῃ διαβάλλυσι λετο μέρος εἶναι τῆς φιλοσοφίας ἀλλὰ προγύμνασμά τι, ὥσπερ 
«ερὶ τῶν ἀρθμαν τῶν ὄντων ἃ; ἄχρι τῆς δεκίδος, καί φασιν ὅτι ἡ Ὑραμματικὴ ἢ ἡ ῥητορική... ὁ δὲ ᾿Αριφοτέλης ὑποδιαιρεῖ 
μενὰς λέγεῦ παρὰ ὁ μένειν" ὺ Ν καὶ μονὰς ἐφ᾽ ὃν ἂν γῴη ὦ ἐρ- θεωρητικὸν εἰς φυσιολογιιὸν μαθηματικὸν καὶ ὺ θεαλαγικόν... “ἃ δὲ 
θμὸν φυλάττει “ὃ αὐὸ εἶδος, οἷον “ὁ ἅπαξ τρία τρία... τύτων μαθηματικὸν μέσον ἐςὶ τῷ φυσιολογοκῶ αὶ θεολογικῶ ὡς ᾧ τῶν 
ὅτως ἐχόντων λέγομεν ὅ ὅτι ἐκ ἔςιν ἡ μονὰς ὠριθμὸς ἀλλ᾽ ἀρχὴ 5 δύο μετέχον" ᾧ δὸ ἔνυλόν ἐςτιν ὁμοίως τῷ φυσιολογικῷ ᾧ ἄῦλον 
ἐριθμῶ... εἰ ἄρα ἦν ἡ μονὼς ἐκ τῷ ἐναντίν συντιθεμένη μείζονα ὁμοίως τῷ θεολογικῷᾷ" ὡς εἴρηῦ γάρ, ὺ ἱμαθηματοκν τῇ Καὶ ὑπο- 
ἀριθμὸν ἀποτελεῖ ἥπερ πολυπλασιαζομῴη, δῆλον ὅτι ἐκ ἔςι΄7΄ρσοέ ς ἄσει ἕνυλόν ἐς , τῇ δ᾽ ἐπινοίᾳ ἄυλον. “ὃ δὲ θεολογικὸν ἐξ ἀνάγ- 
ἐρθμός ᾧ Ὁ ἅπαξ μία μία ἐςίν, μία δὲ αὶ μία δύο. ταῦτα κης ὕς ερόν ἐξιν" ὅδὲ γὺ δύναϑι ἦναι μα ὃ φυσωλογιιόν, ἐπειδὴ 
ὶ περὶ τῆς μονάδος. ἡ δὲ δυὰς λέγεῦ παρὰ “ὃ δμέναι ἢ διαπο- δεῖ ἀπὸ τῶν πάντη ἐνύλων εὐθέως ἐπὶ τὰ πεντη ἄῦλα ἔρχεο, 
ρεύε  - πρώτη ̓  ἡ δυὰς διεχώρισεν ἑαυτὴν ἐκ πῆς μονείδος.... 10 ἐπεὶ σσσζομεν ὃ πύχωσιν οἱ πολυν χρόνον ἐν σκότει διύγοντες ἢ ὸ 
ἰςτέον δὲ ὅτι ὅτε ἡ δυὰς κυρίως ἐςὶν ἀριθμός " ἡ γὸ ὡς ἐμάθομεν, εὐθὺς πρὸς “ὃν ἥλιον θεωρῶντες, ἀποτυφλῦνται. ὕτως ἦν αὶ δᾶ 
αἱ ἀριθμοὶ πολυπλασιαζόμενοι ἐφ᾽ ἑαυτὺς μείζονα ἀριθμὸν ὠπο- ἐπὶ τῶν πάντη ἐνύλων εὐθέως ἐπὶ τὰ πάντη ἄσλα ἔρχεο. 
τελῆσιον ἥπερ συντιθέμενοι ἑαυτοῖς, ἡ δὲ δυὰς ἢ συντιϑεμένη ἡ ὅτω ὃ ἡ ποίησις (ἴοι. Οἀ. 41 314, 1. δ 386) αἰνιττομένη 
πολυπλασιαζομῴη ὃν αὐὴν ἀριθμὸν ἀποτελεῖ... ὁ δὲ τρεῖς ἀρι- λέγει περὶ τὸ Ὥτυ ἡ Ἐφιαλτν ταῦτα " “Ὄσσαν ἐν Ολύμπῳ 
θμὸς ὕτως ὠνομάϑ)η ἀπὸ τῶ ἀὠτειρής τις εἶναι ἢ ἀκαταπόνητος. 15 μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ᾽ Ὄσσῃη Πήλιον εἰνοσίφυλλον, ἵν’ ἐρανὸς 
ὕτω δὲ λέγε διὰ ὃ μὴ δύνα αὐὸν εἰς ἴσα διαιρῖοχ. ἐμβωὸς εἶχ" ὶ Χῷ Αἰ ἃ φαινόμενον τῦτο λέγει ὅτι ὁ Ὦτος ᾧ ὁ 

πρᾶξις ιζ΄. ἰςτέον ὅτι τυτρὲς λέγε) οἱονεὶ ἔδρανσις (δράς ᾿Ἐφιάλτης ἠθέλησαν θεῖναι ὄρη ἐπάνω ἀλλήλων, βυλόμενοι μη- 
τις 7) ὅσα, ὑντέφιν ἑδραία ἢ μόνιμος" ἰς-ἐον γὸ ὅτι τετράγωνον χανήσαο, εἰς ὀρανὸν ἄνοδον" ἐλληγορικῶς δὲ νούμενα ταῦτα δὴ- 
οοὐμα καὶ τετρὰς ἀποτελεῖ, ὃ δὲ τετράγωνον οζῆμα διὰ “ὃ κ'' πολλὰ λῶσιν ὅτι εὐθέως ἐκεῖνοι ἀπὸ τῶν φυσικῶν ᾧ πάντη ἐνύλων πραγ- ; 
μέρη τὴς γὴς ἅπτεδχ δυσμόχλεντέν ἐςτιν... πεντὰς δὲ λέγε 20 μάτων ἐπὶ τὴν γνῶσι τῶν θείων ἐβυλήθησαν ἐπιτηδεῦσαι... “. Ἀ! 
εἶν ὃν αὶ πᾶς. ἡ ὸ ὁ πότε ἀριθμὸς ἀπέτε τῆς μονάδος σύγκειϑ ὁ Πλωτῖνος τῦτο δηλοῖ λέγων “παραδοτέον τῶ τέως τὸ μιθὰ 
ἡ τὴς τετριίδος, ὴ δὲ τετρὰς: πᾶς λέγεῦ ἣ ἐπειδὴ τέσσαρά εἰσιτὲ ματα πρὸς συνεθισμὲν τῆς ἀσωμάτω φύσεως, δι᾽ ὧν τὴν ἀσώ- 

ςογζεῖα ἐξ ὧν πιντα τὰ σώματα σύγκει, ἢ ἐπειδὴ ὁ τέσσαρα μτον φύσιν γινώσκυσιν." 
ἀριθμὸς μὴ τῶν πρὸ αὐτῷ συντιθέμενος τὴν δεκάδα ἀποτελεῖ... ἔτι δέ͵ ὡς φασὶν οἱ Ἰηυθωγόρειοι, διὰ τῦτο μόνον λέγε μα- 
ἑξὰς δὲ λέγεϊ οἱονεὶ ἐξισὰς παρὰ “ἃ ἐξισθεὶς τοῖς οἰκείοις μὲς 25 θηματικόν, ἐπειδὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, ἔχει τὴν ὕπαρξιν" μόνη δ ἡ ἡ δια- 

ρμεσι-.«- ἑπτὰς δὲ λέγεϑ οἷονεὶ σεπτιὶς παρὰ ὲ ἃ σεβάσμιον ἢ τί- νοια μάνεραὶ κα ὃ δ νῦς ἁπλῇ προσβολῇ πάντα γινώσκει. 
μιον" ἢ δὸ ὁ ἑπτὰ ἀριθμὸς τίμιές ἐςτιν, ὅθεν καὶ ἢ ἑπτά εἰσιν ἡμέραι πρᾶξις κ΄. ἰςτόν ὅτι πότε κεφάλαια ἔχομεν περὶ τῇ μα- 
τὴς ἑβδομάδος ἢ ἑπτὰ οἱ πλάνητες ὡς ἐρεφ ἡ ὺ ἑπτὰ φυνήντα. ϑηματοω εἰπεῖν. καὶ ἔςτι “ πρῶτον κεφάλαιον ἐν ᾧ λέγομεν 
ἡ δὲ ἑπτὰ ἀριθμὸς λέγεῆ Καιβὸν, ὁ ̓Αθηνᾶ, ᾧ καιρὸς αὶ ἐπειδὴ πόσα  ποῖώ εἰσι τὰ εἴδη τῇ μαθηματικῦ, δεύτερον δὲ ἐν ᾧ λέ- 
ν᾽ τῦτον “ὃν καιρὸν αἱ ἡλικίαι" ἡ γὺ τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ὀδοντοφυῦσιν 80 γομεν διὰ τί τοσαῦτα εἰσί, τρίτον ἐν λέγομεν τὴν τάξιν αὐτῶν, 
οἱ παῖδες, ὃ τῷ ἑβδόμῳ ἐνιαυτῷ 7 ἀμείβυει τὸς ἐδόντας. ᾿Αθην τέταρνον ἐν ᾧ λέγομεν τῴων εἰσὶν εὐρήμωτα, πέμπτον ἐν ᾧ λέ- 
δὲ λέγεῦ ἐπειδή, ὥσπερ μυθεύυσι τὴν ̓ Αθηνᾶν παρθένον εἶναι ἢ γομεν «τίνα παραίκει τύτοις τοῖς εἴδεσιν. 
ἐμήτορα (ἐκ τῆς κεφαλῆς δὴ τῇ Διός, ὡς μυθεύυσιν, ἐξῆλθε), ἰστέον ὅτι τέσσαρά εἶσιν εἴδη τὸ μαδηματυχ Ζ ἀριθμητικὴ 

ἂν αὐὸν τρόπον ᾧ ὁ ἴβδομος ἀριθμὸς μόνος ἐκ τῶν ὄντων ἐνὸς μεισυρὴ γεωμετρία, ἀςτρονομία... ἰς-έον δὰ ὅτι ἡ ἀριθμητικὴ κα ὃ 
τῆς δεκάδος ὅτε τίκτεῦ γ᾿ πολλαπλασιασμὸν ἐξ ἄλλυ ἀριϑμῶ, 35 ἡ μυσιυιὴ προτερούσσι τῆς γεωμετρίας κα τ ἐς ρονομίας, ἐπειδὴ ἡ 
ὅτε τύιτει ἐγὲς τῆς δεκάδος γ᾽ πολλαπλασιασμὸν ἄλλον κε τὲ ἀριθμητοιὶ ὺ Ἷ ἡ μυσυιὴ περὶ “ὁ ποσὸν ὁ ἀωρισιάσον καταγίνεϊδ, 

ϑμόν... ὀγδοὰς δὲ λέγε οἱονεὶ ὠγοδυὰὼς παρὰ ὃ δύο ἄγειν" ὃ ὁ ὃ αὶ δὲ γεωμετρία καὶ ἡ ἀστρονομία περὶ ἢ ποσὸν “ὁ συνεχές, τιμιέ- 
ἀχοτομυμένη ἔρχεῦ ἄχρι τῆς μοναίδος.. .. σῖτος λέγε παρὰ “ὃ τῆν δέ ἐςτπι “ὃ ποσὸν ὃ ὴ διωρισμένον τῷ συνεχῶς ποσῦ... ἔς ι δὲ 
ἐφὰνε: . ἐννὰς δὲ λέγεῦ παρὰ “ὃ ἣν ἡ νέον" ὶ δὸ αὕτη πολλα- ᾧ ἄλλην αἰτίαν εἰπεῖν ὅτως. ἀναλογεῖ ἢ ἡἀμθμητοὴ τῇ μονάς, 
λασιαζομένη ἕνα νέον ἀριθμὸν φέρει καθ᾽ ὕφεσιν μιᾶς μοναίδος (ὦ ἡ δὲ μαυσικὴ τῇ δυάδι, ἡ ἡ δὲ γεωμετρία τῇ τριάδι, ἡ δὲ ἀξ: ρονομία 
κὸ τῷ ἐννέα ἄχρι τῆς μονάδος, οἷον δὶς ἐννέα δεκαοκτώ... ὅρα τῇ τετρέδι- σρὸς ἀναλογίαν ἕν τῆς τάξεως τῶν ἀριθμῶν ἐκτή- 
ἦν πῶς ὁ ἐννέα πολλαπλασιαζόμενος κ᾽ πρέβασιν ἀφαίρεσιν σαντο ᾧ ταύτην τὴν τάξιν. αὶ δὸ ἡ ἀριϑμητικὴ μονάδι ἀναλογᾶῖ 
παίζει μιᾶς μονάδος. δεκὰς. δὲ λόγεϊ οἱονεὶ δεχαίς τις ὅσα" ὺ “περὶ “ὃ καθ᾽ αὐὴ ποσὸν καταγινομένη, “ὁ δὲ καθ᾿ αὐὸ ποσὸν ἣν τι 
δ ὁ δέκα δέχεῦ καὶ περιέχει ἐν ἑαυτῷ ἅπαντας τὸς πρὸ αὐτῇ ἐςίν. ἡ δὲ μυσνιὴ τὴ δυάδι ἐναλογεῖ" ἢ δὸ περὶ “ἃ ἐν οζέσει 
ἀριθμούς. 45 ποσὸν καταγίνε., ἡ ὴ δὲ σχέσις “ὃ ἐλάχιςον ἐπὶ δύο λαμβανεῶ. 

Πρᾶξις ιθ΄. ἰς-ἐον ὅτι ἄλλως ὁ ὁ Πλάτων “ὃ θεωρητικὸν δια!- ἡ δὲ γεωμετρία ἀναλογεῖ τῇ τριαΐδι" ἡὸ ἡ γεωμετρία περὶ τὰ 

μᾶ αὶ ἄλλως ὁ ̓Αρις τέλη" αὶ γὺ ὁ Ἡλάτων ὑποδιαιρεῖ “ὃ θεω- ἐπίπεδα φζήματα καταγίνεῦ, πρῶτον δὲ οχῆμα ὃ τρίγωνόν ἐςτν" 
ρητοιὸν εἰς φυσιολογυκὲν ᾧ θεολογικόν, “ἃ δὲ μαθηματυιὸν ἐκ ἠβύ- ὅτε δ μία γραμμὴ ὅτε δύο ἀποτελῶσι σχῆμα. ἡ δὲ ἐςτρονομία 
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ἀναλογεῖ τῇ τετριίδι" ὃ δὸ ἡ ἀςτρονομία περὶ τὰ ὑὀράνια σώματα 
καταγίνεῦ, πᾶν δὲ σῶμα τριχῇ διας τόν ἐ ἐξ" ἔχει δὸ μῆκος 

βάθος ἢ πλάτος" ἴκαςον δὲ τύτων ὑπὸ δυύο ὅρων περιέχεϊ,, ἤ ἥτα 
δύο ΤΟΤΕ ἔχει ἐξ ὧν περιέχεἢ (ὦ δὴ αὶ ὃ μῆκος ἔνθεν αὶ ἔνθεν 

ΕΙΣ ΤᾺΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

“ἡμεῖς τῆς κλέος οἷον ἀκιίομεν ἐδέ τι ἴδμεν." ὅτε γὺ σωζεῦ, 
φησί, λείψανον τῆς μυσικῇς. ἰς-έον δὲ ὅτι εἰσὶ μέχρι τῦ νῦν βι- 

βλία μυσυκά, πάνυ δὲ συμβαάλλεῇ ταὶς ψυχαῖς τῶν ἀλέγαντ 
δηλῶσι τὰ πρόβατα ἑπόμενα Ἦν ποιμενικῇ σύριγγι ὥ ὥσπερ ὑπὸ 

περιέχεῦ, κα ὺ ὃ πλάτος ὁ ὁμοίως περιέχε), ὸ “ὃ βαϑος), ὥς ε συνα- 5 τῆς φωνῆς ἡδυνέμενα. ᾧ ὅτι δὲ ἡ τῇ ψυχῇ τῶν λογικῶν ζῴων 
Ὑεὰ ἐξ δ ὅρυς ἥτοι τίρότα: ἐκ δὲ τύτων τῶν ν ἐξ τέσσαρα γίνον" 

εἱ "ἢ ὰ ὃν μέρος κοινόν ἐσι τῶν δύο" ὃ Ἂ πέρας τὸ πλάτυς 

σκεῦ ἀρχὴ τῦ [μήκως ὶὶ τῷ βάθυς. 
κω ἵ ὅτι τὴν ἀριθμητικὴν οἱ Φοίνικες εὗρον ἐμπορικοὶ ὄντες 

συμβάλλεῦ, ἡ ἐν πολέμῳ σαλειγξ τὴν ψυχὴν διεγείρωσα, 
ὴ τὼ θεατροοκὶ δὲ ὄργανα δηλᾶσι τὴν ψυχὴν χαλῶντα διὰ “ἢ 
“πριεῖν αὐτὴν ἡδύνεδχ. 

Πρᾶξις κα΄, ἰστέον ὅ ὅτι φασί τινες ὀκτὼ εἶναι τὶὺς διαιρετοιὼς 
ἢ δεόμενοι τῶν ἀριθμῶν. εἰς τὸς ψήφυς, τὴν δὲ μυσικὴν οἱ οἷ ἱ Θρᾷκες. 10 τρπυς.... ἔς: δὲ εἰπεῖν ὅτι ἐκ εἰσὶ κυρίως τρόποι διαιρετικοὶ ὀκτὼ 
ἐκεῖϑεν ΣΧ, ἦν ᾿Ορφεύς, ὅςτις λέγεῦ εὑρηκέναι τὴν μυσοιήν" Θρὲξ ἀλλὰ τρεῖς. 

δὸ ὁ ᾿Ορφεύς. ἐπενόησε δὲ ἐμβατήρια μέλη διεγείροντα πρὸς Πρᾶξις κγ΄. ἔλθωμεν ὅ' ὅν ἢ εὔπωμεν τὴν διαίρεσιν τῷ πρα- 
θυμὸν αὐτὲς ὡς ἄγαν ὄντας πολεμικός" ὴ ἊΣ ψῦξις ἀποκλείυσα κτικῶ. ἀλλ᾽ ἰς-ἐον ὅτι “ὃ πρακτικὸν ἄλλως διαιρῦσιν οἱ ̓ Αρις-οτο- 

ὺ θερμὸν ἐν τῷ βάθει δριμύτερον αὐὸ ποιεῖ, ὅθεν κα ὃ θυμώδεις λικοὶ ἡ ἄλλως οἱ Ἰιλατωνικοί" οἱ ἐγ ̓Αρις-οτελικοὶ εἰς τρία αὐὸ 
εἰσὶ ὸ πολεμικοὶ τὴ βίᾳ τὸ ϑερμῦ, ὴὺ ὀρχιηφτικοὶ διὼ τὸς ἑτοίμως 45 διαιρῶσιν, εἰς ἦθικόν, εἰς οἰκονομικόν, εἰς πολιτικόν. 
φυγὰς τῶν βελῶν. ἔς δὰ ἢὶ πυρρίχιος παρ᾽ αὐτοῖς ὄρχησις, ὅ ἰστέον ὅ ὅτι ἐν (ὶ τῷ τῶν πολιτικῶν συγγράμματι ἵνα σκοπὸν 
ἐςτιν ἐνόπλιοσ, Ψ' ὲ ἐρημέον τῷ ποιητῇ πὶ 16 617) “Μηριόνη, ἔχει αὶ ὁ ᾿Αριοτάλην ὶὶ ὁ Πλάτων" ἀμφότεραι δὸ λέγυσι πῶς 
τάχα κέν σε ἢ ὀρχης ἦν περ ἐόντα" τὴν δὲ γεωμετρίαν Αἰγύ- δεῖ. διοοοίίοὶς πόλιν" ἐν δὲ τῷ περὶ πολιτείας διάφορός ἐ ἐςτι ὁ ὃ 
στίοι εὗρον ἐξ ἀνάγκης" ὃ ἡὸ τῷ Νείλιν συνεχῶς ἀνιόντος κα ὃ τὴν σκοπὸς ἢ, ἡ ἐπιγραφή. ᾧ ἡ αὶ ἐπιγραφή, ὅτι ὁ Κὶ Πλάτων ἑνικῶς 
Αἴγυπτον ἐπικλύζοντος σύγχυσις τῶν ὁροθεσίων ἐγίνετο αὶ ἥρ- Ὁ ἐπέγραψε πολιτείαν, ὁ δὲ ̓ Αρισυτέλης πληθυντικῶς Ἰπολιτείας". 

χοντο οἱ Αἰγύπτιοι εἰς μαάχιην ᾧ ἐφόνευον ἀλλήλως, ἢ λοιπὸν ὁ δὲ σκοπός ἐςτι διάφορος, ὅτι ὁ ᾿ Αρις οτέλης λέγει πῶς ἐπο- 

ἐκεῖθεν ἐπενόησαν μέτρον τι δι᾿ ὅ ἐμέτρεν τὴν γὴν ᾧ ἑκάςυ “δ λιτεύοντο οἱ ἀρχαῖοι, οἷον οἱ ᾿Αργεῖοι, οἱ Βοιωτοί, ὁ δὲ Πλάτων 
ἴδιον ἐφυλάττετο, ὅπερ μέτρον ὃ ἄκαιναν ἐκάλων διὰ “ὃ μὴ καί- λέγει πόσα εἴδη πολιτειῶν ἡ πῶς δεῖ πολιτεύεο)ζ. ταῦτα Κὶ ἐν 
"θῇ ὅ ἐπὶ φονεύειν, ἐπειδὴ δι᾽ αὐτῶ ἐς-ερήθησαν τῷ καίνειν μ᾿ φο- τύτοις, οἱ δὲ Πλατωνικοὶ λαμβανονῆ τῆς διαιρέσεως ἀέίσεεν 

νεύειν. ὕὅτω τὴς Ὑεωμετρίας ἐξ ἀνάγκης ἀνεφάνη “ὃ χρήσιμον. 25 ὅτι κακῶς ἡ παρῦσα διαίρεσις ἔχει" ὀδέποτε δ γώος εἰς τρία 
τὴν δὲ ἀςτρονομίαν. οἱ Χαλδαῖοι" ἡ γὺ ἐν τῷ κλίματι ἐν ᾧ εἰσὶν εἴδη διαιρεῖ, ἀλλὰ πάντως εἰς δύο. 
ὅτοι καθαρός ἐςτιν ὃ ἐρανὸς αὶ ἀνέφελος, ᾧ εὐχερῶς ΠΡ ΟΛΗ͂ΝΝ πρᾶξις κδ΄, λαβόμενοι οἱ Πλατωνικοὶ τῆς ᾿Αρις οτελυιὴς 
γόησαν τὴν περὶ τῶν ὠρανίων σωμάτων διδασκαλίαν ἤτοι τὴν διαιρέσεως τῦ πρακτικῶ, ἔρχιονἢ ᾧ διαιρῦσι “ὃ πρακτικὸν εἰς δύο, 
ἀςρονομίαν. εἰς νομοθετικὸν ὺ δικαφικέν. ἢ τῦτο εὐλόγως. 

ἰστέον ὅ ὅτι τῇ ἀριθμητικῇ ἡ λογιφιροὴ παράκεξ,.. .9. τῇ δὲ με- 30 τῶτο δὲ αὐτό, φημὶ δὴ ὁ νομοβετοιὸν καὶ ἡ δικας-ικόν, ᾧ ὁ ποιη- 
σικῆ ἡ ἔνυλος ἐν τος ... τῇ δ γεωμετρίᾳ ὴ ὁ γμωῥαισίᾳ: “0. γεω- τὴς αἰνιττόμενος λέγει ὅτι ὁ Μίνως ἢ ὁ Ῥαδεέμανθυς ἀδελφοὶ 

δαισία λέγε παρὰ “ὃν δασμὸν ἢ ἥτοι “ὃν Μερισμὸν τὴς γῆσ. τῇ δὲ ἦσαν (ἀμφότεροι ἡὸ εἶχον πατέρα “ὃν Δία) καὶ ὁ ὁ Μίνως ἦν νομο- 
ἐἰςρονομίῳ ἡ σφαιριχὴ παράκειἢ. ἐλλ᾽ ἡ Κα ἀς-ρονομία περὶ μόνα θέτης ὁ δὲ Ῥαδεμανθυς δικαςής, τῦτο αἰνιττόμενος ὅτι “ὃ νομο-- 
τὰ ἐράνια σώματα καταγίνεῦ, ἡ δὲ σφαιρικὴ περὶ πᾶσαν σφαῖραν θετικὸν καὶ ᾿᾿ δικας-ικὸν ἀπὸ ἑνὸς τῷ πρακτια ἐτέχθησαν. φησὶ δὲ 
καταγίνε!" λέγει δὴ τὰ συμβαίνοντα ἑκαίς ἡ σφαίρα,, εἴτε ἐς ρα- 35 πάλιν ὅτι ὁ αὶ Μίνως πρεσβύτερος ἦν »τ' ν χρόνον, ὁ δὲ Ῥαδά-. 
κίνη εἴη εἴτε ξυλίνη εἴτε. λιθίνη, σκοπῦσα τὰ ὑπάρχοντα πάση 
σφαίρᾳ, ἀὶ μόνον τῇ ἐρανίᾳ, ὡς Θεοδόσιος ἐν τοῖς σφαιρικοῖς δια- 

λαμβάνει. καὶ ἔςτιν ἡ σφαιρικὴ ὠύλοτέρα τῆς ἀςτρονομίας ὡς 
δαλαμβάμισα. περὶ τῆς τῷ λόγῳ θεωρυμένης σφαίρας. ἰς-ἔον 

μάνθυς ΔΒΑ ΜΗΣ 

μεθέττες ἦν διὰ τῶν προλαβόντων τί ἐς ιν ἡ φιλοσοφία, ἔλ- 
θωμεν ᾧ ἐπὶ ὃ ὁποῖόν τι ἐς ὦν. 

μαθόντες ὃ ὧν ὁποῖον τι ἐςὴν ἡ φιλοσοφία, ἔλθωμεν ἢ ἘΠῸ 
δὲ ὅτι φησὶν ὁ Ὀλυμπιόδωρος ὡς τῶν Κ' ἄλλων μαθηματικῶν 40 μεν “ὃ διὰ τί σα 
εἰδῶν μέχρι τῷ νῦν φυλαττέϊ λείψανον, οἷον τῆς ἀριθμητικῆς, 

τῆς γεωμετρίας, τῆς ἐὐδαὰὸ περὶ δὲ τῆς μυσικῆς φησὶν 
“ταῦτα ὶ ἐν τύτοις, ἐν οἷς σὺν θεῷ ἢ τὰ ὶ προλεγόμενα τ τῆς 

φλοσοβίας. 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΈΝΑ ΣῪΝ ΘΕΩ͂Ι ΤῊΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΕἸΣΑΓΩΓῊΣ ΑΠῸ ΦΩΝῊΣ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ 

ὈΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ͂ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΟΝΟΣ ΦΙΔΟΣΟΦΟΥ͂. 

Μόλωτες σὺν θεῷ ἄρχεοχ, τῷ παρόντος συγγράμματος 

τὰ εἰωθότα ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν ζητεῖς κεφάλαια “ὃν ἀριθμὲν πανὲς τὸ λόγω ἐπέχυσιν" ὥσπερ δὸ ἡ κεφαλὴ “ὃ κῦρος πανὲς 
ὀκτὼ ὄντα ζητήσομεν. κεφάλαια δὲ ταῦτα λέγον διότι “δ κῦρας 

ἈΡΣΣ Ἁ 

.-.--- ----- 



« “ 

«ας ἐρ.. τ νὼ αι εἰφέἐ "Δ 'ὰ ἔσς, -τῷ τιουθόῖα, Ὁπὸ τῶν ἐ ἐξ ἩΣΩΟΥ δητείσθκ,. 
δ ἀῤλα νι ὦ τ: ἐ τὴ 5 ῷῃ 

τάξις. 6 5, ἐπ 

--.----.-..-.-.-.-.-. - 

προλεῤόνε ἘΣ ἀον ἰὸς ἐπ πς Δ ΠΥ ΤῊΝ ὙΠ  μΝ 

τῷ ζῴῷυ ἐπέχει διότι ἐν αὐτῇ εἰσὶν αἱ αἰολδήσεις, ἢ ἣ διότι τὴν βασι- ἐπιγράψη ὄνομα ΤΕΣ ὃ ἐνδίξυ ἀνδρός, ἵνα διὰ τῆς ἀξιοπιξίας 
λεύυσαν τῶν αἰογήσεων, φημὶ δὴ τὴν ὅρασιν, αὐτὴ ἔχει, ἂν αὐὸν τῷ ἀνδρὸς δεκὸν “ἃ παρὸν αὐτῦ φαίνηῦ σύγγραμμα. φ τρίτον 
τρόπον ἢ ταῦτα τὰ ὲ λεγόμενα κεφαίλαια ὰ κῦρος πανὲς τῷ λόγυ δὲ τρόπον γίνε νόθον σύγγραμμα δὶ᾽ αἰχροκέρδειαν, ὡς ὅταν τις 
ἔχυσιν. εἰσὶ δέ, ὡς ἐρηῦ, τὼ ὀκτὼ ταῦτα κεφάλαια οἷ οἷον ὁ σκχο- βυλόμενος πόρον ἑαυτῷ περιποιήσαςχ, ποιήση σύγγραμμα κα ὺ 
πός, “ἃ γνήσιον, ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς, ἡ ἐς τὰ κεφάλαια διαίρε- 5. ἐπιγράψη ἀρχαίων τινὸς ὄνομα, ὅπερ ᾧ; ἐπὶ τῇ ̓Πεισιςράτυ φασὶ 
σις, ἡ τάξις, ὁ διδασκαλιυκὸς τρόπος, ἡ ὑπὸ τί μέρος ἀναφορά. ἀ γενέωχ. ᾧ γ) λέγυσιν ὅτι ὁ Πεισίφρατος χύδν φερομέώυς τὺς 

τίς τῆς Ἐκ ε οηοι (4. ἡ «ἰὖς φ ον παν 

περιττὸν δέ τι παῶντες ταῦτα ζητῶσιν, ἀλλὰ βυλόμενοι προθυμο- Ὁμήρυ ςίχυς ἠβυλάήθη συναγαγεῖν αὐτείς, κα ἡὶ δὴ ὥρισε μιο)όν τινα ᾿ 
τέρυς τὸς ἀναγινώσκοντας ἀπεργάσαως. ᾧ δ ὃν σκοπὸν ζητῦσιν, τοῖς φέρυσιν αὐτῷ Ὁ μηροοὺς σίχυς, ἡ λοιπὸν οἱ πολλοὶ δ᾽ αἰχρο- 
ἀμανεδ  Ξοα ἐπ ττάρι, συντόμῳ περιέχει πάντα τὰ ἐν τῷ λόγῳ λε- κέρδειαν ἔαλαττον σίχυς κα ἢ ὡς Ὁμήρα ὄντας ἐπέφερον αὐτῷ, 
γόμενα ἢ ἕξιν τινὰ ἐν τῷ ἀναγουύσκεντι τίθησι, δηλονότι πάντα 10 κέρδος ἐντεῦθεν προσατιώμενοι. Ψ' τέταρτον δὲ τρόπον γίνεδ νόθον 
τὰ ἐν τῷ λόγῳ χεήδανα δεῖ πρὸς “ὃν σκοπὸν ἀπευθύνεως" ὁ ὃ σύγγραμμα δι᾽ εὔνοιαν τῷ οἰκείω διδασκαλυ. ᾧ 75 πολλοὶ ποῶσι 
ὃν σκοπὸν ἀγνοῶν ὀκνηροτέρως ἐπὶ “ὃ σύγγραμμα ἔρχεδ, ὥσπερ συγγράμματα, ᾧ διὰ τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς “ὃν διδάσκαλον “ὸ 
οἱ μακρὰν ὁδὸν ἐπιόντες ἢ ὠγνοῦντες πῶ ἀπέρχονῦ. ἢ ἁπλῶς ὄνομα τῷ οἰκείων ἐπιγραίφυσι διδασκαίλν, ὅπερ ᾧ οἱ Ἰπυθωγόρειοι 
εἰπε ὁ “ὃν σκοπὸν ὀγνοῶν ἔοικε τυφλῷ βαδίζοντι κα ἡ πολλὰ μοχ- ἐποίησαν" ἢ 75 αὐτοὶ ποιήσαντες τὼ Χρυσᾶ Ἔπη ἐπέγραψαν “ὃ 
βῦντι" ᾧ Ὁ ὁ “ὃν σκοπὸν ἀγνοῶν ἐκ ἐπίςαὮ τί ἀναγινώσκει, ἀλλὰ 15 ὄνομα τῶ οἰκείων διδασκαλν πρὸς τιμὴν αὐτῶ, ἐπειδὴ ἦν ὡς εἴρη 
»μίζει πάντα τὰ ἐν τῷ λόγῳ λεγόμενα μάτην λέγε. εὐλόγως πολλά εἰσι νόθα συγγραίμματα, τύτυ χάριν ἀναγκαίως ζητεῖ ὃ ἡ 

-.--.-ς. 

δὲ ὦ “ὃ χρήσιμον ζητῶσιν, ἐπειδὴ ἐὰν γνώσχη ἕκαςος “ὁ ἐκ τὸ ὃ Ὑνήσιον, ἵνα γνῶμεν εἰ ἄρα αὐτῷ εἰσὶν ἢ ἄλλυ. διακρίνονῃ) δὲ 
συγγράμματος ἀναφυόμενον χρήσιμον, προθυμοτέρως ἀναγνώ- τὰ γνήσια συγγρίμματα τῇ τε ὕλῃ ὼ τῷ εἴδει, τῇ ὕλῃ ΠῚ τῇ 

σκει “ὃ σύγγραμμα. ὃ. τὴν αἰτίαν δὲ τῆς ἐπιγραφῆς εὐλόγως φράσει ἤτοι ταῖς λέξεσιν, εἴδει δέ, τυτέξι. τοῖς θεωρήμασι. ὑδδὼ 
ζητῶσιν, ἐπειδὴ ἡ θέλει ἡ ἐπιγραφὴ σύμφωνος εἶναι τῷ σκοπῷ ᾧ 20 τῆς φράσεως καὶ ὺ τῶν θεωρημείτων Ὑνώσκομεν εἰ ἄρα αὖ ὐτῦ εἰσὶ 
ὃν σκοπὸν ἐν συντόμῳ περιέχειν, οἷον ὥσπερ ἐπιγέγραπ περὶ τῷ ποιήσαντος ἢ δ" εἰ δ εὖ εὕρωμεν τὴν φράσιν ἡ τὰ θεωρήματα 
Οὐρανῦ, ἐπειδὴ περὶ ἀρανῶ σκοπὸν ἔχει διαλαβεῖν. ἀλλ᾽ ὄν πολ- συνήθη τῷ ἀνδι, γαώσκομεν ὅτι αὐτῷ ἐςὶ ὃ σύγγραμμα. εὐλό- 
λοίκις ᾧ ἀσαφὴς εὑρισκεῦ ἡ ἐπιγραφή, ὥσπερ Αριςοτέλης ἔγρα- Ὑως δὲ ὰὶ ὺ ἡ εἰς τὰ κεφάλαια διαίρεσις ὑπό, ἐπειδὴ γοώσκοντες 

ψεν ̓ Αναλυτικαῖ, βυλόμενος "περὶ σὺ συλλογισμῶν ἐπιγράψαι, ἐπειδὴ τὰ ἐν τοῖς κεφαλαίοις λεγόμενα ἀκριβῶς “ὃ ὅλον Ὑνώσκομεν" ὺ 

περὶ συλλογισμῆ διαλαμβάνει ἐκεῖ" ἐπειδὴ ὅ ὅν πολλάκις ἀσαφὴς 25 5 ὧς ὥσπερ Ὑσυύσκοντες ἐκ ποίων. μερῶν συνίςαἢ ὁ ἄνθρωπος ὠκρι- 

εὑρίσκε ἡ ἐπιγραφή, εὐλόγως ζητεῖ ἢ ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς. βῶς “ὃ ὅλον γινώσκομεν, ὕτως τὰ ἐν τοῖς κεφαλαίοις λεγόμενα 

εὐλόγως δὲ ἡ ὃ γνήσιον ζητεῖϑαι, ἐπειδὴ γινώσκοντες ὅτι γνήσιήν γινώσκοντες ἀκριβῶς “ὃ ὅλον γινώσκομεν. εὐλόγως δὲ ἡ ἡ τάξις 
ἐςι τῦ ἀνδρὸς “ὃ σύγγραμμα, διὰ “ὃ ἀξίωμα τῷ ἀνδρὸς προῦυμο- ζητεῖ, ἵνα μὴ τὰ ὀφείλοντα πρῶτον ἀναγνώσκενχ, τελευταῖα 
τέρως αὐὸ ἀναγινώσκομεν" ᾧ 7) πολλοὶ ὁκ εἰσὶν ἱκανοὶ κρῖναι ἀναγνῶμεν ἢ ἢ “ὃ ἐναντίον τὰ ὀφείλοντα τελευταῖα ἀναγνώ- 
εἴτε καλῶς ἔχυσι τὰ ἐν τῷ συγγράμματι λεγόμενα εἴτε ὅ, ἀλλ᾽ 30 σκεὺκ, πρῶτα ἀναηνῶμεν. εὐλόγως δὲ ᾧ ὁ διδασκαλυιὸς τρόπος 
ὦγ ἠγθνῇ “ὃ ἀκολυθῆσαι “τῆ. δέξῃ τ τῷ ἐρῶρῷ ἢ διὰ τῦτο ζητεῖ, ἵνα γνῶμεν ποίῳ διδασκαλικῷ τρόπῳ κέχρηδ" ᾧ ὡς 

ζητεῖ ̓ Ἶ γνήσιον, ἐπειδή εἰσ εἶσι ὦ ἰνῦθα συγ μματα. γἰνεῷ δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς μαθησόμεθα, πολλοί εἰσι διδασκαλικοὶ τρόποι. εὐλό- 

νόθον σύγγραμμα κῷ' τέσσαρας τρόπυς" ἢ δ δι᾿ ὁμωνυμίαν, ᾧ γως δὲ αὶ ἡ ὑπὸ τί μέρος ἀναφορὰ ζητεῖ ἢ, ἵνα μὴ νομίσωμεν τὰ 
ταύτην διττήν" ἣ 75 δι᾽ ὁμωνυμίαν τῶν συγγραψαμώων ἣ δι᾿ Καὶ ὑπὸ “ἃ θεωρητριὸν ἀνωγόμενα ὑπὸ “ὃ πρακτικὸν ἀνάγεωζ, τὰ δὲ 
ὁμωνυμίαν τῶν συγγραμμαίτων. ὶ δὲ’ ὁμωνυμίαν ' τῶν συγ- 35 ὑπὸ “ἃ πρακτικὸν ὑπὸ “ὃ θεωρητικόν... 
Ὑράναμδων, ὡς ὅταν εὑρεθῶσι δύο τινὲς ὁμωνύμως λεγόμενοι πρᾶξις β΄. Μαθόντες τὰ εἰωθότα κεφάλαια λέγε, ἔλθωμεν 

ἢ ποιίση ὁ Καὶ εἷς σύγγραμμα περὶ ψυχῆς ὁ δὲ ἕτερος σύγ- ἢ ζητήσωμεν αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῷ παρόντος συγγράμματος, ὀκτὼ ἐν 
ἥραμμα ̓ περὶ θρανῦ" τότε δὴ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τῶν συγγραψα- ἀριθμὸν ὄντα. ἀλλὰ πρῶτον περὶ τῇ σκοπθ διαλίβωμεν. ἰςέαν 
μένων νοθεία γίνε τῶν συγγραμμάτων" νομίζεῦ 5 “ὃ τύτυ ὅτι ὁ σκοπὸς ἢ συμπεφωνηῦ ὶ διαπέφωνηϊ. ἢ συμπεφώνη μέν, 
ἐκείνως εἶναι ἢ “ὃ ἐκείνω τύτω. δὲ ὁμωνυμίαν δὲ τῶν συγγραμ- 10 ἐπειδὴ πάντες ὁμολογῶσιν ὅτι σκασὸν ἔχει περὶ τῶν πέστε φωνῶν 
μάτων, ὡς ὅταν εὑρεθῶσί τινες διαφάρῳ ὀνόματι λεγόμενοι ᾧ διαλαβεῖν, ἤτοι περὶ γένυς, περὶ εἴδως, περὶ διαφορᾶς, περὶ ἰδίυ,, περὶ 
ποιήσωσιν ἀμφότεροι συγγράμματα “ὃν αὐὸν σκοπὸν ἔχοντα, οἷον συμβεβηκότος. ᾧ τῶτο πιςβ) ὑπ᾽ αὐτῶ" ᾧ δ αὐὸς λέγει ἐν τῷ 
ἀμφότεροι περὶ ψυχῆς, ἢ μὴ ἐπιγράψωσι τὼ οἰκεῖα ὀνόματα προοιμίῳ ὅτι ἀναγκαῖόν ἐςιν εἰπεῖν τί γένος ἡ τί εἶδος ᾧ τί δια- 

ἀλλὰ μόνον “ἃ τῇ συγγράμματος ὄνομα, τότε διὰ τὴν ὁμωνυμίαν φορὰ ἢ τί ἴδιον ᾧὶ τί συμβεβηριός. διαπεφώνη δέ, ἐπειδὴ οἱ 
τῶν συγγραμμάτων νοθεία γίνε" νομίζεῦ) 238 “ὁ ἐκείνυ τῦ ἄλλυ 45 λέγυσιν ὅτι κὶ δι᾿ ἄλλα τι διιλῳμβανει περὶ τῶν πέντε φωνῶν εἰ μὴ 
ἕναι ἡ ὃ τὸ ἄλλ ὃ ἐκείνυ. κ᾽ δεύτερον δὲ τρόπον γίνε νόθον δι᾽ αὐτάς, τυτέςι διὰ “ὃ παραςῆναι ἡμῖν ὃ ἐξ αὐτῶν ἀναφυόμε- 
σύγγραμμα διὰ φιλοτιμίαν ἤτοι κενοδοξίαν, ὡς ὅταν τις ὠφανὴς ἡ νον χρήσιμον, ἕτεροι δὲ λέγυσιν ὅτι διὰ τὰς Κατηγορίας ᾿Αριξος 
εὐτελὴς βυλόμενος ποιῆσαι “ὃ οἰκεῖον σύγγραμμα ἀνωγνώσκεοκς, τέλυς διαλαμβώφει περὶ αὐτῶν " ἐπειδὴ γ) ὁ ̓ Αριςξοτέλης ἐν ταῖς 

σ 

α. ἣν, 
ἴω ἐξ, 
ἄντ-ὰ νί; ἐν 

ὼ ἐμϑιωξξε οἱ 



48 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

Κατηγορίαις περὶ πάντων τῶν ὄντων διαλαμβάνει, εἰς δὲ τὴν τῶν Τρσε ὃ σῶμα, μὴ ᾧ εἰδώλν εἴδωλον ἔχειν. εἰδωλω δὲ εἴδωλον 
ὄντων διδασκαλίαν συμβαλονὴ ἡμῖν αἱ φωναί (διὰ γὃ τῶν φωνῶν τὴν εἰκόνα ἔφη" τῶ ̓  σώματός ἐςιν ἐκτύπωμα. ἰςέον᾽ δὲ ὅτι 
δηλῦνἢ τὰ πράγματα), τύτυ χαίριν περὶ τῶν πέντε φωνῶν δια- Πορφυδς μαθητὴς ἦν ὁ ̓Ἰάμβλιχος- περὶ ὧν, φημὶ δὴ τῷ Ἰπορ- 

᾿ λαμβάνει, ἐπειδὴ αὖ συμβαλλονἢ ἡμῖν εἰς πᾶσαν φωνὴν ὑπὸ φυρίν ᾧ τὸ Ἰαμβλίχυ, εἶπεν ἡ Ἰπυθία “ἔνθως ὁ ἸΣύρος, πολυμαθὴς 

ὍΣΣ 
3 γέμωξονεραξ 

τὴν φιλοσοφίαν ὅσαν. ὥσπερ δ οἱ γραμματικοὶ ἐπενέησαν τὼ 5 ὃ Φοῖνιξ, πολυμαθὴ λέγυσα “ὃν , Πορφύριον, ἀπὸ γδ Φοινίκης ἥν, 

ὀκτὼ μέρη τῇ λόγυ ὑφ᾽ ἃ πᾶσα λέξις Ἑλλονικὴ ἀνάγε, κα ἢ ὥσπερ ἔνθων δὲ Ἰξύρον ὃν Ἰάμβμχον, δ' ὅτος γδ Ἰξύρος ἦν" ἔνθυν δὲ αὐὸν 

οἱ ῥήτορες ἐπενόησαν τὰς ἐπαξρες, σάσες ὑφ᾽ ὡς πᾶν πολιτικὸν λίγα ἐπειδὴ περὶ τὰ θεῖα ἐνηχολεῖτο. .. εὐλόγως δὲ Εἰσωγωγὴν 
ζήτημα ἀν ΧᾺ Ὁ ὥσπερ ἑ ἐπονδν ὁ ᾿Αριφοτέζης, τὰς δέκα ᾧ αὶ περὶ Ἐἰδάγωγὴς ἐπέγραψεν, ἵνα δείξῃ ὅ ὅτι δραςιειύτερον ὰ 

κατηγορίας ὑφ᾽ ἃς πάντα τὰ ὄντα ἀνάγεϊ, ὅτω ᾧ πᾶσα φωνὴ σύγγραμμα ᾧ ὅτι αὐτὴν τὴν εἰσαγωγὴν ̓ διδάσκει ἡ ἡμᾶς. αἱ ὃ 

: φκσε (7 ΟὟ ὑπὸ τὴν φιλοσοφίαν ἦσα ὑπὸ τὰς πώτε φωνὰς ἀνάγεῆ. 10 τοιαῦ ἢ) ἐπιγραφαί, φημὶ δὴ αἱ ἄνευ τῆς προθέσεως, δραςικώτε- 

ΥᾺ ρων! ς ἔεθ, αὶ μόνον ὁ ἄνθρωπός ἐςι λογικὸς ἀλλὰ ἡ ἄγγελος ἢ δαίμων. ρον παριςῶσι “ὃ σύγγραμμα, οἷον Πλάτωνος Φαίδων, Πλάτωνος 

ἀπορῶσι δέ τινες λέγοντες ὅτι ὁκ εἰσὶ πώτε μόναι φωναὶ ᾿Αλκιβιάδης αἱ γδ μ' τῆς προθέσεως ὕφεσιν  μείωσίν τσα 
ἀλλὰ ᾧ ἕξ ἔςι γὰρ γένος, εἶδος, διαφορά, συμβεβηκός, ἴδιν εἰσώγυσιν, οἷον περὶ ψυχῆς, περὶ κρισίμων ἡμερῶν (ἢ. 
σιῶδες ἢ ἴδιον ἐπυσιῶδες. πρὸς ὃς ἔςιν εἰπεῖν ὅτι περὶ φωνῶν Ἔλθωμεν δὲ ἡ ἐπὶ “ὃ γνήσιον. ἰςέον ὅτι ἐκ πολλῶν δείκνυἢ 

ἐξὶν ὁ 1δγος, μία δὲ φωνή ἐςι “ὃ ἴδιον ὠσιῶδες ᾧ “ὃ ἴδιον ἐπυσιῶ- 45 γνήσιον Πορφυρίν “ὃ παρὸν σύγγραμμα" ᾧ γ5 ἡ ἐκ τῦ προοιμίων " 
Ο δες" εἴτε γδ ἐσιῶδές ἐςιν εἴτε ἐπυσιῶδες, ἴδιον λέγεῦ. ἐπεὶ αἰ πρὸς γδ Χρυσαόριόν τινα ὕπατον Ῥώμης ποιεῖ τὴν προσφώνησε, 

τῶτον “ὃν λόγον πλείονες τῶν ἐξ φωνῶν εἰσίν » ἔςι γδ συμβεβηκὸς πρὸς ὃν ὶ ἐν ἄλλοις αὐτῷ συγγράμμασι προσφωνεῖ ("5). ᾧ ὅτι 
χωριςὸν ἔςι δὲ ἀχώριςξον, ἀλλὰ μία φωνή ἐςι ἡ “ὃ χωριςὸν ἢ ὃ μέμνη τῷ συγγράμματος τύτυ ἐν ἄλλοις αὐτὸ συγγράμμασι. 
ἀχώριςον. ᾧ ὅτι σαφηνείας ἐνταῦθα φροντίζει, ὅπερ ἴδιον αὐτῷ " ἡ 75 τριῶν 

Πρᾶξις γ΄. Μαθόντες σὺν θεῷ “ὃν σκοπὸν τὸ παρόντος συγ- 20 ὄντων τρόπων καθ᾽ ὃς ἡ ἀσάφεια γίνε, ὡς ἐν τῷ προοιμίῳ μα- 
γράμματος ἔλθωμεν ἡ) ἐπὶ “ὁ χρήσιμον. ἰςέον ὅτι “ὃ χρήσιμον τῶ θησόμεθα, αὐὸὺς πάνυ τῆς σαφηνείας φροντίζει. 
παρόντος συγγράμματος τετραχές ἐςιν" χρήσιμον γδ “ὁ παρὸν ἰςέον ὅτι “ἃ παρὸν σύγγραμμα διαιρεῖ εἰς δύο τμήματα, ᾧ 
σύγγραμμα εἰς τὴν ἡμῶν αὐτῶν συνυσίαν (χοινωνυκοὶ γάρ ἐσμεν οἱ ἐν Κὶ τῷ πρώτῳ τμήματι λόγει τί ἐςιν ἕκαςον τῶν πώτε φωνῶν, 
ἄνθρωποι ἡ ἐξαγγελλόμενοι ἑαυτοῖς διὰ τῆς φωνῆς τὰ τῦ νῷ γεν οἷον τί ἐςι γένος, τί ἐςιν εἶδος ἢ τὰ ἑξῆς, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ 
νήματα" ὅθεν ᾧ φωνὴ λέγε παρὰ “ὃ φωτίζειν, φῶτες γδ ἐκα- 25 τμήματι παραδίδωσι τὴν κοινωνίαν αὐτῶν ἢ ταὶς διαφοράς. .. 
λῶντο οἱ ἄνθρωποι), ᾧ εἰς τὰς κατηγορίας ᾿Αριςοτέλες, ᾧ εἰς τινὲς δὲ λέγυσιν ὅτι εἰς τρία τμήματα διαιρεῖ τὴν παρῦσαν πραγ- 

πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν, ἢ εἰς τὰς διαλεκτικὸς μεθόδους. ματείαν, ἢ ἐν ὶ τῷ πρώτῳ τμήματι παραδίδωσι τί ἐςιν ἑκαίςη 
συμβαάλλεῦ δὲ ὡς εἴρη) “ὃ παρὸν σύγγραμμα ἡ εἰς τὸς τῶν πέντε φωνῶν, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ λέγει τὴν κοινωνίαν αὐτῶν, 

διαλεκτικαὰς μεθόδυς. ἀλλὰ πρῶτον εἴπωμεν διὰ τί λέγον; δια- ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰς διαφοράς. ἢ εἰ Κὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ παρεδίδυ 
λεκτρὺ μέθοδοι, ᾧὶ πόσαι εἰσί, αὶ τὴν τάξιν αὐτῶν. ἡ ὅτω λέγω- 30 τὴν κοινωνίαν αὐτῶν ἐν ἄλλῳ δὲ τὰς διαφοραῖς, καλῶς ἂν ἔλεγον " 

᾿ μεν πῶς συμβαλλεῦ ὃ παρὸν σύγγραμμα εἰς τὰς διαλεκτικὰς ὅπυ δὲ ἅμα κοινωνίαν α διαφορὰν παρκδίδωσι ᾧ ἐν τῷ εὐτῷ 
μεθόδυς. ἰςέον ὅτι διαλεκττὴ ἐλέγοντο ἐδέθη} ἐν τῷ διαλέγενχ, τόπῳ τὼ δύο παραδίδωσι, δῆλον ὅτι κΚὁὶ δυναίμεθα τύτυ ρα τμή- 
ἀνεφαίνοντο" ἐν Ὰὰ τῷ διαλέγεον, καὶ διήρυν ἢ διωρζεντο κα ἢ ἀπο- ματα εἰπεῖν. ἢ 75 μα' ὃ εἰπεῖν κοινωνίαν λέγει διαφοράν, ἢ παλιν 
δείξεσιν ἐκέχρηντο ἢὶ τῇ ἀναλύσει. εἰσὶ δὲ Ἡΐσσαρες αἱ διαλεκττὴὺ μ' ὃ εἰπεῖν διαφορὰν λέγει κοινωνίαν. 
μέθοδοι" ἔςι δ διαιρετικὴ ὁριςυοὴ ἀποδεικτικὴ ἢ ἀὐσλιθθος 35 Ἐπειδὴ κόρον ἔχειν τῶν προοιμίων ἡγύμεθα (πάντων γδ κόρος 

ἐκ ἀληθεύει πάντως ὁ ὁ λόγος ὁ ὁ ἐκ τῶν μερικῶν τὰ καθόλν ἐςὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πλὴν τῶν ἀρετῶν), σπυδαιοτέρως πρὸς τὺς 

κανονίζων" ἃ ὃ λέγειν ὅτι ὁ ἄνθρωπος τὴν κάτω γώυν κινέ͵ ὁ --------- “ῃ- ἼΩΝ 
ἵππος τὴν κάτω γώυν κινεῖ, πᾶν ἄρα ζῷον τὴν κάτω γένυν νεῖ, (Ὦ Αἴωπιοι {. 18. Εἰσαγωγὴ δὲ ἐπιγέγραπται, καὶ ἀπορῶσί τινες διὼ τί 

᾿ ἀπροσδιορίξως ἐπέγραψεν, Ἐἰσαγωγή" ἄδηλον γὰρ πότερον γεαμματικῆς ὃ 
ἐκ ἀληθεύει" ὅτε γ5 ὁ κροκόδειλος ὅτε ὁ φοῖνιξ ὰ ὄρνεον ὅτε ὁ ἐηταρόρνς 3, λφηοδε, 

δελφῖνος τὴν κάτω γένυν οὐκὶ ἀλλὰ τὰ ἄνω. 4. (κ᾿) Αἰηπῖοα ἢ. 17 δ. διδώσκαλος ἣν τῷ Χρυσαορίν (ὁ ΠΙορφ.), καὶ 
Πρᾶξις δ΄. Μαθόντες ᾧ “ἐν σκοπὸν ἢ “ὃ χρήσιμον, ἔλθωμεν εξηγέμενος αὐτῷ τὰ μαθήματα ἐδέησεν ἱςορῆσαι τὸ πῦρ τῆς Αἴτνης, καὶ 

ὼ ἐπώμεν τὴν ̓αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς. ἰςέον ὅτι ἐπιγέγραπἢ δ ἐξεδήμησε. τύτῳ τῷ χρόνῳ εὑρίσκει ὁ ἹΧρυσαόριος τεὸς ̓ Αριςοτέλνς Ἑκατη,- 

παρὸν σύγγραμμα Πορφυρίν Εἰσαγωγή, Πορφυρίν τῶ Φοίνικος ορίας καὶ ὑδὲ ὅλως παρηκολώθει ἐγκύπτων. δηλοῖ ὗν τῷ ᾧ Πορφυρίῳ ἐκεῖ ὄντι 
τῦ μαθητῶ Πλωτίνυ τῷ Λυκοπολίτυ" ἡ δὲ Λυκόπολις ἐν Αἰγύπτῳ ἡράψας τὸ συμβάν. καὶ εἰ μὲν ἱξόρησε τὸ πῦρ, ἐλθεῖν, εἰ δὲ μὴ ἱέρησει, 
“ ΠΡ ΕΝΝ νῷ ΕΝ εἰσαγωγήν τινα γράψαι, δι᾿ ἧς ἂν μέλλοι παρακολνθεῖν τῷ βιβλίῳ. ἐπειδὰ 
ἐςίν. περὶ ὃ εἴρη ὅτι καὶ πολλὲς Αἴγυπτος, ἐπὴν δὲ τέκη, μέγα 45 ελύνατο τί 

] ἢ δὲ π Η͂ καϑ' Ξμὰ τοίγυν ὁ Πορφυρίος ἐκ ἠδύνατο τέως ὑποςρέψαι, γράφει αὐτῷ τὸ βιβλίον τῶτο 

ΤΚΤΕΙ, δὼ τύτυ λέγει ὁ ὃ ορφύριος ὅτι Πλωτῖνος ὁ Ἵμᾶς ὃκ τῶν εἰρημένων τῷ Πλάτωνι ([οτῖ. Πλωτίνῳ) καὶ ταυτὶ συλλέξας σχεδόν, 
ἐῴκει ᾿ αἰχυνομένῳ ὅ' ἘτΙδῈΡ ἐν σώματι ἦν, βλυμθδν δέ τινων καὶ δι’ αὐτῶν τῶν ῥημάτων ἐλθών. ῬοΓρἈγτὶϊ ΟΒγγβδοσὶ εὲ θανίάὶς 
ἀναθέοχ, αὐτῷ εἰκόνα ἔφη ὅτι ἀρκεῖ μοι ὃ ἐκ τῆς φύσεως εἴδωλον, ἱπιαρίποϑ Βαρεὶ οοά. γαῖ. 1023. 
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ὠγῶνας ὕὑποδυσώμεθα, ἐπ᾿ Αὐτὴ ἀφικόμενοι τῆς ἐπὶ χεῖρας λέ- ἀπορῶσι δέ τινες λέγοντες διὰ τί λέγει χρησίμης ὅσης, καί- 

ξεως τὴν ἐξήγησιν. αὕτη τοίνυν ἡ προκειμένη λέξις, φημὶ δὴ ὃ τοι ἐδείχθη ὡς “ὃ χρήσιμον παραίτησιν ἐπιδέχεν. διὰ τῦτο ἢ ὃ 
προοίμιον, διττὴν ἔχει τὴν παράδοσιν" ἐν ὦ τῷ πρώτῳ προοιμίῳ ἀναγκαῖον ἔταξεν. 
τρία τινὰ παραδίδωσι, “ἦν σκοπὸν “ὃ χρήσιμον ἢ “ἐν τρόπον τῆς ἐπειδὴ δὲ ἐμνήγημεν ἀσαφείας, φέρε διδάξωμεν πόθεν ἡ 
διδασκαλίας, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ προοιμίῳ αἰτίας τινὼς παραδίδωσι 5 ἰόντε τίκτε. γίνε) τοίνυν ἡ ἀσάφεια ἢ ἀπὸ τῆς λέξεως ἢ Ἀ 

τῶν λεχθησομένων. ἀπὸ τῶν θεωρημάτων. ὺ ἀπὸ (' θεωρημάτων, ὡς ἔχει τὰ Ἧρα- 
τὴν Ἶριν τὴν ὥγγελον τῶν θεῶν Θαύμαντος θυγατέρα ἔλε- κλείτυ " ταῦτα γδ βαθέα δενὰ ὑπάρχει" περὶ γ) τῶν συγγραμ- 

γον, ἀλληγορικῶς νοῦντες τὴν φιλοσοφίαν" ᾧ 7) Ἶριν τὴν φιλοσο- μάτων Ἡρακλείτυ εἴρηῦ δεῖνι, βαθέος κολυμβητῦ. ἀπὸ δὲ λέξεως 
φίαν λέγωσιν εἶναι" ὥσπερ “δ ἡ Ἶρις μυθεύε παρὰ τοῖς ποιηταῖς γίνε διττῶς ἡ ἀσάφεια" ἣ 5 διὰ “ὁ μῆκος τῆς φράσεως γίνεῦ 
ἄγγελος εἶναι τῶν ϑεῶν, ὅτω ᾧ ἡ φιλοσοφία ἄγγελός ἐς! τῇ θεῦ" 10 ἀσάφεια, ὡς ἔχει τὰ Ταλήνεια (κἂν ἡ) εὐφραδῇ εἰσίν, ἀλλ᾽ ὄν 

αὕτη γ5 ὠγγέλλει ἡμῖν τὰ θεῖα, εἴγε γνῶσις θείων τε ἡ ἀνθρωπί- διὰ “ὃ μῆκος ἀσαφῆ εἰσίν), ἢ διὰ τὴν ποιότητα τῆς λέξεως, ὡς 

νων ἐςὶ πραγμάτων. Θαύμαντος δὲ θυγατέρα αὐτὴν ἔλεγον, ἔχει τὰ ̓ Αριςογένεια " ὅτος γ5 ἡ ἡδυπονον ᾧ ἐνσεσαγμένον φησί, 
ἐπειδὴ ἀρχὴ τῆς φιλοσοφίας “ὃ θαῦμα ἐςίν. ποῖος δὲ πόνος ἡδὺς ἢ ἐνσεσαγμένος ἐκ οἴδαμεν. τί δὲ ἀπὸ 

ἄλλως τε δὲ ᾧ κὶ “ὃν Πίνδαρον χρὴ πανὸς οἴκυ πρόσωπον ἄλλων τῦτο δευινύειν ἐπιχειρῦμεν, ἡμῶν εὐπορύντων τῶτο αὐὸ 
θέμεναι τηλαυγές" δεῖ ἡ τὰ τῶν οἴκων προπύλαια λαμπρὰ εἶναι. 15 ὠπὸ τῶν ἀρχηγῶν ἢ προςατῶν τῆς φιλοσοφίας δεῖξαι, Πλάτωνός 

ἄξιον δὲ ζητῆσαι διὰ τί ὕτως ἐποιήσατο τὴν τάξιν ὁ Πορ- φημι ἢ ̓Αριοτέλμις, τότων δ ὁ Κὶ εἷς τὴν ἀσάφειαν διὰ τῶν 
φύρος τῶν πέντε φωνῶν, τυτέςι διὰ τί πρῶτον “ὃ γένος ἔθηκε φρεσίν ποιεῖν ἐπετήδευσεν, ὁ δὲ ἕτερος διὰ τῶν θεωρημάτων. 
ὺ ϑεύτερον τὴν διαφοράν, τρίτον “ὃ εἶδος, τέταρτον “ὃ ἴδιν ἢ τὰ ὦ δ ̓Αρισοτελοιὰ θεωρήματα εὐχερῆ εἰσίν, ἡ δὲ φράσις δύ. 
πέμπτον “ὃ συμβεβηκός. ἀλλὰ πρὸ τύτω ὀλίγα τινὰ εἴπωμεν σμλορ" ἃ ὰ ἃ εἰ νοήσεις, τί ἐςιν ἐντελέχεια καὶ ὃ ποσὲν καὶ ἢ δύναμωυς, 

ἔξωθεν. 20 ἡδέα ᾧ εὐχερῆ φαίνεταί σοι τὰ λεγόμενα" ὡςε ὃν ἡ φράσις ἐςὶ 
τινὲς αἰτιῶν τὴν ἀρχὴν ὡς κακῶς ἔχυσαν" φασὶ γάρ, εἰ “ὃ δυχερήρ. τὼ δὲ Πλατωνικὰ θεωρήματα πάνυ τι δύσκολα εἰσι ᾧ 

ὃν ὁμωνυμόν ἐςι, “ὃ δὲ ὁμώνυμον ἀόριςον, ἄρα ὁ ὃν ἀῤριςεν' αὶ δυχερὴ ᾧ ἁπλῶς εἰπεῖν πασης δόξης χεδὸν ἐχόμενα (ὅτι δέ ἐ ἐςι 
δὲ δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ ἀοβίςξων ποιεϊοῖς, πρὸς δὲ τῦτό φαμεν ὅτι τῶτο ἀλοβές, σαφὲς ἐκ τῷ δύναοχ, ὑκίςῃ ἐξηγήσει ἁρμόζεν αὐτὰ 
ὑκ ἕςο ὁ ὁμώνυμον ὁ ὄν, ὡς ἡ ἤδη ἐδείχθη ἐν τοῖς προτέροις, ἀλλ᾽ πρὸς ἃ βυλεῖ), ἡ δὲ φράσις εὐχερὴς ἡ ὁμαλὴς ᾧ ἁπλῶς εἰπεῖν 
ἀφ᾽ ἑνός" τί δ᾽ εἰσὶ τὰ ἀφ᾽ ἑνός, τελείως ἐν ταῖς Κατηγορίαις 5 Πλατωνική. 

εἰσόμεθα. ἔτι δέ φασι, διὰ τί αὶ προέταξε ὲ ἀνωγκαῖον τῇ ὄντος: ὁ Ὅμηρος διὰ μύθων τὴν ἰδίαν φιλοσοφίαν ἐδίδαξε" τύτυ δὲ 
ἢ λέγομεν πρὸς τῦτο τρεῖς αἰτίας. πρὸς τὴν φρασιν προσέχων τις καὶ δύνα τὰ ὸ βαΐη καταλαβεϊν τῆς 

πάλιν ζπϑσί τινες διὰ τί ἀναγκαίω εἶπεν ᾧ ἐχὶ δικαίν ἢ διανοίας " ἄλλα ὼ τὰ φραϑέντᾳ ᾧ ἄλλα τὰ ὶ μεθερμηνευόμενα κῷ 
ἀγαβῶ ἢ χρησίμωυ. ἀλληγορίαν. περὶ τύτα ἂ ̓Απολλωνιος ὁ Τνανεὺς εἶπεν “ὁ πάντα 

ζητῦσι δέ τες διὰ τί εἰρηκως τῶν κατηγοριῶν Μὰ τῶν 30 εἰπὼν ἢ πάντα σιγήσας." διὰ τῦτο γινώσκων ὁ Πλάτων “ὃ βαθος 

παρὰ ᾿Αριφοτέλυς" ἤρκει δ τῶν κατηγοριῶν εἰπεῖν. καί τινές τῶν θεωρημάτων ποικίλον, παρεκελεύετο μὴ ἀναγινώσκειν τὺς 
ῴασν ὅτι πρὸς ἀντιδιαολὴν ἄλλων εἶπεν ̓ Αριςοτέλυς" βόε  νῶς ὃν Ὅμηρον, ἵνα μὴ τὴ φράσει προσέχοντες οἰηθήσον: ἂν νῦν 
δεῖξαι ὅτι συμβάλλεῇ εἰς τὰς κατηγορίας ̓ Αριςοτέλες ᾧ ἐκ ἄλ- εἶναι Ψ' τὴν φράσιν ἡ ὕτως ἐπιμείνωσιν ἔχοντες" ἀγαπῷ γὃ τῶν 
λων" ἔγραψε δ ἡ Θεύφραςος ᾧ ὺ Εὔδημος περὶ κατηγοριῶν κ' νέων ἡ ἀκοὴ σωώζεν τῶν οἰκείων διδασκαΐχων τν φωνήν. 
μίμησιν τῶ οἰκείω διδασκάλε. κακῶς δὲ ὅτοι ἐπελύσαντο" εἰ ̓  35 ἀλλὰ μὴν “ὃ τοιῶτον ἥψατο ἀμ μὲ ὅτος 5 μαθεῖν βυ- 
ἅπαξ συμβάλλεῦ ταῖς Κατηγορίαις ᾿Αριξοτέλες, α ἡ πάσαις ταῖς λόμενος τὸς γνησίως καὶ ὴὺ νόθως ἔχοντας πρὸς “ἦν αὑτῶν διδάσκαλον, 
κατηγορίαις συμβαλλεῦ. τῦτο δὲ ἔδει εἰπεῖν ὅτι ἐκ τῷ μείζονος τὸς νέυς ἀεὶ ἠρώτα ποῖα ἂν ἴδοιεν ἐνύπνια, Ὑμώσκων ἀπὸ τῶν 

θέλει δεῖξαι ὅτι πάσαις ταῖς κατηγορίαις συμβάλλεϊ, εἰ ἢ ταῖς μεθ᾽ ἡμέραν ἐνθυμήσεων ὺ κινήσεων Ὑένεοχ, τὰς γυκτερινὴς φαν- 

᾿Αριςοτέλως (ἢ). ζητῦσι δὲ διὰ τί “ὃ πλεῖςον μέρος τὸ χρησίμην τασίας" εἴ τι γδ προήρη: ἡ ὴ ψυχή, τῦτο ᾧ ἡρεμῶντος τῦ σώματος 

προέταξε τῇ σχοπῦ. 40 φανταζεῖ. ἔλεγε γῶν ὅτι εἰ γνησίως τις ἔχει πρὸς τὰ ἀναγνώ- 
μάθωμεν τί ἐςι διαίρεσις ἢ δρισμὸς ἢ ἀπόδειξις ἡ ἀνάλυσις. σματα, δηλοῖ ἡ νυκτερινὴ φαντασία ἄγγελος ὅσα τῶν μεθ’ ἡμέ 
ἀπορῶῦσι δέ τινες λέγοντες διὰ τί τῆς διαιρέσεως προέταξε ραν βυλευμάτων. Πλάτων δὲ γνῶναι “ὃ τοῦτον βυλόμενος αὶ 

ὸν ὁρισμόν, καίτοι ἐδείχθη ὅτι θέλει ἡ διαίρεσις τῷ ὁρισμῶ προ- μένον δι᾿ ἀσαφείας τῶν θεωρημάτων ἀλλὰ ἡ διὰ συμποσίων τὴν 
τερεύειν. πῆραν ἐποιεῖτο, Ὑφώσκων τότε “ὃν ἐρωνώμενεν τἀληθὲς ἐκφαίνεν 

πάλιν ἀπορῦσί τινες διὰ τί τῆς ἀναλυτιτῆς ἐκ ἐμνημόνευσεν. 45 ὅταν ὁ οἶνος ἀπαλύνη τὴν καρδίαν καὶ πρὸς “ὁ ψεῦδος κοεϊαὶ νωχελῆ 

ΤῸ Απππσα. ἢ 33.Ὁ. τιὸς δέ φασιν αὐτὸν εἰρηκέναι καὶ εἰς τὰς ᾽Α, ἀπεργάσηζ. 
Ε΄ ἐομειοί ὡς καὶ εἰς οὐμαν Αρχύτν βαβανοα τῆς τότων τῶ, τοὺς δὲ λέγυσι, τί γδ ὠμφεβάλλετο τῦτο ὅλως, εἰ ἔςι γένος 
πύτε φωτῶν γιώσεως. ἢ διαφορά, ὅτι λέγει ὅτι ἠδυνάμην ποιῆσαι αὐτὴν πορίλην, ζητῶν 

Ο2 

΄«:-ς 
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εἰ ἔςιν ἣ μή ἐςι; καί φαμεν, ναὶ ἀμφεβάλλετο παρὰ τοῖς πα- τῶν ὠγώνων τὼ ἔπαθλα τοῖς καθόλε τριχῶς χαρισάμενοι, 
λαιοῖς εἰ ἔςι γένος ᾧ εἶδος" ἔλεγε γδ ὁ ̓ Αντι]ένης μὴ εἶναι γένος ὅτι ὁκ ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις εἰσὶν ἀλλ᾽ ὑφέςηκε, ᾧ ὅτι Καὶ σώματα 
μήτε εἶδος" φησὶ δ ἄνθρωπον ὁρῶ, ἀνθρωπότητα δὲ ἀχ ὁρῶ, ἵππον ἀλλ᾿ ἀσώματα, ἢ ὅτι πρὸ τῶν πολλῶν εἰσὶ αὶ ἐν τοῖς πολλοῖς ἃ 

ὁρῶ, ἱππόνητα δὰ ὑχ ὁρῶ, ὥςε ἦν ἀκ ἔςι “ὃ καθόλυ. ληρῶδες δὲ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς, φέρε τὰ τύτοις ἀντικείμενα παραθέμενοι “ὃ ἀκρι- 
τὸ τοιῶτον. . 5 βὲς εἰσόμεθα. ᾿ 

καλῶς ἔχει ὁ ὁρισμὸς ὁ λέγων “ὃ καθόλυ ἕν τῷ ἀριθμῷ κατ᾽ αὐτίκα ὑκ ὀλίγας προθεωρίας εἰρηκότες χωρήσωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν 
εἶδος, ὑπὸ πολλῶν δὲ μετεχόμενον. τὴν λέξιν. ἔχει δὲ τὰ τῆς συντάξεως ὅτως " “σύντομόν σοι παρά- 

ὅτι͵ δὲ ἀνωγκαία ζήτησις ὑπάρχει (εἴτε ἀσώματα εἰσιν εἴτε δοσιν πομέμενος.". 
τριχῆ διαςατά), σαφὲς ἐκ τῦ λέγειν τινὰς πάντα τὰ ὄντα σω- ἄξιόν ἐςξι ζητῆσαι τί διαφέρει ἐπίνοια τῆς ψιλῆς ἐπινοίας. 
ματα εἶναι, ὥσπερ οἱ ἸΣτωϊκοί, ἄνδρες γηγενεῖς ἢ σπαρτοὶ ἀπὸ 10 διὰ τί ἄρα τῶν Περιπατητικῶν ἐμνήδη; φασί τινες ὅτι οἱ 

"δρυὸς ἢ πέτρης ν᾽ τὴν ποίησιν " ὅτοι ἡ) ἐδὲ τῆς προσηγορίας τῆς Περιπατητικοὶ εἰς τὴν διαλεκτικὴν ὀξυτέρως ἐκινῦντο" θέλων ἦν 
φιλοσοφίας ἔμελον, εἰ μὴ ὅτι διὰ μεγαλορρημοσυύνην τῶν ὀνομά- ταὐδν ποιῆσαι ἐμνήσατο αὐτῶν. ἄλλοι δέ φασν, ἐπειδὴ ἀπὸ 
τῶν αὐτὴν ἐκόσμησαν" φασὶ γ5 “ἐν φιλόσοφον μόνον πλύσιον, ὑπολήψεως Πλατωνικὸς ἐλέγετο, ἠβύύλετο ἑαυὲν δεῖξαι ᾿Αριςο- 
μόνον βασιλέα, μόνον εὐτυχῆ. ᾧ μόνον ἃ πλιόσιον καθὸ τὸῖς τέλει παρακολυθῶντα, ὅπερ ἐν τοῖς συγγράμμασιν ἠβυλήθη δεῖ- 

ἑαυτῇ ἀρκεῖ ᾧ ἄλλυ ὠ δέεϊ τῶτο γάρ ἐσι πλυσία, εἰ ᾧ τὰ 15 ἔαι. ἄξιον δὲ ζητήσεως ὑπάρχει διὰ τί Ἱεριπατητικὸὶ ἐκαλῦντο 
μαάλιςα ᾧ τῦτο ὁ παρὼν καιρὸς ἐνόθευσε, κόρον τῶ πορίζειν μὴ οἱ ᾿Αριςοτελικοί, φασὶν ὅτι διὰ τῶτο Περιπατητικὸς ἐκαλεῖτο 
ἔχειν τὸς πλυτῦντας δεικνύων. μόνος δὲ βασιλεὺς καθὸ τῶν πο- ᾿Αριςοτέλης, ἐπειδὴ περιπατῶν τὰς συνυσίας ἐποιεῖτο τῇ πρὸς “ὃν 
λεμίων ἐπικρατεῖ, θυμϑ τε ἢ τ ατϑ τῶτο ἡ Ῥεσλέως ἐσὶ διδασκαλον αἰδοῖ" ἐκ ἐτόλμα δ ἔτι Πλαΐτωνος περιόντος ἐν καϑεῦγεῳ 

τεκμήριον. μόνος δὲ εὐτυχὴς καθὸ τύτων ἐφίε ἃ ἢ δύναν, ᾧ ποιέϊοὺς τὸς συνυσίας. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι ψευϑδές ἐςι, τὐναντίον 

ταῦτα δύνα ὧν ἐφίεν- ἐφίεἢ ᾿ ἀρετὴν ἀεὶ προσπορίζειν. ὅτοι 20 γδ ἠναντιῦτο αὐτῷ. τολμῶσι δὲ οἱ τοῦτοι λέγειν τι" ἐδὲ δ 

ὅν διχόθεν συγκεκροτημένοι τὴν Ὑρῦσον χαμαιπετῆ ὺ εὐτελὴ ἠναντιῶτο αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἔσεβεν αὐὸν ἀεί, ὡς δηλοῖ “ἃ εἰς “ὃν τάφον 
κέκτην),, λέγοντες ἅπαντα τὰ ὄντω σώματα εἶναι, “ὁ παρ᾽ αὐτοῖς Πλάτωνος ᾿Αριςοτέλες ἐπίγραμμα “βωμὸν᾽ Αριςοτέλης --- θέμις." 

δὲ εν λεπτομερὲς σῶμα διὰ πάντων διῆκον" τῶτο δὲ “ὃ παρ᾽ καταβοῶσί τινες ἘψυΡν λέγοντες ὅτι ἐκ ἐπεξῆλθε πᾶσι 
αὐτο: ὅσιον, τὴν δὲ ζωὴν ὑπερέχυσαν. ἐπειδὴ δὲ τοιαύτῃ ζήτησις τοῖς γένεσι" παρῆκε ἢ τὰ πέντε γένη Πλάτωνος (δορβίει. Ρ. 230} 

ὴ ἀμφιβελία παρὰ τοῖς παλαιοῖς Ὑέγονεν, ̓ Αριφοτελικῶν ἢ Πλα- 25 φησὶ ὁ ὁ Πλάτων πέντε γένη εἶναι πάντων τῶν ὄντων, ἐσίαν 
τωνικῶν ὺ Πυϑαγοροιῶν λεγόντων τῶν ὄντων τὰ ἅ εἶναι ἀσώ- ταὐτότητα ἑτερότητα κίνησιν ςασιν. ταῦτα ὧν, φασί, παρῆκεν 
ματα τὰ δὲ τριχῇ διαςατά͵ τῶν δὲ Στωϊκῶν πάντα τὰ ὄντα ὁ Πορφύριος. ἀ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ ᾧ ἕτερά τινα" λέγυσι γδ 
σώματα εἶναι λεγόντων, δηλονότι ὶ τὰ εἴδη ἡ τὰ γένη, φέρε χῷ ὅτι ἐν τοῖς φυσικοῖς φησὶν ὁ ᾿Αριςοτέλης γένος εἶναι τὴν ὕλην, 

τὴν συνήθη διδασκαλίαν δείξωμεν τὰς προκειμένας φωνὰς ἀσώ- τύτυ δὲ ἐκ ἐμνήϑ)γη. ἀλλὰ μὴν ἢ τῶν παρα τοῖς γραμματικοῖς 

ματα κ᾿ ἐξ τοοίτυς λόγυς. 30 γενῶν ἐκ ἐμνήα)η, τυτέςιν ὠρσενικῶ θηλυκῶ ὀδετέρω. 
φέρε ἢ τὴν περὶ τύτων δοκῶσαν διαφωνίαν ᾿Αριςοτέλυς ἡ “ὃ δὲ ἁπλῶς τετραχῶς λαμβανεῦ" λαμβανεῦ 5 κυρίως ᾧ 

Πλάτωνος εἴπωμεν, ὕςερον δὲ ἢ αὐτὺς διαιτήσωμεν (Ὦ. ὡς καθόλω ᾧ ὡς ἔτυχε ἡ ἀντὶ τῷ μοναχὸν ἢ ἀποίκιλον" τῦτο ἢ 
διαφορὰ τῶν Πλατωνικῶν δογμάτων ἐκ ὀλίγη γέγονε. τινὲς αὐτό φησι ὃ ὁ τραγικός" “ἁπλῶς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ." 

δ τῶν Πιλατωνικῶν ἔλεγον ὅτι κ᾿ τῶτό φαμεν “ὁ πρὸ πολλῶν εἶναι, φασὶν ὅτι πάλαι εἰς κωμας ἐμεμέριςο ἡ ̓Αττική. πόρρω ὧν 
καθὸ λόγῳ παρὰ τῷ πῷ τὰ πάντα δημωργεῖϑ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον 35 γένος τῷ Πλάτωνί ἐσ ἡ ἡ ̓ Αττική, προσεχὴς δὲ ἡ μία Ἐν κωμῶν 
ὅτι κ' τῦτό φαμεν πρὸ πολλῶν ὅ! ὅτι εἰσί Ὑνῖς ἰδέαι αὐθυπόςατοι, .... ἐπὶ γδ Πινδαάρυ τἀναντίον δεῖ λέγειν ὅτι ὁ ὁ Πίνδαρος " Θηβαῖος 
λόγον μὴ ἔχυσαι αἴζγησιν δέ, ὧν κατ᾽ εἰκόνα πάντα δημιυργεῖ ὁ λεγόμενος πόρρω ἔχει ἃ γένος ἀπὸ τῆς πατρίδος" καὶ ἡδ ἦν ἀπὸ 
(θεός. ἄλλοι δὲ ἔλεγόν τινας ἰδέας αἴζγησιν μὴ ἐχύίσας εἶναι, ὧν Θηβῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ κώμης τῆς τῶν Κυνοκεφαλῶν. 

'κατ᾽ εἰκόνα πάντα δημιυργεῖ ὁ θεός" ἔλεγον γδ εἶναι καθολικὸν γινώσκοντες τὴν τάξιν ἀκρίβειαν δύνα, τὴ διδασκαλίᾳ χα- 
βῶν εἰς ὃν ἀφορῶν ὁ δημιουργὸς θεὸς δημιυργεῖ “ὃν παρ᾽ ἡμῖν βῶν, 40 ρίζεο, φέρε ὀλίγον “ὃν λόγον πὶ αὐτὴν ποιησυΐμεβα. ζητητέον 
ἢ καθολικὸν ἄνθρωπον εἰς ὃν ἀφορῶν ὁ θεὸς δημιωργεῖ ὃν παρ᾽ ἡμῖν δὲ οἷα γένη προταγήσεξ, ἄν τῳ τὰ » φιλοσοφίαν ἢ ἣ τὰ κτ' συνήθειαν 

ἄνθρωπον" ὅλως δὲ τὰ τοιαῦτα προῦπαρχειν τῆς ἡμῶν γενέσεως. διὰ ... ἀμέλει τῶτο αὐὺ γινώσκων ὃ συγγραφεὺς “εἰσιόντων δὲ ἡμῶν 
τῦτο ὧν “ὃ πρὸ τῶν πολλῶν διάφορον ἐφαίνετο. διὸ ἢ ὁ ̓Αριξοτέλης ἐπὶ “ὃ Ἰωνιον πέλαγορ' φησὶν ά 24," εἴχομεν ἐν τῇ ἢ δεξιᾷ τὴν Ἐπί- 
ἔδοξε μὴ δυξαῖζειν πρὸ πολλῶν, τύτοις μὴ συγκατατιθέμενος" τοι θαμνας προαιρετικὴ δὲ ἡὶ τοιαύτη σχέσις" ᾧ διὰ τῦτο εἶπεν “εἰσιόν- 
ἡ ἀδυναμίαν τῷ θείαν δεικνύυσιν, αἰϑϑήσεως αὐὸ δεϊον, λέγοντες. 45 των," ὡς δῆλον ἐξιόντων ἐπὶ “ὃ ἀριςερὸν εἴχομεν τὴν ̓ Επίδαμνον. 

ΤῸ ἀπιιου. [. 80, δ. ἰςέρν δὲ ὅτι περὶ ταῦτα δοκῦσιν ᾿Αριςοτέλης ζπῦσι δέ τινες εἰ ἄρα συμπεριέλαβεν ὁ ὁρισμὸς δ ὅτος (τὸ 

᾿καὶ Πλάτων διαφωνεῖν" ὁ μὲν δρ ̓Αριςοτέλης ἀχώριςα αὐτὰ τῆς ὕλης γόνο καὶ αὶ “ὃ παρὰ Πλάτωνι καθόλυ γένος, λέγω δὲ τὰς ἰδέας. ἀπὸ 
εἶναί φησυ, ὁ δὲ Πλάτων ἄνδρ. δύο δὲ τρόπων γινώσκομεν ὅτι ὁ ἐράλαβν αὐτό, 



᾿ 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΕἸΣΑΓΩΙῊΣ ΑΠῸ ΦΩΝῊΗΣ ΔΑΒῚΔ, 214: 

ἔςι διτοὸν “ὃ εἶδος" λέγε 5 “ὁ εἶδος ὃ μορφή, ὥσπερ ἢ ἐν ᾧ “ὃ μέσον τῶτο “ἃ φαιόν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐκ τύτων εἰσί, κ᾽ 
Φοοίσσαις ὁ Εὐριπίδης φησὶ “πρῶτον (ὦ εἶδος ἄξιον τυραννίδος." δὲ “ὃ μᾶλλον ᾧ “ὃ ἧττον διαφέρυσι “ὃ κυανὸν τῷ ἀλυργέος ᾧ “ὃ 
ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ συνήθεια τῦτο αὐὸ δηλοῖ, “ὃν εὔμορφον εὐειδὴ κα- πρασινίζον ᾧ ὅλως τὰ τοιαῦτα. “ἃ ὃν μᾶλλον ᾧ “ὁ ἧττον εἴδυς 
λῆσα ἢ ὃν ἄμορφον δυσειδῇ. λόγεῦ δὲ ἡ εἶδος “ὃ ὑποτασσόμενον ἐναλλαγὴν ἀ ποιεῖ. κακῶς δὲ ὅτοι ἐπελύσαντο" συνάγεϊ δ ἐκ 
τῷ γένει. 5 τύτυ τῷ λόγυ “ὃ εἶναι ταῦτα πάντα χρώματα" ὑπόθυ γδ ὅτι τῷ 

φέρε ὀλίγα περὶ τῷ ζῴν ἢ ζῳοφύτυ ὶ φυτῦ ζητήσαντες φαιῶ “ὁ ἀλυργὲς ὀδὲν διαφέρει εἰ μὴ κ᾽ “ἃ μᾶλλον ὶ ἧττον, ταὐὸν 
καταπαύσωμεν τὴν θεωρίαν, ἐν ἑτέρᾳ τὰ ἐκ τῶν Πλατωνικῶν. ἄρα φαιὸν ᾧ ἀλεργὲς ᾧ κυανόν. ὁ μόνον δὲ χ᾽ τῶῦτο, ἀλλὰ αὶ 
ἀντιτιθέμενα διδάσκειν εὐτρεπιζόμενοι. διαιρεῖ ἢ τοίνυν “ὃ ἔμψυχον καθ᾽ ἕτερον λόγον" ἐκ ἔςι ἡ ἀληθὲς ὡς “ὃ μᾶλλον ἢ ἧττον καὶ ποιεῖ 
εἰς ζῷον ζῳόφυτον φυτόν. δ φυτόν ἐς! “ἃ ἔχον τρεῖς δυνάμεις, εἴδυς ἐναλλωγήν. .. τῇ ὅν γνώσει ἄπειρά εἰσιν, ὁ μὴν τῇ φύσει... 

τὴν γενητικήν, τὴν αὐξητικήν, τὴν θρεπτικήν... ταύταις ὃν ταῖς 4 πάρεςιν ὁ Πορφύριος τῆς δευτέρας διαιρέσεως παραδώσων 
τρισὶ δυνάμεσιν εἰ προσέλθη τις αιἴδγησις, ποιεῖ “ὃ ζῳόφυτον. ὅτι τὴν διδασκαλίαν, φημὶ τῆς λεγύσης τὰ ὄντα ἢ χωριςὰ ἢ ἀχώριςα 
δὲ ἔχει αἴγησιν ὰ ζῳόφυτον, σαφὲς ἐκ τῷ ἐν τοῖς ὕδασιν ἡδόμε- εἶναι. ἐπειδὴ δὲ ἀὶ καὶ “ἃ δέον ταύτην ἐπεξῆλθε, φέρε “ἃ ἐλλιπὲς 

νον ἐξαπλῦοχ, ᾧ κάρφει ἀνιῶντος συςέλλεῶς. εἰ ἐπὶ τύτοις δὲ ἐναπληριάσωμεν ἤτοι ὃ κακῶς ἔχον ἐλέγξωμεν, πρῶτον μαθόντες 
ίνεῦ κίνησις, γίνε “ὃ ζῷον. τί διαφέρει ὁ ὑσία ὁσιώδυς ἢ συμβεβηκὸς ἐπυσιώδυς. 

ὥσπερ ἀληθείας προϊς μενοι οἱ τὰ Πλάτωνος πρεσβεύοντες 15 ὼ ὁ β Πλάτων βύλεϊ εἶναι τέσσαρας (συζυγίας), λογυιὸν 
δόγματα ᾿Αριςοτελικῆς ἐπιλαμβάνονἢ διαιρέσεως" φασὶ δ ὅτι ἀθάνωτον ᾧ λογικὸν θνηὸν ᾧ ἄλογον θνηὸν ἢ ἄλογον ἀθάνατον. 
ἐναντία αὐτῷ ᾧ τοῖς ἄλλοις φθέγγε ὁ ̓ Αριςοτέλης φάσκων τὴν τὰς δὲ ἐναντίας φησὶν ἀσυςάτυς, λογικὸν ἄλογον, θνηὸν ἀθάνατον. 
ὁσίαν διαιρεῖ χ, εἰς ἐναντιότητας, εἴγε ἐν Κατηγορίαις φησὶ μὴ ᾧ προέφερε “ὃν ποιητὴν λέγοντα ὅτι ἔςιν ἄλογον ἀθάνατον ἐν τῷ 
ἔχειν αὐτὴν ἐναντιότητα. Πλωτῖνος δὲ ᾧ τὴν αἰτίαν ἔλεγε" φησὶ λέγειν “ἡ δ᾽ ἀθάνατον κακόν ἐςιν:" ὁ ̓ Αριςοτέλης δὲ τρεῖς εἶναι 

. Ἃ δικαίως ἐκ ἔχει ἡ σία ἐναντιότητα καθὸ ἐκ ἔςιν ἐν ὑποκει- 20 βύλεῦ" αὶ δέχ ἢ 5) “ὃ ἄλογον ἀθάνατον. ᾧ αὶ ἀκολυθεῖ ὁ Ἰπορφύριος" 

μένῳ, αὐτὴ 5 ὑποκείμενον ὑπάρχει" τὰ γῶν ἐναντία πάντα ἐν τρεῖς γδ εἶναι λέγει" ὅτω 75 κατ᾽ ἀρχὴν ἐπηγγείλατο τοῖς ἸΤεριπα- 
ὑποκειμένῳ ὄντα τὴν μάχην ποιεῖ ἢ" ὅτω 5 “ὁ ψυχρὸν ἡ “ὁ θερμὸν τητοιοῖς ἀκολυθεῖν... τῶν ἹΠεριπατητοκιῶν οἱ Πλατωνοκοὶ κατευ- 

τῇ ὑποκειμέυ μάχον" βύλεῦ γ5 ἕκαςον τῷ ἄλλυ “ὃ ὑπο- τελίζοντες τὴν δόξαν, ἀποδεῖξαι ἐνεργείᾳ ὑπάρχειν ἐν τοῖς γένεσι 
κείμενον λαβέν" ὸ ψυχρὸν 5 σπεύδει μεταβάλλειν ἃ θερμὸν εἰς πειρῶνῶ τὰς διαφοράς, ὃ δυνάμει παραιτιήμεναι. 
ψυχρόν... τρίτη ἁμαρτία ἐναφύτἢ ̓ Αριςοτέλει, ὅτι φησὶ “ὁ θεῖον 25 διαφορά ἐςιν εδυς. ὁ ὁρισμὸς ἐκ ἔςι Πορφυρίν" διὰ τῶτο 
σῶμα εἶναι... ἀπολογησείμενοι δ' ὧν ὑπὲρ τῆς τῶν ᾿Αριςοτελικῶν λέγει ὡς ἡ ὁριζόμενοι, ἡ Κὁὶ λέγει ὁρίζομαι, ἵνα δείξη ὅτι τῶν Πε- 
διαιρέσεως, φέρε χτ' τὴν ἡμετέραν ἐπαγγελίαν τὴν τῶν Πλατωνι- ριπατητικῶν ἐςίν. 

κῶν ἐκθησώμεθα. ἀλλ εὐρίσκεξ ἐν πολλοῖς τῶν βιβλίων δὲ καί σύνδεσμος, 2 
ὺ ἔμψυχον διαιρεῖ ἢ εἰς “ὃ ζῷον α εἰς ζῳόφυτον καὶ ὶ εἰς φυ- κ' πλειόνων ἢ διαφερόντων ἢ τῷ εἴδει, ὥςε ἦν συνυπακϑεῖ τῷ 

τόν" ᾧ εἰ Κὶ ἢ ὃ φυὺν χαμαιπετέρ, λέγε πόα, εἰ δὲ ὑψιπετές, 30 ἀριθμῷ. 
δένδρον, εἰ δὲ μέσον, θάμνος. ἐκ ἔςι δὲ ἀνεπίληπτος ἡ τοιαύτη ὰ δὲ γελαςυιὸν ἀναιρετοιίν ἐςι τῷ ἀνθρώπυ αὐξανόμενον" ἢ 
διαίρεσις. ἃ ὡς ἐσία εἰς συμβεβηκότα (διαιρεῖ), οἷον ὁ ἄνθρωπος 55 ἀπὸ γέλωτος κολάσεις παρὰ Πέρσαις ἐφευρέθησαν. 
εἰς ἄνδρα ἢ γυναῖκα" ταῦτα ἢ ὁ διαφέρει κῷ' τὴν ἐσίαν, ἀλλὰ φαξξ δὲ πρὸς τῶτο ὅτι πρῶτον μέν ἐσι ἢ ἄλλα ζῷα γελα- 
Φ τὰ συμβεβιριότα, φημὶ δὲ κ' τὰ ἐξέχοντα μόρια" ὅτω δ ὶ ςικαί, ὧς ὥσπερ ἱςορέϊ ̓ Αριφοτέλης ἐ ἐν τῇ περὶ ζῴων περὶ τῷ ἐρωδιῶ. 
ὁ Γαλιψός φησιν ὅτι δὲν διαφέρει “ὃ γύναιον τῷ ἀνδρὸς εἰ μὴ τ᾿ 35 δεύτερον δὲ ἐκ ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις ἑμοίως ἐνεργεῖ ἡ ἄλογος ψυχή, 

τεὶ μόρια. ἐπεὶ ὀφείλει ἡ ὑλακὴ τὸ κυνὸς ἐπὶ πάντων τῶν ζῴων. διήκειν, 

τότοις τινὲς ἐνανταίμενοί φασιν ὅτι αὶ πάντα. ὧν τὰ ἄκρα ἐπειδὴ ἔχει ὁ ἄνθρωπος μύας ἢ νεῦρα ὥσπερ ὁ κύων" ὁμοίως ὃς ὃ 
πεπέραςαι, τύτων ἡ τὰ μέσα. ἰδ. γδ “ὃ μέλαν ἡ “ὃ λευκὸν πεπέ- μυκηθμὸς τῷ βοὸς κα ὶὶ ὁ χρεμετισμὸς τῷ ἵππυ. 
ραφαι, τὰ δὲ ἐν μέσῳ χρώματα ἀπέραντά ἐςιν" ὅτε δ λέξεις ἐπεὶ ἂὰ εἰρήκαμεν τὸς τὸ φιλοσόφυ ἐν αξὺ ὺ δαξομξ, 
μαι ὅτι δεκατρία βμῷ αὐτὼ λέγειν ὁ Ταληνός" κἂν γδ δικατρία 40 φέρε ἢ ἡμεῖς προσευπορήσωμεν ἑτέρας κοινωνίας ᾧ διαφοράς. 
δη λέγη, ἀλλ᾽ ὄν πολλαί εἰσιν αἱ διαφοραί. πρὸς τῶτο δὲ ἀπο- ταῦτα ἔχει ἡ ἡὶ παρῦσα θεωρία, συγκαταπαυεῇ δὲ αὐτῇ 
λογεΐμενοί. φασιν ὅτι τρία εἰσὶ ταῦτα πάντα, “ὃ λευκόν, “ἃ μέλαν σὺν θεῷ ᾧ ἡ πραγματεία, τὸ Πιορφυρίυ. 
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ἘΞΉΓΗΣΙΣ ΣῪΝ ΘΕΩ͂Ι ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠῸ ΦΏΝΗΣ ΔΑΒΙΔ 
ΤΟΥ͂ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ (ἢ. 

Τῶν ᾿Αριςοτελικῶν ἀρχόμενοι λόγων εὐθὺς ἐκ θυρῶν φίᾳᾳ ἀπὸ τῷ αἱρεσιάρχυ, ὡς Πλατωνικοὶ ᾧ ̓Αριςοτελικοί, ἢ ὠπὸ τῆς 
τῷ ̓ Αριςοτέλει διαπραξώμεθα αὶ τὴν φίλην αὐτῷ συντομίαν συνό- πατρίδος τῷ αἱρεσιάρχυ, ὡς Κυρηναϊκοὶ δι᾿ ᾿Αρίξιππον “ὃν Κυρη- 
Ψει συντομωτάτη περιβάλωμεν" σύνοψις δ ᾧ συντομία φίλα ναῖον. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ ἀκριβῶς δυναίμεθα, παρακολυθεῖν τοῖς λεγο- 
τῷ ̓ Αριςοτέλει, Πυθαγορείῳ κατ᾽ ἀλήθειαν γεγονότι ἡ τὴν πυθα- μένοις εἰ μὴ πρῶτον γνῶμεν τί ἐςιν αἵρεσις, φέρε πρότερον περὶ 

Ὑγόρε σιωπὴν εἰς τὴν γείτονα βραχυλογίαν μετωγαγόντι. δέκα δέ 5 αὐτῆς εἴπωμεν. αἵρεσίς ἐςιν ἀνδρῶν ἀςείων δόξα πρὸς ἑαντὼς 

τισι κεφαλαίοις περικλείομεν αὐτῷ τὴν φιλοσοφίαν. ᾧ πρῶτόν ἐξι συ ἦντων, πρὸς δὲ ἄλλυς διαφωνάντων. καλῶς εἶπεν ἀνδρῶν͵ 
τῶν δέκα διὰ τί ὅτως ὠνομαϑ)η ἡ ἈΝΕΟΤΟΝ: φιλοσοφία, Περι- ᾧ ἐκ ἀνδρός. ἑνὸς γ ἀνδρὸς δόξα αἵρεσιν ὁ ποιεῖ» θέσις ΩΣ τότε 
πατητική. ἀλλ᾽ ἐπειὸη τῦτο μερικὸν ἢ ἀψθ δοβδης φλθαθὸν γίνεδ, ὡς ἡ Ἡρακλείτυ ὅ ὅτι πάντα κινεῖ, ἢ Παρμενίδυ ὅτι ἕν “ὁ Ἶ 

ὠνομαδ)ησαν αἱ "αν φιλοσοφίαν αἱρέσεις. δεύτερον τίς ἡ διαίρεσις 10 παράδοξος ὑπόληψις ἑνὸς τῶν » φιλοσοφίαν γνωρίμων. ὰ δὲ; 

τῶν ̓ Αριφοτελικῶν σνγγραμ ραμμαΐτων πολλῶν ὄντων, χέων ὦ ἐν ἀσεῖιν ὺ αὐὸὴ καλῶς πρόσκειῶ, ἵν᾽ ὦσιν ἀξιόλογοι ἡὶ ἐπιςήμονες " 

χὰ δ " ποσι . ἀριθμόν, ὡς φησὶ Πτολεμαῖος ὁ ὃ φιλάδελφος ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐὰν δ ὦσιν εἰκαιολόγοι καὶ ἢὶ ἀγελαῖοι, ὁ ποῶσιν ἐδὲ τέχνην ἐδὲ ἐπε- 

᾿ ποιησάμενος καὶ αὶ “ὃν βίον αὐτῷ ᾧ τὴν διάθεσιν. τρίτον πόθεν δεῖ ςήμην. πρὸς ἑανυτὺς φυμβυλστώξο ὶ πρὸς ἄλλως διαφωνύντων " 
ἄρχε, τῶν ᾿Αριφοτελικῶν σνγγραμμιίτων. τέγαβτον τί ὃ τῆμος ἐὰν δ ὺ πρὸς ἀξύτιοη ὶὶ πρὸς ἄλλως ϑυβψυνυαοι αὶ ποιῶσιν αἵρεσιν 
αὐτῶν. ὃ, ἐπειδή, ὅπυ ἀρχὴ ᾧ τέλος, ἔςι τι ἢ μεταξύ, πέμπτον 15 ἀλλὰ ὃ ἀπινε ενύ; τὴ πὐήρο τυτέςι κοινὴν ἔννοιαν" ἀαβαθτης 

ζπείωω τίς ἡ μεταξὺ ὁδός. ἕκτον ποῖον δεῖ εἶναι “ὃν ἀκροατὴν κ', ρίζει δὲ τὴν ἀμ συμφωνία με Τ' διαφωνίας, κα ὃ ἐκ ἐν τᾶς τυχῦ- 

ζωὴν αὶ γνῶσιν. ἕβδομον ποῖον δεῖ εἶναι ὃν ἐξηγητήν" μηδὲ δ σιν ἀνθρωποις ἀ ἐν ἀφείοις ὸ ἀξιολόγοις. ἢ ταῦτα Κ' ἃ περὶ τῆς 

᾿ ὅτος ἐκφευγέτω τὴν βάσανον διὰ “ὃ ἀξίωμα τῶ ἐξηγητῦ, ἀλλ΄ αἱρέσεως, δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι Φ' ἑπτὰ τρόπως ἐνομάζονῦ αἱ κ φ» 
εὐθύνας διδότω ὁποῖος ἐςίν. ὄγδοον δὴ ὃ εἶδος τῆς φράσεως αὐτῇ. λοσοφίαν αἱρέσεις. ἢ ῆ δ ἀ ἀπὸ τῷ αἱρεσιάρχυ, ὡς Πιλατωνωκοὶ ὰ 

κὰν διὰ τί ἀσάφειαν ἐπετήδευσεν" ἐδὲ δ ἥν φύσει τοῦτο, 20 ᾿Αριςοτελικοί, ἢ Ἶ ἀπὸ τῆς πατρίδος τῷ αἱρεσιάρχω, ὡς Κυρηναϊδεοὶ 

ὡς δηχῶσιν αἱ Ἐπιςολαὶ αὐτῷ σαφεῖς ὅσαι ὺ οἱ Τόποι ἡ τὰ ἃ Με- διὰ ᾿Αρίςξιππον ἢ Ἔβετβες διὰ Μενέδημον “ὃν Ἐρετριέα, ἢ ἢ Με- 

ΤῊΝ πάνυ σαφῆ ὄντα. δέκατον πόσα ὴ τίνα δεῖ , δῆ προλαμβάνειν γάβϑοὶ διὰ Τερψίωνα καὶ αὶ Εὐκλείδην τὺς Μεγαρεῖς ὅθεν ἢ Μεγα- 
Ἄριςοτεμκθ βιβλία. ταῦτα πάντα τῷ ἐ Τιρόκλευ ἢ ̓ λέγοντος ρεὴ φιλοσοφία, ἢ ἢ Ἡλιακοὶ διὰ Φαίδωνα “ὃν ἀπὸ τῆς Ἤλιδος. ἢ 

εν προλαμβάνειν ἀρχομένς τῶν ᾿Δριφοτελικῶν συνταγμάτων ὅτω Κα ἀπὸ τῆς τὸ αἱρεσιάρχυ πατρίδος. ἣ ἀπὸ τῇ τόπυ ἐν ᾧ τὰς 

ἐν τῇ συναναγνυσει, σύνταγμα δὲ τύτυ Τιρθχλάινν μὴ πῤοηῖθεν. 25 διατριβὰς ̓ἀπδαστοι οἷον ΣΣτωϊκοὶ διὰ τὴν ἐν τῇ ̓Αττικῇ πακον 
γος, φέρε ἡ ἡμεῖς ἐκ διαιρέσεως τινος προολῶμεν κα ἡ τὴν αἰτίαν. ἡ δὲ ςοάν, ἐν ἧ ἐπαίδευε Ζήνων ὃ Κιπτιεύς, ἐχ ὁ Ἐλεάτης ὁ ὁ ἢ Παρ- 

διαίρεσις πρόεισιν ὅ' ὅτως φεβέχυσάνοῦ ἡ ᾿Αριςοτέλυς φιλοσοφία κα ᾧ μενίδειος ἑ ἀμφοτερόγλωσσος, περὶ ὅ εἴρη (Ὀίορεη. 1,. 9 26) 

δ ἘἋ ὃ δὲ φιλόσοφος, τὼ καθόλυ ζητείλχω, διὰ τίνας ὃ ποίας αἰτίας ὃν Ὁ ἀκίνητον, κα ΠῚ ̓Αντιδλένυς ὖ ὅτι ὃκ ἴξιν ἀντιλέγειν" θέσις γάρ ὲ ἐσι} 

ΒΡ 

“ - ᾿ς ὀνομάζεῦ ἢ ὑφέσηε" ἡὶ ἐπειδὴ δωμάεϑ, ζητῦμεν διὰ τί ὅτως “ἀμφοτερογλώττοιο μέγα λέν ὁ ὀκ ἀλαπαδνὸν Ζήνωνος." ἀμ» :- 
κ ψς ὥλσ.λ. ωνομάογησαν αἱ κῷ' φιλοσοφίαν αἱρέσεις αὶ διὰ τί Περιπατητικὴ ἡ ὴ φετερόγλωσσος δὲ ἐκλήθη ὁ ἐχ ὅτι διαλεκτοκὸς ἧι ἦν ὡς ὁ Κιττιεύς, ἢ 

τῷ ᾿Αριςοτέλως ἐκλήθη 4 λυδοηνα, ἐπειδὴ. δὲ ὑδέσηιθὶ ἢ ἣ καθ᾽ 30 τὰ αὐτὰ ἀσππαςε ἢ κατεσκεύαζεν, ὠλλ᾽ ὅτι τῇ ζωῇ διαλεκτι» 

ϑεὺ ὑφέςξηκε νόμῳ τέχνη ἢ ἐπιςήμη, ᾿ ὼ πρὸς ἡμᾶς ὡς δι- κὸς ἦν, ἄλλα Κ᾿ Μέγων ἄλλα δὲ φρονῶν. ἐρωτηθεὶς δ) ὅτός ποτε 
δακτή. ἐπειδὴ ὧν καθ᾽ ἑαυτὴν ὑφέηρεν, ἢ ἢ ἀπὸ τῶν τελείων ἐπὶ ὑπὸ τῷ Ὀρϑ ἃ τίνες εἰσὶν οἱ μᾶλλον ἐπιβυλεύοντες τῇ τυραννίδι 

τὰ ἀτελῆ ἢ μερικώτερα χωρεῖ, ἢ ὠπὸ τῶν ἀτελῶν ἐπὶ τὰ τέλεια᾽ αὐτῶ, τὸς δορυφόρυς ἔδειξεν" ὁ δὲ πειω)εὶς ἀνελὼν αὐτὸς διεφθάρη: 
ἢ ζητῦμεν τίς ἡ ὠρχή, τί “ὃ τέλος, τίς ἡ μεταξὺ ὁδός. ᾧ ὅτως ὠγαθὸν δ ἐνόμισε “ἃ Ψεύσαοᾳ, διὰ τὴν τῦ τυράννω ἀναίρεσιν. ὼ 

ἔ εἰ καθ᾽ ἑαυτήν" εἰ δὲ πρὸς ἡμᾶς, ζητῶμεν τίς ὁ ἀκροατὴς ἢ τίς 35 τῷ οἰκείῳ ποτὲ διδασκάλῳ Παρμενίδῃ ἕν λέγοντι “ὃ ὃν αὶ “ὃ εἶδος, 
ὁ ἐξηγητής. ἐπειδὴ δὲ ἐπρέσεως ἰντκ μάτων, ἐμνήρδημεν, ἐ ἐν ἐκ τῆς ἐνεργείας πολλὰ τὰ ὄντα, συντίθησι ἐ ἐκ τεσσαράκοντα, 
δὲ τοῖς συντάγμασίν ἐςι ἢ λέξις κα ὼ διάνοια, διὰ ὶ τὴν χέξιν ζητῦ- ἐπιχειρημάτων ὅτι ἂν “ὃ ὄν, ἀγαδὸν νομίσας τῷ οἰκείῳ συμμαχεῖν 
μεν τί “ὁ εἶδος τῆς φμέσεως κα ὺ διὼ τί τὴν ἀσάφειαν ἐπετήδευσε, διδασκάλῳ. καί ποτε πάλιν τῷ αὐτῷ συνηγορῶν ἀκί- 
διὰ δὲ τὴν διάνοιαν πόσα ἡ ποῖα δεῖ προλαμβάνειν κεφάλαια τῶν νητον λέγοντι “ὃ ὄν, διὰ πέντε ἐπιχειρημάτων κατασκευάζει ὅτι 
᾿Αριςοτέλυς συνταγμάτων. ταῦτα ἔχει ἡ παρῶσα θεωρία. 40 ὠκίνητον “ὃ ὅν» οἷς ἀντειπεῖν μὴ δυνηθεὶς ᾿Αντιωένης ὃ κυνικὸς 

Πρῶτον κεφάλαιον ἦν τῶν περυιλειόντων τὴν ᾿Αριςοτέλης ἀναςὰς ἐβάδισε, νομίσας ἰπχυροτέραν εἶναι πάσης τῆς διὰ λόγων 
φιλοσοφίαν “ὃ ζητῆσαι κ᾿ ποίως ὶ τίνας τρέπος ὠνομάϑηησαν αἱ ἀντιλογίας τὴν διὰ τῶν ἔργων ἀπόδειξιν. ὅτω Κὶ ἡ ἀπὸ τ τόπα 
γτ φιλοσοφίαν αἱρέσεις. καὶ δεῖ εἰδέναι ὅτι κτ' ἑπτὰ τρόπυς" ἢ δ τῆς συνυσίας. ἢ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς φιλοσόφοις ἐπικρίσεως, ὡς οἱ 
--------.---..... ἐφεκτικοί" ὅτοι γδ ὠκαταληψίαν δοξάζοντες ἐπεῖχον τὰς λύσεις 

(Ὁ (οάά. γαιίοαι. 1048 εἰ 1023. 45 τῶν προτάσεων. ἐκλήθη ᾧ τρίπυς ἡ αἵρεσις αὐτῶν, ἐπειδὴ τριπλᾶς 
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ἐποῶντο τὰς ἀπορίας" ἐρωτώμενοι 75 εἴτε ἡ ψυχὴ ἀθάνατος ἢ ἢ ἐκ ἔων ἀγαθόν, ἃ ᾧ ὅτε καινῇ ὅτε ἰδίᾳ, διαπρακτέον. ὁ ὁ ἡ) ἦν παρ᾽ ᾽ 

θνητή, ἔλεγον ὅτι ἢ θνητὴ ἢ ἀθάνατος ἢ ὠμφότερα ἣ ὑδέτερον. αὐτοῖς “ὃ β  φάοχ, ὲ δὲ ἐγκεηρυμμόνων εἶ εἶναι (θὰ: 11 443). ἀλλ᾽ Κνψείκο; 
ἐχλήθησαν δὲ ὴὶ ἀπορηματικοὶ διὰ “ὃ ὠπορεῖν μόνον ᾧὶ μὴ ἐπιλύεοχ, ἦν παρ᾽ αὐτοῖς “ὃ “εἰπὲ ᾧ ὠμφαδίην, ἐπεὶ τινα δείδια ἔμπης" 
ὅτοι δὲ ἀντίκειν; τοῖς Ἱπρωταγορείοις " οἱ γΥὃ Πρωταγόρειοι τάλης (11. 7 196). αὕτη πρώτη αἰτία. δευτέρα αἰτία ὅτι ἀναιδὲς ζῷον 
δὲς ἐπρέσβευον, λέγοντες ὅτι “ὁ δοκῶν ἑκαάςῳ ἀληθές ἐςιν (ἢ). 5 ὁ κύων, ἐπετήδευον δὲ ἡ αὐτοὶ τὴν ἀναίδειαν, αὶ τὴν χείρονα τῆς 
ἐλέγχει δὲ ὁ Πλάτων ἰδία ἑκατέρυς, τὸς ὶ ἐφεκτικὺς ἐν Ὁ Θεαι- αἰδῦς ἀλλὰ τὴ εἰοδλμνν διττὴ γδ ἡ ἀναίδεια, ἡ ἢ κρείττων τῆς 

τάτῳ λέγων πρὸς αὐτὸς ὕτως "κατειληφότες λέγετε μὴ εἶναι αἰδὸς ἡ ἡ δὲ χείρων, “ἥτε ἄνδρας μέγα σίνεδ ἠδ᾽ ὀνίνησι"" ταύτην 

κατάληψιν, ἣ μὴ κατειληφότες" εἰ (' κατειληφότες, ἰδὺ ἔςξι κατά- ὧν τὴν ἀναίδειαν ἐπετήδευον τὴν κρείττονα αἰδῶ, οἷον ὑλακτῦντες 
ληψις" εἰ δὲ μὴ κατειληφότες, ὁ πειθόμεθα ὑμῖν μὴ κατειληφόσιν. γ᾿ τῶν ἀλλοτρίων τῆς αὐτῶν φιλοσοφίας. τρίτη αἰτία ὅτι φρυρη- 

ὅτι ἔςιν ἀκαταληψία." τὺς δὲ Πιρωταγορείως ἐλέγχει ἐν τῷ τῷ 10 τικὸν ζῷον ὁ κύων" ἐφριύρων δὲ ᾧὶ αὐτοὶ τὰ δόγματα τῆς φιλοσο- 
Πρωταγόρε διαλόγῳ λέγων τως, ὅτι “ἡμεῖς, ὦ Πρωταγέρα, λέ- ᾧφίας διὰ τῶν ὠποδείξεων, ᾧ μέγα ἐφρόνυν ἐπὶ τύτῳ " φαίη γ5 ἂν 
γόντες κακῶς δοξάζειν σε ἀληθεύομεν ἣ ψευδόμεθα" εἰ ὦ 8 ἡὶ τύχη πρὸς ̓ Αντιϑένην “ὃν προςάτην τῆς αἱρέσεως ταύτης ὕτως" 

ἀληθεύομεν, σὺ ψεύδη, αὶ ἰδὺ ἔςι ψεῦδος" εἰ δὲ ψευδόμεθα σῇ “ἐννέα δὴ προέηκα τανυγλώχινας δίξύςς, τῦτον δ᾽ ὁ δύναμαι βα- 
ἀληθεύοντος, ἰδὺ πάλιν ἔςι “ὃ ψεῦδος. ψεύδη ὃν κἄντε ἀληθεύης λέειν κύνα λυγορῖρα. (1: 8 297). ὅτι, φησί, τοσαύτας αὐτῷ 

κἄν τε ψεύδη, πάντῃ δὲ ψεύδη." αὶ ἐπάγει λέγων ὅ ὅτι Πρωταγό- 45 συμφορὰς ὁ ἐπήγαγον, ὰ ἐκ ἠδυνήθην αὐτὸ καταβάλαι ὃ φρόνημα. 
ρας ψευδεῦ κἂἄντε ἀληθεύῃ κἄντε ΜΉΝ ὁ δὲ ̓ Δριφοτέλης δι᾽ αὕτη ὼ ἦ τρίτη αἰτία. τετάρτη δὲ ὅτι διακριτικὸν ζῷον ὁ κύων 

δὸς αὶ τῷ αὐτὸ ὃ ἐπιχειρήματος ἐλέγχει, διὰ “ὃ ἀξίωμα τῆς ἀντι- γνώσει ἢ ὠγνοίᾳ “ὃ φϑοὺὶ αὶ “ὁ ἀλλότριον ὁρίζον " ὃν γδ γινώσκει, 

φάσεως" εἰ δὲ οἱ ὶ πάντα ψευδῆ δοξαζυσιν οἱ δὲ πάντα ἀληθῆ, νομίζει φίλον εἶναι, ἢ εἰ ῥόπαλον ἐπιφέροιτο, ὃν δὲ ὠγνοεῖ, ἐχθρόν, 

ἀντίφασις “ὃ ΠΣΉΝΑ ὑδέποτε δὲ ἡ ἀντίφασις συναληθεύει" ἐδὲ δ ἢ εἰ δέλεαρ ἐπιφερόμενος εἴη" ὅτως ὅν ἢ ὅτοι τὸς Εἶ ἐπιτηδείως 

πάντα ἀληθὴ ἐδὲ πάντα ψευδῆ. ταύτης δὲ τῆς αἱρέσεως ἐνόμισαν 29 πρὸς φιλοσοφίαν φίλυς ἐνόμιζον ἡ εὐμενεῖς ἐδέχοντο, τὰς δὲ ἀνε- 
τσες ἡ ὃν Πλάτωνα εἶναι διὰ τὸ κεχρῆοχ, εἰκαςιυκοῖς προσρήμασι, πιτηδείως ἀπήλαυνον δίκην κυνῶν κατ᾽ αὐτῶν ὑλακτῶντες. διὸ 
λέγοντα “δοκῶ μοι ἡ ἴσως" ἡ “τάχαν καὶ ἢ ᾿ὑπολαμβάνω." ἀλλὰ ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τοργίᾳ φησὶν ὅτι ἔχει τινὰ σοφίαν ὁ κύων δια- 
ταῦτα Κὶ ὁ Πλάτων "δε ἀκρίβειαν ἀλγο ὃ ὅτε δὲ ὁ ἀκριβὴς “ΔῈ κρίνειν φίλον ἀπὸ ἐχθρῦ. ὼ ὃ διακρίνειν δὲ ἀλήθειαν ἢ ψεῦδος 
«τικὸς πάντως ὅτε ὁ ἐφεκτικὸς ἀκριβής. πλὴν ὑκ ἐφεκτικὸς ὁ μόνυ φιλοσέφυ. ὅτως ᾧ ὁ πέμπτος τρόπος. ἱ ὁ τος δὲ τρόπος “ 
Πλάτων, ἴξι δ πολλαχῦ ῷ' ἀκῦσαι αὐτῷ λέγοντος κα ὼ ἀποφανομών 25 ἀπὸ τῦ τέλος, ὥσπερ οἱ Ηδονικοί" τέλος γδ τῶν ὄντων τὴ ἐμέν! Η͂ ἃ ὄνιΚ ἣν ᾿ 
ὅτι ἔλεγεν, ὡς χὰ ἐν ποιητήν, ἐν ὶ τῷ Φαίδρῳ ὅτι ἡ ψυχὴ πᾶσα ἔλεγον" ὧν τῆς φιλοσοφίας κατῆρξεν Ἐπίκωρος, ᾧ συνήκμασεν ὁ 

ἐθάνατος, ἢ ἐν τῷ Φαίδωνι ὅτι ὠδὰ μαντίνοις δεῖ δεσμοῖς τὴν Μώνανδρος. ὗτοι δὲ οἱ ̓ Επιρούρειοι αὶ μέχρι τῶν ὀρανίων ον τὴν 

δόξαν ταύτην ἔχονται. περὶ τῆς ὠθανασίας τῆς ψυχῆς εἰς ἄδυ πρόνοιαν, ἵνα μὴ ἢ πρώγματα «ἢ “ὁ θεῖον περιεργαζόμενον τὰ ὲ τῇδε. 

ἰέναι, κἀν τοῖς Νόμοις ὅτι βλιϑέτεβα τὰ νῦν λεγόμενα τῷ τὴν Κρ μέμνηϊ δὲ τῆς δόξης καὶ ὺ Μανδρος ἐν τοῖς Ἐπιτρέπυσιν, ἡνίκα φησὶν 

τὴν νῆσον εἶναι" ἐν Κρήτη ἡ τὰς διατριβὰς ἐποιεῖτο" κα Ρ ἠξία 30 οἶμαι τοσαύτην πρὸς (τὺς ἢ) θεὸς ἄγειν σχολὴν 
ἔτι σκηνὴν τῶν αὐτῷ διαλόγων τὰς ᾿Αθήνας ποιεῖ, διὰ τὰ συμ- ὡς ὠγαθόν τε ἢ κακὸν καθ᾿ ἡμέραν 

. ᾿βάντα ἐπὶ ΣΞωκράτει. ᾧ ἐν τῇ Πολιτείᾳ φησὶν ὅτι μι]ωωσώμεθα νέμειν ἑκάςιῳ σμικρὸν ἦν. 
ἱ κήρυκα ΣΣτώντορος μεγαλοφωνότερον, ὃ ὃς ἀναβὰς ἐφ᾽ ὑψηλῦ βή- ὅτοι ἔλεγον τέλος εἶναι τὴν ἡδονήν, ὁ τὴν αἰσχρὰν δῆθεν τὴν δι᾿ 

ματος ἀναβοήσει ὡς ὁ Κα δίκαιος εὐδαίμων, ἡ εἰ λαθη πάντας ἀφροδισίων αὶ ἢ ἄλλων ἡδυπαθειῶν, ἀλλὰ τὴν ὠχολίαν τῶν παθῶν 
ἀνθρωώπυς τοιῶτος ὧν ὺ διὰ τῦτο ἄδικος ομζόενος μαφιγῷτο, ὁ 35 ᾧ καταςηματικήν, τὴν καθιςῶσαν τὴν ψυχὴν ὥςε μὴ πάχεν ἰ ἱ 
δὲ ἄδικος ἄθλιος, ᾧ εἰ λαθη πάντας ἀνθρώπυς τοῦτος ὧν ἡ διὰ αἰχρέν τι παθος. ἐδὲ δ ἡδονὴ τέλος τῆς φύσεως" ὑδὲ ἡ δὰ ὲ 

τῶτο δίκαιος νομιζόμενος τιμῷτο ὑπὸ πάντων. ἐπεξέτεινα δὲ ἂν τῶῦτο ἐνεργεῖ ἡ φύσις ἵνα ἡδωμεθα, ἀλλὰ συνέπλεξεν ἡδονὴν τῇ 
τὰς χρήσεις τὸ Πλάτωνος τὰς κατασκευαζέσας ὅτι ἐκ ἦν ἐφε- ἐνεργείᾳ οἷα δελεάσασα ᾧ γοητεύσασα ἡμᾶς δ᾽ αὐτῆς πρὸς 

χτικός, εἰ μὴ ὅτι πρόλογος νῦν ̓Αριςοτελικῶν πρόκειδ, ὑχὶ Πλα- ἐπίμοχθον τῶν ΠΡ ΩΝ: ἐπίμοχθον 5 μὴ πεινῶντα ἐσλίειν ὦ 
τωνικῶν. πέμπτος τρόπος ἦν τῆς ἐπωνυμίας τῶν κτ᾿ φιλοσοφίαν 20 μὴ διψῶντα πίνειν. ἡ ἡδονὴ ὅν ἐκ ἔςι τῶος, ἀλλ᾽ ἔπεῦ ἥτοι 
εἱρέσεων ἀπὸ τῇ τρόπυ τῆς ζωῆς, ὥσπερ οἱ Κυνικοὶ φιλόσοφοι. συμπλέκεῦ τ Ψ' φύσιν ἐνεργείῳ ὥσπερ ἡ σκιὰ τῷ ἐν φωτὶ βαδίο 
ΧΚυνιχοὶ δὲ ἐκλήθησαν διὰ τέσσαρας αἰτίας ἣ 7) διὰ “ὁ ἀδιάφορον ζοντι. ὅτως ἡ ὁ ἕκτος τρόπος. ἕβδομος τρόπος τῶν τ᾿ φιλοσοφίαν 
τῆς ζωῆς, ἐπειδὴ ἢ αὐτοὶ ἀδιαφορίαν ἐπετήδευον, ὡς οἱ κύνες, αἱρέσεων ὃ ἐνομας)εὶς ὡπό τινος συμβεβηκότος, ὡ ὡς οἱ ἡΠεριπατητινοὶ 

: δημοσίᾳ ἐσλίειν ἢ ἀφροδισιαζεοχ, κα αὶ ἀνυπόδετοι περιπατεῖν, ὴ ἐν ἀπὸ τῷ Πλάτωνος κ᾽ περίπατον τὴν συνυσίαν ποιωμέν διὰ ὃ ὦμα τῇ 
είθοις ἡ ἐν τριόδοις καθεύδειν. τῦτο δὲ ἐποίουν τῷ ᾿ τὸ φυτὰ εἰ καλῦ ὁρε- 45 ψυχῇ ὃ σῶμα γυμνάζεν. αὶ τῶν δεθραπυωνα ἀναχωρήσαντος δια- 
γέμενοι" ἔλεγον γδ ὅτι εἰ ἀγαθόν ἐςι, δεὶ κο κοινὴ ἢ ἰὴ τὸ ἰδίᾳ . πράττει" δέχε τὴν χολὴν αὐτῷ Σπειΐσιππος ὁ υἱὸς τῆς Πρωτωνης ἀδελφῆς 

ἘζΩΞΕΣΊ Ξ  ος τὸ Πλάτωνος" ἐκ ἐτύγχανε δ τηνικαῦτα παρὼν ὁ ̓ Αριςοτέλης " 
(Ὁ «ΓΊοΒ. ΡΆΙορ. εἰ Απιπιοι. ἔ. 6 ὁ. μεταςαλεὶς ἡ ἦν ὑπὸ Φιλίππυ ἐν Μακεδονίᾳ ἐπὶ “ὃ παιδεῦσαι ἐν 



ν.10. ἽἼω. ἀϊᾳ ἔογμς δὺς ωγτξρνι. [πγ΄ ννιεσ ἜΠΟ πος "4: 
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ὩΞΔὌ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

υἱὸν αὐτῷ δ ᾿Αλέξανδρον, ὃν παραλαβὼν ὅτως ἐπαίδευσε τὴν βασι- ἐκεῖ (ρ. 980) περὶ τῶν φόμων ἀνεκδότων μεινάντων ὡς ἄρα φθά- 
λικὴν ἐπιςήμην ὡς ἐπιλέγειν “ὃν ̓ Αλέξανδρον, ἡνίκα μηδὲν ὠφέ- νυσί τινες ὑπομνήματα αὐτῶν  ἐληφότες. διὸ ἐδὲ δεῖ ἐκ τῶν ὑπο- 
λησεν, ὅτι σήμερον ἐκ ἐβασίλευσα, ὀἐδένα γδ εὐεργέτησα. καί μνηματικῶν πιςῦοὶ, τὰς ̓ Αριξοτέλωυς δέξας ὦ ὡς διόρθωσιν ὕπομει- 

ποτε τῷ ᾿Αριςοτέλως εἰπόντος ὅτι ἄπειροι κόσμοι κ᾽ Δημόκριτον, νάντων. τῶν δὲ ὑπομνηματικῶν τὰ Κὶ ᾿ μονοειδῆ τὰ δὲ ποικίλα, 
ἐπιδανιρῦσαί φασι ἐν ᾿Αλέξανδρον εἰπόντα “δ᾽ ἑνὸς ὅλωι κόσμε 5 μενοειδῆ μώ, ὡς ἐνομίϑη ὃ περὶ Ἑρμηνείας ὑπομνηματικὸν διὰ 
ἠδυνήθην ἐποιρατῆσαι»" ἐκεῖθεν δὲ ὑποςρέψας ὁ ὁ ᾿Αριςοτέλης διω- τὴν ἀσάφειαν, πρὶν γράψαι ὸὺ φιλόσοφον ᾿Αμμωΐνον ἐἷς αὐὲ 
δέχεϊ τὴν «χολὴν τῷ Σπευσίππυ σὺν Ξενοκράτει, ἢ ἀμφότεροι ὑπὄμνημα καὶ δεῖξαι ὅτι ἢὶ προοίμιον ἔχει ἢ ἐπίλογον ᾧ τὴν πρέπυ- 
ἐλέγοντο ἹΠεριπατητικοὶ τοῖς τόποις διαφέροντες" οἱ (' γδ ἐκαλῶντο σαν τῇ ἐκδύσει ἀπωγγελίαν" τὰ δὲ πουκίλα, ὡς τὰ πρὸς Εὐκαί 
Δύκειοι Περιπατητικοὶ ιὡς οἱ ᾿Αριςοτελικοί, οἱ δὲ Αἰ αν νρμο αὐτῷ γεγραμμένα ἑβδομήκοντα βιβλία περὶ Ἰξυμμίκτων Ζητη- 
Περιπατητικοὶ οἱ τῷ ᾿ενοκράτως. τῷ χρόνῳ δέ, οἷα, συμβαίνει, 10 μάτων χωρὶς προοιμίων ὃ Σπιλέγων καὶ τῆς διαιρέσεως. τῶν δὲ 
ἐξέλιπε Κ᾽ “ὃ ὄνομα τὸ τόπο ᾧ ἐκαλῶντο Περιπατητικοὶ χωρὶς τῷ συγήθγβαταν τὰ μέν εἰσιν αὐτοπρόσωπα, ἃ δὶ ἐκροαματοκ 
Δύχειοι οἱ ̓ Αβιφοτελικοί, τῶν δὲ ̓ ενοκρατείων ἐξέλιπε “ὃ τῆς ἐνερ- λέγον), τὰ δὲ υκαΐ, ὦ ΕΝ τεροκοὶ. λέγονῃ, καὶ ὡς Καὶ αὐτο- κα 
γείας ἔνομα καὶ αὶ ἐκαλῶντο᾽ Ακαδημιακοί. Περιπατητικοὶ ἦν ἐκαλῦντο πρόσωπα ἀντίκεινἢ τοῖς διαλογικοῖς, ἐς δὲ ἀκροαματικὼ ἀντίκειν ἢ 

ὄχ ὅτι χ' περιπάτας ἐξηγῶντο, ἀλλ᾽ ὅτι διεδέξαντο τὴν ο(ολὴν τὸ τοῖς ἐξωτερικοῖς. πώνες δ ἀνθρώπυς ὠφελεῖν βυλόμενος δ᾿Αρι- 

Πλάτωνος διὰ μέσν Σπευσίππυ κ᾽ περιπάτυς πορημέν τὰς ἐξη- 15 φοτέλης ἔγραψε καὶ ὃ πρὸς τὰς ἐπιτηδείως τῇ φιλοσοφίᾳ. ἐξ οἰκείας 
γήσεις. ἡ ὅτοί εἶσιν οἱ ἑπτὰ τρόποι τῆς ἐπωνυμίας τῶν χ φιλο- προσωπυ" διὸ ἢ ἀπρόδμᾶτοια αὶ Χέγονῆ, τς δὲν αὐτῶν πάντας 
σοφίαν αἱρέσεων. ἀκροάφανι," ὅθεν ᾧ Φυσικὴ᾽ ̓ Αχρόασις, ἐπειδὴ εὐδοκιμεῖν δοκεῖ ὁ 

Δεύτερον ἦν κεφάλαιον τῶν προτεθέντων ὃ εἰπεῖν τὴ διαί- ᾿Αριςοτέλης μάλιφα ἐν αὐτῇ, ᾧ δέον αὐτῆς πάντας ἀκροάσανν, 
ὐγίιῖξ ἡΐς ο ἀρ τῶν ἦν ᾿Αριξοτελικῶν Μά τατον χιλίων ὄντων ὃν ὦ τ: τὸς ἔχοντας ἐπὶ φρλοσυψίαν ἐπιτηδείως. ἔγραψε δὲ καὶ πε 

ρτ σι 

ἐκοὼ ὃ ρυωὰ τὰ δὲ καθόλε τὼ δὲ μεταξύ. μερικὰ Σ δὲ λέγον ὑχ ἁπλῶς πιθανοῖς (ἢ) ΜΝ λόγοις. κατασχευάζων δὲ τὴν ἀθανασίαν τῆς 

τὰ πρὸς ἕνα γεγραμμένα" δυναὸν δὴ ἡ καθολικὸν ᾿ϑ τρῶη μὰ πρὸς ψυχῆς κἀν τοῖς ἄκρου ματικοῖς δι᾿ ἀναγκαςικῶν λόγων κατα- 
ρα γράψαι" ὅτω γῦν ἡ περὶ κόσμε πρωγματεία καθο; λικὴ ὅς ὅσα σκχευάζει, ἐν δὲ τοῖς διαλογικοῖς διὰ πιθανῶν εἰκότως. φισὶ ὃ ἐν 

προσπεφώνηἢ ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ: ̓ἀχχὰ Με Μερίια, Ζ λέγω ὅσα 25 τοῖς περὶ ψυχῆς ἀκροαματυκοῖς ὅτι ἡ ψυχὴ ἄφθαρτος" εἰ δ» 
περὶ ἑνὸς ἢ μερικῷ ἢ πρὸς ἕνα, ὥσπερ αἱ ἐπισελαὶ αὐτῶ" αἱ ἢ φθαρτή, ἔδει μάλιςα αὐτὴν φθείρεοχ, ὑ ὑπὸ τῦ ἐν τῷ Ὑήρῷ ἀμαυ- 

2,7 ἐπιςολαὶ πρὸς ἕνα εἰσὶ γεγραμμέναι, ἃς ἐν ὁ ὀκτὼ βίβλοις συνήγα- ρῶοι, τότε δὲ ἀκμάζει τῇ σώματος παρακμάσαντος" ὥσπερ ὅν 
Ὁ σθοτι ἰ. ε τ " γεν ̓Αρτέμων τις Μβ' ̓Αριςοτέλην γενόμενος. ᾿ , καδδλν δὲ λέγον) παρακμάζει ὅτε ὃ σῶμα ἀκμάζει" ἃ δὲ ὅτε δεῖ φθείρας, ἀκμάς 
ΑΚ ε τόξα, ὅσα περὶ πάντων τῶν μενοειδῶν διαλαμβάνει, ὦ ὡς ἡ Φυσυκὴ ᾿Ακρόα- ζον ἄφθαρτον" ἡ ψυχὴ ἄρα ἀφθαρτός ἐςι. ὺ ὅτως ἕ ἐν τοῖς 
ΡπΝ" σα σις φυσυιῶν πάντων, καὶ ὴ ἢ περὶ Οὐρανῦ, ὃ περὶ Τενέσεως ἢ 30 ἀκροαματικοῖς" ἐν δὲ τοῖς διαλογικαῖς. φησὶν ὕ ὕτως, ὅτι ἡ ψυχὴ 

φθορᾶς, ᾧ τὼ Μετέωρα πάντων τῶν ἐν τῷ ᾧ μεταρσίῳ τόπῳ συνι- ἀθάνατος ἐπειδὴ αὐτοφυῶς γῶς πάντες οἱ ἄνθρωποι καὶ ἢ; σπένδομεν χοὰς 
ςαμένων. τὰ δὲ μεταξύ, ὅσα μήτε περὶ πάντων μήτε περὶ ἑνὸς τοῖς κατοιχομένοις ὦ ὄμνυμεν κατ᾽ αὐτῶν, ὁ ὀδεὶς δὲ τῷ μηδαμῆ. 
ἀλλὰ περὶ πλειόνων διαλέγεξ, ὡς καὶ ἱσορία - διττὴ δὲ αὕτη, ἡ ὶ' μηδαμῶς ὄντι σπώδει ποτὲ ἢ ὄμνυσι κατ᾽ αὐτῦ. ὃ δὲ ̓ Αλέξαν- 

ἰμμνβαμν ὡς αἱ πολιτεῖαι, ὡς ἱσόρησεν ἐ ἐχ τῷ πολλὴν γῆν περιελ- ρος (5), ἄλλον. διάφέρος λέγει τῶν σεραβατυτν πρὸς τὰ δια- 

ἰθᾶν ὦ "Μὰ ̓Αλεξάνδρῳ βασιλεῖ, ἃς ἐκδέδωκε κ᾽ ςοιχεῖον διακοσίας 35 λογωκί, ὅ ὅτι ἐν Αὶ τοῖς ἀκροαματικοῖς τὰ δοκῶντα αὐτῷ λέγει κα ΟΣ 
᾿πετήκοντα ὅσας ἐν ἀριθμόν" φυσυιὴ δέ, ὡς ἡ ἡ περὶ Φυτῶν, ἡ τὰ ἀληθῆ, ἐν δὲ τοῖς διαλογικοῖς τὰ ἄλλοις  δοκῶντα,͵ τὰ ψευδῇ 
Ζιίων ἵξορία. τῶν ὃὲ καθόλυ τὰ μέν εἰσιν ὑπομνηματοιὰ τὰ δὲ ἀλλ ὦ Αλέξανδρε, ἕξιν εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν ὅτι ἐκ ἔςι τῶτο φιλο- 
συντωγματικά. ἢ ὑπομνηματικὰ Κ' Κι λέγον ἐ ἐν οἷς μένα τὰ ὁ κεφιί- σόφυ" “ὃ γδ ψεῦδος ἃ ἑλέὼς, ἀφανίσαι δὲ “ὁ ἀληθὲς ὁ θεμιτόν" ἰ 
λαια ἀπεγρίφησαν δίχα προοιμίων ἢ ἐπιλόγων κα δ τῆς πρεπύσης ἐχθρὸς γάρ μὲς κέῖνος ἀνὴρ ὁμῶς ᾿Αἴδαο πύλησιν 
ἐκδόσεσιν ἀπαγγελίας (ἢ). ὃ δὲ τὸ ὑπομνήματος ὄνομα παρὰ 40 ὅς κεν ἕτερον Κ' δ κεύθει ἐνὶ φρεσὶν ἄλλο δ᾽ ἐνίπτει (1.9 313). 

, Πλάτωνι κεῖ ἐν τῇ ̓Επινομίδι, συνόψει ὅ ὅση τῶν νόμων" φησὶ δ τῶτο δὲ εἶπεν ᾿Αλέξανδρος ἐπειδὴ τὴν λογικὴν ψυχὴν βύλεῦ φϑαρ- 
τας 9... τὺ εἶναι, ὁ δὲ ̓Αριςοτέλης ἐν χοῖ διαλογοιῖς μαδιςα δοκεῖ κη- 

(Ὁ διἰπιρὶϊο. ἢ. 5. ὑπομνηματικὰ δ ὅσα πρὸς ὑπόμνησιν οἰκείαν καὶ πλείονα ρύγτειν τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς" ἵνα ὃν μὴ χῇ ἐλέγχοντα “ὃν 

βάσανον συνέταξεν ὃ φιλόσοφος. ὧν τὰ μὲν μονοειδῇ ἐςίν, ὡς περὶ ἑνός τινος » Δριφοτέλην, διὰ τῶτο εἶπε τοιαύτην διαφοράν. Ιὴ διαίρεσις τῶν 

Ἡρυμῇ ἡμδιβς με α αρσφίπλο δ᾿ νοτίαιν ΠΣ 45 αὐτοπροσυύπων κζ' τὴν διαίρεσιν γίνε τῆς φιλοσοφίας, προςιθεμένε 

σόφε δόγματα. ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος τὰ ὑπομνηματικὰ συμπεφυρμένα φησὶν ΄ἴὦ΄ 
εἶναι καὶ μὴ πρὸς ἕνα σκοπὸν ἀναφίρεσθαι" διὸ καὶ πρὸς ἀντιδιαςολὴν τύτων (ὦ τιθανοῖς] ἀκυγκαςικοῖς, ἐν δὲ τοῖς ἐξωτερικοῖς πιθανοῖς 
συνταγματικὼ τὰ ἕτερα λέγεσθαι. οἴ. 108. ῬΒΙορ. (Ὁ) εὖ Απαπιου. ἔ. 7 δ. 

Ἰ ΠΝ 
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οἵ «τρὸ αὐ: δον 6} δ ΤῸ ΩΝ Ὅλ ψ- Η " 
θοδοςιιί (Φ͵ τυδὰσς ἧς ἀποδείξω. πὰς ὀφυζςας ἐν, 

νιν. ἀποδτιξις Ξ ἢ μὲ γα ΧΕ δια 2 Τῷ ἀπόθειξξως τ τὸς ἼΣ ἐάν 
ἡ κς 

τὰ αὐτοπρόσωπα εἰς τρία δαιρεῖϑ᾽ τύτων ἢ) τὰ μὲν εἰσι θεωρη- μικρά. πολιτικὰ δὲ ὡς “ὃ Πολιτικὸν σύνταγμα, ἐν ᾧ διδάσκει ἰ 
: πικὰ τὰ δὲ Ἐραχτριὰ τὼ δὲ λογικὰ ἥτοι ἐργανικα. ὺ ἵκασον πῶς δεῖ πολιτεύεονς, κἀν » τῷ δευτέρῳ λόγῳ τῷ Πολιτικῶ ἀντιλέγει 
Ἰτύτων εἰς τρία διαιρεῖ ἢ τὰ γδ ϑεωμήτθια εἰς τρία διαιρῶνῷ, εἰς τῇ Πολιτείᾳ Πλάτωνος ἅτε ὁμοςοίχῳ ὅση τὴ πολιτείᾳ" ἐν δ ταῖς 

δι οὐλὴν κὸν ΑΘ ΜΑΤΡΟΥ θεολογικόν, τὰ δὲ πρακτικὰ εἰς ἡϑκὰ 5 Ἰπολιτείαις ἀ διδάσκει πῶς δεῖ πολιτει ὐεϑς, ἀλλὰ πῶς οἱ πρὸ ὁ αὐτὸ 

ἐλεϑομθα ὶ πολιτικαί͵ τὰ λογικὼ εἰς τὰ πρὸ τῆς μεθόδυ, ἐς αὐτὴν ἐπολιτεύσαντο ἄνθρωποι. πτάλλα μν Ἂὰ οἰκονομικ εἶσιν ᾿αὐτῷ 'γε- 

τὸ τὴν μέθοδον ἡ εἰς τὰ ὑποδυόμενα τὴν δδοῦον (ὦ. τὸ ὄν φυσικὰ γραμμένα βιβλία, ὡς “ὁ Οἰκονομικὸν σύνταγμα, ἢ περὶ συμβιώ- 

τῷ ᾿Αριςοτέλως ἢ περὶ τῶν σωματικῶν ἐσὺ ἢ περὶ τῶν ἀσωμάτων. σεως ἀνδρὸς ὺ γυναικός, ἐν ᾧ λέγει ἐκ τεσσάρων ο“(ἔσεων ΟΜΝ 
Σὲ ἰ Κα περὶ ἀσωμάτων, ἢ Ἶ περὶ τῶν χειρένων τῶν σωμαΐτων ἥ ἢ περὶ. κροτῆοχ, τὶ ἐν εὖ ἔχοντα οἶκον, πατρὸς πρὸς τίνα, Ἡνδβὴν πρὸς γυ- 
τῶν ἔποὺ γδι ὶ εἰ Κα περὶ τῶν κρειττόνων τῶν σωμάτων, ὡς (0 ναῖκα, δασπότυ πρὸς δύλως, εἰσιόντων πρὸς ἐξιόντας, ἢ ὡς εἴρη 
ἡ περὶ τῆς Ψυχῆς αὐτῷ πραγματεία." ἡ ὃ ψυχὴ, κρείττων τὸ ἡμῖν ἐν τοῖς τῆς Πορφυρίν εἰσωγωγὴς: προλεγομένοις. αὕτη ἡ ἡ 
σώματος ἀὐ εἶναι" εἰ δὲ περὶ χειρόνων τῷ σώματος, ὡς τὰ τῷ ΠΡΘΤΟΝ διαίρεσις. ὃ λογικὸν κα ὃ αὐὸ εἰς τρῖὰ διαιρεῖ), εἰς τὰ, "Τὸ λ 67. κόϊ 

περὶ τῶν Χρωμάτων αὐτῇ ζπήματα" τὰ δ᾽ ̓χρώματα χείρω πρὸ τῆς ἀποδείξεως ἤγυν μεθόδυ, ἡ ἢ ἐς δεν τὴν ἀπόδειξιν, κα ἢ εἰς ἕγμιᾳ “ὧν ἔς. 
τῶν σωμάτων καθέφηρε, καθότι ἐν αὐτοῖς ἔχει “ὃ εἶναι. ἡ δὲ περὶ τὰ ὑποδυόμενα τὴν ἀπόδειξιν. καὶ τὰ ἢ πρὸ τῆς μεθίδν κα ἢ τὴς 
τὰ σώματα αὐτῷ φυσιολογία ἢ περὶ τὰ ὑπὲρ τὴν σελήνην, ὡς τὰ 15 ἀποδείξεως εἰσιν αἴ τε Κατηγορίαι ὶ “ὃ περὶ Ἑρμηνείας ᾧ τὰ πρό- 
ὀράνια σώματα ἡ περὶ τότων ζήτησις, περὶ γαλαξίν, περὶ ἄςρων, τερα ᾿Αναλυτικα, τὰ δὲ αὐτὴν τὴν μέθοδον τῆς ἀποδείξ τως διδέ- ἢ 

περὶ ἡλία. ἢ σελήνης " ἢ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην, ἢ τύτων ἢ περὶ τὰ σκοντα εἰσὶ τὰ δεύτερα ᾿Αναλυτικώ, τ δὲ ὑποδυόμενα αὐ ὑτὴν τὴν 
καϑόλω τῆς τῶν σωμάτων Φύσεως, ὡς τὰ ̓Ἐερὶ Τενέσεως ᾧ Φθο- ἀπόδειξιν εἰσὶ τ τὰ Τοπικα, αἱ Ῥητορυὺ τέχναι, οἱ Σξοφιςικοὶ Ἔλεγχοι 
ρᾶς ζπήματα, ἢ ἢ περὶ τῶν μερικῶν» ὶ εἰ α μερικῶν, ἣ ἢ ἐμψύχων ᾧ “ὃ περὶ Ἰποιητικῆς. πέντε γάρ εἰσιν εἴδη τῶν συλλογισμῶν, ἀπο- 
ἃ ἀψύχων" καὶ εἰ δὲ μψύχων,. ἃ ἢ αἰδητῶν ἢ ἢ ἀναιϑήτων- καὶ εἰ δ Ὁ δευετικός, διαλεκτεκός, σοφιςικός, ῥητορικός, ποιητικός. ἡ κ εἰκότως, ἊΣ : 4: ξ 

πεὶ ἀναιϑήτων ἐμψύχων, εἷς τὰ περὶ φυτῶν αὐτῶ Ὀπτήματα- ἐπειδὴ ᾧ αἱ αἱ προταίσεις ὅθεν λαμβανονἢ πώτε εἰσίν" ἢ Ἶ πάντη ἐν ὁ τ ὁ 
ἐ δὲ αἰϑ)ητῶν, ἢ τῦτο πάλιν ἣ περὶ τῶν καδύλυ, ὡς αἱ περὶ τῶν ἀληθεῖς εἰσὶν αἱ προτάσεις, ἢ ποιῶσι “ὃν ἀδοδμια τοῖν; ἢ ἣ πάντη 
Ζῴων αὐτῷ Ἴξορίαι, ἔνθα διαλέγεῦ περὶ τῶν ἐν τὰς ζῴοις παθη- ψευδεῖς, ὺ ποιῶσι “ὃν ποιητικόν͵ ὃν μυθώδη, ἣ πῇ Ε ἀληθεῖς πὴ ἢ δὲ 

μάτων, περὶ γήρως ἢ νεότητος, περὶ αὐξήσεως ᾧ μειωσεως" ψευδεῖς, ἃ ὃ τῶτο τριχῶς" ἢ ) μᾶλλον ἀληθεύει ἢ ἧττον δὲ ψεύδεδ, 

ταῦτα 2) καθόχε εἰσὶ ἢ πᾶσι τοῖς ζῴοις ὑπάρχει" ἣ αὖ κατ᾽ ἰδίαν, 25 ἢ ποιεῖ “ὃν διαλεκτικὸν συλλογισμόν, ἣ πλέον ἔχει “ἃ ψεῦδος τὸ 
ὡς περὶ τῆς καθ᾿ ὕπνον Μαντιτῆς" αὕτη Ὁ μόνοις τοῖς ἀνθρώποις ἀληθῶς, ἡ ποιεῖ “ὃν σοφισικόν, ἢ ἐπίσον ἔχει τὰ ἀληθὲς τῷ ψεύδει, 

ὑπάρχει. εἰ δὲ παλιν περὶ τῶν ὑπὸ σελόίνν αὐτῷ φύσολογθῦν ποιεῖ “ὃν ῥητορικόν. ὅθεν ᾧ ςάσεις Ἅπ Σὲ μόνοις τοῖς ῥήτορσι διὰ. 
ζητημάτων, τὰ [ ̓ ὑπὴρ τὴν γῆν ἐςί, τὰ δὲ ἐν τῇ γῇ, τὰ δὰ ὑπὸ ὰ ἐξισαζειν ἂ ἀληθὲς ᾧ “ὃ ψεῦδος. ἣν δ ἐκτελεῖ χρείαν ἡ ἡ σαθμη 
τὴν γῆν. ᾧ εἰ ὦ ὁ ὑπὲρ τὴν γῆν, ὡς τὰ Σ Μετεωρελογοιὰ αὐτῷ͵ ἔνθα τῷ τώιτονι διακρίυσα τὰ εὐθέα, ἀπὸ τῶν καμπύλων, κα ᾧὶ παρὰ τοῖς 

δαλέγεῦ περὶ τῆς καπνώδυς ἀτμίδος καὶ ἢ αὐχμηρώδυς, περὶ βρον-- 30 οἰκοδόμοις ὃ ὃ βαρύλλιον διακρῖνον τὰ ὀρθὰ ἀπὸ τῶν κεκλιμένων, 
τῆς τε ὃ ἀσραπῆς ὺ νεφῶν ἢ περὶ τῶν διαττόντων Ἀλμητίν; δα- ὕὅτω ἢ ἡ λογικὴ ὃ ὄργανον ὅσα τῆς φιλοσοφίας διακρίνει “ὁ ἀληθὲς 
λῶν τε αὶ εἰγῶν τῶν ἄλλων εἰδῶν. εἰ δὲ ἐν τῇ γῆ, ὡς ἡ ἡ περὶ ὼ ὃ ψεῦδος καὶ ἢ ὃ ὠγαθὸν ἢ “ὃ κακόν, ἵνα μὴ ὴ ψευδὴ δοξάσωμεν 

βαλασσῶν καὶ ᾿ ποτα μῶν: ἢ πηγῶν πραγματεία. εἰ δὲ περὶ τῶν ὑπὸ μηδὲ κακὰ ὶ διαπραξωήμεθα. 

τὴ γν, ὡς ἡ περὶ τῶν σεισμῶν ἢ χασμάτων αὐτῶ ζήτησις. ἢ Ἐπειδὴ πολλὰ ὄντα τὰ ̓Αριφοτελικὰ βιβμα ἔγνωμεν διὰ Ξ 
ταῦτα μ "ὶ περὶ τῆς ψυσιλογροῖς τὸ ᾿Αριςοτέλως, τὼ δὲ μαθημα- 35 τῆς διαρέσεως, κα ἢ διὰ τῦτο ὑκ ἴσμεν τί Κ᾽ πρῶτον τί δὲ μετέ- 
τικεὶ αὐτὸ (75), ὡς τὰ ̓ Οπτικὼ ἢ Μηχανικὰ αὐτῷ βιβλία γε- πειτα͵ τί δὲ ὑφάτιν μεταχειρισόμεθα, φέρε τρίτην τινὰ ζητήσω- 5 
γραμμένα. θεολογωιὰ δέ, ὡς τὰ Μετὰ τὰ Φυσικὰ περὶ ἀρχῆς μεν, τίς ἡ ὠρχὴ τῶν ̓ Αρισοτελικῶν ν συγγραιμμείτων, τί ἃ τέλος, ἈΝ βχοι 
ζητήματα. αὕτη ἢ ἡ διαίρεσις τῶν θεω ρηπκῶν, τῶν δὲ πρακτι- τίς ἡ μεταξὺ ὁδός. ταῦτα δὲ ζητῶμεν καὶ μόνον διὰ Ὁ πλῆθος 

.-» χῶν τὰ μέν εἰσιν ἡδρεὰ τὰ δὲ οἰκονομικὰ τὰ δὲ πολιτικαί (5). αὐτῶν, ἀλλὰ ᾧ διὰ τὴν διαφωνίαν τῶν ἀρχαίων. οἱ Κα δὲ ἔλεγον 
ἡδικὰ ὡς τὰ Εὐδήμια ᾧ Νικομάχια τά τε μικρὰ ἢ ὶὶ τὰ μεγάλα" 40 ὅτι δεῖ ὠπὸ ναῖε σε τα τς το μᾶς, ἄλλοι δὲ 
τὰ Καὶ 5 τῷ πατρὶ προσφωνεῖ Νικομάχῳ, ἢ λέγον Νικομαχια ἀπὸ τῆς Ἰθιῆς, ἕτεροι δὲ ἀπὸ τῆς μαθηματικῆς. Βοηθὸς δ ὁ Κῳ. (ὦ ἢ 

- τ -ττὔὖὉὦ....--τὸῦ 
ΘΕ] Ὁ 

ΣΞιδώνιος ἀπὸ τῆς φυσικῆς λέγει, ᾿Ανδρόνυκος δὲ ὁ ἹΡόδιος ὁ ἸΠερι- ον : 

(Ὁ δἰπιρ!ϊο. ἢ. 83. δ. τὰ δὲ περὶ τῶν τὴν ἀπόδειξιν ὑποδυομένων, ὡς οἱ πατητικός, ὁ ἑνδέκατος διάδοχος τῆς ̓ Αμιξοτάζυς ἀρχῆδ, χρλῆς, ἀπὸ τῆς Του ὦ λῶν Ὁ} 

Τότοι καὶ οἱ Σοφιςικὰ Ἔλεγχοι καὶ αἱ Ῥητορικοῶ τέχναι, οἴ. ἈΠορ. λογικῆς ἔλεγε, τῶν δὲ Πλατωνικῶν οἱ αὶ ἀπὸ τῆς ἠθικῆς οἱ δὲ ἀπὸ 

μδὸι μπφηοι 5. ἢ ἐγ " μαθηματικά, οἶα, γεωμετρυιά, τα αὐτῷ γές᾽ 45 τῶν μαθηματοιῶν. ἡ πάντες τὰς οἰκείας δόξας κατεσκεύαζον " οἱ 

ἴω ϑιμηρ!!ο. ,.3. τῶν δὲ πρακτικῶν τὰ μὲν ἠθικά, ὡς τά τε Νικο- ὃ λέγωτες ὅτι δεῖ ἀπὸ τῆς ἠθικῆς ἄρχειν, ταν ὅτι δεῖ πρότερον 

μάχεια. καὶ τὰ Εὐδίμεια καὶ τὰ ἐπιγεαφόμενα μεγάλα, τὰ δὲ οἰκονομικά, κοσμῆσαι τὰ ἤθη προκαθαίροντας τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν μοχθηρῶν 

τὰ δὲ πολιτικαῖ, ὡς οἱ οἰκονομικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἐπιγεγραμμένοι λόγοι. ἠθῶν... οἱ δὲ ἀπὸ τῆς φυσικῆς λέγοντες δεῖν ἄρχεον, ἔλεγον ὅτι 

Ρ 

τῷ λογοιῦ ἤτοι ὀργανμεῦ" τῆς ἡ) φιλοσοφίας εἰς δύο διαιρυμένης μεγάλα, τὰ δὲ τῷ νἱῷ ὁμωνύμῳ τῷ πατρί, ᾧὶ χόγον) Νικομοίχια 
ΐ 
ὶ 

ὶ 

-- τὸ 

φρτιυθνόδῶς 

ἘΝ ΕΕΞΕΝΡΣΒΟΝΎΜΕ 

ν-. 

“- 



.«ἀ- σε ἐρωβήθου “1 τισέδνι ᾧ σάνε» -"» 42.! Ὁ Ὁ 4 ἐσνυνανεμδε  7Ζέμ ξιφιωι, ἄϊ, 
ἀθα Ὁ ο νησί,  χὼ «4 φνί τεστ2δν.. ἦσν᾽ (ὦ ὦ (κέ υϑνι δία "(ξε (ψα. δι} 

ΤᾺ ζω) αἰεβα ΔΑ Ὸ» “ ἐκ φινν ᾿ 

26 ΕΙΣ ΤᾺΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 
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οὐνότα τ [ΡΣ 

τὰ φυσυιὰ μαλακώτερα εἰσιν ὡς σύντροφα ἐκ παίδων ψηλαφώ- 
μενα ὑφ᾽ ἡμῶν, οἷον σάρκες φλέβες νεῦραι" αὶ ὅτι οἱ ἰατροὶ ὠρχό- 
μοι τῆς θεραπείας ἀπὸ τῶν μαλακωτέρων ἄρχον φαρμάκων" 

δ. ὅτι μαίλι 1: δοκεὶ ἐς οὐ ἔλης εὐδοκιμεῖν ἐν ται ψύσιδαις αὐτῷ 

ἵχει τὴν διάγνωσιν. αὐταῖς δὰ τοῖς τελείοις ἔοικεν ἡ Ἷ μαβηματική, 
ὥσπερ κλῖμαξ τις ᾧ γέφυρα διαβιβάζυσα ἡμᾶς ἀπὸ τῶν πάντη 

ἐνύλων ἐπὶ τὰ πάντη ἀἄῦλα (ἢ). τῶτο δὲ πάντως ὅλον τέμενος ἡ 
᾿Αριςοτέλες φιλοσοφία, ἡ ἡ δὲ λογικὴ τοίχυ δίκην ἔρυρες 

πραγματεία, ὕτως ᾧ ὅτοι. οἱ δὲ λόγο τντας ὅτι: δεῖ ἀπὸ τῶν μα- 5 Ἔν τῇ παρέσῃ πράξει ζητήσωμεν ὃ ἕκτον ἡ ἕβδομον κεφ: 
! ξηματικῶν ἀρχεῦχ, φασὶν ὅτι δεῖ ταῦτα πρῶτον ἀναγινώσκειν διὰ λαιον... ἔξω τοίνυν ὁ αὶ Κ' ἀκροατὴς κῷ' τὴν ζωὴν ταγα μέρ κα ἢ μι- 
᾿ ἃ ϑαρρος τῶν ἀποδείξεων" ταῦτα πυρίως͵ μανθάνομεν, τὰ δὲ κρὸς κόσμος, ἵνα λὲ ὶ τῆς ἐν αὐτῷ ταξεως τὴν μίαν τῷ πανὰς 
4. εἰκάζομεν ἥπερ μανθάνομεν" 9 ὅτι ἐν τύτοις διδασκόμεϑα π ̓νῆς ἀρχὴν γνῷ... δεῖ ὃν ΓΝ μὴ ἐκ πανος τρόπυ βιάζεο καὶ λέ: 

δεῖ μανδάνειν, ὅτι γραμμικαῖς ἀνάγκαις, ἐκ ἀξυπιοῖῳ προσώπων γεῖν ὅτι πάντως ἤληθεύει ὁ ὁ ἀρχαῖος ὃν ἐξηγεῖ, ἀλλὰ βόνταχα 

ἀναπαυόμενον" ᾧ διὰ Πλάτωνα ἐπιγράψαντα πρὸ τῷ μεσείν 0 ἐπιλέγειν “φίλος ὁ ἀνήρ, φιλτέρα δὲ ἡ 
συμπάνειν αἱρέσει τινί, ὃ πέπονθεν Ἰάμβλιχο" ὅτος ὃ προσπά- ι “ὠγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω" οἱ δὲ λέγοντες ὅτι δεῖ ἀπὸ τῆς 

λογυοῆς ἄρχεθᾳ, ἔφασκον ὅτι ὄργανον ἡ λογυτή. 

τέλος τῆς ᾿Αριςοτελικῆς φιλοσοφίας πὸ γνῶναι ὅτι πάντων 

"μία ἐςὶν ἀρχή" ἀποδεκτέον τε γδ μᾶλλον ἐπὶ θεῦ “ὃ εἰρημένον ἥπερ 
ποῦ πολνκοιρανίη" (Ὁ. 5 γικῆς, τὰς ἐδημθας ῥήσεις ἐν τῷ τρίτῳ λόγῳ τῷ περὶ ἀθανασίας .“ () 

ἐπὶ βασιλέως, ὡς παρὰ τῷ ποιητὴ “δκ 

εἰ δ ἡ ἅμα θεὸς ὦ ἅμα κόσμος, ἀλλ᾽ ἦν κατ᾽ αἰτίαν προὔπαρχει ὃ 
θεὸς τῷ κόσμο, κα ἢ ἐκ ἐκ τὸ αὐτομάτυ ὁ κόσμος, ἀλλὰ “ὃν θοὸν 

ἔχει αἴτιον.. .κ ἐξηρτη, νοι ι εἰσὶ πώτες οἱ ὑποβεβηκότες νόες ῳ 

τῶν σφαιρῶν) τῷ ἑνὸς τῷ κινόντος τὴ ἐν ᾽ ἀπλανῆ. εἰ δὲ ἐρεῖς, ἢ διὰ 

ἀλήθεια" (ἡ). δεῖ αὐὸν μὴ 

«ων τῷ Πλάτωνι, συνδίδωσι τῷ ̓ Αρις οτέλει ὅτι ἐκ ἀντιλόγει τῷ 
Πλάτωνι διὰ τὰς ἰδέας. δεῖ αὐὸν μὴ ἀντιπάλχειν αἱρέσει, ὥσπερ 
᾿Αλέξανδρος" ὅτος γδ ἀντιποΐχων τὴ ἀθανασίᾳ τῆς ψυχῆς τῆς λο- 

τῆς ψυχῆς ἢ ἀποδεικνυύσας ὅτι ἔςιν ἀθάνατος ἡ ψυχὴ πειρὰἢ 
πᾶσαν ςροφὴν περιςρέφειν. ' 

ΠΙαντυίων πραγμάτων ἁψάμενος ὁ Ἰλριςονόλης παναρμόνιον 
εἶδος λόγων ἐπετήδευσε, συμμεταμορφῶν ἀεὶ τὸς λόγυς τοῖς 

βέα ἜΦΥ ΕΝ ΤΠ τῇ τὸν γον Χόγει τὴ πρώτιςην ἀρχὴν ἡ μὴ αὐὸ ὃ ὠγαθόν, ὡς ὁ 2) πρώγμασι. διὸ ἐν Κα τοῖς μερικοῖς, φημὶ δὲ ταῖς ἐπιςολαῖς, ἐςὶ 

᾿ ἑ Πλάτων ; ἐπίφανε ὅτι ὼ μ τὰ φυσιολογικὰ βεολογῶν εὐθὺς ἐν σύντομος, κοινὸς ἅμα ᾧ ἴδιος, κοινὸς μέώ, ἐπειδὴ ὑδὲν διαφέρει 
2 Ζξε « ογ᾽ » ΠΣ» Ὁ; Με λό’ έ ὲ λι -“ » -“ “ΔΝ ν» 

ἣν, ἕξων, τὴ τὶ τὰ Φυσικὰ τρεγμασειᾳ εὖ Ὕως ἐν νῦν Φυσικωτι ραν μρ τειν 'μαιος χαρακτὴρ τῆς κοινῆς διαλέοτυ ἢ “Ὁ ἔγγραφον εἰνας 

" , 
ἀν τπαλ εὸ ντο 

ἀρχὴν εἶ εἶπεν, ἐπεὶ οἶδε ἡ αὐὺς ὃ ὠγαδὸν τὴν μίαν τῷ ὄντος ἀρχίν, 
ὡς δηλοῖ ὃ Ἀρεθίμην τῆς Ἠθικῆς αὐτῷ πραγ μάξειας ἔχον ὅτως 
“πᾶσα τέχνη ἢ πᾶσα μέθοδος, ἔτι δὲ πρᾶξίς τε ἢ προαίρεσις 25 καινὰ κοινῶς". 

διὸ ἢ καλῶς ἀπεφήνατο “ὁ ἀγαθόν, ὃ ἀγαθῶ τινὸς ἐφίεων, δοκεῖ" 

πάντα ἐφίεϊ).. ἰςέον δὲ ὅτι ἀεὶ θεολογῶν ὁ Αριςοτέλης φυσιολογεῖ" 
εἰ 5 ᾧ περὶ κινύώμενα ἡ ψυξιλοηία, αὶ ἀκίνητα ἡ θεολογία, ἀλλ᾽ 

ἕν τὰ ἀκίνητα φημὶ τῶν διὰ κινήσεως εἰσιν αἴτια " ὥσπερ ἀνάπα- 

δόγμα τῶν ἰδεῶν. 

Πέμπτον κεφάλαιον ἦν ἐν ᾧ ἐζητῶμεν τίνες αἱ μεταξὺ 
ὁδοί. δὲ δὲ εἰ δὲ εἰδέναι ὅτι πέντε εἰσὶ βαθμοὶ τῆς φιλοσοφίας, λογική, 
ἠθική, φυσική, μαθηματική, θεολογία. ἄκρα δ ἐν τύτοις δύο, 

πρὸς ἅπαντας, ἴδιος δέ, ἵνω μὴ εἰς ἰδιωτισι μὲς ἐμπέσωμεν. διὸ τὸν ὃ 

ὁ Ἑρμογένης, ἐν τῇ Ῥπορκῇ τέχνη φηὶ “τὸ κοινὰ καινῶς ἢ τὰ 
. ἀλλὰ καὶ ὺ δριμύς ἐςιν" ὅτι ἡδ δριμύς ἐςιν, δηλοῖ 

αὐτῷ μία ἐπικολή. μ᾽ γδ θάνατον Ἰξωκράτυς ὑπεξελθων ᾿Αθηνῶν 

μοδθηι τ σι τς 

τ 

ᾧ διατρίβων ἐν Χαλκίδι ἀνεκαλεῖτο ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἐπανελθεῖν, ἢ). 

μὴ πειαεὶς ἀντέγραψεν ὕτως ἕὺ μὴ πείσω ᾿Αθηναίος δὶς ἁμαρτέϊνν 
εἰς φιλοσοφίαν, παρ᾽ οἷς ὄχνη ἐπ᾽ ὄχνη γηραίσκει, σῦκον δ᾽ ἐπὶ ἃ 

λιν ὁ Πλάτων ἀεὶ φυσιολογῶν θεολογεῖ, πανταχῇ παρεγκυκλῶν ὁ 30 σύκῳ" (04. 7 120). διὼ δὲ τῷ σῦκον δ᾽ ἐπὶ σύκῳ ἠνίξατο τὸς 
φύοξάννας πολλὺς ὄντας ᾿Αθήνησι ἡ, ἀεὶ δεχομένυς, αὑτὺς ὦ 

μηδέπστε λήγοντας. ἐν δὲ ταῖς μεταξύ, φημὶ δὲ ταῖς διτταῖς 

ἱορίαις, ἀκριβὴς κα ἢὶ διηρθρωμένος, ὅπερ μάμςα ἑρμόζει τῇ ἱςορίᾳ" 
ὦ ϑ ἔςιν ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔξωθεν ἐπιχειρῆσαι, ὅτω ἢ ̓ἐπὶ τῆς 

λογικὴ ᾧ θεολογία, μέσα δὲ τὰ λοιπά. ἢ τύτων τὰ ἢ περιρραν- 35 ἱσορίας. ἐν δὴ τοῖς καθόλω, ἐν Αὶ τοῖς διαλογυχοῖς τοῖς ἐξωτεροκοῖς 
τηρίοις ᾧ θειώσεσιν ἔρδ τὰ δὲ προτελείαις αὐταῖς ταῖς. μυή- 

“σεσι. περιρραντηρίοις ΕΚ 5 ἡ θειώσεσιν ἔοικεν ἡ ἠθυιὴ ἀποκαθαί- 

σαφὴς ὡς πρὸς τὸς ἔξω φιλοσοφίας διαλεγόμενος, ὡς δὲ ἐν δὶα-- 
λεκτικοῖς, ποικίλος ταῖς μιμήσεσιν, ᾿Αφροδίτης ἕνομα τέμνων κα ὃ 

ρύσα τὴν ψυχὴ τῶν μοχθηρῶν δυγμάτων, ἵνα τεταγμένη δι ὅσα χαρίτων ἐνάμεςος. ἐν δὲ τοῖς καθόλυ τοῖς αὐτοπροσώποις, τοῖς ἀν" 

καθαρὰ ἢ ἢ καθαρᾷ προσομιλήση τῇ φιλοσοφίᾳ ἡ 75 τάξις πρὸς ἀκροαματρεοῖς, κ᾽ καὶ τὴν λέξιν ἀσαφήρ. γίνε δὲ ἡ ἀσάφεια διὰ 
τῷ ἐκ ἡ δὲ ἀταξία πρὸς τῷ πλήθει. προτελείᾳ δὰ ἔοικεν ἡ φυσική" 40 ---------- --- 
εἰ γδ ἡ ἀκίνητα ζητῶμεν ἐν τῇ θεολογίᾳ, νενόμενα δὲ ἐν τῇ φυ- 
σιολογίᾳ, ἀλλ᾽ ἦν κινήσεως αἴτια τὰ θεῖα, ᾧ ἐκ τῶν κρυμένων εἰ εἰς 

ἔννοιαν ἐρχόμεθα τῶν νοητῶν" “ὃ γδ ὠφανὲς ἐκ τῷ φανερῶ ταχίςην 

(Ὁ ϑδίωρ!ςο. ἢ. 8 δ. τέλος τοίνυν καὶ τῆς τῦδε τῷ ἀνδρὸς φιλοσοφίας 
κατὰ μὲν τὸ ἦθος ἡ διὰ τῶν ἀρετῶν τελείωσις, κατὰ δὲ τῆν γνῶσιν ἡ ἐπὶ τὴν 

μίαν τῶν πάντων ἀρχὴν παρεδρομή" καὶ γὰρ οἶδεν αὐτὴν ἐπιςημσονρεῶς καὶ 

ἐσεβάσϑη, καὶ λαμπρᾷ τῇ φωνῇ ἀνεβόησεν “ὑκ ἀγαθὸν πολυκοιρανία." 

(Ὁ Απιπιοσι. ἤ. 9. διὸ χρὴ εὐτάκτως ὁδεύειν ἀπὸ τῶν πολυτρόπως κι- 
γυμένων ἐπὶ τὰ κατὰ μίαν καὶ μόνην κύησιν κιύμενα, καὶ ὕτως ἐπὶ τὴν ἀκί- 
γητον καὶ ἀὴ ὡσαύτως ἔχυσαν ἀρχήν, καὶ μὴ κατὼ τὸν χρησμὸν ὑπερβάϑμιον 

πόδα πίμπεν. εἰ γὼρ ἀθρόως βυληθείημεν ἐκ τῶν σωμάτων τῇ πρώτῃ τῶν 
πάντων ἀρχῇ προσβαλεῖν, ννήσαιμεν ὧν κἀκεῆην σῶμα εἶναι καὶ ἐσχηματί- 
σϑαι. διό φησιν ὁ Πλωτῖνος “παραδοτέον τοῖς νέοις τὸ μαθήματα πρὸς συνε- 
βισμὸν τῆς ἀσωμάτυ φύσεως." 
ῳ) Αἰρποι.. ἢ. 9. ὁ ἐξηγύμεος ὀφείλει ΟΡ Ό ΝΕ ΗΝ λονκνν 

ὑπάρχει. 
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ΔΠῸ ΦΩΝΗΣ ΔΑΒΙΔ. ᾿ 

τῶ ὀνοματοποιέν, ὡς ὅταν λέγη κατηγορίας καὶ τὰς ἐπ᾽ ἐγκλήματι αὐγὼς τῷ ἡλίυ, ὡς νόθα ἀποβαάλλονἢ" ὡς 75 Διὸς ᾧὶ βασιλυιὸς ὁ 
δίκας, ὡς ἔθος, ἀλλὰ τὰ γενικώτατα ὡς ἔθος ἔχοντα ἀεὶ κατηγο- ἀεὸὺς τὴν βασιλικωτέραν τῶν αἰϑ)ήσεων ἠκριβωμένην ἔχει, φημὶ 
ρμέῶχ, ἡ μηβέποτε ὑποκεῖδς " ἡ κεφαλωὲν ᾧὶ πηδαλιωὸν ᾧ πτες δὲ τὴν ὄψιν. ὅτι δὲ βασιλικὸς ὁ ἀετές, δηλοῖ ὃ μὴ θέλειν αὐὴν 
ρωτόν, ὡς ἡρίκα λέγη (2 ἢ πάλιν τόπυς, ὡς ἡνίκα λέγη ὁ “ὃ πέρας θνησιμαῖον ἐδλίειν ποτέ. ὅτω ἢ οἱ Κελτοὶ τῷ ῬῬήγῳ ποταμῷ κρίς 
ἱ τῶ περιέχοντος καθ᾽ ὃ περιέχεῦ “ἃ περιεχόμενον ὡς ὡρίσατο ἐν τοῖς 5 νυσι τὰ γνήσια τέκνα ἢ τὴν νοθοίαν τῶν βρεφῶν" ἐμβάλλοντες δ 
φυσικοῖς, ἀλλὰ “ὁ ἐπιχείρημα “ὃ πολλῶν ἐπιχειρημάτων περιεκ- εἰς ἀσπίδα τὼ βρέφη ἀφιᾶσιν ἐν τοῖς ὕδασι, ᾧ ὅσα βὶ αὐτῶν πε- 
τυτόν " ἢ ἑρμηνείαν, ὡς ἡνίκα λέγη τὴν ὠκαλλωπιςον λέξιν ἐν τῷ ρισωθῶσιν ἐκ τῷ ὕδατος, γνήσια νομίζοντες ἐκτρέφυσιν, ὅσα δὲ 

σερὶ Ἕρμννείας. ἀλλὰ ᾧ ἄλλως ὠσαφής ἐςιν " ἀπορῶν τ ὑκ εὐθὺς κατακλυωῶσιν ἐκ τῷ ῥεύματος τῷ ποταμῶ, ὡς νόθα ἡγῦνἢ ἀπόλ 
τὴν λύσω τίθησι παράλληλον, ἀλλ᾽ ἐπισυνάπτει δευτέραν ἢ τρίτῳρΗρ λνυὼς. οἱ δὲ Πυθαγόρειοι ἡ τὸς ἐπιτηδανς ἢ τὸς ἀνεπιτηδείας 
ἀπορίαν, ἡ ὅτως διὰ τῆς λύσεως τῆς τρίτης ἀπορίας λύει τὴν 40 πρὸς τὴν αὐτῶν φιλοσοφίαν δι᾽ ὀνειράτων προογίνωσκον" ὠνέερινον 
πρώτην ἀπορίαν. ἐν δὲ τῇ διανοίᾳ ὑκ ἐξίςα ἢ τῷ φαινομώυ, διὲ “δ αὐτὼ με ὃ πολλὰ εὔξαςς, ποῖα εἶδον ὀνείρατα, ἡ ὅσα Κὶ ἐνό- 
δυσωπεῖ ἀεὶ ἢ κατανωγκαζει τὸς ἀκροατὰς ἐκ τῆς ἐναργείας τῶν μισαν ἐπιτήδεια εἶναι, εἰσεδέχοντο ἐν τῇ χολῇ ἥτοι τῷ ὁμακοΐῳ, 

φαυομώων᾽ καὶ τὰ δειχθώτα αὐτῷ διὰ τῦ λόγῳ ἐπισφραγίζει διὰ τὸς δὲ ἀνεπιτηδείυς ἀπεβάλλοντο μα' πάσης τῆς περιασίας, ἢ τῷ 
τῆς τῶν παλαιῶν μαρτυρίας, ὅτι ὅτω δοκεῖ ἡ Ἡρακλείτῳ ἡ Ἐμ- λοιπῦ κενοταφιον ποιήσαντες ὡς περὶ ὠποιχομένων ἢ τεθνεώτων 
σεδυκλεῖ" ἡ τὰ ὑπὲρ φύσιν ζητῶν πιςῦἢ αὐτὰ ἐκ τῶν χἕ᾿ φύσιν, ἱς διελέγοντο. ὅθεν καί τις τῶτο παθὼν ἐξ αὐτῶν Χειλέων ὁ Λακε- 
διὸ ἀεὶ ὁ ᾿Αριςοτέλης θεολογῶν φυσιολογεῖ, ὥσπερ ἀνάπαλιν ὁ δαιμόνιος πῦρ ὑφῆψε τῇ χολῇ ἢ πολλὺς ἔφθειρεν. ὁ δὲ Πλάτων 
Πλάτων ἀεὶ φυσιολογῶν θεολογεῖ, παντελῶς παρεγκυκλῶν ὃ διὰ τῆς μέθης ἔκρινε τὴν γνησιότητα τῶν ἐπιτηδείων ὁ μή... ὅτῳ 
δόγμα τῶν ἰδεῶν... ἀλλὰ φύσει ὧν σαφὴς ἐπετήδευσε τὴν ἀσά- ᾧ ὁ᾿Απόλλων “ὃ λοξὸν τῶν μαντευμαίτων ἐπετήδευσε" πείρας δ 

] φειαν (ἢ). ἐπετήδευσε δὲ αὐτὴν διὰ τρεῖς αἰτίας " ἢ γὺ κρύψεως χάριν τῷ Κροίσῳ δέδωκεν ἀσαφῆ χρησμόν... ᾧ τοῖς ᾿Αθηναίοις 
᾿ χάριν καὶ δοκιμασίας ἣ γυμνασίας. ὅπερ ἡ) τοῖς ποιηταῖς οἱ μῦθοι 2) χρησμὸς ἐδόθη “τεῖχος τριττογενὴ ξύλινον δία εὐρύοπα Ζεύς" 
ἡ τοῖς ἱερεῦσι τὰ παραπετάσματα, τῦτο τῷ ̓ Αριςοτέλει ἡ ἀσά- (Βετοάοὶ. 7 141). ἡ τοῖς ΣΣαλαμινίοις ἐδύθη χρησμὸς λέγων 
ᾧφεια, μονονυχὶ ἐπώγοντι “δ Ορφικὸν ἐκεῖνο “ἀεὶ δ᾽ ἀξυνέτοιαι (ν), “ὦ θεία Σαλαμὶς ἀπολεῖς ἠδὲ τόινα γυναυιῶν᾽ (ἰδ. 142)" ἄδηλον 

κβύρας δ᾽ ἐπίθεοδε βεβήλοις," ᾧ “ὃ ὅμοιον τύτῳ “κακοφραδέων δὲ δὲ ποίων γυναυιῶν, τῶν ἰδίων ἢ τῶν ὑπεναντίων. 
᾿ βεβήλων ϑὅατα λαχνήεντα περισκεπέτωσαν ἀράχναι," ἡ “ὁ Καλλι- ἝΕΕ τοίνυν κεφάλαια δεὶ προλαμβάνειν, “ὃν σκοπόν, “ἃ χρήσι- 
' μάχειον ἐκεῖνο (μι εν. 3) “ὃν κάλαθον κατιόντα χωμαὶ δέρκεογε χς μον, τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς, τὴν τάξιν τῆς ἀναγνώσεως, τὴν 
γυναῖκες, μηδ᾽ ἀπὴ τῷ τέγεος μηδ᾽ ὑψόθεν αὐγάσανλε" ὦ ̓Αρι. εἰς τὰ κεφαλαια διαίρεσιν, ἡ εἰ γνήσιον τῷ φιλοσόφυ “ἃ βιβλίον. 
ςοτέλης ἐγκαλώμενος ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρυ ἐπὶ τῇ ἐκδόσει τῶν αὐτὸ ζητητέον δὲ “ὃν σκοπὸν ἢ ὅτε κηρύττεξ ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς, ἐπειδὴ 
συγγραμμάτων “ᾧ ἐκδέδοῦ" φησὶ “ὁ ἐκ ἐκδέδοῦ," αἰνιττόμενος πιντα πρὸς “ν σκοπὸν ἀφορᾷ, ὡς φησὶ αὶ ὁ Τιλάτων (ΡΒαράν. 
τὴν ἀσάφειαν. ὡς καί τις τῶν Πυθαγορείων ἐκδὺς “ὁ μονόβιβλον τ. 287) “ὦ παῖ, μία ἐςὶν ἀρχὴ τῦ καλῶς βυλεύσαξα, ἃ εἰδέναι 
ἃ περὶ τῶν ἀλόγων πραγμάτων ναυαγίῳ περιέπεσεν ὡς τὼ ἀπόρ- 80 περὶ ὅτυ ἐςὶν ἡ σκέψις, καὶ τῦ πανὺς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη." κηρύτε 
ρητα ἐξορχησάμενος... ἵνᾳ οἱ Κὶ ἀνεπιτήδειοι πρὸς φιλοσοφίαν κα- τεῦ δὲ ὁ σκοπὸς ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς, ὡς ἐν τῷ περὶ Ψυχῆς κἀν 
τανωτίσωνῃ, πρὸς ὃς ἔςιν εἰπεῖν “πῶ φεύγεις μῇ' νῶτα βαλὼν τῷ περὶ Οὐρανῦ κἀν τῷ περὶ Τενέσεως ᾧ Φθορᾶς. μάλιςα δὲ 

κακὸς ὡς ἐν ὁμίλῳ"... ὅτω γῶν αὶ οἱ ἀετοὶ κρίνυσι τὴν γνησιόν ζητητέον “ὃν σκοπὸν ὅτε μὴ ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς κηρύττεῦ, ὅτε 
τῆτα ἢ τὴν νοθείαν τῶν νεοττίων" ἱσῶντες 78 τὼ νεόττια ἄντικρν πάνυ ἀσαφής ἐςιν ἡ ἐπιγραφὴ ὶ ὠπεξενωμών, ὡς αἱ Κατηγορίαι 
τῷ ἡλῶω, ὅσα μὴ ἀσκαρδαμυκτὶ δυνανῇ ἀντωπῆσαι πρὸς τὰς 35 ἡ ὃ περὶ Ἑρμονείας. “ὃ δὲ χρήσιμον ζητητέον διὰ “ὁ συντονωτέ- 
ἀξ ὅτ, ρὲς γενένα, τὺς ἀκροατὰς οἷον δέλεαρ ὁρῶντας προσὶγινόμενον ὃ 

(Ὁ 4ώκε ἀεδαμὲ ἰθίεγ γοῦθα λέγῃ εἰ ἥ, ρεῖα εχ Ατίβιοιοἰϊβ ἐρ αὐτῷ κέρδος πρὸς ἐρωτικὴν διάθεσιν. μάλιςα δὲ ὃ χρήσιμον 
, 1 Ρ.1 α. ΝΡ ἐν 

ΠΣ τ [ἅ.. ὅτι γὰρ ἐκ ἀσθενείᾳ λδγν τὸ ἀσαφὶς αὐτῷ τοῖς δὐϑοξνι Ἴ ὑπό σελ μάτι γεγρέφϑαι βιβμα, ὡς οἱ Τόποι 
συγγραίμμασιν ἐπεγένετο, ἴσασι μὲν καὶ οἱ μετρίως λόγῳ παρακολνθεῖν δυ- ἤ οντὲς Ὁ κατασκευάζοντες, Ἶ ἐπὶ κακῷ, ὡς οἱ 

κόμαι, ἦτι πολλὴν ἐμφαύει λεκτικὴν δύναμιν ἡ Αριφοτέλνς ἑρμηνεία, ὡς ὃν Ὁ Σξοφιςονιοὶ Ἐλεγχοι τρόπυς διδαίσκοντες ἀπάτης. ὑπὲρ ὧν ἕξ 
ἑλέρνν πολλιίκις συλλαβῶν παραδιδόναι ὅσα ἐκ ἂν τις ἐν πολλαῖς περιόδοις εἰπεῖν ὅτι αὶ οἱ Τόποι ἐπὶ καλῷ ἐγράφησαν" γυμνασίας ὃ χάριν, 

ἰδϑαξε. δέλον δὲ καὶ ἐξ ὧν ἐν οἷς ἐβυλήθη σαφέςατα ἐδίδαξεν, ὡς ἐν τοῖς ἵνα θλιβομένη ἥ ψυχὴ ἐκ τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα ἐπιχειρημάτων ἀπο. 

Μετεώροις καὶ τοὺς Ὑσπικοῖς καὶ ταῖς γπησίαις αὐτὸ Πολιτείαις, ἧπερ διὰ γενγήση τ τῆς ἀληθείας φῶς. ἀλλ᾽ ἐδὲ οἱ Σξοφιςικοὶ Ἔλεγχοι ἐπὶ ἵ 
τὸ κοινίτερον τῶν βεωρημάτων σαφέςερον ἀπαγγεῖλαι τύνδι. τὸ δὰ δύνα- κακῷ, εἰ ὺ τρόπυς ἀπάτης διϑασκυσινο καὶ δ’ ἐπ ἀτήσωμεν ἀλλ 

σθαι Φφ πος δηλοῖ μάλιφι ΒΟΊΤΩΥ Ἐπιςολῶν ἀὐτε ΧΑΡΚΆΤΗΡΣ ΤΙ ὀνὰ 45 ἵνα μὴ ἀπατηθῶμεν. ὅτω ὃ ὴ οἱ ἰατροὶ διδαίσκωσι τὰ δηλητήρια 
χεῖρας διάλογον, ὃς ἐπιςολαῖς προσήκει, μετ᾽ εὐπρεπείας ἀποτυπυμενος καὶ ὁ διὰ χρῆσιν ἀλλὰ διὰ β νν δὲ αἰτίαν τῆς ἐ τ 

ἐδέ ἐςί τις τῶν συνεγνωσμένων ᾿Ἀριςοτέλει περὶ τὸν ἐπιςολικὸν χαρακτῆρα χρησιν ν φυγήν. τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς ζη- 
πμοδρμδξ, τητέον ἢ ὅτε κηρύττει “ὃν σκοπόν, μάλιςα δὲ ζητητέον τὴν ἐπι- 

(2) [πεπιο ἀείδν ξυνετοῖσι, οἵ. ΤΟΡοοΚ. Αρίδορμαιι. 1 Ρ. 4538. γραφὴν ὅτε ἀσαφής ἐςιν, ὅτε ὀνοματοποιεῖ ὁ ̓Αριςοτέλης, ὡς ἐν 
2 



28 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 
ν 

Κατηγορίαις ἢ ἐν τῷ περὶ Ἕρμενείας. ἡ Ὁ) ὅταν λέγη κατηγο- τητέον ὡς ἀνατομῆς τάξιν ἔχυσαν" ὡς δ ἡ ἀνατομὴ τῶν ἐν βάθει 
ρίας, ὦ τὰς ἐπ’ ἐγκλήμασι δίκας, ὡς ἔθος, φησίν, ἀλλὰ τὰ γενι- μορίων ἀναπτυξιν που μένη τὴν ἑκάςυ χρείαν παρίςησιν, ὅτω ἡ ἡ 

κωτατα ες ἔθος ἔχοντα ἀεὶ κατηγορεῖ, ἢ μηδέποτε ὑποκεϊο)ς. εἰς τὰ μόρια διαίρεσις τῶν ᾿Αριςοτέλως συγγραμμάτων ἀρίςη. “ἃ 
αὶ πάλιν περὶ τόπων αὶ τὸ πέρας τῦ περιέχοντος καθ᾽ ὃ περιέχεῦ δὰ δὲ τίς ὁ τρόπος τῆς διδασκαλίας κἀὶ ζητῶμεν, ὡς ᾧ αὐτῷ ἀνωτέρω 

περιεχόμενον, ὡς λέγομεν περιέχεον, “ὃν οἶνον ὑπὸ τῆς τῷ κεραμίων 5 εἰρημένυ, ὅτε ἐζητῶμεν τί “ὃ εἶδος τῆς φράσεως τῷ ᾿Αριςοτέλαες. 
ἔνδοθεν ἐπιφανείας, ἀλλα κανόνα “ὃν πολλῶν κανόνων περιεκτικόν. ταῦτα ἔχει ᾧ ἡ παρῦσα πρᾶξις. 
ἢ πάλιν ἃ περὶ Ἑρμηνείας λέγων ἀ τὴν κτ' λέξιν ἑρμηνείαν λέγει, Ἐπειδὴ κ᾽ ὃν Παιανιέα πᾶς λόγος, ἂν ἀπὴ τὰ ἔργα, μα- 
ἀλλὰ τὰς τῆς ψυχῆς ἐννοίας. ἐν οἷς ζητητέον ᾧ “ὃ γνήσιον διὰ ταιόν τι νομίζεῦ ᾧ κενόν, φέρε ἔργῳ προλάβωμεν τῷ βιβλίν τῶν 

τὴν γινομένην νοθείαν" νοθεύονῇ “δ τὰ βιβλία πενταχῶς (Ὁ ἢ Κατηγοριῶν τὰ εἰωθότα ζητεῖοκ, ἐπὶ. ἑκαίςυν ̓ Αριςοτελικῷ βιβλίυ, 
δι᾽ εὐγνωμοσύνην μαθητῶν τὰ οἰκεῖα, συγγράμματα τοῖς οἰκείοις 10 “ὃν σκοπόν, “ἃ χρήσιμον ᾧ τὰ ἑξῆς. ἐχ εἷς τοίνυν ἔδοξεν εἶναι ὁ 
διδασκάλοις ἀνατιθέντων, ὡς τὰ Πυθαγόρυ ἡ ΣΣωκράτωυς ἐπιγρα- σκοπὸς τῶν Κατηγοριῶν ἀλλὰ πλείως" ὅσα γδ τὰ ὄντα, τοσῦτοι 
φόμενα βιβλία, μὴ ὄντα Σξωκράτυς ἢ ̓πυθαγόρυ ἀλλὰ Σξωκρα- φέρον ᾧ σκοποί. τριττὰ δὲ τὰ ὄντα, φωναὶ νοήματα ἢ πρά- 
τικῶν ἢ Πιυθαγορυκῶν. ἢ διὰ φιλοτιμίαν βασιλικήν" Ἰοβάτυς δ γματα. οἱ Αὶ ὧν περὶ φωνῶν εἰρήκασι “ὃν σκοπόν, ὡς ̓ Αλέξανδρος 
τὰ Λιβύων βασιλέως συνάγοντος τὰ Πυθαγόρνυ ᾧ ΠΙτολεμαίν τὰ ἢ Ἑυςάθιος, οἱ δὲ περὶ νοημάτων, ὡς Πορφύριος, οἱ δὲ περὶ πρα- 
᾿Αριςοτέλες,, τινὲς καπηλείας χαίριν τὰ τυχόντα συγγράμματα 15 γμάτων, ὡς Ἑρμῖνος. πάντες ἢ' συνεφώνησαν περὶ τῶν δέκα 

λαμβάνοντες ἐκέδρυν ἢ ἔσηπον διὰ παραθέσεως νέων πυρρῶν, ἵνα κατηγοριῶν εἶναι “ὃν σκοπόν, ἀλλ᾽ οἱ [ἃ ὡς ἐκφωνυ μένων μόνον, οἱ 
ἀζόϊεν δῆθεν τὴν ἐκ τῷ χρόνυ ἀξιοπιςίαν. ἢ δι᾿ ὁμωνυμίας συγγρα- δὲ ὡς ὑφεςωσῶν, οἱ δὲ ὡς νου μένων. ᾧ ἐκ ἔςιν εἰπεῖν ὅτι ὀνόματε 
φέων ἢ συγγραμμάτων ἢ ὑπομνημάτων" ἡ συγγραφέων μό, ὅτι κα τρεῖς οἱ σκοποί, ἔργῳ δὲ εἷς" ἐδὲ γδ ἀκολυθεῖ ταῦτα ἀλλήλοις " 

ὁ μόνος ὁ “Σταγειρίτης ᾿Αριςξοτέλης ἐκαλεῖτο ἀλλὰ ἢ ἄλλοι ᾿Αρι- καὶ ἡ ὅπν φωνή, ἡ νοήματα πάντως, διὰ τὸς ἀσήμες φωνάς" δὲ 

ςοτέλεις ἐγένοντο ἐπὶ αὐτῦ, ὡς ὁ παιδοτρίβης ᾧ ἐπιλύμηθος (ἢ). Ὦ ὅπυ νοήματα, ἐκεῖ ᾧ πράγματα, διὰ “ὃν τρωγέλαφον ᾧ, ἱπποκέν- 
ἡ ἐἶ' ταῦτα, ὡς ὁ διδάσκαλος Αλέξανδρος " ἔδει γδ αὐὸν οἷον δεύ- ταυρον, νοήματα ὄντα ἀνύπαρκτα. ἀλλὰ ᾧ χ' τὰς αἰτίας διαφέ- 

τερον ὄντα ᾿Αριςοτέλην. πάντων ἦν τύτων συγγραψαμένων, νομί- ρυσι" νῦ Κ' 5 τὰ νοήματα, θεῦ δὲ “ὃ παρώγειν τὰ πρώγματα,, 
ζονῇ τῷ ἸΣταγειρίτα εἶναι. ἀλλα ἢ δι᾿ ὁμωνυμίαν ὑπομνημάτων ψυχῆς δὲ τὰς φωνάς. ἐχ εἷς ἄρα κατ᾽ αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἀλλὰ 
γίνε ἀπάτη, τῷ ᾿Αλεξανδρυ μὴ μόνον τὰ ̓ Αριςοτέλες ὑπομνη- πλείυς" ἢ πάντοσε τύτοις ἕλκυσι ἢ ἀνθέλκυσι “ὃν ̓Αριςοτέλην 
ματίσαντος βιβλία τῷ ἸΣταγειρίτωυ ἀλλὰ ᾧ τῶν ἄλλων, ᾧ νομί- 25 πρὸς κατασκευὴν τῆς ἰδίας δόξης. οἱ Κ 5 λέγοντες ὅτι περὶ φω- 

ζονῇ πάντα τὰ τοιαῦτα ὑπομνήματα εἰς τὰ τῷ ἸΣταγειρίτω γε- νῶν μόνον, ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς κατασκευάζουσιν ὅτι Κατηγορίαι 
ράφθαι διὰ “ὃ ἐπίσημον τὸ ἀνδρός. ἣ διὰ “ἃ ἐκλογὰς εἶναι ἐνομί-. ἐπιγέγραπῇ “ὃ βιβλίον, κατηγορία δέ ἐςι “ὃ κατά τινος ὠγορεύεννςς 

ὅδησαν αὐτῶ εἶναι τῷ ποιήσαντος τὰς ἐκλογὰς ἢ ἐχὶ τῶν πρωτοτύ- ἤγων λέγει, “ὁ δὲ λέγεις φωνή ἐςιν" περὶ φωνῶν ἄρα ὁ σκοπὸς 
πων συγγραφέων. ἣ δι᾽ ὀφρὺν κτήσεως ξενοπρεπῶν βιβλίων τινὲς τῶν Κατηγοριῶν. ᾧ ὅτι κατακέχρη τῷ λέγεῦ, “ὁμώνυμα λέγε, 
ἄσημοι ὄντες συγγραφεῖς, διὰ “ὃ δόξαι ξενοπρεπεῖς εἶναι ἡ τοιαῦτα 80 συνώνυμα δὲ λέγε," ὁ δὲ λέγε φωνή" περὶ φωνῶν ἄρα ὁ σκο- 
ἔχειν βιβλία, ἐπέγραφον ἐνόματα συγγραφέως ἐνδόξυ. ὅτω “ὃ πὸς τῶν Κατηγοριῶν. ἢ πάλιν ἐκ τῷ διελεῖν αὐὲν τὰ λεγόμενα 
γνήσιον. τὴν δὲ τάξιν ζητητέον ὁ πρὸς τὰ ἀνομοιοειδῆ, ἥτις εἴρη) εἰς δύο" φησὶ γδ ὅτι τῶν (' λεγομένων τὰ Κ χϑ' συμπλοκὴν λέγεῦ 

ἡμῖν ὅτε ἐλέγομεν ὅτι δεῖ τὴν λογυιὴν προηγεϊοῦς ἢ μδ' ταύτην τὰ δὲ ἄνευ συμπλοκῆς, ἡ τὰ ' ἄνευ συμπλοκῆς εἰς δέκα διεῖλε 
τὴν ἠθικὴν ἡ ὅτως ἐφεξῆς, ὡς εἰρη, ἀλλὰ πρὸς τὼ ὁ μοιοειδῇ τάξιν κατηγορίας" αἱ ἦν κατηγορίαι περὶ φωνῶν εἰσὶν ὡς ἐκ τῶν λεγο- 
ζητητέον, λογυκῦ ὄντος τῦ βιβλίυ, ποίαν τάξιν ἔχει πρὸς τὰ λογικαί͵ 35 μένων ἔχυσαι “ὃ εἶναι" “ὃ ηδ λέγε φωνῆς πρόσρημα. οἱ δὲ λέ- 
ἢ πρὸς τὰ φυσικὰ “ἃ φυσικόν. τὴν δὲ εἰς τὰ μόρια διαίρεσιν ζη- γοντες ὅτι περὶ πραγμάτων ὁ σκοπὸς τῶν Κατηγοριῶν, κατα- 
-----.-.--.-..- σκευάζυσιν ὅτως, ὅτι τοῖς ἑαυτῶν ἑαϊλωα)ε πτεροῖς "4 τὴν παροι- 

αν" ἃ ετε κατασκευάζοντες ὅ' ῦν, τὰ αὐτά ἡ 
γάμματα τῷ ̓Αριφστέλυς, μία μὲν ἡ ὁμωνυμία : γεγόνασι Ὑρ καὶ ἕτεροι μαμὰ " ὑμέὸς ΜΕΟΡΝ ἐπ εν ἢ τὴ ΩΣ ΤῊΣ ϊ 
᾿Αριςοτέλεις ὧν τὸ συγγράμματα διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τινὲς ἐνόμισαν ᾿Ἀριςο- , ς πος 

τέλυς. δευτέρα δὲ ἡ τῶν συγγραμμάτων ὁμωνυμία" οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτῷ 40 ρίαι ἐπιγέγραπϑ, “ὃ δὲ κατηγορεῖοχ, ᾧ λέγεοχ, κατά τινος φωνῆς 
Ἑὔδημος καὶ Φανίας καὶ Θεόφραςος κατὰ ζῆλον τῷ διδασκάλν γεγξαφή- ἴδιον σημαντικῆς πράγματος" περὶ πραγμοίτων ἄρα ὁ σκοπός. εἰ 
κασι Κατηγορίας καὶ περὶ 'Ἑρμηνείας καὶ ᾿Αναλυτικήν, ἡ δὲ τρίτη τοιαύτη δὲ λέγετε ὅτι κατακέχρηἢ τῷ λέγε, ἡ “ὁ τί ἐςιν ὀσία ἐςὶ λέ- 
ἐσέ. Πτολεμαῖον τὸν φιλάδελφον πάνυ ἐσπυδακύαι φασὶ πεῤ τὰ ᾿Αριφοτε- ων ᾧ “δεύτεραι ἐσίαι εἰσὶ" λέγων" περὶ πραγμάτων ἄρα ὃ 
λικὰ ΤΌΜΟΣ τν ϑίπιρ!. 11 ἘΠΡΤΡΗ τὸ νόθα ρείῃ σκοπός. εἰ δὲ πάλιν λέγετε ὅτι διαιρεῖ τὼ λεγόμενα εἰς συμπε- 
Χχάτ ἱχεινγον Ύ ΟΥΟΥ͵ ὁτΕ πολλοὶ τῶν ΦΥ “ερὶ τᾶς ι6- ἈΝ...» ΝΥ “ ΝΣ » ὦν 

ϑήκας βϑρὸ κωπὸμ ἀ  υϑὲν Ὁ τὰ ἀπεξενωμένα τῶν βαρβυριὲ ὠνῶντο. οἴ. - πλεγμένα Ὄ τ τὰ ἄνω τυμπιαῆς Ὁ εξ αὐτῶν Κατα: τὰς 
ϑιμαριίο. ΓΑ δ. κατηγορίας, τῦτο ἡμῖν συνάδει" τὰ λεγόμενα Ω διεῖλεν, αὶ τὸ λέ- 

(22 ἱπιλήμμυθος αἴτιαι οοάεχ. Ιοβ6 ἐπύελην μῦθος τε] ἐπικληθὴς Ὑοντα" τὰ δὲ λεγόμενα πραγματά εἰσιν" περὶ πραγμάτων ἄρα. ὁ 
μῦθος οοἱ!. Ὠϊορθη. 1. 5 85. σκοπὸς τῶν Κατηγοριῶν. οἱ δὲ λέγοντες ὅτι περὶ νοημάτων, φασὶ 

(Ὁ Αμαπιου. ζ.9 ὃ. τρεῖς γὼρ ἀφορμαὶ γεγόνασι τῷ νοθεύεσθαι τὰ συγ- 



ὅδ, “ἴμ, σίκοτεδς σα “1. (τυδοο σε τος" ὡνεδω δα, αὐτο ἐς 
“2, ᾿ ῳ 

(ΑἈΠῸ ΦΩΝΗΣ ΔΑΒΙΔ. 20 

πρὸς τὺς πρώτυς ὅτι νικᾶσλε ἡμῖν ἀμφότεροι, ἡ οἱ λέγοντες περὶ ποί, ὅπερ ἐδ᾽ αὐτῷ Ἰαμβλίχῳ δυκεῖ" ἐν δ τοῖς σκοποῖς τῶν Πλά- 
πραγμάτων μόνων εἶναι “ὃν σκοπὸν αὶ οἱ λέγοντες περὶ φωνῶν, ἵα τωνος διαλόγων πανὸς βιβλίων ἕνα βιλεῦ εἶναι σκοπόν. ὅτως, ὡς} 

τὼ μέσα τύτων ἀναφανῆ, τὰ νοήματα, ὡς ἢ ἐξαγγέλλοντα ᾧ εἴπομεν, ὁ σκοπὸς τῷ βιβλία τῶν Κατηγοριῶν περὶ φωνῶν ἐςὶ ση- , 
ἐξαγγελλόμενα " ἐξαγγέλλεσι γ8 μόναι αἱ φωναί, ἐξαγγέλλονδ μαινυσῶν πρώγματα διὰ μέσων νοημάτων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ “ὃ “ἼΣω-ν 
δὲ μόνως τὰ πράγματα, τὰ δὲ νοήματα ἢ ἐξαγγέλλυσι ἡ ἐξαγ- 5 κράτης περιπατεῖ" ἡ ἁπλῶς πᾶσα πρότασις φωνή ἐςι σημαντυκὴ 
γέλλον. (Ὁ). τύτων ὅτω μαχομένων ὀψέ ποτε ἐπιγενόμενος ὁ πράγματος διὰ μέσω νοήματος, περὶ δὲ τῶν προτάσεων ἐν τῷ 

᾿Ἰάμβλιχος ἔλυσε τὸς ἄνδρας τῆς τε πρὸς ἀλλήλως ςάσεως ἡ τῆς περὶ Ἑρμηνείας διαλαμβάνει, εἴπωμεν ἄλλως “ὃν σκοπόν" ὁ σκο- 
πρὸς “ὃν ̓ Αριςοτέλην, λέγων ὅτως" μάχεο)ε ὦ ἄνδρες μὴ μαχό- πὸς τῶν Κατηγοριῶν περὶ ἁπλῶν φωνῶν. σημανυσῶν ἁπλᾶ πρά- 
μένοι, “ἢ ἀληθεύετε μὴ ἀληθεύοντες, ᾧ ψεύδεωδε μὴ ψευδόμενοι’ γματα διὰ μέσυ ἁπλῶν νοημάτων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ᾧ “ἃ ὄνομα καθ᾽ 
ὅμοιον γδ πάχετε ὡς ἂν εἴ τινες ἄνδρες ἐθέλοιεν ὁρίσα οχ, ὃν ἄνθρωπον, 10 αὐὸ ἢ “ὃ ῥῆμα φωναί εἰσιν ἁπλαῖ ἁπλᾶ σημαίνυσαι πρώγματα 
ἢ ὁ κα εἴποι αὐὸν ζῷον μόνον, ὁ δὲ λογοιόν, ὁ δὲ θνητόν, ὁ δὲ νὰ ἢ διὰ μέσυ ἁπλῶν νοημάτων, περὶ δὲ ὀνόματος ἢ ῥήματος ἐνταῦθα 
ἐπιςήμης δεκτικόν, μηδεὶς δὲ “ὃ ὅλον ἑνῶσαι δυνηθῇ ὅτι ζιῷον λογι- ἀ ζητεῖ ἀλλ᾽ ἐν τῷ περὶ Ἕρμηνείας, εἴπωμεν ἄλλως “ὃν σκοπόν" 
κὸν θγγὸν νϑ' ᾧ ἐπιςήμης δεκτικόν. ὅτως ἦν ἢ ὑμεῖς ὁ περὶ φω- ὃ σκοπὸς τῶ βιβλίων τῶν Κατηγοριῶν περὶ τῆς πρώτης θέσεως τῶν 

,. νῶν λέγει μόνον, ὁ δὲ περὶ πρωγμαίτων, ὁ δὲ περὶ νοημάτων, ἐνὸν ἁπλῶν φωνῶν τῶν σημαινυσῶν ἁπλᾶ πρώγματα διὰ μέσων ἁπλῶν. 

. σαντα μῖξαι ἢ εἰπεῖν ὅτι ᾧ περὶ φωνῶν ἡ περὶ νοημάτων ἢ περὶ 15 νοημάτων (ἢ). πάλαι 78 συνελθόντες οἱ ὀνοματοθέν ὠνόμασαν “δ΄ 
[ πραγμάτων. ἐρωτάσωσαν δ οἱ λέγοντες περὶ φωνῶν μόνον ὅτι [4 ἄνθρωπον, “ὃ δὲ εἰ τύχοι ἵππον, “ὃ δὲ τρέχει, “ἃ δὲ νικᾷ, μὴ προσ- 

ποίων φωνῶν: ἦρα τῶν ἀσήμων; ὶ δήπυ (γραμματικῶν γδ αὖ), διορισοίμενοι ποῖα σημαίνει χρόνον αὶ ποῖα ὅ. καλῶν ταῦτα τῆς 
ἀλλὰ τῶν σημαινυσῶν πράγματα" ἐκ ἄρα περὶ φωνῶν μόνον πρώτης θέσεως τῷ ἁπλῶς ὅτως ὀνομαοίσαι τὰ πράγματα. ὕξερον 
ἀλλὰ ἢ περὶ πραγμάτων. οἱ δὲ περὶ πρωγμάτων μόνον λέγοντες δὲ ἐπιγενόμενοι ἕτεροι ὅσα Κ' εὗρον προσσημαίνοντα χρόνον, ῥῆμα 
ἐρωτάδγωσαν ᾧ αὐτοί, πῶς διδάσκει ὁ φιλόσοφος τὰ πράγματα; 20 ἐκάλεσαν, ὅσα δὲ ὁ προσσημαίνοντα χρόνον, ὄνομα. αἱ Κατηγο- : 
δακτύλῳ χρώμενος; καὶ δήπυ μερικὸν γὃ δήπι τῦτο ᾧ ἀφιλό- ρίαι ὧν τὰ περὶ τῆς πρώτης θέσεως ζητῶσιν, ὡς εἴρη), ἡ καὶ περὶ ἢ 
σοῷον" φιλοκαθόλωυ δ ὁ φιλόσοφος, τὰ δὲ καθόλω ἐκ ἐὺ τῶν τῆς δευτέρας θέσεως, τυτέςιν ὀνομάτων ἢ ῥημάτων. ἀλλ᾽ ' 
χωρὶς λόγν διδάξαι ἐδὲ τῷ δακτύλῳ" ἄρα νοήματα εἰ ἐπειδὴ ἢ τὰ ὀνόματα τῆς πρώτης θέσεως ἄπειρά εἰσι τὰ κτ μέρος, 
Ἐξ ἀτώγεις; τ δὶ περὶ πηάτων λέγοντες εἶναι “ἦν σκοπὸν ἐρω- αἱ δὲ κατηγορίαι ὡρισμέναι εἰσί (δέκα γδ “ὃν ἀριθμόν), εἴπωμεν 
τεδγωσαν περὶ παίων νοημάτων; τῶν διακένων ἢ μὴ ἐποχυμένων 25 ὅτως, ὅτι ὁ σκοπὸς τὸ βιβλίων τῶν Κατηγοριῶν διαλαμβάνει περὶ 
τοῖς πράγμασιν, ἢ τῶν ἐποχυμένων τοῖς πράγμασιν; καὶ δήπυ περ τῆς πρώτης θέσεως τῶν ἁπλῶν φωνῶν τῶν σημαινυσῶν ἁπλᾶ 
τῶν μὴ ἐποχυμένων, ἐπεὶ ὀκέτι ἡ φιλοσοφία ἐςὶ γνῶσις τῶν ὄντων πρώγματα διὰ μέσυ ἁπλῶν νοημάτων, ἢ τύτων ἐκ εἰδικωτάτων, 
ἀλλὰ τῶν μὴ ὄντων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐποχυμένων" ὑκ ἄρα περὶ ἐκ ὠτόμων, καὶ μερικῶν, ἀχ ὑπαλλήλων, ἀλλὰ γενικωτάτων. 
νοημάτων μόνον ἀλλὰ ᾧ περὶ πρωγμάτων. εἰ δὲ περὶ πραγμά- Δεύτερον ἦν κεφάλαιον “ὃ χρήσιμον. πῶ χρήσιμος ἡ παρῶσα 
των, ἐξ ἀνάγκης ἢ περὶ φωνῶν διαλέγεδ" ἐκέτι ἦν περὶ φωνῶν 30 πραγματεία; τολμῶ λέγειν πρὸς φιλοσοφίαν" πλὴν ὦ χρήσιμος : 

μόνον ἢ περὶ πραγμάτων ἣ περὶ νοημάτων, ἀλλὰ περὶ φωνῶν ἡ ὡς αὐτὴ ἡ φιλοσοφία ᾧ ἡ φιλοσοφία γδ γνῶσίς ἐξι πάντων τῶν ὁ. 11 ΤῊΝ 
᾿ς χερὶ πρωγμάτων ἢ διὰ μέσων τῶν νοημάτων" ἑκαςη γδ μονάδι ἡ ὄντων, ἢ “ὃ παρὸν βιβλίον πάντα τὰ ὄντα περιέχει" ὑπὸ δ τὰς [1 «« Ὄπ ἐς 

- λιιπὴ δυὰς ἔπεῦ, ἀλλ᾽ ὅσον ἐκ τύτων, τρεῖς δόξωσιν εἶναι οἱ σκο- δέκᾳ κατηγορίας πάντα τὰ ὄντα ἀνάγεϊ. ἢ δι’ ἀποφάσεως ὃ ἷ Π αλρ 

(Ὁ ϑ:πρῖτο. ἢ. 5. ἄλλοι δὲ περὶ τῶν ἁπλῶν νοημάτων (λέγυσιν εἶναι τὸν χρήσιμον ῥητέον τῷ παρόντος βιβλν ὅτως. εἰ μὴ ἦν ἡ πρώτη θέ- ᾿ ἶ ἐσιημαλεσισ 
σκοχόν). εἰ γὰρ περὶ τῶν δέκα γενῶν ἐν τότοις ὁ λόγος, ταῦτα δὲ ὕςερον καὶ 36 σις τῶν ἁπλῶν φωνῶν, ἡ δευτέρα ἐκ ἂν ἦν" εἰ μὴ ἦν ἡ δευτέρα κεν δεν 
διυνσηματικά, περὶ νοημείτων ᾿ " ὃ λόγος. εὐ δὲ πὶ ὴρ οἰωτὰ ἰςί, θέσις, ἐνόματα ὼ ̓μομον ἐκ ἂν ἦσαν" τύτων δὲ μὴ ὄντων πρότα- ἱδο ὦ πε τετ 

σαφῶς εἶπεν ὁ ̓ Ἀριςοτέλης" τὰ δὲ λογόμενα καὶ λεκτὰ τὰ νοήματά ἐφιν͵ ὡς σὴς ἀκ ἦν. προτάσεως δὲ μὴ ὕσης συλλογισμὸς ὑκ ἦν" συλλο- ἷ 
καὶ τοῖς ΣΣτωϊκοῖς ἐδόκει κτλ. ἴδωμεν δὲ καὶ τὺς τελεύτερον ἀγτιλαμβανο- τὰ μὴ ῥῶ ἀσόδειξις " τὰν πε νάπος βευ ἀπέλιπον 
κῦνς, ὧν ἐν πρώτοις κατ᾽ ἐμήν ἐςξι γνώμην ὁ ̓ Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος, ἀρ- Η ἢ 2 ῃ ἜΚ 

χὴν εἶναι λέγων τῆς λογικῆς πρωγματείας τῦτο τὸ βιβλίον κτλ, 1ὰ. ἢ. 5 ὃ. ἂν τὼ ὄργανα τὰ διακριτικα,, ἐν Κὶ θεωρίᾳ διάκρισις τῶν ἀλη- 

τῆς ὃν αὐτῆς ἐγίνετο δόξης καὶ ὁ Αἰγαῖοτ᾿ Ἀλέξανδρος. ὁ ὃὲ Πορφύριος σκο. 1) ϑῶν ὃ τῶν ψευδῶν ᾧ ἡ ἐκλογὴ [ὦ τῶν ἀληθῶν ἀπεκλογὴ δὲ 
κὸν εἶναι τῷ βιβλίν φησὶν ἕν τε τῷ πρὸς Γ᾽ ἐδάλειον καὶ ἐν τῷ κατὰ πεῦσιν τῶν ψευδῶν, ἐν δὲ πραΐξει διαίκρισις ἀγαθῷ ὺ κακῇ ὸ ἐκλογὴ 

καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῶν κατηγορυμένων" αὗται δέ εἰσιν αἱ ἁπλαῖ φωναὶ αἱ Αὶ τῶν ἀγαθῶν ἀπεκλογὴ δὲ τῶν κακῶν" εἰ μὴ ἦν “ὁ θεωρητοιὸν 

σημαντικαὶ τῶν πραγμάτων καθὸ σημαντικαί εἰσιν, ἀλλ᾽ ὦ καθὸ λέξεις  “ὰ πρακτικόν, ἡ φιλοσοφία ἀκ ἦν" εἰ μὴ ἡ φιλοσοφία ἦν, ὃ 
ἁπλῶς" καθὸ μὲν γὰρ λέξεις, ἄλλας ἔχυσι πραγματείας, ἃς ἐν τῷ περὶ τῷ εὐδαιμονεῖν ἐκ ἦν. ὺ ἔχεις δι᾽ ἀποφάσεως χρησίμυ ὶ τὴν τάξιν," 
λόγι ςοιχείῳ ὃ τε Θεόφραςος ἀνακινεῖ καὶ οἱ περὶ αὐτὸν γεγραφότεεικ. ὁ δ᾽. ' 
τμςίθησι δὲ καὶ τὰ τῷ Βοηθῇ ὁ Πορφύριος πολλῆς ἀγχινοίας γέμοντα καὶ (ὦ Βοξίδυε Ρ. 111. μέ ἐρίίμν σοποϊμάοπάα 5ἰξ ἱπίοπέϊο, αἰϊ- 
εἰς τὸ αὐτὸ τείνοντα κτλ. 14. [. 1 ὃ. καὶ ταῦτα τοῖς περὶ ̓ Αλέξανδρον καὶ σεπάμπι 65 πὶ ἔθος ἰἰδτο 46 ργίπιΐὶς νοοίδιια ρνΐπια γέγιων β6-- 
Ἕρμῖοον καὶ Βοηθὸν καὶ Πορφύριον δοκεῖ, καὶ ὁ θεῖος ᾿Ιώμβλιχος ἐπεψηφίζει ποΡα οἰρπὶβοαπιίδιιδ ἵπι 60 φμοά οἰρτιϊβοαπέοο δμπὶ, αἰδροσέζιεπε 
καὶ Συριατὸς σαφηνίζει, καὶ οἱ ἡμέτεροι διδιίσκαλοι ἀποδέχονται. 6556 ἰγαοίαίιιπι. 

΄ 



8.»ϑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

ὅτι δεῖ προηγεῖοχ, “ὁ παρὸν βιβλίον πανὸς ἄλλυ λογιιῦ βιβλίν, βιβλίοις ᾧ λέγειν ὅτι “ὡς εἴρη ἐν ΚΚατηγορίαις" (Ὁ, ἡ ἐκ τῦ »' 
ἐπειδὴ ὶ ἡ πρώτη θέσις τῶν ἁπλῶν φωνῶν πάντων προηγεῖῷ. ἐφ᾽ ζῆλον αὐτὸ γράψαι τὸς ἑταίρους αὐτῷ ὁμώνυμα βιβλία ὶ χρή- 
οἷς εἴπωμεν ὴ τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς. ἕξ τοίνυν ἐπιγραφαὶ σαν, τὴ περί προθέσει, ἢὶ ἐκ τῷ εὐθύνας δεδωκέναι αὐὸ τοῖς ᾿Ατο 
φέρον τὸ παρόντος βιβλ οἱ Κὶ γ5 ἐπέγραψαν Κατηγορίαι, ὡς τικοῖς ἐξηγηταῖς" τεσσαρείκοντα γδ βιβλίων εὑρεθέντων ἐν παλαιαῖς 

ἐ αὐὸς ὁ ̓ Αριοτέλης, οἱ δὲ περὶ τῶν Κατηγοριῶν, ὧν τινὲς ἑταῖροι 6 βιβλιοθήκαις τῶν ᾿Αναλυτικῶν ᾧ δύο τῶν Κατηγοριῶν, τέσσαρα 
Ω τὸ ̓Αριφοτέλυς, οἱ δὲ ἰὰ δέκα Τενῶν τῷ ὄντος, ὡς Πλωτῖνος μόρον τῶν ᾿Αναλυτικῶν ἐ ἐγκρίνυσι ἢ ἕν τῶν Κατηγορνῶν. κὶ εἰ μὴ 

᾿ ἀντιιέγων ταῖς κατηγορίαις, οἱ δὲ πρὸ τῶν Τόπων, ὡς ̓ Αρχύτας γνήσιον ἦν “ὃ παρὸν σύγγραμμα, ἀκέφαλος ἣν πᾶσα ἡ λογικὴ 
ὃ Ταραντῖνος, οἱ δὲ περὶ τῶν Καϑόχι λόγων, ὡς ΓΑδραςος ὁ Αφρο- πραγματεία. ἸΣυριανὸς βὶ 5 ὁ φιλόσοφος ἐπέγραψε τῷ Φαί- 

δισιεὺς ὁ Περιπατητικός. νικᾷ δὲ πάσας ἡ τῷ ᾿Αριςοτέλως" ὁ γ δρῳ (Φαίδωνι) νοθευομένῳ ὑπό τινος ΠΙαναιτίω “εἴ με Πλάτων" 
ἐπιγρείφων ὅτι Κατηγορίαι, ἐνδείκνυ ὅτι οἱ λόγοι δι᾽ οἰκείαν ἰογὺν 10 κτλ. (Ὁ) ἐγὼ δέ, φησὶν ὁ ἡμέτερος διδάσκαλος, ἐπυγράφω ταῖς 
ἔχυσαν γενέν, ὅπερ τὰ πρώγματα. ὅτω α ̓Αριςείδης χείριν μαρ- Κατηγορίαις “εἰ μὴ ̓Αριςοτέλαις γενόμην, ἣ δίπλοος ὅτος, ἢ σο- 
τυρῶν τὰ ὑπὲρ τῶν τεττάρων ἐπέγραψε τὸς λόγυς ὕτω, Κίμων, φίην ἀκάρηνον ἐδείματο νόσφιν ἐμεῖο" ὅτως ᾧ “ὃ γνήσιον. ἐφ᾽ 
Μιλτιάδης, ἹΠερικλῆς, Θεμιφοιλῆς" αὶ ὁ Πλάτων ἐπεγράφει ὅτως, οἷς ἐξύμεν τὴν εἰς τὼ μόρια, διαίρεσιν. εἰς τρία τοίνυν διαιρξἢ “ἢ 

Ῥοργίας, Φαίδων, Φαῖδρος. οἱ δὲ ἐπιγράφοντες περὶ τῶν Κατήη- παρὸν ββμο εἰς τὰς κατηγορίας, τυτέην εἰς αὐτὸς τὸς ὠγῶ- 

γώ ἐς τὴτῳ γοριῶν ἢ περὶ τῶν Τενῶν τῷ ὄντος ἢ περὶ τῶν Καθόλω λόγων ἐν- 45 νας, ἢ εἰς τὰ χρήσιμα πρὸς τὰς κατηγορίας ὸ πρῶτον δὺτ 
᾿ ᾿" ᾿ δείκνυνἢ) ὅτι οἱ λόγοι δι᾽ οἰκείαν ἀδ)ένειαν κατόπιν ἐγένοντο τῶν τελευταῖον τμῆμα χρήσιμα διδάσκει πρὸς τὼς κατηγορίας, πλὴν 

ἡ ἀ δ δ πρωγμάτων ὃ ἐχὶ ἴχυσαν γενέ, ὡς αὐτὰ τὰ ὶ πράγματα. νριῷᾷ καὶ τὰ αὐτά. ἐν αὶ ) τῷ πρώτῳ τμήματι ἐκεῖνα τὰ χρήσιμα δὲ- 
δὲ αὶ τὴν πρὸ τ τῶν Ἰόπων ἐπιγραφήν" εἰ ἡ αὶ ἐξὸν τὴν τάξιν ἐπι- δάσκει ὧν ὀδεμίαν ἔχομεν πρόσκλησιν ἐκ τῆς συνηθείας, περὶ 

τὰ ἐξα ες γραφὴν ποιῆσαι, ὡς ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσικά, ἀλλ᾽ ἐκεῖ εὐλόγως" ὁμωνύμων, περὶ ὑποκειμένυ, περὶ κατηγορυμένυ" ἐν δὲ τῷ τελευ- 
το. ὼ 5 μόναις ἔπε ταῖς φυσικαῖς ἢ μόνα, “ὃ δὲ παρὸν βιβλίον αὶ 20 ταίῳ τμήματι ἐκεῖνα τῶν χρησίμων διδάσκει ἃ καὶ ἐκ τῆς συνη- 

«Ὅτε μένων προηγεῖ τῶν Τόπων ἀλλὰ ἢ ἄλλων. οἶδε δὲ πάσας τὰς θείας Ὑιυσκομεν, περὶ προτέρυ, περὶ τὸ μα, περὶ τῷ ἔχειν, περὶ 
ἐπιγραφὰς ᾿Αριςοτέλης ἐπιγράφειν, Κατηγορίαι, Τόποι, ἀλλὰ ᾧ κοήσεως. ἐκ ἠβυλήθη δὲ πάντα τὰ χρήσιμα ἐν ἑνὶ μέρει εἰπεῖν, 

τὴν περὶ Οὐρανῦ ἡ Κόσμε. αὕτη ἡ ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς. ἐφ᾽ ἵνα μὴ τὰ ὶ προτέλεια μείζονα ποιήσῃ τῶν ἀγωίνων ων" ὃ ἡμεῖς 
εἷς εἴπωμεν “ἃ γνήσιον. γνήσιον τοίνυν ἐκ τῦ παλαιῶ “ὃ παρὸν βι- ὅν ἵνα μὴ τὰ προοίμια μείζονα ποιήσωμεν, τῶν κ' προοιμίων ἅλις, 
βλίον ἀπὸ τῆς φράσεως ἢ τῆς δεινότητος τῶν ἐνθυμημάτων ἢ ἐκ 15 ἐπ᾿ αὐτὸς δὲ τὺς ὠγῶνας λοιπὸν χωρήσωμεν καὶ τὴν ἐξήγησιν τῆς 
τῦ ὀνομαςὶ μεμνῆον, αὐὲν τῷ παρόντος βιβλίω ἐν ἄλλοις αὐτῶ λέξεως. ἐν τύτοις ἡὶ τὰ προλεγόμενα τῶν Ἑατηγοριῶν. 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ (Ὁ. 
Ὅτι ἐξ κεφάλαια προληπτέον πανὸς ᾿Αριςοτελικῶ βιβλώ, βομώη ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν ἐναντίων λόγων ἀποκύη ΟῚ ἀλεβές, ὦ ὡς 

σκοπόν, χρήσιμον, τάξι, ἐπιγραφήν, συγγραφέα, διασκευὴν ἤτοι πυρένιβελοι λίθοι τῇ παρατρίψει ἀλλήλων ὃ πῦρι χρήσιμοι ὼ Ϊ 

εαἰκονομίαν τῷ λόγω, ἣν ὺ διδασκαλικόν φαμεν τρόπον. ταῦτα δὲ “Σοφιςικοὶ Ἔλεγχοι ἀπατᾶν διδίσκοντες ἐχ ἵνα ἐπατήσωμεν | 

Ι 

8. 8. 

ΕῺ κεφάλαια λέγον ὡς ἐν βραχεῖ τὴν διάνοιαν τῶν βιβλίων περι- 30 ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀπατηθῶμεν, ὡς ὸ οἱ ἰατροὶ αὶ τὰ ὑγιεινὰ ὶ τὰ δὴ- 
κλείοντα, ὥσπερ ἢ ἐν τὰς ζῴοις ἡ κεφαλὴ ἐν βραχεῖ μεγέθει ὺ λητηριώδη διδάσκυσιν ὑπὲρ τῷ τὰ ΩΣ τὰ ἃὲ φυγεῖν" ὺ δ᾽ 
κῦρος τῶν ζῴων τῷ τὰς. αἰϑϑ)ήσεις πάσας ἐ ἐν "ΑΙ ἔχειν. ἂν μ' σοφιςικοὶ ἔλεγχοι ἐπγεγρεμβίμει εὐ ὡς δὲ ἐλέγχειν αὐτύς. ἱ 

ὧν σκοπὸν προλογετέον ἃ ὴ εἰ δῆλος, ὥσπερ ὅτε ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς τὴν τάξιν ἐπὶ τύτοις ζητῶμεν, ὁ αὶ πρὸς τὰ ἀνομοειδῆ ΚΩ ὃ ἔχο- 
κηρύττε υἷς ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς, διὰ “ὁ πρὸς αὐὸν ὁρᾶν τὰ ἄλλα μεν αὐτήν, ὅτι πρώτη ἡ λογική, δευτέρα ἡ ἠθική, τρίτη ἡ φυσική, 

κεφάλαια (μία γὰρ κ᾽ Πλάτωνα ἀρχή ἐςι τῷ καλῶς βυλεύεχε. ὁ 
περὶ ἔτυ ἐξὶν ἡ σκέψις, ἢ τῷ πανὺς κωδυνεύεν ἁμαρτάνειν), δια- (ὦ ϑιπιρί!ο. {. 8 δ. καὶ αὐτὸν ὃὲ (ὁ "Δρ) τῷ βιβλι, ὃν ἄλ- 
φερόντως δὲ ὅτε μὴ κηρύττεῦ ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς, ὡς ἐν τοῖς λοις, δέκα Ἐκ ατημρίας αὐτὸ καλῶν, ὅαι μὴ ὑπινοΐσωμεν τῷ ᾿Αρχυτείν μην. 
προτέροις ᾿Αναλυτικχοῖς ἢ τοῖς ὑςέροις. ἢ “ὃ χρήσιμον δὲ παν- μονεύειν αὐτόν, ἄλλην ἐπιγραφὴν ἔχοντος... ἀλλὰ καὶ οἱ σευδιιότεροι τῶν 
ταχῇ ζητητέον ὑπὲρ τῶ συντόνως ποιῆσαι τὰς ἀκροαταῖς" διαῷε- ἑταίρων αὐτῷ ὡς γνήσιον ἀπεδέξατο τὸ βιβλίον. 

ρόντως δὲ παλιν ὅτε ἢ τὴν ἄλλως δοκεῖ περιγεγράφθαι “ὃ βιβλίον (ἢ) Απιβοίορ. 9 358. οἵ. ὙΥ γυϊδηθδοβ. ῬοΪγπιδιὶ. 2 ῥ. 83. 
ὡς τὰ αὐτὰ ἀνασκευαζον ᾧ κατασκευάζον, ὡς ἐν τοῖς Τόποις, ἢ ΒΡς (8. ἐδ Ἂ υβμαννς ὑμθρὴ ὅπως τε κατ᾽ ἄρθρα διᾷ- 

»" ε » “-“ “2 Χ τι δ πλνασ τηράμα ἐς τῷ πρῤκοῖ, τλῦμος τῶν; Κα Ἀτὶ τ ο ριαν αν μὰς ἀττόνκο κοῖρ ἢ 
ἀπάτης ἡμᾶς διδάσκυσιν. χρήσιμοι Ρ ἢ οἱ Τόποι ῥητέοι ἵνα θλ.- χὰ κριταὶ τὸν ὑπομνηματικὸν τρόπρν. καὶ δὴ ἀντιλέγυσιν αὐτῷ τινὲς ἀδε-- 
----πςς--- τῦντες τὴν διαίρεσιν, οἱ μὲν ὡς πλεονίζνσαν μάτην, οἱ δὲ ὡς πολλὰ παριεῖ- 

(ἢ) Οοὰ. Ὀτβία. 85 ἔ. 21 ὃ. γαῖ, ὡς Ἱκηοῦτος καὶ Αλενίδωμε. 



ΠΡΟΛΈΕΈΓΟΜΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ. 

τετιίρτη ἡ μαθηματική, ἐπὶ τύτοις ἡ θεολογική), ἀλλὰ τὴν πρὸς ἐν τῇ περὶ Οὐρανῷ αὶ ἐν τῷ περὶ Ῥυχῆς. ἐν δὲ τοῖς ὙἩόποις ὀδὲν 
τὰ ὁμοειδῆ, εἰ λογικὸν ἢ, τὴν πρὲς τιὰ λογικαί, εἰ ἠθοιόν, τὴν πρὸς τότων δῆλον" σκοπὸς Τ. 5 αὐτῷ ἐνταῦθα τὴν διαλεκτικὴν μέθοδον 
τὰ ἠθοκά, ἢ ἑξῆς τὴν ἐπιγραφὴν ζητητέον, καθόλυ Κ' ὅτε μὴ παραδιδόναι, ἥτις, ὡς αὐτός φησι, περὶ παντός ἐςι τῦ προτεθέντος 
κηρύττη “ὃν σκοπόν, ὅπερ ἐςὶν ἐν τοῖς πρώτοις ᾧὶ ὑςέροις ᾿Αναλυ- προβλήματος ἐξ ἐνδόξων συλλογιςική, εἰ δὲ περὶ πανὸς τῷ προ- 
τοιοῖς, ὡς εἴρη, μάλιςα δὲ ὅτε ὀνοματοποιεῖ ἐν τῇ ἐπιγραφῆ, εἷς 5 τεθέντος ἐςί, προτίθε δ᾽ ἡμῖν ὁ μόνον ἀληθὴ ἀλλὰ ᾧ ψευδῆ, 

ἐν ταῖς Κατηγορίαις, ἐν τῷ περὶ Ἕρμηνείας, ἐν τοῖς Τάποις, κα- ποῖον ἐνταῦθα “ὃ χρήσιμον; “ὃ γνῶναι μέθοδον δι᾽ ἧς ᾧ τὰ ψευδῆ 
τηγορίας λέγων καὶ τὰς ἐπ᾿ ἐγκλήμασι δίκας ἀλλὰ τὰ γενικώτατα συλλογισώμεθα. αὐὸς ὅν προϊων “ἃ χρήσιμον διδάξει, τὴν πρὰ- 
ὡς ἀεὶ κατηγορόμενα ἢ μηδέποτε ὑποκείμενα (5) ἢ περὶ ἑρμη- Ὑματείαν ἐκείνην πρὸς τρία χρησιμεύειν λέγων, πρὸς γυμγασίαν, 
νείας, τὴν ἀπόφανσιν ὡς ἑρμηνεύωσαν μόνην "ὃν λόγον, τὴν γνωςικοὴν πρὸς τὰς ἐντεύξεις, πρὸς τὰς τὶ φιλοσσφίαν μεϑόδυς. ἐκ τύτων 
ἡμῶν διάθεσιν" ἢ πάλιν τόπυς τὰ κάθδλ» ὑφ᾽ ἃ πολλὰ μερικὰ 10 τοιγαρῦν δῆλον ὡς ἐχ ἅμα τῷ σχοπῷ ἀεὶ “ὃ χρήσιμον ἀναφαίνεῇ. 
ἐπιχειρήματα ἀνάγεϊ)" τόπος γδ “ὁ περιέχον, οἷον τόπος μέν, εἰ τῷ ἐν μέντοι ταῖς Κατηγορίαις ἢ τοῖς περὶ Ἑρμηνείας ἅμα τῷ σκοπῷ 
ἐναντίω “ὃ ἐναντίον, ἢ τῷ ἐναντίῳ “ὃ ἐναντίον ἐπιχείρημα δέ, εἰ“ καὶ “ἃ χρήσιμον ἀναφαίνεῦ. 
θερμὸν ἀνώφορον, “ὁ ψυχρὸν κατώφορον, εἰ “ὃ λευκὸν διακρίνει, “ὃ Τιὶς ὠήθησαν τῷ παρόντος συγγράμματος τῶν Κατηγοριῶν 
μέλαν συγκρίνει. τὴν γνησιότητὰ δέ, οἱ γ5 πολλοὶ μὴ δυνάμενοι τριτοὲν “ὃν σκοπὸν εἶναι, κακῶς εἰδότες, ὥσπερ ᾿Αλέξανδρος ἢ 
κρίνειν πράγματα τῇ ἀξιοπιςίᾳ τῶν συγγραφέων, κρίνωσι τῷ δό- 45 Ἑὐςαθιος περὶ φωνῶν φασὶ “ὃν σκοπὸν μόνον, ἐκ τῦ Κατηγορίας 
μάτι. πόθεν δὰ νοθεύονἢ ἢ κ᾿ πόσυς τρόπος, εἴρη ἢ ἤδη ἐν εἰσα- ἐπιγράφεθῶκ “ἃ βιβλίον ἐπιχειρήσαντες" εἰ 78 ὠγορεύειν, φασί, ἃ 
γωγῇ. τὴν εἰς τὰ κεφάχαιω διαίρεσιν ζητῶμεν ὡς ἀνατομῆς χώ- "λέγειν ἐςί, λέγον; δὲ αἱ φωναί, πρόδηλον ὡς περὶ φωνῶν ἐςὶν ὁ 

ραν ἐπέχυσαν ἐν τοῖς βιβλίοις τῆς ἐκφανύίσης ἕκαςον τῶν ἐν βάθει σχοπός. Ἰπορφύριος δὲ περὶ νοημάτων, ἀπὸ τ διὰ τῶν νοημάτων, 

μορίων, ποίαν χρείαν παρέχει τῷ ὅλῳ. ὁὶ ζητῶμεν δὲ διδασκαλι- μέσων ὄντων φωνῶν ἢ πραγμάτων, ᾧ τῶν πραγμάτων ἡμῖν τῆς 

κὸν τρόπον καθ᾽ ἕκαςον βιβλίον ὡς ἐν τῇ διασκευῇ περιεχόμενον, 20 γνώσεως διὰ τῶν νοημάτων παριςαμένης ἅτε δὴ μόνων τύτων 
ἐδὲ μήν, ὡς ἰατροί, ὑπὸ ποῖον μέρος ἢ μόριον ἀνάγε, ὡς ἐν τῇ ἐξαγγελλόντων ἡ ἐξαγγελλομένων, ὡρμημένος, ἢ τ ἐννοημα- 
διαιρέσει τῶν ᾿Αριςοτέλες βιβλίων δεδηλωμένον. τὴν τάξιν ζητθ- τιχὰ ταῦτα τὼ γένη εἶναι (ἢ). Ἕρμῖνός γε μὴν περὶ πραγμάτων, 
μεν διὰ δύο αἰτίας, ἵνα μὴ τοῖς μείζοσι πρώτοις ἐγχειρήσωμεν ἢ ἢ αὐὺς ἀπὸ τῦ μὴ διακένυς εἶναι τὰς φωνὲς ἀλλὰ κ᾿ πραγμώ- 

τοῖς δεομένοις ἑτέρων συντωγμάτων. καὶ χεῖρον δὲ καὶ τῶῦτο εἰδέναι των ἀεὶ φερομένας ὑπαχθείς, ἡ τῦ ἔςι αὶ τῷ ὄντος οἷς συνεχῶς 

ὅτι πολλάκις τῷ σκοπῷ “ὃ χρήσιμον ἀναφαίνεῦ ὃ ἡ ἐπιγραφή, ὡς 25 ᾿Αριςοτέλης ἐνταῦθα κέχρη (55). εὐθύνας γῦν πάντες δεδώ- 
κασιν" ὅτε γηδ περὶ φωνῶν μόνον, γραμματικὸν γ ἔργον τῦτο" ἀ 

(Ὁ Ῥογρβγτ. ἢ. 2. δ᾽ Ἀριςοτέλης κατανοήσας ὅτι τινὰ εἴδη ἃ ἐπιγίνεται περὶ νοημάτων, τῶτο γὃ τῆς περὶ ψυχῆς" τε περὶ πραγμάτων 
ὅταν τὸ οἰκεῖον τέλος λάβῃ τὸ γινόμενον ἢ ὑπὸ φύσεως ἢ ὑπὸ τέχνης, ὥσπερ μόνων, τῆς πρώτης δ τῦτο φιλοσι οφίας. ὼ ὅτι ὃ βιβμον τῦτο 

ὅταν ὑπὸ τῆς φύσεως τὸ καταβληθὲν σπέρμα ζῶν κινηδὲν καὶ ἀποτελεσθὲν ἀρχὴ τῆς λογικῆς, διὸ περὶ φωνῶν, ἢ φιλοσυφίας, διὸ ἢ περὶ πρα- 

φίρε ἵεπος ἀποτελῆται, ὅταν ἔμψυχον γένηται καὶ τὼ ἰδιώματα φέρῃ ἐμ- 30 γμάτων, ᾧ διὰ τὰ ἄκρα ᾧ περὶ νοημάτων. ᾧ ὅτι ὑκέτι περὶ 

81 

ψύχα, τὴν ψυχὴν ἐντελέχειαν προσηγόρευσεν ἀπὸ τῷ εἰς τέλος τὸ οἰκεῖον 
ἀφικόμενον τὸ σπέρμα ἔμψυχον ἀποτελέσαν ζῷον" ὑπὸ δὲ τῷ ἀνδριαττοποιῶ 
ὅταν ὃ χαλκὸς ἀνδριὰς γένηται, ἰγτελέχειαν εἶναι τὸ εἶδος τῷ ἀνδριάντος τὸ 

περιτεδὲν ὑπὸ τῷ τεχγίτν τῷ χαλκῷ" αὐτὸς γὼρ (ὁ ̓᾿Άρις.) ἐποίησε τὸ τῆς 
ἐντελεχ,είας ὄνομα ἐπὶ τῶν τοιότων μὴ ὃν ἐν τῇ συνηθείᾳ... ἴ, 2 ὃ. τὸ ἦν 
τῆς κατηγορίας ὕνομω κείμενον ἐν τῇ συνηθείᾳ ἐπὶ δικαιολογίας ἐλεγκτικῆς 
τῆς διὰ λόγων μηνόσεως λαβὼν αὐτὸς (δ᾽ Αρις.) τὰς τῶν λέξεων τῶν ση- 
μαντοιῶν κατὰ τῶν πρωγμώτων ἀγορεύσεις κατηγορίας πρισηγόρευσεν" ὥςε 
πᾶσα ὡπλῆ λέξις σημαντική, ὅταν κατὰ τῷ σημαινεμένν πρόύγματος ὧγε- 
μευδῇ τε καὶ λεχθῇ, λέγεται κατηγορία. 

Ῥεχῖρρ. Α β. τῇ κατηγορίᾳ, ἢ ἀντίκειται ἡ ἀπολογία, τῦτο τὸ ὄνομα 
τέταχεον ἡ διάλεκτος, ὥςε εἰκότως ἄν τις αὐτὸν (τὸν ̓ Αρις.) αἰτιάσαιτο 

ὅτι ξενίζει ἐν τοῖς ὀνόμασι. πόσαι, ὦ Σέλευκε, πρὸς ταύτην τὴν αἰτίαν ἀπαν- 

τήσεις φέρονται ὑπὲρ᾿ Ἀριςοτέλυς: καὶ ταύτας ἕξες: νοῆσαι ἔκ τε τῶν Αλεξάν- 
ἂν καὶ Τιορφυρίν... δείκνυσι τοίνυν ἡ τῆς κατηγορίας ἔπιγραψφὴ ὅτι καὶ τὰ 
Ἴδη καὶ τὰ εἴδη καὶ πάντως τὰ καθόλν καταγορεῖται κατὰ τῶν ὑφ᾽ ἑαυτοῖς 

ὅτων, καὶ αἱ σημαγτικαὶ λέξεις αἱ Ἀοιναὰ κατηγορεύονται κατὰ πασῶν τῶν 
ἑπντετιυγμένων μερικῶν λέξεων. κατηγορίαι ὠνομάσθησαν ἀπὸ τῷ κατηγο- 
μοίοσεθαι, ὅπερ ἰςὶ λέγεσθαι κατά τινος ὑποκειμένν. καλῶς μα καὶ βραχέως 

ἐδδεξε" καὶ γὰρ εἴπερ ἄλλι τιὸς καὶ τῆς συττομίας φροντιςέον, ἴκε μὴ εἰς 
τὴν αὐτὴν τοῖς προειληφύσιν ἀπειρίαν ἐμπέσωμεν. 

φωνῶν μόνων, δὲ περὶ νοημάτων ἢ πραγμάτων, ἀλλὰ πάση 

τοιαύτη μονίδι ἡ λοιπὴ δυὰς ἀκολυθεῖ͵ δῆλον ἐντεῦθεν. τε οἱ πρῶτοι 

(Ὁ Ῥογρβυσίυ πρὲς πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν ἔ. 2 ὁ. ἐπὰ ἄπορον φαίνε- 
ταί μοι τί ποτέ ἔςι τὸ λεγόμενον, πότερον φωγὴ ἢ πρᾶγμα ἢ νόημα, τῦτό 

μοι σαφῶς ἐπιδεῖξαι πειρθητι. --- ἴδει μὲν συντόμως ἀποκρίνασθαί με πρὸς 
τὴν ἐρώτησεν ὅτι προηγυμένως σημαϑεΐαι τὼ νοήματα, κατὰ συμβεβηκὸς 
δὲ καὶ τὰ πρώγματα. ἐπὰ δὲ «πολλὴ περ τῶν λεγομένων ἐςὶν ἡ ζύτησις, 

“«Χείονα κἀγὼ περὶ τῶν λεγομένων εἰπεῖν θέλομαι" καὶ γὼρ ΣΣωσιγένης ὁ ἸΠερι- 
πατητικὸς παραλλήλυς ἐπιχειρήσεις περὶ τῶν λεγομένων ἀντεξήτασεν, ὁ μὴν 

περὶ μιᾶς τινὸς αὐτοτελῶς ἀπεφήνατο, ἀλλ᾽ ἰσομαχῦντας ἀφῆκε τὸς λόγυς. 

(Ὁ Ῥογργν. ἢ. ἅ ὃ. ἄρα ὅν πάντες ἐσφάλησαν περὶ τὴν πρόθεσιν τῆς 
τῶν κατηγοριῶν ἡνώσεως; --- ὑδαμῶς, ἀλλὰ καὶ Βοηθὸς ἐν τοῖς εἰς τὰς κα- 
τηγορίας εἴρηκε ταῦτω καὶ 'Ἑρμῖνος βραχέως. --- εἰπὲ τὰ 'Ἑρμίνε, ἐπείπερ 
«ἀτὼ φὴς διὰ βραχέων εἰρῆσθαι. --- λέγει τοίυν ὁ 'Ἑρμῖνος προκεῖσθαι ὅτε Ι 
τερὶ τῶν ἐν τῇ φύσει πρώτων καὶ γενικντώτων γενῶν (ὦ γὰρ νέοις προσήκυσαι, ' 
ἡ τῶν τοιώτοων διδασκαλία), ὕτε τήες αἰ πρῶται καὶ ςοιχειώδεις τῶν λεγομέ- 
γῶν διαφοραί, ὡς τὸν λόγον εἶναι δοκεῖν περὶ τῶν τῷ λόγυ μερῶν, ἀλλὰ 
μῶλλον περὶ τῆς καθ᾿ ἕκαςον γένος τῶν ὄντων οἰκείως ὧν ἐσομένης τῶν λεγο. . Ὁ 
μένων κατηγορίας. ΐ 



32 ΕΙΣ ΤᾺΣ ΚΛΊΤΒΓΟΡΙΑΣ. 

καλῶς ἔφασαν οἱ περὶ φωνῶν μόνων εἰπόντες “ὃν σκοπόν" λεγέ- ἀλλ᾽ ἐδὲ κ᾽ τὰς αἰτίας" φωνῶν κ 5 ψυχή, νῦς δὲ νοημάτων, 
τωσαν γδ περὶ ποίων φωνῶν, ἀσήμων ἢ σημαντικῶν: ᾧ ἐπεὶ μὴ τῶν πραγμάτων δὲ ὁ θεός, ἅπερ τρία, θεὸς νῶς ψυχή, εἰ ἡ αὐτο- 
περὶ ἀσήμων (γραμματικοῖς ἡ) αὖῇὸ μελήσυσι, παρ᾽ οἷς ἐδὲν παρώγωγά ἐςι ἡ ἀρχὴ ὑποςάσεις διὰ τῶτο λέγον, ὅμως δια- 
διαφέρει τὸ Ὅμηρος “ὃ σκινδαψός, ὅσον ἐπὶ τῇ κλίσει), περὶ ση- φέρωσι ᾧ κ᾽ “ἃ αὐτοπαράγωγον" θεὸς Κ' 7) ἀφ᾽ ἑαυτῦ ἔχει ὃ εἶναι, 
μαντικῶν ἄρα, ὥςε διὰ τῦτο αὶ περὶ πραγμάτων, ᾧ διὰ ταῦτα ᾧ 5 νῦς δὲ ἢ ψυχὴ ἐκ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἀλλ᾽ ἀπὸ θεῶ, αὶ ὁ Κα νῦς ἀκίνητος, 
περὶ τῶν μεταξὺ νοημάτων. ὅτε οἱ περὶ πραγμάτων" λεγέτωσαν ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοκίνητος. ἀὶ τριττὸς ὄν ὁ σκοπός, ὡς ἤδη ἔφαμεν, 
Ὁ ἡμῖν ὶ ὅτοι, πῶς ταῦτα διδάξει ὁ φιλόσοφος, δακτύλῳ δεικνὺς ἀλλὰ ἢ πρώγματι ᾧ ὀνόματι εἷς, ἢ ὀκέτι χωύραν ἕξει “ὃ λέγειν 
ἢ λογῷ χρώμενος; ἀλλ᾽ ἐπεὶ μὴ ὃ πρῶτον (μερικὰ γ τὰ τοιαῦτα), ὅτι σκοπὸς ταῖς Κατηγορίαις περὶ φωνῶν ὡς ἐχφωνυμώων ἢ περὶ 
ἃ δεύτερον ἄρα" “ἃ διὰ τῶτο ἡ περὶ τῶν λοιπῶν δύο ὁ σκοπός. νοημάτων ὡς νου μένων ἢ περὶ πραγμάτων ὡς ὑφεςηκότων" ἀλλ᾽ 
δέ γε οἱ περὶ νοημαίτων" ἐρόμεθα δ αὐτιὲς περὶ ποίων νοημάτων, 19 ὥσπερ περὶ τῶν κατηγοριῶν πᾶσι συμπεφώνη ὁ σκοπὸς εἶναι, 

τῶν διακένων, οἷον τραγελάφυ ἢ ἱπποκενταύρυ, ἣ τῶν ἐποχωμένων κἂν ἄλλος ἄλλο περὶ τύτων ἐνενόησεν, ὅτως ᾧ περὶ πάντων ἅμα, 
τας πράγμασι; ᾧ ἐπεὶ μὴ “ὃ πρῶτον (ἐκέτι γδ ἡ φιλοσοφία γνῶ- ὡς ἤδη ἐδείχθη, φωνῶν λέγω ᾧ πρωγμαίτων ᾧ νοημείτων, δικαιό- 
σις τῶν ὄντων ἀλλὰ τῶν μὴ ὄντων), “ὁ δεύτερον ἄρα, ᾧ διὰ τῶτο τερον “ἦν σκοπὸν λέγειν. ἀλλὰ περὶ Κὶ τύτων ὅτως. χρήσιμον δὲ 
ἢ περὶ πραγμάτων ἐςί, δῆλον ὅτι ἡ περὶ φωνῶν ἡὶ περὶ νοημά- “ὃ παρὸν σύγγραμμα πρὸς τὴν εὕρεσιν τῆς ἐν τοῖς ὦσιν ἀληθείας, 

των" ἑρμηνεύυσι γδ αἱ φωναὶ τὰ νοήματα. εἰ Μ᾽) μόναις ψυχαῖς «5 εἴπερ αἱ (ὦ προτάσεις ἐκ τῶν ἁπλῶν φωνῶν, ἐκ τύτων οἱ συλλο- 
διεζῶμεν, περιττὸς ἂν ἦν ὁ τῶν φωνῶν ὄχλος, εὐθὺς ἀπὸ τῶν νοη- γισμοί, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις αἱ “ὃ ἀληθὲς ἡμῖν ἐφοδιαζυσαι πρὸς 

μάτων συγγινομένων ἡμῶν ἀλλήλοις" ἐπειδὴ δὲ παραπετάσματι τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν. χρήσιμον ὅν, ὡς δέδευκἢ, ὶ πρὸς φίλοσο-- 
τότῳ κέχρη τῷ σώματι ἡ ψυχή, δεῖἢ) οἷόν τινος πορθμεία τὸ φίαν μόνην, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὴ ἡ φιλοσοφία πρὸς τὴν τῶν ὄντων γνῶ-- 
λόγυ, ᾧ τὰ ὠγώγιμα τῆς διανοίας ἀλλήλοις διαβιβάσομεν. ὥκυν σιν. ἢ ἄλλως, ὅτι αἱ κατηγορίαι τὼ ὄντα περικλείωσι πάντα. ἔς! 
ἀκριβῶς ἀπεφήναντο ἕτοι, ἀλλὰ ταὐτόν τι πεπόνθασιν ὥσπερ ἂν 20 περὶ τύτυ ὁ ἐξ ἀποφάσεως ἐπιχειρῆσαι, ἐξ ὃ ἡ ἡ τάξις ἀναφανή- 
εἴ τινες τρεῖς “ἐν ἄνθρωπον ὁριζόμενοι ὁ αὶ αὐὸν εἴπη ζῷον ὁ δ σεῦ τῇ παρόντος βιβλίυ. ἐρῶμεν γδ ὅτι εἰ μὴ αἱ κατηγορίαι, ὁδὲ 
λογικὸν ὁ δὲ θνητόν, μηδεὶς δ᾽ ὅλον τῦτο, ζῷον λογικὸν θνητόν" ᾧ πρότασις" εἰ μὴ αὕτη, ἐδὲ συλλογισμός" εἰ μὴ ὅτος, ἐδὲ ἀπό.- 
δ ὺ περὶ φωνῶν ὁ σκοπὸς ἢ περὶ νοημάτων ᾧ πραγμάτων. ἀλλ᾽ δὲειξις" εἰ μὴ αὕτη, ὅτε διαίκρισις ἀληθῶν ἡ ψευδῶν, ὅτε ἐκλογὴ 

ἵνα μὴ ἑνὸς βιβλία τρεῖς σκοπὲς λέγοιμεν, ὃ ἡ αὐτῷ Ἰαμβλίχῳ κὶ τῶν ἀληθῶν ἀπεκλογὴ δὲ τῶν ψευδῶν, ἡ πάλιν τῶν ὠγαθῶν ἢ 
ἀπείρηἢ ἐν τοῖς σκοποῖς τῶν Πλάτωνος διαλόγων, “ὃν σκοπὸν εἴπω- 25 κακῶν" εἰ μὴ τῦτο, συνεξείληπτο τύτῳ “ὃ θεωρητικὸν ἢ πρακτε- 

| μεν τῶν Κατηγοριῶν περὶ φωνῶν ἁπλῶν σημαινυσῶν ἁπλᾶ πρά- κόν, ἢ τύτοις φιλοσοφία, ᾧ ταύτη “ὃ εὐδαιμονεῖν" ὥςε εἰ μὴ τὸ 
γμᾶτα διὰ μέσα ἁπλῶν νοημάτων τῶν κῷ' τὴν πρώτην θέσιν, ἢ τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον, εὐδαιμονία ἐκ ἦν. εἰ δὲ τύτων ἀπάν- 
τύτων ὑκ ἐπὶ μέρυς, ἐκ εἰδικωτάτων, ὑχ ὑπαλλήλων, ἀλλὰ τῶν τῶν αἴτιον, ὡς ἐδείχθη, αὐτό͵ πάντως ὅτι ἢ τὴν πρωτίςην εἴληχε 
γενικωτάτων. φωνῶν (' ἁπλῶς σημαινυσῶν ἁπλᾶ πράγματα, τάξιν, εἴγε ἢ αἱ ἁπλαῖ φωναί, πάσης τῆς τῶ ᾿Αριςοτέλες φιλο- 
ἐπειδὴ ᾧ “ὃ “Σωκράτης περιπατεῖ" φωνὴ μὲν ἐςι σημαίνασα 30 σοφίας. 

πράγματα διὰ μέσυ νοημάτων, ἢ πᾶσα πρότασις ἡ πᾶς συλλο- Εἰδέναι δὲ δεῖ ὅτι ἐξ γεγόνασιν ἐπιγραφαὶ τῆς πρωγματείας 
γισμὸς ὡσαύτως, κα 'μώτοι ἡ ἁπλῶς. τῶν »ζ' τὴν πρώτην δὲ ταύτης, Κατηγορίαι, ὡς ̓ Αριςοτέλης ἐπέγραψε, περὶ τῶν Κατη- 
θέσιν, ἐπειδὴ ἢ δευτέρα θέσις, ἥτις εἰς “ὃ ὄνομα ᾧ ῥῆμα τὰς φω- γοριῶν, ὡς οἱ ἑταῖροι αὐτῷ ᾿Αριςοτέλως, περὶ τῶν δέκα Τενῶν, ὡς 

γὰς διαιρεῖ αὶ περὶ τῆς συνθέσεως τύτων διαλαμβάνει, περὶ ὧν “ὃ ἄλλοι ἑταῖροι αὐτὸ πάλιν (ἔγραψαν γδ ᾧὶ ὅτοι κθ' ζῆλον τῷ διδα.- 
περὶ Ἑρμηνείας διδάξει, ἢ ἔτι τὰ συμβαίνοντα περὶ ἑκάςην φωνὴν 35 σχάλυ τοιαῦτα βιβλία), περὶ τῶν Τενῶν τῷ ὄντος, ὡς Πλωτῖνος 

: τεχνολογεῖ, ὦ δὴ γραμματικοῖς ἀνε" ὁ δὲ προκείμενος σκοπὸς ἀντιλέγων ταῖς Κατηγορίαις (ἢ), πρὸ τῶν Τόπων, ὡς ἴΛδραςος 
αι ΕἾ “ περὶ ἀδενὸς τύτων “ὃν λόγον ποιεῖ ἢ, ἀλλὰ περὶ τῆς πρώτης ἐξὶ ὁ ᾿Αφροδισιεὺς τῷ τὰ τελευταῖα τῶν Κατηγοριῶν συγγενῶς 
Ὰ θέσεως" αὕτη δέ ἐςιν ἡ καθ᾽ ὃ ἕκαςον τῶν ὄντων ὠνόμαςαι. οἷν ἔχειν πρὸς τὸς Τόπυς (“ἢ), περὶ τῶν Καθόλν λόγων, ὡς ̓ Αρχύ- 

(οἷ δέ δινι δὴ συνελθόντες ἄνθρωποι τόδε Ψ' τυχὸν ὠνόμασαν ἵππον τόδε δὲ ἄν- τας ὁ Ταραντῖνος, ὃς ἢ πρὸ ̓ Αριςοτέλυς γέγονεν Ἰπυθωγόρειος 
ἐκλο δΕ ̓  θρωπον, ἢ ἄλλο μὲν τι νικᾷ ἄλλο δὲ τρέχει, μὴ προσδιορισαίμενοι 20 

ὅτι ὃ β χρόνον σημαίνει “ὃ δ᾽ ὅ, ἐπεὶ ἢ αὐὰὴ τῆς δευτέρας ἐςὶ (Ὁ ϑιμιρίίο. ᾧ. 1 ὃ. οἱ δὲ περὶ τῶν Γ νῶν τῷ ἴΟντος ἢ περὶ τῶν Δέια 
θέσεως. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ᾧ τὰ ὀνόματα τὴς πρώτης θέσεως ἄπειρα, Τῶν ἐπιρράφοντες, ὥσπερ καὶ Πλωτίνῳ δοκεῖ ἐν τῇ πρὸς αὐτὸς ἀντι- 
αἱ δὲ κατηγορίαι ὡρισμέναι, δέκα, γάρ, πρόσκειἢ διὰ τῶτο “ὁ αὶ λογίᾳ, πρὸς τὰ πράγματα ἀφορῶσι μόνον ἀλλ᾽ ἀ πρὸς τὸν λσγιςικὸν 
ἣν ἐπὶ μέρυς ἡ ὅσα ἑξῆς. ὥςε καὶ τριτὸς ὁ σκοπός, κἂν εἰ τὲ σσπόν. : 

ἩΑ͂ τοι "1 πο μος ὭΣ δ ἀκο- ὡς (ἢ) διαιρ!ίο, ξ 7 δ. ἐχ ὁ τυχών ἔξιν ἀπὴρ ὃ μετὰ τὰς Κατης- 
ἘΠΟντοαν τ τ νὴ ς ᾿ δθὰ ἡορίας εὐθὺς τὰ Τοπικὼ τάξας βιβλία, ἀλλ᾽ “Αδραςος ὃ ̓Αφροδισιεὺς 

λυθεῖ ταῦτα ἀλλήλοις, ἵνα ἢ οἱ σχοποὶ ὀνόματι μόνον τρεῖς ὦσι, ἀὴρ τῶν γνησίων περιπατητιιῶν γεγονὼς ἐν τῷ περὶ τάξεως τῆς ᾿Αριςο- 

πράγματι δὲ εἷς - ὅτε ἢ) πᾶσα φωνὴ νόημα ἔχει, διὰ τὰς ἀσήμως τρις φιλοσοφίας μετὰ τὴν τῶν κατηγοριῶν βίβλον τὰ Τοπικὰ βέλεται 
φωνάς, ἐδὲ πᾶν νόημα πρῶγμα, διὼ “ὃ σκινδαψὸς ἢ τρωγέλαφος. τετάχθαι. ᾿ 

1} μιεα 

ΒΟ ΌΝΕΣΝ ΌΕΨΑ 
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ὧν Δ. νικῷ δὲ πάσας ἡ ̓Αριςοτέλως ἐπεγραφή, τὴν ( β' αὶ τὴν. ἔμπαλιν αὶ τῇ Μετὰ τὰ Φυσικα" ὠρείττω δ τὰ καθόλυ τῶν μὲ- 
γ' ὁ δ΄, ὅτι ὁ αὶ Κατηγορίας ἐπυγράφων ἐνδείκνυ ὡς οἱ λόγο; ρικῶν ὅσῳ τὰ ἀΐδια τῶν φθαρτῶν" ἐδὲν τῦτο ἡ προΐφαται, 
δὶ ἰσχὺν. ἀπωγγελτυτὴν ὅ ὅπερ τὰ πρώγματα γεγόνωσι ὴ ἐκ ἄλλοι ἄμφω δὲ ἀληθῆ. ἀλλ᾽ ἐνταῦθα Κα εἰσανγωγυιωώτερον τὰ πρὸς ἡμᾶς 

περὶ ἄλλων εἰσίν, οἱ δὲ περὶ Κατηγοριῶν ἢ περὶ τῶν Τενῶν ἐκέτι πρῶτα ἔταξεν, ἐκεῖ. δὲ τὰ τῇ φύσει" τρντεραι ὃ ἐκεένα τῶν 
τῶτο ἀλλ᾽ ὅτι οἱ λέγοι κατόπιν εἰσὶ τῶν πραγμάτων ᾧ ἐκ αὐτά καὶ νῦν μαθήματα "'πρῷτα "ἃ δ τὴ φύσει τὰ καθόλιν, τῷ χρόνῳ ϑὲ 
εἰσιν ἀλλὰ περὶ αὐτῶν. ὅτως ὁ ̓Αριςείδης ἐχὺν μαρτυρῶν τὰ ἔμπαλιν" ϑεασμειοι δ τὰ καθόνωξα ὀψέ πότε τὰ καθέχυ προ- 
ὑπὲρ τῶν δ΄ ἐπέγραψε Κίμων Μιλτιάδης Θεμιφοκλῆς Περυνκῆς» βαλλόμεθα. καὶ ὃ ὅτι τὴν καθόλιν" τὴν αὐτὴν λαμβάνει. ἐνταῦθα ἢ 

ὅτως ὺ Πλάτων Φαίδων, Τοργίας, ᾧ τὰ ὅμοιᾳ.. ᾿Αριςοτέλης δὲ τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ ἡ τῇ Αποδερετυεῇ, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα Αἰ τὴν ἐξ ἀφαι- 
οἶδεν ἄμφω, ἡ μ'ὶ τῆς προθέσεωξ, οἷον περὶ Ἑρμηνείας., περὶ σέρεως ὶὶ ὑςερογενῆ ( δὼ ὁ ἐπαινεῖ τὴν: πρώτην, ἢ γ5 δευτέρα τῇ 
Ῥυχῆς, περὶ Οὐρανῶ, ἡ ἐκὺς τῆς προθέσεῳς, ὡς ἐνταῦθα ἐπὶ τὺ ἐπινοίᾳ) ἐν δὲ τῇ ̓μποβεντοῇ κα Ὁ τ Μετὰ τὰ Φυσικὸ τὴν κυρίως 
πτῶν ἑξῆς ᾿Αναλυτικῶν λόγει ἢ Τοποιῶν: ἢ τῶν ὁμοίων. «νικῷ δὲ ἐσίαν Ὗ φϑεραῖ, ἡ δευτέρα πρὸς ἡμᾶς" ὥςε καὶ περιπίπτει ὦ ἀντι- 
ἂν τὴν Τιλωτίυ, διά τε τὴν πρόθεσιν, ὅτι. μὴ πᾶν ὃν ἐὸν ὑπὸ φαζσει,͵ ὑδὲ νόθαν διὰ τῦτο τὸ παρὸν σύγγραμμα, ἀλλ᾽ δ᾽ ὅτι ἔφη 
παεηγνρίαν ἀραγεῇ, οἷον “ἃ σημεῖον καὶ τελεῖ ὑπὸ κατηγορίαν, εἰ τὰ πρός τι ὦμα εἶναι" καὶ ἣδ ἑαυτῶ δύγμα εἶπεν. ἀλλ᾽ ἑπόμενον τῷ 
ὃ καδὸ σέρας ὑπὸ τὰ πρός τι τελεῖ" ἡ ὅτι ἡ ἐπργραφὴ αὕτη ἁρμόζει ὁρισμῷ τῶν πρός τι τῷ λέγοντι μόνον “ὃ ἕτερον τῷ λωπῦ λέγεωχ, " 

Κι ξὰ ἔκι. 

᾿ φοῖς Ἡμλατώνιχοῖς γένεσιν, ὦ τοῖς. Ἱπερικατητικοῖς πᾶν ἃ δ ὃν ἐς ἐχὶ δὲ πρρής κῃ τῷ λαπῦ" διὰ δ τῶτο ὴὶ κεφαλὴ ἡ ζῷον ὦ πτε-. 
ἀσίας. μετέχει ἡ ταὐτῷ ἢ θατέρυ ἢ κινήσεως ἢ ςάσεως, καὶ πᾶν ρὸν κα ἡ ὄρνις ὁ πηδοίλιαν τὸ πλοῖον πρόᾳ τι ὦμα ὄντα; ὁδ᾽ ὅτι τὴν ᾿ 
δὲ ἐν ὑσία ἐςὶν ἢ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ ἄλλο τι τῶν δέκα γενῶν, ἀλλ᾽ κίνησιν νῦν αὶ εἰς ἐξ διαιρεῖ, ἐν δὴ τῷ πέμπτῳ τῆς φυδοιῆς εἰς δ΄. . 

ἐοίκασιν αἱ κατηγορίαι φρατεύματι χιλίων ἀνδρῶν εἰς δέκα ἑκα- αὐτῷ δ εὕρημα ὕξερον͵ ὺ μὴ εἶναι τὴν Ὕεσιν. ὸ φθορὰν κινήν 
τοντάρχας διῃρημέψῳ. νικᾷ ἢ τὴν πρὸ τῶν Τόπων ἐπιγραφήν" εἰ σεις, ὥσπερ ᾧ ἐν τοῖς Μετεωροις τὴ ὄψιν χΤ' ἐκπομπήν ωάῳ 
45 ἡ ἐξὸν τὴν τάξιν ἐπιγραφὴν ποιῆσαι, ὡς ἐν τὴ Μιτὰ τὰ ᾧυσικά, τ) δὲ τῷ περὶ Ψυχῆς ν᾽ εἰσδοχήν" ὕξερον δ εὗρε ᾧ τν εἰσδο- 
ἐλλ᾽ ἐκεῖ δικαίως " πάντων τῶν φυσικῶν μόνων αἴτιος ὃ πο χήν. νδ᾽ ὅ ὅτι ἔφη “ὃ ἐπις γὸν τῆς  ἐπισήμης πρότερον, ἢ τῆς αἰ- 

ὁ Ὑ δὴ ᾧ τῶν ὑπερκοσμίων. ἐνταῦθα δὲ ὅ᾽ αὶ γδ αὖϑὸ μόναι πρὸ θήσεως “ὃ αἰσθητόν" ἃ ἡ) δυνάμει, ἐφ᾽ δ ἡὶ λύσις, φυσικῆς ἐςὶ 

τῶν Τόπων, ἐλλὰ καὶ ὸ περὶ Ἑρμιρείας κα τὰ ᾿Αναλυτιχά, νικῷ δὲ πραγματείας, ἐπειδὴ πᾶν δυνάμει ἐ ἐν ὅλη: εἰ Ὁ ἡ ἐν ψυχῇ, ἀλλὰ 
ὺ τὴν ἴχτην" ὅτε ὃ χῷ' πάντων τῶν ὄντων αἱ κατηγορίαι ὄτε σχέσιν λαβυΐση πρὸς ὸ σῶμα. ὶ ὅτι δ᾽ αὶ νόθον, ἐκ τῶνδε ἀποδέ- 

ὲ ἡγορίαι δὲ λεγονὴ ἐχ ὥσπερ ὴ συνήθεια βιλῷ τὰς 25 δεικται, ὃ δὲ γνήσιον ὅτως, ἀπὸ τὸ συκηρομμέν πρῶτον τὴς 

ἐξ ἔγρωήμασι δίκας, ἀλλὰ διὰ “ὃ γενυκώτατον εἶναι ὶ ἀεὶ ὠγο- ἀπωβεαλω τὶ ἢ τῆς Ἐσύ τοι τῶν νοημαίτων, ἃ ἃ ανταχῦ ἴδια 

ρεύεωκ κατ᾽ ἄλλων, ὐχ ὑποκεϊο, ποτέ, οἰκεῖα ᾿Αριςοτέλως" ἀπὸ τῷ τοῖς ἑταίροις αὐτῷ ὁμασυμα γεγρά- 

Τνήσιον τὸ παρὸν σύγγραμμα ᾿Αριςοτέλως, ἀλλ᾽ καὶ νόθον, εἰ θαι συγγράμματα" ἀπὸ τῇ μνήμην αὐτῶ πομῖοχ, ᾧ ἐν ἑτέροις 
ἐν ἢ ταῖς Κατηγορίαις ὁμείτυμα ὺ συνώνυμα παραδίδοῦ μόνα, αὐτῷ συγγράμμασιν, λέγω δὲ τῶ παρόντος συγγραίμματος, ὀνο- 
ἐν δὲ ταῖς ῬΡητορικαῖς τέχναις ὦ πολυώνυμαι καὶ ὼ ἑτερώνυμα " ἔχει30 μαςὶ κατηγορίας αὐὺ καλῶῦντα " ἀπὸ τῷ εὐθύνας δῶναι πᾶσι τοῖς 
δ τὰ δ΄ καὶ νῦν, ἐπειδὴ ἀντίκειἢ τὰ Κὶ ὁμώνυμα τοῖς πολνωνύμοις, ᾿Αττικιςαῖς, ἡ πάντας τῦτο ἐκ β΄ βιβλίων εὑρεθέντων τῆς αὐτῆς 

τὰ δὲ συνώνυμα, τοῖς ἑτερωνύμοις τὺ δ ἸἩόῤμς Φῖνα μία ἡ ὑποθέσεως γνήσιον μόνον ἐπικρῖναι, ὥσπερ ἐκ μ' τὰ δ'᾿Αναλυτικά, 
γνῶσις), ἢ ὅτι “ῳ μόνων ὁ ὁμωνύμων ὺ συνωνύμων ᾧ παρωνύμων ὡς Αδραςος ἱςορεῖ. ἢ ἔτι ἀπὸ τῷ ἐκὸς τῷ παρόντος βιβλίυ ἀκέ. 
ἐδεήθη, διότι ἃ ἅ ὃν ὁμωνύμως Δ ι" θνν κατηγορεῖ, ταῦτα ᾧαλον εἶναι τὴν ᾿Αριςοτέλως φιλοσοφίαν. Χ- αὶ γνήσιον ἐκ τύτων. 

δὲ συνωνύμως τῶν οἰκείων εἰδῶν, ἡ ἀπὸ τῆς ποιότητος παρωνύμως 35 Ἧ δὲ εἰς τὶ κεφάλαια διαίρεσις ὅτως. εἰς τρία διαιρεϊ ἢ 
τὰ μετέχοντα ποιά. ἄλλως δέ, ὅτι ἐνταῦθα (ὦ τὴν. ἄτρμωον ἀσίαν.. ἃ παρὸν. βιβλίον, εἰς τὰ πρὸ τῶν Κατηγοριῶν ἤτοι εἰς τὰ προοίμια 
πρώτην καλεῖ τὴν δὲ καθόλου. δευτέραν, ἐν δὲ τἰρμμώω: ᾿ αὶ τὰ πρὸ τῶν ἀγώνων ἣ ᾧ προτέλεια, εἰς τὰς Κατηγορίας αὐτὰς 

» “κω Ν ΝΥ -“ δι το ἃ Η͂ 

ὦ ᾿διπιρίε. 8: καὶ Ἕὰρ καὶ ̓Αρχύτὰς τὸν αὐτὸν ἔχων σκοπὸν βι- Ἦν τ τὰ ὄργια τῆς π ον εἰς τὸ δ: τας ἘΔΉΡ 

Ἕλιον περὶ τῶν Καθοὰν λόγων ἐπιγρώψε. Βοξιβίυ5 ρ. 112: 4γολγ- Ὑορίας, ἃ ὁ δὴ ἐπιλόγων ἔχει τάξιν. ΝῊΡ ΤΡ τῳ τμήμα Ἢ 

- ἥδε δἰέαπι μος σοπιροσιῖὶ ἰἰδΡο8 φιιος Ἱκαϑόχυ λόγυς ἱπδογίροϊε, 40 ἔκθεσίς ἐςι τῶν 'συμβαλλομένων ταῖς κατηγορίαις, καὶ Ὁ ὧν ὀδεμίαν 
φαογισε ἐπ ργίπιο λαες ἀδεέπι ρταθἀϊοοιηστῖα εἰἰδροδιῖέ ; παῖς ἔχομεν ἀπὸ τῆς συνηθείας γνῶσιν" ἐν τῷ μέσῳ τοὺς. κατηγορίας 
Ῥοσέετίοσες. φιΐάαπι πο 6656 ἀτέξεοίείεπι ἤϊας αἀἰϊνϊἱοπῖς διδάσκει, τοί τε ὑκάρχοννα κὐταῖς διὰ τῶν ἰδίων ἢ τὰ ὲ οἷς ὑπάρχει 
ἑκνεπίογεπι ξμορίοαἰἑ σεμέ, σμοί Ῥγίλαβονίομα υἱν δαάεπε διὰ τῆς διαιρέσεως" ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ ἅπερ μόμως κατηγορίαις 

εοπεογίρείσεί; ἱπ φμᾳ δεπίοπιίᾳ Ιαπιδίἑολα μ᾿ οφορλμς ἐδ θεωρεῖται, ἔχομεν δὲ ᾧ ἀπὸ τῆς ἀηθεαὲ Μετρίαν τύτων ἄρον; 
πο ἱρποδι 5, ομὶ ποπ ξοπαοπεϊε ΖΤλοπεϊδεϊως, πεχιιθ σοποεάϊὶὲ ᾿ς δ᾽ «, 

ἐμπε γμε556 Αγολγίαπι. φιὶ. Ῥγίλαρογίσιιδ "7αγοπείπισφια 65- Ὁ συ! ὁ Ταῦτα Ἐδντὰ ὁμῖ, » ἀλλὰ τὰ β τ᾿ οὔταξε τὰ ὶ δὲ με- 

ξεῖ φαΐφιε ἐμπι"Ρίαίόπὲ αἰϊφιαπίμδειπι υἱκίεεῖ, σε" Ρεγῖρα- τέταξε, διὰ ὃν κόρον". μακρότερον, Ὁ ἂν ὕτως ἃ προφκορὲς φοῖς 

ἐείΐοεπε αἴίφιιεηι ΑΡολγίαηι, κὰὼ πόνο σρετὶ 'ἀμοίογιἐσίσπι “εἰσαγομένοις ἐγύκτο ὁ σύγγραμμα. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ἐπ 
νεϊμείαία ποπρπῖς σοπάφγδί.. δ τὰ τεχνριόν τι πεπείηιε,, τὰ πάντῃ, ὥγνωςα προθεὶς. ἢ διδάξας, ἵνα 

Ἑ : 

ὡμν 
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μὲὴ θόρυβιν τος ἀκροαταῖς ἐμποιήφη ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἄγνως τινα. 
προφέρων. τί δ εἶδεν ἀμύητος τούτων, τί βούλεῦ τὰ ὁμώνυμα 
ἣ συνώνυμα ἢ παρώνυμα, ἢ ὃ καϑ' ὑποκειμιόν ἢ ἢ ἐκ ἐν ὑποκειμώψ: : 

διὰ ταῦτα ἦν προδιδασκει αὐτώ, με δὲ τὼς κατηγορίας ἐπάγει τὼ 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

νεδὰ, ἀπείρων ὄντων, τῶν δὲ γραμμάτων πεπερασμένων, ὁμοίως 
ᾧ τῶν συλλαβῶν ᾧ τῶν ὀνομάτων. καθότι συμπλοὶ, ταῦτα πε- 
περασμένων, ὑκ ἠδύνατο ὃ πεπερασμένον τῷ ἀπείρῳ παρισωθᾷ- 
ναί, εἰ μὴ πολλάκις ἀνακυκληβῆ,᾿ ὅ ̓γενομέσυ τὼ ὁ ὁμώνυμα 

λοιπά, ̓  πάντη ἃ ἄγνωσα τῇ κε: τοιῦτο γδ “ὁ ἅμα, “ὃ πρότε- 5 ὑπέςη" ἐδὲν γδ ἄλλο τὰ ὁμείνυμα εἰ μὴ ἀνακύκλησις τῶν αὐτῶν 
ρὸν ἢ ὕςερον, τὰ ἀντικείμενα, ἡ κίνησις, ὃ ἔχεν" περὶ ὧν ἐκ ἔσι 
διαλαβεῖν μὴ προεγωσμένων τῶν κατηγοριῶν" αὶ Λ) ἠδύνατο πρὸ 
αὐτῶν ζηεῦραι. ὄντε πεὶ τῶν ἀντικειμένων, ποσαχῶς εἴωθεν ἀν-- 

τικεῖοχ,, ἐπειδὴ μιὴ τί πρός τι ἐγνώσκομεν πρὸ τῆς τῶν κατηγοριῶν 
διδασκαλίᾳς, μηδὲ τί ἅμα ἢ ἣ ποσαχῶς πρὸ τῶν πρός τι μηδ τί 10 τῶν φέρεῷ ταῦτα, κῷ καὶ " Πλάτωνα ὰ ἵν, κῷὶ ̓ Αριςοτέλη “ὃ ὄν, 
πρότερον διὼ “ὃ αὐτό, μήτέ μὴν ποσαχῶς “ὃ ἔχειν πρὸ τῆς τῷ 
ἔχεν ἐπιγνωο)είσης κατηγορίας. τογαρῶν ἀνωγκαίως κἀκεῖνα 

προέταξε ἡ ταῦτα μάλέτνει, ἡ ἢ εἰ μαβίος γνῶσιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς 

συνηθείας ἔχεμεν (ἢ... 
.. 6.441. “Ὁμωνμαν, 
τῆς διδασκαλίας, καταλιπὼν “ὃ εἰ ἔςιν ἥτοι ὡς σαφὲς ἢ ὡς πα- 

ρέλκον ἐνταῦθα διὰ “ὃ εἰσανγανγακιώτερον. εἶναι τοίνυν τὰ ὁ ὁμωώνυμαι, 
ἵᾳ μὴ ἢ τὰ πράγμωτα ἀνώγυμα" τῶν γδ σρωγμάτων τῷ ἀεὶ γί- 

τῶν ὁμωνύμων 

ἀπὸ τύχης | ἀπὸ διανοίας 

χρονικὴν ἔννοιαν 

μνήμην. ἐλπίδα 
ἥτιἀπὸτῦ παρελθόν: ἢ ἥτις ἀπὸ τῷ μέλ- 

τος ἰςίν, ὡς ὅταν τις λοντος͵ ὡς ὅταν τις 

μνημονεύων Αλεξάν- ἰλπίσας ὅμοιον 
ὃρυ ὀνομάσῃ τὸν υἱὸν γενέσθαι ὀνομάσῃ 
αὐτῷ ᾿Αλέξανδρον ᾿Αλέξανδρον 

ται κανκνν, 

κατ᾽ ἀμφότερα 
ὡς ὅταν μνημονεύων καὶ ἐλ- 
πίζων ὅ ὅμοιον ἀποβήσεσθαι 

ὀνομάσῃ τὸν υἱὸν Αλέξανδρον 

Ρ' 1α16. " τῶν ἀεγρλϑυνεις συμπλ." μ' τὰ ὁμώνυμα ᾧ 

ἀπὸ τῇ τί ἐσν ᾿Αβφοτῆος ἄρχε 45 

χξὶ μεταφοράν 

ὀνομάτων διαφόρων πραγμαίτων" καὶ ὺ ὅπερ ἐν λήγαις ἡ αὶ ἀμφιβολία, 
τῶτο ἐν ὀνόμασιν ἡ ὁμωνυμία. ἔςι τοίνυν τὰ ὁμώνυμα “ἐξ ἀνάγε 

κῆς ὺ ἄπειρα" “ὁ δ τῷ ἀπείρῳ συνεχταθὲν ἄπειρον ἢ αὐτό. τρία 
δὲ τὰ καθολικώτατα ὁ ἐβμίνυ μα, ὧν, ὅν, τί" Ὁ πάντων ἡ τῶν ὄν- 

ψΨ δὲ τὺς Στωϊκεὶς ὃ τί, ὅ' ὕτως τῦ τῦ ᾿Αριφοτέλως ἀποδείξαντος ἂν 

τῶς Ξοφιςικοῖς ̓ Ἐλέγχοις ὅ ὅτι ἡ ἔξι τὰ ὁμώνυμα ὶὶ ἐξ ἀνάγκης 
ὼ ἄπειρα, διατρέτεἢ ἡ τῶν κὰῤτῦ αὐτὰ βουλομένων ἀναν- 
σχυντία" τινὲς ὯΝ ἀναιρεῖν αὐτὰ βύλονδ λόγοις τοαέτωις. ..΄. 

. “χόγεῦ" ἡ ἀὶ λέγονῃ... ὡς Κα ἔνιαι βιλονἢ ̓ Αττριῷ ἔθει, 
ὡς δὲ ὃ "ὮΝ ἔχει, ἵνα ἐνδείξη ὡς τὰ ἀκύημα πολλὰ ὦ 
ἐςί πρώγματι ἕν δὲ ὀνόματι κτλ. Ὁ 

οὐ χρονικὴν ἔννοιαν 

ἀφ᾽ ἑνός 

παραδειγμα- 
τικ 

. »“ μέθεξιν ᾿ πρὸς ἕν 

-᾽ » ἢ 
ποιητικϑ αἰτία 

χειον σκοπόν, ἀρχόμενος τῆς βου κνλῶς τρέπε ξὶ τ τὴν διαίρε- 
συνώνυμα ἢ παρώνυμα, ὧν ἕκαςον ἐπισφραγίζεῦ “ὃν Ἰαμβλί- 20 σιν τῶν λεγομένων καὶ ἡ τῶν ὄντων κτλ. 

ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ͂ ΕἸΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ἢ. 
Ἐπειδὴ τῆς ̓ Αριςοτέλως ἐντὸς ἐθέλομεν γενέος, φιλοσαφίας, 

φέρετινὰ ἡμῖν συμβαλλόμενα εἰς ταύτην ζητήσωμεν. ἔςι δὲ ταῦτα 

δέκα ὃν ἀριθμόν, πρῶτον πόθεν τιὶὰ ὀνόματα τῶν φιλοσόφων αἱρέ- 
σεων, δεύτερον τίς αὶ διαίρεσις τῶν ᾿Αριςοτελικῶν συγγραμμαίτων, 

φίας, πέμπτον τίνα τὰ ἄγοντα ἐπὶ ταύτην, ἕκτον πῶς δεῖ παρα- 

σκευάσανα, τὸν ἀκροασόμενον φιλοσόφων λόγων, ἔβδομον τί ἃ εἴ- 

δὸς τῆς ̓ Αριςοτελικῆς ἀπαγγελίας, ὄγδοον διὰ τί φαίνετα, ὁ φιλό- 
σοφος ἀσάφειαν ἐπιτηδεύσας. ἔννατον ποῖα δεῖ ἢ πόσα προλαμ- 

τρίτον πόθεν ἀρκτέον τῶν Αριςοτελικῶν συγγραμμάτων, τέταρτον 20 βανεωχ, ἑκαξυ τῶν ᾿Αριςοτελικῶν συγγραμμάτων, δίένεωτον ποῖον 
τί “ὃ ἀναφαινόμενον ἡμῖν χρήσιμον ἐκ τῆς ᾿Αριςοτελικῆς φιλοσο- 

(ὦ ϑιπιρὶ. ἢ 9: τί ὅν μὴ καὶ ταῦτα προύταξε τῷ περὶ τῶν κατηγοριῶν 
λόην, ἢ διὰ τί μὴ κἀκεῖνα μετὰ τὰς κατηγορίας ἐπήγαγεν; ἀπορήσας ὃ 
Πορφύριος λύει καλῶς τὴν ἀπορίαν, ὅτι ἐκεῖνα μὲν παντελῶς ἄγνωςα ἣν 

ἀπὸ τῆς συνηθείας, τύτων δὲ ἐννοίαις μὲν ἔχομέν τινας κτλ. 

(Ὁ) Οοὰὰ. Ῥαγίδβ. Ἀςς. 1843 ζ. 21 εἱ 2061 ἢ. 126. 

δεῖ εἶναι ὧν ἐξηγσύμενον αὐτά, ἐπειδὴ τοίνυν ἀπηριθμήσαμεν 

ταῦτα, φέρε ζητῶντες ἕκαςον ὡς οἷόντε ἡμῖν ἐςὶν σαφηνίσωμεν. 
Πρῶτον Κα ὃν ὀνομαίζονἢ αἱ τῶν φιλοσόφων αἱρέσεις ἀπό τινων 

ἑπταῖ" ἢ γ ἀπὸ τῶν αἱρεσιαρχῶν, ὥσπερ οἱ Ἰπυθαγόρειοι λέγον καί 
25 τινες Ἐποκϑρειοί τε ἡ Δημοκρίτειοι Πυθαγόρα ᾧ Ἐποωίρα ἢ Δήμο- 

κρίτυ τὴν ὠρχὴν τῶν αἱρέσεων ἑκάςην συξησαμένωκ, ἢ ἀπὸ τῆς πα- 

απ ΨΝ ϑῦνος αν 

᾿ 
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τρίδος τῶν καταρξαμένων, ὦ ὡσπερ ἡ Κυρηναϊπὴ φίλοσοφία λέγε, ἢ ἐνεργείαις, οἱ διαδεξάμενοι αὐτὸν ὠγεμείϑησαν ὅτως, οἱ ἀπὸ τῷ 
ἀπὸ τῷ τόπυ ἔνθα ἐπαίδευον, ὥσπερ οἱ Ἰξτωϊκοί, ἐπειδὴ ἐν τῇ ςοῖ περιπάτυ. διεδέξαντο δὲ ὁ ᾿Ἀενοκράτης ἡ ὁ ̓ Αριξοτέλης, ὧν ἂν 
ἐπαίδευον τῇ ποικίλη, οἵ τεὲν τῷ Λυκείῳ Αὐκειοι οἱ χῷ’ τὴν ̓ Αχαδή- Δυκείῳ ᾿ ἐπαίδευσεν ̓Αριςοτέλης, ὁ δὲ ̓Ἀενοχράτης ἐ ἐν᾿Ακαδὴ- 
μιαν ἐξιγγύμενοι ̓Ακαδημιαϊο ἀ ἀπὸ τῷ τόπυ τὴν προσηγορίανἔλαβον. μίᾳ ὕςερον δὲ τοῖς β' ὁ τόπος ἐξέλιπε, ἢ ὠνομαώησαν ἀπὸ τῆς 
ἢ ἀπὸ τὸ εἴδυς τῆς ζωῆς, ὥσπερ οἱ ἹΚυνικοὶ φιλόσοφοι οἴτινες κύνες 5 ἐνεργείας τῷ διδεσκω Περιπατητικοί, τοῖς δὲ ἡ ἐνέργεια, ᾧ ὦνο- 
ὙΠΉΡΌΝΟΙ διὼ ὃ παρρησιαςιεόν τεὺ ᾧ ἐλεγκτυκόν" ὥσπερ δὲ κύων μαδλησαν ἀπὸ τῷ τόπυ ᾿Ακαδημαϊκοί. ἢ ἀπὸ τῷ τέλως τῆς φιλοσο- 
ἔχει “ὃ διακριτικὸν τῶν ἀρ α ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ὅτῳ  ὅτοι οἱ φίας, ὡς οἱ Ἡδονικοί " ὅτοι γ5 ἔλεγον τέλος εἶναι τῇ βίν τὴν ἡδονύ, 
φιλόσοφοι ἐποίων, ἢ τὸς ἡ ᾿ ἀξίως φίλοσοφίας ἐδέχοντο, τὸς δὲ ἐχ ἡδονὴν δὲ ταύτην ἥν ὑπολαμβάνυφιν οἱ πολλοί, λέγω δὴ τὴν πων 

ἀναξίως τῆς φιλοσοφίας ὺ "Ω δυναμώνς ἐνὸς γίνεοχ, φιλοσόφων δθητικήν, ἀλλὰ τὴν πολλὴν τῆς ψνχῆς. ἀπαίβειαν,. ἘΝ 
λόγων ἐδίωκον. διὰ “ἃ ἦν παρρησιαςυιὸν ἢ “ὃ διακιρίνεν αὐτὸς τύς 9 ὀ "Ἐπειδὴ τοίνυν εἰρήκαμεν ποσαχῶς ἡὶ πόθον αἱ τῶν φμλοσέ. 
τε δυναμέυς ᾧ μὴ δυναμόυς δέξαιο, φιλοσοφίας λόγυς, τύτν φων αἱρέσεις ὠνομαίδ)ησαν, φέρε αὶ τὴν διαίρεσιν τῶν ᾿Αριξοτελί- 
ἕνεκα Κυνοιοὶ ὠνομαζοντο" ὅθεν ἡ ὁ Πλάτων ἔφη “ἔχει δέ τι ὃ κῶν συγγραμμάτων ποιήσωμεν. τύτων τοίνυν τὰ μέν ἐς: με- 
ὃ κύων φιλόσοφον", ὅτω αὶ οἱ Κυνοιοὶ φιλόσοφοι ἀνυποςάλτως ρικά, τὰ δὲ καβόλι;, τὰ δὲ μεταξὺ τῶν καθόλν ἡ τῶν κῷ' μέρος. 
ἐλευϑεριάζοντες ἔκρινόν τε ᾧ διήλεγχον τά τε ὀρθῶς ἢ τὰ μὴ κα ἔςι μεροιὰ Κὶ ὅσα πρός τινας ἰδίᾳ, γέγραφεν, ἢ ἐπιφελιὰς ἢὶ ἵτερκ 
ὅτως ἔχοντα. πέμπτον λέγεῦ ἀπὸ τὸ τρόπυ τῆς ἐν τῷ φιλοσο- 15 τοιαῦτα (ἢ), καθόλω δὲ ἐν οἷς περὶ τῆς τῶν πραγμώτων φύσεως 
φεῖν διακρίσεως, ὥσπερ οἱ ἐφεκτικοὶ φιλόσοφοι, οἱ τῷ τῶν φιλο- ζητεῖ, ὡς ἡ περὶ τῆς Ῥνχῆς, ἡὶ περὶ Τενέσφως ᾧ Φθορᾷς, ἡ περὶ 
σέφων ὅλως ἐνόματος ἠξιώθησαν ὡς περὶ τῆς τῶν πραγμάτων Οὐρανῦ " μεταξὺ δὲ ὁπόσα περὶ ἱςόρίας ἔγραψε" ταῦτα ἢ ἦν ὅτε 
φύσεως ζητήσαντες, ὦ μὴν κατωρθωκότες" ἔλεγον γ ὅτοι παν- πρός τινας ἀποτεινόμενος ἰδίᾳ ἐξέθετο, Κὶ μὴν ἐδὲ καθόλυ εἰσί, τῶν 
τελῶς ἀκαταληψίαν εἶναι ἢ μηδένα μηδὲν γινώσκειν. ἧς ἐλέγχει δὲ μεταξύ εἰσι ᾧ γεγραμμέναι αὐτῷ Πολιτεῖαι ἀμφὶ τὲς ν' ἢ 
Εἰ δι’ ἄλλων πολλῶν ἰσχυρῶν τε αὶ ἀποδευιτικῶν ὁ Πλαΐτων, κέ- 20 διακοσίας ὅσαι, ἃς ὅτε πρός τινας ἰδίᾳ γέγραφεν ὅτε καθόλω (ἡ 
χρη δὲ ὶ τῷ τορίτῳ τοὶ ἐλέγχῳ ἢ ἐκ τὸ αὐτῷ δύγματος ὁρμώ- 2 ̓Αθηναίων πολιτεία ἢ τῶν δεινῶν, εἰ τύχοι; καθόλω ὁκ ἂν εἴη͵ 
μενος" φησὶ δ ὅτι ὑμεῖς ἐγνωκότες παντελῆ ἀποφαίνεοϊε εἶναι ἔγραψε ὁ δὲ ἵνα οἱ ἐντυγχάνοντες μετ᾽ αὐτὸν ἄνθρωποι ὃ κρίνοντες 
ἀκαταληψίαν καὶ ὅ᾽ εἰ Κὶ ὄν ὁκ ἐγνωκότες, καὶ δήπυ πιςεύσομεν ὑμῖν χῷ τί αὶ ὀρθῶς ἐπολιτεύοντο κ᾽ τί δὲ ἐχ ὅτῳς, τὰ βὶ ἔλωνῇ τὰ 

ἀπὸ γνάθων ἐποφαινομένοις " εἰ δὲ ἐγνωκότες, ἄρα ἔςι κατάνηψις, δὲ φύγωσι, ᾧ ταύτη ὠφελῶν. τὰ ὰ ἱ ἄν μεριὰ κα ἡ μεταξὺ χαιρέτω, 
ἔλεγον δὲ ἐκένοι μὴ εἶναι κατάληψιν τῷ λόγῳ τύτῳ χρώμενοι. 25 τῶν δὲ καθόλυ τὰ 'μέν ἐςι συντωγματοιὰ τὰ δὲ ὑπομνηματεκά. 
εἰ μέλλει εἶναι κατείληψις, δεῖ ὃ γοῶσκον ἐφαρμόζ εἰν τῷ γινωσ. ὑπομνηματικὰ δὲ καλϑνἢ ταῦτα ἐν εἷς τὰ ὁ κεφ ρλκια μόνω ἐπι- 
κομένῳ. εἰ δὲ μέλλει ι ἐφαρμόζειν, δεῖ “ὃ γινωσκόμενον ἑςαναι τε Ὑράφονῇ. ἰςέον Ὁ ὁ ὅτι “ὃ παλαιὸν εἴ τις προήρητο συγγράψανᾳς, 
ὼ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν, ἢ εἰ κινοῖτο ὃ Ὑσωσκόμενον, συγκινεῖο, ᾧ τιὰ εὑρισκόμενα κτ' μέρα αὐτοῖς εἰς τὴν τῷ προκειμῴν ἀπόδειξιν 
ὃ γνῶσκον παρακολυδεῖν αὐτῷ. εἰ τοίνυν τὰ πράγματα ἐχ μ συμβαλλόμενα κεφαλαιωδῶς ἀπεγράφοντο, πολλὲ δὰ ἐξ ἀρχαιο- 
κιν ἀλλ᾽ ἀεὶ κινεῖ ὶ κινυμένοις αὐτοῖς καὶ δύναται συγκοεο)αί, τε ὃ» τέρων βιβμων νοήματα ἐλάμβανον, ἵνα τὰ Κα ὀρθῶς ἔχοντα κρα- 
συνακολυθεῖν ἡ ἡμετέρα γυχή, ἀνώγκη ἀκαταληψίαν εἶναι. ὅτι ὦ τύνωσι τὰ δὲ μὴ ὕτως ἐξελέγξωσιν" ὕςερον πόα τάξιν τινὼ 
ὧν καῖ τὰ πρώγματα ἢ ἀεὶ ἐν ῥοῦ ᾧὶ ἀπρρροῇ ἐί, τυτέσιν ἐν ῥύ- αὐτοῖς ἐπιπροολέντες κα ὺ κάλλει λόγων καὶ ὃ. ἀπαγγελίας ἀσκήσει φαι- 
σει ἢ μεταβολῇ, ὀρθῶς ἐξασκονν ὅϑεν. καί τινος τῶν ἀρχαίων εἰρη- δρύναντες ὕφαινον τιὲ συγγράμματα. αὶ ταύτη διενήνοχε τὰ ὑπο- 
κότες ὅτι εἰς ὃν αὐὸν ποταμὸν ἐκ ἔρι δὶς ἐμβῆναι αὶ πρὸς ἐν αὐὺν μνήματα, τῶν συνταγμείτων. τάξει τε ὺ ἐν ἑρμηνείαις κάλλει. 
τόταν, ἔφη πρὸς αὐὸν ἕτερος τῷ ὄντι ἐξείᾳ τῇ διανοίᾳ ὡς ἐδ’ ἅπαξ" 35 τῶν δὲ ὑϑομνηματθιῶν τὰ αὶ ᾿ μονοειδῆ τὰ δὲ ποικίλα, μονοειδῇῇ 
ἅμα. Ὁ τῷ καθεῖναι ὃν πόδα ἐρρύη αὐτῷ "ὰ ὕδωρ πρὶν εἰς αὐὸ ὃ κα ἐν οἷς περὶ ἑνός τινος ποιεῖ τὴν ζήτησιν, μᾶλλον δὲ τὴ τῶν 

ἐμβῆναι σῶμα (ἢ). τῦτο Κα ὗν, ὡς εἶπον, ὀρθῶς ἔφησαν, ὅτι κεφαλαίων ἀνάμνησιν, ποικίλα δὲ ἐν οἷς περὶ πολλῶν. ὺ παῦλαν 
δὲ ἡ ψυχὴ ὁ ἡμετέρα ὁ δύνα τύτοις Βαρακάλυδειν, τῦτο ψεύδον" τῶν συταν μαχόσαν τὼ μέν ἐςι διαλογυκὰ τιὶ δὰ αὐτοπρόσωπα, 

ἐπέδειξε δὲ ὃ Πλάτων ὅτι αἱ σσυδαῖαι τῶν ψυχῶν ἀ ἡ μόνιν ὁ αὶ κα- διαλογικὰ ' ὅσα δραματικῶς διεσκεύαςαι χῷ' πεῦσιν ἢ ἀπόκρισιν 
τόπιν αὐτῶν ἣν εἰσέρχον,, ἀλλὰ ἡ τῷ τάχει τῆς κινήσεως αὐτῶν 40 πλειόνων προσώπων, αὐτοπρόσωπα δὲ ὅσα γέγραφεν ἀφ᾽ ἑαυτῶ. 
φθώνσαι προκπαντῶσι ἡ ὅτῳς αὐτῶν ἀντιλαμβένενῇ. ἕκτον ὀνο- 
μέζε καὶ ἀπό τινος συμβεβερότος, ὡς οἱ ὠπὸ τῷ περιπάτυ. ἐπειδὴ 
ἡ ὁ τιλάτων ἐξηγώμενος ἐβάδιζε, θέλων “ὃ ἑαντῦ σῶμα γυμνά- 
ζεω εἰς ἂν μὴ ἀθενέςερον γεγονὸς ἐμποδὼν γώοιτο ταῖς ψυχριαῖς 

(Ὁ Αππιου (6: Πύρρων... εἰς τὸν αὐτὸν ποταμόν φησι ἃς ἐμβῆναι 
ἀμήχανον... ὃ. δὲ μαθητὴς αὐτὸ Ἡ ρώκλειτος ἐπιτεήων τὸ ἄτοπον ἔλεγεν 

στι ὑδὲ ἅπαξ. 

καλεῖ δὲ τὰ (ὶ διαλογιιὰ ἢ ἐξωτερικά, τὰ δὲ αὐτοπρόσωπα καὶ ὸ 
ἀξιωματικὰ ἤτοι ἀκροα ματονάί. κα ᾧὶ ἄξιον ζητῆσαι τί δή ποτε ὅτως 

ὠνομασησαν. τινὸς μὲ ἦν ὅτι τὰ διαλογικοὶ δὶ ἐξωτεροιὰ ἐχάλεσαν, 

ἐπειδὴ “ἐν ἴδιον σκοπὸν ἐκ ἐδήλωσεν ἐν αὐτοῖς ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἄλλων 

(Ὁ Αἰβπιοα. ζ. 7: μερικὰ μὲν ὗν ἐςὶν ὅσα πρός τινα ἰδίᾳ γέρφαπται, ὡς 
μπιςολαί, ἢ ὅσα ἐρωτηθὰς ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρυ τῇ Μακεδόνος «ερί τε βασιλείας 
καὶ ὅπως δεῖ τὰς ἀποικίας ποιεῖσθαι γεγξάφηκε. 

Ε2 



εὐ , 

396 ΕΙΣ ΤΑ͂Σ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

προσώπων ἀναπλαίττει τὰ τυχόντα. τῶτο δὲ ψευδές ἐςινν" ἔξω- ἐν ἐκείνοις κἐρηῇ ἀποδείξεσι ἡ συλλογισμοῖς, ἐμέλλομεν δὲ 
τερυιὰ 5. ὠνόμαξαι ἐπειδὴ πρὸς τὺς ἐπιπὸλαίως συνιέντας γέ. αὐτὼς ὠγνοεῖν ἀνήκοοι τῶν τορίτων ὑπάρχοντες λόγων, διὸ τῦτο 

Ὑραπῇ, ἐσηηδεύσαντες τῷ φιλοσόφυ ἐν αὐτοῖς φράσιν τε σαφες ἔ- ἄρα ἀπὸ τῆς λογικῆς ἀρετίῃ τρκθσμηήσανταξ τὶ τὰ δαυτῶν ἤθη 
βαν αὶ τὰς ἀποδείξεις ὑκ ἀποδεικτοις, μᾶλλον δὲ πιθανὰς ἐξ ἐνδό- ἡ δίχα τῆς ἠθικῆς πρωγματείας. μ' δὲ τ λογικὴν ἱτέον ἐπὶ γὴν 

ξὼν, τὰ δὲ ̓ἀκροαματυκὲ ὦ ὡς ἂν δέον αὐτῶν ἀκροάσαοχ “ὃν ὅπυ- ὃ ἠθικήν, ἢ ὅτως ἀντιληπτέον τῶν φυσικῶν; ἢ μετ᾽ ἐκεῖνα τῶν μα» 

δαϊόν τε ἢ τῷ ὄντι γνήσιον ἐραςὴν τῆς φιλοσιφίας, τῶν δὲ θηματικῷν, κα ὶ ὕτως ἐσχάτον τῶν θεβλογρθῶν; Τέταρτον ἐπὶ τέτοις 

ἀκχροα ματικῶν τὼ μεὶ ἐςι ϑεωρητοιὰ. τὰ δὲ πρακτικὰ τὰ δὲ ὁ ὀργα- ζητητέον τί “ὃ τέλος. ὰ ὁ ἀνκφαινέμενον ἡ ἡμῖν χρήσιμον ἐκ τῆς 
γινοί, ϑεωρητοιὼ ΚΑ ὅσα περὶ τὴν διάκρισιν ἔχει τῷ ἀληθῦς ἢ ψευ- ᾿Αβιφοτελωοῆς φιλοσοφίας. - αὶ λέγομεν ὅτι ὃ ̓ ἀνενεχθῆνκι. ἐπὶ τὴν 
δῦς, πρακτικὰ δὲ ὅσα περὶ τὴν τῇ ὠγαθῶ καὶ ὺ τῦ κακῦ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τον, ἁπάντων ἀρχὴν ἢ γνῶναι ὅτι μία ἐξὶν αὕτη ἀσώματος ἂμε- 

ο Μύρητοιν: ὑποδύεταί τινα ὡς ἀληϑὴ Κα ὅ' ὄντα, μὴ ὄντα δὲ ἀληθῆ, 4 ρὴς ἐπεῤίληπτος ὠπεριόριςος ,ἀπειροδύναμος. αὐτουγαθότης " ὁ 

ᾧ ἃ πρακτικὸν ὁμοίως τῷ τῷ ἀγαθῷ κεχριάσμενα ὀμέματι μὴ ὄντα μόνον ἀγεθόν. ἰςέον ἡ) ὅτι ὥσπερ χευκὸν λέγομεν ἃ δεδεγ μέραν 
ὠγαθά͵ δεῖ ἡμᾶς ὀργάνυ τινὸς τῷ διακρίνοντος τὰ ἸἩδαΕ: τί δέ σῶμα τὴν λαμπρότητα, λευκότητα δὲ αὐτὴν τὴν ποτητα; ὅτω 
ἐδι τῦτο; ἀπέδειξις. πάλιν δὲ τῶν δευρηιῶν ΕΝ ϑεολογικὸν ὁ καὶ ἐπὶ τῆς ὠγαθότητος" ὠγαθὸν 5 λέγε “ὁ δεδεγμένον «σῶμα τὴν 
δὲ μαθηματικὸν τ δὲ φυσιολογικόν᾽, ἢ τῶν πρακτικῶν “ὁ δα ὦ Σ ἀγαδέτητα ἃ αὶ “ὃ μετέχον εοὐτῆς, ἀγαθότης δὲ οἷον υσία ὕπαρξίς 
κὶν “ὁ δὲ ὀὐκκονομικοὸν ὰ δὲ μαθητικόν" ὺ τῶν ὀργανικῶν τὰ ἐς 48 τις σα. Πέμπτον ἐπὶ. αὐτο: ὥπήσωμεν. τίνα τὰ ἀνάγοντια ἐπὴ 
τὰ. περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς μεθόδυ, τὰ δὲ εἰς τὰ περὶ τῶν ἄλλως εἰς τὴν εἰρημένην “ἀρχὴν ἡ ἡμᾶς; ἥτις ἥμν: ἐκ τῆς ᾿Αριςοτόλορ. φαίνεϑ 

τὴν μέθοδον συντελέντων, τὴν ἀποδεικτικὴν λέγω. ἐπειδὴ ηδ ψιλοξοφίαδ: ὃ λέγομεν ὅ ὅτι ΡΟΤΌ ν ἱ ἡ ἠθικὴ. πρωγματεία, ἔπειτα, 
ἀπόδειξις συλλογισμοὶ ἐπιξημονικοί, δεῖ πρὸ τύτυ “ὃν καθόλυ συλ- μετ᾽ ἐκείνην ἡ περὶ τῶν φυσυιῶν, αὶ ὄτως ἡ μαθημάτική, ἃ ἐσχαί. 
λογισμὸν εἰδέναι. ἀλλ᾽ αὐτὸ “ὃ. τὸ συλλογισμῶ ὄνομα δηκοῖ ἐχ της ἐπὶ τύτοις ἀντιληψόμεθω, τῆς θεολογίας. Ἕκτον ζητήσωμεν πῶς 
ἁπλῶν τὶ ἀλλὰ σύνθετον" συλλογὴν γάρ τίνων λόγων σημαίνει" 28 δεῖ Καραθαμλέσκεν, 'τὸν ἀκροασόμενον τῶν ἈππτϑΩν ΟΝ 
κῶν πρὸ ἐκείνυ δεῖ μαθεῖν τὼ ἁπλᾶ ἐξ ὧν συντίθενῇ), ταῦτα δέ Ὑραμμάτων.- ἢ λέγομεν ὅτι ὃν. πεπαιδευμένον τὼ ἤθη ὁ τὴν 
εἰσιν αἱ προτάσεις. ἀλλὰ καὶ ὺ αὐταὶ ἐξ πυβοτῶν αὶ ῥημάτων" ἐκῶν ψυχὴν ΚριδἸ πῃ θύσϑν: μὲ καθαρὸν γδ καθαρῷ ἐφάητεῦς ὐὶ ϑεμιτὸν 

μλι μ, δᾶ ταῦτα προμαθεῖν, τὼ ἐνόματα ἅν δν καὶ τὰ ῥήματα διδάξυσιν αἱ ὁ Πλάτων ἔφησεν. Ἕβδομον ἡμῖν πρόκειἢ τί ὃ εἶδος τῇ ἀπωγγε-- 
Κατηγορίαι, τὰς δὲ ἐρτάσας ̓ ἃ περὶ Ἕρμηνείας, “ἐν δὲ καφέλα; λίας τῶν ᾿Αριςοτελικῶν συγγραμματων. ὺ λόγεμεν ὅ ὅτι διαφε- 

συλλογισμὸν τὰ Ἰπρότερα ᾿Αναλυτικα, ταῦτα τοίνυν αἱ ἀρχαὶ 25 ῥῶτως ὁ φιλόσοφος. ὁρμήνευσας φαίνεϑ" ἐν ἅὶ δ τοῖς ἀκρεαμις 

"ἄμ (ες “δ τῆς μεθόδυ εἰσί. τὰ δὲ Δεύτερα ᾿Αναλυτικὸὲ αὐτὴν ἡμᾶς διδαξει τικοῖς. τ. Ἂ τὼ νοήματα ̓ πυκνός ἐςι ἢ φυνεξραμμένος ἢ ἃ ὦπο- 

ἰ τὴ μέθοδεν, ἀώτς ἐὸν ἀποδεικτικὸν συλλογισμόν. ἀλλὰ πάλιν Ρητοιός, κῃὶ δὲ τὴν φράσιν ἀπέρετος διὰ τὴν τῆς ἀληθείας εὗρεσίν 
πὶ’ ὥσπερ οἱ ἰατροὶ τὰ ἱξέβαε παραδιδόντες τοῖς νέοις μαθήματα τε ὰ δαψήνεαν, ἴσὶ δὲ ὅπῃ ὃ ἐεμεταθε τι εἰ δέοι. ἐν δέ γε τοῖς 

μέμρν σὺν τας ὠφελῦσι ᾧὶ τῶν ϑηλητηρίων ὑπὲρ τὸ τὰ (ἃ ἑλεῖν ϑικλαγικαῖς, ἃ ἃ πρὶς τὸς πϑλλὸς αὐτῷ γέγραπ, κα ὼ ἔγκυ φροντίζει 

τὰ δὲ φυγεϊν, ὅτω κἀνταῦθα, ἐπειδὴ οἱ σοφιςαὶ πράγματα πα- 30 τινὸς ὃ περιέργίας λέξεων ἢ μεταφορᾶς, ἢ πρὸς τὰ τῶν λεγόν-- 
ρέχυσι τοϊς τῆς ἀληθείας ἐὐὑρεταῖς, σαφιφθγοῖς τισὶ συλλογισμοῖς των πρόσωπα σχηματίζει ἃ εἶδος τῆς λέξεως, κα δὴ ἁπλῶς ὅσα λόγα 

αὐτὸς ἐθέλοντες παράκῤιίεονς, γράφει ἢ τῦτο ὁ φιλόσοφος, ἵα οἶδε καλλωπίζεν ἰδέαν... ἐν δὲ ταῖς ἐπιςολαῖς φαίνεῦ κατωβδωκωὸς 

φεύγωμεν αὐτιίς, καὶ λέγονται ὅτοι ἄλλως συμβαλλέοχ, τῇ με: ἐν ἐπιςολιμαῖον χἀρακτῆρα,, ὃν ὃ σύντομον εἶναι δεῖ ἡ σαφῆ ἢ 
θόδῳ, ὥσπερ εἴ τις ἐθελήσας διδάξαι πῶς δεῖ λόγυς συντεΐξαι, ἀπηλλαγμένον πάσης περισκελῶς συνθέσεως τε ᾧ φράσεως. ΟΥ- 

πρῶτον διέλθη περὶ ὁ μάτωστκ ὃ ῥημάτων ἢ πρὸ ἐκείνων περὶ 35 δοὸν ζητήσωμεν τί δήπονε τοιαύτην ἀσαφῆ διδασκαλίαν ἐζήλωσεν 
τῶν συλλαβὼν καὶ ὁ ἔτι πρὸ ἐκείνων περὶ τῶν ςοιχείων" ἡ, λέγε ὃ φιλόσοφος. καὶ λέγομεν, καθάπερ. ἐν τοῖς ἱερεῖς κέχρηνἢ παραπο- 
τὰ Κὶ ςοιχεῖα ἢ αἱ συλλαβαὶ ᾧὶ τὰ ὀνόματα ἢ τὰ ῥήματα τάσμασιν ὑπὲρ τῷ μὴ πάντας ἤδη ᾧ τὸς βεβήλως ἐντυγχάνειν 
ἀρχαὶ τῆς μεθόδυ τῆς ὥσπερ δεῖ λογοποιεῖν, τὰ δὲ περὶ αὐτῆς τοῖς ὧν ἐκ ἔςιν ἄξιον τυγχάνειν, ὅτω ᾧ ̓Αριςατέλης προχα- 

τῆς λυγοπρεαὶ περὶ αὐτῆς τῆς μεθέδυ" εἰ δ᾽ ἀκεριδμησαιτο κα ὁ τὰς λυύμματι τῆς αὐτὸ φιλοσοφίας κέχρηϑ τῇ ἐσαφείῳ,. ἧια οἱ αὶ 
τὸ λόγω κακίας, λέγοιτ᾽ ἂν ὅτος διειλέχθαι καὶ αὶ περὶ τῶν ἄλλων 40 σπυϑαῖοι δι᾿ αὐὸ τῦτο μᾶλλον ἔτι τὰς ἑαυτῶν συντείνωσι ψυχά, 
τῶν συμβαλλομένων τῇ μεθόδῳ. τοιαύτη ἡ τῶν ᾿Αρτὐτελιεῶν οἱ δὲ ῥαθύμως τε ἢ χαύνως Ὁ τοῖς τομίτοις προσιόντες λόγοις ὑπὸ 
συγγραμμάτων διαίρεσις. εἶν τς τῆς ἀσαφείας διώκων. ὅτω οἱ ποθγταὶ πλάττυσι μῦϑυς, ἄλλα 

.Ζητήσωμεν τρίτον πόθεν ἀρκτέον. ἀκόλυθον Κ' ἦν ἀπὸ τῆς "π᾿ ὁ ῥαυύμενον ἐπείτε λέγειν, ἄλλα δὲ τῷ ὄντι κρύπτοντες" ἐδ 
ἠθικῆς ἀρξαῶχ, πραγματείας, ὡς ἂν πρότερον τὰ ἑαυτῶν ἤθη κοσ- δήπυ ὃν ποιητὴν τῦτὸ ἀν ὑπέλαβον ἐννϑεῖν ὲ "ἃ φησίν, ὅτι ὁ Κρόνος 
μήσαντες ὕτω τῶν ἄλλων ἐνὸς γενώμεθα λόγων (ἢ). ὠλλ᾽ ἐπειδὴ 45 τὺς ἐξ αὐτῷ τικτομένυς υἱεῖς κατέπινέ τε ἡ ἥμει (το 2) ἀνόητέν 

(ὦ ϑδίμιρ!. [.3 2: δεῖ ἵν πρώτης τῆς ἀπὸ τῶν ἠθικῶν καταρτίσεως, ἐξ τὰς αὐτοφυεῖς περὶ τῶν ὄντων ἰννοίας. Ατατοαι. ζ, 8 δ: φαμὶν ὃ ὅτι τὰ 
ἀποδεικτικῶς ἀλλ᾽ ὀρθοδοξαςικῶς τὼ ἤθη παραλαμβανόντων ἡμῶν κατὰ τον μὲν ὀρθοδοξαςικῶς εἰδέναι τῶτο ὀφείλομεν κτλ, 



ἐν ΦΊΛΟΠΟΝΟΥ, ὃ 3 

ἐςον, δ᾽ ὅτι οἱ ϑεοὶ μοιχεύυσι (τῶν ἀτόπων δ εἴη τὸς Α μοχϑς ἀν- γενὴ ᾧ, ἐνροηματικαοί, ὅθεν ὁ ὅ Τιορφύριος εἶπεν “δὲν ἄρα περιττὸν 
θρώπυς χολαζενχ, θεοῖς δὲ αὐτὰ συγχωρεῖν), ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἄλλα τὰ ἐλλεῖπον περιέχει ἡ ἡ τῦ γένυς ῥηθεῖσα ὑπθγραφὴ τῆς Ἄὐλθίαξ, 
μέ τι ἐς: κ᾿ ἃ ὃ κεκρυμμένον ἀληθῆ, ἄλλα δὲ τὰ ὁ φαινόμενα. ὅθεν ὥςε ἡ ὁ σκοπὸς αὐτῷ: περὶ μόνων νοημάτων". ὶὶ ταῦτα αὶ ξὕωςα 
ᾧ δέος ἐξὶ μὴ τὰ τοιαῦτα πλάσματα ἐρριζῶε, ταῖς ψυχαῖς τῶν λέγυσι, ἢὶ δοκῦσι διαφωνέν, τῷ δὲ ὄντι ὅτι κα διαφωνῦσο ἀλλὰ πάν- 
γέων ἁπαλαῖς ὅσαις καὶ ὺ δυσμεταθέτως ἐχύσαις περὶ αὐτα" ἢ διὰ 5 τὸς ἀληθούωσι, πλὴν Π τες ἀλλ᾽ ἐκ μέρυς" ὥσπερ ὃ εἰ τρεῖς 

τῶτο τῶν ποιητῶν τὰς τερατωδεςέρυς ἀναπλιίττυσι μύθυς, ἵνα ἐριζόμενοί τινες “ὃν ἄνθρωπον ἀληθῆ αὶ εἴπωσιν, καὶ μὲν ὃ τέλειον πα- 
ἐξ αὐτῶν ὃ ἀ; ἄπιξον ἔχωσι. διὸ. τῦτο τοίνυν ὁ ἐμ ιο εὐώτωα Ραδιδόντες λόγυσι" φέρε γδ ἐξ ὑποθέσεως λέγειν τινὰ “ἄνθρωπός 
ἐπετήδευσεν, ὡς εἰρήκαμεν. . Υ̓ ἐξιζ' ᾧον», ἄλλον δὲ λέγειν “ἀλλὰ λογοοὸν ̓μόνον ἀρκεῖ", ἢ ἄλλον 

Ἑπόμενον δὲ ἔννατόν ἐςι ἐνπῆσαι πόσα ἢ ποῖα δᾶ προλαμ- ὅτι θνητόν, ἰδὺ πάντες ἀληθεύασι μὴ λέγοντες τέλειον δρισμόε. 
βανεὰς τῆς ἐξηγήσεως πανὸὺς: ̓ Αριφοτέλικῶ βιβλί.. ὥσπερ ὁ το- τὸ ἔξιν ὃν σκοπὸς ἐνταῦθα τῷ φιλοσόφῳ διαλαβεῖν περὶ φοκῖν ση- 
ξότης,. εἰ τύχη, σκοπόν τινα ἔχει πρὸς ὃν βώλει καὶ ὶ δ θέλει τυχεῖν, Ῥαινυσῶν τρήγμᾶτα, διὰ ἀάρων νοημάτων. ὅτι δὲ ᾧ ἀνάγκη ὃν 
ὕτως ἡ ὁ γράφων τι ἐπρὸς ὃ τέλος ἀφορᾷ κἀκείνυ σπυδάζει τυχεῦς λέγοντα περὶ ἑνὸς τῶν εἰρημένων εἶναι “ὃν σκοπὸν συνάγειν ὶ τὰ 
δέϊ ὧν τῶτο ζητεῖν ὅτι ποτέ ἐςι. δείπερεν ἐπὶ τύτῳ, τί χρήσιμον λοιπὰ δύο, ταύτη δείξομεν. ὅτε δὲ περὶ φωνῶν λέγω, δερὶ ἐσ 

ἕξομεν ἐκ τῇ συγγράμματος, εἰ μὴ ὴ συναναφαίνοιτο τῷ σκοπῷ" μων» φημὶ ἢ 'σημαντικῶν" ἀλλὰ περὶ ἀσήμων ὦ φημι, περὶ τύ- 
ἐπὶ πολλῶν 75 τῦτο συμβαίνει, ὥσπερ ἀμέλει ἐν τῷ κε Ψυχῆς 15 τῶν γ θδὲ εἷς λόγος τοῖς φιλοσόφοις " περὶ σημαντικῶν ἄρα. ση- 
αὐτόθεν τῷ σκοπῷ συμμανθάνομεν ὅτι χρήσιμόν ει περὶ ψυχῆς μαύυσι δὲ αὖ ἢ πρώγματα διὰ μέσων δηλονότι νοημάτων" ὁ δὲ 
ἐπεσκέφθαι., τρίτον τίς ἡ λέξις. αἰτεῖν τίς ἡ αἰτία τῆς ἐπεγραν λέγων τι᾿ πρᾶγμα, 'τὴν περὶ αὐτῷ πρῶτον ἔννοιαν ἔχων τότε 

φῆς, εἰ μὴ ᾧ «ὕτη πρόδηλος εἴη, ὡς ἐν τῇ περὶ οὐ ἣ ἐν τῇ αὐτό φησ" ὥςε πεβ τ τῶν τριῶν πρῶτον ἐξ ἀναΐγκης διαλέξεζ. 

περὶ Τνέσεως ἢ φθορᾶς. πέμπτον εἰ νόθον ἢ γνήσιον τῇ φιλο- ἀλλὰ δὴ ᾧ᾿ οἱ περὶ φραη μάτων λέγνντες εἰς μέσον ἐναγέδλω- 
᾽σέφυ - “πολλοὶ ΝΩ αὐτῶν συντιθέντες ἐπέγραφον τῷ τῷ τῷ τῷ ̓Αρισοτέ- 20 σαν. ἐπειδὴ τοίνυν. ᾧ τύτων τιὶὰὼ ἕ ἐν ψιλῇ ἐπινοίᾳ Ἡδνν ἐφίν, ὡς 
λυς ὀνόματι. ὃς ἐλεγκτέον ὁ ἐκ τῷ εἴδυς" ὃ πῆς χε: εἶδος αὶ ἦν ἡ ὁ τραγέλαφος καὶ Ἀ ἱπποκένταυρος καὶ ὶὶ ὅσα τοιαῦτα; τὰ δὲ ἢ ὄντως 
ποικιλία, τῶν νοημάτων ἡ ἡ ἐπανθᾶσα τοῖς λόγοις ἀλήθεια, ὕχη δὲ ἡ Ἷ ὑφεςῶτα ἐξὶν, καὶ ἴδήπυ "περὶ τῶν ἐν ψιλὴ ἐπινοίᾳ κειμένων δια 

φράσις α ἡ τῆς ἀπαγγελίας. διδασκαλία. ἕκτον δεῖ ζητεῖν τίς ἡ λαμβάνειν ἐρῶσι “ὃν φιλόσοφον, ἀλλὰ περὶ τῶν τως ὄντων ὃ 
εἰς τὰ κεφάλαια διδιρέσιες ὥσπερ. δ) ὁ ἐπεσχεμμένος ἵνάξνν τῶν ὑφεφιρώτων. ταῦτα Ἰβᾶς διδαξει κα αὶ τῇ δακτύλῳ ἐπιδεικνὺς ὅτι 

τῷ ἀνθρώπι μελῶν τε ἢ ἄρθρων, δ ὅτος ἄριφ' ἂν. προ ἢ “ὃ ἐξ αὐ- 25 τόδε ('  Εὐλον τόδε δὲ (εἰ τύχη) λίθος, ἀλλὰ διὰ φυπο τινῶν 
τῶν συντιβειίθη, ὅλον “ὃν ἄνθρωπον, ὅτως ὶὶ ὁ τὰ κεφάλαια ξὃ σημαινυσῶν αὐτὰ διὰ μέσων »νημάτων. ἀλλὰ. μὴ καὶ Ἂ πρὸς τὸς 

, λόγυ διελθὼν εἰς ἃ διήρηδ, ἄριςα αὶ αὐὸν ὃν εἴσεἢ τὸν λόγον. Δέκα- λόγοντας περὶ νοημάτων μένων εἶναι “ἦν σκοπὸν θεν ὅτι τὰ 
τον ἐπὶ πᾶσι δεῖ ζπεν τὸν ἐξηγύμενον τὰ ̓ Αριξοτέροις συγγράμ- νοήματα πραγμάτων εἰσὶ νοήματα Σ ὁ διδάσκων αὐτὰ τὰς σῃ 
ἕατα ἑποῖον δεῖ εἶναι. ὦ μγαὼ ὅτι. δεῖ ἡ ἄριξα εἰδέναι αὐὸν μαινόσας αὐτὼ διδάσκει φωνές. ὥςε δ᾽ τι ἂν τις εἴποι τῶν Ἔρηαῖ, 

ἁ ὁ μέλλει ἐξηγέϊονς, εἶναι μέντοι ἢ ἔμφρονα ἄνδρα" ὁ Κα Ὁ παρίςησι 30 ἐξ ἀνάγκης ὁμολογήσει κα ἡὶὶ τὰ ἄλλα δύο. καλῷς τοίνυν ἡμεῖς συ- 
τὴν τῷ φιλοσόφυ διάνοιαν» ὁ δὲ τὴν ἐν τοῖς λεγομένοις βληθταν νελόντες λέγομεν ὅτι σκοπός ἐσιν ἐνταῦθα 1 τῷ φιλοσόφῳ διαλεχ- . 

ἐξετάζει" ὁ αὶ δεῖ ἡ ὧι ὥσπερ ἐκμεμιδωκέμαι ἑαυτὸν πάντως, καὶ ὺ ἀνέ. ὅγνκι περὶ φωνῶν σημασυσῶν πράγματα, διὰ μέσων νοημάτων. 
χεὶκ ὅ τι ἂν λέγη, ᾧ σπυδαζ ιν. ἐκεῖνα πάντα κρατῦναὶ ὦ ἐξη-  τῦτο εἰκότως" “ὁ ἡ προκείμενον βιβλίον καὶ τὸ τῆς λογυιῆς Ἐραγμας 

γέ ὡς ἀληθὴ ποῦτα κἂν μὴ ὅτως ἔχη, ̓ἀχχὰ δεῖ ἕκαςον κρίνοντα τείας ἢ πάσης ᾿Αριςοτελυνῆς φιλοσοφίας ἐςὶ πρῶτον. ὡς δ ἣν ὧν 
βασανίζειν, ἐπίπροιδεν᾽ ̓ Αριςστέλες θέμενον, εἰ ἐ τύχῃ, τὴν ἀλήθειαν. 85 πρῶτον τῆς λογικῆς πραγματείας. περὶ φωνῶν διδαίσκει, ὡς δὲ ; 

ὕτως ἦν. ἐξηγεῖοχ, χρὴ “ὃν ἐξηγύμενον. Σ΄" ᾿ , προηγόμενον καὶ τ τῆς ἄλλης ᾿Αριςοτελικῆς φιλοσοφίας τῶν ὄντων 

᾿Αλλ ἰὸν τῶ τῶν Κατηγοριῶν βιβλίν βυλόμεθα ἄρξαδχ, ποιεῖ: διαίρεσιν, τυτέςι τῶν πραγμάτων. ἐκ δὲ τύτο δῆλον ὅτι 
φέρε τὰ Ἰπαῖμν τἰνωώτερον εἰρημώα ζητήσωμεν, ἘΡΡΟΣΘΝ σκοπόν, διὰ μέσων νοημάτων" τὰ ὃ ἄκρα διδασκόμενα ἢ “ὃ μέσον ἐξ ὠ- 
ἰςέον τοίνυν ὅτι διηνέχθησαν οἱ ἱ ἐξηγηταὶ περὶ τύτυ, οἱ δ Αἰ περὶ φωνῶν νάγκης συνδιδάσκει. ἀλλ᾽ ἵνα ἢ ὠἀκριβέξερον τῷ σκοπῦ ἐντιλαβι- 

εἰρηκότες ἐθέλειν "ὃν φιλόσοφον διαλαβέν οἱ δὲ περὶ πραγμάτων οἱ δὲ 10. μεϑα, φέρε τῶν ὀλίγον ἔμπρονγεν εἰρημένων ἀρεβηητομει ἐλέ- 
περὶ νοημαείτων. Ὁ Αράπηῦνα ἕκαςοι τὰ ὑφ᾽ ἑαυτῶν λεγόμενα ἕἘς« γομεν ὅτι τῆς φιλοσοφίας δύο ἐςὶ μέρη, τό τε θεωρητικὸν ἢ “ὃ 
των τῦ ὃ βιβλίων λέξεων, οἱ Κὶ περὶ φωνῶν λέγοντες ὅτι φαίνεῦ διαιρῶν πρακτοεῖν, ἡ ὅτι “ὃ θεωρητικὸν ἔχει περὶ τὺ κατάληψιν τῷ Ψεύ- 
τὰς φωνὰς ὅταν λέγη ὅτι τῶν λεγομένων τὰ Κ᾿ συμπλοκὴν λέ. δὺς ᾧ τῦ Υ ἀληθῶς, ὁ δὲ πρακτοεὸν περὶ τὴν διαίκρισιν τὸ τε ἀγαθῶ 
ἡεἢ τὰ δὲ ἄνευ συμπλοκῆς" οἱ δὲ τὶ πεαβέμαγύ ὅτι ταῦτα ὦ τὸ κακῶ. ἀλλ ἐξθθὴ τύτων ἑκοΐτερον. ὑποδύεῇ τινὰ Κ' ὡς ἀληθῆ 
φαίνε; διαιρῶν ὅταν λέγη ὅτι τῶν ὄντων τὰ ' καϑ'. ὑποκειμένυ 45 μὴ ὄντω ἀληθῆ, τινὰ δὲ ὡς ὠγαϑὰ μὴ ὄντα ἀγαδώ, ἵνα μὴ ἀπα- 
"σὸς λέγε, ἐν ὑποκειμένῳ δὰ ὑδενί ἐςινὶ οἱ δὲ περὶ νοημάτων, ὅτι τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν οἱ ἱ ἄνθρωποι, δὲ αὐτοῖς τινὸς ἐργάνυ διακρίνοντς 
μὴ ὃ πληρῶσαι ἐν περὶ τῶν δέκα κατηγοριῶν λόγον φησὶ “περὶ αὐτῶν τὰ τοιαῦτα, ἵνα ὥσπερ γνώμη τοὶ καὶ ὺ κανόνι χρώμενοι τιὰ 
τῶν γενῶν ἱκανὰ ἢ ταῦτα." γώη δὲ δηλονότι φησὶ τὰ ὕςερο. μὴ ἐφαρμόζοντα ἀπωθοῖντο. τῦτο δέ ἐ ἐςιν ἡ ἀπόδειξις. ἀλλ᾽ εἰ- 
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δέναι χρὴ ὅτι περὶ τὴν τῶν γενομένων γένεσίν τε ᾧ ποίησιν δύν γοριῶν, ἐν αἷς ἡ πρώτη θέσις τῶν ἁπλῶν φωνῶν ἡμῖν παραδίδο» 
τινῶν ἐςὶ χρεία. θεωρίας τε ᾧ πράξεως, ᾧ ἀντιπεπονθότως ἔχνδὲ μετ᾽ ἐκεῖνο δὲ ὃ περὶ Ἑρμηνείας ἐνάλεξόμεθα, ἐν ᾧ ἢ περὶ ὀνο- 
τὰ δύο πρὸς ἄλληλα." ὃ γ) τῷ ἑτέρυ πέρας τῷ ἑτέρῳ υἱνεῦ ἀ ἀρχὴ μάτων ἢ ῥημάτων ᾧ περὶ προτάσεων" εἶτα τὼ πρῶτα ̓Αναλυτικαΐ, 

᾿ καὶ ἡ τὸ ἑτέρα ἀρχὴ τῷ ἑτέρῳ γίνεῦ πέρας. ἀλλ᾽ ἵνα ἡμῖν ἡ διδα- ἐν οἷς ὃν καθόλων συλλογισμὸν ἔςιν εὑρεῖν, ᾧ ὅτως ὕςερον τὰ Απο- 
᾿ σκαλίαᾳ ἰώ χω θη, φέρε χρησώμεθω παραδείγματι. βύώλε- 5. δεικτι ἀρ ἦν 

ἐν ταῖς Κατηγορίαις περὶ πασῶν. τῶν φωνῶν 
ταί τις ἑαυτῷ κατασκευάσαι κώλυμα θάλπος ἢ ψύχυς ᾧ ἀνέμων δαλέγεϑ καὶ 'Ψ πᾶσαν ἡμῶν φωνὴν ἐνταῦθᾳ παραδίδωσιν; " δήπι . 
ᾧ ὄμβρυ, τυτέσιν ὀροφήν. ὁ τοῦτος σκοπεῖ ὅτι μετέωρος ἡ ὀροφὴ ἄπειρα γάρ εἰσι, τὰ δ᾽ ἄπειρα ἐπιςήμῃ ἐ περιλαμβάνονῃ, ὦ ὥςε 

μέειν κἀὶ δυνήσεδ᾽ δεῖ τοίνυν τινῶν τῶν ὀχύντων αὐτήν" ταῦτα δ᾽ διὰ τῶῦτο ἀὶ διαλήψεδ ἐὰν, πασῶν τῶν χτὶ μέρος ἀλλ᾽ εἰς καθόλε 

ἂν εἶεν οἱ τοῖχοι. ἀλλ᾽ ἵνα ὅτοι ςῶσι, δεῖ θεμέλια προκαταβλη- τινὰς ἀνάγων φωνάς, καὶ ἢ ταύτας ὑκ ἀορίςυς ἀλλὰ τῷ τῆς δεκάδος 

θῆναι. ἀὐ τῶν: ἀλλ᾽ να ταὐτῷ καταβληθῶσι, δεῖ τὴν γὴν ὀρύΐξαι. 40 ἀριθμῷ περιιεκλεισμένας " ὑπὸ δὲ ταύτας ἀνώγονἢ πᾶσαι. ὥσπερ 

ὕτω αὶ : θεωρῶν ἤρξατο αὶ ἀπὸ τῆς ὀροφῆς, ἔξει δὲ παρὰ τὴν ὄρυξνν ὁ οἱ Ὑραμματικοὶ τὰς λέξεις ταύτας ὑπό τινας ὀκτὼ Ὑενυοὶς 
᾿τῆς γῆς. ἐκῶν ἀνάπαλιν ἐν τῇ πράξει ἄρχε ἢ Κὦ ὀρύττειν τὴν γῆν κοινοτάτας συνέλαβον, ὄνομα ἥἥμα μετοχὴν ἄρθρον ἀντωνυμίαν 

ἐρύξας δὲ καταβόλλει τὸς θεμελίας, ἐ ἐπὶ ταῖς θεμελίοις τὸς τοίχυς, πρόθεσιν ἐπίρρημα σύνδεσμον, καὶ ἢ οἵαν δήποτέ τις ἐπυσήσειων ὑπὸ 
ἐπὶ τοῖς τοίχοις τὺ ὀροφήν, ὶὶ εἰς τὴν ἀρχὴ τῆς θεωρίας ἐτελεύ- μίαν τύτων ἀνάγεϊ, ὕὅτω ὸ οἱ φιλόσοφοι πάντα τὰ ὄντα βυλό- 

τῆσεν ἡ πρᾶξις, ὅτως ὃν αὶ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως. ἐπειδὴ 5 μένοι διδαξαι, ἐπειδὴ τὰ Ψ' μέρος ἀπερίληπτα εἰσι, συνάγοντες 

δ ἀπόδειξιν εἰδέναι βυλόμεθα, ἡ ἡ δὲ ἀπόδειξις συλλογισμός τίς ἅπαντα περιῤιλεισάν τε ὺ περιέγραψαν ὑπό τινας δέκα φωνείς. 
ἐςι, πρὸ ἐκείνης ἄρα ζητητέον τίς ὁ ἁπλῶς συλλογισμός. ἀλλ΄ λαβόντες Ρ (ἱ τύχη) τὴν ἸΞωκράτης φωνὴ ὺ Πλάτων ἡ ̓Αλ- 
ἐπειδὴ ὁ ἁπλῶς ὅτος συλλογισμὸς ὑκ ἔςιν ἁπλῶν πρῶγμα ἀλλὰ κιβιάδης, ὑ ὑπὸ καϑολικωτερον εἶδος ἀνήγωγον τὴν ἄνϑρωπος φω- 
σύνθετον, ὡς ᾧ; αὐτὸ “ὃ δ ἄνομα δηλοῖ (συλλογὴ γάρ τίς ἐςι λόγων), ν΄, ὁμοίως ᾧ τῶν χ᾽ μέρος κυνῶν ὑπὸ ἣν δος ἃ τῷ κυνός, τῶν. 
δεῖ ἄρα μαθεῖν πρῶτον τὰ ἐξ ὧν συντίθεν, ταῦτα δέ εἰσιν αἱ 20 χ᾽ μέρες ἵππων, οἷον ᾿ξανθυ καὶ ὃ Βαλίω, ὑπὸ τὴν τῦ ἵππι. ταῦτα 

προτάσεις. ἀλλ᾽ ἐπὲ καὶ ὺ αὖ Ὦ σύγκεινῃ ἐξ ὑποκειμένυ ὶ κατηγα- πάντα τὰ εἴδη συναγαγέντες εἰς ἕν τι καθολιιώτερον συνήγαγον Ὁ 
ρυμένυ, ὃ ὑπόκειϑ τὰ ὶ ὀνόματα κατηγορεῖ: δὲ τὰ ῥήματα, ἐ ἐπι- “ἃ ἄλογον. ὁμοίως δὲ ᾧὶ ἄγγελον αὶ ἄνθρωπον ὑπό τι συναγωνγόν- ᾿ 
σκεπτέον ἄρα ἢ περὶ ἢ τύτων. ἀλλὰ ᾧ ταῦτα σύγκεινῦ ἐκ τῶν τες ἕν ἐποίησαν “ὃ λογικόν. πάλιν ὃ λογικὸν ἢ ὃ ἄλογον εἰς 

συλλαβῶν, ἀλλ᾽ αὐτὰ καϑ’ αὐτὰ ὑδὲν σημαίνυσιν. ὡςε περὶ τό. ὃ συναγαγόντες ἐποίησαν “ὃ ζῷον. εἶτα συναγαγέντες πλα- 

σχὼν ὑδὲν ὁ φιλόσοφος ζητήσει" περὶ γδ τῶν ἀσήμων εἰρήκαμεν 25 τανον ᾧ συκῆν χὐπαίριττον κα αὶ τὸ κῷ μέρος εἴδη ἀνήγωγον ὑπὸ 
ὡς ὁδὲ εἷς αὐτῷ λόγος. ἄρ ὃν ἐπὶ τῶν ὀνομάτων ἡ τῶν ῥημάτων ἣν γόος ὃ φυτόν. ὁμοίως δὲ συναγαγόντες ἐχίνυς ᾧ ἀνὰ ΡΝ 
ςησόμεθα; λέγομεν ὅτι ὕ, ἀλλ᾽ ἐπέκεινα προβησόμεθα. ἐπέκεινα τὰ ἄλλα τὰ ὅμοια τύτοις ἀνήγαγον ὑπὸ ἐν Ὑένος ὰ ζῳόίφυτον, 
δὲ τύτων αἱ συλλαβαί. ζητήσομεν ὃ ὧν περὶ συλλαβῶν; λέγομεν μέ τὸ ζῴ καὶ ἢ τῷ φυτῶ, ἐπειδὴ ὅτε κινῶνἢ χφ' τόπον υς τὰ 

ὅτι ὀδὲ ταύτας. ἐκῦν εἰ ἡ τῶν ὀνομάτων ᾧ τῶν ῥημάτων ἐπέ. ζῷα ὅτε μὴν ἀναίογητα ες τὰ φυτά. ταῦτα πάλιν τὰ τρία, 
κεῖνα βαδιύμεθα ὺ περὶ συλλαβῶν ἐδὲν διαλεξόμεθα, ἀνάγκη 30 πὰ δὴ “ὁ ζῷον ἡ ὃ φυὲν αὶ ὃ ζῳόφυτον, συναγαγόντες εἴς τι 
εἶναί τι ἐν μέσῳ αὐτῶν. λέγομεν τοίνυν ὅτι ἔξι πρὸ τύτων ἡ πρώτη κοινὸν ἐποίησαν ὲ ἔμψυχον, λίθον δὲ καὶ ξύλα συνωγωγόντες ᾧ τὰ 
θέσις τῶν ἁπλῶν φωνῶν - εἰδέναι δ δεῖ ὅτι ἡ φύσις γινείσκυσα τύτοις ὅμοια ἀνήγαγον ὑπὸ “ὁ ἄψυχον" ἢ αὖθις “ὃ ἔμψυχον ἡ 

ὅτι κοινωνεῖν ἤμελλεν “ὁ ζῷον τῦτο, ἔδωκεν αὐτῷ φωνήν, ἵνα διὰ ἄψυχον συναγαγόντες ἀνήγαγον. ὑπὸ “ὃ σῶμα" εἶτα ψυχὴν ἢ 

ταύτης αἱ φωναὶ (αἱ κοινωνίαι 3) σημαίνωσι τὰ ἑαυτῶν νοήματα, ἄγγελον καὶ ὃ τὰ ὅμοια τόταις ὑπὸ ὃ ἐσ μαυον εἶτα ταῦτα ἌΝ 
συνελθόντες ἄνθρωποι ὅσοι τῆς αὐτῆς ἠβύλοντο κοινωνῆσαι πολι- 35 γαγόντες ἀνήγαγον εἰς τὴν γενικωτείτην ὦ ὀσίαν" ταύτης ἡ) ἀνώτε- 

τείας συνέθεντο πρὸς ἀλλήλωυς τόδε ἃ ζεὶ τύχῃ) ὀνομάζενς, ξύλον ἃ ρον ἕτερον ἐδῶ ἐ ἐσι. πάλιν συναγωγέντες ἀριθμόν, δίπηχν ἢ τρί- 

δὲ λίθων, κα ᾧ τὴν αὶ Κ Σωκράτης φωνὴν τῆσδέ δινος ὀσίᾳς κῃ  σήμαιν- πήχυ. ἀνήγαγον ὑπὸ ἕν γενικωτατον, τὺ ποσότητα. παδμν συνα- 

Τροήν, τὴν δὲ ὰ περιπατεῖν τῆσδέ τινος ἐνεργείας. γ᾿ τῦτο Κὶ ὃν “ὃ σὴν γαγέντες λευκὸν ἢ μέλαν ᾧ γραμματικὸν ὺ ἐπιςῆμον ἢ θερμὸν 
μαινόμενον ἅπασαι. φωναὶ ὀνομάζονται. κ᾿ δευτέραν δ ἐπιβολὴ ὃ ψυχρὸν ἀνήγαγον κενῶς ὑπὲ. ἕν ̓ ἡσυάπατος τὴν ποιότητα, 

ἐπέσκηψαν ὅτι ταῖς κ' τῶν φωνῶν δύναῦ συνάπτεοχ, ἄρθρα, χρόνοι 4 ἢ αὖθις δεξιὸν καὶ ὸ ἀριςερὸν ἢ φίλον ἢ ἐχθρὸν ὑπὸ τὰ πρός τι. ὦ 
δὲ ὑχί, ταῖς δὲ χρόνοι ἃ Π συντάττονῇ, ἄρθρα δὲ ὅ" καὶ τὰ ἐκάλεσαν παῖλιν ὅ ὅσα ἐν τόπῳ τοὶ λέγε εἶ ναι, οἷον ἐν Λυκείῳ ἐν ̓ Ακαδημίᾳ 
ἐνόματα ἦ ὅπυ τὰ ἄρθρα, τὰ δὲ ὅπυ χρόνοι ἡ ῥήματα. ΕΝ λόγο Φ ἣ ἐν ἀγορᾷ, ὑπὰὲ τὴν πῶ κατηγορίαν ἀναφέρονῦ. ὺ ὅσα δὲ ὑπό 
τὴν πρώτην ἐπιβολὴν πρώτην θέσιν ἐπχηκέναι αἱ φωναί, χ' δὲ τὴν τινα χρόνον ἀνάγον, ὑπὸ τὴ ποτέ κατηγορίαν ἐςίν, ὅσα δὲ ἀνα: 
δευτέραν θέσιν δευτέραν. ὁ τοίνυν σκοπός ἐςι τῷ ̓Αριςοτέλει δια- κεῖωῖ ἢ καθέζεοϊ, ὑπὴ τὴν κέος, ὅσα δὲ ὑποδεδέως ᾧ ὠπλίως 
λαβὲ καὶ περὶ ὀνομάτων ἁπλῶς ᾧ ῥημάτων, ἀλλὰ περὶ τῆς πρωώ- 45 ὑπὸ “ὃ ἔχειν, ὅσα δὲ τέμνεωᾳ, ἢ καίεοχ, ὑπὸ ὃ πάσχειν, ὅσα δὲ 
τῆς ϑέσεως τῶν ἁπλῶν φωνῶν συμαννσῶν ἁπλᾶ πράγματα διὰ καίειν ἣ τέμνειν, ὑπὸ “ὃ ποιεῖν. ἔσχον ὄν ὑσίαν, παιόν, ποσόν, πράς 
μέσων ἑπλῶν νοημείξων. ἣν κ᾿ τὴν θεωρίαν ὅ' ὑτὼν ἀναλύοντες τι, πῶ, ποτέ, ποιεῖν, πάσχειν, κεδχ, ἔχειν. ὴ ὁ [ἢ σκοπὸς ὅτος, 
ἐληλύθαμεν πὰρὰ τὴν πρώτην θέσιν. ἠρξάμεϑα ἢ" ἀπὸ τῶν Κατη- “ὃ δὲ χρήσιμον. αὐτόθι δῆλον" εἰ γδ ὠρχὴ τῆς λογιοῆς ἐςὶ πραγ- 
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ματείας ὁ τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον, ἡ δὲ λογιτη, ὡς εἰρήκαμεν, 
ἡμῖν διακρίνει “ὃ ἀληθὲς ἀπὸ τῷ ψεύδος ἃ “ὃ ἀγαθὸν ἀπὸ τῦ κακῦ, 

ἄρα συμβάλλεῦ ἡμῖν “ὃ προκείμενον βιβλίον. ἀλλὰ μὴν ἡ ἡ τάξις 
αὐτόθεν ἡμῖν ἀναφαίνεϊ,,. εἰρηκότων ἡμῶν ὅτι ἡ πρώτη θέσις τῶν 

39 

εἰς τὰς κατηγορίας αὐτάς, ἢ εἰς τὰ μῇ' τὰς κατηγορίας. “ὃ δὲ πρὸ 
φῶν κατηγοριῶν συμβαλλόμενον ἡμῖν ἔςαι εἰς τὴν τῶν κατηγοριῶν 
διδασκαλίαν: ὥσπερ οἱ γεωμέτραι πρὸ τῆς τῶν γραμμικῶν θεω- 
ρημάτων διδασκαλίας διδάσκυσιν ἡμᾶς τί ἐςι σημεῖον ἡ τί γωνία 

ἁπλῶν φωνῶν προηγεῖἢ τῶν ὀνομάτων ᾧ ῥημάτων, τὰ δὲ ὀνόματα 5. ᾧ τί εὐθεῖα, ὡς ἂν συμβαλλόμενα αὐτοῖς ἦ εἰς τὴν τύτων διδασ- 

ἡ τὰ ῥήματα τῶν ἁπλῶν λόγων, ὅτοι δὲ τῶν συλλογισμῶν τῶν 
χκαθόλει, ὅτοι δὲ τῶν ὠἀποδευςτικῷν συλλογισμιῶν " πρὸ τῆς τάξεως 

τοίνυν τύτων ὶ ὃ βιβλίον τῦτο πεποίηδ. Ζητητέον δὲ τί δήποτε Κα- 

τηγορίας ἐπέγραψε ὃ βιβλίον. λέγομεν. τοίνυν ὅτι ἐπέγραψε τῷ ὁ ὀνό- 

καλίαν, ὅτω ἡ ὁ φιλόσαφος ἐνταῦθα, ἐπειδὴ ἔμελλεν ἐν τῇ τῶν 

κατηγοριῶν διδέσκάνις μνημονεύσειν χέξεων τινων ἡμῖν ὠγνυΐξων, 

διὰ τῶτο περὶ αὐτῶν προδιδάσκειν θέλει, ἵνα δείξη “ὃν λόγον μὴ 
συνταράττειν, εἶτα διδάξει περὶ αὐτῶν τῶν δέκα πρό κῶς Ὰ 

ματι τύτῳ ὲ σύγγραμμα, ὑχ ὥσπερ ἐν δικαςηρίῳ ποικίλλεῦ αὕτη (0 ἀνε ἐν τῷ τέλει διαλέξεῦ περὶ τῶν μὲ τὰς κατηγορίας. ἐπειδὴ 
ἡ φωνή, αὶ 75 πρόκειἢ αὐτῷ ῥητορεῦσαι, ἀλλὰ μᾶλλον διδάξαι 
κερὶ γενῶν ἡ εἰδῶν, ἢ μαθεῖν ὅτι τὰ Κὶ εἴδη τοῖς αὐτῶν γένεσιν 

ν 4 ὑπέκενθ, τὰ δὲ γένη κατηγορεῖ: τῶν εἰδῶν ἑαυτῶν, ὡςε τὰ ὦ 
ἄτεμα μόνον τὑπόκειδ, τὰ δὲ ὑπάλληλα,, τυτέςι τὰ πρὸ αὐτῶν, 

δὲ ἐν τῷ ΕΎΒΗΝ φὰς κατηγορίας ἐχρήσατο λέξεσί τισιν ἐκ ἐγ- 
Αἰὐτώδν διαλήψεῦ καὶ ὃ περὶ αὐτῶν. ἀλλὰ ζπητέον τί δήποτε 

ὸ μὲ' ταῦτα περὶ τῶν κατηγοριῶν ἐδίδαξε. ἢ λέγομεν ὅ ὅτι τῶν 

β'κατ' ἀρχὴν ἐμνημόνευσε προλαβὼν υὑς πάνυ ἀγνώςων" εἰ ἦν 
τοῖς Α' πρὸ αὐτῶν ὑπόκειν;, τῶν δὲ μεταξὺ ταῦτα κατηγορεῖς, 45 ᾧ ταῦτα σὺν αὐτὰς ἔταξε, ὲ προοίμιον ἐχτείνεως συνέβαινεν" 

τὰ δὲ γενοκώτατα μόνως κατηγορεῖῷ. ἐπειδὴ τοίνυν αἱ δέκα φω- 

ναὶ τῶν γενικωτάτων εἰσὶ ἢ μόνον κατηγορῦνἢ μηδενὶ ὑποκείμε- 
ναι, διαὶ τῦτο Κατηγορίας ἐπέγρωψεν. 

Εἰδέναι δὲ δεῖ ὅτι ἐν ταῖς παλαιαῖς βιβλιοθήκαις τῶν βΑνα- 

ἐφύλαξεν αὐτὰ τοίνυν ἐν τον τέλει ὡς ἂν ἐγοσμόον ὁ ἐν τῇ συ- 

νηϑές, ὐ ἃ μὴν διηρθρω μένην ἐχόντων ὀντὼν τὴν περὶ αὐτῶν γνῶσιν" ὄθενὶ ὃ 

μὴ προδιαλαβὼν περὶ αὐτῶν ἐχρήσατο τύζτοις ἐν τῇ τῶν κατη- 
γοριῶν διδασκαλίᾳ. πάντες δ) ἄνθρωποι χρῶνο κφ' τὴν συνήθειαν 

λυτικῶν μ' βιβμα εὗρ», τῶν δὲ Κατηγορῶν δύο. ἐκ Π ἕτερον 0 τῇ τε ἅμα λέξει καὶ ἢ τῇ πρότερα αὶ τῷ τὸ ̓ κρήματος ἐνόματι.. πα- 

ἐχε τὴν ἐπιγραφήν (ὕτως δέ φημι τὴν ἀρχήν) “τῶν ὄντων τὰ 
Κὶ ὁμώνυμα λέγε τὰ δὲ συνώνυμα" "ἃ δὲ δεύτερον, ὅ ὅπερ νῦν 
ἔχομεν προκείμενον, εἶχε τὴν ἐπιγραφὴν τοικιίτη, “ ̓ ὅμωνυμα λέ- 

γε ὧν. ὄνομα μόρον κοινόν, ὁ ὁ δὲ ὅ ὅρος τῆς ἀσίας ἕτερος" ᾿ς προτε- 

μαδωσει τοίνυν ἀκριβῶς τίνα ποτέ ἐςὶ τὰ ὑπ᾿ αὐτῶν σημαινόμενα. 

τινὸς δὲ εἰρήκασι προσγεγραίφθαι νόθα, ὑπὸ τῶν βυλομένων ἀ ΟΝ 
νώσκεον, τὴς Τόπυς μὲ' τὰς Κατηγορίας εὐθέως" ἀμέλει τοι ἢ “ὃ ̓ς 
προκείμενον ΡΙΡΧΙ ὃν ὕτως ἐπιγράφασι Πρὸ τῶν Τόπων. ὅτοι δὲ 

τίμη δὲ τῦτο ὡς ταξει ἡ πράγματι σλδομακτῦν ὸ πανταχῇ 2: ὺ τῇ ἡεῤγκῷ ἡ τὴ τάξει ἀντικρὺς μείχονϑ, εὙς ἐδίδαξα ὅτι τῶν 

κετέρα. “ἦν ᾿Λριςοτέλην κοηρῦττον (ἢ. ὅτι δὲ γνήσιον τῦ φιλο- 

είφυ- ὃ σύγγραμμα πάντες ὁμολογᾶσι" Φαίνεῦ “δ ὁριςοτέλης 
εὐὲς ἐν πᾶσι ταῖς αὐτῷ βιβλίοις ἱεμφημένος τῶν ἐνταῦθα θεω- 
γιμάτων" εἰ τοίνυν. φήσομεν νόθον. εἶναι “δ᾽ βιβλίον, κἀκεῖνα πάν- 

ἅ Αἱ ὀνομάτων καὶ αὶ τῶν ῥημάτων προηγεῖῷ ἡ ἡ πρώτη θέσις τῶν ἁπλῶν 
φωνῶν προσεχῶς, διδάσκει δὲ ἐν βὶ ταῖς Κατηγορίαις περὶ ϑέσεων 

τῶν ἁπλῶν φωνῶν, ἐν δὲ τῷ περὶ Ἑρμηνείας περὶ ὀνομάτων τε 
ἢ ῥημάτων" ὥς ἑκάτερα ἔχον; ἀλλήλων ὥσπερ σειρά τις, ἢ ὅτε 

τως συννοθεύσομεν τύτῳ, ἣ εἰ ἐκεῖνα γνήσια... ἃ τῶτο δηλονότι 39 πρὸ ἐκείνα δύναταί τις ἄλλο ἀναγινυίσκειν ἢ τὰς Κατηγορίας ὅτε 

σὺν αὐτοῖς. δεῖ μόώτοι εἰδέναι ὅτι τὰ εὑρήματα. τῶν κατηγοριῶν 
ὑκ ἔςο αὐτῷ ἀλλὰ προὐπῆρχεν, ἡ δὲ τέτων σύνταξις ὑπάρχει αὐτῷ. 

. Διαιρεῖἢ δὲ “ὃ βιβλίον εἰς. τρία, εἰς τοὶ πρὸ τῶν κατηγοριῶν, 

μ᾿ ταῦτα ἄλλο ἣ “ὁ περὶ Ἑρμηνείας, ᾧ αὐὲς ὁ λόγος τε ᾧ ἡ τάξις 
ἄχρι τῶν δευτέρων ̓ Αναλυτικῶν (τυτέξι τῶν ᾿Αποδεικτικῶν) ἐςὶ 
τὰ ὀφείλοντα προλέγεδᾳ, πάσης ᾿Αριςοτελικῆς φιλοσοφίας (ἢ). 

ΠΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤλῷ. 
ΔΕΞΙΠΠΟΥ͂. πολλὲς καὶ ἢ ἀπείρως συγγραφὰς εἰς “ἃ βιβλίον χος καταβέβληνϑ.. .. «εδὸν ὃ κατανενόνρια, ες ὅτε πλείυς ἀν- 

τῶτο ἄλλοι τε πολλαὶ ᾧ μαλιςα Πορφύριος, εἶθ᾽ ὕςερον Ἰώμβλι- 35 τιλογίαι εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν γεγόνασιν ὅτε μείζυς ὠγῶνες κεκί- 

(Ὁ ϑιίμαιρὶ. ἢ. 8 δ: ἱςορεῖ δὲ ὃ ΓΆδραςος ἐν τῷ πε τῆς Τάξεως τῶν 
"Ἀριςστέλυς συγγραμμάτων ὅτι φέρεται καὶ ἄλλο τῶν ἹΚατηγοριῶν βιβλίον 
ὡς ̓ Αριςοτέλυς, καὶ αὐτὸ ὃν βραχὺ καὶ σύντομον κατὰ τὴν λέξιν καὶ διαιρέ- 

σισω ὀλίγαις διαφερόμενον, ἀρχὴν δὲ ἔχον “τῶν ὄντων τὰ μέν ἐς". πλῦθος δὲ 
ςέχων ἑχατέρυ τὸ αὐτὸ ἀναγφίφει" ὥςε τὸ βραχὺ κατὰ τὴν λέξιν εἶπεν, ὡς 

συπτόμως ἕκαςον τῶν ἐπιχειρημάτων ἐκτιθέμενον. οἴ. Αταπιοι. ἢ. 13 ὁ. 
(Ὁ) Ἔχοεγρία εχ Απιπιοηΐο, Βοεῖβο, Ὀαγὶάθ, Ὀεχίρρο, Ιοβδῆπθ 

Ῥδήορομο, Ῥογραυτγίο, ϑ:πηρ]ϊοῖο. φυογαπι Απηπιοιὶ! Ἡδγπιΐαθ 
ὦ. εοταιπειίατίυβ ἴῃ Ατίδίοιο 18 οαἰεροτίαβ θἀϊτυβ δεῖ Ὑεηει 5. ἃ. 
4545 8; Απίοὶϊ! Μδη} δενετίπὶ Βοοιμὶ ἰὼ ὁ. Α.. Ἰργὶ χαδιῖαον 
ἴα Βοείδὶ Ορρ. εποι. 1666.; Πορφυρίν εἰς τὰς ̓Α, κι ἐξήγησις κατ 

πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν Ῥαγί 5118 15Ὺ3 ἀ; Σιμπλικίν διδασκάλν τῷ μεγάλυ 
σχόλια, εἰς τὰς ̓ Α. κ. επεῖ. 4499 ἢ. ἱποάϊτὶ τε] χαὶ, ἐξήγησις σὺν θεῷ 

τῶν δίκα κατηγοριῶν ἀπὸ φωνῆς Δαβὶδ τὸ θεοφιλεςάτνυ φιλοσόφν ἰπ οοἀά. 
γαιίο. 1048 εἐ 1023; Δεξίππε φιλοσόφυ Πλατωνικῦ τῶν εἰς τὸς ̓Α, κ- 
ἀποριῶν τε καὶ λύσεων ἴῃ οοἀ, (οἰδ)ίῃ. 332; Φιλοπόνν εἰς τὼς κατη- 

ορίας ἰῃ οοα. Ῥατὶβ. Ἀες. 3051. : 
(ὦ ϑιπιρὶις. ἢ. 9: εἰ δὲ καὶ ὑπὸ ποῖον μέρος τῆς ̓ Αριςοτέλυς φιλοσον 

᾿ φίας ποθεῖ τις μαθεῖν, δῆλον ὅτι ὑπὸ τὸ ὀργανικόν' τῆς γὰρ λογικῆς πραγ» 

ματείας δέδεικται τὸ πρῶτον ἐπέχυσα, μέρος ἡ περὶ τῶν ἁπλῶε φωνᾶν δὲ» 
δασκαλία,, ἡ δὲ λογικὴ πᾶσα τὸ ὀργανικόν ἐς: μέρος τῆς φιλοσοφίας, ὥσπερ 
οἱ κανόνες τε καὶ αἱ ςάθμαι τῶν τεκτόνων τε καὶ οἰκοδόμων- 
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ν»»Ὁ καὶ μόνον τοῖς Ἰξτωϊιοῖς ἢ Πλατωνοιοῖς, σαλεύειν ἐπιχειρᾶσι 
ταύτας τὰς ᾿Αριςοτέλως κατηγορίας, ἀλλεὶ ἡ αὐτοῖς γε τοῖς 116- 

ριπατητικοῖς πρὸς ἑαυτύς, τοῖς ' μᾶλλον ἐφυινεῖοχ, ταῖς διανοίαις 

τἀνδρὸς ὑπειληφόσι, τοῖς δ᾽ εὐπορώτερον λύειν οἰομένοις τὰ παρ᾽ 

ἑτέρων ὠπορύμενα. 

ΣΙΜΠΛΙΚΙΟῪ α΄ ἢ, 2. πολλοὶ πολλὰς κατεβαίλοντο. φροντί- 
δας εἰς ὃ τῶν᾽ Ἐατηγμῶν τὸ ̓Αριφοτέλεε βιβμας αὶ μόνον ὅτι 

προοίμιόν ἐς! τῆς ὅχης φιλοσοφίας, περ αὐὸ Κα τῆς λογικῆς ἐςὶν 

ἀρχὴ πραγματείας. ἢ ἡ δὲ λογικὴ τῆς ὅλης προλαμβανεῇ δικαίως 
φιλοσοφίας, ἀλλὰ ὅτι τρόπον τινὰ περὶ ἀρχῶν ἐξὶ τῶν πριύτων, ὡς 40 ὁδὲ ὅτος χεδὸν τοῖς Πορφνρίω ὶ Ἰαμβλίχυ προς εθεικως.... 

ἐν τοῖς περὶ τῇ σχοπῶ μαθησόμεθα λόγοις. ἄλλοι δὲ κατ᾽ ἄλλην ὃρ- 

μὴν τὰς περὶ τῶτο “ὁ βιβλίον πραγματείας πεποίηνῇ,, οἱ Κὶ αὐτὴν 

μόνην τὴν λέξιν ἐπὶ “ἃ σαφέςερον μεταθεῖναι προθυμηθέντες, ὥσ- 

περ Θεμίσιος ὁ εὐφραδὴς αὶ εἴ τις ἄλλος ΤΩΣ ΤΙΝ οἱ δὲ ἢ τὰς ἐν- 

νοίας αὐτὰς δὲ μόνας ψμλὰς τὰς ὑπὸ τῷ δ ᾿Αριφοτέλως προτεινο- 5 

μένας συντόμως ἀποκαλύπτειν ἐσπύδασαν, ὥσπε τερ ἔν ἐν τῷ Φ 

πεῦσιν ἡ ἀπόκρισιν βιβλίῳ πεποίερεει. ὁ Πορφύριος. ὥλλοι ἐν: πρὸς 
τύτοις ὶ ζητημάτων ἐφήψαντο μετρίως, υἰς ὁ ̓ Αφρόδδεις ̓ ΑΜξ- 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

ΡΣ Κκρέσεν 

τος, αὐτὸς ἐν τοῖς προσήκυσι τόποις τα τῷ ᾿Αρχύτυ παραγαγὼν 
ἐκεῖνα τε νοερῶς συνεσπαρμένα ἐξήπλωσε ἢ τὴν συμφωνίαν τὴν 

πρὸς αὐτὰ τῷ ᾿Αριςοτέλως ἐπέδειξε, ἡ εἴ πό τι διάφωνον ἦν, ὀλίγα 

δὲ ἢὶ ταῦτα, ὶ τῦτο ὑπ᾽ ὄψιν ἤγαγε τοῖς φιλομαθέσι, μηδὲ τὴν 

5 αἰτίαν τῆς διαφωνίας ἀνεξέταςον καταλιμποίραν, εἰκότως, διότι 

φαίνεῦ πανταχῦ τῷ ̓ Αρχύτᾳ κατακολυθεῖν ὁ ̓Αριφοτέλης βυλό- 
μενος. ὺ ἤ υδὰν δὲ ὁ Ἰαμβλίχε. αὶ αὐὲς ἃ δ. τῷ ᾿Αβικοτέλως 

βιβμον συντέμως ἐξηγήσατο, προηγεμένως δὲ τὰς Πλωτίνυ ἀπο- 
ρίας ὡς ἐν διαλόγῳ προτεινομένας αὐτῷ διαλύειν προτίθεϊ), ἐδὲν δὲ 

συμβυ- 
λεύω μέντοι τοῖς ἐντευξομένοις μηδέποτε τῶν Πορφυρίν αὶ Ἰαμ- 
βίχυ καταφρονῆσαι συγγραμμαίτων ἐπὶ τύτοι τοῖς ἀχολικοῖς, 
ἀλλ᾽ εἴπερ. ἄρα ὡς εἰσαγωγῇ ὼ γυμνασίῳ τύτοις χρήσαος, πρὸς 

ἀκριβεςέραν τῶν ἐκείνοις τοῖς ̓ ἀνδραίσιν εἰρημένων εἰρημένων κατάληψιν. 

ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ α΄ (9 ὁ. ἀπορῶσιν οἱ περὶ “ἦν Νικῤςρατονιαῖ. 
τί δήποτε περὶ τῶν κατηγοριῶν εἰπεῖν προθέμενος ὁ περὶ αὐ- 

τῶν εὐθὺς ἀλλὰ περὶ τῶν ἄλλων διδάσκει, τῶν τε ὁμωνύμων Ὰ 
ανδρος ὼ Ἐρμῶνορ ὶ δι ὅσοι τοιῦτοι" ὧν ἢ Μάξιμον ἐ ἐγὼ τίθημι ὃν συνωνύμων ὃ παρωνύμων. πρὸς ὃς καλῶς ὑπήντησεν ὁ Πορφύ- 

Αἰδεσίν ὦ τῷ Ἰιαμβλέχυ μαθητήν, ἐν δὲ τῷ εἰς τὰς Κατηγαρίας 20 ριος ὅτι καθ᾽ ὁ ἑκάφην χεδὲν πραγματείαν θεωρητικὴν προγράφεταί 
ὑπομνήματι παντα «εδὸν τῷ ὃ ᾿Αλεξάνδρῳ συνέσάντα. τὶς μώ- τινὰ πρὸς σαφήνειαν τείνοντα τῶν ἑξῆς» ἐς ἐν Ὑδωμετρίῳ οἱ ὅροι 
τοι ἢ βαθυτέραις περὶ αὐν διανοίαις ἐ ἐχρήσαντο, ὥσπερ ὁ θαυμά- ὺ τὰ ἀξιώματα καὶ ἢ τὰ αἰτήματα... ὅτι δὲ χρειώδης ἐςὶν ἡ τῶν 
σιος Βοηθός. ἄλλοις. δὲ ἢ, ρδιόνν ̓ἀπθρίας πες γράψαι πρὸς τὰ ὁμωνύμων πρόληψις, ἐδήλωσεν ᾿Αὐδβένοιὸν προτάξας “ τῶν λεγο- 

λέγόμενα, ὅπεῤ Λύκιός τε πεποίηκε ἢ μετ᾽ α' δὲν Νιιόςρατος τὰ πϑὸν τὼ Κ ἄνευ δυμλδοῖς λέγεῦ τὰ ὸ δὲ μξ' συμπλοκῆς, καὶ ὴ τῶν 
τῷ Λυκίων ὑποβαλλόμενος, χεδόν τι πρὸς πάντα τὰ εἰρημένα κζ' 5 ἄνευ. συμπλοκῆς ἡ ὁμώνυμα. λέγε, ὧν ὄνομα μόνον κοινόν", ὥςε 
ὸ βιβλίον ἐνς σεις κομίζειν φιλοτιμείμενοι, αὶ ἐδὲ εὐλαβῶς ἀλλὰ χρειώδης ἡ ἡ τῶν ν ὁμωνύμων. φαίνεῦ πρόληψις διά τε τὰ εἰρημένα 
χεταφηρθεωῦ μᾶλλον ὺ ̓ἀπηρυθριανκότως. πλὴν ὺ. τύτοις χάρις ὴ ὅτι, πολλῆς δι σ σης ἀμφιβολίας εἴτε ἘΞ αὶ ὃν εἴτε μή, ἐκ τῶν 

ὺ ὅτι πρωγματεαύδεις τὰς πολλὰς τῶν ἐπι τα Ἐποῤιῦνν προεβάλοντο καὶ Ἂ 

ὅτι λύσεώς τε τῶν. ἀποριῶν ἀφορμὰς η ἋΣ ἄλλων πολλῶν τε ἢ κα- 

ὁμωνύμων ἢ συνωνύμων Ὑνωσακῷ. ι 

ὦ ΔΑΒΙΔ, ἐπειδὴ σκοπὸς αἱ κατηγορίαι, ἃ δὲ ὁ ὁμωνυμον κα- 
ἐ 5 ) ἃ ᾽ λῶν θεωρημάτων ταῖς μετ αὐτὸς ἐκδεδώκασι.. Πλωτῖνος δὲ ὁ 30 ἜΕΝ τῶν. κατηγοριῶν, πᾶσα δὲ κατηγορία τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν εἰ- 

μέγας ἐπὶ τύτοις τὰς πραγματειωδεφέρας ἐξετάσεις ἐν τρισὶν 
ἕλοις βιβλίοις τοῖς περὶ τ τῶν ϑῶν τῷ ὄντος ἐπιγεγραμμέναις ᾿ 

τῶν Κατηγοριῶν βιβίῳ προσήγαγᾳ. μῈ δὲ τύτας ὁ πάντων ἡμῖν 
τῶν καλῶ καλῶν αἴτιος Πορφύριος, ἐξήγησίν τε ἐῤόλω τῷ βιβίν ἡ ᾧ τῶν 

ἐντάσεων πασῶν λύσεις ὧς ἀπομῦν ἐν ἑπτὰ βιβλίοις ἐποιήσατο τοῖς 35 

Γεδαλίῳ »ροσψιγηθεισὶ, πολλὰ αὶ τῶν ἸΣτωϊκῶν ἐκεῖ δογμάτων 

δῶν συνωνύμως κατηγορεῖ ἢ ὡς γένος εἴδυς, διὰ τῦτο᾽ Αριςοτέλης 
προτάττει τὴν διδασκαλίαν τῶν ὁμωνύμων ἡ συνωνύμων. κὠν τυῖ- 
τοις προτώττει τὰ ὁμώνυμα τῶν. συνωνύμων, ἐπειδὴ ἡ “ὁ ἣν τῶν 
δύο προηγεῖ ἢ. 

ΣΙΜΠΑ. α΄ [.10. ἰςέον ὅ᾽ ὅτι ὅσα ἃ ᾧ ὲ δι ἔνομα κοινωνῶντα 

ὀψέ »᾿ ἂν λόγον, ταῦτα καλεῖ ἢ ὁ ὁμώνυμα, ὅσα δὲ ἀνάπαλιν 

1) τὴν κοινωνίαν τῷ λόγν προσιφορῶν. "ΜῈ τῦτον δὲ ὁ θεϊος Ἰαάμα ἈΚ ἂν λόγον κοινωνεῖ διαφέρει δὲ Φ' ὰ ὄνομα, ταῦτα καλεῖ ἢ 
βέιχος πολύςιχον κα ἢ αὐὲς εἰς τῦτο βιβλίον κατεβάλετο πραγμα: πολνανυμα, οἷον ὁ τῷ ἀνθρωπυ ὁ ὁρισμὸς. εἷς, ὀνόματα: δὲ πλείονα, 

τείαν, τὼ β ᾿ πολλὰ τοῖς ἧς Πορφυρίυ κα Ὄ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς εως κατακο- ἐάροψ βροὺς καὶ " εἴ τι τοιῶτον" τὰ δὲ κατ᾽ ̓ἄμφῳ Ἡδοματας τότε 

λυθῶν, τινὰ δὲ ἐκείνων ἐ ἐπκεῦαν ̓  διαρθρῶν ἀκριβέσερον μτ' τὸ συ- 10 ὄνομα ὸ ἐν λόγον, καλεῖῶ συνινυμα, ες ἄνθρωπος κα ἢ ἵππος κοι- 
φέλλειν τ ὡς ἐν χολαῖς πρὸς τ τὰς ἐνςάσεις ς μανερολογίαν, πανταχῶ νωνεῖ ἢ τῷ ὀνόματος τῷ ζῳυ καὶ Ἄ. τῷ ὁρισμῶ: ζῷα ἡ ἃ ἄμφω καὶ ὶὸ ἐσίᾳ 

δτν τεὴν θεωρίαν ἑκοΐςῳ αεδὸν τῶν κεφαλαίων ἐπιτιθείς, καί τι ἔμψυχος αἰσθητακή, καὶ ἢ διὰ σῦτο συνωνύμως ἀμφοῖν ὦ ζῷον κα- 

ἢ ἄλλο πρὸς τύτοις χρήσιμον τῷ ἢ σνγγραμματι προςιθείς" ᾿Αρχύτο να τϑν τὰ δὲ μήτε κῷ' ὃ ἔνομα μήτε κ ἐν λόγον κοινωνῦντα 
᾿ τῷ Τιυθαγορικῷ ὶ πρὸ ̓ Αριςοτέλως τὴν εἰ εἰς δέκα τῶν πρώτων γε- καλέ αὶ ἱτεριίνυμα, ἔςι δὲ χ᾽ ἃ ἀληθὴς ΠΈΡΙ αὶ μάλιςα ὅταν 

νῶν ποιησαμένυ διαίρεσιν ἐν τῷ ὃ βιββῳ ὃ ὃ περὶ τῷ παντὸς ἐκεῖνος ἐπέ- 45 μηδὲ ὑ Τενεε μᾶνον ἔχωσι κοινόν, ὡς ἢ ἀνάβααις κα ἢ ἡκατάβασις τὴν 
γραψε, ἢ τά τε Ὑυρίσματα αὐτῶν διὰ παραδενγμάτων ἐναργῶς Ξπμάκας τὰ δῷ τοιαῦτα μᾶλλον ἂν ἑτερωνυ μα, λέγοιντο. ὅτι δέ 
σαφηνίζοντος καὶ ὺ τάξν ἢ ἥν ἔχυσι πρὸς ἄλληλα, καὶ δ᾽ τὰς κατ εἴδὴ δια- τινα ὴ τὰ πῇ Ε κοινωνῶντα ἐμφῶ πὴ δὲ διαφέροντα, ὡς τὰ πα- 
φορὲς ἑκαίςυ αὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς κοινῶς τε αὶ ἰδίως ἐπιδευινύν- ρωνυμα λεγόμενα, ὅ ὅταν ἀπὸ τῆς. λευκότητος λευκὸν λέγη αὶ 



᾿ ἼΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ, 

ἀπὸ τῆς γραμματικῆς γραμματικόν. πέντε ἦν τύτων ἐκ τῆς διαι- 
ρέσεως ἀναφανώντων, ὁμωνύμων συνωνύμων πολυωνυύμων ἑτερω- 

νύμων παρωνύμων, τὰ τρία μένα γῦν ἀκλήας ἰώ ὁ᾿Αριςοτέλης, 
τά τε ὁμώνυμα δ τὰ συνώνυμα ᾧ τὰ παρυνυμα. αἰτίαι δὲ δὶ ὡς 
πέντε ὄντων ἐκ τῆς διαιρέσεως τῶν ἐνομάτων τῶν ἀγαψοηνταν; 

ὁ ὁμωνύμων πολυωνύμων συνωνύμων ἑτερωνύμων παρωνύμων, μόνα 
τὰ τρία γῦν παρέλαβεν ὁ ὁ ̓Αριφοτέλὴς, τὰ δὲ πολυώνυμα παρῆκε 
ἢ τὰ ἑτερωνυμα, ὅτι τάχα Κ' ἡ τύτοις μόνοις ἐν τῷ ἢ περὶ τῶν Κα- 
τηγοριῶν ἐχρήσατο λόγῳ, τάχα δὲ ὡς ἐκ τῶν δύο τύτων ῥᾳδίας 
ὅσης τῆς τῶν ἀντικειμένων αὐτοῖς γνώσεως. 

{10 δ. ἐν τοῖς παρωνύμοις συλλογισμοῖς ἡσυχάζειν οἱ 

διαλεχτικχοὶ παρακελιεύονῇ, ἕως ἂν ἐπ᾽ ἄλλο σημαινόμενον ὁ ἐρω- 
τῶν ἐπαγάγη ὃ ὄνομα, οἷον εἴ τις ἐρωτᾷ εἰ ὃ χιτὼν ἀνδρεῖος, εἰ 
τύχοι ἀνδρεῖος ὦν, συγχωρήσομεν. κἂν δ᾽ ἰρῴτξ εἰ ὁ ἀνδρεῖος 

10 

41 

“ὅρον δὲ καλῶ αὶ ἐν τῷ περὶ Ἕρμινείας (ς.6) “ὦ 
τίφασις.ἢ 

ΣΙΜΠΛ. α΄ 10 ὁ. λέγυσι πρὸς τῦτο ὅτι ἃ ὄνομα τριχῶς λέ- 

γε)" “ὃ καὶ Λ δηλοῖ “ὃ κύριον, “ὲ δὲ “ἃ προσηγορικόν, “ὁ δὲ “ἃ κονῶς 
5. ἐπὶ πᾶν μέρος λόγυ διατεῖνον, καθὸ Πλάτωνα ἢ καλοῖς, Ἐϊενοφῶντα 

δὲ καϊβεις κεχρῆσθαι φαμεν. ὀδὲν ὄν ἄτοπον ὄνομα νῦν λέγεωᾳ, ὃ 

κοινῶς ἐπὶ πάντα τὰ μέρη τῷ λόγω διατεῖνον. Βοηθὸς δὲ διχῶς ς φησὶ 
ὸ ὃ ἄνομα, λέγενχ, τό τε πρόταξιν ἄρθρυ λαμβάνον, ὃ δ αὶ ἰδίως ὄνομα 
λέγεξ,, καὶ αὶ ὃ ἐφ᾽ ἅπαντα τὰ τῷ λόγυ τὐχθα διατεῖνον. ᾿ 

β΄ [1αᾳα. μόνον δὲ “ὃ ὄνομα κοινὸν ἐἰναὶ ὀισι τοῖς ὁμωνύμοις, 

τῷ μόνυ ποτὲ αὶ ἃ ἐν φηβάνοντος, ὡς ὅταν μόνον εἶναι ι λέγωμεν 
ἂν κόσμον, ποὶ δὲ τὴν πρὸς ἕτερον ἀντιδιαςολήν, ὡς ὅταν ἱμά- 

τιον μόνον ἔχειν λέγωμεν ἀντιδιαςέλλοντες ὡς πρὸς χιτῶνα. »Φ' 

τῦτο δὲ ᾧ νῦν “δ σημαινόμενον παρείληπῇ “ὃ μόνον, ὡς πρὸς “ἐν 

ἔξω τῦτο ἀν- 

εὔψυχος, ᾧ αὐὸ συγχωρησόμεθα" ἀληθὲς γάρ. εἰ δὲ συνωγάγη 15 τῆς ἀσίας λόγον ἀντιδιαςελλόμενον, ὅπερ ἢὶ σαφῆ ποιεϊ τὴν εὔρε- 
ὅτι ὃ χιτὼν εὔψυχος, ἐνταῦθα τὴν ὁμωνυμίαν τῷ ἀνδρείων διας λας, σιν τῶν ὁμωνύμων, “ὃ ἢ ἕν ὡρισμένον τι, “ὁ ὄνομα, μόνον εἶναι 
ᾧὶ δεῖξαι τὴν ἀνδρείαν, ἤγυν τὴν εὐψυχίαν, ὅτι ἄλλως Κα ἐπὶ τῦ χι- κοινόν, ᾧὶ πρὸς ὃν ὡρισμένον τι, πρὸς “ὃν ὁρισμόν, ἀντιδιαςἐλλεῶζ, 
τῶνος ἄλλως δὲ ἐπὶ τῦ τὴν ἀνδρείαν ἔχοντος λέγε" ὥςε τὰ “ἃ δὲ κοινὸν πάλιν ἡ αὐὴ πολλαχῶς λέγε" ἣ γδ ὃ εἰς μέρη διαι- 

πράγματα κυρίως, ὑχὶ τὰ ὀνόματα, ποιεῖ τὴν ὁμωνυμίαν. ἢ 78 ρετόν, ὡς ἡ χληρυχυμένη Υἦ᾽ ἢ ὃ ἀδιαιρέτως εἰς κοινὴν χρῆσιν 
αὐὲς ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων ποιεῖ ἢ τὴν διδασκαλίαν, συνακολυθεν- 2) προκείμενον ἐχ, ἅμα δέ, ὡς ὁ δῦλος ἣ ὁ ἵπεοε ῦ ὃ κοινός " ; ἢ ὃ ἐν. 

τῶν αὐτῶν τῷ σκοπῷ εὐθύς. προκαταλήψει ἃ Τ᾿ ἰδαίμενον, αὖθις δὲ εἰς “ὃ κοινὸν ἀναπεμπόμενον, 

δ δείίς, 

ΔΑΒΙΔ. εἴπομεν πρὸ τῷ τί ἐςι ὃ εἰ ἔςιν. εἰκότως δὲ ζητῶ- ὡς ὼ ἐπ εθαν" τι ἢ ὃ ἅμα Αϑιαιρέπος εἰς χρῆσιν πολλῶν ἐρχόμενον, ' 
μεν ὁ εἰ ἔξω, ἐπειδή τινες ἐπιχειρῦσιν ἀνελεῖν τὼ ὃ ἡμιώνυμαι, δει- ὥσπερ ἡ φωνή. ὅτως δὲ ἡ “ ὄνομα κοινὸν τοῖς ὁμωνύμοις ἅπασιν 

κνύντες ὅτι ἐκ εἰσὶ ταῦτα ... τῷ ᾿Αριςοτέλες δείξαντος ὅτι εἰσὶ ὑπάρχον ᾧ ἄλλοις ἅμα δυνάμενον ὑπάρξαι ἀδιαιρέτως “ἃ αὐτό, 
τὰ ὁμώνυμα τοῖς Σξοφιςικοῖς Ἐλέγχοις ὶ ὅτι ἐξ ἀνογκης εἰσὶ πει- 25 διὸ ᾧ ̓Ανδρόνικος παραφράζων “ὃ τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον ὁμώ- 
ρῶν ἀνελεῖν ταῦτα λόγῳ τούτῳ χρώμενοι. φασὶν ὅτι ὃ ἐμώνυ- νυμά φησι λέγεθχ, ὧν ὄνομα ταὐτόν. ἢ δ ὁ ὃ ὄνομα ὶὶ ὁ λόγος 
μὸν πρᾶγμα ἡ ὃ δ' θμα ἐπιδέχ εὖ τῷ ὁμωνύμε ἢ “ὃν ὁρισμὸν αὐτῶ" διὼ τὴν ἀσώματον φύσιν ἀμερίςως πάρεισι τοῖς πολλοῖς. ὠπο- 
τὼ δὲ ὃ αὐὺ ὄνομα καὶ ᾧ ὃν αὐὸν ὁ ὁρισμὸν ἐπιδεχόμενα συνώνυμα ρᾶσι δὲ ἢὶ πρὸς “ὃ κοινὸν ὄνομα τῶν ὁμωνύμων λέγεωζ, οἱ περὶ ἂν 
εἶσι" τὰ ὃ ὁμώνυμα, ἄρα συνώνυμα. ὃ τί τῶν ἄλλων ἔςαι, τῶν Νικόςρατον. 
ἑμωνύμων συνωνύμων ὄντων; πρὸς ὃς λέγομεν λύσεις δύο... 3 

μα ὁ ἐ ἔςι ὃ ὁμώνυμον ἔλθωμεν καὶ ΗΝ ἐπὶ “ὃ τί ἐςι, ταὐὸν εἰπεῖν ἔτερας:" καίτοι εἴ τις ὅτως ς ἀποδοίη, ὶ τὰ συνώνυμα ὃ ὁμώνυμα ἔγαι "Ὁ 
᾿ Σὰ ὑπογραφῆς. «. σαφηνίσωμεν ὄν ἑκάςην λέξιν σαν ἐν τῇ ᾧ τὰ ὁμώνυμα συνώνυμα. ἡμῖν γδ ἢ τοῖς ἵπποις ὄνομα κοινὸν “ὃ 

ὑπογραφῆ. “ὁμωνυμα." ἰδὲ εὐθέως ἐκ ϑυρῶν ὁ ̓Ἰαμβλίχειος ζῷον, οἱ δὲ λόγοι ἕτεροι, καθὸ ἄνθρωπος καὶ ὺ ἵσποῦὶ ἔςαι ὃν “ὃ συνωώ- 

σχοπὸς ἀναφαίνεῦ τῶν ἐπορῶσί τινες πῶς ᾿Φιλοσύντομος ὧν ὁ νυμον διμώνυμων. ἢ πάλιν ὁ θαλάττιος κύων ἡ ὁ χερσαῖος "ἃ 
᾿Αριςοτέλης περιττὰ νῦν λέγει" ἤρκει δ εἰπεῖν ὅτι ὁμώνυμά εἰσιν 35 ζῷον “ἐν αὐὸν ἔχυσι λόγον, καὶ ὃ ἔςαι τὼ ὁμώνυμα τυλυτ μαὶ δίοτι 

ὧν ὄνομα κοινόν. καθὸ ἦν ἡβιονῦμα; φὸὺ ἐν κύνα, ἀπεδόθη αὐτῶν ὁ ὁρισμὸς ἀλλὰ ἢ 
ΑΜΜΩΝΙΟΥ ἢ 16. ἰςέον ὅτι εὐθὺς ὁ ἐκ προοιμίων “ὃν σκοπὸν μ ζῷον. ἀναγκαία ὅν ἡ κτ' τὔνομα προυϊήκη, ὁ δὲ λόγος σημαίνει᾽ 

τῷ βιβλία ἀνεκήρυξε" φησὶ ὃ “ὁμώνυμα λέγεῃ ὸ καὶ εἰπεῖν ἅ αὶ ἐν ἐν ταῖς ψήφοις λογισμόν, σὴ σημαύτει δὲ αὶ “ἐν ἐνδιαάθετον »ὶ 
ὁμώνυμα δημᾶνψει τὰ πρώγματα, “ὁ δὲ χέγεῦ τὰς φωνάς. θεω- τ᾽ ὑθιάνη σημαίνει δὲ ἢ “ὃν προφθροον ὦ ὶ ὃν σπερματικόν. ἴμε 

δῇ δὲ ἐξ ἡμῶν τὰ πρώγματα διὰ μέσων νοημιείτων. τὴν δὲ τῶν τ μαΐνει δὲ ἢ ὃν μξδξν περιηγητικὸν ἢ ὁριςικόν. λόγον δὲ εἶπε ὺ 
ὁμωνύμων διδασκαλίαν δι᾽ ὁμωνύμων φωνῶν ἐποιήσατο. ΄ χ ὁρισμόν, ἵνα αὶ τὴν ὑπογραφυεὴν ἀπόδοσιν περιλάβῃ, ἥ; ἥτις ὺ 

6:16. λέγε. προσυπακυςέον πρώγματα, ἵκει ὕτως ἢ ἢ" ὁμω- τοῖς γένεσι τοῖς ἀνωτάτω ἢ τοῖς ὠτομοις ἐφαρμόττει, ὁρισμῷ μὴ 

νυμα λέγε προΐγματα, ὦ ὧν ὄνομα μένον κοινόν. ἡνίκα δὲ εἴπη ὅτι δυναμένοις περιληφθῆναι, διότι ὅτε τῶν ἀνωτάτω ὑϑηὴν γένος ἔςι 
λέγεξ, δηλοῖ ὅ ὅτι ἡ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὄνομα φέρεῦ ἡ ἐκ αὐτῷ λαβῶ ὅτε τῶν ἀτόμων διαφοράς, ἡ δὲ ὑπογραφὴ τὴν ἰδιότητα 
ἐςὶν ἡ τοιαύτη θέσις τῷ ὀνόματος" ἢ 8 ὁ Πλάτων ἐμνή)η αὐτῶν 45 τῆς ἐσίας ἀποδιδῦσα ἢ ἐπὶ ταῦτα φθάνει. διὸ ἐδὲ ἁπλῶς εἶπε 

ὶ ὁ ποιητὴς λόγων περὶ τῶν Αἰάντων “ἴσον ὄνομα ἔχοντες", ὅταν “ὃν κῷ τὔνομα λόγον ἀλλὰ “ὃν τῆς ἐσίας λόγον, διότι ὁ ' ὑπογρα- 

δὲ αὐὲς ὀνοματοθετῇ, λέγει καλῶ, ὡς ἐν τοῖς Αναλυτικοῖς (Ρτ.1. 1) φιχὸς λόγος τὴν ἰδιότητα τῆς ἀσίας ἀφορίζει, ὁ δὲ ὁριςιιὰς ὃ τί 
Ἐ . 

β΄ (2. Σπεύσιππος δέ, ὡς φασιν, ἢ ἦρκεῖτο λέγειν “ὁ δὲ λόγος 1 ζ, 
Ὁ 

᾿ 



42 ᾿ ᾿ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

ἦν εἶναι ἑκάςυ ἢ τὴκ ὁσίαν αὐτήν. ὁ ἦν λόγος τῆς ὁσίας ᾧ ὃν ἐσιν ἀπὸ τύχης ὁ δὲ ἀπὸ διανοίας" εἴς τε “ὃν καθ᾽ ὁμοίοτητα ᾧ ὃν 
ὁριςικὸν λόγον ᾧ “ὃν ὑπογραφικὸν περιείληφεν. ὥςε μάτην ἔγκα- ἐκ τῆς ἀναλογίας ἢ “ἐν ὠφ᾽ ἑνὸς ᾧὶ πρὸς ἣν οἱ πάντες ἔσον τρό- 

λῦσι πάλιν οἱ περὶ “ὃν Νικόςρατον ὡς ἐν μόνη τὴ ἀσίᾳ δοκῶῦντι χέ- ποι... τῦτον δὲ “ὃν τρόπον οἱ Κ᾽ συνῆψαν τῷ ἀφ᾽ ἑνός, “ἢ ὅλον ᾿ 

γεῖν τὴν ὁμωνυμίαν τῷ ̓ Αριςοτέλει. τῦτο καλέσαντες ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ πρὸς ἵν" οἱ δὲ ἐδὲ ἐν τοῖς ὁμωνύμοις 

[.2 ὃ. πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ἀπαντῶν ὁ ΤΠορφύριος πρῶ- 5 κατηρίθμων, ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐν τοῖς συνωνύμοις ὠλλ᾽ ἐν μέσῳ ἐτίθεσαν 
τον μέν φησι μηδὲ ἐν πᾶσι τῦτο γεγράφθαι τοῖς ἀντυγράφοις" μήτε τῶν ὁμωνύμων τε ἢ συνωνύμων διὰ “ὃ λόγυ μετοχῇ τῷ αὐτὸ 
Ρ τὸν Βοηθὸν εἰδέναι, ὅς φησι δεικνύναι “ὃν ̓Αριςοτέλην τίνα ἐξὶ τὲ ἰατρικὰ καλεῖοι, κονῶς τὰ διάφορα πράγματα. ὑγείας τε περυ- 

ὦ - ὁμώνυμα, λέγοντα “ὁμώνυμα λέγεζ --- λόγος ἕτερος." ἢ ἐξηγιί- ποιήσει τῆς αὐτῆς ὑγιεινὰ Ἐάλθος, τὰ ὅτω Ἀρεϑβη ρευδυτα χοι- 

τ μ μενος δὲ ὁ Βοηθὸς καθ᾽ ̓ ἑκάςην λέξιν “ὁ τῆς ὠσίας παραλέλοιπεν γῶς πράγματα... ἐσφάλησαν ἃ λ πολλοί, ὧν ὺ ̓Αττοιός, ἕνα, 

" ᾿ ὡς ὑδὲ γεγραμμένον. ἢ ὁ ̓ Ανδρόνικος δὲ παραφράζων ἡ ὃ βιβλῶον 1 τρόπον καταλέξας ὁ ὁμωνύμων ὃν «τ' μεταφορὰν καὶ ἢ κῷ' ἀναλογίαν, 
αῆνμακη φηὶ “ τῶν ἄνεν τυ βελοῆς Ἰπγοίανον ὁμώνυμα Κὶ λέγε ὧν ἡ συγχέας ἐν κ᾽ μεταφορὰν τ κ᾿ ἀναλογίαν. 
ΤΣ ᾿ ὄνομα μόνον ταὐτόν, ὃ δὲ Φ' τόνομα. λόγος ἕτερος." ἡμεῖς δέ, ΔΑΒΙΔ. ἵνα δὲ γνῶμεν ὑπὸ ποῖον τῶν ὁμωνύμων ἀνώγε “ἃ 

οἱεν δον. εἴ φησὶν ὁ Πορφύριος, ἐπειδὴ ἢ Ἕ ρμῖνος ἡ χεδὸν οἱ πλεῖςοι ὡς προσ- παράδειγμα, φέρε εἴπωμεν τὴν διαίρεσιν τῶν ὁμωνύμων. τύτων 
ὅλο κειμένυ τῷ ὅρῳ ἐντετυχήκασι τὸ τῆς ὁσίας ὀνό ὼ ἀναγ- τὰ μέν εἰσιν ὠπὸ τύχης, ὡς ὅταν τυὶς όροις τόποις ὅ' ῦ ᾧ ὅρῳ ἐντετυχήκασι τὸ τῆς ἐσίας ὀνόματος, ᾧ ἀναγ- τὰ τύχης, ὡς ὅταν τινὲς ἐν διαφόροις τόποις ὄντες τῷ 

7. μ" ῬΜ καίαν λέγομεν τὴν προϑήκην. τῷ γ) λόγυ ἡ τὴν ἐπαγωγὴν σημαί- 15 αὐτῷ ὀνόματι ὀνομαζωνῆ.. .. ἀλλ᾽ ἐδὲ φῶρος ὁμώνυμον εἶναι δύ- 

νοντὸς ἢ “ἦν συλλογισμὸν ἢ πᾶσαν κατάφασιν ὶ ἀπόφασιν, εἰ μὴ να" δηλοῖ γδ θηλυκῶς Κ' ἐκφωνύμενον τὴν πάλην, ἀρσενικῶς δὲ 

προσέκειτο ὃ τὴς ἐσίας, πῶς ἂν ἀπεχρίνατο “ὃ τῷ δρισμῶ ἢ “ὃ τῆς “ὃ κτίσμα,, ἀδετέρως δὲ “ὃ ἱμάτιον... ἀλλ ἐδὲ “ἃ ὥρμα ὁμώνυ- 
ὑπογραφῆς, τὰ ἄλλα σημαινόμενα τῷ λόγυ; μον» δηλοὶ γ5 “ὃ ζεῦγος τῶν ἵππων ἡ τὰ ὅπλα, παρὰ Κ' Ῥωμαίοις 

42), ΔΕΙ͂. ἐπεὶ ἢ περιττότητα ἐγκαλῶσι τῇ ὑπογραφῆ, ἄξιον ὺ τὰ ὅπλα, μα ὶ δὲ Ἕλλησι ὃ ὃ ζεῦγος... μὲ τὰ ὁμώνυμα ἡ συ- 

τῦτο ἐπισκέψαδχ,. ἤρκει γάρ, φασίν, εἰπεῖν “ ὀβώσυλμι ̓χέγεῦ ὦ ὧν 20 νώνυμα ἡ παρώνυμα, ὧν ἕκαςον δῶν ὦ ἐν Ἰαμβλίχειον σκοπόν, 

ἄνομα μένον κοινόν, οἱ δὲ δ᾽ δβδι: ἕτεροι." ἀλλ᾽ εἰ μὴ ὴ προσετέθη “ὁ περὶ φωνῶν ἁπλῶν ὄντα ογίασυδῶν ἁπλᾶ πράγματα, διὰ μέσα 
δὲ τ τὄνομα λόγος τῆς ἐσίας", ἐνῆν τὰ αὐτὰ ὁμώνυμα ᾧ συνυϊ- ἁπλῶν νοημάτων, ἔρχεῦ ὁ ὁ ᾿Αριςοτέλης ἡ ἐπὶ αὐτὰς τὰς κατηγο- 

πμα ἐποφαίνεο. «. ἀλλὰ δὴ τοῖς ἐλλιπῶς ἔχειν τὴν ὑπογραφὴν βίας. ἀλλὰ πρὸ τῆς τύτων διδασκαλίας διαιρεῖ τὰ λεγόμενα ἢ 
τῶν ὁμωνύμων λέγυσι πῶς ἂν ἀπαντήσωμεν; φασὶ δ ὡς εἰ “ὃ τὰ ὄντα. 
ὁμώνυμον ἐκ ἐν μόνη τῇ ἐσίᾳ ἐςὶν ἀλλὰ ἡ ἐν ποιῷ ἢ ποσῷ ὶ τοῖς 25 ΣΙΜΠΛ. β΄ 1 ἅ. ἐν καὶ τῷ κ᾿ πεῦσιν ἡ ἀπόκρισιν “ὃν τῆς 47. 
ἄλλοις γένεσι (ἢ 75 ἐπ᾽ ἐκείνων ὁμωνύμως ἔςιν εἰπεῖν), πῶς ἐν ὀσίας λόγον χρὴ ἐξακιίειν" φησὶν ὁ Πορφύριος" “αὐὸς γάρ ἐςιν ὃ 
τῷ λόγῳ τῷ ὁ μωνύμε εἶπεν “ὁ δὲ Ψ τὄνομα τῆς ἀσίας λόγος" ἑριςοιός," ἐν δὲ τῷ πρὸς Τεδάλειον “ ὑκέτι" φησὶ “προσυπακυς ον 
φαίνεῦ Ὦ ἐλλιπῶς εἰρηκώς, εἴγε ἐν ἅπασι τοῖς γόισι τῆς ΡΩΝ ᾧ ὃν τῆς ὁσίας" κἀὶ δ καθὸ ἕκαςον ἕξιν ἐπὶ τῶν συνωνύμων, ὃ 
νυμίας ὅσης ὁ λόγος δι ὗτος τὰ ἐν τῇ ἐσίᾳ μόνον ὁμώνυμα περιορί- αὐτός ἐςιν αὐτῶν λόγος, ἀλλὰ καθὸ κοινῦ τινὸς μετέχει πάντα." 
ζει. ἜΡΟΤΟΝ Δ ἦν ἀκ ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις ὺ “ὁ δὲ λόγος 30 κα Ὁ ἔοικε νῦν τὴν ἐσίαν μὴ συνάψαι τῷ λόγῳ, ὥςε “ἐν λόγον τῆς 
τῆς ὁσίας ̓  πρόσκεζδ, ὡς ἢ Βοηθδὸς μνημονεύει κα ᾿ ̓Ανδρόνικος. εἰ ἐσίας “ὃν ὀρ μὸν εἶ εἶναι, ἀλλὰ κτ' ἃ εἶδος ἀκῶσαι καθ᾽ ὅ ὅ ἐςν ἕκαςον. 
δὲ ἢ προσκείμενον εἴη, διότι παρὰ τοῖς πλείξοις ὅ ὅτως εὑρίσκεϊ γε- ἄνθρωπος δὺ ὃ ἵππος συνεΐνυμαί ἐ ἐςι ᾧ δὰ ζῷον, ἡ ὁ λόγος ἐςὶν 
γραμμένον, ἀλλ᾽ ὀρθῶς γε ἔχει προσκείμενον. . αὐτῶν ὁ αὐὸς κ᾿ τῦτο, καὶ μέτα κατ᾽ ἐκεῖνα καθ’ ἃ μάμςα 

ἌΜΜμ. ἢ. 17 ὁ. ζητητέον δὲ τί δήποτε μὴ εἶπεν “ὧν ὄνομα ἐσίωνῆ, χ' δὲν ἄνθρωπον καὶ κτ' ὃν ἵππον. ἄλλος δ ἑκατέρυ τύτω 
μένον κοινόν, ὁ δὲ λόγος τῆς ὑσίας ἕτερος," ἀλλ᾽ “ὁ ἐφ τὄνομα 35 λόγος. ὺ αὐὸὺς δὲ προελθών “ κἂν ὑ ὑπακϑῃ τις" φησί “ὃ τῆς ὑσίας, 

λόγος τῆς ἀσίας ἕτερος." δῆλον ὦ ὡς τῆς ἀσίας ἀκυσόμεθα καὶ τῆς ἰδίως ἐνομαζομέης ἀλλὰ 

ΣΙΜΠΛ. β' ἢ. 8. εἰώθασι δὲ ἐνταῦθα γενόμενοι οἱ ἐξηγηταὶ τῆς τὴν ἑκάςυ ὕπαρξιν, οἷον ἂν εἴη κοινότερον, δηλίσης σίας." 

τὸς τρόπωυς τῶν ὁμωνύμων ἀπαριθμεῖϊοϊςς, ᾧ λέγυσιν ὅτι κ᾽ τὸς ἰςέον μέντοι ὅτι νῦν ἐν τοῖς πλείςοις τῶν ἀντιγράφων ὅτως ἡ γραφὴ 
ἀνωτάτω τρόπυς διχῶς λέγεῦ τὰ ὀμυυμα" τὰ γάρ ἐςνν ἀπὸ ᾧφέρεῦ “συνώνυμα δὲ λέγε ὧν τό τε ὄνομα κοινὸν ἡ ὁ κ'' τῦς- 
τύχης, ὡς ̓ Αλέξανδρος ὅ ὅ τε Πάρις ἢ ὃ Μακεδών, τὰ δὲ ὠπὸ δια- 40 Ἡμᾶ. λόγος τῆς ἐσίας ὁ αὐτός." ὺ ὁ Πορφύριος δὲ ἐν τῷ κτ' πεῦ- 
νοίας ... τινὲς δέ, ὧν ὃ, ᾿Αττικός ἐςι, “ὃν »Τ' μεταφορὰν τρόπον σιν ἢ ἀπόκρισιν ὅ ὅτως ἔγραψεν" ὁ δὲ Ἰάμβηχος χωῤς τῷ τῆς 
εἰς ταὐὲν ἄγοντες τῷ χῷ δ ἀναλογίαν, ἕνα τρόπον τῶν ὁμωνύμων. ἐσίας “συνώνυμα λέγε ὧν τό τὰ ἄνομα. κοινὸν ἢ ὁ «τ᾽ τῦ τὔνομα 

ἐν συναμφότερόν φασι. ̓ἐπιδλέγεις ἄξιος ὁ λόγος ἐςί" λέγει λόγος ὁ αὐτός." ἐπεσημύνατο δὲ ὅτι ἐν ἐνίοις ἀντιγράφοις καὶ φέ- 
Ἃ ὁ Πορφύριος ὅτι, ὅταν β' ὃ πρᾶγμα ἔχη ἴδιον ὄνομα, ἄλλως δὲ ρεῦ ὁ ἐ ὁ χτὶ τὔνομα λόγος; ἡ ὅτι προσυπακθειν δεῖ, ἠκολαίθησε 
καταχρήσηταί τις ἐπὶ αὐτὸ ἄλλῳ ἐνόματι μεταφέρων κα ἢ τύτῳ 45 δὲ ἢ τῇ Ἰαμβλίχυ γραφὴ ὁ ἸΞυριανός. ἢ ὁ ̓ Αλέξανδρος δὲ 
χρώμενος ὡς κειμένῳ ἐπὶ αὐτῦ, ἐκ ἂν εἴη ὁμωνυμία τις ἐνταῦθα. διηνέχθη. περὶ τὴν γραφὴν ὅτω γρώψας “συνώνυμα δὲ λέγε ὧν 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ἢ. 8 ὁ. ἢ πλείους εἰσὶ ὁμωνύμων τρόποι; --- τό τε ὄνομα κοινὸν ἡ ὁ λόγος ὃ τῆς ὠσίας ὁ αὐτός." προσυπακϑέειν 
πλείως. --- τίνες ὅτοι; --- οἧς δὶ ἀνωτάτω εἰπεῖν, δύο, ὧν ὁ μέν δέ, ἡ αὐτός φησι, δεῖ “ὃ “ὁ κτϑ' τὄνομα." 

΄ 
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“7. Ππορῷ. ἂν τε προςεθῇ ὁ κατ᾽ ὄνομα λόγος τῆς ὑσίας, ἂν τε “ὃ πρᾶγμα μέθεξιν ἐν τοῖς παρωνύμοις" ὁ δ γραμματικὸς ὑκ 
μὴ προςεθῆ, ἀλλὰ μένον λέγη “ὃ ὁ δὲ λόγος ὁ αὐτός," δῆλον ὅτι ὀνόματος Μόν μετέχει τῆς γραμματικῆς ἀλλὰ ᾧ αὐτῆς τῆς 
προσυπακυσόμεθα κα ὺ ὸ Ψ' τὄνομα δὲν ἀποδίδονχ, ὃν λόγον, ᾧ τέχνης, ᾧ ὁ ἀνδρεῖος τῆς ἀρετῆς. δεῖ δὲ ἐπὶ τῶν παρωνύμων 
ὅτι λόγον ὃν τῆς ἐσίας χρὴ ἐξακύειν" ὅτος γάρ ἐςιν ὁ ὁριξυιόςς ζητεῖν τί “ὃ πρῶτον ἢ τί “ὃ ἀπ᾽ ἐκείνν παρωνομασμώνον. .. 

ΣΙΜΠΛ. β' (. ἅ. ἐπιςῆσαι ἄξιον ὅτι τετραχῶς “ὃ αὐὺ ὁμωΐ- 5 ἴ.5 ὁ. τῶν δὲ παρωνύμων ἂν εἴη, φησὶν ὁ Ἰπορφύριος, ὶ τὰ πατρω- 
γυμόν τε ᾧ συνώνυμον λέγεξ. νυμικὰ ᾧ᾿ τὼ συγκριτικὰ ἢ τὰ ὑπερθετικὰ καὶ τὰ ὑποκοριςυκαί, “ὃ δὲ 

4 ὃ). οἰκειστέρως δὲ ὁ ̓ Αριφοτέλης συνώνυμα κέκληκε τὰ πασσάλοφι ὸ ὃ ἦφι αὶ ὃ βίηφι, ἅπερ παραγωγα τινες ἐκοίλεσαν, 
ἱ σὺν τῷ ὀνόματι κα ὼ “ὃν ἑρισμὸν ἔχοντα ὃν αὐτόν, ἥπερ οἱ ἸΣξτωϊκοὶ ἐκ ἂν εἴη ;παρωώνυμα- δεῖ γδ μὴ ὃ αὐὸ ἀπαραλλάκτως σημαίνειν 
τὰ πολλὰ ἅμα ἔχοντα ὀνόματα, ὡς Πάρις κα ὴ ̓ Αλέξανδρος ὁ αὐτός, τὰ παρώνυμα, ταῦτα δὲ ὑδὲν παρηλλαγμένον σημαίνει τῷ ἧ, 

: ὺ ἁπλῶς τὰ πολυώνυμα λεγόμενα τύτοις ἡ ἡ σύν πρόθεσις καὶ ὄχο τυτέςι τῇ ἱκυτῦ, κα ἡ τῦ βίη ἡ τῷ πασσάλε. 
" ἁρμόττει τῷ αὐτῷ κοινωνίαν σημαίνισα, ὡς “ὃ συμπεριπατεῖν ὺ εἰρηκεὺς τοίνυν δ Αριςοτέλης περὶ ὁμωνύμων καὶ ἡ συνωνύμων! 4 
συφρατεύενχ, ἀπεῖδον δὲ ἴσως εἰς ὃ τ αὐτῷ ὀνόματα εἶναι" ἢ τ παρωνύμων, παρῆκε τά τε ἑτερώνμι ὴ τὰ πὐκνύμα, τὰ (15 
δὺ ὁ ̓ Αριφοτέλης ἐν τῷ περὶ ποιητικῆς συνώνυμα εἶπεν εἶναι πολυώνυμα, διότι καὶ παρίφησι τὰ ὶ πράγματα, μόνον δὲ τὰς χες 
ὧν πλείω Κ' τὰ ὀνόματα λόγος δὲ ὁ αὐτός, οἵα δή ἐςι τὰ πο- ἤλθθιπα, τὰ δὲ ἑτερώνυμα, διότι καὶ τὰς κ᾿ ἀριϑμὸν ἀσείρυς ἀλλὰ 
λυώνυμα, τό τε λώπιον ἢ ἱμάτιον ἡ “ὁ φᾶρος. ἀλλ᾽ ὑδὲν ἄτοπον, ι5 τὰς “Ὁ γένος σημαινέσας τι λέξεις διαιρέῖῷ τὰ νῦν. ἢ μώτω 

φησὶν ὁ Πορφύριος, τῆς. χρήσεως ἃ διττὸν ἐχύίσης χρήσαοι, ἴω ἄμφω ταῦτα παρῆκεν, ὡς εἴρη, διότι ᾧ ῥητορικῆς μᾶλλον ᾧ 
᾿Αριςοτέλη ἑκατέρῳ, ἐπειδὴ ἡ ἔχει τινὰ λόγον δεωιίτεβον. ὦ δ᾽ τὰ ποιητικῆς ἐςὶ περιεργίας, ἀλλ᾽ ἀὶ φιλοσόφυ θεωρίας, ὡς εἴρη. 
πλείω ὀνόματα πρὸς ἐν’ φερόμενα, ὡς ὁ κίων ὴ ὁ σῦλος, ὃν αὐὸν πλὴν καλῶς ἔχει κἀκεῖνα τοῖς παραληφθεῖσιν εἰς μίαν διαίρεσιν ). 
ἔχοντα. λόγον συνώνυμα ἂν κληθείη. καὶ ὃ μότοι ὅ ὅπι ὁ λόγος ὁ συμπεριλαβέϊν. ἹΣπούσιππον τοίνυν ἱςορεῖ Βοηθὸς τοιαύτην διαί- ἱ Ζ σε κ 
αὐὲς αὶ ὃ ὃ ἄνομα συνονομαΐζε, ἔτι κυριώτερον ἂν κληθείη συνυΐ- 20 ρεσιν παραλαμβάνειν τὰ ἀώματα πάντα περίλα μβάνυσαν. τῶν Ἵ { ἦε. 
τυμα, ὥςε ὃ μέν ἐςι συνοΐνυμον,.Ἤ ἐπεὶ πολλὰ ὀνόματα ἕν τι ι πρᾶ- δ ὀνομάτων, φησί͵ τὰ ' ταὐτωνυμά ἐσι τὰ δὲ ἑτερώνυμα, ὃ ᾿ 
μα συνονομεῖζει,, ὰ δέ, ἐπεὶ καὶ ὃ ὃν λόγον συνονομαΐζει ᾧ τὄνομα. τῶν ταὐτωνύμων τὰ Κ' ἜΜ ἐςι τὼ δὲ συνώνυμα, τ Ἄ 

ὸ διὰ τῶτο ὅπυ β (ὦ περὶ γενῶν ἤτοι τῶν τὰ γένη σημαινυσῶν φω- τῶν παλαιῶν συνήθειαν ἀκυόντων ἡμῶν τὰ συνάνυμ: τῶν δὲ 
νῶν ἡ σπυδή, χρεία τὸ δευτέρυ σημαινομένυ, διότι τὰ γένη κτ' ἐτερωνύμων πάλιν τὰ μέν ἐςιν ἰδίως ἑτερωώνυμα τὰ δὲ πολυω- 
τῶτο “ἃ ' σημαινόμενον συνωνύμως τῶν εἰδῶν κατηγορεῖ" ἔνθα δὲ 25 νυμα τὰ ὲ δὲ παριΐνυμα. ἀλλὰ περὶ α Αὶ τῶν ἄλλων ἀποδέδοϊ), πο- 
περὶ τὰς πλείυς φωνὰς ἡ σπυδὴ ἢ τὺ πολυειδῇ ἑκάςυ ὀνομα- λυώνυμα δέ ἐςι τὰ διάφορα καὶ ὺ πολλὰ λεγόμενα ἐνόματα καθ᾽ 
σίαν, ὥσπερ ἐν τῷ περὶ Ποιητικῆς ἢ τῷ τρίτῳ περὶ ῬΡητορικῆς ἑνὸς πρώγματος, ὅταν εἷς ᾧ ὁ αὐὺς αὐτῶν ἦ λόγος, ὦ ὥσπερ ἄρ » 
(ε 2). τῶ ἑτέρυ συνωνύμν δεόμεθα, ὅπερ πολυώνυμον ὁ Σπεύ- ξίφος φάσγανον μεχαιρεν. ἑτερώνυμα δέ ἐςι τὼ ἡ τοῖς ὀνόμασι γ δας πὸ σλεο 

] σιππος ἐκάλει. ᾧ ἀ καλῶς ὁ Βοηθὸς παραλελεῖφδαι τῷ "Αριζο- ἡ τοῖς πράγμασι κα ἡ τοῖς λόγοις ἕτερα. 

: τέλει φησὶ τὰ παρὰ τοῖς νεωτέροις. καλύμενα συνώνυμα ᾧ τὰ 30 ἢ. 6. διὰ τί δὲ ὁ ̓Αρχύτας παραλέλοιπε ταύτην τ᾽ τι Ἵ). 
ι τοιαῦτα πολυώνυμα συνώνυμα καλείμενα,, ἅπερ Σπεύσιππος ἐκά- τῶν ὀνομάτων διδασκαλίαν ἐν τῷ ὃ περὶ τῶν καθόλω ̓ έγῳ; ὃ ὅτι τὰ " Ψ τῶ 
λει πολυώνυμα. αὶ δ) παραλόλειπῆ, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλαις πρωγματείαις, ἐνόματα φύσει ἢ ἰὶ θέσει λέγυσιν οἱ Πυθαγόρειοι, καὶ ὺ τὰ ὁμώνυμα “ὁ ὃ ἢ “ Ω 
ἐν αἷς ἦν οἰκεῖος ὁ λόγος, παρείληπῷ, ὺ, τὰ πολυώνυμα παραιτῶνἢ ὡς ἑνὸς ὀνόματος πρὸς ἣν πρᾶγμα, “" ἧς ΤῊ δ᾿ 

1. 48. τριῶν δὲ δεῖν τῷ ἐπό τινος παρονομαζομένῳ φασί, τῦῶτε κ φύσιν λεγομώυ. ἰδ 
“πράγματος τὸ ἀφ ὃ παρωνήμακαι, κα ὶὶ τὸ ὀνόματος, ᾧὶ ἔτι μέντοι 35 ΔΕΙ͂. ἔδει πρὸ τῷ περὶ τῶν καθολικῶν λέξεων αὶ ̓Αρχύταν 
τὸ καρ μέρ τῆς καταλήξεως, ὅπερ καλεῖ πτῶσιν ὁ ̓ Αριςοτέλης. λέγειν, ἃς ἡμεῖς κατηγορίας, ὀνομάζομεν, ταῦτα προειληφέναι. 
στασεις Ρ τῶν ὀνομάτων ἐκάλυν οἱ παλαιοὶ ἰ μόνον τὰς πότε ἢ μήποτε ἐδὲ κῷ' νῶν γίνεῦ ὸν Πυϑαγοριεὸν καὶ ἡ τοιαύτη διαίρεσις" 
ταύτας τὰς νῦν λεγομώας, ἀλλὰ ᾧ τὰς παρακειμένας ἐγκλίσεις, ἐπεὶ γ5 φύτσει διορίζονῦ τὰ ὀνόματα κεϊοχ, τοῖς πρώγμασι, πᾶσαν 
ὁποίυς ἂν ἔχωσι χηματισμαῖς" δι κὶ αὶ τὰς νῦν καλυμένας μεσό- τὴν ἀνωμαλίαν τὴν περὶ λέξεων παραιτῶνἢ. ἀλλὰ ταῦτα Κι ὑπερ- 
τῆτας πτυσεις ἐκάλων, οἷον τὴν ἀπὸ τὸ ἀνδρείων πτῶσιν τὴν ἀν- 40 τιθέμεθα, ἐπειδὴ “ὃ τοιῶτον γένος τῶν ζητήσεων παρὰ τῶν τὰς 
δρεως ἡ ὺ ἀπὲ τῷ καλῶ τὴν καλῶς. ὅτω δὲ καὶ ἢ ὠρρενική τις ἦν Πυθαγορικὰς ὑποθέσεις θαυμαζόντων ἐ ἀπαιτεῖν προτῆχθι 

αὐτοῖς πτῶσις ἀπὸ ὀνόματος θηλυκῶ, ὡς ἀπὸ τῆς γραμματικῆς ἠ ὀΣΙΜΠΛ. β΄ ἢ. 6 ὅ. ᾧ οἱ παλαιοὶ κυρίως ὦ Κ' λεγόμενα τὰ ὲ δι. 
ὁ γραμματικός, ἢ θηλυκὴ ἀπὸ ἀρρενικῶ, ὡς ἀπὸ τῷ ̓᾿Αλεξάνδρυ λόγυ σημαινόμενα ἔλεγον, καταχρηςιχῶς δὲ ἡ τὰ δι᾽ ἁπλῆς λέ- ἶ δ 
ἡ ἢ ᾿Αλεξανδρεια. πτώσεις δὲ καὶ ὃ ταύτας ἔλεγον διὰ ὃ ταὐὲν πε- ἕεως. ὁ δὲ λόγος ἐπεὶ κτ' συμπλοκὴν λέξεων προφέρεϊ),, εἰκότως 
εἴν ταῖς κυρίως πτώσεσι κτ' ὃν μετωχηματισμὸν τῆς κατα- 45 τὰ λεγόμενα διαιρῶν (ὁ ᾿Αριςοτέλης) τῶν κυρίως λεγομένων 
λήξεως... ὃ ᾿Αρισοτέλης τὴν διαφορὰν τῆς πταίσεως ᾧ τὴν καὶ πρῶτον ἐμνήσθη. ... ὃ δὲ Βοηθὸς μόνα λεγόμενα κα ὺ σημαινόμενα, 

τὔνομα προσηγορίαν, τὰ δύο ταῦτα μόνα δοκεῖ τοῖς παρωνύμοις τὰς νοήσεις εἶναί φησι παρὰ τοῖς ἀρχαίοις" κα δῶ εἶναι “ὃ ἀληθὲς ᾧ 
ἀποδιδόναι. ἀλλ᾽ ἐκ τῶν παραδειγμάτων δήλην ἐποίησε ᾧ τὴν Ῥ δ ψεῦδος ἐν τοῖς πράγμασιν ἀλλ᾽ ἐν διανοίαις ᾧ ταῖς τῷ νῦ διεξό- 
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δοις, ὡς ὸ αὐὸς ᾿Αριςοτέλης ἐν τῷ περὶ Ψυχῆς (8 6) διδασκχει. ΑΜΜΩΝ. ἢ. 25. διὰ τί τὴν ἐσίαν ἐκάλεσεν ἐκ ἐκ ὑσρκε μάν! « 

ἀλλὰ αὶ ἡ διάνοια διὰ τῷ λόγυ σημαίνεϑ, οἰκειότερον ὧν λεγόμενα τ μὴ ὑποκείμενον, εἴγε ὑπόκεϊῷ τοῖς συμβεβηκόσι πρὸς ὑπάρξιν: 3: 

᾿ τὰς λέχος λέγειν τὰς σημαντυιὰς καθὸ σημαντικά. ΣΙΜΠΛ. β΄ ἢ. 8. ἐν θεὶς “ὃ ὄνομα τῷ ἐν ὑποκειμένῳ εἰκό- το 

14 ΠΟΡΦΎΡ. ἢ. 11. ὃ »π' συμπλοκὴν λέγε διχῶς" τὰ 5 τως ἃ λέγω προδεῦηαι ἢ γόος δ᾽ τῷ ἐν ὑποκειμένῳ ὃ ἕν τι 
1. συμπλοκὴν ὅσα συμρλαντυνν ἐμπεριέχεῦ ἀάοδέμω, οἷον 5 παρέλαβε, τὰ δὲ ἐφεξῆς διαφορὰς τῶν ἔν τινι τῶν λοιπῶν χωρι- 

“Σωχράτης ἢ Πλάτων." τὰ δὲ κ᾿ συμπλοκὴν λέγε ὅσα ὁμᾶ ζώσας. πολλαχῶς γ5 λέγε τ ἣν τινι, ἢ τό γε ἐλάχιςον ἑνδεκα- 

προφέρεν πράγματα διὰ “ὃ ἕτερον συμβεβηκέναι τῷ ἑτέρῳ, οἷον χῶς... ἢ. 8 ὁ. ἰςέον δὲ ὅτι ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσοιῆς ᾿Ακχροά- 
“Σωκράτης εβαιατα σεως (ς. 8) ὁ ἕν τινι εἰς ὀκτὼ ὁαλΝ ὁ ̓ Αριφοτέλης, τὸ ὶ ἐν 

ΔΕΞΙ. φαμὶ δὴ ὅτι μόνην συμπλοκὴν τὴν μα οὐκ θά χρόνῳ μηδὲ μνηϑεὶς ὅλως, ἴσως Κι διὰ ἃ μήπω τι περὶ τῷ χρόνα 
συνδέσμυ προφοραν λέγοντες τοῖς ΣΣτωϊκοῖς ἐπακολυθῶσιν, ὧν 10 ἘΥΡ, ὃ δὲ ἐν ὑποκειμένῳ σινέψας τῇ ἐν ὕλη. ἡ ὁ ἀγγεῖον δὲ 
ἀρχαιότερος ὁ ̓Αριφοτέλης κα ἡ τῇ τῶν πρεσβυτέρων συνηθείᾳ χρώ- ἢ ὃν τόπον συνῆψε διὰ ὃ μήπω: τότε τὴν διαφορὰν εἰρηκέναι. 

μένος, οἵτινες τὴν τῶν πλειόνων μερῶν τῷ λόγω σύνθεσιν συμπλο- ΠΟΡΦΥΡ. ἔ, 15 δ. πόσα ὄν σημαινόμενα τῷ ἕν τινι κατη- 

κὴν ὠνόμαζον. “ἃ δὲ λέγειν ὅτι μὰ ἀυμηλοκῆς ὁ ἄνθρωπος ἢ ὁ βθμησαοΣ. - ἐννέα. ---- τίνα ἀρίίε: -- ἃ ὡς ἐν τόπῳ, ὃ ὡς ἐν 
βῶς, διότι σύνθεσις ἐπ᾽ αὐτῶν ἐςὶ συλλαβῶν καὶ αὶ σοιχείων, ἡ αὐὸ ἀγγείῳ, ὲ ὡς ἐν ὅλῳ, ἃ μέρος κα ὺ αὶ ὡς ἐν τοῖς μέρεσιν, “ὃ ὅλον ὦ 
ὁ καλῶς λέγε" ἀὶ Δὲ) τὴν τῶν ςοιχείων σύνθεσιν ἀλλὰ τὴν « τῶν 45 “ὃ ὡς ἐν τῷ γῴει, “ὃ εἶδος ὼ ὁ ες ἐν ᾿: εἴδει, “ὃ γένος ἢ “ὃ ὡς ἐν 

μερῶν τῷ λόγυ οἱ παλαιοὶ ἀν ϑδρηις ἐνομάζυσι. τέλει, ἢ δ υἰς ἐν τῷ κρατῶντι ᾧ “ἃ ὡς ἐν τῇ ὕλη, ὃ εἶδος. 

τὰ “ ΣΙΜΠΛ. β' [7 δ. τισὶν ἔδοξε τῦτο τοῖς προειρημένοις μὴ ΔΑΒΙΔ. ταῦτα τὰ ἕνδεκα σημαινήμενα. τῷ ἕν τινι ὑπὸ τὴ 

δ ἀκολωθεῖν- διὸ ἢ ὑπομνηματικὸν ἔδοξε “ὦ σύγγραμμα. ἃ δὲ ἐὑχ πὸ κατηγορίαν ἀνάγει ὁ ᾿ ̓Αριςοτέλης. .. ἀπορῦσι δέ τινες τρεῖς 

ὅτως ἔχει, ἀλλ᾽ ἐπι)» περὶ τῶν ἁπλῶν ᾧ γενικῶν λέξεων γὴν ἀπορίας... εἶταί φασιν ὅτι δύναἢ χωρὶς ὑποςῆναι ἜΡΕΗΕ 
σκοπὸς τῶν τὰ ἁπλᾶ ἡ γενικὰ πράγματα σημαινυσῶν, πρὸ τῷ 0 ἰδὺ γδ ἡ εὐωδία τῦ ῦ μήν συμβεβηκὸς ὅσα, καταλείψασα “ἃ μῆλον 
τὴν εἰς τὰ πλεῖςα διαίσεδν αὐτῶν ποιήσας, φημὶ δὴ τὴν εἰς δέκα, μένει ἐν τῷ αἰδθητηρίῳ ἢ ἣ τῷ κιβωτίῳ. λύυσι τῦτο διάφοροι, ὁ 
ὧν ὠκ ἦν πλείονα εὑρεῖν, τὴν εἰς τὰ ὁ ἐλείχικα προλαβεῖν ἐδοκίμασεν, Πλάτων ὅτε ἐχωρίδη τὸ ἢ ὑποκειμεών" μετά τινων ) λεπτῶν 
ὧν ἐκ ἣν εἰς ἐλάττονα συςεῖλαι. αὶ ἡ ἐ ἐπιξημοποὸν ἣν τῶτο, ἢ ἡ ἀπορροιῶν χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς, ὡς δηλοῖ ἡ κ᾽ μέρος αὐτῷ ἴχνανσις" 
δεκὰς ἐν τῇ ἢ τετρήθι: περιέχεῦ" τὰ γδ ἕν δύο τρία τέσσαρα συνθέντες ἐν γδ τῷ δένδρῳ ἐκ ἰχναίνεῦ διὰ “ὃ πλείονα εἶναι τὴν εἰσροὴν τῆς 

Σὰ Ἴ ἐὸν δέκα ποιῶμεν. τὸ τετράδα πάλιν εἰς δυάδα συνεῖλε. τὰ δὲ ,ς ἐκροῆς. ὁ δὲ ᾿Αριςοτέλης ὃ διακονριὸν αἰτιᾷ τῦ ἀέρος, ὅτι ᾧ 
7 ὅς τέσσαρα ταῦτα ἐςιν ἐσία ἡ συμβεβηκὸς κα ἡ ὃ καθόλυ ὁ “ὃ χ᾽ "μέρος. λόγῳ ἐςὶ διοραὸς κα ἡ διηχής, τύτῳ ἢ δίοσμες. ὸ δὲ Πλωτῖνος τὰ 
᾿: ἔφ σὐπν ἐδ, τὰ δ) ὄντα διαιρεῖ ἢ διχῶς, εἰς τε τὼ καθ᾽ αὑτὰ εἶναι δυνάμενα ᾧ ᾿Αριςοτέλυς ἢ Πλάτωνος συναγαγων φησιν ὅτι μεταβαλλεῦ 
"δι -᾿ ὑε, μηδενὸς ἑτέρυ ϑιέμενα πρὸς ὑπόφασιν, ἀπερὰ ὼ σία ία καλῶνῇ διὰ δ μέρος τῦ ἀέρος ἐν τῇ εὐωδίᾳ ἡ γδ εὐωδία μείνασα ἐν τῷ μήχῳ 

ἐξαρκεῖν ἑαυτοῖς πρὸς “ὁ εἶναι, ὶ εἰς τὰ ἐν ἑτέροις ὑφέςι ὑφεςῶτα, ἅπερ γεννᾷ ὀμδαν ἑαυτῇ μῶν ποιότητα μεταβάλλωσαν μέρος τῷ 
ΤΩ " ΠΟΙ͂ΟΣ ὺ συμβεβηκότα λέγε διὰ “ἃ ἐν ἑτέροις συ βεθηνεναι αὶ ἔχομεν 30 ἀέρος, ἧς αἰδιανόμεθα. ὑδέμα δὲ τῶν δυξῶν τύτων κατ᾽ αὐτὴν 

τρις (γ᾽ εἰς δύο τῶν δέκα κατηγοριῶν τὴν διαίρεσιν" αἱ 5 ἐννέα συναιρῶνῦ ἀληθής, ὑδὲ ἡ Πλάτωνος ἡ λέγυσα ἀπορροίας" ἡ ,δ ἀπόρροια, 

ἸΑ ἐν τῷ συμβεβηκότι, καὶ ἐσία πρώτη τῶν ἄλλων ἀπηρίθμηῦ. ἢ τύ- σῶμα, πανὸὲς δὲ σώματος μία ἡ κ᾿ φύσιν κίνησις" ἢ δ κῦφον ἢ 
“. 1 τῶν δὲ ἑκάτερον ἢ εἰς πλείονα τὰ ὑφ᾽ ἑαυὸ τῦτο δίδωσιν ἑαυτό, ἐπὶ τὰ ἄνω ῥέπει, ἢ βαρὺ ᾧ κάτω" τῆς δὲ εὐωδίας τὸ μήλε 

Ἐκ τσ. ἐν ἣ ἐἰς ἕν μόνον. ἢ διὼ τῶτο ἄλλη Ὑίνεῦ συζυγία, ἡ αὐτὴ λο- πάντες ὁμοτίμως αἰσ)ανόμεθα κτ' κύκλον. δῆλον ὅτι ἐκ ἀρκεῖ 
Φτνο, γική, τῶ καθόχν ἢ τῷ κ᾿ μέρος" ὧν συμπλεκομένων ἀλλή 35 ἀπορροίας εἰπεῖν μόνον. ἐδὲ ἡ ̓ Αριςοτέλυς μόνη ἀληθής" ἰδὺ γδ 

; νοις ἐξ αὶ αἱ πᾶσαι Ὑίνονῦ συμπλοκαί, δυεῖν δὲ ἐν αὐταῖς ἀσυ- οἱ χοῖροι πλείονα ὀρύττυσι “ἐν βόρβορον ἐπὶ “ὃ πλέον αἰϑ)αάνεῶς τῶν 
Ἔ: “Κάτων ἐσῶν, τῶν τὸ ἐντιφέσκοντα συναγυσῶν, τῆς τε ἐν ὑπο- ἀπορροιῶν, ἢ δυσώδεις δὲ τόπυς παριόντες ῥάκει φράξαντες τὰς 

"κειμένῳ καὶ ἢ ἐκ ἐν ὑποκειμένῳ ἢ τῆς καθ᾽ ὑποκειμένυ ἡ ὁ καθ’ ῥῖνας, καίπερ ἀναπνέοντες, τῆς δυσωδίας ἐκ αἰδ)ανόμεθα, ἅτε 

ὑποκειμώυ, τὰς λοιπὰς τέσσαρας ὁ ̓Αριςοτέλης ἐχτίθε" ἣ ἢ διυμωεισῶν τῶν ἀπορροιῶν ἢ καθαρῶ τῷ ἀέρος χωρῶντος πρὸς 

καθόλυ ἀσία ἐςίν, ἢ συμβεβηκὸς μερικόν, ἢ καθόλω συμβε- 40 ἡμᾶς. ἀδὲ “ὃ τῷ Πλωτίνυ μόνον ἀληθὲς “ὃ ποιδῶχ, ὅλον “ἐν ἀέρα." 
βηκός, ἢ μεροιὴ ὀσία. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ ᾿Αριςοτέλης δι᾽ ὀνομά- πλασματῶδες 7) ὃ λέγειν ὅλον “ὃν ἐν μέσῳ ἀέρα ποιῦοζ, ἐπὶ τῶν 
των ἐσυνηβεξέρων τὰ εἰρημένα ἐδήλωσε, δεῖ ταῦτα μεταλα- γυπῶν τῶν αἰοανομώων ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἀτάφων σωμάτων. 

᾿ βὲν εἰς τὰ ὑπὸ τῷ φιλοσόφυ λεγόμενα. ἃ Καὶ ὗν συμβεβηκὸς ἐ ἐν αἱ τρεῖς ἦν ἅμα ἀληθεῖς εἰσίν" ἀλλ᾽ ἐπὶ ὶ τῶν φαύλων ἐσμῶν 
ὑποκειμένῳ ἐκάλεσε, διότι μὴ ὃν αὐτοκρατὲς ἑτέρυ δεῖ) πρὸς “ὃ ἐν χρεία καὶ ἀπορροιῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀκριβῶς ὀσμωμώων ἀρκεῖ ἢ ὃ 
αὐτῷ εἶναι͵ τὴν δὲ ἀσίαν κ᾿ τὴν τῇ συμβεβηκότος ἀπόφασιν... ἃς δίοσιμον τῷ ἀέρος, ἐπὶ δὲ τῶν μέσως ἀρκεῖ ἡ ἡ μεταβολὴ τῷ 

ἢ. 8. τί δήποτε δὲ μὴ κτ' “ὃ σύνηθες ἐχρήσατο τοῖς σημαινομένοις, ἀέρος. κατ᾽ ἐδεμίαν δὲ τῶν δοξῶν αἱ ποιότητες ἀπὸ τῷ ὑπακει- 
καϑόλν ἐσίαν λέγων ἢ μερυκὸν συμβεβηκὸς ᾧ τὰ λοιπαῖς ἢ ὅτι μόν εἰς ὑποκείμενον μεταβαίνυσιν" ἢ γ5 ἐν τῷ αὐτῷ νῦν εἰσί, 
δι᾽ ἐμφαντικωτέρων ὀνομάτων ὑπογραφὴν ἑκάςε παραδέδωκε; κἂν τῷ ἐν ᾧ εἰσὶ κἂν τῷ ἐξ ὃ, ἡ διασπαι)ήσεῦ αὐτὴ ἑαυτῆς ἡ 
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1 ἰ 

ΣΧΟΛΙᾺ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. 

ποιότης" ἣ ἐν ἄλλῳ ᾧ ἄλλῳ νῦν, ἐπειδὴ πάντα μεταξὺ τῶν δύο 

νῦν ἐςὶ χρόνος μέσος, ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἔσονδ χωρὶς ὑποκειμών. μενον. 
ἐνὴν δὲ ᾧ ἀπὸ ἑτέρων λύσαι ταῦτα, ὅτι ἐκ εἶπεν ὁ ̓ Αριςοτέλης ὃ ΑΜΜΩΝ. ἢ 31 ). “ἃ δὲ ἁπλῶς λέγεῦ τριχῶς" ἣ “ὃ καθόλυ, 
δυύναἢ χωρὶς εἶναι τῷ ἐν ᾧ ἦν, ἀλλὰ τῦ ἐν ᾧὶ ἐς΄ν, ὅπυ δὲ ἂν ἦ ἡ ὡἧς λέγομεν “ἁπλῶς πᾶς ἄνθρωπος" ἀντὶ τὸ καθόλιν" ἢ ὃ μοναχῶς, 
ποιότης, ἐν ὑποκειμένῳ ἐςίν. 5 υὑς “ὁ “ἁπλῶς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ" ἀντὶ τῦ ἀ ποικίλος" ἢ “ὃ 

ΣΙΜΠΛ. γ' ἢ 1 α. ἀπορῶσιν οἱ περὶ “ὃν Λύκιον ᾧ τῶτο πρὸς κυρίως, ὡς ὅταν λέγωμεν “ἁπλῶς ἐρετή" ἀντὶ τῷ κυρίως ἀρετή. 
ἃ μὴ ὡς μέρος λέγεὼᾳ, “ὃ ἐν ὑποκειμώῳ... ταύτην δὴ τὴν ἀπο- ᾧ ὃ ἐν δὲ λέγεῷ τριχῶς, ἡ ὺ δλὼς ἡ ἡ ταὐτότης ἢ ἡ ἑτερότης. 

Ι (αν λύων ὁ Πορφύριος διττόν, φησί, ἐςὶ “ὃ ὑποκείμενον αὶ μόνον ΣΙΜΠΛ. Ὑ "4.2 ὁ. εἰπὼν τί ἐκ ἔςι καθ᾽ ὑποκειμένυ, νῦν τί! Ν 
Ϊ χκ' τὸς ἀπὲ τῆς ἸΣτοᾶς ἀλλὰ κτ' τὸς πρεσβυτέρυς. ἥ τε γὃ ἄποιος ἐςι λέγει, ὅτι “ὁ συνωνύμως ᾧ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖν, τῦτό 

ὅλη, ἢ » δυνέμει καλεῖ ὁ ̓ Αριφοτέλης, πρῶτόν ἐςι τῷ ὑπώμ νὴ 40 ἐςι “ὃ καθ᾽ ὑνόκδίμην,. λέγεως. τῦτο δέ ἐςιν, ὅταν “ὃν λόγον ὃ ἐν λέ ογὸν ᾿Ξ ΘΎσλ," 

σημαινόμενον, ὃ δεύτερον, ὃ κοινῶς ποιὸν ἢ ἰδίως ὑφίζαἢ. ὑπο- ὁριςικὸν ἀποδιδόντες τὸ ὑποκειμέν διὰ τῦ κατηγορυμένυ ἀπο- ὶ 
κείμενον δ ἢ ὁ χαλκές ἐσι κα ἢ ὁ Σωκράτης τοῖς ἐπιγινομένοις ἢ διδῶμεν. 

κατηγορυμέροις κατ᾽ αὐτῶν. πολλὰ ὄν, φησί, τῶν ἐγγινομένων ἢ. 38. τινὲς δὲ αὐὰὴ τῶτο αἰτιῶνῇ ὰ ἕτερον εἰρῆοχ, ὰ ἘΠῚ 

εἰς αὶ πρὸς ὸ πρῶτον ὑποκείμενον ἐν ὑποκειμένῳ ἐσίν, οἷον πᾶν ὑποκειμένυ χκατηγορόμενον τῷ ὃ κατηγορεῖ)" κτ' δ τῦ ἀνθρώπω "" 
χρῶμα ἢ πᾶν χῆμα ὸ πᾶσα ποιότης ἐν ὑποκειμένῳ ἐ ἐςὶ τῇ πρώτῃ 15 κατηγορεῖ ὃ ζῷον ὡς ζῴῷ,, κα ὴ ὃ χρῶμα τῷ λευκῦ ὡς χρώματος. 
ὕλη, ἐχ ὡς μέρη αὐτῆς ὄντα ᾧ ἀδύνατα χωρὶς αὐτῆς εἶναι" ἐπὶ καί φησιν ὁ Πορφύριος ὅτι διττὴ ἡ ἐπίνοια, τῷ ζωϊ ὧν, ἡ ἢ τὸ κατα- 

δὲ τῷ δευτέρα ὑποκειμένων ὦ αὶ πᾶν χρῶμα ἐδὲ πᾶσα ποιότης ἐν τεταγμώνυ, ἡ δὲ τῇ ἀκατατάκτυ. κατηγορεῖ: ὅν ὃ ἀκατάτακτον 
ὑποκειμένῳ, ἀλλ᾽ ὅτε. μὴ συμπληρωτικαί εἰσι τῆς ἀσίας. “ὁ γῦν τῦ πατὰτἀταη δέν» ἢ ταύτη ἕτερόν ἐςιν. ὁ μέντοι Ἰάμβλιχος 
λευκὸν ἐπὶ (ὶ τῷ ἐρίν ἐν ὑπικαμώψ, ἐπὶ δὲ τῆς χιόνος ἐκ ἐν ὑπο- “ὦ τὰ Ὑέη" φησὶ “τῶν ὑποκειμένων κατηγορεῖ), ἀλλ᾽ ἐτερὰ διὰ 
κειμένῳ, λὰ συμπληροῖ τὴν ὀσίαν ὡς μέρος. 2 ταῦτα " ὅταν ἣδ λέγωμεν Σωκράτην ἄνθρωπον εἶναι, καὶ “ὃν γενικὸν 

ΔΕΞΞΙ. ἔςι “κα ὑποκείμενον διττὸν καὶ κϑ' τὺς ἀπὸ τῆς ἸΣτοᾶς ἡ Φ' αὐτόν φαμεν ἄνθρωπον εἶ εἶναι, ἀλλὰ μετέχειν τῷ γενικῶς"... [.8 2. 
τὸς πρεσβυτέρυς, ἣν β' ὀλεγόμενον πρῶτον ὑποκείμενον, ὡς ἡ ἄποιος ἰςέον δὲ ὅτι ἡ ̓ Ανδρόνικος ᾧ ἄλλοι τινὲς ὁ μόνον τὼ ἐν τῷ τί ἐπὶ νἤγρμϑιχσσνιικιι ̓  

4δ 

ἐὶ μόνον ᾧ ἀριθμᾶμεν, υἰς ς συκοφαντῦσί τίνες, ἀλλὰ ἡ “ὃ ἀριθμύ- 

που. ΟΝ 

ὕλη, ἦν δυνάμει ἰδέ υνι ὁ ̓ Αριςοτέλης φησί, δεύτερον δὲ ὑποκεί- 

Μενον “ὃ ποιόν, ὃ κοινῶς ἢ ἰδίως ὑφίσαϑ᾽ ὑποκείμενον ἡ κα ὺ ὃ χαλ- 
χατηγορείμενα καθ᾽ ὑποκειμένυ κατηγορεϊο)αί φασιν, ἀλλὰ ἢ 
ἄλλα, οἷον ὃ μυσοιὸν ΧΦ ̓Αριςοξώυ ἢ ὃ δ ᾿Αθηναῖος ψ' Σωκράτυς, 

κὸς ἡ ὁ ὁ ἸΞωκχράτης τοῖς ἐγγινομένοις ἢ κατηγορυμένοις κατ᾽ αὐτῶν. 25 ὺ ἴσως ἐκεῖνα ὅσα ΚαΓηομντις τινος ἐκεῖνο εἶναι λέγομεν αὐὸ 

ἃ 75. ὑποκείμενον κ᾽ πρός τι λέγεθχ, ἐδόκει, τινὶ γδ ὑποκείμενον. 
,, ἧτοι δὲ ἁπλῶς τῶν γινομένων ἐν αὐτῷ ὺ χατηγορε ἐδων αὐτῷ, 

ἃ ἰδίως - ἑπλῶς ᾧ Ζὴ ὑπαείματον πᾶσι τοῖς γινομένοις ἢ Κα 

ὅπερ χκατηγορῦμεν" βαδίζειν ' δ λέγοντες ὃν Σωκράτην ὦ ὃ λέ- 
γομεν βαδίζε εἰν εἶναι ἂν Σωκράτην, ᾿Αθηναῖον δὲ εἶναι λέγομεν ἢ 

φιλόσοφον. ὺ ὅσα δὴ τύτων κατηγορεῖ ἢ), λεγόντων ἡ ἡμῶν ταῦτα 

μιμέσις ἡ πρώτη ὕλη, τισὶ δὲ ὑποκείμενον γιγνομένοις ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκεῖνα εἶναι, ᾧ κΦ' τῷ ὑποκειμώυ ῥηθήσεῷ. : 
ᾧ κατηγορυμένοις ὁ χαλκὸς ᾧ ὁ Ἰξωκράτης. 80 ΔΕΙ͂. πῶς ἀπαντήσωμεν τοῖς ἐριφικοῖς, οἱ τὼ μὴ ὑπάρ- 1} οἷ᾽ το, «Ὁ 

ΑΜΜΩΝ. ἔ. 28. κακίζυσί τινες “ὃν ὁρισμόν, οἱ Κὶ ἐκ τῷ πλεο- χοντα τῶν κατηγορυμένων λαμβάνοντες ὡς, ὡς λεγόμενα κατ᾽ αὐτῶ, 

νεζειν, οἱ δὲ ἐχ τῷ ἐλλείπειν. ποιῶσι πρὸς τῷ ὑποκειμένῳ “ἦν τῆς ἀποφάσεως συλλογισμόν: οἷον 
.4 ΑΜΜΩΝ. ἢ 31. πανταχῦ τοῖς αὶ ἀπὸ τῆς φωνῆς, τυτέςξι τῷ ὃ ἄνθρωπος τὸ ἸΣωκράτυς καθ᾽ ὑποκειμέν κατηγορεῖ, κ δὲ τῷ 
Ἐ καθ᾽ ὕβεδαμενν ἢ αὶ καθ᾽ ὑκοκομάπι ὸ λέγε ἀποδίδωσι, τοῖς ἀνθρυΐπν λέγε “ὃ μὴ εἶναι Σξωκράτην, ὑκῦν ὺ Φ' ΣΞωκράτυς ῥη- 

δὲ ἀπὸ τῷ ὄντος, τυτέςι τῷ ἐν ὑποκειμένῳ καὶ ὕ ἐκ ἐν ὑποκειμένῳ, 35 θείη ἂν ἃ μὴ ὦ εἶναι Ἰξωκράτην. πάλιν δὺ ἢ πρὸς τύτυς ὑπολογιζό- 

ὃ ἐςύ. μεθα ὑχ ὡς οἱ ΣΣτωϊκοὶ λέγυσι τὴν τῶν ἀποφάσεων ὑπεξαίρεσιν, 
μ.. ΣΙΜΠΑ Υ᾽ 2. λέγει ὧι ὃν ὅτι τὰ ἄ πρημα, ταῦτα δέ ἐςι τὲ ἀλλ᾽ ὡς ̓Αρισοτέλης διδάσκει τὴν τῶν κατ᾽ ὀσίαν ὑπαρχόντων 

μὴ τεμνόμενα διαφοραῖς ἢ ὺ διὰ τῦτο μήτε γένει μήτε εἴδει Ἦν λῆψιν, ἢ ἣν ἐκεῖνοι ἐὶ παρασωσάμενοι παραλογίζον),, τὰ μὴ ὑπάρ- ὃ 
ὅντα ἀλλὰ ἀριθμιῷ μόνον, ὡς ἐν τῷ ἀριθμεῖν, ὃ ἐν ἔχοντα, ταῦτα χοντα ὡς κατ᾽ ἐσίαν προσλαμβάνοντες. 
ὅν κατ᾽ ὑδενὸς ὑποκειμέν λέγε" καὶ ἢ ἔχει τι μερικώτερον ἑαυτῶν, δ ΑΜΜΩΝ. ἢ, 82 ὁ. τί δὲ αὐτῷ βυύλεῦ “ὃ “ὡς καθ’ ὑποκει- 1 δ 
ὃ χατηγορηθήσε ὡς καϑ᾽ ὑποκειμώυ. μόν" ἀντὶ τῷ ἐσιωδῶς ἢ πραγ μδτιοῦξι εἰ γάρ τι , τῷ κάτ 10: 

ΔΕΙΙ. λοιπὸν τοίνυν ἐςὶν ἀκριβῶς διελέω τί ποτέ ἐςι δ γορυμέν ν»π' συμβεβηκὸς κατηγορεῖ, ἐκ ἀνάγκη τῦτο ἢ χῷ' τῦ 
ἄτομον ἢ ἣν ἀριθμῷ. ἄτομον Κὶ ἦν λέγε ἐχ ὡς “ὃ ἀδιαίρετον ᾧ ὑποκειμένυ λέγεῶς" οἷον τῷ ᾿ΑὙγαμέμνονος πραγματικῶς κατηγο- 
ἀμέριςον, ἀλλ᾽ ὡς “ἃ μὴ δεχόμενον τομὴν γώυς εἰς εἴδη μηδὲ ρεῖἢ ἢ ὡς ᾿ὑποκειμών ὁ ἄνθρωπος, τῦ δὲ ἀνθρώπυ ἐσιωδῶς 
εἶδυς εἰς τὰ καθ᾽ ἣν ἀριθμῷ διωρισμένα." ἣν δὲ ἕκαςον τῶν αἰα)η- 45 κατηγορεῖῳ ὃ ζῷον Ψ συμβεβηκὸς δὲ ὃ τρισύλλαβιν" διὰ τῶτο δ 

τῶν λέγε ὁ κῷ' μίαν δύναμιν, ἀλλ᾽ ὅτι πάντα εἰς μίαν νεύει 
ἐσίαν. ἐπεὶ δὲ πολλαχῶς ὃ ἐν λέγε) ὁ γώει αὶ εἴδει ᾧ κατ᾽ ἄλ- 

Εἰ ζῷον κατηγορεῖ κτ' ̓Αγαμέμνονος, ὀκέτι δὲ ἢ “ἃ τρισύλλαβον. 

ἢ. 838. αἱ κατηγορίαι ἡ πλάτος ἔχυσι ἢ βάθος, βαθος "αὶ τὴν 
λὺς τρόπος, πλείονα ἀφορίζει νῦν ἕν, “ἃ κατ᾽ ἀριθμὸν λαμβάνων εἰς τὰ μερικώτερα αὐτῶν πρόοδον, πλάτος δὲ τὴν εἰς τὰ πλογια 
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μετάςασιν, οἷον ἵνα βεῖθος Εὶ λάβης ὅτω τὴν ἀσίαν ᾧ ὃ σῶμα 
ὁ ὁ ἔμψυχον αὶ “ὃ ζῷον ὅτως ἐφεξῆς, πλάτος δέ, ὅταν διέλης 

τὴν ὁσίαν εἰς σῶμα ᾧ ἀσώματον. ὁ ̓ Αριςοτέλης ὅν κανόνα ἢ τῶ 

πλάτυς ᾧ τὸ βάθυς ἡμῖν ἀποδίδωσι, νῦν ἅ' τὸ βάθυς, ἐφεξῆς δὲ 

ἢ 5 συςατιὴ ἣ διαιρετικαί, ᾧ τὰ γένη διττά, τὰ ὶ ὑπ᾽ ἄλληλα 
τὼ δὲ ὑχ ὑπ’ ἄλληλα... ἐὰν ηδ διέλω “ὃ ζῷον εἰς χερσαῖον ᾧ ἕνυ- 
δρον, εἶτα “ὃ χερσαῖον εἰς ἔναιμον, οἷον ἄνθρωπον ἵππον, ἣ εἰς ἄναν- 

μον, οἷον μέλιτταν ἀκρίδα, διέλω δὲ ἢ “ἃ ἔνυδρον εἰς ἔναιμον, οἷον 

τῷ πλάτυς. ἔςι δ᾽ ὃ κανὼν ὅτος" ὅταν πρῶτον δευτέρυ καθ᾽ ὑπο- 5 λάβρακα θῦνον ὀρφὸν ᾧ τὰ τοιαῦτα, ἣ εἰς ἄναιμα, οἷον σηπίαν 
κειμένυ κατηγορῇ ἢ δεύτερον τρίτυ καθ᾽ ὑποκειμένα κατηγορῇ), 

τότε ἢ “ὁ πρῶτον τῷ τρίτυ καθ᾽ ὑποκειμέναυ κατηγορηθήσεξ.. 

ἌΜΜΩΝ. ἢ. 84 ὁ. λημμάτιά τινα προσλαμβάνει χρήσιμα 

αὐτῷ ἐσόμενα πρὸς τὴν προκειμένην διδασκαλίαν" ἐπειδὴ γδ αἱ 46. » “ 

τευθίδα κάραβον... δεῖ δὲ ἡ τῦτο ἐπίςαως, ὥς φησιν Ἑὐςαθιος ὃ 
φιλόσοφος ὑπομνηματίσας τὰς Κατηγορίας, ὅτι ὅταν λέγη δ᾽ Αρι- 

ζοτέλης “τῶν δέ γε ὑπ᾽ ἄλληλα ἀδὲν κωλύει τὰς αὐτὰς εἶναι," 

ὅτι περὶ τῶν διαιρετικῶν λέγει, αὶ περὶ τῶν συςατικῶν" αἱ γδ συ- 

κατηγορίαι ὶ γενικωτατά εἰσι γένη ἡ ἐφ᾽ ἐκαΐης σειρά τις ἐκδέ- 40 φατυὴ μέρη εἰσίν, ὥσπερ “ὁ ἔμψυχον ἢ “ὃ αἰϑητικὸν τῦ ζῴε" 
δοῦ τῶν ὑπαλλήλων γενῶν, κανόνα διακριτικὸν ἐνταῦθα ἡμῖν παρα- μέρη 5 ταῦτα ζῴω δοκεῖ εἶναι ὡς συμπληρωτικὰ αὐτῦ, ἐάν τις 
δίδωσιν ὁ φιλόσοφος τῶν τε πάντη ἑτερογενῶν ἡ ὑπαλλήλων καί ἀκριβῶς θεωρήση" αἱ δὲ διαιρετιὺ κυρίως διαφοραί εἰσιν ὡς δια- 
φησιν ὅτι τῶν ἑτερογενῶν ᾧ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τεταγμένων πάντως φόρων εἰδῶν ποιητικαί. 
ἕτεραι ᾧ αἱ διαφοραὶ αἴ τε συςατιὼ ᾧ αἱ διαιρετικαί... καλῶς δὲ 
“τῷ εἴδει" προσέθηκε, τυτέςι τῷ πράγματι, ἵνα τὰς ὀσιώδεις λοΐ- 15 γενῶν 

βωμεν διαφοραῖς. 
ΣΙΜΠΛ. γ΄ ἢ. 3 ὃ. ἐν τύτοις δέον εἰπεῖν τί γένος ἡ τί εἶδος 

ΣΙΜΠΛ. γ΄ ἢ. 4 ὁ. χρὴ δὲ ἡ τῦτο εἰδέναι ὅτι “τῶν ἑτέρων 
ὃν" ἀλλ᾽ καὶ “τῶν ἑτερογενῶν" δεῖ ὑπαναγινώσκειν. ἙἭ ρμῖνος 

δὲ ἑτέρας τῷ εἴδει βύλεῦ εἶναι τὰς διαφορὰς τῶν μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα 

γενῶν ἀλλ᾽ ἑτέρων, διότι, φησίν, ἔςι τινὰ γένη ἐχ ὑπ᾽ ἄλληλα 

ὴὶ τί διαφορὰ ᾧ τίνα χέσιν ἔχυσι πρὸς ἄλληλα εἴς τε ἑτερότητα μέν, ἄμφω δὲ ὑπὸ ἕν ἀναγόμενα.... ὁ μέντοι Πορφύριος τῶν ἑτέ- 
ἡ, Κοινωνίαν. ὃ τοίνυν γένος λέγε Αἰ πολλαχῶς, ὡς ᾧ ἐν τῇ εἰσα- ρων γενῶν ἑτέρας τῷ εἴδει τὰς διαφορὰς εἰρῆο)αί φησι, διότι τῶν 
γωγῇ ἐδήλωσε ᾧ ἐδίδαξεν ὁ Ἱπορφύριος» “ὁ δὲ νῦν παραληφθὲν 20 ὑπὸ τὰ ἕτερα γένη εἰδῶν ἕτεραί εἰσιν αἱ διαφοραί. ἕτερα γδ γένη 
Ὑένος ἐςὶ “ἃ »τὶ πλειόνων ἡὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐξι ζῷον ἢ ἐπιςήμη" τὸ Κ' ζν εἶδός ἐςξιν ὁ ἄνθρωπος, τῆς δὲ ἐπι- 
κατηγορύμενον. εἶδος δὲ “ὃ κτ' πλειόνων ἢ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ φήμης ἡ μυσική, καί εἰσιν ἕτεραι τύτων αἱ διαφοραί. ὥςε εἴη ἂν 
ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορείμενον. διαφορὰ δὲ ἡ κ᾽ πλειόνων  διαφε- λέγων ὅτι τῶν ἑτέρων γενῶν ἢὶ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τεταγμένων αἱ κῷ 
βόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ ὁποῖον εἶναι κατηγοραμένη... τῶν δὲ δια- τὰ εἴδη διαφοραὶ ἕτεραι. κάλλιον δὲ ἴσως τὼς εἰδοπουὸς ἀκώειν, 

φορῶν αἱ ἐὶ γενῶν εἰσὶν αἱ δὲ εἰδῶν" τῶ αὶ ἦν γένυς αἱ Κὶ συξατι- 25 ὡς ᾧ αὐὺς ὁ Πορφύριος προϊων ἀξιοῖ, οἱ δὲ περὶ “ὃν Νικόςρατον 
καί, ὅσαι »' πανὸὺς λέγον), αἱ δὲ διαιρετικαί, ὅσαι διηρημώνως ΠῚ ματαιολογίαν ἐγκαλῶσιν ἐν τύτοις. 

κατ᾽ αὐτῷ καὶ λέγον), ὁμῦ δὲ πᾶσαι. τῷ δὲ εἴδυς εἰσὶν αἱ εἰδο- ΣΙΜΠΛ. γ΄ ἢ. ἅ δ. αἰτιῶν δὲ ἢ ἐν τοῖς ὑπ᾽ ἄλληλα γένε- 15 
ποιοὶ ἢ μόναι, ὧν ἑκάςη κτ' “ὁ ἀντιδιηρημένον πρὸς ἕκαςον τῶν σιν. “ὅσαι τὸ κατηγορυμένε" φησί “διαφοραί, τοσαῦ) ᾧ τῷ ἴὰ 
εἰδῶν ἀφορίζεῦ, ἀλλ᾽ ἐχ ἅμα πᾶσαι. ὥσπερ δὲ εἴδη πλείονα πρὶς ὑποκειμένυ ἔσον)." ὄντων 5 ὑπαλλήλων τὸ ζῴων ἢ τῷ λογικῷ 
ἂν γόος, ὅτω ᾧς πολλαὶ διαφοραὶ πρὸς ἐν εἶδος συντελῶσιν. ὁ δὲ 80 ζῴν, ἐπειδὴ τῷ ζῴν διαφοραί εἰσι τό τε λογοιὸν ὁ “ὃ ἄλογον, 
Ἑρμῖνος τὰς συμπληρωτικὰς ἐκ ἀξιοῖ διαφορὰς καλεῖν, ἀλλὰ πῶς οἷόν τε τῷ λογικῦ ζῴν ὃ Η ἑἶναι λογυιόν ἃ δὲ ἄλογον; ἀλλ᾽ 
μόνας τὰς διαιρετικάς. ἀλλὰ πῶς τὴν διαφορὰν τ᾽ διαφερόντων ὃ αὶ Βοηθὸς ἐνδὺς τῇ ἀπορίᾳ μετωγράφειν ἠξίν τὴν λέξιν ὅτως 
τῷ εἴδει λέγομεν ἢ “ὃ εἶδος χτ' διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ;... ἔ. ἃ. “ὥςε ὅσαι τῷ ὑποκειμένω διαφοραί, τοσαῦ ᾧ τῷ κατηγορυμένε 
ἕτερα δὲ γένη ἐςὶ ἢ εἴδη ἢ διαφοραὶ τὰ ταῖς κατηγορίαις διαφέ- ἔσον." αἱ γδ τῷ μερυιωτέρυ διαφοραὶ ᾧ τὸ ὁλυκωτέρυ ἔσον,, τε 
ροντα, ὥςε καθ᾽ ἑκάςην κατηγορίαν ἢ γένη ἢ εἴδη εἶναι ἢ διαν- 35 “ὃ μερικώτερον τῦ ὁλικωτέρυ περιέχοντος, εἰ ἢ μὴ ὁμοίως καθόλεν 
φοράς. ᾧ ὑπάλληλα δὲ γένη ὧν “ ἕτερον ὑπὸ ὃ ἕτερόν ἐςιν, ὡς ἐπὶ τῷ κατηγοραμένυ ὡς ἐπὶ τῷ ὑποκειμένυ λέγον" “ὁ δ λογε- 
ὑπὸ ὃ ζῷον “ἃ πτηνόν" ἐχ ὑπάλληλα δὲ ὧν μηδέτερόν ἐςιν ὑπὸ κὸν ἀνθρώπι Κ' πανὺς κατηγορεῖ, ζῴα δὲ ὀκέτι παντός, ἀλλὰ 
δ ἕτερον, ὡς ζῷον ἡ ἐπιςήμη... τῶν ἦν ἑτέρων ᾧ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τῶν ζῴων τὰ μέν ἐςι λογωιὰ τὰ δὲ ἄλογα. εἰ δὲ μένει, φησίν, 
γενῶν ἑτέρας εἶναι διαφοράς φησι ἢ τὰς διαιρετικὰς ἢ τὰς συ- ἡ αὐτὴ γραφή, προσεκτέον τῷ “δὲν κωλύει τὰς αὐτὰς εἶναι διαν- 
ςατικάς. : 40 φοράς" συμπίπτει γώρ ποτε τῶτο" “ἃ δ θνηὸν ἡὶ τῦ ζῴο δια- 

ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ͂. ἰςέον δὲ ὅτι διττὴ ἡ γραφή “τῶν ἑτερογε- φορά ἐςι ἢ τὸ ἀνθρώπυ. ᾧ χάρις τῷ Βοηθῷ τὴν ἀρχὴν τῆς λυξ 
νῶν" ἢ “τῶν ἑτέρων γενῶν," ᾧ χρὴ εἰδέναι ὅτι “ὰ ἑτερογενῶν ἐπί- σεως ὑποδείξαντι. ἐπειδὴ ἡ τῷ ζῴν αἱ μέν εἰσι διαιρετοὺ διαφο- 

τασιν τῆς τῶν γενῶν ἑτερότητος παρίςησι, ᾧ ὅτως μόνα βύλε ραί, ὡς τὸ ζῴν ὃ Καὶ λογικὸν ἃ δὲ ἄλογον ὶ θνγὸν ἡ ὠθάνατον, 
δηλῦν τὰ ὑπὸ τὰς διαφόρως κατηγορίας ἥτοι αὐτὰ τὰ γένη" ὅπερ αἱ δὲ συςατικαί, ὡς τῷ ζῴυ τό τε αἰδϑητοιὸν ἡ “ὃ ἀφ᾽ ῥαυτῶ κ- 
ἁπλῶν τε ἢ βέβαιον" “ὃ δὲ “ἑτέρων γενῶν" σοφὸν ὡς ἐν μεσότητι 45 νητόν, αἱ ὶ διαιρετὴ τῷ κατηγορυμένυ διαφοραὶ κὁὶ πᾶσαι τῷ 
τῷ δηλυμένυ κείμενον ᾧ ἄμφω τὼ γένη περιλαβεῖν δυνάμενον. ὑποκειμένῳ ὑπάρχυσιν (ὁ ὃ δὴ ᾧ αἱ ἀντικείμεναι" εἰ δ “ὃ λογν»- 

ΔΑΒΙΔ. μἶ' ἐν κανόνα τῷ βάθως ἔρχεῦ ἢ ἐπὶ “ὃν κανόνα τῦὟ κὸν ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ δήπυ ἢ “ὃ ἄλογον), αἱ μέντοι συςα» 
πλάτυς. ἡ ἐπειδὴ “ὃ πλάτος αἱ διαφοραὶ ποιῶσι, διτταὶ αἱ διαφοραί, τιὺ τῷ κατηγορυμένυ διαφοραὶ ἢ τῷ ὑποκειμένῳ πᾶσαι ὑπάρχυσι" 

δε Ὺλκα2 



τὰ ν 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. 4 

Δ 5 αἰδητικὸν ἡ “ἃ ἔνδοθεν κινίήμενον ᾧ ἀνθρώπῳ ᾧ τοῖς ἄλλοις βλιχος ἀξιοῖ, ὃ δὲ ἝἭ,μῖνος ᾿ἀπαρίθμησις ὅν ἐς( ἢ φησι; κὖ ὅτε 
ζῴοις ὑπάρχει. “ἃ ἦν “δὲν κωλύει" εἴρη διὰ ὃ μὴ πάσας ὑπάρ- διαίρεσις ὅτε μερισμός" ἀδὲν δὲ ὅλον ἐπ’ αὐτῶν ὅτε ὡς γώος ὅτε 
χε ἀλλὰ τὰς συςατικὼς ᾧ τῶν διαιρετικῶν τὰς οἰκείας τῷ με- ἄλλον τρόπον ὅλον" ἀλλὰ πρὸς ἅ αὶ τὰ τῷ θείν Ἰαμβλίχυ ὁ ἐκ τῶν 
βκωτέρῳ... ἴ, δ. καλεῖ δὲ ὁ ̓ Ιὐμβλιχος τὰς μα συςατικὰς τῦ αὐτῶ ῥητέον ὅτι “ὦ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐκ ἀπὸ τῆς ὁσίας ληπτέον (ὅτως δ 

γέόυς γενικαίς, τὰς δὲ διαιρετοιὸς εἰδικαίς. 5 αὶ τῶν δέκα τὴν ἀπαρίθμησιν ἀλλὰ τὴν τῶν ἐννέα ποιησόμεθαλ, 

ΠΟΡΦΎΡ. ἢ, 20. εἶμαι Κ' διὰ τῦτο πολλιὸς ἡμαρτῆεχ, νομί- μᾶλλον δὲ ἀπὸ τῶ ὄντος, ὅπερ ἐνταῦθα ' πολλαχῶς λεγόμενον 
σαὶ “ὃν τόπον, ἢ διορθῦντας φῆσαι μὴ “ὅσαι τῷ κατηγορυμένν εἰς τὰς δέκα κατηγορίας ᾿Αριςοτέλης διαιρεῖν, βύλεῖ), ἢ εἰκότως, 
ἀαφοραί, τοσαῦῦ αὶ τῷ ὑπακεμαῦν ἔσον." ἀλλ᾽ ἔμπαλιν “ὅσαι ἐπειδὴ περὶ λέξεως σημαντικῆς ἐν τύτοις ὃ σκοπός, ἐν δὲ τὴ Μετὰ 

τὸ ὑὑφόξει εν, τοσαῦ ἢ τ αὐδ λε ρὰ ἔσονἢ." ἰμὰν δέ τὰ Φυσικὰ (Ε 3) ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς τῷ ὄντος τὰ δέκα ἐν τάξει ἡρειίς 

φημι ἐξ αὐτῦ τύτυ, ἐκ τῦ ἐνίος φαναι ᾧὶ πάλιν πάσας, τὴν λύσιν 10 γεαϊαί φησι, πρωτὴν ἐχύσης τάξιν τῆς ἐσίας ἢ περὶ αὐτὴν τῶν 

τῆς ἀπορίας λαμβάνενχ, ἄλλων ταττομένων. ὁ δὲ Ἑρμῖνος ἀμφιβάλλοντι ἔοικεν εἰ 
ΔΕΞ. ἐκ ἄρα διορθωτέον τὴ λέξιν, μεταςρέφοντας ἐπὶ τοσαῦτά ἐςι τὰ γένη. γράφει δὲ ὕτως" “διὸ εἰ δ μόνων τῶν 

τἀναντία τὴν ἀπόφασιν, ὕτως ὥςε ὅσαι τῦ ὑποκειμένυ, τοσαῦτ ἢ λεχθησομάνων εἰσὶν αἱ σημασίαι, τοσαῦτα ἂν εἴη τὰ πρῶτα γένη, 

τῷ κατηγορυμένυ" ἡμάρτηῦ δ ἡ ἡ ὀμεϑωσίς: τοσαῦ δὲ ᾧ αἱ κατηγορίαι" εἰ δὲ ἡ ἄλλα παρ᾽ αὐτά, ἐδὲ ὁ 
1 ΔΑΒΙΔ, ἀὠπορῶσι ὅτι διὰ τί πνίννος μὴ ὴ ἐπεξῆλθε πάση τῇ 45 λόγος ἐκεῖνα διωθεϊ, καίτοι τῷ ̓ Αρισοτέλως βαχτάχὶ τῷ πλήθει 

Κ. λαιρέσει, ὅ: ὅτε διήρει τὰ λεγόμενα ἢ τὰ ὄντα: ὼ λέγομεν ὅ: ὅτι τύτῳ χρωμένυ τῶν ρῶν, ὶὶ ὅτε προιθέντος ὄ ὅτε ἀφαιρῶντος, 
ἀναγκαίως τελευταίαν. ἐφύλαξε τὴν διαίρεσιν ταύτην, ἵνα λήξη ἃ ἀλλ᾽ ἐγκρίνοντος ἀεὶ τὴν εἰς δέκα διαίρεσιν, ὥσπερ αὶ εἰς τέσσαρα 
ὃ πρῶτον τμῆμα εἰς ψιλὴν ἀπαρίθμησιν τῶν κατηγοριῶν, ἄρξη τὴν τύτων συναίρεσιν ἐποιήσατο." ἄλλοι δὲ πολλοὶ πρὸς αὐτὴν 
δὲ “ὃ δεύτερον αὐτῆς τῆς ἀκριβῦς διδασκαλίας. ὥσπερ γδ οἱ ἄριςοι ἀμφισβήτησαν, αὐτόθεν κατηγορύντς τῆς εἰς τοσῦτον πλῆθος 

τῶν γραφέων πρὸ τῆς τελείας μορφῆς τῆς διὰ τῶν χρωμάτων 20 διαιρέσεως, ὥσπερ ᾿Αθηνόδωρος ἐν τῷ πρὸς τὲς ᾿Αριξοτλθς ΒΝ ΠῚ 

ἀμυδρὰν ἔννοιαν παρέχον τῇ γραφησομένυ διὼ τῆς σκιωγραφίας Κατηγορίας ἐπιγεγραμμένῳ βίβμῳ, μόνην δὲ “ἠ εἰς τοσῦτον 
ἢ λευκογραφίας, ὕτω ἡ ὁ ̓ Αριξοτέλης. πλῆθος διαίρεσιν ἐξετάζοντι, ἢ Ἐυραϊτος δὲ ἐν οἷς πρὸς ̓ Αθηνόδω- 

1. ΣΙΜΠΛΎ ἢ 52. τριχῶς τῆς σημασίας αὐτῶν τῶν ἄνευ ρον ὃ ᾿Αριφοτέλην ἐπέγραψε. ὸ οἱ περὶ “ὃν Αὐκιον δὲ ὃ ἂν Νικό- 

ὥ συμπλοκῆς γινομένης, ἢ »Χ' τὴν ἐνομασίαν μόνην, ὅταν ἀσίαν λέ- βάτοι ὥσπερ πρὸς τὰ ἄλλα πάντα «εδύν, ὅτω ᾧ πρὸς τὴν διαί- 
Ἴωμεν, ἢ ἀπὸ τῶν ὑποδετγμαίτων, ὅ ὅταν λέγωμεν οἷον ἄνθρωπος ἢ ἢ 25 ρεσιν ἀντειρήκασι... ἔ, 6 ὁ. ἄλλοι δὲ κατ᾽ ἄλλον τρόπον αἰτιῶν; 

ἅπος (τῦτο δ ἮΝ ὡς ἐν τύποις κα ὃ δι᾽ αἰϑήσεως φαινομένην ὑ ὑπο- τὴν περιττότητα. " δ περὶ ᾿Ξενοκράτην ἢ ̓Ανδρόνικον πάντα τῷ 
γραφὴν δηλοῖ), ἢ τρίτον καὶ τὰξ προχείρυς ἐννοίας ἢ τὰν» καθ᾽ αὐὲ ᾧ Τῷ πρός τι περιλαμβάνειν δοκῦσιν, ἧςε περιτὸὲν εἶναι 
τεχνοκαῖς, σπευδύσας δὲ ἤδη πρὸς τὴν ἀκριβὴ τελειότητα, ὃ κατ᾽ αὐτὸς τόσυτον τῶν γενῶν πλῆθος. ἄλλοι δὰ εἰς ὀσίαν ἢ 

᾿Αριςοτέλης ἐνταῦθα ἃ διὰ τῦ ὀνέματος ὼ ὑποδείγματος ἐδ. συμβεβηκὸς διατέμνυσι, αὶ ὅτοι δὲ ταὐτόν πως δοκῦσι τοῖς προ- 
λωσε τοὶ γένη, λέγον “ἔςι δὲ ἐσία Καὶ ὡς τύπῳ εἰ εἰπεῖν οἷον ἄνθρω- 30 τέροις δέγεὰ ταῖς τὼ συμβεβηκότα πρός τι λέγυσιν ὡς ἄλλων ἀεὶ 
τος ἵππος, ποσὸν δὲ οἷον δίπηχυ τρτηχνν ὺ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὄντων, ὶ τὴν ὑσίαν καθ’ αὐτό, ῥητέον ὃν κοινῇ Ἐρὸς: ἀμφότερα... 
ὡσαύτως, ἐν δὲ τοῖς περὶ ἑκάξυ λόγοις ὼ τὸ ἔννοιαν τν περὶ 1.7. “ἀλλὰ διὰ τί" φασὶν οἱ περὶ “ὃν Διίκιον “τὸς συνδέσμες 

» ΔῈ αὐτῶν ἀνεγείρει πειρᾶ)» ὁ δὲ ᾿Αρχύτας ᾧ ἐν τῇ πρώτη εὐθὺς παρέλιπεν, εἰ λέξεις κα ἡ ὅτοι σημαντικαίς Καὶ ἡ) δὴ ἄσημοι. ἢ ὅτι 
διδασκαλίᾳ εἰπὼν “ὃ ὄνομα καὶ ὼ ὃ ὑπόδειγμα προϑεὶς Ψ ̓κάςυ, ὅτε προηγυμένη αὐτῶν ἐςὶν ἡ σημασία, ἀλλὰ συσσημαίνυσιν. .“. 

ἐπήγαγε ὺ τὴν κ᾿ ἔννοιαν ἰδιότητα... . 6. ἀλλὰ τ᾽ τομὴν 35 ἐπιζητῶσι δὲ ἡὶ τὰ ἄρθρα πῇ ταχθήσεῦ. ἡ περὶ τύτων δὲ ὁ αὐὺς 

[ ἩρΌΝ τὸ ἐς: τὰ γενοκεὶ γένη γεομέην τί φήσομεν: ἄρα διαί- λόγος" ̓ ᾿ ἡ) ταῦτα οἷον συνδεσμοί εἰσι τὸ γένη προσσημαίνοντες, 
: ἢ πῶς ἂν εἴη διαίρεσις, εἰ μήτε ὡς γέρος εἰ εἰς εἴδη διαιρεῖ ἢ τό τε ὥρρεν ἡ “ὃ θῆλυ ἀ ἀορίξως ὁ ἡ τί ἐςι ϑηλῶσι" διὸ ἡ ἀόριςα 

| ΑΝ ὡς ὅλον εἰς μέρη; ὅτε Ἂ ἔςι τι κοινὸν τῶν δέκα κατηγο- καλεῖ) παρά τινων. ἀλλ᾽ αἱ ἀποφεσεις κα ἡ αἱ σερήσεις ̓  τε διά- 
ἐ μῶν, ὁποῖον “ἡ ὃν οἵἴσνταί τινες ἢ “ὃ τί, εἴπερ μὴ ἐπ᾽ ἴσης πάντων ᾧοροι τῶν ῥημάτων ἐγκλίσεις ἐν τίνι ταχθήσονῃ; ἢ ἢ πρὸς τῶτο 
χατηγορέϊο" γένυς δὲ μὴ ὄντος δὲ διαφορὰς εἶ εἶναι δυνατόν, καθ᾽ 40 αὐὺς ᾿Αριφοτέλης ἐ ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν βαθηνατοῖ ὶ Ὁ ἐν ταῖς 
ἃς “ὃ γένος διαιρεθήσεῦ. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὅλως εἰς μέρη δαιρῆθ: αὶ 5 Μεθοδικοῖς ᾧ ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι ἡ ἐν ταῖς Διαιρέσεσι ᾧ ἐν 
ἕξι τι κοινὸν σύγκριμα. ἃ ὃν ὁρισμὸν τῶτον ὑπομένον. αὶ ὁ ὅλως ἑτέρῳ ὑπομνήματι “ὃ ἐπιγράφεῦ Παρὰ τὴν Λέξιν, ὅπερ εἰ καί 
ὅτε ὡς ὁμοιομερὴ εἴη ἂν τινος μέρη ἀνόμοια ὄντα, ὅτε ὡς ἀνο- τισιν καὶ δοκεῖ γνήσιον ᾿Αριςοτέλως, ἀλλα τινός ἐςι πάντως τῶν 
Μαομερὴ" εἴτε δ “ὃ ὃν τις “ὁ ὅλον φησὶν εἴτε “ὃ τί, ὁμοίως ὅσα ἀπὸ «χολῆς, ἐν τύτοις, προθεὶς τὰς κατηγορίας ἐπάγει “λέγω δὲ 
ὃν καὶ τί λέγεῦ" καίτοι τοῖς ἐνομοιομερέσιν κα ἐχ ὑπάρχει “ὃ τὰ ὶ μέρη 45 ταύτας σὺν ταῖς πτυσεσιν αὐτῶν ἤτοι ἐγκλίσεσι;" ταὶς τε ἀπο- 
καλέαχ, τῷ τὸ ὅν ὀνόματι. ἄρ᾽ ὅν «εἰς ἐπὶ δρατιᾶς ἔοικεν ἡ φάσεσι ἢ ταῖς ςερήσεσι ἢ τοῖς ἀορίς οις συνέταξεν αὐτῶν τὴν. δὲ- 
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δαίρεσις τοῖς Φ λόχυς συνεεδν μῆνθς; ὡὥςε ὥσπερ λόχε λοχα- δασκαλίαν, ἔςι γῶν “ἃ ἀνυποδετεῖν τῆς αὐτῆς κατηγορίας ἧς ἢ ὸ 

Ὑόν, ὅτως τὴν αὶ ἀσίαν ἐξηγῶως, τῶν σιῶν; .... ταῦτα κα ὁ Ἰάμ- ὑποδεδέο! - καθόλν γδ ἐν τύτοις ἔχυσαι “ἃ εἶναι αἱ ἀποφάσεις ἢ 
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αἱ ςερήσεις, ἐν τῷ τὰ ὄντα ἀναιρεῖν, εἰκότως ἐπ᾽ ἐκεῖνα ἀναπέμ- 
πονῇ ἐν οἷς αἱ ἕξεις εἰσὶ ἢ αἱ καταφάσεις. “ἀλλὰ “ὃ ἕν᾽ φασι 

“ᾧ ἡ μονὰς αὶ ὃ σημεῖον πῶς ἐκ ἔξω πίπτει τῶν κατηγοριῶν;..- 

{.7}. τῷ εἴδυς συνῃρημένα ὺ διακεκριμένυ ὄντος, ὶὶ τῷ καὶ ὀνό- 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΛΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

ὅμν συνέταξεν αὐτῶν τὴν διδασκαλίαν, πτώσεις τὰς ἐγχλίσεις 

ὀνομάζων. ἔςαι δὴ ὧν “ὃ ἀνυποδετεῖν τῆς αὐτῆς κατηγορίας ἧς ὦ 
τὲ ὑποδεδέως, ᾧ “ὃ ἀναπνεῖν τῆς τῦ ἔχειν κατηγορίας, ὥςε ἢ “ὃ 
ἁπλίας, ὶὶ αἱ ἀποφάσεις ὅν τύτων ἔσονἢ ὧν ἢ αἱ καταφάσεις, 

ματος “ὃ συνηρημέμν ἢ ἢ ὡς οἱ ἸΣτωϊκοί φασι ὸ εφαλαιῶδες δὴ- 5 ἢ τὰ ἀόριςα τότων ὧν ὃ τὰ μὠρισμένα". καθόλ᾽γ5 ἐν τύτῳ ἔχυσε 
λῦντος, τὸ δὲ ὁ ὁρισμῶ ὺ διαιέκριμόνον, ἐ ἐν τῷ αὐτῷ ἂν εἴη γῴει “ὃ εἶναι αἱ ἀποφάσεις κα ἡ ςερήσεις, ἐν τῷ τὼ ἐμῆς με ψΑΝ αὐδῶ εἶναι. 
τό τε ὄνομα ὶ ὁ ὑθασ μά. ὺ Ἷ ὕλη δὲ καὶ ὺ ὸ δος, ἀρχαὶ ὃ ὅσαι τῆς εἰκότως ἄρα ἐπ᾽ ἐκένα ἀναπέμποιτο. τὰ ἐν ἔξει ὄντα ὃ ὃ καταφασκό- 
συνθέτυ ἐσίας, ἐσίαι ἃ αὐταί εἰσι, κἂν μὴ ἐνταῦθα παρελήφθη- βενὰς ὦ ὁ νεκρὸς ὅν τύτυ ἕξαι ὃ ὃ ὰ ζῷον, ἡ ἡ τυφλότης τῷ 

σαν. ἢ περὶ τὸ σημείε δὲ τὰ αὐτὰ ἢ ἀπορεῖν οἶμαι ἕξεσι κα ὺ ἐπι- 
λυύεωχζ. βέλτιον δέ φασιν οἱ κλεινότεροι τῶν ἐξηγητῶν ὁμώνυμον 10 

δὰ ἦν ἀπολείπειν κτ' τὰς δέκα κατηγορίας, ὥσπερ ἢ “ὁ ὄν- τῶν δὲ 
ὁμωνύμων ὅτε διαίρεσις ἀφωρισμέν ἐςὶν ὅτε εἰς ἐν γένος ἀνα-- 
γωγή. οἱ δέ γε τρίτοι λοιποὶ οἱ ἀνταλλαγὴν αἰτιαήμενοι. «. οἷ 
Σ τωϊκοὶ εἰς ἐλάττονα συςέλλειν ἀξιῶσι “ὃν τῶν πρώτων γενῶν 

αὐτῷ ὃ ἡ ἕξις. ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐὸς λόγος. 

ΠΟΡΦΎΡ. ἢ, ἀ ὁ. οἱ δὲ ἀντέλεγον ἐὐετόντες, αὐτῶν (ῶνι» 

κατηγοριῶν) τὴν διαίρεσιν ὡς πολλὰ ΠΈΡΑΣ. ὼ μὴ ὴ περιλαμβά- δ 
νυσαν, ἢ ᾧ πάλιν πλεονεΐζυσαν. - τίνες εἰσὶν ὅτοι; --- οἱ περὶ 
᾿Αθηνόδωρον Κορνῦτον, οἱ τὰ ὕπομενα περὶ τῶν λέξεων καθὸ 

λέξεις, οἷα τὰ κύρια ἡ τὰ τρηπϑιὰ ἢ ὅσα τοιαῦτα (διαφορὰ γάρ 
ἀριθμόν, καί τινα ἐν εις ἐλάττοσιν ὑπηλλαγμανν παρλεββε- 45 ἐςι λέξεων καθὸ λέξεις εἰσί ζ), τὼ τοιαῦτα ὃν προφέροντες ὃ ποίας 

νυσι. ποιῶν Υ̓ τ τομὴν εἰς ἐώλας το εἰς ὑποκείμενα ἡ ποιὰ ἢ 
πῶς ἔχοντα καὶ ὶ πρός τι πῶς ἔχοντα. κα ἡ δῆλον ὅτι πλεῖςα παραλεί- 
πυσις.. ἷ. 8. ἈΜΗῚ δὲ πρὸς πάντας λέγειν (δεῖν ὅ ὅτι τὰς εἰσωγω- 

γικὰς πραγμάξείας ἐκ ἔδει πρὸς ἀκρίβειαν δακομέθαξ ἀπαιτεῖν" 

ἐξὶ κατηγορίας ἀπορῶντες ἡ μὴ εὑρίσκοντες ἐλλιπῇ φασὶν εἶναι 
τὴν διαίρεσιν ὡς ἂν μὴ πάσης φωνῆς σημαντικῆς εἰς αὐτὴν περι- 
λαμβένόμθης; 

ΔΕΙ͂, εἰ δέ τις εἰς “ὃ πῶς ἔχον συντάττοι τὸς πλείςας χκατη- 

ἐδ ὑποφέρυσι τὴν ἐκλιβοαὴ αἱ τῶν πρωτοπείρων ἀκοαί. δεύτε- Ὦ γορίας, ὅπερ οἱ ̓ Στωϊεὸ ποιῶσιν, ἐπιδεικτέον αὐτοῖς ὅτι πλεσα 
ρον δέ, ὅτι δύσκολος ἡ ἐπιχείρησις τὰς γενικωτάτας τῶν ὄντων 

Ὁ διαφορὰς ἤτοι τὰς σημαντικὰς αὐτῶν λέξεις διελέδ, ᾧ διὰ τῦτο 
χρὴ μᾶλλον συναγωνίζ ον, τῇ χαλεπότητι τῆς ἐπιχειρήσεως, ἀλλὰ 

μὴ κακοχόλως αὐτῇ προσφιλονεικεῖν. τρίτον δὲ ἂν λέγοιμεν ὅ: ὅτι 

'παραλείπυσι τῶν ὄντων, τά τε ἐν τόπῳ ἢ τὰ ἐν χρόνῳ ἡ κατ᾽ 
ἀριθμὸν ποσὰ αὶ »τ' πηλίκον ᾧ ὃ ὑποδεδέδχ καὶ ἢ ἄλλα τοιαῦτα " 
δὲν δ) 6 τι τῶν τουΐτων περιέχεῦ. ἐν τῷ πῶς ἔχοντι. 

ΣΙΜΠΛ. δ' 4.1. ἔπμδὴ δὲ ἡ τῶν ἁπλῶν φωνῶν εἰσί τατος 

ἢ πάντες οἱ ἄλλως διελόμενοι μείζοσιν ἂν ὑπάγοιντο τοῖς ἐγκλή- 25 αἵτινες, κἂν ἁπλαῖ εἰσί, ἀλλ᾽ ὄν ἐδὲ ἠιυραρές ἄνευ τῆς πρὸς 5 

μασιν. 

ΔΕΞ(. περὶ ὁ δὲ τῶ ἑνός, ὡς ὑκ ἔων ἕξω πῖπτον τῶν πογγας 

ριῶν, βολλεχε ἄν τις ἀποδείξειε. ἢ 75 ὡς ἀρχὴ τῶν ἀριθμῶν ἢ 

ὡς μέτρον ὑπάρχον τοῖς πρός τι συνταχθήσεϑ" ὺ εἴτις ἀζώμαενν 

ἄλληλα συμπλοκῆς, ὥσπερ οἱ σύνδεσμοι ἡ ὃ τὲ ἄρθρα καὶ ἢ αἱ προ- 
θέσεις, διὰ τῦτο εἶπε “τῶν κτ' μηδεμίαν --- ἢ ποιόν" 

ΔΑΒΙΔ. τῷ δ ̓Αβισοτέλμρ, γδὴν ἀκαρίο μην ποιησαμένυ τ» 
τῶν τα  θριυῦς ὅτι δέκα, ἢ τὴν αἰτίαν μὴ προολέντος διὰ τί 

ἢ καθ᾽ ἑαυὲν “ὃν ἀριθμὸν ΤιβΕὴ; ἐσία ἂν εἴη ἡ μοναῖς. εἰ θὲ τις 80 δέκα, φέρε ἡμεῖς ἡ τὴν αἰτίαν προολῶμεν ὁ διὰ τί δέκα. ἀμίαι μὰ 

διττὸν ἀριθμὸν ὑποθοῖτο, ἔςαι ἡ μενὰς ἐν δύο γένεσιν, ἐπὶ ὶ τῶν 

κ' σύνθεσιν ἀριθμητῶν ἐ ἐν σοῖς πρός τι, ἐπὶ δὲ τῶν κητῶν ἐν ὑσίᾳ 

ταττομένη. εἰ δέ τις αὐτὴν ἢ μέρος ποσῷ νομίζοι, ὥσπερ ἢ ὁ 

᾿Αλέξανδρος, ἔςαι ἢ ἐν τῷ ποσῷ ἅμα. τῦτο μώτοι ὅλως παρα- 

δὲ τῶτο ἐκ διαιρέσεως τοιαύτης. “ὃ ὃν ἢ ἐν ὑποκειμώῳ ἢ ἡ ὑκ ἐν. 

ὑποκειμένῳ" ἡ εἰ Κὶ μὴ ἐν ὑδοκειμείνῃ ποιεῖ τὴν ὑσίαν, εἰ δὲ ἐν 
ὑποκειμένῳ, ἢ [] ΠΝ: ἑαυὺ ἢ Η αὶ καθ’ ἑαυτό. ἡ εἰ Κ' καθ᾽ ἑαυτό, ἣ 

μεριςὸν ἢ ἀμέριςον. εἰ δ᾽ μεριςόν, ποιεῖ “ἃ ποσόν, εἰ δὲ ὠμέρι- 

κρόεῦ ἡμᾶς" π' πανταχῦ ὼὰ ἔπεθτη ἐσι ὲ πέρας ὁ ὁ ὁριζόμενον ὑπὸ 35 ζον, ποιεῖ “ὃ ποιόν" κἂν γὃ δοκῇ “ὃ ποιὸν μεριςὸν εἶναι, διὰ τὴ ὕλην 
τῇ πέρατος" ἢ ἡ μονὰς ἦν ἀρχὴ αὶ πέρας ὅσα τῷ ποσῦ ἐκ ὧν εἴη 
ποσόν... παλιν πῆς. ἐπιζητῶσι τὰ ἄρθρα πῶ ταχθήσεϊ. ἔςι δὲ 

ὺ περὶ τύτων ὃ αὐὸς λόγος" συνδέσμων δ ἔχει δύναμιν ἐπὶ 

ἀρρένων ᾧ θηλέων μὴ" τῷ ἢ “ὁ ὑποκείμενον παραδηλῶν ἀορίςως" 
διὸ ἢ 

τς μἴ' δὲ τῷ ἄρρενος συνταττόμενον ἄρρεν τι δηλοῖ, μὲ δὲ τῷ 
θήλεος θῆλυ τι" παρῆκῇ δὲ “ὃ τόδε ἀπὸ τῶ τινός, συνεκφαίνει δὲ 
ὁποτερονῶν τῶν ἄρθρων “ὃ ἄρρεν ἢ “ὃ θῆλυ ἐν τῇ συντάξει, αὐ δὲ 
καθ᾽ αὐτό ἐςιν ἄσημον. ἀλλ᾽ αἱ ἀποφάσεις, φασί, ᾧ αἱ ςερήσεις 

ἐςὶ μερισόν. εἰ δὰ ὁὶ καθ᾽ ἑαυτό, κα ἢ χέσις ἐπὶ μόνη ἃ ποιεῖ τὰ 

πρός τι, ἣ τὶ σχέσιν ἄλλων νοεῖ καὶ αὶ ποιεῖ τὰς λοιπὰς ἐξ κατηγο- 

ρίας. τεσσάρων δ ὑσῶν ἁπλῶν κατηγοριῶν, ἐσίας ποσί ποιῶ 

πρός τι, ἐκ τῆς συμπλοκῆς τύτων αἱ λοιπαὶ ἀπογεννῶν,, ἐξ 

ἀδριςά τινες αὐτὰ καλῶσι" “ὃ μα γάρ τι ὑποκείμενον παρί- 40 ἀσίας ἢ ποσῦ “ὃ πῦ ἡ ποτέ, ἐξ ἐσίας αὶ ποιῶ ἃ ποιεῖν ἡ πάχειν, 

ἐξ ὠσίας ἃ τῶν πρός τι “ὃ ἔχειν αὶ ὃ κεῖοχ, διὸ ἡ ἀπορῶσιν ὅτι 

πῶς λέγομεν ὅτι ὡπλαῖ αἱ δέκα κατηγορίαι εἰσίν, εἴγε αἱ τέσσα.- 
ρες μόναι εἰσὶν ἁπλαῖ, αἱ δὲ ἐξ σύνθετοι; ἢ λέγομεν ὅτι συνθέτως 

αὐτὰς καλῶμεν διότι ἔμφασιν συνθέσεως ἡμῖν εἰσάγωσιν, ἐπεὶ 

τά τε ἀόριςα ἡ αἱ ἐγκλίσεις καθ᾽ ἑκάςην κατηγορίαν ἐν τίνι ταχ,- 45 αὐταὶ ἁπλαὰϊ εἰσίν" ὁ ἡ κατηγορία ὸ ἐν τόπῳ ἑἶναι ὺ ὃ ἐν χρόνῳ" 
θήσον; περὶ δὴ τύτων βέλτιον αὐὲς ὃ ̓ Αριφοτέλης ἐν τοῖς Ὕπο- 
μνήμασιν ἀνελίδαξε: προθεὶς ἡδ τὰς κα γγορίαὺ σὺν ταῖῤ πτώσε- 

σιν αὐτῶν ᾧ ταῖς ἀποφάσεσι ἢ ταῖς ςερήσεσι ἢ τοῖς ἀορίςοις 

διὰ ἡ) τῦτο ἀπαρεμφάτοις ὀνόμασιν ὠνόμασεν αὐτὰ ὁ ̓ Αρισοτό- 
λης, ἵνα μὴ τῷ ἐφέλκεο, πρίσωπον συνθεσίν τινα εἰσοαίγη, οἷο οἷον “ἃ 

ποιεῖν ἡ ὃ πάχει καὶ ἢ ὁ ἔχειν ᾧ ὃ κεῖοχ, ἅπερ ἀπαρέμφατά εἰσιν. 

,26. 
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᾿ ἐπειδὴ δὲ μὴ γένος “ἃ ὃν τῶν δέκα κατηγορκῶν, δύνανἢ ἡ τάξιν 

ἜΘΕΙ, 

ὑποδέχενχ. προτέρα ἡ ἐσία ὡς οὐμακι κῶν πᾶσι, δευτέρα ὃ 
ποσόν, ἐπειδὴ ἢ ἡ ἀνείδεος ὅλη πρότερον ποσῦ, τρίτον “ὃ ποιὸν ἢ 

τὸ πρός τι πρότερον, ἐπειδὴ ἢ ὃ Κεῖ. αὐὸ τῷ ἐν «έσει πρέτεβρν, 

ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα ὅτω, Ἀβυτυταμῃ τὰ ἐξ ἐσίας ὺ ποσῶ τῶν ἐξ ἐσίας 5 

ὺ ποιῶ ὸ τὰ ἐξ αὶ ὑσίας ὺ ποιῶ τῶν ἐξ ὑσίας ὺ πρός τι. ὃ ταῦτα 

ἅ' ἐν ἐν τάτοις" ἐϑ οἷς μᾷ τὺ διαίρεσιν τῶν κατηγοριῶν ᾧ “ὃ Ἐλπ: 

θος, ὅτι δέκα καὶ ὶ ὅτε πλείυς ὅτε ἐλάττυς, ὡς ἐδείξαμεν, φέρε τὰς 

“οϑυίας ἀπορίας φέρεν, »α' τῶν κατηγοριῶν ἀπορήσαντες εἴπω- 

ν ς-΄σεν.. ὅτ Σ ἔπ τ κ 
“δ ὡς 

Ἰγδιθ ποις): δέν ταις ε εὐθον τὶ "τς ΤΖ 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΎΜΜΙΚΤΑ,. 40 

ἄλλο εἶδος τῶν πρός τι, τὰ δὰ πρύγματα τῷ εἴδει κρίνεϑ, ὁ ὸ τῇ 
ὕλη" ἄνθρωπος δὴ ἢ βᾶς ἢ ἵππος ον ἔχοντες τὴν ὅν διάφο- 

ΡΜ εἶδος ἔχυσιν. ἄλλοι φασί, διὰ τί μὴ δύο αἱ κατηγορίαι, ἀσία 

ὺ συμβεβηκός; ἢ λέγομεν ὅτι καὶ δύνα “ὃ συμβεβηκὸς γένος 

εἶναι τῶν ἐπῖα: ἐδέποτε τ ἀπὸ τῶν εἰδῶν τῶν ἀπὸ γέυς κατα- 

γομένων τὰ ἃ καθ᾽ αὑτὰ τὰ δὲ κ᾿ συμβεβηκότα εὑρήσεις, ἀλλ 
ἢ πάντα ν᾿ αὑτά, ὡς τὰ μέρη τῆς σίας, ἢ πάντα ἐν «έσει, 

ὡς τὰ μέρη τῇ πολλαπλασία, “ὃ διπλάσιον, “ὃ τριπλαίσιον, ἃ τε- 

τραπλάσιον" ἐπὶ δὲ τῶν ἐννέα κατηγοριῶν τὰ πρές τι μόνον ἐν 
μὲν τὰς λύσεις αὐτῶν. ἀπορῶσι τοίνυν οἱ μάθε αὶ αὐτῶν κατη- 10 χέσει πάντα εἰσίν. ἔτι διὰ τί μὴ μία κατηγορία “ἢ ὃν διὰ πᾶν 
γορῶντες ὅτι διὰ τί ὅλ᾿ Θοδὰ ἕνδεκα αἱ κατηγορίαι, προφιθεμένυ τὸ 

ἔχεως; τί δήποτε Ρ τὸ μ κὐσος τ έττρες ἔταξε, τῷ δὲ ἔχειν 
. ἃ ἔχεδχ ὀκέτι; ᾧ λύει τῦτο Ἰξυριανός, λέγων ὅτι ὑπὸ “ὃ κεῖ 

διῆκον; ἢ λέγομεν ὅν ὅτι αὶ δύνα “ὃ ὃν γένος εἶναι τῶν δέκα κατ ! 
γοριῶν. τύτυ δὲ αἱ αἰτίαι εἴρην. ἡμῖν ἀνωτέρω. 

᾿ἌΜΜ. ἢ. 38. ἐντεῦθεν διακρίνει “ὃν σκοπὸν τῷ προκειμένου ζει. 
ὑγεῦ “ὃ ἔχεῶχ, ἔχομεν δὲ μίαν κατηγορίαν “ὃ κεῖοχ," “ὁ γ) ἐχό- βιβλίν τὸ ἐφεξῆς, λέγω δὴ τὸ περὶ Ἑρμηνείας, ὅτι ἐν τύτῳ 

' μένον ἐν τῷ ἔχοντι κεῖ. οἷον ἔχει τις δακτύλιον ἢ ἱμάτιον ἢ ὑπο- 15 διδάσκει περὶ ἁπλῶν φωνῶν, ἐν ἐκείνῳ δὲ περὶ καταφάσεως ἢ 
δήματα - ταῦτα ἐν τὸ ἔχοντι κεῖ. ἄλλοι ἀπορῶσιν αὐτῶν ἸΩΣ ἀποφάσεως. 
Ὑορῶντες, διὰ τί μὴ ἐννέα αἱ κατηγορίαι, τῦ ποιεῖν ὶ τῷ παχεν ΣΙΜΠΛ. δ΄ (. 2. ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι τῆς καταφάσεως 
ὑπὸ “ὃ νεῖν, ἐτάγομδωνν ᾿ ἀμφότερα ὃ κινῦνἢ, “ὃ ποιῶν ὺ ὲ μόνης ἐχώρισε τὼς ἁπλᾶς φωνάς, ἀλλ᾽ ἐχὶ ἡ τῆς ἀποφάσεως, 
πέχον. πρὸς ὅ φαμεν, ἐχ ἣν κίνησιν κι ὃ ποιῶν, χε ὃ: ἃ εἰπὼν "βαθν δὲ τῶν εἰρημένων ἐν ἐδεμιᾷ καταφάσει λέγε, τῇ 

τύχον, δὲ ἣν κίνησιν κινεῖ ἢ “ὁ παΐχον, ταύτην ἀντιδρᾷ ᾧ “ὃ ποιῶν. 20 δὲ πρὸς ἄλληλα τύτων συμπλοκῇ κατάφασις γίνεῦ. τῦτο ἣ 

εἷον “ἢ πῦρ θερμαίνει" αὶ καθὸ θερμαίνει ψυχεῦ, ἐδὲ πάλιν ἡ χιὼν ἐποίησε διότι αἱ ἁπλαῖ φωναὶ καταφάσεως ἃ ἂν ἴπώοος φαντασίαν 
καθὲ ψύχει θερμαίνε " καθόλυ γδ ἐδὲν τῶν ὄντων καθὸ ποιεῖ ἢ ποιήσαιεν ἣ ἀποφάσεως. 

πάχει, ὀδὲ καθὸ πάχει ᾧ ποιεῖ, ἄλλοι δέ, διὰ τί μὴ ὀκτὼ αἱ κα- 
τηγορίαι, τῷ ποιεῖν ἢ τῷ παάχειν ὑπὸ τὰ πρός τι ἀναγομένων; πρὸς 
ὅ φαμεν ὅτι “ὃ ποιῶν ἢ “ὃ πάχον τῶν πρός τι, “ὃ δὲ ποιεῖν ᾧ “ὃ 25 φάσει λέγε." 

ταχειν τὼ ἀπαρέμφατα καὶ πρός τι. ἄλλοι δέ, διὰ τί μὴ ἐξ αἱ 
κατηγορίαι, τῇ ἔχειν ἢ τῷ κεῖοχ ὑπὸ τὼ πρός τι ἀναγομένων; ἡ 
εὐτὴ δὲ λύσις, ὅτι “ὃ ἔχον ὺ ἃ κείμενον τῶν πρός τι, “ὃ δὲ ἔχειν 
ὺ ἢ κεχ τὰ ἀπαρέμφατα ὁ α πρός τι. ἄλλοι δέ, διὰ τί μὴ πῶτε 

ἬἌΜΜ. ἢ, 88 δ. τὼ πολλὰ τῶν βιβλίων ἡὶ δοκῦντα καλῶς 
ἔχειν ἐκ ἔχει ὃ “ἢ ἀποφάσει" ἀλλὰ μόνον “ὃ “ἐν ἐδεμιξ κατα- 

εἰ ἡδ κατάφασιν καὶ σημαίνει ἐδεμία τῶν κατηγο- 

ριῶν, πολλῷ μᾶλλον ἐδὲ ἀπόφασιν, ἐπειδὴ δεῖ ᾧ τὸ ὠρνητικῶ 
μορία, ἢ μᾶλλον ὑποπτεύσει τις ποιεῖν τινὰ τῶν ἄλλων κατηγο- 

ριῶν κατάφασιν εἶναι ἤπερ ἀπόφασιν" πᾶσα γδ δοκέϊ κατάφασις, 
ἣ ἀπόφασις ἤ ἤτοι ἀλήθειαν ἢ ψεῦδος σημαίνειν. “ὃ δοκεῖ πρόσκει, “ 

αἱ κατηγορίαι, ὡς ὁ Ταληγός, ϑσία, ποσόν, ποιόν, πρός τι, πρός τί 30 ἐπειδὴ καὶ πάντως ἡ κατάφασις ἀληθεύει, ἐδὲ πάντως ἡ ἀπόφασις 
κως τως ἔχον: πρὸς ὅ φαμεν ὅτι κα "δυναῦ ἢ Ὁ πρὸς τ τί πως ἔχον “γένος 

ἐδαι τῶν λοιπῶν κατηγοριῶν" ἐν ηδ τοῖς ὡς γένος εἰς εἰδὴ διαιρυ-- 

μένοις ἐκ ἔςι τάξις δὲ “ὃ πρότερον ᾧ “ὃ δεύτερον, ἐπὶ δὲ τῶν 
συνθέτων κατηγοριῶν ἐςὶ τάξις" πρότεραι ὃ αἱ ἐξ ἐσίας ἡ ποσῶ 

τῶν ἐξ ὠσίας ἢ ποιῶ ἢ αἱ ἐξ ἐσίας ἢ ποιῶ τῶν ἐξ ἐσίας ἡ πρός 35 

τι. εἰ δέ τις εἴποι τέσσαρας κατηγορίας μόνον, ὠσίαν ποσὸν ποιὸν 
πρός τι, τὰς δὲ ἐξ ὡς «ετικὰς ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγεον, ῥητέον 

ὅτι ἐπὶ τῶν πρός τι ψιλὴ «έσις ἐςίν, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν ἐξ κατη- 
γοριῶν ἐκ ἔςι ψιλὴ χέσις ἀλλὰ “έσις μεθ᾽ ὕλης, ὁσία μὲ' ποσῶ, 

ψεύδεϊ, οἷον ἐὰν εἴποι τις “τρέχω ἢ ἢ καὶ τρέχω "" ἐπεὶ ὧν ἐν τύτοις 
δυνάμει προσυπακιεῦ “ὃ ἐγώ, τύτυ χάριν εἶπε “δοκεῖ; ἣ ὧν τῦτο, 

ἢ ὅτι παρέδεκἢ (παρέλκε ἴ) “ὃ δοκεῖ, ἢ ὅτι σφάλμα ἐςὶ καλλι- 
γραφικόν, ἢ ὅτι ἀντὶ τῷ ὅτω τῷ πᾶσι. 

ΣΙΜΠΛ, δ΄ ἢ. 2. ταῦτα Κὶ ὄν ὼ πεὶ Μξωε εἰρήϑω. εἰ δέ 

τις ἀπορεῖ πότερον τὰ ς αἰϑητικὰ Μένα κα ὺ γόητα ὲ διεῖλεν ἐν τυί- ἴδ: 
τοις ὁ ̓ Αριςοτέλης ᾧ ἀπηριθμήσατο, ἣ πάντα τὰ ὁπωσῶν ὄντα, ὺ 

ὅλως πότερον ἄλλα ἐςὶ τὰ νοητὰ γένη ἣ τὰ αἰϑητά, ἢ τινὰ κα τὰ 
αὐτὰ τινὰ δὲ τὼ ἕτερα... οἱ δὲ ταῦτα ἀπορῶντες ὑπαλλάττειν 

ἐσία μα' ποῶ, ἐσία μα' τῶν πρός τι. ἄλλοι, διὰ τί μὴ τέσσαρες 40 ἐοίκασι τὴν ὑπόθεσιν" ὡς γδ περὶ τῶν ὄντων προηγυμένως τῇ 
αἱ κατηγορίαι, ὥς φησιν ὃ Πλωτῖνος, σία ποσὸν ποιὸν πρός τι: 

αἱ ἡ) λοιπαὶ ἐκ τῆς συμπλοκῆς τύτων ἐγένντο. ἢ λύει ὁ αὐὸς 

λέγων ὅτι κἂν σύνθετοι ὦσιν, ἀλλ᾽ ἦν ἁπλῆ καὶ νόησις αὐτῶν, ἄλλο 

δὲ εἶδος τῷ ἁπλ παρὰ “ὃ σύνθετον ᾧ ἄλλο ) σύνθετον" ἄλλο δ 
ἄνθρωπος εἶναι ᾧ ἄλλο ψυχ εἶναι, ἄλλο σώματι εἶναι ᾧ ἄλλο 45 ἀμφοῖν κατηγορηθήσεϊ), ἢ 

ἀνθρώπῳ εἶναι. ἕτεροί φασι, διὰ τί μὴ τρεῖς αἱ κατηγορίαι, ἐσία 

ποσὸν ποιόν; τὰ δ πρός τι οἰκείως ὕλην μὴ ἔχοντα ἐν τύτοις θεω- 
, ρᾷ, πρὸς ὥς φάμεν ὅτι κἂν οἰκείως ὕλην μὴ ἔχωσιν, ἀλλ᾽ ἦν 

, 
Ἡςς τὰς 

« ἐ({ ὶ ἘΣ ΠΥ ἐν 

ΨΝ 

Ω͂ 3. Ἰπα  ΝΣ 7 ἘθῦΡς ἢ μα ὼν ἃ εἰ 

φιλοσύφυ διδάσκειν ἐπαγγελλομών, ὅτως προώγυσι τὴν ἀπορίαν. 
ΣΙΜΠΛ. δ΄ ἢ. 8. ἀπορθδι δὲ ἢ πρὸς “ἐν περὶ τῆς ἐσίας σις ΓΝ 

ὅ τε Πλωτῖνος ἡὶ οἱ περὶ ὶ ὃν » Νυοιόφρατεν, πῶς ἣν γένος ἡ ἐσία:; ν τε λέννο, 
Ὁ κοινόν τι ἢ τῆς νοητῆς ἢ τῆς αἰδ)ητῆς εἴη, πρὸ ἀμφοῖν ΩΝ Ὁ 

δῆλον ὅτι ὅτε φῦμα ὄτε ἀσώματον ἣ Θ φ Ὁ 

ἕξαι, ἵνα μὴ ὃ σῶμα ἀσώματον γένη ᾧ “ὃ ἀσώματον ἢ 
σῶμα. πρὸς δὴ ταῦτα δυναὸν μ' βὴὸ τὰ πρότερον εἰρημένα λέγειν, 
ὅτι περὶ τῆς αἰο)ητιιῆς ἢ φυσικῆς ὀσίας ὁ λόγρς ὶ τῆς ἐν ταύτη 

σ 
ἀ Υ 



δ0 ᾿ ΕἸΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

διανοητῆς, ὡς ἡ ̓Αρχύτας ὁ ταύτης ἄρξας τῆς διδασκαλίας διορί- πάντων μάλιςα ἐςιν ἐν ὑποςάσει, ἄτομα ἂν εἴη ἢ ὁ κοινά, ὃ 
( ἠζ ΠΝ ζεῦ σαφῶς λάγοῆε: [. 8 ὁ. ὁ μώντοι Βοηθὸς ταῦτα Κὶ παρέλ- μέντοι Ἰάμβλιχος ἐπισκήπτει τῷ ᾿Αλεξανδρῳ ὡς ὠγνοῦντι πῶς 

κειν ἐνταῦθα τὰ ζητήματα βύλεῦ" μὴ δ εἶναι περὶ τῆς νοητῆς λέγε ἐνταῦθα ἄτομος ἐσία... ἔ, ὅ ὃ. διὰ τί ἐν Κ τοῖς τος 
ἐσίας ὃν λόγον. “μᾶλλον δὲ ἔδει" φησί " προ απύρενν ὅτι ἐν ἄλ- (ΡΆγε. ἄσρκαῖε. 1.1) τὰ κοινὰ προτάττει, ἐνταῦθα δὲ τὰ καθ᾽ 
λοις τὴν ὀσίαν διελόμενος εἰς τρεῖς ἄλλως Κα τὴν ὕλην ἄλλως δὲ 5 ἴκαςα; ἢ ἢ ὅτι διχῶς λέγε ὃ ὃ πρότερον ᾧ “ὃ δεύτερον, ἤτοι τῇ φύ.- 

ὺ εἶδος ἄλλως δὲ ὃ συναμφότερον ὁ ἐσίαν λέγενᾳ, εἶ εἶπεν, ἐνταῦθα σει ἣ ὡς πρὸς ἡμᾶς, ἢ τὸ ὃ μηδέτερα ἔχοντος. διὰ τῶτο προεδίϑαξξε 
δὲ μίαν᾽ τίθεῦ κατηγορίαν τὴν ἐσίαν. τίνα ἦν ταύτην, ἢ πῶς αὐτῇ περὶ τῶν με ἀϑνον ὁ μώτοι ᾿Αλέξανδρος ἐνταῦθα ἢ τῇ 

τὰς τρεῖς ὑποτάξει τὰς μὰ καθ᾽ ἕνα λόγον λεγομένας" ἀπαντῶν φύσα ὕςερα τὰ καθόλι τῶν καθ᾽ ἕκαςα εἶναι φιλονεικεῖ, ἀπόδει- 
δος κν δὲ πρὸς ταῦτα ὃ Βοηθὸς ὃ ἐν τῆς πρώτης ἐσίας λόγον τῇ ὕλη ἡ ἐὶν ἃ ἐν χρέι χομίζων χεδέν. 

ὠ ϑλ  ΝΕΟ τῷ συνθέτῳ ἐφαρμόττειν φησίν... “ὅτω νὰ φησιν ὁ  Βοηθὸς ι ἀλλ᾽ ἀνθρώπυ ἃ ἀναιρεθέντος ἀνήρηνἢ οἱ ἄτομοι ἄν- 
“ἡ ὕλη ἢ ̓  σύνθετον ὑπαχθήσονἢ τῇ τῆς ἐσίας κατηγορίᾳ, “ὁ δὲ ὙΠῚ. ὴ τῷ ἐκβέστις ὁ ἄνθρωπος, ΠῚ ματα ἀνάπαλιν" πρῶτα 

εἶδος τῆς ἕὶ ὀσίας ἐκὲς ἔςαι, ὑφ᾽ ἑτέραν δὲ πεσεῖἢ κατηγορίαν, δὲ τῇ φύσει τὰ ἐλώμως γνμόῳ Κὶ μὴ συναναιρέμενα δὲ ἐλέγομεν, 

ἥτοι τὴν ποιότητα ἢ ποσότητα ἢ ἢ ἄλλην τινά" ταῦτα δὲ λέγοντα πῶς πρῶ ἃ τὶ αἱ ἄτομοι ἐσίαι χέγονῆ, ὙΠῸ δὲ τὼ εἴδη ἡ τρί 
ἐὸν Βοηθὸν σφαλλειλαί φυὴν ὁ Πορφύριος, ὅτι ὃ ἂντιδιώρεθὶν τῇ τὼ γένη; 

ὕλη εἶδος ἢ ὑσία οἰηθὲν ὑπὸ ᾿Αριφοτέλωις, τῦτο ποιότητα κα δὴ ἄλλοι ΔΕΙ͂. τί ἂν εἴϊ ἡβύμα πρὸς τὰς πὶ αὐτῷ τύτυ ἀμφισβητῶν- ] 

τι τῶν Τὺ μβεβφδτων φησίν" ὃ ᾿ ποιητικὸν σίας ἐσιῶδες, καὶ ὁ τας, μήποτε ἐδὲ φύσει πρότερα ἦ 5 τὰ ὲ καθόλυ τῶν καθ᾽ ἕκαςον, ! 

διὼ τῶτο ἐσία" ἢ Δ ὃ σύνθετον κτὶ ἃ εἶδος μεῖειζα ὑ ἐσία... δυ- ἀλλ᾽ ὕ ὕσεβα; ἢ σκοπῦντες ἀκριβῶς εὕροιμεν ἂν τὰ ὶ ἀμφισβητεί- ; , 
γωὲν δὲ τὸ μὴ μνημονεῦσαι τῦ εἶδος καὶ τῆς ὕλης αἴτιον λέγον κα ὼ μενα ὡς ὁμολογόμενα αὐτὸς λαμβάνοντας" ὅταν δὲ ἑνὸς ἑκάσυ ἰ 

ἃ τὴν τῶν Κατηγοριῶν πραγματείαν ψ τὴν πρόχειρον ὼὸ κανὴν τὸ πρῶτα φύσει λέγωσι τὰ καθόλυ, πάντως δὲ παλιν ὕςερα ὑποτι-" 
λόγυ χρῆσιν ποιεῖο" ὲ δὲ τῆς ὕλης ἡ τῦ εἴδως ὄνομα ἡ τὰ ὑπὸ 2 εὐεῦνο τὰ καθ᾽ ἕκαςα εἶναι ᾧ τῇ φύσει πρότερα, αὶ καλῶς ὡς ἐν 

Ι τύτων σημαινόμενα ἐκ ἦν τοῖς πολλοῖς συνήθη, ἀλλ᾽ οἱ αὶ τὴν ὕλην ἀρχῇ λαμβάνωσιν αὐὸ ὅπερ δεῖ ἀποδείξεως. ἐπιπόλαια δέ ἐςι 
οἱ δὲ “ἃ εἶδος μᾶλλον ἐσίαν λέγυσι. “πῶς ὧν," φησὶν ὁ Πλωτῖνος, ἡὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρήματα. κοινὰ κα ὄντος ἀνάγκη κα ΝᾺ ἄτομον 

“τὸ τρία ἐπ’ ἴσης λέγον ὑσίαι;" εἶναι (ἐν γ5 τοῖς κοινοῖς τὰ ἄτομα περιέχεῦ), ἀτόμι δὲ ὄντος 
ΔΕΞΙ. Πλωτίνῳ τῷ Πλατωνικῷ φιλοσόφῳ ἀντιλέγειν χαλε- πάντως “ὃ κοινόν, εἴγε “ὃ κοινὸν ἐπὶ πολλῦ ὑπάρχει. δῆλον γδ ὅτι 

πὸν ὕτω βαθέως ἠπορηρεότι... ἀλλ᾽ εἰ ταῖς αὐταῖς ὑποθέσεσιν 25 “ὃ καθ᾽ ἕκαςον καταταχθῶτος εἰς αὐτὸ τῦ κοινῶ ὺ συμπληρῶντος 
᾿Αριςοτέλης ἐ ἐχρῆτο αἷς αὶ Ἂ ΤΡυτυξὶ εἶχεν ἂν τινα δοκῶντα, τὰ αὐτῷ τὴν ἐσίαν ἐςὶν ἄτομον" ὃ δ) τὶς ἄνθρωπος καὶ ι, ἄνθρωπός ἐ ἐςζιν. 

εἰρημένα λόγον" νῦν δὲ τὰ ἐκείνῳ δοκῶντα ὡς ὁμολογώύμενα ψεῦδος δὲ “ὃ λέγειν ὡς ἀὐλιμυ μάνα. τῷ κοινὸ αὶ πάντως “ὃ ἄτομον 
προσλαβὼν διωγωνίζεἢ ὑπὲρ ̓Αρισοτέλως. ἀναιρεῖ « εἰ γδ ἐν τύτῳ ἔχει “ὃ κοινὸν τὸν ὑσίαν, ἐν τῷ διατείνειν 

ΣΙΜΠΑ. δ΄ (. ὅ. πρώτας Κ' τὰς ἀτόμας κα ἐσίας ἔθετο, δευ- ἐφ᾽ ὅλα τὰ ὑπ᾽ αὐὸ τεταγμένα, ὁ ὃ ταύτην ν ἀναιρῶν ἀνήρηκεν εὐθὺς 

τέρας δὲ τὰς κοινὰς ἢ ἁπλᾶς, διότι πρώτοις ταῖς συνθέτοις ἢ ἀτό- 80 ὺ τῦ κοινῷ τὴν ὅλην ὑπόςασιν. ὅτως Κ ἦν τος περὶ ̓Αλέξανδρον 

μοις, ἔπειτα τοῖς ἀπλαῖς κοινοῖς ἐπιβέλλομεν, κα . ὅτι ἐν τὴ ἀτόμῳ ὴ Βογθόν- τοῖς δὲ ἄλλοις περπκηριῖς ἐπιχειρῶσιν ἀποκρίνεως 

ὺ τὴν κοινὴν ἔχειν “ὁ εἶναι φησί. πρώτως ἔς δ ἦν ἐσία διὰ τῶτο ὴ χρὴ, Τ' δεικνύναι δὲ ἐξηγυμένυς τὼ Μετὰ τὼ Φυσιυκὰ προσῆκεν, ὅτι 
Ὥ ἄτομος λέγε, κυριώτατα δὲ ὅτι καθ᾽ αὐτὴν αὕτη ἐςὶν ἡ ὑσία, τὰ κοινὰ ᾿Αριςοτέλης προτάττει ἐ ἐν τῇ τῶν αἰα)ητῶν θεωρίᾳ, 

αἱ δὲ ἄλλαι: καθ᾽ ̓ὐπόκειμδίνς αὐτῆς λέγον, μαλιςα δέ ἐςιν ΜΝ. ἢ. 43 ὁ. ἄξων δὲ ζητῆσαι ἐνταῦθα ποίῳ τρίτῳ κέ- 
ἔπος ἐὼ α αὕτη ὀσία, τι Ψ' τὸ ὑποκεῖοκ, ἡ ἐσία χαρακτηρίζεῦ, αὕτη δὲ 35 χρηϑ διαιρέσεως ἐν τῇ ἐσίᾳ" τῶν ἢ διαιρυμένων τὰ (ἃ ὡς γῴος 

ὑπόκεῷ τοῖς ἃ ὡς καθ’ ὑποκειμένυν αὐτῆς λεγομένοις, τοῖς εἴδεσι εἰς εἴδη διαιρῶν, ὡς “ὃ ἐφονα εἰς λογικὸν ὃς ἄλογον, τὰ δὲ ὡς ὅλον 

ὺ γένεσι, τοῖς δὲ ὡς ἐν ὑποκειμανῳ πὰ ὅσι, τοῖς συμβεβυρώσι, Ἐξ μέρη, ὡς ὃ ̓σομὰ εἰς χεῖρας ᾧ πόδας ἢ κεφαλὴν καὶ ὴὶ τὰ ὁ λοιπαί, 
αὶ ἄλλως δὲ ἂν “ὃ κυριώτατα ὶ πρώτως ᾧ μάλιςα τῇ ἀτόμῳ ἡ τὰ δὲ ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἰς διάφορα σημαινόμενα, ες ὁ μῦς 
συνθέτῳ ὑσία ἐφαρμόττειν λέγοις. εἴς τε “ὃν θαλάσσιον ἢ ἦ ὃν γηγενῆ. κατ᾽ ὀδεμίαν ὅ ὅν τῶν διαιρέ- 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἢ πρὸς τὰ περὶ τῆς πρώτης ἐσίας εἰρημένα πολλά 40 σεων τύτων διαιρεῖ τὴν ἐσίαν εἴς τε τὴν πρώτην ᾧ τὴν δευτέραν... Ὶ 
Ε ἐσι τὰ ἀποριέμενα, ἴδωμεν πάλιν τίνα ταῦτα ἐςι ἡ τίνες αἱ προσ- τί ὄν φαμέν; ὅτι ἐκ ἔςιν ὅλως διαίρεσις ἡ ἐνταῦθα ἡμῖν παραδι- ἢ 

ΣΡ φέρως αὐταῖς ἐπωγόμεναι λύσεις. ὁ ἀδάσκει διὰ τύτων, φασί, δομένη, τάξις δὲ μόνη τῶν ἀπηριθμημένων. 

ἫΝ τί ἐσιν θσία, ἀλλὰ τί ἐκ ἔςιν... ἀλλὰ διὰ τί, φασίν, ἐνταῦϑα ᾿ἌΜΝ. ἢ ἀξ ὃ. διὰ τί δὲ κα ἐκ εἶπε ὥ “δεύτεραι ὁ ἐσίαι λέ- 26 
' πρώτην ἀσίαν τὴν ̓αἰδητὴν λέγει, ἀλλαχὼ δὲ ὀδαέραν ὦ ὡς Ὰ τὴ γονῇ τὰ εἴδη ἢ τὰ γένη καθ, ὲ εἶπεν “ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ Ὁ 

ἀσώματον τεταγμένην}... ὁ μώντοι ᾿Αλέξανδρος αὶ “ὃ νοηὸν ἢ 45 πρῶ λεγόμεναι ἐσίαι ἀρ χυῤν" ἐρῶμεν ὅτι πάνυ ἀκριβῶς" εἰ 

χωριςὸν εἶδος ἃ. ἥτομον ἐσίαν λέγεσλαί φησιν" ἢ ἴσως οἰκεῖον τῶτο -“--------- 

τῷ Περιπάτῳ, εἴπερ τὼ κοινὰ ὑδὲ ἔν ὅλως καθ᾽ ἑαυτὰ ἐν ὑπ (Ὁ) ρ. 2 «14. Ῥοτρβιγτ. ἔ. 22 ὁ. ἐν οἶε, φησίν, εἴδεσιν αἱ πρῶται 
φάσει, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀτόμοις ἔχει “ὃ εἶναι. εἰ ἦν τὰ χωριςὰ εἴδη ὑσίαι λεγόμεναι ὑπάρχιυσι. 

Ν 



,ς ΔΝ 

ΣΧΟΛΙᾺΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. δ1 

δ ἐἶπε τὰ γόη ἡ τὰ εἴδη, ἐπειδήπερ ἐν ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις ρωθεν δοκῶν μᾶλλον ἡ ὡς ἅμα ᾧ “ὃ ἕτερον συναποδεικνύον... 
εἰσὶ γένη ἡ εἴδη, οἷον ἐν τῷ ποιῷ γένος (“ὃ χρῶμα εἶδος δὲ “ὃ λευ- [. 7 ὁ. ὅταν δὲ λέγωμεν ἐν ὑποκειμένοις ταῖς πρώταις ἐσίαις τὰ 
κὸν ᾧὶ “ἃ μέλαν, εἴχομεν ὑπολαμβάνειν τὰς δευτέρας ἐσίας εἶναι ἄλλα εἶναι, οἷον ποσὸν ποιὸν πρός τι ἡ τὰ λοιπά, τοιαῦτα εἶναι ἢ | 

ᾧ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι. διὰ τῦτο ὁὶ τὰ τυχόντα εἴδη εἶπεν, τὰ ὑπάρχοντα γοητέον οἷά ἐςι τὰ πρῶτα, ἀλλ᾽ ἐὑχὶ τὰ πεπονθότα 
ἀλλ᾽ ἐν οἷς εἴδεσιν εὑρίσκον᾽ αἱ πρῶ ἐσίαι. σημειωτέον δὲ κἀν- 5 ἤδη καὶ ὼὸ διακείμενα, οἷον λευκότητα ᾧ ἐἐρμότιτα τὰ 5 πεπονθότα 
ταῦθα ὅτι ἃ αὶ ἐκ ἐξ οἰκείας δόξης προφέρεῦ, εἶπε λέγον; (“δεύ-ὀ ἣ διακείμενα ᾧ »ῷ' ταῦτα λεγόμενα ἢ αὐτὰ λόγῳ καὶ ἡ ὀνόματι 
τεραι γαρ" φησυ σία: λέγον"), ὦ δὲ ἐξ οἰκείας δόξης προφέ- ἀληθευεῆ. 
ρει, ὦ λέγει “ὃ λέγον, ἀλλ᾽ ὑπάρχυσιν. ΔΑΒΙΔ. ὅτω τῷ ᾿Αριςοτέλως δείξαντος ὅτι πᾶσι τοῖς παρ᾽ 

24 ΣΙΜΠΛ, δ΄ Ε. 6. τὰς ὀσίας διελὼν εἰς πρώτας ᾧ δευτέρας, ἑαυτὴν χρείαν παρέχεἢ ἡ ἄτομος ἐσία, ᾧ ὅτι μὴ ὅσης ταύτης 

ἡ περὶ τῶν πρώτων εἰπών, ἑξῆς περὶ τῶν δευτέρων ἐπάγει, ἃς ἐν 10 ἀδὲν τῶν ἄλλων ὑφίςα ἢ, ἐπιτείνων ὁ ̓ Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος Ὶ 

εἴδεσι ᾧ γένεσιν ἀφορίζεῦ, εἴδεσι β' τοῖς τῶν ἀτόμων περιεκτι- τὴν εἰς φιλοσοφίαν καινοτομίαν, ορδῇ κατασχενάζειν ὅ' ὅτι ὺ ἷ 

κοῖς (ταῦτα 75 ἦσαν αἱ πρῶ ἐσίαι), γώεσι δὲ τοῖς τύτων τῶν φύσει προτέρα, ἐ ἐςὶν ἡ ἄτομος σία πάντων. ὅτι 78 συναναιρεῖ, 1 
εἰδῶν, ἀκριβῶς ταῦτα προολεὶς ἵνα μὴ πολλαχῶς τῶν εἰδῶν ὸ ἔδειξεν ὃ αὐὸὺς ᾿Αβριξοτέλης, ὅ ὅτι δὲ κἀὶ συναναιρεῖξ), παραδεωινύει 
γενῶν λεγομένων᾽ εἰς ἄλλα σημαινόμενα ἀπενεχθῶμεν. ἢ δὲ ὁ αὐλὺς ὅτως" “ἰδύ᾽ φησ, ᾿ καθόλε ἥλιος ἀναιρεθεὶς ἡ ἂν τινὰ ἥ; τοῖν 
Πορφύριος ἐν τῇ εἰσαγωγῇ πολλὰ ἀ κρυλ τῷ εἴδως ἢ τὸ 15 ἐκ ἀνεῖλε" πρὸς ὅ φαμεν ὅτι “ἃ καθόλιν διττόν, ὃ ἃ ἐ χετικόν, ὡς 
ἡόυς ἀπελογίσατο. ὲ πᾶς ἄνθρωπος (ὃ 5 πᾶς ἀεὶ χετικόν), “ἃ δὲ ἑνιαῖον ἢ κατ᾽ 

3 ἔ. 6 ὁ. θαυμαςὸν πῶς ἐκ τῶν εἰρημένων ψαπβ δα γίνε- αὐτὴν. τὴν φύσιν λεγόμενον, ὡς “ὃ ἄνθρωπος ὑτοσί ψιλὸν λεγόμενον. 
5. ἃ τὰ νῦν ποραγραφέντα. πῶς γάρ, εἰ δεύτεραι ἐσίαι τὰ ὶ εἴδη κα ἢὶ ὅλον ὧν ἃ καθόλε, ἀὶ “ὁ χετιιὸν λέγε, ἀλλὰ “ὃ ἕτερον ἐχώρησεν 
τὰ γένη, ἐκ τύτυ φανερὸν “ὃ τὰ ΚΑ καθ᾽ ὑποκειμώυ συνωνύμως ἐν ἡλίῳ" ἠδυνήθη γ5 ὁ ἥλιος πάσας τὰς ἰδιότητας δέξανχ, τὸ κα- 

κατηγορεῖν, τὰ δὲ ἐν ὑποκειμένῳ ̓ ἀμωυνύμωε; τίνα δὲ καὶ ὺ χρείαν 20. θόλω ἡλῶ, ὅπερ ἐπὶ τὸ ἀνθρώπυ ἀδύνατον" ὠδεὶς δ “ΠΥ 

ταῦτα τοῖς νῦν λεγομένοις παρέχεϊ ; ἄρα ὅν μὴ ἐπὶ τὰ πρὸ τότων πάσας τὰς ἰδιότητας τῷ καθόλν ἀνθρώπω δέραὼς ἠδυνήθη διὰ 
ἀναφέρει “ὃν λόγον, ἐν οἷς ἔλεγεν ά ὄ 10)" ὅταν ἕτερον καθ᾽ ἑτέρυ ἄλλον αὶ εἶναι γραμματικὸν ἀλλὸν δὲ ἰατρόν» διὸ κα ὃ κόμα ὡς 
κατηγορὴ ὡς καθ᾽ ὑποκειμένυ᾽ καὶ ἢ τὰ ἑξῆς; ἐπὶ δ) τῶν τούτων θρώπι τὸς κ᾽ μέρος ἀνθρώπες εἶπεν ὁ Πλάτων. ὼ ταῦτα Δ ἐν 

συνωνύμως ἡ κατηγορία γίνε. ἣ ᾧ ὠπὸ τῆς διαιρέσεως τῶν τύτοις" ἀπορεῖ δὲ Ἰξυριανὸς ὑτωσὶ χέγων" “εἰ “ὃ καθόλε ῥξῦδηι 
πρώτων ᾧ δευτέρων ἐσιῶν τῦτο ἀποδείκνυῦ... ξ. 7. μέλλων δὲ 25 βηκὸς ἐν τῇ ἀτόμῳ ὀσίᾳ, ὑφίςαὐν, ἔςαι ἢ ) μερικὸν συμβεβη- 
τὴν αἰτίαν ἀποδιδόναι τῷ τὰς ἀτόμως ὠσίας πρώτας εἶναι, ἐπεὶ κὸς ἐν τῇ καθόλν ἐσίᾳ" 

πάντα ἢ καθ᾽ ὑποκειμένων αὐτῶν λέγε ἢ ἐν ὑποκειμέναις αὐτᾶῖς ὠ ἊΦΙΛ, “τὰ δὲ ἄλλα --- ἐςιν" ἀλλὰ ποῖα; ὑδὲν 7) παρὰ τὴν 26 
ἐςίν, μέλλων δὲ ἢ ἀπολογισμὸν ποιήσας, τῷ τὰς δευτέρας σίας ὀσίαν ἢ “ἃ συμβεβηκός " τύτων δὲ ἀνωτέρω ἐμνήϑη. τί ἦν ἃ λε- Ὁ 
εὐλόγως ἀσίας εἶναι, ὅτι δηλῶσι τὺ πρώτην ἐσίαν, καθ᾽ ὕποκει- γόμενον; σαφήνειαν βυλόμενος ποιῆσαι δι᾽ ἐπαναλήψεως, τῷ μὴ 
᾿μέης αὐτῆς λεγομώας, ὑπομιμνήσκει διὰ τύτων ἡμᾶς πῶς τὰ 30 χρήσαο, εὐκαίρως ἀσάφειαν εἰργάσατο ἑκων" εὐκαίρως δ᾽ ἂν, 

καθ᾽ ὑποκειμένυ κατηγορεῖ). ἦν, εἰ ὕτω προήνεγκεν “ὥςε τὰ ἄλλα πάντα," καθωὶς ἢ προϊων 
22: ΜΝ. ἢ 46. τῶν δὲ τῷ ὀνέματος μεθαλδστων τὰ όμω- ἐχρήσατο. ἐκεῖνο δὲ αὶ ὃ δερεοραφιαν ἃ ὁ ΣΞιμπλίκιός φησιν. ἐγὼ 

“ ύμως μεταδίδωσι, ἅπερ ἐξὶ κα ὼ σπαίια τὼ δὲ παρωνύμως, δὲ τῶτο μᾶλλον εἴποιμ᾽ ἂν περιτιὸν  παρέλκον, ἐκεῖνο δ᾽ ὅ, ἀλλὰ 
ὁμωνύμως ὡς ἡ γραμματικὴ γυνὴ ἀπὸ τῆς γραμματικῆς ἢ ἡ συμπέρασμα ᾧ βεβαίωσιν τῶν προειρημένων ἁπάντων, ὡς ὁ τῆς 
μυσυιὴ ἀπὸ τῆς μυσικῆς, παρωνύμως δέ, ἅπερ ἢ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ 35 ἀποδείξεως βυΐλεῦ τρόπος. 

εἶσιν, ὡς ὠπὸ τῆς ἀνδρείας ὁ ἀνδρεῖος ἢ ἀπὸ τῆς γραμματικῆς ὁ ΣΙΜΠΔ. δ΄ ἢ. 8. δύο δὲ δείξεις τύτυ ποιεῖ, τὴν ̓ ὶ ἀπὸ τῆς 26 
γραμματικὸς ἡ ἀπὸ τῆς λευκότητος ὁ λευκός, ᾧ ὅσα τοιαῦτα. πρὸς “ὃ ἄτομον γένος ἀμφοῖν “χέσεως, τὴν δὲ ἀπὸ τῆς ἀναλογίας. 55, 

τὲ ΣΙΜΠΔ, δ΄ ἢ. 7. ἀπορίαν λύει νῦν περὶ τῶν πρώτων ἐσιῶν. [7 δ. ἢ τῦτο δὲ ἀκ ἄξιον παραλιπεῖν, ὅτι δισσογραφία τις2δΆ. 
τε δ μήτε ἐν ὑποκειμένῳ εἰσὶ μήτε καθ᾽ ὑποκειμένυ τινὸς λέ- ἐν τύτοις συνέβη. ὑδὲν 75 ̓ Αριςοτέλης ἐκ περιττὸ τοῖς λόγοις 

ι γονῇ, δια μφισβητήσειεν ἄν τις μή ποτε ὑδὲ εἰσὶν ὅχως " πόθεν 75 40 προρίθησιν, ἀλλ᾽ ἴσως ἔξω παραγεγραμμένης τῆς ἄλλης γρα- 
αὐταῖς “ὁ εἶναι; τῦτο δὲ λύων φησὶν ὅτι ὦ μόνον αὐταὶ παρ’ φῆς οἱ γράφοντες 'τὰ δύο εἰς ὃ ἐδάφιον ἐνεγράψαντο. “ὁ δὲ 

., ἑαυτῶν ἔχυσι “ὃ εἶναι, ἀλλὰ ᾧ τοῖς ἄλλοις πᾶσι παρέχυσι τὴν ἑξῆς ἐςίν, ὥξε πάντα τὼ ἄλλα καθ᾽ ὑποκειμένων τῶν πρώτων 
ὑπόζασιν" τά τε 75 καθ᾽ ὑποκειμένη λεγόμενα ὶ τὰ ἐν ὕποκει- ὀσιῶν λέγε ἢ ἢ ἐν ὑποκειμέναις αὐταῖς ἐςίν, ὥςε μὴ ὀσῶν 
μένῳ ὄντα πρὸ τῷ ὑποκειμόω ἔχει “ὃ εἶναι. ταῦτα δὲ κατα- τῶν ὑβς ἐσιῶν ἀδύνατον τῶν ἄλλων τι εἶναι. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ 
σχευάζων, “ὁ Α' εἶδος ἐν τοῖς ἀτόμοις ἔχειν δὲ εἶναι ὡς γνωριμιυύ- ἐδ ἑξῆς ἱτέον. 

τερον παρῆνεν, οἷον “ἦν ἄνθρωπον ἐν το χτ᾿ μέρος ἀνθρώποις " “ὃ δὲ ᾿ἌΜΜ. ἢ, 48 ὁ. αἱ πρῶδ ἐσίαι ὑπόκειν πᾶσιν, ἀλλ᾽ ὑχ ᾿' 
γένος, καίτοι δοκῶν Ψ τῇ εἴδυς μάλιςα κατηγορεῖαχ, ἐδὲν ἧττον ὁμοίως" τοῖς δ ἢ πρὸς ὕπαρξιν, τυτές: τοῖς συμβεβηρκόσι, τοῖς 

ἐν ταῖς ἀτόμοις ἐσίαις ἔχειν ὸὰ εἶναι, τῦτο ἐκέθξι ὡς ἡ πόρ- δὲ πρὸς κατηγορίαν, τυτέςι ταῖς καθόλω ἐσίαις. 
Οσ2 



62 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

25, ΣΙΜΠΛιεΓ 1. ᾿Αρχύτας ὁ Πυθαγόρειος αὶ προσίεῦ τὴν μῶν ἐςιν ἕκαςον ἐκείνῳ ὃ ὅ μέρος ἐςίν, ἐν ὑπθκει μη δὲ ὀδενί ἐςιν. 
νυνὶ προκειμένην τῶν σιῶν διαίρεσιν, ἀλλ᾽ ἄλλην ἀντὶ ταύτης ταῦτα (ν. 29 544.) ἦν ἔδει προτετάχθαι, ὡς δοκεῖ τισί, λύσιν 
ἐχέϊνος ἐγκρίνει... μαρτυρεῖν δὲ ἢ ̓Αβππτέλος ἐν τοῖς ἐχριβεξε- ἔχοντα ἐπϑρίας τινὸς περὶ ἐσιῶν ψέροεμδης" εἴτα ὅτως ἐπῆχθαι, 
τοις ἑαυτῇ συγγράμμασι ταύτη χρώμενος τὴ διαιρέσει, ὥσπερ ἕν ὅτι καὶ Μόνον ταῖς ἐσίαις ὑπάρχει “ὃ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ εἶναι ἀλλὰ 

τή κι τ τε τὴ Φυσικῇ ᾿Ακροάσει ὼ τὴ Μετὰ τὰ Φυσικά. τῶν Ἀντὶ 5 ὺ ἄλλοις, ὥσπερ ταῖς διαφοραῖς" τῶν δὲ δοιτέραν ἐσιῶν ὃ » 

4. διδισν 1 ̓ Πινθαγορείων ̓βδεὶς ἃ ̓ πρόσοιτο ταύτην ἊΣ διαίρεσιν τῶν πρώτων εἶδος »ζ, τὸ ἐτόμε κατηγορεῖ), ὸ δὲ γένος κτ' τὸ εἴδους ἡ τῷ 

-ἰ,.0 αὶ κι σης ὸ δευτέρων ὁ ἐσιῶν, ὅτι τοῖς καθόλυ “ὃ πρώτως ὑπαίρχειν μαρτυ- ἀτόμε. καὶ μὴν συναρέσχει τοῖς ἀκριβεςέροις ἡ τοιαύτη τῆς τάξεως 
σε γε στρ βῶσι, ἃ δὲ ἔχατον ἐν τὴς μεριςοἷς ἀπολείπεσι, αὶ διότι ἐν τοῖς μετάθεσις, ἀλλὰ τὴν ̓ Αριςοτέλωυς μᾶλλον ἐγκρίνυσιν. 

ἬΝ Ἢ ἀπλυρόροι τὴν πρώτην ὼ πυρί τη τηος ὀσίαν ἐποτίθενῃ, ἀλλ ἐχ ᾿ἌΝΜΝ. ἢ. 55 ὁ. ὁ Σὲ ὅτω τὰ ἐν ὑποκειμένῳ ἐλέγοντο τὰ ὡς 

ἔζψει ψ' δι "αἱ ὡς νῦν λέγε ἐν" τοῖς συνθέτοις ᾧ αἰμ)ητοῖς, ἢ διότι τὲ ; γένη δ μέρη ὑπάρχοντα ἕν τινι, τυτέςιν εἰ ὺ ἡπεστο ἕν τινι εἶναι τὲ 

πὰ ξε ῶδε ἜΝ ἔ τὰ εἴδη δ᾽ ὄντα, νομίζυσιν, ἀλλ᾽ ἐχὶ δυΎ Ξε Αν, λένε τοῦ χωριφαῖς συμβεβιράται, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς πάρουν ἐν ὅλῳ" εἰ αὶ ΖῸ) πᾶν ὁ ἕν τιι 

τ αν ϑν ἐπινοίαις. πῶς ἦν ὁ ᾿Αριςοτέλης, καίτοι γινώσκων ὁ τὴν κατ’ ἀνάγκη ἦν ἐν ὑποκειμένῳ, ἡ τὰ μέρη τῶν ὑσιῶν ἕν τινι ὄντα (ἐν 

᾿Αρχύταν τῆς ὑσίας διαίρεσιν, ἐκ ἐχρήσατο νῦν αὐτῇ; ἢ ὅτι τῆς 7) τῷ ὅλῳ εἰσί) ἐν ὑπθιμνῳ ἂν ἦσαν" νῦν δέ, τῷ ἕν τινι κα-- 
λογικῆς πραγματείας οἰκεία, μᾶλλον ἦν αὕτη ἡ διαίρεσις ; ϑηλικωτέρυ ὅ ὄντος, “ὃ (ὶ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ ἐςί, “ὃ δὲ ὡς μέρος ἐν 

221, ΑΜΜ. [. 49. ποιησάμενος τὴν κτ' βάθος τῶν ἐσιῶν διαίρεσιν, (5 ὅλῳ, “ἃ δὲ κατ᾽ ἄλλον τῦ ἕν τινι τρόπον. 
τυτέςι τὴν ἀπὸ τῶν ἀτόμων ἐπὶ “ὁ εἶδος ἡ ἀπὸ τύτυ ἐπὶ “ὃ γένος, ΔΕΞΙ. ἀλλ᾽ εἰ μήτε ἐσία ἐςὶν ἡ διαφορὰ μήτε συμβιβικίς, 
αὶ εἰπὼν τὴν Κα εἶναι πρώτην τὴν δὲ δευτέραν, τῆς δὲ δευτέρας τὴν ἄλλο ὑτε ἀσίας ᾧ συμβεβηκότος, ἐδέ ἐςι διαφορὰ τρίτον. πάντα 
ἰῷ μᾶλλον ἐσίαν τὴν δὲ ἧττον, νῦν ποιεῖ ἢ τὴν κτ' πλάτος αὐτῶν Ρ τὰ ὄντα ἢ καθ᾽ ὑποκειμένν ἐςὶν ἢ ἐν ὑπδιαανῳν ἥ ἢ ἐσίαι 

διαίρεσιν ἢ παραβολήν, λέγω δὴ εἶδος πρὸς εἶδος ἢ ἄτομον πρὸς εἰσὶν ἢ συμβεβηκότα" εἰ ὄν ἐν μηδετέρῳ; τύτων τακτέον τὴν δια- 

ἄτομον. 2 φοράν, πῇ ̓Κατάτϑευ αὐτήν; εἰσὶ (ἃ ὄν πολλαὶ. πρὸς τῶτο λύ- 
6.50 ὃ. ἰςέον ὅτι τῶν λαδγγόρυ μων τὰ κ᾿ κ᾿ φύσιν κατη- σεις, ἃς μικρὸν ν ὕερν ἐῶ: Ξδυτον δὲ βύλομαι ὦ ὥσπερ ἀξίωμά 

γορεῖἢ͵ τὰ δὲ παρὰ φύσιν, τὰ δὲ κ'' συμβεβηκός. κ᾽ φύσιν αὶ τι προθεῖναι ἀφ᾽ ὃ τὰς ἀπορίας ἢ τὰς λύσεις κρίνειν δυνησόμεθα. 
ὧν κατηγορῦν τὰ συμβεβηκότα τῶν ὠσιῶν. δοκεῖ δὴ τοῖς δεινοῖς περὶ τῆς τῶν ὄντων ἱςορίας ἄρρητος γίγνενν, 

28 ΣΙΜΠΛ. ε΄ ἢ. 1 δ. ὁ Πορφύριος τὰ ἴδια β'  διάξν τῶν γενῶν ἡ τῆς φύσεως ἀφ᾽ ἑτέρ: γένυς εἰς ἕτερον γένος μετάβασις, ἀεὶ 

τ παραδίδοολαί φησιν ὑπὸ τῷ ᾿Αριξετέλως; ὃ ὼ ἐκ τὰ κοινὰ ἁπλῶς 25 τῷ μέσα διαλανθάώνοντος ἡ ἡμᾶς, οἷον “ὃ δυνάμει ἐπὶ τῶν ἐσιῶν. οἷον 
ἠδρ.. εὐτος; πρὸς τὰς ἄλλας Σάτάγθρίκς ὺ τὰ ἴδια βύλεῦ παραδιδόναι " τρι- λέγω ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἣ τῶν ἄλλων ζῴων ἐν τοῖς σπέρμασι 

θεῖς 

χῶς δὲ λέγεωχ “ὃ ἴδιον, “ὃ αὶ παντὶ ὶ ὁ μόνῳ δὲ ὑπάρχον, ὡς ὃ 
δίπεν τῷ ἀνθρώπῳ, “ὃ δὲ μόνῳ ὦ ὦ 
Ὑραμματονόν, ἃ δὲ ἢ μόνῳ ἢ τὐπτὸ ὅπερ ὸὶ κυρίως ἐςὶν ἴδιον, 

παντὶ δέ, ὡς τῷ αὐτῷ ΕῚ 

ὡς τῷ ἀνθρώπῳ. ὲ ἡελᾶο σιν; τὰ ἦν μὴ μόνῳ ὑπο χοντας ταῦτα 30 ἀνθρωώπυ ὃ τὸ δυνάμει. δα 

ἢ κοινά ἐςι πρὸς τὰ ἄλλα γένη, ὅταν παντὶ μέν, μὴ μόνῳ δὲ 
ὑπάρχη. 

ξ. 7, ὁ. ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις πῶς ἐκ ἔςαι σία ἐν ὑποκειμένῳ, 

δηυβυμόνωνΣ εὅτε ὠσία ἐδέπω εἰσίν, ἔτι γάρ ἐςιν ὠτελές, ὅτε τι 

ἐνεργείᾳ τῷ ὕὅτως δυνάμει συμβέβηκε, τελειότης ηδ τῦτο" λεί- 
πεῖ τοίνυν μέσον τι ἄλλο εἶναι τῶν ὑῶν τὸ τε ἐνεργείᾳ φέρε 

δὲς τοίνυν ἐςὶ λόγος κα 3 περὶ τῆς δια- 

φορᾶς" ὃ ἡ) αὔτη ὃ “ ἕξει ποιότητος ὼ ὁ ὁσίας" διὸ αὶ συν- 

τελεῖ εἰς “ὃ εἶναι ἢ σὰ ποιὸν εἶναι, ὺ ὅτως ἔξαι ἐκ ἐν ὑποκειμένῳ. 

διὸ δεῖ βρεσίθε πὶ εἰς “ὃν ὅρον τῷ ἐν ὑποκειμένῳ ὃ αὶ ὑδὲν συντελῶν 

ὅταν νῶς ἧ ἐν τῇ ψυχῇ, ψυχὴ δὲ ἐν συΐματι, αἱ δὲ ἰδέαι κτ' “ Πλα- εἰς τὴν ὀσίαν τῷ ὑποκειμένα " ὃ γ) εἶδος συντελεῖ τι Ξ ἡ διαφορά, 

τωνα ἐν τῷ νῷ; ἢ ὑχ ὡς ἐν ὑπόκει μιν ἐνυπάρχυσιν, ὐδὲ ὡς 35 ἐπειδὴ τοίνυν ταῦτα προειλήφαμεν, θναλαβυ αν τὰς λύσεις τῶν 

. συμβεβηκότων ἐοίκασι μεθέξει, ἀλλ ὡς ἐσία παίρεγιν ἐ ἐν ἑτέρῳ παλαιῶν φιλοσόφων περὶ τῆς διαφορᾶς. μία (ἃ δόξα γένοιτ᾽ ἂν 
ἐν ὑσίᾳ, ὑχ ὡς μέρυς ταῦς ἐν ὅλῳ τύτων ἐνόντων, ἀλλ᾽ ὡς τῆς ἐντε- 

55 

ἡ ποιότητα τιϑεμένη τὴν διαφοράν, ποιότητα δὲ ὁσιώδη ἢ δ}: 
λεχείας ἡὶ τῆς κατ᾽ πέρηθαν ὀσίας ἐν τῇ Ὰ ϑύναμν ὑποδοχὴ  πληρωτικὴν τῆς ὀσίας" ἄλλη δ᾽ ἡ μέσον ποιότητος ἡ ἐσίας τὴν 

ἐν τῇ ἀτελεῖ φύσει ἐνυπαρχύσης χωριφῶς, οἷον ἐν νηΐ ὶ κυβερνήτω. ϑιαψυρὸν ̓ ἀρολέμβενα, "κοινόν τινα σύνδεσμον παρεχομένην, 

... ἐκεῖνο δὲ ἀπορίας ἄξιον, πῶς ΟῚ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ ὦ τὰ ἄλλα 40 ταῖς μ᾽ ἄσίαις πρὸς τὰ "σιαοὴ συμβεβηκότα, τοῖς δὲ ἐὐμβεβη: 

τὴ ἐσίᾳ ὑπάρχοντα κοινῶς, ἐχ ὡς συμβεβηκότος τι δείκνυξ; καὶ 
Ν » αὐὸὰ εἶ ν , , “απ ᾿. ἢ Ὑ κατ᾽ αὐὸ ὁ εἶναι τὴν κοινωνίαν δείκνυσι τῶν ἐσιῶν. πρὸς ὅ 

φασιν οἱ σπυδαιότεροι τῶν ἐξηγητῶν ὅτι ἡ αἰϑητὴ ὀσία συμφό- 

κόσι πρὸς τὰς ἀσίας" ἡ γ5 φύσις ὑκ εὐθὺς μεταβαίνει ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων ἐπὶ τὰ ἐναντία, οἷον ἀπὸ τῶν ζῴων ἐπὶ τὰ φυτα, ἀλλὰ 
ᾧ μεταξύ τινα μέσην ζωήν, τὴν τῶν ζωοφύτων, συνέςησε συνα-- 

ρησίς τίς ἐςι ποιοτήτων ὺ ὕλης, ᾧ ὁμῦ Κα πάντα συμπαγέντα γωγὸν ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων ἢ συμαλαρωτοιὴν ὼ σύνδεσμον 
δίων ποιεῖ τὴν αἰϑ)ητὴν ὀσίαν, χωρὶς δὲ ἕκαςον λαμβανόμενον “ὃ 45 αὐτῶν πρὸς ἄλληλα. ἡ ἐνταῦθα τοίνυν τῶν διαφόρων γενῶν, οἷον ᾿ 

Κα ποιὸν ὁ δὲ ποσόν ἐςι λαμβανόμενον, ἤ τι ἄλλο. ἐσίας ἢ συμβεβηκότος, μέσο τι ἔςαι, »' μέν τινας ὡς μετέχον ; 
ἢ. 8 α. ἐν υυποαθ δένῳ ἐλέγομεν ὁ ὁ τὰ ὡς μέρη ἕν τινι ὑπάρ- ἀμφοτέρων τύτων, κατ᾽ ἄλλες δὲ ὡς κεχωρισμένον ἀμφοῖν. ἢ 

δι. κοντα, ἀλλὰ τὰ μὴ ὡς μέρη" ὥςε τὰ μέρη τῶν ἀσιῶν ἐν ὅλῳ ἄλλη δ᾽ ἂν γώοιτο δόξα τῶν λεγόντων μὴ μόνον συμπληρωτικὴν.. 



ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. δ8 

εἶναι τῆς ἀσίας τὴν διαφορὰν ἀλλὰ ἢ μέρος αὐτῆς, ἥτοι »τ' τὴν κειμώυ Καὶ λέγον, αὶ μὲν εἰσιν ὀσίαι" καὶ ἡδ εἰς ἃ εἶναι ἀλλ᾽ εἰς ἃ 
ἐμπερίληψιν τῦ ὑποκειμένυ θεωρυμένην, μέρος ἦσαν τῆς κτ' “δ τοιόνδε εἶναι συμβαλλονῇ. αὶ μώτοι ὅτε συμβεβηκότα εἰσίν, ὅτι 
εἶδος ἐσίας, ἢ συναλλοιυμένην ταῖς περὶ “ὃ ὑποκείμενον χέσεσιν, συμβαλλονῇ εἰς ἀσίαν τύτων ἅπερ εἰδοποιῶσι. διὰ τῶτο ἦν ὠδὲ 
ὥςε περὶ “ὃ αὐὺὴ ἔχειν πως αὐτὴν ᾧ διατίθεος διαφόρως. δοκεῖ ἐν ὑποκειμένῳ " “ὁ ἡ) ἐν ὑποκειμένῳ ᾧ χωρίζε ἄνευ τῆς τῷ ὑπο- 
δέ μοι μηδαμῶς ἀληθὲς εἶναι ὁ τὴν διαφορὰν καθ᾿ ὑποκειμένυ 5 κειμέναε φθορᾶς, “ὃ δὲ τῆς διαφορᾶς τοιόνδε ἄνευ φθορᾶς ἀ χωρί- 

", κατηγορεϊοῦς" ὅτε ηδ τὔνομα ὄτε “ὃν λόγον ἕνεςι τῆς διαφορῶῷς ζεῖ. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὃ ἀχυύριςον συμβεβηκός, φαίη ἂν τις, χωρίζ εὖ 

, κατηγορεῖν τῷ ϑπονει μέην. ἄνευ Φθθρπς: ἀλλὰ κἂν μὴ χωρίζηῦ ὅτι, ἄνεσις ὅμως ὸ ἐπί- 
ΔΑΒΙΔ. τύτοις τοὶς ἀπόροις ἐνχεθεὶς͵ ὁ Τιορᾷύριος ὁ ἐχ ἐνέρ- τασις περὶ αὐὸὴ θεωρεῖ... ἐγέγεῆνι ὅν [ποιότητα ἐσιωώδη τὴν δια» 

χκησὲ μέσην τινὰ φύσιν εἰπεῖν εἰπεῖ ἐσίας Ὃ ὃ συμβεβηκότος, ὸ ταύτῃ {ιν ἑἶναι συμπληρωτικὴν τῆς ὀσίας, ἢ ἢ μέσιν ποΐτητος ἃ ἢ ἐσίας 

παραδέοχ, τὸς τὰς διαφοράς, ὥσπερ οἷ! ὥσπερ οἱ ἐνεχθέντες περὶ τῇ φυνὸς ὠπο- 10 κοινόν τινὰ σύνδεσμον παρεχομένην 75:8 Ἂ ὀσίαις τρις τὰ ἀρᾷ 
βίαις, τῶν ὶ σῶμα “ὃ φῶς λεγόντων τῶν δὲ ἀσώματον, μέσην βεβηκότα, τοῖς δὲ συμβεβηκόσι πρὸς τὰς ἐσίας" ἡ 5) φύσις ἐκ 
ταὰ φύσιν ἐπέθεντο εἰπεῖν “ὁ φῶς ἀσωμάτυ ᾧ σώματος. ἐπειδὴ ἀμέσως ἐπὶ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία μεταβαίνειν φλέ. 

ὦ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων μετέχον ἢ ἐξ ἴσα αὐτῶν μετέχον ἢ τοσαῦ ἃ ̓ ὅν αἱρέσεις γένοιντο ἂν περὶ τῶν διαφορῶν" χρησίμη 
πάρω τῦδε ἢ πῖν δὲ τῶδε, ΠΑ τῶτο διχῶς, τριττὰς ἔλεγ εἶναι δέ ἐςιν ἡ περὶ αὐτῶν θεωρία πρὸς ὅλην τὴν τῶν κοινῶν κατηγο- 

τὰς διαφοράς" ἢ μᾶλλον ἐσίαν ἧττον δὲ συμβεβικότα, εὑς “ὃ λο- 15 ριῶν διδασκαλίαν. 
γικὸν ἢ ἄλογον" μᾶλλον γδὃ ἐσία ταῦτα ὡς συμπληρῶντα τὴν ἌΜΜ. ἢ. 52. τινὲς ὄν πρὸς τῦτό φασιν ὅτι ΕΝ εἰσι τῶν 
ἐσίαν κἀν τῷ ὁρισμῷ παραλαμβανόμενα, ὀλίγως δὲ συμβεβη- διαφορῶν τὰ εἴδη, ἡ αἱ ὶ αὐτῶν εἰσὶ μᾶλλον ἐσίαι ἥπερ συμ- 

ἢ χόγα ὡς ἐν τῷ ὁποῖόν τι κατηγορόμενα " μία ἡ) τῇ συμβεβηκό- βεβηκότα, αἱ δὲ μᾶλλον συμβεβηκότα ἥπερ ἀσίαι, αἱ δὲ μέσως 

δος ξρυις ον ρυκρὰν 

: 

; τὴν διαφορὰν ἀλλ᾽ καὶ πρὸς 

τις κατηγορία ἡ ποιότης. ἐξ ἴσυ δὲ ἐσία ἢ συμβεβηρώτα, ὡς ἡ πως ἔχυσιν, ὡς ἄδηλον εἶναι πότερον συμβεβηκότα μᾶλλον αὐτὼς 
ἐν πυρὶ θερμότης ἢ ἡ ἐν χιόνι λευκότης " εἷς 7) ἐν πεποιωμένῳ 20 εἴπωμεν ἣ ὀσίας... ὅτι δὲ ὀσίαι εἰσὶν ἐμελεμιμίνως αἱ διαφοραί, 
σώματι ἐσίαι εἰσὶν ὡς συμπληρῦντα τὴν ἐσίαν αὐτῶν, ὡς δὲ ἐν δῆλον αὶ ἐκ τὸ συμπληρωτικὲς εἶναι αὐτὰς εἰδῶν ἢὶ ὁσιωδῶς 
ἐποίῳ σώματι συμβεβεριότω" τότε γδ ᾧ γίνονἢ ἢ ἀπογίνονἢ χω- κατ᾽ αὐτῶν κατηγορεῖοχ, .. ὅτω ἡ νῦν ἐσίας Κὶ οἶδε τὰς διαφο- 

ἐς φθορᾶς τῦ ὑποκειμένυ. ὅτε δ ἐν τῷ πυρὶ ἡ θερμότης, ἐςὶν ραΐς, ὑκ ἀνάγει δὲ αὐτὰς ὑπὲ τὴν κατηγορίαν τῆς ἐσίας διὰ “ὃ μὴ 
ἐσία, ἐπειδὴ ἀδύνατον ἐπινοηθῆναι πῦρ δίχα θερμότητος - ὅταν δὲ ἐγνῶονς τῷ πολλῷ ἀβύκως 

ἧπερ ὁσία ἡ ἐν κύκνῳ λευκότης ᾧ ἡ ἐν Αἰθίοπι μελανότης " γί- δείξεως γάρ ἐςι τη αντοιῦ, ὅτω γῶν αὐὸς ἐν τῇ Φυσικὴ ἕω 
νεῦ Ῥ ὼ ἀπογίνεῦ χωρὶς φθορᾶς τῷ ὑποκειμών, καθά ̓ ρυάμν 6 544) τὴν ὕλην ὑπαέμον καλεῖ" ἄμφω δ ὡρισμένα, καὶ ὴἠὺ 
Πορφύριος " “ὅτι δύναταί" φησιν ᾿ἐευοηβῆναι ὃ ὃ κύκνος μέλας ᾧ τόδε ὡς δείξει ὑποπῖπτον, ᾧ ἡ ὕλη ὡς ἡ αὐτὴ μέόυσα πάντων 

χόραξ λευκὸς ᾧ Αἰθίοψ ἀποβάλλων τὴν χροιὰν χωρὶς. φθορᾶς τῇ τῶν ἐν αὐτῇ τρεπομένων... ἃ δὲ τὶ τῆς ν᾽ τὸ ὑποκειμένυ σίας 
ὑπόκαιαννι ὅλως δὲ δοκῶσιν ὀσίαι εἶναι διὰ “ὰ πανὸς κύκνυ ὃ 30 ὅτι ὑπομένει καὶ ἢ αὶ δεῖταί τινος, ἐδέ ἐςιν ἐν ὑπονειμάνῳ, ἀλλ᾽ αὐτὴ 

εἶδος τὴν λευκότητα εἶναι ᾧ τῷ κόρακος τὴν μελανίαν. τριτταὶ ὧν ὑποκείμενον πᾶσίν ἐςι ἢ τῆς ἑνότητος αἰτία, τυτέςι “ὃ ἐν σημαί- 
εἰ διαφοραὶ κατ᾽ αὐτῷ συνάγον." ἀλλ᾽ ὦ Πορφύριε, ἀντίφασιν νει, ὡς τόδε “ἃ ξύλον, ὅδε ὅ ἄνθρωπος. “ὃ ἦν τὶ “ὃ μερυιὸν δηλοῖ" 
ποιῶσιν ἡ ἐσία ἡ “ὃ συμβεβηκὸς τῷ ἐν ὑποκειμένῳ, τῆς δὲ ἀντι- ἄμφω δὲ λογόμενα, τόδε τι, “ὃ μερικὸν ὑποκείμενον δηλοῖ, φημὶ 

φάσεως ἐδέν ἐςι μέσον. τὴν ἄτομον ἀσίαν... ὁ δέ γε Πλάτων “ὃ τόδε τι ἐπὶ τῷ καθδλν 

ΣΙΜΠΛ, ε΄ ἢ, 3. ῥητέον ἦν πρῶτον περὶ διαφορᾶς, τί ἐςιν. 35 ἐλάμβανεν ἀναγκαίως ὡς ὡρισμένον, ὡς ἐπὶ τῶν ἰδεῶν (ἔλεγε γδ 
ἢ γάρ τισι δοκεῖ διαφορὰ εἶναι “ὃ χωρίζειν πεφυκὸς τὰ ὑπὸ “ὃ αὐτὰς ἐν ὑπάρξει ἢ ἐσίας εἶναι), “ὃ δὲ τοιόνδε ἐπὶ τὸ καθ᾽ ἕκαςον" 
εὐὲ γένος" ἡ δῆλον ὅτι ὡς πρὸς ὸ γώος αὐτῆς, ὅτως ἡ διάκρισις ταῦτα δ ἔλεγεν ὠόριςα διὰ “ὃ μὴ εἶναι ἐν ςάσει, ἀλλ᾽ ἐν ῥοὴ ὺ 

ἐκοδέδοϊ. ὁ μέντοι Βοηθ “ὖν τος ὰ εἶδος κυρίως φησὶ συντάττεως, ἀπορροῇ ὃ εἶναι ἔχειν. 

ὸ Ὑέος, διόπερ ἢ πολλαίκις ἀντὶ τῦ ΣΙΜΠΛ. εἰ ἢ. 5. καλῶς εἶπεν ὅτι πᾶσα ἐσία δοκεῖ τόδε τι 
᾿ὥἔδυς παραλαμβάνονῇ αἱ διαφοραί, ἢ σύμπασαι Κὶ ὁμῶ ῥηθεῖεν ἂν 40 σημαίνειν, διότι ἣν ύιν δόξαν ἀπαγγέλλει ὺ τὴν ἀνωμαλίαν 
᾿ περὶ τῷ γένας, καθ᾽ ἑαυτὴν δὲ ἑκάςη καὶ αὶ τῶν ὑφ᾽ ἑαυτήν, καθ’ τῆς συνηθείας, ἥτις τὰ ἀνέμοια πράγματα ὁ ὁμοίοις χήμασι λέ- 

ὧν ἂν λέγη, κΤ' πάντων ῥηθείη ἄν, κ᾿ δὲ τῷ γένως ἐδαμῶς" ἕξεων εἴωθε πολλαίκις σημαίνειν. ἡ γδ ἐνταῦθα ΤῊΝ φαντασίαν 

ἐδὲ 78 μορφωτική ἐςιν ἑκαίςυ τὸ γώυς. διενήνοχε δὲ τῷ εἴδυς, ἐμποιεῖ. 

, ἐν σιδήρῳ γένη, συμβεβηκός ἐςιν. μᾶλλον δὲ συμβεβηκότα 25 ἔ. 57. χηβαα ἃ ἃ οὖν αὐτῷ τὸ “τόδε" “ἃ ὑποκείμενον" ᾿ 

ὅτι ἡ διαφορά ἐςι μὰ τὸ γέυς, ᾧ ἔςιν ἡ δὶ διαφορὰ μορφή τις ἤ. 6. Ψ' τί λέγομεν τόδε τι τ᾽ ἄτομον ὁσίων; πότερον κθ' ἣν 
᾽ λ τὸ γόυς, “ὃ δὲ γένος ὥσπερ ὑποκείμενον προῦπαρχει. ἐν ὧν ἡ 45 ὁ εἶδος ἢ ἢ τὴν ὕλην ἢ ὃ ἐξ ἀμφοῖν; ἢ φήσομεν κῷ' πάντα, ἀλλὰ 

διαφορὰ συμπληρωτικὴ σίας ἁπλύςερον, ὡς τὰ εἴδη καὶ ὃ τὰ γόη τὴν ὕλην, καθόσον ὑπόκεῷ ὴ εἰς ἐνέργειαν ἥκει τῦ δέχεν, ὰ 

συμπληρωτικὲ ἐσίας λέγε... [. 8 ὁ. διὸ τὼ Κα εἴδη ἢ τὰ γένη εἶδος Ψ' ὃν Πλάτωνα, ἢ μὴ ὡς ἐξισαμένν τῆς οἰκείας φύσεως, 

ὡς ὑποκείμενα δεύτεραι ὑσίαι λέγον, αἱ δὲ διαφορεὶ καθ᾽ ὑπο- Σ δὲ αὖ ὖὲ εἶδος, καθόσον ὥριςαι ἢ ἕν ἐςιν ἀριθμᾷ" ἢ γ5 ὁ Βοη- 

ὋὮ 

ἐς 



“Ὁ: ᾿ ᾿ Ἂἢ τ Ννν» μὲ τὰς ΑΨ αν ΟΝ Ἢ 

(. Ὅιοσς, ξ πρὶ οὐ ται ας σε η, τῷ ϑ ΟΡ Σ Φορος ὀκλνλοῖ 
᾿Α . . μ ᾿ -ἢ Ὁ α . “ 

᾿ ὅλα Ὡς Ὑ δὴ ὅχ ἦ πσ’ν ἄχθος τῶ 2}: 

δ4 ΕΙΣ ΤᾺΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

θὲς “ὁ ἣν π᾿ τόδε ἀφορίζει. εἰ δέ τις τὴν ὕλην ὡς ἀδριςον σαν [ἃ ἦν δόξα ἀφ᾽ ἧς ὁ ὁρμώμενοι ἄλλοι τινὲς ἢ ὁ μέγας Πλωῆῖνος 
μηδαμῶς τόδε τι εἶναί φησι, ἀναμνήσομεν αὐὸν ὡς καὶ περὶ τῆς ἐσ μια ἐςὶ τοιαύτη, χρῶνἢ δὲ λόγοις τοιΐτοις. “ὃ μὴ εἶναι 

ἀχέτυ ὕλης ἐςὶν ὁ παρὼν λόγος ἀλλὰ τῆς ἤδη  χέσν ἐχύσης πρὸς μηδν ἐσίᾳ ἐναντίον ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἐσιῶν ἐςὶ πιςόν, τῆς τε 
δα εἶδος. “Ὁ δὲ σύνθετον δηλονότι, ὅπερ ἐςὶ ὃ ἄτομον, ἐπιδέχεῦ ὃ ἀτόμε ἡ τῆς εἰδικῆς ἢ Ὑενικῆς, τῇ ἐπαγωγῇ δεδειγμένον" ὅλως 
τὸ τος ὅλη δὲ ἡ ἔφοδος ἡ ἀπὸ τῶν λεγομένων ἐπὶ τὰς σίας τ᾿ 5 δὴ ὑκ ἔςι ϑελεη μέννν: πρὸς δὲ τῦτο εἷς τρόπος ἀντιλογίας ὙΑΥπο 

ἔὶ τὸς ̓ ηυθαγορείως ἔχεῦ ἀληθείας, ἐπειδὴ συμφνὴ τὰ λεγόμενα ἂν ὑπόμνησαι τὴν περὶ τὸ καθόλω διδασκαλίαν... ἴ. 7 ὁ. πᾶσι ἢ 

τοῖς πρώγμασιν ἐτίθεντο, κ᾿ δὲ τὸς συνθήκην ἄλλως λέγοντας ἦν ταῦτα τὰ ἐναντιώματα ἐπακολυθεῖ τοῖς ἐν ἀρχὴ ἃ κακὸν ἡ “ὃ 

εἶναι τὰ μόρια τῆς λέξεως ἀλλοτρίως πρόεισιν, ἀποπίπτυσα τῆς μὴ ὃν ἀφοριζ ομένοις, μάλιςα δὲ Πλωτίνῳ ᾧ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἀπὸ 
ἀρχῆς τῶν κατηγοριῶν, ἀφ᾽ ἧς ὥρμηνἢ κατ᾽ ἀλήθειαν. ἄξιον δὲ τῆς ἑνώσεως ἀρχομένοις" ὅτοι Ῥ᾽ ὰ ὃν αὶ ὺ τἀγαθὸν ἐν ἀρχῇ προτι- 

ζητεῖν δ᾽ τὸς ὑπόςασιν διδόντας τοῖς εἴδεσι ἢ γένεσιν, εἰ ἰ ῥηθήσεῦ 10 ἀπε ὑάσθ δὲ ὀφείλυσι ποιεῖν “ὁ ἀπὸ τῆς διαιρέσεως πλῆθος, 

τάδε εἶναι" ᾧ γ5 ᾧ Χρύσιππος ἀπορεῖ περὶ τῆς ἰδέας, εἰ τόδε τι ἢ “ὃ κακὸν κ΄ συμβεβυριὸς χω. ἢ μηδαμῶς προηγώμενον 

ῥηθήσεϊ. συμπαραληπτέον δὲ ἢ τὴν συνήθειαν τῶν Στωϊκῶν περὶ ἀποφαίνεο,. ; 

τῶν ἩΘΗΜΩΝ. πσιὰν, 5. αἱ πτώσεις οὐρὰ ᾽ αὐτὸς προφέρονῃ, αὶ ΔΑΒΙΔ. πὺς λέγε ἡ ἐσία μηδὲν ἔχεν ἐ ἐναντίον ; ἐν δ τῷ 

πῶς ὄτινα τὰ κοινὰ παρ᾽ αὐτοῖς λέγε, κα ὃ ὅπως παρὰ τὴν ἃ ἄγνοιαν περὶ Τ'ενέσεως κα ὺ ἀθορᾶς φησὶ τὰ φοιχεῖα, μάχεθᾳ, ἀλλήλοις, ΕἸ 

'τὸ μὴ πᾶσαν ἀσίαν τόδε τι σημαίνειν ἡ “ὃ παρὰ ὃν ὕτινα σό- 15 πῦρ τῷ ὕδατι ἡ “ν ἀέρα τῇ γῇ» ὺ λύει ὁ ̓ Αλέξανδρος λέγων ὁ 
φισμα γίνε παρὰ “ἃ χῆμα, τῆς λέξεως" οἷον εἴ τίς ἐξ ἐν ̓ Αθή- καθόλι ἐ ἐαύυλοις μάχονἢ τὼ ςοιχέϊα" ὁ δήον »  Ψ ὁ σῶμα, 
ναῖς, ἐκ ἔςιν ἐν Μεγάροις " ὁ ὃ ἄνθρωπος ὅτις ἐφίν, Π γάρ ἐςί τις ἀλλὰ ποιότης ποιότητι, θερμότης ψυχρότητι ἢ ὑγρότης ξηρότητι." 

ὁ κοινός, ἐς τινὰ δὲ αὐὴν ἐλάβομεν ἐν τῷ λόγῳ, ᾧ παρὰ τῦτο “δ ὁ δὲ ἸΣυριανὸς ἐπικρίνας πλέον φυσε ἐδὲ Φ' τὴν ποιότητα μά- 
ἕνομα τῶῦτο ἔσχεν ὁ λόγος ὃ ὅτις κληθείς. “ὃ αὐὴ δὲ ἡ ἐπὶ τῶδε τὸ χονῇ, ἐὰν ὑσιώδεις ληφθέϊεν- αὶ 5 ἁμλλᾷῇ ἡ θερμότης ψυχρό- 
σοφίσματός ἐ ἐςιν. ὃ ἐγώ εἶμι, σὺ ἐκ εἶ" ἄνθρωπος δέ εἰ ἐμι ἐγώ, 20 τητί τινι, ἐὼν ἐν πυρὶ γένηῦ, ἢ ἐν ὕδατι ψυχρότης θερμότητι, ἐπεὶ 

ἄνθρωπος ἄρα σὺ ὠκ εἶ. ἢ ἡ) ἐπὶ τῦδε τῷ σοφίσματος Δ Καὶ ἐγω ᾽ν ποτὰ εὑρεῖν καὶ ὺ πῦρ ψυχρόν. ἀλλὰ κἂν φθει ποιότης πούτητι, 
ἡ σύ ἐπὶ τῶν ἀτόμων λέγε, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐ ἐπ᾽ ὀδενὶ τῶν ἐν μέ. ὡς ἐν ἀποίῳ σώματι, δεῖ τότε αὐτὰ λάβε" τότε Υδ ἡ συμβε- 

ρει. γόγονεν ἦν ἡ παραγωγὴ διότι τῷ ὅτινι ὡς τινὶ ἐχρήσατο. βηιότα εἰσὶ αὶ γίνον ἀπογίνονἢ χωρὶς φθορᾶς τῷ Ὁ ὑποβειμιδηδιις 

Ἦ ᾽ΑΜΜ. ἢ. 59 ὁ. ἡ ἥ μετέχυσι τῶν διαφόρων, τὰ ὦ εἰδὴ ἐ ἐνερ. τρίτη ἀπορία, εἰ ὃ μᾶλλον ὼ ὁ ἧττον ἐκ ἐπιδέχεϊ ἡ ἧ σία, πῶς ὃ 

19. είᾳ, τὰ δὲ γώη εἴτε δυνάμει χῷ' τὸς Περιπατητιαὺς εἴτε ἐνερ- 25 ̓Αριφοτέλης ἐ ἐν τῷ περὶ Γενέσεως καὶ ἢ ἄθυραὲ λέγει “ἐν ἀέρα ἧττον 
γείᾳ κῷ' τὺς Τιλατωνοκύύς, ταύτη λέγον ὃ ἃ ποιὸν περὶ ἐσίαν ἀφο- θερμὸν ὡς πρὸς ποῦ: ἐσίαι δὲ ταῦτα: ὼ λύει ὁ ̓Αλέξανδρος λέ- 
ρΐζειν" αἱ δ διαφοραὶ ὁ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐςι κατηγορῶν). γ “ἡ καθὸ ἐσίαι ὃ μᾶλλον ὼ ὃ ἧττον ἐπιδέχονδ, ἀλλὰ »α' τὸ 

35 ΣΙΜΠΛ. ε΄. 5 ὁ. τῶν αὶ ἦν δευτέρων ἐσιῶν τὴν πούτητα ποιότητα." ὁ δὲ ἸΞυριανός, ὅτι ἐδὲ »α τὰς ποιότητας “ὃ μᾶλλον ἢ 

22. ὐσιώδη φησὶ ὺ περὶ ἀσίαν “ὃ ποιὸν ἀφορίζειν, τυτέςι περιορίζενν καὶ ἢ “ὃ ἧττον ἐπιδέχον, ἐὰν ὁσιώδεις ληφϑῶσν" ἑκάςη "Υ πλείςη ἐν 

ἢ περιγράφειν, τῷ δὲ λευκῶ αὐὰὸ τῦτο ο μόνον ποιότητα. διὸ ἡὶ λευκὸν 30 τῷ οἰκείῳ ὑποκειμένῃ, κα ᾧ ἡ τῷ μᾶλλον καὶ ὺ ἧττον ἀεφέθαν: εἶδο- 
ες δ ἄνευ ὀσίας νοεῖ, “ἃ δὲ γένος καὶ “ὃ εἶδος ἄνευ ἀτόμυ κα ὁσὰς ὁ δύ- πεποίην ἢ 2) ταῦτα ἡ ὑφέσεις εἰδῶν εἰσίν. ἢ ᾧ ἄλλως, ὅτι ὃ 

ναῷ θεωρεῖν, ἡ τὰ μέ ἐςι μέρη συμπληρωτικὰ τῆς ὁσίας, το νη ἧττον, ὅπερ αὶ μᾶλλον γινόμενον, ἐκ ἐξέςη τῷ οἰκείν εἴδως, ὁ δὰ 

ὴ τὰ εἴδη, ἃ δὲ λευκὸν ἐκ ἔςιν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἢ ἡ διαφορὰ τὴν τὸ ἀὴρ πυρὸς θερμότητα ἐπιδεξάμενος ἀπώλεσε “ὃ ἀὴρ εἶναι. 

τὺ ῶ 
Κα δ εεζεες 

τος ΚοΥγοί 
Πᾳ«ψ αΡ « δεν πῦον να 

ἱ 

᾿ 

γένυς ἐσίαν ἀφορίζυσα εἰδοποιεϊν τῶι ὼ χαρακτηρίζειν τὲς ἐσίας ἮἌἌΜΜ, ἢ 60 δ. ἐδὲ ταῦτα (ὃ πολὺ ἡ ὁ ὀλίγον) ἐναντία 3: 
ἐν τῷ ποιῷ, ἄξιον ζητεῖν τίνι κα τὸ λευκῶ, τίνι δὲ τῶν γενῶν ἡ 35 ἐξὶ ποσά͵ διότι “ὃ μέγα ὁ ἐκ βοφδν πολλῶν συνέφηροε κα ὴ ὁ πολὺ 
εἰδῶν αἱ διαφοραὶ διεφήκασιν. ἐχ πολλῶν ὀλίγων. ἢ δείξει μικρὸν δεριν ὅτι ἐδὲ ποσά ἐςιν 

8 [. 6. ἀλλ᾽ ὅτι κὶ ὑπάρχει “ὃ μηδὲν ἐναντίον εἶναι ταῖς ὀσίαις, ἀλλὰ πρός τι. ἀλλ᾽ ὄν εἰ ἡ »' συγχώρησιν, φησί, δοίη τις αὐτὰ 
ἐ᾿ δείξαις ἃ ἂν ἐκ τῶνδε. ἐναντία ὑφ᾽ ἕν δος ἀεὶ ὑποτάττεῦ, ἡ ποσὰ εἶναι, ὀδὲν ἡμῖν διοίσει" ἀρκεῖ γδ ἡμῖν πρὸς “ὁ δεῖξαι ὅτι μὴ 

δὲ ἐσία ἐδὲν ἔχει ἀπθέρα γένος ἐν ᾧ ὑποταχθήσε. ὃ τὰ ᾿ μόνη τῇ ἐσίᾳ ὑπάρχει “ὃ μηδὲν ἐναντίον, εἴ γε ἢ τᾶς ἀφωρισμές- 

ἐναντία «χέσιν ἔχει πρὸς ἄλληλα, ἡ δὲ ἀσία ἄσχετός ἐςι ἢ ὁδὲν ὦ νοις ποσοῖς τῶτο ὑπάρχει. ἀφωρισμένα δὲ ποσὰ λέγυσιν ὅσα 
προσδεῖ τῆς γα τὴν ἐναντίωσιν «έσεως. ἔτι τὰ Κ( ἐναντία πρὸς ερισ μένην τινὰ ἔχυσι ποσέτητα ὼ μὴ τῇ πρὸς ἕτερον “χέσει Χέ- 

ἄλληλα ἀπονεύει, ἡ δὲ ὠσία καθ’ αὐτὴν ὥριςαι. ὁ μώτοι᾿Αρι- γονῇ. “ὃ δὲ μικρὸν ἢ μέγα ἢ πολὺ ᾧ ὀλίγον ἀόριςα. 
ςοτέλης ἀπὸ τῆς ἐπαγωγῆς τῶν πρώτων ᾧ δευτέρων ὀσιῶν “ὃ [. 60 ὁ. ὃ δοκεῖ ἐνταῦθα καὶ ὃ προσπριόμενον σημαίνει ἀλλὰ 3 
μηδὲν ἐναντίον εἶναι ταῖς ὠσίαις κατασκευάζει... ἔ, 6 ὁ. ἀπο- ὃ ἀμετάπειςέν τε ὃ ἀκαταάθετον. τοῦτο δὲ “ἃ ἴδιον τῷ πρὸ 
ρῶσι δέ τινες, πῶς ἐκ ἕξων τορτίοες ἐν τῇ ὑσίᾳ; πῶς γδ “ὁ λογι- 45 αὐτῦ ἐφν ̓ἀκόλυθον, ἢ ἐξ ἐκείνω ἔχε τὴν Ὑόεσιν τὸ λέγεντος 

κὸν ζῷον τῷ ἀλόγῳ ἐκ ἔς ν ἐναντίον; πρὸς ὅ φησιν Ἰάμβλιχος τῇ ἐσίᾳ μηδὲν εἶν εἶναι ἐναντίον " ἐν τύτοις πέφυκε ΟῚ μᾶλλον κα ὃ ὸ 

ὅτι διαφορὰ πρὸς διαφορὰν ἐναντιθ), ᾿ δὲ ὅλον ἐκ ἔςιν ἐναντίον, ἅττον ίνεῦχ, ἐ ἐν οἷς ἢ ἡ ἐναντιότης, Κ᾿ τῶτο ὑχ ἁπλῶς" Καὶ δ ὅσα 

αὶ ὅτι “ὁ ἐπιδεχόμενον τὰ ἐναντία ἐκ ἔςιν αὐὴ ἐναντίον... . 7. ἡ ἐςὶν ἐναντία, δέχεῦ “ὃ μᾶλλον ἢ “ὃ ἧττον, ἀλλ᾽ ὅσα τῶν ἐναντίων 



ΣΧΟΑΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. δὅ 

πέφνκε μίγνυδᾳ ἀλλήλοις" “ὁ 5 ἄρτιον ᾧ ὃ περιττόν, ἐναντία εἰ διὰ “ὃν ἸΣωκράτιρ κα Κ. ὁ ἄνθρωπος καὶ ὴὸ ὁ ζῷον, αὶ καϑ᾽ αὐὸ 
ὄντα, ὑκ ἐπιδέχεἢ “ὃ μᾶλλον ᾧ “ὃ ἧττον, ἐπειδὴ ἐδὲ μίγνυωχ, πέ- ενξι Ψ συμβεβηκὸς ὑπάρχει τύτοις, διότι τοῖς ὑπ᾽ αὐτὰ ὑπάρ- 
ᾧυκεν" ὅτε γάρ ἐςιν ἄρτιον ἀρτίν μᾶλλον ἄρτιον ὅτε περιτιὸν πε- χει. “ὃ δὲ ἕν ἀριθμῷ πρόσκειἢ δηλῶν τι, εἰ τ ὃν ἄνθρωπον κα- 
ριττῇ μᾶλλον περιττόν" λευκὸν δὲ εἶναι λέγε λευκῶ μᾶλλον θόλω τις λαμβώει, ἐκ ἐπιδέχεῦ τἀναντία, εἰ δὲ “ἐν ἐν τῷδε ἄν- 
λευχόν, ἐπειδὴ τῷ μέλανι πέφυκε μίγνυδχ,.. ἰςόον ὅτι τὰ ἐναν- 5 θρωπον, οἷον ἸΣωκράζτην, ἐπιδέχεῦ... 612. προγετέον τῷ ἰδιαΐ- 

τία τέλος εἰσί͵ “ἃ δὲ μᾶλλον ἢ ἧττον ὁδὸς ἐπὶ τὰ ἐναντία... ἀλλὲ ματι τῆς ὀσίας ἃ μὴ χῷ' συμβεβηκὸς τἀναντία ϑέχεοχ, προῦλε- 
ταῦτα »τ' Πλάτωνα ἕμμεσα λέγε - ἐδὲ γδ ἀθρόον ἡ φύσις μετα- τέον δὲ ἢ “ὃ ψ τὴν ἐν αὐτῷ μεταβολήν, ἵνα τὰ ἐπὶ τῶν γενῶν 
πηδᾷ ἀπὸ τῷ ἐναντίω ἐς ὸ παντῃ ἐ ἐναντίον, ἀλλ᾽ ὁδῷ τοὶ κέχρη, ἠπορημένα μὴ παραδεχωύμεθα. πάλιν δὲ τὴν νοητὴν ὀσίαν ἐπει- 
ὺ γίνεῦ ἢ ττον λευκὸν ᾧ ἔτι ἧττον ἢ ὅτω μέλαν. ᾿Αριςοτέλης δὲ σάγωσιν ἐνταῦθα ὡς μὴ ἐπιδεχρμέηνν τἀναντία. ἀλλὰ “ἃ αὐὸ 
ὁ πάντα τὰ ἐναντία χ᾽ Πλάτωνα ἔμμεσα λέγει, ἀλλ᾽ οἶδε καὶ ὃ 410 ῥητέον, ὅτι καὶ περὶ ἐκείνης γῦν ὁ λόγος ἀλλὰ περὶ τῆς λεγομένης. 
ἄμεσα ἐναντία, εἰ ᾧ δύο μόνον, ἄρτιον ᾧ περιττόν, ᾧ νόσον ἢ ἀλλὰ τίνος, φασί», ἐναντίων ὁ ἥλιός ἐ ἐπι δεκτικός, ὅς γε ἐν ἑνὶ εἴδει 

ὑγείαν. ἀεί ἐςιν ὡσαύτως: .. . διὰ τύτυ τὸ τῷ ἰδιώματος καὶ ἡ ἐκεῖνο σαφῶς 

38 ΣΙΜΠΛΑ. εἰ ἢ. 8 ὃ. ἀπορήσειε ᾿ὰν τις, εἰ ὁ ἄξων λογικὸς ἐνδείκνυξ, ὡς ἡ θσίας ὺ μάλιζα ἡ ἡ ἄτομος, ὑπόκεῷ πανταχῶ 

δι μᾶλλόν ἐςιν ἄνθρωπος. ἢ Ξρυ τιν, ἃ ἰ Ψ' τὴν ὠσίαν ἔχει δ πᾶσι, ὴ περὶ αὐτὴν ὼὴ ἐν αὐτῇ τὰ ἄλλα ὑπάρχει, κα κ᾿ ὀδενὶ τῶν 

μᾶλλον ν λογοιὸν ἐλλὰ κ᾿ τὴν ἕξιν ἢ ἢ »τ' τὴν ἐνέργειαν. ἔπειτα 15 ἄλλων “ὃ ἐπιδεκτικὸν πρόσεςιν" ἐδὲ 7) πρὸς τὴν οἰκείαν ὑπόςασιν 
ἐδὲν ἄτοπον τὰς ( συντρεχύσας τοῖς εἴδεσι ποιότητας, οἷον τὴν ἑαυτοῖς ἐξαρκεῖ τὰ συμβεβηκότα" διὸ ὁδὲ ὑπόκειἢ ὑδενί, ἀλλ᾽ 
λογεεὴν ἐ ἐπὶ ἀνθρώπω καὶ ὴ τὴν θερμότητα ἐ ἐπὶ πυρός, δέχεθχ, “ὃ μᾶλ- ἑτέρας ὑποβάθρας προσδεῖ" διὸ ἐδὲ δέχεἢ ταῦτα τὰ ἐναντία. 
λον ᾧ “ὃ ἧττον, ὁ μέντοι “ὃ εἶδος αὐτό. ᾿ἌΜΜ,. ἢ. 64 ὁ. δεκτικὸν δὲ τῶν ἐναντίων, ἵνα δείξη τὴν δύ- δ. 

δ΄ ΠΟ ἌἊΜΜ, 62 ὁ. διὰ τί δὲ μὴ ὦ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰδίων ναμιν τῷ παρὰ μέρος δέχενς, τὰ ἐναντία" καὶ ἢ εἶπε δέχεδις τὰ δ 
ἐς ἔλεγε πρὸς τῷ τέλει “ὑκ ἴδιον δὲ τῦτο τῆς ἐσίας, ἐπειδή, εἰ ᾧ 2 ἐναντία, ἦν δὲ ἐν τῷ αὐτῷ τὰ μαχόμενα, ἀλλὼ δεκτικόν, ἵνα τὴν 

πάσῃ, φέρε, ὑπάρχει, μέτοι γ6 μόνῃ, ἢ ἢ γῶν μόνῃ ἔ' β ὁ πάση δύναμιν, ὡς εἶπον, ἐνδείξ τ. 
δέ" ὅτω ᾧ ἐνταῦθα πεποίηκε ὺ εἶπεν ὅτι ἀκ ἴδιον τῶτο ϑ!σιὰς, εἰ Ε. 65 ὁ. ἐπλύεῦ τὴν ἀπορίαν διχῶς, κατά τ ι τὴν λεγομένην 46 

ὺ πάσῃ ὑπάρχει" αὶ γ5 ὃ ποσὸν ὑκ ἐπιδέχεῦ ὁ μᾶλλον ὶκὶ ὃ ἦτ- ἐντιπαράφασιν καὶ ἡ τὴν ἔνςασιν. ἀντιπαράφασις ὃν ἐςὶ “ὁ κατα- 
ον. λέγομεν ὡς ἐναργὲς ὃν ἐκ τῶν εἰρημένων τῦτο κατέλιπεν. δέξαχ, "ὶ τὴν ἀπορίαν, δεῖξαι δὲ ὅτι ἡ ὅτως ἔχυσα ὑδὲν λυμαί- 

κων ὃ συνημμένα ἐςίν, ὡς εἶπον, τὰ παρακολυθήματα, ἢ ἠκο- 25 νεῦῦ “ὃ λεγόμενον" ἔνςασις δέ ἐςι “ὃ μηδ᾽ ὅλως τὴν ἀπορίαν 
λύει πάντως “ὃ μὴ εἶναί τι μᾶλλον ἢ ἧττον τῷ μὴ ἔχειν ἐναντίον, δέξανχ, ἀλλ᾽ ἀνατρέψαι αὐτὴν ὡς μὴ ὅτως ἔχυσαν ὡς ἠπορήθη. 
ἔδειξε δὲ μικρᾷ πρότερον μήτε τῇ ἐσίᾳ μήτε τῷ ποσιῷ ὑπάρχειν Π. 67. ᾧ καλῶς προσέθηκε “κῷ τὴν ἑαυτῆς μεταβολήν. 423. 
τι ἐναντίον, ἡμῖν κατέλειψε τῶτο συναγαγεῖν ᾧ προσυπακῦσαι, ἐκεῖνα δ ὁ »π' τὴν ἑαυτῶν μεταβολὴν ἐπιδέχονἢ τὰ ἐναντία, ὁ 

ἔτι αὶ μένῃ ὑσίᾳ ὑπάρχει “ὃ μὴ ἐπιδέχεθκ, “ὃ μᾶλλον ᾧ “ὃ ἧττον, λόγος, φησί, ἡ ἡ δόξα, ἀλλὰ τῷ ὃ πρᾶγμα μεταβαλλεὼζ " ἡ δέ 
ἀλλὰ ᾧ τῷ ποσῷ. 30 γε ὑσία αὐτὴ κτ' “ἃ ποιὸν μεταβάλλωσα δεκτικὴ τῶν ἐναντίων 

ΣΙΜΠΛ, ζ' 1. “ὃ δοκεῖ πάλιν προσκείμενον ἐνδείανυϑ ὅ ὅτι γεγένη.᾿ 
ὁδὲ τῦτο κυρίως ἴδιόν ἐςι, δοκεῖ δὲ ἴδιον διὰ “ὃ μόνη τῇ ὑσίῳ ὑπάρ- ΣΙΜΠΛ. ζ΄ Ε 4. δεῖ εἰσὸρ τὴν αἰτίαν τῆς τάξεως εὑρεῖν, 45 
χεν. ἅμα δὲ ἐνδείχνυἢ) “ἃ δοκεῖ ὅτι ἐχ οἷντε ὃ κυρίως ἴδιον ἐπὶ δὶ᾽ ἣν δεύτερον “ὃ ποσὸν μα τὴν ἐσίαν ἐτάχθη. λέγωσιν δι ὅν ὅτι 
τῶν πρώτων γενῶν λαβεῖν, διὰ τὴν ἁπλότητα δηλονότι ἡ τὴν ὁλ:- συνυφίςαται τῷ ὄντι “ὃ ποσόν μα ὃ ὃν τι ἐςί, ᾧ εὐθὺς ἢ ἣν ἢ ἢ 
χότητα τῷν πρώτων γενῶν. τῶν δὲ ἐναντίων ἐςὶ δεκτικὴ ἡ ἀσία, 35 πολλὰ ἀνάγκη αὐὴ εἶνα), καὶ ὶὶ ὅτι τὰ πλεῖςα κοινά ἐς! τῇ τε ἐσίῳ 

ἐ Ἐπ Άς μῆς ὁ Δ δὴ ἅμα δέξαιτο ἄ ἂν τι τὰ ἐναντία... εἰ δ ὺ τῷ ποσῷ, ὡς ὃ μὴ ἔχεν ἐναντίον ἡ “ὁ μὴ ἐπιδέχεῶς, ὃ μᾶλλον 
ἐπὶ ' τῶν ἄλλων ἐκ ἴξιν, ἡ ἡ δέ τις ἀσία ἡ ἅτομος ἀνὰ μέρος ἢ ὃ ἥ πττὸν (καίτοι “ὃ ποιὸν ἀμφότερα ταῦτα ἔχει), ᾧ ὅτι Ἔρον: 

τἀναντία δέχεϊ), δῆλον ὅτι ἴδιον ῥηθήσεῦ τῆς ἐσίας, ἐχ ὡς παντί γεϊἢ “ὃ ἄποιον διας ψὲν τῆς ἐν αὐτῷ ἐγγινομένης ποιότητος, ἢ 
(ρᾶττον 75 τῶ παντὶ ἡ μὴ μόνῳ ἰδίω “ὃ μόνῳ ἢ μὴ παντί" τὰ ὅτι τῶν ὶ ἄλλων ἀναιρεθέντων ἐκ ἀναιρεῖ ἡ ὑσία, εἰ ἃ διαφωὴν 
Ὁ ἴδια συςέλλεςᾳ, χαίρυσιν) ἀλλ ὡς μόνῳ ὑπάρχον. ᾧ ἐν τῷ 40 καταλείποιτο, τύτυ δὲ ̓ ἀρυριθέτος συνανήρη ἡ σωματικὴ σία" 
Ηὐρόβῳ δὲ τῶν Τοπικῶν (ς. 1) ὅτως ὃ ἴδιον διωρίσατο. ἔςι δὲ ὥςε σύνεγγύς ἐ ἐςι τῇ ὑσίᾳ “ὃ ποσόν. προσίθει δὲ ὅτι ὺ ἐν ταῖς χι- 
ὶὶ ῷ' ᾧ ; τὴν ἀντιςροφὴν αὐὺ θεωρεῖν. εἰ δ) ὁ ὀσία ἐςὶ ἃ γόος, ἔςι τι νήσεσιν ἡ χτ' “ὃ ποσὸν κίνησις, τυτέςιν ἡ αὔξησις καὶ ὃ μείωσις, ἐγγυ- 
τάντως λαβεῖν ὑπὸ “ὃ γέρος ἐν ἃ ἄτομον, ὃ ταὐὸν ὑπάρχον τῶν τέρω ἐςὶ τῆς κατ᾽ ὑσίαν, τυτέξι τῆς γενέσεως ἢ φθορᾶς, ἤ ἥπερ ἡ 
ἐναντίων ἐςὶ δεκτοών, εἴ εἴ τε ἣν ὃν κατ᾽ αὐὸ τἀναντία δέχεῦ, ἐσίςα ἀλλοίωσις, κτ' πούτητα ὅσα κίνησις, καίτοι δὲ ἐγγὺς ὦ ὅσα τῆς 

ἃ τοῦτόν ἐςιν. ἴδιον ἦν ὡς ἐπὶ μόνης τῆς ἀτόμυ ἐσίας θεωρόμε- 45 ἐσίας ἡ ποσότης ἄλλη παρὰ τὴν ὁσίαν ἐςΐν - περὶ γὃ τὴν ἐσίαν ἡ 

δενον. τὰ δὲ παραδείγματα ἐπὶ τῦ τινὸς ἀνθρώπω πρόεισιν... δο- μεταβολὴ τῆς ποιότητος γίνε... ὁ μέντοι ᾿Αρχύτας μ' τὴν 
11. καῦσι δὲ ᾧ αἱ δεύτεραι ἐσίαι δεκτοὺὴ τῶν ἐναντίων εἶναι" ὡς Ἵ ἀσίαν δ ποιὸν ἔταξεν... ἐν δὲ τύτοις παντός ἐς! ζητεῖν τὸ φιλο- 
Σωκράτης ἄφρων ᾧ φρόνιμος, ὅτω ὴὶ ὁ ἄνθρωπος ᾧ “ὃ ζῷόν ἐςιν. μαθῶς ἔχοντος, εἰς τί βλέπων ἑκάτερος ὁ Κα “ὃ ποιὸν προέταξεν ὁ 



66 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

δὲ ὃ ποσόν;... ὁ ̓ Αριςοτέλης πρώτην ὀσίαν ὑποθέμενος τὴν σύν- τῶ προφορικῶ λόγυ φησίν" ὁ δ ἐνδιάθετος ὁδὲ ποσὸν ὅλως ἐςίν, 
θετον ἃ σωματικὴν διὰ “ὃ γνωριμωτέραν εἶναι ταύτην τῇ συνη- ἀλλ᾽ εἴπερ ὥρα ἐςί τι, δῆλον ὅτι ποιότης ἐςὶ τῆς ψυχῆς, εἴπερ 

θείᾳ τῇ λεκτικῆ, εἰκότως ταύτη “ὁ ποσὸν συνέταξεν ὡς οἰκειότερον διάθεσίς ἐςι τῆς ψυχῆς ἢ ἕξις, διάθεσις δὲ ὶ ἕξις ποιότητες, ὡς 
τ Ὑνωριμώτερον ἢ τῇ διας ἄσει τῆς τοιαύτης ὑσίας συνυπάρχον. εἰσόμεθα. προτετίμηἢ δὲ ὁ ἀριθμὸς τῷ λόγυ, ἐπειδὴ δι᾽ αὐτῶ 
ἢ δὲν θαυμαςὲν ἑκάτερον οἰκείαν τὴν τάξιν ἀποδεδωκέναι ταῖς 5 μετρεῖ ὁ λόγος. ἱ 

ἑαυτῶ ὑποθέσεσι... γίνε δὲ ἡ διαίρεσις αὕτη ἐκ εἰς εἴδη τὸ ΣΙΜΠΛ. ζ΄ ἢ 8. ἐδὲ ὁ ’᾿Αριςοτέλης κῷ δὰ κοινὸν τῦτο ποσὸν 48 

ποσῦ ἀλλ᾽ εἰς διαφοράς" εἴδη Κ' γ5 τὸ ποσῷ “ὃ μέγεθος ἢὶ “ὃ πλῆ- φαίνεῦ εἰπὼν "ὃν λόγον, ἀλλ᾽ ὅτι κατα μετρεῖ! ἢ συλλαβὴ βραχείᾳ 
θος, διαφοραὶ δὲ “ὃ συνεχὲς ᾧ διωρισμένον. “ὃ 75 μέγεθος ποσόν ἢ μακρᾷ. τῦτο δέ φασιν ὁκ αὔταρκες" ἐδὲ 7) ὁ λόγος καθὸ 

., ἐρι συνεχὲς ᾧ “ὃ πλῆθος ποσὸν διωρισμένον. λόγος μετρεῖ), ὠἐδὲ ἡ βραχεῖα συλλαβὴ καθὸ συλλαβὴ μετρεῖ, 
45 ἢ. 5. ἐπιδιαίρεσιν τῷ ποσῶ ποιεῖ, “ὃ δὶ ἐκ θέσιν ἐχόντων τῶν 10 ἀλλ᾽ ὅτι ἐν χρόνῳ πλείονι ἢ ἐλάττονι, ὥς ε.ὁ χρόνος ἂν εἴη ὁ μετρῶν 
δον αὐτῷ μορίων λέγων εἶναι, “ὃ δὲ ἐξ ἐκ ἐχόντων θέσιν. διαφέρει “ὃν χρόνον, ὁ ἐλάττων “ὃν μείζονα, ὁ τῆς συλλαβῆς ἐν τῷ λόγυ. 

δὲ αὔτη τῆς προειρημένης" ὅτε ἡ) τὰ συνεχὴ τὰ αὐτά ἐςι τὸς κ᾽ συμβεβηκὸς ὅν ἡ συλλαβὴ “ὃν λόγον μετρεῖ. πρὸς δὴ ταῦτά 
θέσιν ἔχυσιν, ἀλλὰ τὰ δὶ ἐκ θέσιν ἐχόντων πάντως ἢ συνεχῆ ἐςί, φησιν ὁ Πορφύριος ὅτι ἐκ ἐπειδὴ βραχεῖ χρόνῳ λέγε ἡ βραχεῖα 
τὰ δὲ συνεχὴ ὁ πάντως θέσιν ἔχει" ὁ γῶν χρόνος συνεχὴς μέ συλλαβή, διὼ τῦτό ἐς: βραχεῖα, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῆς φύσει ἔχει τὴν 
ἐςιν, αὶ μέντοι τῶν θέσιν ἐχόντων. ἀνάπαλιν δὲ πᾶν ἃ “ὃ διωρισμένον 45 σμιιρότητα, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ μακρά" καὶ δ ἡ Κὶ ςενυμένης τῆς ἀρ- 
ἐξ ὁκ ἐχόντων θέσιν ἐςίν, αὶ μὴν πᾶν “ὃ ἐξ ἐκ ἐχόντων θέσιν ἤδη τηρίας δι᾽ ὀλιγότητα πνεύματος λέγε βραχεῖα, ἡ δὲ εὐρυνομένης 
ᾧ διωρισμένον ἐςίν" πάλιν γδ ὁ χρόνος ἐξ ἐκ ἐχόντων θέσιν ὧν ἐκ διὰ πλῆθος μακρά. ὥςε ἡ Καὶ ὡς βραχεῖα φύσει ἐν βραχεῖ χρόνῳ 
ἔς: διωρισμένος. λέγε, ἡ δὲ ὡς μακρὰ ἐν μακρῷ. δυναὸν δὲ ἢ τὴν φύσει βρα- 

46. 5 'ἌΜΜ. 68. τῷ συνεχῶς ποσῷ πέντε φησὶν εἴδη, γραμμὴν χεῖαν ἐν μακρῷ χρόνῳ προενέγκα, ἡὶ τὴν φύσει μακρὰν ἐν βρα- 
22 ἐπιφάνειαν σῶμα τόπον χρόνον, τῷ δὲ διωρισμένω δύο, ἀριθμὸν 20 χεῖ" τύτῳ 7) διαφέρει μετρικὸς ῥυθμικῶ" ὁ Κ' ἢ) τοῖς »τ' φύσιν 
ᾧ λόγον. μήκεσι χρὴ, ὁ δὲ ἐναλλάττει τὰς φύσεις ἑκατέρα" ὅταν ἢ) με- 

4: ΣΙΜΠΛ, ζ΄ ἢ. ὅ. ἐπειδὴ δὲ ᾧ “ἐν λόγον τῦ διωρισμένυ ποσῦ ταβάλλη “ὁ δακτυλικὸν μέτρον εἰς παιωώνιον ῥυθμόν, ταῖς μακραῖς 

25. φησὶν εἶναι, λόγον ἀκως έον καὶ “ἐν ἐν διανοίᾳ ἀλλὰ “ἐν ἐν τὴ φωνῇ" εἰς βραχείαις ἡ ἀνάπαλιν ἐνίοτε χρῇ. ὁ δὲ μετρικός, ἐὰν δεηθείη, 

ὅτος γαρ ἐςι “ὃ ποσόν. πᾶς 75 λόγος ἐξ ὀνομάτων ἡ ῥημάτων τὼ ςοιχεῖα μεταβάλλει, οἷον “ὃ ξηρὸν ξερὸν λέγει ἢ “ἦν Διωνυσον 
συνέςηκε, πᾶν δὲ ςοιχεῖον λόγω ἐκ συλλαβῶν, πᾶσα δὲ συλλαβὴ 25 Διόνυσον. εἰ ὧν διέςξηκεν ἐπὶ τύτων “ὃ φύσει βραχὺ ᾧ “ὃ χρόνῳ, 
χρένοις καταμετρεϊ), ᾧ χρόνῳ ἢ μακρᾷ ἣ βραχεῖ, αἱ δὲ μακραὶ καὶ τῷ βραχεῖ χρόνῳ συλλαβὴ βραχεῖα λέγεδ, ἀλλὰ τῷ βραχεῖα 
πρὸς τὰς βραχείας ἔχυσι λόγον ὃν δύο πρὸς ἕν, “ὃ δὲ ἐν ἡ δύν εἶναι ἐν βραχεῖ χρόνῳ λέγε. . 
ἀριθμός, ὁ δὲ ἀριθμὸς ποσὸν διωρισμένον, ὥςε ἡὶ ὁ λόγος διωρισ- ᾽ἌΜΝ. ἢ. 72 ὁ. οἱ ὶ παλαιότεροι πᾶσαν ἁπλῶς ἐπιφάνειανδ.3. 
μένος... ὁ δὲ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁδὲ ποσὸν ὅλως ἀλλ᾽ ἢ ἐνέργεια ἢ ἐπίπεδον καλῶσιν, ἣν ἀνθ᾽ ἑνὸς λέγοντες" ἀδιάφορον 7) αὐτοῖς 

παθος ἣ “ὃ συναμφότερον, ὡς ὁ Ιάμβλιχός φησιν" ὁ μέντοι ΤΠορ- 30 ἐπιφάνειαν ἢ ἐπίπεδον λέγειν " οἱ δὲ νεώτεροι Κὶ πᾶσαν ἐπιφάνειαν 
ᾧυύριος ποιὸν αὐὲν εἶναι λέγει. : ἐπίπεδον καλῶσιν ἀλλὰ τὴν ἀποτεταμένην μόνον" γένος γδ ἴσασι 

4 ἌἌΜΜ. ἢ. 71 δ. ὅτι διωρισμένον ποσὸν (ὁ ἀριϑριός), τῦτο τὴν ἐπιφάνειαν. 

25. χατασκευάζει. καὶ δ ἔχει, φησί, κοινὸν ὅρον πρὸς ὃν συνάπτει τὰ ΣΙΜΠΛ. ζ΄ ἢ 5 δ. ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον, πῶς τὰ τῷ σώματος5ε5. 

μόρια αὐτῶ" “ὃν ἡ) δέκα ἀριθμὸν εἰ διέλοιμεν εἰς δύο πεντάδας, μόρια κοινὸν δρὸν ἔχειν γραμμήν φησιν ἢ ἐπιφάνειαν. ἔςι δὲ ὅπ 
ἑκάςην εὑρήσομεν διωρισμένην αὶ οἰκείαν ἔχυσαν περιγραφήν" ἐδὲ 35 “ἡ ἐπιφάνεια" γέγραπἢ" ἡ 25 ὁ κοινὸς ὅρος τῶν σωμάτων ἐπι- 
γάρ ἐςι μονὰς ἑκατέροις συνημμένη τοῖς μέρεσι ἢ δι᾽ ἑαυτῆς τὴν φάνεια πάντως ἐςίν, ὡς τῶν ἐπιφανειῶν γραμμὴ ἢ τῶν γραμ- 

συνέχειαν αὐτοῖς χαριζομένη. ἡ ἐπὶ τῷ ἑπτὰ ἀριθμῶ ὁμοίως" ἡ μῶν σημεῖον. ὁ Κα ἦν ̓ πορφύριος ἐπιςήσας “ἔςι" φησί “τινὰ τῶν 
Ὁ τετάρτη μονὰς ὁδεμίαν τῶν τριάδων ὅτε πρὸς ἑαυτὴν ὅτε πρὸς ςερεῶν σωμάτων, ἃ κ᾿ γραμμὴν τὴν συνέχειαν ἔχει. ἡ 
ἀλλήλας συνάπτει, ἀλλ᾽ ἐν ἰδίᾳ ᾧ αὐτὴ θεωρεῖ περιγραφῆ. ὥςε σῶμα ἀξιοῖ ἀκιίειν ὁ Ἕρμῖνος ὁ “ὁ φυσριόν (ἐσία γάρ) ἀλλὰ “ἃ 
διωρισμένον ποσὸν ὁ ἀριθμός. 40 μαθηματικόν, ὃ κτ' ψιλὰς τὰς πάντη διαςατάς τε λαμβανεῦ." 

4 ΔΑΒΙΔ. τρίτον (δεῖ ζητῆσαι εἰ τύτων μόνων ἐςὶ γος (ἢ καίτοι ᾧ τὰ μαθηματικὰ σώματα καὶ γραμμῇ ἀλλ᾽ ἐπιπέδῳ μα- 
ὍΑ. ποσόν), ἢ καὶ τῆς ῥοπῆς, ὥς φησι Πλάτων ἡ ̓Αρχύτας ᾧ Πτολε- ϑηματικῷ διαιρεῖ. μήποτε γῶν διὰ τὴν ςερεὰν εἶπε γωνίαν" 

μαῖος ὁ ἀςρονόμος. ἀντιδιέςειλε δὲ ἢ “ὃν τόπον τὴ ἐπιφανείᾳ, ὡς τὼ γ) ςερεὰ παράλληλα ἐπίπεδα κ᾿ γραμμὴν γωνιακὴν συνάπτε 
μήπω δείξων ὅτι ὁ τόπος ἐπιφανειάώ ἐςιν, ὅπερ δείκνυσιν ἐν τῇ Φν- ἀλλήλοις. 

συκῆ (ἀ 2)" ὁ 75 Πλάτων ὶ οἱ ἀπ’ αὐτῷ ὃν τόπον σῶμα ἔλεγονδἐ ᾿ἊΜΜ, ἔ. 72 ὃ. διὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἢὶ πρὸς γραμμὴν συνά- ὦ 
εἶναι τριχῶς διάς «τον. πτει τὰ τῷ σώματος μέρη. ἐπειδὴ γάρ, ὡς εἴπομεν, ῥνεῖσα ἡ 

4 ΟἾἌΜΜ. ἔ. 72. ἐπειδὴ ὁ λόγος ὁ μέν ἐςι προφορικὸς ὁ δὲ ἐν γραμμὴ ποιεῖ τὴν ἐπιφάνειαν, “ὃν διαιρῦντα “ἃ σῶμα κῷ' τὴν ἐπι- 
35. διάθετος, ὁ ἐν ψνχὴ θεωρύμενος, διὰ τῦτο ἐπισημαίνεῦ ὅτι περὶ φάνειαν δεῖ ἄρξας, ἀπὸ γραμμῆς ᾧ ταύτην οἱονεὶ ἐπισύρονται 



ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. 

ποιεῖν  ἐπιφαίνειαν, ἢ ὺ δι’ αὐτῆς τέμνειν “ὃ ὑποκείμενον. ὥξε, ἐπειδὴ 
καθ᾽ ὅλην ἑαυτὴν ἡ ἐπιφάνεια τὶ ὃ σῶμα, ἀνάγκη καὶ Ἂ Φ' ὺ 

πέρας αὐτῆς, λέγω δὴ τὴν γραμμήν, συνάπτειν τὰ τῇ σώμα- 
τος ἄκρα. 

4. Σιμπλζ' 6. ἔκαλασι δὲ οἱ περὶ “ἣν Λύκων ᾧ Νυιός 6 

δ1 

ἢ 15 σαφῶς ἡ ̓Αριςοτέλης εἶπεν ὅτι τὰ τῆς γραμμῆς μόρια ἐν 
τῷ ἐπιπέδῳ κεῖ. αὶ ὅλως εἰ τὼ θέσιν ἔχοντα ἐν τόπῳ τὴν θέσιν 
ἔχειν ἐβύλετο, οὐκ ἂν ὺ τὼ τῇ τόπυ μέρια ἔλεγε θέσιν ἔχεν" οὐ 
δ ἂν εἴη ὁ τόπος ἐν τῷ τόπῳ, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον τόπυς πρὸ ὸ τό- 
πων ζητήσωμεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιφάνεια, ὧν ὁ τόπος ἐν τῷ σώματι 

Ὁ ερατον τὴ διαιρέσει πρῶτον ὡς μὴ δεόντως ἃ αὶ “ὃ μέγεθος ποσὸν 
λεγύση" πηλίκιν᾽ 2 ἔδει τῦτο λέγειν, ποσὸν δὲ “ὃν ἀριθμέν, ὰ δὲ 

χοινὸν ἢ ἄλλο τι ἢ ἢ ὁμωνύμως. τῷ ἑνὶ τῶν πλῶν ποσὸν ἢ αὐὺ ὁ 

τὴν θέσιν ἔχει, ὅπέρ ἐςιν ὡς ἀπίφενεαι ὼ αὐὸς ὃὲ᾽ ̓Δριφοτέλης 
ὡς “ὃ εἶναί ἢ φησιν “ἔχει τὰ Μαθηματοιά, οὕτως αὶ ὃ κεῖϑαί 

αὐὴ ὀνο- πυ.ἢ... μήποτε οὖν ὅπερ ἡ τάξις Ἰὰδν ἐν τοῖς ϑιυβισμενς, τῶτο 

μεΐζειν. ἀλλ᾽ ἐπειδή, κἂν Φ' ἃ πλεξον ὃ αὶ συνεχὲς πηλίκον“ ἡ θέσις ἐν τοῖς συνεχέσιν... ὦ κατά τε ταύτην τὴν ἔννοιαν οὐκ 
δὲ ἀὐτλξτμν ποσόν, ἀλλὰ ἢ ὑπαλλάττει ἃ ἐγλιν .. αἰτιῶνἢ 10 ἐνωγκαν πα κεῖοὶ, τὰ Ξε με ες ἐν ἄλλῳ" ἡ δ θέσις παρὰ “ἃ 
δὲ ἡ “ὃ εἰς δύο γενέωᾳ, τὴν διαίρεσιν". ἔδει κὰ μὰ ὃν ἀρθμαν ἃ ὺ ἃ θέε, οἶμαι, ὦ ἴοχ, λεγομένη τὴν ἔκτασιν σημαίνει. 
μέγεθος τρίτον εἶδος τάττειν ὃ βάρος ἢ ἣ τὴν ῥοπήν, ὡς ̓ Αρχύτας, 

ὁ ὡς ὕςερον ᾿᾿Αθηνόδωρος ἔταξε ἢ Πτολεμαῖος ὁ Μμαθηματοιός. διαίρεσιν πέντε Π ἦν συνεχῆ δύο δὲ θνμρισμίνα, » δὲ τὴν δευ- δ 

ἀλλὰ ῥππέον ὅ ὅτι ἧ βαρύτης ποιότης ἐξν εἰς ἦ πυκνότης ὺ παχύ- τέραν τέτταρα ἅ τὶ τὰ θέσιν ἔχοντα, γραμμὴ ἐπιφάνεια σῶμα τό. ἡ 

ΣΙΜΠΛ. ἡ ὲ 3: ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι κ αὶ ἊἋ τὴν πρώτην 5. 54 
“ 

νυ 

της, ἐχὶ Ψ ἃ ποσὸν ἀλλὰ κτ' “ἃ ποιὸν Ἐπ τύτοις ἀντικείμεναι . 15 πος, τρία δὲ τὰ μὴ ἔχοντα, ὠριθμὸς χρόνος λόγος" “ὧν δύο μέν" Κεν σιν ἕως 

7. πρὸς δὲ Κορνῦτον ᾧ Πορφύριον, τὴν ῥοπὴν κῷ ᾿ βαρύτητα κα δὴ φῦ ὁ Ιάμβλιχος “ τάξιν ἔχει, ἀριθμὸς καὶ Ω χρόνος, λόγος δὲ πῶς 2. 

τυφότητα δδβνμσὼ ποσότητα λέγοντας, φησὶ τὴν ἐοπὴ μὴ ψ' ἔχει τάξιν πὼς δὲ ἐκ ἔχει," φησίν, “ὡς ἐν τοῖς πρὸ δ χύίτων διω- 
ναι βαρύτητα καὶ ὺ κυφότητα. ἀλλὰ. "μέτρον βαρύτητος κα ὺ κυφότη- διγαι ὥςε ὴὶ ἄλλη τρίτη γέγονε διαίρεσις, καθ᾽ ἣν τῶν ποσῶν 

τος... κοινῶς ἢ δὴ περὶ τῷ ποσῦ ταῦτα διαπορεῖἢ ἢ ὅτως δια- τὰ Κὶ ἔχει τάξιν τὰ δὲ ἀ γν ἔχει. ὁ ἄλλην δὲ τετάρτην ἐφεξῆς 
λύεῦ)" κατ᾽ ἰδίαν δὲ περὶ ἑκάςυ τῶν εἰδῶν τῦ ποσῦ διαπόροντες 20 προςίθησι διαίρεσιν, καθ᾽ ἣν τῶν ποσῶν τὰ μέν {πὶ προηγυμώνως 
περὶ τῇ ἀριθμῦ πρώτυ διαιρόμενοι λέγυσιν ὡς ἄλλη μέ τίς ἐςι ποσοί, ὅσα καθ᾽ αὐτά "Ἐπ τοιαῦτα, ὡς ἀριθμὸς ἢ μέγεθος ὃ χρό- 
τοῦ ἀριθμοῦ φύσις καθ᾽ ἥν δον ὡρισμένος κα δὴ πόσος βαρυτόνως, γος δ τὰ τοιαῦτα, ὧν ὃ ποσὸν ἐν τῷ τί ἐ ἐςι κατηγορεῖ ἢ" τὰ δὲ 

ἄλλη δὲ καθ᾿ ἦν “ὃ ποσὸν αὐτῷ ἀορίςως ᾧ, ὀξυτόνως ὑπάρχεις "π᾿ συμβεβηκώς, ὅ' ὅσα κατ᾽ ἄλλο τι ποσὰ εἶναι λέγεϊ... δοκεῖ 5,3. 
Ὑ{π|1. ἅμεσιν ἰσώς; φασίν, ̓ Ανδρόρχος ἐποίησεν, ἰδίας Κ᾿ ποιή- ταῦτα ἡ ἡ κίνησις μετέχειν τὸ ποσῷ, ἀλλ᾽ ὀκ εἶναι ποσόν. καὶ δὲ ἔοικα 

τε αὐ νος ἂν τόπον ἢ ἂν χρ χρόνον, ὑποτάξας δὲ αὐταῖς ὃ πῶ 25 πολλή τις ἀμφιβολία γεγονέναι περὶ τὴν χύσιν εἴπερ οἱ ὶ ὑπὸ. 

ὁ “ὃ ποτέ. ᾿ ὃ πρὸς τοῦτο ὑντέον ὅ ὅτι ἄλλη μέν ἐςιν ἔννοια τοῦ ὸ πρός τι αὐτὴν ἀνάγεν)γαί φασιν, οἱ δὲ ὑπὸ πλείονας ; κατηγορίας, ον νι 
χρόνω καθ᾽ ἥν ἐςι διίφημα ἡ χρόνος, 61} δὲ τῶ ποτέ, καθ᾿ ἣν ἡ ἐν αἷς δδθρε2" ὸ Ὁ ἐν τοσῷ κίνησις, ὡς αὔξησις ὃ μαίωισιῃ ὸ 

χέσις τῶν ἐν τῷ χρόνῳ θεωρεῖ πρὸς “ἐν χρόνον. ἢ ἐπὶ τόπυ δὲ ἐν τ ποιῷ, ὡς ἀλλοίωσις, ὺ χτ' τόπον ἄλλη, καὶ ὶὶ δὴ ἢ κατ᾽ ὀσίαν" 
ὺ τῶν ἐν τόπῳ ὁ αὐὸς ἁρμόσει λόγος. διόπερ ̓Αριφοτέλης ὀρθῶς ἄλλοι δέ τινες ὃ δυνάμει κα ἡ ἐνεργείᾳ κοινῶς ἐπὶ πάντων τῶν γε- 
ἀλλαχῇ τίθησι τὰ ἡ ποσά, ἀλλαχϑὃ δὲ τὴν πρὸς τὰ ποσὰ ταῦτα 30 νῶν ἐπ ραντες τὴν κίνησιν πε ζβανψι ὕσαν τῷ κινητῷ ἥ ἡ κινητόν, 

χίν κατε κε δι: ἡ {1 δ. παρείληπὮ ἡ δευτέρα διαίρεσις, ψ' τὴν ̓ Αριφοτέλυς ἀπόδοσιν, πομὴν εἶναι τῶν δέκα γενῶν φασίν" 
ὥςε τὰς ὑπὸ τῆς προτέρας παραλειφθείσας διαφορὰς προςεθῆναι, οἱ δὲ ἐν τῷ ποιεῖν ὺ πάσχειν αὐτὴν κατατάττυσι" Τιλῶταη δὲ 
ἢ καλέ ἡ τοιαύτη ἐπιδιαίρεσις, δευτέρα τις οὖσα τῷ αὐτῷ γέ- 

γυς διαίρεσις καθ᾽ ἑτέρας διαφοράς. 
ἡ [.2. ζητᾶν δὲ ἄξιον τί “ἃ θέσιν ἔχον. ἄρα ὡς τινες εἴν, 35 

τρῶν. τούτων δεῖ “ἃ θέσιν ἔχον, τοῦ τε τόπυ ἐν ᾧ κεῖ ᾿ ἢ τοῦ 

αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν πρὸ τῦ ποιεῖν ἡ παΐχειν, ὡς γένος ἴδιον, τὴν κί- 
νησιν ἀφωρίσατο" ὁ μέντοι Ἰάμβλιχος ποσὸν αὐτὴν εἶναι βύλεῦ. 

ΔΑΒΙΔ. ὡς εἱ παροιμιαζόμενοί φασιν, ὅλῳ ἢ παντὶ λέγον-5)9. 
τες διαφέρει τὼ ἄγαν διεςῶτα, τῆι τοῖς ἐναντίοις εἴδεσι τῷ 

τὰ μόρια συνυπάρχειν ἀλλὰ μὴ τῶν ἑτέρων ἡρομόωΣ τὰ ἀειρα ποσῦ, “ἃ Κὶ ὅλον ἐπὶ τῷ συνεχῶς τάττοντες, “ὃ δὲ πᾶν ἐπὶ τῇ διω- 

ἐφανίζεῖχ, κα ᾧ τῷ συνέχειαν ἢ ἀλληλουχίαν ἔχειν πρὸς ἄλληλα; ἢ ρισμώυ. 
ἃ Βὶ συνυπάρχειν ἀλλήλοις τὰ μόρια πάντως προσεῖναι δεῖ τοῖς ΣΙΜΠΛ. η΄ ἢ ἅ. κάλλιον ἴσως πρὸ τῆς τὸ 

θέσιν ἔχυσι, αὶ δὲ ἐν τόπῳ εἶναι οὐ πάντως ὅτε Γ τὴν ψίσο τῶν 40 γασίας ἀμ τὰν εἰδῶν τῷ ποσῷ προχειρισάμενον ἰδεῖν ὅπως αὶ 

πραγμάτων οὔτε κτ' τὴν τοῦ ᾿Αριξοτέλως παραίδοσιν: τὰ δ μὴ ἔχει ἐναντίον, ὶ ὅπως τὰ δοκῶντα εἶναι ἐν ῥιΐφῳ εἴδει τοῦ ποσοῦ 
διεςηκότα πλεοναχῶς, οἷον ἡ γραμμή, ἐν τόπῳ ΚΣ β οὐκ ἕςιν, ὥςε ἐγαπτιος ἀ καθὸ ποσὸν ὑπάρχει αὐτῷ ἀλλὰ κατ ᾿ ἄλλην κατηγο- 
οὐδὲ ἐν τόπῳ τεθήσεϊ,, θέσιν δὲ ἔχειν λέγε. ἡ ὁ ὁ ᾿Αριξοτέλης δὲ ρίαν, ὑφ ἣν ὑπάγεθ. αὐτίκα ἢ γραμμή, καθ᾽ ὅσον μέν ἐσι 

οὐχ ἁπλῶς εἶπε θέσιν ἔχοντα αὐτὰ ἐν τόπῳ ἀλλὰ πρὸς ἄλληλα Ὑραμμή, ἐδειταν ἔχει ἐναντίωσιν, καθ᾽ ὅσον δὲ ποιὰ γραμμή, 

τῶν ἐν αὐτοῖς μορίων... ὃ βεάσο οὖν τῶν ἀνὰ ποσῶν ὡς ἔχει 45 ΓΝ τοσοῦτον “ὃ εὐθὺ ἡ “ὃ κυρὲν ἔχει Κι τὴν γραμμὴν θεωρού- 

φύσεως, οὕτως ἔχεί ἢ ὃ τὴν οἰκείαν θέσιν. “ἃ ' σῶμα ἐπειδὴ ἐν μενα. πάλιν ἡ ἐπιφείνεια. .. ἀλλὰ τί ἂν χέγοιμεν, εἴ τις “ὁ πε- 
τόπῳ ἐςίν, ἐν τόπῳ ἡ τὴν θέσιν ἔχει, ἡ δὲ ἐπιφοίνεια ἐν τῷ συΐ- μὸν ὼ ἄρτιον ἐναντία μέγας τῷ ἀριθμᾶ δύο εἴδη ταῦτα τιθέμε- 
ματι, ἡ δὲ γραμμὴ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ, “ὃ δὲ σημεῖον ἐν τῇ γραμμῇ" νος, ἢ αὐτῦ δὲ τῷ ποσῶ “ὃ Κ' συνεχὲς εἶναι φάσκων “ὃ δὲ διωρισ- 

Η 

κ᾽ Ὁ 

δ᾽ ρσοτῆως ἐξερ- 58 

δκὰᾳ μιν 



88 , ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΡΟΡΊΙΑΣ. 

μένον, ἢ ταῦτα ὡς ἐναντία τιθέμενος ; ἢ ἢ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἡ εἰς ἃ δὲ πλῆρές ἐςε τοιῶτον. ὃ μή ἐςι καθ᾽ αὐὸ ἀλλὰ πρὸς ἕτερον 
τὰ ἐναντία κείμενα διαίρεσις. τῷ ἡ ζῴε ὸὲ καὶ λογικὸν “ὃ δὲ ἄλο- ἀναφέρεϊ, ἐδενὶ τύτων τῶν πρὸς ἃ ἃ ἀναφέρεταί ἐ ἐσιν ἐναντίον" ἡ 
γον ἦν, ὁ ὃ αὶ ᾿ θνηὴν ὰ δὲ ἀθάνατον, ἢ ὅμως πναχ ραν τῇ ὃ μεγάλη κέγχρος πρὸς τὴν μιὰν ἀναφέρεξ, καὶ Κ᾽ ὑὐκ ἔςι “ὃ μέγα 
ὑσίᾳ μὸν ἣι εἶναι ἐναντίον" ἄλλο γέρι ἐςι “ὃ ὃ περὶ τὴν ἐσίαν ὼ περὶ τῷ μικρῷ ἐναντίον. μήποτε δὲ ἄμεινον λέγειν ὅτι καὶ πᾶσαν ἀντί- 

ἃ ποσὸν θεωρεῖν ἐναντίωσιν Ψ' τὰς περὶ αὐτὰ Ἀδεπδὲ ΕὐμΒδια 5 θεσιν ἀνεῖλεν ἀπὸ τῇ ποσῦ ὁ ̓ Αριφοτέλη:" ὦ δ ὁ τὴν κρ' ἃ πρός 
νον, ᾧ ἄλλο ὃ, αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ ἢ τῷ ππὴῷ μὴ εἶναι ἐναντίον... τι, ἀλλὰ μόνην τὴν κ᾿ ἃ ἐναντίον. 
ἀμφισβητῇ ὕτως μήποτε »τ᾿ ἃ ἄνω ἢ ἃ κάτω τὴν ἐερτισιν ἔ. 6. θεωρητικώτερον δὲ τοῖς εἰρημένοις περὶ τῷ ποσῶ ἐπι-θς 
ἐπιδέχεϊ, ἅπερ ἢ εἴδη ἢ μέρη τῷ τόπυ δοκεῖ. ἔ, ἅ ὃ. ἀλλ᾽ οἱ αὶ Ξ' βάλλων ὁ θεῖος ᾿Ιάμβλιχος, παντός, φησί, ποσῶ κοινὴ ἔννοια 

ἐδ ἑἶναι φύσει “ὃ ἄνω ᾧ “ὃ κάτω νομίζυσιν, ἀλλὰ κῷ' τὴν πρὸς χοιάδε ἐςίν. ποσὸν ὑπάρχει “ὃ διαιρεὲν εἰς ἐνυπάρχοντα μέρη" 
ἡμᾶς χέσιν θεωρεῖ, ὅσοι π ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν ἄνω λέγωσι τὲ ὸ 0 τοῦτο γ5 ἐπὶ πλήθυς ᾧ μεγέθυς ὡσαύτως διατείνει. τύτυ δὲ “ὃ 
ἢ ὁ ὑπὸ τὺς πόδας κάτω, ὃ. ὁ αὐὸ ἄνω καὶ ὃ» κάτω τίθενο κῷ "τὰς αὶ ἀριθμητόν ἐςι “ὃ δὲ μετρητόν, ἢ ἑκάτερον λέγε) ᾧ ἀορίςως 
διαφόρυς «έσεις. ἢ δῆλον ὅτι ἐκ ἂν εἴη ὅτως ἐναντία " Νὴ πὼς ὸ ὡρισμένως. 

ὑπάρχει τῷ αὐτῷ κῷ' ταὐὸν τὰ ἐναντία. εἰ δὲ “ὁ ἄνω ἡ ὃ κάτω ΠΟΡΦ. ἢ. 88. ὠπὸ τῆς ψ τὸν τόπον ἐν τῷ ἄνω ἢ κάτω 6. 
αὶ» σχέσιν ἀλλὰ κτ' τὴν τὸ πανὺς διάςασιν χαμβάνυσι, τήν τε ἐναντιώσεως ἐοίκασι “ὃν ὁρισμὸν εἰληφέναι" “ὃ δ διεςηκέναι πρω- ὦ 
ἀπὸ τῷ μέσυ πρὸς τὰ πέρατα ἢ τὴν ἀπὸ τῶν περάτων πρὸς “δ 5 τως ἐν τόπῳ ἐςίν, ὥςε ἐν μόνῳ τῷ τόπῳ “ἢ ἂν τ ἐναντίωσις. 
μέσον" φύσει δ διάφορα ταῦτα" ἀλλὰ ἢ πρὶς τύτυς ὠπες ὡς ἀλλὰ πῶς ὁ Ἑρμῖνος ἐσῴτησεν; λέγων ὅτι ὃ ἄνω "ὃ ὲ κάτῳ ὁ 

ὃ ἃ ἄνω ΩΣ κάτω καὶ τόπον σημαίνει ἀλλὰ τὴν τῦ πῶ κατηγορίαν, τόπον σημαίνει ἀλλὰ πῦ, ὥσπερ ἐδὲ “ὃ χθὲς ἐδὲ “ὃ αὔριον χρόνον 
ὥσπερ ἃ χθὲς ὸ σήμερον ὁ χρόνον ἀλλὰ “ὃ ποτέ, τυτέςι ἡ ὸ Π ἀλλὰ ποτέ. 
χρόνον" ταῦτα δὶ ἢ τῷ ᾿Ανδρονίκῳ δοκεῖ. μήποτε δὲ καὶ 5. ἃ ἄνω ΣΙΜΠΛ. η΄ ἢ 6 δ. τί ὄν ἐκ ἀντίκειἢ “ὁ ἄνω τῷ κάτω; ἢ ὁ 

ὼ ὃ κάτω τόπυ διαφοραί εἰσι ὺ ὸ χθὲς κα ἢ “ὃ σήμερον χρόνου, αὶ 20 καθὸ ποσὸν ἀντίκειἢ, ποσὸν γαρ ἐςι καθὸ ἐπιφάνεια καὶ ὃ διχῇ διά- 

μέτα καθὸ ποσὸν ὃ τόπος ἢ ὃ Χρόνος ἔχει τῶτο, ἀλλ᾽ ὁ αὶ καὶ φάσις, Φ' δὲ τῶτο ὑδεμίαν ἔχει ἀντίθεσιν. ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, καθὸ 
τὴν θέσιν ἡ “ὃ τοπικὸν ἰδίωμα, ὅ ὅπερ ἐν τῇ τῷ πῶ κατηγορίᾳ Ἰν πρός τι ἢ καθὸ πὸ ἡ τὸ ἄνω πρὸς τ ὲ κάτω ἀντίθεσις. γίεῦ " τῶν 
δέδοῦ, ὃ δ γ᾽ τὰ ὑπὸ τῆς κινήσεως μέτρα καὶ δ ὁ τόπος ἢ ὁ ὃ πρός τι τινὰ δέχεῦ ἐ ἐναντίωσιν, ὥσπερ ὸ ὃ πῶ. ὺ εἴρη ποῖ- 

χρόνος ἐ ἐν ᾿ὶ τῷ ποσῷ κῷ τὸ διάτίευ μόνην πωρύλϑον, Φ' ἘθΞ λάκις ὅτι πολλὰ τῶν ὄντων κατ᾽ ἄλλο ᾧ ἄλλο ὑπὸ διαφόρους 
τοι “ὃν ἴδιον χαρακτῆρα ὁ κ τόπος ἐν τῇ τῷ πὸ κατηγορίᾳ, ὁ δὲ 25 ἀνάγεῦ κατηγορίας. ἄμεινιν δὲ ἴσως λέγειν ὅτι ι ὡς πρὸς ὃ πᾶν 

χρόνος ἐν τῇ τῶ ποτέ. ὡὥςε καθὸ ποσὸν ὁ τόπος ἐκ ἔχει “ὃ ἄνῳ κάτω τὉ ἐςιν ἐφ᾽ ὃ τὰ βάρος ἔχοντα φέρεϊ, ἄ ἄνω δὲ ἐφ᾽ ὃ τὰ 
ἢ ὃ κάτω, ᾿ἀλχὰ καθὸ τοιόνδε, ποσόν. κῦφα, ἢ κάτω μέν ἐςι ᾧ “ὃ κέντρον “ὃ μέσον, ἄνω δὲ “ὃ περὶ 

55) ΣΙΜΠΛ. ἢ “ἢ. ἃ ὃ. εἶτα ὃ αἰὐν αὶ ἐπὶ τῷ πολλῶ ἢ "λὴν δεί- “ὃ μέσον ἢ ὃ περὶ ὲ πϑτροιν ἐν σφαίρῳ δὰ ὃ κάτω ἢ ἄνω 
15 πρνν πολλὲς (ἃ ἐν τῇ κώμη λέγων ἢ ἢ ἐν τῷ ἄμ. ὡς πρὸς κώμην ὕὅτως θεωρεῖ. ὡς δὲ πρὸς ἡμᾶς κάτω τὰ ὑπὸ τὺς ἧμες- 
ὺ οἶκον, ὀλίγυς δὲ ἐν τῷ ἄςει ̓  τῷ θεάτρῳ ὡς ς πρὸς αὐτά... 30 τέρυς πόδας, ἄνω ἊΝ τὰ ὶ ὑπὸρ τὴν ἡμετέραν κεφαλήν. τύτων ὧν 
εἶτα κατασκευάζει ἐκ περιυσίας ὅτι, κἄντε ποσὰ ἦ κἄντε μή, ἐκ ὕτως ἐχόντων, τὰ Κ' πρὸς ἡμᾶς λεγόμενα ἄνω ᾧὶ κάτω μόνως 
ἔςιν ἐναντία. δείκνυσι δὲ αὐ ὕτως. “ὃ μέγα ἢ μικρὸν ᾧ πολὺ ἐςὶ πρός τι (συμμεταβάλλει γδ ἑκάςοτε ἡ ἐκ ἔςι φύσεὺ), τὰ δὲ 
ἢ ὀλίγον ἀκ ἔςι καθ᾽ αὐτὼ ἀλλὰ πρὸς ἕτερον ἀἐναφέρεῦ, τὰ δὲ ἐν τῷ κόσμῳ, καθόσον μ' ἤρτηἢ αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλων “ὃ εἶναι, πρός 
τοιαῦτα ἐκ ἔςιν ἐναντία" τὰ γ) ἐναντία καθ᾽ αὐτά ἐςι ἡ ἐπὶ τῆς τι ἐςί, καθόσον δὲ τῇ αὐτῶν φύσει τοιαῦταί ἐςιν ὁποῖα λέγε, 
οἰκείας φύσεως ὑφέςηκεν. εἶτα “ἡ αὐὸ ἢ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον 35 ἐδέποτε Μεταπίστει, αὶ τῶν ἐναντίων ἐςὶ δεκτικοί, ἡ δὴ Στλάρν 
ἀπαγωγῆς ἀποδείκνυσιν. διέφηκε, ταύτη ἐναντία ἐςίν. ὥςε ἐδὲ καθὸ πρός τι ἐναντία ἐςίν, 

5: [.5. μήποτε δέ, φησὶν ὁ ὁ Ἰώμβμχος, τῷ ̓ Ανδρονίκῳ κα ἢ “δ ὅπερ ἐδύκει λέγενχ, πρότερον, ἀἐδ᾽ ὅτι μᾶλλον καθὸ ποσόν ἐσιν 
δ᾿ μέγα καὶ ὼ μικρὸν ἢ ἃ πολὺ ᾧ ὀλίγον ὦ μόνον τρίς τί ἐςιν ἀλλὰ ὁ ταύτη πρός τι ἐξὶν ἢ ἐναντία, ἀλλ᾽ ἄμφω ταῦτα, δ᾽ ὃ πρός τι ἢ 

ποσὸν ἀόριςον" ὅταν δ λέγωμεν μέγα, ποσὸν ἀόριςον δηλῦῶμεν “ὃ ἐναντίον, ἐν αὐτῷ συμβήσεῷ τῷ ποσῷ τῷ κῷ ὃν τόπον, κ᾿ 
ὦ ὃ δηλῦῦ πόσῳ ἢ ἢ τίνι μεγέθει μέγα ἐ ἐξὶν ἣ πόσῳ πλήθει πολύ), 40 τὰς εἰρημένας διαφορὰς ἀλλ᾽ αὶ καθὸ ποσόν. δηλοῖ δὲ αὐτές, Γ) 

ὅταν δὲ μεῖζον καὶ μικρότερον "εθμει. χῷ τὴν πρὸς ἄλληλα χέ- τῷ ποσῷ εἰπὼν ἀλλὰ τῷ ποσῷ εἶναι τὴν ἐναντιότητα, ᾧ καὶ τῷ 
σιν θοίιβεον ὁ δέ γε ̓ Αριφοτέλης κῷ' λὰ ὸ πρός τι μόνον “ὃ μέγα καὶ ὴ ἘΠΕ ἀλλὰ περὶ “ὃν τόπον, αὶ ἐκ εἶναι ἁπλῶς ἀλλὰ δοκεῖν ὑπάρ- 

ὸ μικρὸν ἐθεωρησεν, ὥσπερ ὁ ̓ ηλωτῖνος τ᾿ τὶ ἁπλῶς μόνον" δ χειν" οἱ γδ τοιῦτοι προσδιορισμοὶ σαφῶς ἐκεῖνο ἐμφανίζυσιν. .. 
πρός τι μέγα ἀντὶ τῷ μεῖζον λέγεδηαί φησιν. εἰπόντος δὲ τῷ Ε 7. πολλὴ δὲ καὶ ὺ περὶ τόπυ γέγονε τῶν δοξασμαίτων διαφοραί. οἱ 
᾿Αριςοτέλες ὅτι ὃ μὴ ἔςι καθ᾽ αὐὸ λαβεῖν ἀλλὰ πρὸς ἕτερον ἀνα- 45 Κ᾽ ὃ τ “ὃ πρός τι φαεὶν αὐὸν ἀφορίζεως " καθὸ 75 περιεκτικόν 
φέρεν, τῶτο ἐκ ἔχει ἐναντίον, ἐνίςανταί τινες πολλὰ ἢ ἐν τοῖς ἡ τῷ σώματος νενάηἢ ὡς τόπος, “ὃ δὲ περιέχον πρὸς “ὃ περιεχά- 

πρός τι ἐναντία λέγοντες εἶναι, οἷον τὴν ἐπιςήμην τῇ ὠγνοίᾳ ᾧ τὴν μενον λέγε ὡς πρός τι" οἱ δὲ διάξημα αὐδὲν εἶναι λέγοντες ποσὸν 
ἀρετὴν τῇ κακίᾳ. μήποτε ἦν, φησὶν Ἰάμβλιχος, ἐλλιπῶς εἴρη, εἶναί φασιν ἀλλ᾽ ὦ πρός τι. ἢ “ὃ ἄνω δὲ ἡ ὃ κάτω οἱ Κὶ ἐν τῷ 
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παντὶ ἀπολείπυσι ἢ ἐναντία αὐτὰ τίθεν), οἱ δὲ ὅτε ἐναντία ταῦτα τῶν κατ᾽ ἰδέας λεγομένων ἀλλὰ τῶν κατ᾽ αἴδγησιν ἢ διάνοιαν 
εἶναι σνγχωρῦσιν, ὅτε ἐν τῷ παντὶ ὅλως ὑφεφαίναι λέγυσιν" εἶναι ἐναργῶν, περὶ ὧν ᾧ ἡ παρῦσα πρόθεσις πραγματεύεϊ, φέρε ἢ 
45 τῶν πρός τι, ὥσπερ ὃ δεξιὸν α ὼ ἀριςεράν. οἱ δὲ Πινϑαγέρεμι ἡμεῖς τοῖς τἰδ δ παρακολνϑήσωμεν. 
ὃν τόπον πέρας ἁπάντων εἶναι τῶν ὄντων φασί, τὴ Κα λέξει δ΄ {.1 δ. τινὲς ὶ φεύγοντες τὰς ἐπαγομένας ἀπορίας τῆδ. 
ταὐὸν τῷ τΑρίσετεῖαι λέγειν δοκῶντες, τῷ δὲ ἀληθεῖ ̓ πάμπολυ 5 ἀποδοθείση τῶν κατηγοριῶν τάξει, ἄτακτόν φασιν αὐτῶν τὴν 
διαφέρωσιν" ὁ Κὶ β δ Ὁ “ὃ πέρας τῦ εβιδ αν τοῖν καθὸ περιέχει ἃ διδασκαλίαν καὶ ᾿ Φ ὃ ἐπιτυχὸν τῆς διαριθμήσεως τυγχάνειν, ὑπ 
περιεχόμενον, σὸν τόπον εἶναί φησι, διὸ “ὃν ἐξωτάτω κα ὠρανὸν ἐδέ εἰδότες ὡς εἰς χείρονας ἀπορίας ταῦτα λέγοντες, ἐμπίπτυσιν" οὗ ἡ 
φησιν εἶναι ἐν τόπῳ" οἱ δὲ “ὁ δκάςυ τῶν ὄντων κέρας τ εἶναι λέγυσι “5 ὅτω λέγοντες κα ἢ τὴν τῶν ὄντων σύνταξιν πρὸς ἄλληλα ἀναι- 
ἂν τόπον, “ὃν ἑχάςυ εἴδυς ὅρον, ἐν ᾧ Ἰδρυῦ ᾧ ὑφ᾽ ὅ ἀνέχε, ρϑσι ἢ τὴν τῷ λόγω πρὸς ἑαυὸν ὁμολογίαν. δεῖ τοίνυν ἐν τάξει 
τόπον λέγοντες. 4 πάντως αὐτῶν τὴν διδασκαλίαν λεγομένην ὑπελαμβώνεν. διττῆς δ ἯΙ ") ᾿ ξ΄. 

ΓΝ Ε. 7. εἰ δὲ ἢ μᾶλλον μείζων ὃ Καύκασος, ἥ ὅπτων δὲ δὲ ὄσης τῆς τάξεως, τῆς Καὶ , κῷ' φύσιν ὺ τὺ ἑκάςης τῶν κτητ ες μὸν ΠΩΣ 
8.6 ἴλθως καὶ ἔτι ἤ ἥττων ὁ Ὑμηττός, ν᾽ ἃ ἀέριξον συγχωρήσοι Ὑοριῶν ὀσίαν, τῆς δὲ πρὸς διδασκαλίαν καὶ ὺ τὴν ἡμετέραν ὠμαθίαν, τὰν ἀμααεέν, ὁ 
᾿ ἄν τις ἐπιδέχενχ, κα ἡ “ὃ ποσὸν “ὁ μᾶλλον ἢ “ὃ ἧττον, ὥσπερ ἢ ἕνα ὅρον ἔδει ποιεῖοχ, τῆς παραδέσεως ἢ μὴ νῦν "τῇ γῇ φύσιν σιν “τη Ὁ ἔνα ἜΣ “ἃ 

ἐναντίωσιν " ὁ ὃ μὴ πρός τι λεγόμενον μέγα ἀλλὰ καθ’ αὐὸ τεῖξει προχρῆδχ, αὖθις δὲ τῇ πρὸς διδασκαλίαν. υρωτν. Γυ  ἐν δος 
ἀντίχει τῷ καθ᾽ αὐὸ λεγομένῳ μικρῷ. ἢ ὅτως ᾿Ανδρόνικος 45 ὄντος τῷ κτ' φύσιν, εἰκότως τὴν ἐσίαν  προτείττομεν, ἐπειδὴ πρώτη Ἴ τς δο ι 

α-.-ξζεσὶ. [9] , διαταττεῦ" Πλωτῖνος δὲ ἐδὲ εἶναι ὅλως πρός τι μέγα φησίν, πάντων τῶν γενῶν ἐςί, κατ᾽ αὐὰ ὁ εἶναι θεωρυμένη κα ὺὴ τοῖς ἄλλοις 

ἀλλ᾽ ἀκύρως πολλάκις ἀντὶ τὸ μεῖζον “ὃ μέγα λέγειν ἡμᾶς. τὸ εἶναι αἰτία γινομένη. ἡ τῶν ἄλλων ἦν κατηγοριῶν τὴ τάξιν 
6 ΒΟΕΤΗΤΓΘΒ ν. 151. πα!ας επὶπὶ πυπιεγὰς 8]ἴο πυπιοσο κατά τε τὴν τῷ εἶναι {5 ἀποδοτέον ̓ . Φ τὴ πρὸς τὴν ἀσίαν ἡ 

δες πιλρὶς πες σηΐπις δδὲ πυτγεγιϑ: πϑῖη ἰεγηδγίαϑ δἱ φαϊπατίο οἰκειότητα, ὡςε τὰ Κὶ συγγενέςερα πρὸς τὴν ἐσίαν προτάττενκ, 
ἐοπιρασείασ, πεῸ τηδρὶβ. πες τηΐπας εϑὲ πυτρεγαϑ, εἰ ταγευϑ 20 τὰ δὲ ἀλλοτριώτερα ὕςερα ἀπαριθμεῖοχ,, εἰ τοίνυν προτέτακἢ τὰ 
ἰρεὶ {τε5 εἷδὶ ἱρβὶβ σοτηραγαιὶ πες τηδρὶβ Ὡες σηΐηυβ δυπί ἐγε8. καθ᾽ αὐτὰ τῶν πρός τι ἢ τὼ ὡς ἐν ὑποκειμένων τάξει προῦπάρ- 
πες ἰεπιρας ψἄοφυε μδθεὶ εἰϊψαϊὰ ταδῖ8 εἴ τηΐπυ8. χοτα τῶν ὡς συμβεβηκότων ἐπιγινομένων, δῆλον ὅτι προηγεῖῶ 

ΣΙΜΠΛ, ̓  “ 7 ὁ. “ὃ ποσὸν καθὸ ποσὸν μετρητόν ἐφι, “ὃ δὰ “ὃ ποιὸν τῶν πρός τι. ᾧ τῇ ὀσίᾳ δὲ οἰκειότερον, ὡς ἢ οἱ περὶ “ὃν Ζι “δι ’ 
μετρηὸν ποτὲ μα τοῖς αὐτοῖς μέτροις μετρεῖν, πέφυκε, ποτὲ δ Διύκιον ᾿γκάλθσε “ος 2. μαρτυρεῖ δὲ τῇ τάξει ἢ αὐὸς ̓ Αριςο- Ι 
πλείοσιν ἡ ἐλάττοσιν" τυ δὲ ὃ καὶ τοῖς αὐτοῖς μέτροις μετρύ- 25 τέλης" ὅτε δ ἐν ἀρχῇ ἐυρίθίαττᾳ τὰς κατηγορίας, προέταξε τῷ 

μενον ἴσον, “ὃ δὲ πλείοσιν ἢ ἐλάττοσιν ἄνισον. “ἃ ἄρα ποσὸν καθὸ πρός τι “ὃ ποιόν. εἰ δέ τις αἰτίαν τῆς τοιαύτης τάξεως ἀποδιδοίη 

ποσόν, ἴσον τε ἢ ἄνισον λέγε" καθὸ Ρ ποσόν, μετρητόν, καθὸ τὸ μὴ μεταξὺ παρεμπῖπτον “ὃ πρός τι διακόπτειν τὴν ποιότητα 
δὲ μετρητέν, ταῦτα αὐτῷ ὑπάρχει. ἢ )) ἡ τοῖς ἄλλοις ὁ μέ. ἀπὸ τῷ ποιεῖν ὺ πάχειν, συμφυῆ ὄντα αὐτὴ ὡ δ τῇ ποιότητι ἢ 
τροις εἶναι διὰ “ὃ ποσὸν ὑπάρχει. .. 8.8. ᾿Αρχύτας δὲ ᾧ αὐὸς δ “ὃ ποιῶν ποιεῖ ὺ ἃ παχον πάχει), ἐπελντῖρ ὼ ὅτος ὡς ὅτε δύναμις 
ἴσον ἢ ἄνισιν ὥρή τῷ ποσῦ λέγων, ἐν πλήθει κα Ὃ μεγέθει δμυβεα 30 ὅτε ἐνέργεια ὅτε ποίησις ὅτε κίνησις ποιήσειεν ἂν τι ἐς ἕτερον ὅτε 

ὃ)α( φησιν αὐὲ ἢὶ ἐν ῥοπῇ, ὅτε δὲ ἐσίᾳ ὅτε ποιότητι τύτων τι πάθοι τι ὑφ᾽ ἑτέρυ, εἰ μὴ προκατάρχοι ἡ τὰ πρός τί πως ἔχοντος 
παρέσενχ, τριχῶς ἦν αὐὸς τὲ ὕσον ὺ ἄνισον ἀφορίζεδ, κ᾽ τὸς χέσις συνάπτυσα δι᾽ οἰκειότητος “ἃ ποιῶν τῷ πάσχοντι, ὥςε ἃ ἃ 
τρεῖς τὸ ποσῶ διαφοράς. ὁ μέντοι ᾿Αλέξανδρος ἀκολείθως τῷ δύναοι, ποιεῖν “ἢ δὲ δύναςχ, πάχειν. ἔδει ἦν ἡ ἄλλως προτετάχβαι 
᾿Αριςοτέλει τὴν ῥοπὴν ὑκ ἐν ποσῷ τδίώδας ἀλλ᾽ ἐν τῷ ποιῷ, ᾧ τὴν τῦ πρός τι “έσν ὡς κοινὴν ὺ συμφυῆ ᾧ μ᾽ τὸ εἶναι θεωρυ- 
ἐπὶ τῶν βαρέων “ὃ ἴσον ᾧ ἄνισον κα κυρίως. λέγεο)αί φησιν ἀλλὰ 35 μένην" “ἀ Λ) εἶναι ἔχει ἐν τῷ πρός τί πὼς ἔχειν, καὶ ὸ διὰ τῦτο προ- 
καταχρηςικῶς... ταῦτα τῷ ᾿Αλεξάνδρου καὶ ᾧ αὐτῇ λέξει ν᾿ πολὺ τέρα τῶν ἐσιιτήτων «έσεων ἐ ἐςιν. ἢ παρὰ τὰ δοκῦντα δὲ τῷ 
λέγοντος, οἱ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν τρία γένη τὸ ποσῦ κ᾿ ὺ ᾿Αριφοτέλει ὁ τοιῶτός ἐσιν ἀπολογισμός" καὶ ἡ ἐννοεῖ τὴν " τῷ 
᾿Αρχύταν τιϑέμενοι ὦ ὁ διὰ “ὃ σῶμα μετρηὸν “ὃ βάρος φασίν" ἦν κινεῖν ἡ κινεεκ, τῆς ἐνεργείας σχέσιν πρὸς τὴν δύναμιν, καθ᾽ ἣν ἐξ 
δ ἂν ὃ αὐὴ τῦ σώματος ὶ τῇ βάρυς μέτρον" νῦν δὲ πολλαχῦ ἀνάγκης προτέτακϑ προσεχῶς τῶν ποιίντων ὺ παλχόντων τὰ πρός 
ὑπεναντίως ἔχει “ὃ τῇ σώματος μέτρον ὴὶ τῆς ῥοπῆς. 40 τι" ὥςε ἐκ ἔδει διὰ τῦτο μετατιθέναι τὴν τῆς ποιότητος κατηγο- 

6. ἀπορῦσι δέ τινες πρὸς τὰ ὑπ᾽ ᾿Αριςοτέλως εἰρημένα, εἰ ἃ ρίαν ὑςέραν. ἀλλ᾽ ἐδὲ ᾿Ανδρόνοωον ἀποδεκτέον τὰ πρός τι μξ' πά- ,) 
ἡ ὅμοιον ἢ ἀνόμοιον μή ἐςι ποσῶ δεν ἀλλὰ ποιῶ, πῶς ὅμοια με- σας θέντα τὰς κατηγορίας, διότι “χέσις ἐςὶ ἢ παραφυάζδι ἔοικε" 

γέθη λέγε ὅμοια δὲ τρίγωνα ὼ τετράγωνα. ἔχομεν παρὰ τοῖς προηγέἢ δὴ συμφνὴς τῶν πρός τι “χέσις τῶν ἐπικτήτων χέσεων, 
Ὑεωμέτραις ἀναγεγραμμένα, ἢ ὺ δηλονότι κα ἡ ἀνόμοια. μήποτε ὄν, ὡς ᾧ τῷ ̓ Αρχύτᾳ δοκεῖ. ταῦτα δ ἦν ἱξορή)ω περὶ τῶν »π' τά- 
ὥσπερ τοῖς ποιοῖς “ὸ ἴσον ὑπάρχει “ἃ συνυπάρχον αὐτοῖς ποσόν, 45 Ἐν διαφόρων δογμάτων... ἔ, 2 ὁ. ὁ δὲ Πορφύριος παραφῆναι. τῇ 
ὅτως ἡ τοῖς ποσοῖς “ὃ ὅμοιον κ᾽ “ὃ ἐν αὐτοῖς ποιόν. .. ξ.8ὁ. ἐπειδὴ κ᾿ ὃν ̓ Αριφοτέλεν τάξει βυλόμενος, ἐκ συνόδου φησὶ τῷ ποσῦ ὴ 
δὲ ἐνταῦθα διαρθρῦν ὁ Ἰπορφύριος ἐπιχειρεῖ, τῷ ᾿Ανδρονίκῳ κατα- τῶ πρός τι τὴν γένεσιν ἔχειν “ὃ ποιόν, ὥσπερ ἄλλοις τισὶ ἡ Ἐμπε- 

- κολυθῶν, τὴν ἔννοιαν τῷ τε ἑνὸς ὶὶ τῆς μονάδος καὶ τῆς ςιγμῆς, ὁ δοκλεῖ δοκεῖ, ἀπὸ τὴς ἐναρμονίω τῶν αν αγην ἀβέ, Ἑλαη 
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τας. ἀνεφαύσῃς ἢ Πλάτων δὲ διὰ τῶν ἡμιολίων ὶ διπλασίων δὲ’ ἣν αἰτίαν εἶπεν ᾿Αρχύτας" ἐν δὲ τῇ διδασκαλίᾳ τρίτην αὐτοῖς 
ἢ ἐπιτρίτων ἢ ἐπογδόων ἃ τῶν τούτων ἐπὶ τῇ ποσῦ ψΨ ἃ πρός ἀπονέμει τάξιν διὰ τέσσαρας αἰτίας... δεύτερον ὦ ὧν κεφαίλαιον 

, τι θεωρυμένων λόγων τῷ τε σώματος “ὃ τοιόνδε εἶδος ἢ τῆς ψυ- ἀπαριθμήσαοχ τὰ εἴδη τῶν πρός τι. δέκα τοίνυν εἴδη τῶν πρός 

5. 

᾿ Ψ «δι 4264. 

ας εζκίω 
ΤΥ! νι ἵ 

᾿ ͵ 
ἘΡΩΣ ΒΡ τ 4. ἡ τ 

οὐ «πὐσόξω 
᾿ , ἘΞ 

εἰ ΩΝ 

νγ τ’ ἐπ ΩΝ 

κα. νᾶν ἐσσι χχῦ 

χῆς συνέςησε “ἃ κῷ' τοιάνδε ποιότητα ἀφωρισμένον. ᾧ “ὁ κὶ εὔπο- τι, ταὐτότης ἀνισότης γένεσις μέθεξις ὕφεσις πεῖσις κρίσις θέσις 
ρὸν τῷ λόγυ ᾧ εὐμήχανον ἄξιον ἐπαίνα" ὑπέον δὲ ὅτι ἐν Ε' τᾶς 5. ἀσυμμετρία, ἡ πρὸς ὃ γένος ἀναφορά. ἐπὶ τῷ ποσῶ ᾧ μόνυ ἄμα 
ἀποτελέσμασι καὶ ὼ τοῖς συνθέτοις ἐδὲν ἀπεικὸς ἡ ὕτως ταῦτα ἀπο- διαιρετικὴν ἐφύλαξε ταξιν ὁ δ᾿ ̓ Αριφοτέλης.-- δυναὸν δὲ τοῦτα ὺ 
γονᾶνχ, ἐν μόώτοι τοῖς αἰτίοις αὐτῶν λόγοις καθ᾽ ἕνωσιν ᾧ “κ᾿ ἐνττετα μέλος: διελεῖν τεχνικῶς, ὅταν τῶν πρός τιτὰ β φύσει, 
μίαν ἀρχὴν ταῦτα πάντα περιέχεθᾳ, ἐν προσυραίσῃ τάξει. ὡς πατὴρ ὼ υἱός, τὰ δὲ τύχη, ὡς δθλος καὶ ἢ δεσπότης, τὰ δὲ 

ΜΝ. ἢ. 81 δ. περὶ δὲ τῆς ὑποςάσεως αὐτῶν ταῦτα φα- τέχνη, ὡς ἐπιςήμη ἐπιςητῶ ἐπιφήμη, τὰ δὲ προαιρέσεως, ὡς 
35. μὲν. τινὲς δέ φασι τ μηδὲν εἶναι τῶν πρός τι φύσει, ἀλλὰ ἀνάώ- 10 φῆος φίλν φίλος. δυνωὴν δὲ ὑπὸ ταῦτα τὰ τέσσαρα, ἀνωγαγεν 

πλασμα εἶναι ταῦτα τῆς ἡμετέρας διανοίας, λέγοντες ὅτι ὅτως τὼ δέκα τὰ λεχθέντα πρῶτον. ἐν οἷς ᾧ ὃ θύτέρν: κεφάλαιον. 
ἐκ ἔςι φύσει τὰ πρός τι ἀλλὰ θέσει... ὅτοι δὲ ὑκ ὀρθῶς λεγθεν τρίτον ἦν μεφαλαιον ἃ Ὠτῆσαι περὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν, ἄρα 

ὅτω ἡδ ἔγνωςαι ταῦτα τῇ φύσει, ὡς ᾧ τὰ μόρια τῷ σώματος φύσει εἰσίν, ἢ ἡμᾶς θῶμεν αὐταί; διάφοροι ν δόξαι γεγόνασιν" 
ἐν αέσει τινὶ τῇ πρὰς ἄλληλα θεωρεῖῷ... τοῖς δὲ ἐκ διαμέτρυ οἱ Α δ πάντα τὰ ὄντα πρός τι εἰρήκασιν, οἱ δὲ ἀμφότερα, ὺ ] 

τϑτοις ἔχοντες πάντα τὰ ὄντα πρός τι ἔλεγον" ὧν εἷς ἦν Ἐιραας 15 πάντα τὰ ὄντα πρός τι ἢ ἐδὲν τῶν ὄντων ̓ἜΝς τι, οἱ δὲ τινὰ ἥδ! 

γόρας ὃ σοφιςής" ἔλεγε Ὁ ὁ ὅτος ὅτι ἐδὲν τῶν πραγμάτων ὡρισ- πρός τι τινὼ δὲ καὶ πρός τι. Πρωταγόρας ΠῚ ὁ σοφιςὴς πάντα τὰ : 

“Φ μώνν ἔχει φύσιν. διὸ ἢὶ ἔλεγεν ὅτι ἐκ ἔςι τινὰ ψευδῆ λέγειν’ ὄντα πρός τι εἶπε, λόγῳ τοιύτῳ χρώμενος. ἕκαξον, φησί, πρὸς 
ν᾿ ἕκαδος δ κ᾿ ἃ ΩΝ αὐτῷ ἡ δοκῶν ὠποφαίνεῦ σεὶ τῶν ἄλλο παραβαλλόμενον τὴν οἰκείαν ἀπολαμβάνει φύσιν" ὁ δ τρώ- 

πραγμάτων, ἐκ ἐχόντων εἰμώμένην φύσιν ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς χηλος τῆς περιςερᾶς ὁ μέλας τὸ ἐν σκιᾷ ὁρῶντι μέλας φαίνεῦ, 
«έσει “ὃ εἶναι ἐχόντων... τῶτον δὲ ἐλέγχει ' ἡ ὁ ̓ Αριςοτέλης 20 τῷ δὲ ἐν φωτὶ ὁρῶντι ἡμοειδὴς αὶ φοινικῶς ὁρᾶἢ. ἢ “ὁ πῦρ αὶ πᾶσι 
ἐν τῷ τρίτῳ λόγῳ τῆς Μετὰ τὼ Φυσικὼ ἈΔΑΒῈΝ (ε. 4)... θερμόν" τῷ 25 ξύλῳ θερμόν, τῇ δὲ σαλαμάνδρᾳ καὶ θερμὸν ὑδὲ 
ἐλέγχει ἡ ὁ Πλάτων ἐν τῷ Θεαιτήτῳ τῷ διαλόγῳ, αὐὲ᾿ τῦτο τῷ ἀμιάντῳ. “ὃ μέλι αὶ πᾶσι γλυκύ" τοῖς γδ ἱκτεριῶσιν καὶ γλυκύ. 

προθέμενος ἐλέγξαι... ἄλλοι δὲ παρὰ τύτες ὀρθῶς εἶπον ὅτι τῶν πρὸς ὅ ᾧαμεν ὅτι πρῶτόν εἰσι τὰ πράγματα ᾧ ὅτω πρὸς ἕτερον 
πρωγμάτων τὰ μέ ἐςι υ τι τὰ δὲ αὐτὰ καθ᾽ αὐτά... καλῶς παραβάλλον. τὰ γ χρώματα νυκὸὺς μέν εἰσι χρώματα, ὁρατὰ 
δέ τινες ἀπεικαζυσι τὰ πρός τι παραφυάσιν, αἵτινες ἐκ ἰδίαν 25 δὲ ἐκ εἰσίν. ἐκέχρητο δὲ ἢ δευτέρῳ λόγῳ λέγων ὅ ὕτως. αἱ φυ- 
ἔχυσιν ὑ ὑπόςασιν ἀλλ᾽ ἐν φυτοῖς ἔχυσι “ὃ εἶναι. ἀπεικάζωσι δὲ συὼ τῶν πραγμάτων εἰκόνες, χέγω δὴ τὼ κατοπτρικὰ εἴδωλα, 

 ἀΛ ρος ὦ ὡς, ϑύτὰ κα ἢ τοῖς ἀντερείδυσιν ἄλληλα ξύλοις" τύτων γδ τῦ ἑτέρν ὁρῶντι μώ εἰσι, μὴ ὁρῶντι δὲ ἐκ εἰσίν. ἀλλ᾽ ὁ αὐὲς λόγος ἢὶ πρὸς 

ἀναιρεθέντος ἐκ ἔςαι “ἃ λοιπόν. ταῦτα" πρῶτον γάώρ εἰσι τὰ πρώγματα, ᾧ τότε γίνονἢ ὁραταῖ, 
ΔΑΒΙΔ. ἐπειδὴ τὼ πρός τι λέγεἣ ἡ διδάσκεῖ ἢ ἔςι ᾧ γόος τύτοις πειν)εὶς ὁ Πρωταγόρας ἐκέχρητο ταῖς μεγαληγορίαις ταῖς 

ἐςὶ ἡ συναριθμεῖἢ ταῖς δέκα κατηγορίαις, ἰσάριθμα τύτοις κεφά- 30 τρισὶ ταύταις, ἀάσκων ὕτως “πάντων χρημάτων. μέτρον ὁ ἄν- 

λαια ζητήσωμεν. περὶ τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῶν, πῶς δεῖ ἐπιγράφειν, θρωπος" ὡς φαίνεῦ τὸ πράγματα, ὅτως ἡ ἔςιν" Ν δοκῶν ἑκάφῳ 

περὶ τῷ πρός τι ἑνικῶς ἢ περὶ τῶν πρός τι πληθυντικῶς. ὁ ̓ Αρι- ἀληθές") κα περὶ τῷ αὐτὸ εἴρη πάντα, ἀλλὰ “ἃ ' περὶ τὸ γινώ- 
φοτέλης πανταχῇ κὠν ταῖς ἐπιγραφαῖς λέγων πρός τι δὲ τὲ σκοντος, ὅτι μέτρον πάντων χρημάτων ὁ ὁ ἄνθρωπος, “ὃ δὲ περὶ 
τοιαῦτα λέγε," κἀν τοῖς ἰδίοις “ἴδιον δὲ ξῶν πρός τι, ἐπειδὴ Ὑμωύχομθν ὰ λέγον “οἷα φαίνεῦ, τὰ ὁ πράγματα τοιαῦτα ἢ ἕξιν," 

δὲ διδάίσκεῦ, Ὀπήσωμεν ποίῳ τρόπῳ κέχρηἢ διδασκαλίας, ὧρα 35 “ὃ δὲ περὶ τῆς γνώσεως αὐτῆς ὲ λέγον ὅ ὅτι “ὃ δοκῶν ἑκάζῳ ἀλη- 

οἵῳ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ἢ ἑτέρῳ; ἰςέον ὅτι ἀπεξενωμένη θές... ἄλλοι δέ φασιν ὅτι ἐδὲν τῶν ὄντων πρός τι" ἡ γὃ φύσις 
παρὰ τὴν εἰωθυῖαν αὐτῷ κέχρη διδασκαλίᾳ... τρεῖς τοίνυν δό- πάντα καθ᾽ αὐτὰ ἐποίησε, τάξεως τῶν πρός τι μὴ φροντίσασα, 
ξαι γεγόνασι περὶ τῆς τάξεως τῶν πρός τι. ᾿Ανδρόνικος Κ γδ ὁ ὥσπερ, ὁ τέκτων ἐντίθησι τὰς δος τῇ ἐροφῇ, μὴ φροντίσας ποία 
Ῥόδιος τελευταίαν ἀπονέμει τοῖς πρός τι τάξιν, λέγων αἰτίαν δεξιὰ ἢ ἢ ποία ἀριφερό, ἀλλ᾽ ἡ ἡμεῖς ὕςερον τὴν δεξιάν φάμεν τὸ 

᾿ τοιαύτην. τὼ πρός τι ὕω οἰκείαν ἐκ ἔχει" παραφυάδι δ ἔοικεν 40 δὲ ἀριςεράν. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ὶ τάξεως ἐφρόντισεν ἡ φύσις" τὼ 
οἰκείαν φύσιν μὴ ἐχύση ὠλλὰ περατλεκομένη τοῖς ἔχυσιν οἰκείαν “5 ὑγρὼ φοιχεῖα ἐν ᾿ μέσῳ τῶν ξηρῶν ἔταξεν, ἵνα συνέχηϑ ὼ χη- 
ῥίζαν" αἱ δὲ ἐννέα κατηγορίαι οἰκείαν ὕλην ἔχωσιν: εἰκότως ὧν ματίζη αὐτοῖς, ἢ ὃ ἧπαρ ἀεὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς, κα ὼ τὰ ἐτρεηδ πε- 

τελευταίαν ὠφείλον ἔχειν τάξιν. ᾿Αρχύτας δὲ ὁ Ταραντῖνος τε- ριέχει τὰ ὶ ὑποσέλαρα, ἐπεὶ εἰ μηδὲν ἦν τῶν ὄντων πρός τη ἀνήρητο 
, τώρτην ἀπονέμει αὐτοῖς ταΐξιν, ἐπειδὴ ἐσία ἢ ποιὸν ὺ ποσὸν καθ᾽ ἂν αὶ ἡ πρόνοια" ἡ γὃ πρόνοια τῷ προνουμένυ ἐ ἐσὶ πρόνοια, ἢ ἡ 
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αὐτά εἰσι, τὼ δὲ πρός τι χετικά εἰ εἶαι, προηγεῖἢ δὲ τὰ καθ᾽ ἑαυτὰ 45 γνῶσις τῷ γνωςῶ ἐςὶ Ὑνῶσις. ἄλλοι δὲ πάντα τὰ ὄντα πρός τι 
τῶν ἐν «έσει" πρῶτον γδ γίνεταί τις ἄνθρωπος ἢ τότε πατήρ, εἶπον, ἐπειδὴ τὰ πρός τι δον ἐκ ἔχει ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἐννέα, 

πρῶτων γίνε ὠριθμὸς ᾧ τότε διπλάσιος ὡς ἀριθμός. ᾿Αριςοτέλης κατηγορίαις θεωρεῖ. ἢ ὀδὲν τῶν ὄντων πρός τι, ἐπειδὴ δὲν 
δ᾽ ἐν τὴ ἀπαριθμήσει τετάρτην αὐτοῖς ἢ αὐὸς ἀπονέμει τάξιν, μόνως πρός τι ἀλλ᾽ ἢ πρός τι ἢ ἐσία, ἢ πρός τι ἢ ποσόν, ἢ πρός 

ε" 
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τι ὧν ποιόν, ᾿Δριςοτέλης δὲ τῶν ὄντων τὰ ὦ 
πρός τι. 

66 ΔΑΒΙΔ. αὔτη δέ ἰσν ἡ ἡ ψευδὴς. ὑπογραφὴ κα ἢὶ Πλατωνική, ἑτέρων εἶναι λέγε," λλὲ ἢ “ἢ ὁπωσῶν ἄλλως πρὸς ἕτερον ἔχειν" 
Ἀ τα κατήλεγξεν ἐν τοῖς ΓῚ μέρος αὐτός. , τυτέςιν εἴτε κ᾿ γενικὴν πτῶσιν ἡ ἀναφορὰ εἴ εἴτε »ἕ' ϑυτοκήν, ἢ δ᾽ 

ἡ ἘῊΝ θ΄ ἢ. 2 ὃ. ἐπὶ τὴν. λὲν ἰόντες λέγωμεν ὅ' ὅτι ὅρον ἢ 5 ὅλως Ψ' πτῶσιν ἀλλὰ ἄλλον τινὰ τρόπον, ὡς εἴρη. εἴτε ἦν Πλά- 
ἐποδιδόναι τῶν πρός τι ἀδύνατον ἣν (τῶν γδ πρώτων γενῶν ὅρες τωνος εἴτε ἄλλω τινὸς ὁ ὅρος, ἰὶ κτ' διόρθωσιν ἔχει τὴν προυλήκην 

ἀποδιδόναι ἀμήχανον ἦν διὰ. τὰς εἰρημένας πρότερον αἰτίας), δι’ τὴν τῷ “ἃ ὁπωσῶν ἄλλως πρὸς ἕτερον," ἀλλὰ μέρος ἐςὶ τῦ ὄρυ. 
ὑπογραφῆς δέ τινος τὴν ἡμενέραν ἔννοιαν ἀνακινεῖν τὴν συναρμό- σαφηνίζει δὲ αὐὸ ὁ ̓Αριςοτέλης διὰ τῶν παραδειγμάτων τῶν 
ζυσαν. τοῖς πρὸς τι δυναῖν ἥν. ἢ τῦτο α ποιξῃ, τῷ Τίλατωνι κῷ' ἐπεγομένων:ες ὁ στα Βοηθὸς ὅλον βιβλίον γράψας περὶ τῷ 
τὴν ἀπόδοσιν τὴν ὐμμς ἀκολυθῶν, ὡς μα ὃ Βοηθός- λέγε 10 πρός τι ἢ πρός τί πὼς ἔχοντος, οἱξὴ “ἐν δ ὅρον ἀπὸ τῷ ̓ιλάτωνος [4 οὐ τς 

δὺ Ὄ ὁ Πλάτων ἕτως ὑ ὡττν ἄπίρ νοὶ περὶ τῶν πρός τι, ὅσα ἀποδεδύα, μέχρι τῶ “ἅπερ ἐςὶν ἑτέρων εἶναι λέγε," “ὃ δὲ ἑξῆς δὰ; αν ΕΗ 

εὐτὰ ἅπερ ἐςὶν ἑτέρων εἶναι λέγε. ᾧ ὡς ἔοι, ἐπιλέλησαι τῶν ὑπὸ τῷ ̓Αμισότέλυς τρσκέες διορθώσεως ἕνεκα. ἔοικε δὲ ὅλως Ρ 
ὑπὸ τῷ Πλάτωνος. ἘΡΑΝΗταν ὁ ὃ Βοηθός" εἰ Ϊ γδ δὴ εἴποιμι ἂν ὅτι Κα ὠποδεδόοις ὁ ὅρος ὑπὸ τῷ ὠποδεδωκότος, σαφηνιατῆναι δὲ διὰ - “ " ΡΆΣ  Α; 

ἤγνδει, ἐλλόγιμος ἀνὴρ Ὑεγονυς. ὅτι γδ καὶ τῷ λέγεοχ, πρὸς ἄλ- τῶν παραδειγμαίτων. ξήτον τον κι ληυθς 

,.ληλα ἀλλὰ τῷ εἶναι τὰ πρός τι χαρακτηρίζει, ὡς ἡ τῷ ̓ Αριςο- 15 6. ὀπορεῖ ὁ Πλωτῖνος, τίς ἡ ̓  πᾶσι τύτοις κοινότης, ἄρα ΄ 
᾿ τέλει ι δοκεῖ, ὀηλὰ αὶ αὶ ἐν Πολιτείᾳ (ἃ ρ. 438) λέγων. “ἀλλὰ μέν- γενική τις, ἢ κατ᾽ ἄλλον τρόπον, Ψ τὴν εἰς ἐν ἀναφοράν; ..-- 

Ϊ τοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅ ὅσα γέ ἐςι τοιαῦτα οἷα, εἶναι αὐτὰ καὶ ποιὰ ἅττα ἕτεραι δ᾽ ἀ ἀπορῶσι πότερον ἡπεασο, τίνι ἡ «έσις αὕτη ἣ ὄνομα, 

ποῦ τινός" ᾧ ἐν ΣΞξοφιςῇ δέ (ρ. 255 “ἢ, βυληθεὶς ὃ ἕτερον μόνον συνεκφερόμενον. ἀνάγκη τοίνυν ἢ μηδεμίαν χέσιν τῶν 
αὐτῶν πρός τι τ ἐπιδεῖξαι, ὅτως φησίν “ ὅτι περ ἂν ἕτερον ἦ ἦ, ὄντων ἐὰν ἢ τινὰς ὦ , ὑφεςάναι τινὰς δὲ ἀνυποςάτυς ὑ ὑπάρχειν. ; 

᾿ συμβέβηκεν ἐξ ἀνώγκης ἑτέρυ τῦτο αὐὰ ὅπερ ἐςὶν εἶναι. πληνὮ ἀ ἀλλ᾽ ὅτι Κ καὶ πᾶσαν «σχέσιν ἐνερετέυ: δῆλον ἐκ τῦ δεῖν ὡς τὴ ' 

ϑυντικῶς δὲ εἰπόντος τῷ ᾿Αριςοτέλυς “πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα ἐσίαν ᾧ ποσότητα ἢ ποιότητα ᾧ τῶν ἄλλων γενῶν ἕκαςον, ὅτως 
λέγεϑ." οἱ περὶ. ὃν ̓Αχαϊκὸν ἢ ΣΣωτίωνα ὠήθησαν μὴ ὥσπερ ὁσίαν ᾧ τὴν ἀέσιν ἐν τοῖς ὅσι τίθεὸχ, πολλὴν χρείαν ἡ αὐτὴν παρεχο- 
ὺ ὁσίας ἡ ποσὸν ὁ ποσὰ ὺ ἑνικῶς κα ὃ πληθυντικῶς λέγομεν, ὅτως μώνν... {.7. ἀλλὰ διὰ τί, φασίν, ᾿Δριφοτέλης ἕν τε τοῖς 

αὶ ἐπὶ τῶν πρός τι “ὃ πρός τι ἡ τὰ ὶ πρός τι λέγενχ, ἀλλὰ μόνον Εὐδημίοις Ἠθικοῖς (1 8) ᾧ ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ Ε 2 τὸς 

πληθυντικῶς... ἔ. 3. ταῦτα δὲ ἐπιςήσαντες ὅτοι τὰς παλαιὸς 25 κατηγορίας ἐκτίβέμενοδ. αὶ ὃ μνημονεύει τῶν πρός τι, τω ὃ τῶτο ᾿ ͵ 
! τῶν ἜΑΤΠΟΡΟΝ ἐξηγητὰς αἰτιῶν), Βοηθὸν ν ἡ ̓Αρίςξωνα ὴ Εὔδω- “ὃ γος ὁμοίως ὑφεςάναι τοῖς ἄλλοις ἐ ἐνόμισεν; ἡ ὅτι ὅπυ μὴ 

, πρός τι τὰ δὲ ἀ ΣΙΜΠΛ. θ΄ ἢ ᾧ, ἐπειδὴ ὧν πολυειδής ἐςιν ἡ τῶν πρός τι εἰς 

ἕτερον ἀναφορά, διὰ τῶτο ἐκ ἤρκεσεν. εἰπεῖν “ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐςὶν 
ς 

, βον ὦ ̓Ανδρόνικον ἢ ̓Αθηνόδωρον, μήτε ἐπιξήσαντας μήτε ἐπισης 
μφαμώυς, ἀλλὰ καὶ ὃ τοῖς ὀνόμασι συγκεχυμώως χρήσαμφυς ἢ 

ἐπ ἑπκῶς ἐκφέροντας ἐνίοτε “ὃ πρός τι, τὰ ᾿Αλισοεύλυξ πληθυντικῶς 

προηγόμένως περὶ τῶν γενῶν πάντων ὁ λόγος, ὁ ἐκ ἀκριβολογεῖἢ 

περὶ πάντα, ἀλλ᾽ ἐκείνοις χρῆται μαῖμξα ὧι ὧν δεῖ πρὸς ὃ προκεί- 
μένον, ἵτὸς δὲ καὶ ἊΣ ὅτι τὰ πρός τι ἐν τος ἄλλοις γένεσιν ὑφέσιρε, 

ἀεὶ ̓Ἀρόψερομέν::: τύτος δὲ τὸς λόγυς ὁ ὦ Α' Πορφύριος ὡς ἀρέ- 80 διὰ τῶτο σὺν αὐτοῖς θεωρεῖ ἢ, κἂν μὴ ὴ προηγουμένης ἔτυχε μνήμης. 

“πέμενος ἀναγράφει, ὁ δὲ Ἰάμβαχος “μαίχεταί" φησι “ὃ τοῖῦ- 
τὸν ἢ πρὸς “ἐν ὀρθὸν λόγον ἡ τὴν τῶν παλαιῶν συνήθειαν Ὁ 
πλοβυντοιῶς καὶ ἢ ἑνικῶς αὐτῇ χρῇ, ὡς δῆλον ἀπὸ τῶν ᾿Αρχυτείων 

τε ᾧ τῶν ᾿Αριςοτελικῶν λέξεων, κα ὺ ὧν Βοηϑὸς ἡ οἱ ἄλλοι μιμε- 

ἔτι δὲ καὶ ἡ ὅτως περὶ τῆς κονῆς ' τὴν χέσιν ὑ ὑποφάσεως ἀπορῶσιν. 
ἐκ εἰ ἐπινοεῖ, φασί, τὰ κ' σχέσιν, ἤδη ἡ ἔςιν... τινῶν δὲ 

ἄχρι μέ τινος διαμένει ἡ «έσις, εἶτα πανεῖ, ὡς ἐπὶ τῷ ὀρφανῦ 
ἄχρι ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν" ἐφ δ᾽ ὃ ἂν ἄρξηῦ μι ἀπέ ἐἀκέτι καα 

μένοι τὸς παλαυὺς προφέρονῦ, ἐπ᾽ ἴσης ἀμφοτέροις χρώμενοι τοῖς 35 λεῖἢ ὀρφανός... τύτων ὅν ἐπορυμένων περὶ ἃ ἢ τῆς ὑποςάσεως 
,ἐέμασι... δεῖ δὲ μήτε τῇ τῆς συνηθείας ἀνωμαλίᾳ προσέχειν ὃν 
μῦν ἐν βουλόμενον Φ τὴν φύσιν τῶν ὄντων διαιρεῖξχ, τὰς κατηγο- 
Σ βίας" αὶ ὺ πολλὰ μὶ ἑνικὰὼ ὄντα τῇ φύσει πληθυντικῶς λέγε, ὡς 

ἐ᾿Αθψαι ὃ Θῆβαι, ἜΩλἢ δὲ πληθυντοιὰ ὄντα τῇ φύσει ἑνικῶς 

ἑπτέον ὅτι, ὥσπερ αἱ ποιότητες "δ τὴν αὑτῶν φύσιν χωρὶς, τῶν 
σωμοίτων νοΐίμεναι ἀσώματοί εἰσιν, ὅτως ἡ αἱ χέσες χῷ τὴν 
αὐτῶν φύσιν χωρὶς τῶν συνθέτων ναίμεναι. ἀσώματοί εἰσιν" λόγος 

γάρ ἐςι καθ᾿ ἑαυὲν ἡ ὶ αέσις... . 7 ὁ. αὶ καλῶς οἱ ΣΣτωϊκοὶ γο- 

λέγε, ὡς φραὺς κα ἢ φυλή. ἡ αὐὸς δὲ ὁ ᾿Αριςοτέλης ἐ ἐν ἀρχῇ 40 μίζυσι πάσης τῆς κῷ' ̓ιαφορὰν ἰδότητος ἀπηλλάχθαι τὰ πρός τί 
μῶν (ς. 4), ὅταν τὰς κατηγορίας ἐπηριθμεῖτο, ἑνικῶς μᾶλλον πως ἔχοντα, διότι πέφυκε συμβαίνειν κα Ὃ ἀποσυμβαίνειν μηδε- 
δεκέι λέγειν, ὥσπερ ὃ τὰ πρὸ αὐτῷ, “ἥτοι ὀσίαν σημαίνει ἢ ἥ ποσὲν “μιᾶς μεταβολῆς περὶ αὐτὰ γενομένης. ψεῦδος ἡ τῦτο λέγε, 

ποιὸν ἢ πρός τι," ἡ πάλιν “πρός τι δέ, οἷδν διπλείσιον, ἥ ἥμισυ" ἐπεὶ ὦ τῶν πρός τι γίνεῦ μεταβολή, ὡς πέφυκε ταῦτα μετα» 
ἐνταῦθα δὲ πληθυντικῶς τὰ πρός τι Μέγα ὅτι σαφέςερον τῶτό βάλλειν... περὶ δὲ τῷ τί κοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν πρός τι τοσαύ- 

ἐς: πρὸς τὴν μάθησιν. 
ἊΜΜ. ἢ. 88 ὁ. τῷ λέγεῦ δὲ ἐ ἐχρήσατο ὡς ἀπαρεσκόμενος 

τῷ λόγῳ: ἄτοπα γ5 πολλὰ δε τῷ ὁμσμᾷ ἀκολυθῦντα, ἢ 
μΝ ἄλλον θήσει ὁρισμόν. : τδεε Ὁ 

᾿ ἐδ τὴν ἐχόντων διαφοράν, τοὺς λυυσι λέγοντες ὅτι εἰς μίαν ὁμοιότητα 

λέξεως ἀνάγεῦ ᾧ σημασίας ἰδύτητα. Ὁ 

- ὅ. 8. διὰ τί δὲ εἶπεν “ἔςι δὲ ἃ τὰ τοιάδε τῶι τρίς τις" ἤμι2. 
ἐπειδὴ, τῶν κατηριθμημώνων τὼ Κα ἢ ἐν τῇ ἐρύλ ἥν" εἰς μὰ Ἂ 

- ΄ 
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διάθεσις ὦ αἴαϊησις ἢ ἐπιςήμη, καθ' ὅσον ποιά, ἡ δὲ θέσις πρὸς δογματίζων ταῦτα φησιν ἀλλὰ λεληθότως βυλόμενος κακίσαι 
ὰ κεῖοχ, συγγενῶς ἔχει, μνημονεύει δὲ αὐτῶν υἰς ὴὶ ἐν τοῖς πρός ἣν ἀποδοθέντα ὁρισμόν... ἰςέον δὲ ὅτι ὅσοι λέγεσι “ἐν Πλάτωνα 

τι ὄντων, διὼ τῦτο ἢ τῶν πρός τι εἰπὲ τὰ τοιάδε. ταῦτα κ ὅτως ὁρίζεοκ, τὰ πρός τι ἢ ἐν τῷ λέγεοχ, ἑτέρων οἴεωις, αὐὸν εἶναι 
αἶα τος τὰ περὶ τὴν λέξιν. οἱ δὲ Στωϊχοὶ ἀνθ᾽ ἑνὸς γώυς δυο Ψ ἐν τὴν τῶν πρός τι ὑπάςασιν, συκοφαντῶσι “ὃν φιλόσοφον" ἡ ὺ Ἂ ἀπὸ 
ἜΣ ΣΥΝ τόπον τῶτον ἀριθμῶν, τὰ ἔ Ψ τος πρός ἃ σι τιθέντες, τὼ δὲ ἐν 5 τῶν εἰρημένων ἐν τῷ Γοργίᾳ (ρ. 476) ἔςι γνῶναι ὅτι ὀχὶ τῷ λέ- 

τῳ σφ᾽ Τ{ τᾶς πρός τί πως ἔχωσι, ἡ τὰ (ἃ πρός τι ἀντιδιαιρῶσι τοῖς καθ’ γεοχ ἀλλὰ τῷ εἶναι ἰεέρον αὐτὰ χαρακτηρίζει: φησὶ ὁ “εἰ ἔςι 
ΣΝ ς αὐτά, "τὰ δὲ πρὸς τί πὼς ἔχστα τὰ: κ᾽ διαφοράν, πρός τι “ὃ ποιῶν, ἐνάγκη σι εἶναι ἢ ὃ πεύχον"" εἶναι δ εἶ! εἶπεν, Καὶ λέγεωκ. 

' τχο ν αὶ λέγοντες ὃ γλυκὺ αὶ πιιρὸν ὁ τὰ τοιαῦτα ἢ ὅσα τοιῶσδε ' ΣΙΜΠΛ. ἐὰ 2. ἰςέον ὅτι ὁ ̓ Αρχύτας τύτων τῶν ἥαρθς 
διατίθησιτ. πρός τι δέ πως ἔχοντα οἷον δεξιόν, πατέρα ἢ τὼ λυθημείτων ἃ καὶ τὰ ἐναντία ἐπιδέχενχ, παρῆκε, καίτοι ἢ ἐπὶ τῆς 
τοιαῦτα Ὁ διαφορὰν ̓ δέ φασι τὰ κατὰ τι εἶδος χαρακτηριζός 40 ὁσίας ᾧ ἐπὶ τῆς ποιότητος μνημονεύσας αὐτοῦ. 

μένα. ὥσπερ ἂν ἄλλη. τὰ καθ᾽ αὐτὰ ἔννοια ᾧ ἄλλη τῶν χ᾽ ἢ. 1 ὁ. ἀπορήσειεν ἄν τις πῶς ἡ ἀρετὴ κα ὴ ἡ κακία τῶν πρός ον 
διαφοράν, ὅτως ἄλλα ἃ τὰ πρός τί ἐςιν, ἄλλα δὲ τὰ ὲ πρός τί τι" “ἃ γάρ τινος εἶναι, οἷον τὸ σπυδαίυ ἢ τῷ φαύλε, μεϑέξεως δ 

πως ἔχοντα. ἀντεςραμμένη δέ ἐςι τῶν συζυγιῶν ἡ ἀκολυθία... ἀλλ᾽ ἀὶ χέσεως δηλωτικόν... καθόσον Κα ποιότητες, ἐναντίαι εἰσί, 

{.5 Ὁ. εἰ δὲ δεῖ σαφέξερον μεταλαβεῖν τὰ λεγόμενα, πρός τι β καθόσον δὲ μεσότητες, πρός τι. 
λέγυσιν ὅσα κατ᾽ οἰκεῖον χαρακτῆρα διακείμενα πως ὠπονεύει πρὸς 45 Ε. 1. “ἀ πᾶσι δέ καὶ Ὁ δὴ τῷ διπλασίῳ ὅτε τῷ τριπλασίῳ 65 
ἕτερον, πρὸς δέ τί πως ἔχοντα ὅν ὅσω πέφυκε συμβαίνειν τινὶ ἢ μὴ ὅτε τῶν τδλλεπλάσταν ὀδενί. 

συμβαίνειν ἄ ἄνευ τῆς περὶ αὐτὰ Ἰβεῦθολης ὼ ἀλλοιώσεως, ἢ. 41}. ὃ καὶ δοκεῖ προρίθησιν ὐχ ὡς μὴ ἐπιδεχομένυ ὦ Κ᾿ δ- δὴ 
τὸ πρὸς “ὃ ἐκὺς ἀποβλέπειν... ὅτι δὲ ἡ τοῖς πρός τί πως ἔχυσιν κῶντος δὲ ἐπιδέεδς, ἀλλ᾽ ὡς ἀρχαίαν δύξαν ἐξηγόμενος. ἃ δὲ. 

ἀνάγκη χαρακτῆρα ἐνυπάρχειν τοῖς ὑποδαμάνεῖεν! ἱκανῶς ὁ Βοηθὸς μᾶλλον ᾧ “ὃ ἧττον ἐπιδέχεῦ κῃ ΕΣ ὅμοιον" μᾶλλον ν ὅμοιον ὰὲ 
φτ το “δῷ ἀπέδειξε. ᾧ αὐτόθεν δὲ πρόδηλον τῶτο" ἐ γδ ἔχει φύσιν αὐτὴ 20 μᾶλλον τὸ αὐτὸ εἴδυς μετέχον, ᾧ ἧττον “ὃ ἧττον. ὁ δὲ ὅμοιον 

καθ᾽ αὐτὴν ἡ πρὸς ἕτερον σχέσις ὑφίςαοχ, ἀλλ᾽ ἀνάγοι αὐτὴν ἐν τῶν πρός τι. ἀλλὰ τῦτο ἱ' σαφές" πῶς δὲ ἀντὶ τῷ εἰπεν ἡ ἄνν- 
τὸ κ᾿ διαφορὰν χαρακτῆρι ἐνυποίρχενν. ὁ δὲ χαρακτὴρ ὅτος ὅπυ σον μᾶλλον ᾧ ἧττον (εἰ γ3 ἀνισαίτερον, ἐςὶν ἂ Ἐπτν ἤδη προσειλη- 
ὥ ̓ ποιότης ἐ ἐςίν, ὡς ὃ λευκότερον σὺν τῇ χρόᾳ τοῦτον, ὅπυ δὲ φὸς ὃ μᾶλλον), πῶς ἀνισαίτερον μᾶλλον κα Ὰ ἧττον εἶπεν (22): 

ποσότης, ὡς ἐν τῷ πλεῖον ὃ μακρότερον, ὅ ὅπ δὲ κίνησις... ἀλλὲ ἣ διὼ ὃ ἀσυνηθέςερον τῆς λέξεως αὐὺ ὃ Με τῷ μᾶλλον ἄνισον 
ἢ περὶ τῆς ἀχόλυδως ὃ ὅτε ὡς οἱ ἸΣτωϊκοὶ λέγυσι, τῷ ̓  πρός τί 25 προήγαγε. Ξῶς ὅν Φ' ἃ ἧ ἍΤΤΟΝ ἐπήγαγεν: ἂ ὅτι ὺ ἃ μᾶλλον ἀνι- 

πως ἔχοντι ὃ πρός τι ἔπε, 'τῷ δὲ πρός τι τνέτεῖν ὃ πρός τί πως φαϊτερον ὺ ἧττον. εἶναι" ἢ γ ἘΚΩΒΡῚ ὁμοιότερον ἢ ἧττον λέγομεν, 
ἔχον, ὅθ᾽ ὡς ὁ Βοηθὸς ἀμυνήμενος αὐτὸς τῷ Κὶ πρός τί φησι τὰ ὅταν ὁμοίτερον ὅν τι ἄλλυν τινὸς τῶτο ὁμοιότερον ἐπιτείνηἢ) τὼ 

ΝΣ τὲ πρός τί πως ἔχοντα συνακολυθεῖν (μπ }} τὸ πρὸς ἕτερόν πως ἔχειν, ἀνέ. ἢ ἄλλως δὲ ὁ Ἰάμβλιχος ἐξηγεῖ, ὅτι τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον 
: ᾿ ταῦτα προσείχηφε κα ἢ τὴν οἰκείαν διαφοραν), τῷ δὲ πρός τί πως τῷ ἀνίσου πρόοδον ἐνδεικνύμενος ἀνισαίτερον αὐὸ προσηγέρευσεν- 

ἔχοντι. ἐκέτι τὰ πρός τι συνάπτε" ὁ Ὁ πᾶσιν ὑπάρχειν τοῖς πρός 30 αὶ γὃ ταῦ τῦτο ἐδὲ μέγα ποτὲ γίνε ἀλλ᾽ ἀεὶ μεῖς ον, ὅτε μικρὸν 
τι πρὸς ἕτερόν τε λέγεον, τῇ χέσει ἡ τὴν διαφορὰν τὴν οἰκείαν ἀλλ᾽ ἀεὶ ἧττον »δ' τὴν ἐπ’ ἄπειρον προυλήκην τε ἢ ἀφαίρεσιν. ἐπι- 
ἔχειν. ἀλλ᾽ ἄμεινον ἃ ἀντακολυθεῖν ἀλλήλοις ταῦτα λέγειν. ςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ἐκ εἶπεν ἰσαίτερον ἀλλὰ ἀπισαίτεβεν, διότι ἐχ, 

, δὃ [.8. ὁ δὲ τὴν ςσιν καὶ αὶ τὴν καθισιν μὴ ἢ προσπουύμενος, ἔοικε ὁμοίως ὠδ᾽ ὅλως" ὲ δ δ ἴσον ἕν ἐςιν" οἷον ἐὰν ἦ Ἶ ἐν τῷ ἴσῳ, ϑεω- 

| τς “Στωϊκῇ τοὶ συνηθείᾳ συνέπεως, ἐδὲν ἄλλο ἢ ὃ ὑποκείμενον ρέῷ Ὁ μᾶλλον ὃ ἥττον, ὡς ἐν τῷ ἀνίσῳ. ἡ εἴη ἂν ζητήσεως 

ναι νομίζων, τὰς δὲ περὶ αὐὸ διαφορεὶς ἐνυποχάτυς ἡ ἡγώμε- 35 ἄξιον, δι τί ἐν Κ' τῷ ὁμοίῳ ὸ ἀνομοίῳ ὁμοίως ὃ μᾶλλον ἢ ἧττον 
νος καί πως ἔχοντα αὐτὰ ἀποκαλῶν, ὡς ἐν τοῖς ὑποκειμένοις θεωρεῖ), ἐν δὲ τῷ ἴσῳ ἢ; ἀνίσῳ ἐχ ὁμοίως. 

ἔχοντα, αὐὴ τῦτο “ὃ πῶς ἔχειν... διὰ ταῦτα δὲ ὡς παραφυομέ- ᾿ἌΜΜ. ἢ, 86 ὁ. εἰ ἔς! τι μᾶλλον καὶ ἢ ἧττον ἄνισον, ἕςαι καί τι 6 5 
νην ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις τὴν τ πρός τι ἐπεισοδιώδη νομίζυσι, μᾶλλον ᾧ ἧττον ἴσον" “ἃ 5 ἧττον ἄνισον μᾶλλόν ἐςιν ἴσον τῷ “Ω 

καίτοι προηγυμένην ὅι ἦσαν ἢ »Φ' διαφορὰν οἰκείαν θιοράμεηρν ἀνίσυ μᾶλλον, ὥσπερ “ὃ ἧττον λευκὸν μᾶλλόν ἐςι μέλαν τῷ μᾶλ- 
αὕτη 7) κοινότης ἐςὶ διὰ πάντων διήκωσα τῶν τε ἐναντίων ᾧ τῶν 40 λον λευκῷ. εἰ ὧν μὴ ἐνδέχεν τὸ ἴσυ μᾶλλον εἶναι ἴσον ἢ ἧττον 
ὁπωσῶν διαφερόντων, ἡὶ τῶν ὅλων γενῶν ᾧ τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ τεταγ- (ἃ δ τῦ ἢ ἴσυ ἐξελθὸν ἐπὶ “ὃ πλέον ἢ ἐπὶ “ὃ ἔλαττον ὠκέτι ἴσον), 
μένων" ἥτις εἰ μὴ παρῆν, διεσπάφ)η ἂν πάντα ἀπὸ πάντων. ἡ ἡ ἐδ᾽ ἄρα ἄνισον μᾶλλον ᾧ ἧττόν ἐς" ἔςι 5) “ὃ ἄνισον ςέρησις 
μῶν τις ἐςὶ «έσις ἐν εἴδει 5} λόγῳ ὑφεςῶσα. μᾶλλον ᾧ ἀοριςία, ἐκ ἐναντίον τῷ ἴσῳ. μήποτε ὅν ἢ κατεχρή | 

65 ᾿ΑΜΙ͂Μ. ἢ. 85. ἡ ὅσαι (' τῶν κατηγοριῶν ἐπιδέχον᾽ τὰ ἔναν- σατο ἐνταῦθα, εἰρηκως ὁ ἄνισον μᾶλλον ᾧ ὃ ἢ ἧττον εἶναι, ἐκ᾿ 
τία, ἡ τὰ ἐν αὐταῖς τὐλαε αἰνὰ πρός τι ἔχυσιν ἐναντιότητα" ὅσαι ἀ5 ἀκριβολογησάμενος, ἢ κτ' προδ)ήκην πρός τινων ὕςερον τῶτο προν 

δὲ ὀδὲν ἔχυσιν ἐναντίον, ἐδὲ τὼ ἐν ἀὐτεῖς πρός τι ἐπιδέχονῦ τὴν σετέθη. 

ἐναντιότητα. .. ζητητέον δὲ πῶς ̓ ν ἀρετὴν ἢ τὴν κακίαν τῶν ΣΙΜΠΛ. ε΄ ἢὶ 8. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις, μήποτε, ἐκ ̓ ὰν Ἐὰν ον 
πρός τι λέγει, ἡ τὴν ἐπιςήμην ἢ τὴν ἄγνοιαν; λέγομεν ὅτι αὶ πρός τι “ὃ τῆς ἀντιςροφῆς" αὶ 75 μόνῳ αὐτῷ ὑπάρχει ἀλλὰ ἢ 

.-.».ὄ.ὕ.. 
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ἄλλοις πολλοῖς" ἡ "5 εἴ τι καλόν ἐςι, ἢ ὠγαθὸν ὑπάρχει, ἢ εἴ τι ὁ δὲ ταῦτα ἀπορῶν ἀγνοεῖ ὅτι διχῶς τύτων ἕκαςον λέγε, ἢ ὡς 
ὠγαθόν, ἢ καλόν. ταύτης δὲ τῆς ἀπορίας ἀναύοντες οἱ ' πρὸς ὃ δυνάμει ὺ ὡς ἐνεργείᾳ, ὥσπερ ᾧ “ὁ ὑφανὸν αὶ ὃ ἐνδυὸν ἡ ἐπὶ 
παράδειγμα ἐνίςανἢ ὡς ἸΣτωϊχοῖς μᾶλλον: ἀλλ᾽ ὑχὶ Περιπατητι- τὸ ἤδη ὄντος ἱματίν λέγεϊ... ᾿Απολλωνιος δὲ δ᾽᾿Αλεξανδρεὺς τῇ 

᾿ χοῖς ἀρέσκον, εἰ ἃ καὶ καλὸν ἃ δι᾽ αὐ αἱρεὲν λέγυσι, “ὁ δὲ ἀγα- ἀκαταλλήλως φησν εἰρῆοκ, τῶν δύο παραδειγμείτων τὴν ἀπόδο- 
᾿ βὸν ὃ Ψ φύσιν, ᾧ διὰ τῦτο; εἴ τι αὶ Κὶ καλόν, ἢ ἢ ὠγαθὸν εὐθὺς εἶναι 5. σιν, διότι ὅπυ ὶ εἴρηκεν τἰχ ἢ ἥ ὄρνις ἐξὶ πτερὰ ἔχει, πολλῶν γαίρ 

τίϑενδ, ἐκ ἀνάπαλιν δέ" τὴν γῶν ὑγείαν ὠγαθὸν μέν φασιν ὡς κ᾿ ἐςι πτερὰ ἀκ ὀρνίθων; ὅπι δὲ “ ἐχ ἢ ἡ ζῷον κεφαλὴν ἔχει, πολλὰ 

φύσιν ἢ ὠφέλιμον, καλὸν δὲ ὑκέτι ὡς δι᾽ αὐ αἱρετόν, ὀργάνν ᾿ τῶν ζῴων κεφαλὴν ὁ ἐκ ἔχει," δον εἰπεῖν “πολλαὶ δ κεφαλαί 
πλεονέκτημα ὃν. τοὶς δὲ ταύτῳ Κα Κ ἀποδοκιμάζυσι τὴν ἔνςασιν εἰσιν ζῴων" εἰς ἐκεῖ “πολλὰ γδ πτερὰ ἐκ ὀρνίθων." εὔκολον δὲ 

ὡς πρὸς τὴν ἀπορίαν ἀλλὰ πρὸς “ὃ παράδειγμα γενομένην. «. εἰπεῖν ὅτι ἄμφω Κ' παραδείγματα παρέθετο τῷ πλεονάζειν αὶ ἐλ- 
ἢ. 8 δ. μήποτε ἦν ἀκριβέςξερον ἀκόειν δεῖ τῷ εἰρημένα" αὶ ἡ) εἶπεν 10 λείπειν, ᾧὶ διὰ τῦτο μὴ ἀντιςρέφειν... ἔ, 6. ὁ δὲ ̓ Αρίςων τοιαύ- 
ὅτι τὰ πρός τι συνυπάρχυσιν ἀλλήλοις, ὡς “ὃ φῶς ἢ ὁ ἥμιος ἡ ἡ τὴν ἀπορίαν τοῖς εἰρημένοις ἐπάγει. εἰ πᾶν πρός τι ὡς πρὸς ἕτερόν 

θερμότης ᾧ “ὃ πῦρ, ἐδὲ ὅτι “ἃ ἕτερόν ἐςιν ὅπερ “ὃ ἕτερον, ὥσπερ τι ἀπολελυμένον ἑαυτῷ πρός τι λέγε, οἷον ὁ πατὴρ πρὸς υἱόν, ὁ 
| ἂ καλὸν ἡ “ὁ ὠγαθόν, ἀλλ᾽ ὅτι πρός τινα λέγε τὰ ἡ αὐτὰ πρὸς δὲ κόσμος ἐδὲν ἀπολελυμένον ἑαυτῷ ἔχει (ἐὶ γάρ ἐςί τι τῷ κόσμε 
, αὐτὰ λεγόμενα" ἀμ πρὸς ἕτερον ἀπονεύειν ὺ πρὸς ἕτερον λέ- ἐκτός, ἐκ ἔςαι πρός τι ὃ κόσμος": καίτοι τῶν πρός τί ἐςν" ὡς 
, γερῦς, τὸ εἶδός ἐ ἐφ αὐὸὺ τῷ ̓ πρός τι" ἃ δὲ αὶ ἐκεῖνο πρὸς ὃ λέγε, 15 γ5 “ὁ πτερὸν πτερωτῶ πτερόν, ὅ ὕτως ὺ ὸ ἐν κόσμῳ κοσμωτῇ ὼὴ ὃ 
ει ὑμοίως λέγε, πρὸς ὃ πρὸς αὐὸ λεγόμενον, τῦτο ἴδιον τῶν πρός ἐν γῇ γεωτῶ ἢ τ ἐν ἀέρι ὠερωτῶ, πρὸς δὴ τῶτο ῥητέον ὅτι κακῶς 
τι παρακολύῤημα" ὅλως γδ τὰ ἄλλα τὰ συνυπάρχοντα ἐδὲ λέγεἢ εἴληπὮ ἐν ἀρχῇ ὃ ὃ πᾶν πρός τι ὠπολελυμένον πρὸς ἕτερον λέγενκ. .. 
τρὸς ἄλληλα. ἀλλὰ διὰ τί ᾿Αρχύτας, καίτοι μηδὲν ἔλαττον τῷ ποι 

δ᾽ ΑΜΜ. ἔ. 87. ἀντιςροφὴ δέ ἐςιν οἱονεὶ ἰσοςροφή" “δ 7) ἀντί ἀκριβολογώμενος, παρῆκε τῦτο τὰ ἴδιον τῶν πρός τι “ὃ πρὸς ἀντι- 
Ὦ παρὰ τοῖς παλαιοῖς “ὁ ἴσον σημαΐνει, ὥσπερ ἃ ἀντίθεον ἀντὶ τῷ Ὧ ςρέφοντα λέγενχ;: 
ἰσόθεον ἢ ἀντιάνειρα ἡ ἰσουμένη ἀνδράσι, κα ὺ ἀντίχειρα “ὃν μέγαν ΣΙΜΠΛ. ι΄ ἢ ἃ δ. “ὁ δ ἢ ἧ πλοῖον," διότι τινὰ πλοῖα ἀκταδ. 
φαΐ δάκτυλον διὰ “ἃ ἴσην δύναμν ἔχειν τοῖς ἄλλοις. ἰσοςροφὴ ἔχοντα πηδάλιον, ὡς τὰ μιιρὰ τὼ κωπαῖς ἅμα ᾧ ἐρεττόμενα καὶ ὼ 

δέ ἐς ὅταν μηδὲν μᾶλλον “ὃ ἕτερον τῷ τέο κατηγορῇ ἢ ἢ ἐκεῖνο ἰθυνόμενα, καί τινα τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς πορθμείων, ὧν τὰ ἃ 

τὸ λοιπῶ, οἷον ὁ πατὴρ ἐδὲν μϑλν πρὸς υἱὸν λέγεζ ἢ ὁ νἱὸς πρὶ κοντοῖς ὠθέῷ τὼ δὲ «χοίνοις διέλκεῆ. 

ὃν πατέρα. τὰ ὧν πρός τι πρὸς ἀντιςρέφοντα λέγε, οἷον ὃ δῆλος 3: τρίτον παράδειγμα τίθησι ζῷον ᾧ κεφαλήν. ὺ ἐπὶ τύτυ 1. 
δεσπότα δῦλος ἢ ὃ δεσπότης δύλν δεσπότης. πλὴν τῇ πτώσει δὲ ὁμοίως ὡς ἐπὶ τῷ πλοίων ὶ τὸ πηδαλίν περιττεύει ἃ ζῷον τῆς δ 

ἐνίοτε εἶπε διοίσειν τῇ τ τὴν λέξιν ἐπηὸὴ Ὁ πρὸς γενικὴν ἀπο- φαληοι πολλὰ δ ζῷα κεφαλὴν ἐκ ἔχει, ὡς τῶν ἐν θαλάττῃ 

δέδωκε, διὰ τῶτο ἐπήγαγεν ὅ ὅτι αὶ μόνον πρὸς γενικὴν ἀλλὰ ἢ πρὶς πνεύμονες ὺ λοπαῖδες κα ὼ ὄφρεα πάντα ἢ καρκίνοι δέ. 

ἄλλην ἀποδίδοῦ)͵ πτῶσιν τὰ πρός τι. ἢ. δ. ἐὰν δὲ μὴ οἰκείως ἀποδοθῆ, ἀλλ᾽ ὁ δῦλος ἀνθρώπου τ. 72 

δ ΣΙΜπλ.ι' 4. καλῶς ὃ “ὁ δόξει" εἶπεν, εἴπερ διὰ τὴν Ὁ λέγοιτο, περιαιρυμένων τῶν ἄλλων τῷ ἀνθρώυ καὶ ἢ ὁ δεσπότης Ὁ 
Ἔ ἰμαρτημένην τῶν ΤΡποΝε ἀκάδυσιν συμβαίνει “ὁ μὴ δοκεῖν ἀν- περιαιρεθήσεῦ, ἢ ὁ δῦλος ὀκέτι ἐδὲ πρὸς ἄνθρωπον ῥηθήσεῦ ὑδὲ 

τιςρέφειν. ἕςαι ὅλως πρός τι. 

ει... Ε4. σι δ ἡ ἄλλα πτερωτὰ ἃ ἀκ εἰσὶν ὄρνιθες» τῶν δ ἌΜΜ. ἢ. 90. ὥςε καὶ ἐπὶ τύτων, ἐπειδὴ μὴ οἰκεία γέγονεν 
δ πτερωτῶν τὼ μώ ἐςι σαρκόπτεραι τὰ δὲ κολεόπτερα τὰ δὲ χιζό- ἡ ἡ ἀπόδοσις, ἐδὲ κἡὶ ἀντιςροφὴ σωζεῦ" καὶ γδ πρὸς ἴσον ἐποιησάμεθα 

στερα, ὧν τὰ χιζόπτερα μόνα ὄρνιθές εἰσιν. 35 τὴν ἀπόδοσιν" ἐπὶ πλέον γδ ὁ ἄνθρωπος. 
22: 1.5. τῶν ἀντιλεγέγτων τινὲς εὐθὺς διασύρισι τὰ ὲ ὀνόματα ὖ ΣΙΜΠΛ. ι΄ ἢ 6 δ. δοκεῖ δὲ ἡ ᾿Αριςοτέλης τὰ πρός τι ἅμα 1 
κεφαλιυὺν ἢ πηδαλιωὸν ἡ πτερωτόν. ᾧ ἐκείνων Καὶ ἔδει κατα. τῇ φύσει εἶναι, ἢ διὰ τὴν ἀμφιβολίαν τῆς περὶ τῦτο δόξης “ὃ 
φρονεῖν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συνέβη τῶν ἐξηγητῶν τὲς φιλοσοφωτέρυς “δοκεῖ προϑεὶς καὶ διὰ ὃ ἡ ἢ πάλαι τοῖς φιλοσόφοις τῶτο δήμωι 
ἐπιλέγοντας αὐτοῖς πολλῶν ἢ καλῶν λόγων ἐσμὸν ἀ πὐκιό ἐμ ὼ ὃ ̓Αρχύτας, ὡς εἴρη, τῦτοὶ Τὸν ἔθετο τῶν πρός τι, ᾧ Πλοΐ- ' 

διὰ τὸ ἢ ἐγὼ τῶν ἀντιρρήσεων συντόμως μνημονεύσω. ὺ πρῶ- 10 των ἀρεσκόμενος αὐτῷ φαίνεῦ), καὶ ὅτι ἔχει τινὰ διορισμόν, πότε ᾿ 
τὸν (ἃ ἀγνοῦσιν ὡς ἐκ ἐχρήσατο τύτοις τοῖς ὀνόμασιν, ἄ; ἄχρι δὲ ᾧ πῶς ἀληθὲς εἶναι δύνα “ἃ λεγόμενον. ὰ δὲ ὦ ἅμα τῷ φύσει . 
περαδεΐγματος ὑτδεεν οἷα ἂν ἦν, εἰ ἔκειτο τοῖς θεαθεῖσιν ὑπ’ προσέθηκεν, ἐπειδὴ πολλαχῶς τῶ ἅμα ἐγυμεν ὸ ὡς αὐὸὺς προϊων 

αὐτῷ πρίγμασο ὁ ὀνόματα... ἢ Εὔδωρος δὲ ὁ ̓Ακαδημαϊκὸς ἑ ἐγκα- ἐπιδείξει, ἕν τι τῶν σημαινομένων ἰσὶ ὃ τῇ φύσει ἦμα. δηλοῖ δὲ 
λὲ ὡς αὶ συντάττεῦ τὲ ὁ πτερὸν τῷ πτερωτῷ" ὸ Καὶ Ὁ πτερὸν ἐνερ- ὸ συμπεφυκχέναι ἀλλήλοις καὶ αἴτια εἶναι ἀλλήλων καὶ ἢ ὠπ᾽ ἀλλήλων 
Ὑείᾳ λέγεῦ, ὁ ὲ δὲ πτερωὲν δυνάμει ὦ υὡς δυνάμενον πτερωδῆναι" εἰ 46 ἠρτῆοχ, ᾧ συνεισάγειν τε ἄλληλα συναναιρεῖν. 
δὲ ἐ ἐνεργείᾳ γώοιτο, Κἡὶ πτερωὸν ἀλλ᾽ ἐπτερωμένον λέγε. ὁμοίως ἌΜΜ. ἢ. 91 ὁ. ἐπὶ τῶν πλείςων εἶπεν ἀληθὲς εἶναι, ἐπειδὴ τι 
δὲ ἡὶ ἐπὶ τῷ πηδαλίν διορίζεῦ, ὅ ὅτι αὶ πρὸς πηδαλιωγὴν ἀλλὰ πρὸς ἐπί τινων ἄλλων μέλλει ἀπορᾶν, δοκύντων μὴ ἅμα τῇ φύσει' δ 
πεκηδαμιωμένον ἂν λέγοιτο, ἢ ἡ κεφαλὴ πρὸς εὐνθϑι ὑπάρχειν. 

Ζ. 
υδ «ς, 



64 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

1: ΣΙΜΠΛ. ι΄ ἢ 6 ). ἡ δὲ τῆς ἐκλείψεως ἐπιςήμη διὰ Θαλῶ των 2) τῶν ἐπιςητῶν ἐπιςήμη ὑδενὸς ἔςαι, ὥςε ἐδὲ ἔςαι ὅλως, 
5.0, ὕςερον ἦλθεν εἰς τὺς ΕἸλνας, ἡ δὲ ἔχλεψις αὐτὴ ὃ ὲ ἐπιςηὸν ἀναιρεθείσης δὲ τῆς ἐπιςήμης μέει ὸ ἐπιςητόν" κἂν γ5 διὰ ῥῳ- 

προῦπῆρχεν. ἀλλὰ τῦτο ἃ δ᾽ ἐναργέξερον . τίνα δὲ τὰ ὀλίγῳ ἐ ἐςὶν δυμίν ἀποβάλωμέν ποτε τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν, ἐδὲν ἧττον τὰ: 

ἐφ᾽ ὧν ἅμα τῷ ἐπιςητῷ ἡ ἐπισήμη ἐς; τὰ ἄνευ ὕλης, τὰ τὰ ὄντα, ὅπερ ἐςὶ τὰ ἐπιςητά, ὦ 25 ἡ ἐν μεσ πρότερον [ῶ 
νοητά, ὦμα τῇ κατ ᾿ἐγέργεαν ἀεὶ ὃ ἐφωίση ἐπιςήμη ἔτθ, εἴτε ἢ ἐν 5 κατηβαίομεν. διέσεως, νῦν δὲ ἀνεπαίοϑ)ητοι τύτυ τῷ διαςήματός ἰ 

ἡμῖν ἐςί τις τοιαύτη ἀεὶ ἄνω μένυσα, ὡς Πιλωτίνῳ ᾧ Ἰαμβλίχῳ ἐσμεν. αὐὸὺς δὲ ἐπὶ τῦ τετραγωνισμῶ τῷ κύκλυ δείκνυσιν αὐτό, . 
| δοκεῖ, εἴτε ἢ ἐν τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν γῷ, ̓ ὥ- ὺ ἣν ὁ ψῇ, ἐκείνην μήπω δ τότε τἰεθιστας αὐτῶ, ἀμφιβίλως λέγων, εἰ ἕςιν μὰ 

ἐπιςήμην ἕλοιτο καλεῖν. δυναῇ δὲ αὶ διὰ τὴν τῶν κοινῶν ὑπόςα- ζητῶ, ἐπιφήμη Α' αὐτὸ ὅπω ἔςι, “ὃ δὲ ἐπις γὴν ἔςιν. ἔς! δὲ τετρα»- 

| σιν εἰρῆοι, τὴν ἐξ ἀφαιρέσεως" ἅμα ἊΣ τῇ ὑποςάσει τότων ἢ ἡ γωνισμὸς κύκλυ, ὅταν τῷ δοθέντι κύκλῳ τετράγωνον ἴσον συςη- 
Ι ἐπιςήμη ἐτῦ: ἀληθὲς δὲ ἢ ἐπὶ τῶν ἐναπλασμάτων τῶν τε ἐν τὴ 4 τύνεθε, τῦτο δὲ ᾿Αριςοτέλης μέν, ὡς ἔοικεν, ὅπω ἔγνεύκει, : 

ἱ φαντασίᾳ ἢ τῶν τεχνιτῶν" ἅμα δ) χίμαιρα ὼ ἐπιςήμη τῆς χα παρὰ δὲ τοῖς ᾿πυθαγορείοις ηὐρῆοϊαί φησιν Ἰάμβλιχος, ὡς δῆλόν 
μαίρας. διὰ τί ἦν ̓ Ἰῤοσεθηδιε ἃ “ἢ ἐπ ̓ ἐδενάς " τι: τιὶς ἀνήρυν ἐςιν ἀπὲ τῶν Ἰξέξτυ τὸ Ἰπυθαγορείν ἀποδείξεων, ὃς ἄνωθεν Ὁ 

ἡ τὰ καθόλι ἢ τὰ νοηξᾶ ὺ τὰ ὁπωσῶν ἐπινούμενα. ἢ ὅτι, κἂν ἧ διαδοχὴν παρέλαβε τὴν μέθοδον τὴς ἀποδείξεως. ἡ ὕςερον δέ, 
ταῦτα ἐν τῇ φύσε, τὰς ἐπινοίας αὐτῶν ὕςερον ἐλάβομεν, ἢ διὼ φησίν, ᾿Αρχιμήδης διὰ τῆς Λυκομήδυ Ὑραμμῆς, ὁ Νικόδημος (Ὁ 

τῶῦτο συμβαίνει ὺ ἐπὶ τότων ν προὔπαρχειν τῆς ἐπιφήμης ὃ ἐπιςητόν.. 45 διὰ τῆς ἰδίως τετραγωνιζύσης καλυμένης, ἢ ̓Απολλώνιος διαΐ 
1ὲ ἊΜ. .91 δ. “ὦ ὧν ἐπιςηὴν τῆς ἐπισήμης πρότερον ἂν τον: γραμμῆς ἣν αὐὺς αὶ μ , κοχλιοειδῦς ἀδελφὴν προσαγορεύει, ἡ ἃ 
21. ναι δόξειε φύσει- ἐπιςητῷ γ5 μὴ ὄντος ἐπιςήμη ὑκ ἔςιν, ἐπιξή- αὐτὴ δὲ τῇ Νικομήδυς, ἢ Κάρπος δὲ δια τινος γραμμῆς ἣν 

μης δὲ μὴ δι ὕσης ὃ ἐπιςὸν δυναῦ εἶναι. ἀμέλει φασὶ Θαλῆν ὃν ἁπλῶς ἐκ διπλῆς κινήσεως καλεῖ, ἄλλοι τε πολλοὶ ποικίλως ἃ 

Μιλήσιον πρότερον ἐπισῖσαὶ τῇ αἰτίᾳ τῆς σεληνιακῆς ἐκλείψεως, πρόβλημα κατεσκεύασαν, ες Ἰάμβλιχος ἱ ἰαῦϑες ἢ θαυμαςὸν 

κατανοήσαντα ὅτι ἐκ τῷ ἡλίν ἡ ΦΕΚΤΗ δέχεδ “ὁ φῶς, διότι ἀὐξρι 20 ὅτι ἀθτο ἐν πολυμαθέςατον ἔλαθε Πορφύριον, ὃς “φαύῷ μῶ" 

μόη Καὶ τὴ ἀπος άσει τῷ ἡλίυ ὃ αὶ ᾿ πεφωτισμένον μέρος ἔχει πρὶ φησιν “Ὅτι ἔςι τις ἀπόδειξις, καθὸ ἔςι κῆμα τετράγωνον κύκλῳ 
δυσμάς, ϑυτικωτέρω δ ὅπτος τότε τὸ ἡλίω, οὶ δὲ κερατοειδὲς αὐτῆς παραβαλεῖν ὥσπερ ἢ ἄλλα χήματα, κατείληπἢ δὲ ὀδέπω ῥδὰ 
ὺ ἀφώτιςον νεύει πρὸς ἀνατολάς ἐπὰν δὲ γένη ἀντιπρόσωπος ηὕρη. λέγωσι δέ" ᾧησί “τινες τῶν μᾷ' ᾿Αριςοτέλην εὑρεῖν. 
ὅλη τῷ ἡλίῳ, κτ' διάμετρον αὐτῷ ἀποςᾶσα, τότε πᾶσα φωτιζεῦ, μήποτε ἦν ὀργανική τις εὕρεσις ἐγένετο τῷ θεωρήματος ἀλλ᾽ ὑκ 
ὅλη ὅλῳ τῷ ἡλίῳ προσβίλλυσα, (ὅλην δὲ λέγω ἢ ἔχ, ὁ πρὸς ἡμᾶς 25 ἀποδεικτική," 

αὐτῆς νενευκὸς μέρος)" ἦρτα δὲ ἀρξηῦ μειδοχ, τῇ ἢ συνόδῳ τὴ πρὸς ᾿ἌΜΜ. ἢ. 93 δ. ὥσπερ ἕν ἐπὶ τῶν εὐθυγράμμων ἐζήτησαν, 
ἂν ἥλιον, τότε πάλιν ὃ ἅ ; πεφωτισμένον νεύει πρὸς ἀνατολὰς τὸ ζητῶσι ἢ ἐπὶ τῇ κύκλυ πῶς δυναὸν τῷ δοθέντι κύκλῳ ἴσον τε- 
ἡλίν τότε ἀνατολικωτέρω ὄντος, “ὃ δὲ ἀφώτιςον ἢ κερατοειδὲς πρὸς τράγωνον εὑρεῖν. τῶτο δὲ πολλοὶ ζητήσαντες ἐχ εὗρον, μόνος δὰ 
δυσμάς. ἐντεῦθεν τοίνυν ἐπέςσε τῇ σεληνιακῇ ἐκλείψει, ὅτι ᾿Αρχιμήδης “ὃ σύνεγγυς ἀνεῦρεν ἃ μότοι ἀκριβὲς ἐχ͵ εὗρε. 
ἐπειδὰν ἐμπέσῃ εἰς ὃ καλεέμενον σκίασμα τῆς γῆς, τῦ ἡ »ἱ 38. ᾿ ΔΑΒΙΔ. ἐπί δὲ ὄντος δύνα ἐπισήμη μὴ ἔἶναι" ἧι ἴσαν 

καθετον αὐτὴ ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν ἡμισφαιρίῳ, πάει, ἣ ἢ συμ- δ τὰ ἃ ἐσρεπ ρὸ τῷ Θαλῆν ἐσρϑθμηλς πρὸς ὅ ψῆηνν ὅτι ἦσαν 

βαίνει αὐτῇ, ̓ παντελὴ ἔκλειψιν, τῶν Ξέτον τῶν ἡλιακῶν. ὩΝα τὰ ἄςρα ἐχ ἧς ἐπιςητά. ὶὶ ὅτως ἢ ἀπὸ τὸ χρόνω" ἀπὸ δὲ τῆς 
. μῶς αὐτὴ προσβαλλυσῶν. ἀμέλει, εἰ μὴ ἐν πανσελήνῳ μένη, φύσεως ὅτως “ὁ ἀπὸ κύκλυν τετραγωνισμός." ἢ φύσει τετρα- 

τῦτο ὁ συμβανει. εἰ τθῦν πρῶτε ὃ Θαλῆς ἐπέςησε τῇ σελη- γωνισ μὸν ἐκ ἐπιδέχεϑ, εἴγε μή ἐπ ἱπικηώ, ἣ ἐπιςγὸν μέν 

νιακῇ ἐκλείψει, δῆλον ὅτι πρὸ αὐτὸ ὃ β Κ' ἐπιςηὸν ἦ ἥν, λέγω δὲ ἡ 35 ἐςν, ἐπιςήμη δὲ αὐτὸ ὀδέπω ἐξίν. αὶ δὲ Σεΐγε ἔςι" πρόσκε 
σεληνιακὴ ἔκλειψις; ἐπιφήμη δὲ αὐτῆς ὀκ ἦν. διὰ “ὃ ἐπὶ τῶν ᾿Αριφοτέλωυς χρόνων ἄληπτον εἶναι “ἐν τετραγωνι- 

1. 92. ταῦτα εἶπε διὰ τὰ ἀπό τινος τέχνης προαγόμενα. σμὸν τῷ κύκλυ. ὁ δὲ ὀδέπω εἴρη ἀντὶ τὸ ὅπω εὔρη. 
25. ναῦτα δὲ ὁ προῦπῆρχεν ἀλλ ἅμα τῷ ἐκ τῆς τέχνης προαχθῆναι ΣΙΜΠΛ. (6.7 δ. ἡ δὲ αἴογησις ἀναιρεθεῖσα “ἃ αἰδ)ηὸν ὁτὸ 

ἃ ἕἶναι ἔχει" τὰ ΚΛ) φυσικὰ προῦπάρχει τῆς ἐπιςξήμη. Ο΄ φυναναιρε: ἀναιρεθέντος δ παῖλιν καθ᾽ ὑπόθεσιν τῦ ζν ἀναιρέϊἢ 5 
18 πορῷ. ἔ. 40. ἐν τῇ μυσικῇ ὁ Καὶ πάλαι τῷ διεσιαίν διαζή- ἃ καὶ ὴ ἡ αἴογησις. ζῴυ γ ἴδιον ᾧὶ ἐν ζῴῳ ἡ ἡ αἴϑησις" αἰδητὰ δὲ εἶναι 
21. ματος ἤκυον οἱ μυσικοί, ὕςερον δὲ ἀμεληθείσης τῆς ἐναρμονίν καὶ κωλύῷ τὰ ἁπλᾶ σώματα ἐξ ὧν “ὁ ζῷον. εἶτα ὦ ὐὐπερ ἐπὶ τῆς 

μελῳδίας, ᾧ καθ᾽ ἣν “ὃ διεσιαῖον διάξημα ἐμελῳδεῖτο, ὀκέτι τὸ ἐπιςήμης ᾧ τῷ ἐπιςητῦ ἐδείκνυτο αὐτόθι πρότερον εἶναι “ὃ ἐπιςη- 
τοιύτυ αἴδ)ησίς ἐςι διαςήματος... ὁ τῷ κύκλυ τετραγωνισν. τόν, ὺ αὶ μόνον ἀπὸ τῷ συναναιρεῖν ὶ μὴ συναναιρεῖοι, δέ, ὅτως 
μός ἐςι ζήτημα, ὁποῖον ἐζητῖτο παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ἐχ εὔρη) ἡ ἐπὶ τῦ αἰϑϑητῶῷ ἢ τῆς αἰϑήσεως. ἡ γδ ἡ Κα αἴδγησις ἅμα τῷ 

δέ πως, ἢ εἰ ἡ εὐρηῦ, ὡς φασί τινες, ἀλλὼ ἐπὶ ᾿Αριςοτέλωυς 45 αἰϑ)ητικῷ ἐςί, ἡδότο τῷ ζῴῳ, ὁ δὲ αἰο)γὸν Ἔπύχονα ὥσπερ 
ὄπω εὕρητο. 

ΞΏΜΠΑ, ι᾽8.7.. ὅτι ἃ ἐπιςγὸν συναναιρεῖ τὴν ἐπιςήμην, ἡ ᾿ Ὁ) Λυκομήδευ γραμμῆς καὶ Νικόδημος] ἑλικοειδῦς γραμμῆς καὶ Νικο- 
δὲ ἐπιςήμη “ὃ ἐπις χὸν ὁ συναναιρεῖ, πρόδηλον δοκεῖ" ἀναιρεθέν. μήδης Βιπιρ!ϊοία ἴα Ατἱδῖοι. ῬΆγε. {. 43 ὃ. 



τα 

ΣΧΟΛΔΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. 66 

ραιτῶνῇ γῦν οἱ ἐξηγηταί.. .. ὅτι δὲ μὴ ὅσης ἐπιήμης δυναὲν εἶναι 

ἢ “ὃ ἐπιςητόν, οἱ ἃ χῷ' τὴν ἐπιτηδειότητα μόνην κρίνοντες τ δυ- 

ἌἌΜΜ. ἢ. θά. ἀνάγκη αἰδ)ητῷ ἀναιρυμένυ συναναιρεῖεχ, ἃ ᾧ νωδν συγχωρῶσιν (ἔχει γδ τὴν οἰκείαν φύσιν πρὸς “ὁ γινώσκεῶχ), 
35.) σΌμΑι σώματος δὲ ἐηειίθοτος μηδὲ ἔμψυχον εἶναι, ἐμψύχυ οἱ δὲ τῇ ἐκβάσει δοκιμάζοντες ὁ συγχώρῶσος. ἐὰν. μὴ πάντως 

δὲ μὴ ὄντος μηδὲ ζῷον εἶναι, ζῳν δὲ ἐναιβεθένειξ μηδὲ αἴϑϑη- 5 μέλλη εἰς ἔργον πνκῤγὶς προχωρήσειν. ὅρα ἦν ὅπως ἄτοπον πώ- 

σιν εἶναι" ἐν γῶν τοῖς ζῴοις ἡ αἴδ)ησις “ὁ εἶναι ἔχει" αἰϑ)ητ ἦν χυσιν οἱ χρίνοντες ἃ ἃ ἃ δυναὸν ψὸ ἐν αὐδὰν τοῖς ἀρχαίοις τρόπον, 

ἀπαριθθντὸς ὐδὲ αἴδγησις ἵσαὺ ὡς ἐδείξαμεν, διότι πᾶσα αἴης Φ' τὴν ὁποιανῶν ἐπιτηδειότητα, ὥσπερ ὁ Φίλων, ἀπορῶντες δὲ 

σις ἐν σώματι ἔχει “ὃ εἶναι ἢ περὶ μόνον αὐὺ ϑεωρέῖο δ τὰ δ πρὸς αὐὰ νῦν κ'' τὴν Διοδωρυ ἔρυιδη αὐτῇ τῇ ἐκβάσει ὃ δυ- 
ἀσώματα ἐκπέφευγε πᾶσαν αἴϑησιν, μήτε αὐτὰ αἰϑήσει ὑπο- ναὸν κρίνοντες, ἢ ὡς ἔνξασιν πρὸς ταύτην κομίζοντες ὺ ὁ 
πίπτοντα μήτε δεκτικὰ ὄντα αἰϑήσεως. ὁ μήν γε ἢ ἀντιςρέφει" 10 ἐπιςγὸν ὡς ἐπις γὲν εἶναι μὴ ὄσης ἐπιςήμης" εἰ δ κ᾽ τὸς πα- 

αὶ 5 ἀναιρεθείσης αἰϑ)ήσεως ἀναιρεῖ ᾧ “ὁ αἰδ)ητόν. τί δή- λααὶς “ὃ ἔχον ἀφορμὴν ὥςε δυναὸκς γενέως, τῦτά ἐςι δυνατόν, 
ποτε; ἐπειδὴ πᾶν ἢ ζῷον ἔμψυχον, πᾶν δὲ ἔμψυχον σῶμα, καὶ ἀληθὲς ' ἂν εἶ ὃ ὑπὸ τὸ ᾿Αριςοτέλυς ῥηθὲν ὅτι μὴ σης τῆς 

πᾶν δὲ σῶμα ἤδη ὦ ἔμψυχον ἡ ζῷον, πᾶν δὲ σῶμα αἰδ)ητόν" ἐπιςξήμης κατ᾽ ἐνέργειαν ἔς: “ἢ ἐπιςὲν δυνάμει. ἀλλ᾽ ἐδὲν τῦτο 

εὅξε αὶ ζῴων ἀναιρεθέντος ἐδὲν κωλύει πλείονα ἄλλα εἶναι, οἷον πρὸς τὴν τῶν πρός τι συνύπαρξιν" ἔδει 5 ὃ ν᾽ μα ϑυκέμει πρὸς ὸὺ 
σῦρ, ὕδωρ, γῆν, γλυκύ, πικρὸν ἢ τὼ τοιαῦτα. 45 δυνάμει παραβάλλειν “ἃ δὲ ἐνεργείᾳ πρὸς “ὃ ἐνεργείᾳ, ᾧ ὅτως 

ΣΙΜΠΛ. ι΄ (. 8. χρὴ μέντοι γινώσκειν ὅτι ἐκ ἀρέσκεἢ τύτοις ὦμα λέγειν τὰ πρός τι. ὑπάρχει δὲ αὐτοῖς τῶτο, διότι σὺν ἀλ.- 
τοῖς ἐπιχειρήμασι" διὸ ᾧ συνεχῶς ὲ δοκεῖν προσέθηρεε, πρόδηλον λήλοις ἡὶ ἐξ ἀλλήλων ἐσίν. 
δὲ λέγειν πρὸς τὴν ἕνςασιν κοινῶς (ἃ ὅτι μὴ δ ὕσης ἐπισήμης μηδὲ ΣΙΜΠΛ. κ' Π1. ἐπὶ Α' τῶν ὅλων (τῶν δευτέρων ἐσιῶν) πάλιν 
αἰϑήσεως τὰ Κ ὑποκείμενα εἰς γνῶσιν τοῖς ἐπιςήμοσι ἢ, αἰολητι- διαφαίνεῦ “ὁ μὴ εἶναι πρός τι" ὁ γδ ἄνθρωπος καὶ λέγε τινὸς ἄν- 

τὰ ἁπλᾶ σώματα ἀφ᾽ ὧν ὃ ζῷον, προὔπάρχει τῇ φύσει πρὸ τῷ 
γενέοχ, “ὁ αἰο)ητόν. 

᾿ κοῖς εἶναι κἰὶ κωλυεῦ, ἐπιςητὰ δὲ ἐκ ἔςιν δὲ αἰοδητὰ ὑδὲ γνως ἃ 29 θρωπος δὲ ὁ βῦς τὸς βῶς δὲ τὸ ξύλον τινὸς ξύλον" ἐσίαν 8 

᾿Π ζυσυοὰ (υ 5) περὶ τύτων διατάττεϊ, ἐν οἷς φησὶ 

.--.--..--- 

ἔχυσι καθ᾽ αὑτά. εἰ μέντοι “ὃν ἄνθρωπον ἢ “ὃν βῶν τινὸς λέγομεν 
κτῆμα, ὥσπερ νὸν ὠγρόν, καὶ καθὸ εἰσὶν ἀποδίδομεν, ἀλλὰ καθὸ 

αἰϑιητὰ ταῖς ἐνεργείᾳ αἰω)ήσεσι, τὰ δὲ δυνάμει ταῖς δυνάμει" συμβέβηκεν αὐτοῖς κτήμασιν εἶναι. ἀλλ᾽ ἐπιςάσεως ἄξιον, διὰ 
τελειοτέρας ὄσης τῆς κ᾽ ταῦτα τῶν ἀπορηθέντων λύσεως ὃ δεο- τί τῦτο ἐκ εἶπε ἢ ἐπὶ τῆς ἀτόμα ἐσίας τῆς ὅλης; ἢ γ) ἐπὶ ταύ- 
μόης τῆς πεὶ τῶν δυνατῶν διακρίσεως, ἀνεβάλετο νῦν αὐτὴν ὡς 25 της δυναὸν ἦν εἰπεῖν ὅτι ὁ τὶς ἄνθρωπος ἢ ἢ οἷον ὁ δῦλος τοὺς ἥν, 

εἰσαγωνγυεὴν πρμμεης διδασκαλίαν, τὰς δὲ ἀπορίας τίθησιν ὦ ἅμα ὡς κτῆμα τ οἰκείῳ δεσπότου. ἀλλ᾽ ἴσως ἴδιον εὑρων ὦ ὡς ἄτομον 

Εἰ ἔτι ζητητικὸς ὧν ἐδὲν ἀφίησιν ἀδιερεύνητον, ἅμα δὲ ᾧ μὰ λ- ὃ τούς τι, μὴ ἔχον ἀκόλυθον τὴν κατηγορίαν, τύτῳ προσε- 

μον νομίζων προκεκινῆο, ἤδη τὴν διάνοιαν τῶν ἀκροατῶν προ- χρήσατο. 

παρεσκευαίοἷς. ἰςέον μέντοι ὅχως μὴ εἶναί ποτε θάτερον τῶν πρός Π1 δ. διὰ τῶτο, ἵνα μὴ εὑρεθῇ τις σία τῶν πρός τι ὅσα, 

ὅλως. βέλτιον δὲ αὐὸὺς ἢ πραγματωδέςερον ἐν τοῖς Μετὼ τὰ 
“τὰ αὶ ἐνεργείᾳ 

| 

84. 
16. 

[ 

τι μὴ ἐχὶ ἡ τῷ ἑτέρα ὄντος. ἡ )) τῆς σελήνης ἔκλειψις ἦν ὦ ἢ 30 ἕτερον ὁ ὁρισμὸν αὐτῶν ἀποδίδωσι ἐν λέγοντα ὅ ὅτι “ἐσὶ τὰ πρός τι 5 
πρὸ Θαλῦ, ἐπιςὸν δὲ ὑκ ἦν τοῖς Ἔλλησι πρὸ Θαλῶ" εἰ δὲ βαρ- οἷς ὁ εἶναι ταὐτόν ἐςι τῷ πρός τί πως ἔχειν; ὑκέτι “ὃ λέγεςχ, πρὸς 
βαροις τισὶν ἦν ἐπιςητόν, ἦν αὐτῷ ἢ ἐπιςήμη παρ᾽ ἐκείνοις, ὥξε ἕτερον ἀλλὰ “ὃ εἶναι τοῖς πρός τι ἀποδύς... ὁ ' πρῶτος ὅρος τό 
ἢ. ἄμφω δεὲϊ εἶναι ἢ μηδέτερον. ἔοικε δὲ πρὸς διαβολὴν τῇ ὅρνυ τί ἐςιν ἐκ ἀπέδωκε τῶν πρός τι, ὁ δὲ δεύτερος ἢ τὴν ὁσίαν ἀφω- 

“τῶν πρός τι ταῦτά τε ᾧ τὰ ἑπόμενα τύτεις λόγειν, διορθώσας, ρίσατο. ᾧ ἐκεῖνος ὶ ἐκ ἀντιςρέφει πρὸς “ὃ ὁριςόν" αὶ ἡ) εἴ τι πρὸς 
αὐὸὺν ἐφιέμενος, ἐνδευινύμενος ὅτι, ἐὰν μὴ φῆ τις τὰ πρός τι 35 ἕτερον λέγεϊ, ἐπειδὴ ἑτέρων λέγον, ᾧ τὰ ἴδια αὶ τὰ μέρη (ὶ ὃ ᾿ 
εἶναι τοιαῦτα οἷς “ὃ εἶναι ταὐτόν ἐσι τῷ πρός τί πως ἔχειν, ἐδε- 
μίαν ἔχει ἀνάγκην ὅτε ἡ συνύπαρξις αὐτῶν ὅτε “ὃ μίαν εἶναι 
φύσιν τῶν πρός τι. δυνατὸν δὲ ἡ πρὸς τὰς ἀπορητοιὶς ταύτας 

εἰποδείξεις ἐνίςαῦχ... ξ. 8 ὃ. πῶς δή, φασί, αἰδ)ηὸν καὶ ἢ ὃ ἐπι- 

γελαςικὸν ἀνθρώπε χέγεῦ, πάλιν δὲ ἡ χεὶρ τινὰς λέγε), τῦτο 

πρός τί ἐςιν" ὅτος δὲ ἀντιςρέφει. ταῦτα Κα ἦν τοῖς ἄλλοις ἐξη- 
γηταῖς τῷ ᾿Αριςοτέλως δοκεῖ" ὁ δὲ χριτυνιύτατος ΣΣυριανὸς... ὃν 

αὐὸς ἀπαδίδωσιν (᾿Αριςοτέλης ὁρισμόν), εἷς “ὃ εἶναι ταὐτόν ἐςι 
ς- τὸν κροῦμεν: πότερον τῇ ἐπιτηδειότητι μόνη, ὥσπερ Φίλων ἔλε- τῷ πρός τί πως ἔχειν, ἰσοδυναμεῖ ἢ Φ Πορφύρεν τῷ προτέρῳ, 
γεν, κἂν μήτε ἦ μήτε μόλλη γίνε, αὐτῷ ἐπιξήμη, ὥσπερ “ὃ ἐν ὃς ντ᾿ τὴν ἔννοιαν ἀποδέδοῦ" ἐδὲ δ τὰ αὐτὰ ἅπερ ἐκὶν ἑτέρων 
τῷ ᾿Ατλαντικῷ. πελάγει Εὐλον καυςόν ἐςιν ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἢ κ᾽ εἶναι λεγόμενα, δι᾽ ἄλλο τι ἔχει τῦτο ἢ διὰ “ὃ εἶναι αὐτῶν ταὐὸν 
τὴν ἑαυτῦ φίύσο; ὁ ἢ ἄρα τῇ ἀκωλύτῳ ἐπιτηδειότητι κριτέον τὲ “ἃ εἶναι τῷ πρός π πως ἔχεν. ἴσως δὲ ἡ διαφορὰ ἐν τύτῳ ἐςί, 
τοιαῦτα, καθόσον πέφυκεν ὑποπίπτειν ἐπιςήμη ὦ αἰολήσει καθ᾽ καθόσον διῶο; Ὁ δ ἀπὸ τῦ τῷ λέγε, ὲ εἶναι ἐνεδείξατο ὡς ἀπὸ 
ἑκυτά, μηδενὸς φανερῶ κωλύματος ἐηιφαμέαν. ἢ τύτων , ὀδέ- 46 ἐναργεςέρυ, ἔπος. δὲ ἀπὸ τῷ εἶναι ᾧ “ὃ λέγεωχ, ὡς ἀπὸ αἰτιω- 
τερον, ὁ δὲ ἐπις ὸν λέγε, ὅταν ἐπιςήμη αὐτῷ ἢ ἡ ἢ ἢ μέλλη σεως δεςέρυ. 

ὺ μέλλη τὴ ἐκβάσει κρίνεοχ, “ὁ δυνατόν: ἀλλὰ τὴν ἐὶ ἐπίκρισιν ΔΑΒΙΔ. ἀπορεῖ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος πρὸς ταῦτα, ὅτι παρὼ 
τότ ὡς τῆς περὶ δυνατῶν χαλεπωτάτης θεωρίας ἐχρμένην πα- θύρας προῆλθεν ἡ λύσις τῆς ἀπορίας" ἐὐλὰ ὃ ἐπὶ τῆς ἑπλῶς 

--- 
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κεφαλῆς, λέλεκ δὲ ἐπὶ τῆς τινὸς κεφαλῆς " ἀνωτέρω δὲ ἐλέγετο ἀναγκαζεῖ τὴν μέθεξιν ἐν τῷ ὁρισμῷ παραλαβᾶν" ὅτι ὃ τὰ 
ὅτι ἡὶ κεφαλὴ ζῴν κεφαλή, νῦν δὲ ἐπὶ τῆς ὁρωμένης κεφαλῆς λέ- πρός τι, ἃ ὁρίζε,, τὰ μετέχοντά ἐςι, δηλοῖ “ὁ πληθυντικῶς εἰρῇ- 

λυῦ, ἥτις ἐςὶν ἐπὶ μέρας" ἡ γὺ καθόλων κεφαλὴ ἀόρατος. διὲ οχ, τῆς τῷ γώες αὐτῶν ἰδιότητος μιῶς ὅσης. ὅλως γ θδὲ δυ-- 

αὐὲς λέγει λύσιν ἄλλην" φησὶ ἡ) “συλλέλυταί μοι “ὃ πρῶ- ναὸν οἶμαι περὶ τῆς ἀχέσεως αὐτῶν εἰπεῖν ὅτι πρός τί πως ἔχειν 
τον, ὃ ἐπὶ τῆς ὁρωμώης κεφαλῆς λέλυ, ἥτις ἐςὶν ἐπὶ μέρυς. εἰ 5 ἄλλο πρὸς ἀλλο κτ' τῶτο θεωρέϊἢ, ὥσπερ. ᾧ ἡ τὸ ἔχειν κατηγορία 
ἢ εἴ τις κεφαλὴ μή ἐξι τῶν πρός τι, ἐδὲ ἡ ἁπλῶς κεφαλὴ τῶν ἐκ ἐν τῷ ἔχειν τι αὐτὴν λέγε ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἄλλο τι ἔχειν. σαφέ- 
πρός τι, εἴπω (ὅσα γδ τῶν ἐπάνω κατηγόρευῦ ᾧ τῶν ὑποκάτω), τερον δὲ ταύτην τὴν ἔννοίαν δηλῶσιν ὅ τε τῷ ᾿Αχαϊδεῶ ὁρισμός, λέ- 

ὶ εἰ ἡ ἁπλῶς κεφαλὴ ἐκ ἐξὶ τῶν πρός τι, ὑδὲ ἡὶ τὶς 2κεφαλή, διὰ γων “ΟἿΣ “ἢ εἶναι ταὐτόν ἐςι τῷ πρὸς ὁτιῶν πως ἔχεν," ἡ ὁ ̓ Αρί- 

τὴν αὐτὴν αἰτίαν." καί φαμεν ἡμεῖς πρὸς “ὃν ᾿Αλέξανδρον ὅτι σωνος ἢ ὁ ̓ Ανδρονίκυ ὁ λέγων “οἷς ὁ εἶναι ταὐτόν ἐςι τῷ πρὸς 
ὅσον ἀπὸ τῆς λύσεως συ, ἐκ ἔξαι ἐν σημαινόμενον τῶν πρός τι “ὸ 10 ἕτερόν πως ἔχειν " ὡς 7) ἐπὶ τῶν μετεχόντων τῆς τῷ πρός τι χέ- 

διὰ τὴν πρὸς “δ γώος ἀναφορεν, ὃ ἀνωτέρω ἡμῖν δέδεικ)" δυνατὸν σεως αὶ κῷ' ταύτην ἀφοριζομένων εἴρνο τῶτο, εἰ ἡ δύναταί πως 

δτῷ μερικῷ μὰ ὑ ὑπάρχειν, τῷ δὲ καθόλυ ὑπάρχει, εἷον ἡ τὶς ᾧ ἐπ᾿ αὐτῆς ἀκείεοχ, τῆς Χέσεως" δ δὲ εἶναι τῶν κτ' πρός τι χέ- 
γραμματικὴ μὴ σα τῶν πρός τι δι ἐκυσί διὰ ὁ γόος τῶν σέων ταὐτόν ἐςι τῷ ἕτερον πρὸς ἕτερόν πως ἔχεν. 

πρός τι λέγε εἶναι. τί ἦν ἀπορεῖς τὴν τινὰ β' κεφαλὴν μὲ εἶναι ἌἌΜΜ. Ε 101 δ. ὑπόληψιν ἐνταῦθα τὴν ὠἀμυδρὼν ἢ ἀβέ- 88 

τῶν πρός τι, τὴν δὲ καθόλε τῶν πρός τι εἶναις οἱ περὶ ̓ Αμμωνιον 15 βαιον γνῶσίν φησιν, τὴν οἷον δόκησιν" ἡ δὲ ἐπιςήμη γνῶσίς ἐςιν ἴ" 
δέ ἡπσν ὅτι ἐδὲ ἐπὶ τῆς ταλῦς δυνατὸν εἰπεῖν τίνος ἐςὶ κεφαλή, ἄπταιςος ἢ ὑπόλογψις ἀμετάπειςος. 

η. ἐπὶ τῶν ὁμοίων ζῴων, λύκυ κ κυνός, φαττης τὸ πεῤτείβεὶ ὁ 8 ΣΙΜΠΑ, κ' 4. ὁ Κ΄ ̓Αρχντας, ὡς ὺ πρότερον εἴρηῦ. 8» 
διακριτικώτατος ἸΞυριανός, ὅτι ἐδὲν διαφέρει ἡ πρώτη ὑπογραφὴ μἶ' τὴν ἀσίαν εὐθὺς εὐθὺ τὴν ἦν ποιότητα. «ἢ Εὔδωρος δὲ τῷ 
τῆς ῥευχερας ἀλλ ἢ ἢ ἐξήγησίς ἐςν ἐπρα τῆς ἑτέρας. διὰ τί δ περὶ τῆς ἀσίας λόγῳ “ἐν περὶ τῆς ἐοιδτηδος λόγον, κα ὸ μ τῦτον ὃν 

τὰ πρός τι ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐξὶν ἑτέρων εἶναι λέγεξ ; ἐπειδὴ “ὃ εἶναι Ὧ περὶ τῷ ποσῦ συνεζεῦχθαι φησίν" τὴν γδ ἐσίαν ἅμα τῷ ποιῷ ἢ 
ἔχει ἐν τῇ πρὸς ἕτερον χέσει. ὃ δεὰ τί οἷς τὸ εἶναι ἔχει ἐν τῇ πρς ποσῷ συνυφίσανχ, μ᾿ δὲ ταῦτα τὴν χρονικήν τε ἢ τοπικὴν κα- 
ἕτερον χέσει; ἐπειδὴ αὐτὰ ἅπερ ἐςὶν ἑτέρων εἶναι λέγε. ἀλλ τηγορίαν παραλαμβάνενχ,- πᾶσαν ηδ ἐσίαν πῶ τε εἶναι ἡ ποτέ, 
εἰ ἄρα σαφεςέρα ἡ Τιλατωνική, ἐπειδὴ πρόσκειῶ “ὃ λέγε, ἀσα- δηλονότι τὴν «ἰδδητήν. .. πῶς δὲ καὶ ΩΝ ὁ ὁ ᾿Αριοτέλης ὀόξει μὴ πάντη 
φεςέρα δὲ ἡ ̓Αριςοτελική, ἐπ᾿ ὠμφσοτέρων τῶν ν ὅρων ληπτέον, τῆς ἀπιθάνως μῇ τιὶ πρός τι τάξαι “ὃ ποιόν; ἣ προέταξε Κα τὴν ὀσίαν 
Πλατωνικῆς ἢ τῆς ᾿Αριροτελωκῆς, ἢ ἐπὶ ἑνὸς ὅ ὅρυ “ὃ “λέγερ" ἐπὶ 25 τὸ ποσῶ, διότι τὴν ὕπαρξιν αὐτῷ παρέχει" “ὃ δὲ ποσὸν τῷ πρός 
δὲ τῆς ᾿Αριςοτελικῆς ἐχ ὥτως, οἷον πρός τί ἐφιν ὅ ὅσα αὐτὰ ἅπερ τι ποσῷ τἂν αἰτίαν ἐνδίδωσι τῷ εἶναι, ἀφ᾽ ὃ οἱ λόγοι παράγονῇ 

ἐςὶν ἑτέρων ἐ ἐῦαι λέγε, ἵνα λαμβοίνης ἐπὶ ἱνὸς ὅρυ, οἷον κεφαλῆς ἐκ δὲ τύτων αἱ ποιότητες τὴν ὑπόξασιν λαμβανυσι" ὺ ἅτως ἡ 

ὺ ζῳν τὴν Καὶ Α' κεφαλὴν τύχϑν τινὸς λαμβάνεις, ὀκέτι δὲ ἡ ὃ γα τάξις ἐπιπλέκεϊ τῶν πὐφηγυριῶν: ἐκ ἀσόβλητος δέ ἐςι ἡ ἡ πρὸς 

ὃ λέγεῦ ἀξιοῖς πρὸς τὴν ἘΜΙΆλΗν λέγεθχ, - εἱ δ ὁ "λέγε" ἐπὶ τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν τείνυσα αἰτία τῆς τάξεως... περὶ δὰ 
τῶν δύο ὅ ἐρῶν νοηθῆ ἔχυσα ἡ ἡ ὑπογραφὴ τῇ 9 Πλάτωνος, ὑχ ἐτὸ 30 τῆς ἐπιγραφῆς ζητῦσι, διὰ τί περὶ ποιῶ ἢ ποιότητος ἐπέγραψεν: 

αὐτὴ ὑδὲν ἄτοπον. ἀλλὰ ᾧ τῇ ̓Αριςοτελικῇ ἄτοπον ἵπεῦ ὑπο- ἄμα ταὐὲν ἐξ ἀμφοῖν δηλθῆ, ἥ ἡ αὶ ποτης ὃ ἐχόμενον κα αὶ αὐτὴν 
γραφὴ, εἰ ἐπὶ ἑνὸς ὅρν ληφθείη μένον ἡ ἡ ἀπόδοσις. ἐδὲ δέ φησιν τὴν ἰδιότητα δηλοῖ, ὃ δὲ ποιὸν “ὃ μετέχων :... ἀὶ δοκεῖ δὲ τῷ 
ὁ ὁ ᾿Αριςοτέλης ὅ' ὅτι φαύλη πάντως ᾿ ὑπογραφὴ Πλατωνος. ᾿Αριςοτέλως ἡ ἐπιγραφὴ εἶνας (δὲ δ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπθησε 

ὃς ΣΙΜΠΛ. κ' ἢ. 3. τοὸὲς ὃν νῦν ἀκριβέξερον ἀποδοθέντα ὁρισ- τῦτο), ἀλλὰ γραφέως ἑμερτημα τῶτο ὑπολαμβανεσιν οἱ περὶ 
ΞΔ. μὸν τῦτον ἐπιχειρῶσι διασύρειν, ὡς “ὃ ὁριὺν ἐν ἑαυτῷ παραλα- 35 ἐν᾿ ̓Αχαϊκὸν κα ἡ “ὃν ̓Αλέξανδρον" ὑπεμνηματισμόώνον γ5 αὐὴ εὑρόντα, 

οἰ ή δις Κα βόντα, τὰ δὲ πρός τι ὁριζόμενον, εἷς ὃ ἔῶ φησί, ταὐτόν ἐξι τινὰ ὡς μέρος κατατάξαι. εἰ δέ τις ἡ ὡς Ἐέλο: ἐπυεα μα 
οὐερςς, ον δος »τῷ πρός τί πως ἔχειν. ἀλλὰ ἢ ἐπ4 6} τὴν ὠπόδοσιν ἐποιήσατο, μώῳ συνηγορεῖν βύλοιτο, ὃ ταὐὸν ἐρεῖ σημαίνειν τὴν ποιότητα ὺ 

᾿ ὡς ᾧ. Βοβᾷ ὃ ̓̓Αρίφωνι δοκεῖ. ὅπερ ἢ αὐὸ κακία ἐμισμ ἐῶ ὁ ποιόν, ὠπ᾽ αὐτῶ τῷ τῷ ̓Αριφοτέλυς πισύμενος ἐν λόγον, ὃ ὃς ἐν τοῖς 
κοὐ γε ἦς διόπερ ὃ ἀκ ὡς ἐπὶ σαφέέρον μεταλαμβάνων “ τὰ πρός τί θεολογικοῖς (Μείαρξ. δ΄ 14) ὁ ὁ κ᾿ τὴν ποιότητα Μόνον ἃ ἁπλῶν 

τ, πῶς ἔχοντα" φησὶ “ταῦτά ἐςιν, οἷς “ὁ εἶναι ταὐτόν ἐςι τῷ πως 40 τάττει ἀλλὰ ᾧ “ὃ ποιόν, κ' “ὁ πάθος αὐὰ τῆς ὀσίας ἐπ ῆο 
πΠτ Ὁ ἔχειν πρὸς ἔτερον:" ὺ ὅτως δὲ ᾧ ̓ Ανδρόνυος ἀποδίδωσι. τὴν δὲ παθος δὲ “ὃ αὶ ἐν τῷ πάχεν ἐςὶ ὃ δὲ ἐν τῷ πεπονθέναι, ἡ ὃ μα 

ἀπορίαν ὁ Κ᾿ Αχαϊκὸς λύων φησὶν καὶ ὁβίεὺ ὁ ἐν τῷ ὅρῳ παρειλῆ- τῷ πάχειν τῆς τὸ πεχο ἐὶ κατηγορίας, “ὃ δὲ ἐν τῷ ὙΠ 
φθαι, ᾿λλὲ καὶ ἢ τῷ δευτέρῳ πρός. τι ὁμωνύμως" αὐὲν κεχρῆργαί ἡ μοδες ἐςίν... ἃ ᾿ ὧν ἔνομα τῆς ποιέτητος δωα πρῶτον ὁ 

φῆτοε ἀντὶ τῷ πρὸς ὃ ὁτιῶν πω ὠμῷ ϑϑλῇ δέ τις κἀκεῖνο λέγειν, Πλάτων ἐνμρρννώως τος αὐὸὺς ἐν Θεαιτήτῳ (φ. 482 4) ἐ ἐπίσης. 

ὅπερ ᾧὶ πρότερον, ὡς τὰ Ὑενικοίτατα, ἡ ἀρχηγοκώτατα γένη δι᾿ 16 μαίνεῦ ὺ παράγει “ὃ ὄνομα ἀῤῥυῤῥρενανηι τῶν δὲ παλαιῶν οἱ ἃ 
ἈΡΡΕ ἀνάγκη σαφηνίζεχ, ἅτε μὴ ἔχοντά τι καθολικωύτερον : ἀνήρυν τὸς ποιότητας τελέως, “ὃ ποιὸν συγχιυνρῶντες εἶναι, ὥσπερ 

ὃ κρὶ νόμον τις αὐτῶν ποιήσεῦ τὴν ἀπόδοσιν. λύνσι δὲ ἢ ὅτω ᾿αντιϑόης, ὅς ποτε Πλάτωνι διιμφισβητῶν “ὦ Πλάτων" ἔφη 
"ΟΝ 

᾿ ἐπορίαν,.. ὁ τὼ μετέχοντα αὐτὰ ὁριζόμενος κτ' τὴν μέθεξιν : “ἵππον Κι ὁρῶ, ἱππότητα δὲ ἐχ ὁρῶν καὶ ὃς εἶπεν “ἔχεις αὶ ᾧ ἵσπος 

ῃ 

τη τν ἀὴ 

“ ῬαδΝ 
{πε Ὥ Ὁ] “7 

ὡτλρ μά ἐνηρος νην ς 



{{- «οιότηϊες - δέω ὁ τοῦ - φκι͵ Θ σι ὃ φ.ν. " 

ἍΜ 5 «:4 εαϑω2 το! Ἐν τς -ἕξες. δ ως εκ ἐὸ τί, 
κ ᾿ς βνουγίλ δυν-ἐ: ον, 

᾿ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. , 61] 

ὁρῶ τόδε “ὃ ὄμμα, ᾧ δὲ ἱππότης θεωρεῖ ἐδέπω κέιτησαι" ὴ ΔῈΝ. θαυμάζω δὲ τῶν ἸΣτωϊκῶν χωριζόντων τὼς ἕξεις ἀπὸ 
ἄλλοι δὲ ἦσαν τιψες Ταύτης τῆς δόξης. οἱ δὲ τινὰς μα ἃ ἀνήρν ποιό. τῶν ἑκτῶν" ἀσώματα ὃ μὴ παραδεχόμενοι καθ᾽ ἑαυτά, ὅταν 

ΐ ἐφτὶ τινὰς δὲ κατελίμπανον. τῶν δὲ ὑπόςασιν αὐταῖς ὑΐδυντὰν ἐξεχελεῖν, δέον ἢ ἦν, ἐπὶ τὰς τοιαύτας διαλήψεις ἔρχον. εἰ δὲ ὑδ᾽ 

ἕὶ πάσας ἡγῶῦντο ἀσωμάτυς, ὥσπερ οἱ ἀρχαῖοι, οἱ δὲ τῶν ἕ αἱ ποιότητες ἄνευ τῶν ποιῶν, ἐδὲ αἱ ἕξεις ἄνευ τῶν ἑκτῶν, ὑδὲ 
ἀνυβέον ἀσωμάτυς τῶν δὴ σωμάτων σωματικαῖς, ὥσπερ οἱ 5 αἱ διαφοραὶ ἄνευ τῦ ὑπενίμσαν ϑθευρηθήσενῦ, ἀλλὰ τῷ ἁριςικῷ 
| ΣΞτωϊκοί, διαμφισβητεῖἢ δὲ ὶ τῦτο παρὰ πᾶσι, πότερον, ὥσπερ ἑαυτῶν λόγῳ σνμπλοηριΐσυσι τὼ ὑποκείμενα. 

τοῖς ὑποκειμένοις τῷ εἶναι αἰτίαι εἰσὶ ἢ τῷ ποιοῖς εἶναι, ὅτως δὲ ἢ ΣΙΜΠΛ. κ' ἢ 6 ὁ. ἀλλ᾽ ἄτοπον, φασίν, ἀπὸ τῷ ὑςέρυ “ὦ 

αὑταῖς τῦ εἶναι τοιαύταις τὴν αἰτίαν ἐπιφέρασιν, αὐτοσύςατοι ὅσαι πρότερον διδάσκειν ὃ ἀπὸ τῷ. ὁμοίως ὦγνου μέν, ὼ ἋΣ αὐὰὴ δι᾽ 

αὶ εἰς ἑαυτὰς ἐνεργῦσαι, ἢ, ἄλλων αἰτιῶν δέον εἰς “ἃ εἶναι, κἀκεῖ- ἑαυτῶ ἀποδιδόναι" εἰ δ ποιότης μέν ἐςιν ἣν ἔχει ὁ ποιός, ποὺς δὲ 

ναι ἄλλων, ἢ τῶῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον; πολλὴ δὲ ζήτησίς ἐ ἐςι ὸ τίνας 10 δ ἔχων τὴ ποιότητα, αὐτὴ δι’ ἑαυτῆς ἀπεδόθη. πρὸς ὃς. ῥητέον . 
] χρὴ ἐσιώδεις ποιότητας τίθεοὶ καὶ ὃ τίνας καὶ τοιαύτας ; διὰ τί ὃ μία ὅτι ὀχ οἷδντε τῶν πρωτίφων γενῶν ἐκ προτέρων ποιεῖοχ, τὴν διδα- 
ὶ ὁ ἢ αὐτὴ ὅσα ἡ λευκότης ἐν ἐπὶ ̓ ψιμιμυθίν κὶ γάλακτος ἐσιώδης σκαλίαν, ἐδὲ δυνωὺν κτ' τὴν ἐν τῇ φύσει τάξιν ἀ ἀπὸ τῶν πρεσβυ- 
; 4 γονενς ἐπεὶ δὲ ὁ ῥῴδωόν ἐςι διακρῖναι, ἐκάλων Κ᾽ ἦν τὴν ποιότητα τέρων καὶ ὺ ἡ μὰ ποιεῖν, τὴν περὶ αὐτῶν παράδοσιν " ἐδὲν γαρ 

ἕξιν οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ΣΣτοᾶς, οἱ δ ἀπὸ τῆς ̓Αχαδημίας ἀπὸ τῷ ἔχ ἔχε- ἐςιν αὐτῶν πρότερον, ἀλλ᾽ ὠπὸ τῶν ἡμῖν προσεχεζέρων καὶ Ὁ νωβν- 
ΕΝ τὰς ἕξεις ἱκτὰ ἑκάλων, ὥσπερ τὰ ἐννοήματα μεθεκτὰ ἀπὸ τῷ ις μωτέρων ἀνάγκη ποιεϊοῦς τὴν ὑπόμνησιν" Ὑνωριμετερον δὲ ἃ προ- 

Ὁ τὰς πτώσεις χεικτας, βπὶ τὸ τυγχάνειν, κα Ὅ χα σεχέςερον ἡ ἡμῖν τῆς ποιότητος “ὃ ποιόν, εἴπερ Ὑ Κὰ ποιότητα καὶ ὺ 
γορήματα ἢ συμβάμαται ἀπὸ τῦ συμβεβηκέναι. ὶ ἡ αὶ ἀρχὴ ἐναιρῦσί τινες ὡς μὴ ὑφεσῶσαν ὅλως, “ὃ δὲ ποιὸν ἐδεὶς ἀναιρεῖ, αὶ 
τὸ δόματος τῷ ἑκτῶ ἀπὸ τῶν ἕξεων παρήχθη, ὅὕξερον δὲ ἐπιδιό- ὸν Κα ἵππον ὁρᾶν ὁμολογεῖ ὁ ̓Αντιωένης, τὴν δὲ ἱππότητα μὴ ὁρᾶν, 
τεε τὄνομα ὁ Τὴ τὰς χέσεις, οἷον προβολὴν κα ὸ καθισιν, ἐπί τε ἢ “ὁ κ' ὀφθαλμοῖς ὁρῶ), ἡ δὲ λογισμῷ καταλαμβένεῷ, καὶ ὼ ὃ 
τὸς χωήσεις, οἵα ἐςὶν ἡ περιπάτησις, ἐπί τε τὰς συνθέτυς ἐκ κι- 20 ἐν αἰτίων τάξει προηγεῖ), “ὦ δὲ ὡς ̓ ἀπέέμδμα ἕπεῦ, ἢ ὃ μὰ 

γήσεων ὺ χέσεων καταφείσεις, οἵα, ἡ ὄρχησις εἶ. οἱ δὲ προσελείμε- ἐςι σῶμα ὺ σύνθετον, “ἃ δὲ ἁπλῶν ἡ ἀσώματον. μαρτυρεῖ ᾿ δὲ ἢ 

βανον ἢ τῆς πρός τ “τί πως ἐχόσας͵ χψήσεις, οἵα, ἡ ἔγχυσις αὶ ὼ ἡ Πλάτων τὴ ϑάμυχον τὸ τῆς ποιότητος ὀνόματος, ἐν Θεαιτήτῳ 

ἔκχυσις, ὴ ἔτι τὰς ς πρός τί τί πως ἐχέσας 9 χέσειρ, οἵα ἡ ἡ ἀπάτη, ἢ .(. 182 4) λέγων “ἴσως ὧν ἡ πούτης ἅμα ἀλλόκοτόν τι φαίνεῇ 
ἔσι τὰς ἐν γένει τῶν κινήσεων ὃ αέσεων, ἃς ἃς ὅτε κυήσεις βοῇ ὄνομα, ̓  αὶ μανθάνεις εἰϑρόον λεγόμενον." ἐν Ε7. καὶ εἰ ὁ ̓ Αριζο- 

εἶναί τινες ὅτε χέσεις, οἵα ἡ ἃ αὐ τῶτο κατόρθωσις ἢ ἡ αὐὲτ' τῦτο 25 τέλης (ὦ ἃ ὶ τὰ ἑκτὰ καὶ δ: τὰς ἐνεργείας περὶ ἡμᾶς πολ εἰπεῦ, οἱ δὲ 

εἱμαρτία θεωρεῖ. ἢ οἱ ὶ ἀπὸ τῶν ἕξεων μέχρι τῶν τῶν ἐνεργειῶν ἐξ ᾿Δχ ᾿Ακαδημίας ἀμφότερα ἐκτός, οἱ δὲ Σξτωϊκοὶ τὼ κα ἑκτὰ περὶ 
Ε ἑκὲν τετάχθαι, οἱ δὲ προσλαμβανυσι ἢ τὲς πεί- πεί- ἡμᾶς τὰ δὲ ἐν δεργήματα ὶὶ τὰ ποιήματα ἐκτός, συγχέαντες τὰς 

«αἰς.. ὁ δὴ ̓ Απίσατρος τν πομιοτς ὁ ἐξ ἀμ ὶ τῷ καὶ δύο δ δόξας, συμφώνως ἑαυτῷ ὁ ̓Αβιφοτέλης ; συνῆψε τῇ ποιότητι υδμεὲ καζς. 
συμπτώματος σῳμάτων ἡ ἀσωμάτων, οἷον τῷ τί ἣν εἶναι. δὲ Ὁ ποὸν ὡς ἕντα ἀμφότερα περὶ “ἡμᾶς: τῶν δὲ Στωϊκῶν τινὸς 0 - ͵ ὶ 

[πρῶτον] κρ' τε τ, δε μα, ἀπὸ τὸ ἔχεως ἑκὲν ἐκλήθη, ὕςερον 30 τριχῶς ἡ ποιὸν ἀφορ ἀφοριξόμενοι, τὰ Κ' δύο σημαινόμενα ἐπιπλέον "' Τέρῖς 9 στ, 
δὲ κύριον ἔδοξε. ε ὁ ἔνομα τῦ ἐκ ἐκτθ ὃ μ μὴ ὴ ἀνακεκλιίεχ, ἀπὸ τ τῷ κατὴς τῆς ποότητος λέγυσι, “ἃ δὲ ὃν ἥτοι τῦ ὑὸς μέρος συναπαρτίζ εἰν 

] ορήματος. ὃ εἴ τι αὶ ἕξις ᾧὶ ποιότης, πάντως τῶτο ἢ ἑκτόν. αὐτῇ φασίν- λέγωσι Ἃ ποιὸν καθ᾽ ἐν ̓  σημαινόμενον πᾶν ὃ τὶ 
! ἐπιπλέον δὲ ὃ ἑκὲν τῆς ἕξεως, ὡς εἰηῦ. ἡ δὲ ̓ Αβανείλης περὶ δαφορών, εἴτε κινόμενον εἴη εἴτε ἐχόμενον, αὶ εἴτε ϑυσαναλύτως ΓΙ Ὄ- 2. 
| τύτων δέξα καὶ ᾧ τῶν παλαιῶν ἐςὶ τοιαύτη. ἀσώματα τὰ ἑκτὰ εἴτε εὐαναλύτως ἔχω: κῷ' τῦτο δὲ αὶ μόνον ὁ φρόνιμος καὶ ὸ ὁ ἴων ΞΡῈΣ 
παΐντα. ὅτοι ὑπολαμβαῖναν" ἁπλύφξατα δ ὃ τῇ φύσει π πρῶτα 35 προτείνων ἀλλὰ ἡ ὁ τρέχων ποιοί" καθ᾽ ἔπαβιν δέ, καϑ᾽ ὃ ς 
πα νῆες ἢ ὃ ὡς δὲ μέρη ἐκείνων ὧνπερ τὰ ἐκτά, αἴτια δὲ μόνον, τὰς κινήσεις περιελώμβανον ἀλλὰ μένον τὰς έσεις, ὃ δὰ ὺ “δι. ᾿ Ἵ Ἔ ΟΣ 

ταῦτα ἐκ ἔξωθεν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἔωσυ ἐμπεριέχονῇ παντα, ἀριθ-. ὧντο ὸ ἰχόμενον [ διαφοράν, οἱ Κ' ᾿ ἀπηρτισμένως χῷ' τὴν ἐκφο- ἡ τ ι 

μοὶ ἡ “λόγοι τινὰς ἐν ὕλη ταῦτα δ ὑπεὸ ἀριθμεὸς Κὶ οἱ ἐπιυβαγόρειοι ρὴν ὐλὰ ἡ τὴν ἐπίνοιάν εἰσι τοιῶτοι, οἱ δὲ ἐκ ἀπηρτισμένως" ἢ ᾿ 
ὃ λόγυς ἐν τῇ ὕλη ὠνόμαζον τὰ αἴτια ταῦτα τῶν ὄντων ἣ ὄντα, τύώτυς ' παρητῦντο, τὸς δὲ ἀπαρτίζοντας καὶ ὴ ἐμμόνως ὄντας “ σ᾽ “ “Ὁ 
τὸ ὡς ἂν οἱ νῦν φαῖεν, τὰ ἑκτά-" οἱ δὲ ἢ λόγυς ἀσωμάτυς. ὑποτί- 16 διαφορὰν πορὶς ἐτίθεντα, ἀπαρτίζενν δὲ κτ' τὴν ἐκφορὰν ἔλεγον (] ΤῈ 
βενῇ ταῦτα, παρ᾽ ὃς ἑτέρας ἀεί, τὸς δὲ ἑτέρυς ὃ ἡντὰς αὶ ποριλία τὸς τῇ ποιότητι συνεξισυμένυς, ες “ἦν γραμματικὰν ἢ ὃν. φρόν- γῶν δ τ ἜΝ 
τῶν ὄντων αἴτιαι διαφοραὶ ἢ τῶν πρώτων ςοιχείων ἢ τῶν ἐκ τύ- μον" ὅτε Ρ πλευναίζει ὅτε ἐλλείπει τύτων ἑκότερος παρὰ τὴν 
τῶν συἡκριμάτων ὑφίςανἢ. ἀϊΐδιοι δέ εἰσιν οἱ ἀριθμιοὶ ὅτοι ᾧ λό- ποιότητα " ὁμοίως δὲ ᾧ ὁ φίλοψος ᾧ ὁ φίλοινος. οἱ μέντοι περὶ 
οι, ὥσπερ ἢ ἡὶ ὕλη" αἱ μέντοι κνήσεις αὐτῶν ἡ ἐν ἀλλήλοις τῆς ἐνεργείας τόσται ὥσπερ ὁ ὀψοφώγος ὼὶ ὁ εὐόφλυξ, ἔχοντες 

" θέσεις τάξεις μετάπτωτοί τε ᾧ ἐκ ἀΐδιοι" ὥσπερ δὲ ὠφεςὦτες 46 μέρη τοιαῦτα δὶ ὧν ἀπολαύυσιν ὅτως λέγον" διὸ ᾧ εἰ μέν τις 
: ἐνυπάρχυσιν οἱ λόγόι, ἐδέπωι ῥυθμίζοντες “ὃ ὑποκείμενον κα χήμα- ὀψοφαγος, ἢ φίλοψος πάντως, εἰ δὲ φίλοψος, ὁ ἀ πάντως ὀψο- 
᾿ χίζοντες, ἀλλ᾽ ὡς οἱ ἐν τῷ σπέρματι λόγοι κθ' συμβεβηρὸς οἱονὶ φάγος" ἐπιλειπόντων γδ τῶν μερῶν δι ὧν ἐψοψαγε, τῆς αἰ ὀψο- 
, ἐνυπάρχυσω ἀκρατήτως ἐνόντες. ᾿ φαγίας ἀπολέλυϊ, τὴν δὲ φίλοψον ἘΠ ἐκ ἘΞ εἰμὴ ὃν 

φ πεν ιν 



68 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

τὸ λεγομένυ ἡ ποιότης » δ τελευταῖον ποιὸν συναπαρτίζει πρὸς ἀφορίζοιτο, ὑκ ἔςιν ὕπαρξις αὐτῶν" πῶς ᾿ δὴ ἡ ἡμετέρα ἴξις 

σὲ ποιόν " δὶὸ καὶ ὃ ὅταν ὁρίζων τὴν ποώτητα «χέσιν ποιῶ ὕτως ἀκυ- ἔςαι χωριςὴ ὃ ἡ μεέτεχομάνη καθ᾽ ἑαυτήν; εἰ δὲ ὕὅτως τις αὐτὴν 

'φών τῷ ὅρυ ὡς τῷ ᾿ τρλτν ποιῶ παραλαμβανομένυ" μοναχῶς δ λαμβάνει ὡς ὦ ἴὰν παρῶσαν οἡ ὡς μετεχομένην ἐν τοῖς ποιοῖς, 
ἡ ποιότης λέγε κατ᾽ αὐτὸς τὺς Στωϊκύς, τριχῶς δὲ ὁ ποιός... ᾧ ϑτως ἐχομένην ὡς τῶν μετεχομένων Ὑίνεοχ, ἔςαι αὐτῶν ᾿ 

ΙΝ 7 δ. ὃν ἢ ὁ ἢ ἐσιώδη λόγον τῆς ποιότητος ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικὰ 5 ἀληθὴς ὑπόςασις... [, 2. ἐδὲν ἃ ἄρα τὸ ποσὸν συμβάλλεῇ εἰς τὴν 

(δ΄ 14) ὁ ̓Αριςοτέλης ἀπέδωκε, “ἐν δὲ ἐννοηματικὸν ἐνταῦθα... ὑπόςασιν αὐτῷ, ὡς δοκῶσί τινες τὸ Πλάτωνος ἀκθειν, ἀλλ᾽ ἔςιν 

" οἱ περὶ “ν᾿ Ανδρόνυκον Ἰξών ἐκ ἀφ᾽ ἧς ἔχυσι ὀράμεὺς ὠνομαως ἀμέριςος περὶ τὰ σώματα μεριζόμενος. 
ἀν δηε δ) αὐτὺς ( (ποι) ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἧς ̓ξξυσι" ὅθϑὲ ὃ εὖ πρὸς τὸς Μμελλιίσας ᾿ἌΜΜ. ἢ, 106. δια τί δὲ πρόσκει ὃ ὃ “καθ᾽ ἦν ποιοί τινες λέ- 

ἕξεις διακειμένως ὅ ὕτως 5 καλεῖ, ἢ οἱ ἸΣτωϊκοὶ δὲ χτ' τὰς αὑτῶν γοῦν" ἢ διὰ ὁ δι᾿ αἰδῶ ἔρεθθοξ ἣ τὴν διὼ φέβον ὠχρίασιν. αὶ ὃ 
. ὑποθέσεις τὴν αὐτὴν ἂν ἀπορίαν τρισαγεηοὰν τῷ λέγοντι λόγῳ 10 ποιότητες αὖ, ἐπειδὴ μὴ ἐβεύθίαρη ἥ ὠχρίαι οἱ αἰδεηέντες ᾧ φο- 

{σι ΓΑ “Φ ποιότητα πάντα τὰ λοιπὰ λέγεεχ," τὰς γδ Ἀ ΥΡΗΝ ἑκτὰ βηθέντες λέγον (φθάνει ἡ τ τρλαηγορίαν ἡ μεταβολή ». ἀλλ᾽ 
: κ7α λόγοντες ὅτοι ἐπὶ τῶν ἡνωμένων μόνων ἑκτὰ ἀπολείπυσιν, ἐπὶ δὲ ἡρυθῥιακιναϊ ἢ ὺ ὠχριακέναι,, ὃ φθάνει τὴν προσηγορίαν. ἢ ἐδὲ 

τῶν Ζ συναφήν, οἷον νεως, ἢ ἐπὶ τῶν κτ' διεχαεν; οἷον οβατῦ, ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀναΐγεῦ “ὃ πάθος τῦτο διὰ “ὁ αὐτό͵ ἀλλ᾽ ὑπὸ ὃ 
μηδὲν εἶναι ἑκὲν μηδὲ εὐρίεκενα, πνευματικόν. τι ἕν ἐπ᾽ αὐτῶν παάΐχειν" καὶ γδ πάχοντες λέγονἢ ἀλλὰ πεπονθέναι μόνον. 

ΤΙ γεὺ μαὶ ἢ καγιμῆν! ἕνα λόγον ἔχον, ὥς: ἐπί τινα ὑπόςασιν ἐλθεῖν γιᾶς ἕξεως, 45. ΔΑΒΙΔ. τρίτη αἰτία (τῆς τάξεως) ὅ ὅτι ἔδει λοιπὸν ἢ περὶ 

Ε; ί τι μ. σὰ δὲ ποιὸν ὺ ἐν τοῖς ἐκ ππθβτοβάνων θεωρεέϊῇ καὶ ὺ ἐν τοῖς ἐκ διε- τῆς ποιότητος δάλέρε μδ' τρεῖς κατηγορίας διὰ τὺς λέγοντας 

; ,σώτων. «. εἰ μέντοι τοιαύτην τις τὴν ὑπόθεσιν ὡς ὠπεξενωμένην μὴ ἐἶκι φύσει τὴν ποιότητα ἀλλὰ τῇ θέσει τῶν ἀτόμων πεν, 

τ " ΙΣ ἴὼ ̓ 4) ἔχ, τ, τῆς Στωβηῆς δἰ μἐτεως μὴ πρυσδχοιτ, ἔςιν ἰχυρῶς ἀπομείχεως, χῷ τὺς λέγσταξ “νόμῳ γλυκύ, νόμῳ ποιόν." τετάρτη αἰτία ὅτι 
υὡς ὅτε κατάταξις ὅτε χέσις ὅτε ὐπίττήνθε σύνδεσις ὅ ὅτε ἄλλη τις ἔδει περὶ ποώτητες διαλαβεῖν ὡς ἐπειγάσης τῆς ζητήσεως διὰ τὸς 
τοιαύτη ἀὐηἠπλεκιι παράγει. τινὰ ποῶ ὑπέσνε ὅμοιον γάρ ἐς! 20 λέγοντας μὴ εἶναι καθ᾽ αὐτὰς τὰς ποιότητας ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς ἕτε- 

τῶτο τῷ ἐκ τῶ. μὴ ὄντος τὰ ὄντα παρεγεο, κα ἢ ἐκ τῷ μὴ ἐντὸς ρὸν χέσει ὸ εἶναι ἔχειν" “ὦ 2) μέλι καὶ καθ᾽ αὐὸ γλυκύ, φασίν, 

τὼ ζῶντα" ὅλως 75 πρωτῦργόν τε χρῆμα ἐν ἑκάφῳ ἐςὶν ἡ ἐσία ἀλλὰ πρὸς ὃν ὑγιαίνοντα, τῷ γδ ἰκτερυμῷ πιιρὸν φαίνεϑ᾽ ὃ πῦρ 
ἐχ ὕξερον ἐπυγφόμενον. ἄχζοις. υὑὸδὲ “ὃ ποιὸν ὅν ὕτως ὑπόζασιυν αὶ καθ᾿ αὐ θερμόν, ὦ ἡ γδ πᾶσι θερμόν, καὶ δήπυ γδ ἢ τῇ σαλα- 

δὲν ἕξει... 8 ὃ. ̓ε ἀπὸ τῆς Ἐρετρίας ἀνήριν᾽ τὰς πριότηταξ ὡς μάνδρᾳ" ὐδὲ ὁ ἥλιος πᾶσι ' φωτενές, ταῖς γδ νυκτερίσι σκοτεινὸς 
γιεξξιαιν» ἡβδαμιῶς ἐχύσας τι κοινὸν ὁσιῶδες, ἐν δὲ τοῖς καθ᾽ ἕκαςα ἡ ὃ σῶς 25 δοκεῖ εἶναι. πέμπτη αἰτία ὅτι ἔδει καὶ ὃ περὶ τῆς ποιότητος συντόμως 

ἀκα θέτοις ὑπαρχιίσας. ὼ Δικαίαρχος δὲ ἀπὸ τῆς πὰ αἰτίας ἃ αὶ διαλαβεϊν δι᾿ ᾿Αντιϑένην ἡ ἢ τὺς περὶ αὐτόν, λόγοντας “ἄνθρωπον 
ἐἔξαεδι οὗν, ζῶον σὺν » ρα καὶ , ἜΡΥΜΑ ν᾿, κπλια εχύύρει εἶναι, τὴν δὲ αἰτίαν αὐτῷ ψυχὶν ἀ ἀνήρει. ὁ Θεό- ὁρῶ, ἀνθρυνπότητα δὲ ἐχ ὁρῶ," ὡς ἀναιρᾶντας τὴν ἁπλῶς ποιό-- 

πομπὸς δὲ ὃ αὶ γλυκὺ σῶμα διὰ τ' ταῦτα ἀπεφήνατο συνεςηκέναι, τητα... ἀλλὰ πρὸς τῶτο ζητήσωμεν πῶς διαιρεῖ ἢ ἡ ποιότης. οἱ 
ν ἐδ κμιν κα τ τὴν δὲ γλυκύτητα ὀκέτι" ὅτε γδ σώματα ὅτε ἀσωμάτυς ἔθεντο (ὦ ὡς γένος αὐτήν φασι διαιρεῖονς, οἱ δὲ ὡς ὁμώνυμον φωνήν. οἱ 

ΐ “ εἶναι τὰς ποιότητας, ψιλὰς δὲ μόνας ἐννοίας αὐτὲς ὑπελαίμβανον 30 δ᾿ δ λέγοντες ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρεῖονς, ἔλεγον διὰ τριῶν ἐπι-- 

διακένως λεγομένας κατ᾽ ὑδεμιᾶς ὑποςάσεως, οἷον ἀνθρωπότητα χειρημάτων, ἑνὸς Κα ( τῷ λέγοντος ν ΑΔ ὗν εἶδος τῆς ποιότητος," “ὃ 

ἢ ἱππότητα... λ' (1. βέλτιον ἦν εἰς ἐκείνην ἐλθεῖν τὴν ὑπόθεσιν “δ εἶδος πάντως γέυς" δευτέρω, ὅτι πανταχῦ δέκα ἀπαριθμεῖ ἢ 
ἥτις ἀπὸ τῦ ἔχε, παρώγει τὰ ἑκτα,, ὥσπερ οἱ ̓ Ακαδημικοὶ ὡρί- τὰ γενικώτατα ὡς ἂν ᾧ ποιότητος γῴυς ὅσης" τρίτυ, ἐπεὶ ποτὰ 

σαντο ἑχκιὸν “ὁ οἷόν τε ἔχεοϊς, αὐὺ ἀποδόντες, ἐκ ἀπὸ τῆς ἐτυμο- Ε γόη καλεῖ αὐτά, ποτὲ δὲ ὸ εἴδη ὡς ὑπαάλληλα" τὰ ὃ 

λογίας αὐτῷ παραλαβόντες ἐν λόγον" λογικῶς γδ “ὃ τοιῶτον εἴρη 35 ὑπάλληλα ὑπὸ ἐν γένος τελῦσιν. οἱ δὲ λέγοντες ὅτι ὡς ὁμώνυμος 

ἀλλ᾽ ὑχὶ πραγματοιῶς... οἱ δὲ ΣΣτωϊκοὶ τῶν (' σωμάτων σω- φωνὴ διαιρεῖ ἢ ἔλεγον ὕτως, ὅτι λέγει αὐὸὺς ὁ ̓ Αριςοτέλης “ἔς τ' 

ματικὰς τῶν δὲ ἀσωμαίτων ἀσωμάτως εἶναι λέγυσι τὰς ποιίτη- δὲ ἡ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων." ὰ δὲ πλεοναχῶς λέ- 

τας" ἡ δέωνο. δὲ ἀπὸ τὸ ἡγεῖος, τὼ αἴτια τοῖς ἐποτέλνμενοῖ γερο, ὃ ὁμωνύμν φωνῇς. ἀλλὰ ἡ τάξιν ἐπεδείξατο τὰ εἴδη" προ- 

ἀφ᾽ ἑαυτῶν ὁμούσια, εἶναι, ̓  ἀπὸ τῷ κοινὸν λόγον τῆς ἀπ|88 ἐπί τέτακῇ δὴ ἡ ἕξις τῶν λοιπῶν, ἐν δὲ τοῦς ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρυ- 

τε τῶν σωμάτων ἃ ἢ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων ὑποτίθεον,. .. τὴν δὲ 40 μένοις ἐκ ξσὶ τάξιν ἀνὰ ταῦτα ἃ ὅτοι, ὁ δὲ ἹΣυριανὸς βυλό- 
᾿Αριςοτέλως περὶ τῆς ποιότητος δοξαν ὡς θαυμασίαν πασῶν ὠπο- μενος ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ἡ πρὸς ἣν διαιρεῖον, τὴν ποιότητα εἰς τὰ 
κρίνομεν, ἧ ΠῚ μόνον δε μεστὸς ὦσα ἡ ποιότης διαγορεύε, ἅτε εἴδη, ἀμφότερα ἀποδέχεῦ τὰ ἐπιχειρήματα, ᾧ τὼ ὡς ὁμώνυμον 

ταῖς διαφοραῖς κατ᾽ αὐτὴν διωρισμένων τῶν σωμάτων, ἀλλὰ καὶ ὺ λέγοντα τὸ ὑνός ὶὶ τὰ ὡς γόος λέγιστα, διαιρέϊος " μέσα 
ὅταν ἅ λόγεωχ, κ᾽ τὰς ποιότητας εἴπη τι ποιός, λόγως εἶναι ι τὰς δὴ ὄντα τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ πρὸς ἣν ὁ ὁμωνύμων ἢ γενῶν, δύναν), φησί, 

ποιότητας διορίζεῦ, τὺς εἰδοποιῶντας τὰ ποια, ὅταν δὲ ἐν τοῖς 45 τοῖς τῶν ἄκρων ὀνόμασιν ὀνομεῖζ εἰχ, ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος βυλόμες- 

ποιοῖς αὐτοῖς παρεῖναι λέγη, ἐν ὕλη τότε αὐτὺς ὺ μ᾿ τῆς ὕλης νος τὴν ποιότητα ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρεῖος, ἀπαντᾷ πρὸς τὰ δύο 

διοχυρίζεῦ͵ συνυπάρχειν, ἔχοντας μέντοι καθ᾽ ἑα' Ἰαντὸς ὑπόςασιν... ἐπιχειρήματα, πρὸς (' “ὃ πλεοναχῶς, ὅτι ἐκ ἐπὶ ὁμωνύμω φωνῆς 
61. εἰ ἃ γάρ τις αὐτὰς χωριςάς, ὥσπερ τὰς ἰδέας Πλάτων, ἀεὶ λαμβανεῦ" νῦν ἡ) ἐπὶ τῷ παρωνύμως ὁμωνύμως ἑτερωνύμως 



δ) 
2. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. 69 

ἐὐκηθυ βάτος εληπῷ, καὶ ὼ κεῖ. νῦν Ἔ συνωνύμι κατηγορίας. 

ἐπεδείξατο, λέγει ὅτι τάξιν δἰ σεθε ὁ τὴν κ᾿ ὃ εῆἧς φύσεως 
κοινόν" ποιὰ ηδ ὁμοίως" ἀλλ᾽ ἡ ἕξις τῶν λοιπῶν ὡς. τιμιωτέρα 

προβέβλη, διέτι μονιμωτέρα ἡ ἕξις τῶν λοιπῶν ᾧ εἰδοποιός. δ 

ἌΜΝ. ἢ. 106. πώς πλεοναχῶς; τυτέσι Ὁ τὰ ες ἀφ᾽ ἑνὸς 

ὶ πρὸς ἕν, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς ὁμωγυμος φωνή. 

ΣΙΜΠΛ. λ΄. (. 2. ἰδίως δὲ ἡ τὰ ὁμωνύμως καὶ τιὰ συνωνύ- 
μὼς λεγόμενα πλεοναχῶς λέγε ὡς διαφόρως λεγόμενα. ταῦτα 

, 1«.,. 

λέγεῦ δύναμις κα ἢ ἀδυναμία. εἰ Κ᾽ γάρ, ὡς οἱ ξτωϊκοὶ ἀποδιδόασι, ὁ γι ς΄2:]ς 
δυναμίς ἐ ἐςιν ἡ πλειόνων ἐ ἐπ σΊχηῚ ὶ συμπτωμάτων, ὡς ἣ φρόνησις “ μὴ Ἢ ᾿ Ι μῆς 

τῷ τε φρονίμως περιπατεῖν ἡὶ τὸ φρονίμως διαλόγεωχ, ̓  σονῇ κτ' ἣ 
ἂν τοῖῦτον ᾿διορισμὸν ᾧ ὦ αἱ νῦν λεγόμεναι ἀδυναμίαι δυνάμεις" αὶ ς τ δέ ! .Σ 

Ὁ αἱ ἀτεχγίαι πλείονα διαπτώματα ἐπιφέρυσιν. εἰ μώτοι κατ' ᾿ δὺκ' γπῖ, “ὩΝ 

ἄλλην τὐλικι τῶν ἹΣτωϊκῶν λέγοιτο δύναμις ἡ πλειόνων ἐποι- "' 

ξικὴ δϑμαιδμαάνανοὶ ὺ κανκαρατθσα τῶν ὑποῦδατ μάννα πεῖ: 
γειῶν, ᾧ ὕτως ἐφαρμόττει ὁ ὁ τὸ Τιλωτίνυ ὅρος" ὺ ὃ ἡ κακία 

ἀδυναμία ἦσα κτ' ὃν τῶν ᾿ξτωϊκῶν ὅρον κατακρατεῖ τῶν οἰκείων 
τοίνυν ϑύναῦ ἢ νῷ ἃ κοινὸν εἰρῆοχ, υὑς κ᾿ πλειόνων λεγόμενα, ἣ 10 ἐνεργειῶν, ἢ αἱ μέσαι τέχναι, υς ἂν ἀποπίπτυσαι τῷ βεβαίως 
μᾶλλον κ'' ὃ συσνύίως αὶ κ'' διαφορὰν λεγόμενον. δηλοῖ δὲ 
αὐὺς ἐπαγαγὼν “ἐν αὶ ὧν εἶδος" Οὐ ὑχὶ ἐν σημαινόμενον) “ποιό- 
τητος αἱ ἕξεις ᾧ διαθέσεις λεγέχωσαν." δοκεῖ δὲ τοῖς περὶ ̓ Αλέξ- 

Ὁὐὸν ΕῚ πλεοναχῶς δύναδν, κυρίως ἐπὶ τῆς ποιότητος εἰρῆοχ, ὡς 

ἐνεργεῖν, ὅμως τοιαῦταί εἰσιν ἀφ᾽ ὧν ὃ ἔχον δυναῦ ἃ δύναῦ. ὥςε 

αἱ τοιαῦθ ἀδυναμίαι περιέχον ἐν τῇ χτ' τὴν ποιότητα δυνάμει. 

εἰ δὰ δ ω ̓Αριςοτέλην “ὃ πολλαχῶς τῆς δυκάμεως διελώμεθα, 

ἢ ὕτως ὁ τὸ Τιλωτίνυ λόγος τ ἐπὶ τῆς δυνάμεως σωθήσεῦ ἐπὶ 
ἐκ ὅσης ἐν μόνῳ τῷ εἰρημένῳ γένει, ἐν ᾧ εἰσὶν αἱ ἕξεις ᾧ αἱ δια- 15 τῆς ἀδυναμίας... ἔ, ἃ ὁ. ἀλλ᾽ ἴσως διὰ τῶτο ταῖς δυνάμεσιν αἱ 

θέσεις, ἀλλὰ ἡ ἐν ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις" ἐν πάσαις γδ τὰ γένη 

αὶ τὰ εἴδη πούτητα σημαίνει τὴν περὶ ταῦτα ὧν ἐςὶ γένη ἡ εἴδη, 

ὥσπερ “ὃ περὶ ἀσίαν ποιὸν ἢ τῶν ἄλλων τι γενῶν" τῶτο ὧν ἐν- 
δείξας, βυλόμενον εἰπεῖν “ἔςι δὲ ἡ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγο- 

μένων-" εἰπόντα δὲ τῦτο τὴν διαίρεσιν ποιήσας, αὶ τῆς πολλαχῶς 20 
πρὸς τῆς κυρίως λεγομένης ποιότητος τῆς ὡς γένος τῶν δέκα 

. ἀλλ ἐφιφείνυσιν οἱ ἐκρβίξερα τῶν ἐξηγητῶν ὡς ὁ καλῶς 

ΨΡ τὰ γένη ἃ τὰ εἴδη ποιότητες εἶναι ὃ ποιὰ ἐν ταῖς δέκα 
κατηγορίαις... ἢ. 8. προδήκη τοίνυν ἐσίας ἐξὶν ὁ ὁ τῆς ποιότητος 

λόγος ἢ ἀεὶ ὡς συμβεβηκὸς βεωρέμενος ὼὸ ἀπεσερη μάνας, τῆς 25 

ὄντως ἐσίας, ἢ ἔμφασις εἴδυς καὶ αὶ εἰκὼν τῷ ἀρδα λόγυ ᾧ ὡς 

ἕτερος ἐφ᾽ ἑτέρῳ ἐπιγινόμενος, οἷον ἐπίκτητός τε ἢ ἔξωθεν ἐφήχων 

ἐς τὰ μεταλαμβάνοντα. ὃ δὲ τοιῶτος λόγος ὁ ὁ »δ' τὴν ποιότητα 

κυρίως θεωρύμενος κοινός ἐςι τῶν μετεχόντων αὐτῷ εἰδῶν, ὦ 

εὐτὼ δὲ τὰ γένη καθόσον ἐςὶ γένη διέςηκεν ἀλλήλων... οἱ ΚΗ͂ 

Στωϊκοὶ “ὃ κοινὸν τῆς ποιότητος “ἃ ἐπὶ τῶν σωμαίτων λέγωσι δια- 
φορὰν εἶναι ἐσίας ἐκ ἀποδιαλήστιν καθ᾽ αὐτὴν ἀλλ᾽ εἰς ὃν νόημα; 
ὁ ἰδιότητα ἀπολήγυσαν, ὅτε χρόνῳ ὦ ὅτε ἰσχύϊ εἰδοποωυμένην; 
ἀλλὰ τῇ ἐξ αὐτῆς τοιιτότητι καθ᾽ ἣν ποιῶ ὑφίςαρ γένεσις. ἐν δὲ 

τύτοις εἰ μὴ ὁ οἷόντε τε κτ' δὲν ἐκείνων λόγον": κοινὸν εἶναι σύμπτωμα 35 

σωμοΐτων ΟΣ » ὁ ἀσωμάτων, ὀκέτι ἔξαι γένος ἡ ποιότης, ἀλλ᾽ ἑτέρως 

Κὶ ἐπὶ τῶν σωμάτον ἑτέρως δὲ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων αὕτη ὑφέ- 
φκε, αὶ ὑπ᾽ ἄλλα Ὑόη διὰ τῶτο ταχθήσε. τύτυ δὲ ἔτι ὧτο- 
πώτερον λέγε ὸ ὶ ἔχειν" ὑπόςασιν τὰς ποιότητας, ἀλλ᾽ εἰς ὃν 

νόημα αὐτὰς καταλήγειν... "ὃ δὲ πλωτῖνος “ἃ κοινὸν τῆς ποιότης 240 

τος δύναμιν εἶνι εἶναι ἔθετο, ἀφ᾽ ἧς ἔχον δυναῦ ἃ δυναῦ" πάσαις 
ὁ ἐφαρμόζειν τῶτο ταῖς τέτρασι ποιότησι.. [8 ὁ. ἕςξαι δὴ 

ποιότης δύναμις προςιθεῖσα ταῖς ὠσίαις μὲτ αὐτὰς ὰ ποιαῖς τὰ 

συνημμένη πρὸς αὐτὰς διὰ. συγγενείας, “ὃ δὲ μετ᾽ αὐτὰς ἐδὲν 
ἧττον ἐμφαίνυσα, διότι ἢ ὃ ἐπιγενηματικὸν ἔχει. ἀλλ᾽ εἰ ἡ 46 

' δύναμις τοιαύτη, φησὶν ὁ Πλωτῖνος, αἱ ἀδυναμίαι ὑκέτι ἔσον 
ποιότητες" εἰ δὲ ποιόνητες ἢ αὐταί, ἐκ ἐφαρμόσει κί πασῶν ὁ 
τῆς ποιότητος διορισμός. πρὸς δὴ τῦτο ἀναγκαῖον διελιέεχ, πῶς 

ποιότητες ἐκ ἐξισαάζυσι, διότι “ὃ ἴδιον σημαινόμενον τῶν δυνάμεων. 

ἀλλ᾽ ἐχὶ “ὁ καινὸν παραλαμβάνομεν... ἔ ὅ. εἰσὶ Κὶ αἱ ποότητες 
δυνάμεις, ᾧ διὰ τῦτο ποιητικαί, ὁ μέντοι πρώτως ποιητὰ ἐδὲ 
μόνως ποιῶσαι... τῆς γ) ποιότητος ἴδιον. Ὃ διορίζειν τὰς ὀσίας 

πρὸς ἀλλήλας, ᾧ ὁ ὸ πρὸς ἑαυτὰς ἴδιον χαρακτῆρα ἐμποιεῖν, ὼ ὃ 
τὴν ἀνογθαν περὶ ὃ αὶ οἷον ἢ “ὃν χαρπετῆρα συντείνειν, ὥσπερ ἡ 

ποσότης περὶ “ὃ ὅσον μόνον ἐνεργεῖ, κα ὶὶ ἡὶ ἐσία περὶ “ὃ ἐδιῶδες εἶδος 

ἴςαῦ. ἀλλὰ ταῦτα ἀπὸ τὸ βλέ τί τῶν ἦν ἐξηγητῶν πλυσίως ὃ -“ Δ 

ἘΕΞΕΙΥΡ Τῶν φῶμεν, ἡ 
[. 5. ὅτι δ᾿ ὰ πχρναχῶι τῆς ̓ Ἐλοτιτὸξ ἐχ ὡς ὁμωνύμως κε «Ἐν ᾿ 

ἔρημόν παρείληπῷ, δηλοῖ ὸὰ “ἣν καὶ ὧν εἶδος ποιότητος." εἰ δέ 

τις ἢ πρὸς “ὃ γένος εἶναι ὺ συνωνύμως κατηγορεῖοχ, φιονεικεῖ 
διὰ τὴν τάξιν, ἐκλεγέω σὰ μέσον τῶν τε συνωνύμων ὸ ὁμωνύ- 
μων, ἃ ἀ ἢ ἀφ᾽ δίς, αὶ μόνον ἐπὶ τὴς ποιδξητος ἀλλὰ ἡ ἐπὶ τῶῳΨῳΨΟ΄ ἊΣ 

ἄλλων ἐννέα νῶν: ἐδὲ )5 ἐκεῖνα κυρίως ἐξὶ γένη, ὑδ᾽ ὡς γένη Ὁ ᾿- 

τῶν ὑπ᾽ αὐτὼ κατηγορεῖ, “ταξεως ϑσης πανταχῦ πρώτων ἡ ὁ ὁ 
δευτέρων... ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τετραδυκὴν τῶν ποιοτήτων διαίρεσιν ̓ Αρι- 

ςοτέλης παραδέδωκεν ἐμφαίνωσαν τι ἢ δυαδικὸν πρὸ τῷ τετρα- 
δυκῶ, δεῖ τὴν ἀκολυθίαν ἐφῆνσὶ τῆς διαιρέσεως, ἀπὸ τῇ δυαδικῶ 

τὴν ἀρχὴν ποιησάμενον, ὥσπερ ἢ ὁ Πλάτων παρακελεύεῦ κ τὰς 

ἐλάττονας Ἡλι. ἀριθμὼς πρότερον, εἴ πὴ δυνατόν. τῶν δ 

ποιοτήτων αἱ "Ἂν εἰσι φυσιὴ, αἱ δὲ ἐπίκτητοι, φυσιυὴ ἃ αἱ κῷ' φύ- 

σιν ἐγγινόμεναι καὶ ὶὶ ἀεὶ ἐνῶσαι, ἐπρυρο δὲ αἱ ἔξωθεν ἀποτελέμε- 
γαι ἢ δυνάμεναι ἀποβαάλλεὼκ. ὺ τύτων Κ ἔξωσαν αἱ ἕξεις ἢ 

διαθέσεις τῷ πολυχρονιωτέρῳ τε ἢ ὀλεγοχρονιωτέρῳ ᾧ δυσαπο- 
βλήτῳ τε ὦ εὐαποβλήτῳ διαφέρυσαι" τῶν δὲ φυσικῶν ποιοτή- " Ῥέο: ἤρα ΠΣ 

ὅν τῶν αἱ Καὶ ἔσωσαν κ᾿ ὃ δυνάμει αἱ δὲ κ᾿ κα ἐνεργείᾳ, αἱ αὶ ῷ ὃ 
δυναΐμει κ ἃς ἐπιτήδειοι πρός τι λεγόμεθα, τῶν δὲ κατ᾽ ἐνέρ- 
γεαν ὃ κὶ κ δ διὰ ̓βάθυς ὅ ὅπερ Φ' τὰς παθητικὰς ποιότητας ὑπάρχει 

διττῶς" ὦ τῦτο λέγομεν ἢ ἣ ἀπὸ τῷ παϑθος ἐμποιεῖν τοῖς αἰογανο- 

μέραις, ἢ ἀπὸ τῷ αὐτὰς ἀπὸ παθως ἐγγίνε,.. τὸ δὲ ἐπιπολῆς 

ἐςὶ τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν ποιοτήτων, ὥσπερ “ χῆμα ᾧ ἡ μορφή, 

ἥσις ἐσὶ χῆμα ἐμψύχυ ᾧ χρῶμα, καὶ καθὸ χρῶμα ἁπλῶς (ἤδη 3 
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ἡ ἕξις ὧν μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ παθῶν ἢ παθητικῶν ποιοτήτων; ἡ) 

10 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ. 

ἐκεῖνο προείληπὮ) ἀλλὰ καθὸ τὴν μορφὴν συμπληροῖ, ᾧ πᾶσαι αἱ 
ἐπιπολῆς φαινόμεναι κ΄ περιγραφὴν ἐμφάσεις. 

᾿"» ΣΙΜΠΛ. λ΄ Ε 6. πάσας τὰς τέχνας ἐπιςήμας νῦν προσηγό- 

9. ρευσα κατά τι κοινὸν τῆς ἐπιςήμης σημαινόμενον. 
88 λ΄ (6. ὺ ἢ νοσήσαντές τινες ἀπέβαλον τὰς ἐπισήμας, 5 

31. ὥσπερ ἐφ᾽ ἡμῶν ἐν ΠΙαλαιςίνη; ἡἰυυνμμκο τις ἐν λόγοις ἤδη ἡ Ὄ 

γυσήσας πάντων ἐπελάθετο, ὡς δεηθῆναι μῖ' τὴν ἀνάληψιν αὖθις 
εἰς γραμματις φοιτῆσαι. ᾧ ὑπ᾽ ἄλλε δὰ αἰτίυ συμβαίνει τῦτο, 

ὡς ἐπὶ τὸ πληγώτος τὴν κεφαλήν. ᾧ ὑπὸ φαρμάκων δὲ ἐπιλα- 

εἶναι ἢ κατ᾽ εἶδος δαδίωτα τινὰ μηδὲν κωλύειν ἔχειν τὸ «Ὁ 
μδλλιν ἃ ὼ ἧττον διαφορείν, ὺ παραδείγματα ἐ ἐπάγοιεν τὴν μέμψω 
ὶὶ τὴν ἐργὴν καὶ ᾧ “ἐν θυμόν, ἅπερ φησὶν ὁ Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ 
παθῶν κῷ᾿ “ὸ μᾶλλον αὶ ἧττον ἔχεν τὴν διαφορὰν καὶ μὴ εἶναι ὁμοειδῆ" 

ὁμοίως δὲ ᾧὶ φιλία ᾧ εὔνοια, ἐπιτείνεῦ ἡ ὺ ἀνε, ἡ ἄλλο εἶδος ἑχα- 
τέρα ἐς, ὠμότης τε ἢ θηριότης πρὸς ὀργήν, ἐπιθυμία τε ἔρως 
ὡσαύτως διέςτριε, ᾧ καθόχω τὰ δυσφημότερα τῶν παθῶν ἐπιτει- 
νόμενα εἰς ἄλλο μεταβάλλει εἶδος" -- εἰ ἦν ταῦτα λέγοι, ῥητέον 
ὅτι, εἰ “ὁ μᾶλλον ὶ “ὁ ἧττον κῷ' “ὁ ἀόριςον ὑφίς «ἢ τῆς ὕλης, πῶς 

θέδᾳ συνέβη πάντων, ὡς τοῖς μα'᾿Αντωνίνε τῷ Ἑυμαὺν φρα- (0 ἂν εἶεν εἴδη τε ᾧὶ διαφοραί, κτ' μηδὲν ἄλλο τῆς διαςάσεως ὑφι- 
τηγῦ Πάρθοις πολεμῶσι συνέβη ἐπὶ βοτάνης τινὸς ἐδωδῇ, ὡς 

᾿Αριανὸς ἱσόρησεν ἐν τοῖς Παρβυκαῖς, πλὴν ὅτι ἐκεῖνοι χρόνῳ ̓ πάλιν 
ἀπεκατέφησαν ἐ ἐς ὃ χτ' φύσιν, ὅσοι περιεσιίθησαν, οἰνελαία πόμα- 

τος εὐπορήσαντες" τῶτο γ5 ἐκ ἀπερατοίξεος εὑρέθη τὸ παθως 

βοήθημα. 
9.2. ἾΔΜΜ. ἔ 108 α. ἘΌΝ δέ φησι, τυτέςιν εἰς φύσιν 

μεταβληθεῖσα ᾧ αὐτὴ φύσις γενομένη διὰ “ὃν συνεθισμὸν τῦ 
πολλῇ χρόνυ. 

ΣΙΜΠΛ. λ΄ ἢ 6. ταχὺ 75 ἡ ταῦτα μεταβάλλει ἐπὶ “ὃ ἐναν- 
τίον, εἰ μή τις διὰ χρόνυ πλῆθος φυσιωθείη ἐν τύτοις, τῆς τε νόσυν 20 

ἀνιάτυ γενομένης αὶ τῆς ὑγείας δυσαποβλήτυ, ὅτι ὅτε διαθέσεις 

ἀλλ᾽ ἕξεις ἤδη τὰς τοιαύτας προσήκει καλεῖν. ὅτι δὲ αἱ μόνιμοι 

ποιότητες ἕξεις εἰσί, πις ἢ) ἀπὸ τῆς συνηθείας. 

β 7. {πε δὲ ᾿Αλέξανδρος, τί διαφέρει ἡ διάθεσις αὕτη ἢ 

ϑερμότης ὅταν εὐμετάβλητος ἢ ἦ, παθος φησὶν αὐ, εἶναι, “ὃ δὲ 

εὐμετάβλητεν διάθεσιν νῦν καλεῖ, χρονιζόμεναι δὲ τὰ πάθη παθη- 
τικὰς ποιότητας Ὑίνειλαί φησι, τὼ δὲ χρονιζόμενα κα αὶ δυσκίνητα 
ἕξεις νῦν καλέϊ. τίνι ὧν δάψύνου αἱ ἕξεις αὖ ἢ διαέσαις τῶν 

ςαμένης 2"... εἰς τὐναντίον δὲ τύτοις ὁ Πλωτῖνος ἀπορῶν “εἰ ; 

κοινόν" φησίν “ἐςι πάσης ποιότητος “ὃ εἶναι χαρακτῆρα ἔξῳθεν 
σίας ἢ “ὃ ἐπιγινόμενον μῖ' τὴν ὠσίαν εἰς “ὃ πῶς διακεῖοχ, “ὁ ὑπο- 

κείμενον, διὰ τί πλείω εἴδη καταριθμεῖἢ ποιότητος, ἕξις ἡ διά- } 

θεσις;"... ἔ. 8 ὁ. αἰτιῶν, δέ τινες “ἐν ̓ Αριςοτέλην τὴν διάθεσιν 

ἐπὶ τῷ ὀλιγοχρονίν τάξαντα, τὴν συνήθειαν αὐτοὶ παραφέροντες 
ὡς “ὃ πολυχρόνιον δηλῦσαν, ὥσπερ ἢ αὐὺς τὴν συνήθειαν ἐπὶ τῆς 
ἕξεως ἐμαρτύρατο. ἐπὶ γῶν τῶν ἀδιαλλακτων ἐχθρῶν λέγειν 
εἰώθαμεν ὅτι διώθεσις ἤδη γέγονε, ἢ ἐπὶ τῶν ἐσκιρρωμώνων νόσων. 
ἀλλὰ τὴν μ συνήθειαν παραιτητέον ὡς ἐκ ἐν πᾶσι τυγχάνυσαν τῶ - 
ἀληθῶς" ἐν οἷς δὲ τυγχάνει, ἐν τύτοις μόνοις ἐπιμαρτύρεῶᾳ ταύ- 

τήν ἄξιον. ἢ ὅτω τὴν διάθεσιν ἀντὶ τῆς ἕξεως εἰώθαμεν παρα-- 

λαμβάνειν, ἐπειδὴ εἰς ἕν εἶδος ταῦτα συντέτακ). δηλοῖ δὲ ἡ 
διάθεσις θέσιν τινὰ κατ᾽ εἶδος, ἡ δὲ ἕξις ἐνέργειαν τῷ ἔχοντος ἣ 

ἐχομένυ, ἢ) διὰ τῦτο ἡ (ἃ ἔσω εὐμετάπτωτος ἡ δὲ δυσμόχλευ-- 

τος. Ἑὔδωρος δὲ ἐγκαλεῖ ὅτι εἰπων ἴδιον εἶναι τῆς διαθέσεως “ἃ 
εὐκίνητον, φησὶ πάλιν εἴπερ εἴδη αἱ ἕξεις ἡ διαθέσεις (9 α 103)" 
ὀκέτι γδ ἴδιον ἔς αι “ὃ εὐκίνητον τῆς διαθέσεως. δ ἄξων δὲ ἡ τὴν τῶν 
Στωϊκῶν συνήθειαν πάντων περὶ τὰ ὀνόματα ταῦτα καταμαθεῖν" 

παθητικῶν ἐκείνων ποιοτήτων ἢ τῶν παθῶν; λύων δὲ τὴν τοιαύ- 30 δοκῶσι γ ὅτοί τισιν ἀνάπαλιν τῷ ᾿Αλξτῖχε τὴν διαθεσιν τῆς 
τὴν ζήτησιν αὐὺς “ μήποτε" φησί “τὴν ἵξν καὶ αὶ τὴν διάθεσιν ἐπὶ ἕξεως μονιμωτέραν ἡγέῖχ, ἃ δὲ ἀφορμὴν ἡ ἅ ἔχει. τῆς τοιαύτης 
ταῖς τῆς ψυχῆς ποιότησιν ὅν ὅσαι ἐπίκτητοι ἢ ἔξωθεν κα ὃ διὰ διδασ- ὑπονοίας, καὶ μέντοι κ᾿ “ὃ μονιμώτερον ἢ μὴ παρὰ τοῖς ἹΣτωϊκοῖς ἡ ἣ 
καλίας ἐγγίνον), χρὴ τάττειν." ἐπεὶ δὲ ἐνίξατο πὰ τὰ τῆς τύτων εἴληπῦ διαφορὰ ἀλλὰ κὰν ἄλλας διαθέσεις" ὼ γ5 τὰς ἃ 

δράσεως παραδείγματα, ϑερμότης κα ὼὺ ψῦξις καὶ αὶ νόσος ᾧ ὑγεία, ἐκ ἕξεις ἐπιτείνεο)αί φασι δύνα, κα ὃ ἀν ἀνίενς, τὰς δὲ διαθέσεις ἀνεπι- 
ἔντα ψυχρά, κοινότερον αὐτόν φησι: τοῖς παραδείγμασι χρήσανχ, 35 τάτυς εἶναι ἢ ἀνανέτυς" διὸ ἢ τὴν εὐθύτητα τῆς ῥάβδε, κἂν εὖμε- : ὁ “ἄν ϑε, μότητα" λέγοι ἃ ἂν ὡς ἴσον τῷ οἷον θερμότης" ὡς Ρ ταβολος ἦ ἢ δυναμένη καμπτενχ, διάθεσιν εἶναί φισν" μὴ ἕὰς ἀνε- 

᾿χαῦτα εὐκίνητα, ὕτως ἡ ἡ διάθεσις. ταύτην δὲ τὴν λύσιν ἐκ θῆναι ἣ ἐπιταθῆναι τὴν εὐθύτητα, μηδὲ ἔχειν ὁ ὸ μᾶλλων ἢ ἢ ἧττον, 

διόπερ εἶναι διάθεσιν. ὑτωσὶ δὲ καὶ Ὁ τὰς ἀρετὰς διαθέσεις εἶναι αὶ κῷ' 
« 

ἀποδέχον᾽ οἱ μετ᾽ αὐὺν ἐξηγηταί... (. 8. ὁ δὲ Πορφύριος “ἡ 

'πρόσκαιρος". φησὶ καρ: παΐθος ἔχυσδα ἄρά γε ἡ αὐτὴ ἂν ὔ ὃ μόνιμον ἰδίωμα ἀλλὰ κτ' “ὁ ἀνεπίτατον ὶ ἀνεπίδεκτον τῷ ὃ μῶ- 
τὴ διαθέσει, ἢ τῶ κα ἔχοντος σώματος ἢ ἐπάγοντος ἄλλῳ τ θερ- 40 λον" τὰς δὲ τέρας ἢ ἥτοι δυσκινήτως ὅσας ἢ μὴ εἶναι διαθέσεις. 

μαίνεδ, εἴη ἂν λάβει, τὸ θεβμαψομενν δὲ ὕτως ὡς μὴ ἂν δύ- ᾧ ἐοίκασι τὴν ἕξων ἐν ως πλατεῖ τῷ εἶδυς ἡρύβευ τ᾽ δὲ διά-. 
ναοὶ, ἄλλο θερμᾶναι πάθος ἂν ἢ πρέσκαιρον καὶ ᾧ ἐπ᾿ ὀλίγον ϑόρ- θεσιν ἐν τῷ τέλει τῷ εἴδυς ᾧ ἐν τῷ μείλιςα, εἴτε κινοῖτο ἢ μετα- 

μανσις" ὥςε πάθυς ἢ ἑἶναι ἐπίτασιν τὴν διάθεσιν, ἥ ἥτις ἂν εἴη ἢ βάλλοι, ὡς “ὁ εὐθὺ τῆς ῥάβδυ, τε ἡ μή. μᾶλλον δὲ ἐ ἐχρὲν 

παθητικὴ ποιότης, ἐπίτασιν δὲ τῆς διαθέσεως τὴν ἕξιν ἡ μάχμιςα ἐκεῖνο ἐπιςῆσαι, μὴ ἡ παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς χέσις ἡ ἡ αὐτή ἐςι τῇ 

παθητυκὴν ποιότητα. εἰ δέ τινες ἐπιλαμβάνονἢ τῆς διαιρέσεως 4δ παρὰ ᾿Αριφοτέλει διαθέσει, κτ' ὃ εὐκνάλυτον καὶ ἢ δυσανάλυτον δὼ- 

μὴ ὃ ἣν πολλὰ πορίσης, ὅπερ ἔδει, ἀλλεὶ τὰ πολλὰ συμφορίσης ςαμόη πρὸς τὴν ἕξω. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὅτως συμφωνῦσιν" ὁ ἃ ΓΣ Δρ- 

ἐἰς ἐν καὶ ἐν εἶδος τιθεμένης τῆς ἕξεως κα ὶ διαθέσεως, διότι “ὃ μ' ἐπι’ φοτέλης. τὴ ἀβέβαιον ὑγείαν διάθεσιν εἶναί φησιν, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς 

γείνε. τὰ δὲ ἀνίεν μόνον ἐν τὴ αὐτῆ αὐτῇ ἰδιότητι, ἡ ἢ λέγοιεν δυνατὸν Στοᾶς τὴν ὑγείαν, ὅπως ἂν ἔχη, ὁ συγχωρῶσι «χέσιν εἶναι " φέρειν 



ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. τι 

δ ὃ τῆς ἕξεως ἰδίωμα" τὰς 75 χέσεις ταῖς ἐπικτήτοις κατα- μυσοιὸς ἢ ὁ τὴν ἐπιτηδειότητα μένην ἔχων λέγε) ἢ ὁ ἤδη κατ᾽ 

ζάσεσι χαρακτηρίζ εοχ, τὰς δὲ ἕξεις ταῖς ἐξ ἑαυτῶν ἐνεργείαις ἐνέργειαν. ᾧ τῶτο δὲ ἐπισημαντέον ὅτι, κἂν λέγη τῦτο. ἂν 

ἦδεν ὁδὲ χρόνν μήκει ἢ ἰχυὶ εἰδοποιῶνἢ) αἱ ἕξεις κατ᾽ αὐτιίς, ἰδιό-- δύναμιν εἶδος ποιότητος, ἀλλ᾽ δι Ἰε ποιότητος ἐκ ἔςιν ἀφ᾽ ἧς κα- 

τητι δέ τινι ὴὼ χαρακτῆρα... διόπερ. οἱ ΣΣτωϊκοὶ διατείνυσι τὰς λεῖξ ὁ ὁ κτ' δύναμιν ποιός... ᾧ τῦτο δὲ ἐπιςάσεως ἄξιον, ὅτιῤὐᾷ ,5. "ὅ 
ἕξεις κοούτερον ἡ ἐπὶ τὰς εὐκνήτυς ἐς λέγει ὃ ὃ ̓ Αριογέλης δια-- 5 μᾶσα δύναμις ἐδὲ ἐπιτηδειότης πᾶσα τῷ εἰς ὁτιῶν μεταβάλλειν νι σίς 

βέσεις, ἢ, ταύτας ἡγϑνἢ πολυ διενηνοχέναι τῆς «έσεως" ἡ κὰ τῷ αὐτὴ ποιότης λέγεῦ ΠΩ ὁ εἶδος τῦτο τῆς ποιότητος ἀλλ᾽ ἡ εἰς τὴν 

ἐκλαμβένοτος τὴν ὑγείαν ἕξις καθίσεως ἢ προβολῆς ὸ τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν ποιότης ἄγυσα, ᾧ; ὅτι ἐν ταῖς φυσικαῖς ταύταις 
τούτων Χέσεων πάντη διέςηριεν" αἱ (ὁ 2 ἄρριζαι ᾧὶ ἀ ἀπαγεῖς εἰσί, δυνάμεσιν αἱ φυσιὺ ὠρεταὶ τάττον περὶ ψυχὴν ὅσαι, ᾧ αἱ σω- 
τὰς δὲ ὅτως ὑφεξηκέναι φασὶν ὥςε ἀφιθείσας διαμένειν ὅ ὅσον ἐφ᾽’ ματιὼ κτλ ὃ μαλακὸν ᾧὶ σκληρὸν θεωριίμεναι, ἢ αἱ χ᾽ ὃ συναμ- 

ἑαυταῖς δυνανχ, 2 ἔμμονον ἐξ ἑαυτῶν ὶ τῦ οἰκείν λόγυ παρεχο- 10 φότερον ἐν τοῖς πυκτικοὶς ἢ δρομικοῖς, ὥςε ἢ πῶσαι αἱ δυνάμεις 
μέας. διὰ ταῦτα ὠδὲ ὁπωσῶν δυσανάλυτος χέσις λέγε ἕξις παρελήφθησαν... περὶ δὲ τῆς ταξεως ἐγκαλᾶσι τῶν εἰδῶν τῆς 

παρ᾽ αὐτοῖς" εἰ δ ἔξωθιν. ἔχει “ὃ δυσανάλυτον, ὥσπερ ὁ δακτύ- ποιότητος" ἔδει γάρ, φασί, πρῶτον μνημονεῦσαι τῶν δυνάμεων 

λιος ἐν δακτυλήθρᾳ ὦν, ἐκ ἂν εἴη ἐν ἔξει τῆς τοιαύτης καταςά- τῶν φυσικῶν, καθὸ πυκτυκοὶ ἢ δρομικοὶ γίνονταί τινες, εἶθ᾽ ὅτως 

σεως" ἀλλ᾽ εἰ ἀφ ἑαυτῷ τὺ ἐνύργοαν παρέχοιτο τὸ εἶναι ὃ τὰς ἐκ μελέτης ἢ, διδασκαλίας ἐπιγινομένας ταῖς φυσικαῖς δυνα- 

τοιόνδε, τότε ἂν εἴη ἐν ἔξει, ὥσπερ ὁ πηλὸς εἰς ὄξρακον μεταβα- 15 μεσιν ἕξεις ᾧ διαθέσεις ἀναδιδαξαι... ἢ. ἃ ὁ. ἄλλοι δὲ τὴν φυ- 

λων. αὐτὸς γ5 ἀφ᾽ ἑαυτῷ τοιάσδε ἄμ να ἀλλὰ ταῦτα ὶ ὕτως σιχὴν ταύτην δύναμο ὡς “ὁ δυνάμει τῆς ὕμης ἐκδεχόμενοι, ἀπο- 
ἱσορήδω, σὲ δὲ βαδυτίρας ἐν τύτοις δεόμενον ἐμβλέψεως ἐκεῖν μὴ πῶς ποιότης ἐςὶν ἡ δύναμις τῆς ἀποίω ὕλης, καίτοι ἄλλη Α 

ἐξιν, ἄρα ἡ ἥξεις ὁ ἐκ ἄλλη τις ἐςὶ τῆι διαθέσεως πλὴν τὸ προσειλη- ἡ φυσικὴ δύναμις, ἄλλο δὲ ὁ τῆς ὅλης δυνάμει" ἡ ἡ κ᾿ Ὁ προέμ- 

φέναι “ὃ μόνιμον ᾧ δυσκίνητον. τί ἦν ποτέ ἐςι τῶτο “ὃ προσειλη- ᾧασις τῷ εἴϑυς ἐςίν, ἡ δὲ ςέρησις ᾧ ὅπω Ἰραβηδνς ἀλλὰ καὶ 

φώαι; πότερον διαφορᾷς πρου)ήκη ἢ ψιλῆς χέσεως, ἢ πλεονασμός 29 ταύτης ἔτι ἀραμένη: ἐναμνηγῶμεν δὲ αὶ ὅτι φυσικὴν ταύτην 

τις ἄλλος ὁ ἐπθοσέντις .. 4.2. ὅθεν ὀρθῶς ̓ Αρχύτας “ὃ ἐν ἵξει ϑὲς δύναμιν εἶ εἶπεν ὁ ̓ Αριφοτέλοις τὴν ἤδη προηγυμένην εἰς ὃ ῥαδίως τι 

ἅλες τῆς ποιότητος ἠρκέδη τύτῳ ἢ συέξευξε μετ᾽ αὔτ τὴν ποιῆσαι ἢ παθεῖν. ὁ δὲ Εὔδωρος αἰτιὰ ὡς τῷ προτέρῳ ταὐὴν 

ϑαθάν, δὲ ὡς δύο ταῦτα συνηριβμήσατο, ὅτε ὡς ὑπὸ τὴν ὃν τῦτο ὃ εἶδος τῆς ποιότητος" αἱ ὼ φυσρὴ δυνάμεις εἰ εἰ (ἃ εὐμε- 

αὐτὴν τάξιν ὄντα τῇ ἐἶνς, ὅπερ ἡμεῖς ἐλέγομεν πρότερον, ὅτε ὡς τακίνητοι τύχωσι, διαθέσεις ἔσονῇ), εἰ Ἂ μόνιμοι, ἕξεις. τῶτο δὲ 

διαφέροντα. ἐλλ᾽ ὅτος Κα τῇ ταυτότητι τῷ εἴδυς μᾶλλον προσέχων 25 ὑκ ὀρθῶς εἴρη, τῷ ᾿Αριςοτέλως ἐν βὶ τοῖς προτέροις ἀρετὰς ἢ 
ἐπὶ τῷ ἑνὸς εδὺς μεμένηκεν, ᾿Αριξοτέλης δὲ ἐκ ἐξίς «ἢ Κ' ἐδὲ ἐπιςήμας λαβώτος.... ἀλλὰ πῶς ὁ ̓Αριςοτέλης εἶπεν ὅτι δρομα- 
εὐὺὲς τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως, πλὴν ἐξεργασμόν τινα προςίθησι κοὶ λέγον. αὶ τῷ διακεϊο)αί πως ἀλλὰ τῷ δύναμιν ἔχειν τῷ ποιῆ- 
ἡ παραδεύνυσι “ὃ ἐν τῷ ἑνὶ αὐτῶν πλῆθος. σαι ῥᾳδίως: “ὁ 5 μηδὲ ὅλως αὐτὰς διακεῖος, ἄταπον ὑπονοεῖν" 

9. ᾿ ΣΙΜΠΑ. μ΄ Ε 2 ὁ. μεταβέβιρεεν ἐπὶ ὃ δεύτερον τῆς ποιό- ἔχυσι ηδ τῷ πῶς ἔχοντος διάθεσν. ἣ Φ' δ τὴ τὸ εἴδως διάθε- 
ν ἐσητος εἶδος, ὃ κῷ 2 δυνάμει καὶ ἢ τὴν ἐπιτηδειότητα, ἢ ὡς αὐτός 30 σιν τῷ τελείν ὁ διάκεινταί πως, ὅτε ὡς εὐκίνητον ὅτε ὡς μό- 

φησι, »' φυσυιὴν δύναμι ἢ ἣ ἀδυναμίαν λόγεδ,, πολλὰ Ηὶ τῇ δυ- νιμὸν ἔχοντες τὴν διάθεσιν, »(' δὲ τὴν ἐπιτηδειότητα, διακεινῇ). .. 

νέμει συμαινίσης, εἧς εἴρη πρότερον, νῦν δὲ “ὃ κῷ τὴν ἐπισεδαις ἢ. 5. ἀλλὰ διὰ τί τὴν τῷ παθεῖν τι ἀκέτι δύναμιν ἀλλ᾽ ὠδυνα μίαν 
τητα, τὴν φυσικὴν. δηλύσης. διτχῆς δὲ σης ταύτης, τῆς ἁπλῶς ἔφη εἶναι; ἢ ἀν: ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικὰ (δ΄ 12) τῦτο διέ- 

τῆς δὲ κο' σροκοπήν τινα βαυρυμέηᾳ, ἣν ἤδη προφανής ἐξι ἢ λυσε διελὼν τὼ Κὶ ἐν τῷ ποιεῖν τὰ δὲ ἐν τῷ παθεῖν, κα Ἂ Ἐν ΠῚ " 

ἔτυμος ἡ ἐπιτηδειότης, ὡς ἐν τῷ πλταῷ λεγομένῳ, ταύτην νῦν ὃ5 “ὃ ἐν ἑτέρῳ ἧ ἥ ἕτερον ποιεῖν ἀποδώς, τῷ δὲ πάχειν “ὃ ὑφ᾽ ἕτ' 

σεραλαμβένει. διὸ τῷ ποιῆσαί τι ἢ παθεῖν ὃ ῥᾳδίως" Ἐραδιθηκε: πάχειν ἧ ἢ ἕτερον" κορέτερον μέτται δύναμις ἐπ ᾿ἀμφότερα ταῦτα 
τῶτο γ5 τῆς ἜΝ τῆς προκεκοφυίας ἴδιόν ἐςιν, ὅπερ ὦ εὐαρί- διατείνει... μᾷ' δὲ τὰς ἐνς σεις ἢ διαλύσεις καιρὸς ἂν εἴη ᾧὶ ἐμοὶ 

ϑμητον ὑπάρχει. ἡ γδ οἱ ἀπὸ τῆς "Στοᾶς πρὸς κὶ τὰς τέχνας ἐπι- τὰς νοερωτέρας τῶν ἐξηγητῶν ἐπιβολὰς περὶ τῆς φυσικῆς ταύτης .7; ε... 
τηδεότητα μόνην ἀπέλιπον τὴν ὡπλῶς ὑτωσὶ θεωρυμένην, πρὸς δυνάμεως παραγράφειν, τίς τέ ἐς! λέγοντι ἢ ἐν τίσι θεωρεῖ τῶν 
ἐδ τὰς ἀρετὰς τὴν ἀξιόλογον προκοπὴν ἐκ φύσεως προὐπαίρχειν 20 ὄντων. ἔς: δὲ καθόλν τῦτο “ὃ γόος πᾶσιν ὑπάρχον τοῖς ὁπωσῶν 
ἀπεφήναντο, ἣν ᾧ οἱ ἀπὸ τῷ Ἱπεριπάτυ φυσικὴν ὠρετὴν ἐκαλυν. τελειυμένοις- ὁ γδ ὅλως ἀπὸ τῷ ἀτελῶς ἐπὶ “ὃ τέλειον παρωγίνε- 

μή ποτε δὲ αὶ μόνον ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἀλλε ἢ ἐπὶ τῶν τεχνῶν τὴν ταί τι, εἰ μὴ μέση δύναμις παρείη ἐπιδιδῶσα ἃ, ὃ ἐνδεὲς εἰς τε- 
ἐκ φύσεως ἐπιτηδειότητα θεωρητέον... [. 8. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ “ὃ δυ- λείωσιν, δεχομένη δὲ τὴν ὠποπλήρωσν ἀπὸ τῷ τελειοτάτω. 
σπαθὲς τῷ εὐπαθῶς τρλύτηὰ 9 ὁ ὑγιὲς τῷ ὑδσώρως μᾶλλον Φ' {.6 δ. μήποτε διτοὸν εἶδος ἀδυναμίας διὰ τύτων ἐνδείκνυξ, 92 

φύσιν͵ διὰ τῦτο δὴ τοῖς τὴν δύναμιν τοῖς δὲ τὴν ἀδυναμίαν ἐξ ἣν αὶ ' σέρησιν, ὡς ὃ νοσῶδες ἀδυναμίαν ἔχει τῷ μὴ πάχεν Ὁ 
ἀποδέδωκεν. ἐκ ἐπὶ ἐὐλιῇ δέ ἐςιν ὀνόματα κείμενα οἷς χωρΐ- δωδω ὑπὸ τῶν τυχόντων, ὃ δύναμιν εἶχε “ὃ ὑγιεινόν » “ὁ δὲ »τὐ 
ζεῦ ἡ ἐπιτηδαιίότης τῆς ἐνεργείας" ἐπὶ Κὶ τὸ πυκτικῦ ἢ πύκτυ ἡ εἶδος ὑφεςώς, ὥσπερ “ὁ μαλακὸν ἀδυναμίαν ἔχει τῷ μὴ ῥᾳδίως 

δρομικῶ ᾧ δρομέως κεχιύριςαι τὰ ὀνόματα, γραμματοιὸς δὲ ἡ διαιρεῖ, ὅτως “ὃ σκλιηρὸν ἀδυναμίαν ἔχει τὸ ῥᾳδίως διαιρεῖν, 

φιι ἀθυχὺς 
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9ᾳ ᾿ΜΜ. 4111. ἀκριβῶς δὲ εἶπεν ὑπὸ τῶν τυχόντων τὲ φοράν... ν' ἢ, 1. ἔοικέ πως ἀτελὲς εἶδος εἶναι τῆς παθητιχῆς ποιό- 
24. ὑγιεινὰ μὴ παίχειν, οἷον ὑπὸ καύματος ἢ ἡ ὐταῦν ἣ ἁπλῶς μὲ ὧν τητος “ὃ πάθος, ὃ τελειότης ἐξὶν κα ἡ ξαθητιεὴ ποιότης. ὥσπερ ἦν 

αὶ πέφυκε πάσχειν τὰ ὑγιεινά" πάθοι δ ἂν ὑπὸ ξίφυς ἡ πυρὸς ἢ αὶ διάθεσις τῇ ἕξει συνεπλάκη, ὅτως ἢ ἐνταῦθα “ὃ πάθος τῇ ἅγαδη: 

ἄλλι τινὸς τοιύτυ. ΤΙ ποιότητι συνέζευξεν. . λέγοντος δὲ τῷ ̓ Αριζοτέλως, ὥσπερ 
94 ΣΙΜΠΛ. μ΄ ἃ 7. γένος τρίτον πάλιν λέγει ποιότητος, ἀντὶ 5 τὰ ὀλιγοχρόνια χρώματα ἀπὸ πάθυς γίνε, ὕὅτως ἢ τὰ πολυχρό- 

25. τ εἴδυς τῷ γόεέι χρησάμενος, ἢ ἢ κυρίως γένος εἰπών. κἂν 7 νια ἀπὸ τῷ αὐτῶ συμβαίνει, ἄλογον νομίζυσιν οἱ περὶ “ὃν Νικιό- 
μὴ ὃ ἀνωτάτω Ὑένος ἐςίν, ὥσπερ ἡ ἁπλῶς ποιότης ἢ “ὃ συμβε- ςρατον “ὃ πάντα τὰ χρώματα παίθυς ἐγγινομένυ γίνεω, ᾧ μά- 

ὁ βηκός, ἀλλὰ ἡ αὐὸ γένος εἰς εἴδη οἰκεῖα διαιρώμενον, γένος δὲ λιςα τὰ στε ὰ ἐσιώδη, ὥσπερ “ἃ τῆς χιόνος... εἰσὶ δέ 
τῶν ὑπαλλήλων λεγομένων γενῶν. εἰς δύο τὰ ὲ Ὑδτεὶ τῦτο τινες οἱ τὰς συμφύτυς ταύτας ποιώτητας ὅ φασιν εἶναι παθη ἢ 
γένος, εἰς τε τὰς παθητικὰς ποιότητας καὶ κ᾿ τὰ παθη, οἷς κοινὸν μῶ 1 πάθητοιες Τιβοπαὶ ἀλλὰ μέρη ἐσιῶν ὺ ἐσίας. δῆλον ὅν ὅτι ὅτοι 

ἰςι ὰ ποιὸν ὁπωσῶν... παστὰς δέ τις ἢ ἐνταῦθα ἐπιζητήσειε πῶς ἐδὲ τὴν ἀρχὴν παραδέξονδ τὰ περὶ τῶν συμητων χροιῶν ἠπορη- 

πρέτεριν ἢ τὴν διάθεσιν τὴν Ὧεν ἐχαρακτήριζε τῷ πὰρ ων Ἵν: ᾿Ανδρόνικος δὲ Ἰεὼ μὴ ὴ διαιρεῖοκ, τὰς παθητικὰς ποιότητας 
τε ὼ δυσμεταβόλῳ, γῦν δὲ τέτοις, αὐτοῖς τὰ πάθη διακρϑει ἡ δ τὰς εἰς ὦ ἐμποεῖν πάθη καὶ ὶὶ εἰς “ὁ ἐκ παθωυς συνίςαῦχ,, ἀλλὰ πάσας ὡς 

Ἴ6) παθητικὰς ποιότητας: ἢ εἴρη Κ'ὶ ἃ ἢ ἐν ἔξει τινὰ πρὸς ταύτην ἐκ παθυς συπφαμένας παϑητικὰς εἶναι, “ὃ δὲ παθως ἀνα 

τὴν ζήτησιν, ὅτι ἐκεῖ ἃ ἕξεις ἢ διαθέσεις τὰς ἐκ διδασκαλίας αὶ 15 εἶναι συμβαίνειν αὐταῖς" “ὃ γ5 θερμὸν θερμαίνειν δύνα), ἀλλὰ 

ἔξωθεν ἐγγινομένας παραδίδωσιν ὡς δυσκινήτυως τε ἡ εὐκινήτως καθόκον εἰς ἄλλα ποιεῖ, καὶ ποιὰ ἀλλὰ ποιητικὰ καλῶμεν αὐτά, 

τελειότητας, ἐνταῦθα δὲ παθητικὰς ποιότητας ἢ πάθη τὰ φύσει. οἷον καὶ δερμὰς ἀλλὰ θερμαντοα, ἅπερ ἤδη πρός τι, καθάπερ ὰ 
εἰ δέ τῳ μὴ ὶ ἀρκεῖ ταῦτα, λεγέϑω ᾧ νῦν συντόμως. καυφικὸν αὶ “ὃ καυςὸν ᾧὶ τὰ ὅμοια. διὸ θερμὸν μώ ἐ ἐςι ἢ μηδενὸς 

Ἢ ΔΑΒΙΔ. οἱ ἐπιμελῶς τρέφοντες τὰς περιςερὰς θαλεὲὶς περι- ὄντος θερμαντῷ, θερμαντικὸν δὲ ὀκέτι" ποιὰ γ8 κῷ' “ἃ πῶς ἔχειν 
1. πλέωσι ποικίλα χρώματα ἔχοντας ἐν τοῖς περιςερεῶσιν, ἵνα οἷα 20 ἀλλ᾽ καὶ ὦ χῷ' ἃ πρός τι λέγε. πρὸς δὴ τῦτο καλῶς ἠπορημένον 

βύλονῃ χοῖεν τὰ τεχθησόμενα.- αὶ ἐκ ἀποτυγχάνυσι τῆς ἐλπίδος. ῥητέον ὅτι τὰς αἰϑήσεσι γινομένας παθητικὶς ποιότητας καὶ καθόσον 
καί τις γυνὴ Αἰθίοπα ἔτεκε μήτε Αἰθίοπι συγγενομένη μήτε Αἰθίοψ ἐκ ποιῶντός ἦθοε αὶ πάδχοντος συνίς ανῇ, κα τῶτο δεῖ θείρε; ἐδὲ 
ὅσα, ἀλλ᾽ ἐν τῷ καιρῷ τῆς συνυσίας Αἰθίοπα φανταο)εῖσα. προη- καθόσον πρὸς ἀντιςρέφοντα λέγον, ἀλλα “ὃ ἁπλῶν ἡ ἁπλῶς “ὃ 

γε ἄν ἡ φαντασία ᾧ τῶν ἐκ γενετῆς. εἶδος τῇ παθυς αὐὸ καθ᾽ αὐὴ νοεῖν ὡς ποιότητα, μηδὲν ἐφα- 
ἌΜΜ. ἢ. 118. εἰπων τὰ χρώματα παθητικὰς ποιότητας 25 πτομένυς τῆς τῷ ποῶντος εἰς αὐὸ ἐνεργείας ᾧ συζεύξεως. .. 

ἐἶναι, τῷ ἀπὸ πάθυς ἐγγίνεον, αὐτὰς κατασκευάζει ᾧ δείκνυσιν ἔ 1 ὁ. διαφέρυσι δὲ αἱ τρίῶ ποιότητες αὖὮ τῶν ' πρώτων, ὡς 
ὅτως ἔχον. οἱ φοβηθέντες γάρ, φησίν, ὀχβώσν" τῇ φιλῶ αἵμα- Πορφύριος ᾧ Ἰάμβλιχός φασιν, ὅτι ἐκεῖναι ἢ ἐκ Δἀιδασκαλίας ὸ 

κα ζω, τος τῇ φύσει καταφεύγοντος ἐπὶ τὴν οἰκείαν πηγήν, τὴν καρδίαν, τέλειον ἔχυσιν, αὖῇῷ δὲ φύσει ὑπάρχωσιν. μήποτε δὲ 4 φύσω 
{τ ἢ ᾿ τ εἰς ἀκρόπολιν ἰοζυράν, τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς διὰ τῦτο τελευταίαν παρείληπῇ ἐν ἐκείναις ὅ: ὅπ θερμότης καὶ ὺ ψῦξις ἡ τὰ τοιαῦτα, ἡ δὲ 

πνα ἐ ἢ κι, πάντων φθειρομένην" εἰ ἰ δὰ τὰ καρδαοαίμεναι ζῇ καὶ δύο καὶ τρεῖς 30 διαφορὰ τῶν ἐνταῦθα Κ' κτ' πάθος εἶναι, ἐκεῖ δὰ κτ' διάθεσιν ἢ 
ἡμέρας, ἀλλὰ διὰ “ὁ ἔχειν τὰς ἀρτηρίας ἀπ᾽ αὐτῆς ὅσας. μία ἕξιν. τῶν δὲ δευτέρων διαφέρει καθόσον ἐκεῖναι Κδ ἐν τῷ δυνάμει 

. δὲ κρᾶσις ποιεῖ ὺ αὶ πρόσκαιρον ὠχρὸν ἢ “ὃ ἐκ γενετῆς " ἐνδείᾳ δ ἐθεωρῶντο ἢ ἐπιτηδειότητες ἦσαν, αὖ δὲ ἐντελέχειαι μᾶλλόν εἰσι 

αἵματος γίνε), ὥσπερ πλεονεξία αἵματος ἢ “ὃ ἐκ γενετῆς ἐρυθρὴν ᾧ κατ᾽ εἶδός τι ἤδη ὑφεςήκασι. τάξιν δὲ εἴ τις ποθεῖ μαϑέϊν 
ποιεῖ ἢ “ὃ πρόσκαιρον. αὐτῶν, ῥητέον ὡς ἡ ἐκ πάθους ὦ μεταβολῆς εἰδοποιία, ὠἀπολείπε 

9.ΎὙ ΣΙΜΠΛ. μ' [.8. ἐπιςάσεως δὲ ὃ πάλιν ἄξιον πῶς ὑπὸ 35 τῶν πρώτων αὶ αὐτοφυῶν ποιοτήτων, ὅσαι τέ εἰσι κατ᾽ ἐνέργειαν 
“τὴ ποιότητα τάξας τὰ πάθη, εἶπε τρίτον εἶδος ποιότητος παθης ἣ ὅσαι κ φυσικὴν δύναμιν πρώτως συνίςανἢ ἢ “ὃ Δ κίνησιν 

τιὼ ποιότητες, φησί, ὼ πάθη, ὅ ὅμως ὕςερον (4θ0αᾳα 9) “πάθη ἃ Ν ἑτεροιωσεις. ὁ μώτοι ᾿Αρχύτας ἔοικε  προτεΐξαι ὰ »τ' ἃ πάθος 

ἕ φησὶ “τὰ τοιαῦτα λέγε, ποιότητες δὲ δ᾽ κα γ) τινὲς Καὶ οἴονἢ ἐλλι) εἶδος τῆς ποιότητος τῷ Ψ' δύναμιν" ἢ ἴσως μᾶλλον τῶτο ἔχει 

πῶς εἰρῆοχ, “ὃ “ποιότητες δὲ ὥ " λείπειν ) αὶ ἐκ εἰσὶ παθητικαί͵ λόγον... [. 2. ἀλλὰ τί ποτέ ἐςι “ὃ πάθος τῶτο, ζητεῖν ἄξιον. 
ὡς εἶναι ᾧ αὐτὰς ποιότητας, παθητικὰς δὲ ὅ " ἄλλοι δὲ ἐπὶ ταὐὸν 20 λέγεῦ 5 πάθος ἢ “ὃ ἀναιρετοιὸν τῆς ἐσίας, ὡς ἡ σῆψις σώματας 
εἴονἢ φέρειν αὐὸν τὰ πάθη ἢ τὰς παθητικαὶς ποιότητας, καίτοι φθορὰν ἐπάγυσα τῷ σηπομένῳ, ἣ “ὃ τύτῳ ἀντίθετον “ὰ συνέχον 
τάφο: ὅτως διορίζον. ἀλλ᾽ ἴσως ὡς ὑποπῖπτον “ὃ πάθος ὑπὸ διὰ τῆς μεταβολῆς ἐν τῷ Ψ φύσιν ὃ ὑοεειμονννοοι ἐπειδὴ δὲ 

τὴν παθητικὴν ποιότητα κατα τι σύμπτωμα αὐτῆς πρόσκαιρον, τὰς παθητικὼς ποιότητας εἰς τε ψυχὴν ἡ ᾧ σῶμα διεῖλε, δπ τον 

ὅτως αὐὺ ὑποτάττεςχ, αὐτῇ φησίν. ᾿Αλέξανδρος δὲ ὑδὲ ζητεῖν εἰ αἱ ἰκσάσεις κα ἢν ὀργαὶ καὶ ὃ τὰ τοιαῦτα τῆς ψυχῆς ἐφὰ ἴδια, ἢ 

ἀξιοῖ εἰ τὰ πάθη ὑπὸ τὴν ποιότητα" αὐὸς δ ὁ ̓ Αριζοτέλης ὁ αὶ 45 κοινὼ ἢ τῷ ἔχοντος. εἰ τοίνυν ἀρέσκει αὐτῷ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ 
μόνον τὰς παθητικὸς ποιότητας ἀλλὰ ἢ τὰ πάθη ὑπὸ “ὃ αὐὸ εἶδους ψυχῆς (1 1) ἀπὸ τῷ σώματος ὡρμῆνν τὰ τοιαῦτα, ὥςε πο}ν- 
ἔταξεν, εἰπὼν “τρίτον δὲ γένος παθητιὰ ποιότητες ᾧ πάθη" ὁ 8 λάκις Κὶ εὐκινήτυς γίνεθχ, ἡμᾶς πρὸς ὀργήν, καίτοι μικρῶν ὄντων 
εὔλογον εἰς ταὐὲν ἄγεν αὐτά, μέλλοντα λέγειν αὐτῶν τὴν δια- τῶν παροξυνόντων, πολλαίκις δέ, καίτοι μεγάλων ὄντων, με 

“ ΨΕΣ ὁ ὲς 
Ὲ τ ἤρς γα, 

. τὸ δερμ)ἢ [4 
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κινεῖ, ὅταν μὴ ὶ ἐργᾷ ὺ σῶμα μηδὲ ἢ ἀφ᾽ ἑαυτῷ πρὸς ὸ πάθος μόρια ὡς ἑτερογενὲς σῶμα δύναοχ, κα ἢ αὐτῶν παρεμπίπτειν, οἷαί 
ἠρεθισ μένον» εἰ τοίνυν τῦτο ὅτως ἔχοι, τῆς ψυχῆς εἶπε τὰ πάθη εἰσιν αἱ ἀν ὁ ττν ὼ κίσσηρις κα ἡ ὸ ἔρεον. 

“' ἃ ἐπικρατῶν αὐτῆς ὺ πλεονείζον ἐν τῷ συνδέτῳ, ζῳί ᾧῳ. . ΣΙΜΠΛ. ν' [. 8. πληρώσας δὲ τὰ 93. τῆς ποιότητος ἐπήγα-ι0ο 

1. πορᾷῷ. ἔ 47. κἡὶ μορφὴ ὀχῶς λέγε παρὰ τῷ ̓ Αριςοτέξ γεν “ἴσως ἃ ἦν ἡὶ ἄλλος ἂν φανείη. τρόπος ποιότητος," ὑχ ὡς 
Ἴλιο καθ᾿ ἐν Ὁ σημαινόμενον τὼς ὀσιώδεις πάϑο λέγει, καθ᾽ 5 φιλόσοφον εὐλάβειαν ἐνδεσούμενος, ὥς τινες οἴονΌ), ἐδὲ ὅτι δυσ-᾿ 

ἕτερον δὲ τὰ μὴ τοῖς ἐσιώδεσιν εἴδεσιν ἐπιφαινόμενα κα ὶ κϑ' τὰς διαίρετος ὁ περὶ τῶν πρώτων γενῶν λόγος, ὡς ἄλλοι, ὑδὲ ὅτι τὰς 
ἐπιφανείας τυπώματα, “καθὸ καλά τε λεγόμενα ἢ εὔμορφα τὰ διαφορὰς ἐνδεθενυἢ καθ᾽ ἃς λογικὸν ἢ ἄλογον ᾧ τὰ ὶ ἄλλα, θεωρῖϑ 
ἐδη, ὑδὲν ἐφαστόμενα τῶν ἐσιωδῶν. ποιὰ τὼ ἐσιώδη ἢ διαιρετικὰ τῶν γενῶν. ἐσίαι γάρ εἰσιν ἐκεῖνα, 

ΣΙΜΠΛ: ν' ἢ. 2 δ. ἡὶ δὲ περὶ ἕκαφον μορφὴ διχῶς λέγε μᾶλλον, ἀλλ᾽ αὶ ποιότητες". εἰ δὲ ποιότητες ἦσαν, ἐκ ἂν ὅτως εἰς 
παρὰ τῷ Ὁ ᾿Αριξοτέλει, κατά τε τὰ ἐσιώδη εἴδη καὶ ὺ κτ' τὰ τῆς ἐπι- 10 ἐχχατην τοΐξιν ἀπερρίφησαν. ᾿Ανδρένατος ' δὲ πέμπτον εἰσώγει 
φανείας ΩΣ τυπώματα. νῦν ὅν θεωρεῖ ὁ αὶ »π' ὃ ὁσιῶδες εἶδος “γένος, ἐν ᾧ τάττει μανότητα καὶ ὺ πυκνάτητα, κυφότητα βαρύ 
(ὐδὲ γάρ ἐςι ϑοιτης ἃ τοῦτον) ἀλλὰ κ᾽ ὃ ἐπιφαινόμενον τοῖς τητα, παχύτητα ἢ λεπτότητα, καὶ τὴν δ᾽ ἂν ὄγκον ἀλλὰ καθὸ ἀέρα 

ἐσιώδεσι περὶ τὴν ἐπιφείνειαν εἴδεσι, καθὸ καλά τινα ἢ εὔμορφα λέγομεν λεπτὸν εἶναι ἡ τῦ ὕδατος λεπτότερον. ποιὰ γάρ, φησί, 
πάλιν [ δυσειδὴ κα ἢ ἄμορφα. αἱ δ τοιαῦῦ μορφαὶ ποιότητές λέγομεν πάντα τὰ τοιαῦτα τῷ ἀπὸ ποιότητος εἶναι αὐταί" ὁμοίως 

, ἄλλαι ἢ παρὰ ὃ χρῶμα ἢ “ὁ χῆμα, ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον 15 δὲ ἡ “ὁ διαφανὲς ἢὶ “ὁ σκοτεινόν, ὡςε, φησί, ἢ ἄλλο τι γένος 
πέρέξε ὼ ἐκέων περιεκτιιαί, κἂν μὴ προσίη τῦτο Ἰάμβλιχος. ποιότητος τῦτο θετέον ἢ συζευκτέον αὐτὰ ταῖς παθητικαῖς" τῷ ὲ 
τοὶς δὲ τὴν ' μορφὴν ἐπὶ τῷ ζῷ μόμι λέγενν, νομίζυσι, “ὃ δὶ 2) παθεῖν τι ὃ Ἄρην τύτων ἕκαςον τοιῶτον γέγονεν, διαφέρει δὲ 
χῆμα. περὶ τὸ ὠψύχυ εἴδυς, ὅτε κῷ' τὴν τεχνικὴν συνήθειαν κα- ἐκείνων ὅτι πάθυς ἀκ εἰσὶν ἐμποιηττὴ αὖῇ. Ἐὔϑωρος δὲ τὴν Ὁ ογω 
λῶς ὅτε τὴν τῶν πολλῶν χρῆσιν" ἐπαλλάττει γ5 ταῦτα τὰ ὀνό-- παχύτητα καὶ ὺ λεπτότητα εἰς ἔπερον. τ τῷ γένος, τὰς δὲ ἄλλας ὅ. ν᾿ 

ματα... τοὺὴς δὲ τὴν μορφὴν ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἀκύυσι μόνον, 20 οἱ δὲ περὶ “ὃν ̓ Αχαϊρν ταύτας Κα εἰς ὃ τέταρτον γένος τάττυσι - Υ͂ εἄας ἐκ Υ̓ 
ἡὶ δοκεῖ ταύτην τὴν δόξαν ἐν τοῖς ἑξῆς προσίεωχ, ὁ Ἰάμβλι- συνεπομένας τῷ μενῷ ἡ πυκνῷ, ἐκείνας δὲ μᾶλλον «ἰνίττεοχ, ὺ 
χος ὡς ὦ λεγεμέης τῆς μορφῆς ἐπὶ τῶν' μαθηματικῶν καὶ ὃ ὅλως ᾿Δριφοτέλην φασὶν ἐν τῷ “ἴσως δὲ ᾧὶ ἄλλο Ὑόοςν" ἃς ἐν τῇ περὶ 
τῶν χημάτων, ἢ ᾧ διὰ τῦτά φησι τὴν περὶ. ἕκαςον μορφὴν εἐἰρῆ- Γενέσεως ἢ φθορᾶς (2 2) τῷ θερμᾷ ᾧ ὑγρῷ ἡ ψνχρῷ ᾧ ξηρῷ 
ὡχ, διότι ὡς ἔνυλος εἰς “ὁ ἄτομον κατετώγη". εὐθύτητα δὲ ἡ συνέταξεν" εἰσὶ δὲ αὖῷ βαρὺ (ἐ ἃ δ) κῶφον, σκληρὸν μαλα- 
καμπυλότητά φησιν Ἰάμβλιχος τὴν κοινὴν ἐπὶ τῶν γεωμετρικῶν 25 κόν, τραχυὶ λεῖον, παχὺ λεπτόν. ἀλλὰ πῶς ἂν τις ταῦτα παρα- 
«μάτων ἢ ἐπὶ τῆς μορφῆς εἐρῆονι ποιότητα, ἢ διὰ “ὃ καινὸν ἡ δέξαιτο μηδενὸς ὑε- αὐτῷ λεγιμών δὸς γόυς ὑφ᾽ ὃ ταῦτα 
διατεῖνον ἐπ᾿ ἄμφω ἡ ἐπὶ μορφῶν ἡ χημάτων κοινῶς ὁρώμενον ταχβθήσεϊ, ὡς ἐν ἃ τῷ πρώτῳ ἕξις ἦν ᾧ διάθεσις, ἐν δὲ τῷ δευσ 
ὺ περιττεῦον ἑκατέρῳ ἰδίᾳ. καταλέγει, αὐτὴ , γαίρ, φησίν, τέρῳ. φυσικὴ δύναμις ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων; βέλτιον ὗν ὧν λέγειν ἕν τι, 
ἡ γραμμή, καθόσον ἐςὶ γραμμή, ποσόν ἐςιν, ἡ ἣ εὐθεῖα, καθό- ὅτι κῷ “ἃ ἀληθὲς εἰσί τινες ἢ ἄλλοι τρόποι, ὃς ἐν τῇ Μετὰ τὰ 

σον ἐσὶν εὐθεῖα ἢ καμπύλη, ποιὼ ἂν νοηθείη". ἢ ἡ ἐπιφάνεια, κα-- 380 Φυσικὼ (δ 21) ὡς ἐν τελειοτέρῳ πρωγματείᾳ παραδίδωσιν" ἐν- 

ϑάσον μέ ἐςιν ἐπιφάνεια, ποσόν, καθόσον δὲ ἐπίπεδος ἐπιφάνεια, ταῦθα δὲ ὡς ἐν εἰσαγωγῇ τὸς μάλιφα λεγομένης ἐξέθετο. 

ποιάν. ᾧ ἐπὶ. τῆς μορφῆς δέ, φησί, ταῦτα ὡσαύτως θεωρεῖ). ἢ. 8 δ. τῦτο εἶπεν ἐπειδὴ. τινὰ μ " παρωνύμως λέγε, ὡς ἀπδι06 

μήποτε ὅν ἡ εὐθύτης ᾧ ἡ καμπυλότης γραμμῶν ἂν εἴη καθ’ λευκότητος “ὃ λευκόν, ἕνια δὲ ὁμωνύμως, ὡς τρίγωνον καὶ ὼ τετρά- 5 
αὐτὰς αὶ ἐπιφανεμῶν, μορφῆς ([. 8) δὲ ὶ καθ᾽ αὐτό͵ ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, γωνον ἢ τῶν ἄλλων σχημάτων ἕκαςον" ἐπὶ δ τύτων τρίγωνον 

κΦ' συμβεβυριός, καθόσον, οἶμαι, ἢ “ὁ χῆμα περιέχει ἡ μορφή. 35 ἢ ἡ ποιότης ᾧ ὃ μετέχον καλεῖν - ἔτι δὴ ἐπ᾿ ἐνίων Κὶ ἀμφότερα 
εἴ τι δὲ ἄλλο τύτοις ὅμοιον τοῖς εὐθέσι ἢ καμπύλοις, προσέδημε. ὠνόμαςαι, ὡς γραμματικὴ ἢ γραμματικός, ἐπ᾿ ἐνίων δὲ ἐθέτε- 

τὰ ἑλοιοειδῇ ὺ πόνθεθη ἢ φακοειδῇ λέγων τῶν  χημάτων κα αὶ τὰ ρον, ὡς ἡ πρὸς γραμματικὴν ἐπιτηδειίτης αὶ ὁ κατ᾽ αὐτὴν εὐφυῶς 
τααῦτα ἅπερ μυιτὴν ἔχε τὴν ὑν ἐξ εὐθέος ἡ περιφερῦς, ὡς διακείμενος, ἐπ᾽ ἐνίων δὲ “ὁ ἕτερον μόνον ὠνόμαςαι, ὰ ποιὸν μέ, 
ὶ οἱ γεωμέτραι φασίν. ὡς ἐπὶ τῷ πυκτικῶ ἢ ὀρομικ:- ἀνώνυμοι ̓  αἱ ἐπιτηδειότητες" ἡ 

ἌἌΜΜ. ἢ. 114 ὁ. ἐλέγετο δὲ ᾧ πρώην ὅτι ὃ αὶ κῦμα ἐπὶ δ πυκτικὴ κα ὴὺ δρομωεὴ αἱ κατ' ᾿ἐνέργειάν εἰ εἰσιν ἐπιςῆμαι, ἀφ᾽ ὧν 
ἐψύχων θεωρᾶϑ ἢ ἢ. φανταςῶν.. ἡ Η μορφὴ ἐπὶ ἐμψύχων ἤτοι πύκῇ ἡ. δρομεῖς οἱ ποιοὶ λόγον)" οἱ δ πυκτικοὶ ἢ δρομοιοὶ τὺς 
φυσικῶν, ᾧ ὅτι εἰ ὺ ἐπὶ ἀψύχων ποτὰ φέροιμεν “ὃ τῆς μορφῆς δυνώμει ποοὶς σημαίνωσιν, ἐπὺ ἐλπίδος ἧς ἵξυσν ἕξεως παρωνο- 
ἄνομα, λαταχρρθύτερν τῶτο πριῶμεν διὰ ὲ μίμημα εἶναι τῶν μάσμένυς. ἔσι δὲ ὅπυ τῇ Καὶ ἕξει κατ ὄνομα, ὡς τῇ ἀρετῇ, τῷ 
ἐμψύχων. δὲ κατ᾽ αὐτὴν ποιῷ ὑκέτι" ὑδὲ γ5 λέγε ἐνάρετος, ὁ ̓δὲ σπυδαῖος 

9. πορδ. { 472. πυκνὰ ἢ ΓΕῚ χέμεῷ τῷ τὰ μέρα αὐουνυὶα ἐκ. ἀπὲ τῆς ἀρετῆς παρωνόμαςαι, ἐδὲ ὁ ἐνάρετος, ὥσπερ ὑδὲ 
1: Ἀλήλων κερὶ, ὡς μηδὲν ἑτερογενὶς᾿ σῶμα μεταξὺ αὐτῶ παρεμ.-. ἐγγράμματος ἀπὸ τῆς γραμματικῆς. ἐπ᾽ ἐνίων δὲ ὃ ναραλλάτ- 
πίστει δυναῦχ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῷ χρυσῦ ὺ τὸ σιδύρυ κα ἡ τῶν ποιο- τύσιν αἱ τῶν ὀνομάτων σημασίαι περὶ τὴν τῶν πραγμάτων δή- 
τήτων τύτων σωμάτων, μανὸν δὲ τῷ ὅτως αὐτῶ διεςηκέναι τὰ δλωσιν διὼ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς χρήσεως " ὁ ̓Ὑ Λθθη Α ̓ὶ δ ὄνομα 
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“Σ ΕἸΣ.ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

ἀπὸ τῆς δίκης παρωιόμαςαι, κ᾿ δὲ τὰ πρώγματα ἀπὸ τῆς ὃν. δχήμασί ἐπισυνίξαται... ὡσαντως ας, περὶ τῷ λείων ὶ τραχέος καὶ 10 
καιοσύνης, ὁ δὲ δικαιόσυνος χα ἢ τὴν λέξιν ὠπὸ τῆς δικαιοσύνης ἀπορεῖν δυναὲν ὴ λύειν τὰ ἡπορημένᾳ-. Εὔδωρος δὲ εἰκα «Ξ 

ὥσπερ ἢ ὁ εὐφρόσυνος ἀπὸ τῆς εὐφροσύνης, κτ' δὲ τὰ πράγματα δήποτε “ὃ Ξ μανὸν κα ἢ πυκνὸν καὶ ὸ λεῖον ὃ ἼΘΧΣ θέεν σημαίνει, 
ἐκ ἔχει παράθεσιν. διὰ ταῦτα ὧν πάντα προσέθηκε “ὃ “ἢ ἑπωσῶν ἀχέτι δὲ αὶ ἡ ἈΔΝΡΟΛΤΕΣ ὃ ἡ ἡ εὐθύτης; πρὸς ὃ ὃ ῥητέον... οἱ δὲ 

ἄλλως ἀπ᾽ αὐτῶν" ἀνήγαγε. δὲ ταῦτα ἣ εἰς “ὃ μὴ κεῖοκ, ταῖς 4. περὶ “ἐν Νικόςρατον καὶ ὺ τὴν Μανότητα καὶ ἡ πῳχνότητα ποιότητας. φιλο- 
ποιότησιν ὀνόματα, ὡς ἐπὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων, ἣ εἰς τὴν νεριῶσι δεικνύναι, “ὃ πῦρ μανὸν εἶναι σαρατιθέμεναι καὶ αὶ “ἐν ἀέρα, 

συνήθειαν μὴ ἔχυσαν ἐν χρήσει “ὃ ἕτερον, ὡἧς ἐπὶ τῆς ἀρετῆς ἡ τὴν δὲ γῆν πυκνήν, αὶ κ᾿ θέφιν ἀλλὰ κῷ' ποίίτητα..» ἐπιξῆσαι δὲ 
ἐναρέτυ. ἢ δῆλον ὅτι ἐπ᾽ ὀλίγον ὶ ταῦτα συμπίπτει, τὰ δὲ ἄξιον ποῖον τῷ ςερεῶ σημανόμενον. ἀντίκειἢἢ τῷ μανῷ" εἰ αὶ δ 
πολλὰ παρωνέμαςαι ταῖς ποιάότησιν ἀφ᾽ ὧν ἔχει “ὃ ποιὰ εἶναι. ὃ τριχὴ διαςατόν, ἡ ἐπιφάνεια ύτῳ ᾧ ἡϊγραμμι ἀντύοειἢ" εἰ 

ΣΙΜΠΑ. ν΄ ἢ 8 δι ὃ χῆμά οἱ ἸΣτωϊκοὶ τὴν τάσιν παρέ- 10 δὲ τὸ ἰχυρόν, “ὁ σαθρὸν ἂν εἴη τύτῳ ἀντικείμενον " εἰ δὲ ὁ ὃνσι- 

χεὺχ λέγωσιν, ὥσπερ ἢ τὴν μεταξὺ τῶν σημείων διάςασιν" διαίρετον, εἰ ' διὰ τὴν σκληρότητα, ἔχει τῦτο, “ὲ μαλακὸν αὐτᾷ 
διὸ ᾧ εὐθεῖαν ὁρίζον γραμμὴν τὴν εἰς ἄκρον τεταμένην, ἀἐλλΓλΛ᾽΄  ἀντίκει, εἰ δὲ διὰ τὴν πυχυότητα, “ὃ ἀραμόν" ᾧ εἴη. ἂν τῷ μανῷ 

ὅτως ἀναιρεϑήσεῦ ἡ μαθηματικὴ ἀσία, ἥτις ἀκίνητός τέ ἐςι ἡ κυρίως ἀἀ ὃ ςερεὸν ἀλλὰ ὁ πυκνὸν ἀντικείμενον. - (ἢ ὅ ὁ) Πλω- 

ἀλλοιώσεως πάσης, καὶ διὰ τῦτο αὶ τάσεως, ἀπηλλωγμένη. .. τῖνος μέντοι ἐκ ἀξιοῖ ὃύο σημαινόμενα τῆς μανότητος ἢ πυκνότη- 

ξ. 4. εἰ δέ τις διττὰ ήματα ὑποτίθαιτο, τὰ ὦ ἀσώματα, ὡς (5 τὸς ἀκύειν, “ὁ μ' ὑπὸ “ὃ πρός τι “ὃ δὲ ὑπὸ ὃ παιὸν ἀναγάμενον. .. 
τὰς ἰδέας κύκλυ τε ἢ τῶν ἄλλων χημάτων ὁ πιλάξων φησί, τὰ κα δὲ ἸΣτωϊκοὶ δύναμιν ἢ μᾶλλον κίνησιν τὴν μανωτικὴν ᾧ σνενω- 

δὲ ὡς περὶ τοῖς σώμασι μεριζέμενα, ᾧ τρίτα δὲ κατ᾽ ἄλλην τινὰ τυκὴν τίθενῇ, τὴν Ἂ ἐπὶ τὰ ἔσω τὴν δὲ ἐπὶ τὰ ἔξω, ᾧ τὴν δὶ τῷ 
μεταξὺ Κω τ τε ἰδεῶν ὺ τῶν γινομένων, ἔπε. ζητεῖν εἰ εἶναι τὴν δὲ τῷ ποιὸν εἶναι γομίζυσιν αἰτίαν. ἀλλ᾽ ἐδὲν ταῦτα 
ἄλλως ἢ β ἔςι τὰ ἀσώματα χήματα ἄλλως δὲ τὰ σωματοειδῆ, τοῖς νῦν λεγομώοις ἐνίςαῦ, ἕως ἂν μὴ περὶ τῶν ἐν. τῇ. φύσα 
ὶ εἰ τ ἐὰν ποινὸν λόγον ὠμφυοτέρων τάτων νυῃὶ τὼ χήματα λέ- 29 εἰδῶν ἀλλὰ περὶ τῆς ἐπισκευαςικῆς μανέτηπος τῆς κῷ . διίςασιν 

γεῦ ἢ κ᾽ μόνον “ν ἐπὶ τῶν σωμάτων ϑεωριίμενον... περὶ δὲ θεωρυμῴης ἐςὶ νῦν ὁ λόγος. οἱ δὲ περὶ “ὃν ̓ Αχαϊθεὸν παραιτῶνἢ 
τῆς μορφῆς ἐπισκεπτέον εἰ κ᾿ “ὃ ποιὸν λῆμα ἡ μορφὴ ὑφίςαϑ, ὶ εἰς ὃ πράς τι ἀνάγειν τὴν μανότητα ὼ εἰς ἕτερόν τι πέμπτον 
ὡς τινες οἷον), ᾧ διὰ τῶτο ἀρέῤῥι τ αὐτὴν τῷ χήματι- ὅτε εἶδος ποιότητος" ἀλλ᾽ ὑὰὲ εἰς τὰς παθητικὰς αὐτὴν θέσω, ὡς ὗ 

τῷ ̓ Ανδρονίύκῳ. δοκεῖ τῶτο ἅτέ ἀληθές ἐςιν. ἀ δονκεῖ κ γδ διότι ᾿Ανδρόνονος, ἀλλ᾽ εἰς τὸς ἐν τῷ τρδρτῷ γένει... ἐπεὶ δέ τινες 
ὲ χῆμα ἁπλῶς εἰπὼν τὴν μορφνε ἐχ ἁπλῶς εἶπεν ἀλλὰ τὴν 25 ἐνταῦθα καὶ ὃ ἐν περὶ βαρύτητος ἢ χκυφότητος λόγον ἐπειτήγαγον, 
περὶ ἕκαςον ὑπάρχεσαν μορφήν" ἡ 75 ἐν τυΐτοις ἀκριβολογία διί- ἀνάγκη καὶ Ὰ περὶ τύτων ὀλίγα διελθεῖν φάναι ὅ! ὅτι ἃ αὶ κῷ ἐν τς 
ξήσιν αὐτὰ σαφῶς ἀπ᾽ ἀλλήλων: ΥῚ Ρ̓ λῆμα παρίςησιν ὡς μὸν βαρὺ καὶ δ κῦφιν τῇ ῥοπῇ πλείονι ᾧ ἐλάττονι ᾿ἀρωμενον ποσὰν 
κοινόν τι ἢ πλείοσιν ὑπάρχον κατ᾽ ἀριθμὸν ἢ κατ᾽ εἶδος διαφέρωσι, ᾿ὸν εἴη, εἴπερ ἢ ̓ Αρχυτας ἣν δος τῷ ποσῦ καὶ τὴν ῥοπὴν ἡ “ὃν " 
τὴν δὲ μορφὴν ἐνδείκνυ εἰς Μ' τῶν καθ᾽ ἐπ ἜΡΕῚ φυ- ἰφαθμὸν ἀφωρίσατο... ὅσα ὧν τύτων μὴ τῷ ποσᾷ συντάττε 
σοιῶν ἀποτελευτῶσαν. 30 ἀλλὰ τῷ χαρακτῆρι ἢ τῷ -ποιῷ, πότερον ἐν ἄλλῳ εἴδει τάττεῦ 

ἢ ἃ ὁ. ᾧ περὶ τὸ μανῶ τε ᾧ πυκνῶ ἔχαι ἄν τις πρὰς. τὴν παρὰ τὰ εἰρημένα. τέτταρα τῆς ποιάτητος, ὥς ὅσπερ ̓Ανδρόνικός τε 
αἰτίαν τῷ ᾿Αριφοτέλυς ἀντιλέγειν" ὰ Ρ διαςάσει τῶν Δορίων ἀπ’ ᾧ Πλωτῖνος ὑπολαμβανυσιν, ἢ ἕνεξιν ὑφ᾽ ἣν αὐτὰ τῶν τεττάρων 

ἀλλῴων ἢ ἢ τῇ σύνεγγυς θέσει ὃ μανὸν ἣ κ “ἢ πυκνὲν ἀφορίζ οὐχ, προαβιβάζειν; τῶτα δέ ἐ ν σαφές, ἐὰν περὶ αὐτῆς τῆς βερύτης 
τ᾽ Δημοκρίτυν αἵρεσιν βεβαιοῖ" ἢ δὲ ἐκεῖνος συνώντα εἰς ταὐδγ᾽ τος ὰ χυφάτητος ὙυΝῆ, τίνες εἰσίν... ἔ, 6.. δοκεὶ δέ τισιν. ὅτως 

τὰ ἄτομα σώματα συνιςἂν “ὃ πυκνόν φησι, δμςοίμενα δὲ ἀλλή- 35 πολύχων εἶναι “ὃ τῆς ποιάητος γένος ὡς παίσαις ταῖς κατηγορίαις 

λων ᾧ μεταξὺ πιλλῷ κενῷ διαλαμβανέμενα ὲ ἀραιὸν ἐπεργαῖ- ̓ φυνυπάρχειν " εἶναι ὃ τὰς κα ὑσιωώδεις, ὡς ἀνθρωπότητα ἡ ΞὼΣ 
ζεῶς. ταῦτα δέ ἐςιν ἄτοπα" εἰ. » ἥνωῦ ἡ ὕλη καὶ ὃ συμπαθής ἐςι κρατότητα, τὰς δὲ ἐπὶ τῷ έν τὰ γραμμῆς τὰ εὐθύτητα ὼ 

πρὸς ἑαντὴν καὶ ὸ δι᾽ ὅλιν ποιά ἐςι τὰ ποιώ͵ δῆλον ὅ ὅτι τὰ ὶ ἀραιὰ κα ὺ χἀμσυλότητα.... τύτων δὲ τὰ Κα τῷ χήματι μένῳ τῆς λέξεως 
τὰ πυκνὰ δι’ ὅλων ἡνωμένα συμπαθῆ ἐςὶ πρὸς ἑαυτά“ ὁ δὲ τοῖς ἐμφαίνει τὴν ποιότητα, ὡς ἡ ἀνθρωπότης ὴ ἡ Ἰξωχρατάτηρ, ὦ ἐκ 
διαςήμασι τὴν αἰτίαν ἀποδιδὺς ἐπιγώνημαι παιεῖ “ὃ ποιὸν τῆς κτ' (0 ὄντα ποιαί, τὰ δὲ ὅλως ἐδὲ ὑφέφηρεεν ὅτε. ἔχὰ τινὰ διάνοιαν, ὡς ἡ 
χέτυ θέσεως. πρὸς δὴ ταῦτά φΣ ᾿ἰάμβλεχος “λιτὸν (ε 5) ἱπποκενταυρότης α ἃ ἐν χειμῶνι ἡ τεττιγότῃς" τίς γδ ἂν γένοιτο 
εἶναι τίθεμεν ὁ μανὸν καὶ ὺ ποικνάν, “ὃ Ἀ' ἐν τοῖς εἴδεσιν, ὃ δὰ δι᾿ ὅλε τῶν μὴ ὄντων πειότης τοιάδε τοῦτα. παρεχομένη; περὶ δὲ τῶφ 

πες καὶ Ἢ θσιῶδές ἐ ἐς: ἡ ἕξεως μᾶλλον οἰκεῖον βεωρεῖϑ, ὁποῖον “ὃ ἄλλων ῥιπέν τὰς ἃ ἐν ποιότητι διαφορεςς: ποιότητος μένης εὖ εἶναι 
μανὸν τὸ ἀέρος καὶ ἢ τὸ πυρός, κατ᾽ ὁσίαν αὐτοῖς ὑπάρχον" ἄλλο οἰκείας, τὰς δὲ δὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν θεωρωμένας, ἧι ἧς ἂν 

᾿δ ἐ ἐπίετατεν ὴ ἔξωθεν ὦ ὡς ἐν ορήκατι θεωρεῖ), δ᾽ ὅπερ ἐν τοῖς σπόγ- 46 ἑκάςης κατηγορίας ὑπάρχωσι φυμπληρωτοὰ, τῶ. οἰκείν ἑκαίςης 
γῶς ἢ τὴ κισσήρει φαίνε.".. τῆς δὲ Δημεκρίτυ δάξης διέξηκεν λόγυ, μηδαμῶς ἐκβαίνειν ἀπὸ τῆς ἐκ ἑχαςα ἰδιάτητος ἐπὶ ἃ τῆς 
αὕτη, ἐπειδὴ ἀ περὶ τῆς ἐν σαιχείοις μακότητος ἃ πεὐκνέτηξας δα ποιότητος. γένος... ἀλλ᾿ ἐπεὶ καὶ ὃ τὰς ἀπερίας καὶ κ τὰς λύσεις τῶν 

τέτακἢ ταῦτα, ἀλλὰ περὶ ταύτης ἥτις ἐπὶ ταῖς μορφαῖς ὁ τοῖς ἀποριῶν διεληλύθαμεν, καλῶς ἂν ἔχοι ἢ τὰς βεωρητικωτέρας 



ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΊΚΤΑ... χ: 

ἐπις εἴσεις τῷ Ἰαμβλίχυ περὶ τῶ τεταίρτο εἴδως. τῆς ποιότητος πρὸς ὡς ὃ λευκὸν ᾧ ὃ μέλαν: ὑπὸ ὃ χρῶμα, ἢ ὑπὸ. ἐντιδιηρημένα, ὡς 
τὲ σαφέξερον ἀνωγρεψαι... 4.7. ἐπεὶ ἢ ταῦτα περὶ τῷ τετάρτῳ δικαιοσύνη ἢ ἀδικία ὑπὸ ἀρετὴν καὶ ἡ κακίαν, ἣ ἐδὲ ὅλως ἐνώγονῃ : 
αὶ τελευταίν ᾿γόως τῆς ποιότητος εἴρη, καλῶς ἂν ἔχοι τὸς ἐπι- ὑπὸ “ὃ γένος τῷ αὐτὰ γένος εἶναι, ὡς ὃ γαθὸν καὶ ὺ ῶ κακόν» βὼ : 
χειρήσαντας ἄλλως διελεῖν τιὰ γένη τῆς ποιότητος ἱ ἐσοβῆσαι, αὶ » τῶν δέκα διῤκυσι κατηγοριῶν. ' 

τί τὸ ἀκριβὺς παραλλώττυσιν, ἐπιςῆσαι. Πλωτῖνος Κὦ ὅν "διαιρέϊ ΓΝ ᾿πορῷ, {, 40. ἦσων τινὲς οἷ τῇ ἜΣ ἐδίδοσαν Ὗν 105 

τὰς ἢ σώματος ποιότητας τὰς δὰ ψυχῆς λέγων, καὶ πούτητος κ' τίαν. εἶναι τὴν ἀδικίαν, ἀλλιὲ τὴν ἃ ἐναντίαν ἐξιν ἐνωφυμον ἕναι͵ 3 9. ἥν τι 

ἐλήθειαν ποαίμενος ὕτως διαίρεσιν, ἀλλὰ διάςασιν μόνην παρε- τὴν. δὲ ἀδικίαν ςέρησιν εἶναι αὶ ὁχ, ἕξιν" τὰς δ ἕξεις καταφώτι- 
δεικνὺς τῶν ἐν. οἷς ἐςὶν ἡ ποιότης... ἔ, 8. καθ᾽ ὃλν δὲ πᾶδαι αἱ πῶς δεῖν προσαγορεύειν, τὼς δὲ ς ερήσεις ἐρηηνῶρ. ἡ 

τοιαῦ ἢ διαιρέσεις ἀνοίκειοί εἰσιν ὡς “ὃ πρός τι μᾶλλον ἀλλ - ΣΙΜΠΛ, ξ΄ ἢ 1. ἫΝ διὰ τί εἶπεν “εἰ ἔςιν ἡ δικαιοσύνη 
καθὸ ποιότητες διαιρώμεναι. μξ' δὲ ὃν μέγαν Ἡλωτῖνον σκεπτέον 10 τῇ ἀδικίᾳ ἐναντίον," διὼ τί γδ “ὁ εἴ ὃ ὑποθετικέν; ἢ ἢ ὅτι τινὸς 
ὁ ἥν ̓Αριςοτέλης ἐν ἄλλεις ἐκτίθεἢ διαίρεσιν" δύο ηδ δυνάμεις ἡ τὦ συνεχοίρυν. τῇ εὐ θεὸ ἐναντίον εἶναι τὴν ἀδικίαν, ἀλλὰ τὴν 
οἱονεὶ ἀρχὰς θείς, τὴν ποιητνεὴν τὴν δὲ παθητιχήν, τύτων τὰς Ἢ ἐναντίαν ἕξιν᾽ ̓ἀνιένυμον ἔλεγον; γὴν. δὲ ἀδικίαν φέρηδιν τὸς ὃ 
Ια ἐν ἀλόγοις ἀλόγυς τίθησι τὰς δὲ ἐν λογικοῖς λογικαίς, οἷον τὴν ὅὄξεις καταφατικῶς δεῖν. πρεσαγορεύει αὶ τὰς τερήσεις ἀρνητοοῶς". 

ἐν τῷ θερμῷ. τῷ -“ϑερμῶναι ἄλογον, λογυιὴν δὲ τὴν ἐν τῇ ἰατρικῆ. ὁ βαλών τῦτο λέγοντες “ αὶ γδ ἕξεις ἀποφάτικῶς προδωγορεὔομεν, 
διὸ ἡ τὴν ος εἶναι. μέρ ποιητικήν; τὴν ἄλογον". ὀκέτι Ἃ τὸ 15 ὡς τὴν τῇ σωφρεσύνῃ ἀαικεμισῳ ἀκολασίαν, τὸ ςερήσεις χωτας 

᾿ ψῦξαι ἔχει ἡὶ θερμότης τὴν δύναμιν. αἱ δὲ λογγὴ τῶν ἐναντίων φατικῶς, ὡς τὴν τυφλότητα καὶ ὼὴ χωλότητα, κα τὸῦο ΗΑ ἀληθές" 
σὶ παρεκτικαί τε ἢ γνωςικαί" αἴτιον δὲ ὅτι πᾶς λόγος δηλόϊ τό μήποτε δὲ διὰ τῦτο. εἶπεν ὁ ̓Αριφοτέλης “ εἰ ἔξω ἡ δικαιδσυύρη τῇ 
τε. πρᾶγμα: ἡ τὴν ςέρησιν αὐτῶ, πλὴν ὀχ ὁμοίως, δὲ ἀμφοτέ. ἀδικίᾳ ἐναντίον," ὅτι ὕπω τίνα ἐςὶ τὰ ἐναντίᾳ ἀρ ἀκόνλημνε δ ὶ ὅϑι 

ρων ἐφιέμενος, ἀλλὰ τῷ Κὶ καθ᾽ ἑαυτύ͵ τῷ νρείντονος, τῷ δὲ τ “Φ' ἀλήθειαν ἐχ ὡς ἐναντία τκῦτα ἀντίκει ἀλλ᾽ ὡς ἕξις καὶ αὶ ςέρη- 
συμβεβηκός, τῷ χείρονος, ὑἱτπίρ ὑγείας ἢ νόσυ ἡ. ἱατρυεή. ἡ δὲ Ὦ σις. “διὸ ἢ ἀκριβέξερον εἶπον ̓ Αρχύτας... 6.1 δ. τί ἕν, εἴ τινες 
διαίρεσις αὕτη συνομολογεῖἢ) Κ᾿ ᾿Αριςοτέλως᾽ εἶναι, ὁ μὴν ἐπὶ τῶν πρῶτα γόη ἐναντία τίθενῃ, ὡς “ἃ ταὐδν ὃ θάτερον, ἢ τὰς δύο 
πρώτων γενῶν τῆς ποιότητος παρεινημμώη, ἴσως δὲ ἐδὲ ἐπὶ ποιδ. συφοιχίας, ὡς οἱ Τιυθαιγόρειοι ς᾽ ἢ ἐδὲ ἐκεῖνα πρῶνα- 4 5 δυναὴν 
τητος ὅλως. ἢ δεῖ τὰς παρὰ τοῖς πελειας ϑιαίῥἐξες μὴ μέχα- ἐδὲ τοῖς Ἐπυθαγορείοις ὠρέσκον “ὁ πολλὰ ἔἶναι τὰ πρῶτα. .ὰὶ 

φέρειν ὠἀπ᾽ ἄλλω γώυς. εἰς ἄλλιο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τύτων ἐφ᾽ ὧν εἰσὶ παρα- αὐὲ δὲ “τῦτο ζητήσεως ἄξιον, διὰ τί τῇ ποιοὶ ὅ ὅλως πἀδῆχα 

δεδομένα φυλάττειν αὐτάς... , 8 ὁ. οἱ ἸΣτωϊκοὶ δὲ ποιότητας 25 τἀναντία, περὶ ἐσίαν μὴ θεωράμενα ;- ἢ ὑπτέν, οἶμαι, ὅτε τάναν- 
ποιοτήτων ποιῦσιν ἑαυτῶν. ποιῶντες ἑκτὰς ἕξεις" δέον γ5 ὑκέτι τία φυνυπίχεῦ ἀλλήλοις ἀδυνατεῖ, γίνε, ἦν αὐτὰ καὶ ὠπογίνε- 
τῶν τὸς διαφορὰς παρεχυσῶν" ὅτε 7) ἑαυταῖς αἱ ποιότητες ἀλλή. ὉΚ ἀνάγκη, αὶ διὸ τῦτο ἐν τὴ ὀσίᾳ ὁδαμῶς. θεωρᾶϑ, ἐν δὲ τῇ 

λων διαφέρυσων. οἱ δὲ ἀπὸ. τῆς Ἀκαδημίας. διαφορῶν διαφορὰς ποιότητι μαλιξα ὡς ἐπεισοδιώϑει.. . 1.2. ἀλλὰ διὰ τί τὰ με- 
ζητῦντες ἐπ᾿ ἄπειρον ἐξέπεσον. ἐπισῆσαι δὲ ἢ τῦτο χρή, εἰ πᾶσι ταξὺ ὅτε ἀλχήλοις ἀν. ἐναντία ὅτε τοῖς ἄκραι: ὅτι ἴσαι δὶ 
ποιότης δύνα γενέος ὁσιώδης διαφορά. ον 80 πλείονα ἀντικείμενα ἢ ὺ υκέτι ἔςαι ἣν ἑνὶ ἐναντίον, ἐὰν ὺ ἡ τὼ με- 

2: ξ.8ὅ. αὶ πρῶτον τὴν ἐέπτόττα προχειρίζε ὦ εἰς ὑπάρχυ- ταξὺ ἐναντία. 
1 σαν τῷ ποιῷ, “ὑπάρχει δὲ ἡ ἐναντιότης" εἰπών, ὺ ἐν καί σύν- ἢ. 8.. κατασκευάζει τῳ ἐκ. τῆς ἐπαγωγῆς "ἃ πρόκείμιενον, 1 10) 
δεσμον προρ)εὶς διότι ἃ ἄλλα ὑπεώρχοντα ἐπάξει, ὥσπερ “ὃ μᾶλ- δ αὶ λευκὸν τῶν σωματικῶν παραίδειγμα, ὃ ἃ δὲ δίκαν τῶν ψυ- Ἧ' 
λον αὶ ὃ ἃ ἧττον αὶ ὃ ὅ ἐμοῖαὶ “καὶ ποιόρ᾽ δὲ εἶπεν ἀντὶ τῷ χτ' τὴν χριῶν προτιϑείς. ἑκάτερον ἡ τύτων πρὸς ἄλλα τε ἡβο 897 συγ- 
ποιότητα " δηλοῖ δὲ τὰ ἐπαχθέντα ὑποδείγματα. . πον, 85 πρινόμενον καὶ ἢ πρὸς ἑαυτὸ λέγε ἐπίτασιν. ̓ λαμβάνεν καὶ δ᾽ ἄνεσιν" 

ΔΑΒΙΔ, ὁ δὲ ̓ Αρχύτας καθολικωώτερον “ὃ ἴδιον προοίγων φη- χιὼν δ λευκυτέρα γάλακτος ἂν ῥηθείη, ἢ ὃ ἐν τῷ ματι, τῶν 
οἷν ὅτι ὑπάρχει τῇ ποιότητι ἴδιον "ὃ ἐπιδέχενς, τὰ ἐναντία ἢ φέρη- ᾿ἀνθρώπων. χευκὸν ἢ “ὃ ἐν ταῖς ψυχαῖς δίκαιον ὦὶ προϊόντος τῷ 
σιν. ᾧ τύτοις. συναίδοι ἑ ̓ Αριςοτέλης". ἜΡΟΝ Ἂ αὐλάϑυ χρόνυυ αὐὸ πρὸς ἰαυὸ ἐπίτασιν αὶ ἄνεσιν υπερρίος υς Ὁ. ὃ. τέσ 
ἐναντία ἡ δικαισσύτοη τῆ: ἐδυίᾳ. ᾿ς σαρες δέ εἰσιν διρέσεις περὶ τῆς ἐπιτάσεως ὶὶ ἀνέσοως τ τῶν τε ποιο- 

Ὁ) ΣΙΜΠΑ. ξ΄ 11. ὅτε δὲ πάσῃ τῇ ἜΝ ὑπάρχει ἡ ἡ ἕναν- 0 τήτων ᾧ τῶν ποιῶν" ὶ .Ὰ οἱ Αἰ αὶ τὰς ποιότητας πάσας καὶ τὰ ποιὰ 
“τώωσις, ὅτε δ γοῖδ. νὴ χῆμα ποιδῖς, οἷόν τῷ Τριγώνῳ ἢ τεῖρα- 'δέχεοκ, 2. μᾶλλον ἢ “ὃ, ἧττον ἐπαφαίνονῇ, ὥσπέρ λωτίνῳ ὺ 
γετῳ, ὅτε τοῖς Μέσοις χρώμασιν, οἷον πυρρῷ ἢ ὠχρῷ". δῆλονιδὲ ἄλλοις δοκεῖ ᾿πλατωνρκοῖς, διότι τὰν ἕνυλον ἐπιδέχεδ κα ων μᾶλλον ὴ 
ὅτι δὲ ταῖς » χὰς ἄλλας αἰοπήσεις ἐν μεσότητα, οἷον χλιαρῷ ἢ τὸ ἦι ἧττον, τῆς ὕλης ΕῚ μᾶλλον ἐχύσης ὦ ΒΥ: ἐὐρς διὰ τὴν νμφν- 

τὴ τῆς μέσης χορδὴς ἀπηχήσει.. ἢ τῦτο εἰκότως, ἐπε ἐναντία Ἦν αὐτῆς ἀπειρίαν. ᾿ἄλλη δέ ἐςὶ δόξα ὑπεναντία τἀύγη, ἧτις ἐν 

ἐπὶ τὰ πλεῖδον ἀλμβαν διες ἡκότα. ἡ : κα Κα ταῖς ἈβότησθῚ αὐταῖς, οἷον ἐν δικαιοσύνη “ἢ λευκόρητν. ϑδυμῶς 
ΔΑΒΙΔ. ᾧ μή τις νομίση᾽ ὅτι πάντα τὰ ἐναντία ὑπὸ ὃν γένος εἶναι “ὁ μᾶλλον ἡ αὶ “ὁ ἧττόν φησιν" ἑκάξην. ἡ ὅλον τι εἶναι καθ᾽ 

ἀνεύγον ἢ - διορθῦ ἢ οἷ τῦτο ὁ ̓ Αριζοτέλης ἐν τῷ περὶ ἀντικειμένων ἕνα χόγον ἑς ὦναι, ᾧὶ διὰ τῦτο μὴ ἐπιδέχεδᾳ, ἃ μᾶλλον ἢ “ἃ ἧττον" 
λόγῳ (ἐ. 10), ὅτε τὰ ἐναντία τριτταῖ" ἢ γ) ὑπὸ ἐν γος ἀνώγονἢ, ἂν δὲ τοῖς μετέχυσιν εἶναι ἐπίτασιν ἢ ἄνεσιν" πλιίτορ ἢ) ἔχυσιν.. 
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716 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

ἀΐ μετοχαί, ᾧ οἱ ἔξ μᾶλλον μετέχυσιν οἱ δὲ ἧττον, ἢ διὰ τῦτο καθὸ μᾶλλον ἢ ἧττον λέγε, ταῦτα ῥηθήσεῦ μᾶλλον" ἐὰν δὲ μὴ 

ᾧὼ αἱ ἕξεις αὐταὶ νομίζονἢ “ὁ μᾶλλον ᾧ ὃ ἧττον ἐπιδέχεςχ, καί- ἐπιδέχην, αὶ ῥηθήσεῦ “ἃ ἕτερον τῷ ἑτέρυ. μᾶλλον. ὐκ ἐπιδέχεῦ μ᾽ 
τοι τιῦν πριῶν ὄντων τῶν ἐπιδεχομένων. ταύτης δ᾽ ἔοριε τῆς δή- ἦν ὁ τρίγωνον “ὃν τῶ κύκλω λόγον, ᾧ διὰ τῶτο ὑκ ἂν εἴη ἃ τρί- 

ἕξης ὁ ᾿Αριφοτέλης μνημονεύειν ὅταν λέγη “δικαιοσύνη .Σ δικαίο- γωνον τὸ τετρωγώνυ μᾶλλον κύκλος. Ἂ» 

σύνης εἰ λέγετε μᾶλλον, ἀπορήσειεν ἂν τις" ἢ ἐφεξῆς δέ “δὲν Κ [ἢ 6. ἀλλὰ πῶς ἴδιον τῆς ποιότητος “ὃ ὅμοιον νὼ ὃ ἀνέμοιο εἶναί το 
ρασή ἢ . δικαιοσύνης αὶ πάνυ μᾶλλον ἢ ἧττον λέγε." τὰ δὲ φησιν; ἢ ὅτι, ὡς εἴρη, πολλάκις ἐποισακτός ἐφυ καὶ ἡ ποιότης, ὺ 

τ᾽ αὖ αὐτὸς λεγόμενα ποιὰ ἀναμφισβητήτως ἐπιδέχεοχ, ὃ μᾶλλέν διὰ τῶτο οἷον παράχρωσιν ποιεῖ ὴ κατ᾽ αὐτὴν καινωνία, ἕκαςον δ 
ἡεδε Ὑραμματικώτερον δ ἕτερον ἑτέρυ λέγενᾳ, μᾶλλον κα ὶ δι- τῶν γενῶν ἰδίαν ἔχει τῆς κοινωνίας τὴν φύσιν᾽ καὶ τὰ Κὶ κατ᾽ ὀσίαν 
καιότερον ἢ ὺ ὑγιεινέτερον. ὅταν δὲ λέγη “ὡσαύτως δὲ ἡ Ὕραμε κοινωγῶντα ταὐτόριρι συνδέδεϑ, διότι ἃ αὐὲ γίνεῦ, ὃ δὲ ὧν 
ματικὴν ἡ τὰς ἄλλας διαϑέσεις φ: 11 ἊΣ κ ρότερον τὼς ἕξεις 10 ποσότητα ἴσον, “ὃ δὲ ψ' ποιότητα ὄμριον" ὡς γὃ ἐπεισοδιώδης ἡ 

ιδιαϑέσεις ἐκάλεσεν, ὥσπερ ᾧ ἐν τοῖς πρὸ τύτων ποιὰ τὰς πούτη- ποιότης ἐκ ἔςιν ὅλον ἡ πᾶν, ὅπερ ἐςὶ “ὁ δεχόμενον, ἀλλὰ περὶ ὃ 
τας. τρίτη δὲ αἵρεσις ἡ τῶν ἸΣτωϊκῶν, οἴτιες διελόμενοι χοιρὶς αὐν ἐγγίνεῦ χαρακτήρ τις περὶ τὴν ἐσίαν, ὅπερ τὴν ὁμοιότητα 

τὰς ἀρετὰς ἀπὸ τῶν μέσων τεχνῶν, ταύτας ὄτε ἐπιτείνειν, λέ. ποιᾶ" αὶ ὁμοιότης ἐςὶν ἡ τὸ αὐτῷ εἴδυς ἐπεισοδιαίδης μέθεξις, 
γασιν ὅτε ἀνίει, τὰς δὲ μέσας τέχνας ἡ ἐπίτασιν ὃ ἄνεσον δέ. ὡς δέδεικῷ. ἐν τῷ Παρμενίδῃ, αὶ ἀνομοιότης ἡ τῷ “περυ, 
χεολαί φασι. τῶν ὧν ἵξεων καὶ ἢὶ τῶν ποιῶν κτ' τύτυς τὰ Κὶ ὅτε 15 λύει ὄν τὴν ἀπορίαν ταύτῳ διχῶς, καθ᾽ ἕνα Κὶ τρόπον δεικνὺς 116 
ἐπιτείνε; ὅτε ἀνίεδ,͵ τὰ δὲ ἀμφότερα ἐπιδέχεϊ. τετάρτη δέ ἐξι ἐπὶ πάντων τῶν τούτων τὰ (' γόη πρός τι Ῥδεδαὶ οἷον τὴν ἢ 
δόξα ἥτις τὰς Κὶ ἀΐλυς ἡ καθ᾿ αὐτὰς ποιότητας ἔλεγε μὴ ἐπι- ἐπιςήμην τῦ ἐπιςητῶ, τὰ δὲ εἴδη ἢ τὰ καθ᾽ ἕκαξον ὑκέτι τῶν ὦ 
δέχεκ, ὃ μᾶλλον ὶ “α ἧττον, τὰς δὲ ἐνύλως ᾧ τὺς κατ᾽ αὐτὰς πρός τι... ἔ. 6 ὁ. ἕκαςος γ5 ἀπὸ τῆς καθ᾽ ἕκαςα ποιότητος τῆς 

ποιὺς ἐπιδέχεως. διαφέρει δὲ αὕτη τῆς προτέρας ἡ δόξα, διότι οἰκείας λέγε ποιὸς ἡ ἐκ ἀπὸ τῆς καθ᾽ ὅλυ, οἷον γραμματοιὸς Κ᾿ 
ἐκείνη ὠδεμίαν ἀντιδιαίρεσιν τῶν ὠύλων ἐποιεῖτο πρὸς τὰς ἐγύ- 20 ἀπὸ γραμματικῆς, ᾿Αρίςαρχος δὲ γραμματουιὸς. ἀπὸ τῆς ̓ Αρυ- 
λυς. ἐφιςαΐει δὲ ὁ Πορφύριος ταύτῃ τῇ δόξη ὡς αὶ καλῶς ἀΐλυως ςάρχν γραμματικῆς. ἡ ἐκ ἀπὸ τῆς Ζηνοδότω. ἐπεὶ ἦν ἀπὸ τῶν 
ποιότητας τιθεμένη" ἐκεῖναι ἡδ ὀσίαι εἰσί, φησί, ᾧ διὰ τῶτο καθ᾽ ὕἕκαςα ποιοὶ λέγον), ἐκ ἂν εἶεν τῶν πρός τι οἱ καθ᾽ ἕιαςα" 
ὅτε ἄνεσιν ὅτε ἐπίτασιν ἐπιδέχον, ὥσπερ δὲ ἄλλαι ἐσίαι. .«. αὶ δ λέγε ἡ γραμματικὴ ᾿Αριςαρχυ ὡς πρός τι, ἐπεὶ αὶ ἀντι» 

ἢ. 4. 2. πρὸς Κα τὸς ἀπὸ τῆς ἸΣτοᾶς “ὃ Κ' σπυδαῖον γένος βέβαιον φρέψει ᾧ ῥηθήσεῦ ᾿Αρίςαρχος γραμματικῆς ᾿Αρίςξαρχος, ὅπερ 
λέγοντας, “ὃ δὲ μέσον ἐπίτασιν ἡ ἄνεσιν ἐπιδέχεν,, ἀπορῆσαι 25 ἄτοπον. δευτέραν δὲ λύσιν ἐπάγει, ὅτι ἐδὺν κωλύει ὃ αὐὸ ἐν 
ἄξιον εἰ μὴ ὁ ἔχων τὴν ἀρετὴν ἐλλείπων δὲ κῷ συνάσκησιν ἢ τὴν δυσὶν εἶναι κατηγορίαις, ὅταν. μὴ κατ᾽ αὐὸ ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλο ἢ 
φύσιν ἧττον ἂν εἴη σπυδαῖος. ἴσως δὲ ἐρῶσι τὴν ἀρετὴν σαν ἄλλο σημαινόμενον γίνη ἡ ἀναφορά... ὁ μώτοι᾿Αφροδισιεὺς 
ἐπιςήμην ἐξ ἑαυτῆς ἔχειν “ὁ πώγιον... τῶν δὲ ἄλλων ὅ τε τῶν ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ μόνων τῶν πρός τι συμβαίνειν οἵἴεἢ) τῦτο “ὃ τινὰ 
ὩΣ τωϊκῶν λόγος ὠτελὴς δοκεῖ͵ μήτε τῶν ἀρετῶν “ὃ Ἐτηις μήτε τῶν πρός τι ὃ ὑπ᾽ ἄλλην κατηγορίαν ἀνώγεὼχ, διότι τὴν ἐρχὴν ὰ 

τῶν ἄλλων τεχνῶν “ὃ τέλειον θεασάμενος" ᾧ 5). εἰ ἃ ἐν λόγῳ Ἂ πρός τι ἐδὲ εἶ εἶχον οἰκεῖον ὑποκείμενον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλης κατηγορίας 
μόνῳ ἐθεωρεῖτο ἡ ἀρετή, ὁ “ἦν λόγον ἔχων ᾧ τὴν ἐπιςήμην ἐκ ἂν “ὃ εἶναι εἶχεν. κἀ μὴν ἔςι γε ἀληθὲς τῦτο" ἡ γ5 ἐπὶ πασῶν τῶν 

ἐπιτείνοιτο (εἷς ἡ) ὁ ἀληθὴς λόγος, ἀληθὴς δὲ ἀληθῦς λόγος μᾶλ- κατηγοριῶν τῦτο θεωρεῖ" ἐπεὶ γδ ὑχ, ἕν τί ἐςὶν ἐδὲ ἁπλῶν ἔκα- 

λον ὑκ ἔςω)" εἰ δὲ τὴν ἐπιςήμην ἔχων ἐλλείποι »τ' τὴν συνάσκησιν ον τῶν λαμβανομένων, ἀλλ᾽ ἐν συνθέτῳ φύσει συντέτακῇ), ὑδὰν 
ἣ τὴν φύσιν, ἧττον ἂν εἴη δίκαιος" ὦξε ἡ τελεία ἵξις ἐκ ἐκ μό- θαυμαςὸν εἰ ἕκαςον κατ᾽ ἄλλο μέν τι τῶν ἐν ἑαυτῷ ὑφ᾽ ἕτερόν 

νων τῶν θεωρημάτων συνέςηκεν, ἀλλὰ ὶ ἐκ φύσεως κα ὁ (Ε 5) ἔθυς 35 τι γένος ὑποτάττεῦ, κατ᾽ ἄλλο 5 Ὅ ἕτερον. 
εἴη ἂν ἄλλος ἄλλ» δικαιότερος " ἢ ἐπὶ τῆσδε ὁ ἕ ᾿ λόγος εἷς ἠνὲ ς- 467. τῶν δέκα γενῶν τὰ Αὶ τέσσαρα περὶ ὧν ἤδη διῆλθεν, 115 
αὐὸς ὁ ὃ συμπληρύμενος ὑπὸ τῶν θεωρημάτων, ἡ δὲ συνέσκησις ὁλικώτερα ὄντα ἢὶ πλείονα ϑεῳρίαν ἐπιδεχόμενα, πολλῶν ἠξίωῦ ἷ" 

ἣν ὁ ἀτελὴς γραμματικὸς θεωρεῖ, ποιεῖ “ὃ μᾶλλον ἢ “ὃ ἧττον λόγων ὑπὸ τὸ ᾿Δριζοτέλ λύε περὶ δὲ τῶν λοιπῶν Μξει εἰ ὺ ὕφει- 
ἐν τῷ' ̓λαρέῳ τρόπῳ τῆς μετοχῆς τὸ αὐτὸ λόγυ. μώως. ἀλλὰ δυναὴν ἦν ὺ περὶ ἐκείνων πολλὺς εἰπεῖν αὶ καλὲς 

“414 ἌΜΜ, ἢ. 119 ὁ. ὅτι δὲ ὑκ ἐπὶ πάσης τῆς κατηγορίας ἀρ- 40 λόγυς, ἀρκεῖ δέ, ὡς ἐν εἰσαγωγῇ; τῷ τὴ ἔννοιαν αὐτιῶν παρα- 

ἃ μόσει “ὃ λέγειν μᾶλλον ἢ ἧττον ἐπιδέχεοχ, δῆλον ἐξ ὧν τινὲς φῆσαι, ἵνα ἔχωσιν οἱ νέοι τὰ ἁπλᾶ εἰς τὰ οἰκέϊα γένη ἀνάγοντες ᾿ 
περὶ ταῦτα ἐπορῦσι, μὴ ὶ βυλόμενοι δικαιοσύηῳ δικαιοσύνης εἶναι οἰκείως ποιεέῖος, τὰς κατηγορίας, ὅπερ ἐν ἀρχῇ διὰ τῶν παρα- 
μᾶλλον ἧττον, ἡ ὑγείαν ὑγείας ᾧὶ τὰ τοιαῦτα, ἀλλ᾽ ὁ δ Αρι- δειγμάτων ἐποίησεν. ἰδίᾳ μῴτοι περὶ ἑκάξυ τύτων ἀκριβεῖς 
φονέλης ὁ αὶ διήρθρωσεν ἡμῶν “ὃν περὶ τύτων λόγον, ἡμεῖς δὲ περὶ ἐποιήσατο λόγωυς, περὶ Κ' Κα τῶ ποιεῖν ἢ πεχειν ἐν τῇ περὶ Τενέσεως 
αὐτῶν ταῦτα φαμεν. 4 φθορᾶς, περὶ δὲ τῷ ποτὲ ὶ πῦ ἐν τῇ Φυσικῆ ̓ Ακχροάσει (78), 

". ΣΙΜΠΛ, ξ΄ ἢ. 8 ὁ. ἀποδείκνυσι δὲ “ὃ τὰ χήματα μὴ ἐπιδέ-  ἔνϑα ὃ περὶ χρόνυ ᾧ τόπῳ τελέως ἐδίδαξε, περὶ πάντων δὲ ἐν τῇ 
ἢ χοῦ, καθολικὸν θεώρημα προλαβών, ποῖα ἐπιδέχεῦ “ὁ μᾶλλον ὁ Μιτὰ τὰ Φυσικὰ τὸς τελεωτάτες᾽ πκεποίη λόγυς" αἱ ὃ ἀρχαὶ 
2 ἧττον ἢ ποκ ὅ" ὅσα Δ ἐπιδέχεῦ ον τῦ προκειμών λόγον, κῷ' Κα τὴν σημαντικὴν αὐτῶν Μέξιν ἐν τῇ λογικῇ πραγματείᾳ δη- 
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λῖνδ, χῷ' δὲ τὰ σημαινόμενα πρώγματῳ ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ ᾿τύτων ἕκαςα, ὥσπερ τῶν προτέρων, παραδιδές. ὑπὲρ δὲ ̓Αρι- 
οἰκείως. πρῶτον δὲ ἐν τύτοις ἐμνημόνευσε τῷ ποιεῖν ἢ πάχει, ξοτέλως ὠπολογῦν λέγοντες τὰ ἢ ἐν ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις μὴ 
διότι, φασί, κ᾿ τὴν ποιότητα “ἃ ποιεῖν ἐςὶ καὶ ὃ παχεν" εἰκότως ἦν πάνυ. ὑπαλημμένα, ταῦτα αὐὸν διδεΐξαι δι᾽ ἀκριβείας, ὅσα δὲ 
μ' τὴν ποιότητα εὐθὺς προεβλήθη. καίτοι ἡ κατ᾽ ὑσίαν ἐςὶ ποιεῖν, ὑπελητῦ καὶ Κ, φανερὰ ἥν, ταῦτα παρῆκε διὼ “ὃ φανερὰ εἶναι. δηλοῖ 
ὥσπερ ἃ γενρᾶν ὶ οἰκοδομεῖν, ὰ ὦ ποσότητα, ὡς “ὃ ἀριθμεῖν. καὶ 5 δὲ κα κ᾿ αὐὴὲς λέγων “διὰ “ὃ προφανῆ εἶναι ἐδὲν ὑπὲρ αὐτῶν λέγε 
πρὸς τὰ πρός τι δὲ οἰκείως ἔχει, εἴπερ “ἃ ποιεῖν ὶ “ὃ παίειν πρός ἢ ὅσα ἐν ἀρχῇ ἐρρέθη". . [1 ὁ. ἀπορῶσι δέ τινες αὶ διὰ τί ὁ 
τι ἐςίν. καλλιον ὃν λέγειν ὅτι πρὸς τὰς τέσσαρας κατηγορίας συνῆψε “ἐν περὶ τῷ ἔχειν λόγον ταῖς ἁπλαῖς κατηγορίαις ἀλλὰ 
οἰκείως ἔχον “ὃ ποιεῖν ᾧ πείχειν, ὡς πρὸς ὕπαρξιν ἐνεργείας ὶὶ πά- μεταξὺ περὶ ἀντικειμένων ἃ προτέρυ ἢ ὑφέρν ὃ: τῷ ἅμα καὶ κινή- 
θυς, ἐἰχότως "ἢ τὰς τέσσαρας ἔτυχε λόγυ.. . ὁ μέτοι ̓Αρχυ- σεως ἢ ἄλλων τινῶν μνημονεύσας ὕτως τὴν τῷ ἔχειν διαίρεσν 
τας ἘΠ ὁ ἔχεν ἡ ὃ πῶ ἐμὰ τῷ ποιεῖν ὺ πάχει, ἡ τὴν αἰτίαν 10 ἐποιήσατο; ἀλλὰ ὺ λύψσιν ἕτεῤοι καλῶς, ὅτι “ἃ ἔχειν τῷ πϑ ἢ 
εἰκὼν ὅτως. ; ποτὰ. συντάξας υὡς περὶ πρόφανῶν εἶπε μηδὲν ἄλλο δεῖν περὶ 

ι ἌΜΜ, ἢ 123. τῶν μέ ῥῶ αἱ μῷ εἰσιν ν ἁπλαῖ, αἱ δὲ αὐτῶ λέγειν... ἔ, 2. ἀλλ᾽ εἰ “ὃ ποιεῖν “ὃ ἐνεργεῖν παρίφησι, διὰ 
ιφΦ συνδυασμὲν ἢ συμπλοκὴν τῶν “πλῶν τ εἶναι. ἔχυσι. ὃ ἁπλαῖ τί “ἃ γόος ἐκ ἐνέργειαν μᾶλλον τίθεμεν ἀλλὰ “ὃ ποιεῖν; εἰ δὲ ἢ 
Ἡν εἰσιν αἱ ἱ εἰρημέναι τέσσαρες, ἥ τε ὑσία αὶ ὃ ποσὸν ἢ “ὃ ποιὸν ἡ ἐνέργεια διὰ τῦτο πρίονα τῆς ποιήσεως, διότι ὃ [ κίνησιν 

ὴ τὰ πρός τι τι" ᾧ Τ' συμπλοκὴν. δὲ τῆς ὀσίας πρὸς μίαν τύτων ἢ 45 ἐμφαίνει ἐὶ μ' τὴν κύησο, ὥσπερ ἡ ποίησις, ἔδει κίνησιν 
πρὸς ἑαυτὴν αἱ λοιπαὶ ἐξ οἰνονῦ, οἷον ἐξ ὁσίας ᾧ ποσῦ ὃ πῶ ἢ θϑ, ἐν ᾿ γόος Η ταῖς κατηγορίαις" ὥσπερ γ τὰ ὲ ἄλλα περὶ τὴν 
ποτέ, ἐξ ὡσίας καὶ ὸ ποιῶ τὸ πομῖν αὶ «ώχευ, ἐξ ὁσίας αὶ τῶν πρός ἐσίαν, ὅτω ἡ ἢ κίνησις ἐν ἢ ὃ ποιῶν αὶ ὃ πείχειν ἐξίν- ἄμφω 
τι " ἔχων κα ᾧ ὃ κεῶχ, ἵνα δὲ ἢ τῦτο Ὑμυσώμεθα, λέγω δὴ ὅτι δ ἐν κινήσει. ἀλλ᾽ οἱ ταῦτα λέγοντες, ὥσπερ Τχωτίνεξς Π ταῖς “7 ΨΨΆΕΝΝ 

Κὶ κυρίως κατηγορίαι τέσσαρές εἰσιν αἱ εἰρημέναι, αἱ δὲ λοιπαὶ ᾿Αριςοτέλες ὑποθέσεσι προχρῶνἢ" ἐκεῖνος δ ὲ πρώτως ποιῶν ὺὸ πὸ 
εἰ ἐκ τῆς πρὸς ἄλληλα τύτων συμπλοκῆς γίνον,, ἐκ τῆς διαιρέ- Ὧ) κινῦν ἀκίνητον εἶναί φησιν" διὰ τῦτο ἢ “ὃ ποιεῖν παρ᾽ αὐτῷ κεχώ- 

σεως λάβωμεν τὼ εἰρημένα... ἀποδὺς δὲ ὁ ᾿Αριςοτέλης τῶν ριςαι τῷ πάχεινν, ᾧ ὑχ ὑφ᾽ ἐν ἄμφω τέτακἢ γένος" ὥςε ὅτε ἐς 
Ἢ πεσσάρων κατηγοριῶν τὰς λόγυς ἡ τὸς ὅρυς ὶ τὰ περακολυϑής ἣν ἄμφω ταῦτα ᾿ἐγάγεν χρὴ ἀλλὰ δύο ἀφορίζενχ, ὥσπερ ὺ 
| Ματα,. τῶν λοιπῶν .2 ὅτε τὺς ἐρισμὺς ἀποδέδωκεν ὅτε τὴν εἰς ᾿Αριςοτέλης αὐτὰ χωρὶς διέςησεν. ὅτως ἕν ὁ ὁ Βοηθὸς ὺ Ἰάμ- ζ ος7.. ἐς. 

τὰ εἴδη διαίρεσιν, ὡς ἡμῶν δυναμένων ἐκ τῶν ῥνθύτων τύτοις βλιχος πρὸς τὴν ἀπορίαν ἐνέςξησαν τὴν ἣν γένος ἀξιῶσαν τὴν κίνη- 
ὶ ἐπιςῆσαι. δεῖ ἦν ἡμᾶς ἑκάςυ ὃν ὁρισμὲν ἀποδῶᾶναι ἢ τὴν εἰς τὰ 25 σιν τῷ τε ποιεῖν ὺ τὸ παῖχειν προῦποτίθενχ,. Πορφύριος δέ φησν 
ἄδη διαίρεσιν. “ἣν τισι δοκεῖ τὴν κίνησιν ἐπί τε τῷ ποιεῖν ᾧ τῷ πάρειν μίαν ἡ ὺ 

“Ὁ ΣΙΜΠΑ. ξ΄ [.8. πὰ μώντοι τῶν. γαιπῶν Ἢ τριῶν, τῷ τε πῦ ἢ συνεχῇ εἶναι, ὡς ἐπὶ τῶν κ᾽ πληγὴν χσήσεων, οἷον ἅψεως κα ὃ 
τ τῶ ποτὲ καὶ ὺ τῷ ἔχεν, διὰ “ὃ προφανῆ εἶναι φησὶν ἐδὲν ἄλλο περ ὠὥσεως" οἵα δὴ ἡ τῷ ῥιπτῶντος ὸ ξύλον κίνησις, τοιαύτη ἡ ἡ τῷ 

αὐτῶν ἢ ὅσα ἐν ἀρχῇ εἴρη... ἀλλ᾽ ἐπεὶ ταῦτα παρὰ τῷ ̓ Αρι- ῥπτυμόν; ὸ οἵα ἡ Ἷ ὦσις τῷ ὠθῦντος, τοιαύτη ὦ ἡ: τῷ ΟΜΝ" 
ςοτέλει καταπεφράνηϑ, καλῶς ἂν ἔχοι τὰ παρὰ Πορφυρίῳ ὺ 5 διὸ ἢ μία καὶ ἢ συνεχὴς ἑκατέρα" “ὃ δὲ εἶναι καὶ ὃ αὐὴ ἔχει πρὸς ὃ 
Ἰαμβλίχῳ περὶ αὐτῶν φιλοτεχγύμενα καταμαθεῖν. “ὃ δὲ πῦ ᾧ πλῆττον ἢ ὁ πλρτόμενον, ἀλλὰ τὸ αὶ ὶ πληττομέτ πάθος ὐνεῦ, ᾿ 
ποτέ φασιν, ὥσπερ ὶ τὰ πρός τι, μὴ εἶναι τῶν προηγυμένως ἐπὶ τῷ δὲ πλήττοντος ποίησις.". . λέγω "ὴ τῶν κῷ' πλοηγὴν κα ὁ ὧσν ... 
τῶν πραγμάτων θεωρυμένων ἀλλὰ τῶν ἐν ἄλλοις ἐπιγινομένων" δὲ τοῖς Φτωνιᾶς συγχωρεῖν περὶ ὃ ἕ διατελῦμεν αὐτοῖς διαφερό- "ἢ δες, 
τὸ Ἃ ποσῶ ὃ ὑποκειμέν καὶ ἢ τῶν ἐπ᾿ αὐτῷ τόπῳ τε ἢ χρόνω, ἐπισυ- μένοι, ὡς “ἃ ποιῶν πελάσει τινὶ ποιεῖ ἡ ἄψει" βῶτων “δ λέγειν 
νίςαῦ ὃ πῦ ὺ τ ποτέ, φασίν, ὥσπερ ἡ τὰ πρός τι μὴ εἶναι. ὅτε 35 ὡς ἰ. πάντα πελάσει ἡ ἅψει ποιεῖ, ἀλλὰ Φ' τὴν ἐπιτηδειότητα, 
δὲ ὃ πῶ ὁ τόπος ἐςὶν ὅτε “ὃ ποτὲ ὁ χρόνος, ἀλλὰ προῦπαίρχοντος τὸ ποιῶντος πρὸς ἃ πάχον γίνε αὶ ποίησις, καὶ ὃ ες πολλὰ ἀναφῶς 
τόπα ἢ χρόνα,. εἶτα ἑτέρα ἐν τύτῳ ὄντος, πῷ εἶναι λέγε “ὃ ἐν δρᾷ, ἅπερ ἅπαντες ἐπιςάμεθα... [2 ὁ. καὶ δᾶ ἦν συγχωρεῖν 
τόπῳ ὃν ἢ ποτὲ “ἃ ἐν χρόνῳ, ὡς Σξωκράτης ἐν Λυκείῳ ἦν χθές. ὡἧς ἡ κίνησις περιέχει τὼς ποιήσεις ἢ πείσεις ἢ συνάπτει αὐτὰςὨ 
δοκεὶ δὲ μονοειδὲς “ὁ εἶναί πυ ἢ μὴ ἐπιδέχενχ, διαφοράς. νος πρὸς ἀλλήλας κτ' μίαν συνέχειαν, ἀδὲ ὅτι κανωνεῖ τῆς σίας πρὸς ᾿ 
1.8 δ. πάλιν δὲ ἀντιλέγυσί τινες, ὸ ποιεῖν αὶ ὁ πάσχειν πρὸς ἄλ- το ἀμφοτέρας; ἢ ὅτι μερίζεῦ εἰς αὐτάς, ἡ ὃ Κ' ἀποφαίνει ποίησιν ; 
ληλα λέγεὼκ βυλόμενοι εὖ εἶναι ἢ μὴ εἶναι πρός τι͵ ἀλλὰ μὴ ἰδίας τῶν ἐν αὐτῇ ὰ δὲ παθος" Φ πάντας γδ τύτυς τὺς τρέπυς κοινόν 
τσὰς κατηγορίας, ὡς δ᾽ Αριςοτέλης φησίν. ὑκ ὀρθῶς δὲ λέγυ- τι γίνε ἡ κίνησις τῷ ποιεῖν ἡ πάχεν" κίνησις δὲ τὸ ποιῶντος ἡ 

σσ... ο΄ ἢ, 1. ἐγκαλῶσι δέ τινες τῷ ̓ Αριςοτέλει ὡς ὀλίγα εἰρη: παΐχοντος κεχώριςαι, ὡς μέση σα ἀμφοτέρων ἡ ἀπὸ ὦ τῷ 
χότι περὶ τῶν Ἐξ κατηγοριῶν, ἢ μήτε τὴν φύσιν αὐτῶν ἥτις ἐξὶν ποιῶντος προϊῶσα, εἰς δὲ “ἃ παχον ἐναπεργαζομώη ὃ κόρ ὡς 
ὑκογραάψαντι, μήτε εἰς τὰς διαφορὰς διελόντι, καίτοι δυναὸν ὄν, ἀδ ἦν “ὃ κινῶν ᾧ κινύμενον δύο ὑπάρχει, ὕτως ἡ “ὃ ποιῶν ᾧ “ὁ πάχον 
ὡς παρ᾽ ἡμῶν εἴρη, ὁ Κα πῦ εἰς τὰς τὰ τότω διαφορὰς διελεῖν, διχῇ διώριςαι. ἀλλὰ ταῦτα Κα ἀρκείτω πρὸς Πορῴυριον ἤτοι τὰς 
ἃ δὲ ποτὲ εἰς τὰς τῷ χρόνυ. ἢ ὅτι Καὶ ἑλλιτῶς εἴρη, πρόδηλον ᾧ ὑπ᾽ αὐτῷ παρατεθείσας δύξας ἀντειρημένα" ὁ δὲ μέγας Πλωτῖ- 
ἐξ ὧν ᾿Αρχύτας περὶ αὐτῶν μακρότερον. διδάσκει͵ τὰ ἴδια ἢ νος παραιτεϊ)αί φησι “ὃν ᾿Αριςοτέλην τὴν κύησιν ἐν γένει τιθέναι 
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διὰ “ὃ ὠτελῆ λέγενᾳ, τὴ χίνησιν ἐνέγμδνει. 6.3. ἔπι δὲ δῆ ναι, ὑδὲ τελεϑυαί φησιν αὐτὴν ἀλλὰ ὃ πρᾶγμα ὃ ἜΧΗ πεῖ: τε 
πείθεο, Θεοφράςῳ" τύτῳ ἅ Ὁ δοκεῖ μὴ ἢ χωρίζει, τὴν κίνησν {. ἁ ὁ. περὶ δέ τινων γεγένηῦ ζήτησις εἰ κινήσεις χρὴ λέγειν, οἷον 
τῆς ἐνεργείας, εἶναι δὲ τ᾽ ' αὐνηιν ὼὸ ἐτέργραν ὡς ἂν ἐν αὐτῇ τήν τε αἴογησιν κα ἢ τὴν τῆς ψυχῆς γόησιν, ὡς δοκεῖ τισὶν ἐκ ἄνευ 

περεχομένν, ὑκέτι μέντοι ὦ τὴν ἐνέργειαν κίνησιν" τὴν γδ ἑκάξω ἦ' κινήσεως, καὶ μὴν κινήσεις εἶναι, εἴγε ὠμέρις οἱ εἰσιν, Ξ ἐν τοῖς 

ἐσίαν ὦ “δ οἰκεῖον εἶδος ἐνέργειαν εἶναι ἑκάςυ, μὴ ἦσαν ταύτην 5 περὶ Ῥυχῆς (3 5 544.) δέδευκ) κίνησις δὲ πᾶσα μεριςή. εἰ δὲ ὦ 
κίνησιν" ἢ ) ἡ τελειότης αὶ ἐν τοῖς νοητοῖς ἢ φύσει ἀκινήτοις ἐν τῷ γῦν ἥ τε αἴδγησις ἢ ἡ νόησις ἐπιτελῶν, δὲ ὅτως ἂν εἶεν 

εἶναι καὶ κεκωλυῦ. εἰσὶ δὲ αὶ ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς πολλαὶ τοιαῦἢ, οἷον κινήσεις, ἀλλ᾽ ἐνέργειαι ἂν ὀρθότερον καλοῖντο. ἹΜελίσσν δὲ εἰπόν- 

ὁ πὶ ὰ χῆμα τῇ ἀνδριάντος" ἔςηκε δὲ “ὃ χῆμα νϑ' τὴν αὐτὴν τος πανὺς τῷ γινομένυ ἀρχὴν εἶναι, φησὶν ᾿Ἀριςοτέλης (ΡΆγε. 

τελεύτητα. εἰ δὲ εἰς τοσῦτον προέχει ἡ ἐνέργεια τῆς κινήσεως, Αἀβειϊι, 1 8) μὴ ἐπὶ παάγτων τῶν γινομένων ἀρχὴν εἶναι τῷ 
ἐκ ἔδει φυνβπτει, αὐτάς, ὑδὲ “ὁ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ “γένος ποιεῖν. εἰ τὸ πράγματος, ἀλλὰ τὸ χρόνυ Κὶ εἶναι ἀρχήν, ἠκέτι μὴν ἡ τὸ 

δέ τις τὴν (ἃ ἐνέργειαν “ἃ κινεϊο)αί φησι προβάλλειν κ᾿ “ὁ συντε- πράγματος... ἔ, ὅ. ἢ μάλιξα ὕὅτω συνεζενγμέριν ὑπ᾽ αὐτῷ ὃ 
τάχθαι πρὸς “ὃ αὐτό͵ ἃ δὲ ἐνεργείᾳ Ψ ὃ χῆμα τῷ ἀνδριάντος ἢ ποιεῖν τῷ πάΐχειν διὰ τὴν πρὸς αὐὺ “χέσιν, ὡς περὶ ἀμφοτέρων 
τὴν ἑκάφυ. ἐντελέχειαν ἱ ἰφάμενον πρὸς ὲ δυνάμει λέγε, ἐξηρη- ἕνα κἀς λόγον “ὃν ̓Δριξοτέλην, αὶ εἰ μὴ ὁ τῆς δεκάδος τῶν 
μα αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὀχὶ τῆς μινήσεως τὴν ἐνέργείαν; ἀγνοεῖ τος ὅτι γενῶν ἀριθμὸς ἀπήτει διαιράοι, ᾧήθησι ψήθησαν ἄν τινες ὅτι εἰς μίαν τὰ 

ἃ Καὶ ἐνεργείᾳ ἀντιτίθεῦ πρὸς ὃ τὰ δυνάμει ἢ τὸ ὠτελῦς ἐςὶ τελειό- 15 δύο ἀνάγει κατηγορίαν, ἢ ὅτι ὃ ὡς. Ὑέος χαμβανόμενεν ποιεῖν 

τῆς, Χέσιν τε πρὸς “ἢ ἐναντίον πρέσεληθον ἡ μόώτοι ἐνέργεια Φ' «τὴν καθαρῶς ποίησιν ἱςάμενον κεχώριςαι τελέως τῷ πάχει" 
αὐτὴ καθ᾿ ἑαυτήν ἐςιν ἀπολύτως πρὸς ὑδὲν ἐναντίον λεγομόη, ἢ 75 “ἃ θερμαίνειν ψύχειν παρέλαβεν ὁ ̓Αριςοτέλης ἐχ ὡς τὰ 
ἥτις ᾧ τῷ ἐνεργείᾳ ὄντι παρέχει τὴν τελειότητα... {. 8 ὁ. ἀλλὰ ὀρθὰ παρὸ τοῖς "ξτωϊκοῖς λεγόμενα, ἅπερ ὡς εἰς ἕτερον ῥέπυσαν 

ἡ ὃ τὴν εἰνέβγειαν ἐπὶ μόνων λέγειν τῶν ποιήσεων ἀνεξετάςως ἔχει τὴν κίνησα, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὴν τὴν πρωτυργὸὲν αἰτίαν τῆς 
λέγε" ὅτε πᾶσα ἐνέργεια ποίησις, αὶ ἡ) δὴ ἢ ἡ νόησις, ὅτε 20 κινήσεως ἥτις μὰ ἄντ τῷ εἴδει ἂρ θερμότητος ἢ ψυχρότητος 

πᾶσα ποίησις ἐνέργεια, εἰσὶ γάρ τες ὺ παθηξεὰ ποιήσεις. ἐκ προὔπαίρχει" ὅτω ἡ) ᾧ καθαρῶς ποίησις ἔσῃ κεχωρισμένη πάντη 
δὲ τύτων συνακτέον ὅτι Πλωτῖνος ᾧ οἱ ἄλλοι οἱ ἀπὸ τῆς τῶν ΝᾺ πάνχειν. ἀλλ᾽ ἐδὲ τῷ θερμαίνει, κα ἢ ψύχεως - ταῦτα' ἐςιν ὥπερ 
ΣΣτωϊκῶν συνηθείας εἰς τὴν “Ἀρμιοτέλως αἵρεσιν μεταφέροντες ὃ ὕπτια καλτσὶ Ψ' τὴν πρὸς “ὃ ϑερμαῖνον σ(έσιν θεωρίμενα. ἀλλὰ 
κοινὸν τῦ ποιεῖν ἢ παίζειν εἶναι ἴω: κινήσεις, ὅτοι συγχέσσιν εἰς σημαίνενᾳ, ἐξ Α αὶ τοιαῦτά τινα ἀπὸ τῶν φωνῶν τύτων ὑκ ἂν ἀν- 
ταὐὴ κίνησίν τε τε Ὦ ὃ ἐνέργειόν, αὶ τὴν ποίησον ὦ [ ἌΝ καθαρὰν ἢ τείποιμεν, μν ταῦτά γε εἶναι τὰ ἐν τῷ πάχεν ὑπὸ ἸΑριςοτέ- 

ἀπηλλαγμένην τῷ πάθυς,. ὙΠΕΡ μὰ κινήσεως αὐτὴν ἐρῶσι: αὶ ἔτι λυς τιθέμενα" ἐξ ἡ ἔςι καθαρὰ ποίησις ἄλλη παρα τ ῥέπυσαν 

μώτοι τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως καὶ τηρῦσιν ἀκίνητον, ὡς ἰλρισετά εἰς ὃ πέχον καὶ ἢ ἄμικτος πάντῃ πρὸς αὐτήν, ὅτως ἔςι ὃ Βαϊαήὴ 

λει δοκεῖ" ἢ 75 ὅταν οἱ ἸΣτωϊκοὶ διαφορὰς γενῶν χέγοτειν ὁ ἐξ πεῖσις τὴν ἐν τῷ ΞαΧοτι μόνον᾽ πεῖσιν βερίμλθυϊα, μῆτε ἀνα- 
αὐτῶν ΝΣ ὡς ἡ μᾶχαιρα “ὃ τέμνειν ἐκ τῆς οἰκείας ἔχει κα- φορᾶς μήτε χέσεως μῆτε υχεύξεως πρὸς τὴν ποίησιν ἐφαπτο- 
τασκευῆς (δ᾽ 5 ὃ κῦμα αὶ ὁ εἶδος ἡ ποίησις ἐπιτελεῖ), “ὃ δὲ 80 μένη" ὥςε ἐδὲ ὀρθὰ ἐδὲ ὕπτια ταῦτά ἐςιν, ὡς τοῖς Στωϊκοῖς 
δι’ ἑαυτῷ ἐνεργεῖν τὴν κίνησιν, ὡς αἱ φύσεις ᾧ αἱ ἰατρυὰὼ δυνάμεις καλεῖν ἔθος... δ ὃ. ἀλλὰ διὰ τί, φασίν, ἀχ ἣν ὶ γένος “ἃ 
τὴν ποίησιν ἀπεργάζονν" καταβληθὲν τὲ “ὁ σπέρμα ἀναπληρῖ κινεῖοις, εἴδη δὲ τύτυ δύο, “ὃ κινεῖν, ὅπερ ταὐτόν ἐςὶ τῷ ποιεῖν, 

τὸς οἰκείως λόγυς ᾧ ἐπισπᾶῦ τὴν παρακειμένην ὕλην ὶ διαμορφοῖ ὶ ὃ ὁμωνύμως τῷ ει κινεϊοις λεγόμενον, ἐν ᾧ ἃ πάχει" ὥςε 
τὺς ᾿ ἐὐτὸ λόγυς. ἀλλὰ μ ὴν ὁ ὁ ἀφ᾽ ἑαυτῦ ποιεῖν, ὅ ἐςι κοι- μίαν κατηγορίαν εἶναι τῶ χρεῖοχ, ἀλλὰ μὴ δύο τῶ ποιεῖν εἰ πά- 
νῶς (ἃ ἀπὸ ἰδίας ὁρμῆς ποιεῖν, ἕτερον δὲ ἀπὸ λογυοῆς ὁρμῆς, ὃ ἡ 35. αχεινς- λύσις δὲ τύτω ἢ πρόωεν ἃ β  ἐπεδεΐχθη διὰ πλειόνων, ἢ νῦν 
πλάττειν καλεῖ, τύτυ δὲ ἔτι εἰδικώτερον “ὁ κατ᾽ ἀρετὴν ἕνερ- δὲ λεγέαϊω, ὅτι ἐν τῷ κινεῖοὶ, ὁ περιέχε “ἃ ποιεῖν, εἴ τις τὰς 
γεν, .- ὅταν ἦν ταῦτὰ διαιρῶν), τὐναντίον ἃ μαίρτημα ποιῶσιν ἢ καθαρὰς λαμβάνει ποιήσεις, μένον δὲ “ὃ πάχειν περιείληπῆ. “κα 
ὅπερ ἐν τοῖς ἔμπρονγεν" πάντα ἡ) ταῦτα ὑψ᾽ ἐν ὀφείλον γένος δυνατὸν ὧν γένος εἶναι “ὃ κινεϊδς τῶν ποιήσεων, ὧν ὑδὰ ὕλως ἐν τῷ 

τετάχθαι, διότι ἐν τῷ ποιεῖν παντα καὶ καλῶς εἰς πολλὰ γένη δια- εἶναι πατηγοβεϊῃ). .. περισπᾷ δὲ τὺς πολλὺς εἰς “ἃ ᾧ ἐν ἡ 

κρίνυσι... ἢ τῆς κινήσεως, φὴσὶν Ἰάμβλιχος, ὁ καλῶς οἱ (0 ποιήσεσι κινήσεις τϑεῖχ, ὰ νομίζειν ὦ ὥσεσι ἢ μοχλείαις τὰς ποις. 

Στωϊκοὶ ἀντιλαμβένονο λέγοντες ὃ ἀτελὴς ἐπὶ τῆς κινήσεως σεις γίνε, ἀλλὰ μή, οἷς τοῖς παλααῖς ἔδίπα, τῇ. 'δραςηρίῳ 

εἰρῆχ, ὑχ ὅτι ὠκ ἔςιν ἐηβηδαΣ Ὦ Ὁ πάντως, φασίν, ἐνέ. ([.6.) δυνεμει ἡ τῇ ἐπιτηδειότητι τὸ ποιῶντος ἢ παΐχοντος τὰ 

γεια, ἀλλ᾽ ἔχει ἃ πάλιν ᾧ πάλιν, ἐχ ἵνα ἀφίκη εἰ εἰς ἐνέργειαν, 55 ὠθῦντα ἢ ἕλκοντα καὶ ἢ τὼ τοιαῦτα συμμδιταά “ἐςιν ἔκ τε τῷ 
ἔς: ἡ) ἤδη, ἀλλ᾽ ἵνα ἐργάσηταί πν ἕτερον, ὅ ἐςι μετ᾽ αὐτήν. ποιεῖν ἕκ τε τῷ παάΐχειν. εἴτε ὧν τὴν αἰτίαν τῶ ποιέϊν ὺ τῷ πά-. 
ταῦτα [ἃ ὃν οἱ ἸΣτωϊκοὶ λόγυσι" πῶς δέ, φησὶν Ἰάμβλιχοῦ, ἐδ χεν εἴτε τὴν μορφὴν διαχρίνοι τις ὡς ἑτέραν, ὑδὲν αὐτῆς ἔσἢ 
δυναὲν ἀτέλεςον ἐνέργειαν λέγειν, ἢ πάντων ἐςὶ τελεωτάτη: κοινὸν γένος. ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς αἰτίας δείχνυἢ ὅτι ἢ “ὃ νοεῖος ὦ 

τίνα δὲ τρόπον ἐν τῷ ἐνεργεῖν ἑςῶσα ( ἰὴ πληθύνεῦ κ᾿ “ὃ πάλιν τὸ ὁρᾶν, τῆς τὸ δοιῖν ἐςὶ κατηγορίας, ἀλλ᾽ ὶ τῆς τὸ παΐχειν... 
ἢ παλμν;... ὃ δὲ Πλωτῖνος ἐδὲ τὴν κίνησιν ἀτελῆ συγχωρῖ Ε. 8. ᾧ δῆλον ὅτι ὅσα ποτέ ἐςι ἡ ὁποῖα εἴϑη τῶν ἀλόγων ζῴων, 



’ ε χοΣ ᾿ τὶ πΑ ν λυ δὲ , ᾿ ΡῈ 

«15. “ὰς 19 ἐσσι μές εὐ ἀν ἡλται! κι ΩΣ ωᾷζ “ “(οι ἐδ) ᾷ ἔτοι » 

ΟΣΧΌΔΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ, 19 

τοσαῦτα  τριαῦτᾳ ἡ ἐν τῷ πῳὲν διάφορα ἐςιν εἴδη »τ' τὴν ποσῦ θείς, “ὃ ποτὲ ᾧ πὸ ἰδίας ἐποιήσατο κατηγορίας" ὁ μέντοι 
τοιαύτην ἐνέργειαν, περὶ ὧν ἐν ταῖς περὶ ζῴν. ἱφορίαις διαριθμεν ἐΑρχύτας ᾧ ̓Ανδρόνικος ὠκολυνθῶν τῷ ̓Αρχύτᾳ, τῷ (ὰ χρόνῳ ὃ 
ὁχ εἰώθαμεν... π' , 6. παρατηρῶν δὲ δεῖ καὶ ὃ. πᾶτε: ὀρθόν ἐςι ὺ ποτὲ συντάξαντες τῷ δὲ τόπῳ ὃ πῶ, ὅτως ἔθεντο τὼς δύο κατη- . 

᾿ πότε ὕπτιον ὃ ἐνέργημα ἢ παΐβος. φύτίκο “ὃ Κ' λυπεῖν ἀρθὰν τοῖς γορίας, φυλάξαντες. τὴν δεκάδα ᾧ ὅτοι τῶν γενῶν. δεῖ δὲ τὸς Οἱ Δ(ἃ εἰ κεο 
πολλαῖς δοκεῖ, ὃ δὲ λυπεῖς, ἅστιον. οἀἀ μὴν ὠεὶ τῦτο συμβαίνει, 4 ἑπομώνς τῷ ̓Αριςοτέλει δέξαι πρῶτον ἢ ὅτ ὅτι τᾷ ποσῷ ὁ χρόνος ἐξὶ (2) ἐεει ὁ : 

᾿ ὥσπερ ἐπὶ τῷ τύπτοντος ᾧ τυπτομένυ " ἐνδέχεῦ γ). μὴ ἀεὶ αυνεῖ- ᾧ ὁ τόπος, ἔσειτα ὅτι ὃ ποτὲ ἢ πῦ ὁ χρόνον ᾧ τόπον ἀλλὰ χέσν ζρως τ 

νας “ν- λυσῶντα, οἷον “ἐν ἀποθανάντῳ ἰόν εἰ ἐπ᾽ αὐτῷ τις λυ- πρὸς χρόνον ᾧὶ τόπον δηλῶσι, ὺ ὅτι ἄξια εἰσιν εἰς ἀριθμὸν ̓ ν - 
πᾶτο" ὀδέμῦ δὶ καὶ ὺ, μὴ λυπέοϊ, εἰ μὴ ὴ ἄρα ἡ “ φαντασία, ποῦ: γαικωτάτων παραλαμβάνεεχ,. ἁ πὐδὰ Πλωτῖνος συντάττων Κὰ 
τυιὸν ὅσᾳ ἢ αὐτή, αἴτιρα ἐπιμένει, ἔς! δὲ καὶ αὶ ὅταν ᾧ ἀπε ῦβον ἃ ποτὰ ΞΕ χρόνῳ, πότε λέγων τὰς πάσας κατηγορίας, ἐσίαν “- 

τὸ ποῶντος παίχει ὰ παΐχον, ἐοβφέδης τῆς διαθέσεως, ὡς ἐπὶ 10 πασὸν ποιὸν πρός τι κίνασιν, ὠφεῖλεν ὅ τῷ ποσῦ δέξαι ἂν (Ε 2) “έσέειμε,; 

τῷ ὑπὸ πυρὸς θερμαινομένυ  μῖν τὺ ἀναχώρησιν τ πυρὸς ἔτι ἀρένον ἢ ἢ τεὸς ἄλλης τῶν πότε τύτων κατηγοριῶν, Ε' μὴ ἡ βέλλο ε- ᾿ 
κούχοντος “ὁ θερμαίνευχ. διτὲν. γδ “ὃ πάχχριν, “ὃ κ' τῷ. ποιέῶν τελέως ὁ χρόνος τῶν ὄντων ἐκβαλλεῶζ. ἀλλ᾽ ὅτι Κα ποσὸν αὐὸὲν “27 ζ - 2. 
συνηρτημένον, “ὃ δὲ κ'' τὴν διάθεάιν θεωρόμενον. ἴνῶς δὲ αὶ ἐν- βυλεῦ εἶναι, ἐδήλωσεν ἐν τοῖς κηὶ τὰ ποσῶ Σέγων:ος 2 ὃ. ὁ ΝΣ 
ταῦθα, ἔνδον συνέζευκἢ 2 ποιῶν, ἤτοι ἡ φαντασία ἢ ἡ ὁ ἔξωθεν δὲ ᾿Αριςοτέλης πεπεισμένος Ξ εἶναι “ὃν χρόνον ἐκ τῆς ἐνεργείας 
ἐγγνόμενιν ἈΡ. τοῖς ἦν πράγμασιν ἀλλ᾽ καὶ ταῖς ΜΗ ἐν τῇ (5 αὐτῶ, ἀγφῆ δὲ τὴν ἐσίαν αὐτὸ ὥοΝ πολλαχῇ ἃ δ ἐπ᾽. αὐὸν 

] τύτων ἐποίεις. ἀκολωθεῖν᾽ καλόν. . πολλὴ δὰ ἡ ἡ τῶν τουΐτων ἐξερ- ἦλθε, ποτὲ ῷ ὡς ἐπ᾽ ἀριθμὸν κωήσεως, ποτὲ δὲ ὡς “ἃ μέτρον, 
᾿ ἡασία παρὰ τοῖς "Στωϊκοῖς, - ὧν. ἀφὶ ἡμῶν ἢ ἡ διδασκαλία ἢ τὲ ποτὲ δὲ ὡς μὴ κυήσεως, ποτὲ δὲ ὡς ἐπὶ ἠρεμίας" λαβών δὲ τὴν 
Ι «λῶξα τῶν συγηραμμαίτων ἐδιλέλαπεν. οὖς ὡς συνεχὴ πᾶσι προπίπτασαν ἔννοιαν, ἐν τῷ γένει αὐὲν ἔθετο 
ἥν Ε6.ὕ μ᾿ δὲ Ξ ποῖ καὶ πώχεν ὁ β᾽ Αριζοτέληρ ὃ κᾶος ἐχείνῳ ἐνὶ ὃ συνεχὴς ὃ ὃ πηλίκον. τῶτο δὲ ἦν ὃ ποσόν... 
5. γέθακεν, ὁ δὲ ̓ Αρχύτας τὸ ἔχειν... ἔ, ὃ ὃ. βέλτιον δὲ δὲ᾽ ἀκρι- 28 Ε. 8. διὰ ᾧὶ ὁ ὁρισμὸς αὐτῷ οἰκείως ἀπ' εδέδῷ. ἀριθμὸς κινήσεως 

βείας ἀφορίζεο, ὃ κεῶχ, ὥσπερ ὦ Βοηθῷ δοκεῖ" ἐφ' ὦ δ ὅτε πάσης ἢ ων τὸ ἐν κινήσει προτέρα "ἢ ὑἰφέρν (Ργε. Αω- 22 εείζιω; 
ὸ σοιεῖν ὅτε ὃ πάχειν πράπεςι καθ᾽ ἣν κειὸ θέσιν ἢ ἣν τέν οαἷι ἃ 11). ἢ κ'' τὰς παλαιὰς δὲ δόξας ἡ ἡ αὐτὴ ὴ ἔννοια. φαίνεῦ ᾿ ᾿ 
τακῇ τάξιν, ταῦτα μόνον φησὶν εἶναι τῆς κατηγορίας, “4 ἃ τὸ χρόνω" ἢ 75 κύησις ἢ κινήσεως τι, ἤτοι χωριςὸν ἢ ἀχώριςον, 

ἑξηριέναι. ἢ καβηδὶς ἐπὶ ἀνδριάντος λεγόμενον ἢ ὃ ἀνακεϊοκ, τὴν ὧν χρόνον ὑπολαμβανεσι. Πλάτων βὶ 5) “ὁ ποσὸν τῆς κινήσεως . 

ἐχόνα - ἐφ᾽ ἡμῶν μα γα ἐνέργειαν τὰ τοιαῦτα συνεμφαίνει, ἐπὶ δὲ 25 εἰπὼν “ὃν χρόνον, ἀχυίριςἐν τι αὐὸν ὑπέθετο τὴς κινήσεως, Θεό- “πω, 
τῶν ἀψύχων ὅτε “ὃ ποιᾶν ὅτε ὃ πάχειν ἐνδείχνυῦ ταῦτα, ἀλλὰ φραφος δὲ συμβεβηκός τι" ἢ ̓Αριφόνέλης ἀριόμὸε εἰπὼν ὡς 
μόνον καθαρῶς ἃ κῶς. ἐπεὶ δὲ ἃ ἄνω ἢ καίτω τόπος συνεπι- χωριςὸν ἐβείσατο, ἡ ἡνίκα δὲ ἕξιν ἢ πάθος Ἐωγσθὼς λέγει, ὡς ν 

να αὶ «έσις συνεπιφαίνεῦ πρός τινας τόπυς ἐν τῷ ἀνακέϊδχα, ἢ ἀχωρίξῳ ἢ αὐὸς ἐχρήσατο. ἀλλὰ τύτων Κὶ ὡς διὰ “ἃ ἀκριβὲς 
κκτακεῖοχ, δεῖ “ἡ ες καθ᾽ αὐὲ ὄντος τῷ κεῖοζ,. ρέτερον ἐπει-ὀ τὴν εἰσαγωγυιὴν πραγματείαν. ὑπερβανίντων ὁ ἐκ ἐφάπτεῦ νῦν... 
“ἥλθεν Ἷ «έσις πρὸς “ὃ ἄνω ᾧ κάτω; ὥσπερ ἡὶ παρὰ τὰς ἄλλας 39 ἔ, 8. δ. ̓ Ἀρχύτας δὲ ὁ ̓Ανδρόνοιος ἰδίαν τινὰ φύσιν τὴν τῦ χρόνω 
κατηγορίας παρεῴνετο ἀεὶ “ὃ πρός τι Ὁ. θέμενοι, ὁμᾶ τύτῳ. σρέτωξον α “ὰ ποτὰ ὡς περὶ “ὃν χρόνον ὑφις- 

“,“Χ, 6{.1. μ᾽ δὲ ἃ κέοχ ὠμφίβολος ἡ τάξις ἐξὶ τῶν λοιπῶν μενον» αὐτὼ δ τὰ προηγόμενα τῆς. ̓ ἀπεςάσεως πρῶτα γένη 
τ ματηγοριῶν" ὦ 5 ̓Ἀριξατόλης ἄλλοτε ἄλλως μνημονεύει τῆς περὶ ἃ τὰ ἄλλα. ὑφίφαῷ, πρόκειἢ αὐτῷ ὡς ἀρχηγικώτατα λεβε 

, τάξεως, ἐν ἀρχὴ αὶ ὃ πὸ ὸ ποτὲ προτάξας τ κεν κα ὼ τῷ ἔχεν, βάνειν. ἐπεὶ τοίνυν ὁ χρόνο ΕΥ̓ ποτὶ ὁ δὲ Τόπος τῷ πῶ κατ᾽ 
; ὕφατα δὲ πάντων θεὶς “Σ ποιὲν αὶ παάχειν" προϊων δὲ ἢ ποιέν 8.35 αὐὸ τὲ εἶναι πρτέτεκῦ, εἰ τως αὐτοῖς ὡς προηγαμένοιρ ἡένεσι 
ἢ παΐχεοιν προτίθησι, “ὃ δὰ «οἷς, πρατάτχτει τῦ ποτὰ ἡ τῷ πῦ, " χρὴ, παραλιπυν τὰ ἐν αὐτοῖς περιεχόμενα ὡς δεύτερα, ἐκείνων 
εὐὸ πρότερον ὑπέταξε. - ἡὶ τὰ ἄλλα δὲ ἄλλοτε ἄλλως τίθησιν. ἔντα... ὅταν ἦν οἱ περὶ ἸΙλωτῖνον ᾧ ̓Ανδρόνικον γὰ χθὲς ᾧ αὔριον 
ἀέοτε δὲ ᾧ ἐν τῷ αὐτῷ τόπιρ ἐναλλάττων φαίνεἢ τὴν τάξιν. ἐν ἢ πέρυσι. μέρη χρόνυ ᾿λέγωσι δὴ εἶν τῦτο ἐξιῶσι τῷ χρόνῳ 
ὶ ὃ τῷ φάναι “περὶ ἃ τὸ ποτὶ ἡ τὸ πῶ ἡ τῦ ἔχειν" ἄλλως συντετάχθαι, φήσομεν ἐκ εἶναι αὐτὰ μέρη χρόνυ ἀλλὰ σχέσιν 
φαίνεῦ διορίζων, ἐν δὲ τῷ ἐπεκδιηγεῖεχ, ἑτέρως διορίζει τὴν τιζξιν. 40 περιέχειν τῶν ἐν τῷ χρόνῳ ὄντων πραγμρίτων... Ε. ἅ. ἢὶ Βοηθὸς ἡ, ΠΕ 
ἐλλ᾽ ὠδὺ ἐπὶ τῶν π προτέρων καπηγορεῶν, ̓ Ν ὧν ἣν πολὺν ποῖ δὲ ἄλλο ἃ “ὃν χρόνον ὑποτίθεῆ), “ἄλλο δὲ ὃ μετέχον χρόνυ καὶ ἐν ἀν δ 
λόγον, ᾧφαίνεἢ τηρῶν τὴν αὐτὴν τάξιν, ἀλλ᾽ ὅπυ αὶ “ὃ ποιὸν προ- χρόνῳ, αὶ εἶναι Ξ ἐνιαυὴν ᾧὶ μῆνα χρόνον, ἐναυσιαῖον δὲ ἢ μη 
τάττει τῶ πρός τι ἐν᾿ δὲ τῷ διαπραγματεύεοχ, πυρὶ αὐτῶν δ πικῖον. μετέχον. χρόνν" -ὥρπερ. ἄλλης κατηγορίας φρόνησις, κ 
«ρίς τι τῷ ποιῶ" ἡ ὅλως ἐδαμῖ. πορὶ τῆς τάξεως τῶν γενῶν ἐδε- κῷ' φρόνησιν, οἷον ἐςι “ἃ φρονεῖν, ἄλλης, ὸ ὸ μὲν ἐςι ποιότητος “ὃ 
μίεν. αἰτίαν ὁ ̓Αριςζοτέλης ἀπεφήνατο. - ὁ μέτοι᾽ ̓Αρχύτας ις μετ᾽ 45 δὲ νῦ ποιεῖν, ὅτως κα αὶ ὁ χρόνος κα “δ΄ Χο χράνον διέξηρκεν. ἐπειδή 
αἰτίας τὴν τάξι τῶν χατηγοριῶν ἀποδὺς φυλάττει τὴν αὐτὴν ἐν τις ἐκ τὴρ τὸ πράγματος ἀσαφείας διεςηκότα ταῦτα εἰς ταὐδ 

τῆς πλείοσι, πλὴν ὅτι καὶ ἃ αὐὸὲς ἔςιν ὅπν τὴν τάξιν ἐναλλάττει... συγχίέωσι, λογέϑω τι καὶ πρὸς τόνος παραμύθιον, ὅτι “ὃ ποτὲ δὲτ- 

Ε18. ἰςέων δὲ ὅτι ὁ ἅ' ̓ Αριξοτόλης “ὃν χρόνον ἢ “ὃν τόπον τῦὸ τών ἐςι, “ἃ Κ᾿ χρόνος ὁ δὲ ἰδίως ἐρ χρόνῳ..." ε 1}. τὴν τῷ 

Ν' ὥς 
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χρόνυ φύσιν ϑεωρητυειΐτερον παραδιδὸς ὁ ὁ Ἰάμβλιχος, ἐν ̓ Αρχύ- ἀποτελευτᾷ δὲ τὰ κινόμενα εἰς τὴν ἐν τόπῳ θέσν.... ᾿ 8. πάλιν 
ταν πάλιν ἡγεμόνα προῖςαὮ),, ὅς φησιν ὅτι ἐςὶν ὁ χρόνος “κινάσιός δὲ ὁ αὐὸς ἀνὴρ “ὃ πόρρω ᾧ ἐγγὺς εἰς “ἃ πρός τι ἀναΐγειν ἀξιοῖ, 
τινος ἀριθμὸς ἢ ἢ καθ᾽ ὅλω διάςημα τᾶς τῷ πανὸς φύσιος," ὁ τοπικὸν ἔχοντα “ὁ ὑποκείμενον, ᾿Ανδρόνοκος δὲ εἰς ἃ πῶ τίθησιν 
τὴ ̓Αριςοτέλυς ἡ τῶν Στωβιῶν δύξαν εἰς ταὐδ συλλαμβάνων, αὐτά, ἀόριςα κϑ' τόπον ὄντα. ἢ εἴσερ ἡ τῷ τόπυ διαφορὰ ἐπι- 
ὥς τινες οἵον), διότι ὁ δ ̓Αριςοτέλης ἄμθμεν κινήσεως εἶναί φηδι 5 κρατῶσα φαίνεῦ ἐν αὐτοῖς, εἰς “ὦ πῦ μᾶλλον ἀνακτέα ἀλλ᾽ ἐκ 

τὸν χρόνον, τῶν δὲ ἸΣτωϊκῶν Ζήνων Καὶ Αἰ πάσης ἁπλῶς κυήσεως εἰς ἕτερον γένος. 

διάσημα σὸν χρόνον εἶπε, Χρύσιππος δὲ διάςημα τῆς τῷ κόσμαι σ΄ ἢ. 2 ὁ. ἐπὶ δὰ τὴν λοιπὴν κατηγορίαν τὴν τὸ ἔχειν ἰόντες 
κυήσεως" ὁ ἡ δύο ὅρυς εἰς ταὐὸν συνάπτει, ἀλλ᾽ ἵνα ἑρισμὲν πρῶτον πάλιν περὶ τῆς τάξεως ζητῶμεν" αὶ 5 ̓Αρχύτας Καὶ μὴ 

ποιεῖ καὶ ὺ ἰδιαζοντα τῶτον παρὰ τὰς τῶν ἄλλων ἀποφάσεις" ὦ) τὴν ἐσίαν ᾧ τὰ συνυπάρχοντα τῇ ἐσίᾳ τήν τε ποιότητα ᾧ ποσό- 
εἶπε κινήσεως ὀριθμὸν τῆς πάσης, ὥσπερ ̓Αριςοτέλης ἀφωρί- 10 τητα ᾧ μῖ' τὰ πρός τι ἐφεξῆς τὴν τὸ ἔχειν κατηγορίαν τίθησι 
σατο, ἀλλὰ κινήσεως τινος... ἔ, ὅ. ᾧ ἔοικε, φησὶν Ἰάμβμ- λέγων “μ' δὲ ταῦτα ἃ τῶν ἐπικτάτων «χέσις" φανερὸν δὲ ὅτι 
χος, ἀπὸ τῆς Πυθωγορικῆς παραδόσεως ἡ ἡ Περιπατητοιὴ δέξα ἢ ἃ κράτησις, ὁποῖον ἂν ἦ, τινῶν ἐπικτάτων ἀπὸ ταὐτομαΐτυ 
παρατετρέφθαι" ἃ δὲ αἴτιον ὅτι περὶ τὸ ἀριθμῦ τῆς κινήσεως ὑπὸ ταύταν ἐντί" μὶ δ τὴν πρὸς ἄλληλα ἐξισζυσαν χόν 
: τὴν αὐτὴν ἔσχον οἱ μϑτερὰ πρὸς τὲς παλαιὸς γνώμην, ἀλλ᾽ οἱ οἰκείως ἐνόμισεν "δὲ τὴν τῶν ἐπιιτήτων σχέσιν διηριθμῆνχ, ὕτως 
Κὶ συμβεβηκότα αὐτὰ ὶ νομίζυσι κα ᾧ ἔξωθεν ἐπείσακτα θεωρῶσιν, οἱ 15 ἔχυσαν συγγενῶς πρὸς ἐκείνην. ὁ δέ γε᾿Αριςοτέλης ὁ ἐξ ἑαυτῶ 

ὃ υὡς ὁσιώδη νοῦσιν. ἐκεῖνο ἌΤΑΝ θαυμάζω τῆς ᾿Δριφοτέλας πᾶν ἀρχηγοκώτερον οἰόμενος εἶναι τῷ οΐεαθιν προσγινομέρν καὶ ἡ ἐπὶ- 
ὠγχινοίας, πῶς ᾧ αὐὸς αἰτίαν τῷ χρόνυ προσεχῇ τὴν ψυχὴν κτήτυ, ἐπειδὴ τὰ Κα ἄλλα πάντα γένη ἢ ἐν ῥσίᾳ ἣ ἐν χέσεσί τισι. 
ἔθετο... ᾧ οἱ ἸΣτωϊκοὶ δὲ παραλαβόντες “ὃν ὁρισμὸν λέγοντα ὃ ὄντα ἀφ᾽ ἑαντῶν ἀπ μοῖραν εἰς “ἃ εἶναι συμβαλλεῦ, “ὁ δὲ ἔξω- 
καθ᾽ ὅλν διάςημα τῆς τῦ πανὲς φύσεως, παρέτρεψαν “ὃν λόγον θεν ἔχειν ὅλον ὶ ἐπίκτητον περὶ ἡμὰς γίνεῦ, διὰ τῦτο τελευταῖον 
ἐπὶ “ἃ διάςξημα τῆς κινήσεως" ὺ πλημμελῶσιν ὅτοι, διότι τῶν 20 αὐὸ τίθησι... ᾧ ὁ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ (ρ. 298 ὅ) ὁ ἔχειν 
Πυθαγορείων ἂ διάςημα φυσικὸν ἢ ἐν φυσικοῖς λόγοις, ἡ εἰ ([.8) ἀπὸ τῶ κεκτῆοαχ, σαφῶς διέερνεν εἰπὼν “ὦ ταὐτόν μοι 
ὕτως τις βύλοιτο καλεῖν, ἐ ἐν ταῖς σπερματοιεῖς, ὡς ποτε ὺ Κορνῦ- φαίνε ὃ κεκτῆνχ, τῷ ἔχειν" ν ὥςε ᾧ κ' Πλάτωνα πότε γίνεῦ 
τὸς ὀψὲ τῶτο. ὑπωπτευσεν, ἢ ὡς ἀκριβέξερον ἄν τις εἴποι, χ' ὃ ἔχειν, ὅταν ἐγκρατὴς ἢ ἢ ὁ ἔχων τῦ ἐχομέυ, ὡς ὅταν κρατῇ 

προτέρυς λόγυς ᾧ τῶν σπερματοιῶν τύτων λόγων τὶς τῆς ὅλης τὴν περιφεράν, ὥσπερ ὅταν περίκειἢ “ὃν δακτύλιον, τότε λέγεῦ 
κοσμικῆς φύσεως, ἐν ἢ καὶ Ἷ ψυχὴ περιλαμβανεῖ, “ἃ διάξημα 25 ἔχειν αὐτόν. ᾧ ἐκ ἔςιν ἀπόλυτος ἐνέργεια, ὅτε ἄλλυ πρὸς ἄλλο 
ἀφοριζομένων, ὅτοι σαφῶς δ ἐκ ἔχυσι διελέος ὁποῖον λέγυσι ἁπλῶς, ἀλλὰ πρὸς ἄλλο εἰς ἑαυὸ κράτησις τὐλλῳ ἐχβεβυῖα 

διάςημα, ἐοίκασι μέντοι μᾶλλον “ὃ τῶν σωματοειδῶν κινήσεων πασῶν τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. φαίνεῦ δὲ λοιπὸν ὁ πῶς τῶν 
σωματοειδὲς διάςημα ὑπολαμβάνειν, ἢ ἣ ὥσπερ γραμμοειδές τ’ ὁμωνύμως λεγομένων ἔχειν διέξηριε “ὃ ὄντως γόος τῷ ἔχεν" ὅτε 
τῦτο ἀποφαίνενχ,, ὃ πολλῆς τὐώμεν μερὸν ἰδίᾳ δεθενυῇ ἐ ἐν τὸς 5) ὃ ἕξιν ἔχειν ἢ ποιότητα ἢ ἢ ποσότητα περιέχεῦ ἐν αὐτῷ, ἀσώ- 
περὶ χρόνυ λόγοις. ἀἀ μέντοι παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ὅτως εἴρη)... 30 ματα δ ταῦτα, ὅτε ἃ ὡς ὠγρὸν ἔχειν ἣ υἱὸν ἔχειν ἢ κεντῆρχ,- 
{. 5 ὃ. δ δὲ ἴδιον αὐτῷ διὰ πλειόνων ᾿Αρχύτας παραδέδωκε. ἡ κτήματα δὴ ἢ ταῦτα σωματικὰ ἀλλ᾽ ὁ περιεχόμενα ἔξωθεν ἢ ἢ 
δὲν ἄτοπον ὺ διὰ τὴν τῶν Πυθαγορικῶν συγγραμμάτων σπάνιν περιέχοντα. ἢ ἔοικε μέσον πως εἶναι “ὃ ἔχειν τὸ κεκτῆοχ, ᾧ τὸ 
ὅλην αὐτὸ τὴν περὶ τύτυ παραθέως λέν... [.7. ἐπιςῆσαι δὲ καθ᾽ ἕξιν λακέῦχ. ὖβ ὃ ἔχε, ὡς ἡ λευκότης, χωρίζεἢ ἀπὸ 
ἄξιον ὅτι ἡ ὁ Πλάτων χρυμένην κατ᾽ ἀριθμὸν εἰκόνα τῷ αἰῶνος τῶν ἔξωθεν κτημάτων ἃ ἄ κα περικείμεθα" ἢ δὲ σωμασιχόν ἐςι ὼ 
εἶπε “ὃν χρόνον, ὡς μοναδος τῷ αἰῶνος ἀριθμὸν ν ν χρόνον θεασαῖ 35 ἔξωθεν, χωρίζεῦ τῶν ἔξωθεν" ἣ δὲ συμβεβήκασον ἡ ἡμῖν συμ- 
μενος. ἃ μήποτε ὸ δ᾽ ̓Αρχύτειον αὐτοφνέξερον ὅ ὕτως ἀκέίειν ὅτι φνεῖς ἦσαι ἡ ἐκ ἐκίκτητοι: τοιαύτη Α' ἦν ἡ τὸ ἔχεν ἰδιότης 
ἐςὶ κινήσεως τινος ἀριθμός, ἐχ ὡς ἄλλον Κ' χρόνον τῆς κνήσεως ἐςίν... ἔ,8 ὁ. ἀπορίαι δὲ πολλῶν ἢ πρὸς τῶτο γεγόνασι “ὃ γένος 
δηλύσης ἄλλον δὲ τῷ ἀριθμῶ, ἀλλ᾿ ὡς ἐπὶ τῷ αὐτὸ πάντων ᾧ 5 Πλωτῖνος ἐσορᾶ λέγων “περὶ δὲ τῷ ἔχεν, εἰ ὃ ἔχειν πολ.- 

. ῥηθέντων. λαχῶς, διὰ τί ἀ πάντες οἱ τρόποι εἰς ταύτην τὴν κατηγορίαν 
42 6.7 δ. δοκεῖ δὲ μα ὃ ποτὲ ὃ πὸ τούττενχ, διὼ τὴν πρὸς Ὁ ἀναχθήσονδ ," “.. ἢ ἃ, οἱ γῶν ἐκ τῆς ᾿Ακαδημίας ὁρισάμενοι “ἃ 
14. ἄλληλα τύτων συγγένειαν" ἧς δ ὁ τόπος ἡ ὁ ὁ χρόνος συγγενεῖς ἑκὲν “ὁ οἷόντε ἔχενχ, πρὸς τὺς ζητῦντας χ᾽ τί τὸ ἔχειν σημαι- 

εἰσί͵ μέτρα ὅ ὄντες ἄμφω συνεκτικὰ τῆς γενέσεως, ὁ Ψ ὃν νέμενον λέγωσον (ἐπειδὴ πολλαχῶς “ὃ ἔχειν, ὡς ᾧ ̓Αριςοτέλης 
ἔγκον ὁ δὲ Ψ τὴν τῷ εἶναι διάςασιν, ἢ τῷ αἰῶνος ἄμφω τὴν τε διώρισε), πρὸς τώτυς. ὄν παράδειγμα ἐπῆγον, ἑὸν λέγοντες εἶναι 

μα ὺ ὁμῶ συνηρημένην ἀμέρωιαν ἐνεικονίσαντα, ὕτω ἡ “ὃ ποτὲ ὃ οἷντε ἔχεθᾳ ὅτως ὡς ἡ φρόνησις ἔχεῦ ὑπὸ ὦ φρονίμω, διὰ 
ᾧ ὃ πῶ συγγενῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα. ἐν ὑφέρῳ δὲ τέτακἢ “ὃ πῦ 45 τὸ παραδείγματος τὴν ὑπογραφὴν ποιύμενοι κα ὴ᾿ ἅμα τὰ ἀλλότρια 
διότι καὶ ὺ ὁ τόπος πέρας τῶν γινομένων ἐξὶ κα ᾧὶ ὡς περιέχων τὰ σημαινόμενα τῇ ἔχειν ἀποκρίνοντες. ἢ ὁ ̓ Αριςοτέλης ὦ ὄν, ὅταν 
ἄλλα ὕτως θεωρεῖ, ᾧ διότι προηγεῖ ἢ Κ' “ὃ ποιέν τῶν κουμέ- τὸ ἔχειν πολλαχῶς λεγεμών τοιξῖτον “ἃ χτ᾿ γένος ἔχειν ὑπολαμ- 
νων, τοῖς δὲ κινυμένοις ὁ χρόνος ὡς μέτρον αὐτῶν συνέζευκῦ, βάνει οἷον “ὁ ὑποδεδέοχ, ἡ ὠπλίανς, διὰ τῦ παραδείγματος πᾶν “ἃ 
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ἄλλο πλῆθος τῶν ὁμωνύμως λεγομένων ἀπεσκευάσατο" ἢ ὃ τῆς ἀποφάσεως ἀσυνύπαρκτος᾽" εἰ Υδ ἀληθὲς “ὃ ἡμέρα ἐςί, ψεῦδος 
χωρίζεῦ ἀπὸ κτημάτων... ἔ ὅ. ἀκριβέξερον δὲ ὁ ᾿Αριφοτέλης ἃ ἡμέρα ἐκ ἔςιν. εἰ ἦν πᾶσι τοῖς εἴδεσιν ἐφαρμόζει ὁ τῶν ἀντι- 
ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ (ς. 38) τοῖς τῇ ἔχειν Ἰαμάγαν λόγος, καὶ φωνῆς ἰξὶ σημαινόμενα, ἀλλὰ γόυς εἰς εἴδη 
σημασομέρις ἐπεξῆλθεν... ἢ. 5 ὁ. τῶν δὲ ἀπὸ τῆς Σ Στοᾶς ἀξοίν- ἐςὶν καὶ διαίρεσις, εἴπερ ὑχ ἐμωνύμως ἀλλὰ κα ὃ συνωνύμως κατη- -ο ὃ ὟΣ 2 

τῶν εἰς “ὃ πῶς ἔχιν ἀναψέρεν,: ὰ ἔχεν ὁ ὁ Βοηθὸς ἐν ἐναντιϑῆ, ὅ ὅτε 5 Ὑορεῖ ὰ ἀ αὐτράνμάναν, πρὸς δὴ ταῦτα ὁ ὁ Ιάμβλιχός φησν ὡἧςς εἰ »οςε: γΆ δα ̓ 

᾿ ἐἰς “ἃ πῶς ἔχον ἡ ἡγύμενος δεῖν ὅτε εἰς τὰ ἃ πρές τι ἀνάγειν. αὐτό, μὴ ὁμώνυμος ἦν ὁ ὅρος, ἦν ἂν τῷ ὄντι ῦθν: λόγος ἢ) κοινὸν γένος 

᾿ἰδῶν δὲ ἔναι κατηγορίαν" εἶναι ξ᾿ Ὁ χιετουὴν αὐτήν, τριχῶς δὲ πάντων τῶν ἀντικειμένων: “ἐπὶ δὲ ἃ μὴ δύναῶς, περὶ ὃ αὐδ για ἀν 
μελιςα καὶ Ὄ ὁμωνύμως τὴν «ζέσιν λέγε" τὴν ̓᾿ ὃ εἶναι ἐν ὑάπῷ συνυπάρχειν ὺ πρὸς ἃ αὐὸ ἄλλως μέ᾽ φησιν ὁ Ἰάμβλιχος Ἂΐ ἐν τ: 

ἢ καθ᾽ ἑαυτό, τὴν δὲ πρὸς ἕτερον, τὴν δὲ ἑτέρυ πρὸς ἑαυτό. ἡ κὰν τῶν ἐν τοῖς πρός τι ἄλλως δὲ ἐν καταφάσει ἢ ἀποφάσει, ΚᾺ κα ἘΠ τς. 

ἡ αὶ ἦν ἐν ἑαυτῷ ϑεωβδῃ Φ' ὃν πῶς ἔχοντα, οἷον ὁ προβεβλημένος τὸ ἢ ἄλλως ἐν τοῖς λοιποῖς τῶν ἀντικειμένων, ἀληθεύει ὃ ̓3 ἀρχῆς “Πα 

ξΡΑ: γάρ ἐςιν αὐτῷ πρὸς ἑαυτόν), ἡ δὲ πρὸς ἕτερον ἡ τῶν λε- λοΐγος ὃ ὁμώνυμα εἶναι τὰ ἀγήβει ενα: διό" φησι “ὃ ἥμαρτε 

γομένων πρός τι. Νικάςρατος, ὡς πρὸς ἕν γένος αὐτῶν τὴν ἀνήλληιαν βθείμανορ," 

4: 47. Ξυμεληρυθότχες τῷ περὶ τῶν δέκα κατηγοριῶν λόγυ, ὃ μέντοι ἸΠορφύριος γένος μᾶλλον ὼ αὐτα τιϑεῦ, κα δὴ ἐν ταύτῃ 

τς ᾿Αρχύτας προςίθησιν ὅτι ἡ τῶν ἄλλων καταγοιῶν ἀπέφασις μᾶλλον ῥέτω, ἐδὲ λόγω ἀκιίσας πιθανῶ τινὸς τὴν ὁμωνυμίαν κυ- 
“ἂν τῆς ὑσίας περὶ “ὃ αὐτόματον θεωρεῖ ἡ αἰϑϑητόν, ἢ καὶ περὶ 15 ρῶντος, ὅτε αὐὸς ἐννοῶν πλὴν τῷ ᾿Αριςοτέλως εἰπεῖν “περὶ δὲ 

ὃ καθόλυν ἢ νοητόν. γράφει δὲ ὅτως... [.7 ὁ. εἶτα ὀλίγα τῶν ἀντικειμένων, ποσαχῶς εἴωθεν ἀντιτίθε,." καίτοι “ὃ ποσα- 

περὶ͵ συνθέσεως εἰπὼν τῶν ἁπλῶν φωνῶν, ἅπερ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν χῶς ᾧ εἰ “ὃ γένος ἦν, δυναὲν εἰπεῖν" εἴτε 7 τρία εἴτε τέτταρα 
τῷ περὶ Ἕρμηνείας βιβκῳ κατέταξεν, ἐπὶ τέλει δὲ τὴν εἰς δέκα εἶχεν εἴδη, τριχῶς ἢ τετραχῶς ἀληθὲς ̓ υρι ἀντυκεῖοχ,, ὅπερ ἐςὶ 
διαίρεσιν τῶν ΩΣ ὡς οἰκείαν ταῖς ἀρχαῖς κα Ἂ Ὧν ἐπιςήμη εἰρε ποσαχῶς" καὶ ηδ “ὃ ποσαχῶς εὐθὺς τὴ ὁμώνυμον δηλοῖ φωνὴν ῶινεξ 

σμέναις ὀσίαις, ἢ διὼ τῶτο ἐν ἀριθμῷ καὶ ἢ τῷ παντὶ ἀριθμῷ ἀπο- ἢ ἀλλὰ ὃ πολλαχῶς μόνον λέγεωζ, μὴ ὴ μώται εἶ εἶναι... φαίνεῦ δὲ ὴ ἀμο, τὸ 
δείκνυσιν. ὁ μώτοι ̓ Αριςοτέλης μὲ' τὰς κατηγορίας ἐξετάζει τὲ ᾧ τὰ περὶ ἀντικειμένων ̓ Αριςοτέλης ἐκ τῷ 9 ᾿Αρχυτείν βιβλίν με. τί τρέ Ἵ: ΣΈ ω, 
ἐἰκείως ἔιστα πρὸς αὐτάς, ὡς αὐτίκα μάλα εἰσόμεθα. ἴςι δὲ ταλαβὼν τῷ περὶ ᾿Αντικειμένων ἐπιγεγραμμένυ, ὅπερ ἐκεῖνος τγφρι Α ν 7, 
ταῦτα περὶ ἀντικειμένων εἰπεῖν ὺ περὶ προτέρυ καὶ ἢ ὑςέρυ ἡ τ περὶ δύνταξε τῷ περὶ Τενῶν λόγῳ, ἀλλ᾽ ἰδίας πραγματείας ἠξίωσε ἰ Φ΄ ( ὅν ον 
τὸ ἅμα ᾧ περὶ τῶν εἰδῶν τῆς κινήσεως Ξ περὶ τῆς τὸ ἔχειν ὅμω- ᾧ γ5 τὴν διαίρεσιν αὐτῶν ᾿Αρχύτας ῥὑὑ τωσὶ παραδίδωσι. 
νυμίας. ἀλλὰ κοινῶς πρῶτον περὶ αὐτῶν ζητητέον, τί δήποτε 25 ΔΑΒΙΔ. Ἑρμῖνος δὲ δὲ ὁ π᾿ πρὸ τί τῶν Τόπων ἐπιγράψας τὰς Κα- ({. 
ἐξὶ τῷ τέλει τῶν ἈΑΡΉΡΕΙ ταῦτα πρόσκειῷ, ᾧ τίνα χρείαν τηγορίας αἰτίαν λέγει τοι τοιαύτην, ὅτι διαλεκτικὴ ἡ προκειμένη πρα- 

, παρεχόμενα" τοὺς Ψὶ γάρ, ὧν αὶ ̓Ανδρόνικός ἐςι, παρὸ τὴν πρό- Ὑματεία, ἔργον δὲ τῆς ὁαλείθοιε περὶ ἀποφαντιχὸν εἰλεῖοι, λό- 
ι θεσιν τῷ βιβλίων προσκεέι)αί φασιν ὑπό τινος ταῦτα τῷ “ὃ τῶν γον σῷ ἀκα τῇ ἀντιφάσει τοῖς ἀντικειμένοις" διὰ τῶῦτο 
ἱ Κατηγοριῶν βιβλ, Πρὸ τῶν Τόπων ἐπιγράψαντες, ὦ ἐκ ἐννοῦντες ὅν ὦ τὰ ἀπτόδιίεσνα τῶν λοιπῶν προέταξε... ςέρησις δὲ εἰς 

Ὁ ὅτοι πόσην χρείαν καὶ τῇ Τοπικῇ πραγματείᾳ μόνον ἀλλὰ ᾧ τῷ 30 ἕξιν ὑδέποτε ὑπὸ φύσεως ἢ τέχνης μηαταβάλμι εὖ δ προνοίῳ 
ἐ πρὸ τῶν Κατηγοριῶν ων εἰσάγει τὰ πόρον ἄλλοις δὲ ὐδὲν ἀδύνατον, Τρρέταξε δὲ τὰ πρός τι ἐν τοῖς ἀντικειμένοις ὦ ὡς τ: 

Ζ" εν αν 

αὶ Πορφυρίῳ ἀρέσκει πρὸς σαφήνειαν συντελεῖν τὰ θεωρήματα μαλακώτερα Ὁ ἧττον μαχόμενα ἐν τοῖς ἀντικειμένοις, ὡς ᾧ ὠμ- ! ̓  τ: ΥΩ δ Ζ 

ταῦτα. φιβάλλεχ΄ εἰ εἰσὶν ἀντικείμενα σωζωντα ἄλληλα. ἀλλὰ τῦτο - ̓ ΜῈ 
“4.8. ἐδὲν ἔχει κοινὸν γένος πρὸς ὟΝ ἀλλ ὁμωνύμως ΚΑ δείκνυσιν ᾿Αλέξανδρος ὅτι ἀντικείμενα, ὃς ἢ τὰ λᾳβδοειδῆ ΜΝ "ἢ ΟΝ 
δ. ἀντίκειἢ τὰ κοινῶς ἀντοκεῖο, λεγόμενα" διὸ ἢ ̓Αριςοτέλης “περὶ 35 ξύλα βορέδεγμα λαμβάνει, ἅτινα μα ἀντιθέσεως" τινος σώζει. ἡ δὶ δι 

δὲ τῶν ἀντυιειμένων᾽ φησί͵, “ποσαχῶς εἴωθεν ἀντιτίθεακ, "᾿ “ὁ ἄλληλα, ἃ ἡ (ὦ συνήθεια ἀντήρεις μδν ὁ δὲ ποιητὴς ὠμείβοντας. . (μεν ᾿ ϑνςς 

“κοσαχῶς εἴωθεν ἀντιτίθεως, τῷ ὁμωνύμυ. τιὶς δὲ τῶν ΠΕερι- ἤἌἌΜΝ. ἢ 126. ὅτι δὲ ἐκ ἔςιν ἀπηρτημένον “ὃ τμῆμα τῶτο ΤᾺ 
πατητικῶν γέεος ἔφασκον εἶναι ὰ ἀντικείμενον, διότι κοινὸς ὅρος τὸ σκοπῶ τῶν Κατηγοριῶν, ὥς τινες ἐνόμισαν, δῆλον ̓ ' ὼ ἐκ τῶν 

ἀποδίδοτ) τῶν ἀντικειμένων τοῦτος “ἀντικείμενα λέγε ὅσα περὶ εἰρημένων, ἢ ἐξ αὐτὸ δὲ τῦ συνεχῶς τῆς φράσεως" “ὃν ὃ μέν 

εὐὺ ἅμα ἡ κανῶς σημαινόμενον τὸ αὐτῷ πράγματος ἢ πρὸς ὃ αὐὸ 40 σύνδεσμον εἰρηκυὺς ἐν τῷ τέλει τῷ τμήματος τὸ πρὸ τάτυ ἐν 
ἔξωθεν ἐξεταζόμενα συνυπάρξαι καὶ δύνα." τῶτο δὲ τοῖς τέτρασιν τύτῳ “ἐν δέ ἐπήγαγεν. εἰρηκιὸς Ὁ ἐν ἐκείνῳ ὑπὲρ β δ ὧν τῶν 
ὥδεσι τῆς ἀντιθέσεως ἐχ ὑπάρχει" ἐπί τε δ τῶν ἐναντίων ἀδύνατον ἘΡΤΈ ΙΓΡΩΥ γενῶν ἱκανὰ τὰ εἰρημένα," νῦν ἐν τῇ ἀρχῇ τύτυ 
τὰ αὐτὰ ἅμα αὶ νῷ ὃ αὐ ὰ ἧ αὐὸ λευκὸν εἶναι αὶ μέλαν, ἡ »δ' φησὶν “περὶ δὲ τῶν ἀντοιειμώων"" ὥςε καὶ ἐκ τιΐτυ δήλη καὶ τῶ 
τὰ πρός τι δὴ ἀνύπαρκτά ἐξι τὰ ἀντικείμενα πρὸς ὃ αὐν ἐξεταζό- σκοπῶ συνέχεια. πρῶτον δὲ διδάσκει περὶ τῶν ἀντικειμένων" ᾧ Δ. ἐς 
μενα" ὁ δ οἷόντε “ἃ αὐὸ πρὸς ὃ αὐὸ μεῖζον ἅμα εἶναι καὶ ἔλαττον, Ἵ ἐν τῷ περὶ τῷ ποσῦ λόγῳ μνήμην τύτων ἐποιήσατο, ῥα ΟΥ̓́ 0 Ὁ 
ὀδὲ ὃν αὐὲν τὸ αὐτῦ ἅμα δεσπότην εἶναι ἡὶ δῦλον. ἀλλ᾽ ὁδὲ τὰν ἔλεγε φ' 5 15) ὁ μέγα τῷ μικρῷ ἀντικεῖς ὑχ ὡς τὼ ἐναντία 
ξξοὰὶ ὁ ςέρησιν ([.8 δ) περὶ “ὃ αὐὸ ἅμα συνυπάέρχει" αὶ ἡ οἵόντε κ᾽ ἀλλ᾽ ὡς τὰ πρός τι. βυλεῦ τοίνυν διδάξαι ἐνταῦθα ποσαχῶς τὰ 
ὃν αὐὴν ὀφθαλμὸν ὄψιν ἔχειν ὶ τυφλότητα. ἀλλὰ ἢ ἡ ἡ κατάφασις ἀντικείμενα, Μέγε.. ., ζητητέον δὲ τί ἕνας τέσσαρα μόνα τὰ 
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εἴδη τῶν ἀντυκοιμένων ᾧ ὅτε πλείονα ὅτε ἐλάττονα, ἢ τίς ἡ αἰτίχ ςήμη. τὴν δὲ αἰτίαν τύτυ γέγραφεν ᾿Αρχύτας ἐν οἷς τὰς διαφο- 
; φῆς τοιαύτης αὐτῶν τάξεως; ἵνα ἦν μάθωμεν διὰ τί τέσσαρα ρὰς τῶν κ' τὰ πρός τι ἀντικειμένων παραδίδωσιν... ἔ, 1 ὃ. ἰξέον 

« «ἱ ες μένα, Ἐπ ΗΝ ὅτω. τὰ ἀντοιείμενα ἢ ὡς λόγοι. ἀντίκεινἢ ἢ ὡς δὲ ὅτι ὁ ἃ ᾿Αριφοτέλης μεσότητα τῶν πρός τι καὶ παραδέδωκεν" 

πράγματα" τὰ δὲ ὡς πράγματα ἐπυα πα ἢ ἐν Χέσει τοὶ ὁ δὲ ᾿Αρχύτας περὶ οὖ αὐτῶν τάδε γέγραφε... εἰ δὴ ὃ ̓Αριξοτές 
θεωρϑν), οἷον τὼ πῤύς τι, ἢ ἄχετά εἰσιν" τὴ εἰ ἄχετά εἰ εἰσιν, ἢ 5 λης μὴ συνεχιύρει ταύτη τῇ μεσότησι, ἀκ ἂν εἶπε τὴν κ᾽ 
μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, ὡς τὰ Ἐρόστιι οἷον λευκὸν ἢ μέλαν, ἃ πρός τι ἀντίθεσιν τῆς κ᾽ “ὃ ἐναντίον ὺ τῷ μὴ ἐπιδέχεωχ, μεσό- 
ἢ κα μεταβάλλει, υἰς ςέρησις ἢ ἕξι, οἷον ὄψις ἢ τυφλότης. ὡς τητα. διαφέρει δὲ τῶν ἐναντίων τὰ πρός τι τῷ τρόπῳ τῆς κατη- 

λόγοι ' ὄν ἀντίκεινῇ καταίφασις καὶ ὼ ἀπόφασις, οἷον Σωκράτης γορίας" τὰ Κ' γδ πρός τι αὐτὰ ἅπερ ἐςί͵ πρὸς ἄλληλα λόγεῦ 
περιπατεῖ, ἸΣωλχράτης ἀὶ περιπατεῖ" ὡς πράγματα δὲ ἢ χέσιν ὁπωσῶν" τὰ δὲ ἐναντία ἀντίκει ἢ μέν, αὶ μέντοι ἀντιςρέφει πρὸς 
ἔχοντα ἀντίκειν) τὰ πρός τι, οἷον πατὴρ ἢ υἱός, δεξιὸν ὦ ἀριςε- 10 ἄλληλα... δεῖ ὧν τὴν τῶν πρός τι ἀντίθεσιν συνωγωγὸν τῶν 
ρόν, ἐπιςήμη ἢ ἐπιςητόν" ὡς πρώγματα δὲ ἢ έσιν μὴ ἔχοντα ὑποκειμένων νοεῖν μετά τινος ἀντιθέσεως, ἐξ ὀλλήων κα ὃ μὴ ἐξ 

ᾧ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα τὰ ἐναντία ὠντίκειν), οἷον “ὃ μέλαν αὐτῶν τὴν διαφορὰν λαμβαμίσηον διὰ τῶτο η τὰ Κα ἐναντία 
: ὺ ὰ λευκὸν ἢ “ὃ θερμὸν ᾧ “ὃ ψυχρόν" ὡς πράγματα δὲ ὰ ἄχετα ἐξωβεῖ ἄλληλα, τὰ δὲ πρός τι ἐκ τῆς πρὸς ἄλληλα ἀκαύνητος ; 

21. 

ἽΣ 

ᾧ μὴ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα ἕξις κα ἢ ςέρησις... ἀπὸ τῶν ὑπ: τὴν ἑτερότητα συνάγει. διὸ ᾧ τὰ Κ' μᾶλλον ἐμφαίνει τὺ ἑτνερό- 

λακωτέρων τῶν ἀντίθεσιν ἐχόντων ἤ ἤρξατο, λέγω δὴ τῶν πρός τι" 15 τῆτα, ὡς “ὃ διπλάσιον πρὸς ὸ ἥμισυ, τὰ δὲ ἧττον, ὡς ἐπιςήμη 
ταῦτα α δ. τῷ ̓ ἀντικεῖςχ αὶ ὁ μόνον ἃ φθείρει ὥλβα ἀλλὰ καὶ συνει- πρὸς αὶ ἐπιςητόν, τὰ δὲ ἐδὲ ὅλως χεδόν, ὡς οἱ ἴσοι πρὸς ἄλλως. 

Ἵ σφέρει.. ἐν δευσέραν τάξιν ἔχει ἡ τῶν ἐναντίων ἀντίθεσις, οὖν ὅσα ὅν ἀντίθεσιν ἔχογτα τῷ ἀντικειμένν λέγε αὐὰ ὅπερ ἐξί, 

} λευκῶ κ᾿ μέλανος" ἰοζυροτέρα γαρ πωΐς ἐςιν ἡ τύτων ἀντίθεσις, ταῦτα τῶν πρός τί ἐςιν" ὥσπερ ὸ μεῖον αὐὸ τῶτο ὃ λέγεϑ, τὸ 

Γ διότι κα μόνον κα ὸ συνεισφέρει ἄμαλα ἀλλὰ ᾧ φθείρει" τῦ δ ἑνὸς ἀντικειμένν λέγε, ἢ “ὃ αὐὸ πρὸς αὶ β ὦ μεῖζον, πρὸς δὲ ἕτερον 
, παρόντος ὑχ. Ἰέθι σὐο ὲ ὑπεξα: ὶὶ εἰς ἄλληλα, μώτοι γε ταῦτα 20 ἔλαττον" διὸ. ἐδὲ α ἡ τοιαύτη ἀντίθεσις: ἢ “ὃ ὀρθὸν δὲ 

μεταβάλλει, οἷον θερμὸν ὃ ψυχρόν, λευκὸν ὃ μέλαν. τρίτην "ὃ τύπτειν πρὸς ὃ ὕπτιον “ὃ τύπτε, ὦ ες πρός τι ἈΠΙΣΕΣ διὸ ἢ 
ἔχυσι ταξιν τὼ καθ᾽ ἴεν κὶ ὃ ςέρησιν" ἢ ὃ ἡ τύτων δηπιθεσίος ἰχυ- ᾿Αριςοτέλης “ὃ ποιεῖν ἢ “ὃ παίζειν ἐπιδέχεον, τιὰ ἐναντία. ΙΝ 

Ῥοτέρα ἐςὶ τῆς τῶν ἐναντίων ἀντιθέσεως" τὰ Κι γδ ἐναντία μετα. αὐτὰ ' ἐκ ἔφη ἐναντία εἶναι ἀλλήλοις, ἐν ἑκατέρῳ δὲ αὐτῶν ἐπέ- 

βάλλει εἰς ἄλληλα, ἡ δὲ. ςέρησις ἐδέποτε μεταβάλλει εἰς τὴν δέξιν ἐναντίωσιν, ὡς ἐν τῷ λευκαίνειν ἢ μελαίνειν ὼ λενκαίνενς, 

ὅξιν" ἐδὲ δ ἐκ τυφλῦ τις ἀναβλέψει κατά γε “ὃν φυσικὸν ἣ 25 ὺ μελαίνει. ᾿Ανδρόνηκος ἀν υὰ ὀνειθρτς μόνον ἀλλὰ καὶ ἢ Ῥάντία 
τεχνικὸν λόγον, εἰ μή πυ θείᾳ δυνάμει τῦτο συμβαίνη." ἐσχάτην ὃ ἤρα ὺ ὲ πείχειν ἀπεφήνατο. ᾧ τῶτο δὲ ἐπιςῆσαι ἄξιον, ὅτι 

ἔχυσι τάξιν τὰ χ' ἀπόφασιν καὶ ἢ κατάφασιν ἀντοιείμενα.- σφο- τὼ ἃ πρός τι πρὸς ἄλληλα λέγε, τὰ δὲ ἐναντία αὐτὰ Καὶ περ 

ὀρέτερα Ὁ τύτων ἡ ἀἀπτιθέσο διότι ἐπὶ πάντων τῶν τε ὄντων ᾧ ἐςίν, ἐπωτία, τυτέξι. τὰ τὴ ἐναντιώσει περιεχόμενα, ὦ ὥσπερ ὃ 

μὲ ὄντων διαιρεῖ “ὃ ἀληθὲς ἢ ὁ ψεῦδος. ᾿ "λευκὸν ᾧ “ὃ μέλαν, πρὸς ἄλληλα κα Π λέγεῷ, τὰ δὲ ἐναντίον αὐὸ καὶ ὸ 

“᾿᾽. 6138. ἀγαθὸν ἐνταῦθα λέγει καὶ “ὃ ὑ ὑπερύσιον (τότῳ δ ἐκ 30 ὑχὶ τὰ περιεχόμενα ὑπ᾽ αὐτῷ Φ' τὼ πρός τι" λέγεῦ ὶ ὑχὶ κῷ 
ἐντίκεῷ ὸ κακό) ἀλλὰ “ὃ ἐν γενέσει ἢ φθορᾷ, ὅπερ ἔχει ἐναν- ἐναντίον" ἀντεισάγει γδ ἀλληλα ἢ συκυφέξηκε. αὶ ὃ ἴσως τύτν 
τίον “ὃ κακόν. διτοὸν ὃ “ὁ ἀγαθόν, “ὃ ὦ καθ᾽ αὐὸ ἃ ὑσιωδῶς αἴτιον ἡ κοινὴ τῆς ἐναντιότητος ἐ ἐν τὸς ἐναντίοις τἰβξλυνες Νι- 

ὑπάρχον θεῷ, ὅπερ ἐδὲν ἔχει ἐναντίον " τῇ ἐσίᾳ γδ ὑδέν ἐςιν ἐναν- χόφρατος δὲ δεικνύναι νομίζει ὅτι τὼ ἐναντία πρὸς ἄλληλα λέγε, 

τίον" ὃ δὲ κ᾿ συμβεβηκὸς. πρὸς ἐντιλιαςολὴν τῷ κακῶ λεγό- ἐκ ἀπὸ τῶν ὑπὸ “ὃ ἐναντίον ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ ἐναντίω ποιίμενος τὴν 
μένον, λέγω δὴ ὁ ἐν ἡ ἡμῖν, ὥσπερ ἃ; “ὃ φῶς ερθάμν διττόν. 35 ἐπιχείρησιν. 

ΣΙΜΠΛ. τ΄ Ε1. “ἢ ὁπωσῶν ἄλλως πρὸς αὐτά" δύναῦ μὴ ἌΜΜ. ἢ 180. τῶν ν ἃ τῆν τὰ ἢ να συμβεβυριὸς 12. 
25. διὰ τὰς πτώσεις μόνον εἰρῆοχ, πρὸς ἃς ἀποδίδοῦ) ἕκασον τῶν ὑπάρχει τῷ ὑποχειμίνῳ, τὰ δὲ καθ᾽ αὐτό.. δὰ Εἰ ἦν τῷ “πέφυκε ᾿' 

πρός τι, ἀλλὰ ἢ πρὸς αὐτὰ τὰ λαμβανόμενα, ὧν ἡ ἀπόδοσις γγίνεωις" ἐδήλωσε τὰ καὶ συμβεβηκὸς ὑπάρχοντα τῷ ὑποκειμένῳ, 

ίνεῦ» ν ὃ πάντα ὕτως λέγεἢ ὡς τῶτο ὃ ὅ ἐξι, πρὸς ἄλληλα λέ- διὰ δὲ τῷ “κατηγορεῖοχ," τὰ καθ᾽ αὐὴ ὑπάρχοντα. “ὃ δὲ καθ᾽ 
Ὑεῦζ, ὥσπερ δὰ διπλάσιον ᾧ “ὁ ἥμισυ ὺ ἡ ἐπιςήμη" ἴκαξον δ Σ0 αὐὰ διττόν, ὡδ αὐτός φησιν ἐν τῇ ᾿Αποδεικτικῇ (Ἀπαῖγε. 
τότων ὅ ἐςι, πρὸς ἄλλο λέγεϑ, καθ᾽ ἣν ἂν πτῶσιν ἡ ἀπόδοσις Ῥοει. 1 4), ἃ Κι ὃ μέρος γίνεῦ τῷ ἑρισμᾶ τῇ ὑποκειμένυ πρά- 
ἐκείνυ γέσιτο. κἂν μὴ Φ' πτῶσιν δὲ γνδέλη ἡ ἀπόδοσις, ὥσπερ Ὑματος, ὡς ὃ ζῷν, ὸ λογιῶν (ταῦτα ὃ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχυσι 
ὸ μέγα καὶ ᾧὶ μικρόν, ἀντικείμενα κ᾿ τὰ πρός τι ἀλλήλοις, ὁ ΚΜ τῷ ἀνθρώπῳ, ἢ ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτῶ παραλαμβάνεϑ), ὸ δὲ 
πτῶσιν ἀποδίδοῦ δέ ἐςι τῦ ἑτέρυ τ ἕτερον͵. ἀλλὰ μόνον πρὸς “ὃ ἐν τῷ ὁρισμῷ ὃ ὑποκείμενον παραλαμβανεῦ, ὡς “ὃ ἄρτιον ἢ “ὃ 
ἕτερον λέγε. ἐδὲ “ὃ ἐπιςηὸν ᾧ “ὃ αἰωηὸν κα ὺ ἃ νοηὸν ὁμοίως, 45 περιττόν, σιμότης ἢ Ὑρυπότης. 
ἐδὲ ἄλλο τι τῶν τοιίτων ἐκείνων ἐςὶ τῶν πρὸς ἃ λέγε" “ἃ δ ΣΙΜΠΛ, τ' ἢ, 2. ὑγείας δὲ ἢ ὃ ἘΞ ὁ Α ̓Αριςοτέλης δὲν 120 
“ἐπις γὲν ἐκ αὐὸὺ ἄλλυ ἐςὶν ἀλλ᾽ αὐτῷ ἄλλο" πρὸς ἢ) τὴν ἐπιςή- εἶναι μέσον φησί, καίτοι ἀρετῆς ἡ κακίας ὁρῶν μεσότητα, ὡς 5 
μὴν λέγεδ, ὀχ, ὅτι ἐξὶ τῆς ἐπιτήμης, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτῷ ἐςὶν ἡ ἐπι- φιλόσοφος. οἱ δὲ ἰατροί, περὶ τὰ σώματα ἐσπυδακότες, ἢ πολ-- 
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λὲς ἔθεντο μεσότητας ὑγείας ἢ νόσυ ἐν τῷ πλάτει ςρεφομέας μάτων δοιαιλογεῖεχ, ὡς εἰώθασιν οἱ ἀρχαῖοι, κἂν ὑπαίτιος ἥ τις 
τῆς ὑδετέρας παῤ᾽ αὐτοῖς λεγομένης καταςάσεως... τῶν δὲ ὑπογραφή, χρῆν, αὐτῇ, ὅταν μηδὲν καταβλαπτῃ πρὸς ἃ χρῶνἢ" 

ἐμμέσων ἤτοι μεσωτῶν Αέγεῦ γδ ἡ ὅτως) τὰ β πλείω ἔχει τὰ διὸ ἐν Κα τοῖς περὶ τῷ ποσῦ βυληθὲς τὸ κάτω τῷ ἄνω ἐναντίον 
μέσα, τὰ πλέον ἴσως ἀλλήλων διεφηκότα τῇ φύσει, ὡς ἐπὶ τῇ δεῖξαι, ἐχρήσατο τῷ ὅρῳ ὡς ἂν ἀπὸ τῆς κτ' τόπον ἐναντιωίσεως 
λευκῦ ἢὶ μέλανος εἴρη" πολλὰ γάρ ἐπὶ τὰ ἐν μέσῳ τύτων χρώ- 5. ἀποδόντων αὐὲν τῶν πρεσβυδερίονε ἐνταῦθα ἧστο ἐ ἐν τῇ περὶ 

ματα" τὰ δὲ ἐν μόνον διὰ τὴν ἐγγύτητα τὴν πρὸς ἄλληλα" τῦ τῶν ἐναντίων διδασκαλίᾳ, ἐ ἀ κέχρηϑ αὐτῷ ὡς ἄνω αὶ ὁ προρρηθώντι 
᾿ θερμῶ ἡ ψνχρῶ χλιαρὸν μένον Ῥδύὰ τῶν δὲ ἐν μέσῳ τὰ μὴ ὄντι δὲ ἀ ἀνυπαιτίῳ. τύτοις ὧν οἱ ἀπὸ τῆς τοῖς ἐχρήσαντο Γι δέκ, 
ἕῷ ὠνομασμέν ἔχει τὰ μέσα, ὡς ἐπὶ τῶν εἰρημένων, τὰ δὲ ἀκώ- πᾶσι, ᾧ τοῖς ἄλλοις διορισμοῖς τῶς περὶ τῶν ἐναντίων ᾿Αριςοτέ- ἦ 
τονόμαςα, τῇ δὲ ἀποφάσει τῶν ἄκρων δηλέμενα" ὸ » μεταξὺ λει Ψ πόδας ἠκολυίθησαν, ἐκείνυ τὼς ἀφορμὼς αὐτοῖς δεδωκότος 
τὸ ὠγαθῦ καὶ κακῶ ἐκ ὐνόμασϑ, λόγεϊ δὲ ὅτε ὠγαδὸν ὅ ὅτε κακόν 10 ἐν τῷ περὶ τῶν ̓ Αντιείίνον συγγράμματι, ἃ ἃς ἐξειργάσαντο 
ῶὡ Ω τῷ ἀδιαφόρῳ ὄνομα ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἐτέθη), ᾧ τῷ δικαίν ἐν τοῖς αὐτῶν βιβλίοις" κ καὶ Ωὴ Ξὰξ ἕξεις ἐναντίας ὑπάλαβον υἱ ὡς 
δὲ ᾧὶ τῷ ἀδίκω “ὃ μέσον ἀνώνυμόν ἐςι, τῇ δὲ ἀποφασει τῶν ἄκρων ἐκεῖνος, οἷον φρόνησιν ἀφρόνησιν κα ὴ τὰ κατηγορήμιατει, ὥσπερ ὸ 
ὀνομαζεῦ... ἢ. 2 ὃ. ἀλλ ἐπειδὴ σαφηνείας ἔ ἔτυχεν ἡ τῷ ᾽Αριςο- φρονεῖν ἡ ἀφραίνειν, ἢ τὸς μεσότητας, οἷον “ἡ φρονίμως ἢ ἀφρό- 

. ζέλως λέξις, ἴδωμεν ᾧ ὅσα τῷ τόπῳ προσεξεργαζον οἱ κλεικό- νως. τὸς μέντοι ποιὸς κα ἢ πῶς ἔχοντας ὑκέτι ἐναντῶς ὑπέλαβον, 
Ἢ περοὶ τῶν ἐξηγητῶν. τῶν 75 :Στωϊκῶν δὲ φρονόντων ἐπὶ τῇ 15 ἀλλ᾽ ἐναντίως ἔχειν καὶ τὸ τῦτον τύτῳ, ἀλλὰ μέσως, τν φρόνιμον... Δ 

τῶν λογικῶν ἐξεργασίῳ, ἕν τε τος ἄλλοις ἢ ἐπὶ τῶν ἐναντίων τῷ ἄφρονι λέγυσιν. ἐὼν δέ ποτε ᾧ λέγωμεν τῦτον τύτῳ ἐναντίον ΘῈ 
σπυδαάζυσι δεικνύναι ὅτι πάντων τὰς ἀφορμὰς ὁ ὁ ᾿Αριφοτέλης εἶναι, ἐπὶ τὰ ἄμεσα ποιόμεθα, “Ὁ σημασίαν, ὥς φασιν. κυριωΐς 

: παρέχεν ἐν ἑνὶ βιββῳ ὃ ὃ περὶ ̓ Αντεκειμένων. ἐπέγραψεν, ἐν ᾧ  τατα Κα ἦν ἐπὶ τῶν ἕξεων κα ἢ τῶν χέσεων ἢ τῶν ἐνεργειῶν κα ὃ τῶν 
ἐποροῶν ἐὶ πλῆθος ἀμήχανον, ὧν ὀλίγην ἐκεῖνοι μοῖραν παρέ: τύτοις παραπλησίων ἡ ἐναντίωεις θεωρεῖ" δεύτερον δὲ ὡς ἐναν- 
ϑεντο." ᾧ τὰ ἢ ἅ ἄλλα ἐν εἰσαγωγὴ παρεμβαλεῖν ἐκ εὔλογον, ὅσα 20 τία λέγε τὰ κατηγορήματα ὺ τὰ κατηγορύμενεί πως ἐκείνοις. 
δὲ συμφώνως οἱ Σξτωϊεοὶ τῷ ̓ Αριςοτέλει διετάξαντο, ταῦτα μὰ προσάγει δὲ ὠμωσγέπως πρὸς τὰ ἐναντία αὶ ὁ φρονίμως καὶ 1) ἀφρό- 
τώον. ὅρυ τοίνυν παλαωῶ περὶ τῶν ἐναντίων καταβεβλημώνυ, ὃ ὁ ἢ νως" ὅλως δὲ ἐν τοῖς πρώγμασι τὼ ἐναντία θεωρεῖ), ἡ ἡ φρόνη- 
ἕμπροῦνεν ἐμνημονεύσαμεν, ὅτι ὅσα ἐξὶν ἐ ἐν τῷ αὐτῷ γώει πλεῖ- σις τῇ ἀφροσύνῃ ἀμέσως ὕτως ἐναντία λέγεϊ, ὀχ ἥδε τῇδε. 
ξον ἀλλήλων διαφέροντα, ηὔθυνε “ὃν ὅρον ὁ ̓ Αρφοτέλης ἐν τῷ: ἢ περὶ τοιαύτης δὲ ὅσης τῆς ἸΣτωϊκῆς διδασκαλίας, ἴδωμεν πῶς αὐτὴν 

᾿ χῶν ᾿Αντοιειμένων, πολυειδῶς βασανίσας αὐτόν" ὸ ὼ 25 εἰ ἡὶ τὰ 25 ὠπὸ τῆς ̓Αριςοτέλως παραδέσεως περι  πεσοντες ὅτος “δ ἐν τῷ 
διαφέροντα ἐναντία ἐςίν, ἐπέςησε, ἢ εἰ ἡ διαφορὰ ἐναντιότης περὶ ̓ Αντικειμένων τὴν δικαιοσύνην πρὸς τὴν ἀδικίαν ἐναντίαν λέ- 
ναι δύναξ, καὶ εἰ ἡ πᾶσα διάςασίς ἐςιν ἡ “ὃ πλεῖξον διαφέρωασα, γγει" αὶ λέγεὼκ, δὲ “ὃν δίκαιον τῷ ὠδίκῳ ἐναντίον φησίν, ἀλλ᾽ ἐναν- 
ἢ εἰ ταὐὸν τὰ πλεῖσον ἀπέχοντα τῷ “ὃ πλεῖςον διαφέροντι,  τίως διακεῖοῆς. εἰ δὲ ἢ ταῦτα ἐναντία φησί, διττῶς ῥηθήσεῦ “ὃ 
τίς ἡ ἀπόςασις, ἢ πῶς τῷ πλεῖςξον ἀπέχειν ἀκυςέον" ὧν ὠτόπων ἐναντίον" ἢ 28 καθ᾽ αὐτὰ τὰ ἐναντία ῥηθήσεϊ, οἷον ἀρετὴ ἢ κα- 
φανέντων προσληπτέον τι τῷ γένει, ἵνα ἦ ὅρος τὰ πλεῖξον ἀπέ- 30 κία, χίνησις ςασις, ἢ τῷ μετέχειν ἐναντίων, οἷον “ὃ κεκήμεγον τῷ 
χοντα ἐν τῷ αὐτῷ γι. ὺ τίνα τύτῳ ἄτοπα ἔπεῖ,, ἢ εἰ ἑτερό- ἐφηκότι κα ᾧ “ὁ ὠγαθὸν τῷ κακῷ. ἐν εἷς ἐδίδαξε διὰ τί τὸς ποιὸς 
τῆς ἐςὶν ἡ ἐναντιότης, ᾧ εἰ τὰ μάλιςα ἕτερα. ἐναντία, ἄλλες τε ἐκ εἶπεν ἐναντίως ἐπεὶ Ὦ »ᾧ, μετοχὴν οἱ ποιοί εἰσι διάφοροι, ὐκ 
ἔθηκεν ἐλόγχως πλείονας. χρησαμώυ δὲ ὅ ὅμως τῷ ὅρῳ τύτῳ ἐν ἂν μετέχον ὁ ὁμοίως ὅ μετέχει λέγοιτο, ἀλλὰ ἅδην ἐκείνυ 
τῷ σειθν τὸ ποσῦ λόγῳ (φ. 6 17) μ ὁ. ἐπισημινανχ ὅτι πα- μετέχει, ἢ παροΐνυμα, εἴπερ ἄρα, ἀπ᾽ αὐτῶν εἶναι, ὡς ἀπὸ τῆς ΤΡ ὁ 
ἀπε ὁ ὅρος, οἱ ἀπὸ τῆς ΣΣτοᾶς παραλάβέντερ αὐὲν ἐχρήσαντο, ἐδ λευκότητος ὁ λευκόν. ἐπεὶ ὧν ἡ φρόνησις τῇ ἀφροσύνη ἐναντίον, «“. σ΄ (7 
Ὸ ; σαθρὸν αὐτῷ παραδεικνίοντας, πειρυΐύμενοι Ἢ ὅλως λύειν τὲ ἐκ ἂν ᾧ οἱ μετέχοντες ῥηθεῖεν ἐναντίοι, ἀλλὰ μετέχειν ἐναντίων. 
λεῦντα ἄτοπα. ὁ μέντοι Νικιάφρατος αἰτιὰ ὅτι μὴ μόνον ἐν εἰ δὲ καὶ ὸ Μὴ ἡ τις ([. 8 δ) καλεῖ ἐνάντία,, διελέωις, φησίν, ὀφεί- ζτνν 
τῷ αὐτῷ γόει ([. 3) τῷ χρώματι τὶ λευκὸν ὶ μέλαν, ὃ γλυκὺ λει, ἢ τὸ ᾿ὶ λέγειν ἁπλῶς ἐναντία, τὰ δὲ ξὰ} μτέχειν ἐναντίων ““΄ 
ὼ ΤΩΝ δ τῷ χυμῷ, δικαιοσύνη δὲ καὶ ὸ ἀδυάα ἐξ ἐναντίων γε-: μκλῆοχ, ἐναντία. ὄντος δὲ δυνατῦ “ὃ αὐὸ ἢ κὶ ἀσύνθετον φωνὴν 
νῶν- τῆς ΠῚ ἀρετὴ τῆς δὲ κακία “τὸ γένος. αὕτη δὲ ἡ ἀρετὴ 10 εἰπεῖν, οἷον φρόνησιν ἀφροσύνην, ἢ δι᾽ ὅρυ, οἷον ἐπιςήμην ἀγαθῶν 
ὶὶ ἡ κακία τρόπον μέν τινα ἐκ τῷ αὐτὸ γώυς" ἕξις ̓  δμμάν ὁ αὶ κακῶν ἡ ὁδετέρων, ὃ τὴν ἀφροσύνην ἄγνοιαν τῶν αὐτῶν, ἷ- 
γόος ἢ ποιότης" τρόπον δὲ ἄλλον ἐξ ἐναντίων γενῶν" τῆς αὶ ἢ τῶσι πότερόν ἐσι τὰ Φ τὰ ἁπλᾶ μόνον ἢ κτ' τὸς ὅρυς. ἢ ὅ γε 
ἐρετῆς Ὑένος ἃ ὠγάθόν, -τῆς δὲ. μοχθηρίας “ὃ κακόν. “ὃ δὲ ἀγα- Χρύσιππος ἐφίφησι, μήποτε τὰ προσηγορικὰ ἢ ἁπλᾶ μόνον ἐξὶν “ 
βὸν ᾧ κακὸν αὐτοὶ γένη δοκεῖ, εἰ μὴ ἄρα ἐν ποιότητι ἡ ταῦτα ὡς τε τὼ δὲ ἐκ ἔςιν" πολλὰ Ἂ ἐν τύτοις συμπεριλαμβάνομεν ΓΑΙ 
ἐν γένει. “ὁ μώντοι. γε᾿Αριςοτέλης πολλαχῦ φαϊνεῦ “ὁ ὠγαθὸν ἡ 45 ἡ μᾷ' ἄρθρων ἡ ᾧ κα διηνν τ ῶ αὶ ἄλλων δὴ μορίων ἐξηγητικῶν, 
ἃ κακὸν μὴ ὡς. γώη ἀλΧ' ὡς ὁμωνύμως φωνὰς τιθείς. τῦτο δ ὧν ἕκαςον εἰς “ὃν τῶν ἐναντίων λόγον ἀλλοτρίως ἂν παραλαμβά- 

Ὁ πολλοζὸν μέν ἐξι μέρος ὧν ̓Αριξοτέλης ἐν τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῶν νοιτο" διὸ τὴν ἐ' φρόνησιν τὴ ἀφροσύνη φησὶν εἶναι ἐναντίον, ᾿ 
ὶ ἐσαντιοτήτων ἠπόρησεν" ἄξιον δὲ ἐπὶ πάντων τῶν τὐλίτο ζητην δὲ ὅρον τᾷ ὅρῳ ὀκέσι ὁμοειδῶῦς ἐναντίον εἶναι φησίν. ἐπ᾽ ἐκέ 
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δὲ πουΐμενοι τὴν ἰναφοραν, ᾧ τὺς ὃ, ὅρως χζ' συζυγίαν ἀντιτιϑέασιν. καθ᾽ ἣν τὰ Κὶ ἐν γένεσι γενῶν εἰσὶν ἐναντία, τὸ δὲ ἐν γίνε. » 
ταῦτα δὲ παρὰ τῷ ̓ Αριςοτέλει πρπῳ, διώρισϑ, ἀσύνθετον ' μὴ εἰδῶν, τὰ. ἣΝ ἐν εἴδεσιν ὑπ᾽ αὐτῷ (ἢ. ἃ ὁ) τῷ ᾿Αριςοτέλως παρ " 
ἐξπὶ ἐναντίον εἶναι τῷ τῦ ἐναντίν ὅρῳ, οἷον ἐπὶ φρόνησιν μὴ λέλειπἢ ἴσως ἐν τύτοις ἴω ὁ πάντη πραγματειοίδη. 

ἐἶναι ἐναντίον τῇ ἀγνοίᾳ τῶν ἀγαθῶν καὶ ἢ κακῶν ὺ ἐδετέρων, ἀλλ᾽ [ἃ ὁ. ἃ δὲ “ἐν ᾧ " πρόσκειδ, ἵνα “ὃ οἰκεῖον μόρων λαμβ "5. 

εἰ ἄρα, Ψ' συζυγίαν, ὅ ὅρον ὅρῳ ἀντιτιθέναι, ἢ ἐναντίως λέγειν 5 νωμεν, ἐν ᾧ ἐγγίνεῦ ἡ ΤᾺ αὶ Ὁ εἴ τις μὴ ἐν τοῖς ποσὶν ἐφθα -Ὁ 

σύτυς τῶν ἐναντίων εἶναι πραγμαΐτων. φιλοτεχνεῖ δὲ περὶ τύτων μὺς ἔχει, ἐς ἐρηἢ ἐφθαλμῶν, ἀλλ᾽ εἴ τις ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ᾿ κἡ 
τώρ με ὡς λόγος ὁ ὁριςικὸς λέγῳ ἐ ἐναντίος ἐγθν ἐὰν τῷ γένει τι μετείληφεν ὀμμάτων. αὐὸὺς δὲ διὰ βραχέων συνέλαβε πάντ᾽, 
ἦ ἐναντίον, ἢ ταῖς διαφοραῖς, ἣ ἀμφοτέροις, οἷόν ἐςι τῷ καλ ὁ Κ πεφυκὸς ν᾿ “ὃ μόριον ἐν ᾧ ᾧ ἐγγίνεῷ ἡ ἡ ἕξι, ὁ ὁμῶ δηλώσας ὁ ̓  

ὁρισμός, εἰ ὕτω τύχοι, συμμετρία μερῶν πρὸς ἄλληλα" τότῳ τῷ “ἐν ᾧ πέφυκε," ὃν δὲ χρόνον καὶ “ὃν τόπον ὃ ἐν ἐπιβάλλοντα, ἡ 
ἐναντίον ἀσυμμετρία μερῶν πρὸς ἄλληλα, ἔςι τῷ γένει ἡ 0 τὰ ἄλλα τὰ συνεμφαινόμενα ἐν τῷ “ὅτε πέφυκα" ὑπάρχι ν 
ἐναντίωσις. ἀλλαχῷ δὲ ταῖς διαφοραῖς, οἷον Ὄὸ χρῶμα διω- συνέλαβε" “ὃ γδ καθῆκον ἔχειν καὶ ὃ ὡς προσϑριόν ἐςιν ἔχειν, ὅτι ν 

κριτῶν ὄψεως. μέλαν δὲ χρῶμα συγκβεσαγε ἐν ἡ τύτοις μηδαμῶς ὑπάρχῃ, τότε ἐν ςερήσει λέγε εἶναι. διό τὐμ ἢ ῦ 

ἔ γώνος “ἃ αὐτό, κἱ δὲ τὰς διαφορὰς ἐ ἐναντίωσις. εἴρη ὧν πῶς, εἰρημένῳ τῆς σερήσεως λόγῳ προςιθέασι “ὃ ᾧ ὡς πέφυκεν ὼὰ 5 

λόγος λόγῳ ἐναντίος ἐςί͵ ἡ οἱ τῆς ὠσίας δὲ δηλωτικοὶ λόγοι ἐναν- ἀτραχήλως λέγομεν τὸς βραχυτραχήλυς, ἐπεὶ μὴ κτ' φύσιν ἔχυ τ 
τίοι ἔσονν. ἀλλὰ ταῦτα μ' ὠρκύντως μέχρι τῶδε προήχθω- δὲε- 15 τὸς τραχήλυς, ᾧ ἀπύρρηνον τὴν ῥοιὰν ὡς ἐλάττονας τῦ κ᾿ φύσ ν 
λόντος δὲ τῷ ᾿Αριςοτέλως τὰ ἐναντία εἷς τε τὰ ἄμεσα ἡ τὰ ἐμ- τὸς πυρρῆνας ἔχυσαν, τὴν τ κῷ' φύσιν ἐλάττωσιν ὡς τῦ πανὶς 
μέσα, ᾧ ἄμεσα Κα λέγοντες ἐκεῖνα ὧν ἐξ ἀνάγκης θάτερον ὑπάρ- ςέρησιν ὀνομάζοντες. ὑχ ἁπλῶς δὲ εἶπεν ὅτι περὶ ταὐὲν ἡ ἕξς 

χει τῷ δεκτικῷ ᾧ ὠνὰ μέρος πάρες: τῷ ὑποκειμένῳ, εἰ μὴ τῶν ἢ ἡ φέρησις λέγε, ἀλλὰ περὶ ταὐτόν τι, διὰ τῆς τῷ τὶ πρι- 

συμφυῶν εἴη, ὡς ἡ θερμότης τῷ πυρί, ἀλλὰ τῶν συμβεβηρώτων, ϑιήκης ἐνδειξάμενος πῶς περὶ ταὐὸν λέγει" ἢ 5 τἀναντία περὶ 
γίνεῦ ὁ λόγος τῶν ὠμέσων τοιῶτος, ὅτι ἐςὶν ἄμεσα ἐναντία, ἐν 29 ταὐτόν, εἴγε ταὐτόν ἐςι τῶν ἐναντίων δεκτικόν" ἀλλ᾽ ἐπὶ (' τῶν 
οἷς “ὁ ἕτερον ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει περὶ “ὃ δεκτικόν, ἔμμεσα δέ, ἐναντίων καὶ πάντως περὶ ταὐτὸν κατ᾽ ἀριθμὸν ὑποκείμενον τὰ ἐναν- 
ὧν ἐκ ἐξ ἀνάγκης “ὃ ἕτερον. εἰπόντος δὲ τῷ ᾿Αριςοτέλυς τῇ τῶν τία ἐςί. νον ἢ. δ. φανερὸν δὴ ἦν ἐκ τύτων ὅτι τὰ ὕτως ἀντοιεί- 

ἄκρων ἀποφάσει τὰ μέσα χαρακτηρίζ εὐ, ἀντιλέγει Νικόφρατος μενα ἡ ὁμοιότητα τινα ἔχει πρὸς τὼ ἐναντία ἢ; ἀνομοιότητα " τοί 
ὡς εἰ ἡ ἀπόφασις ὃ μέσον. δηλοῖ, ἢ ὁ ἐκ ἄνθρωπος ᾧ ἐχ ἵππος τε Ω ἐναντία περὶ ὃ αὐὺ Πα δέον Ὑίνεοχ, πέφυκεν, οἷον περὶ 
μεσότητα δηλώσει" “δεῖ ὄν" φησί “προσχεῖν, ἐν τῷ αὐτῷ 25 ὃ ἡ ὑγεία, περὶ τῶτο αὶ ἡ νόσος" ὑ ἡ περὶ τὰ ἄψυχα ἀλλὰ περὶ 
Ὑγώει λαμβανομόν τῷ τῷ μέσυ ἐν ἱπέ ἐξιν αὐτῷ τὼ ἄκραν" ἀλλ τὰ ζῷα. ὡσαύτως δὲ ἢ τὰ κτ' φέρησιν κα ἡ ἕξιν ἐντοκείμενα. ἄς 
ΠῚ προσποιέϊῷ ὁ ὁ ταῦτα λέγων ὅ! ὅτι ὅτε ἄκρα ἐσὶν ἵππος ἢ ἄνθρω- διαφέρει δὲ αὐτῶν, ὡς εἴρη, τῷ τὰ Δ ἐναντία, κἂν ἐν τῷ αὐτῷ 

πος ὅτε ἐναντία" περὶ δὲ ἀ ἄκρων ὸ Ὥδεμρ ἦν ὁ λόγος. αὐὸς δὲ εἴδει ἐξίν, ἀλλὰ μὴ ὃ ἐν τῷ «ὐτῷ οὶ τὸ εἶδυς μορίῳ, τὰ 
δ᾿᾿Αριςοτέλης ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿Αντικειμένων βιβλίῳ ἐζήτησεν, εἰ δὲ κτ' ςέρησιν καὶ ὺ ἕξιν ἢ ἐν μορίῳ τῷ αὐτῷ. βύλεχ, εἶναι... τὰ 
μέτρο ἀποβαλών τις μὴ ἐξ ἀναίγκης θάτερον λαμβάνει, ἄρά ἐςί 30 δὲ πραγματυιυΐτερα περὶ τύτων ὧδέ πως ὃ Ἰάμβλιχος παραδί- 
τι τύτων ἀνὰ μέσον, ἣ ὁ πάντως; ὁ γδ τὴν ἀληθὴ δόξαν ἀποβα- δωσιν. ἣν δόγμα κοινὸν τῶν τε ἀρχαίων ἐςὶ ἡ τῶν πὰ πὰ μς ὰ 

᾿ λὼν ἐκ ἐξ ἀνάγκης ψευδῆ δύξαν λαμβάνει, ὁδὲ ὁ ψευδὴ ἀληθῆ, μὴ εἶναι ἐναντία τὰ κα’ φέρησιν κα ᾿ ἕξν λεγόμενα" αὶ μὴν ἔτι εἰς 

ἀλλ ὲ ἐνίοτε ἐκ τῆς δόξης ταύτης ἣ εἰς ὃ μηδὲν ὅλως ὑπολαμβάνειν ἴδιον Ὑόνος ἀντιθέσεως “ὦ [2 ςέρησιν ὼ ἕξιν οἱ παλαιοὶ κατέταξαν, 

ἢ εἰς ἐπιξήμην μεταβάλλει. δόξης δὲ ἀληθῶς ἃ ψευδῶς ἀδέν ἐξιν “ὥσπερ ὁ ̓ Αλψεπίληςι: ὅτι δὲ τ ἄλλη, δῆλον γίνεῦ διελομένοις 

Ἰὼ μέσον, ἢ ἐκ ἄγνοια ὑδὲ ἐπιςήμη. εἰσὶ ἊΣ ᾧ ἄλλαι διαφοραὶ 35 ποσαχῶς ἕξις ἡ φέρησις λέγε, ᾧ κῷ' ποῖα μάλιςα σημασόμενα 
τῶν (ἔ. 4) ἐναντίων, ὧν ὼ αὐὴς προϊὼν ἐφάψεῦ. τύτων δὲ μέ- ἡ ἣν καθ᾽ ἕξιν καὶ ᾧ φέρησιν ἀντίθεσις γίνε. λέγυσιν ὅ' ὅν ὡς καθ᾽ 

λιζα ἐμνήρη, τῆς ἀμέσυ ᾧ τῆς ἐμμέσυ, ὅτι ἐκ τύτων “ὃ πρὸς πε Γ᾿ τρόπον ἕξις λέγε ἡ ἡ ἐνέργεια τῷ ἔχοντος κα ᾿. ἐχομόν" ἕξις 
τὰ ἄλλα ἀντικείμενα διαφέρον τῶν ἐναντίων παρίςησι" ἢ ἡ) πρό. δ ἱματίων λέγεῦ ὅταν ὁ Καὶ ἔχη ὃ δὲ ἔχη ὑπὸ τῷ ἔχοντος ἡὶ ἕξιν 
καιἢ μὴ πᾶσι τοῖς προσῦσι καθ᾽ ἵκαςον τῶν ἀντικειμένων ἐπεξελ- ὅπλων εἶπέ πυ Πλάτων μὲ τῷ ἔχοντος τὰ ὅπλα. καθ᾽ ἄτερ, δὲ 
θεν, τοῖς δὲ κυριωτάτοις αὐτῶν μόνοις, ἕνεκα τῷ τὰς πρὸς ἄλ- 40 τρόπον ἕξεις λέγομεν τὸς ἐπιιτήτυς ποιίτητας ἐμμένος. γεγονυίας 

ληλα διαφορὰς αὐτῶν παραδεῖξαι. δείξει δὲ ὅτι τὰ τέσσαρα τάς τε φυσικὰς τὰς Φ τέχνας ἢ τὰς ἐπιςήμας, καθ᾽ ὡς ἡ ἑκτι- 

γένη τῶν ἀντικειμένων ἀλλήλων διενήνοχε " ἡ ὅπως καὶ τὰ ὡς πρός κοὶ οἱ ἐν αὐταῖς λέγονϑ. ἢ ἕξεις λέγονἢ Ψ' τῦτο ἡ αἱ τέλειακε 
τι τῶν ἐναντίων διαφέρει, δεδήλωκεν, ὅι ὅπως δὲ ἄμφω ταῦτα τῶν ([ ὅ δ) ἀρεταί" ὼὺ δ λόγυ ἀνάληψις ἐπ᾿ αὐτῶν  θεωρεῖῷ. ἔτι δὲ 
ὡς κ᾿ ςέρησιν ἡ ὃ ἵξο, δηλώσει, τὰ ἴδια ἑκάςων προϑείς, ᾧ τότε ἕξις λέγε ἡ φυσιχὴ πάτα ευη ὅταν ἔμμονος ἢ, ΄, ὥσπερ σωμα- 

τὴν διαφορὰν τὴν πρὸς τὴν ὦ ὡς κατάφασιν κα αὶ ἀπόφασιν ἀποδείξει, 45 τικας ἕξεις κα ὺ ψυχικας ἢ ἀρετὰς ἐκ φύσεως ἢ ἢ κακίας ἐπί τινων 
καλὸν δὲ ἂν εἴη λοιπὸν ἢὶ τὰ τῦ ᾿Αρχύτυ παραθέρχ, περὶ τῆς τῶν "0.5: ὸ γ φυσικὴν δὲ δύναμιν αὐτὴ ἵξν λέγεο)αί φασι, ὺ 
ἐναντίων διαφορᾶς ἔχοντα ὕτως... ἐν δὲ τύτοις τὰ ἃ ἄλλα σύμ- ταύτη τὴν ςέρησιν ἀντικεῖοχ,, πήρωσιν ἦσαν αὐτῆς. ἔνιοι δὲ αὶ τὴν 

φωνα πρὸς τὴν ̓ Αριςοτέλυς παράδοσιν, ἡ δὲ τελευταία διαφορί, φυσικὴν δύναμιν λαμβάνεωᾳ, ἐν τῇ τῆς ἕξεως ᾧ φερήσεως ἐντε- 
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θέσει φασίν, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τ᾿ “ὃ πρῶτον σημαινόμενον ῥηθεῖ- ὃνήσκοντος χρώμεθα τῷ ὀνόματι, πολλὴ δὲ ταραχὴ χῷ' τὰς φω- 
σαν, ἥτις παρὰ “ὃ ἔχειν ἴξις ὠνόμασϑ" ὼ Ρ̓ ὶὶ ὃν Χρύσιππον "ἐς ἐςι τὰς φερητικοίς " διὼ γδ τῦ α αὶ ἂν  προσευγομέρων αὐτῶν 
᾿Αβοατέλεν. ἑπόμενον ςερητικὰὲὶ λέγειν ταῦτα ὅσα ἀναιρεῖ παρεμ- ὥσπερ ἄοικος ἢ ἀνέςιος, συμβαίνει ποτὲ ἃ ταῖς ἀποφάσεσι ποτὲ 
φαίνοντα τὴν τὸ ἔχειν φύσιν, ὑχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὅταν ἐμφαίνη δ᾽ δὲ τοῖς ἐναντίοις συμφύρεος, αὐτάς... πολλῆς δὲ ὕσης τῆς ἀνω- 

πεφυκός. ἢ ὅτε πέφυκεν, ὡς εἴρη, πρότερον, δ ἐντίκεϑ τὴ 5 μαλίας Χρύσιππος Εἰ ἐν τοῖς περὶ τῶν ςερητικῶν λεγομένοις (7. κ. “4 
ἀπὸ τῦ ἔχειν λεγομένη ἕξει καὶ φέρηφις. ὺ αὶ μόνον ποιοτήτων αἱ ἐπεξῆλθεν αὐτήν, ᾿Αριςοτέλει δὲ ἡ τῦτο προύκειτο ἀλλὰ μόνον ἜΣ 

φερήσεις ἀλλὰ κα Ὁ ἐνεργειῶν, ὡς ἡ τυφλότης τῆς τῷ ὁρᾶν ἐνερ- διελθεῖν περὶ τῶν “ἃ τὴν ἕξιν 5 ςέρησιν. κἂν λέγη ὧν μρίῃ 

Ὑγείας ᾧ ἡ χωλότης τῆς τῦ βαδίζειν. ἄλλως δὲ λέγεῦ ςέρησις ἡ κῶς πολλὰ ὺ τῶν ἐναντίων ἢὶ τῶν ἀποφατικῶν, ἀλλὰ δεῖ τὰς 

ἀπυσία τύτυ ὃ δύνα ἔχειν, ἐν τῷ δυνάμει θεωρωμένη, ἧς ἐν ςερητιιὰς τῶν ἕξεων ἀντιθέσεις κτ' ἂν οἰκεῖον τρόπον λαμβάνειν" 
ψουσιχοῖς (1 7) μνημονεύει" “ἃ γείρ, ὃ δύνα) ἔχειν ἡ ὃ δυνάμει 10 ἔςι δὲ τος ὁ τῆς ἐπιβαλλύσης ἕξεως τὴν οἰκείαν σέρησιν ἐν ν τῇ 
ἐςί, μήπω ἔχον ἐνεργείᾳ, ἐν ςερήσει αὐτῦ εἶναι λέγε. μήποτε ἀἀντιθέσει λαμβώω . γίνε δὲ περὶ “ὃ αὐὸ ὑποκείμενον ἥ τε 
δέ, φησὶν Ἰάμβλιχος, ὁ καθ᾽ ἕν τι σημιαινόμενον τῆς ἕξεως τὴν τοιαύτη ἕξις ᾧ ἡ ἀντίθετος αὐτῇ ςέρησις, ἐχ ἅμα δέ, οἷον περὶ 
ἀντίθεσιν δεῖ λαμβένεν τῆς ξερήσεως, ἀλλὰ κ' πάντα" ὅτω δ ἐφθαλμὸν τυφλότης, περὶ ὃ αὶ ἡ ἡ ὄψις. 
ἔστ᾽ τελέα πρὸς ἁπάσας τὰς ἵξεις πασῶν τῶν ςζερήσεων ἀντίθεσις 6. δείξας ὅ: ὅτι ἄλλο ἐςὶν ἕξις κα ἢ ἄλλο “ὁ ἕξιν ἔχεν, ὁ 12) 

κονῶς τε ὑτωσὶ καὶ Ὦ ἑκάςης πρὸς ὁκιίςην ἐγήτθεβέημ οἷον τῆσδε 16 ἄλλο σέρησις κα ὃ ἂὸ ςέρησιν ἔχειν, ἡὶ ὅμως “ὃ ἕξιν ἔχον καὶ ὃ φέρησιν " 

τῆς φερήσεως πρὸς τήνδε τὴν ἕξιν χτ' ἐν οἰκεῖον αὐτῶν τρόπον' ἔχον ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἀντίθεσίν ἐσι τῆς ἵξεως ὶ τῆς ςερήσεως, πν- 
ὅλως ὃ τὴν ἐέχειαν τῦ πεφυκότος ἔχειν, ᾧ ὅτε πέφυκε, ςέρησιν θῇ τῶτο διὰ παραδείγματος" ὁ Ὁ ὃ πρῶγμα τ ὑπὸ τῆς κατα- 
εἶναι ὑπέν. πολλαχῶς δὲ τὸ ἔχειν λεγομών, πολλαχῶς ὃ ἡ φάσεως δηλείμενεν ὁ ἐκ ἔςι κατάφασιρ, 
ἀέχεια ᾧ ἡ ςέρησις ἔφ. ἔςι δέ τις ςέρησις ἢ ἄλλη παρὰ ὶ τὴν 8.7. λέγει ἦν ὅτι τὰ ἢ πρός τι αὐτὰ ἅπερ ἐςὶ τῶν ἀντι- 125 
φυσικήν, λέγω δὲ καθ᾽ ἣν ἐπὶ τῶν πεφυκότων ἐλέγομεν α ἢ ὅτε Ὃ κειμένων λέγε. ὅτε δὲ καὶ ὄψις τυφλότητός ἐξιν ὄψις (ὃ τῦτο ν 

ἐπεφύκεσαν, ὃν Χρύσιππος ἡ ἠθοὴν καλεῖ" ἀχίτων δ ἡ ταλοῖ πρόδηλον), ἀλλ᾽ ὑδὲ ἡ τυφλότης ὄψεως τυφλότης" ὀφθαλμῦ ὃ (Α Ὄ 1) 

τος ᾧ ΠΘΕ σημαίνει Κ᾿ ἅ ὺ ψλὴν ἀναίρεσιν, σημαίνει δὲ ἢ ἑκάτερον, ἢ ἡ ἕξις καὶ ἡ φέρησις. Ἵ 
παρέμφασίν τα, ὅτε ἢ κτ' ςέρησιν γίνε" ὅτε δ παλϑαὶ ̓  ᾿ἌΜΜ. ἢ, 188 δ. ἡ ὕτω Κ᾽ πρῶτον ἔδηξιν ἀπὸ τῷ σαφεςέρυ 125 
βῶν ἐρᾶμνν, ὅτε ἡμᾶς ὅταν λυώμεθα ἀνυποδέτως, ᾧ ἀναρίξυς ὃ ὁμολογυμώνυ, λέγω δὴ ἀπὸ τῷ τὴν ὄψιν μὴ ἡ λέγεοχ, τυφλότητος “" 
ὅτε τὸὺς ὄρνιθας ὅτε ἡμᾶς ἅμα τῷ ἡμέραν γενέῶδχ" ἀλλὰ δεῖ 25 ὄψιν" εἶτα ὕςερον δείκνυσι ᾧ ἀπὸ τῷ ἀμφιβόλε, ὅτι ἐδὲ ἡ τυ- 
συνεμφαίνεν, τὸ εἐθισμέυ αὶ ὅτε εἶδισῇ τὸ ςέρησιν" ὄντος  φλότης ὕψεως τυφλότης λέγε τῦτο ἡ δοκεῖ λέγει, “δὲ ἄλ- 
ἔθως ὠριςᾶν κατά τινα ὥραν τεταγμώην, ὁ ὑπὸ “ὃ ἔθος ὧν ὅταν λως ὀδαμῶς ἡ ἡ ὄψις πρὸς αὐὸ λέγε," ἀντὶ τῷ, ὡς δ᾽ ἂν ὀνομα- 

μὴ ἐν τῷ χρόνῳ τῷ τεταγμέῳ ἐριςήση, ὦ φύσεως ἔμφασιν τοποιήσης, ἐδαμῶς πρὸς ὰ ἃ ἀντικείμενον λέγεδ. δηλοῖ τοίνυν ὁ 
ὩΣ ἔθως κε τὴν σέρησιν ἀλερες εἰσὶν ἦν ἀέχειαι αἱ Κα τῶν φ "ὐδαμῶνρ᾽ ὅτι κἂν τε πρὸς δοτικὴν ἢ ἄλλην πτῶσιν ἀποδῷ" δὲ 
σει αἱ δὲ τῶν τ᾿ ἔθος, ἢ ἀναιρέσεις ἐν οἷς ἵκαςα ἢ πάθοι αὶ 39.) ἡ ὄψις τῇ τυφλότητί ἐξα ὄψις. εἰσαύτως. ὑὐδὲ ἡ Ἷ τυφλότης 
εἶϑισ. πολλάκις δὲ ἐκ ἔθυς ἀλλὰ καθήκοντος ἀπόπτωσιν ἐμ- λέγεῦ τυφλότης ὄψεως... ᾧ αὖ ἃ ὄν αἱ μεροὺ ςερήσεις ὁμοίως 

φαίνει ἡ ςέρησις, ὡς ἐπὶ τῷ ἄκλητον δειπνεῖν, ὅταν παρεμφαίνω- τῷ γένει Ψ ἐπόφαεν τῆς ἵξεως λέγον. εἴ πυ δὲ εὑρεθείη ςε- 

μεν ὅτι αὶ καθηριάντως ἀπήντησεν ὅτε κ᾿ ὃ ἐπιβάλλον. τοῖς ἔθεσιν. ρήσει τινὶ κείμενον ὄνομα, ὡς ἡ ἀπυσία τῆς ὄψεως τύφλωσις ὀνο- 

ἔς. καὶ ἄλλως ἡ ̓ φέρησις τῶν ὁμωνύμως λεγομένων" ὴ δ ὅ ὅταντι μαϊζεῖ ἣ ἡ τῷ φωὺς ἀπυσία σκότος, αὶ τῆς ἀπυσίας τῆς ἕξεως 

γόνος ὅλον μὴ ἦ ἦ πεφυκός τι ἔχειν, ἐς ερῆν, λέγομεν ἐκείνυ ὃ μὴ 35 κατηγορεῖ) ἃ τοῦτον ὄνομα ἀλλὰ τῷ πάθυς τὸ παρὰ “ἃ δεκτικὸν 
πέφυκεν ἔχειν" ὕτως τὰ φυτὰ ἐσερῆοχ, λέγομεν αἰρλήσεως τῷ Ὑενομέν, ἢ ἢ ἄλλυ τοὺς ἐπισυμβεβηκότος τῇ ἀπυσίᾳ τῆς ἕξεως, 
μὰ πεφυκέναι ἔχειν αἴδγησιν. ἢ ὅταν δὲ τὰ ἐν τῷ γένει τὰ Κ' ἦ ὥσπερ ὃ σκότος παρὰ “ὃ σκιάζειν εἴρη, αὶ δὲ σκιὰ Σ ἐπιπρόϑεσίς 
πεψυχότα ἔχεν τὰ δὲ μὴ πεφυκότα, ἐςερῆοχ, λέγε τὰ μὴ πε- ἐσι φωτός, ἥτις ἐν τῷ ἀέρι ἢ ἢ ἁπλῶς ἐν τῷ διαφανεῖ συμβαίνει, 
φυχότα, ὥσπερ ἐν τῷ γένει τῶν ζῴων ὁ ἀσπάλαξ ὄψεως. ἡ ἢ ὡς Ἐρωδιανές φησι, παρὰ “ὃ σέθειν: ἐπέχει δ ἡ ἡμῶν ὃ εἰδέ- 
μᾶλλον τῦτο λέγομεν ([. 6) ὡς ἐπὶ τῷ πρὸς βαν ἀφηρῆοχ, κυ- [0 ναι, ἢ τῶν προσέδων καὶ ᾧ τῶν πολλῶν ἐνεργειῶν ἐπέχει. ἡ τύ- 
ρίως δὲ σέρησις λέγε ἐπὶ τῶν πεφυκότων ἃ ἃ ἔχεν, μὴ ὴ ἐχόντων φλωσις δὲ ἴ ἰγώξ παρὰ ὲ ὃ τύφειν, ἡ ὁ τυφλὸς οἱονεὶ τυφές, ὁ ἐπι- 
δὲ τότε ὅτε πεφύκασι ἡ ὅτε εἰώθασι ἢ ἐνεξήσαντο ἔχειν" ὃ δὴ ὺ κεκαυμένας τὰς ὄψεις ἔχων ( “κενεαὶ Ὑρ᾽ φησιν ὃ ποιητής 
ἀντίθετον τῇ ἕξει θεωρεῖ. ἡ ἡ ἐν τύτοις ἀντίθεσις κἐληῇ ἡ ἡ “ὑποσμήχον ὀπωπαί᾽), ὡς ἡ ὁ πηρὸς παρὰ ὃ πήθω πήσω πη- 
ξεο κα φέρησιν... ἢ τῦτο δὲ ἰςέον ὅτι ἐνίοτε Κ' καὶ ςερητικὰ ὀνό- ρός, ὡς παρὰ “ἃ ὀκνῶ ὀκνήσω ἐκνηρός, εἰκότως ἀ ἄρα τὰ τοιαῦτα 
ματα ςέρησιν δηλοῖ, ὡς ἡ νικῶ τ φέρω τῶν χρημάτων ἢ ὁ 465 τῶν δργάνων εἶναι λέγον) ὼ ἐχὶ τῶν ἕξεων" παΐθη δ τῶν ὑπο- 
τυφλὸς ςέρησιν ὄψεως" ἐνίοτε δὲ ςερητυιὼ ὀνόματα ὦ τ κειμένων αὐτῶν εἰσὶ τεῖς ἕξεσι ἡ ὐχὶ αὐτῶν τῶν ἕξεων. 
δηλοῖ" ὃ 75 ἀθάνατον, ςερητικὸν ἔχον “ὃ χῆμα τῆς λέξεως, ὁ ΣΙΜΠΛ. τ' [.7. ἡ πρῶτον Κ' τῶν ἀμέσων ἐναντίων χωρί- 2, 428 
σημαίνει ςέρησιν" καὶ ἢ) ἐπὶ πεφνκότος ἀσοθνήσκειν εἶτα μὴ ἀπο- ζων τὰ κτ' ἕξιν ᾧ ςέρησιν, ἀμφοτέρων τῶν τῦ ὠμέσυ τρόπων Ὁ 

- 



86 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

ἐμνημόνευσε, τῶν τε. ἐν ὑποκειμένῳ ὄντων ([. 7 δ) ᾧ τῶν καθ’ δύασιν" ἐκ εἶναι γάρ φασιν ἀποβλητὴν τὴν ἀρετήν. ἥτοι ὅν κοι- 
ὑποκειμένυ λεγομένων, εἰπὼν ἐμ εἷς πέφυκε γίνε, ἢ ὧν κατη- νότερον “ὃν σπυδαῖον εἴληφεν, ὦ “ἦν τὰς τελείας ἀρετὰς ἔχοντα, 
γορεϊ ἢ,» παραδείγματα δὲ τῶν ἃ ἐν ὑποκειμένῳ ὑγίειαν ᾧ νόσον ἀλλὰ “ὃν ψ εὐφυΐαν ἣ μελέτην ἢ προκοπὴν ἥ λόγον μόνον σπυ- 
πα ε εὐδι ἐν σώματι γινόμενα, ὅν δὲ καθ᾽ ὑπσκειμένυ περιττὸν δαῖον, ἢ ἴσως ὅτως χάνὸς λέγα τὴν ἀρετὴν ὧι ἰὐόν εἶπεν ἐν τοὺς 

αν ἄρτιον, Ψ' τῷ ἀριθμῷ λεγόμενα, ἣ : ὡς εἶπον πρότερον, ὸ δίχα 5 ἔμπροο)εν (ρ.8 ὃ 31), ὑπὸ μεγάλι πάθως ἢ νόσωι σωματικῆς, 
διαιρεῖ οῦς Φ τῷ ἀρτίω ἀριθμῦ... ἡ διαφορὰ δι ἦν τῶν κ᾿ ἕξιν καὶ ὃ λήθης ἐγγνομένης, χαλεπῶς δὲ καὶ ἀὶ ῥᾳδίως ταῦτα συ μπστισ 
ξέρησιν πρὸς τὰ ἐναντία κτ' “ὃ ἀεὶ ἢ “ὃ ποτὲ γίνε " ὺ δ τῶν Κ' ὰ γ5 ἡ αὐὸς ἐν τοῖς Φυσικοῖς (7 3) μρημωταίτην τὴν ἀρετὴν 
ἀμέσων ἐναντίων διαφέρει τῷ ἐκείνων ἃ ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ πάντως εἶναι μαρτυρεῖ. 
θάτερον ὑπάρχειν τῷ δεκτικῷ, οἷον ἢ ὑγιαίνειν ἣ νοσεῖν, τύτων δὲ ἜἌΜΜ,. ἢ. 138. σπυδαῖον δὲ ἐνταῦθα, λέγει αὶ ὃν τέλειον ὴ 
ἐκ ἐξ ἀνάγκης ἀὰὴ πάντων, ἀλλὰ τινῶν δῇ δ γ5 σκυλαΐκιον 10 ἐν ἐπιςήμη ὃ καλὸν , ἔχοντα. ὅτος ἡ) ὠμεταβλητον ἔχει τὴν ἕξισ, 
ὀῥδέτερον ἔχει τῶν δὲ ἐμμέσων, ὅτι ἐκείνων Κὶ ὑδέποτε ἐξ ἀνάγ- ἅτε δὴ μὴ μόνον ὅτι καλὸν ἡ ἀρετὴ εἰδως, ἀλλιὰ ὶ διότι καλόν. 
κης θάτερον ὑπάρχει τῷ δεκτικῷ, τύτων δὲ ποτὲ ἐξ ([. 8) ἀνάγ- ὁ τῶτον. τοίνυν λέγει μεταβάλλειν ἀλλὰ “ὃν ἐρθοδυξαςικόν- ὅτος 
κηῆς θάτερον ὑπάρχει ἀφ᾽  πέφνκε, τινῶν δὲ ἢ ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἀλλὰ ᾿ μεταβάλλοι ἂν ἐπὶ “ἡ φαυλότερον παραλογιζόμενος ἢ ἀπα- 
κἀκείνων οἷς φύσει ἃ ἐν ὑπάρχει, διοίσει τῷ ποτὲ ἡ τῷ ἀφωρι- τώμενος ὑπὸ μοχθηρῶν ἀνδρῶν, “ὃ διότι καλὸν ἡ ἀρετὴ μὴ ἐπν- 
σμένῳ" ἐκείνων ΑΚ πάντως ἀεὶ “ὃ ἕτερον, τύτων δὲ τινῶν ποτέ͵ 15 ςαίμενος. 
κἀκείνων ' ἀφωρισμώνως θάτερον, ἐπὶ τύτων δὲ ὁκ ἀφωρισμένως . ὅτε ὃ τυφλὸς γενόμενός τις παλιν ἀνέβλεψε, κ᾽ ἰατροοόν!8ο 
ἀλλ᾽ ἐπρεῤα ἔτυχεν. εἰπόντος δὲ ᾿Αριςοτέλυς ὡς ἀναγκαῖον γε λόγον δηλονότι ἡ φυσικὸν ὠδείς ποτε τυφλὸς ὧν ἐνέβλεψεν, ὁ 
ἦν παντὶ θάτερον ὑπάρχειν, δοκεῖ τισὶν ἀσάφειαν ἐμποιέῖν “ἃ εἰ μὴ ἄρα κατά τινα θείαν ἔλλαμψιν. 

παντί προσκείμενον. καὶ μὴν ἔχει γε ὕτως, ἀλλ᾽ ἀντιδιαςολὴν ΣΙΜΠΛ. τ' ἢ. 8 ὁ. τύτων δὲ προειλημμένων ῥέον λοιπὸν ἡ 139 
᾿ διασαφεῖ πρὸς “δ τισὶν ἀνωγκαῖον, ὡς τοῖς. σύμφυτον ἔχυσιν ἐν Ὧ τὰς Νικοςρατωυ ἀπορίας λύειν, ὅς φησι μὴ ἀκριβῶς ταύτην ἀπο 15, 

τῶν ἐναντίων, ἀ πᾶσι δέ. τί ὄν, εἰ ἀπὸ γεννήσεως ἐγγένοιτο Ἢ δεδύωχ, τὴν διαφοράν" μήτε τὰ ἐναντία πάντως εἰς ἄλληλα 
ὅρασις, ὡς ἐπ᾽ ἀνθρώπων ἀεί, ἀχὶ ᾧὶ ἐπὶ τύτων ἔσῇ ἡ ἡ ἕξις ἢ ἡ μεταβάλλειν, διότι ἀπὸ σπυδαίω ἰ φαῦλες γίνεῦ, μήτε πᾶσαν 
φέρησις, ὃ ἐδὲν διοίσει τῶν ἐμείοεε ἐναντίων; τί δέ, εἴ τις Ἰῶν ςέρησιν ἀμετοίβλητον εἶναι «εἰς ἕξιν" ὦ ὃ ἐκ φῤνησμον ὃ 

᾿ εἰς ἐπὶ ὶ τῶν μὴ πεφυκότων τὰ χ᾽ ἕξιν ἡ εὐννν, ὅτως ἀντίκειἢ ἁπλισμέν καὶ ὃ ἠμφιεσμέν γένοιτο ἂν ἐσκοτισμένον καὶ κ ἄνοπλον ἢ 
ὡς τὼ ἔμμεσα ἐναντία. - ἐδέτερον γδ ἐξ ἀνάγκης" ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη 25 γυμνόν, ἢ ἐκ τῶν ςερήσεων αὖθις ἡ ἡ ἡ ἕξις. ἄτοπον ἦν τὰ ἐμφο- 
πεφυκότων ὡς τὸ ἄμεσα" θάτερον γ5 ἐξ. ἀνάγκης; λύει τοίνυν τέροις ὑπάρχοντα διακρίνειν, ἢ τὰ " προσνέμειν τῷ ἑτέρῳ τὰ δὲ 

ὶὶ τὰς. τοιαύτας πάσας ἀμφισβητήσεις; ἑτέραν διαφορὰν αὐτῶν τῷ λοιπῷ. πρὸς δὴ ταῦτα ῥᾷδιον λέγειν ὡς πρόχειρον εἴληπῶ ἃ 
τι προςιθείς, ὅτι τὰ ἢ ἐναντία ἐπα μείβεξ ἐν τοῖς δεκτικοῖς, ἕξεως ἐναπόβλητον εἶ εἶναι τὴν ἀρετήν" ὃ δ Θεόφραςος περὶ τῆς μετα- 

7 δὲὺ σερήσεως ΠῚ ἐκ εἰς ἄλληλα μεταβολὴν γίνεω φυφλό- βολῆς αὐτῆς ἱκανῶς ἀπέδειξε, κα Ὁ ̓Αριςοτέλει δοκεὶ ὁ ὑκ ἀνθρώπειον 

τῆς ἢ ἡ ἐξ ὄψεως Ὑίνεῦ, ὐκέτι μέντοι ἢὶ ἀνοίπαλιν. ὅθεν ἢ ὁ 80 εἶναι “ἃ ἀναπόβλητον" ἔτι δὲ αὶ οἱ Σξτωϊκοὶ ἐν καιροῖς ὶ μελωγχο- 
Χρύσιππος ἐζήτησεν εἰ τυφλὸς ῥητέον ἫΣ ὑποχυθώτας, δυνα- λίαις ἢ ληθάργοις ὴὸ ἐν φαρμάκων λήψεσι συγχωρῦσιν ἀποβολὴν 
μένος δὲ ἐκ παρακεντήσεως ἐναβλέψαι, ὶὶ ἐφ᾽ ὧν τὰ βλέφαρα Ὑνεῦχ, μ᾽ ὅλης τῆς λογικῆς ἕξεως, ἢ αὐτῆς τῆς ἀρετῆς, και 

κέκλεισ" τῆς Ὠ) δυνάμεως ὅσης ἐοικέναι τῷ καταμεμυκότι κίας ἢ ̓ ἐκ ἀντεισαγομένης, τῆς δὲ βεβαιότητος χαλωμένης καὶ ὺ εἰς 
τὸς ὀφθαλμὸς ἣ τῷ κωλυομένῳ ὁρᾶν διά τι παραπέτασμα, ὅ μ λέγυσιν ἕξιν μέσ οἱ παλαιοὶ μεταπιπτώσης. τῶτο ' ὄν 

ἀφαιβεθώτος ἐδὲν κωλυε ὁρᾶν. διὸ ἐδὲ ἀπὸ ςερήσεως εἰς ἕξιν 85 ὅτωρ" ἐτύπως δὲ ἐκ τῶν κῷ' ἔθος ςερήσεων τὰς να οἷς 

ἡ τοιαύτη γίνεῦ μεταβολή. λαμβάνει δὲ νῦν ςέρησιν τὴν κτ' πή- ποιύμενος, ὼὴ φέρησιν εἰς ἕξιν μεταβάλλειν: φησίν" ὁ δ ἀνάριςος 
ρωσιν" ἐκ ἣ τῆς τοιαύτης ἐκ ἔςιν ἐπάνοδος ἐπὶ τὴν ἕξιν. ὺ ἄνοπλος, κ ΤΠΒΙΑΝ ὄντες ἐν ςερήσει, ῥᾳδίως μεταβάλλυσιν 

186 ἢ. 8. παραδείγματα. δὲ τῶν τοιύτων λαμβάνει τὰ Κ ἐμο- εἰς τὰς ἕξεις, ὁ ' ὠριςήσας ὁ δὲ ἐπαδαμαννεν ὃ ὁ δὲ ̓ Αριζοτέλης 

Τ᾿ λογόμενα, ὡς ὑγίειαν ἢ νόσον, τὰ δὲ ἀμφισβητύμενα, ὡς σπυ- ὑκ ἐπὶ τῶν ἐξ ἔρυς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν φύτει τὴν ἕξιν ὶ τὴν ςέρησιν 

δαῖον ᾧ φαῦλον" ἀπὸ ' 75 φαύλυ, φησί, τοὺς οἴνἢ σπυδαῖον 40 παρέλαβεν, ἐφ᾽ ὧι "ὁ κυρίως ἡ κῷ ἕξιν ἡ φέρησιν ἀντίθεσις λέγεϑ. 
γενέδχ, ἀπὸ δὲ σπυδαίν φαῦλον ἀδύνατον. ἢ αὐὸς ἃ ὃ ἕτερον χρησώμεθα ὧν αὐτοῖς τοῖς ᾿Αριφοτέλεις πρὸς ἣν Νικέφρατον: ἐν 
τύτων διὰ πλειόνων κατεσκεύασε, λέγων ὅν ὅτι ἐὰν ὁ φαῦλος εἰς ᾿ τῷ περὶ τῶν ᾿Αντικειμένων αὐτός φησιν ὡς αἱ Κὶ ςερήσεις τῶν 
βελτίως ἄγη διατριβάς, εἴ τι σμικρὸν ἐπιδώσει, ἀεὶ δὲ σμικρὰν Ψ φύην λέγον, αἱ δὲ τῶν ἐν ἔθει, αἱ δὲ τῶν κατηγορημάτων, 
ἐπίδοσιν λαμβάνων καὶ ὃ ἐπιτηδειότερις Ὑινόμενος, ἐπὶ τῷ τέλει τε- αἱ δὲ ἄλλων τινῶν, τυφλότης ὦ τῶν φύσει, γυμνότης δὰ ἐν ἔθει, 
λέως ἂν μεταβάλοι κα ΕΝ εἰς τὴν ἐναντίαν ἕξν ἀ ἀποκαταςαίη “ἐάνπερ 45 ἀργυρίυ δὲ ἡ ςέρησις τῶν ἐν χρήσει παραγινομέμων, εἰσὶ δὲ ὼ 
μὴ χρόνῳ ἐξείργηἢ," ἢ πληρῶν δὲν χρόνον ἡ ἀποθνήσκων, ἢ πάνυ ἄλλαι ςερήσεις πλείονες. ἡ ἐνίων Κ' ςερήσεων ὑκ ἔς ἀπαλλαγή, 
Ὑεγηρακωύς ὁ “5 τοιῶτος ἐκ ἔχει ἐπίδοσιν ([. 8 δ) τελείαν. τῶτο ἐνίων δὲ ἔςιν. πολλῶν δὲ ὄντων τῆς φερήσεως τρόπων, ᾧ ἑνὸς 

Δ ὅτως αὐὸς κατεσκεύασε, “ὃ δὲ ἀνάπαλιν οἱ ΣΣτωϊκοὶ καὶ δ- τῶν ν᾿ φύσιν,' ἐπὶ τῶν κτὶ φύσιν γεγονυίας τῆς πρὸς τἀναντία 

ὃν 



ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ. 

διαφορᾶς, ἐκ ἐχρῆν ἐκ τῶν (υ΄ ἔ. 1) ἐλλαυρίως νβέμα. παραφέ- 
ριντα δοκεῖν ἐλέγχειν “ὃν λόγον, ἀλλὰ “ὃν Κὶ πλήρη περὶ τῶν ςε- 

ρήσεων λόγον ἔςιν ἔκ τε τῷ ᾿Αριςοτελικῦ ἡ τὸ Χρυσιππείω βιβλίων 

λαμβώνειν, τινὰ δὲ ἢ ὁ Ἰάμβαχος παρέγραψεν; ἔχοντα ὅτως. 
“πῶς τῷ τ» δδγημάνν ὧν ἤδη παρ άξαμα, ἡ σέρησις 5 διάταξιν, ἅμα 

ἐπιςημονικώτερος τύτυ, ὅταν ἤ δυνατόν, ἅμα δέ, ὥσπερ εἴωθε, διατείνει (' ἐπὶ πάντα τὰ σημαινάμενα τῷ ἔχειν ἐπί μένοι Ὃ 

87 

» λ 
τῶτο ὡς τῷ ἸΞΣωκράτυς ἡ ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἢ ἐπὶ τῶν τ᾿ κατά- 

φασιν αὶ ἀπόφασιν εἰς παράδειγμα παραληφθώντος, μεταβὰς ἐπὶ 

φέρησν ἢ ἕξιν τῷ αὐτῷ παλιν ἀντὶ τῷ κυνιδίν ἐχρήσατο, εἰς 

ἐχεῖνο ἐλάψέρων τὴν ἐπὶ τῶν ἅμα, τῇ γεννήσει μηδετέραν ἐχόντων : 

ΚΑ, ἐπὶ τῷ αὐτῷ πάντα ἐπιδευινύναι βυλόμενος, ὡς 

ἐσὶ φόνοι τὰ ἐναντία - ἀπωλείᾳ γδ ἴσον ἡ ςέρησις" ὥςε ἐκ ἂν τῷ πεαῤγονν τῶν παραδειγμάτων, ὅ ὅταν τὸ πρᾶγμα ϑδβς ὑπάρχῃ. 

»ακῷ γένοιτο σέρησις, ὅ ὅτι μηδ ἀπώλεια, κακῇ γέντο ἃ ἂν ἢ βλα- μήποτε δέ, φασίν, ἐδὲ ὁ. ἄνθρωπος ἐξ ἀρχῆς ἔχει τὴν ὄψυ, υς 

ερῶ, ἀλλ ἀγαθῷ ἢ χρησίμ" ὁ γὃ ὁ νόσυ ἢ πενίας ἀδαλλαγὲς ἔχει τὴν ὡφήν, ἐδὲ χρυύμενος εὐθὺς αὐτῇ φαίνεϑ, ἕως ὃ διαίξῃ 

ῥηθείη ἂν ἀπεςερῆοχ, νόσυ ἣ ν ἱνενΐαο; ἀλλὰ μᾶλλον ὡς ὑγείας ἢ 10 τὰ βλέφαρα ἡ ἡ μαῖα ἢ ἀπομοίξη, γῇ δὲ τὴν ἁφὴ εὐθὺς ἅμα τῷ 

πλετε ἀφαιρεθείς. ὠγαθῶ ἅ ̓ ςέρησις ἡ τυφλότης- ἀγαθὸν δὴ ἡ πεσεῖν τῇ ἔξω ἀέρος πὐήρθασος αἰοϑόμενον ὃ μ βλέφος κλαίω, «ἃ 
ὄψις" ἀδιαφόρυ δὲ ἡ γυμνότης" ἀδιάφορον γδ “ὃ ἱμάτιον κα ὴ ὅτε 

ἀγαθὸν ὅτε κακόν. διὸ ςέρησις ἐδεμία ὠγαθὸν ἀλλ᾽ ἤτοι κακὸν 
“Ἅ. Ν χὰ “ 7 ΔΝ »" ἥ ἀδιάφορον. ἢ ἀγαθῶν δὲ ςέρησις γένοιτο ἂν ἤτοι τῶν πάντων 

δὲ ἢ τῶτο, ἐπὶ τύτυ ἁρμόσει λέγειν ὅτι ἅμα τῷ γίνεῶζς αὐὲν 

ἀμφότερα ἐπ᾽ αὐτῷ ψευδὴ ἐφύ. φανερὸν ὧν ὅτι μόνα “ὃ ὠληθὲς 

ἢ “ὁ ψεῦδος διαιρεῖ, ὅσα ὡς κατάφασις ἢ ἀπόφασις. ἀντίκειῶ. 

ἢ τῶν πλείςων. ἥκιςα δέ φησιν ᾿Αριςοτέλης τῶν ἐν τὴ ψυχῇ 15 ((. 2) εἰ δὲ μα διαφέροι ἂν τῶν ἄλλων ροῦν εἰδῶν τῷ ἀντικει- 

διωδό, ἢ προαιρέσεως ἐχομένων γενέως ςέρησιν" ἐδεὶς δ λέγει μένε. ὡς οἱ ἀπὸ τῆς ΣΣτοᾶς δὲ διαχυρίζονῃ ὅ ὅτι ἐδὲν τῶν ᾧῷ ἀ 

δικαισσύνης ἐςερῆς, ἢ ὁ εἰπὼν ὅτι ἐπιςάμαν ὠδεὶς φέρει, ὠπὸ ρέῃ ληγοεμέων ἐδενί ἐςιν ἐναντίον" ἦν ἡ ἂν τ ἐρετὴ ἐναντία 
τῆς ἰϑθνῆν: ἐννοίας εἴρηκε. μᾶλλον ὧν πλύτα δόξης τιμῆς, τῶν Ἷ ἐκ ἡῤελὰ αὶ τῇ κακίᾳ ἐναντία ἡ ἀὶ κακία, ὑπὸ Κα τὴν ἐκ ἀρετὰν 
τούτων, ᾧ μάλιςα τῶν περὶ τὰς κτήσεις καλυμένων ἀγαθῶν ἢ τῆς κακίας πιπτύσης καὶ ἢ ἄλλων πολλῶν ᾧ δι ἵππον ἢ λίθω ἢ 

εἰσὶν αἱ ςερήσεις" διὸ ἢ ἔλεοι ᾧ οἴκτοι ἐπακολυθῦσι ταῖς πλείςαις 20 πάντων τῶν περὶ τὴν ἀρετήν), ὑπὸ δὲ τὰν κακίαν τῆς ἐρενῆς ὼ 

ςερήσεσιν. ὃ μώντοι᾿Αριςοτέλης τῶν φυσικῶν ςερήσεων νῦν τὴν τῶν ἄλλων πάντων. ἔσῃ ὧν ἑνὶ πάντα ἐναντία, ὴ τὰ αὐτὰ τῇ 

ἀντίθεσιν πρὸς τὴν τῶν ἐναντίων παραβέβληκεν. ἀλλὰ ταῦτα Κ᾿ ἀρετῇ ἢ τῇ κακίᾳ ἐναντία. εἰ μὴ ἡ ἀρετὴ τῇ κακίᾳ ἐναντία ἀλλ 

᾿ἀρκόντως" ἑξῆς δὲ μεταβαίνει ἐπὶ τὴν τῆς καταφάσεως ἀντίθεσιν, ἡ αὶ κακία, συμβήσεξ ἡ σπυδαίοις μέτα ἐβαν ίχ, δώ ἢ φαύλοις" 

τὴν διαφορὰν αὐτῆς τὴν πρὸς τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις παραδιδεύς. ἄτοπον δὲ τῶτο, ὺ μάμςα εἰ ὺ τὰ αὐτά, ὃ μὴ ᾧ ὃ δυοῖν ἐναν- 
430 αἱ Ὁ. 1. ὅτι ὶ ταῦτα τῶν ἀντικειμένων ἐςί, αὶ ἃ μάλιςα 25 τίων, ἡ ᾿ δ [ πάντα τὼ ὑποπίπτοντα ποιότητας εἶναι, ὡς ὑπὸ 

1: ἀντικείμενα, πρόδηλον". ἀναιρετικιὶ ηδ μάλιςα ἀλλήλων ἐςὶ ᾧὶ τὴν ἀρετὴν ἢ τὴν κακίαν, ὑφ᾽ ὃ δὲ ἢὶ ποιότητας ᾧ ποια, ὡς ὑπὸ 

ἀσυνύπαρκτα, ἡ Κὶ καθόλυν ἀποφατικὴ τῇ μερικῆ καταφατικῇ, τὴν ἀρετὴν αὶ τὴν κακίαν ὑπὸ ταύτας 5 ᾧ ποιότητες ἢ ποιὼ ἢ 

ἡ δὲ καθένα καταφατικὴ τῇ μερυοῆ ἀποφᾳτικῆ « οἱ γῶν Στωϊκοὶ 

μόνα τὸ ἀἰευψατικὰ νοῖρ καταφατυκᾶῖς ἀντικεϊοὺς νομίζυσι. τὴν 

» »" ὦ 

ἢ ἔςι τῦτο ἀπεμφαῖνον. ὅτως 

τά τε ἐναντία ἡ τὼ ἀντιφω- 

έ, Ν “ ς-ν » Λ 
ἐν: ΤΉΜΝΝ Ὁ πᾶν οτιᾶν εςιν. 

κΚὴ ὦ ᾿ ὃν ἢ παρὸ τοῖς "Ξτωϊκοῖδ ων 

ὃξ διαφορὰν αὐτῶν τὴν πρὸς ἄλλως τρόπυς τῶν ἀντιθέσεων σαφῶς 80 τικῶς ἀντικείμενα. ὁ δὲ Νικόςρατος αἰτιῶ) κἀνταῦθα, λέγων 
ἐκ τῷ ἐπὶ μόνης ταύτης τῆς , ἀντίφασιν ἀντιθέ- μὴ ἴδιον εἶναι τῶν χα ἀντίφασιν ἀντικειμένων “ὃ διαιρεῖν “ὃ ἀληθὲς 

ΡΝ τὰ ψεῦδος" ὅτε δ μένοις ὅτε πᾶσιν αὐτοῖς ὑπάρχει, ὁ μόνοις σεως τὴν Κὶ ἀχηθὴ τὴν δὲ ψευδὴ εἶναι τῶν προτάσεων. λαμβα- 

νέδδωσαν δὲ αἱ κυρίως ἀντικείμεναι προτάσεις, ὡς ἐν τῷ περ μέν, ὅτι ἢ τοῖς ἐμενυνς ἢ τοῖς ἀπομοτικοῖς λόγοις ὑπάρχει “ὃ 

Ἑρμηνείας (6. 7 541) διορίζ εἶ. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀντικειμένων ἐξ ἀνώγκης θάτερον, εἷον “νὴ τὴν ᾿Αθηνῶν ἔπραξα τάδε, ὁ μὰ 

ἐ διαιρεὶϊ ταῦτα" ὅτε ἡ τῶν ἐναντίων ὃ Κὶ ἀληθές ἐ ἐπ ὺ δὲ 35 τὺ. ἐλνδενᾷ ἐκ ἔπραξα; ἀλλὰ ἢ τοῖς θαυμαςικοῖς, φησί, ὁ 

ψεῦδος, ὅτε τῶν πρὸς ἄλληλα ἡρΑλμαροιμς ὅτε τῶν γα ἕξιν ἡ αὐ ὑπάρχει, ὡς “καλός γε ὁ Πειραιεύς,; ἡ τοῖς ψεκτικοῖς, οἷον 

φέρησιν ἀντικειμένων. τῶτο δὲ πιςθ αὶ β' ἢ διὰ ἀμαλμδτΝ, “φαῦλός ἐςιν, ὁ φαῦλος ἐςίν.᾽ ἐκ ἄρα μόνοις ὑπάρχει τοῖς ΓΙᾺ 

πις ἢ) δὲ ὼ ἀποδεικτικῶς ὕτως. τὰ χτλ τὸς τρεῖς τρόπυς ἀντι- ἀντίφασιν τῦτο, ᾿ ἐδὲ πᾶσι, φησίν" αἱ γδ εἰς ἐν μέλλοντα 

χείμενα ἄνευ συμπλοκῆς λέγεϊ, τῶν δὲ ἄνευ συμπλοκῆς λεγο- χρόνον ἐγκλινόμεναι προτάσεις ὅτε ἀληθεῖς εἰσὶν ὅτε ψευδεῖς διὰ 

μόνων ἐδὲν ὅτε ἀλήθειαν ὅτε γος σημαίνει" ἡ γ “ὃ ἀληθὲς ἢ 40 τὴν τῷ ἐνδεχομένυ φύσιν" ὄτε γδ “ὁ ἔστ) ναυμαχία ἀληθὲς ὅτε ὃ 
ψεῦδος ἐν προτάσει πάντως ἐςί, πᾶσα δὲ πρότασις λόγος, ὁ δὲ ἐκ ἔσθ, ἀλλ᾽ ὁπότερον ἔτυχε. πρὸς δὴ ταῦτα ἕνεςι μέν, φασί, 

2όγος ἐν συμπλοκῇ τινῶν" τῶν δὲ ἄλλων ἐδὲν κ᾽ συμπλοκὴν λέγειν ὅτι τεττάρων ὄντων τῶν ϑκυμανο τῷ ἑνὸς ἴδιον τῦτο 

λέγε, ἀλλ᾽ ἐξὶν ἁπλᾶ, οἷον λευκὸν μέλαν, διπλάσιον ἥμισυ, ὄψις ἀ πρὸς πάντα ἀλλ᾿ ὡς πρὸς τὰ τρία ἀποδέδωκεν: ὁ γδ εἰπὼν 
“τῶν τεττάρων “ὃ ἕν ῥερίζοι ἡ ὸ ἀληθὲς ἡ “ὁ ψεῦδος᾽ αὶ καθάπαξ 

3: {1 " πῶς δὲ περὶ ξωκράτος Χέγων, ὅτε μήνω, φησί, 45 τῦτο ἐσεφήνατν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνων τῶν ἐἰντοιδιμένων τῶτο ἐποίησε. 
Ἀ πέφυκεν ἔχειν. ὄψιν, υὐμμφότερε ψοΝ ἐςί, ἢ ο δρᾶν ᾧὶ ὃ τυ- χωρὶς δὲ τύτων, φασί, πάλαι λέλυἢ ταῦτα ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι 
φλὸν εἶναι; ἅμα υ τῷ γενέ “ἐν Σξωκράτην πέφυκεν ὁρᾶν, τῷ ὅρυ τῷ ἀξιώματος τῷ ἀφοριζομένε “ὃ ἀξίωμα, ὅ ἐσιν ἀληθὲς 
εὐθὺς ἐπ’ αὐτῷ ὃ αὶ Ν ἀληθές ὁ ἐςι “ὃ δὲ ψεῦδος. λέγυσι δὲ πρὶ] ἢ ψεῦδος" ὶ δ “ὃ ὁμοτικὸν οἷόντε ἀληθὲς εἶναι ἢ ψευδές, ἀλλ᾽ 

᾿ 
4..." 

“ ρ τ: 

Ὀἰο θα Ὀγ (τοοσίον 
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εὐορκεῖν ΠΣ; Ἡδμῖχεν ἐν τ: ὅρκοις εἰκός, ἀληθεύειν δὲ ἢ ψεύ- δύο κακὰ φαίνεἢ ἐναντία, ὡς μὴ ἀνδρείᾳ ἡ ἡ θρασύτης ἡ ἡ δειλία, 

δεὺκ ἐν αὐτοῖς ἐχ οἷόντε, κἂν περὶ ἀληθῶν ὀμόση τις ἢ ψευδῶν. δὴ τὴ μεσότητι ἥ τε ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις. 

ἡ ὁ θαυμαςικὸν δὲ πλεονάζον τῷ θαύματι παρὰ “ὁ ἀξίωμα αὶ ὃ Ε. 8 ὃ. Νικόςρατος δὲ αἰτιᾷ ἐν μέν, ὅτι ἀτελῶς ἔχει ἡ τῶν 11 
ψεκτικὸν τῷ μονίμῳ ὅτε ἀληθές ἐςιν ἢ ψευδές, ἀλλὰ ὅμοια ἐναντίων διαίρεσις" ὁ 7) προσέθοριεν ὅτι ἡὶ ἀδιάφορον ἀδιαφόρῳ ἢ 

ἀληθέσιν ἣ ψηθεσα, ἀλλ αὖ Κὶ ἀπὸ τῆς ἸΣτωϊκῆς ἀκριβείας 5 ἀντίκει, ὅπερ ἐν ' τῷ τῶν ᾿Αντικειμένων βιβλίῳ προσέθηρεεν, 
ἔςωσαν αἱ λύσεις" μήποτε δὲ ἃ πλοβουίτερον ἐπελθεῖν δεῖ τῷ λόγῳ" εἰπὼν εἶναί τινα τρόπον ἀντιθέσεως τῶν μήτε ὠγαθῶν μήτε κακῶν 
ὸ δ ὁμοτικὸν “γὴ τὴν ̓ Αθηνᾶν" ὅτε ἀληθὲς ὅτε ψεῦδος δηλοῖ... πρὸς τὰ μήτε ὠγαθὰ μήτε κακά͵ ὡς εἴρη) πρότερον. ἀδιάφορα δὲ 
περὶ δὲ τῷν εἰς “ὃν μέλλοντα (Ε. 2 δ) χρόνον ἀντιφάσεων οἱ ἃ αὐτὰ ἐκ ἐκάλεσεν, ὡς οἶμαι, διὸ νεώτεῤον ἣν “ὃ τῷ ἀδιαφόρυ ὄνομα, 

ΕΩ Στωϊκοὶ τὰ αὐτὰ δοκιμαζωυσιν ἅπερ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ὡς γδ παρὰ τῶν ΣΣτωϊκῶν τεθέν. ἐνταῦθα δὲ αὐτῶν ἀκ ἐμνήρ)η, διότι 
ὩΟ 0 ὦὦ7) τὰ περὶ τῶν παρόντων ἡ παρεληλυθότων ἀντικείμενα, ὅτως ἡ 10 ἀμφισβητήσιμον ἦν μήποτε κὶ μόνον ἀδιάφορον ἜΗΝ ἀλλὰ 

τὰ μέλλοντα αὐτά τέ φασι ἢ τὰ μόρια αὐτῶν" ἢ γ ὁ ἔσἢ ἡ ἀδιίφορον κακῷ ἀντίκειδ... ἕτερον δὲ αἰτιὰ ὁ αὐὸὺς ἀνὴρ 
ἀληθές ἐφ Ἶ ὰ ἐκ ἔστ), εἰ δεῖ ἤτοι ψευθῃ ἢ ἣ ἀληθὴ εἶ εἶναι" ὡρίοχ, πειρώμενος ἢὶ ὠγαθὸν ὠγαθᾷ δεικνύναι ἐναντίον " τὴ δῷ φρονίμην 

ὃ κατ᾽ αὐτὰ τὰ μέλλοντα. ὴ εἰ αὶ ἔςι ναυμαχία, αὔριον, ἐλη- περιπάτησιν τῇ φρονίμη φάσει ἐναντίαν φησί, ᾧ τὴν φρονίμων 
θὲς εἰπεῖν ὅτι ἔσῃ, εἰ δὲ μή, ἔσῃ ψεῦδοο ὲ εἰπεῖν ὅτι σῇ. ἤτοι ἡδονὴν τὴ φρονίμη λύπη, ἡ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ([. 4), ἅπερ ᾧ 

ἔσῃ ἢ ἀκ ἔστ" ἤτοι ἄρα ἀληθὲς ἢ ψεῦδος θάτερον. οἱ μέντοι 415 ἐναντίως. λέγε, δοκεῖ, ἀλλ᾽ ἐκ ἔςιν ἐναντία συμφρονῶντα πρὸς 
Περιπατητικοὶ τὴν Κὶ ἀντίφασιν τὴν εἰς “ὃ μέλλον ἀληθὴ ἢ ψευδὴ “ὃν ἕνα σκοπὸν ᾧ “ὁ ἐν τέλος τῷ ἄμφω ποιῶντος ἐμφρόνως. εἰ δὲ 
εἶναι λέγωσι, πότερον δὲ ἔσῃ) μόριον αὐτῶν ἀληθὲς ᾧ πότερον  ἔςιν ὅλως ἐν γὐτὰς ἐναντίωσις, ὡς ἐκ ὠγαθῶ πρὸς ἀγαθόν ἐ ἐφν 
ψεῦδος, ἄληπτιν εἶναι τῇ φύσει ἡ ἄςατον" τὴν δ) ἀντίφασιν ἀλλ᾽ ὡς μέν πρὸς μέσον" ὡς δ περιπάτησις πρὸς φείσιν κα ὼ ὡς 
ἐφ᾽ ὑτινοσῦν χρόνν ἐ κωλύει λέγει, ὃ ἢ ἢ ἔσῇ ἡ ὑκ ἔστ), τῶν δ᾽ ἡδονὴ πρὸς ΤῸΝ ἀντίκε(). ζητήσοι δ᾽ ἂν τις διὰ τί κακῷ 

ἐμπεριεχομένων ἐν αὐτῇ μορίων ἑκάτερον, οἷον ὁ ἔστ ἢ ἐκ ἔστ) 20 κακὸν ἐντίκεῷ ἢ μέσον μέσῳ, ἀγαθὸν δὲ ἐγάθεν ὃχ ἐναντιῶ ἢ; 

ἀφωρισμένως ἐπὶ ἃ τῷ παρόντος κα ἢ παρεληλυθότος χρόνυ ἤδη αὶ ῥητέον ὅτι “ἃ ' ἀγαθὸν ἕν ἐςι ἡ ἁπλῶν, “ὃ δὲ κακὸν ποικίλον. 
ἐὺ ἀληθῆ ἢ ἥ ψενδ, ἔ ὅσα δὲ περὶ τῷ μέλλοντος ἀποφαίνεῦ ἤδη αὶ ε 4, ἐπὶ ὃ τῶν συνειλημμένων ἐναντίων (ταῦτα δέ ἐςι τὰμο 
ἐκ ἕςιν ἢ ἀληθῆ ἢ αὶ ψευδῇ, ἔσθ δὲ ἢ τοῖα ἢ τοῖα. ταῦτα Κ ἦν ἄτομα, ὡς ὅταν λέγω Σωκράτην ὑγϑινένι Σωκράτην νοσεῖν) τ 

. .-" ἀρκείτω πρὸς ἣν Νικόςρατον" συμπληρωθέντος δὲ παρὰ ᾽Αριςο- ἐπὶ τύτων ἐκ ἐνδεχομένως ἀλλ᾽ ἀνα ἀναγκαίως θάτερον μόνον ὑπάρχει. 
υἹιυ( ένα ἱμ τέως τῷ περὶ τῆς τῶν ὠντοιειμένων διαφορᾶς λόγυ, καλῶς ἂν 25 τύτων δὲ “ὁ πρῶτον ̓ Αριςοτέλης ̓ὶ καθ᾽ ὑπόθεσιν ἔλαβε, “ὁ πάν- 

ἔχοι ᾧ τὰ ᾿Αρχύτυ περὶ αὐτῦ ἐν τῷ περὶ ̓ Αντικειμένων βιβλίῳ τας ὑγιαίνειν ᾧ πάντας λευκὲὶς εἶναι, “ὃ μὴ ἐξ ἀλλήλων ἠρτῆοις, 
ΤΑῚ Ἔ ἀρχέτυπα τῶν εἰρημένων ὄντα παραγεγράφθαι, ᾧ μάλιςα ὅτι τἀναντία ὥσπερ τὰ πρός τι δηλῶν. ἐ συγχωρήσυσι δὲ ὅσοι 

ΠΝ ; ἐδὲ ὁ θεῖος Ἰάμβλιχος ἀπὸ τύτυ τῷ βιβλω τι τοῖς ὑπομνήμασιν τἀναντία ἀρχὰς ἔθεντο, οἵ τε ἄλλοι ᾧ οἱ Ἡρακλείτειοι" εἰ ἢ ὃ 
δ τολνΣ ἐνέταξε. ἡ ἴσως ὑκ ἦλθεν εἰς αὐτόν" καὶ δ ἂν αὐὸ παρῆκεν ὁ “δ ἕτερον τῶν ἐναντίων ἐπιλείψει, οἴχοιτο ἂν πάντα ἀφανωένττα" 

ἘΠ ΛΟ ΘΕΣΣ κα ᾿Αριξοτέλως περὶ ̓ Αντικειμένων βιβλίον ἐπισκεψάμενος. ἔχει 30 διὸ ᾧ μέμφεδ τῷ Ὁμήρῳ Ἡράκλειτος εἰπόντι “ὡς ἔρις ἔκ τε 
δὲ ὅτως. θεῶν ἔκ τ᾽ ὐρύπων ἀπόλοιτο" οἰχήσες, γάρ φησι πάντα. 

ἣν [.3. Ταῦτα τοῖς περὶ τῶν ἐναντίων εἰρημένοις προςίθησι, Ε. ἃ ὁ. τοὶς ΠῚ ὡρισμένως τήνδε τὴν φρόνησιν, οἷον τὴν Σ δ μ. 

ὅδ. χρήσιμα ὄντα πρός τε τὴν ὅλην τῶν κατηγοριῶν ̓ νε ρρμας, ὶ πρὸς λωνος, τὴ αὐτῷ αὐτῦ ἀφροσύνη, εἴπερ γένοιτο, ἐναντίαν εἶναί φασι, ὺ" 
τὴν τῶν τόπων εὕρεσιν" ἔςι δὲ ταῦτα, ὅτι τῷ ' ἀγαθῷ κακὸν τὴν τῦδε ὑγείαν τῇ αὐτῶ ἐκείνυ νόσῳ, ἀλλ᾽ αὶ τὴν τυχῦσαν τῇ 

πάντως ἐναντίον, τῷ δὲ κακῷ ποτὲ μὲν ἀγαθὸν ποτὲ δὲ κακόν" 35 τυχύση. Π μῴτοι ὁ ὃ ᾿Αριςοτέλης ὦ ἅτως ἔοικε τε. διὸ ἐν γένει 
δεύτερον ὅτι ἐκ ἀνάγκη τῦ ἑτέρυ τῶν ἐναντίων ὄντος ἢ “ὃ ἕτερον μόνῳ ἐν εἴδει τῷ εὐτς εἶπε Ὑίνε, τὰ ἐναντίκ. ᾧ Ἰάμβμχος 

πάντως εἶναι, ἐπὶ παν τῶν ἀτόμων πάντως ἐκ παν Ἐδτιν ὅτι δὲ ἀκολυθῶν φησὶ μὴ λέγεδχ, κῷ' δεῖξιν τήνδε τὴν ὐπὸ τῆδε 
περὶ ὑπεκείμενον ὸ αὐὸ Ζ τῷ γένει ἢ ἮΡΑ εἴδει ἐφξὶ τὼ ἐναντία, τῆ ἀφροσύνῃ ἐναῖσιαν; μέσως δὲ φρόνησιν ἀφροσύνη. κἂν ἐπὶ 
τέταρτον ὅ ὅτι τὰ ἐναντία ἢ ἐν ὩΣ αὐτῷ γέει ἐ ἐὰν ἢ ἐν ἐναντίος τινὸς δὲ τῶν ἀτόμων ὡρισμένως τὼ ἐναντία λέγη, ἀλλὰ τ ἀνα- 

Ὑϑρεαὺ ἢ ἢ αὐτὰ γένη ἐφίν. τύτων δὲ τὸ Καὶ πμέτυ ὰ ὅτι ὠγαϑῷ 40 φορὰν τὴν ἐπὶ τὰ μέσα. 

, καριὸν ἐξ ἀνάγκης ἐναντίον ἐςὶ δι᾽ ἐπαγωγῆς τὴν πίςιν ἐποιήσατο... ἮἌἌΜΜ, ἢ 142. διὰ τί δὲ εἰρηκὼς περὶ: ταὐὸν “ὦ ἢ εἴδει ἢ γές- 

[.8 ὁ. ἐν δὲ τῷ περὶ ᾿Αντικειμένων βιβλίῳ προσέθηκε τοῖς τρό- νει" ἀ προσέθηκεν “ἢ ἀριθμῷ" ὃ ἡ) ταύτον, ὡς ἐλέγομεν πρό- 

ποις τύτοις τῶν ἐναντιώσεων ἢ “ἐν τῶν μήτε ὠγαθῶν μήτε κακῶν τερον, ̓  γένει ἐςὶ ταὐὲν ἢ εἴδει ἣ ἀριθμῷ, ὥσπερ ᾧ ἡ ἑτερότης, 
πρὸς τὰ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακά, ὅτως λέγων “ὃ λευκὸν τῷ μέ- γένει αὶ ὡς ἄνθρωπος καὶ ὶ ἵππος, εἴδει δὲ ὡς ἸΞωκράτης κα ὺ Πλιίτων, 

λαν. ᾧ ὃ γλυκὺ τῷ πικρῷ ᾧ ὁ ὀξὺ τῷ βαρεῖ αὶ τῇ κνήσει τὴν 6 ἀριθμῷ δὲ ὡς ἄορ ξίφος φασγανον μείχαιραι ἢὶ τὰ τααῦτα. 
φάσιν ἐναντιῶςκ. ἀλλὰ ἕν πως ἑνὶ δοκεῖ ἐναντίον εἶναι, γῦν δὲ λέγομεν ὅν ὅτι ἢ ὡς ὁμολογώύμενον τῶτο παρῆκεν, ὡς ἡμῶν δυ- 

τῷ κακῷ δύο φησὶν ἐναντία εἶναι, τό τε ἀγαθὸν ᾧ “ὁ ἀντικείμενον ναμώων τῦτο προσυπακῶσαι, ἣ ἐπειδὴ εἰ ἡ περὶ ταὐὲν τῷ ἀρι- 
ἘΠΕ ὡς τῇ θρασύτητι ἥ τε ἀνδρεία ἡ δειλία, ὶ τῷ ὠγαθῷᾷῷ θμῷᾷ καταγίνονἢ τὰ ἐναντία, ἀλλ᾽ ὁ ἌΝ ἐδὴ μέδρ 
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44 ΣΙΜΠΛ. υ' ἢ, 5. ταύτης δὲ τῆς διαιρέσεως ὁ ὁ Νιοιόφρατος ᾿ἌΜΜ, ἢ. 143 δ. ἰςέον δὲ ὅτι “ἃ ' παλαιότερον ᾧ, ἐπὶ ἐμπιλα ' 

Ἀιγαμβάνεῦ, ἀνύπαρκτον λέγων ὰ τρίτον ἐν αὐτῇ τμῆμα" μὴ} ψύχων ᾧ ἐπὶ ἀψύχων εἴωθε λέγεὼς, ὁ δὲ πρεσβύτερον ἐπὶ μά- Ἴ γι ἌΣ 
δαί τινα ἐναντία ἅπερ ἐὶ μόνον Ὑδνη, ὑχὶ. δὲ ᾿εἴδη τινὸς ἢ τινῶν. νων τῶν ἐμψύχων. πο 2:. 
αὐτίχα γῶν ὁ ἐγαθὸν "κα ὃ κακὸν ὑπὸ τὴν ποιάτητα τάττεῦ δὴ ΣΙΜΠΛΔ, ν΄ 7. μὐνυὶς δὲ εἰώθασιν οἱ νευΐτεροι ὸ ἡραιῤμ ον 

. ἤτοι τὴν διάθεσιν ἢ τὴν ἵξον, ἄλλως δὲ πᾶν ἐναντίον ἤτοι ὑπό τι 5 πρότερον συνεπιφερόμενον ἃ Κὰ μὴ συνεπιφέρον δέ, ἢ συναναιρῶν ἕ' 

τῶν δέκα γενῶν ταχθήσεϊ καὶ ᾿. ἔςαι πάντως ὑπὸ γένος, ἢ μάτην μὴ φυγαμιρίμενον δέ, ἅπερ ̓ Αριφοτέλης συνέλαβεν ἐν τῷ ἀντι- 
ἐρηἢ “ὁ αὐτὰ Ὑέη εἶναι, ἢ ἔξω τῶν δέκα Ἐατηγοριῶν ἐςί, ὦ ρέων Φ' τὴν τῷ εἶναι ἀκολείθησιν. ἐκ ἀντιςρέφεν δὲ ἥδε διότι 
ἀτελὴς ἔςαι ἡ εἰς δέκα διμκίρεσις. ταύτην δὲ τὴν ἀπορίαν καλῶς ἐχ ὥσπερ ὄντων τῶν δύο ἔςι “ὃ ἕν, ὕὅτως ὄντος τῇ ἑνὸς ἔςι τὰ δύο. 

᾿ ἑρμηθεῖσαν οἱ περὶ “ὃν Πορφύριον λύυσι, Ἀρομες τῶν ἐναντίων ἌΜΜ. ἢ 144, ςοιχεῖα δὲ καλῶσιν οἱ ἐγρημέτμδι ὲ σημέζν με 

τὰ 5 ὁμώνυμα εἶναι τὰ δὲ ὑχ ὁμώνυμα, αὶ ὅτι τὰ Κ μὴ ἐμὲ 40 τὴν γραμμὴν τὴν ἐπιφάνειαν ᾧ τὰ τοιαῦτα ὅσα τῆς τῶν θεωρη- 
νυμα διεῖλεν εἴς τε τὰ μ ἐν᾽ Ὑέος τεταγμένα κα αὶ εἰς τὰ ὑπὸ τὰ μετ ἐποδεξεως προλαμβανεὼς εἴωθε, διαγράμματά δὲ αὐτὰ 2 ἦ δ τ  γτρ 
ἐναντία γένη, τὰ δέ γε ὁμωνύμως μὴ ὑφ᾽ ἐν γόνος ὄντα κῇ τὰ θεωρήματα. ὃ ἐπὶ τῶν Ὑραμμάτων δὲ τῶν ὶ λέξεων πρότερα τ 

πολλῶν δὲ λεγόμενα, διότι ἔοικε γένη τοῖς ἀφ᾽ ἑνὸς ὁμωνύμοις, αἱ συλλαβαί, τῶν δὲ συλλαβῶν τὰ ςοιχεῖα. “ὃ αὐὸὴ ἢ ἐπὶ τῶν 

αὐτὰ γένη φησὶν εἶναι. τοιῶτον δὲ ἢ “ὁ ὠγαθὸν ᾧ “ὃ κακόν" ὁμώ- λόγων ἐρῶμεν" προηγϑνῇ ΚΑ Ὁ τὰ προοίμια, ἀκολυϑεῖ δὲ ἡ προ- 
νυμὸν 5 ὁ ἀγαθόν... Θεόφραςος δὲ ἐν τοῖς ἑαυτῇ Τοπικοῖς 15 κατάςασις, εἶτα ἡ κατάςασις" τύτοις δὲ ἕπονῇ τὰ διηγήματα, ἡ, χες, 

τάδε γέγραφεν, αν ποτὶ πὶ τὸν λόγον" “ἐπεὶ δὲ ἐναν- εἶτα οἱ ἀγῶνες. ταῦτα δὲ πάντα τῇ τάξει μόνη “ὃ πρότερον “: τ 0 “ρα ᾿ 
τίαι τῶν ἐναντίων αἱ ἀρχαί, δῆλον ὅτι ἐδὲ ἐν ἑνὶ γένει ταῦτα, ἔχυσιν, ὅτε δὲ τῇ φύσει ὅτε τῷ χρόνῳ. ἐμ, 
καθάπερ ὑδὲ “ὃ ὠγαθὸν ἢ “ὃ κακὸν ἢ κίνησις ἡ ςάσις. εἴη δ᾽ ἂν ΣΙΜΠΛ. υ΄ .7. τῦτον δὲ ἂν τρόπον ἀλλοτριώτατον εἶναί 145 
ἡ ὑπεροχὴ ᾧ ἔλλειψις ἐναντία γε ᾧ ἀρχαί, ᾧ εἶδος ἢ ςέρησις." φησι τῆς Φ' ὺ πρῶτον σημασίας, ἐχ ὅτι ἀκ ἔςι πρῶτα τῷ ὄντι ὃ 
πρὸς δὴ ταῦτά φησιν Ἰάμβλιχος. 20 τῇ φύσει τὰ βέλτιςα ἃ τιμιώτερα ([. 7 δ), ἀλλ᾽ ὅτι Καὶ πάνυ συ- 

με ἌΜΜ. [. 142 ὃ. τί ὄν; δεῖ προο)εῖϊναι ταῖς δέκα κατηγορίαις νείθιςαι “ὁ πρότερον ἐπὶ τῶν τοιίτων" τὺς γῦν πατέρας καὶ ἡ διδα- 
“τὸς ἑτέρας δύο, τὴν τῷ ὠγαθῶ ὦ καχῦ, ὡς μηκέτι δέκα εἶναι σκάλες, καίτοι τιμιωτέρυς ὄ ὄντας, ἐκ εἰώθαμεν κτ' τῦτο προτέρυς 

τὰς κατηγορίας ἀλλὰ δώδεκα: φαῖ ὃν ἦν ὅτι ταῦτα γένη ἐκάλε- λέγειν, δὲ συμπέφυκε ὃ ὲ τὸ προτέρω ὄνομα, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων 
σεν καὶ κ᾿ ὃ αὐ σημαινόμενον ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις, λέγω δὴ εἶχε τρόπων. μήποτε δὲ αὶ διὰ τὴν συνήθειαν ἀλλοτριώτατον εἶπεν 
ὡς καθ᾽ αὐτὰ τύτων ὑφεςτριότων ὥσπερ αὶ αἱ κατηγορίαι, ἀλλ᾽ 25 εἶναι τῷ προτέρυ αὶ ὺ ὑφέρυ ὃν τρόπον τῦτον ὦ δ τὴ συνηθείᾳ 

, ὅσπερ δὲ ὁ Πλάτων γένη τῶν ὄντων εἶπε τὰ πότε ἐ ὑεῖ, φημὶ πολλείκις πρῶτον “ὃ τιμιώτερον λέγομεν), ἀλλ᾽ ὅτι ἃ πρότερον κα ὺ 
Ι ᾿ὴ τ ὃν τὴν ταυτότητα τὴν ἑτερότητα τὴν κίνησιν τὴν φάσιν, ὕξερον ἐν τοιαύτη φύσει βλῷ εἶναι ὡς ἐν χρόνῳ ᾧ ἀριθμῷ “ἃ 
διὰ “ὃ ἐν πᾶσι τοῖς ὅσι θεωρεῖ, ἐχὶ δὲ τῷ αὐτὰ καθ᾿ αὐτὰ ὃν ἢ δύο ᾧ ἐν λόγῳ “ἃ προοίμιον καὶ ἡ διήγησις. 
ταῦτα ὑφεςνριέναι" ὅτω δὴ καὶ ὺ δ᾽ Αριρστέλης ἐνταῦθα γένη εἶπεν ἌΜΜ. ἢ 145. πέμστον προςίθησι τῦτον" ὁ 2) τέταρτος, 14 

ὦκα; ὁ ἀγαθὸν ὁ ὸ κακόν, ἐχ ὡς αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ἀλλ᾽ ὡς ἐν 30 ὡς εἴρη, ἀλλότριος ἦν τῶν τῷ προτέρω σημαινομένων, ἐπειδήπερ ἢ 
πάσαις ταῖς κατηγορίαις θεωρόμενα. ἔσι γάρ τι ἢ ἐν ἐσίᾳ ὧγα- ἀπὸ τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως καὶ ἢ ἐκ ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν πρα- 

βὲν ἡὶ κακὸν ἢ ἐν ποσῷ ἢ ἐν ποιῷ ᾧ ἐν ταῖς ἄλλαις χατηγο- Ὑμαΐτων ὑπῆρχεν... ἔςι δὲ “ὃ πέμπτον τῷ δευτέρῳ ἐναντίον" 
βαις... ἐκριβολογωμένοις δὲ δὲ ἐναντία “ἃ ὠγαθὸν ἢ πὸ κακὸν ἐκείνυ 5 μὴ ἀντιςρέφοντος κῷ' τὴν τῦ εἶναι ἀκολύθησιν, μήτε 
φανήσεῦ, ἀλλὰ νῷ ςέρησιν ὺ ἕξων ἀντοιεέῖδχ, αἰτίωυ ὄντος τῷ ἑτέρυ τῷ ἑτέρῳ, τῦτο ἢ ἀντιςρέφει ἡ) αἴτιόν ἐς! 

μ. ΣΙμπλιυ ἢ 6). ἐχρήσατο. ἢ τῷ προτέρῳ (ὁ ̓Αραοτέχης 35 τῦ τίν ὰὸ τὰ τὴς οἷον ὃ πατὴρ ἢ ὁ υἱός" ταῦτα γδ ἀντιςρέφα 
ιν σε τῷ περὶ τῆς ὑἀσίας »όγῳ καὶ ἡ ἐν τοῖς πρός τι, εἰπὼν “ὃ πρὸς ἄλληλα κτ' τὴν τῦ εἶναι ἀκολείθησιν" ὁπότερον ὃ ἂν τεθῆ, ὃ 
ἐπιςηὴν τῆς ἐπιςήμης πρότερον ἂν δόξειεν εἶναι (ρ. 7 28). διὰ ἔπεβον πάντως ἀκολυθεέϊ. ἔς! μέντοι “ὃ ἕτερον αἴτιον τῷ λοιπῶν, ὃ 
τῶτο ὧν ἡ τὸ προτέρω πολλαχῶς λογομώυ τὴν διαίρεσιν ποιεῖ, πατήρ φημι τῷ υἱῶ. 

᾿ αὶ πάντας τὺς τρόπος πα; ς (ἢ ἄλλυς γῶν ἐκ ὀλίγυς προςί- ΣΙΜΠΛ, ν' ἢ. 7. πώτε ὶ ἦν αὐὲς ἐνταῦθα τῷ προτέρυ ιν 

θησι ᾧὶ αὐὸς ἐν ἄλλοις ᾧὶ ὁ Στράτων ἐν ἘΠ περὶ προτέρυ ἃ ὑςέρν 40 τὸς τρόπυς ἐξέθετο, ἂν κθ' χρόνον ἐν Φ φύσιν ὃν κτὶ τάξιν ὃν ὦ 
πρρνυκὶ ἀρκῶνταις δὲ πρὸς εἰσ θέντ' - δύν λ αἰτίαν" με ἤρχ Ν Ἢ γωγὴν ὸ τὸς ἐκτε ας οἰόμε τῷ δύναμιν ἐν αἱ αν" δῆλον δὲ ὅτι ὁσαχῶς “ὃ πρῶτον, το 
τος, πρῶτον ἢ 75 τρόπον τῇ προτέρω ἢ κυριώτατον. ἂν κῷ' χρόνον σαυταχῶς ἂν ἢ “ὃ ὕςερον λέγοιτο... ἐν ἄλλοις δὲ πρότερον λέ- ’ 
ἔναί φησι, καθὸ “ὃ πρῶτον τῷ χρόνῳ πρεσβύτερον ᾧ παλαιότερον γει ὦ “ὃ μέρος ὃ ἐν τῷ ὁρισμῷ τῷ πράγματος, ὅπερ ὡς ὑλικὸν δ᾽ ΓΟ τος ὡξει 
λέγμιν, τί τίμια τιθῶτες ταῦτα τὰ ἐνόματα. λέγεδ δὲ κυρίως οἶμαι λαμβανόμενον αἴτιον ἐν τῷ πέμπτῳ τρτῳ περιεθήσεϊ, ΚΝ 
ἃ καὶ πρεσβύτερον ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, ᾧ μάλιςα ἀνθρώπων, καθὸ 45 τῷ αὐτῷ ω , τρόπῳ ὡς ἡ ὕλη τῷ δὼ ἑπόμενον, αὶ μώτοι ἀντιςρέ- 
Πυθαγόραν “Ξωκράτυς πρεσβύτερον λέγομεν, ἂ δὲ παλαιότερον φε φ τὴν τῷ εἶναι ἀκολυίθησιν. λέγει δὲ καὶ ἡ ἃ τέλος πρότερόν τε 
ἐπὶ τῶν ὠψύχων ᾧ τῶν πραγμάτων, ὡς τὰ Τρωϊκὰ τῶν Περσι- εἶναι ἡ γνῳριμώτερον αὐταῖς, κἂν ὕςερον ἦ τῇ φύσει. ἐν δὲ τοῖς 
κῶν παλαιότερά φαμεν ᾧ ταύτη πρότερα. Μετὰ τὰ Φυσικὰ (δ΄ 11) ὅτως ὁ πρότερον καὶ ἡ ὕξερον διαιρεῖ ἢ... 
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[.8. λέγε δὲ πρότερον ὦ χθ' φύσιν ἡ ἐσίαν ὅσα αὐτὰ ἃ ἐνδέ. ὕςερον τάττει “ἃ ἅμα, διότι ἀντίκειἢ πρὸς ἐκεῖνα, ὡς δηλοῖ ἃ τῇ 
χεῦ ἄνευ ἄλλων εἶναι, ἐκεῖνα δὲ ἄνευ τύτων μὴ ἐνδέμεῦ. ᾧ ἀποφάσει αὐτῶν δηλῶοχζ διὸ ᾧ πρότερον τῷ ἅμα αι 

τρόπῳ ὦ ὁ Πλάτων ἐχρήσατο ὶὶ αὐὸὲς ἐνταῦθα. ὅτω Σ ὅν ἐκεῖ ἀἀντιδέτος ἐκείνων τρόπυς ἢ κῷ' τάξιν πως ἀπηριθμήσατο τὴν 
τὸς τὸ προτέρυ καὶ ὼ ὑφέρυ τρόπυς ἀπηριθμήσατο, δ δῆλον ὅ ὅτι πε- αὐτήν. 

ὙΠ: ἐν τύτοις οἱ ἐν ταῖς κατηγορίαις ἐρήϊαενοι, ὁ Ψ, ᾿ χρόνον 5 ΔΑΡΈΡΝ δὲ σημαινόμενον τῇ ἅμα τίθησιν ὅπερ τῷ ὀρεῖα 
ὁ νῷ τάξιν καὶ ἢ ὁ κῃ ̓ δύναμιν ἐν τῷ πρώτῳ, τὰ δὲ κϑ' φύσιν ἡ τέρῳ ᾧ τῷ πέμπτῳ τῦ προτέρε καὶ αὶ ὑξέρυ σημαινομένῳ ἀντέθυρεν 

αἰτίαν ἐν τῷ ἐχάτῳ. οἱ μέντοι δέτε τρόποι οἱ τ "παῖς κατηγο- εἰκότως. 

βίαις ἀναχθήσονν εἰς τὰ ἀνωτάτω γόη ὃ ὕτως, ὁ τ Γ᾿ χρόνον εἰς τρίτον τὸ ἅμα σημαινόμενον παραδίδωσιν, ὦμα λέγων τὰμι 

τὴν ποτὲ κατηγορίαν, ὁ δὲ κ᾿ φύσι καὶ ᾿ ὲ ̓ὐανκιθεν ἢ μὴ συνα- ἐκ τὸ αὐτῷ γόυς ϑυτιλιηξημάνα ἀλλήλοις, ἀντιδιηρῆνχ, δὲ λέγε Ὁ 

ναιρεῖοχ, δὲ ἢὶ ὁ κῷ' δύναμιν ὁ ζ' αἰτίαν ὑπὸ τὰ ὶ πρός τι, ὁ δὲ το τὰ κ' (φ' ἢ. 1) τὴν μίαν ἡ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν ἀναφερόμενα" 
κῷ τάξιν ὑπὸ ὃ κεῖῶζ, δῆλον δὲ ὅτι ὃ. ἂ Ὑςεβεν ἐν ταῖς αὐταῖς ἑνὸς γδ ἔτι ὅ ὅτε γένυς πλείονες Ὑἥνονῦ ἐδ βεσειξ, αἱ (ἃ ᾧ ἰσο- 

ζ, «Ὦ - ἔστ κατηγορίαις ἐν αἷς ἡ ὃ πρότερον, ἢ ὁ Στράτων δὲ ὁ Λαμ- φοίχως, ὡς ὅταν τῶν σωμείτων τὼ θερμὰ τὰ δὲ ψυχρὰ λέγω- 
ὡσνκ. μξωσνι. ψακηνὸς ἐν τὴ περὶ τῶ ΤΕ ὃ Ὑτέ Ὑσέρυ μονοβίβχῳ πολλὸς ἃ ἀπὴς μεν, ἣ τὰ αὶ ἔμψυχα τὰ δὲ ἀν τ ἡ καλῶσι ταύτας ἐπιδιαε- 

χιωσ. ριθμήσατο τρόπυς, ὃς νὸ γατὸν εἶναι ὑπὸ τὸς πέντε τὶς ἐν- ρέσεις" αἱ δὲ “ὃ πρότερον ἔχυσαι ἡ ὕξερον, ὡς ὅταν “ἃ ἔμψυχον, 

μαμῳ λεγομένυς πρραν οἷον μερισμὸν ἐκείνων ὄντας. ὑπὸ 15 ταὐὲν δὲ εἰπεῖν “ὃ ζῷον, διέλωμεν εἰς “ὃ πτηνὸν ἡ “ὃ χερσαῖον 

Α' 5 ὃ τῷ χρόνῳ πρότερον ταχθήσεῦ “ὃ ἀτελὴς τῷ τελείν λεγό- ἔνυδρον" ᾧ καλῶσι Ἰῥμα τῷ ζῴ ὑπϑδιαίβεσα. ἀντιδιαίρεσις 
μένον, διότι ἕχατον ἐν πᾶσι ὃ τέλος. ὃ δὲ αὐὸ ἡ ὑπὸ τὴν τάξιν. μώτοι ἐςὶν ἡ κτ' τὴ αὐτὴν ἢ μίαν τομὴν γινομώνη τῶν διαιρη- 

ἔτι δὲ ὑπ᾽ ἄμφω ταῦτα ἡ ὃ τὴ ἀξίᾳ καὶ δυνάμει καὶ ᾧ τῇ φύσει μάτων ἀγτιθέσιο, ὥςε τῷ αὶ ἐμψύχῳ ὃ ἄψυχον ἀντιδιηρῆοχ,» ἐκ 
πρότερόν ἐ ἐφνν ὃ ἐπιςήμη πρότερον, οἷον μονάδος ἣ δυάδος κα ὶὶ πλή- τῆς αὐτῆς γενόμενον τομῆς, τῷ δὲ πτηνῷ ὃ πεζὸν ἢ ὁ ἐγυόβενι 

θυς ἢ ὠρτίωυ ἢ περιττῷ ., ταῦτα ἡ ἐδὲ ἐρηξβεϑεο να, κῷ τὴν τῷ εἶναι 20 ᾧ ἕκαςον δὲ τύτων εἰς εἴδη πάλιν τέβνεδοος τύτῳ δὲ τῷ ἅμα 
ἀκολύθησιν, ὥσπερ ἐδὲ ἡ ἐπιςήμη αὐτῶν. πρῶτον δὲ ἢ τῷ δὴν μηδὲν ἀντικείμενον πρότερον κα ὺ ὕξερον παραδεδύεχ, λέγει 
χρόνῳ ὶ τῇ ἀξίᾳ, ὧν “ὃ ἔργον πρότεμον, οἷον “ὃ ἀγαθὸν τῷ κακῶ" ὁ Ἰάμβλιχος ἀντικεῖος τύτῳ τὰ κτ' προτέραν ᾧ ὑςέραν γιό- 
ἀ δὴ ψυτηρίας ὸ δὲ φθορᾶς αἴτιον, πρῶτον δὲ ὃ εἶναι τῇ μενα διαίρεσιν. 
φθείρεν, καὶ ὺ χρόνῳ καὶ ἢ ἀξίᾳ. ΤΡΡῈΝ δὲ τῇ φύσει ὡς μὴ ἀντιςρέ- φ' ἢ 1 ὁ. ἴσπι δὲ ἅμα 9 τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ῦ τέπῳ ἐγγϑέμανα 154 

: φον κτ τὴν τῷ εἶναι ἀκολεθησιν, ὅπερ δυναὸν εἶναι θατέρυ μὴπ ἀλλήλων, ὥσπερ ἢ πρότερον κα ὼ ὅὕξεροι ΔΕ πὸ Ψ τόπον" τὰ ΖΝ 
τοῖος - με ὄντος, ὡς τόπος σώματος ἢ σῶμα χρώματος. ὁμοίως δὲ καὶ ὃ εἰ ἐν τᾷ αὐτῷ τόπῳ καὶ ὸ ἐν τῷ αὐτῷ ἀγγείῳ ὄντα ὦμα λέγομεν ἢ 
ἀῶ ας ζι άτερον ἐν θατέρῳ πέφυκε γίνενχ, οἷον ἡ ἐσία ποιῶ Ὁ ποσῦ, ὅτως ἡ ἐμϑ, ὸὰ δὲ ἅμα τῷ ὁμῖῶ ὡσαύτως λέγεῦ- ἦ δὴ ὦ «Μὰ πόλεμός 

δὲ ᾧ ὃ Ψ' φύσιν πρότερον τῶ παρὰ ὶ φύον ([ 8 δ) ὶ ὁ νόμος τῆς τε: δαμᾷ ᾧ λοιμὸς ᾿Αχαιές, φησὶν Ὅμηρος... μήποτε δὲ ἐδὲν 
Υ παρανομίας ὶὶ ἡ ἕξις τῆς σερήσεως. ὑπὸ δὲ “ὁ τῇ ἀξίᾳ πρότερον͵ τύτων τῶν εἰρημένων ὦ ἰὰν κυρίως δυναὲν λέγειν, εἰ μὴ ἄρα πλα- 

αὶ ὃ δυνάμει τάττοιτο ἂν τὰ ὶ τῷ τἰμιωτέῤῳ συγγενέςερα, ὡς “ὃ 30 τικῶς" ὅτε δὲ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ δύο σώματα εἶναι ὅτε κεῖοῦς, 
ποσὸν τῦ ποιῶ προτάττοιτο ἄν, διότι “ὃ βὶ ποσὸν μέρος τῆς ἀσίας δυνατόν, ἵνα ἢ ὦμα λέγη κυρίως. διὸ ὺ παρῆκεν αὐτὰ ὁ ̓Αρι- 

; οὶ δὲ ποιὸν ὅ. καὶ εἰ ἃ αὶ μετέχει γενέσεως ἡ φθορᾶς, ὡς ὁ χρό- σοτέλης... μήποτε δὲ ἐν τῇ Μετὰ βῃ ᾧΦυσικὼ “ὃ πρότερον κα ὴὸ 
ι νος, “ὃ δὲ ὅ, ὡς ὁ τόπος, ᾧ “ὃ  χωριςὸν ὁ δὲ ὅ. ἄνευ δ ὕςερον κ᾿ τόπον ἀφορίζεῦ, πρότερον ἢ αὶ κῷ' τόπον λέγων ὃ τὴ 

αἰϑ)ήσεως εἶναι τὴν ψυχὴν ἀδύνατον, ἄνευ δὲ ἐπιθυμίας εἶναι υἰβισμεθη ἀρχὴ »τ' τόπον πληδιαίτερο, ὕςερον δὲ “ἃ πρότερόν ἐρι 
δυνατόν. ἢ ὃ ἡμέρὶς τῷ μεριςῦ- ἀρχῇ γὃ ὁμοιότερον" ὥςε ἡ 35 ὃ καὶ ὺ ἅμα φ τόπον τῷ προτέρῳ τότῳ καὶ ἡ ὑςέρῳ ἀντικείμενον. ἔςι 
κύκλον ὃ κέντρον. ἢ ὃ μᾶλλον τῷ προτέρυ μετέχον, υὑς “ὁ ἀΐδιον δὲ καὶ ὺ ἄλλο ἅμα Φ' τόπον, τῷ Φ' τόπον χωρὶς ἀντικείμενον. εἰ δέ 

τὸ ἀγαθὰ ὁ φθαρὲν δὲ τὸ κακῦ, ἢ ὁ ἄρτων δυάδος τὸ δὲ τις ἀπορέ διὰ τί μὴ πᾶσι τύτοις ἐπεξῆλθεν ὁ ̓ Δριφοτέλης, ἀρ- 

ΩΝ τριαίδυς. ὶὶ εἐ ὃ αὶ ἕξ μόει χρόνον τινὰ “ὃ δὲ καὶ μένει, οἷον κεῖ λέγειν ὅτι ὅσα πρὸς σαψψειαν αὐτῷ τῶν φθασάντων ἥ ἥρμοττε, 
αῶμα κινήσεως ἢ μόν. ὑπὸ δὲ ὃ τῇ τάξει πρότερον εἴη ἂν “ὃ τὸ ταῦτα  διώρδωσε, τὰ περιττὰ παραμιμπάνων διὰ “ὃ τῆς εἰσαγω- 
μεταξὺ πρότερον, ὕςερον δὲ “ὃ τῷ μεταξὺ ὅ ὑερδ, ὑπὸ δὲ ὃ τοῖς 40 γῆς σύμμετρον. 
ἀντιςρέφυσιν, ὡς αἰτιῶδες, πρότερον ἂν εἴη “ὃ ςοιχεῖον. ἢ αὖ ἐμνημόνευσε ' τῆς κινήσεως ἡ ἐν τῷ περὶ τῷ ποσῦ λόγῳ, 156 
ἢ “ὃ μέρος τῷ ὅλων, ὡς “ὃ πεπερασμένον τῷ ὠπείρυ. ὃ εἰ θάτερον αἱ δὲ περὶ τῷ ποιεῖν ὺ παΐχειν κατηγορίαι ὅτως εἶχον συγγενῶς " 

μ ἐκ θατέρω, οἷον ὁ χαλκὸς τῷ ἀνδριάντος " ὑλικὸν δὺ αὶ ὅτος αἴτιον. πρὸς τὴν κίνησιν ὡς ἢ γένος ἀμφοῖν δέξαι τὴν λίνησν ἀὶ τοῖς 
Ἂπ ἔμ ὅτι δὲ δὲ αὐὺ κατ᾽ ἄλλο καὶ ὺ ἄλλο αὶ πρότερον ὼ ὕξερον εἶναι δυνα- τυχῶσι τῶν φιλοσόφων. εἰκότως ὧν ἡ περὶ κνήσεως διαλέγες 
᾿ τι αν: τόν, ὃ αὐδς ὁ Ξτράτων ἐνεδείξατο, ἕν χρόνον καὶ ἢ ἐν τόπον πρό- 45 τὰ εἴδη τῆς χνήσίως διαιριίίμενος, τυτές! τῆς μεταβολῆς" κοινό-- 

πος τη δὺς “« τα ἡ ὕξερα ἀλλήλων δεικνύς. τερον 75 κινήσεως εἶπεν ἀντὶ τῆς μεταβολῆς " ἐπειδὴ ([. 2) ὃ ἐν 

ἷ “ὐαῇ “πῇς 80. Χρησαμενος κα ὴὶ τῷ ἅμα ἐν τοῖς περὶ τῶν πρός τι λόγοις, τοῖς περὶ ἀσίας λόγοις τὴν ἄτομον ὑσίαν κ᾽ τὴν ἑαυτῆς μεταβο- 
ὔῳ: ὌΝ τ "τὰ Ἴ εἰκότως ᾧ περὶ αὐτῷ αὐύώ διδάξαι. μᾷ' δὲ “ὃ πρότερον ᾧ λὴν ἔλεγε. δέχεν, τὼ ἐναντία, εἰκότως διαιρεῖ ἢ τὴν μεταβολήν: 
Χιρτν δι. (ἴ 

δον το νίων 1 ν" ̓ 

ι 
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αὶ εἴδη δὲ κοινότερα εἶπεν" ἀ δ δοκεῖ αὐτιῷ γένος εἶναι ἡ μετα- μικτὴν ὦσαν ἐξ ἀλλοιώσεως ἢ φθορᾶς, μᾶλλον δὰ ἁπλῆν ἔσαν" 
βολή, ἣν διαιρεῖ ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως εἴς τε τῆς γὺ ἀλλοιώσεως διαφέρει ὅσον “ὃ ποσὸν τ᾽ ποιῶ διενήνοχε, τὴς 
γένεσιν ᾧ φθορὰν ᾧ εἰς τὰς ἄλλας μεταβολάς, ἃς κινήσεις καλεῖ, δὲ φορᾶς, ὅτι ἐκ ἀπολείπει τόπον ὡς τὰ φερόμενα, εἰ δὲ ἐπι- 

«ὔξησο μείωσιν ἀλλοίωσιν ὺ τὺ Ψ' τόπον μεταβολήν: ἀλλὰ λαμβάνει τόπον πλείω τῷ ἐξ ἀρχῆς “ὁ αὐξόμενον ἢ ἀπολείπει 

τίς β Ἷ ἐσία τῆς χνήσεως ἡ τίς ὁ ὅρος αὐτῆς, ᾧ εἰ γένος ἐξὶν ἢ 5 μειίμενον, ἡ ἐπίληψις ᾧ ὠπόληψις ( 2 ὁ) τῷ τόπυ κῷ συμ- 

ὅ, αὶ τὰ ἄλλα περὶ αὐτῆς ἀκριβὴ θεωρήματα ἐν ἄλλοις ἐξήταςαι, βεβηκὸς γίνε, προηγωμένως δὲ ἡ Ἷ » “ὃ ποσὸν συνίς αἴ κίνησις. 

τῆς φυσικῆς ὄντα πραγματείας οἰκεῖα" δαιρέσεις δέ τινας αὐτῆς ὁ μώτοι Πλάτων πᾶσαν τὴν κατ᾽ εἶδος διαφορὰν μένοντος τῷ 

παραδέδωκεν, ὥσπερ εἴωθεν ἐν ταῖς εἰσωγωγαῖς γίνεωζ,. ὑποκειμένυ ὡς ἀλλοῖον ἀλλ ἐχὶ ὦ ὡς ἄλλο ποῶσαν ἀλλοίωσιν ἐκαΐ- 
᾿ἌΜΜ. ἢ. 147 ὃ. ζητητέον. δὲ τίνος ἕνεκεν ἐνταῦθα ταύτης λεσεν" ὑπέπιπτε δὲ αὐτὴ ἢ ἡ αὔξησις ὴ ἡ κϑ' πούτητα μετα- 

ἐμνήρ)η. τινὲς μ' ἦν εἰρήκασιν ὅτι ἐπειδὴ τῶν κατηγοριῶν αἱ τῷ ιο βολή. μήποτε δὲ ὸ αὔξησις ἢ μείωσις ἐν μέσῳ τῆς τε ἼΡ- 
ποιεῖν ἡ παΐχειν κινήσεις ἦσαν, ἐδὲν δὲ εἶπε περὶ αὐτῶν, διὰ ταύ- σεως ᾧ φθορᾶς ἡ τῆς ἀλλοιώσεως καθεςήκατον" αὶ γ) καθόσον ἢ 
τὴν τὴν αἰτίαν ἐνταῦθα ἐν περὶ τῆς κινήσεως ποιεῖ ἢ λόγον. μή- σία ἀσίας προυλήκη γίνε) ᾧ ἀποβολή, γενέσει ἡὶ φθορᾷ ἌΡΑ 

πως γαρ, φασίν, ἡ ἢ κίνησίς ἐςι γένος, εἰδὴ δὲ τῆς κινήσεως καθόσον μέντοι μένοντος τῇ αὐτῷ εἶδος ἡ μεταβολὴ γίνεῦ, ἀλ- 
ἄλλα τε πολλὰ ἃ “ὁ ποιέν ἢ ὃ πάχειν. τινὸς Α' ὃν ὅτω περὶ λοίωσις μᾶλλόν ἐςι “ὃ συμβαῖνον. εἶδε μέντοι ᾧ ὁ Πλάτων τὴν 
τύτων διωρίσαντο, ἐκ ἀποδεκτέον δὲ “ὃν τοιῶτον ἄντα ἐ 25 15 αὔξησιν αὶ μείωσιν κ᾿ πρὸ ̓Αρισοτέλεις ἐ ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων 
προήρνῦ ὁ ὁ φιλόσοφος περὶ τῷ ποιεῖν ὶ πεχειν πλέον τι τῶν ἐξ (ρ. 898) γράφων ὅτως “ὃ Ἂν συγερνόμενα αὐτῶν αὐξανεῖ, 
ἀρχῆς εἰρημένων εἰπεῖν. ἄλλως τε εὶ ὡς ἐν ἀρχαῖς ἐλέγομεν, “ὁ διακρινόμενα δὲ φθίνει τότε ὅταν ἡ καθεςηκυῖα τάξις ὑέων δια- 

Η' κινεῖν ὑπὸ “ὃ ποιεῖν ἀνάγεῦ ἡ “ὃ κινέϊῶχ, ὑπὸ “ὁ πάσχειν, αὕτη μένη." αὐὺς μέντοι ὀχὶ ἐξ μένον ἀλλ᾽ ὀκτὼ ποιεῖ τὰ τῶν φυσι- 
μότοι ἡ κίνησις ὑκέτι" ὦ γάρ ἐςιν ἡ κίνησις ποιεῖν. ἐλέγομέν τε κῶν κινήσεων εἴδη, προςιθεὶς τύτοις τὴν σύγκρισιν ̓  διάκρισιν 

ὅτι αἱ κινήσεις κα κατηγορίαι εἰσὶν ἀλλ᾽ ὁδὸς εἰς τὰς κατηγορίας, 20 τῶν σωμάτων, ἑπομώην Κ τῇ κῷ τόπον κινήσει, ἐκ ἄλλην δὲ 

τί ὅν ἡμεῖς ΧηδὰΡ; ὅτι ὥσπερ τῶν προλαβυσῶν φωνῶν τὴν δὶ- ΠῈΡ᾿ αὐτὴν ὅσαν. λαμβάνεῦ, δὲ τῷ ᾿Αριςοτέλως ὁ ὁ Νυωάςρατος 
δασκαλίαν ἐπῳήσατο διὰ “ὃ μεμνημονευκέαι αὐτῶν ἐν τῇ τῶν ὡς ἀ καλῶς διάφορον τῆς αὐξήσεως τὴν ἀλλοίωσιν διὼ τϑπαρα- 
"ατγριῶν διδασκαλίᾳ, ὅ ὅτω δὴ κἀπὶ τῆς χωήσεως ἐρῶμεν" ἐμνη- δείγματος ἀποδείξαντος ΤΏ κα ἃ τετράγωνον καὶ ἢ τῷ γνωμονος 

μόνευσε δ τῆς κινήσεως ἐν τῷ περὶ τῆς ἐσίας λόγῳ. παριίθεσιν, ὡς ̓αὐξαϑυ μῶν μώ, αὶ ταϑτα οὐδορ ἀτέρ! διπλὰ γάρ 

ΣΙΜΠΛ. φ' ἢ. 2. ἐγκαλεῖ δὲ ὁ Νοιόςρατος ὅ ὅτι ἐν τὴ 5 φησιν εἶναι τὰ χήματα... ἔδει δὲ ἐννοεῖν ὅτι ἢ αὐξείνεςα, δυ- 
Φυσιχὴ ᾿Ακχροάσει (ὅ 1) τὴν γένεσιν ἡ τὴν φθορὰν ρύ9 εἶναι ναὸν ἐν τῇ αὐτῇ μορφῇ Ἡροδὰ ὶ τῇ αὐτῇ ποιότητι, κ' μέγεθος 
»ήσεις, ἐνταῦθα δὲ ὺ αὐὴς εἰς τὰς γμήσεις συγκαταριθμεῖ. μόνον γινομένης τῆς διαφορᾶς, ὡς ὅταν τὸ ̓Αλέξανδρυ εἶδος ἢ ἐν 
χαΐτοι ῥᾷδιον ἦν συνορᾶν ὅτι πρῶτον ἃ Κὰ εἰκὸς ἦν κοινῶς ἐνταῦθα σφενδύνη δακτμλι γένοιτο ᾧ ἐν τῷ ἍΝ εἰς κολοσσὸν Αλεξανδρω 
τῷ ὀνόματι χρήσαν, τῆς κινήσεως ἀντὶ τῆς μεταβολῆς, ἐπεὶ διηματιδέντι. 

(0.2... τ αλλ; 

νὴ 7 
δ εὐὕσ 

ταὐὸδ ἐνταῦθα, ὡς ἐν ἰσαγωγῆ χ τὴν γεκρατηρευῖαν συνήθειαν 30 Ε. 2 ὃ. ἀλλὰ τίς ὁ γνώμων αὶ πῶς ὃ τετράγωνον αὔξεῦ τῆιδε 
ἐχρήσατο τῷ ὀνόματι, ὕ. ὕςερον δὲ ἂν τῇ Φυσιχῇ ᾿Ακροάσει προηγύ- περιθέει τὸ γνώμονος, ἀξ έσερο διὰ τὸς ὦ ἀγειυμετρήτις ἑπτέον. 

μενον πεἰὶ τύτω πουέμενος λόγον “ὃ ἀρέσκον ἑαυτῷ δοωμιαζει, τετράγωνον χῆμα καλεϊἢ ὁ τὰς τέσσαρας πλευραῖς τε ᾧὶ γωνίας 

τὰ γινόμενα ᾧ φθειρόμενα μὴ ἀξιῶν λέγειν κινεῖοις, διότι ἡ κίνη- ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, οἷον “ἃ αβγδ' τύτυ διάμετρος ἤχθω ἡ ἡ βΥ, 
σις τῶν ὑψεφηριότων ἐς». μεταβελλει δὲ ἡὶ ταῦτα ὺ ἐκεῖνα" ᾧ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς αβ' τυχὸν σημεῖον ὰ ε΄, ἡ διὰ τῷ ε΄ ὁπο- 
διὸ κοσὴν ἔθετο τὴν μεταβολὴν ἐκεῖ, ᾧ τὴν γένεσιν ἢ φθορὰν ἃ5 τέρᾳ τῶν αΥ ́ βδ' παράλληλος ἤχθω ἡ εζ΄, διὰ δὲ τῷ η΄͵ ὅπερ ἐςὶ 
ἐκέτι κινήσεις ἀλλὰ μεταβολεὶς ἀφωρίσατο. ἰςέον δὲ ὅ ὅτι δή κοινὴ τομὴ τῆς τε διαμέτρε ἢ τῆς ἀχθείσης παραλλήλε, ὑποτεθῷ 

μόκριτος ἀρχὰς τῶν ὄντων τὰς ἀτέμυς ὑποθέμενος μόνην τὴν » τῶν αβ' γδ΄' παράλληλος ἤχθω ἡ ηθ΄. ἢ ἐν τῷ αβγδ' ̓χωρίῳ τεσ- 

τόπον εἰσῆγε κίνησιν" ἡ ηγ τὰ ἀλλοκίμενα »τ' τόπον ἡγεῖτο κι- σαάρων ὄγτων τετραπλεύρων, τῷ κα' ἡ ἔτι τῷ βκ' αὶ κγ' ἡὶ κδ΄, 
νεῶχ, λανθάνειν δὲ ἐν τῷ μὴ ὅλα τὰ μέρη τόπον ὠμείβειν ἀλλά τετράγωνα ἐςι τὰ δύο ακ' κδ΄, εἶτα παραπληρώματα λέγεῦ 
τα ἀφανὴ ἡμῖν ὄντα" διὸ μόνα δοκεῖν νῷ τόπον ινεῖος, τὰ 40 ὡς συμπληρῶντα “ὃ ὅλον χῆμα μὲ τῶν δύο τετραγωνων προηγθ- 
εἰδητὰ συγκρίματα μεταβάντα τόπον ἐκ τόπυ, ἢ ὅλα ὁμῦ, ἢ μώνην ἐχόντων πεν διὰ “ἃ ὡρισμένον. ταῦτα ὅν τὰ δύο δρᾶ: 
ὧν ἄν μέρη αἰδ)ητὰ κινῇ τὸς ἀλλήλων μεταλαμβάνοντα τόπυς, πληρώματα, πὸ ακ' κδ' μ' ἑνὸς τετραγώνυ ὁποισῶν Ὑμύμων 
ὡς τὰ ἡμικυκλίω ἡ τῆς σφαίρας μέρη, ὅταν περὶ ἄξονα ἡ σροφὴ καλείν)ω, ἢ ὅτι τῷ τρίτῳ φοιχείῳ ἔοικε “ἃ χῆμα ([. 3) ᾧὶ ὅτι 
γνηῦ. Πλάτων δὲ συνιδυν ὅτι πολλὰ τῶν κιρυμένων αὶ Ψ' τό- Ὑνωματεύει καὶ ὸ κρίνει “ὃ λοιπόν" αὶ ὃ ἀφαιρόμενος ὁμοιόχημον τῷ 
πον κινεῖ ἢ, ὡς τὰ ὶ θερμαινόμενα καὶ ὺ λευκαινόμενα, δεύτερον εἰσή- 45 ὅχῳ τῷ ἐξ ἀρχῆς ὸὺ καταλειπόμενον ποιεῖ͵ ἢ προςιθέμενος ἐμοί. 
γαγε τὴν ἀλλοίωσιν ὡς ἑτέραν τῆς Ψ τόπον ᾧ μήτε κτ' ἀντι ὅχημὸν τῷ ὅλῳ τῷ ἐξ ἀρχῆς. ἐπεὶ ὅν τετραϊγωνόν ἐςι “ὃ κατα- 
μετάςασιν μερῶν μήτε τὴν τῶν ὅλων ἀτανῦ υρομδην: λιειπθιμένον ἀφιαϊῤυμοάνυ τῷ Ὑμύμονος, δῆλον ὅτι γῶν τετραγώνῳ 

᾿Αριςοτέλης δὲ ᾧ τὴν κ᾿ ποσὸν προσέθηκεν, ὡς ὦ ἀξιῶσί τινες, ηνώμων προςεθῇ, τετράγωνον γίνε) “ὃ ὅλον, τῶ ἢ ποιῶ μένοντος, 

᾿ Μ2 
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τετρώγωνον γάρ, τῷ δὲ ποσῦ ἀμειβομένω, μεῖζον γ5 ἐξ ἐλάώτ- ᾿ κέντρον ἡ γῆ, ὥσπερ ἐδὲ ὁ ἐρανὸς κ' ἀπόφασιν φζάσεως κύκλῳ 
τόνος. εἰ ὧν μήτε αὐξόμενον μήτε μειώμενον “ὃ τετρώγωνον ἀλ- χνεῖϑ" ἔχει δ κ ἡ φαίσις ὁ ἐκ ἐλείττονα, τῆς κινήσεως ἐνέργειαν, 
λοίωσιν ὑπομένει, δῆλον ὡς ἄλλαι Κα κινήσεις αἱ χ᾽ αὔξησιν ἡ ὡἧ δηλοῖ “ὃ μηδὲ αὐτὴν εἶναι τὴν κίνησιν ςάσεως τελέως ἀναιρε- 

μείωσιν, ἄλλαι δὲ αἱ χτ' ἀλλοίωσιν. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν ἄλλων θείσης... ἔᾳ ὁ. ὡς ἩΜΑΝ ἐναντίον εἶδος τὴν ςείσιν οἴκαι ἀντι- 

μεταβολῶν ὡς ἐναργῶς ἀαφεβυσῶν ἀλλήλων, ἐπὶ τῆς ἀλλοιω- 5 θετέον τήν τε πρὸ τῆς πιρήσεως ὼὶ μὰ τὴν κίνησιν, τάχα δὲ ἢ τὴν 
σεως ἀπορίαν. εἶναί φισι, μήποτε “ὃ ἐἰλλοιόμενον καὶ ἢ »ψ' ἄλλην πάν- ἐν αὐτὴ τῇ κινήσει. ἢ ἐκεῖνο δὲ μὴ παρῶμεν ζητεῖν, διὼ τί με- 

τως κινεϊἢ χίνησιν αὐτῷ τῷ ἀλλοιδῶχ, ὥσπερ λέγυσί τινες χὰ ταβολῆς δ ὕσης ἐν τοῖς γεννητοῖς πράγμασι καθ᾽ ἑκαάςην τῶν κατη- 
τόπον κινεϊωχ," ὅτοι δὲ Δημεοκρίτιῳ κατακολυθῶντες ἢ περὶ τῶν γοριῶν, νῷ τέσσαρας μόνας ἀφωρίσαντο τὰς μεταβολάς, ὀσίαν 

ες ἄλλων ὠμφισβητῶσι κινήσεων. ποσὸν ποιὸν ἢ ἔτι “ὁ πῦ... ὃ δὲ μαλιςα θαυμάζω, πῶς κ᾽ ὃν 
6. 8. καὶ οἱ περὶ Δημόκριτον δὲ ᾧ ὕςερον οἱ περὶ Ἐπύκωιρον 10 τόπον κίνησιν ἰδόντες “κ᾽ χρόνω ἐκ ἐθεάσαντο, εἰ μὴ ἄρα ὁ κίνη- 

τὰς ἐτέμως ἀπαθές ὃς ἀποίως ὑποτιϑέμενοι τῶν ἄλλων ποιοτήτων σιν χρόνω τιθεὶς ἢ χρένον χρόνω λέγειν ἀναγκαο)ήσε;. πῶς δὲ 
παρὰ τὰ χήματα ἡ τὴν ποιὰν αὐτῶν σύνθεσιν, ἐπεγίνεςχ, λέγυσι αὐὲς ᾿Αλφονέλας ἡ ἐν τὸ τρτῳ τῆς Φυσικῆς 6 1. ν.201 8) τὰ: 

τὰς ἄλλας ποιότητας, τάς τε πλᾶς, οἷον θερμότητας αὶ λειότη- Φῶς: εἰπὼν "ὦξε »νήσεως ὼ μεταβολῆς ἐ ἐςὶν εἴδη τοσαῦτα ὅσα 

τας, ἢ τὰς τ χρώματα, ὺ τὸς χυμός. εἰ δὲ ἐν τῇ ποιᾷ συνθέσει τῷ ὄντος," ὅμως ᾧ ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς πραγματείας ἐκείνης ἢ 

τῶν ἀτόμων ταῦτα, ἢ ἡ ἀλλοίωσις αὐτὴ κατ ᾿ αὐτὰ ἂν εἴη με- 15 ἐνταῦθα ἀκέτι δέκα ἀλλὰ τέσσαρα εἴδη κινήσεως ἀπαριθμεϊῇ ς 

ταβολή. ἡ δὲ ποιὰ σύνθεσις αὐτῶν ᾧ μετάθεσις ἡ τάξις ἐκ ἀλ- ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως ᾧ τὰς αἰτίας 

λαχόθεν ἣ ἐκ τῆς φορᾶς ὺ τῆς τοπικῆς κινήσεις ἐσιν, ὦξε ἡ ἀλ- ἀποδιδόναι προτίθεῦ ὁ ̓ Αριφοτέλης δι᾽ ἃς ἐν τοῖς ἄλλοις γένεσιν 
λοίωσις τῇ φορᾷ ἡ ἡ αὐτὴ ἢ αρανολώθυσα ταύτη ὼ ταύτης τι. ὅ φησ εἶναι κίνησιν ἢ μεταβολήν, πρὸς ἅ ὁ ἐκείνας τὰς ἀπολο- 

τὴ 3. ὥσπερ τινὰς τῶν Ἐαγέρινε: ὅτως ὺ τὴν ποσὸν γισμὲς ἐπειραίθην τὶ λέγειν ἐν ταῖς εἰς ἐκείνην τὴ πραγματείαν 

ἡ ἐπιδεκτοὴν τῷ ἐναντίν θεασάμενος, ἁπλῶς τῇ κινήσει τν ἦρε- 20 χολαῖς, ἵνα δὲ μὴ τολμηρόν τις ἡγῆταί με λίαν ἄκραντα γαρυό- 
μίαν εἶναί φινν ἐναντιαν, καὶ τὴν ςάσιν καλῶν ἀλλὰ τῆς κινήσεως μενον Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον χῷὶ Πίνδαρον ν (ΟἸγαιρ. 2 87), ἐθέλω 
ἀπόφασιν κα δὴ πέρην, ταῖς δὲ καθ᾿ ἕκαςα χνήσεσι τὸς καθ᾽ ὅκαζα ἡ “ὃν ἄριςον τῶν αὐτῷ μαθητῶν “ὃν Θεόφραςον ἐπιδᾷ ξαι ταῖς ἐμαῖς. 

- κινήσεις, γενέσει (' φθοραν, αὐξήσει δὲ μείωσιν" αὖ γδ »Φ' συ- ἐπινοίαις συμψηφιζόμενιν. λέγει δὲν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάίτῳ,. 
ἘᾺΝ “κ) ἑ ζύγον, ἀντίθετοι προήχθησαν. εἶ δὲ νῷ’ τόπον, μία εἶναι δυκῶσα, τῶν ν φυσικῶνότως" “περὶ δὲ κινήσεως “ἐν κα κοινὸν αὶ καθόλι λόγον ἡ 

τρ ἃ νὰ τί ἂν ἔχοι ἐναντίον, ἢ καθόσον ἔ Γ᾿ κίνησις Ψ' τόπον τὴν »τ' τόπον 25 αὶ χαλεπὸν: ἀποδῶναι καὶ ἡ εἰπεῖν ὡς ἐνέργεια τις ἐςὶν ἀτελὴς τῷ δυνά- 

β εὐ τὼν ἠρεμίαν, καθόσον δὲ ἐναντιωύσεις εἰσὶ τοπικαί (ἐναντίον ζ) ἃ ἄνω μει ὄντος ἧ τοιῶτον καθ᾿ ἕκαςον γένος τῶν πατηγοβμῆν, ὃ ἢ διὰ τῆς 

4- Σὲ τῷ κάτω), »α' τῶτο ᾧ κίνησις εὑρεθήσεῦ ἐναντία ἐπὶ “ὃν ἐναντίον αἰϑήσεως. «εδὸν φαίνε;." ἀλλὰ ταῦτα ἐφ᾿ τῆς πολλῆς συνης Γ 

ἀ ϑεικονν, χόρον... { ἃ, ζητῶσι δὲ καὶ ὃ ἐπὶ τῆς Ἡπωξ καὶ ὺ ϑθρᾶς τίνας θείας τῶν φιλοσόφων ἠπορημένα ἀκριβεξέρας κα ὃ παρ ἡμῶν ἡ παρ! 
αὐταῖς ἠρεμίας ἀγεθτιαν, ὼ λέγωσι τῇ ἅ ̓ γενέσει πὴν τῷ μὴ ἄλλων τυγχαητῷ ζητήσεως" μήποτε δὲ ὠδὲ ἀπορίας ἄξια τυγ- 

εἶναι. ὅτως δὲ καὶ ἢ τῇ τὴ ἃ αὐξήσει ἡ »' ̓ἀτελὲς ἡ ἠρεμία ἀντίκει), 30 χάνυσιν. οἱ μέντοι ΣΣτωϊκοὶ διαφέρειν ἀλλήλων ἡγῶνἢ “ὁ μένειν 
εἴν , πῆδὲ μειώσει ἡ κ' ΕῚ ̓Ν αὶ Πλωτῖνος δὲ ἐφίςησιν ὅτι ἐποθάς ὸ ἠρεμεῖν ὲ ἡσυχάζειν ὃ ἀκνητεῖν ὃ ̓ἀκινητίζειν" Ἔνθεν ὃ ἄν 
“Ἐξ σεως "ἢ τὸ ἀρ μοΆδῚ ἡ ἠρεμία, διότι ἐδὲ ἐν γένει ἄλλῳ ἡ ἠρεμία. ῥηθῆναι πρὸς ἕνα χρόνον, ἀλλὰ πρὸς “ἦν ἐνεςῶτα ἢ μέλλοντα" 

158 ὁ μέντοι Βοηθὸς τὴν ἀντοκιμένν ἡ ἠρεμίαν τῇ κ᾿ ποιό-.- μένειν δ λέγομεν “ὃ κατέχον “ὃν αὐὸν χρόνον ἢ καθ᾽ ἕξν" ὸ ̓  
νον χ τος 8. τητὰ πδόνν ἐκ ἀξιοῖ ποιότητα εἶναι, ἐδὲ τὴν κ᾽ μέγεθος, ἐδὲ κατεχηρὸς μεμενηκέναι λέγομεν. χραΐμεβα δέ, φεσί, καὶ ἡὶ ἐπὶ τὸ 

“"" σὴν κατ᾽ ἐσίαν, ἐναργὲς λέγων τῶτο εἶναι ἐκ τῆς κ᾽ τόπον" ἄλο- 35 μὴ κινεῖς, τῷ μώνεν, ὥςε καταχρηςικῶς εἰπεῖν ἂν τινα ἡ ἐπὶ 

γὸν γδ τὴν ἐν τόπῳ ἠρέμησιν τόπον καλεῖν. ἀ μέντοι ἐδὲ ἀπο- τῶν ἀὐωμάλο ἂ μένειν ἀντὶ τῷ μὴ κοεξῶκ, κοινὸν ἤ ὅν πάν- 
φάσεις τῶν κατ᾽ αὐτὰς κινήσεων τὰς ἠρεμίας εἶναι συγχωρεῖ, των τῶν σωμάτων “ὃ μένειν, “ὃ δὲ ἠρεμεῖν, φασί, μήποτε ζῴων ̓  

ἀλλὰ «έσιν εἶναι τν ἠρέμησιν ὃ τ᾽ κίνησιν πρός τε “ὃν χρόνον ὦ ἐξὶ σύμπτωμα- λίθος ἡ) ἐκ ἠρεμεῖ. ζῴων δὲ ᾧ “ὃ ἡσυχάζειν. 
ὃ εἶδος, καθὸ ἂν τύχη κινύμενόν τι ἢ ἡρεμῶν. “ἔοικε γάρ" φησιν ὃ ἀκινητεῖν καὶ ὃ ἀκινητίζειν ἐπὶ τῶν σωμάτων λέγε ἃ πέφυκε με 
“ὃ χρόνος φύσιν ἔχεν ὦ ὥςε ἀεὶ πῶς ὃ. εἰς ἑτέρης μεθίξαν, διὰ 40 κινεῖος, ἀντὶ τὸ μὴ κινεῖν, δὲ λέγεζ. 

δὴ τῦτο συμπαρήκει πάσῃ χινήσει ἢὶ ἠρεμίᾳ. ἡ αὶ ἦν χίνησις [. 5. Καὶ περὶ τῷ ἔχειν εἰκότως διδασκει, διότι περὶ τῶν 5) 
ὁμοίως ἔχει πρός τε “ὃν χρόνον ἢ “ἐν τόπον.",. ταῦτα " ὧν ὁ γενῶν διαλεγόμενος “ὃ γένος τῶτο συντόμως παρῆλθε. τελευ- ̓ἶ 
Βοηθὸς κτ' τὴν ἑαυτῦ ἀγχίνοιαν διακρίνει" μήποτε δὲ ὅτε ἡ κίνη- ταῖον δὲ τέθεικεν αὐτό, διότι ᾧ ἐν τοῖς γένεσι τελευταίαν αὐτᾷ 
σις ὅτε ἡ ἠρεμία έσις πρὸς χρόνον ἐςίν, εἴπερ ἀριθμὸς κινήσεως τάξιν αὐὸὺς ἀποδέδωκε, τῦ ᾿Αρχύτυ μὲ τὰς τέσσαρας τὰς πρώ- 

ὁ χρόνος. ἀλλὰ ζητεῖν οἵμαι ἄξιον διὰ τί τῇ κινήσει μὴ τὴν 45 τας τὴν τὸ ἔχειν κατηγορίαν τάξαντος, ὡς εἴρη. λέγει δὲ ὁμώ- 
ςάσιν ἀντιτίθεμεν ὡς εἶδος εἴδει. τῶν παρὰ Πλάτωνι τῷ ὄντος νυμον εἶναι “ὃ ἔχειν ᾧ ὀκταχῶς λέγεῶχζ. .. ἢ ὅτι “ὁ ἔχειν τῦτο 
γενῶν αὶ ἡ κίνησίς ἐςι ἢ ἡ ςάσις... ἢ ἡ φάσις αὕτη ἐκ ἀπόφα- συνοικεῖν σημαίνει" ἢ 5 ἢ Ὅμηρος τάττει “ὃ ἔχειν ἐπὶ τῷ οἰκεῖν, 
σίς ἐςι τῆς κινήσεως" καὶ Υδ Χ' ἀπόφασιν κινήσεως ἔςξυριε πρὸς ὃ “οἱ δ᾽ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα, οἱ δ᾽ εἶχον ̓ Αρκαϑδίην." ἴσως δέ, 
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φησί, ᾧ ἄλλοι τρόποι εὑρεθεῖεν τῷ ἔχειν" ἢ 5 αὐὸς ἐν τοῖς Μετὰ 
τὰ Φυσοιὰ (δ΄ 28) ἐζήτησε, ἢ ἐγὼ αὐτὸ ἐμνήδην ἐν τῇ τῦ ἔχεν 

κατηγορίᾳ. ζητητέον δὲ πῶς τὴν διαίρεσιν τῷ ἔχειν ὡς πολλα- 
᾿ χῶς λεγομένυ πεποίη) (εἰ ἡ) τῦτο, πῶς γένος “ὃ ἔχειν ;) ᾧ ἔτι 

δωκε ᾧ ὑκ ἐν τῇ τῦ γώυς τάξει. ἀλλ᾽ ὅτι τὶ ὀχὶ ὃ ὡς γόος ἐςὶ 

δ νῦν διαιρόμενον, δῆλον. ἐκεῖνο αὶ παράδειγμα ἐπῆγε “ὁ ὑπο- 
δεδέχβαι ὃ ὠπλίῶς, τὸ δὲ ἐνταῦθα τὴ αὐτῇ κατηγορίᾳ ὑποτάσ- 
σεῖ ἢ αὶ τὰ ἐχόμενα. 

μέντοι δι᾽ ἣν αἰτίαν ἐπὶ ψῷ τέλει ταύτην τὴν διαίρεσιν παραδέ- 5 

ΕἸΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ἙΡΜΗΝΕΙ͂ΑΣ. 
ἈΝΩΝΎΜΟΥ ΤΙΝΟΣ (5) Πρὸ τῆς τ 

εἴπωμεν τὰ εἰωθότα προζητέϊοις κεφάλαια προτέλεια. εἰσὶ δὲ πεποιημένα ἢ ἐπίπλαςα. .. αὶ περὶ Κα τῷ δημιργοιῶ ἐδεὶς ἡ ἡμῶν 
ταῦτα, τίς ἡὶ ὑπόθεσις ἤτοι ὁ σκοπὸς τὸ παρόντος συγγράμματος, λόγος, καλῶς τοῖς φιλοσόφοις εἰρημένον, τί  ἔςι “ὃ θεῖον, ἐκ 

“ὃ χρήσιμον, τίνα τάξιν ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα τῆς λογικῆς πραγμα- ἴσμεν, τί δ᾽ ἐκ ἔςιν, ἐπιςάμεθα" ἐξ ἀποφάσεως γάρ, ἐκ ἐκ 
τείας συγγράμματα, τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς, εἰ γνήσιδν ἐςιν 10 καταφάσεως τὰ τῷ θείν γινύίσκομεν. .. ᾧ εἰ ὶ λόγον ποιεῖς “ὃν 
᾿Αριςοτέλως, τίς ἡ εἰς τὼ κεφάλαια διαίρεσις, τίς ὁ τρόπος ὁ δι- ἐρωτηματικὸν ᾧ “ὃν πυσματικόν, οἵτινες ἐδὲν διαφέρυσιν ἀλλήλων 
δασκαλικός͵ τίς ὁ χαρακτήρ, ἢ ὑπὸ ποῖον μέρος ἢ μόριον τῆς εἰ μὴ τῇ ὠποκρίσει, καθὲ τῷ Κ' ἐρωτηματικῷ ταχεῖα ἔπεῦ ἡ ἀπό- 
φιλοσοφίας ἀνώγεϊ. ὁ σκοπὸς τοίνυν ἐςὶ τῷ παρόντι συγγράμ- κρισις, ὡς παρὼ Μενάνδρῳ (Μεϊπεκ, ρ.275) “ἐχ ὁ τρόφιμός συ 
ματι διαλεχθῆναι περὶ τῆς πρώτης συνθέσεως τῶν κτ' τὴν δευτές πρὸς θεῶν Ονήσιμος ὁ νῦν ἔχων ̓Αβρότονον τὴν ψαάλτριαν ἔγημεν 
ραν θέσιν ἁπλῶν φωνῶν τῆς χῷ' ἃ κατηγορικὸν εἶδος τῷ Ἐποψ αν: 45 ἵνωγχος:;" πρὸς ὃ ταχεῖα ἡ ἀπόκρισις εἰπόντος “πάνυ ἢ ὄν." ἐν 
τυ λόγυ Ὑρομένης. πρωύτης δὲ λέγω, διότι τρεῖς εἰσὶ θέσεις ἢ Ρ τῇ ἀποκρίσει τῷ ἐρωτηματικῦ ἀὶ μόνον τοῖς συμβολυκαῖς ἐ ἐπιρ- 

δυύο συνθέσεις, πρώτη ἕ θέσις αἱ ἁπλαῖ φωναὶ τῶν δέκα ὙΈΤηΣ ρήμασι δυνώμεθα χρῆοχ,, οἷον τῷ ναί ἢ τῷ ὅ, ἀλλὰ ἡ τῇ κατα- 
“οριῶν, δευτέρα θέσις “ὃ πρὶ ἑρμηνείας (ύϑησι Ρ ὰ ὄνομα ἡ “δ νεύσει ἢ ἀγανεύσει τῆς κεφαλῆς. ἐπὶ δὲ τῷ πυσματυκῶ ἱμεγαλιη 
ῥῆμα ἁπλᾶς εἶναι φωνάς, ἡ ὁρίζ εἴ τί ἔςιν ὄνομα ἢ τί ἴσι ῥῆμα), ᾧ τελεία γίνεῦ ἡ ἀπόδοσις. : 

1 τρίτη θέσις ἃ περὶ συλλογισμῶν. «. “ὃν τοίνυν σκοπὸν ἔχει δὶ- 20 καλῦσι δὲ οἱ Κὶ ΣΞτωϊκοὶ “ὃν ἀποφαντοιὸν (λόγον) ἀξίωμα, 
᾿ δαΐξαι περὶ ἀποφαντικῦ λόγυ μόνυ. λέγομεν δὲ μόνυ, διότι πεν- “ἐν δὲ κλητικὸν προσαγορευτοιόν, “ἐν δὲ εὐκτικὸν ἀρατικόν,  προ- 
κ ταχῶς ὁ λόγος, εὐκτικὸς κλητικὸς ϑροςἀντυξὸς ἐρωτηματικὸς τα τύτοις ἄλλα εἴδη, διαπορητικόν, ὁ μοτικὸν ἤτοι ἀπομοτικὸν 
Ὰ ἀποφαντοιός. ὅτι δὰ. πότε εἰσὶ καὶ ὸ ὁ πλείονες, ἐκ διαιρέσεως ὺ κατομοτονόν, ὑποθετικόν, ἐκθετικόν, ϑαυμαςικόν, ἀφηγηματι- 

᾿ δείκνυϑ ὅ' ὅτως. τῆς λογικῆς ψυχῆς αἱ δυνάμεις διτταί, αἱ ἃ ζω- κόν, ὃ, μον ἀξιώματι. διαπορητικόν, ὅ ὅ ἐςιν ἐρώτησις αὐτὸ πρὸς 
,, πρὰ αἱ δὲ ἡρυξικαί. ἡ διὰ Κὶ τῶν γνωςικῶν νοῦμεν, ὃ δὲ νοῦμεν 25 αὐτόν, ὥςε “ὁ “Δαὸς προσῆλθε τί ποτ᾽ ὠγγελῶν ἄρα: ᾧ “ὦ μὰ 
; ἀσοψασέμεε, κα ἢ Ὑἱνεῦ ὃ ἀποφαντοιός διὰ δὲ τῶν ζωτικῶν ὀρε- ἐγὼ τί πάθω ὁμοτικὸν δὲ ὡς ὃ “ἴξω νῦν τόδε γαῖα" ἢ “ναὶ μὰ 
γόμεθα, ᾧ ὀρεγόμεθα ἢ λόγυ ἃ πράγματος ἢ ἣ πράξεως." ἀλλ᾽ εἰ τόδε ἃ μὐδοτν" αὶ “ὁ μὰ Ζῆν᾽ ̓ Αγέλαε.ἢ ἐεπῶν δὲ ὡς δ᾽ 

| λόγι, ποῦμεν “ὃν ἐρωτηματυιόν, εἰ δὲ πράξεως, “ἂν κλητικόν, εἰ “ὑποκείϑω ἡ γῆ σημείν λόγον ἔχυσα πρὸς “ὃν ἡλιόν" ἡ Δημοο)ένης 
δὲ πρώγματος, εἰ δ κρείττονος, “ὃν εὐκτικόν, εἰ δὲ χείρονος, ὃν “εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην ὡς χαλεπὶν ὃ πολε- 
προςακτοιόν. ὥςε πέντε εἰσὶ μόνοι γενικοί. εἰ δὲ εὐὑρίσκονἢ) ᾧ 80 μεῖν ᾿Αθηναίοις ἔχυσι τοσαῦτα ἐπιτειχίσματα" αὶ τὼ ἑξῆς. ἐκ- 
ἄλλοι παρὰ τὰς Σ τωϊκοῖς, οἵτινες εἰσὶν ὅτοι, ἐκθετικός, ἐκκεί)ω θετοτὸν ὡς ἐττν ἔκθεσίν φασιν οἱ γεωμέτραι." θαυμαφυκὸν δέ, “ὡς 

εὐθεῖα γραμμή, ὑποθετικός, ὑποκείϑ)ω τὴν γῆν κώτρυ λόγον ἔχειν καλός μοι ὁ πάππος ᾧ μῆτερ" ἀφηγηματοωὸν δὲ ὡς ὃ οἰλώθο 
πρὸς “ὃν ὑρανόν, ἀλλὰ ᾧ αὐτοὶ εἰς τύτυς ἀνάγον. με φέρων ἄνεμος Κυωνεσσι πέλασσεν." ὅμοιον ἀξιώματι ὡς “ὐραῖ. 

διττός ἐςιν ὁ ἀποφαντικός, ἢ κατηγορυιὸς ἢ ὑποθετικός. ζεῖ ἡ τύχη εἰς τὸς βίους" ἡ “ὃ “ἀγαθὸν ὃ τιμᾶν τὲς γονεῖς ἢ σέ-. 

ἔλλιπὸς ὧν ἡ ἀτελές ἐς! “ὃ ὑποθετικόν, ἢ διαὶ τῶτο προηγυμένης 35 βειν τὸς νόμως." ὅμοιον δὲ ἀξιώματι εἴρη) ἡ ἐκ ἀξίωμα, διότι 

αὐὴ σπυδῆς ὑκ ἀξιοῖ ὁ φιλόσοφος... μόνος ὁ ϑλῶπὰ; συλλο- “ὃ ἀξίωμα πάντως ἀληθές ἐςιν. .. οἱ δὲ Ἰπυθωγόρειοι, εἷς φίλαν 
Ὑγίζεῦ, αὶ μὴ ἡ τὰ θεῖα, ὁδὲ τὰ ἄλογα, διότι τὰ δὶ τος τὸ πάντα ὑπὸ τὴν δεκάδα ἀνάγειν, προςιθέασι πέντε, ταὐτὰ δέ εἰσι 

; ἀνθρώπυ ἁπλῆ προσβολῇ τὰ ὶ πρώγματα ἴσασιν... τὰὼ δὲ μὲ' τὰ τοῖς πέντε τῶν Ἱπεριπατητικῶν, δεκτικὰ ὄντα ἀληβείας ὺ ψεύδυς, 

᾿Ασαλυτικὰ διαιρεϊἢ εἰς τὰ Τοπικὰ ἥτοι τὴν δαλοιτου, ὁ ἐν ἣ καὶ ἐκ εἰσὶν ἄλλα σημαινόμενα" ὁ κ᾿ 5 πυσματικὸς κα ὺ ὁ διαπορη- 
| μέθεξίς ἐςι τὸ ψεύδυς, ἢ εἰς τὺς Ἰξοφιφοοὶς Ἐλέγχυς, ἐν 40 τικὸς ταὐτοί εἰσι τῷ ἐρυταμάτομᾳ, καθολικὴ γ5 ἐν τοῖς τρισὶν 

εἷς πλέον ἐςὶ “ὦ ψεῦδος τῆς ἀληθείας, εἰς “ὃ Σ πεὶ Ποιητικῆς, ἐρώτησις, αὶ δίκαιον δὲ ἀπὸ μερρεῶν τινῶν λέγειν αὐτῶν διαφος- 
-------.- ράν. ὁ πυσματικὸς κοινωνεῖ τῷ διαπορηματικᾷ καθὸ ἐν ταῖς 

(72 ἐξόγησις συντομωτάτη καὶ σαφεράτη εἰς τὸ πε Ἕρμηνείως (οὰ, ὃνσίν ἐφιν ἡ ἐρώτησις, διαφέρει δὲ παλιν καθὸ αὐὲς Κ' πρὸς ἔτε- 
(οὐἐ]ίη. 160 Βοῦργο. {. 1.-96. ρὸν ἔχει τὴν ἐρώτησιν, ὁ δὲ διαπορητικὸς πρὸς ἑαυτόν. . 

ΕΣ 

σαφηνείας ἔνθα περὶ τῦ πάντη ψευδῦς διαλέγεἢ συλλογισμῶ, ὡς πάντα ἡ 
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ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ἙΡΜΗΝΕΊΙ͂Α,ΑΣ. 

ταὐτόν ἐςι ἢ ἐδὲν διαφέρει ἐπιγράψαι περὶ Ἕρμηνείας τῷ μεμνῆοκ, αὐτῦ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτῷ βιβλίοις" ἐν τὴ Μετὰ 
ἢ περὶ ἀποφαντιχῶ λόγω. ἄλλοι δέ φασιν ὡς διὼ “ὃ ς τῆς τὰ Φυσικὰ πραγματείᾳ φησὶν ὅτι “ταῦτα (ὦ ὡς ἐν τῇ ἐξ ὑποκει- 
ἐπαγγελίας ἐπιγέγραπἢ ὕτως" δὲ ἡ) ἦν τὰ τοιαῦτα ἀσαφῇ μέν ᾧ κατηγορυμένωα πρωγματείᾳ ἡμῖν εἴρη. ᾧ ὅτι εἰ μὴ ἦν 
πράγματα σαφῶς ἑρμηνεῦσαι. πλὴν ἐκ ἀληθῶς λέγυσι" τὠναν- “ὃ προκείμενον βιβλίον, συλλογισμὸς ὁκ ἐγίνετο, συλλογισμῶ δὲ 

τίον ἢ) ἰχινῷ χαρακτῆρι κέχρη, ἡ ὁ διὰ κάλλος ἐπαγγελίας ὅτως ς μὴ ὄντος ἐδὲ ἀπόδειξις ἦν, ἀποδείξεως δὲ μὴ ὄσης τί “ὃ δια- 
ἐπέγραψεν, ἀλλὰ μᾶλλον συμφωνεῖ τῷ σκοπῷ ἡ ἐπιγραφή, κρῖνον ἐν Κ' τῷ θεωρητικῷ μέρει τῆς φιλοσοφίας “ὁ ἀληθὲς ἀπὸ τῷ 

δ αὐνων σκοπὸς γάρ ἐςξι τῷ προκειμένῳ συγγράμματι διάκρισιν ποῆσαι ψεύδυς, ἐν δὲ τῷ πρακτυιῷ “ὃ ἀγαθὸν ἀπὸ τῷ κακῶ; γνήσιον. 
(ζω) ἐρςο,ζολε τῶν ἀληθῶν προτάσεων ἀπὸ τῶν ὦν, τῦτο δὲ πρὸς τῇ σα- ὅν ᾿Αριςοτέλες πανταχόθεν δείκνυ, ἀπό τε τῷ χαρακτῆρος τῆς 
εἴ, ὦ δ - φυνείᾳ ἐςίν; ἡ δὲ σαφήνεια πρὸς τῇ ἑρμηνείᾳ ἐςίν. τρία δὲ δηλοῖ λέξεως ἰσινῦ τυγχαίνοντος, ἢ ἀπὸ τῆς πυκνότητος τῶν νοημάτων, 

ξιωμ ἐς ἐξιε δ᾽ κἃ τῆς ἑρμηνείας ὄνομα, τὴν κεκαλλωπισμένην ἐπωγγελίαν, ὡς ἡ 10 ᾧ ἀπὸ τῆς τέχνης τῶν θεωρημάτων, ᾧ ἀπὸ τῆς πρὸς τὰς ἄλλας 

ΠΑ δ «ἄσνιω τῶν ῥητόρων, ᾧ τὴν ἀκαλλώπιςον, ἥτις ἢ τὴν γνωςικὴν ἡμῶν πρωγματείας συμφωνίας (λέγει δ μὲ μικρὸν ὅτι τῦτο μέν, ὥσπερ. 

ἄνφννλ 4σἀε διάθεσιν ἑρμηνεύει διὰ τῷ ἀποφαντικῦ λόγυ ἢ τὴν ζωτικὴν διὰ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς εἴρηῦ, ὕτω τέτακἢ), ᾧ ἀπὸ τῷ ἀτελῇ γίνεθχ, 

τῶν ἄλλων δ΄ λόγων. ἢ) ἐπιγέγραπῇ “ὃ βιβλίον κῷ' ἃ δεύτερον τὴν λογροὴν ἀφηρημένης ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς παρύσης πραγματείας, 
σημαινόμενον ἤτοι χῷ' τὴν ἀκαλλώπιςον φράσιν" ἡ γ) πραγματεία ἢ ἀπὸ τῷ γεγράφθαι ἑτέροις κφ' ζῆλον ᾿Αριςοτέλης ὁμιύνυμα, -. 

, φιλόσοφος ἅμα αὶ διαλεκτικὴ σα ἀὶ προσποιεῖξ) τὴν κεκαλλωπι- 15 συγγράμματα ἢ φέρεοχ, ἐν αὐτοῖς ἀντὶ ' τῶν Κατηγοριῶν “ὃ 
σμένην φραίσιν" μόνος γάρ, φησὶν ὁ Θεόφραςος, τῷ λόγυ χέσεις Περὶ λέξεως, ἀντὶ δὲ τῷ περὶ Ἑρμενείας “ὃ Υἱερὶ καταφάσεως ἢ 
ἔχοντος τὴν ἢ πρὸς τὸς ἀκροατὰς τὴν δὲ πρὸς τὰ πρώγματα, ἀποφασεῶς. Περὶ δὲ τῆς εἰς τὰ κεφάλαια διαιρέσεως; ταὐὲν δὲ 
τὴν ἢ πρὸς τὸς ἀκροατὰς ποιηταὶ ᾧὶ ῥήτορες διώκωσι, τὴν δὲ πρὸς εἰπέϊν περὶ τῆς εἰς τὰ μόρια, φαϊ ὅτι εἰς πότε τμήματα ὃ πα- 
τὰ πράγματα φιλόσοφοι. ἐπιγέγραπἢ ὧν περὶ Ἑρμηνείας ὡς ρὸν διαιρεῖ σύγγραμμα. ἐπ εν ε δὴ 
ἑρμηνεύων τὰ τῆς ψυχῆς νοήματαξ ποίας δόξης εἰσίν, εἴτε ἀλη- 20 ὋὉ δὲ διδασκαλικὸς τρόπος τετραχῶς ἐςί, διαιρετοιὸς ρι- 

ς θῶς εἴτε ψευδῶς. Περὶ τῦ γνησίᾳ ᾿Ανδρόνικος ὁ Ῥόδιος ἀμφι- ςικὸς ὠποδεικτικὸς ἀναλυτικός. 

| βάλλει μόνος ὁ λεγόμενος ἑνδέκα ὑχος τῆς ̓ Αριςοτέλως δια- Ὁ δὲ χαρακτὴρ ἰχνὸς ἡ πάνυ ἀσαφής. χρὴ δ᾽ αὐτᾷ ὑχ, 

ππρα τα εἶ τριβῆς. ἐπεὶ γδ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν ταύτη τῇ πραγματείᾳ φησὶν ὥς τινές φασι βασκαίνων τῆς τύτων μετυσίας ἡμῖν (ὁ γδ ἂν 
ὙΠ ὅτι τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων ἐςὶ σύμβολα, ὅλως εἶπέ τι περὶ τύτων) ἀλλ᾽ ὡς δείξων τὺς γνησίως τῆς φιλο- 

τῶτ᾽ ἔςιν αἱ φωναὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἐξαγγέλλυσιν, εἶτα παρακα- 25 σοφίας ἐραςὰς τῶν νόθων, οἷς σπυδῇ ἢ μελέτη πάντα ληπτὰ γί- 
τιυΐν φησιν ὅτι “περὶ αὶ ὄν τύτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς ἡμῖν εἴρη, νεῖ. Εἰς ποῖον δὲ μέρος ἀναφέρεζ)͵ ἐν ταῖς προτελείαις τῶν ᾿Ανα- 
᾿Ανδρόνικος ἀκύσας τὰ νοήματα παθήματα τῆς ψυχῆς καλῶντος λυτικῶν μαθησόμεθα. νῦν δὲ χωρήσωμεν εἰς τὴν ἐξήγησιν τῆς 
αὐτῷ ᾧ παραπέμποεντος ἡμᾶς εἰς ὃ περὶ ψνχῆς, εἶτα ἐγκύψας λέξεως. 

θ4 

ΕΝ : 
ΤΉΝ ἡ νὰ οἷ 

ι “4 " ἱ(γὐ ὃς “,.. 

᾿ τ 

--- 

ἐκεῖ ᾧ μὴ συνιδὼν ὅπως ταῦτα λέγει, ἀναγκαῖον ψήθη τῶν δύο 
πραγματειῶν, ταύτης τε ὶ τῆς περὶ ψυχῆς, νοθεῦσαι τὴν ἑτέ- 30 

ραν, ἢ δεῖν ἐνόμισε ταύτην ἀθετεῖν μᾶλλον ἢ ἐκείνην τηλίκαύ- 
τὴν ἦσαν ᾧ μέγεθος νοημάτων ἔχυσαν ἢ ἀξίωμα. φαϊβ δὲ πρὸς 
αὐὲν ὅτι κἂν μὴ κυρίως ἐν τῷ περὶ ψνχῆς λέγει τὰ νοήματα 
παθήματα τῆς ψυχῆς, ὅμως Κ' φαντασίαν παθηὲν νῦν ἐκεῖσέ 

ᾧ τελειθ θεῦ χορηγίᾳ “ὃ περὶ ἑρμηνείας. : 
ἸΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟῪ (ἢ. Ἡ λογικὴ πρωγματεία τέ- 

λος ἔχει τὴν εὔρησιν τῆς ἀποδείξεως. προηγεῖἢ δὲ ταύτης ἡ τῷ 
ἁπλῷ συλλογισμῷ γνῶσις, ᾧ ταύτης ἡ περὶ προτάσεων γνῶσις, 

ταύτης δὲ ἡ τῶν ἁπλῶν φωνῶν διδασκαλία. διδάξας ἦν περὶ 

ταύτης. ἐν ταῖς Κατηγορίαις νῦν παραδίδωσι τὰς προτάσεις, 
φησιν ὅτως (8 ὅ 644) ὁ μνημονεύομεν ὅτι “δ μάριον, τῆς ψυχῆς 35 αἵτινες ὠνομαάδλησαν διὼ “ἃ προτείνεθᾳ, ὑπὸ τῶν συλλογίσαςλαί τι 

γάλαν ον; ἀρ οι ον, Ἐν τρρας τὼ τος δος 
ἄνευ τύτα ὑδὲν νοεῖ" Σ ἀπαθὲς δηλονότι μόριον ἐδὲν τῶν ἐνταῦθα 

σ 
 πρωγμαίτων νοῖϊ χωρὶς τ παϑητικῦ νῦ ἥτοι τῆς φαντασίας, ἥν 

βυλομένων τοῖς προσδιαλεγομένοις.. πέντε δὲ ὄντων τῶν τῷ λόγω 
εἰδῶν, περὶ ὧν ἐν ἄλλοις εἴρη, περὶ μόνυ τῷ ἀποφαντιχῦ ἐν- 
ταῦθα διαλαμβάνει" τῦτο γάρ ἐςι δεκτικὸν ἀληθείας ἡ ψεύδυς, 

τινα νῦν Κὰ εἴρηκεν ὡς ἕνδον ἔχυσαν ἐν ἑαυτῇ “ὃ γνωςὸν ᾧ ταύτη ἢ ὑπὸ τῶτο τελῦσιν αἱ ἀποδείξεις. περὶ δὴ τύτω ὦ πανὸς ἀλλὰ 
διαφέρυσαν τῆς αἰϑϑήσεως, καθὸ ἡ Καὶ αἴϑησις περὶ τὰ ἐνὸς ἐνερ- 40 μόνυ τῦ εἴδυς αὐτῷ τὸ κατηγορικῷ ὡς συμβαλλομώυ αὐτῷ εἰς 

γεῖ, ἡ δὲ φαντασία ἀπὸ τῆς αἰϑήσεως, καθὸ ἡ Κὶ αἴϑησις ἐγει- τὴν ἀπόδειξιν" “ὁ γ5 ὑποθετιχὸν ἐλλιπὲς αὶ διὰ τῦ κατηγορικῇ τε- 
ρομένη περὶ τὰ ἔνδον ἐνεργεῖ" ἃ γδ ἡ αἴδϑησις ἔξω κειμένη γνώ- λειύμενον, διὸ τὺς Κ' κατηγορυαὺς συλλογισμὸς ἁπλῶς συλλο- 
σχει, ἐνδεομένη τῆς ἐκείνων παρυσίας πρὸς “ὃ ἐνεργῆσαι περὶ γισμεὲς λέγομεν, τὸς δὲ ὑποθετικὸς ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμος. 

αὐτά, τύτων ἡ φαντασία... εἰ δὲ “ὃ νοεῖν ἐκ ἄνευ φαντασίας, σκοπὸς ὅν τᾷ ᾿Αριςοτέλει εἰπεῖν περὶ τῆς πρώτης συνθέσεως τῶν 
ἡ δὲ φαντασία μᾷ' πάθυς, “ὃ νοεῖν ἄρα μῇ' πάθυς" ἡ διὰ τῶτο τὰ 45 

νοήματα παθήματα τῆς ψυχῆς ἐκάλεσεν, ὥςε ὁ χρὴ ̓Ανδρονίκῳ  ἠν) "Ἰράνν φυλοσόφυ τ Ἔταλῦ εἰς τὸ πεὰ Ἑρμηνείας (ρυῖο ἰαΐγα 
ἀκολωθεῖν ἢ κατηγορεῖν νοθείαν τῆς προκειμένης πραγματείας, τῷ κυρ ἰῷ καὶ πρώτν τῶν φιλοσόφων τῷ ᾿ἸΙταλῦ εἰς τὸ περὶ Ἑρμανείας᾽ Ἀρι- 
ἄλλως τε φαίνε “ὁ παρὸν σύγγραμμα γνήσιον ᾿Αριςοτέλως ἀπὸ υτέλυς ἔχδυσις ἐπέτομος) (σὰ. Ῥατίδ. ες. 1843 (, 62. 
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ἁπλῶν φωνῶν τῆς κ᾿ “ὃ κατηγορικὸν εἶδος τὸ ἀποφαντικῶ λόγυ εὐχῇ ἢ ἐρωτήσει ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν εἰρημένων, ἀλλ᾽ ἀποφάνσει ἢ 
γινομένης" πρώτης δὲ εἶπον πρὸς ἀντιδιαςολὴν τῶν συλλογισμῶν. μόνη, ἥτις λόγος ἀποφαντικὸς ἡ ἑρμηνεία τοῖς παλαιοτέροις ὠνό- 

ἕςι δὲ κατηγορικὸν Κ' εἶδος τῷ ἀποφαντικῶ λόγω “ὃ σημαῖνον τί μαςαι" ἄμφω γδ πρέποντα αὐτῷ, τό τε ἀποφαίνεο, ὶ ἑρμηνεύειν. 

τῶι ὑπάρχει ἢ ἐχ ὑπάρχει, ὡς “ὃ Ἰξωκράτης περιπατεῖ, Ἰξωκρώ- ὅθεν ὁ Σταγειρίτης περὶ ἙἭ ρμηνείας τὴν περὶ αὐτῷ πραγματείαν 
τῆς ἀὶ περιπατεῖ" ὑποθετιχὸν δὲ “ὃ σημαῖνον τίνος ὄντος τί ἔςιν ἢ 5 ἐκάλεσε. ᾿ 
εχ ἕξιν, ἢ τίνος μὴ ὄντος τί ἐςιν ἢ ὁκ ἔςιν, ὡς ὁ εἰ ἄνθρωπός ἐςι, ΛΈΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΝΤΗΝΟΥ͂ (ἢ). Ὦσπερ ἀναβαθμοῖς 
ζῷον ἐςιν, εἰ ἄνθρωπός ἐςι, λίθος ἐκ ἔςι, ἡ εἰ μὴ ἔςιν ὅτι τισὶ χρώμενος ὁ ̓ Αριςοτέλης μξ' τὴν παραδοθεῖσαν ἐν ταῖς Κατη- 
ἕξιν, εἰ μὴ ἔςιν ὅτι ἐκ ἔςιν ὁ ἥλιος ὑπὲρ γῆν. γορίαις θεωρίαν νῦν περὶ τῶν προτάσεων διαλέγεϊ,, ὥσπερ ἡ ἐν 

τὰ εἴδη τῷ λόγυ πέντε λέγυσιν εἶναι “ὃν ἀριθμόν, εὐκτικὸν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς περὶ συλλογισμῶ ὃν γδ λόγον ἔχει ὁ ὅρος πρὸς 
προςακτικὸν κλητικὸν ἐρωτηματοιόν τε ᾧ ἀποφαντρών. τῶτο 10 πρότασιν, τῶτον “ὃν λόγον ἔχει ᾧ πρότασις πρὸς συλλογισμόν" 
δὲ “ἃ ἀποφαντικὸν εἶδος ἐκ τῶν γνωςικῶν τε ἢ λογιςικῶν τῆς ὥσπερ γδ ἡ πρότασις ἐξ ὅρων σύγκειἢ, ὅτω ὁ συλλογισμὸς 
ψυχῆς δυνάμεων προελήλυθε" ᾧ ἢ αἱ [ἃ γνωςικαί εἰσι ἡ λογὺ ἀπὸ προτάσεων κεκρότη. ἐνταῦθα ὧν ὥσπερ ν᾿ βαθμὸν περὶ 
τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, αἱ δὲ γνωςυκαί τε ἡὶ ἄλογοι, ᾧ αἱ '' προτάσεων διαλέγεδ᾽" τῦτο γάρ ἐςιν αὐτῷ ὁ σκοπός. διὸ α περὶ 
ζωτιὺ, πάλιν ᾧὶ λογικαί, αἱ δὲ ζωτιὴ ὁμοίως ἡ ἄλογοι. ὧν ἀπα- λόγυ τὴν διδασκαλίαν ποιεῖ), ἀλλ᾽ ὦ παντός" πενταχῶς γ5 ὁ 
σῶν γνωςυκή ἐςι δύναμις ὁ νῦς ἢ λογική, ἡ ἐφεξῆς ἡ διανοια, ἢ 15 λόγος, προςακτικὸς εὐκτοιὸς κλητικὸς ἐρωτηματοιὸς ἢ ἀπο- 

πρὸς τύτοις ἡ δόξα. αὐδῇ τοίνυν μόναι τῶν ἄλλων γνωςτκαί τε ἡ φαντικός, περὶ ὃ ἢ ἀποφαντικῦ μόνυ διαλέγε" ἐν 5 τύτῳ 
λογοὺ δυνάμεις εἶναι λέγον). τὴν δέ γε φαντασίαν ἡ μὲ ταύτην μόνῳ διακρίνε͵ “ὁ ἀληθὲς ἀπὸ τῷ ψεύδυς. ὅτι δὲ μόνα πώτε 
τὴν αἴδλησιν γνωςικὰς ὁμοίως ταῖς ἄλλαις γινώσκομεν, ὁ μὴν εἴδη ὁ λόγος ἔχει, δείινυἢ ὅτως. 

δὲ λογοιὼς ἀλλ᾽ ὡς εἴρη ἀλόγυς " πᾶν γ5 ὃ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἈΜΜΩΝΙΟΥ (ἢ. Πολὺ Αὶ ἐν σοφοῖσι κὐκ ἀνώνυμον ὁ 
εἶναι πεφυκὸς εὔδηλον ὡς ἐκ ἂν εἴη λογικόν. αἱ δέ γε λοιπαὶ 20 περὶ ἙἭ ρμηνείας τοῦ ᾿Αριςοτέλως βιβλίον, τῆς τε πυκνότητος 
δυνάμεις ὡς ζωτοιὰς καλῶμεν, βυλησίς ἐςι ἢ προαίρεσις ἡ πρὸς ἕνεκα τῶν ἐν αὐτῷ παραδιδομένων θεωρημαίτων ᾧ τῆς περὶ τὴν 
ταύταις θυμὸς ᾧ ἐπιθυμία" αὖτ τοίνυν ἡ ὀρεκτοὺ καλῶν, γνω- λέξιν δυσκολίας" διὸ ᾧ πολλῶν ἐξηγητῶν πολλαὶ περὶ αὖδ κατε- 

τὰ Ἢ 
οἱ 4:: ἢ 

Ἐτσξχ ἐν 

ὅ εν εὐνὰς 47 

ν' 
͵ 

ςτὴὺ δὲ ὠδαμῶς" ἀ 5 ἴσασί τι τῶν ἔντων, ἀλλ᾽ ὡς ζῴων ἦσαι βχήθησαν φροντίδες ("5). εἰ δέ τι ᾧὶ ἡμεῖς δυνηθείημεν εἰσε- ἽΝ, τ 
ὀρόγον αὐτῶν, ἢ αἱ ἃ ὡς ζῴων λογυοῶν αἱ δὲ ὡς ἀλόγων. νεγκεῖν περὶ τὴν τῦ βιβλίν σαφήνειαν, ἀπομνημονεύσαντες τῶν 
ζῴων Καὶ Ἃ) λογοιῶν ζωτική τε ἡ ἐρεκτικὴ δύναμις ἂν εἴη ἥ τε 25 ἐξηγήσεων τῷ θείω ἡμῶν διδασκάλν Ἰπρόκλυν τῷ Πλατωνικῶ δια». 

βύλησις ἢ ἡ προαίρεσις, ἀλόγων δὲ θυμὸς ἢ ἐπιθυμία. ᾧ μη- 
δεὶς ὑμῶν οἰζϑω ὡς πᾶν θυμὸν ἔχον ζῷον ἡὶ ἐπιθυμίαν ὡσαύτως 
αὶ λογυκὸν ἔςαι διὰ τῦτο, ἀλλ᾽ εἰδέτω ὅτι “ὃ Κ' λογικὸν τελειότατον 

δόχυ, τῷ εἰς ἄκρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τήν τε ἐξηγητικὴν τῶν 

δοκύντων τοῖς παλαιοῖς δύναμιν ᾧ τὴν ἐπιςημονικὴν τῆς φύσεως 

τῶν ὄντων κρίσιν ἀσκήσαντος, πολλὴν ἂν τῷ λογίῳ θεῷ χάριν 
ἂν τῶν ἄλλων ζῴων πάσας ἐν ἑαυτῷ συλλαβὸν ἔχει δυνάμεις, ὁ ὁμολογήσαιμεν. ἀρχὴ τοίνυν ἡμῖν γιγνέϑω τῆς ἐξηγήσεως ἡ 
δέ γε ἄλογον ᾧ ἀτελέςερον τῶν κρειττόνων ἐςἐρη" αὐξαΐνομεν 80 τῶν πέντε κεφαλαίων ἐξήγησις τῶν προλαμβανεὰχ, τῆς τῷ ῥητὸ 
ὃ ὡς φυτά, ᾧὶ θυμύμεθα ὡς ἄλογα κῷ' ὃν εἰπόντα, ἡὶ ὡς ἄγγε- σαφηνείας εἰωθότων, ᾧ λέγομεν τίς τε ἡ πρόθεσις τῷ περὶ Ἕρ- 
λοε διανοίμεθα. τύτων τοίνυν πάντα τὰ τῇ λόγω εἴδη προελήλυθε μηνείας, ἢ τίνα ἔχει τάξιν πρὸς τὰ ἄλλα τῆς λογικῆς τῦ ᾿Αριςο- 
τῶν δυνάμεων, χωρὶς τῷ ἀποφαντικῶ" ὁ δέ γε ἀποφαντικὸς αὶ τέλες πρωγματείας συγγράμματα, τίς τε ἡ αἰτία ταύτης αὐτῆς 
τῶν ζῴων ὡς εἴρη) προελήλυθεν, ἐδὲ γδ τῆς βυλήσεως ἐδὲ τῶν τῆς περὶ Ἑρμηνείας ἐπιγραφῆς, ἢ ὅτι γνήσιόν ἐς: “ὁ σύγγραμμα 
ἄλλων ἐδεμιᾶς, ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν τε λογοιῶν ἢ γνωςικῶν ὡσαύ- 35 ------------- 

τως. καὶ εἰ ὶ ἀληθής, διανοίας ἂν εἴη ἔργον συμπλεκομένης τῷ 
χρείττονι, εἰ δὲ μέσως ἔχων, τῷᾷ χείρονι συμπλεχομένης αὐτῆς, 

εἰ δὲ πάντη ψευδής (συμβαίνει γ) αὐτῷ τῦτο), τῇ ἔτι χείρονι 
συμπλεκομένη ἐςίν. ἢ ἡ "ὶ κρείττων ἁπασῶν νῦς ἐςίν, ὡς εἴρη, 

(Ὁ Σύντομος ἐξήγησις τῷ περὶ Ἑρμηνείας ἐκφωνηθεῖσα παρὰ τὸ Μιτυ- 

λήνης κυρῦ Λέοντος τὸ Μαγεντηνῇ (οά. Ῥατγί5. Ἀες. 1911. ἀϊεγτὶ μαθς 
, Δ} ἱπιργεβϑὶβ δῈ [Ομ ΐβ ΘΟΙΩ ΠΩ ΘΠ ΓΙ 5 ὩΟμαΐΠ6. 

(ἢ Απιπουὶ Ηογπιίδθ ἱπ ᾿ἰργαπι Ατὶβιοιοἰς ἀδ Ιηἰεγργείδ- 
ἤοιιθ οοταπιθηΐασία Ὑδηθι 8 1545. 89. 

ἡ δὲ μ᾽ τῦτον διάνομα, αὶ ἔτι δόξα μῃ' ταύτην, ἢ με' ταύτην 06 (χὰ) Βοδιλιιε ((οπιποεηίαγ. ἕπ Ἰδγυχπα Αὐἰβιοιοιίβ 6 ΤὩϊατοος 
ΡῬτείαϊουθ ϑάἀϊοηΐβ ρυίπιδα (1) δἰ βεουπμάδε (117) Ορεῖ. γεπεῖ. "ἡ φαντασία, ᾧ μέχρι αἰδήσεως. τύτων πάντων, ζωτικῶν τε 

λέγω ᾧ γνωςικῶν, πάντα τὰ τῷ λόγω εἴδη προϊχονῖ), ᾧ ὁ Ψ' ἀπο- 

φαντικὸς ἀληθείας ἡ ψεύδους διδάσκαλος ὧν τῶν προσεχῶς εἰρη- 

μένων, τὰ δ᾽ ἄλλα τῶν ἄλλων" ἐδὲν δ γνωσεώς ἐςιν ἀλλ᾽ 

ὀρέξεως μᾶλλον ἢ κρείττονος αἰτήσεως, ὡς ἐπὶ τῆς εὐχῆς, ἢ 46 
χείρονος, ὡς ἐπὶ τῆς προςαξεως ᾧ ὡς ἐπὶ κλήσεως, ὁμοίως ἢ 

ἄλλως ἐπὶ τῆς ἐρωτήσεως. τύ 
, -“ “ 

τύτων τοίγυν ἁπάντων τῶν εἰδῶν τί 

1566 [0].} 11. ρ. 283: Αραβίυβ χυοᾳυδ εἰ ΑἸεχδηρῆδγ δίσαϊ τ 
4}115. Ατιβίοι 15 ̓  τίβ, ἴω μος χυοααε οοπιπιεπίατίοβ εἀὐϊαογυηῖ. 
ἐδ. Ρ. 281: ΑἸεχαμάθγ ἰῃ οοπιηθηϊαγὶ 58 βυΐβ δα 86 ὑπιρυΐδυπι 
οᾶυδα ῥγομαπίίαϊ δι πηρ51856 Ἰοηρίδδίπηιπλ Ἔχροβ ἰομΐ5 ἸΘΡογαπα, 
χυοά ἰπ πιυ]ι18 1116 ἃ ῥυϊοσιπι βδοη θη 8 δουρίοτυπι ἀἰδδι ἀετεῖ. .- 
ἐδ. Ρ.282: Βυΐας ΠΡτὶ σχροσιἰοπεπα τιο5 βοϊ οαὶ 4υ8πὲ πραχί μια 
ἃ ῬουρΒγτίο, χαδηχυδπι εἰΐαπ ἃ οοἰοτίς, ἱγαιμείεγεηιε [,διΐπα. 

ἄν εἴη ἀληθές; πάντως ὑδίν, ὅτε μὴν ψευδές, ἐπεὶ καὶ πέφυκεν ἐν οταιϊίομο ἀϊ οροίπιυ. ᾿ 



᾿ 4: ᾿ νὰ ἀδύ διτ ας τ . ἘΣ δ τὼ “ ἐν τ διαν αι κι ,ὦ Ό Σ τν ἀν εἴ' δισῆ. 

ὍΝ ᾿ δωτι καὶ ἡ δοφκῖιναις. ἽΣ τὸ ἢ προΐς 
ὄνμ ,5 Ἴ ὧς ρα, 

96 ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙ͂ΑΣ. τυ, 

τῦτο τῷ ᾿Αριςοτέλες, ἡ ἐπὶ πᾶσι τίς Ἷ εἰς τ κεφάλαια τῦδε τὸ μέων ἢ ὁ δεζευγμένον, ὺὴ λόγυ δεόμενον, ἐξ ὑποθέσεως ἔχον 
βιβμω διαίρεσις" “ὃ δ ἐπιζητεῖν πρὸς τί χρήσιμον ἂν εἴη τῷ τὴν ἩΝΩΝΙ ἥτις αὐτῶν τὰς πρώτας ὑποθέσεις παραδέχοιτο. πρὸς 

φιλοσοφεῖν βυλομένῳ ἃ περὶ Ἑρμηνείας βιβλίον, ἡ ἡ πρόθεσις αὐτῦ ὧν τὴν τῶν ὑποθέσεων τύτων κατασκευήν, εἰ μὶ Κ' ἱτέωὶ τις ὑπο- 
φανεῖσα ἡμῖν ἀκ το ἐπιδείξει (ὦ. τίς ὄν ἧ πρόθεσις αὕτη; θετικῷ χρῷτο συλλογισμῷ, δεήσει πάλιν ἑτέρας αὐτῷ χατα- 

τῶτο γδ ἀνάγκη πρὸ τῶν ἄλλων ἀφορίζεοχ, καὶ ὶὶ πρὸς ταύτην τὰ 5 σκευῆς πρὸς τὴν πίςιν τῶν ἐν αὐτῷ ὑποθέσεων, ᾧ πρὸς ἐκείνην 
ἐφεξῆς ἅπαντα συνείρειν. ἵνα δὴ τῶτο διηρθρωμένως ἕλωμεν, ἀνα- ἑτέρας, κα ὶ τῶτο εἰς ἄπειρον, εἰ ἡ ὑποθέσεων ἐθέλοι τὰς ὑποθέσεις 
μνηργῆναι χρὴ τῶν εἰρημένων ἐν τοῖς προλαμβανομένοις τῆς συναν κρατύνειν" εἰ δέ γε μέλλει τελεία ἢ ἀπροσδεὴς ἡ ὴ ἀπόδειξις γίνεοχ, 

᾿ναγνώσεως τῶν Κατηγ ένα: Ε. 4, καλῦσι δὲ οἱ ΣΣτωϊκοὶ “ὃν ἃ δῆλον ὅτι κατηγορικῷ συλλογισμῦ «χρεία, τῷ ῦ ὀίχα ἱτιοὸς ὐθδεως 
«ἡ δες 7 ἀποφαντοῶν λόγον ἀξίωμα, “ὃν δὲ εὐκτικὸν ἀρατοών, ἦν δὲ κλη- ἐπαγγελλομών ὰ προκείμενον δεικνύναι. διὸ ἢὶ τὸς κατηγορε- 

͵ τικὸν προσωγορευτικόν, προςιθέντες τύτοις ἕτερα πέντε λόγων εἴδη τὸ κὺρ ἁπλῶς ὕτως ὀνομαζομεν συλλογισμός, τὺς δὲ ὑποθετοαὶς “ὃ 
Ὁ νὰ σαφῶς ὑπό τινα τῶν ἀπηριθμημένων ἀναφερόμενα. λέγωσι δ ὃ [αὶ ὅλον τῦτο ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμιίς, ἁπλῶς δ᾽ ὀκέτι, πρὸς 

μῶν τι εἶναι ὁμοτικόν, οἷον ἴξσω νῦν τόδε γαῖα, ὁ δὲ ἐκθετοων, τῷ ᾧ ἄλλως τὰς ὑποθετικὰς ἀποφάνσεις ἐκ τῶν κατηγορικῶν τὴν 

οἷον ἔςω εὐθεῖα. γραμμὴ ἥδε, “ὃ δὲ ὑποθετικόν, οἷον ὑποκείωω γένεσιν ἔχειν" ἄλλης 75 πρὸς ἄλλην κατηγορικῆς προτάσεως ἢ 
τὴν γῆν κέντρον εἶναι τῆς τῷ ἡλίν σφαίρας, “ἃ δὲ ὅμοιον ἀξιώ- ἀκολυθίαν ἢ διάςασιν σημαίνυσι, συνδέυσαι αὐτὰς. πρὸς ἀλλήλας 
ματι, οἷον ὡς υραϊζεῦ ἡ τύχη ἐν τοῖς βίοι. ἅπερ ἅπαντα δὲ- 6 ἣ τῷ συμπλεχτικῷ ἢ τῷ διαζευκτοιῷ προσαγορευομένῳ συν- 
κτικὰ ὄντα Ψεύδυς τε ὦ ἀληθείας ὑπώγοιντο ἂν τῷ ἀποφαντικῷ, δέσμῳ πρὸς “ὃ ἕνα δοκεῖν εἶναι ἐν ἐξ αὐτῶν συγκείμενον λόγον. 
τῷ αὶ ὁμοτικῶ τῇ μαρτυρίᾳ τῷ θείων πλεονάσαντος τῆς ἀποφείν- διὰ ταῦτα τοίνυν “ὃ κατηγορυιὸν εἶδος τῷ ̓δέοψάντραι λόγυ πολυ- 
σεως, τῷ δ᾽ ὁμοίν τῷ ἀξιώματι τὴ τῦ ὥς ἐπιτατικῷ ἐπιρρήμα- πραγμονεῖ μόνον ὁ ̓Αριφοτέλης. ἴςιν ἕν ἡ πρόθεσις τῆς προκει- 
τος προο)ήκη. πέμπτον δέ τι- πρὸς τύτοις εἶναί φασι δ ἐπαπορη- μένης πρωγματείας, ὡς συνελόντι φάναι, διαλεχθῆναι περὶ τῆς 
τικόν, οἷον Δάος πάρεςι τί ποτ᾽ ὠγγελῶν ἄρ, ὅπερ ἐναργῶς Ὁ πρώτης συνθέσεως τῶν ἁπλῶν φωνῶν, τῆς κ᾽ ὃ κατηγορικὸν 
ταὐὸν ὃν τυγχάνει τῷ ἐρωτηματικῷ, πλὴν ὅτι προτίθησι τὴν πρό- εἶδος τῷ ἀποφαντικῦ λόγω γινομένης. λέγω δὲ “ὃ πρώτης, διότι 
τάσιν τῆς ἐρωτήσεως. παδιν δὲ τῷ ἀποφαντικῶ λόγν δύο ὄντων ἡ τὸς συλλογισμες ἡ σύνθεσις τῶν ἁπλῶν ἐργαϊζεῦ φωνῶν, κα 

εἰδῶν, τ τὸ αὶ ΒΙ ΚΟΘΜΙΣ ἘΑΤΜΥΔΟΗΣ τῷ δὲ ὑποθετυαῖ, κατήγο- μώτοι ἡ πρώτη, ἀλλ᾽ ἡ διὰ τῆς συμπλοκῆς τῶν κῷ τὴν πριΐτην 

ρικῶ Κα τῷ σημαίνοντος τί τίνι ὑπάρχει ἢ ἐχ ὑπάρχει, ὡς ὅταν σύνθεσιν γεγονότων λόγων ἀποτελω μένη. διὸ τὸς ἁπλῶς τύτος 

εἴπωμεν Σωκράτης περιπατεῖ, Σωκράτης καὶ περιπατεῖ (κατηγο- 25 λόγως κ'' ἢ" τήνδε τὴν πραγματείαν αὐτις καθ᾽ αὐτὸς θεωρῶν 
ρῦμεν δ “ὃ περιπατεῖν τῷ ἸΣωκράτυς ποτὲ κὶ καταφατικῶς ποτὲ ὡς ἀποφάνσεις μόνον ἐπισκέψε, ἢ ἐχ ὡς προτάσεις, ἐν δὲ τοῖς | 

ἢ . δὲ ἀποφατικῶς), ὑποθετυιῶ δὲ τῶ σημαίνοντος τίνος ὄντος τί ἔξιν ᾿Αναλυτικοῖς ὡς μέρη τῶν ἐὐλγϑμον παραλαμβάνων ἅμα ᾧ᾿ 

"αι ἰζολπατεα ἢ ὑκ ἔςιν, ἢ τίνος μὴ ὄντος τί ἐκ ἔςιν ἢ τί ἔςιν, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὡς προτάσεις εἰκότως ἀξιώσει σκοπέψ" ὡς δ προτεινομένως ᾿ 
ἐλ κι τς ἄς οὐδε ἄνθρωπός ἐςι, ὺ ζῷόν ἐσιν, εἰ ἄνθρωπός ἐςι, λίθος ἐκ ἔςιν, ἰ αὐτὲς ὑπὸ τῶν συλλογίσασλαί τι βυλομένων τοῖς κοινωνοῖς τῶν! 

δεν δος » ἢ μὴ ἕξω ἡμέρα, νύξ ἐφιν, εἰ μὴ ἔςιν ἡμέρα, ἐκ ἔςιν ὁ ἥλιος ὑπὲρ 30 λόγων, ὅτως οἱ παλαιοὶ προταίσεις ἐπονομεζωσω. 
τιν αἱ γὴν» ἃ κατηγορικὸν ἡμῦ μόνον εἶδος τῷ βγύφαντος λόγω περά- ἢ. ὅ ὃ. ἐπὶ τύτοις ὃν τῆς ἐπιγραφῆς “ὃ αἴτιον ἐπισκεπτόμενοι 

εὐ τε ς εδ' δ΄ δίδωσιν ὁ ̓Αριςοτέλης ὡς αὐτοτελὶς καὶ ὼ χρήσιμον πρὸς τὰς ὠπο- λέγομεν, τί ποτε ἄρα καλῶν ὁ ̓Αριφοτέλης ἑρμηνείαν ὦ ὅτως ἐπέ- 

: δείξεις, ὃ δέ γε ὑποθετοιὸν ὡς ; ἐλλιπὲς ὃν ἢ δεόμενον πάντως τῆς γράψε ἃ βιβλίον περὶ ἹΕρμηνείας; ὦ γ5 δὴ ἡ αὐὸς καθάπερ ὁ 
μα τῷ κατηγορικῶ τελειότητος ὀδαμῶ προηγαμένως ἀξιοίη τι- Δημήτριος ἃ περὶ λογογραφιῆς ἰδέας βιβλίον συγγράψας, ὺ 

οἱ δ ὑποθετικοὶ συλλογισμοὶ τὴν καλυμένην Μετάλογψιν 85 ὅτος αὐὴ ἐπιγράψας περὶ Ἑρμηνείας, ἀξιοῖ καλεῖν ἑρμηνείαν τὴν 
τ ἐπ 8 ἀναποδείκτως λαμβάνοντες, ἐνίοτε δὲ ἡ “ὃ συνημ- λογογραφικὴν ἰδέαν, ὡς δὴ περὶ ταύτης ἐν τῷ προκειμένῳ βιβλίῳ 
ΘΟ. ᾿ διαλεξόμενος. ῥητέον ὅι "ν» ὅτι τῆς ψυχῆς τῆς ἡμετέρας διττὰς 
(Ὁ 8οδιλ. 1|. Ρ- 283: ὕἱϊογαυθ (ἀβραββίυ5 εἴ ΑἸεχδπάεγ) Ατὶ- ἐχύσης δυνάμεις, τὰς Κ᾿ γνωςυωὶς τὰς δὲ ζωτοιὲς τὰς καὶ Ἰ Ἄβαις ὶ 

͵ δἰοιοίοστα ἀθ ογαϊίοῃβ ἰγδοίαδβα ργοπυμίϊαϊ... δϑὰ Α]Ἰδχδηάαν κὰς λεγο μόνως Θέγω δὲ νι. Αὶ καθ ἃ ᾿ ᾿ 

αὐάϊε ἱπιρατίδοια δε86 Βαβογα Πρσὶ ευϊαπι - πσααθ δαΐτα ἀεαὶ.., ς ἔγα ον Ὑμόξανας μ (αϑ' ὃς γσασεναν ἀὥβασον᾽ 
ξπδτο 46 χυδ ογαϊίοῃα ρατβοι ρβογὶϊ ; πηι] δ6 παπιχαθ, υἱ ἀϊείαπ 40 τῶν ἅντων, ἷον νῶν διάνοιαν δόξαν φαντασίαν ἢ αἴδϑησιν, ὄρε- 

εὐνεθ ϑυηῖ ογαϊίομεδ. δϑὰ δἀϊϊοἰεμάτπλ γεὶ δα ρἐ πιο! σοπάσπι ρυ- κτριὰς δὲ καθ’ ὡς ὀρεγόμεθα, τῶν ἀγαθῶν, ἣ τῶν ὄντων ἢ τῶν 

καὶ ἀθ οτγαϊΐομο {Π|Ππιπὶ δουίθεγε ρμ]οορίοσα νοὶ ἀϊα]οοιίςα, ἰὰ δοκύντων, οἷον βύλησιν λέγω ἘΡΑΙΜοΝ θυμὸν ᾧ ἐπιθυμίανλ, 

ἐθὶ υδα νεγυπὶ [αἰδυπιαυε γαϊεαὶ ἐχρεθάϊγθ.. ἐδ. Ρ. 284: τὰ μ τέτταρα εἴδη τῷ λόγυ τὰ περὶ ὃν ἀποφαντικὸν ἀπὸ τῶν 
εεὰ ᾳυοά δὐάϊαϊε 116πὶ ἰμιογργείδιοσιεπι βοΐδπι ἀϊεὶ, 48 ἴῃ οτὰ- ἐπι δθὰς δυνάμεων προέρχονἢ τῆς ψυχῆς, ἐκ αὐτῆς καϑ' αὐτὴν 

ὕοπο Ῥοδοὶξ γεσῖϊαβ εἰ ἰαἰεῖτα: ἰωνβηϊγῖ, αἱ ἰὼ επυπϊαιίνα ογα- ς (5 ἐνεργύσης ἀλλὰ πρὸς ἜΝ ποτιῶ ομέης ΩΣ μβώλεως δο. 

[ἴο, δηρεμιίδ οβῖ, υἱ αἷϊ Ῥογρβυτίυβ, δ ψηϊ βοδιϊομοσα ποπαίηΐβ ἫΝ ὲ 
Ροιΐαν φυαπι ἀοοκηϊίε. αἰφωθ {16 φαίάοπι εἰ ἰω ἑηϊσαιίοιο Πρεὶ Ἔν τα πρὸς ὃ τυχεῖν τῆς ὀρέξεως, αὶ ἤτοι λόγον παρ᾽ αὐτῦ ζητυ- 
αἵ ἴῃ Εϊαϊο ξαϊδαν δὲ, δϑὰ ποὺ δοάδαι τυοὰο ἀδ ἰιάϊοίο φυοχα σ:» καθάπερ ἐπὶ τῷ πυαματικῦ ἢὶ ἐρωτηματικῦ καλυμένυ λόγε, 
Ἰἰοτὶ οιταῖ. ἽΝ ἢ πρᾶγμα, ᾧ εἰ πρῶγμα, ἥτοι αὐτῷ ἐκείνυ τυχεῖν ἐφιεμένης πρὸς 



---.. 

ἀπατος ς ΟΥο οι ς Θς ͵ ͵ . " ᾿ " 

ἰξίς σεψεις. ἐἸξ θδος δ δι λῆς, τ τὰς ψυοσκυς οδτ ξεν ἐπ᾽ α .ἰ ὃ. «Ἀιδιενε κω) ἢ 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΧΝΕΙΑΣ. 97 

ἂν ὁ λόγος, ὥσπερ ἐπὶ τῷ κλητικῶ, ἤ τινος παρ᾽ αὐτὸ πράξεως, ψυχῆς. ἰςέον δὲ ὅτι πολλαχῶ ἐν τῇ περὶ ψυχῆς ἔχομεν τὴν φαν- 

ἢ ταύτης ἢ ὡς παρὰ κρείττονος, ὡς ἐπὶ τῆς εὐχῆς, ἢ ὡς παρὰ τασίαν παθητικὸν νῦν ὑπὸ τὸ φιλοσόφυ καλυμώνην, νῶν ὡς 
χείρονος, ὡς ἐπὶ τῆς κυρίως καλυμένης προςάξεως" μόνον δὲ “ὃ ἔνδον ἐν ἑαυτῇ ἂ γνωςὸν ἔχυσαν ἢ ταύτη διαφέρωσαν τῆς αἰϑ)ή- 

ἀποφαντικὸν ἀπὸ τῶν γνωςικῶν, ᾧ ἔςι τῦτο ἐξαγγελτικὸν τῆς σεως, ὅτι ἅπερ ἡ αἴϑησις ἔξω κείμενα γινώσκει δεομένη πάντως 

γενομένης ἐν ἡμῖν γνώσεως τῶν πραγμάτων ἀληθῶς ἢ φαινομέ- 5 τῆς ἐκείνων παρυσίας πρὸς “ὃ ἐνεργῆσαι περὶ αὐτά, τύτων ἡ φαν- 

γως, διὸ ἢ μόνον τῦτο δεκτικόν ἐςιν ἀληθείας ἢ ψεύδυς, τῶν δὲ τασία τὸς τύπυς διὰ τῶν αἰϑήσεων ἀπομαξαμῴνη ἐν ἑαυτῇ ἔχει 
ἄλλων ἐδέν. τῶτο τοίνυν “ὃ εἶθος τὸ λόγυ “ὃ ἀποφαντικὸν ἑρμη- ἡ μὴ δεομένη τῶν ἔξω κειμένων δύνα προσβάλλειν (διὸ κἀν. 

νείαν ἀξιοῖ καλεῖν ὁ ̓ Αριςοτέλης ὡς ἑρμηνεῦον τὴν γνῶσιν τῆς τοῖς ὕπνοις τῶν αἰϑ)ήσεων ἀνενεργήτων μενυσῶν ἐνεργῦμεν κ 

ψυχῆς. ἐπεὶ ἦν͵ καθάπερ αὐὸς ἐν τοῖς προοιμίοις ἐρεῖ τῦδε τῇ φαντασίαν), παθητικὸν δέ͵ διότι μξ' μερισμῆ τινὸς ἢὶ διαςαάσεως 
βιβλώ (ες. ἀ ρ.17 4), εἰσὶ κα ἢ ἕτεροι λόγοι παρὰ “ὃν ὠἀποφαντοιόν 10 ἕκαςον γινώσκει, ἅτε ἀχώριςον σώματος ἔχυσα τήν τε ἐσίαν ἢ 
Αὦ 5 ἡ εὐχή, φησί, λόγος), ὁ δὲ ἀποφαντικὸς τῆς νῦν θεωρίας, τὴν ἐνέργειαν ᾧ ἀρχή τις ὅσα τῶν αἰϑήσεων. ἀποφαινόμενος 

διὰ τῶτο ἐπέγραψε “ὃ βιβλίον περὶ Ἑρμηνείας, ὡς ὑδὲν διαφέρον ἐν ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς ὁ ᾿Αριςοτέλης ἄνευ τῷ παθητοιῶ τύτυ νῦ 
ἢ ὕὅτως ἐπιγράφειν ἢ περὶ τῷ ἀποφαντικῶ λόγυ. Πρὸς δὲ “ὃ γνή- μηδὲν τῶν ἐνταῦθα πραγμάτων νοεῖν τὴν ἡμετέραν ψυχήν, δι᾿ ὧν 

στον εἶναι τῷ φιλοσόφυ “ὃ βιβλίον, ἐδεὶς ἠξίωσε τῶν περὶ τὲ συγ- φησὶν (ρ. 480 α 28) “αἰ μνημονεύομεν δέ, ὅτι τῦτο β' ἀπαθές, ὁ 
γράμματα τῷ ᾿Αριςοτέλυς ἐσπυδακότων ἀμφιβαλεῖν, εἴς τε “ὁ 15 δὲ παθητικὸς νῦς φθαρτός, ᾧ ἄνευ τύτυ ἐδὲν νοεῖ ᾧ ἑξῆς 

πιθανὸν ἀποβλέπων τῆς ἐπαγγελίας καὶ εἰς τὴν ἔντεχνον αὶ κεκομ- γ.481 ὁ 2) “τὰ Κα ὄν εἴδη “ὃ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖἶ 
ψευμένην αὶ τῷ φιλοσόφῳ συνήθη τῶν ἐν αὐτῷ παραδιδομένων ἡ ἐπὶ τύτοις (ρ. 432 α 12) “τὰ δὲ δὴ πρῶτα νοήματα τί διοί- 
θεωρημάτων διάθεσιν, ἡὶ τὴν πρὸς τὰς ἄλλας αὐτῷ πραγματείας σει τῷ μὴ φαντάσματα εἶναι; ἣ ὅτε τὰ ἄλλα φαντάσματα, ἀλλ᾽ 

ὁμολογίαν, πλὴν ̓ Ανδρανίκε τῇ Ῥοδίων (ἢ), ὃς ἑνδέκατος Κὶ ἦν ἀπὸ ὑκ ἄνευ φαντασμάτων, δῆλος ἂν εἴη ἡ ἐν ἐκείνοις τὰ νοήματα 

το Αριςοτέλυς, ἀκύσας δὲ αὐτῷ καλῶντος ἐν τοῖς προοιμίοις τῶδε 20 παθήματα προσαγορεύων τῆς ψυχῆς. φαίνεῦ δὲ ἡ ἐπὶ πάσας. 
τῶ βιβλίων" τὼ νοήματα παθήματα τῆς ψυχῆς ᾧ προςιθένττος ὡς τῆς ψυχῆς τὰς ἐνεργείας κοινότερον “ὃ τῷ παθυς ὄνομα ἐκτείνων. ΄ 

περὶ τύτυ εἴρη) ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς, διὰ “ὃ μὴ συνιδεῖν ὅπν τῆς ὠπορίαν γῶν φησὶν ἐν ἐκείνοις ἔχειν τὰ παθήματα τῆς ψυχῆς 
περὶ ψυχὴς πραγματείας τὰ νοήματα παθήματα τῆς ψυχῆς πότερόν ἐςιν ἅπαντα κοινὰ ᾧ τῦ ἔχοντος, ἣ ἔςι τι ἡ τῆς ψυχῆς 

ἐχάλεσεν ὁ φιλόσοφος, ἀναγκαῖον ψήθη τῶν δύο πραγματειῶν, ἴδιον αὐτῆς" ἡ ἐπικρίνων τὰ περὶ τῆς ἀπορίας ἐπιφέρει (ρ. 408 « 5) 
ταύτης τὲ ὃ τῆς περὶ ψυχῆς, τὴν ἑτέραν νόθον ἀποφηνα δ τὸ 25 “φαίνεῦ δὲ τῶν ' πλείςων ὠδὲν ἄνευ τῦ σώματος πάχειν ἐδὲ 
"Αριςοτέλες, ἢ δεῖν ἐνόμωσε ταύτην ἀθετεῖν μᾶλλον ἣ τὴν περὶ ποιεῖν, οἷον ὀργίζ εὐ, θαρρεῖν ἐπιθυμεῖν, ὅλως αἰϑ)ανεῶς. μάλιςα 

δὲ ἔοικεν ἴδιον “ἃ νοεῖν. εἰ δὲ ἔςι ἢ τῦτο φαντασία τις ἢ μὴ ἄνευ Σ 

5) 8οξιλ. Π Ρ. 284: Απάτγοηΐουβ ΠΠΡγαπιε Βυπο Αὐίβιοιεὶς φαντασίας, ἐκ ἐνδέχεῦ ἀδὲ τῶτο ἄνευ σώματος εἶναι." καὶ ἔτι 
εὐδε ποη ρυΐαϊ, 416πῈ ΑἸεχδηάογ σε [ον Πογηὰρ γεάδυραί; πρὸ τύτων ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς αὐτῆς πραγματείας φ. 402 « 7) 

4πεπὶ οὐπὶ ἐχδοίαπι αἰ] ρεπίεπηχυς Ατίβιοιεἰ 5 Πγογαπι οἱ ἰυάϊ- 30 “ἐπιζητῦμεν δὲ θεωρῆσαι ἢ γνῶναι τὴν τε φύσιν αὐτῆς ἢ τὴν 
φέσι οἱ τερεγίουθμι ἰαϊοανι δηιϊαυὶίαϑ, ἰο ἴα Βυΐυϑ Ἰιρτὶ ἰυἀϊ- ῥσίαν͵, εἶθ᾽ ὅσα συμβέβηκε περὶ αὐτήν, ὧν τὰ ΠῚ ἴδια πάθη τῆς 

εἶο 511 []15ὺ5, ῥγογδυβ δι τλθβῃα δαἀπιϊνβιίοῃ ἀϊ τι δδιπηυπλ. ψυχῆς εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ κοινὰ ὴ τοῖς ζῴοις δι᾽ ἐκείνην ὑπάρχειν." 

ΞΙΟΏ 6556 ὨΔΙΠ4υ6 ργορτίυπιὶ ΑὙἸβίοίο 15 Βπο σοηϑίυν οβίοηάἜγθ, ἢ 
«υουΐαπι φυδεάδπι ΑΥἰβιοίθ᾽εβ ἴω ργίῃοϊρίο ᾿ἰργὶ Βαΐα5 ἀς ἰπι6]- τοῦδε ᾿ " ΤῸΝ ἄξει 

᾿Ἰεειθα5 δηϊπιὶ ἐγαοιαῖ, αυο5 ἱπιε]]εοῖυβ δηΐπηδα ραβϑίοῃμεβ σγοοὰ- δ Χ βὶ5 ὙΟΙΤῸ φαντασίας, πάθη καλεῖν ὁ παραιτιίμενος, αὶ κ΄ 
σις... Βὲ5 ΑἸεχδηάεγ τηυΐτα δῖα δά ἀϊξ δυρυπιθηΐα οὐγ Βοσ ὀρ 35 τὴν ἔννοιαν δηλονότι τὴν προειρημένην, ἀλλὰ διὰ “ὃ προὔπαρχειν 

στοαχῖπιε Ατίδιοι εἰϊ5 ε586 υἱδεαΐυγ. ο8 παῦχυο ἀϊουπίαν Βἷσ αυα6α ἐπ᾽ αὐτῆς »τ' χρόνον ἑκαίςης ἐνεργείας τὴν ἄγυσαν ἐπ᾽ αὐτὴν δύ- 
ϑοξείεη 8. Ατὶϑιοιοἶ αυδ6 κυηὶ ἀδ δαυῃιδιῖνα ογδίϊομα ΘΟ 56 Ώ- γαμιν, ταὐὲν δὲ εἰπεὶν τῷ τελείων “ὃ ἀτελές, πρὸς διάκρισιν τῆς 

ἐἴδκιῖ. Πυὰ 4αυοῆυθ αυοά 811} 8 ρβ8 ριορίεγ Βγονλίδιεπι ρτα8» ἐνεργείας τῷ νῷ τῷ αὐτοτελῶς καλυμών ᾧ τὴ ὑσίᾳ σύνδρομον 
δἴοσ. Ὁ Αὐ]ϑίοιεἰἰ5 ορβουγιίαῖθ θὰ ἀϊβογεραὶ; εἰ χιοά ὙΒοο- τὴν ἐνέργειαν ἔχοντος, ὥ σπερ ἀπαθῆ ἀμιγῆ καὶ χωριςὸν πανὸς 
ΡἈγαβίυβ, υἱ ἴῃ 8} 1|5 δοΪδὶ οὰπὶ ἀ6 δἰ πη] 8 γορυ8 ἰγαςίαὶ, α88 ᾿ ΤΥ ἐν αν νων ; Η 

Ξεῖ!οοῖ 0 Ασίβιοίεϊα δηὶθ ἱγαοίδίδ βυηΐ, ἴῃ ᾿ἰργο φυοσχυο ἀς Αἵ- 40 σώματος εἶναι. τῦτον ἡμῶν ὃν νῦν ἀποφαίνεϊ, διακρίνων αὐὸν 
Βττηδιΐουο εἰ Νεραιϊίοπα ἰἰδάεπι δ᾽ χυΐθ5 σεγρὶς απ τυν χαϊθὰς ἀπὸ τῷ ἰδίως παθητικᾷ καλυμώυ ὺ τῆς φαντασίας, ὡς ἐλέγομεν, 

ἧπι ΒΟ Πργὸ Αὐίδίοιεῖεβ αϑὺβ εβἰ. ἰάθπρ φυοηιθ ὙΒΘορ)ιγαδῖυβ ὑδαμῶς διαφέροντος. διὸ ἢ τῦ μεμνῆοκ, ἡμᾶς ζητῶν τὴν αἰτίαν, 
ἄαι εἰρεοπι υης Αὐἱβίοιο] 5 ΠΣ ρυαπι 6866: ἐπ οπηπίθιιδ θαΐπὶ 6 “ἃ Α' μόριον τῆς ψυχῆς καθ᾽ ὃ ἃ εἶναι ἔχομεν ἀπαθές, ἐν δὲ πα- 

ἀαῖρυς "ὴρ ἀϊβραιαι ροεὶ αἰνάτη δες εὐ δοὴς 68 ἰδηρὶς 4088 τ θητικὸν νῶν φθαρὲν εἶναί φησι, ᾧ τὴν νόησιν ἡμῶν πρὸς τῦτον 
Ἰοιοίεϊς ἀϊςῖα δηΐ σοσηουϊὶ, 4]145 σεγοὸ αἰ ἰσοηῖι5 ΤῈ 8 ὯΟ1 8  πν καὶ πο αὐ δον ἣ 

ΕΝ ἐγαοίαῖαδ ἀπε ἡἰμν, με φυοχιδ ἐλ [δοἰϊ... δάάϊι ᾿ φ0 μ“Μμ τὴς δ ηλυθι τίς ΤῈ ἩδΉ ἴχεν ἐποφαίνεϑ ἐκ 

ἥύοαυς βαπο οδυ58Π1, αυΐα Ατίβιοιε!ο5 φυΐάοπι ἀδ 5υ]] ορίβπιο ἈΛΟΩΣ βιβλία ἐπ ΓΗ ἰρχλβα αὐ ϑονθς δι θὺς ἃ 

δοτίρεγε δαϊπηδίυβ πυαπάυδπὶ ἰά τεοῖς ἔλοεγα ροίυϊδδθῖ, πἰδὶ 4υ86- ᾿ ὑ ΤῸ. ᾿ 

ἄατιν ἀς ργοροπἰεἰοηΐθυ5 δηποίατεϊ: ἂ παραδῦναι τὴν εἰς τὼ κεφάλαια τῦδε τῦ βιβλίων διαίρεσιν, εἰς 
Ν 

τ 

δι’ ὧν δῆλός ἐςι ἡ τῆς λογικῆς ἡμῶν ψυχῆς τὴν νδησιν λέγων, ἢ ! 
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ἐᾷ δατηδυνΣ ᾿ τέσσαρα τοίνυν ἐναργῶς αὐτῷ τμήματα, διαιρυμένυ, “ὃ Κα πρῶτόν ᾿ ἀποδείξεων, τὰς ἀντιδιαιρυμώνας τοῖς ἀξιώμασιν, οἷον τύς τε 

εὐ χοῦς ἢ ἐσι περὶ τῶν ἀρχῶν τῷ ἀποφαντικῶ λόγω. καλῶ δὲ ἀρχὼς τῦ ὁρισμώές, ὡς εἴρη, ᾧ τὰ αἰτήματα ἡ τὰς ὑποθέσεις, ἀποδείξεως 
᾿ ὃς τ ΔῈ ὦ. ἀποϑαντθοὶ "ἣν τὰ συμβαλλόμενα πρὸς τὴν τύτυ ὁρασκολίανς Κ ἤδη δεομένας ἄνευ δὲ ταύτης εἰλημμώνας, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ 

πξς, ὥσπερ ἀρχὼς ἂν εἴποις γεωμετρίας τύς τε ὅρους αὶ τὰ αἰτήματα σαφῶς διώριςαι τῶν ᾿Αποδεικτικῶν (ρ. 72 α 15). », τοσύτυς ἢ 

1.5 ἢ τὰς καλυμένας κοινὰς ἐννοίας, ἅπερ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν ταῖς 5 ἢ ἢ πλείονας τρόπυς “ὃ θέον, λέγεϑ)" νῦν δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἀντὶ τῷ 

Ι - ὧρ ΝΣ Κατηγορίαις (ρ. 14 α 39) ςοιχεῖα τῶν διαγραμμαάτων προσα- διορίσαχ, αὐτῷ χρὴ, ὡς δηλοῖ ἐπιφέρων “ὃ “τί ὄνομα ἢ τί 

ριον δύνψίλειν γορεύειν ἠξίωσεν... “ἃ δὲ δεύτερον τῦ βιβλίυ κεφάλαιον παρα- ῥῆμα," τῷ τί ἐςιν ὁρισμὸν ἡμῖν προφανέξατα σημαίνοντος. ᾿Απο- 
ἱ δι δίδωσιν ἡμῖν τὰς ἁπλυςάτας προταίσεις, ἢ ἔξαι περὶ προτείσεως ρήσειε δ᾽ ἂν τις διὰ τίνα αἰτίαν ἐν παντὶ τῷ βιβλίῳ τῶν Κατηγο-- 

Αἰ ρον : : παι "τοι ἀποφάνσεως ἐξ ὑποκειμόν κα ὼ κατηγορυμένω" ὃ δὲ τρίτον ριῶν περὶ ἁπλῶν φωνῶν πρωγματευσάμενος ἐνταῦθα πάλιν περὶ 

- ἊΝ τὸς τύτων, σέο τερκε διὰ ΤῊΣ τὸ προσκατηγορυ μένα προιλή- 40 ὀνομάτων ἢ ῥημάτων προτίθεῦ κέγεν; ὧν ἑκάτερον δῆλον ὅτι 

“ἢ σιν, δια δ κην, ᾧὶ δ ἕξαι περὶ προτιίσεως ἤτοι ἀποφάνσεως ἐξ ὑποκειμέν κα ὺ ἁπλῆ ἐςὶ φωνή, πρὸς ὃ ὃ ῥητέον ὡς ἁπλῆ φωνὴ ἡὶ ὄνομα μα 
τι σήκνᾷες Ἀατγγβμῶν καὶ ὃ τρίτα προσκατηγερυμένυ ὸ δὲ τέταρτον τὰς ἢ φάσις ἢ ὅρος τῷ Κα ὑποκειμένῳ ταὐτά ἐςιν ἀλλήλοις τῇ δὲ 
ὑὐνΝν Φν μἴξ' τρόπυ προτίσεις. τῶτον ὧν “ν τρν πᾶσι τοῖς εἴδεσι τῶν «έσει μόνη διαφέρυσιν, ὥσπερ “ὁ σπέρμα ἡ ὁ καρπὸς ἢ ἡ ἀνά- 
ον δυο ν τ Ὁ προτάσεων ἐπεξελθωὸν ὁ ὃ ᾿Αριφοτέλης, α ὸ ἀποφήναϑ, θαρρήσας ὡς βασις ἢ ἧ κατάβασις... ὅταν δὲ αὖ πάλιν ἑκατέραν τῶν τούτων 

ἡ Τῦο οἷ Μ σ4ες ἔκ εἰσὶ πλείως τύτων ἀντιφάσεις, πέρας ἐπιτίθησι τῇ πραγματείᾳ 15 φωνῶν μὴ λαμβάνωμεν αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν ἀλλ᾽ ὡς μέρος σαν 
μ  οσό  ϑύΩΣ . βραχύ. πρὸς δὲ αὐτῷ τῷ συμπεράσματι τῇ βιβλίων γυμναϑή- καταφάσεως ἣ ἀποφάσεως, τότε φασιν αὐτὴν καλεῖν ἀξιῶμεν, 
ϊ - σεταί τι παρὰ ταῦτα πρόβλημα, οἰκεῖν ὼ αὐὸ τῇ Τ ΑΡΙδελατὶ ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς σαφώς ἡμᾶς ὁ ̓Αριςοτέλης διδάξει. ὅ' ὅταν δὲ ὡς ἐν 

θεωρίᾳ. Ὑύτων ὅν προειλημμένων ὦ ὥρα λοιπὸν ἡ ἡμῖν ἐπὶ τὴν ἐξής συλλογισμῷ παραλαμβανομένας ἐπισκοπῶμεν, ὅρυς αὐτὰς ὀνο-- 
γησιν τῆς λέξεως χωρεῖν, ἣν συνεςραμμένην ἦσαν ἐμφάσεώς μαάζομεν, ὡς ἐν τοῖς προοιμίοις ῥηθήσεῦ τῶν᾿Αναλυτικῶν. ὅτω δὲ 

τε ἢ πολυνοίας γέμωσαν, ᾧ ὑπὸ βραχείας παραλλαγῆς ἅπαν 20 ἡ Πλάτων ἐν τῷ ἐννάτῳ τῶν Νόμων (ρ. 878) τὰς ἁπλῶς φωνὼς 
ἐνίοτε “ὃ νδημα ἐξαλλαττυσαν, καὶ ἢ ἐν πολλοῖς τρῶν ἀντιγράφων ἤδη ἐκάλεσεν ὅρυς... “ὃ δὲ τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον μέψον περὶ ἁπλῶν 

ἀπε λκ δὶς 

δον. ΡΝ ᾿ "1 

ΤᾺΣ ὐὐεδαῖενε δὸς ἀν τῶτο πεπονθυῖαν, ἅπασαν ἑξῆς ἐδοκιμάσαμεν ᾿ παραθέος πρὸς Ψύλην ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ἀδὲν πολυπραγμονῆσαν τὴν τῶν ὀνομάτων 

ἜΝ Ὦς διάγνωσιν τῆς ἀκριβεςέρας εἶναι δοκύσης ἐκδέσεως. πρὸς τὼ ῥήματα διαφοράν, ἧς πολλὴ χρεία πρὸς τὴν θεωρίαν τῷ 
"δὰ [. 9. πρόκει μέν, ὡς ἐλέγομεν, τῷ ̓ Αριςοτέλει παραδῦναι ἐποφαντικῦ λόγυ" διὰ γὃ ταύτης τὲς ὑποκειμέψες ἐν ταῖς ἀπο- 
τἡμῖ τὴν διδασκαλίαν τῷ ἀποφαντικῶ λόγω" ἐπεὶ δὲ πᾶσα ἀπό- 25 φαύσεσιν ὅ᾽ ὀρὸς τῶν ἘΑΡ ὀρ μῶν διακρίνομεν. διὰ τῶτο νῦν 

" ᾧφανσις ἐξ ἐνομάτων καὶ ἢ ῥημάτων ἔχει τ τὴν γένεσιν, ὡς ὅταν εἴπω προχειρίζ εὖ τὴν περὶ ὀνομάτων ᾧ ῥημάτων θεωρίαν ὡς ἂν προσε- 
τ ΖΞωκράτης περιπατεῖ, δεῖ δὲ πανταχῦ τὰ ἁπλείςερα προγινώσκεῶςζ χεςάτην ἦσαν τῇ προκειμένη πραγματείᾳ. διὰ τί δέ, φαίη τις ἄν, 

ἘΠ ΛΕΘ  Ὶ τῶν ἐξ αὐτῶν συγκειμένων, διὰ δὴ τῦτο πρεπωδεςάτην ἀρχὴν πλειόνων ὄντων τῶν παρὰ τοῖς γραμματικοῖς λεγομένων τῦ λόγω 
, ποιεῖ τῆς πραγματείας τὴν τῆς ὑπάρξεως τῷ ὀνόματος ᾧ τῇ μερῶν μόνα ταῦτα νῦν παραδίδοῦ ἡμῖν,. τό τε ὄνομα ᾧ “ὃ ῥῆμα 

ῥήματος βκύβίαν: ἂ δ “θέῶχ" νῦν ἀντὶ τῦ ὁρίσαι, παρείληπῷ, 30 διότι, φήσομεν, ταῦτα μόνα δίχα τῶν ἄλλων πάντων δύνα ποιεῖν 
λεγόμενον ἔ' Κ ᾧ κατ᾽ ἄλλων σημαινομένων" ἐνταῦθα δὲ “ὃν ὁρισ-- ᾿ἀποφαντικὸν λόγον, υς ὅταν ἐπο μὴν ἄνθρωπος ὑγιαίνει" περὶ 
μόν, ὅπερ ἐλέγομεν, σημαίνει. ὅτι δὲ κτ' πλείονας τρόπυς ὃ θέᾳ τύτων ὃν μόνων ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν τύΐτοις ποιεῖ τὴν σκόψον ἃ ἐξ 
λέγεϊ, φανερόν" τάς τε γ5 ὑποθέσεις θέσεις πολλάκις προσαγο- ἀνάγκης ἐν παὺτὶ λόγῳ ἀποφαντικιᾧῷ παραλαμβάνε ᾧ ἀρκεῖ 

͵ ἧς ὅταν εἴ ἰγω “ὁ θέατρον ἔχειν τοσόνδε τι πρὸς τὴν γένεσιν τῆς ἁπλῆς ἀποφανσεως. ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ρεύομεν, ὡς ὅταν εἴπωμεν κεῖ ρον ἔχειν τοσ' ι πρὸς τὴν Ὕ τῆς ἁπλῆς ἀποφ δ, χ] 12 

πλῆθος, κείδδω δὲ δεκάπηχυ μέγεθος ἔχειν, ἢ βασιλεύειν" τί ἦν 35 τῶν θρυλλωμένων ὀκτὼ τῦ λόγων μερῶν τὰ μέν ἐςι σημαντικὰ 
ποιήσει; καλῶμεν δὲ θέσεις ἡ τὰς παραδόξως ὑπολήψεις τῶν φύσεων τινῶν ἢ ἁπλῶς προσώπων ἣ ἐνεργειῶν ἢ παθῶν ἥ τινος 

γνωρίμων τινὸς χτ' φιλοσοφίαν, οἷον “ὃ πάντα κινεῖ, ᾧ ςάσεως τύτων συμπλοκῆς, καθάπερ ὄνομα τε ἢ ἐπυπιμία αὶ ῥῆμα ὃ 
μηδαμῶς τὰ ὄντα ἔπι με ὥσπερ ἔλεγεν Ἡράκλετας, ἣ ἕν μετοχή, ἅπερ καὶ ὼὶ μένα δύναν᾽ ὠρκέσαι πρὸς ἀδοφαντρῶ᾽ λόγε 
εἶναι “ἃ δ ὄν, ὡς ἐδύκε Παρμενίδη. θέσεις δὲ λέγομεν καὶ ἢ τὰς ὁμο- γώεσιν, ὡς ὅταν εἴπωμεν Σωκράτης περιπατεῖ, ἢ γε ΞΈρέι 

λογίας ἤτοι ἽΖΙΙΣ ὡς δὴ κα ᾧ “ὃ λεγόμενον Ξ:8. τοῖς κοινοῖς 40 πετι ἣ ὁ τρέχων περιπατεῖ, ἢ ὁ ἸΣωχράτης τρέχων ἐςί, τῷ 

ἀλληλογία ἀναθέωχ, Ἀέθε ἢ ἢ “ὁ ἀναπαλαῖσαι τὴν ὁμολογίαν. ὡς ὑποκειμένυ τῷ δὲ ὡς κατηγορυμένα λαμβανομένυ" τὰ Ν 

ἀλλὰ ἡ τὰ ἐπιρρήματα τὰ θετικᾷ καλυίμενα ὑἰτηξ καλῶσι τινές, ταῦτα Κ σημαίνεσι, χέσων. δέ τινα τῷ κατηγορυμένυ πρὸς ὰ 
οἷον γαμητέον πιςευτέον. ἔτι δὲ ἐέθμεν θέσεις ᾧ; τὸς ὁρισμὸς ὑπικε ἀϑτν ̓ ς ὥσπερ τὰ ἅκεσὰ τῶν ἐπ ταῦ... 

ὡς προὔποκειμένυς τῶν ἀποδείξεων" εἰ γδ αἱ ἐποθείξμς ἅ ἀπὸ τῶν αὶ ἡ σεν ὺ προσώπων ἢ ἐνεργειῶν ἣ παθῶν ἢ ποιᾶς δυμλοπῦς 
ὑσιωδῶς ὑπαρχόντων τοῖς πράγμασιν ἐπιτελῶν, τὴν δὲ ἐσίαν 45 προσώπου πρὸς ἐνέργειαν ἣ ἢ παθος ἀμεθα, πάντα ὁ ̓ Αριφοτέ- 
ἑκαΐςυ τῶν ὄντων οἱ ὁρισμοὶ σημαίνυσιν, εἰκότως προῦποκεϊον, δεῖ λης εἰς ὀνόματα διαιρεῖ καὶ ἢ ῥήματα, τὰ Καὶ κ᾽ χρόνον λεγό; μενα ἢ 
τὰς ὁρισμεὲς τῶν ἀποδείξεων. ἡ ἔτι τύτυ κοινότερον θέσεις ἀξιόῖ κατηγοριίμενα ἐν ταῖς προτάσεσι ῥήματα καλῶν, τὰ δὲ ἄνευ 
καλεῖν ὁ ᾿Αριςοτέλης ἁπλῶς ἁπάσας τὰς ὠμέσυς ἀρχὰς τῶν χρόνυ λεγόμενα ἢ τὴν χρείαν πληρῶντα τῶν ὑποκειμένων ὀνό- 



- παῦνονν 
πω... 
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ματα. τὰ δέ γε ἐν μηδετέραις χώραις τύτων παραλαμβανό- ὄντων τινῶν ᾧ ἀσήμων, εἰ μή τις ἡμῖν φανείη τῆς ῥήσεως ἐκείνης 
μενα, κἂν ἄλλως προσκέωνῇ ταῖς προτάσεσι, ὃ ὑπάρχεν ἢ μὴ προσεχεςέρα ἐξήγησις ὠδὲν ἐναντίον ἔχυσα τοῖς νῦν εἰρημένοις. 
ὑπάρχειν ἢ πότε ἣ πῶς ᾿ ἢ ποσάκις ὑπάρχει ὲ κατηγορύμενον τῷ [. 14. ἐζήτηῦ δὲ παρὰ τοῖς ἐξτγταῖς τῇ ̓Αβφότέλυς τίνα 

ὑποκειμένῳ σημαίνοντα, ἥ τινα ἄλλην αὐτῶν πρὸς ἄλληλα έσυ, τρόπον διαιρεῖ ἡ ὴ ἀπόφανσις εἰς τὴν κατάφασο καὶ ὺ :Ξ τὴν ἀπό- 
ἐδὲ κυρίως ἐξά μέρη τῷ λόγυ καλεῖν. ὥσπερ ὰ τῆς νευὶς αἱ Ψὶ 5 φασιν. ἡ οἱ β εἵλοντο λέγειν αὐτὴν ὡς φωνὴν ὁμώνυμον εἰς 

σανίδες εἰσὶ τὰ κυρίως μέρη, γόμφοι δὲ  λίνος ὶ πίττα συνδέ. διάφορα σημαινόμενα διαιρεῖοις, καθάπερ ὁ ̓Αφροδισιεὺς ̓ Αλέξ- 
σεως αὐτῶν ἡ τῆς τῷ ὅλυ ἑνώσεως ἕνεκα παραλαμβανονδ, “ὃν 

αὐδν τρόπον ἡ τῷ λόγῳ σύνδεσμοι ᾧ ἄρθρα αὶ προθέσεις αὶ αὐτὰ 
τὰ ἐπιρρήματα γόμφων τινῶν χρείαν ἀποπληρῶσι" μέρη δὲ ἐκ 

ανδρος, οἱ δὲ ὡς γένος εἰς εἴδη, καθάπερ ὁ φιλόσοφος Πορφύ- 

ριος (ἢ). ὀδεὶς γδ ἐτόλμησεν εἰπεῖν διαιρεϊον, αὐτὴν ὡς ὅλον εἰς 
μέρη, ἐπείπερ ὅτε εἰς ὁμοιομερὲς ὡς ὅλον φαίνεϊ διαιρυμένη 

ὧν λέγοιτο δικαίως ὦ γε μὴ δύναν συντεθέντα καθ᾽ ἑαυτὰ πλείω 10 (πολλὴ η5 ἡ διαφορὰ τῆς καταφάσεως. πρὸς τὴν ἀπόφασιν) ὅτε 
ἐργαάσαθχ, λόγον. λόγυ μὶ ὧν ταῦτα καὶ μέρη, λέξεως δὲ μέρη, ἧς ἢ 

ὁ λόγος αὐὺς μέρος, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς (ς. 20) εἴρη... 

διαφέρει δὲ ὁ λόγος τῆς λέξεως, ὅτι ὁ μέν ἐςι πλήρωμα προη- 

γυμένως τῶν σημαινυσῶν τὰ πράγματα φωνῶν, ἡ δὲ πασῶν 
ἁπλῶς τῶν παραλαμβανομένων εἰς τὴν διαλεκτικήν. 

τὸ λόγυ τὴν πρὸς τὴν λέξιν διαφορὰν ᾧ ὑπὸ Πλάτωνος ἐ ἐν τῷ 
τρτῳ τῆς Πολιτείας (ρ. 392) τὰ βάμης παῤ ἐν οἷς φησὶ “τὰ 
ἃ δὴ λόγν πέρι ἐχέτω τέλος, τὰ δὲ λέξεως μὴ τῦτο σκεπτέον, 
ΠΡῸΣ αὶ ἡμῖν ὦ τε λεκτέον ἡ ὡς λεκτέον παντελῶς ἐσκεμμένον ἔς αι 

εἰς ἐἰνομοιομερές" ᾿ δὰ ἂν ἑκάτερον τῶν πῆρα ἐκαλεῖτο τῷ τῷ 

ὅλυ ὀνόματι. ὁ κα ἦν ἀληθὲς ὅ ὅπη ἔχει, ὃ ὡς ἡ τῷ φιλοσόφυ 

κρατεῖ Πορφυρία ΑΝ προϊόντες “Φ' καιρὸν ἐπιδείξομεν, ἐξηγύ- ' 

μένοι τὸς ὠποδιδομένως αὐτῶν παρὰ τῦ ᾿Αριςοτέλωυς ὁρισμές. -. 

ἔχεις ϑὲ 15 εἰ δέ τις ἀποροίη πῶς ἐχὶ ᾧ “ὃ τῷ λόγυ γένος, ἡ φωνή, διὰ τὴν 
αὐτὴν αἰτίαν μνήμης ἠξίω ὡς ὀφεῖλον ᾧ αὐὸ δι᾽ ὁρισμᾶ δηλω- 

θῆναι, ῥητέον ὅτι φυσιολογίᾳ προσῆκον ἦν περὶ φωνῆς διαλεχθῆ- 

ναι, διότι μόνης φύσεως ἐςιν ἔργον ἡ φωνή, καθάπερ “ὃ ὁρᾶν ἡ 

τ ἀκώειν. φύσει γάρ ἐσμεν φωνητικοί, λόγος δὲ ἢὶ ἀπόφανσις ἢ 

δι᾽ ὧν δῆλός ἐςι λόγον (' τὴν διάνοιαν καλῶν, λέξιν δὲ τὴν ἀπαγ- 20 τὰ ταύτης εἴδη, κατάφασις ᾧ ἀπόφασις, φωναὶ μέν τινές εἰσιν, 

γελίαν, εἴτε διὰ τῶν ἀναγκαιοτάτων γίνοιτο μερῶν, ὀνόματός τε 
ἢ ῥήματος, καθ᾽ ἣν ὁ ἐν προφορᾷ ἡ ἰδίως λεγόμενος θεωρεῖ λό- 
γος, εἴτε ἡ τὼ λοιπὰ μέρη παραλαμβανοι τῷ κοινότερον λεγομένυ 
λόγυ, ταὐὸν δὲ εἰπεῖν τῆς πρὸς κάλλος ἤδη ἢ ποιὰν σύνταξιν 

ἀλλὰ προσλαβῶσαι “ὃ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας ἐννοίας εἰδοποιεῖο, ἢ 
τοίως ἣ τοίως προφέρεως. διὸ ἢ ἰδίᾳ τις ὠἀπονενέμη αὐτοῖς πρα- 
γὙματεία παρὰ τὰς φυσικάς, ἡ λογικὴ κεκλημένη, ὥςε μηδὲ 

ἁπλῶς εἶναι τὴν φωνὴν τῶ λόγυ, ὥσπερ τινὲς ὑπολαμβανυσι, 

ἀκοβλοπάσης ἑρμηνείας. τῷ αὶ ὄν ἀπὸ τῆς ᾿Αφροδισιαδος ἐξ 5 γένος" καὶ γ5 οἷον τε ἦν τῦ γέυς φύσει ὄντος “ὃ εἶδος μὴ εἶναι 

Ὑ"τῊ δοκεῖ ὺ τὰ ἐπιρρήματα ἀπ ίότα εἶναι, καθάπερ καὶ ᾧ τὰς φύσει. ἀλλ᾽ εἴ εἴπερ ἄρα, τῆς κτ' ὃν λόγον φωνῆς τὴν ἁπλῶς φωνὴν 

ἀντωνυμίας κα αὶ τὴν καλυμένην παρὰ τοῖς “Ὑραμματυκοῖς πρῤοβγο: ῥητέον γένος ἡϑτο πρὸς μέντοι “ὃν λόγον αὐὲν ἐν ὕλης τάξει πα- 

ρίαν" ὁ μώτοι φαίνε τῦτο λόγον τινὰ ἔχειν, διότι τὰ ὶ τῶν ραλαμβανεῶ, τὴν φωνὴν ἐρῦμεν, ὅπερ ᾧὶ αὐὺς ᾿Αριςοτέλης ἐν 

ἐπιρρημάτων ἐδ’ ἂν ὑποπτευθεῖεν ὀνόματα εἶναι... ὥςε ΕΣ τῷ  τύμετὸ τῶν περὶ Τενέσεως ζῴων ἀποφαίνεῦ (ς.7 ρ.786 ὁ 21), 
μέρος τῆς ἀποφαάνσεως ἢ ὄνομα πάντως ἢ ῥῆμα εἶναι χρή, ὁ μέν- 30 τὰς κ᾿ Τ τὺ φωνὴν διαφορὰς τῶν ζῴων ἐπισκεπτόμενος. ἀλλ᾽ κα 
τοι “ὃ ῥῆμα πάντως ἐςὶ τῆς προτάσεως μέρος, ὅταν μὴ αὐτόθεν ἐξθ: αὐτῇ τυγχάνει, ὡς διὼ τῶν ἑξῆς ἔςαι σαφέςερον. ον δέ 
τὸ ὑποκειμένυ κατηγορὴ ὡς ἐνέργειαν ἢ παΐθος ἢ ἁπλῶς ὕπαρξιν γε ζητῶντα τί ἦν τῷ λόγυ “ὃ γένος; ἀναμιμνήσκεθχ, χρὴ τῆς ἐν 

ἢ ἀνυπαρξίαν τὸ ὑποκειμένυ σημᾶναι ὀφεῖλον, ἀλλ᾽ ἕνεκα τὸ Κατηγορίαις παραδεδομένης τοῦ ποσῶ διαιρέσεως. προσεκτέον 
συναρμόσαι “ὃ κατηγορώμενον τῷ ὑποκειμένῳ παραλαμβανη. δὲ (") ὡς ἐν τοῖς τέτταρσι τοῖς ἀπηριθμημένοις ἐκ τῶν κατα- 
ὅτι δὲ ταῦτα ὀρθῶς λέγομεν, δῆλον ᾧ ἐξ αὐτῆς τῆς προσηγορίας 35 
τῶν ἄλλων τῷ λόγυ μερῶν λεγομένων παρὰ “ὃ ὄνομα ἡ) “ὃ ῥῆμα. 

τὴν (δ 5 ἀντωνυμίαν ὡς ὄνομα ὅσαν καὶ φύσεων τινῶν ἀλλὰ προ- 
σώπων ἁπλῶς ὅτως ἐπονομάζυσι, ἢ τὴν μετοχὴν ὡς μετέχυ- 
σαν ἀμφοτέρων, ὀνόματός τε φημὶ ἢ ῥήματος, εἰ ἢ μᾶλλον 

(Ὦ δοδιδι. ΠΡ. 286: Ῥογρβυγίυβ αἷἱ βδεβ6 ἀοουΐδβα βρϑοὶθβ 
δηυπιἰαι!οηἷδ 6856 δ γπιαιίοσαπὶ δὲ παρδίϊομθπι, ἰπ δΐ5 ο0π- 

τηθπϊαγί 8 αυο5 ἰα ΤΒδορβγαβίαπ δά άϊι... ρ. 381: τοὶβὶ 4υο- 
406 νἱάοίαν χιοὰ Ῥογρἢγεῖ! δἷϊ βεχυεηάα βεηϊδηϊΐα, υἱ αδὲν- 
τηδῖϊο εἴ πορϑῖϊο οοπηπιηΐ δαιὩ ἰδι1 0118 σΈΠΟΓΘ δυρροπδηΐυγ. 

ἀποκλίνει πρὸς τὴν ἰδιότητα τῶν ῥημάτων, χρόνων τινῶν ὅσα δὴ- 40 τραππος ρλιϊοσορδμις: τὴν μὲν ἀπόφανσιν ὡς γίνος ἔλαβε, τὰ δὲ 

λωτική, “ὃ δὲ ἄρθρον ὡς συναρτώμενον τοῖς ὀνόμασι ᾧ τὴν ἀνα- λοιπὰ ὡς διαφοράς. ἐποίησε δὲ τῦτο ἐπειδὴ τὰ γένη συνωνύμως κατηγο- 
φορὰν πρὸς ἐκεῖνα ἔχον. περὶ δὲ προθέσεως ἣ ἐπιρρήματος ἢ ρᾶῶνται τῶν οἰκείων εἰδῶν. συνωνύμως δέ ἔςιν ὅταν τὸ γένος τῷ οἰκείω ἐνό- 

συνδέσμε τί δεῖ ἢ λέγειν; ὧν τὴν Α ὡς ὁμοίως ὀνομάτων τε ᾧ ματος καὶ τῷ ὁρισμῷ μεταδίδωσι τῷ αὐτῷ εἴδει. εἰ δὲ ὃ δοκεῖ τῶτο τῷ 

ἑνημάτων προταττομένην ὕὅτως ἐπονομάζωσι, “ὃ δὲ ὡς τοιῶσδε 

τοῖς ῥήμασι συμπλεκόμενον, “ὃν δὲ ὡς τὸς ἀπηρτισμένυς συν- ἀ5 

δέοντα λόγυς. εὑρήσεις δὲ ἕν τισι “ὃν ̓ Αριςοτέλην συγχωρεῖν δο- 
κῶντα ἢ τὰ πάντα κοινότερον μέρη τὸ λόγυ προσωγορεύεον, διό- 
περ ἐν τῷ ἑξῆς ἐρεῖ τινὰ τῶν μερῶν τῇ λόγω σημαντυκὰ εἶναι ὡς 

Πορφυρίῳ, δὲν θαυμαςόν" ἔοικε γὰρ τος, ὥσπερ ἐν ἄλλοις͵ ὅὕτως καὶ ἐν 

ἐς ταύτῃ τῇ ἐξηγήσει πολὺ διαμαρτῆσαι τῷ δέοντος, ὃν εὐχόμενοι σὺν θεῷ φι.- 

μὲν ἐλέγξαι. 
(ἢ) δοδιλ. Π Ρ. 287: ϑγτγίδηυβ γεγο, ουἱ ῬΑ οχϑηυδ οορμο- 

ΤΑΘΏ εδὶ, βοο ἴοοο χυδεσίς οὺν ργοροηδωδ ργίι ἀς πεζβϑίίοῃθ, 
Ροδὶ ἀ6 αἰθδγπμδίίοηθ ργομυπίίαγεγὶξ, 

Ν2 

ἘΕΕΙΝ ΨΥΡΟΝ ΝΟ 
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δεεςέρων τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος ὁ ̓ Αριςοτέλης ἄνεισιν ἐπὶ τὼ 

τελειότερα ἢ ἀπὸ τῶν μερικωτέρων ἐπὶ τὼ ὁλικώτερα. 
[15 ὁ. ἦν ἀκόλυθον κτ' τὰ ἐπηγγελι μένα, τὸς ὁρισμὸς 

ἑξῆς ἀποδῶναι τῷ ὀνόματος ἢ τῷ ῥήματος" ἀλλ᾽ ἐπεὶ αὶ πᾶσα λέ. 

ἕξις ὄνομα ἣ ῥῆμα (ἡ ἢ) ἄσημος, οἷον βρίτυρι ἡ σκινδαψός ἀδέ- 

τερον τότων) ᾧ διαφέρεσι τὰ ὀνόματα ἢ τὼ ῥήματα τῶν ἀσή- 

μὼν φωνῶν »' τὸ σημαντικχὰ τινιῶν εἶναι, πρότερον ἡμᾶς ὁ ̓ Αρι- 

ςοτέλης διδάσκει διὰ τότων τίνα ἐςὶ τὰ προηγυμένως ἢ προσεχῶς 

ὑπ᾽ αὐτῶν σημαινόμενα, ἢ ὅτι τὰ νοήματα, διὰ δὲ τότων μέσων 

4 ω ᾽ “ [ον 7 

ν μέδον Ὑΐι τῇ νοήρι κίος Κιι τὲ πράγριαἤον. 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙΑΣ. 

ἐξιᾶ καλεῖν ὁμοιώματα τῶν νοημάτων ἀλλὰ σύμβολα ὸ σημεῖα, 

ἢ τὰ γράμματα τῶν ον ὡσαύτως, διαφέρει δὲ ὃ Ῥ ὁμοίωμα, 
τὸ συμβόλω, καθόσον ᾧ ὁμοίωμα τὴν φύσιν αὐτὴν τῷ πργμαν- 

τὸς »π᾿ ἃ δυναὴν ἀπερίάμις εχ, βιλῷ, καὶ ἢ ἐκ ἔςιν ἐφ᾽ ἡμῖν αὐὸ. 

5 μεταπλάσαι" “ὃ ὲ ἐν τῇ εἰκόνι γεγραμμένον τῇ Ὡξωκράτυς 
ὁμοίωμα, εἰ μὴ ἢ “ὃ φαλακρὸν ᾧ ὃ σιμὸν ἡ “ὃ ἐξόφθαλμον ἔχει 
τῷ Σωκράτυς, ἐκέτ᾽ ἂν αὐτῶ λέγοιτο εἶναι ὁμοίωμα. “ὃ δέ 4ε. 

σύμβολον ἤτοι σημεῖον (ἀμφότερα γδ ὁ φιλόσοφος αὐὺ ἐνομαζει) 

ἂ ὅλον ἐφ᾽ ἡμῖν ἔχει ἅτε ᾧ ἐκ μόνης ὑφιςάμενον τῆς ἡμετέρας 

τὰ πράγματα ("), ἢ ὑδὲν ἕτερον δεῖν παρὰ ταῦτα ἐπινοεὶν μέ- 10 ἐπινοίας" οἷον τῷ πότε δεῖ συμβάλλειν ἀλλήλοις τὸς πολεμῦντας 
σον τῷ τε νοήματος ᾧ τῷ πράγματος, ὅπερ οἱ ἀπὸ τῆς "τοᾶς 
ὑποτιθέμενοι λεκεὲν ἠξίων ὀνομάζειν. ταῦτά τε ὄν παραδοθήσεῷ 

διὼ τῶν γυνὶ ᾿εγομανων; ὺ προηγνμένως ὃ ἐν τίσι τῶν ὁπωσῶν 

ὄντων χρὴ αὐῖν τὴν ἀλήθειαν ἃ ὃ ἡξαῦθ; ̓βσὸρ ὦ ὧν νῦν ἡμῖν ἡ 

δυναῦ σύμβολον εἶναι ᾧ σάλπιγγος ἀπήχησις ἢ λαμπάδος ῥίψις, 

καθάπερ φησὶν Εὐριπίδης (ῬΒοεα. 1392) “ἐπεὶ δ᾽ ἀφείθη πυρσὸς 
ὡς Τυρσηνικῆς σάλπιγγος ἦχος, σῆμα φοινίν μάχης, δύνα ἢ 

δέ τις ὑποθέο, ᾧ δόρατος ἀνάτασιν ἢ βέλυς ἄφεσιν ὼὶ ἄχλα 

σκέψις, πότερον ἐν τοῖς πράγμασιν ἣ τοῖς νοήμασιν ἢ ταῖς φω- 15 μυρία (ἢ). 

ναῖς ἢ ἐν δύο τισὶ τύτων ἢ ἢ ἐν πᾶσι, ἡ εἶ ἐν φωναῖς, ποίαις 

ταύταις, πότερον τοῖς ὀνόμασι ᾧὶ τοῖς ῥήμασιν ἢ τοῖς ἐκ τύτων 

συγκειμένοις λόγοις. ἢ διοριολήσεῦ ὅ ὅτι τὰ ὦ με Κι ὀνόματα τ ἃ δή- 

μάτα φωναί εἰσιν ἡπλαῖ, μήτε ἀλήθειαν ἦτε ψεῦδος, νε-- 

[.19. τοσαῦτα ' ὅν περὶ τῆς ὅλης τῶν λεγομένων ἐννοίας 

ἔχομεν γράφειν. ἄνωθεν δὲ πάλιν τοῖς διὰ τῷ ῥητῦ λεγομένοις 
παῤαλολ θόντες, Ὁ ὼ ἐφιςιίνοντες τοῖς ἐπιςαάσεως ἀξίοις, λέγο-- 

μεν ρατοῖ ἅ ὡς ὅτε ἀπὸ τῶν πραγμάτων ὅὄ ὅτε ἀπὸ τῶν γραμ- 

σαί, ὡς ᾧ ἐν τοῖς προοιμίοις εἴρη τῶν "φήσας ἐν τὔτων 20 μάτων ἤ ἤρξατο τῆς περὶ τύτων διδασκαλίας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν τ αι 

ὅτως ἐχόντων, διαρθρᾶντες ἡμεῖς τὼ ὑπὸ τῷ φιλοσόφυ παραδιδό- 

μενα λέγομεν ὅτι τέτταρα ταῦτα παραλαμβάνει διὰ τύτων ὡς 

χρήσιμα πρὸς τὴ προκειμένην ἕσε πράγματά τε ὃ νήματα 
ὴ ἔτι φωνὰς ὺ Ὑράμματα. .ν τύτων δὲ τῶν τεττάρων τὰ β 

νῶν, ὡς οὐρά τῶτο ἔχων ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ ὃ ἐπι- 

σχέψας, τὰς Ψ' ἐν Ἔτι κτίσον λόγον κατηγορικὸς φωναῖς. 

ἔπειτα ὅτι ὁκ εἶπεν “εἰσὶ ἅ ὃν αἱ φωναὶ τῶν ἐν τῇ ψυχῆ παδης. 

μάτων, τυτέςι τῶν νοημαίτων σύμβο ἢ ἀλλὰ “τὰ ἐν τὴ φωνὴ, 

δύο φύσει εἶναί φητοὺ ὃ ᾿Αριφοτέλης, τὼ δὲ δύο θέσει, φύσει μ δ )ς συνεχῆ ποιῶν τὴν ὅλην περὶ ὶ ὀνομάτων ὶ ὼ ῥημάτων διδασκαλίαν “. 

τά τε πράγματα ἢ τὰ »οήματα, θέσει δὲ ταῖς τε φωνὰς ὶὶ τὰ 

γράμματα. λερρίν δὲ τὰ φύσει τῶν θέσει κανόνι τοιύτῳ χριΐ- 

εἰπὼν ἐξ ἀρχῆς “δεὶ θέοχ, τί ὄνομα ὴ τί ῥῆμα," ἐπεὶ ταῦτά τε 

ΩΣ ὁ ἐξ φὐτῶν εὐγκα μενας λόγος τριχῶς θεωρεϊῆ, ἣ ἐν τὴ ψυχῇ 

μένος" τὰ παρὰ πᾶσι τὰ Σ αὐτὰ δνῚ ὄντα, φησι, ταῦτά ἐςι τῇ φύσει, Φ τὰ ἁπλᾶ νοήματα ὺ ἐν ἐνδιάθετον καλείμενον λόγον, ἣ ἐν 

τὰ δὲ μὴ παρὰ πᾶσι τα αὐτὰ ὃν ὄντα, ταῦτα καὶ φύσει εἰσὶν ἀλλὲ αὐτῷ τῷ ἐκφωνεῖοι, ἢ ἐν τῷ γράφεϑς, (λέγομεν γδ ἡ τῶν γε- 

θέσει. ᾧ τῦτο εἰκότως... φωναῖς τε ἡ) ἄλλαις β Ἕλληνες 30 γραμμένων “ὁ Κ' εἶναι ὄνομα “ὃ ὁὲ ῥῆμα ἐν δὲ λόγον) --- ἐπεὶ 
- ἄλλαις δὲ Φοίνικες, Αἰγύπτιοι δὲ ἄλλαις χρῶν ἄλλη γ5 ἄλλῳ 

εὐν δλακαφα αν γ 
γλῶσσα, φησὶν ἡ ποίησις (75) ἢ Ὑγράφυσι πάδμν δι᾽ ἄλλων ἢ 

ἄλλων γραμμάτων ἕκαςος τὰς ἑαυτῶν φωνάς... τὰ ὶ νοή- 
ματα ὁμοιώματα καλεῖ τῶν πραγμάτων, τὰς δέ γε φωνὲς ἐκ 

(Ὦ Δοδιλ. 11 Ρ. 289: ἱπιε!]!αοῖυ8 γόγοὸ ἰρϑὶ πϊ8}} αἱϊυ ἃ πϊεὶ 
γετυπι δἰ σαὶ βοαιϊνὶ βυμῖ: πηι! αυίογος νειὸ, υογαπι εδὶ Ρ]δο 

Αὐίβιοιοϊες ϑρευβίρρυβ εἰ Χεποογαίοβ, δὲ ἰῃῖθν τεβ οἱ εσἱρηϊῇ- 

οαἰΐοπος ἱπιθἰϊδοϊαιη τηθαο5 δοηβιβ ροηυηὶ ἴῃ 86η5: 0.11} 0115 τ6- 

Βυ5, γνεὶ ἱπιαρίπαιΐομββ ψυδβάαπι, ἴῃ χυΐρυ5 ᾿π|6ἰ]θοίυ5 ἰρϑὶις 

Οτἶψο οοῃδίβίαι. εἰ πυης χυίάεπι φυϊὰ ἀ6 μδο τὰ ϑιοίοὶ ἀἰσκαῖ, 

Ῥγδαϊεγπ ἰϑπάτπι εβὶ... 14. ἐδ... 292: εἰ ἱπιαρίπαιϊομαπι 

διοϊοὶ ἃ σβρυβ 'Ὡ δηΐπιδπὶ ἰγαπβἰαίδπι ἰοχυυπίυν, 564 οὰπὶ δά- 

ἰδοϊϊοῃα δεπηρεῖ, ἀϊσθηία5 αἱ 'ῃ δηΐπλα ἤογὶ οοηδυονϊί. 
(ἢ) Μ.Έρῆλες. ἄλλοις γὰρ ὀνόμασι καὶ ῥήμασι καὶ γραμμάτων χα- 

ρακτῆρσι χρῶνται ᾿Ινδοί, ἄλλοις Αἰγύπτιοι καὶ ἄλλοις Ἕλληνες... ὃ 
᾿Αλέξανδρος ἐνίς ται λέγων ὅτι πῶς τὼ νοήματα παρὰ πᾶσι τὰ αὐτά; περὶ ἡ 
ὰρ τῶν αὐτῶν πραγμάτων διάφορά εἰσι νοήματα παρ᾽ ἡμῖν. καί φαμεν 
πρὸς τῶτο ὅτι ἐκ πάντων τῶν διαφόρων νοημάτων τὸ ἀληθὲς μόνον ἐν αὐτοῖς 
καλῦμεν κυρίως νόημα. οἵ. Βοέξιλ. ΠΡ. 294. 

τοίνυν τριχῶς, ὅπερ ἐλέγομεν, θεωρεῖ ἢ τὰ ὀνόματα τὰ ῥήματα, 
ἃ ἔφη δεῖν θέῶκ, ἢ ἐν τῷ νοεῖοχ, ἢ ἐν τῷ λέγεωχ, καὶ ἐν τῷ γρά- 

φεῶχ, διὰ τῦτο ὅτως εἶπε, τὰ ἐν τῇ φωνὴ σύμβολα εἶναι τῶν ἐν 
τὴ ψυχῇ νοημαίτων, ἃ παθήματα αὐτῆς εἶναί φησι, διὰ τὴν εἶρην 

35 μένην κατ᾽ ἀρχὼς αἰτίαν, ὺ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῆ συμ 

ως εἶναι πάλιν. ᾿ ἦν τότυ χάριν ὅτω προήγαγε ἐν λόγον," τὰ 

ἐν τῇ φωνὴ" εἰπων, ἢ μᾶλλον τὸ ἐνδείξαοχ, ὦ ὡς ἄλλο ἐ ἐςὶ φωνὴ 

εἰπεῖν ἢ ἄλλο ὄνομα ἢ ῥῆμα (ἢ )» ὁ ὡς ὃ σύμβολον εἶναι ἢ 

(Ὁ 4ποη. σοϊεἔϊα. οἷον σύμβολόν ἐςι καὶ σημεῖον εἰρήνης ἢ πολέμν 
τὸ τοιῶσδε ἢ τοιῶσδε ἀνατεῖναι τὸ δόρυ καὶ σαλπίσαι. καὶ παρὰ μὲν ἡμῖν 

εἰρήνης σημεῖον τὸ ἀσπάζεσθαι ἀλλήλυς, παρὼ δὲ Σαρακηνοῖς τὸ κρατῆσαι 
ἀλλήλων τῆς δεξιῶς χειρός. 

(Ἴἢ) Βοδιλ. 1 ρ.291: ᾳυδετὶς γεγο Ῥογραγιῖιϑ οὐ ἰΐὰ ἀϊ- 
χοῦ “δυμὶ εἰ 5Ὸ δα ἤυδα βυῃὶ ἰῃ γοοθ," εἰ Ὡ0Ὴ 5ἰο “βυῃΐ ἘΓβὉ 

γόοαϑ;" οἵ Γυγδυβ σον ἰΐὰ “δἰ θὰ 4086 βου απ," οἱ πο ἀἶχθ- 

τίς “εἰ ΠΠοτδ6." αυοά γαβοϊνὶὶ μου πιοάο... μΡ. 292: βεά Ροχ- 

Ρδγειῖυβ ἀ6 υἱγᾶααθ ἐχροδίιαπα ἰυάίσαν!ῖ αἀἴοεηβ εἰς. 
(ἢ) δοο Μαβεμί. αἱ γὼρ φαταὶ φύσει, ὑχὶ δὲ τὸ ὅνομα καὶ τὸ 
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ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΣ. 

ΑῚ ὅλως “ὃ θέδει ὁὶ τῇ φωνῇ ἁπλῶς προσήκει, ἀλλ᾽ ὀνόματι ᾧ 
ἑήματι. 

4.20. ἀλλὰ ὁ ἐφεξῆς τί ποτε βιλεῦ, ὸὰ μὴ εἰρῆοκ, τὰ ςοι- 

χέα σύμβυλα εἶναι τῶν ἐν τῇ φωνῇ μήτε τὰ ὲ γράμματα, ἀλλὰ 

104 

παρὰ πᾶσι τὰ αὐταί, διὸ ὶ φύσει. ὃ δἰ ἦν ΤΑΎΤΑ ἐν τῷ ΤΑΥ͂ΤΑ 
πᾶσι παθήματα ὄντα τῆς ψυχῆς" ὀξυτόνως ἀναγνως ἔον (ἢ). ὼ ὧν 

ταῦτα, φησίν, ὁμοιώματα (ταῦτα δὲ λέγει τὰ παθήματα τῆς 
ψυχῆς), ὧν ὅν τὰ παθήματα τῆς ψυχῆς ὁμοιώματά ἐςιν (τίνων 

τὰ γραφόμενα ὧ: λέγομεν ὦ ὅν ὅτι τριχῶς, ὅπερ εἴρη), ἢ τῶν 5 δέ ἐδ ὁμοιώματα; ; ἢ δηλονότι τῶν πραγμάτων), --- ταῦτα πραΐ- 
ἐνομάτων ᾧ τῶν ῥημάτων λεγομένων, τῶν νουμένων τῶν ἐκφω- 
νυμένωγ τῶν γραφομένων, τά τε ἐκφωνέμενα σύμβολα εἶναι 
τεῦ τῶν γλμθιν ὺ τὰ γραφόμενα τῶν ἐκφωνυμένων. ἢ 

ὅτω μέν, εἴ τις ὡς περὶ τῶν ὀνομάτων ᾧ τῶν ῥημάτων ἐδέχετο 

Ὑματά ἐςι, φησίν, ὄντα παρὰ πᾶσι τὰ αὐτά. διὸ καὶ ἐνταῦθα “ὃ 

ΤΑΥ͂ΤΑ ἐν τῷ ὃ “πράγματα ἤδη ΤΑΥ͂ΤΑἢ 

ὁ ̓ προπερισπωμόνως, ὦ ὥσπερ ρμίθενα ἵνα τελεία φαίνη τὸ ἀνε 

βοτε μι: ἢ ἢ διδασκαλίᾳ, τα τε γράμματα αὶ τὰς φωνὰς ἀπὸ τῷ 

ὀξυτόνως ἀναγνως ον, 

ἃ λεγόμενον εἰ δὲ ἐπὶ πῶσαν ἁπλῶς λέξιν ἐκτείνεοι, τὴν θεωρίαν 10 μὴ παρὰ πᾶσιν εἶναι ταὐτὰ θέσει εἶναι κατασκευάζυσα, κα ὼ τὼ 

ἀξιοῖ ῥητέον ὅτι γράμματα ᾧ ςοιχεῖα λέγε [δ᾿ ἢ ὁ γραφόμενος 

ἑκαςυ τῶν ςοιχείων τύπος, λέγεϑ δὲ καὶ ἡ ἐχφωνησις καθ᾽ ἣν ἕκα- 

ξὸον φθεγγόμεθα. ᾧ λέγεῦ Κ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων α ἑκάτερον Τῶν ὀνο- 

μάτων, ἀλλὰ ὃ αὶ τὸ γράμματος ὄνομα προηγυμώνως “ἦν δι᾽ 

νοήματα ἢ τὰ πράγματα φύσει ἀπὸ τῷ τὰ αὐτὰ εἶναι παρὰ 
“ 

πᾶσιν. 

[.28. διόπερ ὁ ᾿Αριςοτέλης ὕτως εἶπε “περὶ σύνθεσιν ὁ 162 

διαίρεσιν “ὃ ἀληθὲς ᾧ “ὃ ψεῦδος," σύνθεσιν β καλῶν τὴν κατάφα- 2: 

αὐξήσεως ἀποτελείμενον χαρακτῆρα σημαίνει, “ὃ δὲ τὸ ςοιχείο 15 σιν διαίρεσιν δὲ τὴν ἀπόφασιν, εἴτε ἐν ψυχικαῖς ἐπινοίαις εἴτε ἐν 
τὴν ἐχφωνησιν, διὰ “ὃ ἔχειν φοῖχόν τινα ἢ ταῖζξιν, φησὺ ὃ Διονύ- 
σιος. ἀλλ ἡ ἃ ἐ' ἐκφώνησις ὁ ἐκ ἂν Ῥγοῖο σύμβολον εἶναι τῷ ὀνό- 

ματος ἀλλὰ ἀν ὁ μῶτοι χαρακτὴρ διὰ “ὁ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐκ- 

ᾧφωυνήσεως ἄλλως ἐπινοεῖοχ, ὁ ἄλλως εἰκότως ἂν εἶναι σύμβολον 

προφορικοῖς λόγοις θεωροῖντο. ἡ Κὶ ὅν ἀλήθεια ἢ “ὃ ψεῦδος πάν- 
τως περὶ σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν, κὶὶ μώντοι πᾶσα σύνθεσὶς ἢ διαίρε- 

σις θατέρα τύτων ἐςὶ δεκτική" ἢ γ ὁ εὐχόμενος ἢ ἄλλῳ τινὶ 

λόγῳ παρὰ “ὃν ἐποψανταμν Χριυύμενος συντίθησιν ὀνόματά τε ὺ 

λέγοιτο. διὰ τῶῦτο ὧν ὅτε ςοιχεῖα εἶπεν ὅτε : γράμματα, ἐπειδὴ 20 ῥήματα, μηδὶν μήτε ἀληθὲς μήτε ψεῦδις λέγων: ἀλλὰ δεῖ τὴν 

τῶν ὀνομάτων τύτων ἐνιάτερον φέρε καὶ ὺ ἐπὶ τῆς ἐκφωνήσεως; “ὃ 
ΡΥ κυριώτερον, ὸ τῷ ςοιχείω, ὃ δὲ χουύτερον, ὁ τὸ γράμματος, 
ἀλλὰ τὰ γραφόμενα, ἵνα φανερώτερον ἥ ἢ ὃ λεγόμενον τιὺς τύπυς 

τῶν ςοιχείων σημαῖνον. εἶτα τὴν αἰτίαν ἑξῆς ἐπιφέρει τὸ σύμ- 

σύνθεσιν ἣ τὴν διαίρεσιν ὑπαρκτοοὴν ὅναι, τοτεσι δηλωτικὴν τ 

ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν, ὅπερ περὶ μόνον “ὃν ἀποφαν- 

τικὸν θεωρεῖ ἢ λόγον. ὁ μ᾽ ἐδὲ κ ἐν ὠποφαντικὸν λόγον ἡ τυ- 

χῦσα τῶν ἐνομάτων πρὸς τὰ ῥήματα συμπλοκὴ τέλειον πδιῆσε 

βολα εἰρῆνχ, τάς τε φωνὰς τῶν νοημάτων ὼὺ τὰ Σ γράμματα τῶν 25 “ν λόγον, τυτέςιν ἀληθὴ ἢ ψευδὴ" ἀμέλει αἱ τῷ ὀνόματος πτώ- 

ΡῚ αὶ θέσει εἶναι ἄμφω, τάς τε φωνὰς ἡ τὰ γράμματα" 

τῶτο δέ ἐςι “ὃ μηδέτερα αὐτῶν παρὰ πᾶσιν εἶναι τὰ αὐτά φησὶ 
Δ ὺ ὥσπερ ἐδὲ γράμματα παρὰ πᾶσι τὰ αὐτά, ὅτως ἐδὲ φω- 

Α ε 2 , Χ γ΄ κ᾿ “ ΓΝ ἡ μΑ π΄ ΝΑ , ναὶ αἱ αὐταί. ᾧ ἅμα διὰ τύτυ δῆλον ἐποίησεν ὅτι διὰ τὴν χρείαν 

σεις τῷ ἔςι συμπλεκόμενωι ἐδὲν ὅτε ἀληθὲς ὅτε ψεῦδος σημαί- 

οι: ι “κα, 

νυσιν, ἀλλ᾽ ἥτοι ἡ τῇ ἔςι συμπλοκὴ πρὸς τὰ κ᾽ τὴν εὐθεῖαν λεγό- 
2)“ ΕῊΡῚ - ’ ε ν »Ἥ μενα ὀνόματα, ἢ ἐν ταῖς πλαγίαις ἡ πρὸς τῷ κατηγορυμένῳ 

συμφόρησις τῶν ὠρκώντων πρὸς γένεσιν αὐτοτελῦς λόγυ, ὡς ὅταν 

τῶν φωνῶν ἡ τὰ γράμματα μνήμης ἠξίωσεν ὡς προφανές ερον 30 εἴπωμεν ἸΣωκράτυς ἐςὶ “ὁ βιβλίον. δῆλον ὅν ὅτι “ὃ ἀληθὲς ὴ ὃ 

ἔχοντα “ὁ θέσει, ᾧ δηλῦντα ἡμῖν ὅπως ἢ αἱ φωναὶ κτ' τὴν πρὸς 
αὐτὰ ἑμοιότητα λέγοιντο ἂν εἶναι σύμβολα τῶν νοημάτων, ὡς 
ταῦτα τῶν φωνῶν. τῶτο δὲ προςίθησι, “ὃ περὶ τῶν νοημάτων ὼ 

τῶν πραγμείτων, ὅτι τύτων ἑκάτερον φύσει, διὰ “ὃ τὰ αὐτὰ εἶναι 
παρὰ πᾶσι. λέγει 

ἀσΊον τὰ ἐν τὴ φωνῆ, τυρευι τά τε ὀνόματα καὶ ἡ τὰ ῥήματα" ὧν 

ὧν πρώτως ταῦτα σημεῖά ἐςι (λέγει δὲ τῶν νοημάτων" σημαί- 
νεῦ ὑπ᾽ αὐτῶν ᾧ τὼ πράγματα, καὶ μέντοι προσεχῶς ἀλλὰ διὰ 
μέσων τῶν νοημάτων" τὰ μέντοι νοήματα ἐκέτι διὰ μέσων ἄλ- 

λων σημαίνεῦ, ἀλλὰ πρώτως ἢ προσεχῶς) --- ὧν τοίνυν πρῶτον 40 
σημεῖόν ἐςι τὰ ἐν τῇ φωνῇ, τυτέςι σημαντικαί, ὡς σύμβολα 
“ - γ α Ε θη; Ν -»“»Σ"»: “-- ΔΝ ὄντα, ταῦτα νοήματά ἐςι, παϑήματα ὄντα τῆς ψυχῆς ᾧ ὄντα 

ῥᾶμα. καὶ σημεῖον τύτα ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν βωβῶν ἔςιν εὑρεῖν φωτήν, ἀκέτι δὲ 
ἔσαρδρον καὶ ἢ ὄνομα ἣ ῥῆμα. 

(ἢ) Δοξιλ. 11 Ρ.290: υπᾶάθ {|υᾷὰ ἀυσφὰθ ἃ Ατίβίοιεϊβ 
βυκστιε5 Ῥεγίραϊειοἱ τϑοι ἰβϑῖπὴθ ροβίθγθ, [γ68 6586 ΟΓγα[ΪΟΏ 68, 
τπχιδαν 4086 5ογ δὲ ροβοὶῖ εἰ επηδη 15, δἰ θγαπι 080 γο06 ργοίογγὶ, 
τεσίϊδσα {υδε οορ ἰδίϊομα οοπποοιίϊαγ, 

ψεῦδος περὶ μόνον “ὃν ἀποφαντικὸν λόγον θεωρεῖ) ἡ τὰ τύτυ εἴδη, 

τήν τε κατάφασιν ᾧ τὴν ἀπόφασιν, ὑπὲρ ὧν πρόκειῶ νῦν αὐτῷ 

πραγματεύσαωκ. ὥς: μάλιςα κατορθοῖ ἡ τῷ ᾿Αφροδισιέως ἐξή- 
Ὑήσις πρὸς τῶτο γσε τείνειν τὴν παραδοθεῖσαν ὑὴν πραγμάς- 

δ" ὧν μέντοι ταῦτα δημεα, πρώτως ταῦτα 35 των ὺ τῶν νοημάτων ὺ τῶν φωνῶν θεωρίαν. ταῦτα ΡῚ ἄν ταύτη" 

δεῖ δὲ ἐφιςάνειν ὅτι μὴ πᾶσαν ἀλήθειαν ὁ φιλόσοφος περὶ σύνθεσιν 

(Ὁ 8οδιλ. Πρ. 294: βεὰ μἷο ἀυρίεχ Ἰεδοιῖο 6εβῖ : ΑἸοχδηάθν 
επἷπι Βοο πιοάο Ἰερὶ ρυϊαὶ ορονίθι8 “᾿φυογυπὶ δυΐδπι 86 ρυΐπλο 
ποίδθ, δαθάθπι οἰπηὶρυ5 ραββίοῃεβ βηϊπι8θ δυπῖ, εἰ 4υοτπι 

οδθάοπι δἰ πη] υἀΐη65, σαὰ8 οἰΐδπὶ οδάθπι." (συϊρο “ 4. -- ποίδα 
ϑυηῖ, εαδάεπι --- εἴ 4. 886 εἰπι. δυηῖ, Γ65 ἰῶπχ φϑϑάθηι᾽).. 

Ἠετγπιΐπυβ γεγο Βυΐο εϑὶ εχροβιτἰοηΐ οοπίγασίιδ, αἰ τηδρίβ ὝΕΙ 

Ἰϑοιίοπεπα νθγὰπιὶ ραϊδῖ, οἱ ἰΐα δὲ. “χυογυπι δυΐοθιη 66 ῥγίπιο 
μοῖδθ, Βδ86 οπηηΐβυβ ραϑβϑίοῃβϑβ δηϊπ)8θ δυηῖ; δὲ αυογυπ μδ6 5ἷ- 

ταϊτυἀ π65, ΓΕΒ οἰΐδπι δδϑάθη" αἱ ἀοπηοῃϑίγα886 υἱάθαίϊυγ, 4υ0- 

ΤῸπι γΟρΕ8 δἰ σηϊβοαίίνβα βἰηϊ, νεὶ φυογυμπι ραββίομοβ δἰ π286 81- 
ταὶ τυάϊπαβ... 86 Ῥογραγγίιιβ ἀθ υἱγίβαιιθ δοιιίθ 5.116 γ- 

46 ἰυάϊςαὶ εἰ ΑἸθχαπάγὶ δϑαϊθαιίαπι ταδὶ ργοραῖ. οἴ 1 
Ρ.211. 
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ἔχειν ἢ διαίρεσιν βεβανι σὰ 25 ἂν εἴη σύνθεσις ἢ διαίρεσις 

ἐπὶ τοῖς νοητοῖς παρὰ ὲ Πλεΐτωνι, ὺ αὐτῷ μέντοι τῷ ̓ Αριςοτέλει 

λεγομένης ἀληθείας τῆς κ ἮΝ ὕπαρξιν τῶν “τὼς ὡπλυςάτων 

ὄντων θεωρυμώης, ἢ τῆς κα τὴν νοερὰν αὐτῶν ἀντίληψιν ὑφιςα- 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙΑΣ. 

ἁπλῶς ψόφων, οἱ ἢὶ ἀπὸ ἀψύχων πολλάκις Ὑίνονῦ σωμάτων. 

διαφέρει δ ὁ ὁ ψόφος τῆς φωνῆς ὡς γένος εἴδυς, ὼ ψόφος μέ ἐςι 

πληγὴ ἀέρος αἰδ)ητὴ ἀκοῇ, φωνὴ δὲ ψόφος ἐξ ἐμψύχυ᾽ Ὑνόμενος, 
ὅταν διὰ τῆς συςολῆς τῷ θώρακος ἐκθλιβόμενος ὠπὸ τῦ πνεύμονος 

μένης, πάσης τε πρὸς “ὃ ψεῦδος ἀντιθέσεως ἐξηρημένης; ὑπὶρ 5 ὁ εἰσπνευθὲὶς ἀὴρ προσπίπτῃ ἀθρόως τὴ καλυμένη τραχείᾳ ἀρτη- 

ἧς ὃ ἅν τὸ ἕν τε τῇ θεολογικὴ (Μείδρμ. 12 9) διείλεκἢ τραγμίι- ρίᾳῳ ἢ τῇ ὑπερωΐᾳ ἤτοι τῷ γαργαρεῶνι, ἢ διὰ τῆς πληγῆς ἀπο-- 

τείᾳ ὺ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ἴδ 6) τῶν περὶ ψυχῆς), ἀλλὰ τὴν τελῇ τινὰ ἦχον αἰο)ητὸν καλὰ τινὰ ὁρμὴν τῆς ψυχῆς" ὅπερ ἐπὶ 

ἐν ταῖς λεκτικαῖς ὑφιςα μένην κίνησιν, ἥτις δέδεικῦ τῶν λεκτικῶν 

πάντων περὶ μόνον “ἐν ἀποφαντικὸν λόγον ὑφίςανχ, δυναμένη. νει, οἷον αὐλῶν ἢ συρίγγων, τῆς γλώττης ἡ τῶν ὀδόντων ἢ 
τύτῳ τε ἦν ἐπιςῆσαι χρὴ ἡ ὅτι τὰ ὀνόματα αὐτά, τυτέςι καθ᾽ 10 χειλέων πρὸς Κ' τὴν διάλεκτον ἀναγκαίων ὄντων, πρὸς δὲ τὴν 
ἑαυτά, ᾧ τὰ ῥήματα εἰπὼν τοῖς ἁπλοῖς ἐοικέναι νοήμασι, παρα- ἁπλῶς φωνὴν Καὶ πάντως συμβαλλομένων. ον ἃ δὲ “δ᾽ συνθήκην" 

ὁε ματα τύτων δάρλλνος βιλυϑὲς ἐπηγδῆιν “οἷον ὁ ἄνθρωπος χωρίζει αὐὺ (ἃ ὄνομα) τῶν φύσει σημαντικῶν φωνῶν" τοιαῦτα 

ἢ “ἃ λευκόν, ὅταν μὴ προφεθῇ: τι ὡς Κ ὄνομα ὃ ἄνθρωπος λα- δέ αἰ ἱ τῶν ἀλόγων ζῴων φωναί. 

βών, ὡς δὲ ῥὴμᾶ ὸ λευκόν͵ καίτοι ἐδὲν ἧττον τῦ ἄνθ ὄνομα 
εἶναι δοκῶν, ὡς αὶ κ᾽ ἐν εἰωθότα λέγεϊχ, περὶ τῶν ῥήμϑϑεων διο- 15 τὸ ἥμα (ὐὐκεῶν φωνὴ σημαντικὴ κ᾿ συνθήορ), προς(θεῇ “ὁ Ζ- 
μισμὲν συναριθμῆσαι “ἃ λευκὸν τοῖς ἑήμασιν ἀξιώσας, ἀλλὰ κ΄ “ἄνευ χρόνω" πρὸς διάκρισιν τῶν ῥημάτων. “ἃ δὲ ἄνευ χρόνυ καὶ τῦτο 
ὃν πᾶσαν φωνὴν κατηγορώμενον ὅρον ἐν προτάσει ποῶσαν ῥῆμα σημαίνει “ἀ μηδέποτε μηδαμῶς χρόνον σημαίνειν, ἀλλὰ “ὃ μὴ 

καλεϊοχ, διαταττόμενον" περὶ ὅ ἐεφίστῳ ἐρῦμεν ἐξηγώόμενοι ὃν προσσημαίνειν χρόνον. καλῶς ἦν ὁ φιλόσοφος Πορφύριος ἐπεση- 
περὶ τὸ ῥήματος λόγον. εἰ δέ τις ᾿Πθπδη πῶς ὁ ὁ ᾿Αρισοτέλης μήνατο ὀνόματα δ “ὃ σημερινόν ὶὶ χθεσινόν ὶ περυσινόν χρόνυ δης- 

εἶπε μηδὲν μήτε τῶν ἐνομάτων μήτε τῶν ῥημάτων ἀληθείας ἢ ἴω λωτικὰ ὄντα, ἀλλ᾽ ὡς αὐτόθεν σημαίνοντα χρόνον τινὰ ἢ ὠχὶ 
ψεύδως ὑπάρχειν δεκτικόν, καίταββνφέςατα τῶν τῷ προΐτυ παρὰ πρόδοήμείνιντα, καθάπερ τὰ ῥήματα" τύτων δ ἕκαςον προη- 

τοῖς ἀραμματροοις λέγοεμόν᾽ προσωπυ ῥημάτων πάντων ἣ ἀλή- Ὑυμένως ἅ ̓ ἐνέργειάν τινα ἢ πάθος σημαίνει, κτ' δεύτερον δὲ λό- 

θειαν ἣ ψεῦδος δηλέντων, ὡς ὅταν εἴπω περιπατῶ, ἢ τῶν τῦ γον ἢ “ὃν χρόνον ΚΑ ἢ ὃν ἐνεργεῖν ἢ πεχειν συμβέβηκεν, ὥσπερ “ὃ 

δευτέρυ, ὡς ὁ πίβπάτῆς, ᾧ τῶν τῷ τρίτυ, ὅσα ἐπί τινος ὭΣ περιπατῶ πρώτως Κα τὴν τοιάνδε τῇ σώματος κίνησιν δηλοῖ, δευ- 

- σμένυ λέγε, ὡς “ὃ ὕει ἢ βροντᾷ ἢ ἢ ἀφράπτει, ὑπέν ὅτι αὶ τὰ 25 τρὼς, ἀέ γε ὃν νῦν χρόνον. διὸ ἢ προσσημαίνειν “ὃν χρόνον ῥηθήσεἢ 

τῶν ἐμπνευςῶν παρὰ τοῖς μυσικοῖς καλυμένων ὀργάνων συμβαί- 

ἐθάν «ς ῥήματα αὐτὰ καθ᾿ ἑαυτά ἐςι τὰ τὴν ἀλήθειάν ἢ ἡ ὃ ψεῦδος ση- τὰ ῥήματα ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν λόγοις, ὡς ἂν πρὸς τῷ ἕτερόν τι προη- 
»! 

464 

18. δὴ ὅτι ὁ αὶ " ἁπλῶς σημαίνοι ἂν “ὃ δορίςως, ἁπλῶς ὅτως εἰπεῖν ἢ νει “ὃ ὄνομα, ὡς ὅταν εἴπω ζῷον λογικὸν θνητόν. τῷ γ5 τοιύώτῳ 
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19. διδασκαλίᾳ, ἰα κὰ τὰ Π ΡΖ) ὀνόματά τὰς ὑπάρξεις σημαίνυσι 35 ἡ αν συλλαβὴ ἐπὶ τῷ ἄνθρωπος ὀνόματος, ἀλλὰ συσσημαίνειν δ΄ 
ἱ 

μαίνοντα, ἀλλ᾽ ἡ τῶν τοιύτων ῥημάτων “πρὸς τὰ ὀνόματα τῶν 
προσώπων, ἐφ᾽ ὧν λέγον, συμπλοκή. 

ἕ. 24 ὁ. ἃ δὲ “ἁπλῶς ἢ Φ' χρόνον" τί ποτε βυλεῦ; λέγω 

πωηδαε τ ἦν ἢ τραγέλαφος ἐςὶν ἢ τραγέλαφος ἔςαι, “ὃ δὲ »' 

χρόνον “ὃ με προυγήνης τῷ χρόνυ καθ᾽ ὃν ἦν ἢ ἔςαι, οἷον τρα- 
γέλαφος ἦν χθὲς Ἶ πέρυσιν, ἢ ἕςαι αὔριον ἢ εἰς “ὸ ἑξῆς ἔτος. 

[. 25. ὅτι Κ' εἰκότως με μ ὺ δ ἐμά τὸ ῥήματος ἐν τῇ 

τῶν πραγμάτων, τὰ δὲ ῥ ῥήματα τὰς ἐνεργείας ἢ ἢ τὼ πάθη, Ἐροῆς 
γῦνἢ δὲ τῶν ἐνεργειῶν τῶν παθῶν αἱ ὑπάρξεις. ἐν δὲ τῷ ἀπο- 
δεδομένῳ τῷ ὀνόματος λόγῳ παρείληπῷ ἡ Κ φωνὴ ὕλης ἔχυσα 

λόγον πρός τε ὁ δι ὄνομα. ὁ ὃ ῥῆμα ᾧ ἐν ἐκ τύτων συγκείμενον 

γϑμένως σημαίνειν ἔχοντα ἢ τὴν τῷ χρόνυ μήνυσιν ὥσπερ ἑπομένην. 

4.27 ὁ. ἃ δὲ “ἧς μηδὲν μέρος ἐςὶ σημαντικὸν κεχωρισμέ- 

νον" τῶν ἐκ πλειόνων ὀνομάτων συμπεφορημέψων φν ὅν: 

λόγῳ ὠτελεῖ πρὸς ἀπόφανσιν ἔ ἔντι πάντα τὰ ἄλλα ἐφαωβμάτε, 

διαφέρυσι δὲ τὼ ὀνόματα τῶν τοιώτων λόγων, ὅτι τύτων ἢ τοὶ 
μέρη σημαντικά ἐςι καθ᾽ ἑαυτὰ λέγέμενα; ΚΙ ζῶον, ὃ λογικόν, 
δ θνητόν͵ τῶν δὲ ὀνομάτων ὁδαμιῦς τὰ μέρη σημαίνει, ἡθδπεν, 

λέγεῷ τοῖς ἄλλοις τῷ ὀνόματος συνταττομένη μέρεσιν, καὶ μότοι 

σημαίνειν. ἂ 

[. 28. ἐπὶ γῦν τῷ Κάλλιππος ὀνόματος “ὃ ἵππος ἐδαμῶς ση- 64 
21. μαίνει “ὃ τοιόνδε ζῷον (ἢ), ἢ ταῦτα ἐν τῷ καλὸς ἵππος λόγῳ 

λόγον, ὡς γένος τῆς κτ' ὁ ὄνομα φωνῆς (ἢ), πρὸς διάκρισιν τῶν 40 υὐρμαντθθν αὐτῷ τυγχάνον" ΕῪ ἐν τῷ ἐπακτροκέλης, ὅπερ ἐςὶ 

(Ὁ 2δο Μαρεπέ. φέρε ἦν ἡμεῖς ἑκάςην λέξιν καταλεπτολογήσωμεν. 
καλῶς εἶπε φωνή καὶ ὦ ψόφος... κωδωνιςέον τοίνυν ταῦτα τὰ ἐπιχειρήα 

ματα, ὅτι τὸ ὅνομα τῷ ὀνομαζομῶν ἐςὶν ὄνομα καὶ ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγε- 

ται... διὸ οἱ μὲν φύσει ἔλεγον τὰ ὀνόματα ὡς τῆς φύσεως ὄντα δημινργή- 
ματα καὶ ὡς προσφόρως τῇ τῷ πράγματος φύσει τιθέμενα. καὶ πάλιν οἱ 
μὲν θέσει ἔλεγον τὰ ὀνόματα, διὸ ἐξὸν ἑκάςῳ ἕκαςον πρᾶγμα ὀνομάζειν ὡς 
βέλεται" οἱ δὲ ὅτι ὑπὸ τῦ νομοθέτν τῷ ἐπιςαμένν τὴν φύσιν τῶν πραγμά- 
τῶν προσφόρως ἐπιτίθενται" τὸν μὲν γὰρ ἥλιον ἀρρενικῶς ἐκάλεσε, τὴν δὲ 

νευὺς ὄνομα ληςρικῆς, ὃ κέλης" δὲ ἐπ’ ἄλλυ. τῶν τομίτων ἐδε-- 

νός" ἁπλῶν γάρ εἰσι νοημάτων σημαντικὰ τὰ τοιαῦτα ὀνόματα, 

σελήνην θηλυκῶς, διότι ὁ μὲν φωτίζει, ἡὶ δὲ ἀπολαύει τῷ ἐκείνν φωτός" καὶ 
τὸν νῦν δὲ ἀρρενικῶς, τὴν δὲ ψυχὴν θηλυκῶς, ὡς τὸν μὲν ἐλλάμποντα αὐτήν, 
τὴν δὲ ἐλλαμπομένην" καὶ τὸς ποταμὺς ἀρρενικῶς, τὴν δὲ θώλασσαν θηλυ- 
κῶς, διότι πάντας εἰσδίχεται εἰσρέοντας εἰς αὐτήν. 

(Ὦ Ἡ. Ἐρλες. οἷον τὸ Ἑάλλιππος ἀςρονόμν τινὸς ὄνομα, ὃς καὶ περὶ 
τῆς ἀνωτάτω σφαίρας ἔγραψε. 

. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ταῦτα πάντα κοινά ἐςὶ τῷ ὀνόματι πρὸς 16 466 
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κἂν δοκῇ τινὰ »' τὴν λὲν σύνθεσιν ἔχεν, ὥσπερ οἱ λόγοι τῶν θὸος τῶν ὀνομάτων ὑδαμῶς φήσομεν κωλύειν ἕκαςον αὐτῶν οἷ- 

συνθέτων εἰσὶ δηλωτικοὶ τῶν νοημάτων κ᾿ τὸ πρότερον περὶ τύ- κεῖον εἶναι τὴ φύσει τὸ ἐμιμαζομώνι καθάπερ ω εἰκόνας ἐνδέ- 

τῶν διωρισμένα. χεῦ πλείονας εἶναι τῇ αὐτῷ ἀνθρώπυ, ὕλης ὅσας διαφόρα, 

166 τὰ ὶ τῶν ἁπλῶν ὀνομάτων μέρη ἐδὲ δόκησιν ἔχει τῷ καθ χαλκῆς εἰ τύχοι ἢ ξυλίνης ἢ λιθίνης, πάσας δὲ ἐχέσας τὴν πρὸς 

ἑαυτὰ σημαντυκὰ εἶναι, τὰ δὲ τῶν διπλῶν φαντασίαν μέν τινα 5 αὐὸὲν ὁμοιότητα, “ἐν αὐὸν ἢ ἐνταῦθα τρόπον ὀδὲν κωλύει τὴν αὐ- 

παρέχει τῷ σημαίνειν, ὅπερ ̓ Αριςοτέλης “βύλεω᾽ εἶπεν, ὶ μώ- τὴν φύσιν δι᾽ ἄλλων ᾧ ἄλλων ὀνομαζεοχ, συλλαβῶν, μιᾶς ᾧ τῆς 

τοι ἢ κ᾿ ἀλήθειαν τῦτο ἐργάζεχ, πέφυκε. κ᾽ τῶτον ἦν ὃν κα: αὐτῆς ὑσίας κατ᾽ ἄλλην ᾧ ἄλλην ἔννοιαν ἐκ πασῶν σημαινομένης, 
νίνα διαςήσομεν πολλαίκις ἐνόματα λόγων διὰ τῶν αὐτῶν ἐκ- ὥσπερ ὸ ἄνδραρος ὃ ὄνομα καὶ ὴ ὃ μέροψ καὶ ὼ ὁ βροτός σημαίνει ταὐ- 
φωνυμένων τοῖς ὀνόμασι συλλαβῶν, ὡς ἐπὶ τῷ Νεάπολις ὁ τόν, ἀλλὰ “ὃ αὶ καθ᾽ ὃ ἐναθρεϊ ἃ ἃ ὄπωπε, “ὃ δὲ καθ᾽ ὃ μεριςὴν 

Ἡλιέπολις. 10 ἔχει φωνήν, “ὁ Ψ᾿ χτ' τὴν εἰς γένεσιν τῆς ψυχῆς πτῶσιν ἢ ἐν ἐν- 

Ν [. 28 ὁ. κἀνταῦθα ζητῆσαι ἄξιον πῶς τῦ ἐν Κρατύλῳ τεῦθεν μολυσμόν" ἣ ᾧ ὡς πρὸς “ὃ σύνθετον, ἄνθρωπος Κα κῷ' ὃ 
ἐπ Σωκχράτας, ἀγοήξεον πρὸς “ἐν Ἑρμογένην λέγοντα θέσει τὰ διαρθρῶν τὴν ὅπα ἢ ἄνω ἔχειν τὸς ὦπας, μέροψ, δὲ ὡς μεμερι- 

ἐνόματα εἶναι ὼ δεικνύντος αὐτὰ φύσει, διοχυρίζ εῦ διὰ τύτων σμένη χρώμενος τῇ ὀπί, βροὺς δὲ ὡς μορὺς ἢ μοιρητός, διὸ ᾧ “ὦ 

ὃ ̓ Αριφοτέλης μηδὲν τῶν ἐνομάτων εἶναι φύσει. ὺ ῥητέον ὅτι ἃ “ἐδείμαμᾳμςεα μορτοί" φησιν ὁ Κυρηναῖος (ΟΠ πιαςὶ. ἔν. 271). 
φύσει διχῶς λέγεῷ παρὰ τοῖς φύσει εἶναι τὰ ὀνόματα διατα- 15 εἰ δὲ ταῦτα ὀρθῶς λέγεϊ), δῆλον ὡς ὑκ ἀποδεξόμεθα ἐν ν διαλεκτικὸν 

ξαμένοις, ὁμοίως δὲ ἢ “ὃ θέσει διχῶς παρὲὶ τοῖς θέσει αὐτὰ εἶναι Διόδωρον πᾶσαν οἰόμενον ψην σημαντικὴν εἶναι, ἢ πρὸς πίσιν τύτυ ῷ; φ σον ιες 

τιθεμένοις... . 80 ὁ. δῆλον ὅτι συντρέχει “ὃ δεύτερον τὰ τῷ φύ- καλέσαντα τῶν ἑαυτῦ τινὰ οἰκετῶν τῷ ἀὐλλόγισθς συνδέσμῳ, 
σει σαμάνομγων: τῷ δευτεδς τῶν τῷ θέσει" τὰ ΩΝ ὑπὸ τῷ ἡδμας ἀλλὰ μὴν ᾧ ἄλλον ἄλλῳ συνδέσμῳ" ποίαν ἡ) ἕξυσιν αἱ τοιαῦῇ 

τοθέτυ τιϑέμενα ὦ ὡς τ οἰκείως ἔχοντα πρὸς τὰ πράγματα εἷς κεῖνῇ φωναὶ σημασίαν φύσεως τινος ἢ προσιώπώ, καθάπερ τὰ ̓ ἀθματα, . 
φύσει ἂν καλοῖντο, ὡς δὲ τεθέντα ὑπό τινος θέσει. ὁ τοίνυν ἐν Ὧ ἢ ἐνεργείας ἢ παθυς, καθάπερ τὰ τὰ ῥήματα, χαλεπὸν ὃ πλαίσαι. 

τῷ Κρατύλῳ ΣΣωκράτης, διαιτῶν τῷ τε Κρατύλῳ ᾧ τῷ Ἕρμο- ἐπεὶ δὲ ἕτεροι “ἃ θέσει τῶν ὀνομάτων ἐξορίζειν ἐπιχειρῦσιν, ὥσπερ 

γένει διαφερομένοις ἀπὸ διαμέτρυ περὶ τῷ φύσει εἶναι τὰ ὀνό- ὃ ἸΠατραῖος δεὲς ὄρειος, τὼς εὐχὰς ἡμῖν ἡ τὰς ὠρὰς παραφέροντες, “Ὁ 
ματα ἣ θέσει, δείκνυσιν ὡς ὅτε ὅτως ἐςὶ θέσει ὡς Ἑρμογένης ἐν αἷς τὰ ὀνόματα ἡμῶν λεγόμενα ἢ ὠφελῶσιν ἐναργῶς τιὺς ὀνο- 
ἠἀξίν (εἶναι ἡ) ἐν αὐτοῖς ᾧ “ὃ φύσει κα, αὶ δεύτερον τῷ φύσει ση- μαζομένυς ἡ βλάπτυσι, καίτοι τῆς συνθήκης ἀνθρώπων Κα εἰκότως 

μαινόμενον, ᾧ μάλιςα τύτοις δι᾽ ὧν τὰ καθόλε ᾧ ἁπλῶς τὰ 25 πρὸς ἀνθρώπους γενομώης, ἀνθρώπων δὲ πρὸς θεὸς ἐδὲ μέχρις ἐπι- 
ἴδια. τῶν πραγμάτων σημαίνομεν, ὡς ἂν ὡρισμένην ᾧ ἡμῖν κατα- νοίας ὑφίς αὐζ δυναμένης, ῥητέον ᾧ πρὸς τύτυς ὅτι λογυιὺς ἡμᾶς ἢ 

ληπτὴν ἔχοντα τὴν φύσιν. πρὸς ἡ) “ὃ κατορθῶν κῷ τὴν πρωτῊ)ᾧ αὐτοκινήτως ὑποςήσᾳντες οἱ θεοὶ πολλῶν πραΐξεων κυρίως εἰκότως 
τῶν ὀνομάτων θέσιν, ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα παντοδαπῶς μεταβάλ- κατέςησαν. .. ἑξῆς δὲ τύτοις ἐπισκεψώμεθα “ὃν συλλογισμὸν ὃν ᾿ 
λεοὶ, πεφυκότων, τύχην δεῖ καλεῖν τῇ φήμη συνεργόν) ὅτε ὅτω ὁ δ᾿Αφροδισιεὺς ἐξηγητὴς ἐκτίθεῦ (ἢ), κατασκευάζειν δοκῦντα μό- “εν τονε στοὺς 
φύσει ὡς Ἡράΐκλειτος ἔλεγεν" εἶναι ἊΝ αὐτὰ ἡ θέσει, τὰ ἀκ πολλὰ 30 ὼς εἶναι φύσει τὰ ὲ ὀνόματα κα ἢ τὰ ῥήματα" τὰ Ρ̓ ὀνόματα, φησί, 

τῶν τιθεμένων τοῖς καθ᾽ ἕκαςα .Ἃ χ) φυτοῦ τῦτο ὃ ὑπὸ τὸ κα τὰ ῥήματα φωναί, αἱ δὲ φωναὶ φύσει, τὰ ἤρα ὀνόματα ὺ τὰ 
ἝἙρμογένυς λεγόμενον θέσει, καὶ ὅσα μέντοι τὴν ἀΐδιον σημαί- ῥήματα φύσει. Κρὴς ταῦτα τοίνυν ῥητέον ὅτι τὰ ἐνδμαξὰ ὴ τὰ 

νυσι φύσιν, ᾧ ταῦτα θέσει γ᾽ ἃ δεύτερον τῶν τῷ θέσει ϑημαδὸς ῥήματα ὁχ ἁπλῶς ἂν ἐμὰ εἶναι φωναί, ἀλλὰ Φ' τὴν ὕλην. 

μίων. ὑδὲν ἦν πρὸς ταῦτα διάφορον ἐδὲ ὁ ̓ Αριφεσέληρν ἐν τυῖ- 4. 88 ὁ. εἰ δὲ “ὃ ὄνομα ἡ σύμβολον ἢ ὁμοίωμα τεχνηὴν τὸ 166 
τας διαταττεῖ, λέγων ἐδὲν τῶν ὀνομάτων εἶναι φύσει" τῶτο 35 ἀξιῦμεν καλεῖν, ὁ ᾿ θαυμαςόν" ἔσαι ἡ ὃ κα ἀσκόπως τεθὲν μόνως ὁ ̓  
ὃ αὐτῶν ἀποφάσκει “ὃ φύσει ὅπερ ἐπρέσβευον οἱ ̓Ηρακλείτειοι, σύμβολον, ἃ δὲ κτ' ἢ λόγον, ὡς ἡ ρων ἐξ ἄλλων ᾧ ἄλλων 
καθάπερ ἡ Πλάτων, ἐκ ἂν ἐδ᾽ αὐὺς παραιτησάμενος ὕτως αὐτὰ συγκεῖοκ, συλλαβῶν, ἐοικὸς τοῖς συμβόλοις, ὡς δὲ τῇ φύσει τι 

καλέσαι φύσει, ὡς ὁ θεῖος ἀξιοῖ. Πλάτων. δηλοῖ δὲ τῦτο ἐν πολ- ὀνομαζομένυ προσῆκον, ὁμοίωμα ἢ αὶ σύμβολον. ἀλλὰ ταῦτα ἃ 

λαῖς τῶν πραγματειῶν ἑαυτῶ, σύμφωνα δεικνύναι τοῖς πράγμασι ὥσπερ πορίσματα ληπτέον ἐκ τῶν εἰρημένων, συνάδοντα τοῖς ἐν 

τὰ ἐνόματα πειρώμενος, καθάπερ ἐν τὶ τῇ Φυσικῇ ᾿Ακχροάσει 40 Κρατύλῳ (ρ. 480 44.) περὶ τῦ ὀνόματος ὑπὸ τῷ ἸΞωκράτες 
(26 εἰ 4 7) ὃ τὸ αὐτομάτυ ὄνομα ἢ “ὃ τῷ κενῶ, ἐν δὲ τοῖς Με- παραδεδομένοις" ἢ γ5 ἐκεῖνος “ὃ ὄνομα μίμημα φησιν εἶναι τῆς 
τεώροις (19 εἰ 10) ὁ τῆς ψεκαάδος ᾧ ὃ τὸ ὑετῶ. ᾧ ὅσα μέντοι ἑκαςυ ἐσίας, διὰ φωνῆς ἐνάρθρυ, ταὐὲν δὲ εἰπεῖν ἐκ φοιχείων 

τιθέντα αὐὸν ὀνόματα ἴσμεν, ὡς “ὃ τῆς ἐντελεχείας ἐπὶ τὸ εἶδυς ᾧ συλλαβῶν κατεσκευασμένον, ὥσπερ τὰ ῥήματα τῶν ἐπακο- 
ἢ ὃ τῷ ὅρυ ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ἐν τοῖς συλλογισμοῖς φωνῶν ἢ “ὃ τ λυθύντων (τυτέςι τῶν ὑπαρχόντων) ταῖς ἐσίαις, μιμήματα εἶναι, 

«ἥματος ἐπὶ τῆς τοιᾶσδε τῶν προτάσεων συμπλοκῆς, ἢ ἐν αὐτῷ 45 λόγον δὲ “ἐν ἐξ ἀμφοῖν, τῷ τε ὀνόματος ἢ τῇ ῥήματος, συγκεί- 

τύτῳ τῷ περὶ Ἑ ρμηνείας βιβλίῳ “ὃ τὸ ἀορίςυ ὀνόματος ἢ τ -- -- 
ἀορίςυ ῥήματος ἣ “ὃ τῆς ἀντιφάσεως, ὑπ᾽ αὐτῷ τεθέντα σαφές (Ὁ με, Ερλδε. ὁ δὲ᾽ ̓ Αλέξανδρος φύσει μόνον αὐτά φησι. οἵ. Μα- 

ξατα δηλοῖ τὴν περὶ τύτων τῷ φιλοσόφυ᾽ διάνοιαν... “ὃ δὲ πλῆ- εαι. (. 5. 

" εὐ γον 
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μενον, ὡς ἂν ἢ αὐὸς διά τε τύτων ἢ τῶν ἐν τῷ Σξοφιςῇ (ρ. 261 ἑκάξυ τῶν πραγμάτων ὀνομαζομών, τὰς δὲ ἄλλας πτωσεις ἐνό- 
544.) ῥηθέντων πρὸ τῷ ᾿Αριςοτέλας μόνα τῷ λόγυ κυρίως μέρη ματος, ἀπὸ τὸ μεταχηματισμῇ τῆς εὐθείας γινομένας. τῆς 
ἃ ὄνομα ᾧ “ὃ ῥῆμα εἶναι τιθέμενος. ὧν δευτέρας προῖςα Ὁ δόξης ὁ ᾿Αριςοτέλης, ἡ ἔπονταί γε αὐτῷ 

Ε 84. ἃ δὲ “ὧν ἐδὲν ἐςιν ὄνομα" ἢ ἀντὶ τῦ ὑδείς εἴρη, πάντες οἱ ἀπὸ τῷ Περιπάτι, τῆς δὲ προτέρας οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς 

ὧν ψόφων ὑδείς ἐςιν ὄνομα (ἢ), ἢ κατ᾽ ἔλλειψιν τῷ φθέγματος, 5 ᾧ ὡς τύτοις ἀκολυθῶντες οἱ τὴν γραμματικὴν μετιόντες τέχνην. 
ὧν θηρίων ἐδὲν φθέγμα ἐςὶν ὄνομα. αὶ γὃ δήπω λόγοι ἂν μὴ εἶναι λεγόντων δὲ πρὸς αὐτὸς τῶν Περιπατητικῶν ὡς τὰς ὶ ἄλλας 
ἐνόματα τῶν φωνῶν τῶν ἀλόγων ζῴων: λέγε γδ ἡ μέν τις τέσσαρας εἰκότως λέγομεν πτώσεις διὰ τὸ πεπτωκέναι ἀπὸ τῆς 
ὕλακή, ἡ δὲ χρεμετισμὸς ἢ μηκηθμός. ταῦτρ ἐξηγησάμενος εὐθείας, τὴν δὲ εὐθεῖαν χ᾽ τίνα λόγον πτῶσιν ἀκῶ μαι 
περὶ Κα τῶν λοιπῶν ὁδὲν προςίθησι, τῷ τε φωνή ἢ τῷ σημαντική, ὡς ἀπὸ τίνος πεσῦσαν; (δῆλον ἡϑεδτῳπᾶσαν πτῶσιν τινος 

ὡς προφανῶν λίαν ὄντων, προχειρίζ ῷ δὲ “ὃν περὶ τῷ ἀορίςυ ὀνό- 10 ἀνωτέρω τεταγμένυ γίνε, προσήκει), ἀποκρίνον;) οἱ ἀπὲ τῆς 

4664 
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ματος λόγον. Στοᾶς ὡς ἀπὸ τῷ νοήματος τῷ ἐν τὴ ψυχῇ ἡ αὕτη πέπτωκεν" ὃ 

416σὙ τῶτο νῦν ἐκίνησε “ὃ θεώρημα, διότι ἑώρα Κα ἡὶ τὰς τοιαύ- γη5 ἐν ἑαυτοῖς ἔχομεν τῷ Ἰξωκράτυς νόημα δηλῶσαι βυλόμενοι, 
30. τας φωνὰς παραλαμβανομένας πολλάκις ἐν ταῖς ἀποφάνσεσιν, .“ὃ Σωκράτης ὄνομα προφερόμεθα" καθάπερ ἦν “ὁ ἄνωθεν ἀφεθὲν 

ὡς ὅταν εἴπωμεν ἐκ ἄνθρωπος περιπατεῖ, ὁδενὸς δὲ ὀνόματος γραφεῖον ἢ ὀρθὲν παγὲν πεπτωκέναι τε λέγε αὶ τὴν πτῶσιν ὀρθὴν 
ες ἠξιωμένας ὑπὸ τῶν παλαιοτέρων. διδάσκει τοίνυν ᾧ τίσι τῶν 15 ἐδηκέναι, “ἐν αὐὸν τρόπον ᾧ τὴν εὐθεῖαν πεπτωκέναι ἢ ἀξῶμεν 

ὠνομασμένων φωνῶν ὑποπτευθεῖεν αἱ αὐταὶ εἶναι, μὴ ἦσαι κατ᾽ ἀπὸ τῆς ἐννοίας, ὀρθὴν δὲ εἶναι διὰ “ὁ ἀρχέτυπον τῆς κτ' τὴν ἐκ- 
ἀλήθειαν αἱ αὐταί͵ ᾧ πῶς δίκαιον αὐτὰς ὀνομάζειν. φωυνησιν προφορᾶς. ἀλλ᾽ εἰ διὰ τῶτο, φασὶν οἱ ἀπὸ τὸ Περιπάτυ, 

[.84 ὁ. διὰ ταῦτα “ὃ ὅλον τῶτο ἀόριςα ὀνόματα κελεύει τὴν εὐθεῖαν πτῶσιν ἀξῶτε καλεῖν, συμβήσεξ καὶ τὰ ῥήματα πτυύ- 
αὐτὰς προσαγορεύεως, ὀνόματα μέν, διότι, ὅπερ ἐν τοῖς ἑξῆς ῥη- σεις ἔχειν ἡ τὰ ἐπιρρήματα τὰ μηδὲ κλίσεων ἀνέχεοχζ πεφυκότα" 
θήσεδ περὶ αὐτῶν, ἕν πως σημαίνει ἢ ταῦτα, οἷον “ὃ περὶ “ὃ ὡρι- 2 ταῦτα δὲ ἐναργῶς ἄτοπα ᾧ ταῖς ὑμῶν αὐτῶν παραδόσεσι μαχό- 

σμένον ἅπαν ὡς ἕν, οἷον “α ἐκ ἄνθρωπος “ὃ περὶ “ὃν ἄνθρωπον 

ἅπαν ὡς ἕν κατ᾽ αὐὺ τῶτο καθ᾽ ὃ πάντα κοινόν τι ἔχει, “ὃ μὴ 
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μενα. τὰ αὐτὰ δὲ λέγειν ἁρμόσει ἢ πρὸς τὺς γενικόν τι ὄνομα 
ὑποτιθεμένας ἢ ἀπ᾽ ἐκείνυ πεπτωκέναι “ὃ καθ᾽ ἕκαςον ὄνομα λέγον-- 

εἶναι ὅπερ ἄνθρωπος ἀόριςα δέ, διότι “ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν σημαινόμενον τας" ὅτε “ὃ διασαφῷσι τί ποτε ἔςιν ὃ καλῶσι γενικὸν ὄνομα, ὅτε 
ἐχ ὕπαρξίν τινα πράγματος σημαίνει, ὅπερ τοῖς ὀνόμασιν ἔθος, εἰ τὴν ἔννοιαν κὐνλλβῥον ὀνομάτων ἡ κοινῶς ᾿ββμανὺς κατηγο- 

ἀλλ᾽ ἀνυπαρξίαν, ἦσί τὲ ὁμοίως ἃ μὴ ἦσιν ἐφαρμόζυσαν. 25 ριίμενον λέγοιεν, ἴδιον τι τῦ ὀνόματος ἐρῶσιν" ὁ αὐὸς γδ ἔςαι λό- 
περὶ τῆς κατ᾽ εὐθεῖαν γινομένης τῶν ὀνομάτων προφορᾶς γος ᾧ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τῷ λόγωι μερῶν, ὥςε ᾧ τὰ καλείμενα θέ- 

εἴωθε παρὰ τοῖς παλαιοῖς ζητεῖο, πότερον πτῶσιν αὐτὴν προσήκει ματα τῶν ῥημάτων κατ᾽ εὐθεῖαν ἐρῶμεν προάγεωχ, πτῶσιν, ὼ 

καλεῖν (“5) ἢ ὑδαμῶς, ἀλλὰ ταύτην ὦ ὄνομα ὡς κατ᾽ αὐτὴν τῶν ἄλλων τῶν λεγομένων περὶ τῶν τῷ λόγω μερῶν ἕκαςον 
----.--.-ο.-ο.. ᾿ ὡσαύτως. διὰ ταῦτα Κα ὃν τὴν Περιπατητικὴν περὶ τύτων δια-- 

(Ὁ 8Βοέιλ. 11. Ρ. 302: ᾳυϊάδπι Θῃΐπὶ ῥἶβοθβ ὩΟῺ τοῦς 56 30 ταξιν προτιμητέον. 
Ῥγδῃοὶ 5 βοηϑῃῖ, εἴυἱ Ῥοτρβγεῖιι5 ϑυϊυπιαῖ, οἰοδάδ ῥεῖ ρεοῖυ5 ξ.86 ὁ. πάνυ καλῶς ὁ φιλόσοφος ἐπεσημήνατο Πορφύριος Ἰεὶ 

δοῃιῖυπι τη; αυογαὰπι ΟΠΊΏΙυ ἘΠ} εδὲ ποθὴ. 2160 σ΄. κ ἕ κἀν πανδς ἐλ ἢ ἐή τος. ἀλλ αὐὸ μό ΒῚ 3 

- Μηαροπί. τὸ δὲ “ὧν μηδέν ἐξτν ἕνομα᾽ ἐνόμισαν τινες λέγειν αὐτὸν ὅτι τῶν τὶ τὰ ἯΝ ἀὐλυνδς ἐν δι ἘΝ Ἴματος, ὐτ, ; ἮΝ ̓ 
θηρίων ὑκ ἕξιν ὄνομα καὶ μὴ καλεῖται ἄρκος καὶ λέων καὶ τὸ λοιπὰ ἰδίοις ἘΠῚ τὴν ἔντος, παρηγμέν Ὃν ἢ τὴν ὑπαρξιν σημαῖνον λαμβανεῖ, ως 

ὀνόμασιν" ἕτεροι δὲ ἐνόμισαν ὅτι τῶν φωνῶν τῶν θηρίων ἐκ ἕξιν ὄνομα, ἔπι μ' μ τὰ ὀνόματος αὐτοτελῆ ποιῶν λόγον, “κ' δὲ τῶν πτώσεων 

γε ἐπὶ λέοντός φαμεν βρυχηθμὸν καὶ βρυχᾶσθαι, ἐπὶ λύκων ὠρύειν, καὶ 35 ἐλλιπῆ" πολλὰ γάρ ἐςι ῥήματα συνταττόμενα ταῖς πτώσεσι ὼ 

συρίζειν ἐπὶ ὄφεως, βληχᾶσθαι ἐπὶ προβάτων, μυκᾶσθαι ἐπὶ βοῦν, ἐπὶ ποιῶντα λόγως ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖς, τοῖς δὲ ὀνόμασι συντάττεοκ, ἃ 
κορωνγῶν κράζειν, ἐπὶ γλαυκὸς κιικαβίζειν, ἐπὶ ἀηδόνος ἄδειν, ἐπὶ ὀρνίθων δυγαί, ενα, ὡς “ὃ μεταμέλει, οἷον Σωκράτει μεταμέλει, καίτοι 
κατοικιδίων κακκαζειν, ἐπὶ ἵππων χρεμετίζειν, ἐπὶ κυνῶν ὑλαχτεῖν᾽ ἀλλ᾽ 

464 
33. 

“- Α “ἃ ἸΣωκρα: ταμέλει ἀσύντακτον. ἐν οἷς καὶ ἢ τὴ ἡ ᾿ ὅτι αἱ ἐκφωνήσεις αὐτῶν, καίπερ ὄνομα ἔχυσαι, τὰ εἰρημένα ὀνόματα ἽΣ Ρ̓ τὴ Έτεμ ἐἢ Ῥ Ὁ πρὸ πες ὅδε! ἩΡΘΗΣ τῶν ὙΤΟΙΟΥ διάταξιν περὶ τῶν κατηγορυμένων ὅρων ἐν ταῖς 
ἢ : , ᾿ , δ 
τὰ (Ὁ Δεο Μαροπί. καὶ παρατηρητέον ὅτι ὁ ̓Αριςοτέλης τὴν εὐθεῖαν Ὁ προτάσεσιν ὕσαν τοιαύτην. “ὃ κατηγοριίμενον ἤτοι ὀνόματος κα- 

τηγορεῖ ἢ πτώσεως, ἢ τύτων ἑκάτερον ἤτοι τέλειόν ἐςιν υἷς κα- 

τηγορώμενον ἢ μῖλ τὸ ὑποκειμένυ αὔταρκες πρὸς γένεσιν ἀποφάν- 
Δ ὃς "» πα, Ἃ ἐρϑδενο 

σεως, ἢ ἐλλιπὲς ἢ προολήκης τινὸς δεόμενον πρὸς “ὃ τέλειον ποιῆσαι 

ὄνομα καλεῖ, τὰς δὲ πλαγίους πτώσεις ὡς ἀπὸ τῇ ὀνόματος πέπτωκυίας. οἱ 
δὲ ΣΣτωϊκοὶ καὶ οἱ τύτοις ἀκολυθῶντες γραμματικοὶ τὰς πέντε πτώσεις ὀνο-- 
μάζιυσι, διότι, φασίν, ἀπὸ τῷ νοήματος καὶ ἡ εὐθεῖα ἔπεσε καὶ αἱ λοιπαί" 

ἡ οἷον ἐνενόυν ἵππον καὶ ἄφνως εἶπον ἵππος, καὶ τὸ νόημα μετέπεσεν εἰς φω- 
νήν. τῦτο δέ φασιν αὐτοὶ διαφέρειν εὐθεῖαν πλαγίων" ὥσπερ γάρ, φησίν, ΄ 

εἴ ις κατασχὼν γραφεῖον ῥίψει αὐτὸ καὶ πέπτωκε, καὶ εἰ μὲν ὀρθὸν πέσοι, 

λέγεται ὀρθὴ πτῶσις, εἰ δὲ πλάγιον, πλαγία πτῶσις, ὕτω καὶ ἐπὶ τῷ νοή- 

μάτος. λέγνσι δὲ πρὸς αὐτὸς οἱ Περιπατητικοὶ ὅτι τύτῳ τῷ λόγῳ καὶ τὸ 
ῥῆμα πτῶσις ἐςίν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπίρρημα τὸ μηδὲ κλίσιν ἐπιδεχόμενον ἔπι- 

δέξεται πτώσεις, ὅπερ ἄτυπον. ἔτι δὲ πτώσεις καλῦσιν οἱ φιλόσοφοι ἃ 
μόνον τὰς παρὼ τοῖς γραμματικοῖς καλυμένας πλαγίως, ἀλλὰ καὶ πάσας 
τὰς παραγωγὰς καὶ τὺς σχηματισμύς, οἷον τὸ δίκαιον καὶ δικαίως καὶ ὃυ- 
καιότερον καὶ δικαιότατος καὶ ὁ δίκαιος καὶ πάγτα τὼ τοιαῦτα. 
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, κατηγορύμενον. ἂν ' ὅν ἐνόματός τι κατηγορηδὲν ἀπόφανσιν συνηθείας τῶν εἰς δῆμον πλείονα ἅμα ψηφίσματα εἰσφερόντων" 
ποιῆ, κατηγόρημα ἡ σύμβαμα παρ᾽ αὐτοῖς ὀνομαζεῦ (σημαίνει ὁ γαρ΄ τοι γραμματεὺς “ὃ δὶ πρῶτον τῶν γεγραμμένων ψηφισ- 
5 ἄμφω ταὐτόν), ὡς “ὁ περιπατεῖ, οἷον Σξωκράτης περιπατεῖ" ἂν μάτων ἀναγινώσκων τῷ δήμῳ τό τε ὄνομα ἔλεγε τῷ γεγραφό- 
δὲ πτώσεως, παρασύμβαμα, ὡσανεὶ παρακείμενον τῷ συμβα- τος ἢ “ἐν πατέρα ᾧ “ὃ πρᾶγμα ἢ “ὃν δῆμον, οἷον “Δημοαένης 
ματι ἢ ὃν οἷον παρακατηγόρημα, υὡς ἔχει “ὁ μεταμέλει, οἷον 5 Δημουλένυς Παιανιεὺς ψήφισμα εἰσφέρει τοιόνδε; “ἃ μέντοι δεύ- 
Σωκράτει μεταμέλει" “ὃ κ' δ μεταμελεῖ σύμβαμα, “ὃ τερον ἣ ἡ τρίτον, οἱ ὕτως ἔτυχεν, ἐμφανίζων ἐνεδείκνυτο μόνον 
δὲ μεταμέλει παρασύμβαμα, καὶ δυνάμενον ὀνόμασι συνταχθὲν ὡς ἢ ἄλλο τῷ αὐτῷ ἀνδρὸς ἀναγνωσεῦ ψήφισμα, τῷ πρὸ τῆς 
ἐπόφανσιν ἐργάσαχ, οἷον Σξωκράτει μεταμέλει (ἐδεμία γδ τῶτο ἀναγνώσεως αὐτῶ λέγειν πρὸς “ὃν δῆμον “τὰ (ἃ ἄλλα κτ' τὰ αὐτά, 

ἀπόφανσις), ἀλλ᾽ ὅτε κλίσιν ἐπιδέξαοχ, δυνάμενον, ὡς “ὃ περι- ψηφίζ εὖ δὲ ᾧ τάδε." διὸ ἢὶ ἐν τῷ Τοργίᾳ Σξωχράτης (ρ. 526 6) 
πατῶ περιπατεῖς περιπατεῖ, ὅτε συμμεταχηματιωῆναι τοῖς τὺ τῇ αὐτῇ ταύτη λέξει χρησαίμενος τοῖς ἐν τῷ δήμῳ συγγραφομέ- 
ἀριθμοῖς" ὥσπερ γδ λέγομεν τύτῳ μεταμέλει, ὅτω ᾧ τύτοις νοις αὐτὴν ἀνέθηκεν. 
μεταμέλει. ἢ πάλιν, ἂν (ἃ “ὃ τῷ ὀνόματος κατηγορέμενον δέηἢ 4.89. καὶ (ὦ τελεία τὸ ὁρισμῶ τῷ ῥήματος ἀπόδοσις εἴη ἂν 165 

προυγήκης πτώσεως ὀνόματός τινος πρὸς “ὃ ποιῆσαι ἀπόφανσιν, παραπλησίως τῷ ἀποδοθέντι τῷ ὀνόματος ὅρῳ, φωνὴ σημαντοιὴ ιν 

ἔλαττον ἢ κατηγόρημα λέγε, ὡς ἔχει “ἃ φιλεῖ αὶ “ὃ εὐνοεῖ, οἷον χῷ' συνθήκην, προσσημαίνυσα χρόνον, ἧς μέρος ἐδὲν σημαίνει χω- 

Πλάτων φιλεῖ" τύτῳ “5 προςεθὲν “ἃ τίνα, οἷον Δίωνα, ποιεῖ (5 ρίς" ἅτε δὲ συντομίας ὧν ἐραςὴς ὁ ̓ Αριςοτέλης, ὅσα κοινὰ ἦν τῷ 
ὡρισμένην ἀπόφανσιν τὴν Πλάτων Δίωνα φιλεῖ. ἂν δὲ “ὁ τῆς ῥήματι πρὸς “ὃ ὄνομα ὑπερβὰς ὡς ἤδη ῥηθέντα ἐν τῷ τῶ ὀνόμα- 
“πτώσεως κατηγορόμενον ἧ, “ὁ δεόμενον ἑτέρᾳ συνταχθῆναι πλα- τος λόγῳ, ἀπὸ τῷ καθ᾽ ὃ διαφέρει “ὁ ῥῆμα τῶ ὀνόματος (διαφέρει 
γίᾳ πτώσει πρὸς “ὃ ποιῆσαι ἀπόφανσιν ἔλαττον ἢ παρασύμβαμα δὲ τῷ προσσημαίνειν χρόνον) ποιεῖ τὴν περὶ αὐτῷ διδασκαλίαν. 

λέγε, ὡς ἔχει “ὃ μέλει, οἷον Σξωκράτει"Αλκιβιάδυς μέλει. ταῦτα ἀλλ᾽ εἰ τῶθ᾽ ὕὅτως ἔχει, τί δή ποτε προςίθεῖγ “ὁ “δ᾽ μέρος ὀδὲν 

δὲ πάντα καλῦσι ῥήματα. τοιαύτη ' ἡ τῶν ΣΣτωϊκῶν περὶ τυῖ- 2 σημαίνει χωρίς," ὅπερ ἢ ἐν τῷ λόγῳ τῦ ὀνόματος παρείληπῇ; 
τῶν παράδοσις" ἡμεῖς δὲ συγκεφαλαμίμενοι τὰ περὶ τῷ ὀνόήμα- λεγέδηω τοίνυν πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ἐκεῖνο “ἃ Πορφυρίειον, 

τος βηθέντα τῷ ̓Αριςοτέλει λέγομεν ὡς ἔςαι “ὃ κῷ' τὴν νῦν παρα- ὡς εἰσὶ λόγοι τινὲς ἐκ ῥημάτων συγκείμενοι ὧν τὰ μέρη σημαν- 
δόσιν κυρίως ὄνομα φωνὴ σημαντικὴ κ᾽ συνθήκην ἄνευ χρόνυ, τικά ἐςιν, αὐτὰ λέγω τὰ ῥήματα ἐξ ὧν οἱ λόγοι συντίθεν), οἷον ! 
ἧς μηδὲν μέρος σημαντικὸν κεχωρισμένον, ὡρισμένον τι σημαί- ὅταν εἴπω “ἃ βαδίζειν κινεῖ, ἐςί» “ὁ γ5 βαδίζειν ὶ ὃ κινεϊῶχ, ὁ 

γυσα ᾧ μὲ τὸ ἔςιν ἢ ἣν ἢ ἔςαι ἀληθεύνσα ἣ ψευδομένη. ἀλλὰ 25 “ὃ ἐςί τὸ ὅλων λόγυ μέρη ὄντα σημαντικά ἐςι καθ᾽ ἑαυτά. ἵνα ᾿ 
διὰ τίνα αἰτίαν ὑκ ἐξ ἀρχῆς ὁ᾿Αριςοτέλης τῶτον ἀποδέδωκε τῦ ἦν διακρίνη τὰ ῥήματα τῶν τουέτων λόγων οἷς τὰ ἄλλα μέρη τῶ ὦ 
ἐνόματος “ὃν ὁρισμόν, ὥςε μηδὲν ἐνοχλεῖν “ὃν λόγον μήτε τὰ ὁρισμῶ τῷ ῥήματος ἐφαρμόττει, λέγω δὲ “ὁ φωνή, “ἃ σημαν- 
ἀόριςα ὀνόματα μήτε τὰς πτώσεις; φαῇ! δὴ ὅτι πολλά ἐςι παρ᾽ τική, “ὃ »πὶ συνθήκην, “ὃ προσσημαίνωσα χρόνον, αὐτὴν ἀναγ- 
αὐτῷ τὸ ἐνόματος σημαινόμενα. “ καίως ἢ ἐνταῦθα προςέθεικε τὴν διαφοράν. ἀλλὰ πῶς καὶ σημαί- 

δ; [. 38 ὃ. τῆς μέντοι ῥήσεως “ὃ “λόγος δέ ἐςιν αὐτῷ τὰ [4.80 νειν χρόνον ἀλλὰ προσσημαίνειν ἔφη “ὃ ῥῆμα; ἢ διότι σημαίνειν 
Σ ἄλλα κτ' τὰ αὐτα" λέγε Κ' περὶ τῷ προφερομώυν κατά τινα μέν ἐςιν, ὡς ᾧ πρότερον ἐλέγομεν, “ὃ προηγυμένως δηλῶν τι, 

πτῶσιν ὀνόματος, ὅτι ἕξει “ὃν ὁρισμόν, ὃν ἐκάλεσε λόγον, κτ' ὶ προσσημαίνειν δὲ “ὃ πρὸς τῷ πρώτως δηλυμένῳ »τ' δεύτερον χόγον 
τὸ ἄλλα μηδὲν διαφέροντα τῷ ἐξ ἀρχῆς ἀποδοθέντος ἑρισμῶ τὸ ᾧ ἄλλο τι συνεμφαίνειν" τὰ δὲ ῥήματα προηγυμένως ' ἐνεργείας 
ὀνόματος (ἡ 75 τῦτο φωνὴ σημαντικὴ κτ' συνθήκην ἄνευ χρόνα, ἔχειν τινὰς ἢ πάθη δηλῶσαι βυλόμενοι φθεγγόμεθα, τὸς δὲ προ- 
ἃς μηδὲν μέρος σημαντικὸν κεχωρισμένον), πλεονάσαντα δὲ τύτυ 36 σόντας χρόνες ταῖς ἐνεργείαις ἣ τοῖς πάθεσι, καθ᾽ ὃς εἶναι χέγονἢ 
τὴ διαερινύση τὸς πτώσεις ὠπὸ τῷ κυρίως ὀνόματος διαφορᾷ, τῷ ἣ γεγονέναι ἢ ἔσεῶχ, μτ' τύτων ὥσπερ συναναφαινομέγυς ὁρῶμεν. 

τὰς κ᾽ πτώσεις μὴῪ μόνυ τῷ ἕςιν ἢ ἦν ἢ ἔςαι λεγομένας μήπω ἑξῆς δὲ λοιπὸν ᾧ τὴν σύνταξιν ἣν ἐν ταῖς προτάσεσι κατέχει ὃ 

ποιεῖν τελείαν ἀπόφανσιν, διὸ μήτε ψεύδεω, μήτε ἀληθεύειν, τῷ ῥῆμα, διδάσκει ἡμᾶς ὁ ̓ Αριςοτέλης, λέγων “καὶ ἔςιν ἀεὶ τῶν 

δὲ ἐνόματι ᾧ μόνον ἕν τι τῶν ῥημαίτων ἀρκεῖν πρὸς τὴν γένεσιν καθ᾽ ἑτέρυ λεγομένων σημεῖον." τῦτο δέ ἐςιν ὅτι τὴν τῦ κατηγο- 
τῆς τελείας ἀποφανσεως (ἢ). εἴληπἢ δὲ ᾧ ὠπὸ τὴς ᾿Αττικῆς 40 ρυμένυ χώραν ἀεὶ καταλαμβώνει τὰ ῥήματα ἢ ἀχὶ τὴν τῷ ὑπο- 
ἀπ τες τ Στ τς κειμέω. ᾧ τῦτο εἰκότως" εἰ 7) ἐνεργειῶν ἢ παθῶν εἰσὶ σημαν- 

ΟἿ 8ιωΐῆα δρὰὰ 1μϑοηεπι Μαρεοτίηυπι. Δ΄. Ερλος. πε δὲ “τὰ τικά, ταῦτα δὲ ὠκ ἔςιν ἀπολελυμένα ἢ καθ᾽ ἑαυτὰ ὑφεςῶτα 
μὲν ἄλλα κατὰ τὰ αὐτά" χρηδάμενος Δημοσθεικῷ χαρακτῆρι" ἐκεῖνος γὰρ ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερα τὴν ἀναφορὰν ἔχοντα τὰ ἐνεργῦντα ἣ παίοντα, 
διὰ τὸ πρὸς ὕδωρ μεμετρημένον καὶ ῥέον λέγει, καὶ μὴ ϑίλεν ἐμ να ἐυρόμεν δηλονότι προσῆκον αὐτοῖς ἂν εἴη “ὃ κατηγορεῖοϊ, ἐκείνων. ὕτω 
καρ ἡρῆνν πραοιαοα ἔρμο, και μήνας Η ἐμὰ τ Κ δὲ ἢ ὁ Πλάτων περὶ τύτων διατάττεξ λέγων ἐν τῷ τὴν ἢ 
τρὶσ ἐκέδων; μὴ Αιλων 'ν μοὶὸη εἰν μαρὴν ἡυδενσβως θεῖ ὡς τὰ φ. 261)... δι’ ὧν κἀκεῖνο φανερόν, ὅτι πρὸ τῦ ᾿Αριςοτέλυς ἕνα 

ἀνγγῶνα τῆς παρίσης ὑποθίσεως ὁ Δημοσθένης ὃ τὰ ἄλλα κατὰ ταὐτὰ καὶ λόγον εἶναί φησιν (ὁ ἊΠλάτων) “ὃν ἑνὸς πράγματος ὄντα σημαντι- 
πάλιν ὑπεισέρχεται, κόν (τῦτο ἡ “ὃ “δηλῦντα τι), ἐπεὶ ἡ τὰ ἀναρμόξως ἔχοντα, 

[) 
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τῶτο δέ ἐςι τὰ ἐφεξῆς ἀλλήλοις εἰρημένα ὀνόματα χωρὶς ῥήμα- ἂν γινόμενα κ᾽ παρανχηματισμὸν “ἐν ἀπὸ τῶν ῥημάτων τῶν ἐπὶ 
τος ἣ ῥήματα χωρὶς ὀνόματος, σημαίνει πάντως, ἀλλὰ πλείονα τῶ ἐνεςῶτος χρόνυ λεγομένων" ὥςε κυρίως ῥῆμα τῦτο εἶναι “ὃ 
ἡ ὁ τί. ἐπὶ τῇ ἐνεςῶτος χρόνυ λεγόμενον ᾧ ὡρισμένον τι σημαῖνον. εἰ δὲ 

465. [40 . αὶ ὃ ἀεί δὲ καὶ μάτην πρόσκειἢ ἐν τῷ “ὁ ἔςιν ὠὴὲ κἀνταῦθα τις ἀποροίη διὰ τί μὴ ἐξ ἀρχῆς τὰς διαφορὰς ταύτας 
7. τῶν καθ᾽ ἑτέρυ λεγομένων σημεῖον" " τῶτο γὸ μάλιςα τὴν ἰδιότητα 6 προσετίθει τιῷ λόγῳ τῷ ῥήματος ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἐκ ἐλλιπῇ φή- 

τῶν ῥημάτων ἐμφανίζει, ἐπεὶ ὶ ὀνόματαί τινα ἀδὲν κωλύει κα- σομεν ἡμεῖς, καθάπερ Ἑ ρμῖνος, “ὃν ἐξ ἀρχῆς ἀποδιδόμενον λόγον, 
τηγορεῖοι, ποτέ͵ ὡς “ἃ ζῷον τῷ ἀνθρώπυ, ἀλλ᾽ ἐκένα ὅτε τῶν μό- ἀλλὰ πλείονα εἶναι παρὰ τῷ φιλοσόφῳ ᾧὶ τῷ ῥήματος τὰ σημαε- 
νως ᾧ ἀεὶ κατηγορυ μένων ἐςΐν, ὅτε καθ᾽ ἑαυτὰ δίχα τινὸς κατη- νόμενα, ᾧ ἄλλυ Κ σημαινομένυ ὃν ἐξ ἀρχῆς ἀποδιδόμενον εἶναι 
γορίμενα ῥήματος, οἷον τῷ ἔςω ἢ ἐκ ἔςι, τέλειον πεφύκασιν ἐβ- λόγον, ἄλλο δέ τι διὰ τῶν νυνὶ προςιθεμένων “ὃν φιλόσοφον ὑπο- 

γαζεῶκ, λόγον, τὰ δέ γε ῥήματα, τὴν οἰκείαν συΐζοντα δύναμιν, 10 γράφειν" τριχῶς 75 ὁ ῥῆμα παρὰ τῷ ᾿Αριςοτέλει λεγό 
μὄνως αὶ ἀεὶ καθ᾽ ἑαυτὰ κατηγορεῖοϊ, συμβέβηκε. εὑρήσεις. ; 

4. μ' δὲ τῶτο ὑπερβὰς ὃ “ὃ μέρος ἐδὲν σημαίνει χωρίς," ἔ ἀλ. παραδὸς ἡμῖν διὰ τῶν προειρημένων ὃν τῷ ῥήμα»- 6» 
11. ὡς ἱκανῶς τυχὸν ἐξηγήσεως ἐν τοῖς περὶ τῦ ὀνόματος εἰρημένοις, τος ὁρισμόν (“), κοινότερόν τε ἢ εἰδιιώτερον βύλεῦ διὰ τύτων 

ἐπὶ “ἃ λοιπὸν μεταβαίνει, καί φησι τῶν καθ᾽ ἑτέρω λεγομένων εἰπεῖν ὅπως ἔχωσι τὰ ῥήματα πρὸς “ὁ σημαίνειν τί ἀληϑὲς ἢ ψεῦ- 
εἰρηοχ, σημαντικὰ εἶναι τὰ ῥήματα, “τῶν καθ᾽ ὑποκειμένυ ἣ ἐν (5 δος. ἤδη Αἰ κατ᾽ ἀρχάς, ἐν εἷς περὶ τῆς πρὸς ἄλληλα χέσεως τῶν 

ὑποκειμένῳ." τῶτο δὲ διότι τῶν ῥημάτων, ὥσπερ ἢ τῶν ὀνομά- τε πραγμάτων ᾧ τῶν νοημάτων αὶ τῶν φωνῶν κοινῶς διελέγετα, 

των, τὰ ἃ ὡς κατ᾽ ὀσίαν ὑπάρχοντα τοῖς ὧν κατηγορῶν ἢ συμ- εἶπε περὶ πασῶν τῶν ἁπλῶν φωνῶν ὡς ἐοίκασι τοῖς ἄνευ συν- 
πληρωτικὰ αὐτῶν ὄντα χόγονἢ κατηγορεϊοϊς, ὅπερ ἐν ταῖς Κατη- θέσεως ἣ διαιρέσεως νοήμασι ἢ ὅτε ἀληθείας ὅτε ψεύδες εἰσὶ 
γορίαις ἐλέγετο καθ᾽ ὑποκειμένν, τὰ δὲ ὡς συμβεβηκότα τοῖς δεκτικα,͵ σαφέςερον δὲ νῦν αὐὸ κατασκευάσαι βυληθεὶς διὰ “ὃ 

ὑποκειμένοις, ὅπερ ἐν ὑποκειμένῳ προσαγορευύεῦ... ἵνα ἦν ἄμφω Ὁ δεῖξαι “ὃ μάλιςα δοκῶν ἐν ταῖς ὡπλαῖς φωναῖς ἀλήθειαν δέχεθις 
τὼ εἴδη τῆς κατηγορίας παραςήση, διὰ τῶτο εἰπὼν ὅτι ἀεὶ κα- ᾧ ψεῦδος, “ὃ ῥῆμα λέγω, μηδέτερον τύτων σημαίνειν" “ὃ κα 
τηγορεϊος, φιλεῖ τὰ ῥήματα, ἐπήγαγεν ὕτως, ὅτι ποτὲ καθ’ ἕτερον τῷ λόγυ μέρος, “ὃ ὄνομα, δι᾽ ἐκείνων προχειρισάμενας 

ὑποκειμένυ ποτὲ δὲ ὡς ἐν ὑποκειμώῳ. ἀλλ᾽ αὕτη Κὶ ἡ ἐξήγησις ἐδείκνυ, κἂν ὅτι μάλιςα σύνθετον ἦ, ὡς ὃ Κάλλιππος ἢ “ὃ τρα- 

ἁρμόσει τῆς γραφῆς ὅτως ἐχύσης ὡς παρεθέμεϑα, καθαπερ ἐν γέλαφος, σημαντικὸν ἃ ὡς φύσεως τινος ἢ ἐννοίας, αὶ μέντοι 
ΠΥ Ύ, εἰ“ τοῖς πλείςοις ἀντιγραφοις εὑρίσκομεν. ᾿ εἰ δὲ ἢ ὕτω τινὲς ἐθέλοιεν 25 ἀληθῶς ἢ ψεῦδυς, ἐὰν μή τι αὐτῷ προςεθὴ ῥῆμα. 

εὐ νιν ζ ο; ἔχειν τὴν γραφήν, “ὸ ἀεὶ τῶν ὑπαρχόντων σημεῖόν ἐςιν, οἷον τῶν 8. 45. ὃ τῦτο συλλογιζόμενος ἐπάγει “ὐδὲ γδ ὃ εἶναι ἢ μὴ 
ἫΝ καθ᾽ ὑποκειμένι;" καθαπερ ὁ φιλόσοφος Πορφύριος φησίν, ἐρῶ- εἶναι σημεῖόν ἐξι τῦ πράγματος ("5). ἔςι δὲ τῦτο κατασκευὴ 
ἐν ἈΠ ΟΠ μὲν ἐνταῦθα “ὃ καθ᾽ ὑποκειμένη παρειλῆφθαι καὶ ἀντὶ τῦ ἐν ὑπο- ἀπὸ τῷ μᾶλλον περὶ τῷ μὴ δέχεοχ, τὼ ῥήματα “ὃ ἀληθὲς ἃ ὃ 

κειμένῳ. εἴωθε ὃ ἔςιν ὅτε “ὃ ἐν ὑποκειμένῳ ἀδιαφόρως καλεῖν : 

καθ᾽ ὑποκειμών. τύτων Κ' ὄν τὴν προτέραν γραφήν τε ἡ ἐξήγη- 388 (") Βοδιλ. ΠΡ. 306: πος ἴῃ Ἰοσο Ρογρβγγίυβ ἀθ διοίοογιπα 
σιν αἱρετέον. ὅτι δὲ ὸ ὑποκείμενα ποτε γίνεῦ ῥήματα, ἰς ἃ φι- ἀϊαϊοςιῖοα 8]ϊἸἀγυπιφας βοβοίαδγυπι τα ία Ρετταϊδοαῖ, εἱ ἷπ αἰ 5 
λοσοφεῖν ἐν τᾷ “ἃ φιλοσοφεῖν ὠφέλιμόν ἐς!" καὶ δ βαδίζεν ἐν ἀροις Βυΐα5 μμῦ Ραγιίρυς, ὰ ἐεὶ ἴῃ Θχροβίοηΐρυ5, ἰάετς 
Ὡρος τὸς ἐξί καὶ πὶ σότε ὐχ ὡς ῥήματα ἀλλ᾽ ὡς δοῖῖ ; φυοά ἰηϊογάαπι πορίς εδῖ πορ]!ρεπάυπι: 586 06 δηΐπι 8- 

τῳ τ βαδίζειν κρεῖοα, ἐσθς δ ὍΤΕ χ ΑΝ μα Ἐς ΡΟΓῆυΔ ἐχρίαπαιίομθ πιδρὶβ ομβουγίία5 οοπιραγαῖυγ. -- Οὐδ6- 
ὀνόματα ἐν τοῖς λόγοις παραλαμβανεῖ, διὸ ἢ τ ἄρθρον αὐτῶν διϊομεδπι ἀς Αγἰβῖ. γοσ])»ἷ8 ἴξησι γὰρ... ἠρέμησει ΔΡ Αδρα5ῖο 

προτάττεϊ), εἴρη) πρότερον. 35 ργοροϑίζαπι γτἱ ἀ. ἀρ. Βοέϊλ. 11 ῥ. 307. 
162 ἢ. 48. τῇ διαφορᾷ φησὶ μὴ κεῖοχ ὄνομα ἐν τὴ συνηθείᾳ, (Ὁ Δοδιλ.1 Ρ. 220: “Ὥθαυθ δηΐπὶ 6886 δἰξιυπι εβὶ τεὶ δὺς 
14. τυτ' ἔςι τὴ ἰδιότητι τῷ ἀορίςυ ῥήματος ἣν ἔχει παρὰ “ὁ ὡρισμένον, Ἀρὰ εΑ86." φυοὰ ̓διίυπο γαϊεὶ ἰδηχύδηι δὶ ἀΐςαπι, 1Δ αυοὰ ἀΐοο 
ἣν ἰδιότητα ἐχρῆν τὸς τῶν ὄνο μάτων ἥὰ τέρ ας ἰδίας τινὸς ἐπω- ουγτὶ, ποη 5: ξηϊβοαὶ 6556 ᾿ρϑὰπι ουΓβαπι δυϊ ΠΟ 6856... Ὧ6- 

ἘΦ ΩΣ Ἀ ΠΡΌΣ πρν δὰ 406 δῃΐπι φυσα] αὶ νϑγραπὶ 1ἴὰ ργαθάϊοδιυγ αἱ βἰρῃυπι 511 γαὶ 
νυμίας ἀξιῶσαι" διόπερ αὐὲς ὄνομα αὐτῷ τιθέμενος ἀξιᾶϊ αὐὸ «1. ̓ς ἃς 408 ριδϑεαϊοαϊατ, υοά εδὶ γεὶ χυοὰ ποῃ εβῖ. 7άεπι Π 
καλεῖν ἀόριςον ῥῆμα, ὅτι ὁμοίως, φησίν, ἐφ᾽ ὁτυῶν ὑπάρχει, ᾧ 4 Ρ. 308: 4υοά δυΐεπι δάἀάϊάϊε “πεχὰθ δὩΐπὶ δίρηυπν 6βὶ χεὶ 6558 
ἔντος ὼὺ μὴ ὄντος, ὸ ὑπάρχειν ἀντὶ τῷ ἀληθῶς κατηγορεϊονς, ταὶ Ὡοὴ 6586, ἰἴαΐθ αυϊθάδπι 681. 6886, χυοά γογϑῦπι ἐπὶ, ναὶ 

λαμβάνων. Ὡοη ε886, 4υοὰ ἰμβηίίαπι νουρυτα 66ὲ, ποῦ θεὲ βίρῃυπι γεὶ, ἱ. 6. 

16) καί φησι τὰ ᾿ὶ ἐπὶ τῷ ἐνεςῶτος χρόνω λεγόμενα, ὁποίν ποτ᾽ ἈΪΜΠ ρετ 86 πλτλ ρ 6ι88 ἘΡΒΠΕΡῚ ἴῃ αἰΐφυα οοτηροοιομα 
16... « , , “Αἰ ΣΝ κο ἢ ΟῚ Ροῃίΐυν. γοὶ οεσίθ οσζηδ υϑγρυπὶ ἀϊοϊυ 86 εἰκεϊδοοῖ σωπυ. λέ “ὃ ὑγιαίνω ᾧ “ὃ ὑγιαίνει Ῥο Ῥεῖ 

τ ΑΎ  τΝ ἡ ματι ἈΠ ΕΠ Ὶ υγκαλοε νγασες αυΐάοπι αἰϊχυϊά, φϑεὰ δἰ εδὶ νεῖ ποὺ δὶ, βοπάυπι εἰχηϊβοαῖ... ΝΣ ς , -“ “»Σ , ,ὔ ᾿ ᾽ 

Ὄ δ ΎΟΥΕΟΝ Ω χὰ ΩΝ ἯΝ τ πλάτει δηλονότι (ὃ - ΦΑΤΕ π6ά06 δηἰπὶ δίρηυπι εβὲ γεγϑυπιὶ αυοὰ ἀϊοίϊυν Γαΐ 6866 τοὶ ὩθΩ 
ριαῖον λεγόμενον ὅτε ποιῆσαι τι ὅτε φθέγξαιχ, δυνατόν), τὰ δὲ ὃν εδθε, Β.6. ἀθ αυα ἀϊείϊαν τὰ, υἱ ἰά φυοὰ ἀΐοο γεὶ εξξα τοὶ βοῦ 

πέριξ χρόνον προσσημαίνοντα (αλᾶ δὲ πέριξ τόν τε παρεληλυθότα ᾿Π 6888 [216 δἰἴ, ἰδηαυδπι δὶ ἀΐσαπι γοπὶ ἰρβϑπὶ διροίβοογο ἐ856 γα] 
ὼ ἂν μέλλοντα ὡς “ὃν ἐνεςῶτα περιέχοντα) πτωσεις ῥήματος, ὡς το 6556. αἰχυς δίς δδὲ πιοϊίοσ ἱπιε!]θοίυδ. 
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ψεῦδος" εἰ δ τὰ ἀρχοειδέςερα. ἢ κοιότερα τῶν ῥημάτων, ᾧ εἰς ὅθ᾽ ὡς ἄσημον ὅθ᾽ ὡς ὁμωνύμως κατηγορύμενον κ᾽ τῶν πρωγμά- 
ἃ πάντα τὰ ἄλλα ἀναλύε, αὐὸ προσεχῶς “ὃ ὑπάρχειν ἢ μὴ των" ἀλλ᾽ ἐδὲν ἐςι, φησίν, ὅτε ἀληθὲς ὅτε ψεῦδος, “προσσημαίνει 
ὑπάρχειν σημαίνοντα, καθ᾽ ἑαυτὰ λεγόμενα μὴ ἀληθεύει ἢ ψεύ- δὲ σύνθεσίν τινα, ἣν ἄνευ τῶν συγκειμένων ἐκ ἔςι νοῆσαι." τῶτο 
δεῖ, πολλῷ δήπυ μᾶλλον τὰ ἄλλα ῥήματα ἐκ ἂν τι δέχοιτο δέ ἐςι, μέρος δὲ γίνε συνθέσεως, οἷον τῆς λεγύσης “ὃ ὃν ἔςι, 
τύτων. ἀλλὰ μὴν εἰ “ὃ πρῶτον, ἢ “ὃ δεύτερον ἄρα. πάντων δὲ 5 περὶ ἣν σύνθεσιν “ὃ ἀληθὲς θεωρεῖ) ᾧ “ὁ ψεῦδος, ἥντινα συνθεσὶν 

λαμβάνει τῶν ῥημάτων ἀρχρειδέξερα ὴ κοινότερα, ᾧ εἰς ἃ πάντα ἄνευ τῶν συγκειμένων, τυτέςι τῶν ἁπλῶν, ἀκ ἔςι θεωρῆσαι. ἃ 
τὴ ἄλλα ἀναλύεῦ,͵ “ἡ ἔςι ἢ “ὁ ὑκ ἔςιν, ἅπερ εἶναι καλεῖ ᾧ μὴ ὦ ἦν λεγόμενον δῆλον" “ὃ δὲ προσσημαίνειν “ὁ ὃν τὴν σύνθεσιν, 
εἶναι, ὡς ἂν ἑκαςυ τῶν ῥημάτων εἰς ταῦτα μβ' μετοχῶν ἀναλυο- τῦτο μόνον ἀλλὰ ᾧ τῶν ἁπλῶν ἑκάςην ὡσαύτως φωνῶν, ἐκ 
μένω ἡ) θατέρυ τύτων, τῶν β' ὡρισμώων εἰς “ἃ ἔςι, τῶν δ᾽ ἀορί- ἔουτεν εἰρη, κτ' ὃν τρόπον καθ᾽ ὃν ἐλέγετο “ὃ ἑῆμα προσσημαίνειν 
ςζων εἰς “ὁ ἐκ ἔςιν, οἷον τρέχει - τρέχων ἐςίν, ὑγιαίνει -- ὑγιαίνων 10 χρόνον, ἀλλ᾽ ἀντὶ τὸ πρὸς ἑτέρῳ τινὶ σημαίνειν, τυτέςι συμπλε- 
ἐςίν, αὶ τρέχει - τρέχων ἐκ ἔςιν, ἐχ ὑγιαίνει - ὑγιαίνων ὑκ ἕξιν. κόμενον ἑτέρῳ τινὶ σημαίνειν σύνθεσιν δεκτυκὴν ἤδη ψεύδυς ᾧ 
εἰ τοίνυν ταῦτα ὕτως ἔχοντα μηδὲν καθ᾽ ἑαυτὰ σημαίνει ἀληθὲς ἀληθείας, ἧς συνθέσεως δεῖ τὰ ἁπλᾶ προεπινοεῖοις. εἰ δέ τις μὴ 

ἢ ψεῦδος, πῶς ἂν ἔχοι λόγον τὰ ὕςερα τύτων ἢ “ὃ ὑπάρχειν προσίοιτο ταύτην τῷ προσσημαίνειν τὴν ἐξήγησιν, πειθέϑω τῷ 
ὅλως ἢ μὴ ὑπάρχειν κτ' τὴν τύτων μετυσίαν σημαίνοντα δηλῦν τι ᾿Αλεξανδρῳ λέγοντι διὰ τῷ “αὐὺ Κ 

ἀληθὶς ἡ ψεῦδος... 4.46. εἰ αὶ ἦν ὕτως ἔχοι “ὃ ῥηὸν ὡς παρεθέ- 15 περὶ τῷ ἔςι διαλέγεςχ πάλιν “ἐν ᾿Αριςοτέλην, μῖλ ὃ εἰπεῖν διὰ 
μεθα “ὀδὲ γ “ὁ εἶναι σημεῖόν ἐςι τῷ πράγματος ἢ μὴ εἶναι" τὴν μέσυ περὶ τῷ ὄντος, ὡς ἐδὲ τύτυ, ὅταν καθ᾽ ἑαυὰὴ λέγη, δυνα- 
ἐρημένην ἐξήγησιν μόνην αὐτὸ καθιςῶσαν εὑρήσεις. εἰ δ᾽ ὥσπερ μένυ σημαίνειν τί. ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, αὶ λόγειν ὅτι “ὃ ἔςιν ἢ ᾧ “ὃ ὑκ 
ὁ φιλόσοφος γράφει Ἰπορφύριος “ὦ 75 “ὁ εἶναι σημεϊόν ἐςι τῇ ἕςιν (ὁ αὐὺς γδ περὶ ἑκατέρα λόγος) αὐὸ καθ᾽ ἑαυὸ λεγόμενον 
πράγματος ἣ μὴ εἶναι" εἰ ἡ προϊων ἐπὶ τὴν προτέραν γραφήν τε ἀληθὲς μών τι ἣ ψεῦδος σημαίνειν ὁὶ πέφυκεν, ὄνομα δέ τι ὄν, 

ἢ ἐξήγησιν φέρε, λέγοι ἂν περὶ πάντων κοινῶς τῶν ῥημάτων ὅτι Ὦ ὥσπερ ἢ τὰ ἄλλα ῥήματα, δύναμιν ἔχει προηγυμένως  σημαν- 
σημαντοιὰ μέν ἐςιν ὥσπερ εἴρη} τινῶν, ἀλλ᾽ ἐκ ἀληθείας ἢ ψεύ- τικὴν τῆς τὸ ὄντος μεθέξεως ἣ ςερήσεως, κτ' δεύτερον δὲ λόγον 
δυς;. ὥσπερ ἐδήλωσε διὰ τῷ “ἀλλ᾽ εἰ ἔςιν ἢ μή, ὅπω σημαίνει. ἢ κατηγορυμέν τινὸς πρὸς ὑποκείμενον συμπλοκῆς, οἷς προςιθέ- 
τούτω δὲ τὴν αἰτίαν εἴη ἂν ἀποδιδὺὸς διὰ τὸ “ὐδὲ γδ"ν εἶναι ἣ μὴ μενον τέλειόν τε ποιεῖ “ὃν λόγον ᾧ σημαντικὸν ἢ ἀληθείας ἣ 
εἶναι σημεῖόν ἐςι τῷ πράγματος" τῶτο δέ ἐςιν, κὁὶ γάρ ἐςξι ση- Ψεύδυς. ͵ 

ὑδέν ἐςι αὶ τῶν ἐφεξῆς ἢ 

μαντικὸν “ὁ ῥῆμα καθ᾽ ἑαυὺ λεγόμενον τῦ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπαίρ- 25 [.47 }. δι’ ἣν Α᾿ ἦν αἰτίαν ἀὶ κϑ' τὰς ἐξ ἀρχῆς ὑπολχέσεις το. 
Χ1:- ὃ ὑπ᾽ αὐτὸ δηλίμενον πρᾶγμα" ὅπερ εἰ ἐποίει, τότε μόνως 
ἦν ἂν δεχτιχὸν ψεύδυς ᾧ ἀληθείας" ὁ γδ εἰπὼν περιπατεῖ ἐσή- 
μανε μέν τινα ἐνέργειαν, ὅτε δὲ ἀληθές τι περὶ αὐτῆς εἶπεν ὅτε 

ψεῦδος, ἐὰν μή τι προςεθὴ ὑποκείμενον, Κ ὑπάρχον ἣ μὴ ὑπάρ- 

μ' ἐν περὶ ὀνόματος ἢ ῥήματος λόγον (ἢ) περὶ ἀποφάσεως δια- ὅ- 
λέγε ᾧ καταφάσεως, ἔπειτα περὶ ἀποφάνσεως ἢ τελευταῖον 

περὶ λέγυ, ἀλλ᾽ ἀντιςρέφει γ᾿ τὴν περὶ αὐτῶν διδασκαλίαν τὴν 

τάξιν καθ᾽ ἣν πεσοίηἢ αὐτῶν ἐν τῷ προοιμίῳ τῦδε τῦ βιβλίο τὴν 

χον “ὃ περιπατεῖν ποιήσει λόγον ἀληθὴ ἢ ψευδῆ. “ὃ ἦν “δὲ γ) 30 ἀπαρίθμησιν ὡς παραδοθῆναι ὀφειλόντων, εἴρη πρότερον. τῶν δὲ 
ἃ εἶναι ἡ μὴ εἶναι σημεῖόν ἐς: τῦ πράγματος" ἴσον ἐςὶ τῷ ὅτι 

“ὃ ῥῆμα καθ᾽ ἑαυὺ λεγόμενον ἐκ ἔςι σημαντικὸν ὅτε τῦ εἶναι ὃ 
πρᾶγμα, τυτέςι “ἃ ὑπ᾽ αὐτῶ σημαινόμενον, ὅπερ ἡ κατάφασις 
εἴωθε σημαίνειν, ὅτε τῷ μὴ εἶναι, ὅπερ δηλῦῇ) διὰ τῆς ἀποφά- 

Δ]ιοτία5 βεουμάσπι ρατιοἰραϊίοπετα. .. γεῖ οεγίθ ἰΐὰ ἰπιο]]Π θα. 
ἄυπι εβι χυοά εἷϊ, ἴρϑυπι χφυΐάσπι Ὠ 81} 68ῖ, πο φυοηίαπι Ὡ181]} 
ἰρηϊβοεῖ, 56ἀ αιιοῃΐδπι π1 81} γαγυπὶ ἐαἸϑαπινα ἀδηηοηβίγεῖ. 

σεως. ταῦτα Κ ὧν κοινῶς περὶ πανὸς εἴρη} ῥήματος" “ὃ δέ γεβδ (5) ΔΜ. Ἐρῆδε. ἀπορῶσί τινες ὅτι διὰ τί ὁ ᾿Ἀριξστέλης διδάσκων περὶ 
τὐδ᾽ ἂν ὃν εἴπης αὐὰ καθ᾽ ἑανὸ ψιλόν" εἴη ἂν ᾧ κῷ τὴν ἐξή- 

Ὕησιν ταύτην κατασκευαςικὸν ἀπὸ τῷ μᾶλλον τῦ μηδὲν τῶν 
ῥημάτων ἀληθείας εἶναι ἢ ψεύδυς δεκτικόν. πῶς δ᾽ ἂν γένοιτο 

τῶτο ἐκείνυ κατασχευαςικὸν εἰ μὴ διὰ μέσυ πάλιν τῷ ἔςιν, ὃ 

παρηγμένον ἀπὸ τῷ ὄντος πάντων ἐςὶ κοινὸν τῶν ῥημάτων; ἑξῆς 40 
δὲ ἐπάγει “ὁ “αὐὸ 2) ὑδὲν ἐςιν" (Ὁ λέγει δὲ ὀδὲν εἶναι “ὁ ὃν 

Ὁ 8οδιλ.11 Ρ. 309: ΑἸ]εχαμάες χαΐάεπι ἀϊεὶξ εϑὶ νεὶ 68 
δεχαϊνοουπι 6386 : οταῃΐα δὶπὶ ργαεαϊςατηθηία, 4086 Ὡ0}}} ο0π}» 

παυηΐ φεηεσὶ βυρππίυν, δοαυίΐνοοα δυηῖ, εἴ ἀ6 οπιοθυδ 6588 

Ῥιδεάϊοαϊοσ... οσυρβυγίυβ υδγὸ δ] ίαπὶ ρυοῖυ δ σχροδί᾿ἰοῃεπι, 
σδε Βυλυφπηοάϊ 651. ΒΕΙΤΩῸ ᾿ΐο, 4υδθπὶ ἀἰοίπητ5 “δῖ, Ὠ0]]8 πὰ 

Ῥετ δε βυββιδηϊδηι τηομδίγαϊ, δ6ὰ 56 πραγ ΔΙ 'χυδπὶ σοπίπποῖῖο- 
ζιετα γεὶ ξαγυπι ΓΕΓΙΠΙὶ {086 διπαΐ, 51 δἰ πη ρ οἰ ϑτ ἀρροπαίαν, τοὶ 

λόην ὁ διδιέσκει καὶ περὶ φωνῆς... καί φαμεν ὅτι ἡ φωτὴ μᾶλλον φυσιο- 
λογίας ἐς ἵν, ὁ λογικῆς πραγματείας" ἡ γὰρ φωνὴ φύσει, ὃ δὲ λόγος θέσει. 

ἔςι δὲ φύσει τὸ παρὰ πᾶσι ταὐτόν" καὶ γὰρ παρ᾽ ᾿Ινδοῖς καὶ Σκύθαις καὶ 
πᾶσιν ἁπλῶς μία ἐςὶ φωνὴ ὡς ἔργον φύσεως σα, ὁ δὲ λόγος ὁ παρὰ πᾶσιν 
ὁ αὐτός, διὸ καὶ θέσει" ἄλλος γὰρ παρὰ Σαρμάταις καὶ ἕτερος παρὰ Γερ- 
μανοῖς. εἰ δέ τις εἴπῃ, πῶς ὅν οἱ κωμικοὶ κέχρηνται διαφερύσαις φωναῖς, 
μιμύμοοι βατράχυς ἢ ὄρνις: λέγομεν ὅτι κωμικῆς ἀδείας τῦτο" ὅτι γάρ 

εἰσιν αἱ φωναὶ φύσει, δῆλον καὶ ἐπὶ τῶν βωβῶν" ἐπὶ τύτων μὲν γὰρ ἔςξιν 
εὑρεῖν φωνήν, ὑκέτι δὲ ἔναρθρον καὶ ἣ ὄνομα ἣ ῥῆμα σημαίνυσαν. ὁ μόνον δὰ 
τῦτο, ἀλλὰ καὶ ἰατρῶν παῖδες δηλῦσιν ὅτι φύσει εἰσὶν αἱ φωναί, ἄλλα μὲν 

ὄργανα, φωγητικὰ λέγοντες εἶναι, ἕτερα δὲ διαλεκτικά, καὶ φωνῆς μὲν πνεύ- 
μὼν θώραξ ἀρτηρία τραχεῖα, διαλεκτικὰ δὲ ἐπιγλωττὶς γλῶσσα ὀδόν- 

τες. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν τῇ περὶ Ζῴων Ἱςορίας (4 9) φησὶ μὴ 

εἶναι τὴν φωνὴν γίνος τῷ λόγυ ἀλλὰ μᾶλλον ὕλης λόγον ἐπέχειν" ὕλη γεὲρ 
ἡίεται τῷ λόγῳ, 

Ο2 
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παραληφθέντων εἰς παράςασιν τῆς ἰδιότητος τῷ λόγυ τὴν ἐξήγη- συλλογισμῷ παραληφθεισῶν προταίσεων ὁ ̓ Αριςοτέλης τῇ ϑ'μεί- 
σιν πουέμενοι, “ὃ (' ὅτι ᾧ φωνὴ σημαντική παρίεμεν ὡς προς ἧονι συγχωρεῖ, τῇ λεγύση πᾶν ὄργανον πάσης φυσικῆς δυνά- 

φανῆ λίαν κἀν τοῖς ὁρισμοῖς τῶν τῷ λόγω μερῶν ἤδη παρειλημ- μεὼς φύσει εἶναι, τῆς δὲ ἐλάττονος ἐπιλαμβανεῦ, τῆς λεγύσης 

μένα, “ἃ δὲ κτ᾿ συνθήκην νυνὶ παραλελεῖφθαί φαμεν ὡς γνώρι- ὄργανον εἶναι “ὃν λόγον τὴσ φωνητικῆς ἐν ἡμῖν δυνάμεως... 
μόν τε ὃν ἐκ τῶν περὶ τὸ ὀνόματος ὡς χτ' συνθήκην ὄντος εἰρημέ-. 5 ἢ. 51 ὃ. ὅτι Κα ὄν κτ' συνθήκην. ὁ λόγος ἢ τὰ τύτυ μέρη, τότ76 

νων, ἐπὶ δὲ τὸ ῥήματος ὡς ὁμοίως ἔχοντος παραλελειμμέψνον, ἢ τε ὄνομα ἡ “ὃ ῥῆμα, διὰ πολλῶν ἐπιδέδεικἢ ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ ὄργα- Σ 

ὡς ὀλίγον ὕςερον εὐκαίρως προςεθησόμενον μῖ' “ὃ ἀναιρεθῆναι “ὃν νον αὐὸὺν εἶναί φαμεν τῆς τῶν ὀνομάτων ἢ τῶν πρωγμάτων ση»- 
δοκῶντα “ἐν ἀντικείμενον κατασκευάζειν λόγον, ὅτι καὶ θέσει ἐξὶν μασίας, τί ποτέ ἐςι “ὃ χρώμενον αὐτῷ ὡς ὀργάνῳ ῥητέον. φι»- 
ἀλλὰ φύσει, τάχα δὲ ἡὶ ὡς ὑπὸ τῆς ἑξῆς διαφορᾶς περιεχόμενον. νερὸν δὴ ὅτι ἡ διανοητικὴ ψυχή" μόνης γδ ταύτης ἔργον “ὃ χρῆμ, 

15 [49 ὁ. εἰπὼν δὲ “ὃ μέρος τῷ λόγω σημαντικὸν εἶναι ὡς 10 λόγῳ. πῶς δὲ δύνα κτ' συνθήκην ὧν ὄργανον εἶναι φυσικῆς 
1, φασιν, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς κατάφασιν, ἐκ ἐπήγαγεν ὅτι ἐδὲ ὡς ἀπόφα- τινὸς δυνάμεως, εἴ τῳ φαίνοιτο θαυμαςὸν διὰ “ὃν λέγοντα κανόνα 

σιν (ἢ, ὡς ὃν προφανὲς ὅτι μὴ ἀξιῶν τὰ μέρη τῦ λόγω θεωρέν 

υὑς καταφάσεις ἀλλ᾽ ὡς ἁπλᾶς φωναῖς, πολλῷ δήπυ μᾶλλον ὡς 

ἀποφάσεις αὐτὰ παραλαβεῖν ἐκ ἂν ποτε ἀξιώσειεν, ἐπεὶ ἢ ἀνάγκη 

φύσει εἶναι πᾶν φυσικῆς δυνάμεως ὄργανον, ὑπερφυὴ ταύτην 

ἐρῶμεν εἶναι τὴν λογιςικήν τε ἢ τεχνικὴν ἐν ἡμῖν δύναμιν, ἅτε ὦ 

χωριςὴν πανὸς σώματος ἔχυσαν. ἐσίαν. ταῦτα δὲ ὅτι ἡ αὐτῷ 

45 τῷ ̓ Αριςοτέλει δοκῶντα λέγομεν, δηλοῖ τὰ πρὸς τῷ πέρατι. τῷ 

δευτέρυ βιβλίν τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροαάσεως (ρ. 199 20) παρ᾽ 
αὐτῷ λεγόμενα περὶ τῇ τὼ ἄλογα ζῷα διανοίας ἐςερημένα μὴ 
κ᾿ τέχνην ἀλλὰ κ᾽ φύσιν ἐνεργεῖν, ὡς ἂν τῆς τέχνης ἔκ τινος 

ἐν τῇ ἀποφάσει περιέχ εὐ, ἡ τὴν κατάφασιν. 
465 πρὸς τῦτο ὧν συντακτέον “ἃ “ἀλλ᾽ ὑχὶ τ ἀνθρώπο συλ- 

39. χαβὴ μία" τῶτο δὲ πάλιν κατασκευάζων “ὃ τῶν ἁπλῶν φω- 

γῶν τὰ μέρη μηδενὸς εἶναι καθ᾽ ἑαυτὰ σημαντικά, ἢ τὴν κα- 

τασκευὴν ἀπὸ τὸ μᾶλλον κἀνταῦθα ποιέμενος. ἐδὲ ἡ) ἐν τῷ ὑπὲρ τὴν φύσιν τεταγμώης ἐν ἡμῖν δυνάμεως προαγομένης. ὁ. 

μῦς, φησί, “ὃ υς σημαντικόν, ἀλλὰ φωνή ἐςι νῦν μένον. τῦτο 20 [. 52. ἔΑχρι τύτων ὁ ̓ Αριςοτέλης παραςήσας ἡμῖν τά τα 
δ᾽ ἐςὶν ὅτι “ὃ υς καθ᾽ ἑαυὺ δ᾿ λεγόμενον σημαίνει “ὃν χρῖρον, ὅταν ςοιχεῖα τὸ λόγυ (ἢ), “ὁ ὄνομά φημι ἡὶ ὃ ῥῆμα, ᾧ “ὃν ἐξ αὐτῶν 

δὲ ὡς μέρος αὐὸ τῷ μῦς ὀνόματος λάβης, παντάπασίν ἐςιν ἄση- συγκείμενον ἢ κοινῶς λεγόμενον λόγον, ἐξ ὧν πᾶσα διάλεκτος 

ἜΝ μον, ᾧ “νῦν, ὅπερ ἐςὶν ἐν τῷ θεωρεῖον, ὡς μέρος, φωνή ἐςι μό- ἔχει τὴν γένεσιν, ἑξῆς κτ' τὰ ἐξ ἀρχῆς διωρισμένα μεταβαίνει 
᾿- τρις; Ἴ πὸ ψον, ἀδὲν διαφέρυσα μιᾶς τῶν ἀσήμων. λοιπὸν ἐπὶ τὴν τῷ ἀποφαντικῦ λόγυ θεωρίαν, ὃν ἐλέγομεν ἕν τι 
αὐτί {κι ΓΝ γ,.., 6.80 ὁ. συλλογισμὸν ἐλέγχει τινὰ διὰ τώτων ὁ ̓ Αριςοτέ- 25 εἶδος εἶναι τῷ ἁπλῷ λόγυ, καθάπερ “ὃν κλητικιόν, “ὃν εὐκτικόν, ὃν 
ΟΣ: λῆς δεικνύναι δοκῦντα ὡς ὁ λόγος καὶ θέσει ἐςὶν ἀλλὰ φύσει. τίς ἐρωτηματυιόν, “ὃν προςακτικόν, ὧν ἕκαςον αὐτοτελές ἐςι. ἢ 
πὸ πεϊ ἐρρίοὶ ὧν ὁ συλλογισμός; ὁ λόγος, φησίν, ὄργανόν ἐςι τῆς φωνητικῆς ἐν καθ᾽ ἑαυὰ σημαντικὸν ὠπηρτισμένης διανοίας... Ε. 58. διττῆς 

ἡμῖν δυνάμεως φύσει ὅσης (ἢ) δι᾽ αὐτῷ γῶν σημαίνομεν ἀλλή- 
λοις ὅσα βυλόμεθα ὡς ὄντος ὀργάνυ. πᾶν ὄργανον φυσικῆς δυ- 

δυνάμεως ὄργανα ὄντες φύσεώς εἰσι ἢ αὶ τέχνης ἔργον, ὦτα δὲ 

,τῆς ἀκυςικῆς, ἢ ἄλλο τι μόριον ἄλλης. ὁ. λόγος ἄρα φύσει ἐςίν, 

δὲν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἔχων ἐπινοίας. δύο τοίνυν ἐσῶν τῶν ἐν τῷ 

ῶ δΒοδιλ.11 Ρ.310: δὰ χυοά αἀάϊάϊὶ ογαιοη 5 ραγῖ68 δἰ ρειί- 35 των ἢ τῶν τύΐτοις ἑπομένων, οἷον σαφηνείας γλυκύτητος 
βοατγα υἱ ἀϊοιομθηι, μοι οἱ Αϑἐγτηδιίοηοπι ναὶ περαιίοποιι, Α]εχ- 

δμάεν ᾿ΐα ἀἰοίυπι 6538 δγοϊγαίαν δἱο. -- βοαυ 6 ἰδπιθῃ ραἰοῖ 
εχ 15 40.868 δά Β.]. ἀχρ! σαπάαπὶ εχ Α]οχαπάγὶ οἱ Ρογ- 
ῬΆΥΓΙΪ σοπιηθηῖαγ 8 8815 ργΟΪχο Βοξιβία5 δζεγι, 

" ΔΙτογυϊγαπι νυ. ὝὙ61 ποραιομοπι" 16ρ᾽886, 4.88 ἱρ568 
Βοξιβίυδ ἢ γογδίοηθ ίᾳυ δχροβί( οη6 δχρυί πιῖῖ. 

(5) δοδιλ. 1 ρ. 314: Ρ]ωῖο στὸ ἴῃ 60 1διῸ αχυὶ ἱπϑογὶρί τὰν 
Οἴδιυ]ω (ρ. 388 544.) ΑἸ ἴον 6588 οοπβιϊταἱῖ, ογαϊοποπηχας ἀἰοϊῖ 
δΌ ρα! ]εοι]οπλ φυδπάδπι δίαιϊι ἱπϑιγυπηθηΐυπι 6586 βρη! βοδη ἀΐ ταδ 
685 Ζυδ6 Ὠδίυγα ]Πογ ἐηι6]]Θ οι Ρυ.5 οοποὶρ᾽ υμΐιιν, δαγαπηχας ἰπίε]- 
Ἰεοΐαπα νοσδρυ 5 ἀϊδοογμοηάϊ. αυοάδὲ οπηη8 ἱπβίγαπιθηΐϊαπι π8- 
τυγα]ΐαπι ΓΟΓαπα δεουηά πὶ πδίυγαμ οὶ, υἱ υἱάσηαϊ οου]υ5, π0- 

τοῖμα ἀυουθ δοεοιπάυπι Ὠδίαγαπι 6886 ΔΡ ἰγοῖυγ. βϑὰ Βοὺ Αὐἱ- 
διοίεἶαβ ποραῖ, εἰ ΑἸοχδηάεσ στουλιὶβ ᾽πὶ 60 πἰε αν ἀγρυπλθηίῖ5, 
τΑοὨδίγδτδ ΟΥ̓Δ ΪΟΏΘπΙ ΟΠ 6386 ἰῃδι Γι πιεπίαπι παίαγαϊθ. 

δ ὅσης τῆς τὸ λόγυ χέσεως, καθὰ διώρισεν ὁ φιλόι Θείζ- 
φραςος, τῆς τε πρὸς τὸς ἀκροωμένες οἷς ἢ σημαίνει τι, 

“ἢ ψαίμεως ἢ αὐὸ φύσει, καθάπερ ὀφθαλμοὶ ἢ τῆς ἐν ἡμῖν ὀπτικῆς 80 τῆς πρὸς τὰ πράγματα ὑπὲρ ὧν ὁ λέγων πεῖσαι προτίθεν τὺς 
ἀκροωμώυς, πέρὶ Ψὶ' τὴν σχέσιν αὐτῷ τὴν πρὸς τὺς ἀκροατὼς 

καταγίνον ποιητικὴ ᾧ ῥητορική, διότι ἔργον αὐταῖς ἐκλέγειν, 

τὰ σεμνότερα τῶν ὀνομάτων ἀλλὰ μὴ τὰ κοινὰ ἢ δεδημευ- 

μένα, ἢ ταῦτα ἐναρμονίως συμπλέκειν ἀλλήλοις, ὥςε διὰ τύ» 
ἿΝ 

τῶν ἄλλων ἰδεῶν, ἔτι τε μακρολογίας ᾧ βραχνλογίας, μ' 
καιρὸν πάντων παραλαμβανομένων͵ οἷσαί τε “ὃν ἀκροατὴν ὦ 
ἐκπλῆξαι ἢ πρὸς τὴν πειθὼ χειρωθέντα ἔχειν. τῆς δέ γε πρὸς 
τὼ πράγματα τῷ λόγυ χέσεως ὁ φιλόσοφος προηγυμένως ἐπι» 

40 μελήσεϊ, τό τε ψεῦδος διελέγχων ᾧ “ὃ ἀληθὲς ὠποδεοινύς. .. 
αὶ δεῖ ἐφις νειν ὅτι “ὃν ὁρισμὸν τῷ ἀποφαντικῦ λόγω διὰ τύτων 
ἀποδίδωσιν, ἐδὲν προσδεηθεὶς καταφάσεως ἢ ἀποφάσεως πρὸς 
τὴν τύτων διδασκαλίαν, ὅπερ ἐν τοῖς ἑξῆς δύξας τισὶ ποιεῖν δέ- 

(Ὁ) δΒοδιλ. 11 Ρ. 315: δρϑοῖες φυϊάομι ογαιοηὶς τπιυ]δα δυπῖ, 
Ξεἃ 665 γαγίβ ραγίϊυμίυγ. δἱ υοσὸ Ῥεγίραίειἰοὶ φυίπαυα ραγιὶ- 
Ῥυδ οπιπ65 Βρθοίθβ ὉΓΘΙΙΟμἷ 5 80 ΠΠΘΙΆθγα ἀἰδισ δυυηξ.  . ρεγίδοϊδα 
οταιϊοηἱβ αἰΐα εδὶ ἀδβργεοαδίϊνα. . . δ]1α ἐτορογαιϊίνα... δἱία ἰμίοστος- 
ξαϊνα... δἰΐα νοοδῖϊνα.. . δἱΐα θβυηϊδίλγα. 



7 γι. Ἄς Ἄ »- [4 

ἀρ Τὴ ς ΘΟ δ ΟΣ αὶ ΠΡΡτε οὐδ ς. 

ΕΙΣ ΤῸ ΠΕΡῚ ἙΡΜΗΝΕΙΑΣ. 409 

δῶκεν αὐτοῖς ὑπονοεῖν ὅτι “ἐν τῶν ὁμωνύμων φωνῶν εἰς τὰ ση- πῶς ἂν συγκραθείη δίχα τῶ συναπτικῶ συνδέσμι; πολλάκις δέ 
μαινάμενα τρόπον διαιρεῖ ἢ ἡ ἀπόφανσις εἴς τε τὴν κατάφασιν γε τὴν ἡγυμένῳ τῶν ἀμ εσοθ αὶ ἅμα τῷ ἐτινδένᾳ μεταρρυθμί- 
τὴν ἀπόφασιν, ἀλλ᾽ ὑχὶ “ὃν τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴδη. καίτοι τίς ἂν εἴη ἴομεν ὕτως ὥςε μηκέτι Κα αὐτοτελῆ εἶναι πρὸς ἀπόφασιν, τῇ δὲ 
ὁρισμὸς φωνῆς ὁμωνύμα μηδεμίαν κοινὴν. φύσιν σημαινιίσης; δυνάμει περιέχων ὃν σύγδεσμον, ἢ ἢ ὃ τῷ συνδέσμῳ ἰσοδυναμῶν ; 

174 Ε δᾷ, διὰ τύτων διττὴν εἶναί φησι τῶν λόγων τὴν ἕνωσιν, 5. τ᾿ τῦτο ἐπίρρημα πρὸς τὴν ἑπομένην τῶν προτάσεων ᾧ αὐτοτελῆ 
8. 

-- 

τὴν Καὶ αὐτῶν καθ᾽ αὐτιὸς οἷον αὐτοφυῶς αὐτοῖς ἐνυπάρχυσαν, μεμενηκυῖαν συμφύεωχ, καθάπερ ἔχει ἢ ἐπὶ τῷ προκειμένυ. 
καθείπερ ἐπὶ τῷ ἸΞωκράτης περιπατεῖ, τὴν δὲ "θέσει τινὶ ἔξωθεν [. 55 ὁ. προθέμενος διαλεχθῆναι περὶ τῷ ἀποφαντοιῦ λόγι] 
αὐτοῖς ἐπιγενομένην ὑπὸ τῷ δι᾽ αὐὸ τῦτο καλεμών συνδέσμων, ἢ τῶν τύτυ εἰδῶν, καταφάσεως τε ἢ ἀποφάσεως, ἐπειδὴ τύ- κι 

καθάπερ ἐπὶ τῷ Σωκράτης καθη} ᾧ Πλάτων περιπατεῖ" δύο τῶν ἑκάτερον “ὃ μέν τι ἔχει κατηγορύμενον “ἃ δὲ ὑποκείμενον, 
5 ὄντας ἐναργῶς ἐνταῦθα λόγως, “ὃν Ἰξωκράτης καθηἢ ᾧ “ὃν 40 διαφοραν τινα τύτων ἡμῖν παραδίδωσι, συμβαλλομένην αὐτῷ 
Πλατων περιπατεῖ, ὁ καί σύνδεσμος ἐμβληθεὶς μέσον ὥσπερ πρὸς τὴν διάρθρωσιν τῶν ἐφεξῆς ῥηθησομένων. λέγει γ) ὅτι “ὃν 

συνδεῖν δι᾿ ἑαυτῶ μέσυ ἢ ἑνῦν ἔδοξε. “ὃν αὐὲν δὲ ἔχυσι τρόπον ὦ κατηγορύμενον ὅρον ἐν τῇ προτάσει πᾶσα ἀνώγκη ῥῆμα εἶναι ἢ 
ἢ οἱ ὑποθετυιοὶ πάνγες λεγόμενοι λόγοι" ᾧ 7) ἐκεῖνοι ἐκ πλειόνων πτῶσιν ῥήματος, ἴσως δέ ποτε ἢ ἀόριςον ῥῆμα, καθάπερ ἐν ταῖς 
μέν εἰσιν ὁπλῶν λόγων, ἑνείμενοι δὲ ὑπὸ τῷ συναπτικῶ προσαγο- ἀποφάσεσιν, ἔπερ ἔοικε συμπεριειληφέναι τῷ ῥήματι διὰ τύτων 
᾿ρευομένυ δουδέσων. Ὲ τὸ δὲ κυρίως ἑνὸς δ ὄντος λόγυ, ἢ διὰ τῶτο (5 ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἣ ὡς προηγαμένως ΠῚ περὶ καταφάσεως διαλεγό- 
φύσει π ὄντος τῷ μὴ συνδέσμῳ “ὃ ἐν ἔχοντος, ὁ μέν τις μενος Ἀαῤκμλασάνει ἂν δὲ ὑποκείμενον καὶ πάντως ὄνομα ἣ 
ἐσι ξττανν ὁ δὲ ἀ ἐμέν ἔςι δέ τις ἢ τῆς καταφάσεως πτῶσιν ὀνόματος ἣ ἀόριξον ὄνομα, ἀλλ᾽ ἕξιν ὅ ὅτε ὦ λόγον ἐκ 
πρὸς τὴν ἀπόφασιν διαφορά, αὶ κ᾽ “ὁ ἕν (ὁμοίως δ εἷς τῶν λόγων πλειόνων ὀνομάτων συγκείμενον... ἀλλ᾽ ἐχ ὅτω χέγεῦ ταῦτα 

τύτων ἑκάτερος, ἐδεμιᾶς ἴξωθα βοηθείας δεηθεὶς πρὸς τὴν ἕνω- ὄφιος ὑπὸ τῷ ᾿Αριφονέλως διὰ ὃ προς τῆς ἐπαγγελίας. 

σιν») ἀλλὰ κ᾽ “ὃ πρῶτον" καὶ δ ὁ ἡππωξ πρῶτος λόγος τύτων ἑκαΐ- 29 εἰπὼν γὃ σαφῶς ὲ τ τῷ κατηγορυμένυ, ἠνίξατο μόνον “ὃ κ᾿ 

τερος, ἀλλὰ προτέρα τῆς ἀποφάσεως ἡ ἡ κατάφασις Φ' τὴν ἐπλό- δὲν ὑ ὑποκείμενον, ε εἰπὼν “ὦ δὲ ὃ τῷ ἀνθρώπα λόγος, ἐὰν μὴ ὃ ἔξν 
τητα τῆς λέξεως, διότι “ὃ ἀρνητικὸν βρέσλεβυσα μόριον ἀπόφα- ἢ ὃ ὑκ ἔςιν ἢ ἦν ἢ ἔςαι ἥ τι τοῦτον προςεθῆ, ὄπω λόγος ἀπο-" 

σις γίνε, προὔφεςαναι δὲ ἀνάγκη “ὃν τὴν προυλήκην δεχόμενον φαστειός" ἀλλὰ διὰ τί περὶ ἢ τὸ κατηγορυμώνυ λέγε διὰ τὰ- 
τὸ ἐκ τῆς προέσεως ἐκποτελυμένυ. διὰ τῶτο Κ' ὧν ἡ ὁ Αριςο- των ὡς ἄνευ τύτυ μὴ ἃ ἂν γενομένης προτάσεως, περὶ δὲ τῷ ὑπο- 
τέλης ὅτως εἶπεν ἵνα πρῶτον εἶναι λόγον ἡποφωτοώ, τὴν κατα- 25 κειμένυ “ἃ ὅμοιον αὶ προςίθεϑ, καίτοι ὁμοίως ἑκατέρυ τύτων τῆς 

φασι, εἶτα τὴν ἀπόφασιν, “ὁ “εἶτα" αὶ περὶ τῦ ἑνὸς ἀλλὰ περὶ προταίσεως δεομέης, ὸ ῥηθώτων ἤδη τύτων ἐν τοῖς προλαβῦσιν, 
τῷ πρώτυ λέγων. δὲ᾽ αὐὸ δὲ τῶτο ἰλόην ἔχειν ἡ τὸ ̓Αφροδισιέως ὡς ὅτε “ὃ ὄνομα, κἂν ἦ ἦ σύνθετον, δύνα) σημῆναί τι ἀληθὲς ἢ 
δόξα περὶ τῆς ἀποφισεως. δοκεῖ, μὴ συγχωρῶσα γένος ὉΠ ψεῦδος ῥήματος χωρίς, ὅ ὅτε “ἃ ῥῆμα δίχα ὑποκειμών τινές, ὡς ἢ 
ἀνι καταφάσεως ἢ ἀποφάσεως" πῶς γάρ, ἐν οἷς “ὃ ὁ πρῶτον ὺ ὼ ὁ ἐδιδίχθημεν ἐ ἐν τῷ συμπεράσματι τῷ περὶ τῷ ῥήματος. ἔςι 
ὕξερων, τύτων καρῶς κατηγοροίμενον ἔξαι γένος; ἢ ταύτην 80 ὃν πρὸς τὴν ἀπορίαν ταύτην ἀπορῶντας χρν ὦ ἅπερ φησὶν ὁ φιλό-' 
ἔχωσι τὴ τὴν τάξιν καὶ κ᾽ ἃ ἀποφαίνσεις εἶναι (ὁμοίως δ αὐτῶν σοῷος Πορφύριος, ὡς ἐν τῷ ὐϑάων τ. 6} τὸ ατοξαντινα λόγω 
ἑκατέρα δεκτυιὴ ψεύδυς τε ἢ ἀληθείας) ἀλλὰ κατά τι συμβε- ὃ κῦρος ἔχειν μάλιςα “ὃν κατηγορύμενον πρὸς τὴν ὕπαρξιν ἢ ἀνυ- 
βιριὸς ἔξωθεν, οἷον τὴν τῶν λέξεων ἁπλότητα. τότε δὲ “ἐν εἰρη- παρξίαν τῆς ἀποφανσεως σημαῖνον" διὸ ἢ ἐντεῦθεν ὁ ὅλος λόγος 

μένον κανόνα χυύραν ἔχειν λέγομεν, ὅταν κατ᾽ αὐὸ ὃ κοινῶς κα- κατηγορικὸς ὀνομαζε, ἡ ὃ ἀρνητικὸν μόριον ἐν ταῖς ἀποφάσεσιν 

.45 
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τηγορέμενον ἔχωσι “ὃ πρῶτον ᾧ “ὃ δεύτερον τὰ ὑπ᾽ αὐτό, τῦτο 35 ὡς κυριωτέρῳ τύτῳ προςίθεμεν, ἵνα τῆς καταφάσεως ἐναιρεθείς ᾿ 
ΕΦ ἦν πολλαχῦ διὰ πολλῶν ἀποδέδευιἢ " ἐνταῦθα δὲ λα ηγορῦνεες σὴς διὰ τῆς ἀναιρέσεως τῷ κυριωτέν τῶν ἐν ἀπ μορίων ἡ ἀπό- 
τὴ ἀνέφασευ κονῶς καταφάσεως ἡ ὃ ἀποφάσεως, καὶ λέγομεν ᾧφασις γένη. ᾧ διὰ τῶτο περὶ μόν τῷ μορίν τύτυ ποιεῖ ον 
τὸν ἢ κατάφασιν πρώτην ἐπόφανσιν εὖ εἶναι τὴν δὲ ἐπόφασιν δευ- λόγον ἐν τύτοις ὁ ̓ Αριςοτέλης, ὡς τύτυ χωρὶς ἀποφανσεως ἐκ ἂν 
τέραν ἀπόφανσιν, ἀλλὰ “ὃ πρῶτον ὶ “ὁ δεύτερον, ὡς εἴρη, κ᾽ Ὑενομένηρ. μήποτε δὲ προσφυέςερον ἦ ἢ τοῖς προκειμένοις ὁ λέ- 
τὴν ἁπλότητα τῶν λέξεων νοητέον. τῷ δὲ ᾿Αριςοτέλες σαφῶς 40 γειν ὅτι ἐν οἷς β , περὶ τῷ ὀνόματος ἦν ὁ λόγος, ἐπεσημήνατο ὡς 
λέγοντος ὅτι τῶν παρὰ τὴν κατάφασιν ᾧ τὴν ἀπόφασιν ἀποφαν- οἷον ἂν ληφθῇ, ἐκ ἂν γένοιτο δίχα ῥήματος αὔταρκες πρὸς ὃ 
τοιῶν λόγων ἵχαςος συνδέσμῳ πάντως εἷς ἐςίν, ἐπιζητήσειιν ἄν ποιῆσαι ἐπόφανσιν" ᾧ 5 ὁ τραγέλαφος, φησί, σημαίνει μῷ τι, 

τις τί ἐ ἐρῶμεν πορὶ τὸ λόγω. τῷ λέγοντος “ἡλίν ὑπὲρ γῆν ὄντος ὅπω δὲ ἐληθὶς ἢ Ε ψεῦδος, ἐὰν μὴ ὁ εἶναι ἢ “ὃ μὴ εἶναι προςεϑῇ 

ἡμέρα ἐςίν;" ὅτε ἁπλῶς δ ὅτος ὁ λόγος ὅτε σνλίσμν πρὸς, τὴν ἢ ἢ ἁπλῶς ἢ ἢ κ' χρόνον. ᾧ πάλιν ἐν οἷς διελέγετο περὶ τῷ ῥήματος, 
ἕνωσιν φαίνεῦ δεηθείς. πρὸς ὃν ῥητέον ὅτι δύο (ἃ αὐτοτελεῖς ὠπο- 45 τὰ αὐτὰ ἡ περὶ τύτυ ἐπισημαινόμενος ἔλεγεν, ὡς ἐκ ἕξιν αὔταρ- 
φάνσεις συμπλακῆναι ἀλλήλαις πρὸς ἑνὸς λόγυ γένεσιν συνδέσμε κες αὐὺ καθ᾽ αὐὴ λεγόμενον πρὸς ἀποφανσεως γένεσιν. ἐνταῦθα 

χωρὶς ἐνεργείᾳ ληφθώτος ἀδύνατον" “ὃ 5 “Ἴλιος ὑπὲρ γῆν δὲ ὀκέτι προσετέθη “δίχα ὀνόματοφ" (αὐτόθεν γδ ὁ λόγος ἠλέγχετο 
ἐςίν" αὐτοτελὴς ὃν τῷ “ἡμέρα ἐςίν" αὐτοτελεϊ ᾧ αὐτῷ ὄντι διὰ τὰς λόγοις ὑποκειμένοις χρωμένας προτάσεις) ἀλλ᾽ ὅτι μόνον 

α.- 
ΝΣ 

ν 
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χρεία ᾧ ἑτέρυ τινός, ᾧ προςιθέμενον ᾧ συντιθέμενον “ὁ ῥῆμα 
ποιήσει τὴν ὠπόφανσιν τὴν “ὃ εἶναι ἢ “ὃ μὴ εἶναι σημαίνυσαν. ἐν 

δὲ τοῖς μετ᾽ ἐκεῖνα παραδεδομένοις περὶ λόγυ διαλεχθείς, τ εἰπὼν 
ὅτι ἐςὶ σημαντικὴ φωνὴ μέρος ἔχυσα σημαντικόν, ὅπερ κοινῶς 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙΑΣ. 

δυο θεωρῶν τῷ ἑνὸς λόγω διαφοραί, μία ἔ' κ᾿ ὃ ἁπλῶν ἢ σύνθε- 
τον ἐκ πλειόνων ἁπλῶν λόγων, ἑτέρα δὲ »' ὃ πρῶτον ἡ δεύτερον, 

προηγαμένως Κὶ ἐν τοῖς ἁπλοῖς, διὰ τύτυς δὲ ἡ ἐν τοῖς συνθέτοις, 

ἐκ τῆς ποιότητος δηλονότι τῶν προτάσεων, τῦτε καταφατικῦ λέγω 

ὑπάρχειν τοῖς τελείοις ἢ τοῖς ἀτελέσι λόγοις ἐλέγομεν, ἢ μετῶ- 5 ἢ ἀποφατοκῖ, τῆς τοιαύτης τάξεως ἀναφαινομένης" περὶ δέ γε 
βὰς ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῆς ἀποφαάνσεως ἢ τῶν ταύτης εἰδῶν, ὥσπερ 
δείσας μή τις ὑπολάβη τὸς ὁριςυεὺς λόγυς ἅτε συνθέτυς ἐκ πλειό- 

νων ὄντας ᾧ σημαντικὲς μιᾶς φύσεως ὑπάρχοντας δύνα, ποιεῖν 
ἀπόφανσιν, διὰ τῶτο νῦν ταῦτα προςίθησι, περὶ ὧν ἀδέν πω φαί- 

τὴν σημασίαν μία ἡ κερὶ “δὲν ἡ “ἃ πλῆθος τῶν σημαινομένων... 

[. 59. ταύτην ἦν τὴν ἀπὸ τῶν σημαινομένων θεωρυ μένην ἐν ταῖς 

προτάσεσι διαφορὰν παραδὸς ἡμῖν διὰ τύτων ἕνα λόγον ἀποφαν- 
τικὸν εἶναί φησι, κυριώτερον ' ὃν ἣν σημαίνοντα, δευτέρως δὲ 

νεἢ διειλεγμένος. ἐπεὶ δὲ ὅλως ὁρισμῶν ἐν τύτοις πεπαίη μνείαν, το “ἐν συνδέσμῳ “ὃ ἣν ἔχειν λεγόμενον, πφλλεὲὶς δὲ τὸς πολλὰ σημαί- 
ὅτοι δέ εἰσιν ἐκ πλειόνων ὀνομάτων συγκείμενοι λόγοι περὶ τὴν 
ὁσίαν τῷ αὐτὸ πράγματος σρεφομένων, ὴ διὰ τῶτο εἷς ἕκαςος 
τύτων, πολλῆς δὲ πραγματείας ἡ τύτυ δεὶ ἢ θεωρία, πότε Κὶ ἐκ 

᾿ τῶν συμπεφορημένων ὀνομάτων ἐσία μία σημαίνεῦ ᾧ ̓  ἐξ 
αὐτῶν ὠποτελεῖ ἢ λόγος πότε δὲ ἐχ εἷς, ἀναβαάλλεῖ τὴν τύτων 15 εἴπωμεν “ξωκράτης καθηῦ ἢ ̓Αλκιβιάδης περιπατεῖ, ἢ Ἰξωκράτης 

; { 
νι 

-- τρῶς 
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παράδοσιν εἰς τελειοτέραν τινὰ πραγματείαν, ἧς ἔργον ἐςὶ τὰ 
ὄντα ἢ ὄντα σκοπεῖν. διόπερ ἕν τε τῷ ἑβδόμῳ αὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ 
βιβμῳ τῆς Μετὰ τὰ Φυσικὰ πολὺν περὶ τύτυ ποιήσεῦ λόγον (ἢ), 

ΕΣ δ γένος, ἵνα συνελόντες πωμεν ̓  κεφαΐλαιον τῶν ἐν ἐκείνοις 

γοντας ἢ μὴ ἕν, ἢ τὺς ἀσυνδέτυς. ἐν δὴ τύτοις συνδέσμῳ ἃ 
ἕνα λόγον ἀκυςέον αὶ “ν ἐν μόναις ταῖς λέξεσιν ἐπίκτητον ἔχοντα 

τὴν ἵνωσιν διὰ “ἐν σύνδεσμον παραπλησίως τῷ φακέλλῳ, ὃς διὰ 

τὸν συνέχοντα τὰ πλείονα λάχανα δεσμὸν εἷς λέγε εἶναι, ὡς ὅταν 

καθη αὶ ̓Αλκιβιάδης καθηῦ, ἢ “ξωκράτης αὶ ̓Αλκιβιάδης καθηϑ 
(πάντες γδ οἱ ὅτω λεγόμενοι πλείονες ὄντες περὶ μόνην τὴν λέξιν 
ἔχυσι τὴν ἐμφαινομένην διὰ “ὃν σύνδεσμον ἵνωσον, ἀλλὰ τὸς ἐν 
τοῖς ὑποθετυκοὶς καλε μένοις συλλογισμοῖς κ' ὰ Ἄρα, ταρερ δ 

παρεδεδομέων, ὕλης ἐν τῷ ὁρισμῷ λόγον ἔχειν ἀποφαινόμενος, 20 διεζευγμένον λεγόμενον παραλαμβανομένς, οἷον “εἰ ὁ θεὸς ὧγα- 

τὴν δὲ διαφορείν, ἢ μαίλισα τὴν ἐχετην ἢ μόνῳ τῷ ὁρισῷ πρά- 
ματι ἐφαρμόττυσαν, εἰδοποιὸν Ὑίνει, καὶ Ἂ Τὐλέετθαν, τῆς οἰκείας 

ὕλης, ἀδενὸς ἑτέρυ δηβεσαν πρὸς τὴν ἕνωσιν τὴν πρὸς ἀλτψ ὀ 

δ πρὸς κεχωρισμένον τι ὼ καθ᾽ αὐὺ ὑφεσηκὸς ἢ ἔχει τὴν ἕνωσιν, 

θος, ἀΐδιον ἃ πᾶν" ᾧ “ἥτοι ἀΐδιον “ἃ πὰν ἢ γεννητόν" πλείονες δ 

δ ἢ ὅτοι ὄντες συνδέον να τὴν λέξιν, οἱ Κὶ ὑπὸ τῷ συναπτικᾶ 

λεγομών ἀρεάο: οἱ δὲ ὑπὸ τῷ διαζευκτικῶ " ἀλλ᾽ ἔχυσί τι πλέον 

τῶν προειρημένων ὅτι τῶν ἐν αὐτοῖς παραλαμβανομένων. πλειόνων 
ἀλλ᾽ ἔς: “ὁ εἶδος διάθεσίς τις τῆς προσεχῇς ὕλης, τό τε καθόλω ἢ 25 πραγμάτων ἢ Ί ὠκολυθίαν ἣ διαΐςασιν σημαύυσιν. αὐνδὗ ὧν τῶτο ὃ 

νοηὲν τῆς νῳητῆς λεγομένης ὕλης, ταὐὸν δὲ εἰπεῖν τῆς » ὲ ὅς 

τ ὅτῳ» ἐαἰχώτερον ἐπινουμένης ἢ ὃ αἰδ)ητόν, κα ὃ καθ᾽ ραᾶξα τὴς κατ᾽ αὐὸ 

διατίθει, πεφυκυίας. διὰ ταῦτα τοίνυν ὅ τε  ὁριςικὸς λό λόγος εἷς 

ἐκ ἐκ διαμετρηαινον" πρότερον ἔπειτα συνελθυσῶν ἀκλήλαις ἰδιο- 
τήτων συγκείμενος, κ᾿ τῶν καθ᾽ ἕκαςα πραγμάτων᾽ ἵκάδον ἕν. 

ἢ. ὅ8. ἰςέον ὅτι δύο τύτων ἐξ ἀνάγκης περὶ πείντα λό- 

ἕν τι ὃν ἐςιν ὑπ᾽ αὐτῶν σημαινόμενον,, ἡ ἀκολυθία αὕτη τῶν πρω- 

γμάτων ἣ ἡ διάξασις, τύτυς Κα ὃν διὰ ταῦτα δευτέρως λέγεις 

τ ἐν ἔχειν ὑπὸ τῷ ̓Αριςοτέλως ὑπτέον, μὲ δ᾽ τὸς ἕν τι κατηγορόμε- 

νὸν καθ᾽ ἑνὸς ὑποκειμένυ σημαίνοντες" ὥςε εἶναι “ὃ λεγόμενον 

30 ὅτι εἷς λόγος ἀποφαντοιός ἐςιν ἢ ὁ ἕν τι καθ᾽ ἑνὸς κατηγορῶν κα- 

ταφατθεθε, ἢ ὁ ἀποφατικῶ ἱκῶς ὼ διὰ τῦτο λεγόμενος κατηγορονός, ὦ 

15. γον θεωραμένων (""), λήξεως τε! τε ὸ σημασίας, περὶ Κὶ τὴν χέξιν ἢ ὁ χέσιν μίαν ὑπάρξειν δύο σημαίνων, ἢ τ ἀκολωθίαν ἢ »ὶ διά... 

γαίῃ 
᾿εδαχυο ΟΡογίθι 8 σοπεϊπυδίῖπ Ῥτοίεσι : 

(Ὦ 8δοδιλ. ΤΙ Ρ. 318: 4086 δυΐεπι οαυ3ἃ 511 υἱ υηὰ 5ἱϊ (ογβ!ῖο) 

ζασιν ἐμμαμμέηνῦ ὑπὸ τῶν ταύτην τὴν δύναμιν ἐχόντων συν- 

ὑμῶν, Ὁ ἢ λέγων ἢ τίνος ὄντος τί ἐςιν ἢ τίνος ὄντος τί ὑκ ἴξι, 

ἦρθα ἀΐοατε ἀϊεια]!ς, θὰ ἴῃ ΠΡτὶβ εἰυϑ ορογὶς φυοά μετὰ τὰ φυσικὰ 35 ἢ διοὶ τῦτο λεγόμενος ὑποθετικός. 
ἐμβουιθίϊυγ ἐχρεάϊνϊι, ὙΤμαδρρναδὶμδ δυίοπι 46 αϑὶτπιβιίουο εἰ 
περδίίομε δἰ ἀοσιμὶ, ἀεβηϊίοποπι ἅπᾶτα δΕΠΡΕΥ 6886 Οὐ ΦἰΪΟΏΘΠΩ 

116 εαῖπὶ ὑπ ογαῖίο 
6586 ἀἰεοϊυγ, χυδα απ βυρβίδηιΐαε ἀεὶ βηδίϊνα εβῖ. ἀδθῇἤηϊο 
δυΐεπ), αἱ ν. σι. Βοπηϊηΐ5, ϑπ πη], βτεβδῖ 8118 ΒΙΡ685, υηἃ 6δβῖ ογ- 

Ζ. 60. εἰπων δὲ πολλὸς εἶναι λόγυς τὸς πολλὰ σημαίννταςεῖ. 

προσέθυριε “ὃ μὴ ἕν" διὰ τὺς περὶ τῶν καθόλυ τινὸς ἀποφαινο- δ: 
μόνς. ἐκεῖνοι ὦ 75 πολλὰ Κα σημαίνυσι ᾧὶ αὐτοὶ πρώγματα, τὰ 
ὑπὸ τῶν καθόλω περὶ δυλέγοβ ἀναφερόμενα, πρὸ δέ γε τῶν 

ἶο ρὲ Βος ἀυοπίαπε ἀπαπὶ βυδίθοίαπι ἱ. 6. Βοταιΐπθπι ταθὰ- Ὁ πολλῶν τὴ μίαν φύσιν τὴν. ψ' πάντων ἐκείνων᾽ κατηγορυμένη, 
δἰγαῖ. δἰ αγροὸ οοῃ!ἰηὰ8 Ργοξεγδίαν οἴ ποὺ ἀϊνίβ, ὑπᾶ δὲ ογαῖίο,ρ καθ᾽ ἦν ἡ μία γίνε πρότασις ἡ τῷ καθόλε τύτυ κατηγορῦσεί τι 

οἱ αυία οοπιίπυδ ἀϊοϊταν οἱ χαΐα υπίι5 ταὶ βυββίαμ απ πιο. αἱ δέ γε ὁμωνυμοι φωναὶ μόνως πολλῶν εἰσὶ σημαντιὴ πρα- 
δἴναϊῖ. 5: γε ΓῸ 415 ἀϊν!ἀαἱ εἴ οΓα ΙΟπθ τι ὑπδπὶ Τὰ δἰ ρηΐ βοδη- ᾿γμάτων, κοινῇ δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς ὀδενός" καὶ 5 ἂν ἦσαν ἐμωνυμαι 
ἴδπλ ργοίεγεαϊ ᾿μ ογπιβϑίοῃ ἀἰβιγίθυδι, τυ] ἶρ]οχ ἢὶ ογαιίο. δυναὲν δὲ καὶ Δά. 

(2) δοέιλ. ΠΡ. 319: αυϊὰ δἰρὶ νϑὶῖὲ Βαες ἐχροβίείο, Ῥϑυοίβ ἡάπο: Ὁ ὡς ὁ Ἢ σοφος Τιορῴύριος ἐξηγεῖ, ὡς 
Ἐχροηδπι: χη} 185 οηΐπὶ σΟπαβ: 0068 τη]! ο5α 6 ἴῃ γι οηΐυ5 
δἴτόγαβ Βὶο ἰοοὺβ ορίἱπι6 ἰηιεἰ]δοῖυ5 γεγδοϊϊεγχαθ ρογοθρίυδ δὰ" 
δίυ}}. οἱ μδεὸ εδὶ Ἔεχροβί(ΐο, αυδπὶ Ὡ0}}ὺ8 ἀπῖθ Ῥογρβυγίυπι 
ἐχροπίϊοσιιπλ Υἱάϊς. 

κἀξηγορα μένῳ προτάσεων ἀκόίειν τὸ “πολλὰ ἡὶ μὴ ἕν," ὅτι δοκῶσι 
ὦ πολλὰ κἀκεῖναι σημαίνειν, οἷον ἡ λέγυσα “ζῷον λογικὸν θνηγὸν 

περιπατεῖ" “ὁ ζῷον, “ἃ λογικόν, “ὁ θνητόν, περιπατεῖ, ἀλλὰ ταῦτα 
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45 πρὸς διάκρισιν εἰρημζων τῶν ὁρισμῷ χρωμένων ὑποκειμένῳ ἢ ἽΝ 



ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΣ. 444 

παρελήφθη πρὸς “ὃ ἕν τι περιγρώψαι “ὃ ἐξ αὐτῶν συνιςάμενον" τὴν τῷ τόδε πρὸς τῶτο ἢ παλιν ὅση μόνιμα αὐτὰ ὡς ὄντα ἐνδεί- 
διὸ μίαν εἶναί φαμεν ταύτην τὴν πρότασιν... ἀλλὰ πῶς ὁ Αρι- κνυῶ φάσις. τύτων δὲ ἡ Κ' ἁπλῆ ἐςὶν ἀπόφανσις, οἷον τί κατα 
ξοτέλης τὺς πολλὰ σημαίνοντας λόγυς ἀπαριθμώμενος τὖς τε τινος ἢ τί ἀπά τινος, ἡ δὲ ἐκ τύτων συγκειμένη, οἷον λόγος τις 
ὁμωνυμόν τινα “ἐν ὅρον ἔχοντας ἡ τὸς ἀσυνδέτυς μόνυς παρέλα- ἤδη σύνθετος. 
βιν, ὧν ἐν ἐδετέρᾳ τεταξονῇ χώρῳ οἱ κ᾿ μόνην τὴν λέξιν τὴν διὰ 5 ἔ. 63 ὁ. ταῦτα Ξ ὄν διὰ “ἃ προφανὲς καὶ πολλῆς ἐπιςάσεως 114 
τῶν πιο ἐΥμϑς ἕνωσιν ἔχοντες; ἣ ῥἐπτέον ὅτι ὶ ὅτοι τῶν πολλὰ ἄξια" πὴ δὲ διοίσει τὰ διὰ τύτων λεγόμενα τῶν ὀλίγῳ πρότερον 

ᾧ μὴ ἕν εἰσι σημαινόντων, ἀλλ ὑκέτι δι᾿ ὁμωνυμίαν ἀλλὰ διὰ ὃ εἰρημένων “ἔςι δὲ εἷς λόγος ἐποφαντοιὸς ἢ ἢ ὁ ἣν δηλῶν ἢ ὁ συν- 

ἐνεργείᾳ. πλείονας εἶναι κ᾿ τὴν λέξιν τὺς τὰ ἜΦΗ πράγματα ὀπή μῳ εἷς, πολλοὶ δὲ οἱ πολλὰ ἢ μὴ ἣν ἠάσυνδετοι" (ρ. 17 α 15) 
σημαίνοντας ὅρυς. ἢ τῶν ἔτι πρὸ ἐκείνων “ἔςι δὲ εἷς πρῶτος λόγος ἀποφαντικὸς κα- 

41. 602. μέλλων διὰ τῶν ἐφεξῆς. ̓ἀλύας περί τε ὠπο- 10 τάφασις, εἶ εἶτα ἀπόφασις" (ρ.17 α 8), ἄξιον ἐπισκέψανχ, ῥητέον 
11: φανσεως καὶ κ᾿ περὶ καταφοίσεως ἢ ἀποφάσεως ᾧ ἔτι ἀντιφάσεως, ὅν ὅτι τῆς διαφορᾶς τῶν λόγων λαμβανομένης, ὡς ἢ πλύτεον 

ἐπεὶ ἐν ἅπασι τύτοις “ὃ τῆς φάσεως ὄνομα παραλαμβάνεξ, διὰ ἐλόγομεν, ἢ ὠπὸ τῶν λέξεων ἣ ὠπὸ τῶν σημαινομένων, ἃ ἢ τῆς ᾿' 

τῶτο εἰκότως πρὸ τῆς ἐκείνων διδασκαλίας τὴν τῆς φασεως ἔννοιαν ἀπὰ τῶν λέξεων διαφορᾶς ποιώσης “ὃν ΡῚ ἐξὶ ἑνὸς »ζ' τὴν λέξιν ὑπο- 

ὑφηγεῖ, καί φησιν εἶναι ταύτην ὀνόματα ἢ ῥήματα ὡς μέρη κειμένυ ᾧ ἐξ ἑνὸς κατηγορυμένυ θετικῶς ἣ ἀρνητικιῶς συγκείμε- 
τῷ ἀποφαντικῦ λόγυ λαμβανόμενα. ᾧ ὅτι τῦτο ὕτως ἔχει, σα- 156 νον, εἴτε προσκατηγοροῖτο “ἢ ἔςιν εἴτε ᾧ μή, ἡ εἴτε προσκέοιτο 
φῶς ἐδήλωσε, τῷ ὀνόματος τῆς φασεως τὴν αἰτίαν εὐθὺς ἐπαγα- τρόπος τις εἴτε μή, ᾧ ἁπλῶς εἰπεῖν κατάφασιν μόνην ἢ ἀπόφα- 

γών. ἐπειδὴ γαρ, φησί, δηλοῖ μέν τι τύτων ἑκάτερον, ὦ μὴν σιν μόνην, “ἦν δὲ σύνθετον ἐκ δύο καταφάσεων ὶ ἀποφάσεων, ἣ 
ἀληθὲς ἢ ψεῦδας, διὰ δὴ τῦτο φάσις ἃ ὀνομαΐζοιτο ἂν δικαίως καταφάσεως ᾧ ἀποφάσεως, ὃν συνδέσμῳ ἕνα κέκληκεν ὁ ̓ Αρι- 
ὡς σημαῖνόν τι ἢ φαῖνον, κὶ μὲν ἀπόφανσις ἅτε ὀδέτερον δηλῶν ςοτέλης, ἢ ἐν αὐτοῖς πάλιν τοῖς τε ἁπλοῖς λόγοις ᾧ τοῖς συν- 

τῶν ὑπὸ τῆς ἀποφάνσεωρ πάντως σημαινομέτων, λέγω δὴ “δ Ὁ δέσμῳ ἂ ἕν ἔχειν λεγομένοις βεωρυμένης τῆς κῷ ὃ καταφατικὸν 
ἀληθὲς ἢ “ὃ ψεῦδος. τῦτο δέ, ὃ μὴ δεῖν προσκεῖαχ, τὴν ἀπό πρό- ἢ ἀποφατικὸν διαφορᾶς, τῆς δέ γε ὑπὸ τῶν σημαινομένων δια- 

Ὅεσιν τῇ προσηγορίᾳ τῆς φάσεως ἐπὶ τὸ ὀνόματος ἢ ἢ τὸ ῥήματος, κρίσεως τῶν λόγων τῆς Κ' ποιίσης ἕνα τῆς δὲ πολλες, τρεῖς ἴσον 
ἐδήλωσε διὰ τῷ “φάσις ἔξω μόνον" εἰπων. εἶτα ἀμφοῖν ὦ ἅμα τῶν λόγων αἱ ἡ ἁπλῶ πρὸς σύνθετον, πρώτυ πρὸς ὕςε-. 

τὰς αἱ πίας ἀποδέδωκε, τὸ τε προσήκειν αὐτοῖς “ὃ τῆς φάσεως ρον, ἑνὸς πρὸς πολλά, δι᾽ ὧν "ὦ ὄν ἔλεγεν “ἔσι δὲ εἷς πρῶτος 

ὄνομα ὺ τὸ μὴ προσήκειν “ὃ τῆς ἀποφάνσεως, διὰ τῷ τ “ἐπειδὴ ὁ ἐκ 25 λόγος ἀποφαντικός" (5.8), τὴν κτ' ἃ πρῶτον ἡ ὕςερον τῆς κατα» 
ἕξω εἰπεῖν ὅτω δηλῶντά τι τῇ φωνῇ" ᾧ τῶν ἑξῆς τύτοις, ὅπερ φασεως πρὸς τὴν ἀπόφασιν βαβεδῶν διαφοράν, ἐνδευινύμενος ὅ ὅτι 
ἐςίν, ἐπειδὴ ᾧ εἰ σημαντικὴν τινῶν πρωγμάτων ἔχμσι δύναμιν, μόυς τύτυς ἁπλῶς ὄντας λόγυς κυρίως ἀξιῦμεν τῆς τῷ ἑνὸς προ- 
ὧν αὐτό γι καθ᾽ αὐὺ τύτων ὁκάτερον ἐδεμιᾶς ἀποφάνσεως ἐσι σηγορίας, τῷ προσιθέναι “ὁ ἱ δὲ ἄλλοι παντες συνδέσμῳ εἷς," ὡς. 
ποιητικόν. εἶτω προςίθησι τὶς τρόπως καθ᾽ ὃς ἀπαφαΐνενχ, εἰώ- ὧν κα ὁϑαμῆν ἢ ἡμῶν ἁπλῶς ἕνα τῶν λόγων ἐκείνων ὅσα ὲ ὀνομά- 

ϑαμεν... ἐν δέ γε τύτοις ἀπὸ τῶν. τρόπων τῆς χρήσεως τῶν 30 ζεις; ὃ δὲ κοινὸν τῆς καταφάσεως πρὸς τὴν ἀπόφασιν, ὅτι ἄμφω 

ἐπ᾿ ὧν λόγων διακρίνειν αὐτὰ πάλιν ἐπιχειρεῖ " ἐπειδὴ ὃ ἢ «εἰσὶν ἁπλαῖ ἀποφανσεις, καθ᾽ ὃ αὶ διανερίνον.) τῶν συνδέσμῳ ὃ 
ὑπό τινος ἐρωτηθέντες ἢ πρὸς τὴν ἐρώτησιν ἀπαντῶντες ἀπαφαν- ν ἐχόντων. ἐν ἐκείνοις ὗν προςιθείς, δι᾿ ὧν ἔλεγεν “ἔς: δὲ εἷς 
φόμεθα, ἢ ἢ μηδενὸς ἐρωτῶντος αὐτοὶ προελόμενοι τοῖς πέλας πρῶτος λόγος ἀποφαντοιὸς ἢ ἢ ὁ ἕν δηλῶν ἢ ὁ συνδέσμῳ εἷς, πολ»- 
ἐχφῆναι τὴν ἡμετέραν διάνοιαν, ὁ δὲ “ὁ ὄνομα ἢ ὃ ῥῆμα εἰπὼν λοὶ δὲ οἱ πολλὰ ᾧὶ μὴ ἕν," τὴν ἐπὶ τῶν σημαινομένων διαίρεσιν 

κατ᾽ ὀδέτερον τύτων ἀποφαίνε τῶν τρόπων, φανερὸν ὡς ἕτερα 35 ἡμῖν παρεδίδυ τῷ τε ἑνὸς λόγυ ἡ τῶν πολλῶν. ἐν δέ γε τοῖς νῦν 
ἂν εἴησαν ταῦτα τῆς ὠποφάνσεως. πρακειμένοις τὴν χ “ὁ ἁπλῶν ᾧ “ὁ σύνθετον διαίρεσιν αὐτῶν πα- 

1. 62. ἀὠποδεδειγμένυ δὴ τῷ ὅτι ἡ φάσις ἕτερόν τί ἐςι τῆς ραδίδωσιν, αὐὴ τῶτο σαφέςατα διοριζόμενος ὅτι τ᾽ τὴν ἀπλό- 
Ἄ,. πἀποφαάνσεως, ὑκέτι προσέθυριεν ὁ ̓ Αριςοτέλης τὴν πρὸς τὴν κατά- τητα διαφέρυσιν ἡ κατάφασις ἢὶ ἡ ἀπόφασις τῶν συνδέσμῳ “ὃ ἣν 
φασ» ἢ τὴν ἀπόφασιν ἣ τὴν ἀντίφασιν αὐτῆς διαφορὰν ὡς προ- ἐχόντων λόγων" τὴν 78 κοινοτέραν λεγομένην ἀπόφανσιν διελὼν 

φανὴ λίαν ἦσαν" ὃ δ μὴ ἔςιν ὅλως ἀπόφανσις, πῶς ἂν ποτε εἴη 10 πρῶτον εἰς τὴν ὁπλὴν ὺ τὴν σύνθετον, πάλιν τὺ ἁπλῆν εἰς τὴν 
κατάφασις ἣ ἀπόφασις, ὦ ὧν ἑκάτερον ἀπόφανσίς ἐ ἐςιν; κατάφασιν διαιρεῖ ᾧ τὴν ἀπόφασιν, ὧν τὴν πρὸς ἀλλήλας τάξιν 

"6 δῆλον δὲ ὅτι “ὃ ἔξω ἐν τῷ “ὃ ἱὶ ὄνομα ἢ ἢ ῥῆμα φάσις ἔξω ἔμπροινδεν παραδέδωκε. ἢ ε ε γε τὴν τάξιν τῆς διδασκαλίας τῶν 
15. μόνον" τὸ ᾿Αριςοτέλυς εἶναι σημαίνει τὴν θέσιν τῷ ὀνόματος τῆς διαιρέσεων ἐναλλαΐξας τὴν Ἂ διαφορὰν τῆς ἁπλῆς ἀποφάνσεως 

φάσεως μ᾿ τῶν ἁπλῶν, ὅπερ ἐλέγομεν, ἐν ταῖς προτάσεσι φω- πρὸς τὴν σύνθετον πρότερον: ἦν ἡμῖν παραδύς, ἐπὶ δὲ ταύτη τὰ 
νῶν, ἐπεὶ ᾧ πρὸ τῷ ᾿Αριςοτέλωυς ὁ παρὰ Ἰλάτωνι Τίμαιος. ζρ.49) 45 πρότερον ἐἰρημέα περὶ τῆς τάξεως ἣν ἔχυσι πρὸς ἀλλήλας ἡ ἡ 
χρὴ τῷ ὀνόματι τῆς φάσεως, ἀλλ᾽ ἐπὶ μένων τῶν ὁπωσῶν κατης κατάφασις ᾧ ἡ ἀπόφασις, τελευταίαν προϑεὶς τὴν ἀπὸ τῶν  σην 
γορυμένων" τὰ γῦν ἔνυλα εἴδη τὰ ἐν γενέσει ἢ φθορᾷ. τὴν ὑπόςα- μαινομένων διαφορὰν τῷ ἑνὸς λόγυ πρὸς τὸς πολλύς, ὥςε τως 

συ ἔχοντα διὰ τὴν συνεχῆ ῥεῦσιν φεύγειν φησίν, ἐχ ὑπομένοντα ἐξ ἀρχῆς εἰπεῖν, τῇ ἀποφαντυαῦ λόγῳ ὁ μώ ἐςιν ἁπλῶς ὁ δὲ 
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σύνθετος ἐκ πλειόνων λόγων, ἢ τῦ ἁπλῇ ὁ μὲν πρῶτος ὁ δὲ ἢ ἀποφάνσεως τοιῶτον ἐδὲν εἰπών" ἔςι γδ τύτων τῶν ὀνομάτων 
δεύτερος, ἢ ἑκάτερος τύτων ὁ ἃ εἷς, ὁ ἣν σημαίνων, ὁ δὲ πολλοί, ἕκαςον εὑρεῖν ἢ παρὰ τῷᾷῇ θειονάτῳ Πλάτωνι κείμενον, ὥσπερ ἢ 

ἡ πολλὰ σημαίνων, ὀδενὶ ἂν ἔδοξε τὰ αὐτὰ πολλάκις περὶ τῶν τὰ πλεῖςα τῶν ἐν τύτοις παραδεδομένων περὶ τῶν ἀρχῶν τῷ ἀπο- 
αὐτῶν εἰρηκέναι ὦ. ὁ δε δὲ οἴεοχ, “ὃν ὁρισμὸν τῆς ἁπλῆς ἀπο- φαντικῶ λόγω θεωρημάτων εὕροις ἂν πολλαχῇ τε παρ᾽ αὐτῷ διε- 
φάνσεως, ἢ μ ες φαῖεν ἂν τινες, ὑπογραφήν, ἐκ τῆς καταφαίΐσεως 5 ἐξ τόα ἢ διαφερόντως ἐν τ Σοφιςῇ παραδεδομένα "πε Ι 
ἀποδίδοο, ἢ τῆς ἀποφάσεως, διὰ μγεου ὑπὸ τῷ ᾿Αλξοτέλυβ ἐθνας ἢ θαυμαςὺς λόγυς τὸς περὶ τὸ συγκεκραμώυ τῷ 

"“ἀπλῆ ἀπόφανσίς ἐςι τί καταί τινος ἢ τί ἀπό τινος" ὃ πάλιν μὴ ὄντος. «. ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ ὅτι ἐν τὴ τῶν προτάσεων ἐπερδ, 
“φωνὴ σημαντικὴ περὶ τῷ ὑπάξχὲν τι ἣ μὴ ὑκάρχειν," ὧν τὲ μήσει βυλέμενος ὁ ὁ ᾿Αριφοτέλης ἀπὸ τῶν. χειρόνων ἐπὶ τὰ ὲ κραίτι. 
μῷ εἰσι δηλονότι καταφάσεις τὰ δὲ ἀποφάσεις" ὅ ὅπερ τινὲς ὑπο- τονα πρβαγειν ἂν λόγον ᾧ οἷον ἀπὲ ςερήσεων, ἐπειδὴ πρώτας 

λαβόντες ἀ γώος εἶναι τὴν ἀπέφανσιν ἐνόμισαν, ἀλλὰ φων ΠῚ παρέδωκεν τὰς ψευδεῖς τρίτης, ἐπὶ δὲ ταύταις τὰς ἀληθεῖς, 
ὁμωνύμως εἰς διάφορα σημασθμενα διαιρυμένην τὰ ὑπ᾽ αὐτήν. ᾧ ἐν ταῖς ψευδέσι ἘΜ ΕΕΕΕΝ ψευδὴ ἀπόφασιν τῆς ψεϑῦε 
ταῖς δὲ ὁμωνύμοις φωναῖς προσήρωσιν αἱ ἀπὸ τῶν σημαινομένων καταφάσεως, διότι ᾿ βποψῆσις δε) καθ᾽ αὐτὴν χείρων ἐςὶ 
ὑπ᾽ αὐτῶν διδασκαλίαι, διὰ ὃ ταύτας μηδεμιᾶς κοινῆς φύσεως τῆς καταφάσεως, φερήσεως πρὸς αὐτὴν ἔχυσα λόγον. 

εἶναι δηλωτικάς, ἣν οἱ ὁρισμοὶ σημαίνυσι" “ὃν Κι 75 ὁρισμὸν τῆς {. 68. ἐκᾷ; δὲ ὄπω “ὃ ἀκριβὲς εἶχεν ὁ τῆς ἀντιφάσεως τ 
ἀποφανσεως ἔχομεν ἤδη διὰ τῶν ἔμπρονγεν παραδεδομένων, ὅτι 15 μός καὶ ἢ ἡ τυχῦσα ψευδὴς ἀπόφασις ἀντίφασιν ποιεῖ πρὸς τὴν δ᾽ 
ἔς: λόγος ἐν ᾧ ὃ ἀληθεύειν ἢ ἢ ψεύδεὼς ὑπερχεις τυχῦσαν ἀληθὴ κατάφασιν, δ᾽ ἡ πχῦτα ἀληθὴς ἀπόφασις πρὸς 

1. [.65. ἐπεὶ δὲ ἃ εἰ ὑπάρχει τινὶ ἢ μὴ ὑπάρχει ὡς "Ψ τὴν τυχῦσαν ψευδὴ κατάφασιν" τίς γδ ἀντιφασκειν εἴποι πρὰς 
23. μένον ὃν ἐνεςῶτα χρόνον προενήνεκἢ,, αἱ δὲ ἀποφάνσεις αὶ κ᾿ ὃν “ὃν εἰπόντα “ὁ ἄνθρωπος ζῷον ἐςι" ὃν λέγοντα “ὁ ἄνθρωπος δίπυς 

παρεληλυθότα ᾧὶ ὃν λλογτὰ λέγεοκ, ὁμοίως δύναν), διὼ τῶτο ἐκ ἔς" διὰ “ὃ εἶναι τὴν ᾿ , κατάφασιν ἀληθὴ τὴν δὲ ἀπόφασιν 

προσέθηκε ὃ “ὡς οἱ χρόνοι διήρηνθ." 20 Ψευδὴ, ἢ πρὸς “ὃν εἰπόντα “ὁ ἄνθρωπος τετράπυς ἐς(" ὃν λέγοντα 

41. 65. βόμῷ " διὰ τύτων παραδῦναι “ὃν ὁρισμὸν τῆς ἀν- “ὁ ἄνθρωπος λίθος ἐκ ἔς ̓ διὰ “ὃ ἔμπαλιν ἔχειν τὰς προτάσεις ς διαὶ 
55: τιφάσεως εἰπεῖν ὅτι ἔςι μάχη καταφάσεως ἢ ἀποφάσεως (ἢδ), τῶτο προςίθησιν εἰκότως τίνας οἴεων, χρὴ τὰς ἀντικειμένας καταν- 

διαιρυσῶν ἀεὶ τό τε ἀληθὲς ὸ ὃ ψεῦδος, ὥςε τῆς ἑτέρας αὐτῶν φάσεις ὺ ἀποφάσεις, ὅτι τὰς ὑποκειμένῳ τε τῷ αὐτῷ χρωμένας 
ψΨευδομένης ἀληθεύειν τὴν ἑτέραν, ἢὶ ἔμπαλιν. πρὸς δέ γε τῶτρ ὺ ὖ αὐὸὲν αὐτῷ κατηγορίσας ,χατηγορίμενον, ὅπερ ἐδήλωσεν 

προῦ να ΒΕ ἐξ ἀνάγκης ἔδει ὅτι ἔςι μαίχη ψευδῶς τε ἀποφάσεως 25 εἰπὼ ὺὴν “τὴν τὸ αὐτῷ "τ, τῷ αὐτὸ 

πρὸς ἀληθῆ κατιίφασιν κα ἡ ψευδῶς καταφάσεως πρὸς ἀληθῆ ἀπό- [. 69. περὶ τύτων ὅν ὁ ᾿Αριξοτέλης τελειότατα ἐν τῆ 114 
φέσι: ἵνα ὃν τῶτο ὅτως ἔχον ἐπιδείξη, λαμβάνει δύο ἀντιθέσεις, τῶν ΣΞοφισικῶν᾽ ̓Ἐλέγχων ἐπιγραφομένη πραγματείᾳ διείλεκ, ἢ - 
μίαν , ἀπὸ τῶν πραγμάτων αὐτῶν, ἑτέραν δὲ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας τίς τε τρόπους ἅπαντας ἐκτιθέμενος, τρισκαίδεκα ὅ, ὄντας, καθ᾽ ὃς 

περὶ τὰ πράγματα ἐπα βτώξι οἱ σοφις αἱ τὸς ἡνεκί τος αὐτοῖς διαλεγομώνς πειρῶν παρα»-- 
1 .67. ταύτην τὴν μαχην τῆς καταφάσεως πρὸς τὴνοϊπές ὃ λογίζεοχ, τύς τε παρὰ τὴν λέξιν ἐξ ἡ τὶς ἑπτὰ τὺς παρὰ τὴν 
ἤἴ φασιν ἐνείφασιν ἐνομείζειν ὁ ̓Αριςοτέλης ἀξιᾶ ὡς ἂν τῶν μορίων διάνοιαν ἥτοι ἔξωθεν ἁπλῶς τῆς λέξεως ὑπ᾽ αὐτῶν λαμβανομέυς, 

αὐτῆς τἀναντία φασκόντων ἀλλήλοις κι. ὰ ἀληθὲς ἢ “ὁ ψεῦδος, ἢ τὸς ἐλέγχες αὐτῶν παραδιδές. ἐν δέ γε τύτοις ἑνὸς τρόπυ τῷ 

αὐὸὺς τὄνομα αὐτῇ τῶτο τιθέμενος, ὡς δηλοῖ λέγων “ἃ ἔξω ἀν- παρὰ τὴν ἡμωνυμίαν μνημονεύσας, ὅς ἐςιν εἷς τῶν παρὰ τὴν λέ- 

τίφασις τῶτο," χαΐτοι ὅτε ἐπὶ καταφάσεως ὅτε ἐπὶ ἀπεψάσνως ἕξιν, ἐἀξιῖ. ἐν ὅμοιον ἡμᾶς τρόπον ὃ τὸς ἄλλως ἅπαντας διορισ μὲς 
35 παρατυρεῖν τὸς ἀναγκαίως πρὸς τὴν ἀκριβῆ τῶν ἀγηψαδαθηον 

(Ὁ Δοδιλ. Τ| Ρ. 324 544: βεὰ ΑἸεχδῃάεν ἃ ργορτία βεμίθηιίδ ἀλλήλαις  προτεΐσεων ἔντιθεσα παραιτησάμενος ὡς ἐκ ὃν ἐν καιρῷ 
πὶ ἀείδει, Ὡθὰ 8]10 ύδπα οδἰεγὶ ἰθηθίαν δγτογθ: αἱὲ θηΐτα μία. ἀκ γὴν ἡμῖν παραδιδόναι τὴν περὶ τύτων ἀκριβολογίαν. ἐνοχλήσεις 
ἀυοάυθ ϑρρᾶγεσθ Ποῦ 6588 δθηυβ αϑιγπιδι!οπΐβ εἰ περι! οῃ 5 δὲ πάνυ καλῶς εἶπε σο φιφικὰ ἃς τὰς ἀκαίρας αὐτῶν ἐνς: σεις, 

δηυπιἰαἰομεπι, αυοῃΐδηλ ἰϊα ἴῃ ἀο[ιπἰιοπα δαυπ δι !ομ 5 αἴδν- ᾿ τ 
πρωγματειῶδες ( ὑδὲν ἐχύίσας, ὄχλον δὲ μόνον αὶ περιολκὴν μα- 

ταδίίομα οἱ ποραϊομθ υῖ Ραγρυς πδὺβ 65ῖ... ΠΟῚ νά θῃ5 αυεπι- ΩΣ ἐς Ξ 

δάτποάυπι πὰ ἀδοβηϊίοης οἱ ἀϊνίΞίοπεπι ἔδοογὴς δὲ παίυγαπι 9 ταίαν τοῖς νῦν ἔχυσι παρεχέίσας, διότι ἐν τοῖς σοφιςιιοῖς ἐλέγχοις 
ἐπυπιϊαιοπΐδ οβἰοπάεγις, βεὰ βδης ἐχροβίτἴοποπι, χαρὰ δάδυς ἐνοχλῦσι “ὃν ἀποδειχνύοντα ὃ ὃὁκ ἐῶσιν αὐὴν ἢ ἐν ἀκύοντα τὴν 
βοῖαπι, Ὡθηιθ Ῥογρδυγίαβ πϑαυθ υ]108 8118 οοταπιθηϊαίοναπι γἱ-ς ἀλήθειαν εὑρεῖν. ἀλλ' ἐπεὶ τὰ περὶ τῶν ἀρχῶν τῷ ἀὠποφαντυκῶ 
ἀϊι. Αδραβίυϑ εἰΐαπι οοπβθηιι ΑἸοχαπάγο. λόγυ διεπεραναίμεθα, τύτοις δὴ ἐφεξῆς τὼ περὶ τῶν προτάσεων 
ἢ Δ. Ἐρδες. ἀπορῶσί τινες ὅτι δι’ ἣν αἰτίαν, μέλλων διδάξαι πεὶ οὐτῶν ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ἐπισκεψώ μεθα. 

ἀντιφάσεως, ὑκ ἐμνημόνευσεν αὐτῆς ἐν τῇ ἀπαριθμήσει. καί ἐν δύο δι φ' 

αἰτίας, ὧν πρώτη ἐςΐν, ἐπειδὴ εὐ γδὼ τὐμυ ρον καὶ ὑμνόια ιν ᾿ Ε Ἴ Αρχῷ βὴ μόρου ω δεύτερ μὰ τὸ βιβλὼω καφά τεῖος 

{. ἐξ ὧν σύγκειται ἡ ἀντίφασις, διὼ τῶτο αὐτὴν ἀκ ἀπηριθμήσατο. δευτέρα λαιον, ὅπερ ἐλέγχειν εἶναι περὶ τῶν ἐξ ὑποκειμών καὶ Ὄ κατηγόρους δ: 
αἰτία, ἐπειδὴ ὑδεὶς τῶν παλαιῶν ἐμνήσθη τῇ τῆς ἐντιφάσεως ὀνόματος, καὶ μέν προτάσεων ἢ ἢ ἀποφανσεων" δεῖ δέ γε ἡμᾶς πρὸ τῆς ἐξηγή- 

᾿ δῆλον ὅτι αὐτῷ ἐξὴν εὕρημα" λέγει γὰρ “ἔξω τῦτο ἀντίφασις." σεως τῶν διὰ τῇ ῥητῦ λεγομένων θεωρῆσαι τὰ πρὸς κατανόησιν 



ἐς 

ᾧ- 

ὦ Ὡς: Φσοτί ΡΤ δοῦν. ΣΡ ῳ, ἀρ ΤΑ με ς ἀξ ον νος οΓ ΠΡ ΡΣ ἘΠ μ  Βυ αν, ν τον το ΜΚ Μο ττ εν ιν δον 

ν ; Ὁ ἂν ᾽ αὐ 4 Ἐν 

5 γυζὸ ὁ Φ σὰ στιν “ΟΝ ει «κεν ον πὶ γώ Ω ᾿ ἀέρας, Ξ- ἀναγ οϑι σἘ. κερέν, α- δλζινίον νον νος ἐγδεχβιενονος 
.ι 6 ἔφτις «τυ πὸ ὐυοδδ τυ υλας -- ΝΟ. τοις (ιέν διη σὴν. ΠΕ ἀῶ τς 
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τῦ κεφαλαίν πανὺς ἀναγκαῖα. ταῦτα δέ ἐςι πρῶτον μέν, τίνα 
τρόπον ἐκ τῶν καταφάσεων τύτων ποιόμεθα τὰς ἀποφάσεις, 

ἔπειτα πῶς ἂν λάβοιμεν ἐκ διαιρέσεως ἁπάσας τὰς ἐξ ὑποκει- 

μέυ ᾧ κατηγορυμώυ προτάσεις, ἵνα. θαρρῶντες ἀποφαινώμεθα 

Καὶ πᾶς, δύο [ϑ καθόλυ, ὁ ὁ τᾶς ᾧ ὁ ὀδείς, δύο δὲ μερικοί (Ὁ), ὁ τίς καὶ ὺ 

ὁ καὶ πᾶς... 4.72 ὃ. εἰ Κ μηδεὶς τῶν Τοσθιριε μῶν προσκέοιτο τῷ 

ὑποκειμένῳ, χέγεῦ Ὑα ςἀπροσδιόριςος, ὀἷΐον ἄνθρωπος ὑγιαίνει" 
εἰ δὲ προσδιορισμόν τινα ἔχει, λέγε ἡ πρότασις προσδιωρισμένη. 

ὡς ἐκ ἂν εἴη κῷ τῦτο τῶν προτάσεων δ εἶδος ἄλλη παρὰ ταύτας 5 ἀλλ᾽ εἰ δἰ τῶν καθόλω εἴη ὁ προσδιορισμός, λέγεϊ καθόλω, εἰ δὲ 
τὰς προτάσεις, ἢ ἐπὶ τύτοις τύες μῶν εἰσιν ἐν αὐταὶς αἱ ἀντι- 

φατοιῶς λω ἐντοκείμεναι, τίνες δὲ αἱ δοκῶσαι ἃ ΕΑ ἀντιφά- 

᾿σκεῖν κ᾿ ἀλήθειαν δὲ ἐκ ἀντι ντιφαίσκωσαι, καὶ ὺ; πῶς τὰς τῶν πρὸς 
ἀλλῇ ἀντιθέσεις προσαγορευτόον. ὅτι ᾿ὶ ὧν ἡ κατάφασις ὸ 

τῶν Μρδῶν, μερική... διαφέρυσι δὲ τῶν καθ᾽ υϑατὰ αἱ μεριὴ τῷ 
τὰς ἃ καθ᾽ ἕκαςα ἐπί τινος ἑνὸς σαν ποιέϊος τὴν ἀπόφανσιν, 

οἷον ἸξΣωκράτυς, τὰς δὲ μερικάς, εἰ ἢ πρὸς ἕν τι βλέπυσαι ἀπο- 

φαίνοιντο, μηδὲν ὡρισμένον σημαίνειν, ἀλλ᾽ ἐπί τινος τῇ τυχόντος 
ἀρνητικὸν προσλαβῶσα μόριον ἀπόφασις γίνε, φανερόν" πῶ δὲ 10 δύνα, ἀληθεύειν, ὡς ὅταν εἴπωμεν “τὶς ἄνθρωπος δίκαιός ἐςιν"" 

τῆς καταφάσεως αὐ θετέον, ἵνα τὴν ἀπόφασιν ποιήσωμεν, ἢ διὰ 

τί τῦτο, διορίσαϑ,, χρή. φημὶ τοίνυν ὡς ὶ τῷ ὑποκειμένῳ αὐὰ 
συντακτέον ἀλλὰ τῷ κατ χγονμενι!.: . 6.71.. τύτων ὕτως ἐχόν- 
τῶν ἑξῆς ἐπισκεψώμεθα τὰς διαιρέσεις, ἀφ᾽ ὧν οἷόν τε “ὃν ἀριθ- 

ἐδὲν ὧν μᾶλλον ΣξΣωκράτος χάριν ἀληθεύει ἡ πρότασις ἢ ἢ Πλάτω- 

νος ἢ Αριςείδυ.. διόπερ ὀῤβῶσ! ὁ Θεόφραςος τὴν Κ᾿ καθ᾽ βάφε ὦρι- 
σμένν καλεῖ, τὴν δὲ μερικὴν ἐόρςων. ὺ ἀντιδιαιρέῖν πρὸς Κα τὴν 
ἀπχὼς καθόλυ ἡ μ νὴ ἵκάξα; πρὸς δὲ τὴν καθόλῃ ὦ ὡς ̓χαθόλι ἡ ἡ με- 

' συναναφαίνον, ἢ ἐκ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας οἰήσεως ἢ κατηγορίας 

μὲν τῶν ἐξ ὑποκειμώυ ἢ κατηγορυμένυ προτάσεων ἑλεῖν. ᾧ 15 ρική. "τοιαύτη Κ ν ἡ ἀπὸ τῦ ὑποκειμένυ τῶν προτάσεων διαίρεσις" 
πρίτερον τὰς γινομένας ἐν αὐταῖς ἀντιφάσεις ἀριθμήσωμεν" φα- ἀπὸ δέ γε τῷ κατηγορυμένυ ταῦτα πάντα τὰ τέτταρα εἴδη τρι- 
νερὸν ἡ ὅτι αἱ προτάσεις διπλασίως ἔσονἢ τῶν ἀντιφάσεων. ἐπεὶ πλασιαζ εὐ, ῥητέον. ἐπεὶ γ5 ἀνάγκη “ὃν κατηγορίίμενον ῥῆμα εἶναι, 
ἦν αἱ προτάσεις αὖῇ δύο τε μόνον ὅρυς ἔχωσι, “ἐν ὑποκείμενον ἡ “ὃ δὲ ῥῆμα προσσημαίνειν ἐλέγομεν χρόνον, ὁ δὲ χρόνος λαμβάνε 
ὃν κατηγοριέμενον, αὶ ἔτι τὴν οζέσιν τῇ κατηγορυμένω πρὸς ὃν ὑπο- τριχῶς, κ᾽ “ὃ παρεληλυθός, “ὃ ἐνεςός, “ὃ μέλλον, δῆλον ὅτι τῶν 
κείμενον, ᾧ ἐδὲν ἄλλο παρὰ ταῦτα, πᾶσα ἀνάγκη ἢ τὰς διαιρέ- Ὁ) τεττάρων εἰδὼν τῶν προτάσεων ἕκαςον τριχῶς ποικίλλειν ἀπὸ τῦ 
σεις αὐτῶν ἢ ἀπὸ μόνυ γίγνεωκς, τῷ ὑποκειμένυ ἢ ἀπὸ μόνυ τῷ κατηγορυμώυ δυνατόν... [, 78 ὃ. ἐπεὶ δὲ ἑκαίςην τῶν ιβ΄ τύτων 
κατηγορωμένυ ἢ ἀπὸ τῆς χέσεως τῷ κατηγορυμένυ πρὸς “ὃν ὑπο- ἀντιθέσεων τριχῶς λαμβανεῶχ, δυναὸν κτ' τὰς τρεῖς ὕλας, ὃξ ἢ 
'κείμενον. λέγω δὲ «έσιν, καθ᾽ ἣν ὁ κατηγορύμενος ἢ ἀεὶ ὑπάρ- τριάκοντα γίνεωχ, συμβαίνει τὸς πάσας αὐτῶν ἀντιθέσεις, ὠρισ- 
] χει τῷ ὑποκειμέψῳ, ὡς ὅταν εἴπωμεν “ὃν ἥλιον κινεϊοῦς, ἢ ὃν ἄν- μένω ὄντος τῷ ὑποκειμένν. ταύταις δὴ ἴσας ἀνάγκη γίνε, τὰς 

βρωπον ζῷον εἶναι, ἢ ἐδέ ποτε ὑπάρχει, ὡς ὅταν εἴπωμεν “ὃν 25 ἐξ ἀορίςυ ὑποχειμένυ" καθ᾽ ἑκάςην γδ τῶν ὡρισμένῳ χρωμώων 
| ἥλιον ἑςάναι ἢ “ὃν ἄνθρωπον πτερωνν εἶναι, ἢ ποτὲ ἃ ὑπάρχει ποτὲ τῷ ὑποκειμένῳ “ὃ ἀρνητικὸν μόριον τῷ ὑποκειμένῳ προσ)εὶς τὴν 
δὲ ἐχ ὑπάρχει, ὡς ὅταν εἴπωμεν “ὃν Σξωκράτην βαδίζειν ἢ ἀναγι- ---  -  “-᾿ ΄ 

νυσχειν. ταύτας δὲ τὰς  χέσεις καλᾶσι ἘΣ εἷς ἐπε λνα τῆς ττων (Ὦ Ζεο Μαροπέ. χείρονες δὲ τῶν προτάσεων λέγονται αὗται, ἤγουν ἡ 
Ττεχνολογίας,, τῶν προτάσεων. ὕλας, ὼ εἶναι αὐτῶν φεσὶ μϑ ιν τίς καὶ ἡ ἡὶ πᾶς, διὰ τὸ ἀὰὴ τὰ μερικὼ χείρονα "εἶναι τῶν καθόλν" καὶ διὰ 

ὡαγπειον τ τὺ δὲ. ιἀδύνα τὸν τὴ δὲ ἐνδεχομένην. ἡ τύτων ἐδ τῶν 30 τῦτο καὶ ἡ τίς χείρων λέγεται τῆς πᾶς, καὶ ἡ ὁ πᾶς τῆς ὑδείς. οἱ δὲ Πλα- 

ἐεμάτων των καὶ αἰτία τ. προφανής, ὅλως δὲ καλέσαι τὰς «χέσεις ταύτας 
ὅλας ἠξίωσαν, ὅτι τοῖς ὑποκειμένοις ταῖς προτάσεσι πράγμασι 

.-------..Ψ.Ψ. 

καὶ ἀνυπαρξίαν τὴν μὲν τίς εἶπον χείρονα τῆς πᾶς, καθὸ ἡ μὲν τίς μερυκὴν 

εἰσώγει ὕπαρξιν, ἡ δὲ πᾶς παντελῆ ὕπαρξων ὁ γὰρ λέγων “πᾶς ἄνθρωπος 
λευκός ἐς:" πάντας τὺς ἀνθρώπους λέγει εἶναι λευκύς, τὴν δὲ ὑδείς ἔλεγον 

ι ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων λαμβάνον) φύσ τς .. ὁ ὑπο- χείρονα, εἶναι τῆς ὁ πᾶς, καθὸ ἡ μὲν ὑδείς παντελῆ ἀτυπαρξίαν εἰσάγει (ὖ 
ἰ κείμενος ἐν τῇ ἢ προτάσει ἢ ἥτοι καθ᾽ ἕκας ( ἐςιν ἢ καθόλν" ἡ ἔςιν ἃ; "ἐμε- 35 γὰρ λέγων “ἐδὲς ἄνθρωπος λευκός ἐςιν" ἀναιρεῖ τὸ λευκὸν ἀπὸ πάντων τῶν 

σος ἣ ἡ διαίρεσις. μίαν Κι γάρ, ὡς ἐκέγεμαν εἶναι εχρὴ ἡ φύσιν τὴν ὑπὸ ἀνθρώπων), ἡ δὲ “ὁ πᾶς" εἰσάγει μερικήν τινα ὕπαρξιν ὃ γὰρ λέγων “ὦ πᾶς 
τὸ ἀπο καδώπεο καὶ τὰν ἀπὸ ες πα τη ἄνθρωπος λευκός" εἰσάγει τινὰς ἀνθρώπυς εἶναι λευκύς. καὶ λοιπὸν κατε- 

μὲν σμενεμόνψ, Ῥὺ τὴν ἀ εν χα σκεύαζον τὼς καθόλν μὴ καθόλν τὴν μίαν εἶναι ἀληθῆ τὴν δὲ ἑτέραν 

“-- 

τογικοὶ μὴ πρὸς τὸ μερικὸν καὶ καθόλυ ἀποβλέψωντες ἀλλὼ πρὸς ὕπαρξιν “᾿ 

ἐἶκερ μέλλοι μία ὄντως εἶναι καὶ πρότασις" ταύτην δὲ τὴν μίαν φύσιν 

ἀναγκαῖον ἤτοι. μο: τίνων πλειόνων κατηγορεῖονς, ἢ καθ᾽ ἑνὸς μόνυ 

ὑπικεμόν" ὶ εἰ αὶ εἴη τῶν καθ᾽ ἑνὸς μόνυ κατηγορυμένων ὸ ὡς 40 
ὑποκείμενον παραληφθέν, οἷον ἸΣωκράτης ἢ ἢ Πλάτων, δῆλον ὅτι καθ᾽ 
ἕκαςα ἴσαι ἡ ἢ πρότασις, εἰ δὲ τῶν Ψᾧ δ πλειόνων, οἷον ἄνθρωπος ἢ ζῷον, 

καθόλε" ἡ παρὰ ταῦτα ὁκ ἔςιν. εἰ δὲ καθόλυ εἴη, ἀναγκαῖον αὐὸν 
ἅτοι δίχα προσδιορισμῦ λέγε ἢ μα Τ᾽ προσδιορισμ. προσδιορισμοὶ 

λέγον οἱονεὶ προσρήματά τινα συνταττόμενα τοῖς ὑποκειμένοις, δὲ 45 

ἡὶ δηλῦντα ὅπως ἔχει ὺ κατηγορύμενον πρὸς ὃ πλῆθος τῶν ἀτόμων 
τῶν ὑπὸ ὃ ὑποκείμενον, εἴτε ὡς ὑπάρχον εἴτε ὡς μὴ ὑπάρχον 
λαμβάνοιτο. διὸ ᾧ τέτταρές εἰσι “ἐν ἀριθμόν, πᾶς ᾧ ὑδείς, τίς ἢ 

εὐδῆ, λέγοντες ὅτι ἡ “ἄγθρωπος λευκός ἐς ιν" ἰσοδυναμεῖ τῇ “τὶς ἄνθρωπος 
λευκός ἐςτν ἡ δὲ “ἃ κνθρωπος λευκὸς ὑκ ἔςιν᾽ ἰσοδυναμεῖ τῇ “ἀδὲς ἄνθρωπος 
λευκός ἐςιν" ταύτας γάρ φαμεν χείρονας τὴν τίς καὶ τὴν ὑδείς, ἡ δὲ τίς καὶ 

ἡ ὑδείς ἐντιφατικῶς ἀντίκεινται, ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιφατικῶς ἀντικειμένων ἡ μίω 

».“. 
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γκ: - 

ἴχϑι τος 

ἀληθὴς ἡ δὲ ἑτέρα ψευδής" καὶ λοιπὸν ἄρα αἱ καθόλν μὴ καθόλν προ- 
τάσεις τὴν μίαν ἔχνσιν ἀληθῆ τὴν δὲ ἑτέραν ψευδῆ διὰ τὸ ἰσοδυναμεῖν ταῖς 
χείροσι τῶν προτάσεων. ἀναιρῶντες ἦν τὸς ΤΠλατωνικὺς λέγομεν ὅτι ἐπὶ τῆς 

λογικῆς πραγματείας ὑχ, ὑπάρξεις καὶ ἀνυπαρξίας ζητῶμεν, ἀλλὼ καθόλν 
καὶ μερικά, καὶ διὰ τῦτο λέγομεν τὰ μερικὰ χείρονα τῶν καθόλν. λύων ἦν 

δ᾽ Ἀριςοτέλης τὴν ἔγςασιν τῶν ΠΙλατωνικῶν λέγει τῦτο ὃ λέγω, ὅτι αἱ κα’ 

θόλυ μὴ καθόλυ συναληθεύνσι διὼ τὸ ἰσοδυνωμεῖν ταῖς χείροσι τῶν προ- 

τάσεων. 
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114 ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ 

ἐξ ὠορίςυ. ποιήσεις, ὥςε δύο ᾧ ἑβδομήκοντα γίνεωζ τὰς πασας 

ἀντιθέσεις τε ἃ ἀντιφασεις τῶν προκειμένων ἡμῖν ἐς ἐπίσκεψιν 

προτάσεων. ἀλλ᾽ ἐπεὶ “ἐν ἀριθμὸν αὐτῶν παραδεδώκαμεν, ἀκό- 
λυθόν ἐςιν ἐφεξῆς ἐπισκέψαοχ, τίνες ἐν ταῖς ἀπηριθμημέναις ἀν- 

τιθέσεσιν αἱ ἀντιφατικῶς ἀλλήλαις ἀντικείμεναι προτάσεις, τίνες 5 τία 

δὲ ὅ, ὶ τίνες Καὶ αἱ πρὸς ἀλλήλας χέσεις τῶν μὴ ἀντικειμένων 
ἀντιφατικῶς, τίς δὲ ἡ πρὸς ἑκατέραν τῶν ἐν αὐταῖς προτάσεων 

ἀντιφατικῶς μαχομένη. .. Ὁ. 74}. αἱ προταΐσεις αὖ ἐδέποτε 
«συναληθεύνσαι, ποτὲ δὲ ἢ συμψευδόμεναι, καὶ Ἂ ταύτη τὰ ἐναντία 

εὐε εν λέν τὴ οὐσὴν 

ερε ἐν}5: 

τως ἀποφαίνε μὴ εἶναι αὐτὰς ἐναντίας" αὶ 75 ἐναντίον “ὃ συνυ-- 

πάρχειν ἀλλήλαις... ὅτι Κα ἦν κατ᾽ ἐδένα τρόπον προσήκει τοῖς 
ἀπροσδὶορίςοις “ὰ τῶν ἐναντίων ὄνομα, σαφῶς ἀπεφήνατο δια 

τύτων ὁ ̓ Αριςοτέλης (ἢ) πότε δέ ἐςι τὰ δηλόμενα εἶναι ἐναν- 

,. καλῶς διήρθρωσεν ὁ φιλόσοφος Ἰπορφύριος. ὦ ἡ) ἀεί, φησί, 
τῷ καταφασκομένῳ ἔς! τι ἐναντίον, ὑδὲ τὴν ἀπόφασιν δυναὺν 

ἀεὶ χέγειν ἀληθεύεο, κ᾽ τὸ ἐναντίω τῷ καταφανθέντι, ἀλλὰ ποτὲ 

ΠᾺ ἕΨ τῷ ἐναντίν, ποτὲ δὲ κτ' ςερήσεως, ποτὲ δὲ κατ᾽ ὑδετέρω 
τύτων, ἀλλ᾽ ἀναιρεῖν, ἼΔΟΝ ὴὶ εἰρημένον διὰ τῆς καταφάσεως. ΒΕ 

μιμώμεναι, λέγοιντο ἄν πότοις ἐγανν ἐναντίαι; δυναὲν δὲ λέγειν ὅ ὅτι το ἢ. 81 ὁ. διὰ ταῦτα ἐν κ' ὯΙ προκειμένοις ὁ ̓Αλτοξένηδι τοσῶτον 

ὺ ὡς τὴν γλείσην ἀλλήλων ἀφεκῶσαι διάςασιν ἐναντίαι πρηα- 

γορεύονἢ" τὰ γὃ ἐναντία πλεῖςον ἀλλήλων διέξηκε τῶν ὑπὸ ὃ 

αὐλὴ γένος, ὅτω δὲ ἢ αὖῇ πρὸς ἀλλήλας ἔχυσιν, εἴπερ ἡ ὦ 
ἅπασί φησι τοῖς ὑπὸ “ὃ ὑποκείμενον ἀτόμοις “ὃ κατηγορόμενον 

ἐπεσημήνατο μόνον, ὅτι μὴ δίκαιον καλεῖν αὐτὰς ἐναντίας, κὰν 

ἐναντίων πραγμάτων γίνοιντό ποτε δηλωτικαί" προϊων δὲ καὶ ὅτι 

συναληθεύσσιν ἀλλ᾽ ἐκ ἀντιφάσκυσι κατασκευάσαι ; πειράσεξ,, 
“κ᾽ ἢ. 82. ζητεῖ Κ' διὰ τύτων ὁ ̓ Αριςοτέλης εἰ ὥσπερ τῷ ὑπο- "ἧς 

1 
. ὑπάρχειν, ἡ δὲ ἀδενί, τὰς δέ γε μερικὰς καλῶσιν ὑπεναντίας ὡς (5 κειμένῳ προςεθεὶς ὁ καταφατικὸς προσδιορισμὸς ἕτερον εἶδος 

- δ ταῖς ἐναντίαις τετωγμένας κἀκείναις ἐκελεθόσας! ὅταν δ ἡ 

ἐτέρα τῶν καθόλυν ἀληθεύῃ, τότε ᾧ ἡ ὑπ᾽ αὐτὴν τεταγμέη με- 

ἀπειργάσατο προτάσεων, ὅτω ἡ τῷ κατηγορυμένῳ δύνα προςε- 
βὲς ἑτέραν ἀπεργάσαςν, πρότασιν. ἀποψαίνεῦ δὲ μηδὲ τὴν ἀρ- 

ρικὴ πρότασις ἀληθεύσει ὡς οἷον μέρος αὐτῆς ὅσα ἢ βεραχεμάνη χὴν ὑφίςαὡς τοάμτην καταφασιν οἷον τὴν λέγυσαν “ ας ἄνθρω- 

ὑπ᾽ αὐτῆς. διὸ ἡ ὑπαλλήλυς καλῶσι τάς τε καταφάσεις, τὴν πος πᾶν ζῷον ἐςί", διότι ὁ τῶτο λέγων ἕκαςον τῶν κῷ μέρος ἀν- 

μερικὴν ἢ τὴν καθόλε, ἢ τὰς ἀπ ἰς ὁμοίως. αἱ Κ' ἦν κτ'20 θρώπων ἅπαν εἶναι ζῷον φησί, αὶ ἵππον ἡ βῶν ἡ τὰ ἄλλα πάντα" 
μέρος ἀδ᾽ ἂν ἐ ἘΡτσεῶς πρὸς ἀλλα κυρίω: δας, Χέγοστο: τς ὥςε ἀδύνατον ἀληθεύειν “ἐν ὅτως ἀποφηνάμενον. εἰκότως ὧν 

αὐταῖς εἶδος ἀ ὡρμόσει τῶν ἀντικειμένων: εἰ δὲ τὰς ἀντιφατικῶς φησὶ μηδὲ γενέως ἂν τοιαύτην κατάφασιν, κατ᾽ ἔλλειψιν τῶτο 

ταύταις ἀντικειμένας {πεῖς εὑρήσεις ἀντιφασκύσας ταῖς κα- λέγῳν τῷ ἀληθὴ (7) ὑδεμία 5 κατάφασις ἀληθὴς ἔςαι, ἐν ἧ 
θόλυν τὰς "τ μέρος μἶ' ἣ 

καθόλν καταφάσει τὴν μερικὴν ἀπόφασιν, τὴ δὲ καθόλυν ἐτῸΣ 25 συντάττεο, δυνατὸν τῷ καθόλιν κατηγορυμένῳ “ὃν καθόλν προσι- 

τῆς. Φ' δ ποιὸν ἀντιθέσεως, τυτέςι τῇ Ἀ' τῶ κατηγορυμένυ καθόλω “ὃ καθόχιν κατηγορεῖ, τυτέςιν ἐν ἢ 

σει τὴν μερικὴν χαταφασὶν ὡὥςε κ᾽ “ὃ ὑποκείμενον διάγραμμα 
τὰς διαγωνιον θέσιν πρὸς ἀλλήλας ἐχύσας τῶν προσδιωρισ μένων 

αν: προτάσεων, ταύτας ἀντιφάσκειν ἀλλήλαις" ἀεὶ γ) αὖὮ διαιρῶσι 

τό τε ἀληθὲς καὶ “ἃ ψεῦδος. ᾧ τῦτο εἰκότως" αἱ Κὶ 5) ἐναντίαι ἢ 

Η διορισμόν... πολλῶν δὲ δυναμένων γίνεὼς πριτείσεων ἐκ ἐκ τῆς 
διαφόρυ συμπλοκῆς τῶν προσδιορισμῶν πρός τε “ὃν ὑποκείμεναν 
ὅρον ἐν τὴ προτάσει ᾧ “ὃν κατηγορόμενον, εἰκότως ταύτην προε-- 
χειρίσατο μόνην, ὦ διέγραψε τῶν ὑγιῶς λεγομένων προτάσεων 

ὑπεναντίαι κτ᾿ “ὃ ποιὸν διαφέρυσαι “ὃ ποσὸν “ὃ αὐὴ ἔχυσιν, αἱ δὲ 30 τὴν ἑκατέρῳ τῶν ὅρων “ὃν πᾶς προσδιορισμὸν συντάττυσαν" ὃ ὦ 
ὑπάλληλοι κ᾿ “ἃ ποσὸν διαφέρωσαι “ὃ ποιὸν “ὃ αὐὸ ἔχωσιν, αὖ ἢ 

δὲ κατ᾽ ἄμφω μαχόμεναι τελείαν ἔχυσι τὴν πρὸς ἀλλήλας δια- 
φοράν, διὸ ἀδύνατον αὐτὰς ἢ συμψεύδεω, ἢ συναληθεύειν. .., 

[.76 Ὁ. περὶ ΚΑ τύτων πλείω τῆς ἀξίας ἐνδιατέτριφεν ὁ λόγος" ὅλως 

ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῶν ᾿Αναλυτικῶν κατ᾽ ἀρχὰς τῶ περὶ εὐπο-- 
βίας προτάσεων κεφαλαίων (ρ. 43 ὁ 17) διορίζε)" περὶ γδ ἐκλο-- 
γῆς τῶν καθόλν προτάσεων διαλεγόμενος, ἐν αἷς “ὃ κατηγορώμε-- 

νον παντὶ ἔπε τῷ ὑποκειμένῳ, ἐπήγαγεν “αὐὸ δὲ “ὃ ἑπόμενον ἃ 

δὲ περὶ αὐτῶν τῶν ἀποφατικῶν προσδιορισμῶν, ὅσα γλαφυρω- 35 ληπτέον ὅλον ἕπεο"... ὅτι Κ εἰκότως ταύτης μένης ὡς ἀχρήςι 
τέραν ἔχοντα θεωρίαν ὃ φιλόσοφος παραδίδωσι Πορφύριος, πειβας πανταχν καταψηφίζεῦ, μαΐθοιμεν ἂν ἐννοήσαντες ὅτι τεττάρων 
θῶμεν εἰπεῖν, πρόδεσιστοντες εἴ τι δυνι μῦς Ὃ αὐτοὶ 7 πρὸς τὴν ὕτων ὡς ἑξῆς ἐπιδείξομεν, τῶν ἀεὶ ὙΡϑυ μον προτάσεων, δύο 

σαφεσέραν περὶ αὐτῶν διδασκαλίαν. ἀπορήσειε δ ἂν τις πῶς [ὦ καταφάσεων δύο δὲ ἐπεφάσειν, τῶν ' καθόλυν τῶν δὲ κ᾽ 
ἐκ τῶν Ἡρόεδιῶ δι μετ: καταφάσεων τὰς ἀποφάσεις ποιῶντες μέρος, διὰ μιᾶς τῆς χ' “ἃ ποσὸν δὴ κ᾽ τὸ ποιὸν τῶν ἄλλων ἕησας: 

[ τὰ: ἀξηγγορυ έένσιε, ὥσπερ ἔμπροοεν 6: 48. συντάττομεν 40 τέρας, ἢ ταῖς λοιπαῖς τρισὶ τὴν πρόφασιν τῷ ἀεὶ ψφεύδεὶχ, ὡς 
τὰς ἀρνήσεις, ἀλλ᾽ αὐτοῖς τοῖς προϑδιθρισδιε οἱ λέγον μέρη 

τῶν ὑποκειμένων, αὶ τῶν καθ᾽ αὐτὸς λεγομίωων ἀλλὰ τῶν ὥσ- 

περ εἰδοποιηθέντων ὑπ᾽ αὐτῶν. 
478 [.80. πῶς δὲ λέγον) μὴ εἶναι ( ἐναντίαι σημαίνειν δέ 
7. ποτε ἐναντία, τῦτο ἤδη πολλὰ τοῖς ἐξηγηταῖς πράγματα πα- 45 

ρέχε. μ ρον δὲ ταῖς ̓ ἥετν αὐταῖς προσφυὲς ἢ ὃ λέγειν ὅτι Ρτβοάϊςατυπι ἀπ ναγβα εν ργαθάϊσθίαγ, πο εδὲ γογυπι. Βος 
βύχεῦ αὶ ᾿Αβιουτέχης τὰς ἀπροσδιορίςυς προτάσεις συναλη- φῃίπι εβὶ αυοὰ αἷϊ... πο εϑὲ γαγΈ πὶ... ΠΟΣῚ Εϑῖ γΕΓΏΠΙ. -- 

θεύειν δλῴως, υὡς ἔςαι διὰ τῶν ἑξῆς φανερόν, ὃ ἡ διὰ τῶτο εἰκό- σἰπιδία 1 ρ. 230. 

ῬρμκρῪ 

(Ὁ Αβραβῖὶ, Ηενπιηΐ, ΑἸεχαηάγὶ, Ῥογραυσὶὶ μος ἀθ ἴοοῦ Ξεσι- 
ἐεμιϊως υἱάθ δρ. Βοξιλ. ἢ ῥ. 338 44. 

(Ὁ) δοδιλ. 11 Ρ. 8340: νεῦρα δυΐεπι Ασίβίοι 5 Βος τποὰο 
βυηῖϊ οἱ δὰ βᾶπο βεηϊεῃηιδηλ ἀυσυηῖ. ἴῃ Βὲ5 ριδϑάϊοδι 5 Ζυδα 
δυηῖ υπϊνοιβα]ῖα, 5 δάϊίσοτα απίνεγβαὶα δἰίχαϊὰ ὡἱ ἀπϊνεγξαῖα 
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ρεῖν “ἃ ἀληθὲς ἡ “ὁ ψεῦδος, ἀλλὰ ταῖς μερικαῖς τὴν αὐτὴν ἐχε- εἰσόμεθα παρεχύίσης, ἠβυλήθη ἡ τὰς ἄλλας τὰς ταύτη ὁμοίως 
σαις δύναμιν συναληθεύειν ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης, ἐφ᾽ ἧς ὺ ἡμαρτημώας τὸ καταλόγυ τῶν ὑγιῶς προφερομένων προτάσεων 

διαγράψαι. εἰ δ δεῖ αὶ τὴν ὑπὸ τύτων τεχνολογίαν ἀκριβῶς ἐκεῖναι συναληθεύυσαι κατελαμβάνοντο" ἀληθεύειν ὃ ἅμα τήν 
διερευνήσας, ὼ ὁ φαινόμενον περὶ αὐτῶν λέγειν, ἑκκαίδεκα γενο- τε ἔςιν ἄνθρωπος λευκός ἀπρόσθυβις ον κατάφασιν ἐπί τινος 

μένας εὑρήσομεν προτάσεις ἐκ τῆς διανομῆς τῶν προσδιορισμῶν 5 φέρε τῶν Σκυθῶν λαμβανομένην κα ἢ τὴν ἐκ ἔςιν ἄνθρωπος λευ- 
᾿ καθ᾽ ἑκάτερον τῶν τῆς προτάσεως ὅρων. κός ἀπροσδιόριςον ἀπόφασιν ἐπί τρις τῶν Αἰθιόπων, ὺ τὴν ἕξιν 

42 [. 88 ὁ. ᾧ τὰς τ διαγωνίυς, ἃς καθόλω ὡς καθόλν ἐκάλε- ἄνθρωπος καλός ἐπὶ τὸ ᾿Αχιλλέως ἢ τῷ Νιρέως ᾧ τὴν ἐκ ἔςιν 

11. σεν ὡς ἐχύσας τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων καθόλν ὡς καθόλω, 

φησὶν ἀντιφατιχῶς ἀντικεῖοκ, πρὸς ἀλλήλας (ἢ), τυτέςιν ἀεὶ διαι- 

ἄνθρωπος καλός ἐπὶ τῷ Θερσίτυ. ταῦτα τοίνυν ὅτω τῷ ᾽Αριςο- 

τέλυς ἀποφαινομένυ (ἢ), ᾧ ἀντιφθεγγομέψων πρὸς αὐὸν κλεινῶν 

ρεῖν “ὃ ἀληθὲς ἡ “ὁ ψεῦδος, τήν τε καθόλυ κατάφασιν μῖ' τῆς 10 τε ᾧ ἐμοὶ σεβασμίων ἀρλῶν, προσῆκον ἂν εἴη φλτέραν ἅμα 
μερικῆς ἀποφάσεως ἢ τὴν καθόλυ ἀπόφασιν μῖ' τῆς. μερυιῆς 
καταφάσεως, αὐτὰς δὲ τὰς καθόλυ υἐς καθόλυ προτάσεις μή- 

κέτι ἀντιφατικῶς ἀλλ᾽ ἐναντίως ἀντικεῖον, πρὸς ἀλλήλας διὰ ὃ 

συμψεύδεος, ἀλλήλαις ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης, ἐφ᾽ ἧς τὰς με- 

ὴ αἰδοιοτέραν ἁπάντων τὴν ἀλήθειαν ἡ ἡμᾶς ἡγησαμένως, ὅπερ ὼὺ 

αὐτοὶ ἐπιτηδεύειν ἡ ἡμῖν παρακελεύον, μὴ ἐβασανικίις ὃ θεώ- 

ρήμα παρελθεῖν, ἀλλ᾽ ἐπισκέψαχ, τήν τε τῷ ̓Αριςοτέλως δια- 

γοιαν, καθ᾽ ἣν ἀξιοῖ συναληθεύειν ἀλλήλαις τὰς ὠπροσδιορίςυς 

μκὰς ἢ ὑπεναντίας λεγομένας συναληθεύειν ἀλλήλαις ἀνάγκη 15 προτάσεις, ᾧ τὰ παρὰ τῶν ἀρ θιαταττομναν αὐτῷ περὶ τύτων 
διὰ “ὃ ἑκατέραν αὐτῶν ἀληθὴ εἶναι, ὅταν Ἶ ἀντιφατικῶς αὐτῇ λεγόμενα... [.92. εἰ δέ τις ἀξιοίη τὴν ΕΥΒΕΎΜΟΝ ἀπόφασιν 

μαχομένη καθόλιν πρότασις ψεύδη, ὥςε »π' μηδένα τρόπον μα: ποτὲ τῇ μαροῇ ἀποφάσει συντρέχειν ποτὲ δὲ τῇ καθόλε (σαρο- 
χεὼς ταύτας ἀλλήλαις. δῆλα δὲ ταῦτα διά τε τῶν ὑπὸ τῷ ξυτόνως ἃ δ λαμβανομέν τῷ ἔςιν ἐν τῷ «ἄνθρωπος δίκαιος ἐκ 
φιλοσόφυ παρατεθέντων παραδειγμάτων, ὴ ἐξ ὧν ἡμεῖς πρότερον ἔς" ταὐὸν φθέγγεοι, τῷ ὑδεὶς ἄνθρωπος δίκαιδς ἐςιν, ὀξυτόνως δὲ 
περὶ αὐτῶν ὀπληλοίθα μαι εἰδέναι μέντοι χρὴ ὅτι γράφεῦ ἀντὶ 10 τῷ κἀ πᾶς ἄνθρωπος δίκαιός ἐςιν), πρῶτον Κα α πείθειν ἀλλὰ νομο- 
τὸ ἀντιφατικῶς τοῦς ᾧ ἀ ἀποφαντικῶς, σημαίνοντος, ὡς φησιν ὁ φιλό- θετεῖν ἡμῖν λέγοιτο ἄν, ἔπειτα ῥητέον πρὸς αὐτὸν ὡς ἐκ οἶδεν 

σοᾷος πορφύριος, τῷ ̓Αριφοτέλως διὰ τύτυ ποίας καταφαίσεως ἡ Ἑλληνικὴ χρῆσις ἐπὶ τέλως “ὃ ἔςιν ὀξυτονιέμενον, εἰ ἐν οἷαδή- “"ς,,ν 6 ς,,. (νι, 
πρὸς ποίαν ἀπόφασιν ἀξιοῖ τὴν ἀντίθεσιν λαμβάνειν, ὅτι τῆς ὡς ποτε χώρᾳ τῇ ἀρνήσει ὑποτεταγμένον. εἰ ἦν ὁμολογεῖ ἡ αὐὸὺς ἜΝ του 
ἀποφάνσεως, ἐπείπερ, υὑς φησίν, εἰώθασι ἡ τὰ ὡρισμένα ῥήματα βαρυνομώνυ τῷ ἔςι τὴν ὠπροσδιόριςον ἀπόφασιν τ καθόλε “ὃ αὐὸ 
πάλε καταφάσεις, τὼ δὲ ἀόριςα ἀποφάσεις" ᾧ ὑπώπτευσεν 25 φθέγγεον, ἀεὶ δὲ ̓ βαρυτονεῖοχ, αὐὸ ἀναγκαῖον ἐν ταῖς τοιαύταις 
ἄν τις, εἰ μὴ προσέθηκε “ὃ ὠἀποφαντικῶς, περὶ τῆς ϑμυθίσθως τῶν προτάσεσι, δῆλον ὅ ὅτι συμβαμαὴ τὴ τὸ καθόλυ βποξέσει ἡ ὃ ἀν- 

τούτων φωνῶν γίνεῶχ, “ἐν λόγον. δῆλον δὲ ὅτι τὰ ἐπαγόμενα τίφασιν ποιήσει πρὸς τὴν οἰκείαν κατάφασιν. ταῦτα Κι ἦν ὁ τῶν 
συνάδυσι μᾶλλον τῇ προτέβᾳ γραφῇ" ἐπφαντοιος δ λέγουτο ἀντιφθεγγομένων τῷ ̓ Δριφοτέλει λόγος" μήποτε δὲ δυνωὲν πρὸς 

ἂν ἀντοιῖος κ᾿ τῦτο ἢ αἱ ἐναντίαι, ἃς ὡς καθ᾽ ἕτερον τρόπον ἕκαςον τῶν ἐπιχερηβότων ὦ ἀπαντᾶν. 

τῶν πρὸ αὐτῶν ἀντικειμένας παρέθετο εὐθὺς ὁ ̓Αριςοτέλης. 30 [. 98. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πῶς ὅλι ὅλως ἠξίωσεν ὁ δ᾽ Αριςοτέλης διὸ σακ 

1, {.89. τῶν ἐκ τῆς διαιρέσεως τὸ ὑποκειμένυ, Ὑνομένων τὺ τῶν προτάσεων τύτων ἀντίθεσιν π προσαγορεύειν ἀντίφασιν, «ἦν... Ο΄ 
Ἄ ἰκτὼ προτάσεων τίνες ς μό εἰσιν αἱ ἀντιφατικῶς ἀντικείμεναι καίτοι συναλήθεύειν αὐτὰς οἰόμενος, τὴν δὲ ἀντίφασιν ὁριζόμενος. εαςς {ὄἐ, 

πρὸς ἀλλήλας, τίνες δὲ αἱ δοχῶσαι ἃ ἀντιφάσκειν ἌΡΤΙΑ ὯΡ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς (ἀμαὶ. Ῥοβὶ. 12 ρ.72 12) ἀντίθεσιν ἧς (μι. οἐκ ἐς “δα 
τιφαίσκεσαι, παραδίδωσιν ἡμῖν ὁ φιλόσοφος διὰ τύτων, τὰς ἃ ἐδὲν μεταξὺ καθ᾽ αὐτοῦ, ὶ ἐν Κατηγορίαις (ς. 10 Ρ. 183 6) μέ- ζει ψ 
διαγωνίως, ἃς καθόλν ὡς καθόλω προσαγορεύει διὰ “ὃ ἔχειν τὴν 35 τοι, ἐν οἷς ΔΕΨΕ τὰ εἴδη τῶν ἀντικειμένων, 

ἑτέραν τῶν προτάσεων καθόλε ὡς καθόλυ, μαάχεοις πρὸς ἀλλήλας 
Ἡστνατιμῶς ἀποφαινόμενος, τὴν πᾶς κατάφασιν τῇ ΠῚ τα: ἀπο- 

ἔς. 
εἰπὼν ὅτι ὅσα ὡς Ζ“-Εε, κῷ Ω 

ΕΣ τ ἢ 

κατάφασις ᾧ ἀπόφασις ἀντίκει), διαφέρει τῶν φ τὰς ἄλλας “Ὑ νύ διν; Ἕ 
ἀντιθέσεις ἀντικεζανιν τῷ ἐπὶ μένων τύτων ἐξ ἀνάγκης “ὦ ΠῚ δ ᾿ ,᾿ ἥ 

μ᾿ «οἱ - 
φάσει ὺ τὴν ὀδείς ἀπόφασιν τῇ τίς καταφάσει, ἢ τι τὰς καθ᾽ 

ἕκαςα, τὴν Σωκράτης ἀδανει ἐπὶ τῇ “Σωκράτης ἀρο ἧἱ ἐκ ἔς" 

ἀληθὲς εἶναι “ὁ δὲ ψϑδε: πῶς ὃν ὁ ταῦτα πανταχῇ διοριζόμε κὐτὰ 

νος ἐν τύτοις ἠξίωσε τὴν ἀντίθεσιν τῶν συναληθευυσῶν, ὡς αὐὖ- 

τὰς δέ γε ἀπροσδιορίσως, ἃς ἢ ἐν τύτοις καθόλν μὴ καθόλν 40 τός φησιν, ἀλλήλαις προτάσεων, τ ἀπροσδιορίξων λέγω, κα- 

προσηγόρευσεν, καὶ λέγων ἀντιφασκειν ἀλλήλαις" ἐδὲ γ ἀεὶ διαι- 

(Ὁ δοέξιδ. Π Ρ. 340: αἷϊ ΠΠἸαπὰ 6856 ορροείτἰοποτι οοπίγαϊ- 
οἰογίοη), φυδοουμαυο ἀἰοῖς ποῖ 6956 ὑῃ γ 98 116. ΓΘπὶ ὕΏἑγ6Γ- 
βοΐειω, σοῃῖγα δδπὶ 4086 Γαπὶ υμέψαγβα δα ὉΠ ἰγογβα ον ργοροιίί. 
δίψυε Βος εδὶ χυοὰ κἰῖ: ορροπὶ δυΐεπι αβὶγπηδίίοσι πὶ ποραιοηὶ 
ἀΐοο οοπιγαάϊοιογίθ φύυκθ ππίγογβα εν βἰσηίῆοαιὶ οἱ αυδ6 πὸῃ 
τπἰγετρα ίεγ, .. σάγρα ἱρίίυν 86 ορβοῦγε μαρθαὶ, 56 δεμίθπίία 
τωλδυϊέεδια εϑῖ. ᾿ 

». «(Κ 

λέν ἀντίφασιν; προειπὼν γῶν οσαι δ᾿ ὧν ἀντιφάσεις τῶν καθόλν 

εἰσὶ καθόλι", ἐπήγαγεν “ὅσαι δὲ ἐπὶ τῶν καθόλυ Κ᾽ μὴ καθόλυ 

δέ; ες ἂν ᾧ τῆς τύτων ἀντιθέσεως ἀντιφάσεως καλθ μένης. ῥη- 

(Ὦ 8οδιλ. 1 Ρ. 83:3: ϑυγίδηυιβ ἰαπιθῃ αἰ τὰν ᾿ηἀοἤη ίαπι 
ποραιίοποπι νἱπὶ ἀθβηίδ6 ΟὈιΐπεγα πορδιϊοη 5 οδίοηάθγα, οἱ μού 

τυ εἶδ ργόραγθ Ὡἰἰτὰν ἀγραπιθη 8, Αὐίβιοίεϊα τραχίπος σεοὶδ- 

τοδαίο. 

Ρ2 
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τέον ἦν πρὸς τὴν ζήτησιν ὡς “ὃ ὄνομα τῆς ἀντιφάσεως ποτὲ ' εργασίας “ὃ ϑεωρημα παραδιδύς. μιαν γδ εἶναί φησι πρότασιν 
παραλαμβάνει ἐπὶ μάχης καταφάσεως αὶ ἀποφάσεως διαιρυσῶν τὴν ἑνὶ χρωμένην κ᾽ “ὃ σημαινόμενον ὑποκειμένῳ ἡ ἑνὶ κατηγορυν- 
ἀεὶ “ὁ ἀληθὲς αὶ “ ψεῦδος, ὡς δηλοῖ τά τε ἐν ταῖς Κατηγορίαις μένῳ, εἴτε καθόλει ὡς καθόλω εἴη εἴτε μὴ ὁμοίως, τυτέςιν εἴτε 

ῥηθέντα ἢ ὁ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς ἀποδιδόμενος τῆς ἀντιφάσεως μερικὴ εἴτε ἢ ὠπροσδιόριςος, ἢ ᾧ καθ᾽ ἕκαςα, εἰ ἡ; μὴ τέθεικε 
ὅρος, ποτὲ δὲ κοινότερον πᾶσαν ἁπλῶς ἀντίθεσιν καταφάσεως ἢ 5 τῶν καθ᾽ ἕκαςα παραδείγματα διὰ τύτων. 
ἀποφάσεως τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ ἢ τῷ αὐτῷ κατηγορυμένῳ {.102. ὁ δὲ “ὁ γάρ ἐςί τις ἄνθρωπος ἵππος" εἰρῆολαί μοι:86 
χρωμώων. δηλοῖ δὲ ἐφεξῆς λέγων ὡς ὁ πᾶσα ἀληθὴς ἣ ψευδὴς δοκεῖ διὰ “ὁ δυναϑδαί ποτε ἢ τὰς ὕτω λαμβανομένας προτάσεις δ΄ 

ἀντίφασις, ταὐὲν λέγων τῷ αὶ πάσης ἀντιφάσεως “ὁ κα τῶν μο- μὴ πολλὰ σημαίνειν ἀλλὰ ἕν, ὅταν τοῖς ἕν τινι ὁρισμῷ παραλαμ- 

βίων ἀληθεύειν “ὃ δὲ ψεύδεθχ, ἀνάγκη. βανομένοις πλείοσι πράγμασι, τῷ τε γένει φημὶ ἡ ταῖς διαφο- 
1: [90 ὅ. πάσαις ἐπελθὼν ταῖς ἀντιθέσεσι τῶν προτάσεων ὃ 10 ραῖς, ἕν τις ὄνομα θὴ “ὃ τυχόν. κείϑ)γω γ τῷ ζῴῳ τῷ λογικῷ τῷ 
ὅ8.»Αριςοτέλης ὥσπερ πόρισμώ τι συνάγει, ᾧ παραδίδωσιν ἡμῖν διὲ θνητῷ τῷ νῦ ᾧ ἐπιςήμης δεκτικῷ κοινὸν ὄνομα, ὥσπερ ἔλαβεν 

τύτων ὅτι τῇ μιᾷ καταφάσει μίαν μόνην ἀπόφασιν μάχεθᾳᾳ δυ- δ᾽ Αριςοτέλης, ἱμάτιον» ὧρ᾽ ὄν, ὅταν εἴπωμεν ἕςιν ἱμάτιον λευκόν, 
νατόν, πλείως δὲ μιᾶς ἀδύνατον... τῦτο ὧν παραδιδυὺς ἡμῖν ὅτι ὁ μίαν ἀλλὰ πολλὰς φήσομεν εἶναι ταύτην τὴν πρότασιν; ὑδα- 
μία ἀπόφασις μιᾶς καταφάσεως, ᾧ τὴν αἰτίαν ἐπάγων τῦ συμ- μωῶς, ἐπειδὴ ἐκ πάντων οἷς κεῖ “ὃ ἱμάτιον ὄνομα, μία τις φύσις 

βαίνοντος, “ὃ γη5 αὐτό φησιν “ἀποφῆσαι δεῖ τὴν ἀπόφασιν ὅπερ 15 ἡ τῷ ἀνθρώπυ συμπληρῦῦ, ᾧ ταὐτόν ἐςι “ὃ εἰπεῖν “ἔςιν ἱμάτιον 

κατέφησεν ἡ κατάφασις ἢ, ὠπὸ τῇ αὐτῦν λέγει δὲ ὃ αὐὸ δ᾽ λευκόν" ἡ “ἔςι ζῷον λογικόν, θνητόν, νῷ ἢ ἐπιςήμης δεκτικὸν 
κατηγορύμενον, ἀπὸ δὲ τὸ αὐτὸ τῦ ὑποκειμένυ " προείρη δ λευκόν." τῦτο δὲ ταὐὸν τῷ ἔξιν ἄνθρωπος λευκός. ὥςε ὑκ ἂν 
πολλάκις ὅτι ἢ ὑποχειμένῳ τῷ αὐτῷ ἢ κατηγορυμένῳ χρῆν λέγοι πλείως προτάσεις ὁ ἕν τι κατηγορῶν τῷ τιθεμένυ ὀνόματος 
ἀνάγκη τὰς ἀντιφατικῶς ἀντικειμένας ἀλλήλαις προτάσεις. εἶτα κοινῶς ἐν ἅπασι τοῖς συμπληρῶσι “ὃν αὐδν. ὁρισμόν. τίς ὅν ὁ διο- 

ὥσπερ ἀναμιμνήσκων ἡμᾶς τὸς γενομένης ἀπὸ τῷ ὑποκειμένυ 20 ρισμὸς τῶν προτάσεων ἐφ᾽ ὧν ἐκ ἐνδέχεῦ “ὃ τεθὲν αὐτοῖς ὄνομα, 
διαιρέσεως τῶν προτάσεων “ἣ τῶν καθ᾽ ἕκαςί τινός" φησιν “ἢ μίαν ἐργασαςχ, πρότασιν ᾧ ἐφ᾽ ὧν δυνατόν; ὅτι ἐφ᾽ ὧν αὶ ὑκ 
ἀπὸ τῶν καθόλν τινός, ἢ ὡς καθόλυ ἢ ὡς μὴ καθόλν᾽ λέγοι δ᾽ ὧν ἐνδέχεν μίαν γενέωκ, τὴν πρότασιν, ταῦτα διακεκρίω, ἀλλήλων 

ἃ αὶ “ἢ τῶν καθ᾽ ἕκαςα" περὶ τῆς ἀντιθέσεως τῶν καθ’ ἕκαςξα ἀνώγκη (ἢ)... ὁ γάρ ἐςί τις ἄνθρωπος ἵππος" ὅπως δὲ ὼ 

δηλονότι προτάσεων, “ὃ δὲ “ἢ ἀπὸ τῶν καθόλι τινός" περὶ πασῶν τῶτο “ἃ θεώρημα συμβαλλεῦ πρὸς τὴν τῆς κυρίως λεγομένης ἀν- 
ἁπλῶς τῶν καθολικῷ ὑποκειμένῳ χρωμένων, ᾧ τυτων “ὁ ὶ “ἢ 25 τιφάσεως θεωρίαν, διδάσκων ἐπήγαγεν “ὥςε δὲ ἐν ταύταις. 
ὡς καθόλν" περὶ τῶν προσδιωρισμένων, “ὃ δὲ “ἢ ὡς μὴ καθόλυ" ἀνάγκη τὴν αὶ ἀληθῆ τὴν δὲ ψευδὴ ἀντίφασιν εἶναι," ταυὸν λέ- Ὁ 
περὶ τῶν ἀπροσδιορίςξων. εἶτα τῶν καθ᾽ ἕκαςα παραδείγματα γων τῷ ὥςε ἐδὲ ἐν ταῖς τοιαύταις ἀντιφάσεσι ταῖς ὁμωνύμῳ 
παραθέμενος διὰ τῶ “οἷον ἔςι ξωκράτης λευκός, ἐκ ἔςι Σωκράτης χρωμέναις ὑποκειμένῳ ἢ κατηγορυμένῳ ἀνάγκη τὴν [' τῶν προ-- 
λευκός," πρὶν τὰ τῶν ἄλλων προτάσεων παραδείγματα ἐπαγα- τάσεων ψεύδεως τὴν δὲ ἀληθεύειν. ᾧ τῦτο εἰκότως. 

γεῖν, ἐξηγεῖ πρὸς τίνος διαίερισιν εἴρη “ὃ δεῖν “ὁ αὐὴ ἀποφῆσαι 30 (. 108 ὁ. τεττάρων τοίνυν σῶν ἐν ταῖς προτάσεσιν ἀντιθέ- 184 
τὴν ἀπόφασιν ὅπερ κατέφησεν ἡ κατάφασις, ἡ φησὶν “ἐὰν δὲ σέων κτ' τὴν ἀπὸ τῷ ὑποκειμένα διαίρεσιν (" 5), δύο ἃ τῶν διωγω-- 35" 
ἄλλο τι ἢ ἀπ᾽ ἄλλυ. “ὃ αὐτό, ἐχ ἡ ἀντικειμένη ἀλλ᾽ ἔξαι ἐκείνης 

ἑτέρα." τὸτὸ ἘΣ: ἐξ ὅτι ἐὰν ἄλλο τι ἀποφήσῃ ἡ ἀπόφασις κα- (ἢ) Βοδιλ. ΠΡ. 347: Βυΐς ἐχροετεἰοΐ. .. εἰ Αβραβίιιβ εἰ Ῥογ- 
τηγορόμενον, ὁ μὴ ὃ κατέφησεν ἡ κατάφασις, οἷον τῆς καταφά- ῬΒυτγίαβ δὲ ΑἸοχαηάδγ ἱῃ δἷ5 4υο05 ἱπ Βυπς ᾿ργυπι δἀϊάετυπὲ 
σεως εἰπύσης “ἄνθρωπος λευκός ἐςιν" καὶ ἀπόφασις εἰ εἴποι “ἂν- 35 ξοταπιοῃίανϊ σοηβοπθετε... Ἐοιταϊπυβ γϑγοὸ βίο βεμιϊϊ. . . 
θρωπος δίκαιος ἐκ ἔςιν," ὐκ ἔςαι αὕτη τῆς εἰρημένης καταφάσεως ἄδ18 ρταδιογπιϊἰθηάιι εβῖ. 
ἡ ἀπόφασις, ἀλλ᾽ ἑτέρα παρ᾽ ἐκείνην. ᾿ - (ἢ δοδιλ. 1 Ρ. 851: αβὶ ἰμίοτ Ρ ἱ]οεορδιοβ ἀϊδραιϊαιίο ἀα 

485 ἢ. 100 ὁ. αὶ ὅτι αἱ ἐναντίαι ἄλλαι. λέγει δὲ ἄλλαι παρὲ οιῦπι αυδς βυπὶ οδυβ:5, πδοδδϑι δίῃ οπληΐα ἤδηὶ δ ́ υδοάδη 
9. κ νν ἢ ἃς ) ΝΝ » 888; εἴ ἴῃ Βοο Ερίουγαί οἱ διοἱοἱβ δἱ Ῥογι ρα !οἷβ ποϑιγβ τη 

Τᾶϑ ἐπα ΤΉΡΟΘΣ ἐνταεμιν ἐξ δυλόστι Ὁ τες τὴν αὖϑ, σοπῖεηξίο 6σῖ, χυογαπι ραυ] 5ρεσ βιεϑα Θχρ]Ἰοαπιυ8... Ὡς 
χΨ κοινθ ᾧὶ ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς ῥηθησομένων ὑπακυομένω 40 Ρ. 352: ἴῃ 60 βυΐίοπι χυοά ροβ8!}1}6 6886 ἀϊοίϊυγ, εδὲ χυδεάδπα 
τὸ εἴρηῦ. ἔ Ν Ἰηῖον Ῥεγίραϊεϊίςοβ εἰ διοίοοβ ἀϊβϑβθηδῖίο, αυδπὶ Βοο πηοᾶο ρδυοῖβ 

1... {101 δ. προειπὼν ὅτι τῇ μιᾷ καταφάσει μία μαχεῦ ἀπό-. ἀθβοϊνίπιυβ. οἴ. Ρ. 359. Ἅποπ. Οοἰδἰἐπ. ὑταῦθα βύλεται ὃ φε- 
13. φασις, τίς ποτέ ἐςνν ἡ μία κατάφασις ἢ ἡ μία ἀπόφασις, προ- λόσοφος δεῖξαι ὅτι φυλάττεται τὸ ἀντιφατυκὸν ἀξίωμα, ἀλλὰ συνηγορικῶς 

ξίθησι διὰ τύτων, ἤδη Α͂ ὶ διὰ τῶν προλαβόντων παραδὰς ἡμῦ καὶ Κὶ δογματικῶς. ποιεῖ δὲ τῦτο ὅτι τῶν παλαιῶν τινές, ὥσπερ καὶ τῶν 

τὴν περὶ τύτων ἔννοιαν, δι’ ὧν ἔλεγεν “ἔς: δὲ εἷς λόγος ἀποφαν- 45 μρῇὶ ΤΡλλΝ ΤΥ ΠγΠτν τ ἀσρολογίᾳ καὶ τὴν ΤμδΡ Μἰε ἐσένα, 
ἀν Ἐν ἢ Ὁ Ἐν τπν , ἔφασκον μὴ εἶναι ἐνδεχόμενον, ἀλλὰ πάντα εἶναι καὶ γέεσθαι ἐξ ἀνάγκης " 

τοῖς . ᾿ θηχῶν Ἶ9 τυδέσμῷ εἷς, ὌΝ δὲ οἱ πολλὰ Ὁ μὴ ἰὰ γὼρ δυνατόν͵ φασί, φυγεῖν τὸ μεμοιραμένον, κἄντε σωφρονήσης κἄντε μή" 
ἕν ἢ οἱ ἀσύνδετοι," ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνοις μ" ἀνιττόμξνος τὴν διαφορὰν ἢ ὕτω γὰρ λέγογτες ἀνήρνν ἡμῶν τὸ αὐτεξύσιον, ὃ περὶ τὸ ἐνδεχόμενον κωτα-- 

τῷ τε ἱνὸς ᾧ τῶν πολλῶν λόγων, ἐνταῦθα δὲ μ' πλείονος ἐπεξ-- Ὁ γίνεται. 
ὲ 



ἤματα.» 

.- 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕἙΡΜΗΝΕΊΑΣ. 44Ἰ 

νίων, τῆς πᾶς πρὸς τὴν ὁ πᾶς ᾧ τῆς τίς πρὸς τὴν ὠδείς, τρίτης δ ὥσπερ εἰκαΐζοντας περὶ τῶν Ἰκβησομένων. πρῶτον ἃ γάρ, ὡς ὁ 

τῆς τῶν ἀπροσδιορίςξων, ᾧ ἐπὶ ταύταις τῆς τῶν καθ᾽ ἕκαςα, Τ μαῖος μά ἐδίδαξε ἢ αὐὸς ὁ ̓ Αριφοτέλης ϑηλογῶν ἀποφαί- 

πάνυ προσεκτικῶς τὰ ὶ τρία τῶν ἐν ταῖς προτάσεσιν ἀντιθέσεων νεῖ, ᾿ πρὸ τύτων ὁ Παρμενίδης, ἐχ ὁ παρὰ Πλάτωνι μένον 

εἴδη ν᾽ πάντα χρόνον ὁμοίως ἔχειν φησὶ πρὸς “ὃ διαιρεῖν “ὃ ἀληθὲς ἀλλὰ ἡ ὁ ἐν τᾶς οἰκείοις ἔπεσιν, ὁδέν ἐς: παρὰ τοῖς θεοῖς ὅτε 

ᾧ “ὃ ψεῦδος ἢ συναληθεύειν, λέγω δὴ τάς τε διαγωνίυς ᾧ τὰς 5 παρεληλυθὸς ὅτε μέλλον... [. 109 ὁ. τύτων ὅν ὅτως ἐχέντων 
ἀπροσδιορίφυς, τὰς δὲ καθ᾽ ἕκαςα ὑκέτι. γιγνέϑψω δὲ ἡμῖν ὁ ῥητέον τὺς θεὸς γινώσκειν Κ' πάντα τὰ γεγονότα τὰ ὄντα ἡ τὰ 
λόγος ἐπὶ μιᾶς τῶν εἰρημένων τρῶν ἀντιθέσεων, ἵνα ἢ ὅπη δια- ἐσόμενα ἣ μέλλοντα, τοῖς θεοῖς προσήκοντα τρόπον" τῶτο δέ ἐςι 

φέρωσιν αὐτῶν κ᾿ ον εἰρημένον τρόπον αἱ καθ᾽ ἕκαςα προτάσεις μιᾷ ἢ ὡρισμένη ᾧ ἀμεταβάτῳ γνώσει... καὶ δ δὴ συμπαραθεῖν 
γόη φανερόν, τῶν αὐτῶν ἁρμόσαι ἡμῖν δηλονότι δυναμένων τὴ ῥεύσει τῶν πραγμάτων τὴν τῶν θεῶν γνῶσιν ἀνεξόμεθα λέγειν, 

πρὸς τὴν διάκρισιν τῶν καθ’ ἕκαςα προτάσεων ἀπὸ τῶν λοιπῶν 10 ὑδὲ εἶναί τι ἐπ᾿ ἐκείνων ἢ παρεληλυθὸς ἢ μέλλον, ἐδὲ λέγε, ἐπ 
δύο ἀντιθέσεων... ἴ, 105. τῦτο “ὃ θεώρημα “ὃ νῦν ὑπὸ τῦ ᾽'Αρι- αὐτῶν, ὡς ἐν Τιμαίῳ παρειλήφαμεν (ρ. 88), “ὁ ἦν ἢ ὃ ἔςαι, 

ςυτέλως κινυίμενον δοκεῖ ἃ εἶναι λογικόν (ἢ), κ᾽ ἀλήθειαν δὲ πρὶ μεταβολῆς τινὸς ὄντα σημαντικά͵ μόνον δὲ “ὃ ἔςι, ἢ τῶτο καὶ ὃ 
πάντα τὰ μόρια τῆς φιλοσοφίας ἐςὶν ἀναγκαῖον. κατα τε δ τὴν τνναβιε μὰ νῦν τῷ τα ἦν ἡ τῷ ἔςαι ἢ ἀντιδιαιρίμενον αὐτοῖς, ἀλλὰ 
ἠθικὴν φιλοσοφίαν πᾶσαν ἀνάγκη τρεσλά βάν ὡς αὶ πάντα τ ὃ πρὸ πάσης χρονικῆς ἐμφάσεως ἐ ἐπινεύμενεν αὶ “ὁ ἄτρεπτον αὐτῶν 

τε ὺ γίνε ἐξ ἀνάγκης, ἀλλ᾽ τσὶ τινὰ ἢ “ ἡπῳ ἐπείπερ Κύρμὶ 45 ὁ ἀμετάβλητον σημαῖνον, ἧπερ ὶὶ ὁ μέγας Αἰ γεν παντὶ τῷ 

πράξεων τινων ὄντες, ὺ ἐφ᾽ ἡμῖν ὃν ἑλέοχ, ἢ μὴ ἑλέως, τάδε τινὰ γοητῷ ὑπάρχειν ἐαϑ μην [ Ἂ ἔην ἐδ᾽ ἔξαι" φηπεῦ ὁμῶ πᾶν, 

ὶὶ πρᾶξαι ἣ μή, τὰς ὦ ̓ ὐτρδβίη τὰς δὲ ψεκτὰς εἶναι τῶν τε ἔς! δὲ μᾶνον κα καὶ χρὴ νομίζεν ὅ! ὅτι ἀναγκαίαν ἕξει τὴν ἔκβασιν ἃ 
προαιρέσεων Ἐ τῶν πράξεων λέγομεν, ἢ προτρέπενν ᾿' τὸς πέλας λέγομεν ἐνδεχόμενα, διὰ ὃ ὑπὸ θεῶν γινωσκεο, ὡρισμένως" κα Δ 
ἐξῶμεν ἐπὶ τὼς καλὰς καὶ ὃ ἀγαθὰς πράξεις, ἀποτρέπν δὲ ἐκ τῶν διότι γινώσκεσιν αὐτὰ οἱ θεοί, διὰ τῦτο ἀναγκαίως ἐκβήσεζ),, ἀλλ᾽ 

ἐναντίων. ἢ μέντοι ὃ πρὸς Ῥυσλογιαν χρήσιμον φαίνεῦ “ὃ θεω- ἢ0 ἐπειδὴ φύσιν ἔχοντα ἐνδεχομένην κα ἢ ὠμφίβολον πέρας ἕξει πάντως 
βῆμα" ζητήσει δὺ ὴὶ ὁ φυσιολάγος εἴ εἴτε πάντα ἐξ ἀνάγκης Ὑνεῦ ἢ τοῖον ἢ τοῖον, δε τῦτο τὲς θεὺς εἰδέναι ἀναγκαῖον ὅπως ἐνβησεῦ. 

τὰ γιγνόμενα, εἴτε τινὰ ἀπὸ τύχης ἢ ἐκ ταυτομάτυ. ᾧ πρὸς ἢ ἕξι ὃ αὐὸ τῇ ' φύσει τὴς ἑαυτῷ ἐνδεχό ἐπι, τῇ ἢ δὲ ἀνύσετ τῶν 

τὴν λογικὴν μέθοδον ὡσαύτως" αὐὸ γῶν τῦτό ἐς! ἃ νῦν ὑπ. ΗΝ ἐκέτι ἀέριον ἀλλ᾽ τἰρισ μένον. ὧν, ἐπεὶ δέ τινες θρασύτερον 

μενον, εἴτε πᾶσα ἐτιφασις ἀφωρισμένως διαιρεῖ “ὁ ἀληθὲς ἡ ὃ ἀναςρεφόμενοι περὶ τὴν ζήτησιν τῷ προκειμών θεωρήματος οἴονἢ) 

ψεῦδος, εἴτε σι τις ὺ ἀορίςως ταῦτα διαιρῦγα. ἐκτεινόμενον δὲ Ξ δεικνύναι μηδὲ τοῖς θεοῖς ρίξαν ὑπάρχωσαν γνῶσιν τῶν ἐνδεχο- 

ἐν τὸ» 

ὃ θεολόγος Φ' τίνα τρόπον ὑ ὑπὸ τῆς προνοίας ϑανκυβηρνὰῇ τὸ ἐν | ἀποφηναμένς, ἑητέον πρὸς αὐτὸς ἅπερ ὁ μέγας φησὶ ἸΞυριανός, 

τῷ κόσμῳ πράγματα, ᾧ εἴτε πάντα ὡρισμένως ᾧ ἐξ ἀνάγκης ἢ ὅτι πρῶτον Εἰ ἐφιςανειν ἐχρῆν ὡς ἄλλη μέν ἐςιν ἡ τῶν θεῶν γνῶ- 
γίγνεῦ τὰ γιγνόμενα, καθάπερ τὰ ἐπὶ τῶν ἀϊδίων ὕπαρχοντα, ἢ ' σις ἢ νόησις, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς προφήτιδος ἐνέργεια. 
ἔς, τινὰ ᾧ ἐπὶ ἐνδεχομένων ἐκβαίνοντα, ὧν τὴν γένεσιν ἐπὶ με- 80 ἢ. 111. ἐπανάγοντες δὲ “ἐν λόγον ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν τῶν ὑπὸ 

βρκεὶς δηλονότι ἢ ἄλλοτε ἄλλως ἐχύσας αἰτίας ἀνώγειν ἀνάγκη... τῶ ᾿Αριςοτέλως ἐν τύτοις λεγομένων, πρῶτον ῷ ἀκόλυθα εἶναι 

Ὁ 106 δ. ἀγνοεῖν ὦ ἐδὲν τῶν ὄντων τὸς θεὺς ἐνδέχεῦ, τὰ φήσομεν τὰ διὰ τύτων παραδιδόμενα τοῖς ὀλίγῳ πρότερον εἰρη- 
πάντα παρωγωγόντας τε ἢ διακοσμῶντας, νῶς τε παντελῶς ὠμι- Ἡθὸις ὦ. ἐχεγεῖο Ὁ) προσεχῶς χερὶ ἀντιθέσεως καταφάσεις 

γεῖς πρὸς ὕλην ὄντας, μᾶλλον δέ, εἰ χρὴ “ἃ ἀκριβέξερον φάναι, ἢ τε ἢ ἀποφάσεως ἐκ ἀεὶ διαιρυσῶν τό τε ἀληθὲς καὶ ὃ τὸ ψεῦδος" 

ὑπὲρ τὴν νοερὰν αὐτὴν ἰδώτητα τὴν ὄντως ἑαυτῶν ὕπαρξιν ἱδρυ- 35 τύτοις ὧν ἀκολιήθως προςίθησι ποία κατάφασις πρὸς ποίαν ἀπό- 
μέυς. ὅτε γδ αὐτόματον ἐρῶμεν εἶναι τῶν ὄντων τὴν φύσιν τε φασιν ἀντίκει( ὅτως ὥςε διαιρεῖν ' αὐτὰς ἀεὶ τό τε ἀληθὲς ἢ “ὃ 
ᾧ τάξιν, ὅτε τὸς θεὸς εὔλογον ἢ ἀγνοεῖν ἅπερ παράγουσιν ἢ ὡς ψεῦδος, ᾿ πιὸ ἀφωρισμένως ἀλλ᾽ ἀορίςξως. παραδίδωσι δὲ 
τας ἀφερεπόνυς κατολιγωρεῖν τῆς τε γνώσεως αὐτῶν τῆς δια- πρυτίν ὥ τὼ κοινῶς ὑπάρχοντα “πἰς τε δια γωνίοις ἀντιφάίσεσι 

κοσμήσεως ("ὅ). «.-« τύτων ὃν κατά τε τὰς κοινὰς ἡ ἀδιας ρόφυς 1 ᾧ τῇ τῶν καθ᾽ ἕκαςα, λέγων ὅ ὅτι πάσαις αὐταῖς ὑπάρχει ὃ ὲ ἀφω- 

τῶν ψυχῶν ἐννοίας ὁμολογωμένων ὄντων, ᾧ ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν 0 ρισμένως ταῦτα μερίζειν «θ᾿ “ἐν ἐνεςῶτα χρόνον ἢ ὃν παρῳχη- 
Νόμων (ρ. 900 644.) ἐναργῶς ἀποδεδειγμένων, ὅτε ὠγνοῖν ] --------------- 
τὰ ἡμέτερα τὺς θεὸς δυναὸν ὅτε ἀόριςον αὐτῶν γνῶσιν ἔχειν,ἷἾ (Ὁ) Βοξιλ. 1 Ρ. 353: ἴῃ αϑηγπιδιϊοιίραβ οοπεησεηιία ῥτο- 
--.-- : ἀδπιῖρυβ νουΐίαβ χαϊάσπα εἰ ἐξα] 5ἰἴδ5 ἵπ ἱποεγίο εδῖ: χαδθ δῃὶπὶ 
(Ὁ δοδιλ. 1 Ρ. 352: ποῦ ἱποοπηπιοὰθ πε ἱμοοπρτὰθ Ατῖσ'͵ νάγὰ δἱῖ, υδο ἔα]βα, βεουμάυπι ἰρβαγαπι ργοροβἰοπυπι μδυγαμὶ 

δἰοιεἶαΣ ἐδ τεβυβ δἰ εἰογ θὰ8 οἱ ογίαβδθ πο ραγιπθηιραβ δά ἱρπογαίυγ; ἤθοθ886 δδῖ ἰβΠΊΕη ἀπ8Πὶ ΨΈγδπὰ 6880, Δ᾽ (6ΓΔτῚ (8]881π|. 
ἀγίεπι Ἰορίοδπι ἀϊδραϊαιίομαπ) ἰγαπδίυ δ, οὐπι ἀ6 ργοροδίοηῖρυ8 ουρἈγγίυβ ἴβπιει χυδοάδπι ἀε ϑιοῖοα ἀϊαἰεδοιίοα ροττηϊβοθῖ, 4088 

τ. οὐπὶ 1 αἰϊπΐβ δυγίθυβ ποῖα ποὴ βἰηϊ, Ὡδὸ Βος ἰρβυπι φυοὰ ἐπ 
(Π5) αἰνττεται τὸ Μενάνδρειον “τοσαύτην τὸς θεὺς ἄγειν σχολὴν" καὶ τὰ ἀαυδεδιϊομοτι γεηὶξ δρτιοξοίϊυγ ; αἴἰχυς ἑάθο 111 βιυάΐο ργαϑδίδιυ. 

ἑξῆς οοάεχ ἰπ ταῦγν. τοϊτιοπιυε. 

θεώρημα καὶ ᾧ ἐπὶ τὴν πρώτην φίλοα σοφίαν. εὑρήσεις" ζητήσει δ μένων, χρησμὸς παράγοντες ἡ ἡμῖν περὶ τῶν μελλόντων ἀμφιβόλως 
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“, Ν “ἌΝ » κότα (τῦτο Ὑάρ ἐςι “ἃ ἐπὶ τῶν ὄντων ᾧ τῶν γενομένων τὴν 
κατάφασιν ἢ τὴν ἐπέφασιν ἀληθὴ ἢ ψευδῆ εἶναι), πρότερον δ᾽ 

ὅτι ταῖς διαγωνίοις τῦτο ὑξάρχει διδάσκων, ὡς καθόλω ὡς καθόλῳ 

προσηγόρευσεν ὡς ἐχύσας τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων καθόλυ, 
ἔπειτα προςιθεὶς ὅτι ὺ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα προτάσεων “ὃ αὐὸ 5 τρία διηρημένυ ὃ 

λιν 
συμβαίνει ὅπερ ἡ ἐπὶ τῶν διαγωνίων" τῦτο γδ βυλεῦ ὁ οσπέρ 

εἴρη2.".. “πάνυ δὲ ἀκριβῶς “ὃ ἴδιον τῶν προτάσεων, περὶ ὧν ὁ 
λόγος, ἀφοριζόμενος ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαξα ᾧ μελλόντων εἶπε, διὰ 

τῷ “μελλόντων ὁ ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης λαμβανόμενον ση- 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙ͂Α,ΑΣ. 

ἀπόφασιν ἀληθῆ εἶναι ἢ ψευδῆ, ἢ, προσυπακυομένα δηλονότι τῷ 
ἀφωρισμένως. ἡ τῶτο εἰκότως. 

6.114. διὰ τὸ “ἄρα" σημαίνει ὡς ἐκ τῆς ἀνάγκης τῶν 
προειλημμένων ἀναιρεϊος συμβαίνει “ὃ ἐνδεχόμενον. ἧπερ εἰς 

ἢ λέγε ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ, οἷον “ὁ γενέωχ, ἀνθρω- 

πον πενταδάκτυλον ἢ ἐν γήρᾳ πολιῦδὶ, (σπάνια δὲ τὰ μὴ ὅτως 
ἔχοντα), “ὃ δὲ ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον, οἷον “ὃ σκάπτοντα θησαυρῷ περι- 
τυχεῖν, “ὃ δὲ ἐπ’ ἴσης, οἷον “ὃ λούσαοχ, ἡὶ μὴ λούσακ, ἢ βαδίσαι 
αὶ μὴ βαδίσαι. ἡ περὶ Κὶ ὃ ὡς ἐπὶ “ὃ πολυ ἐνδεχόμενον ἔχωσι δύο 

μαίνων. ἄλλο γάρ ἐςιν, ὡς αὐὲς ἐν τεῖς περὶ Γενέσεως ὸ Φθορᾶς ι0 τινὰ αἴτια, ἥ τε φύσις ἡὶ ἡ τέχνη" τήν τε γδ φύσιν ὡς ἐπὶ ὃ πολὺ 
Ω 11) διορίζεῦ, “ὁ μέλλον παρὰ ὸ ἐσόμενον" ὴὸΨ δ κι ἐ ἃ ἐσόμενον ὲ 
πάντως ἐκβησόμενον σημαίνει, ὡς ὅταν εἴπωμεν ἵκαι χειμὼν ἣ 
θέρος ἢ ἴδεψις, ἃ δὲ μέλλον “ὃ ἐκβῆναι ᾧ μὴ ἐκβῆναι δυνά- 
μένον, οἷον μέλλω βερίξιν, μέλω πλέειν. 

7.112. βύλεῦ κα 

34. ρύση ὸ ἐνδεχόμενον, ἵνα ὡς οἷόν τέ ἐς! κρατυνθεῖσαν αὐτὴν δὶιε- 

Ἀγ τὸς δὲ προϊςαμένυς ταύτης τῆς δόξης διὰ τότων ὑ Ὅ 

κρινόμενος ὥσπερ λημμάτιόν τι Ἐρωτὸν λαμβάνει, ὅτι τὴ ΠῚ 

ἀληθείᾳ τῶν λόγων ἔπε, ἀνάγκη τὴν ὕπαρξιν τῶν πραγμάτων, 

τῷ δὲ ψεύδει τὴν ἀνυπαρξίαν" ὅπερ αὐτῷ βυλεξ τ “εἰ 
κατάφασις ἢ ἀπόφασις ἀληθὴς ἣ ψευδής, ἡ ἅπαν ἡνώγν ὁ ὑπάρ- 
χειν ἢ μὴ ὑπάρχειν. ἔπειτα ὁρμᾶ Κα ἀπὸ τῦ ἀξιώματος τῆς 
ἀντιφάσεως, λέγων ὅτι ἀνάγκη τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἢ ὑλχεμένν 

προτάσεων ἐπὶ τ μέλλωτύς χρόνο λαμβανεμίνῃν τὴν ἑτέραν 

κατορθῶσαν ὁρῶμεν ἐν τοῖς οἰκείοις ἀποτελέσμαφι (τὰ δ τέρατα 

σπάνια) ἢ τὰς τέχνας ἐνίοτε Ψ' ἀποτυγχανύσας διὰ “ἢ ῥευςὸν 

τῆς ὑποκειμένης αὐταῖς ὕλης, ὡς ἐπὶ ὃ πολὺ μώτοι κατορθῶν 

ἐπα γγελλολίνας, ὡς περὶ δὲ ὃ ἐπ᾽ ἔλαττον ἐνδεχόμενον δύο ταῦτα 

᾿ διὰ τύτων παραςῆσαι τῇ δύξη τῇ ἀναι- (5 ἔχυσιν, ἥ τε τύχη αὶ ὃ αὐτόματον. διαφέρυσὶ δὲ ἀλλήλων. 

{.115. εἰ δὲ ὁ ἕτερος τύτων ὡρισμένως ἀληθεύσει (ἢ), τῷ 

13) 
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δὲ τὴν ἑτέραν Ἀρέϊασνν τῆς ἀντιφάσεως ᾿μρισμένωἢ ἀληθεύειν δ: 

ἐνδεχομών, φανερὸν ὅτι οἰχήσεῷ ὸ ἐνδεχό- 

μένον ἐκ τῶν ὄντων, τό Τὸ ἄλλο καὶ ὃ οἷον ἘΠΈΙν αὐτῷ, “ὃ ὑπότερ᾽ 
εἵπετο ἡ ἀναίρεσις τῦ 

ἰ ἢ πᾶσα ἔτυχεν, ὅπερ ἔλαβε “ ἀντὶ τὸ ἐνδεχομῶν πανὲς ὁ δ᾿ Δριξοτέλη, 

εἰ δέ γε εἶχέ τινα ὑπόςασιν, ὁμοίως ἂν ἐγίνετο ἢ ἐκ ἐγίνετο" 

τῶτο γδ λέγομεν ὁπότερ᾽ ἔτυχεν ἣ εἶναι ἢ γενέωζ, ὅπερ ὀδὲν μᾶ- 
λον ὅτως ἢ μὴ ὅτως ἔχει ἢ ἕξει, ἐπὶ β' τῷ γεγονότος δηλονότι ὦ 
ἤδη ἐν ὑποςάσει ὄντος τὺ ἔχει Μγϑτες ἐπὶ δὲ τῷ γενησομένε 

ἀληθεύειν, ἐπειδὴ ὅτε ἀμφηέρας ὅμα. ψεύδεοχ, ὅ ὅτε ἀληθεύειν 25 “ἡ ἕξει. 
. ἀμφοτέρας ἅμα δυνατόν. τύτων δὲ “ὃ μέν, ὅτι ἐκ ἀληθεύυσιν 
ἄμφω, λέγε σαφῶς ἐν τύτοις διὰ τῷ “ἄμφω ὃ ὑχ ὑπάρξει 
ἅμα ἐπὶ τοῖς τοιέτοις," τυτέςιν, αἱ δ τοιαῦἢ προτάσεις ὃὶ πεί- 

σον “ὃ αὐὸ ταῖς ἀπροσδιορίσοις, ταῖς ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης 

{.116. ῥητέον δὲ πρὸς ταύτην ἘΝ ἐπιχείρησιν ὅ ὅτι ὃ ΞΡΒΜῚ 
βηκὸς νῦν ἢ ἤδη γεγονὸς ἐκ ἀληθὲς πρὸ τῆς ἐκβάσεως λέγειν ὅτι ἢ 

ἔςαι πάντως λευκόν" κ δ ἐπειδὴ ὁ χρόνος εἰς “ὃ εἶναι αὐὸ ἀπε-" 
κατέφησε, διὰ τῶτο οἴξον, χρὴ ἐξ ἀναγκαίας αὐὸ προκαταβολῇς 

λαμβανομέναις" ἐκείνας Κὶ ὃ συνάληλ τες ἐλέγομεν, ταύτας δὲ 30 γεγονέαι. ὥςε τῶν προλεγόντων περὶ αὐτῷ ὑχ ὁ λέγων ὅτι ἐξ 

συναληβεύενν ἀδύνατον, ἵνα μὴ “ὁ αὐὸ ἅμα τῷ αὐτῷ ᾧ ὑπάρχῃ 

ὶ μὴ ὑπάρχῃ, οἷον τῷ Σωκράτει ἢ ὃ δ λούσαςς τὴ ἑξῆς ὸ ὰ μὴ 

λούσαθκζ, “ὃ δέ, ὅτι ἐδὲ ψεύδεθᾳ, αὐτὰς ἅμα δυνατόν, ἐν τοῖς 
ἐφεξῆς προϑϑήσει. 

ἀνάγκης ἔςαι λευκὸν ἀληθεύσει, ἀλλ᾽ ὁ “ὃ ὅλον τῶτα ἐνδεχομέως 

αὐὲ ἐκβήσεοχ, λόγων εἰ δὲ τῶτο, δῆλον ὅτι δυναὲν ἦν αὐὸ ᾧ 
μὴ προ! αὶ 5 ἂν ἄλλως ἠλήθευε “ἃ ἐνδεχομώως αὐὸὲ ἐκβή- 
σεως. μὴ τοίνυν ἀπὸ τῷ ἤδη ἐκβάντος “ὃ ἔτι μέλλον κρινέτωσαν 

6.118. “δ προειρημένον λημμάτιον κρατῦναι βυλόμενος ὁ 35 οἱ ταῦτα λέγοντος, ἀλλὰ φυλάττοντες αὐὸ μήπω ἐκβεβηκὸς 
39. Αριςοτέλης, ὅτι τῇ ἀληθείᾳ τῶν λόγων ἔπε ἡ ὕπαρξις τῶν 

πραγμάτων ᾧ τῷ ψεύδει ἡ ἀνυπαρξία, διὰ παραδειγμάτων ἐπι- 
δείκνυσι τῶτο ὕὅτως ἔχον. 

4.118 ὃ. διόπερ φησὶ “ὁ εἰ ἔςι λευκὸν ἢ καὶ λευκόν, ἀληθὲς 

ζητείτωσαν εἰ ἐδ ἐξ ἀνάγκης ἐκβήσεϊν" αὶ γ5 ἔξυσι τῦτο ἐπιδεῖ- 

ξαι, ὡς αὐὴ ἡμᾶς σαφῶς ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν ταῖς ἑξῆς διδαξει. 

4.116 ὁ. ἐπειδὴ προείληπ Κ᾽ πρὸς ἀναίρεσιν τῷ ἐνδεχομένε 

ὁ τὰς προτάσεις, περὶ ὧν.ὁ λόγος, ἀφωμσμέως διαιρεῖν “ὃ ἀλη- 
1: ἦν φάναι ἢ ἀποφάναι" διδάσκων ἡμᾶς ἅμα διὰ τὸ μὴ εἰπεῖν 40 θὲς ᾧ “ὃ ψεῦδος, ἐλῖμε δὲ τῦτο διὼ ὃ μὴ δύναὺς αὐτὰς συνα- 

ἀληθές ἐςι φάναι, ἀλλ᾽ ἀληθὲς ἦν, ὅπερ ἐν τοῖς ἑξῆς σαφῶς προ- 

ὥσει, ὅτι ὦ μόνον κατ᾽ αὐὲν “ὃν χρόνον καθ᾽ ὃν ἐκβαίνει τὰ πρά- 
γματα ᾧ ὑφέςηκεν ἀληθές ἐςι λέγειν περὶ αὐτῶν ὅτι ὅτως ἔχει 
ὡς ἔχει, ἀλλὰ ἡ πρὸ τῆς ἐκβάσεως ἀληθής ἐςιν αὶ περὶ αὐτῶν 
πρόρρησις, ἀναγκαίως τῦτο προλαμβάνων ὡς ἐσόμενον αὐτῷ χρής- 45 
σιμὸν πρὸς τὴν ἀναίρεσιν τὸ ἐνδεχομώνυ ἢ τὴν ὅλην τῆς ἐφόδυ δύ- 

ναμιν, ὡς μαθησόμεθα, συνέχον. τῶτο ὧν ὥσπερ ἐκ συλλογισμῆ 

συνάγων, ἀκολείθως ἐπάγει “ὃ “ὡὥςε ἀνάγκη τὴν κατάφασιν ἣ τὴν 

ληθεύειν ἀλλήλαις, ὅπερ ἐλέγετο διὰ τῷ “ἄμφω γδ ἐχ ὑπάρξαι 
ἅμα ἐπὶ τοῖς τοιύτοις" (ρ. 18 38), ἠδύνατο δέ τις ὑποπτεύειν ὡς 

ἐκ ἀναγκαῖον ἢ συναληθεύειν αὐτὰς ἣ διαιρεῖν “ὁ ἀληθὲς αὶ “ὃ 

ψεῦδος (ἐνδέχεῦ γ5 ᾧ συμψεύδεν), διὰ τῶτο νῦν προτίθεῇ δεῖ-- 

(Ὦ Δοδιλ. ΠΡ. 355: ραυϊανετυηϊ δυΐθπι αυϊάδπι), αογῦτα 
διοῖοξ χυοχὰθ δυωὶ, Ασϊδίοίεϊετα ἀΐοεγε ἰῃ ἑαΐαγο οοπε προ δε 
ὯδΟ Υγδ8 πος [Ἀ]888.... 868 [αἰδιιπ) εϑῖ. 
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--  « Ἃ-΄-ς... 

Ν 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙΑΣ. 

ξαι ὅτι ἐδὲ συμψεύδεδκ, δυνατὸν ταύτας τὰς προτάσεις, ὅπερ ὅτε 
ὀνίνησί τι “ὃν ὅτω λέγειν αἱρόμενον πρὸς “ὃ εἰσάγειν “ὃ ἐνδεχόμε- 

,. ἀλλὰ ᾧὶ ἄλλως ἐςὶν ἀδύνατον" δειχθήσεῦ γδ ἡ κατ᾽ αὐτὴν 

τὴν ὑπόθεσιν “ὃ αὐὸ πρᾶγμα ᾧ ἀναγκαίως ἐκβαῖνον ᾧ ἀδύνατον 

ἔχον τὴν ἔκβασιν. φησὶν ὧν ὡς ὑδὲ τῦτο ἐνδέχεῦ λέγειν ὅτι αἱ 

καθ᾽ ἕκαςα ᾧ ἐνδεχόμεναι προτάσεις κ᾿ “ὃν μέλλοντα χρόνον 
συμψεύδον᾽ ἀλλήλαις, ὅπερ ἐαήμηνε διὰ τῷ ἐδ’ ὡς ὠδέτερόν γε 

ἀληϑές, ἐπεὶ πρῶτον μ ψν ἐνωρήσομεν ὃ ὃ ἀξίωμα τῆς ἀντι- 
φάσεως, } ὃ πάσας προάγομεν τὰς ἀποδείξεις ὡς ὄντος ἐναρ- 

119 

ἀληθὴ τὴ δὲ ἑτέραν ψευδὴ ν᾽ πᾶσαν ὕλην, ἀλλὰ αὶ τὰς καθ᾽ 

ἕκαςα, ᾧ ᾧ ἠκολείθει “ὃ ἐκποδῶν γίγνεος, ὃ ἐνδεχόμενον, μάτιμοπο- 
γίαν τῆς φύσεως "ατηγορήσει βυλευτυεὶς ἡμᾶς ποιησάσης ς δῆλον Ίης «τ: 51. Ε πὶ τὰς 

ἀκ χένν εν 

δ ὡςι ὡς εἰ μηδέν ἐςιν ἀφ᾿ ἡμῖν, μάτην ἐ ἐπιχειρήσομεν βυλεύεςς, Κατ»: ἈΠ ΣΝΣΣ 

5 περὶ τῶν ὑκ ἐν τῇ ἐξυσίᾳ τὴ ἢ ἡμετέρῳ ἡ πύον, χ ὁ ὅμοιόν. τι ποιήσο- 

μὲν τοῖς βυλευομένοις πῶς ἀνατείλοι ἢ μὴ ἀνατείλοι ὁ ἥλιος. 

ἢ. 120. παραδὸς ἡμῖν διὰ τῶν προλαβόντων ὅ ὅσα ἔπεῖ ἀδύ- 196 
νατα, τοῖς ἀναιρῶσι ὺ ἐνδεχόμενον, ὅ ὅτε ὃ μάτην βυλευύοχ, μά- ἴ- 
τὴν ἐγχειρεῖν ὅλως ταῖς πράξεσι, ἢ ὅσα τύτοις ἐςὶν ἀκόλυθα,, οἷον 

γεςάτε" πρὸς δὲ τύτοις συμβήσεῦ “ὃ πρᾶγμα ἅμα μήτε ἔσεοχ, 10 ὁ μάτην αἰτιῶολαί Ἧς εἷς συμπράττοντας ἡμῖν ἣ ἀντιπράττον- 

διὰ “ὃ ψεύδεωκ, τὴν λέγυσαν ἔσεοκς αὐὸ κατάφασιν, ὺ πάλιν 
ἔσεχ, διὰ ψεύδενχ, τὴ λῆμθαν μὴ ἔσενχ, αὐὸ ἐπόφασο, 

ὥςε ἡ ἔσεωχς αὐ ἐξ ἀνάγκης ἢ μὴ ὶ ἔσεοχ, ἐξ ἀνάγκης, ὃ ὅ τί ἂν 

εἴη τερατωδέξερον; ἵνα δὲ τῦτο συναγαΐγη:, ἀναμιμνήσκει ἡμᾶς 

τῇ λημματίω τῷ λέγοντος ὅτι τῇ ἐληθείῳ τῶν λόγων ἡὶ τῶν πρα- 15 πράττειν ἀγομένων; ἅπερ δηλονότι ᾧ ἐναργῶς ἄλογα κα ὴ “ὃν ὅλον 

᾿ μάτων ἔκβασις ἀκολυθεῖ, ᾧ Φ ὲν ἐνεσῶτα μόνον χρόνον ἀλλὰ 
κ᾿ χρὶ ὃν μέλλοντα. εἰ γάρ τις προειπὼν ὅτι τεχθήσεϊ αὔριον 

παιδίον λευκὸν ἢ μέγα ἀληθῶς προλέγει, δεῖ αὔριον τεχθῆναι παι- 

δίον, ὃ ἀμφότερα τὰ προειρημένα ὑπάρξει. σιωπήσας ὅν “ὃ τύ- 
των ἐκόχνθον, ὅ ὅτι ἡ τῷ ψευδεῖ τῶν λόγων ἔπε ὃ τὰ ὁ πρύγματα 2 δπηρ. ἔν πληίμρις ὃ 

μὴ ὑπάρχειν, ὡς ἤδη πρδενβοῦ κὐτῷ παραδεδομένον, μα τύτῳ τῷ 

βεωρήματι “ὃ ἑπόμενον τῷ παραλελειμμένῳ συνάγει λέγων “εἰ δὰ 
μήτε ἔςαι μήτε μὴ ἔςαι αὔριον, ἐκ ἂν εἴη “ὃ ὁπότερ᾽ ἔτυχε (νυ. 22), 

τας, μάτιν ἐπαινεῖν τινὰς ὡς ἀγαθὸς ἢ ὑβώκε ὡς κακιύς, ὺ ὀνό- 

κοὰ κενὰ εἶναι τὰ ὲ πολυδρύλλαητα ταῦτα, τὴν ἀρετὴν ὼ τὴν κα- 

κίαν (πῶ ὰ οἷόν τε ταῦτα χιίραν ἔχεν, μηδενὸς ὄντος ἐφ᾽ ἡμῖν, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἡμῶν, ὡς ὁ ἐχείνων λόγος, ἐπὶ “ὃ τάδε τινὰ 

τῶν ἀνθρώπων ἄρδην ἀνατρέπει βίον), προτίθε διὼ τύτων ὺ ἐπ᾿ 
εὐθείας ἐξ ἀυτῆς τῆς ἐνεργείας τῶν πραγμάτων ἐπιδεῖξαι ὅ ὅτι τέ ' 

ἐςιν ἐν τοῖς ὅσι “ὃ ἐνδεχόμενον, καὶ ἢ ἐν τίσιν ἐςίν, ὅτι ἐκ ἐν τοῖς 
.--...- 

ὉσΊΡ. ὁ. ὁ ἀϊδίοις ἀλλ᾽ ἐν μόνοις τοῖς ἐν γενέσει ἡ Ω Αὐὲτ μι εἰναι ἔναι ἔς 

βιϑ ἧς εἶπεν ὅτι τ ἀρχή ἔφι. ξι τῶν ἰσεμε 

νων ἢ ἀπὸ τῷ τα ἢ ὠπὸ τῷ πρᾶξαί τι, τῷ μα τῷ Μ ὀνόματι τῷ 
ἐσομόυ ἐπὶ τῶ. μήπω ἡ ἐκβεβηκότος, δυεμῶν δὲ ἐκβῆναι εἰ 

μή τι κωλύσει, κοινότερον νῦν χρησάμενος, διὰ δὲ τῦ πρᾶξαί 

᾿ 

ταν τ. -- 
τυτέςιν, εἰ δὲ συμψεύδονἢ αἱ τοιαῦἢ προτάσεις, ἀναιρεθήσε ἃ τι δηλῶν “ὃ ταῖς ἀρχαῖς ἐγχειρῆσαι τῆς πράξεως, ὅπερ πρότερον 

αὶ ὅτω “ἃ ἐνδεχόμενον, ἀναιρεθήσε δὲ διὰ “ὃ ὦμα ἀναγκαίως τε 25 ἐκάλει πραγματεύεῶζ, ἐν τίσι δὲ τῶν ὄντων ἔχει τὴν ὑπόςασιν 
ἐκβαίνειν “ὃ πρᾶγμα ᾧ ἀδύνατον ἔχειν τὴν ἔκβασιν. ὃ ἐνδεχόμενον, συντόμως Ἢ εἰπὼν ὅτι ἐν τοῖς μὴ ἀεὶ ἐνερ- 

ΠῚ ἢ. 118. σφίγγων ἐν τύτοιρ᾽ “ν πάντα λόγον ὁ ̓ Αριξοτέ. γῶσι, ταὐὲν δ᾽ εἰπεῖν τοῖς ποτὲ ἢ ὅσι ποτὰ δὲ μὴ ὗ καὶ ὧὦ. 
λὴς ὦ τῶ τε προτεθέντος ἐξ ἀρχῆς σρβλίματος ἀναμιμνήσκει, [. 122. διττὸν δαί φησι ἃ ἀναγκαῖον, ὃ Ηὶ ἃ ἁπλῶς ὃ 19. 

κυρίως λεγόμενον, ὅπερ ἐςὶ “ἡ ἀεὶ ὑπάρχον τῷ ὑποκειμένῳ δ 
: ἄτοπι ὑφεςαναι χωρὶς αὐτῶ δυναμένῳ, τῷ ἀεί ἤτοι κτλ ἂν ἄπειρον ἜΝ 
! Ὁ. ὡς εὐ εὐθὺς  ἐπάξων τὴν κατα- χρόνον λαμβαιμῆν ὡς ἐπὶ τῶν εἰδίνὶ οἷον ὅταν λέγωμεν ἐξ κι», οπκ ον εἴν. 

| σκευὴν τὸ ἄτοπον εἶναι “ν μα τ πειρυΐμενον ὃ ἐνδεχόμενον λό- ἀναίγκης κινεέοχ, ὃ ὃν ἥλιον ἢ τῶ τργώνῃ τὰς γωνίας δύο ὀρθαῖς -γ, 1 τας, ἐ ̓ 
: γον" ὃν ἐλέγχει διχόθεν, γῦν Κα ἐπιδειινὺς ὅσα ἔπεῦ αὐτῷ ἀδύ- ἴσας. ἐς εἶναι, ἢ ἕως ἂν ὑπάρχῃ ὃ ὃ ὑποκείμενον, υὑς ὅταν εἴπωμεν ἐξς ἀεύνεν ς 

νατα, ὀλίγον δὲ ὕ, ὕξερον ὴ τὰ Σ ψευδῶς εἰλημμῴα ἑαντῷ διαβαλ- ἀνάγκης τόδο ἃ πῦρ " Ἡμμον ὦ εἶναι ἣ “ὃν ἸΞωκράτην ζῴων ὦ εἶναι" “ὃ μι οἷς ον 

λων... διὰ τύτων ὄν τέως παραδιδὺς τὰ ἑπόμενα ἀδύνατα τοῖς 35 δὲ ὁ ταῦτον, ἀλλὰ μῖ' ἅ ᾿ προσδιορισμῇ τῷ ἕως ἂν ῆ ἢ ὃ κατηγορύ- [9.,ωΒ (ἅ  ε, 

ἐπιρῦσι ὸ ἐνδεχόμενον, φησὶν ὡς εἴ τις ἀξιοίη πᾶσαν ἀντίφασιν βον ὑπὸ τῦ λέγοντος ὅτως αὐὸ ἔχειν ἀληθεῦον, ἁπλῶς δὲ ὀκέτι, " τεῷ δὶ 
κ᾿ πάντα χρόνον ὁμοίως ἔχειν πρὸς ὃ ὃὸ διαιρεῖν ὸ ἀληθὲς ᾧ ὁ ψεῦ- εἴτε ἀΐδιον εἴ εἴη ὸ ̓ὐποναίμνιν εἴ εἴτε φθαρτόν... [. 128 ὁ. ἀνάγκη ζντοι. ως ΤᾺ 2 
δὸς, ἢ μὴ μόνον τὰς διωγωνίυς, ἧς πρῶ εἷς καθόλυ καλεῖν πάντως αὔριον ἢ γενέως ἢ μὴ γενέως ναυμαχίαν, Π τὰ διε- ἔσο ἡ 7 σἕ,, 
εἴωθεν, ἀφωρισμέως ἔχειν ἀεὶ τὴν ὦ ἑτέραν τῶν προτάσεων λόντες ἢ ὃ ἕτερον μόνον μόρων τῆς ἀντιφάσεως εἰπόντες ἐσφα- ΄ 

40 λῶς ἀποφανώμεθα ὅτι ἔςαι πάντως ἢ ἐκ ἔςαι πάντως. δῆλον ἄ ἀρ 

(Ὁ Βοέιλ. 11 Ρ. 3591 ποβ βϑουϊ Ρογρ γγίυπι οὐπὴ Βυΐυ5 ἀϊ8- ὅτι ἀνάγκη τὸς περὶ τῶν ἐνδεχομένων ἐποφανομίυς λόγας (ὕπερ᾽ 
Ραϊλεοπὶθ ἐχροπίἰοποῖα οοερίταιδ, ἰά χυοὰ ργίυ ἀἰχὶξ ἰῃ δας ἐσήμηνε τῇ νίρέσε τῶν ἄκρων, τῷ ἐνεγκας λέγω καὶ Ὁ τῷ ἀδυ- 
ξυϊλγίρυβ εἰ Γαἰυγὶα, ΟΡ Βοος ἀΐχίδ58 Ρταβάϊαίπιν5, 4υοά [Δο] Ἰοῦς γατυ, ὧν ΔΑ Κα ἐκάλεσεν ἀεὶ ὄν, “ὁ δὲ ἀεὶ μὴ ὃν) μὴ πάντως ἔχειν 
εἰι πε] δου αἰδρυ(αἰοηΐβ, δὶ βᾶβὸ ρυΐῃβ ἴῃ βίῃ ρυϊασθυβ ρθγ-. ο ζς. ον τῆς ΡΗΣΣΣ ὥως ἀλγθεῦον. ὅπερ ἦν 
Ὡρίοεγεπίυγ; ἀθ χυΐθυδ δ'ῃρυ]αιῖθυ5 ἀρ Θη 55: πι6 ργδοϊοσαίυβ, τε τ με τμον τῆς ἀπτιξέσ εις δφ Αι ἀῤο. δληέηι ας οΥ̓Ρ τα 

. χαί τινα τὰ ἕπεο, αὐτῷ δεδωγμένα προφίβησι, καὶ Ὁ ἄτοπα ταῦτα 
, καλεῖ, καίτοι μηδέπω δεί ἵξας ὅτι ἔξιν ἄτοπα, ταῖς τε ̓ αὐτοφυέσιν 0 ἐδ᾽ 

ἐννοίαις τῶν ψυχῶν ἀποχρώμενος 

δι 

Βῦπο ἀξ υπέγογβδ! θυ υπίνεγβαὶ τεσ ργδεαϊοαιϊὶς δὲ ἀδ ᾿ἷδ αυδ6 
πὶ εἰδ ἤυπὶ οοοἰγαθίοἴίοπεβ ἰοχυϊίαγ... ΑἸοχωδάεγ δυΐοπι ἰὰ 
διπισυϊονῖμθυ εἰ [υἱατῖβ ἀἰχίθεε εὐπὶ αὐ ἰγαΐαγ, ἰαπυδπι 5ὶ ἀΐοθ 
τεῖυσ ἴῃ Β15 ἑαϊαγί8 χυδε ἱπ βεπεγαομ οἱ σοστιρίίοῃα βυπῖ. 

2 ΄᾽ ἰ μὰ 
2 ψ- οἴ φριδ (ἐγ 

ἀληδής. 

ἝΝ. 
- Τρ πος ΩΝ Ν 

Ἴ- ρος ον ἀ ΡΟΚΑΩΝ ἀἰδὰν 

45 ἢ ἐξ ἀρχὴς ἡμῖν εἰς ἐπίσκεψιν προκείμενον, ὠλλ᾽ ἤτοι ἄμφω 

(Ὦ Βοξιδαε Π᾿ Ρ. 864 5καᾳ. Ῥβι]οηΐο,  ιοάοτγί, διοίοογτμι. 
ἐρδίυδφας Ατίδίοι 8 δοῃ θη ἴδ8 ἀ6 ροεδὶθ Πα οχρομῖϊ, 

΄--- 



ἔς ἀεξμεαρ 

19) 

" " ὑποκειμένυ χαρμθρυ μάν προτάσεων, ὡς  ὡρισ μέν ὄντος τῷ 

ὑποκειμών, προςίθησι διὰ τύτων ὅτι ὅσαι εἰσὶν ἐκεῖναι “ὃν ὠριθμόν, 10 μενον ἀπ᾽ αὐτὸ, ὡς ἐνταῦθα μηκέτι ἕξ ὡς ἣν 

, 
Ι 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙΑΣ. 

ὁμοίως δεκτικὰ ψεύδυς τε ἢ ἀληθείας, ὡς τὰ περὶ τῶν ὁπότερ᾽ τον ῥῆμα »π' τῷ ὑπχήμδν ἀποφασκόμενον καὶ ὺ τὴν ἀπάφασον 
ἔτυχεν ἐνδεχομένων ἀποφαινόμενα, ἣ ὃ ἵτερον μᾶλλον ἀλη- ποιῶν τῷ Κὶ ὑποκειμένῳ τὰ αὐτὰ ὄντα τυγχάνυσι, τῇ μότοι 
θεύειν πεφυκὸς “ὃ δὲ ἕτερον ψεύδεα, μᾶλλον, ὅτε μέντοι ὸ ἀλη- «έσει διαφέρυσί πὼς ἀλλήλων. “ἃ γῶν ὁ βαδίζει καθ᾽ ἑαυὺ 

420 

ὑ δὰ ἀϊοίπλυδ “Ποα ΒοπιΟ.. 

θεῦον ἀεὶ ἐληθεῦον ὅ ὅτε “ὁ ψευδό Ἡιὸν ἀεὶ ψευδόμενον, ὅπερ ἐττ. 

Ἡϑε διὰ τῷ “ὁ μῶτοι ἤδη ἀληθὴ 

τῷ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ λήμόν!ἢ ἡ μμεὐλβϑηνν ἐςν ἡ ἡ μᾶλλον ἀληθής, 

ἐπὶ δὲ τῷ ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον ἡ ἀπόφασις. 

ἔ, 124. παντοδαπῶς λεπτυργήσας τ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἐξ 

τοσαύτας ἑτέρας ἀνάγκη γίγνεοχ, προτάσεις ἐξ ὑποκειμένυ πάμν 

ἢ κατηγορυμένυ, ἀλλ᾽ ἐκέτι ὡρισμένυ ὄντος τῷ ὑποκειμένυ ἀλλ᾽ 

ἀορίςυ... ἵνα δὲ μή τις ὑπολάβει μηδ᾽ ἂν γενέως εν ἀρχὴν 

πρότασιν ἐξ ὑπόχειμόν μόνω τῶ, διότι, ὡς εἴρη πρότερον, τὴν 

ἢ ψευδὴ" δῆλον δὲ ὅτι ἐπὶ Κ᾽ 5 ρος καθ᾽ αὐὴ 

λεγόμενον ἀόριξον εἴη ἂν ῥῆμα, ὡς ἕν τι θεωρόμενον ᾧ ἐδὲν με 
ὑδ σημαντικὸν ἔχον, καθάπερ εἴρη πρότερον. ἐν μό- 

τοι τῇ ἀποφάσει τῇ λεγύση “Σωκράτης ὁ ὑὶ βαδίζει, ἐκ ἂν εἴποι- 
μὲν ἀκριβολογεῖονς, βυλόμενοι ἐϑ ἃ βαδίζει δἔμα εἶναι ἀόριςον, 
ἀλλὰ μᾶλλον ῥῆμα καθ᾽ αὐὲ αὶ ἐὐρισμένεν, τῷ δὲ ὑποκειμέον 
ἀποφατιιῶς πατηγορίμενον, ἢ διὸ τῷ ἐἀμρίνν μαρίι διακρινό- 

ὡς δύο λαμ- 

βανεὼὰκ ἐχ ̓ὕγιαϑη τῷ ἀρνητυκῶ μορίων “ὃ διακεκρίε, ὃ κατη- 
Ὑορόμενον ἀ ἀπὸ τῷ ἐἀέώῥῃ κῶν ἐμφαύσξος: μήποτε δὲ δυνατὸν 

Η λέγειν ἢ ὅτι ἐν τῶ “ἄνευ δὲ ῥ ῥήματος ἐδεμάα κατάφασις ἐδὲ 

ἀπόφασις Γ. 1) ὃ τῷ ῦ ῥήματος ὅ ὄνομα κοινότερον εἴληπῦ κατά 

μίαν πάτα ἐν χρὴ ἔχειν “ὃ ὑποκείμενον ἢ ̓ν ὸ κατηγορήμενον, 45 τε τὸ ὡρισμέν ἢ τῷ ἀορίφω, διδάσκοντος δ τὸ ᾿Αριςοτέλως ἢ 
ἐν δὲ αὶ τῷ ὀνόματι ἀλλὰ τῷ σημαινομένῳ, ὅπερ ἐχ ὑπάρχει τῷ 

ἀορίφῳ ἐνόματι (ἕν ὃ ἀνάιροῦ ὸ ὑπὸ τὸ ὡρισμῶν δηλόμενον τὸς 
παρ᾽ αὐὸ πᾶσιν ἐφαρμόττει, διὰ τῦτο τίθησί τε τὴν ἔννοιαν τῆς 
τοιαύτης ἀπορίας ὃ φιλόσοφος, ἀναμιμνήσκων ἡμᾶς τῷ ἣν δεῖ, 

εἶναι “ὁ κατηγοριέμενον ἐν τῇ μιᾷ καταφάσει ᾧ καθ᾽ ἑνὸς λέγεοχ, 
ὑποκειμένυ, ἢ ἐπιδείκνυσιν ὑπάρχον τῶτο ἢ ταῖς ἐξ ἀορίςυ ὑπο- 
κειμένυ προτάσεσι, τῷ εἰπεῖν ἐν γάρ πως σημαίνει ἢ “ὃ ἀόριςον 
ὄνομα, ὃ παρελκόντως ὃ πῶς προοϊεὶς ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῷ ἐνδείξαον, 

ὅτι φῖν Μίαν σημαίνει, καθάπερ ὃ ἀβσβῃ, ἐκεῖνο Ω εἰ 

ὅπερ εἴρη ᾧ πρότερον, ὅτι πρὸς “ὃ γενέον,, ὠποφαντικὸν λόγον δεῖ 

πάντως ῥήματος, ἐξεπίτηδες δὲ νῦν πάλιν τῶτο προυγέντος ἐν τῇ 

θεωρίᾳ τῶν ἐξ ἐορίτω τὸ ὑπόδικον, προτάσεων, ἵνα μή τις ὑπο- 

λάβῃ τὰ ἀόριςα ὀνόματα, περὶ ὦ ὧν νῦν προσεχῶς ὁ λόγος, ἀρκεῖν 
ὺ καθ᾽ αὐτὰ λεγόμενα πρὸς γένεσιν ἀποφάσεως, ἐπεὶ ὦ φαντα- 

σίαν ὠποτελῶσι τῷ παραπλησίαν δύναμιν ἔχειν ταῖς ἀποφάσεσιν, 

ὅπερ ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέζερον παραδώσει... λαμβάνει δὲ τῶν 
ὥ ἄνευ ἡπθώμῶ αὶ τὰς καθ᾽ ἕκαςα ἀλλὰ τὼς ἀπροσδιορίςυς, 
τῶν δὲ Μ' πρΥλΑυ ΜΝ, ὃ ὁ τὴν μος κατάφασιν ἀλλὰ τὴν 

μὴ ὁ ἑμιώνυμον εἴη, ἢ τῷ Ὑέει ἕν τι σημαίνει ἣ τῷ εἴδει ἢ τὴῆϑ καθόλω, ὡς τὸ αὐτῷ δηλονότι λόγυ ἡ ἐπὶ τῶν παραλελειμένων 

ἀριθμῷ, τύτων δὲ ἼἜΒΗΝ ὥριςαι" “ὃ δὲ ἀόριςον ἐχ ὅτω, κἂν 
ἑνικῶς αὐ προφέρωμεν, ὁ ἐκ ἄνθρωπος λέγοντες, ἀλλὰ κοινω- 

νίαν μόνον πρὸς ἄλληλα πάντων τῶν παρὰ ὲ ὃ σημαινόμενον ὑπὲ 
τῇ μά κατ᾽ αὐ τῦτο “ὃ μηδὲν αὐτῶν εἶναι ὅπερ ἐκεῖνο. 

προτάσεων ἐφαρμόζεντος. τῆς μέντοι καθόλιν καταφάσεως, τῆς 
τε ὡρισμένον ἐχώσης “ὃν ὑποκείμενον ᾧ τῆς ἀόριςον, ἐκ ἔλαβε 
τὴν κυρίως ἀπόφασιν τὴν ἀντιφατικῶς ἀεὶ πρὸς αὐτὴν ἀντοκει-- 
μένην, ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐλέγομεν πρότερον, τὴν δοκῶσαν Κὶ ἐπαμφο- 

διὸ ἢ λέγει ἑνικῶς “κὶ δὲ ἀόριςον." τῶτο “ὃ ἄνομα εἰκότωφ ἀνυΐ- 30 τερίζειν αὶ κ συβέδειν τῇ τε ἀντιφασκύση κα ἡ τῇ μκωντίῳ, μᾶλλον 

γυμον ἐκάλεσεν ("), ἐνδεικνύμενος “ὃ ςερητικὸν αὐὸ δηλῶν τῦ ση- 
μαινομένω ὑπὸ τῷ ὡρισμένα ὀνόματος... λέγεϊ δὲ τῶτο δηλο- 

νότι περὶ τῆς ἁπλυςάτης καταφάσεως τῆς ἐξ ὑποκειμένυ μόνον 
κ ἐδεηγοβν 16: περὶ ἧς ὦ πρόκειἢ αὐτῷ νῦν διδασκειν. ὥςε ὁ 

μότοι τῇ ἀντιφασκιίσηῃ ταὐὴν δυναμένην" τοιαῦ ἢ ἥ τε “ὧκ 

ἔςι πᾶς ἄνθρωπος" (-. 17) ἡ ἡ “ὧκ ἔςι πᾶς ἐκ ἄνθρωπος" Ὁ. 18), 

ἡ τῇ “αὶ πᾶς ἄνθρωπός ἐςιν," ἡ δὲ τὴ “ὁ πᾶς ὑκ ἄνθρωπός ἐςι" 

ταὐὸὺν φθεγγομένη. τῶτο δέ, διότι ἐκ ἦν προκείμενον παράδιδόναα 
χρὴ ζητεῖν πῶς ἂν ἀμ έβρε τῦτο ἢ ταῖς ἐκ τρίτυ οὐβμμλμα 35 γῦν παλιν τὴν ἀντιφατικὴν τῶν προτάσεων ἀντίθεσιν, ἀλλ᾽ ἐπιση- 

ρυμένυ καταφάσεσιν ἢ ἣ ταῖς μὲ' τῷ τρίτυ. ἀλλὰ πῶς ἑξῆς τύτοις 
ἐπιφέρει ἄνευ ῥήματος μηδεμίαν εἶναι κα μόνον κατάφασιν ἀλλὰ 

ὁ ἀπόφασιν, εἴπερ τὸς ἀποφάσεις ἐκ τῶν ἀορίςων συμβαίνει 
γίγνεῦ, ῥημάτων ; ἢ ῥητέον, ὅπερ ᾿Αλέξανδρος φησίν, ὅτι “ὃ ἀόρι- 
--------- ἀ 

(Ὁ 8οδιλ. 1 ν. 378: τϑοῖθ Ὡυ] πὶ αἱ βαγεηταπι ργοροδίτῖο- 
πῦπι ἀκ ἰμδηϊτἰς γε ὶ5 ἔδοὶϊ - ἰμβηῖα δαΐπι γεγθα ἴυηο βυπὶ 'π- 

Βηΐϊα οὐπὶ δυΐα βυηϊ, δὶ γετο ουπὰ ᾿ῃ Βα ῖο ποταΐης ἰυπραπίυγ δυϊ 
δηϊίο ποιηΐηθ, πο ἰηβηΐϊα σογρα ἴαπὶ βυμῖ βοὰ ἢΠηϊΐα, οαπὶ Ὠ6- 

δαϊίοωε ἴδιαι ἰπ ἰοΐδ ῥτοροβιἰοας ἱμιο Πραπίαγ. δἰ Ἔγρο, 
αυειρδἀπηοάμυμι δἴοϊοὶ νοϊυπὶ, δά ποπιΐμα πορϑίϊοσιεβ ρομεηΐυγ, 
οἱ εβϑεὶ “Ὥοῃ Βοπῖο διρυΐαι" περϑῖϊο, δπιδίρυυπι 6886 ροβδεῖ, 

8 ᾿πῆπίϊυπι ὨΟΙΏΘΙ 6556ῖ., 8. ὙΘΙῸ 

ἐ βμίίυπι οὐτα περϑιίοης οοπἰπποίυχα. 

μήναθχ μόνον ὅτι προηγῦνο αἱ ἐξ ὡρισμένα τῷ ὑποκειμένη προ-- 
τάσεις τῶν ἐξ ἀορίςυ. ἅμα δὲ ἴσως ᾧ διδάξαι ἡμᾶς ὁ φιλόσοφος 
ἠβυλήθη ὅτι ἡ αἱ τοιαῦ προτάσεις συντάττοιντο ἂν ταῖς ἀποφαΐ- 
σεσι. δεῖ δὲ ἐφιςάνειν ὅτι ἀκριβὴ ἐν τύτοις ὁ ̓ Αριςοτέλης παρα-- 
δείγματα παρέθετο τῶν ἐξ ὑποκειμέναυ ἢ κατηγορυμέψε προταί-- 
σεων, “ἕςιν ἄνθρωπος" εἰπὼν ἡ “ἔςι πῶς ἄνθρωπος," ἀλλ᾽ ὁὶ καθά. 
περ πρότερον ἔλεγεν, “ἔςιν ἄνθρωπος λευκός" (ἢ) ᾧ “ἔςιν ἄνθρωπος 
καλός," αἱ ἦσαν ἐκ τρίτυ προσκατηγορυμένυ προτάσεις. 

(Ὦ 8οξδιλ. 1 Ρ. 314: πυπιοταπι ργοροβίοπαπι 4085 ὩΟ5 80-- 
Ρτὰ αυοφυε ἀοδοιρδίπηιβ, ἦρ86 δυλίεοϊς (Αὐἰβϑίοιοὶς5), οἱ ἱηβηϊας 
χυϊάεπι ργῖυ5, ροδῖ γθσὸ οοῃίγαϊαοθιίἐβ. οἱ δὶ φυ]8 δὰ 111ὰ γενδσ.- 
αἴὰν οἱ δὲς ἱπίσμαϊξ δαϊμυμι, ἴῃ 40 γεὶ ποβίγα γεΐ Αὐἱβιοιεὶὶς 
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[ἢ 127 ὃ. ἄρχε καὶ ἦν ἐντεῦθεν “ὃ τῆτον τῷ βιβλίν κεφα- 
ἴϑιλαιον, ὅπερ ὐρὰ εϑεὰ εἶναι περὶ τῷ τῶν ἐκ τρίτυ προσκατγχθρυ μένω 

προτάσεων. δεῖ δὲ ἢ ἐν τύτοις ς πβν διασαφῆσαι. τὰ ὑπὸ τῷ ᾿Αρι- 
ςοτέλως λεγόμενα, πρῶτον ἡμᾶς ἐπισκέψας, τίνα τε τρόπον ἐπὶ 

τύτων τῶν προτάσεων ἐκ τῶν καταφάσεων ποιῶμεν τὰς ἀποφά- 5 τυχὸν ἄνθρωπον δίκαιον ἣ μὴ εἶναι, δῆλον δὲ ὅτι 
σεις, ἢ πῶς ἂν λαβόντες αὐτὰς μὲ" τῆς προσηκύσης ἀκριβείας 

συνέλωμεχ αὐτῶν “ὃν παντα ἀριθμόν (Ὁ... Ὁ. 128 δ. τύτων προ- 
ληφθέντων ἐπισκεψώμεθα ἑξῆς τὰ δα τῆς ἐκτεθείσης ῥήσεως ὑπὸ 

' τῷ ᾿Αριςοτέλως ζεγόκενει ἐνταῦθα ἢ Μμ δ πάνυ ἀσαφῶς καὶ ἃ δι᾽ αἰνι- 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΒΕΒΝΈΕΊΙΆΑΣ. 

ἊΝ , 

ω δῶ ἐ ὐφτ ες. 
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ὁμοίως ταῖς » μέρος, ὡς ἔμπροεν διωρίσαμεν, καθ᾽ ἑνὸς μέ»- 

τοι ἢ τὸ αὐτῶ κατηγορῦντες αὐτὲς ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ἢ κατ᾽ ἐπί- 
νοιαν ἀεὶ διαιρεῖν εἰκότως μετ᾽ ἐκείνν φαβ' τό τε ἀληθὲς ἢ “ὃ 

ψεῦδος" ἀνάγκη γ) τῶν τε ὄντων ἡ τῶν μὴ ὄντων ἕκαςον ἣ εἶναι 

4 πεν 
ἔννοιαν θεωρῶντες τὰς προτάσεις περὶ ὧν ὁ λόγος, ἢ “ὁ ἐπὶ πλέον 

ἢ ἐπ’ ἔλαττον ἀληθεύειν ἐπ᾿ αὐτῶν λέγομεν, ὥσπερ ᾧ ὅταν τῷ 
ἀνθρώπυ λέγωμεν ἐπὶ πλέον εἶναι “ὃ ζῷον" ἀδὲν 7) ἄλλο διὰ τύτυ 
σημαίνομεν ἢ ἢ ὅτι ἐφ᾽ ὧν ἃ ἄνθρωπος ἀληθὲς κατηγορεῖν, ἐπὶ 

: γμάτων ῥηθέντα, πρὸς δὲ τῷ πέρατι τὸ προτέρυ βιβμίυ τῶν ̓ εϊαι 40 τύτων ὃ ὺ ὃ ζῷον, καὶ μέτοι ἔμπαλιν... ἴ.431.. λοιπὸν ἐπισκεψυΐ- 
! τέρων "Α, ᾿Αναλυτικῶν (ε. 46) διηρθρωμένως. π' «παραδιδόμενα ὅθεν κα ὃ μεθα εἰ ὥσπερ ἔχωσιν. αἱ ἁπλαῖ προτάσεις πρὸς τὰς ἐκ μεταθέ- κ Κ “ ἐτνῦρ 
λαβόντες οἱ ἐΐ Ἰξιγπταὶ παρακολυθῆσαί τε τοῖς διὰ τύτων ὑπὸ τῶ σεως, ὅτως ἔχυσι καὶ ὸ αἱ φερητυὰ πρὸς αὐτὰς πάχιν τὰς ἐκ μετάν 
φιλοσύφυ ἰς ἠδυνήθησαν ἢ διασαφῆσαι αὐτά. τῶν δὴ θέσεως, τυτέςσιν εἰ ὥσπερ ἡ ἁπλῆ κατάφασις ἐπ᾽ ἔλαττόν ἐςι 

γνομένων ἐν ταῖς νῦν προκειμέναις ἡμῖν προτάσεσι δύο ἀπροσ- τῆς ἀόριςον ἐχύσης “ὃν κατηγοριίμενον ἀποφάσεως, ὕτω ἢ ἡ ςερη- 
διορίςων ἀντιφάσεων τὴν (' ἑτέραν καλεῖ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἁπλῆν, (6 τικὴ ἀπόφασις ἐπ᾽ ἔλαττόν ἐςιν αὐτῆς, ᾧ ὥσπερ ἡ ἁπλῆ ἀπό- 

τὴν ὡρισμένον “ὃ κατηγοβίήμεενον ἔχυσαν, ὡς κατ᾽ αὐὺ τῶτο τῆς ᾧασις ἐπὶ πλέον ἐςὶ τῆς ὑπ᾽ αὐτὴν τεταγμένης ἀορίςυ καταφά-. 

ἑτέρας ἁπλυςέραν ὅ πδδν. τὴν δὲ ὑτόραν ἀόριςξον διὰ “ὃ ἀόριξον σεως, ὅτω ἢ ἡ ςερητυιὴ χδτάφεαι ἔξι δὲ τύτω πᾶν τὀναντίον 
ἦναι ἃ ἐν αὐτῇ κατηγορόμενεν (Ὁ. ὁ μῴτοι ἑταῖρος αὐτ αὐτῷ ῷ Θεό- 

φραςος ἐνομάζει αὐτὴν ἐκ μεταθέσεως, δι᾽ ἣν ἑξῆς ἐρῶμεν αἰ- 

ἀληθές" ὅτε δ ἡ ἀπόφασις ἣ ςερητικὴ τῆς ἀορίςυ ἐπ᾽ ἔλαττον 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πλέον, ὅτε ἡὶ κατάφασις ὁ ἐπὶ. πλέον ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον. ὅτι 
τίαν... ἐκτιθέμενος ὦ πὶ ἐπὶ διαγράμματος τὰς προτάσεις, ὅ᾽ Ἰὰ Ὁ δὲ τῦτο τως ἔχει, ῥᾳδίως δείξομεν. 

ὼ ἡμὲς ὑπετάξαμεν,, δὴ “ὐπὸ τὴν πλὴν κατάφασιν τάξας τὴν 

ἰὸς ιν, ἀναγκαίως λοιπὸν ὑπὸ τὴν ἀπόφασιν τὴν ἁπλῆν 

τίθησι τὴν ἀδριςον κατάφασιν", διὸ αὶ ἐκάλεσεν αὐτὰς Θεόφρα- 
φος ἐκ μεταθέσεως, ὅτι Μετατέβει α αὐτῶν ἐν τῷ ᾧ διαγρ ) διαγράμεμιαιτι 

ἧτ 
180. ἄμεινον δὲ ἴσως ἢ ταῖς ἐννοίαις τῷ ΤΈΘΕῸ ἀκο- 

λυθότερον ἀπὸ τῶν πραγματων πιςῦς “ὃ ἐπ᾽ ἔλαττον εἶναι τὴν 
ἄγεν πρόσδιοβιδμ λεγομένῃ ἀόριςον κατάφασιν τῆς ἁπλῆς ὠπο- 
φάσεως. εἴ τις ἅ γάρ ἐ ἐσω αὶ δίκαιος ἄνθρωπος, ὅτος δίκαιος ὦ ἄν- 

ἢ. 138. εἶτα πρὶν διδάξαι πῶς διχῶς λόγον (τῶν προτά- 
σεων αἱ ἀντιθέσεις), πρότερον ἐπὶ παραδείγματος ὑφηγεῖἢ πότε 

λέγε προσκατηγορεϊοις “ὃ ἔςιν, ὅπερ ἐκάλεσεν ὄνομα ἣ ῥῆμα, 
διότι ῥῆμα μῶν ἐςιν ἅτε προσσημαῖνον χρόνον, ἐδὲν δὰ κωλύει ἢ 

25 ὄνομα αὐὸ καλεῖν κτ' τὴν ἔννοιαν καθ᾽ ἣν ἐλέγομεν πάσας τὰς 
σημαντοκὰς φωνὰς ὀνόματα προσαγορεύεωζ. . ἡ ἀδὲ ὅτως ἐπή- 
γαγε τὴν κατασχευὴν τῷ διχῶς λέγε, ταύτας τὸς ἀντιθέσεις, 

ἀλλὰ νῦν ' ὡς  δήλυν τύτυ ὄντος ᾧ ἂ μέγεθος τῆς ἑαυτῶ νοερῶς 

ἕξεως ὃ συμπέμομα α μόριν τεπὲς μᾶλλον δὲ “ὃ ὠχόλυθον τῷ 
ϑρύπὸρ ὁ ἐκ ἕξιν" αὶ μὴν εἴ τις ὑκ ἔςι δίκαιος ἄνθρωπος, ἤδη  ἔςιν 30 συμπεράσματι, ἐπαγαγὼν “ὥςε διὰ τῦτο" (λέγει δὲ “ὃ διχῶς 

ἀ » ὁαάως ἄνθρωπος. ̓  ἐπὶ γῶν τῷ ὅλως μὴ ὄντος ἀνθρώπυ ἀληθεύα 
ἣὶ ἡ ἁπλῆ ἀπόφασις, ψεδῷ δὲ ἡ ἀόριςος κατάφασις. ἡ δέ γε 

Ἐρετιβὲ ἐπιχείρησις, ἣ ἢ αὐὺς ὁ ̓ Αριφοτέλης πρὸς τῷ τῆατ τὸ 
πρώτα τῶν ᾿Αναλυτικῶν (ε. 46) φαίνεῦ χρώμενος, ἐπὶ δ! ἄ τῶν ἀὠν- 

λέγεςκ, τὼς ἀντιθέσεις) “τέτταρα ταῦτα ἕςαι." εἴρη δὲ τῦτο 

» ἔλλειψιν τῷ μόρια" τέτταρα δ μόρια ἡ τέτταρες προτάσεις 
εἰσὶ τῶν δύο ἀντιθέσεων, τῆς τε ἁπλῆς ἢ τῆς ἀορίςῳ κατηγορυ- 
μένῳ χρωμένης. ἐφεξῆς δὲ ἡ τὴν κατασκευὴν σαφῶς ἐπογει τῷ 

τιφασκυσῶν ἀλλήλαις προτάσεων, ὅπερ ἐν ἐκείνοις ὑπέθετο, εὐο- 35 διχῶς ἐνταῦθα λόγεωχ, τὰς ἀντιθέσεις τὰς τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ 

χρωμένας (ἢ) ᾧ τέτταρα αὐτῶν γίγνφως μόρια, δι᾽ ὧν φησὶ δώσει, ἐπὶ δὲ τῶν συναληθεύειν ποτὰ δυναμένων ἀὦ προχωρήσει. 
ὅλως δὲ χρὴ ἐφιςανειν ὅτι τὰς ἀπροσδιορίςες ἐπὶ διαφόρων Κ τῦ 
ὑποκειμένα μερῶν ἅμα δυναμένας ἀληθεύειν καταλαμβάνομεν 

ἀϊεροοίιῖο ἀϊδογερεὶ αἰ]! οηΐον ἀρηοβοῖς : Ὧ08 ΘὨἷπι οἱ οΟμ ΓΑγ ἃ 8 
Ῥτοροδυίπιυϑ εἴ Ββυροοπίγαγίαθ, Αὐίβίοιοἑοϑ Ὑ6γῸ βοϊυπιὶ οοηίγα- 
ἀϊςίοτίο δἰ ἱπιεὶ οοπίγαίδοοτιο5 ορροβίϊαδααθ ργοροβυϊῇ. 
(ὦ δοέιλ. 1 ν. 314: χυοὰ δαΐδπι ἀἰοίτας ροιΌΡδουγωπι εδὲ 

εἰ εἐχροβίϊυπι ἃ ρἰυνθυβ ἱμουγαῖθ, φαογαπι οὐπὶ ἰαάϊοῖο οοπιρο- 
Ἀεμιἱ σπυπηεγαθο βεηἰ θη 85. 

(ΓὉ) ]οαηπεϑὶ ὁ κατηγορύμενος ὅρος τὸ ὗ προσλαμβάνων ἀρνητικὸν 
μόρων ὁ ποιεῖ ἀποφατικὸν ἀλλὰ μᾶλλον καταφατικόν, καὶ καταφατικὸν 
ὑχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἣν οἱ περὶ Θεόφραςον ἐκ μεταθέσεως λέγνυσιν, ἀόριςον δὲ 
ἢ ᾿ 

(ὦ 8δοδιλ. 1 Ρ. 318: αἷι Ηδτιταΐπυβ τυῖραβ τηοᾶίδ οὐπὶ ἰη8-- 
Ὠἰίο ποηνίῃθ ργοροβίζἰοτιθς ρο588 ρχοίοσγὶι... δϑὰ ᾿ἷς ἰοῃμθ ἃ 
τοῖο ἰμιοΠεοῖυ οἱ ταιΐοης δοηϊθηα δα ἀἰβογορδῃβ μδ5 ἰηϊογροδβαϊξ, 
40.886 δυὶ εχ υἱγίϑχυε ᾿πβη1|5 δαὶ αχ βυλίεοιο βεγεηὶ ἰμβηίίο. .. 
Ὧο85 δυίετι Ῥογρμυγίαπι δοαυθηῖε οἴἰφυς ἀοοιϊβδίπιο Υἱγὸ ὁ08- 

νΝ 

Ψ " 

ς .Φό. 
δὰ 

"5 ὥναφζ, Ε 

βεῃιθηῖε8 μοο ἀἰϊοϊπιυθ, 6586 ΄υδίίαος μγοροδίιίομεα, αὐυδῆυπὶ ἢ 
ἄυδε χυϊάδπι εχ βη 8 ποι ῖρυ5 βυηϊ, ἀμδθ γεγο ες ἱπβη δ 

δομλἑμυ5 ᾿γδεαϊςδίϊβ... ἰά.. ρΡ. 384: εβὶ δ]1α χυόχαθ 51} }}- 
εἷος δχροβίῖο, χυᾶπὶ ΑἸοχαπάειν ροβὶ τυ δ ἃ] 65 ἐχροϑβίίοῃοθ, 
ἴπ αυΐδυ5 δηἰϊμοδάνετιϊς, δαϊάϊὶ μος τηοάο. οὐ δίηϊ, ἱμαυὶϊξ, 
αυδίίυον ργοροδβιεἰομαβ, χυδγυπὶ ἀυδα δυηϊ ᾿Ἰηβηϊ 66 ἀυ.86 γα ΓῸ 
δ᾽ Πρ] οα5, ἀπδθ, ἱπαυΐξ, ἱηβηΐ δα θαυδιιιεῦ 56 μαρεπῖ ϑοοῦν 
ἄππι δῇ γπιαϊϊομαπι εἰ ποραϊίοηοπι δὰ ργιναϊοσίαδ, ἀσδα γεγθ 
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“λέγα δὲ ὅτι. “ὁ ἔφιν ἣ τῷ δικαίῳ προσκείσεῦ ἢ τῷ  διιαίῳ" ὸ ἐπ᾽ ἔλαττον ἀληθεύειν, τως ἔχυσι ιᾧ αἱ ἁπλὰϊ.. συνεβάλλετο 
τς ΟΕ Ἐ2 ἄογὺς ἊΝ ̓τπὸ ἑξῆς, ἐν εἷς ἡ ἀξιρῖ ὡς ἐπὶ τῷ ἐκτεθέντος διωγράμματος τ ὅρα ἡμῖν τὰ. σρληφθώτα περὶ τῆς ἀκολυθίας τῶν προταίσεων᾽ ᾿ 

᾿ τε διαφορὰν τῶν προτείσεων ὃ ὃ τὴν ἀκολυθίαν θεωρεῖν. ταῦτα β πρὸς κατανόησιν τῆς ῥήσεως τῷ ᾿Αρισοτέλως. οἴδαμεν ὧν ὅτι. τῶν 
ΥΣ "πε ἐρα σε ὦ ἦν δῆλα, πλὴν ὅ ὅτι ὃ “ὡςε. Κ, Ἶ ἐπέφασιο" σημαίνει αὐὺ ὁ ὥςε ὺ ἐξηγητῶν οἱ ἀκριβέξεροι γραφεσι ἢ ἐνερ ἐξήγησιν τῆς ῥήσεως 

' “ ποῶν τὴν ἀπόφασιν, “ὃ “ἐκ ἕςιν;" ἣ τῷ ἀκκὺν προσχκείφεῦ ἢ 5 ταύτης, ἡκὼ βέδν ἀρέσκεοαί φασιν ἅτε πολλῷ ἑπλωςέρῳ 
τῇ ὁ δικαίῳ, καθάπερ ὃ ἕξιν’ διόπερ “ὃ ποιήσει δύο καταφαῖ- ὅση τῆς προειρημένης ὶ ἢ ἐκ ἀναγκαζύση ἡμᾶς, ὅπερ αὐτοί φασι, 

σεις, “ὃ δὲ δύο ἀποφάσεις.. ἐπεὶ δὲ μεταξὺ τῷ τὸ εἰπεῖν τὸ ὠἀκό- μαντεύεῶᾳ, ἐ διάνοιαν, τῷ ̓Αριξοτέλως" ϑξῶσ! κατάφασω 

λυθον, ὡς ἐλέγομεν, τῷ συμπεράσματι, “ὃ “ὥςε διὰ τῦτο τέτ- ᾧ ἀπόφασιν μὴ τὰς ἁπλᾶς λέγενχ, προτάσεις, ἀλλ᾽ αὐ “ὃ κατας 
παρα ταῦτα ἔςαι;" ἢ -ττῆς κατασκευῆς τὸ δυο εἶναι ἀντιθέσεις φατικὸν εἶδος τῶν προτάσεων ἢ “ὃ ἀποφατικόν. τῶν δὲ τεττα- 
ὼ τέτταρα αὐτῶν τὰ μόρια, φησὶν “ὧν τὰ Κ' δύο πρὸς τὴν κατά- 19 ρων μορίων τῶν δύο ἀντιθέσεων, τῆς τε ἁπλῆς ᾧ τῆς ἐκ μεταθέ- 
ῴασο ὺ. ἀπέφασιν τῶν ἁπλῶν ἕξει Ψ' ἃ ςοιχῦν ὡς αἱ ςερήσεις, σεως, τὰ ' ὄνο τὰ ἐκ μεταθέσεως ὅτως ἔχει πρὸς αὐὸ “ὃ εἶδος 

σὰ δὲ δύο ὅ, " Σφιγιὸς Κα κελαιῆς ψ. ὃν Δυκόφρονα, γῆρυν ἐκ- ᾧ τὴν δύναμιν τῆς καταφάσεως ἡ ἀποφάσεως ὡς. αἱ φερητρὼ 
εἰς, ὡσκιδ μιμόμενος, πολλὰ δὲ πρώγματα τοῖς ἐξηγηταῖς παρανχων, τί τί προτείσεις., πῶς δὲ ἔχωσιν ἐχεῖναι; ἁπλῶς Κὶ καταφάσεις ἢ ἀπο- 

“»ν ἀεύχῶνγ παῖε ἕννοεῖν τῦτο ὃ ὃ ῥησείδιον ἐρῦμεν: φημὶ ὁ δὴ ὅτι τὴν διὰ πλειό- φάσεις ἐ λέγον, τὲ δὲ ὅλον τῶτο ςερητυὴ χἀταφάσεις ὼ ἀπο- 

νων ἐπιδέδειγ μένην ἡμῖν τῶν προταίσεων ἀκολυθίαν αἰνίττεῦ διὰ (5 φάσεις ὥσπερ ᾧ ὁ τεθνεὼς ἄνθρωπος ἁπλῶς Καὶ ᾿ ἄνθρωπος ἐὶ λέ- 
φύτων ὁ φιλόσοφος, κατάφασιν ̓ὰ ᾧ ἀπόφασιν καλῶν τῶν τὰς ἐ ἁπλᾶς γε, τὰ δὲ ὅλον τῶτο νεκρὸς ἄνθρωπος λέγε. τῶτον ἕν, φασί, “ὃν 

προτάσεις οἷς  ἀρχετύτυς, ἐπειδὴ αὖ προσλαβῦσαι κῷ τὸς κατη- τρόπον ἔχυσι ᾧ αἱ ἐκ μεταθέσεως πρὸς αὐὴ “ὃ καταφατικὸν ᾧ 
γορυμένως τὸ τὰς ἧς ἀῤνήσεις ποιῶσι τὰς ἐκ μεταθέσεως. λέγω δὲ ὅτι ἀποφατικὸν εἶδος" ὦ γάρ εἰσιν ἁπλῶς καταφάσεις ἢ ἀποφάσεις, 

τῶν εἰρημένων τεττάρων μορίων τῶν δύο ἀντιθέσεων (προείρη 5 ἀλλὰ ὁ ὅλον τῶτο ἀδριςοι καταφάσεις ᾧὶ ἀόριςοι ἀποφάσεις;. τὼ 
ἃ “ὥςε διὰ τῦτο τέτταρα ταῦτα ἔςαι"), τύτων ὅν τὰ Κα δύο 20 δὲ λοιπὰ δύο μόρια, τὰ τῆς ἁπλῆς ἀντιθέσεως, ἐκ ἔχει ὅτω πρὸς 

᾿ δηλονότι μόρια, λέγει. δὲ τὰς ἐκ μαϑαθεσεας προταΐσεις, πρὸς τὴν “ὃ καταφατικὸν ὺ ὸ ἀποφατοιὸν εἶδος αὐτοφυεῖς ἣ εἶναι ταύς- 
κατάφασιν Γὴ ἀπόφασιν, τατέςι τὰς ς ἁπλᾶς, ἔξει αὶ σοιχῶν, τας καταφάσεις ὼ ἀποφάσεις ἢ ἄνευ προοδήκης τινὸς προσαγό- 
ἀντὶ τῷ κ' συφειχίαν Γ᾿ ἀναλογίαν, ὦ ὡς αἱ φερήσεις" φ᾽ τυτέσων ὁ ὅτι ρεύεοχ, τοῖς ἐνόμασι τύταις δυναμένας, ταῦτα Α ὁ ἐχείνων λόγας, 
ὃν. ἔχυσε ςοἴχον ἢ ταίξιν ᾧ ἀναλογίαν αἱ ςερητυὴ προτάσεις πρὸς ἃ μὴν ἐμέ γε ἐπάγεῦ κἂν πολὺ ἔχεσα “ὃ “πιθανὸν ἡ ἐξήγησις 
τὰς ἁπλῶς κ᾽ “ἃ ἐπὶ πλέον. αὐτῶν ἣ ἐπ᾽ ἔλαττον εἶναι, τῶτον ἢ 25 ἄτοπον γδ ἡγῦμαι σαφῶς βοῶντος τῷ ᾿Αριςοτέλυς ὅτι νοεῖϊοὶ, βιός 
| αἱ ἐκ μεταθέσεως. “τὼ δὲ δυο᾽ φησίν “ὅ,, δῆλον πάλιν ὅτι μόρα λεῆ τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ἐκ τῶν εἰρημένων ἐν τοῖς ᾿Ανάλντικοῖς, 

ἐκ τῶν τεττάρων. ποῖα δὰ ἂν εἴη ταῦτα; δῆλαν ὅτι τὰ λοιτὶ περὶ αὐτῶν τύτων, ἔχοντας ἡμᾶς τὰ περὶ τῆς εἰρημένης τῶν προν 

παρὰ τὰ πρότερον εἰρημένα, τυτέςιν αἱ ἁπλαῖ προτάσεις ἐχ ἔξυσι τάσεων ἀκολυθίας μάλα ἐναργῶς πρὸς τῷ πέρατι τῷ πρώτα βι- 
κ᾿ “ὃ ςοιχῶν ὡς αἱ ςερήσεις" ὅπερ αὐὺς πρὸ βραχέων ἐνεδείξατο βλία τῶν ᾿Αναλυτικῶν παραδεδομένα, ὅπερ ᾧ αὐτοὶ συνομολο- 

διὰ τῷ ὅ, “τὰ δὲ δύο ὅ᾽ εἰπών, ἀλλὰ πρὸς τίνας ὑχ ἔξεσιν αἱ 30 γῶσι, πρὸς ἃ ταῦτα. μύειν,. ἄλλην δέ τινα τῷ ᾿Αριζοτέλως διαί. - 
ἁπλαὶ προτάσεις »τ' αὶ ςοιχῶν ὡς αἱ ςερήσεις: ἢ δῆλον ὅτι πρὸς νοιαν τῷ ὄντι ἀπομαντεύεοχ, [ ἀλλὰ πρὸς τί, φαίης ἄν, συμβαλεῖ 

τὰ λοιπὰ παρ᾽ αὐτὰς δύο μόρια τῶν τεττάρων, τυτέςὶϊ πρὸς τὰς ἡμῦ δ εἰδέναι τὴν εἰρημένην τῶν προτάσεων. ἀκολεθίαν;. φημὶ δὴ 
ἐκ μεταθέσεως. ἐπιδέδεικ) γδ ἢ τῦτο πράτερον ὅτι ἐχ ὡς ἔχνυ- ὅτι. πρὸς. τὴν γιγνομένην πολλάκις. ἐν τοῖς συλλογισμοῖς τῶν προ- 

σιν αἱ φερητοὺ πρὸς τλοὶ ἐκ μεταθέσεως Φ ἃ ἐπὶ πλέον αὐτῶν ἢ τάσεων μεταλην.. . 5.186. ζητήσειε δ᾽ ἂν τις περὶ τῶν σύνθετον 
35 “λσαν ἐν χατηγορύμεναν ἁπλῶν καταφάσεων, πῶς ἐπὶ τύτων 

Αἰ Ρ] θα 5 δὰ δια ΩΝ τ ονήαὶ 86 οἰπαί τοῦ ὯΟΠ ΓΕ μος τὸ ἀόριςον ἤτοι ἐν ἤτοι ἔκ κ μεταθέσεως λεγομένην τάφασιν πειήσε 

ΞΕ ΣΣ σπεα ταοάο... ἀϊοὶῖ δυΐομι ἀπ λτμα [υἰ5856 ἀΚΚΊΩΝ, βυὶ ἰοαρο- ἄρα καθ᾽ "  ἕκακον τῶν τῶν συντιθέντων των ὀνομάτω 
τὴ αὶ ΓΕ ἐχροπογεωὶ ἰόοιπι, εἰ φυοσπίαμα 4Ρ Ἠδγπηῖπο εἰ ιν, τ γησιν παραλαμβάνοντες ἢ ἕν τι ἐξ αὐτῶν, καὶ πποῖσν 
᾿Αβραβίο οἱ Αἰεχαηάτο αχροεϊἰοπεα δίηριϊαβ ργοίθγεηι ες τυ ]α Ἴ" εἰή, Ἢ ἰδὲ πῶς ἢ ς ἢ Ν ἐξ ὃ , ἰδὸῳ 
δοπιτατία οἱ ἴω ἐχροβί !ομίβις πηαῖθ δΡ ἰἩ] 19 φάτ εἰς ἀἰοοϊἀθαιία τερ- ὥςε μὴ δοκεῖν ἀποκληρωτικὸν εἶναι “ὃν λόγον; φημὶ τοίνυν ὡς εἴτε 

ΝῚ ,».,) “ “»ὝἭὝ ε 

Ρεγεγυμῖ, ἀγρίϊγαῖοβ ζαῖσδα ΠΡτατα Βυπς Ατἰβιοί δἷϊ5 αἱ αἴρπυπι ἢ παντα τ δυγτέθεντα, κατ ἡσιαν γατήγοροντο τὰ ὑποκειμένυ, 
4βϑθὶ Ἔχροηὶ οππῃίῃο ὭΘῃ Ρ0588, ται] οϑαυθ 1110 ἰερογθ νῖγοβ καθάπερ ἐπὶ τῶν. υρβισμβσῃς εἴτε ἡ ἵν τι ἐξ αὐτῶν κῷ συμβε- 
τοίδπι Βυΐυφ 1 γὶ ργβοίθγίϑ86 ἀοοίγίηδπι, φυοὰ ποχρ]οαθίίθα βηκός, ὡς ὅταν εἴπωμεν “ὁ Ξωκράτης ἄνθρωπος λευκός ἦτο: 
Ρυϊαγθηῖϊ 6596 οαἰρίμετα. --- 260 “Μαβεπί. ὅπως δὲ τῷ σοφωτάτω πάντως χρὴ τῷ κατηγσρυμένν᾽ προτθτος τὴν ἄρνησιν, ἵνα τὴν 
Ψελλῷ ἔδοξε, τηρῆσαι καὶ ἐνταῦθα τὴν αὐτὴν ἀνκλόγιαν,. καὶ εἰπεῖν ὡς ὃν ἴητυ μένην ποή ΠΝ μεν ἧς αταφαδιν πρὸ δ᾿ ἅπαν, υἷς ἐν ΕῚ κατηγο ρέ: 

λόηον ἔχυσιν «ἱ ςερητικαὶ πρὸς τὰς ἁπλᾷς (Δάἀ 46 τῦτον καὶ αἱ ἐκ μετα- 

βϑέσεως γεὶ εἰτη}}6 αἰϊχαϊἀ). ὥςε τὴν προτέραν ἑρμηνείαν, ἦν ἡρμηνεύ- 

σαμεν ἀκολυθήσαντες τῷ Ῥελλῷ,. ὅτι ὁμοίως ἔξει ἡ ἀκολύθησις ἐπὶ τῶν : 

“προσδιωρισμέγων προτάσεων ὡς ἐπὶ τῶν ἀτοα τι ἐάσατε κατὰ σκότον | α 137. ἐπὲ δὲ γεγράφθαι φασὶν ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγρά- 195 

45 μενον αὐτὴν ἐξακείοντες, ἢ ὁ μόνον ΠΣ ὲ μόριον ᾧ τυγχάνει 

συντεταγμένη. 

ἠλιίσκεσθαι. .. ᾧῴων “ὅτι ὃ ἔςιν ἢ τῷ ἀνθρώπῳ προσκείσεῇ ἢ ε τῷ ὅχ » ἀνθρώπῳ," ἦΣ 

ὡ Ω 

νι κυ 24}... ,ρ΄4 ΡΩΝ Ξ Ἢ ΖΝ ΕΜ ̓
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ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΑΣ. 

 ἦλέαι χρὴ ὅτι κἂν ὅτως ἡ “γραφὴ ἔχῃ (Ὁ, ὃ ἄνθρωπος, ὅπερ 
| φησὶν ὁ φιλόσοφος. Πορφύριος, ἐχ, ὡς ὑποκείμενον ἀλλ᾽ ὡς κατη- 
Ἰ γοριίμενον, ἀντὶ τῷ δίκαιος ἢ Ἶ λευκός εἰλῆφθαι φήσομεν, ὡς ἐπὶ 
ὶ ᾿ 
τῆς προτάσεως τῆς λεγυύσης “ὁ Καλλίας ἀνθρωπός ἐςιν." 
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ποτε" ὕτως ἀκυςέον, ἐχ ὡς πασῶν. τῶν κτ' διάμετρον ποτὲ 
συναληθευυσῶν (τῶτο γδ ὠδύνατον) ἀλλ᾿ ὡς τινῶν ἐξ αὐτῶν, 
οἷον τῶν ἀποφείτεων, συϊκληθευνσῷν ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης, 
ὡς εἴριῦ, τῆς μήτε ἀναγκαίας μήτε ἀδυνάτυ.. ἢ τἀῦτα σα- 

“): {188 ὃ. ὅτι δὲ τὴν μῶν τῶν προτείσεων ἀκολυϑίαν 4 φῶς εὐρήσομεν ὁ ὁ διαριζόμενον μένον ἀλλὰ ἢ) δευινύντα “ὃν ̓Αρεὶ 
35. μρότερόν τε παρεδίδυ ἡμῖν δ᾽ ̓ Αβιοθδέλης : ἐπὶ προτάσεων 

ἐπῤυσθερρίσων, δι᾿ ὧν λεγε“ 'ὧν τὼ μὶ δύο πρὸς τὴν κατάφασιν 
ἢ ἀπόφασιν ἕξει καὶ ἃ ςοιχῶν ὡς αἱ ςερήσεις, τὰ δὲ δύο ὃ" 
φρ. 19 Ὁ 28). αὶ νῦν ἐπὶ τῆς ἐτιφάσεως τῆς καθόλε καταφ 

φοτέλην πρὸς τῷ πέρατι: τῷ πρώτα τῶν ᾿Αναλυτικῶν. «. ἀλλ᾽, 
εἰ δεῖ μὴ παρέργως ἀκροῶοϊ, τῶν ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλως λέγον 

μώων, ἄξιον οἵμαι ζητῆσαι διὰ. τίνα αἰτίαν ἐπὶ μόνης τῆς ἀντι- 

θέσεως τῆς καθόλι καταφάσεως πρὸς. τὴν: μερικὴν ἀπόφασα 
σεως πρὸς τὴν μερικὴν ἀπόφασιν τὰ αὐτὰ ἡμᾶς δέωυράν ἐξωῖ ε 48 ὁμοίως ἔχειν φησὶ τῶν. προτκοϊων τὴν. ἀκολυϑίαν τῇ ἐπὶ τῶν 

ἐδὲν ἕτερον, σαφῶς ἐδήλωσεν ἐπαγαγὼν “πλὴν ἐχ ὁμοίως τὰς κ' ἀπροσδιορίςων. - μήπατε ὃν οἷς ἐπὶ τῶν ϑαολοίπων. ἐκτιφάσεων, 
διάμετρον ἐνδέχ εἴ. συναληθεύειν, ἐνδέχε).. δέ ποτε," δ’ ὅ λέγόι τῆς τε μερικῆς καταφάσεως πρὸς. τὴν καθόλν. ἀπόφασιν ἡ τὴν 
ἄν “ὃ διάφορον τῶν διαγραμμάτων, τῷ τε ἐπὶ τῶν. ἀπροσδιορίξωι τῶν καθ᾿ ἕκαςα, μνρέτι σωζομένης τῆς αὐτῆς ἧς ἐκολωίας" ἐπὶ 
ὺ τῷ ἐπὶ τῶν προσδιωρισμένων προταΐσεων. καθ᾽ ἑκάτερον 7.2 Ὁ τῆς τίς ἡ ὑδείς ἀντιφάσεως ὑδὲ' ὀνδίχῷ ιδῆξαί τὴν ἁπλῆν 
αὐτῶν 2 διάμετρον σιρβαδώ τετάχθαι τὰς καταφάσεις ἀλλν 45 κατάφασιν τῆς. φερητυκῆς ἀποφαϊσεώς ἢ ἐπὶ πλέον ἢ ἐπ᾿ ἔλαττον 
λως, τὴ μώμς λέγω ᾧ τὴν ἐκ μεταθέσεως, ἢ 

σερητικήν, ὺ τὰς ἀποφαδεις ὁ ὁμοίως. ἀλλ᾽ ἐπὶ (' τῶν ἀπροσδὶο- 

βίξων κτὶ τὴν ἐνδεχομίνην ὕλην τάς τε καταφάκεις συναληθεύειν 
Ἀλδται συμβαίνει ᾧ τὰς ἀποᾷαίσεις ἅτε ταῖς μερικαῖς ἰσοδυ- 

τὴν" ἁπλῆν. ἡ τὴν σαν. ὅτε ἡ εἴ τις. ἄνθρωπος δίκαιος, ἤδη ὠδεὶς ἄδυχος, ὅτε εἰ 
μηδεὶς ἄδιιος, ἤδη τις. δίκαιος. τί γδ εἰπόντες τὴν μέσην ἔχοιεν 

ἕξιν. ὡςε ὑκ ἔξιν ὀδεμίαν ὠκολυθίαν. ἀναγκάσαι. εἰ δὴ. τὰς 
ἁπλᾶς πρὸς τὰς ἐκ μεταθέσεως παραβάλλοις, ταῖς ' ἀποφάσεσι 

ναμέσας, ἐπὶ δὲ τῶν προσδιωρισμένων, περὶ. ὧν νυνὶ αὐτῷ ὁ λό- 20 τὰς καταφάσεις ἑπομένας εὑρήσεις, ὀκέτι μέντοι τὰς ἀποφάσεις 
γις, τῆς καθόλω καταφάσεως ᾧ τῆς ἐπὶ μέρυς ἀπεφάσεως, τὰς 

' καταφάσεις συναληθεῦσαι ἀδύνατον. καθ᾽ οἷἱανδήποτε ὕληγ, 

τὲς μόνοι ἀποφάσεις συμβαίνει συναληβεύειν Φ μόνν τὴν ἐνδὲ- 
χομένην" ἐπεὶ ) τῶν ἀνθρώπων εἱ Κα δίκαιοί εἰσιν οἱ δὲ ἄδικοι, οὗ 

ταῖς καταφάσεσιν. εἰ μ γ5 μηδεὶς μὴ δίκκιος, δῆλον ὡς πᾶς τε 

ὶὶ τῶν χῷ' μέρος ἕκαςος. ἔξαε  δύεαίος! αὶ μὴν εἰ ἔςι τις δίκαιος, ἤδη 

δεήσει. μηδέα εἶναι μὴ δίκαμον. αὶ μὴν ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαςα 
τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν, ἀρέχώβθοαν εὑρήσεις" τὴν δ 75 ἁπλῆν 

δὲ μέσην ἔχυσιν ἕξιν, φανερὸν. ὅτι ΤΑ ΒΑ συμβήσεϊ τὰς εἰς 25 κατάφασιν ἢ τὴν ἐκ μεταθέσεως ἀπόφασιν ἀντιςρέφειν ἀλλήλαις 
μώας ἀποφάσεις ἀληθεύειν, ἀὶ πᾶς ἄνθρωπος δίκαιος, αὶ πᾶς ἀν- 

ὕρωσος ἔλεον καὶ πᾶς ἜΡΝΟΣ ΠῚ ἜΡΙΣ (Ὁ ἃ ὄν “ἐνδέχεῦ δέ 

συμβαίνει. (Σωκράτης δίκαιός ἐςσὶ, Σξωκράτης. ὁὶ δίκαιος ἐκ ἔςιν), 

τὴν μότοι. ςερητοιὴν ὠπόφασιν ἑκακέρας αὐτῶν ἐπὶ πλέον εἶναι, 

ὁ ἀληθεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ ἢ τὴν μέσην ἔξιν καθ’ ὑπόθεσιν ἔχοντος. 

-- ὦ 8οδι. Ἡ Ρ. 8311: ἀμ ἀὐωωες ἀυοφυθ ἀϊεῖς᾽ δοτὶρία- Ὁ 140... προφανὲς ὁ διὰ ττων παραδιδόμενον θεώρημα" 19» 
τϑα εβϑς συΐρδπα, ποσὶ Ρ ἰἰοδορβὶ γεοῖθ ἀϊοαμιῖ, οἱ οιβομάϑπάδιη 30 φησὶ γ5 τοσαύτας εἶναι ἐντιφασεις ὶ ἐπὶ τῶν ἐκ τρίτα προσκῶ- δ 

ἢ εξβε βογίρζυγαπι. 5εά ποι δἰιπὶ ορογίυϊι οομζαπαϊί, δὶ ργοὸ Βοταΐῃ8 ! 
ΕΣ 

Ε΄ δὲ ποῦ Βοτηΐπα ἰυβίυπι εἰ Βοπ ἰυδίαπι ᾿πῖυ}} : Βδθο δηΐπι Ἔχαπι- 

Ἵ Ῥία δυηΐϊ ροϊία5 ἀυδτῃ Ῥτοροβ οηυπι πορεῤοίία.. ὭΟΏ ΘΓΡῸ 

“΄ ορογίαϊ! ΑἸ]οεχαπάναπι σοπϊυνθαγί αἸΐοσχυθ ἴῃ μᾶς γειέρεϊοδι: ἷπ 
40 πο5 ΡΒ] Οδορἤας ἐχειοεγα υο]αϊϊ, κἰουϊ Ῥογρβγτίυπι εἰ Ηετγ- 

τηγορυμέν προτάσεων: ἀορίςῳ ὑποκειμάνῳ χρωμένας, ὅσαι ἦσαν δ᾿ ον Ὁ 
αἱ ἐξ ὠὡρισμώυ τῷ ὑποκειμένν. δύο δὲ ἦσαν ἐκεῖναι καθ᾽ ἕκαςον 
προτάσεων εἶδος “ὃ οὔ᾽ ὃν ὑπακείμενον᾽ ὀνομαζόμενον, οἷον καθ᾽ 
ἕκασαι ἢ ἀδιόριςοι ἢ καθόλυ. ἢ ἐπὶ μέρυς. δύο ἅμα καὶ αδϑ. ὧν 

τϊθυπὶ ποῦ ἴα ραΡαῖ, φαΐ ἀΐουπι ἐχεπιρία Βὶς ε586 βπΠὶ Ῥτϑοάϊ- 35 ὺ παραδεΐγματα. πων τῶν τε ἁπλῶν ἡ τῶν ἐκ μεταθέσεως. 
φμὶ εἰ ̓βηλι, ἐὰ φυῖρυι5 φυοα!θαεὶ ρταςάϊοοίυμ) διϊ, ἀραυς δοοϊρὲ 
οροτῖεγε. . . Βδῃο ύοαυθ βου ρίαγατα (ρ. 19 ὁ 29) ἐπιεμἀδῃάδπι 
ε:56 ΑἸεχαῃάεν ορί πδίυν, ἰλοϊεπἀυπηαυα 6558 μος τῃοάο, δἰουϊ 

] Ῥυΐὰ5 φυοάὰς ἐχροβυϊπιυβ: 659 δηὶπὶ ΒΟςΟ ἴοοο οἱ ποπ 65ΐ Ἰυβῖο 

ἐξ 5οῃ ἰυδίο δἀϊαςεὶ (υμἶρο : εβὶ θηΐπι μος ἴοοο οἱ Ὡοὴ δϑὶ βοπηίηΐ ο 

, δϊδοεῦ. 564 ογάο αυΐάοπι ἰοῖϊα8 βοῃτοπιῖδα ἀδιρεηῖοτ ἐχροβὶ- 
1 ἴας οϑὲ, 5ἶνε 11} βογίρεῖο εἷϊ οἶνο ἴα ; Ὠδυῖγα θηΐτὰ σαυΐϊδηάα δῖ; 

εἴ ὑπὸ χαϊάεπι ρ]υβ ᾿δρεῖ ἐχεγοὶ ει, αἰϊεγα γνοσὸ οἰ δεῖβ, δορὰ 
δὰ ἀπαπι ἐπ οἰ ϊἐσοηϊίαπι υαἴχαχυα ρογνσαίυπί., 
(ἢ οἴ. Βοδιλ. 1|:}. 385 544. ἰά. ρ. 389: Ἠοιτηΐπυ8 δυξοπι 

Βος αἰϊίοι" δίς Ἔαχροβυΐξ, δἰ πη ο, ἱπααῖι, ἀυδ5 ἰδοίοπὲ ορροϑὶ- 
ὕοπεϑ χυαΐίυαον ργοροβιοῃο5, δὶ ἐμεγίῃς ἄυδο 5]πιρ] 1.65, ἀυδθ 
ζωβηϊίαο, ἀεοίογπιί αἴθ ἴδιπθα δαἀϊθοῖα. ἢος δυῖεπι 8'5 τῇ" 

δἰγαῖ... αἴσυθ μος αυΐίδεηι Ηετταϊπὺν Ὡοα τεοῖα ἐχροβ θη 
ἀοεως ογάίπεωι ἰὰγραὶ. Ἐπ 

ὀκ. ἄνϑρωπος. δίκαιος μὰ ἐκ: : ἄνθρινπορ, δίκαιος ὧι ἐτν, αἷρ 
ἁπλαῖ πλαῖ Κα ἐξ ἀορίςυ τῇ ὑποκειμόν . εἰν ἄνθρωπος ὃ ᾿ ἐςιν, 
ἐκ κα ἄνθρωπος αὶ δίκαιος ἐκ ἀεῖ δὴ καὶ Ὃ ἀόριςοι ἥτοι ἐκ κεύε θα 

σεῳς ἢ ἐξ ἀορίςυ πάλιν τῷ ὑποκειμένυ. ἡ δὲ λέξις (ἢ ἡ “ἄλλαι 

40 δὲ πρὸς ἃ ἐκ ἄνθρωπος ὡς ὑποκείμενόν τι προςεθέντος" ἐλλιπέ- 

ςερον ἔχει» “ὁ γὺ πλῆρες ὅτως ἂν ἔχοι, ἄλλαι δὲ δύο ἀντιφάσεις 
ἀντίκειν), τυτέςιν ἐξ ἀντικειμένων προτάσεων γίγνον), πρὸς “ἃ 
ὧκ ἄνθρωπος ὡς ὑποκείμενόν τι παραληφθὲν ἐν. ταῖς προτάσεσι, 

(Ὁ Δοδιλ. Π Ὁ. 391: ατυπῖαν εαίπι μδ6 ργοροδί(ἰομα5 58: 
ἰθεοῖο, 1ᾳ4 εϑῖ, πο βοπῖο, ἱ οπ)ἶΏ6, Ρταθαϊοδῖο γετὸ 680 ᾳυοὰ 

οεἴ Ἰυδίυβ: Βος 6βὶ εοἷπι αῃοά αἷς “δ]ἴαθ δαυϊδῃ δὰ πο Βοπιο αἱ 
δἀ κυ) ϊεοίυπι Δ]1αυοά δἀάλιιη,." 
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προςεθέντος αὐτῷ (τῷ ἐκ ἄνθρωπος δηλονότι) τῦ τε κατηγοριμένν χ ὑγιαίνων ἐ ἐξ ̓ἀπόφασιν:) ὅτε τῇ ᾿Αριςοτέλως δὲν τοῦτον 
ὴ τῷ  προσκατηγορυμέν, ὼὺ Ξάτηγορυμάνε Κι ἢ ὡρισμένα ἢ ἀορίςξυ, διὰ τῶν διβ᾽ αὐτῷ λεγομένων ἐμφαίνοντος. μήποτε ὗν ταῖς 
προσκατηγορυμέν δὲ ἢ δ καταφατικῶ ἢ ὠποφατικῶ. ριδδι εὐναῖς τῷ ᾿Αβσθταλας προσφυέξερον ἢ λέγειν ὅτι γε- 

2.- {141 δ. τινὲς αὶ τῶν ἐξηγησαμένων τῶτο “ὃ χωρίον ὑπέ- ραδὰς ἡμῖν τὰς ἐξ ἀορίςυ τὸ ὑποκειμένυ ἀντιφάσεις, πρότερον ἢ 
3. χαβὸν λέγειν “ὃν ̓Αριφοτέλην διὰ τύτων ὅτιπερ ἐν ταῖς προτάσεσι 5 ἐπὶ τῶν ἁπλυξάτων προτάσεων τῶν ἐξ ὑπμιθλοῖιν Ὁ ἡ κατηγορυ- 

γαῖς ἀντὶ τῷ ἔςιν ἄλλο τι ῥῆμα προσκατηγορύμενον ἐχύσαις, οἷον μέν μόνον, διὰ δὲ τῶν προσεχῶς προειρημένων ᾧ ἐπὶ τῶν ἐκ 

ὲ βαδίζειν ἢ “ὃ ὑγιαίνειν, ὡς ἐν ταῖς ἄνθρωπος δίκαιος ὑγιαίνει, τρίτυ προσκατηγορυμένα, ᾧ ἐν οἷς παρέθετο αὐὸ παραδείγμασι 

ἄνθρωπος δίκαιος βαδίζει, ἡ αὐτὴ γίγνε τῶν προτάσεων τάξις τ ἔςι λαβὼν πρότερον ἢ ὡς κατηγορεήμεον, δι᾽ ὧν ἔλεγεν “ἕςιν ᾿ 
τε αὶ ἀκολυθία ἥπερ ἐτύγχανε ἢ ἐπὶ τῶν “ὃ ἔςι προσκατηγοριίμε- ἐκ ἄνθρωπος, ἐκ ἔςιν ἐκ ἄνθρωπος," ἢ ἔσι, πᾶς ἐκ ἄνθρωπος, ἐπε 
νὸν -ἐχυσῶν, παντάπασιν ἀποπλανώμενοι τῆς τε τῷ ᾿Αριςοτέλυς 10 ἔς! πᾶς ἐκ ἄνθρωπος" (ρ. 19 ὁ ἴθ. δι᾽ ὧι ν δὲ προσεχῶς παρε- 
διανοίας ἢ τῆς τῶν λόγων αὐτῶν ἀκριβείας" ὅτε 5 ὁ φιλόσοφος δίδυ, ᾧ ὡς προσκατηγορόμενον, ἐν οἷς ἔλεγον “αὖὴ κ᾿ ὄν δύο 
φαίνεῦ τῆς τοιαύτης προτάσεως παραδείγματα ἡμῖν παρατιθέμε- ἀντίκειν,, ἄλλαι δὲ πρὸς “ὃ ὁκ ἄνθρωπος, ἔςι δίκαιος ἐκ ἄνθρω- 
νος, ὅτε ἐνδέχεῦ παρὰ “ἃ ἔςιν ἄλλο τι ῥῆμα προσκατηγορύμενον πος, ἐκ ἔςι δίκαιος ἐκ ἄνθρωπος, ἔςιν καὶ δίκαιος ἐκ ἄνθρωπος, ἐκ 

ίγνεοχζ. ἢ τῶτο ὁ μόνον τῷ ̓ Αριςοτέλει πιςεῦσαι δεῖ πρότερόν ἕςιν ὁ δίκαιος ἐκ ἄνθρωπος" (ρ. 19 ὁ 86), προτίθε) διὰ τύτων 
τε σαφῶς εἰπόντι μόνον “ὃ ἕςιν ἐν ταῖς τοιαύταις προτάσεσι 45 διδάξαι ἡμᾶς ὅτι ἡ ἐπὶ τῶν προτάσεων τῶν ἀντὶ τῷ ἔςιν ἄλλο τι 
προσκατηγορεϊος, ᾧ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς (1 1) ὅρον ἃ εἶναι ἀπο- ῥῆμα ἐχυσῶν ὦ προσκατηγοριίμενον (τῶτο γδ εἴρηἢ ὅτι ἀδύνατον 
φαινομένῳ “ὃν εἰς ὃν διαλύεῦ ἡ πρότασις, τόν τε κατηγορώμενον ἀλλὰ κατηγορύμενον, ἀορίςῳ μώντοι πάλιν τῷ ὑποκειμένῳ χρω- 
ᾧν ὃν ὑποκείμενον, ἐπάγοντι δὲ προςιθεμένω ἢ διαιρυμών τῷ εἶναι μένων, τῶτον δεῖ “ὃν τρόπον γίγνεθκ, τὰς ἀποφάσεις ὃν ἐγίνοντο ἢ 

ἢ μὴ εἶναι, ἡ μηδενὸς ἄλλυ. ῥήματος παριὰ τῦτο μνείαν ποω- τῶ ἕςιν ἐνεργείᾳ κατηγορυμέν..-. (. 148 ὁ. ἔοικεν ἐξ ἀρχῆς ἐν τὸς 
μόῳ: ἀλλὰ ᾧ ἡμεῖς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐναργῶς ἀποδείξομεν, ὅπερ ᾧ 20 περεύτίγμδοι ὰ ὑγιαίνειν ῥῆμα διαλῦσαι εἴς τε τὴν ὑγιαίνων μετο- 

πρότερον ἐπηγγειλάμεθα, δι᾿ ὧν ὁ ̓ Αριςοτέλης ζητήσει πότε τὰ χὴν ἢ ὃ ἔςιν. εἶτα πρῶτον παραθέμενος παραδείγματα προτά- 

ἴδια ἡ χωρὶς κατηγορύΐαενα δύνα) συμπλεκόμενα ἀλλήλοις μίαν σεων ἐξ ὡμσμόν τῷ ὑποκειμένυ, ὡς γνωριμότερα ἢ ὁδηγῆσαε 
ποιῆσαι κατηγορίαν ἡ πότε ὅ. ἕτεροι δέ γε ὑπέλαβον ζητέιως ἡμᾶς δυνάμενα πρὸς κατανόησιν τῶν ἐξ ἀορίςυ ὑποκειμένυ, ἐπεί- 
διὼ τύτων (ἢ) εἰ ὥσπερ ἐν ταῖς ἐνεργείᾳ “ὁ ἔςι προσκατηγορύ- γει τὰς ἐξ ἐκείνων γενομένας ᾧὶ ἀορίςῳ χρωμένας τῷ ὑποκειμένῳ, 
μενον ἐχύσαις τῷ κατηγορυμένυ ὀνόματος, οἷον τῇ δίκαιος, προ- 25 περὶ ὧν ἣν αὐτῷ προκείμενον λέγειν ὅπως ἐπ᾿ αὐτῶν ἐκ τῶν κα-- 

ταττόμενον “ὁ ἀρνητιιὸν μόριον ὁ ποιεῖ ἀπόφασιν ἀλλὰ κατάφασιν ταφάσεων γίγνονῇ αἱ ἀποφάσεις. δηλοῖ δὲ ἐπὶ τύτων μόνον τὴν 
ἐκ μεταθέσεως τὴν ἄνθρωπος ὁ δίκαιός ἐςιν, ὅτω ᾧ ἐν. αἷς δυνά- αἰτίαν ἀποδιδὲς τὸ μὴ ἄλλον τρόπον γίγνεως τὰς ἀποφάσεις. 

μει. περιέχε ἃ ἔςιν ἐν τῷ κατηγορυμένῳ ῥήματι, διαλυομένυν τῷ εἰπὼν μέντοι μὴ χρῆναι τῆς πᾶς ἐκ ἄνθρωπος ὑγιαίνει λέγειν 
ῥήματος ἐκείνυ, καθὰ ἢ πρότερον ἐλέγομεν, εἴς τε τὴν οἰκείαν ἀπόφασιν τὴν ἐὶ πᾶς ἄνθρωπος ὑγιαίνει, τὴν αἰτίαν τύτυ ἡπνρ 

᾿ αὐτῷ Μετοχὴν ὼ ὃ Ὡς προταττόμενον πάλιν “ἃ ἀρνητικὸν μόριον 30 σιν εὐθὺς ἐπάγων ἊΣ ἡ πᾶς κα “ὃ καθόλυν σημαίνει ἀλλ᾽ ὅτι 
τῆς μετοχῆς ὦ ποιήσει ἀπόφασιν ἀλλὰ κατάφασιν ἐκ μεταθέ- βόλι." ὅτιπερ ὅ τι " , δηλοῖ τῷ φιλοσόφῳ, διὰ τῶν πρότερον μ 
σεως" ἡ αὶ ἢ λόγυσα πρότασις “ἄνθρωπος βαδίζει" ταὐὲν ὁμο- μένων παρεςήσαμεν, “ὃ ῥισείδιον αὐὴ τῦτο ἐξηγησάμενοι." 
ΕΘΝ φθέγγεῦ τῇ “ἄνθρωπος βαδίζων ἐςίν." ζητεῖ δέ, ἢ 1Δᾷ δ. μέλλων ἐν τοῖς ἑξῆς ὁ ̓ Αριςοτέλης παραδιδόνας 20 

᾿ς φασί, διὰ τύτων εἰ τὴν ἄνθρωπος ἀ βαδίζων ἐί κατάφασιν καθόλν τινὰ ἀπόφασιν ἀκολυθῦσαν καθόλυ τινὶ καταφάσει τὴν δ 
| ἑητέον πάλιν ἐκ μεταθέσεως ἀλλ᾽ ἐκ κ ἀπόφασιν, ὅτε τὸ προβλή- ὃ ἁπλῆν τῇ ἐκ μεταθέσεως καὶ αὶ τὴν ἐκ μεταθέσεως τῇ ἁπλῆ, προ- 

ματος, ἀξίν οἵμαι ζητήσεως ὄντος (τίς δὰ δαθεληρωσις ὥςε τὴν λαμβάνει διὰ τύτων εἰκότως ἢ διορίζ εἶ ὅ ὅτι; καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐξ 

ον, αὶ “δίκαιός ἐςὶ κατάφασιν καλεῖν, τὴν δὲ ἄνθρωπος ὑπονδιμενς ᾿ὴ κατηγορυμένυ προτάσεων τὰς καϑόλο. ὡς καθόχαν 
ἐναντίας πριφηγέρευσε ἡ ὼ Ἢ τ νὰ: ἀλλήλαις ἀπεφήνατο, τὰς 

δὲ ἀπιφαθαίσαρ πρὸς αὐτὰς συναληθεύειν ἀλλήλαις, ἐ ἐν οἷς ἔλεγε 
Ἢ Βοδιδ. ΤΡ. 392: ἀυρηδθίς δαίθηι δ] χυὶ ἰσαῖ εχ ἰῃ- Η͂ 
(39 ἘΝΠ96 Εἰ ἀμ ΡῚΕ ΔΒ ξην ἘΠ αι εα εἰσῶν ἀεΊο 40 “διὸ ταύτας Κ' ἐχ οἷον τε ἅμα ἀληθεῖς εἶναι, τὰς δὲ ἀντικειμένας Βηϊίο γέσρο βειΐ αβηγπιαῖίο ποι ροίεβὶ, βοὰ βεπιρεν Ὠθρϑῖῖο εχ τὰν 

Βος ργϑβάϊοδηηβμῖο ἢξ, [ἴα φυοχαα βί εδάδπὶ ργοροβιτο βοϊ γαῖαν αὐταῖς ἐνδέχε ἐπὶ τὸ αὐτὸ" (ς.7 ρ.17 α 28), “ὃν αὐναφρόπον ὃ 
ἴπ ραγιἰοἰρίαπι αἴχυθ σεγρθαπι, δὰ οχ ἱπβηΐῖο ροβϑη: δ  γπηδιῖο ἐπὶ τῶν νυνὶ προκειμένων εἰς ἐπίσκεψιν προτάσεων τῶν προσκα-- 

βετὶ μαγιϊςϊρίο. .. ἐά. ρ. 393: ραγιϊεἰρία δυΐοπι τοὶ ποιιΐμα εἰ τηγορυσῶν “ὃ ἔςι τὰς ἢ καθόλω τὰς μηδεμίαν ἐχύσας περὶ τὲς 

εἰπὶ ἰμβηῖία, Ροββε ἴδοεγε Αι γπναϊΐομεπι, εἴ Ἰά60 φυοιορουπαυθ ὅρυς διαφορὰν ἀξιοῖ μήτε συναληθεύειν ποτὲ ἀλλήλαις μήτε ση- 
ἃ τοδρτιῖβ νἱνὶβ ἰπβηίταπιὶ τοι θυπὶ οἱ ἀυδθ πϑρϑίϊομαβ ἴῃ 50}10- 45 μαίνειν τὰς ἐπὶ τῷ αὐτῦ συντρέχειν ἦμα δυναμένας, τὰς δὲ μα- 
σίϑπιο μρουαυπῖαν Βας γαϊΐοῃς ἀείεηαϊίαν, χυο ἀϊςαῖυγ γευρυπὶ τ ἢ Ἀν πὐχεῃ »" Ι ΟΝ: 
ἐπδηΐϊταπι ρτοὸ ρϑγιϊοἱρίο 6586 ροβίϊαμν, χυοὰ ραγιϊεἰρίαπι ποπιΐ- χομένας πρὸς αὐτὰς ἀντιφατικῶς συντρέχειν ποτὲ ἀλλήλαις, 

“- Ν Σ 

᾿αἷβ Ἰοοο ἴῃ ργοροδίτἴοπο ργδεάϊοδίαγ. εἰ 1ά χυϊάθπι ΑἸοχϑπάον διὰ τῷ ποτέ δηλονότι σημαίνων “ὃ κῷ' μόνην τὴ ἐνδεχομένην ὕμν 
ΑΡρβιτοάϊδβουβ δι δἰ ἰγαβαίαγ οείθσιααβ οοιαρί τα. ὑπάρχειν αὐταῖς “ὃ συναληθεύειν. ἡμεῖς Κὶ ὄν, ὡς εἴρη, διηρη- 
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μέώως ἀκύομεν “ὃ “ὅτε ἀληθεῖς ἄμα ὅτε ἐπὶ τῷ αὐτὸ" ὃ 'λαμ- ΞΡ δὲ ἀδύνατον... ποιῶν. ἡμᾶς τε προσεκτικωτέρυς. πρὸς ὺ 

«βένωτες ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν λόγων, “ὃ δὲ ἐπὶ τῶν σημαινομένων μὴ προχείρως συγχωρεέϊν ἀπὸ τῷ περί τινας τῶν προτάσεων σὺμ- 
ὑπ᾽ αὐτῶν πραγμάτων. συμβαίνει δὲ ταῦτα συντρέχειν ἀλλή- βαίνοντος ὅτι ὴὶ ἐπὶ πασῶν τῶν ὁμοίως λεγομένων ὡσαύτως ἔχει, 
λοις. εἰ ἡ) ἅμα ἀληθεῖς οἱ λόγοι, ᾧ τιὶ ἐν αὐτοῖς κατηγορύμενα προάγει “ὃν λόγον. ὡς ἐν ἐρωτήσει λεγομένων τῶν προτάσεων... 
τῷ αὐτῷ ἅμα ὑπάρχυσι, ἡ “ὁ ἀνάπαλιν. ᾧ δῆλον ὅτι τῷ ἅμα 5 ἐπεὶ ἦν τὰς ἐναντίας συμψεύδεοι, ἀλλήλαις ἀνάγκη, τῇ δ᾽ ἐναντίᾳ 

ἑἶναι ἀληθεῖς τὰς λόγυς αἴτιον γίγνε “ὃ τὰ πρώγματα 'συνυπάρ- πρὸς τὴν ἁπλῆν κατάφασιν ἀποφάσει ταὐὸν ἐλέγομεν φθέγγεως 

χεν. ἕτεροι δέ γε ἃ “ὅτε, καίτοι δὶς παραληφθέν, παρέλκειν τὴν ἐκ μεταθέσεως κατάφασιν κφ' τὺς παράδυδι μιν: περὶ τῆς 
ὑπολαβόντες δι᾽ ἀμφοτέρων, τῷ τε ἅμα ἢ τῷ ἐπὶ τῷ αὐτῶ, ἀκολυθίας τῶν προταίσεων κανόνας, διὰ τῶτο ἢ ταύτην συμψεύ- 
σεριγραφεο)αί ͵ : α χαρακτηρίζον. τὴν ἀντίθεσιν τῶν τοιίτων δεὼς αὐτῇ ἀναγκαῖον, ὅπερ ἐκ ἐνρλίχετὸ γίγνεοχ, ἐπὶ τῶν καθ᾽ 
προτάσεων. ἅμα. τε δ ἀληθεῖς δυνανῇ εἶναι, φασίν, αἱ προτα- 10 ἕκαςα προτάσεων. ἐπ᾽ ἐκείνων ἢ ὃ τῇ καταφάσει μία μόνη 
σεις μὴ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ῦ λαμβανόμεναι, οἷον πᾶς ἄνθρωπος δίπυς, ἀντίκει) ἀπόφασις, ἡ ἀντιφάσκυσα πρὸς αὐτήν, ὡς ἐναντία δὲ 
ὑδεὶς ἵππος δίπυς" ᾧ πάλιν ἐπὶ τῷ αὐτὸ Κὶ ἀληθεῖς, ὦ μώτοι δέρμα: τὰ δὲ τὴ καϑόλυν Ἀεαιμόσει μαχομώων δύο ἀσοφά- 
ἅμα, ὡς ὅταν λέγωμεν πᾶς ἄνθρωπος μἰ. τῷ χρυσῦ λεγομόν σέων ἡ Ψὶ ἐναντία πρὸς αὐτὴν δῆλον ὅτι συμψεύσεῦ αὐτῇ, καὶ ἡ 

γόυς δίκαιος, ἐδεὶς ἄνθρωπος ἐπὶ τῷ σιδηρῦ λεγομών γένυς δί- ὑρδναβανα αὐτῇ ἐκ μεταθέσεως κατάφασις, ἡ δὲ ἀντιφατικῶς 
χαίος, καίτοι τῷ τε ᾿Αριςοτέλος κατ ᾿ἀρχὰς παραδόντος ἡμῖν ποίας 15 αὐτῇ μαχομένη ἀληθεύσει. διό φησιν ἀληθὲς εἶναι “ὃ καὶ πᾶς ἄρα 
ἐξα ἐἰντικέῖ, ἀλλήλαις προτάσεις, ὅ ὅτι τὰς τῇ αὐτῷ μ τὸ αὐτῷ ἄνθρωπος σοφός. ἀλλὰ περὶ τῶν λοιπῶν καταφάσεων τί ἐρῶμεν, 

, αὶ τὰ ἑξῆς τύτοις, ᾧ τῆς κθ' χρόνον ἐξαλλαγῆς περὶ αὶ τὴν φύσιν τῆς τε ἐξρσούρ ον ὃ τῆς ἐπὶ μέρως; 

᾿ καθ᾿ ἕκαςα θεωρέϊοις δυναμένης, ἐν δὲ τοῖς καθόλυν χυΐραν ἐδὲ- 151. πρὸς τῷ συμπεράσματι τῦ δευτέρῳ μαφαλ αἰ δ 
,, μίαν ἐχύσης, εἰ μὴ μέλλοιμεν τοῖς μυθυκοῖς πλάσμασι χρήσα)!ς παραδιδὺς ἡμῖν τὰς ἐξ ἀορίςυ ὑποκειμένυ προτάτεις, ἐνεδείκνυτο, ᾿- 
ἱ πρὸς ἀνατροπὴν τῶν Ῥαργῶς Ἐπεδογμανων: τς 80 εἷς ἢ ἐν. ἐκείνας ἐπεσημηνίμαθα, ὅτι τὰ ἀύριςα ἐνόματα ὑπο- νἱέγα ἕω ἐ. 
24 { 14.5 ὁ. κατ᾽ ἀρχὰς ἔ τῆς θεωρίας, τῶν ἐκ τρίτο πρόδεᾳ πτευθεῖεν ὶ ἂν ἀποφάσεις εἶναι, ὶ μέντοι ἢ ὅτως ἔχυσι, δι᾽ ὧν “εἶ τῳ δὲ ἐς 

Ἄ. ογγορυμόν πρότδαναν ἐδιδασκόμεθα ὅπως ἔχνοιν αἱ ὅλαι αὐτῶν ἕἔλεγεν ἄνευ δὲ ῥήματος ὀδεμία κατάφασις (ς. 5). ἐν δέ γε τό- ᾿ς, 4 ΠῈῸΘ κως 
ἀντιφάσεις τῆς πρὸς ἀλλήλας τάξεως τε ὺ ἀκολυθίας, ἢ παρε- τοῖς διττὴν ἡμῖν διαφορὰν τῶν τρετθ ταν πρότερόν τε παραδῦς ἡ Ἢ. ΝΙΝ 
βάλλετο τὰ μόρια αὐτῶν πρὸς ἄλληλα, καὶ (' καθέλυ ἁπλῆ κατά- ἑξῆς ἐπαγαγεῖν μέλλων, τὴν Κ' κρ' “ὃ ὡρισμένον καὶ ἀόριςον τῶν’. 
φασις πρὸς τὴν ἐπὶ μέρυς ἐκ μεταθέσεως ἀπέφασιν ὡς ἑπομέ- 15 ὑποκειμένων, τὴν δὲ κτ' ἃ ὡρισμένον ᾧὶ ἀόριςον τῶν κατηγορυμέ- 
»ν ἡ ἐπὶ πλέον αὐτῆς ὅσαν, ἡ δὲ καϑόλιν ἐκ μεταθέσεως κατά- νων, εἰκότως πὐλαβήθη μὴ ὃ ὃ ἀποφατικὸν μόριον συντεταγμένον 
φασις πρὸς. τὴν ἁπλὴν ἀπόφασιν ὡς “ὃν αὐὸν τρόπον ἔχυσαν τοῖς τε ὀνόμασιν ἐν τοὶς ἐνίοις ὑποκειμένοις ἢ τοῖς ῥήμασιν ἐν τοῖς 

πρὸς αὐτήν. νῦν δὲ παραδίδωσιν ἡμῖν ὁ ̓ Αριςοτέλης τὰς ποσὸν μρρῦες κατηγορυμένοις ποιήση᾽ τῶν ἁπλως ρων τινὰς ὑπολαβένὅ ὅτι 
Κὶ ὃ αὐὸ ἐχύσας προτάσεις, ἑπομένας μέτοι ἀλλήλαις, ὀκέτι ᾧ αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ λεγόμενα τὸ τὰ ὲ ἀόριξα. ὀνόματα ἡ τὰ ἀόριςα ῥή- 
δον ἀντίφασιν πρὸς ὅν παραβάλλων, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρη), μιᾶς 39 ματα δύνα ποιεῖν ἀποφάσεις. ἢ τὴν γενομένην ἂν ἐντεῦθεν ἀπά- 
μόνης προτάσεως πρὸς μίαν πρότασιν τὴν συμφωνίαν θεωρῶν... τα εὐθὺς ἰδυίτι; ἐπιδείξας ὅι ὅσον διεςήκασι τῶν ἀποφάσεων. φησὶν 
ὁ καὶ ὅν᾿Αριςοτέλης παραδείγματα μόνα παραθέμενος ἡμῖν τινῶν ὄν “αἱ δὲ κ' τὰ ἐ ἐὔμο ἃ ἀντικείμεναι ὀνόματα ῥήματα," ἐλλιπῶς “7, . 4 ἔμ. οὐ! 

| Ὲ μθβι ἀλλήλαις προτάσεων ἀπηλλάγη τῷ θεωρήματος" ὁ αὐὸ διὰ συντομίαν ἀπαγγείλας" ὅτε ηδ τίνες αἱ ἀντικείμεναι εἴρη, στὰς εἰς 
᾿ δέ γε ἡμέτερος χαθηγεμῶν. ἢ εὐεῤγέγης κανόνας ἡμῖν πάνυ τεχνι- ὅτε τίσιν ἀντοιείμεναι. “ὁ δὲ ἘλῖΝς τῆς λέξεως εἴη ἄν, αἱ δὲ φω- πτῦδες 

, κὺς παρεδῖδυ, καθ᾽ ὡς οἷδθν τε πάσῃ τῇ Ἶ προτεθείση προτάσει τὴν 85 ναὶ αἱ «τ᾽ τὰ ἀόριςα ὀνόματα καὶ ῥήματα ἀντικείμεναι. ταῖς χ τὰ ες ἢ χοῦς 
ἀκολυθῦσαν εὑρεῖν. ἐπεὶ 5 αἱ προτάσεις καὶ ὶὶ ὡς ὅλαι θεωρϑνῇ ὺ υρισμέρα δόξαιεν ἂν αὐτῶν ἐκείνων τῶν ὡρισμένων εἶ εἶναι ἀποφά.-. ΘΟ 
μέρη ἔχωσι, τὰς ἀντιθέσεις αὐτῶν ἐλάβεβανεν ἢ ἢ ἀπὸ τῆς περὶ τὰ σεις, αἱ ᾿ τῶν ἀορίξων ὀνομάτων φωναὶ ἀποφάσεις ἦσαι ἄνευ 
μέρη αὐτῶν θεωρυμένης διαφορᾶς ἢ ἀπὸ τῆς περὶ ὅλας αὐτάς. ῥήματος, αἱ δὲ τῶν ἐἀἰορίςξων ῥημάτων ἀποφαζεις ἄνευ ὀνόματος, 

ἐπεὶ δὲ δύο Α' τῶν προτάσεων τὰ μέρη, ὅ τε ὑποκείμενος ὅρος ἢ ὡς τῆς ὄντως ἀποφάσεως ἐξ ἀμφοῖν συμαϊνφθνα, ὀφειλύσης, ὀνό- 

ὃ χατηγορόμενος, δύο δὲ ᾧ τὰ περὶ ὅλας αὐτὰς ὡς ὅλας θεω- 40 τές τε ἢ ῥήματος. καὶ μέντοι, φησί, ἢ ὕτως εἰσὶν ἀποφάσεις. ᾿ 

Ῥέήμενα, τό τε ποιὸν αὐτῶν ἡ “ὃ ποσόν, τετραχῶς συμβαίνει ᾧ συλλογίζεῦ τῶτο ἐμαβγῶς ἐν ἽΣΕΠΙΝῷ Χήματι. 

λαμβανεῶχ τὰς τῶν προτάσεων ἀντιθέσεις. (. 152 δ. συνεχὴ Κ ἐχρῆν εἶναι τὰ διὰ τύτων λεγόμενα 206 

ἘΣ Ω 150: ἀκόλεθόν ἐςι τῦτο “ὦ θεώρημα τῷ προσεχῶς παρά- τοῖς πρότερον εἰρημένοις περὶ τῶν ἀκολυθυσῶν ἀλλήλαις προτά- Ἵ 
δεδεμένῳ, ἢ δι᾽ ἐκοίνυ λαμβάνον τὴν πίςιν. πρότερον ἃ Ὁ ἐδί-. σέων, ἐν τᾶς ἔλεγεν “ἀκολυθῦσι δὲ αὖῇ"" παραδὲς γδ ἡμῖν ἐν 

δασκεν ἡμᾶς ποίᾳ ἀληθεῖ καταφάσει συναληθεύσει ἀπόφασις 6 ἐκείνοις τὴν ἀκολυθίαν τῶν ἐξ ἘΝ τὸν τῷ ὑποκειμένυ προτεῖς 
ὁμοίως αὐτὴ ἐμὴν δι κὐδὸν ἔχυσα" νῦν δὲ διδάσκει ποίας ἃ Α' ἁπλῆς σεων, ἐν τύτοις παραδίδωσιν ὅπως αἱ ἀόριςον ἔχυσαι ὃν ὑπο- 

καταφάσεως ψευδομένης τὴν ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὅρων κ᾽ ὃ αὐὸ κείμενον ἀκολυθῶσιν ἀλλήλαις, ἀλλὰ διέκοψε “ὃ συνεχὲς τῆς 
ποσὸν λεγομένην ἐκ μεταθέσεως κατάφασιν ἀληθεύειν ἀνάγκη, διδασκαλίας προσεχῶς ῷ ἡ διοίκρισις τῶν ἀορίςων ὀνομοίτων τε ὦ 
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ῥημάτων ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων, πρὸ ἐκείνυ δὲ ἡ διδασκαλία τῶν δὲ παῖλεν περὶ τῶ αὐτῦ διαλέγεϊ θεωρήματος, ὁ ταὐτολογῶν, ἀδ᾽ 
ὑπὸ τῶν καταφάσεων ἁπλῶν ψευδομένων, αἱ ἀόριςον ἔχυσαι ἐν ὅτι πρότερον βὶ περὶ τῶν ἁπλυςάτων διελέγετο προτάσεων, νῦν 
κατηγορύμενον ἐξ ἀνάγκης ἀληθεύωσιν" ὅπερ ἦν ἀντυτείμενον μέν δὲ περὶ τῶν ἐκ τρίτυ προσκατηγορυμέῴν. - τυχὲν ἅ' δ δὰ 
πως τοῖς πέρὶ τῆς ἀκολυθίας εἰρημένοις, συγγενὲς δὲ ὅμως πρὸς τῦτῃ ἄλογον “ὃ ἐπιδεῖξαι 'καϑ᾽ ἑκάτερον τιῦν. προτάσεων εἶδος “ὃν 
αὐτὰ ᾧ παραλαμβάνον προτάσεις τὰς (ῷ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ὅρων 5 αὐὲν τρόπον γιγνομένην τὴν εἰρημένην τῶν ἀποφατοιῶν λόγων 
ὡρισμένων, τὰς δὲ ἐξ ὠὡρισμώυ Κα τῷ ὑποκειμένυ ἀορίςε δὲ τῇ διαίκριξιν. ἀλλ᾽ εἰ δεῖ “ὃ ἐμοὶ φαινόμενον. χέγειν, διαλεχθεὶς πρό- 

κατηγορυμένυ. μετ᾽ ἐκεῖνα ἦν μέλλων ἡμῖν παραδιδόναι τὴν τερον περὶ τῶν πρὸς ἐρωτησίν τινα γιγνομένων ἀρνήτεων, πότε 
ἀκολεθίαν, ὡς εἴρη), τῶν. ἐξ ἀορίςω τὸ ὑπωκειμένυ προτάσεων, οἷόν τε αὐτὰς συμπλεκομώνας ταῖς ἐρωτήσεσι πριῆσαι κατάφα- 
ἀναγκαίως πρὸς τε τὰ προλαβόντα ἢὶ πρὸς τὰ ἐπάγεω)ς μέλ- σιν ἐκ. μεταθέσεως ἀληθῇ, πότε δὲ ὅ, βύλχεῦ “ὃ ὁλοχερέξερον 
χοντα περὶ αὐτῶν τῶν ἀορίςων διείλεκἢ) φωνῶν, ποίαν ἔχυσι δυ- 10 εἰλημμένον. ἐν ἐκείνοις ἐπιδιαρθρῶν ἐπὶς ατικωτέρως ἡμᾶς ποῦσαι 
ναμιν. διὸ ἡ μὲ ταῦτα εἰκότως “ὁ ἀκόλυθον ἐκείνοις ἀποδιδὸς πρὸς “ὃ μὴ προχείρως ἀποκρίνα δ, διὰ μιᾶς ἀποκρίσεως πρὸς τὴν 
προςίθησι ὅπως ἕπονἢ ἀλλήλαις αἱ ἀόριςον ἔχυσαι “ἐν ὑποκείμενόν γεγενημένην ἐρώτησιν" καὶ δ δὴ ἢ ὅταν δοκοίη εἶναι μία, 
προτάσεις, ἢ πρῶτον Κὶ ἐπισημαίνεῦ ὅτι ἄλλο εἶδος τῶν τοιύτων ἀλήθειαν, μέντοι μὴ ἦ μία. πρὸς ἕν τὴν τύτο κατανόησιν, λόγω 

προτάσεων παρὰ τὰς ἐξ ὡρισμένα τῷ ὑποκειμένα" “ὃ γηδ θδεμιᾷ δὲ τῷ τίς ἡ. μία διαλεκτικὴ ἐρώτησις. ᾧ τίς ἡ καὶ μία, προχείρως 
ἐκείνων λέγει περὶ τῶν ὡρισμένον ἐχυσῶν τὸν ὑποκείμενον, ὧν (5 ἐχρὴν ἔχειν τεὶς κανόνας τῆς διακρίσεως τῆς τε μιᾶς ᾧ τῆς καὶ μιᾶς 
πρότερον παραδέδωκε τὴν ἀκολυθίαν.. ᾿ ο΄ προτάσεως, εἴπερ ἡ διαλεκτοιὴ ἐρώτησις πρότασίς τὶς ἐςί" διόπερ 

ἢ) [153 . ἀκόλωθον ἢὶ τῶτο “ὃ θεώρημα τοῖς πρότερον. ἡμῖν ἔοικεν ἀναλαμβάνειν νῦν τὴν περὶ τῦ θεωρήματος τύτυ σκέψαν ὃ 
1: παραδεδομένοις" διαλεχθεὶς δ περὶ τῶν ἑπομένων; ταὐὸν δὲ ᾿Αβιςοτέλης. δηλοῖ δὲ ὥσπερ συμπέρασμα τύτων ἐπάγων τὴν 

᾿ς εἰπεῖν περὶ τῶν συναληϑευυσῶν ἀλλήλαις προτάσεων, διδάσκει διδασκαλίαν τῷ πότε καὶ χρὴ διὰ μιᾶς ἀποκρίσεως ἀποκρίναφν, 
ἡμᾶς διὰ τύτων ὅτι εἰσὶ προτάσεις τινὲς δοκῶσαι Κα ἕἶναι διάφοροι 20 πρὸς τὴν ἐρώτησιν, λέγων “εἰ ὧν ἡ ἐρώτησις ἡ διαλεκτυεὴ ἀπαοκρίς 

ᾧὶ συναληθεύειν ἀλλήλαις, κατ᾽ ἀλήθειαν μέντοι ἐδεμίαν ἔχυσαι σεώς ἐςιν αἴτησις" (ν. 22). . εὐ ὐνο ς 
πρὸς ἀλλήλας διαφοράν, πλὴν περὶ τὴν λέξιν. τοιαῦἢ δέ εἰσιναἱ Ἑ ὀἌῴᾷΆ.157 ). ἐπογοντος δὲ τῷ ᾿Αριςοτέλυς “ὁ “λέγω δὲ ἣν ὑκὴο} 

μετατεθεῖσαι, ὅπερ αὐτός φησι “τά τε ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα; ἐὰν ὄνομα. ἣν ἦ κείμενον (ἢ), μὴ ἢ δὲ ἕν τι ἐξ ἐκείνων ἔνιοι β' τῶν τὸ 
τυτέςι τά τε ὑποκείμενα ᾧ τὸ κατηγορύμενα, ὡς δηλοὶ τὰ πω- ἐξηγητῶν. ὑπέλαβον. συντάττεοχ, αὐτὸ πρὸς τὸ “ἐὰν μὴ ἕν τι ἦ ὰ 

ρατεθέντα παρ᾽ αὐτὸ παραδείγματα. .. λόγεϊ, δέ τις ἢὶ ἑτέρα 25 ἐκ τῶν. πολλῶν συγκείμενον," ὡς ἂν δηλῶντος διὰ τώτων τῷ φι- 
μετάθεσις τῶν ὀνομώτων. ἢ τῶν ῥημάτων, ἡ τῶν ὡρισμένων. εἰς λοφόφυ πῶς ποτὰ δεῖ ἔχειν “ὃ ἐν ἐκεῖνο “ὃ ἐκ τῶν πολλῶν συγκέϊως, 

τὰ ἀδριςα μετάβασις, ἥτις παὐτάπασιν ἐξαλλώττει τος πρεταῖ. λεγόμενον, ὅτι πάντως, δ᾽ ἕν ὄνομα. ἔχειν, εἰ μέντοι τῷ ὀνόματι 
σεις" ἀλλ ἐδὲν τῦτο πρὸς τὼ νῦν ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλυς παραδὶ- μόνον ἦν͵ αὐὺ εἶναι χρή, «ὡς ὅταν ληφθῇ ὁμωνύμως αὐτῶν κατη- 
δόμενα. πάνυ δὲ ἀκριβῶς τὴν τῶν: ὀνομώτων. μόνον ἢ τῶν ῥημά- γορόμενον, ἀλλὰ προηγωμένως τῷ σημωνομένῳ. ᾧ οἴονῇ ὃ λε- 
τῶν μετάθεσιν τὰς αὐτὰς φυλάττειν ἔφη προτάσεις... “ὃ γ8 80 γόμενον μηδὲν διαφέρειν τ πρότερον ἤδῃ, ῥηθέντος “οἷον εἴ τις θείη 
ἀποφατικὸν μόριον αὐὸ καθ᾿ αὐὸὗ μετατιθέμενον παντάπασιν ἱμάτιον ὄνομα ἵππῳ ἢ ἀνθρώπῳ" φ.18.4 19), τὰ αὐτὰ πάλιν 
ἐξαλλάττει τὰς προτάσεις, ᾧ τῷ Κα ὑποκειμώῳ συμπλεκόμενον περὶ τῶν αὐτῶν λόγοιν, ὑπολαμβαίνοντες. ἄμεινον δὲ ἴσως ᾧ 
ποιεῖ κατάφασιν ἐξ ἀορίςυ ὑποκειμένα, τῷ “δὲ κατηγορυμένῳ Τοῖς ἐπιφερομένοις μᾶλλον δυνᾷδον “ἃ λέγειν ὅτι δὶς τῦ ἑνὸς μνή- 
κατάφασιν ἐκ μεταθέσεως, τᾷ δέ γε ἔςιν. ἢ ἐν ταῖς προσδιωρισ- μονεύσας ἐν τοῖς προσεχῶς πρϑέιρημένοις, δι᾽ ὧν τε ἔλεγε “ὃ δὲ 
μέναις προτάσεσι τῷ προσδιοβισιμῷ. ποιεῖ΄ ὠπόφάσιν. ᾿-εἰ “μέντοι 36 ἃν τ᾿ πολλῶν ἢ πολλὰ καθ᾽ ἑνός," αὶ πάλιν δι᾽ ὧν ἐφεξῆς ἐπή- 
γε μῖ' τὸ ὅρυ, ᾧ᾿ ἐν τὴ ἐξ ἀρχῆς προτάσει τυγχάνει συντεταγμέ- Ὑγαγεν “ἐὰν μὴ ἕν τι ἦ ὃ ἐκ τῶν πολλῶν συγκείμενον," τῷ Κ' 
νον, μετατιθείη τις αὐτό, ὦ ὅτω μένει ἡ αὐτὴ πρότασις, “ὃ ῥὴμα πρότερον ὡς ἐνεργείῳ τε παραληφθέντος ἐν τῇ προτάσει ἢ ὁμο- 

ἀόριςον ἐἶναι “ὃ μετατεθέν, ἀλλ᾽ ὁ καθ᾽ αὐὸ “ὃ ἀρνητιιὸν μόριον. δλογομένως τῷ πράγματι ἑνὸς εἶναι ὀφείλοντος, τὸ δὰ ὕξερον ὡς 

Ὧδ {, 156 ὁ. παραδέδωκε ἢ ἡμῖν. ἡ πρότερον ὁ φιλόδοφος τὴν ἐνεργείᾳ ' ὁ ληφθέντος, συγκέζος, μέντοι ἐκ τῶν πολλῶν τῶν 
1: διάκρισιν. τῆς τε ὄντως ὅσης μιᾶς προτάσεως ἢ τῆς δοκώσης 40 ἐνεργείᾳ παραληφθέντων ὀφείλοντος, εἰ μέλλοι μία εἶναι ἡ πρό- 

εἶναι μιᾶς (ἢ, μὴ μώτοι ᾧ ὄσης, ἐν οἷς ἔλεγε “μία δέ ἐςι κατά- τασις, πρὸς ἀμφοτέρας τῷ ἑνὸς τὰς ἐννοίας ταῦτα νῦν ἀποδίδω-- 

φασις ἢ ἀπόφασις ἡ ἐν καθ᾽ ἑνὸς σημαίνυσα᾽ (ρ. 18.418)" ὁ νῦν σιν, ἐξ ἀρχῆς αὶ διὰ τῷ “λέγω δὲ ἕν" διδάσκων ὡς πρόκει 
αὐτῷ τὸς περὶ τῷ δὶς προρρηθέντος ἑνὸς παραδῦναι διορισμες, 

δι’ ὧν δὲ ἐφεξῆς ἐπιφέρει “ἐκ ἐὰν ὄνομα ἕν ἦ κείμενον, μὴ ἢ δὲ 
45 ἦν τι ἐξ ἐκείνων," δὴς Κ' τῇ ἑνὸς παδων μνημονεύων, καὶ μώτοι περὶ (Ὁ Δοξιλ. Π Ρ. ἀοᾷ :- πιυϊῖο5. 4118 Ἰοοὶ Βυΐαβ. οα]]ρῸ οοηξα- 

ἀϊε, αἱ ἀΐρηα Ἔχοφυΐ εἴ χυοά ἃΡ Αὐἱδίοίεἶα ἀϊσεραῖαγ ἐχροάϊτο 

ΠΟῚ Ροβϑοηῖ. 08 Βυ{6Π| ΒΌρΓΑ ἴδπι ἀἰχ᾽ πη 0}8 ΤηΒρΉΔ6 ἔα 1886 οὔ- ᾿ Ἢ“: 

τδὲ δρυὰ Ροτὶραϊειίοαθ δβοῖδθ ρχϊποῖρεβ ἀἰυδίοατε χι86 εββεὶ (Ὁ) νἁγίαβ Ἀ.]. ἐχρ  οδϊϊοπεβ υἱὰβ ἀρὰ Βοδιβ. ρ. 405 54. οὐπὰ 
ὑπ Δἰγηλδιϊο νοὶ πϑραῖϊο, 4ιᾶς ρίυγε5. ο΄ δ]ϊογαπι ἴαπὶ ῬοΓΡΑΥτίῖ, φάσμα Ατασησεΐμ5 δϑοιῖαδ 6896 υἱάσέα. 



Δ, ωιευν σε σντονν ῳ -νι"»» νῶ Ἅϑ - τ΄ ἘΞ ΞΣ των. - ο ῥενυδιϑοΣ, τᾶ τῶν τῶΐκ ὶ 

σῶς «ἔἔσνν ξωζάχεινν Ξε Ὁ κα - εβι έρ ὑ ΕΝ . ἴοι ' γ ΄ 

«(ἀν- ϑοςζαινκλ: 
σ . 

ΕἸΣ μαῤε βίος, σελ ριραίῥεά ον, 42 56 . 

φῇ αὐτῦ, πἴσγορ ὑπαλοίβοι ἄν τις, ἐνὸς ὅρυ διαλεγόμένος,. ὃ. δια. νεῦσαι συνομελογῶμεν ἀληθὲς. ἐφαὶ “ἃ ἡρωτημώμν. τῆς ἀντιφα- 
ςέλλων πῶς ἃ νὸς πῶς. δὲ ὧχ. ἑνὸς αὐτῷ λυφόντος, πολλὰς σεως μόριρν, ε εἴτε »αταφατρῶν εἴτε ἀποφατωοὸν εἴ εἴη" πολλάκις δ.) 

ἀκτὶ μιᾶς εἶναι. συμβαίνει. τὰς προτάσεις,. ἀλλὰ ἂ ; λέγων περὶ ἐρωτώμεθα, αὶ τὴν. ἀπόφασιν, οἷον ἄρά γε ὑκ ἔςιν ἡ ψυχὴ ἀθάς 

σῷ ὄντως ἑνὸς ληφθέντος ῥρα- φωνῇ τε ᾧ σημασίῳ, ὲ "ἐὰν ὄνομα νατῦς; διὰ δὲ τῷ εἰπεῖν ὦ ᾧ τὸ ἀνανεῦσαι ἀπομαχόμέθα ὦ 
ἣν ἦ κείμενον," “ὃ δὲ περὶ. τῷ ἑτέρω τῷ χὶ τὴν φωνὴν ἐνεργείᾳ Δ 5 πρὸς τὴν ἐρμτησιν, ὁμολογῶμεν δὲ “ὃ λοιπὸν τῆς ἀντιφάσεως μόέ- 
πλῆθος ἔχρντος, “ὃ. “μὴ ἢ δὲ ἣν τι ἐξ ἀκείνων." ἐὼν. 2 ἑκός τινὸς βὼν εἶναι “ὃ ἀληθές, εἰ δέ γε ὅλην τις τὴν ἐντίφασω. ἐν τῇ ἐρω- 
τεθέντος ὑποκειμένι ἢ ὴ ψατηγορυμών ἐνάματος, ἢ ἕν τι πρᾶγμα Ξήσει λέγοι, οἷον. ὦραί δε ἡ ψυχὴ δρευμι ἐςιν ἡ ὅ; δὲ αὶ δὰ 

σαμαύσοντος, μὴ ἦ ἐκ τῶν πολλῶν τῶν πατηγορηθέντων αὐτῷ ἢ ὕτω ἣν ἀποκρινόμενον ἢ “ὃ ναί λέγειν ἢ “ὁ ὅ- ἀλλ᾽ εἰ β ἀρέσκοιτο 

ὑπκοτεθέντων αὐτῷ ἣν τι συγκείμενον, ἀκέτι μία ἡ πρότασις, ἀλλ τὴ καταφαίσει, ὃ δ ναί [ ἐρεϊ αὶ ἢ αὐτὴν ΑΚΎΝ τύτῳ τὴν κατάφα- 
ὅσον “ὃ πλῆθος τῶν κατηγορηβώτων ἣ ὑποτεθέντων. ὅτι δὲ τῶτό 40 σιν, “ναὶ ἀθάνατός ἐς." λέγων (μὴ προςιθεμένης δ) τῆς καταφά- Ι 
ἐξιν ὃ βύλεῦ λέγειν. ἀρμώκέκ ϑηλοὶ δι' ὧν παρατίθεἢ παρα- σεως ἄδηλον πρὸς πότερον τῶν Μορίων τῆς ἦρωτημόης ἄντι- 

δαγματων" ὃν ὥϑθρωπεν ὦ ὡς ἕν τι ὑποκείμενον λαβὼν κατη- φάσεως ὁ τ ναί τῦτο ἀποκέκριἢ), εἰ δὲ τῇ ἀποφάσει, τό τε ὅ ἀπο- 
γορεῖ κατ᾽ αὐτῷ πρότερα ὦ πλείονας ἅμα «φωνὲς σημαντουιὰς κρινεῖ κα ὶ αὐτὴν πρίλιν Ἀρόσίησεν τὴν ἀπόφασιν δ΄, ἐκ ἔςιν ἀθά- δικλοκὶ “6ς 

πραγμοΐτων κατ᾽ ἐσίαν τῷ ὑποκειμένα κατηγοραμέμων ᾧ συμ- γατος" λέγων. ὃ τοιαυτὶ ἃ ενεῖ ψγὰ τὴν διαλεκτικὴν ἐρώτη- φ ᾧΤη δες 
πλέκεςς, ἀλλήλοις πρὸς τὴν. γόεαν τῶ ὁρισμᾶ αὐτᾷ πεφυκότων, 45 σιν" πυσματικὴν ὁ ἣν πρὸς ἣν ὁ Καὶ ναί αὶ ἃ ὅ χώραν ὑκ ἔχει, Μέ- 
ἼΣ δὲ πλείονας ὦ πάλιν ἅμα φωνὰς ἀλλὰ σημαντυιὰς. τῶν ἔεως δὲ, ἄζλης,, ἐνίοτε δὲ καὶ λόγυ πλείονος δέϊ τῷ ἐρωτωμένῳ ἡμέ 

συμβεβηκὸς ὑπαρχόντων τῷ ὑὑπεκειμένῳ κα ΠΣ διὰ τὲ συμ- πρὸς τὴν ἀπόκρισιν: διδαχθῆναι γάρ τι περί τοῦς βυλομώων ἐςὶν 
φύεωχ, πρὸς ἄλληλα "μὴ δυνάμίνων, ἡ φησὶ τὴν βὶ ἐκ τῦ ἑνὸς ἡ πυσματικὴ ἐ ἐρώτησις, οἷον πότε ἤλθεει τίς πα ΝΥ ̓" ἜΤΙ κι 

ὑπεκειμόν αὶ τῶν. συμπλέκενχ, πεφυκότων αμηῤμως ταν πρό- πόθεν" δῆλον ὅτι ὅτι ἃ “ἀθάνατος ἡ ἡ ψυχή; διὰ τί 1 Μεγήτις λίθος θὰ 
τασιν ἡ τῇ φωνὴ μόνων. ἀλλὰ καὶ τῇ ἢ δινάμει Μίαν εἶναι, ὅταν συμ.- Ὧ καὶ “ὃν σίδηρον ; ἢ ὁ ' τὴν πυσματικὴν ἐρώτησιν ἐρωτώμενος. κύ- ΜΈΩΝ, ἔυδοίῳ, ἣν 
πλέξαντες ἀλλήλας «τὰ πολλὰ ἐκεῖνα τῷ ἑνὸς ̓ὐπδαιμευ κατη- βιός ἐςι τῷ ἀποκρίνας ὅπερ ἂν ἐθέλοι τῶν προσαρμόττειν τῇ ἐρω- ξ ζ. ᾿ 

γορήσωμεν, τὴν δέ γε ἐκ τῶ ἑνὸς ὑποκειμένε ᾧ τῶν μὰ πεφυκό- τήσει δυναμέγων, ἐναριθμήτων τυγχανόν τυγχανόντων, ἢ ἀληθεύων ὄν " «χθὴνς 

τῶν συμφνενι, κατηγοραμμέν. μλδεπότε γέγνεως, ὅ ὄντως μίαν, νότι ἢ ἢ ψευδόμενος. ὃ δέ γε γε τὴν διαλεκτικὴν ἐ ἐρώτησιν ἐρωτώμε- ΕΘ Ι ΤΊΚγΟα ἧς 
χᾶν ἡμεῖς τῇ φωνῇ -συνείραντες πρὸς ἄλληλα τὰ ὶ συμβεβηκότα νϑς. ἐναγκάζεῦ τῆς ἀντιφάσεως, ἧς μόριόν ἐςιν ἡ γεγενημένη 

ὡς δὴ ἕν τι ἅμα πάντα τῶ ὃ ὑποκειμένει κατηγορεῖν. ἐπιχερήσωμφ»" 25 ἐρῴτησις, ἣ τὴν κατάφασιν ἀποκρίναὡκς ἢ τὴν ἀπόφασιν, ᾧ ἄλλο | 
ὅτω 25) ἡ τὴν πρότασιν συμβήσεῦ τῇ Κ' φωνὴ δοκεῖν μίαν εἶναι, παρὸ ταῦτα ἐδέν. τύτων ἦν ὅτως ἐχόντων εἰκότως φησὶν ὁ Αρι- | 
τῇ δὲ δυναΐμει. μαηδαμιῶς μετέχειν. τῷ ἑνός. ̓  ἡ ταῦτα ὕτω διορι- ςοτέλῃς ὡς εἴπερ ἡ ἐρώτησις ἡ διαλεκτικὴ ἀποκρίσεως ἐςιν αἴτη- 
μοι ἐδαμᾷ ἐν τύτοις φαίνῷ λέγων τὶ περὶ ὁ ὁμωνόμων κατηγον σις, καὶ τῆς τυχύσης ἀλλ᾽ ἥτοι τῆς προτάσεως, τυτέςιν αὐτῦ τῷ 

μιμών ἢ ὑποκειμένυ, αὐτῶν δὲ τῶν κατ᾽ ὑσίαν »ατηγορυ μένων «ατ᾽ ἐνέργειαν ὑπὸ τῷ ἐρωτήσαντος εἰρημένν μορίν τῆς ἀντιφα- 
πρότερον, ὡς εἰρη). ̓ πορίμανος μνείαν- ἐιδεύώνϑ ὅ ὅτι διαφόρως 30 δες ΓΝ πρόταθέντος τῷ ἐρυτηδινει πρὸς ἐπίκρισιν, ὅπερ γίγνεῷ, 
δυνανῇ »ατηγορεϊας, τᾷ ὑποκειμέμ". ποτὲ Κι γδὺ ἢ φωνῇ μόνον ιὡς ἐλέγομεν, ὅταν ὁ ἡρωτημένος ὃ τ ναί ί ἀποκρίνηῦ ἢ ἣ ὃ. κατανεύσῃ 

ἀλλὰ αὶ ταῖς σημαινομένοις οὑς ολλὰ κασγγορθεῷ ὃ. ὁ μίαν ἀλλὰ ἱΦ ϑατέρν. «μορίῳ. τῆς ἀντιφάσεως τῦ κατ᾽ ἐνέργειαν Κ μὴ ὶ ῥηθέν 
πολλὲς ποιῶσι προτιίσεις,. ποτὰ δὲ κῷ,. ον, τὴν. μαύρ “δὰ πλῆθος τος ὑπὸ τῷ. ἐρωτήσαντος, δυνάμει δὲ ἐμπεριεχομένι τῇ ἐρωτήσει, 
ἔχυσι ᾧ μίαν ὄντως πὸδες γρέτασί (: πριν νον ττον κὖρ δηλῶσιν αἱ ἀρνητυὺ ἀποεβσπξ' διὰ τύτων γδ τῷ λειπομένῳ 

Ὁ [.159}. διτὸν εἶναί ῥασω οἱ τἀμὰ τῆς ἐρωτήσεως “ὃ 35 μορίῳ τῆς ἀντιφάσεως παρὰ τ᾽ ἐρώτησιν ἐρέσκεϑαί φαμεν, ὡς 
Ξ ἕδος ( σὰ αὶ τῆρ. διαλεχτικῆς. ὃ δὲ τῆς καλυμέτης πύσματι- ἂν δυνώμει -προταθέντι πρὸς ἐπύερισιν ἐν τῇ ἐρωτήσει. πρὸς γϑν 
τι εἰν λύτο δὴ ἐρώτησιν εἶναί φάσιπρὸς ἣν ἔςιν ἀποκχρίνας τὴ μηδαμῶς ὙΡΕΜΕΝ ἐρώτησιν δῆλον ὡς ἐδεμία γένοιτο ἂν ἡ 

ἢ ὃ ὅ μένον. εἰπόντα ἢ συμβολοιῶς κατανεύσαντα μένον ἀπόκρισις. 
ἢ ἐσείσωτα, οἷον. ἀρώ γε ἡ ψυχὴ ἐβάένατος: αὔταρκες ὃ Ε. 161 ὁ. ἐπεὶ δὲ συμβαίμι πολλείκις κῷ πάντα τὰ σημαι-.ο 
πρὸς ὸ ἀποπλῆσαι ἂν τῦτο ἐρωτήσαντα καὶ ἡ “ὃ κατανεῦσαι μόνον ὁ νόμενα τῆς ἐρωτήσεως τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν ἄληθὴ τυγχάνειν, ὡς" 

ἃ ἀνανεῦσαι, ὅταν ὅπερ ἀκόλυθόν ἐςι, “ὃ ἕτερον μάν τῆς ἀντι- ἐπὶ τῆς ἄρά γε Αἴας: ἐπὶ Ἴλιον ἐφράτευσε; αὶ ἐπὶ τῆς ἄρα γε᾿ 
Ῥοτς μόρον ὁ ὁ ἐβεδαν "λέγη" διὰ ἐκὼ τῷ ναΐ εἰπεῖν ἢ κατα Σωκράτης λευκὸς βαδίζων ἐςίν:. ὅταν ἄμφω τύχη ὑπάρχοντα 

ἐτον τνς, τῷ Σωκράτει, διὰ τῶτο" διδάσκων ἡμᾶς μὴ κ᾿ τύχην ἀλλὰ κῷ 

τέρεν ὀρθὰς ποιεϊοῖς τὰς ἔποκρίσεξ, πρθσίθησι: σὰ “δ᾽ ἂν ἦ ἥ ἅλη- 

45 θές," ὅπερ συντακτέον τῷ “θχ ἂν εἴη ἀπόκρισις μία πρὸς ταῦτα“... 

᾿Αριςοτέλυς δοξαζοντος ἐσιωδῶς τῷ ἀνθρώπν κατηγορεῖσθαι τὸ ἥμερον. εἴρη δὲ αὐτῷ περὶ τύτων ἐ ἐπὶ πλέον ἐν τῇ ἐγδύη βίβλῳ τῆς Το- ἐκακκα 
(5) δοδιλ.11 ρ. 401: Ἰϑιάπεϑεκηθαιν δαίδιῃ δεουπάμαι Ῥαιΐ- Πρεῆς πραγματείας. ἃ ᾿ἐπειδὴ ἀμφισβητῶσι πρὸς ἀχλήκος περὶ φω Τ' δ᾿ 2 

Ῥδιειίοοβ ἀπρίοχ βρθοῖεβ οί. Ὁ ες τῆς διαλεκτικῆς ἐρωτήπεως ὅ ὃ τε ἀπὸ ὺ τῷ» ̓Αφρολδιζθο ἐξηγην 

(ὦ ν. 20 δ 17. 160 διαρεπί. τὸ δὲ “ἴσ ἴσως" ἽΥ διὰ τὸν Πλά- 
τῶνα λέγοντα; μὴ ὀσιωδῶς τὸ ἥμερον κατηγορεῖσθαι. κατὼ τῷ τ ἀνθρώπν; τὸ 

΄ςο͵ 



4128 ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, 

νος «νῶς,ἷ τὴς αὶ ὁ θεῖος Ἰάμβλιχος, ὁ Κ᾽ τῇ προκειμένη ἑπόμενος ῥήσει σε. ἢ 7) ἀδολεχεῖν δεήσει ὃν ὕτως ὑπολαμβάνοντα, ᾧ ἀδια- 
᾿ ἀξιῶν τῷ ἔτέρυ μένον μορίν τῆς ἀντιφάσεως εἶναι τὴν διαλε- νόητα λέγειν πρὸς τῷ ἀδολειεῖν  παρέλοιοντά τοα ᾧ μάταια" 

. δανυόεδιᾳ κτροὴν ἐρώτησιν, ὁ δὲ τοῖς λεγομένοις περὶ αὐτῆς ἐν τῷ προοιμίῳ κ᾿ γδ ἸΞωκράτυς τό τε ἄνθρωπος ἢ “ὁ λευκός ἀληθῶς κατηγορή- 

ες πῶν ᾿Αναλυτικῶν (ρ. 24 α 24), ᾧ ἀξιῶν αὐτὴν τῆς ὅλης ἀντι- σαντες, ἡ “ὃ συναμφότερον ἀληθῶς κατηγορήσομεν, ὅτι ἔςιν ἄν-- 
φάσεως ἐρώτησιν εἶναι (ἔςι γάρ, φησὶν ἐν ἐκείνοις, ἡ διαλεκτικὴ 5 θρωπος λευκός. ἀλλ᾽ εἰ πάντα τὼ κεχωρισμένως κατηγορύμενα 
πρότασις πυνθανομένῳ Ἀ'' ἐρώτησις ἀντιφάσεως, συλλογιζομέῳ ἣ συντεθέντα κατηγορεῖο, δυνατόν, ἐὰν πρὸς ταύτῃ τὴ συνθέτῳ 
δὲ λῆψις τῶ φαινομένυ ἢ ἐνδδξν), φανερὸν ἐκ τῶν πρότερον εἰρη- κατηγορίᾳ λάβωμεν πάλιν “ὃ λευκὸν αὐὸ καθ᾽ αὐὴ τὸ Ἰξωκραάτυς 
μόων ὅπως διαιτήσομεν. τῇ ἀμφισβητήσει" κατ᾽ ἐνέργειαν αὶ  κατηγορώμενον, δεήσει παλιν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κατηγοριῶν, 

δ ἕτερον μόνον. μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἐρωτῶν χρή, εἰ μέλλοι τῆς τε. συνθέτω ἢ τῆς ἁπλῆς, μίαν γίγνεωι, τὴν ὅλην κατηγορίαν, 
πρὸς ἔπος ἀπαντᾶν ὁ “ὃ ναί μόνον ἢ ἃ ἄ ἀποκρινόμενος, δυνώμει τὸ ὥςε λέγεννς, ὅτι ἔςιν ὁ Ἰξωκράτης ἄνθρωπος λευκός (ἢ), ἢ τῦτο 
δέ γε ᾧ “ὃ ἕτερον προτείνεῦ. : ᾿ εἰς ἄπειρον, ὅπερ ἐςὶν ἐναργῶς ὠδὸ ὧν. παλιν εἰ “ὃ μυσι- 

25 [.162 6. ἀλλὰ τί ἐςιν ὅπερ ἐφεξῆς ὡς ἐν πορίσματος τά- κάς ἢ “ὃ λευκός ᾧ “ὁ βαδίζων ἀ μόνον ὁ κεχωρισμένως ἀλλεὲ ἢ 
ς᾽...» ὅΤ. ξει προςίθησιν ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἅμα δὲ δῆλον Χάγων ὅτι ὑδὲ “ἃ τί ἅμα κατηγορῶν; τῦ ἸΣωκράτυς, ἐὰν πρὸς τῇ συνθέτῳ ἐκ τύτων 

ὙΤἜἊΙ ἽΧΨΙΥ.- ἐειν Ἰρυτηοῖς ἔξι διαλεκτική, καὶ τίνι τύτῳ ἔπεῶχ, ἀξιό, φανερὸν κατηγορία “ὁ λευκὸν παλιν αὐὸ καθ᾽ αὐὸ κατηγορήσωμεν, ἐρῦ- 
ζ νποέ ὅλ. δὴ ὅτι τοῖς εἰρημένοις περὶ τῆς ἐρωτήσεως τῆς διαλεκτικῆς ὅτι ἔςιν (5 μεν ὅτι μυσικὸς λευκὸς βαδίζων λευκός. ᾧ πάλιν τῷ μυσιεῶ, 
2 ὃ“: ᾿ς ἐἰποκρίσεως αἴτησις, ἢ τῆς προτάσεως ἢ θατέρυ μορίῳ τῆς ἀντι- εἰ τύχοι, καθ᾿ αὐὸ κατηγορηθῶτος, μωυσικὸς λευκὸς βαδίζων 
ἔδι 7] δὲς ᾽ , ἐὐλθλν νυν δὰ ᾿ σι. Δρ ὦ [ ᾽ 
Ν : , -φάσεως. εἰ ὃ τοια τη ΠΣ ἡ διαλεκτικὴ ἐρωτησις ὡςε διδόναι ἢ λευκὸς μεσικός" ᾧ ταῦτα, ὅπερ αὐτός φησι, πολλαίκις πεπλε- 

ΒΕ σλεκ - Υ Σπιτρέπειν τῷ προσδιαλεγομένῳ ὁπότερον ἂν βύλη τῆς ἀντιφά- γμώνα, ὡς πρὸς τῷ ἀδολεχεῖν ἡ ἀδιανόητα γίγνεως τὴν κατηγο-: 

σεως μόριον ἀποκρίναωχζ, ἡ δὲ τῷ τί ἐςιν ἐρώτησις κὶ τοιαύτη, ρίαν. τύτοις δὲ ἄλλο τι τρίτον ἄτοπον προςιθείς, τὸ ὁρωμένυ: 
ἀλλὰ διδασκαλίαν καὶ φήγησιν τῆς τὸ πράγματος φύσεως, ἀπαι- 20 φησὶ κατηγορεῖον, τυχὸν “ὃ ὅτι Σωκράτης ἐςὶ ᾧ ὅτι ἄνθρωπος, 

τῦσα, φανερὸν ὁτι ἡ τῷ τί ἐςιν '» ἐρώτησις ὃκ ἂν εἴη διαλεκτική. ὥςε δεήσει λέγειν ἢ ὅτι ὁ ὁρώμενος ΣΣωκράτης ἄνθρωπός ἐξι. ἢ 
Ὧ» {168 7. εἰπὼν ἐν τοῖς προλαβῶσιν ὅτι τῶν διαφόρων κτ' τῦ παλιν τῦ ἸΣωκράτυς ἐν Κα ἀνθρῶπον ᾧὶ “ὁ δίπυν ἰδίᾳ ἑκάτερον 
ὅ1. αὐτὸ κατηγορημάτων τὰ ἢ δύνα ἢ συμπλέκεθξχ, ᾧ μίαν τινὰ ἐξ ἀμέμπτως κατηγορήσεις, ὀκέτι μέντοι “ὃ ἐξ ἀμφοῖν, ὅπερ ἐςὶν 

ἁπάντων κατηγορίαν ποιεῖν τὰ δὲ αὶ δύνα, ᾧ μηδένα ἡμῖν κα- ἄνθρωπος δίπυς" ἄλογα γ“ ταῦτα ἢ παντάπασι παρέλκοντα, 
νόνα ἐν ἐκείνοις παραδιὴὺς τῆς τύτων διακρίσεως, ἀλλ᾽ εὐθὺς μετα- 25 εἴμερ ἐναργὲς ὅτι τόν τε "Ξωκράτην ἄνθρωπον εἶναι ἀνάγκη ἢ “ὃν 

, βὰς ἐπὶ τὴν διδασκαλίαν τῷ θεωρήματος πρὸς ὅπερ ἦν ἐκεῖνο χρή ἄνθρωπον δίποδα. ! Ι 

σιμον, λέγω δὴ “ὃ μὴ δεῖν μίαν ποιεϊοὶς ἀπόκρισιν πρὸς τὴν μὲ - [ 165. διὰ τύτων ὅν ἐπιδείξας ἀναγκαῖον ὄντα “ὃν περὶ τρῖ- 2: α 
ἦσαν μίαν ὄντως ἐρώτησιν, βύλεῦ) λοιπὸν διὰ τώτων “ὃ ἐν ἐκείνοις τῶν διορισμόν, ἑξῆς αὐὴν παραδίδωσι λόγων ὅτι τῶν κατηγο- Τ' 
παραλελειμμένογ προϑλεῖναι. ἢ λαβὼν ὡς ὁμολογόμενον ὅτι τῶν ρυμένων κατά των ὑποκειμένων, ἃ ἐκάλεσεν “ἐφ᾽ οἷς κατηγο- 
»τὐ τῷ αὐτῷ κατηγορηθέντων πλειόνων ὀνομάτων τε ᾧ πραγμαί- 80 ρέϊως συμβαίνει; τυτέςι, ἡ τῶν ὑποκειμένων καθ᾽ ὧν τὰ κατη-. 
των τὰ Κ' δύναἢ ἢ συντιθέμενα ἀλλήλοις ᾧ ὥσπερ συμφνόμενα γορύίμενα κατηγορεῖαι, συμβαίνει, --- ἐκ τύτων ὃν τῶν κατηγορε;- ᾿ 

. ἕν τι ποιεῖν ἅπαν “ὃ ἐξ αὐτῶν κατηγόρημα, ὥσπερ ἐλέγομεν ἐπὶ μένων τὰ Κ' καϑ᾽ αὐὸ κατηγορεῖ ἢ τῶν οἰκείων ὑποκειμένων, τὰ 
τῷ ζᾷον δίπυν ἥμερον, τὰ δὲ ἰὶ δύναῦ, ὡς ἐπὶ τῷ λευκῷ ἢ τ δὲ κῷ συμβεβηκός, περὶ ὧν πρῶτον ποιεῖ “ἐν λόγον, εἴτε ἄμφω 
βαδίζειν, ἀξιοῖ ζητεῖν τίς ἡ διαφοραί, τῦτο δέ ἐςιν, τί “ὃ αἴτιον τῷ ὑποκειμένω »ῷ' συμβεβηκὸς κατηγορύμενα λαμβάνοιτο, εἴτε 
τῆς τοιαύτης διαφορᾶς, ᾧ διὰ τίνα αἰτίαν ταῖδε μέν τινα συμ.- 35 τὸ αὶ ἕτερον τῷ ὑποκειμένυ ἡ ἐν ᾧ ὃ εἶναι πεφύκασιν ἔχειν, ἃ δὲ 
φύεῃ τὰ δὲ ὅ. . ὅτι δὲ ἔςιν ἃ συντίθεθχ, ἀδυνάτως ἔχει, δεί- ἕτερον τῷ ἑτέρυ, κατ᾽ ὀδένα τρόπον μίαν κατηγορίαν ποιήσυσιν. 
κνυσιν ἐπὶ ὑποθέσεως σκυτέα τινὰ λαμβανόσης τὴν ' τέχνην ἐκ Ε. 165 δ. ἢ ὅλως ἀνώγκη τὰς διαζευκτικῶς εἰρημένας ὑπὸ2ια 
ἀκριβώσαντα, “ὃ δὲ ἦθος ἐπιεικῶς διακοίμενον, ὁποῖος δοκεῖ γες τῷ ᾿Αριςοτέλως ὑποθέσεις ἕπεως ἀλλήλαις. εἴτε γδ τῷ αὐτῷ ὃ: 

γονέναι ὁ Σίμων ὁ τῷ Σωκράτει γνώριμος (ἢ). ὁ. ες ὑποκειμένα δύο συμβεβηκότα κατηγοροῖντο, πάντως ἡ ἀλλήλων 
2) {164}. διὰ τῶτο παρις ὡς ἡμῖν “ὃ ἀνωγκαῖον τῦ κινυμένι 20 κ'' συμβεβηκὸς κατηγορηθήσον, κἂν “ἃ ὶ ὑσιῶδες ἢ ὃ δὲ 
ἴτν, ϑεωρήματος, δείκνυσιν ὅσα ἔπε ἄτοπα τοῖς ὅτως ὑπολαμβά- συμβεβηκός, “ὁ Ψὶ συμβεβηκὸς τῦ ἐσιώδνς κ'' φύσιν κατηγορη- 

νύσι, ἢ φησὶν “εἰ γάρ, διότι ἑκάτερον ἀληθές," ᾧ προσυπακύειν θήσεϊ, “ὃ δὲ ὠσιῶδες τῦ συμβεβηκότος παρὰ φύσιν, οἷον ὃ ἄν- 

χρὴ τῶν ἰδίᾳ κατηγορυμένων, --- εἰ ὧν διὰ τῦτο “εἶναι δεῖ ἡ “ὁ θρωπος τῷ λευκῦ τῷ ὄντι κ'' συμβεβηκός" εἴτε ἐξ ἀρχῆς λαμ- 
συνάμφω, ᾧ τύτῳ πάλιν ὑπακαομέναυ τῷ ἀληθές, εἶναι δεῖ βάνοιμεν “ὃ ἕτερον τῶν συμπληράντων τὴν κατηγορίαν περὶ ἧς 
ἢ ὃ συναμφότερον κατηγόρημα ἀληθές, πολλὰ ἄτοπα συμβή- 45 ζητῶμεν, εἴτε μία ἐξὶν εἴτε μή, τῦ λοιπῶ κτ' συμβεβηκὸς κατη- 

(Ὁ Ἅπον. σοϊδἰϊη. οἷον ὑπόκειταί τις τῷ "Ἀριςοτέλει Σίμων, σκυτες (Ὁ) Βοδιλ. ΠΕ ρ. ἦ09: οτίξ ἰρίταγ ᾿Ῥταθάϊοδιίο, Βοπῆο δἰβυς 
μὲν τὴν τέχνην ἀλλὰ φαῦλος, ἀγαθὸς δὲ τοῖς τρόποις. ᾿ ἰθὺ δἰβυδ 6δὲ, αἴφυο Βος ἰῃ ἱπβηϊίαπ. ᾿ 
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γορόμενον, ἀναΐγκη πρότερον εἰλῆφθαι ὁ αὐὴὺ τὸ ὑποκειμένι καθ᾽ φαινόμενος, δι’ ὧν φησὶν “ἢ ὅταν Κ ἐνυπάρχη, ἀεὶ ἐκ ἀληθές" 
αὐὲ κατηγορηθέν" αὐὲ γδ τῦτό ἐςι “ὃ νῦν ζητόμενον, πότε τὲ ὑποςίζειν ῷ ἡμῶν ὀψελίντων ἐν τῷ ἐνυποίρχῃ (ἀντίθεσις δηλο- 
ἴδια κατηγορηθέντα ᾧ συμπλευιέντα δύναῦ “πατηγορεῖον. ἢ μή- νότι ἡ ἐν τῷ προκειμένῳ πρὸς “ὃ ἐξ ἀρχῆς κατηγορηθέν" τῦτο ὃ 
ποτε χρὴ τῆς ῥήσεως αὶ διαζευκτικῶς ἀκύειν ἀλλὰ ὃ ἢ λέγειν ἀνὴὶ ἤδη εἰρημένον ᾧ ἐνταῦθα ὑπακύσωμεν), ὡς δὲ ἀκόλυθον τύτῳ ἐπι- 

τῷ καί παρειλῆφθαι, ὡς ἢ παρ᾽ Ὁ μήρῳ “ὃ “ἠὲ νέος ἠὲ παλαιός" 5 φέρειν “ὃ ἀεί, τυτέςιν ἐξ ἀνάγκης ἐκ ἀληθὲς ἀλλὰ ψεῦδος “ὃ 

ἀντὶ τῷ ἢ νέος ᾧ παλαιός, ἢ ὡς εἰώθασιν ἕνια τῶν συ Ύγα με διακριθῆναι τὴν σύνθετον κατηγορίαν, ἐὸν δὲ. ἕτερον “ὃν λέγοντα 

μείτων ἐπιγράφειν οἱ ἀρχαῖοι, Νιοιοκλῆς ἢ Λυσίμαχος ὺ Φαίδων μὴ ὅσης ἀντιθέσεως ἐν τοῖς ἅμα καπηγορηθεῖσι τὴν διάκῤισιν 
ἢ περὶ ψυχῆς, ἐκ ἀντιδιαςέλλοντες ἀλλ᾽ πώς: τῶν ὀνομάτων αὐτῶν χώραν ἔχειν ἀκ ἀεὶ ἀληθεύειν διαβεβαιίμενος ἀλλ᾽ ἑτέρω 
καλεῖν ἡμῖν “ὃν λόγον ἐπιτρέποντες, ὡς εἶναι “ὃ λεγόμενον κα αὶ ἡ τινὸς δεῖδχ, διορισμῶ, αὶ ὃν ἔλεγχον εὐθὺς ἐπιφέρων, ὃν γδ Ὅμη- 
τὸ αὐτὸ ἃ ἐνερ χτ' θατέρυ. τί ἕν ὃ αἴτιον τῇ μὴ πεφυκέναι 10 ἊΝ (ἃ 5 ὅλον τῦτο) ποιητὴν εἶναι λέγομεν διότι ἕξιν αὐτὸ ἡ 

συνδυάζεως, τὰ ὅτω κατηγορόμενα.; ὅν ὅτι παντάπασιν ἀπηρτημέ. ποίησις, ἁπλῶς δὲ εἶναι κὁὶ λέγομεν, ἐπεὶ “ὃ ἔςιν ἃ σὼς τῷ 

»» ἀλλήλων ἔχυσι τὴν φίσος, ὑπὸ διαφόρυς ἐνίοτε τελῦντα κα- ὍὉ μήρυ κατηγορόμενον ἐκ ἐξακιυίεῦ πρὸς “ὃν ἐν τὴ ποιήσει Ὅμη- 
τηγορίας, ἢν κίρναος αὐτὰ πρὸς ἄλληλα ἐπὶ τῷ μίαν ἐργάσα, ρὸν πρὸς αὐὲν “ἦν ἀγόρα, ὅτος δὲ ὑκ ἴξιν... 
φύσιν ἀδύνατον. ὡς εἴ τις ὃ ἔςι “ὃ ἐπὶ τὸ “Ὅμηρος ποιητής ἐςιν" ἀντὶ τῷ 

3.6 {1672}. ταῦτα περὶ τῶν ναὶ συμβεβιρὼς γάτηγοῤυμόνη 15 εἰλῆφθαι λέγοι, καθείπερ ὃ ἦν ἀντὶ τῷ ἔςι πθλλανις οἱ τῶ 
ἘΣ συνδυάζεω, μὴ πεφυκότων διορισάμενος, αὶ) εἰπων ὅτι διὰ τῦτο παραλαμβάνυσν, ὡς ἐπὶ τῷ τί ἦν ἀντὶ τῷ τί ἐςι ᾧ ἐπὶ τῷ 
ὑχ ἁπλῶς ἀληθὲς “ὁ σκυτεὺς ὠγαθός, τυτέςιν ὑκ ἀεὶ ἀληθές, ὁρισμῶ “ὃ τί ἦν εἶναι ἀντὶ τῇ τί ἐςι τῷ πράγματι “ἃ εἶναι, ὺ 
ἐπειδή ποτε συνδραμεῖν αὐτὰ καὶ θαυμαςόν, ἐπάγει “ἀλλὰ ζῷον “ὃ ἔςιν αὐὸὴ καθ᾽ αὐ κατηγορεϊον, τῷ Ὃ μήρυ συγχωρήσει παρὰ 

δίπυν" ὁ 5 »π' συμβεβηκός," δυνάμει λέγων ὅτι τὰ δὲ μὴ κ᾿ τὰ δοκῶντα τῷ ̓ Αριςοτέλει Ο. 
συμβεβηρὸς ἀλλὰ καθ᾽ αὐτὰ κατηγορόμενα συντίθεςᾳ πρὸς ἀλ- 20 ξ Ἵ7 Ὁ ὁ. ἀποτείνεωχς, Κ δοκεῖ (δ᾽ 
ληλα αὶ μίαν ποιεῖν κατηγορίαν δυνατόν, ἀλλ᾽ ἐδὲ ταῦτα ὡς ἹΣοφιςῇ καὶ αὶ πρὸς τῷ έρατι τῷ πέμπτου τῆς Πολιτείας περὶ τῇ μὴ 

ἔτυχε λαμβανόμενα, ἐδὲ Ψ τὴν τυχῶσαν συμπλεκόμενα πρὸς ἐἶναι , δοξασὸν ὃ ἃ μι ἣν ὑπι ὃ Πλάτωνος λεγόμενα. δεῖ μέντοι εἰδέναι 
ἄλληλα τάξιν" ὦ ὃ δὴ τὰ ἤδη ἐν τῇ ἑτέρᾳ τῶν κατηγοριῶν 

᾿ ἀδολεχῶμεν ἢ παρέλκοντά τινα λέγειν ἀναγκαζώμεθα; ὅπερ 25 τε τε εἴδη πάντα χωρις τε τῆς ὕλης καὶ ὺ ἀχώριςα, ὶ ἐπ’ ἐχχάτοις αὐτν 

ςὶ πάλιν ἀδολεχεῖν. 

Ἴς. {1068}. ἐν τύτοις ὕπες ὰ ̓ εῤήεας μροῦ ϑεύρημα τῷ 

"προσεχῶς πρρά δεομένῳ". πρότερον Κὶ γ) ἐζητεῖτο πότε τὰ ἰδίᾳ 
κατηγορέμενα ὺ ἅμα χαπηγοβηθῆναι. δυναῦ,, ἐν δέ γε τύτοις ζη- ὄντως ὃν ἢ πάσης ματαβυκῆς ὑπεριδρυμένον, τῇ ἐπὶ. τῆς ὕλης κα- 

τὰ πότε τὸ ἅ ἅμα ̓κατηγορηθώντα καὶ ὸ κεχωρισμένως κατηγοβης 830 τηγορυ μένα διὰ τὴν ἀπόπτωσιν πάντων τῶν εἰδῶν Ψ' τὴν θρυλλυ- 
ϑῆναι δύνα). καλεὶ δέ τινα κατηγορίαν. τν τον ἐκ τῶν ἅμα μένην ἀνόμοιον αὐτῆς πρὸς “ὃ πρῶτον ὁμοιότητα), καὶ ἡ ἕν τι τῶν σης 

κατηγορηβέντων͵ ἁπλῶς δὲ τὴν ἁπλῆν ᾧ ἄνευ προολήεης τοὺς λε- μαινομένων τῷ μὴ ὄντος χέγων εἶναι. “ὃ ἐν. ἐχάτοις τῶν ἄλλων κεί- 

πάντων τῶν ὄντων πεφυκότος, αὶ παρ᾽ ἔλαττόν τε τῦ ὄντος εἶναι διὰ 
τὴν παντελιῦς ἀνείδεον ὕλην τῷ Ψ' τὴν ἑτερότητα θεωρυμέν κα ἡ δια. 

τῦτο λεγομένωι τὸ ὃ γενγὸν σημαίνοντος κῷ' τὴν ὕφεσιν τὴν ὃ 

φανερὸν " ) 

᾿Αριςοτέλης) πρὸς τὰ ὲ ἐν τῷι- 

γομένην, διότι παίταχϑ αἱ προοδέσεις ἀποςενῶσι ἢ μερικωτερα ἣν α ἐπὶ τῦ μηδαμῆ μηδαμῶς ὄντος λεγόμενον, τῶτο ᾧὶ ἄρρητον 
ποῦσι τὰ ὑπὸ τῶν ὑπομενόντων τὰς προογήκας δηλόμενα, οἷον ᾧ ἀδόξαςον εἶναι δινχυρίζε, διότι ὁ ὲ ἐπὴν ἢ ἣ δοξαςὸν ἀριθμητόν | 
ὅταν εἰπόντες" ζῷον προολῶμεν τύτῳ “ὸ λογικόν, εἶτα “ὃ θνητόν, 35 ἐςιν, περ ὺ πρόοεν ἐλέγομεν, ἢ τῇ ῥήσει ἢ ἢ τῇ δόξη λέγεῦ εἶ εἶναι 

ἄτα “ὃ γραμματικόν, εἶτα ἄλλο τι ἡ ἄλλο" φανερὸν δ ὅτι καθ᾽ ἐπὸν ἢ δοξας ὄν͵ καὶ ὸ ἔςι τῶν πρός τι ον πῶ πὶ ἜΝ ἢ ῥῆσιν ἢ τὴν δίξαν 
ἑκάςην προο)ήκην μερυευτερον εὑρήσομεν" γιγνόμενον ὃ σημανόμε- χίσν, λέγομεν εἶ εἶναι τοιῶτον. ἐπεὶ ὕν τῶν τὴς τι τῷ ἑτόρυ ὃ ὄντος 
νον. διόπερ φησ “ἀληθὲς δέ ἐςιν εἰπεῖν κτ' τῷ τινὸς ὰ ἁπλῶς, καὶ ὃ τερον ε εἶναι , ἀναγκαῖον, ἔςι δὲ ἡ ῥῆσις κα ἢ ἡ ὃ ἡ δόξα καθ᾽ ἣν λέ- 

τυτέςι, καθ᾽ ὃ ποιέμεθα τὴν σύνθετον κατηγορίαν, κ' τύώτω ὦ γεῖ εἶναι ῥηὲν ἢ δοξαφέν, ἔξαι ἄ "ἦρα ταύτη ΧΟ ἡ ὃ μηδαμῶς ὃ ὃν ἐν 

ἄνευ τῆς προολήεης ἀληθὲς τ Ἀπη μίεμει εἰπεὶν (ἢ. Ὁ αὐτῇ τῇ τῇ ῥήσει τῇ περὶ περὶ αὐτῷ τῇ ἢ δόξης ὅ τε ὃν Πλάτων ἀνέλεγε. 

Ἀ6 {.169 ὁ. ὕςερον δὲ “ἦν δ' εἰρημένον κανόνα περὶ τῷ πότε ὁ κτὸς ταῦ! ταῦτα ὅτως ἘΕΞΤΘΘΟΣ ᾧ ὁ ̓ Αριξοτέλης ἿΞ: ὑπολα- 
Ἀ λυναὺν ἐὐδξιῳ ἐρφόυος τὰ ἅμα κατηγορηθέντα. ἀβῶς εἰρῆτς ἀπο- 

(ὦ ν- 31. 31. Ὰποπ. δοϊφῖνηι. “μπὶ τότων τὸ τί καὶ ἁπλῶς ἀληθές 
(Ὁ Ζεο Μαροεπί. εἰ δὲ προσθήσει τῷ ζῴῳ τὸ λογικόν, ἐμερύκευσεν 

αὐτό" τὸ γὰρ ζῷον λογικόν τὼ λογικοὶ μόνα ζῷα δηλοῖ, εἰ δὲ ἔτι προ- 
σθήσει τὸ θνητόν, ἔτι ἐμερικεύθη τὸ ζῷον" “λέγωσι γὰρ καὶ τὼς Νηρηΐδας 
θητὰ ζῷα λογικὰ εἶναι" ἱφόρηται γὰρ ἐν τῇ Σάμῳ ΝΝηρηΐδα εὑρεθῆναι 

ἐςιν εἰπεῖν." τὸ τί οἱ ἐξηγηταὶ ἀντὶ τὸ ὁμῦ λαμβάνυσι, τὸ δὲ ἁπλῶς 
ἀνὴ τῷ χωρίς. ἡμεῖς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, καθὸ τί τὸ μερικὸν σημαίνει, τὰ δὲ 
χωρὶς μεριζομένων μερικὰ γίνονται" τὸ δὲ ἁπλῶς τὸ ὁμῦ, καδότι τὸ ὁμῇ 

πολλὰ ἔχει ἐν ἑαυτῷ, τὸ δὲ πολλὰ ἔχον καθολωνώτερον τῷ ὀλίγα ἔχοντος, 
ὥςε τὸ ἁπλῶς τῷ τί καθολικώτερον. 

ΒΕ 

78 4 
«.Ὕ΄Ἄ,΄ (ὦ. 

, , - ᾿ Ζ ωπ' ἐν 

ὅτι πολλᾶς ἐκεῖνος τῷ μὴ ὄντος τάξεις ἡμῖν παραδιδείς, ὁ ὑπὲρ τὰ ὁ δ Ἐχς ὌΝ 

ἐλημμέν, ἢ ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ κθ' δύναμιν, πάλιν ληψόμεθα, ἵνα ἄντα, ταὐὲν δὲ εἰπεῖν ὑπὲρ εἶδος ἅπαν (ὁ ἢ ἂν ἄλλως προ προῆγε τὰ ἐς ᾿ ὌΠ ΠΡ κ χ 
ἀαταν 

.---- 



α, (ὁ. βέῤῥοσων 
ὦ «γον αάγο δ 

ὡνβοσά ον Σ ἄς τινας μὴ παρακολεθήσαντας τῷ βάθει τῆς τῷ 

" πὰς σέ 

ἀκ πος ΝΣ 
τ ΤΟΝ ΟΥ̓ 

(ὧς τ ΟΣ 

Ἴ τρϑὸ ἡ ὑπὸ τηγορυμένυ προτάσεων, πολλὰ β' ἡμῖν ὁ καλὰ παραδὲς περὶ 10 τρόπῃ ἢ τὰς μἶ' τρόπυ ὑπάρχει, ̓εἰδοποιεῖν φημὶ τὰς ἄνευ 
αὐτῶν ̓ θεωρήματα, δόξας δὲ τοῖς πολλοῖς μηθέμιαν αὐτοῖς ἐπι-. 

ΝΣ 

ὑπο ΣΦ ασ ΗΥ̓ 

: τον. 

τς ς 

“ἰοάαξ. 

Πλάτωνος διανοίας οἰηθῆναι ὅτι γίγνεοϊκ, τῶν ὄντων φησὶ “ὃ μηδα- 
μως ὄν, εἰ λέγοιτο ῥτὴν ἣ δοξασόν, αὶ καθ᾽ ὃν δρήκαμεν τρόπον 

ἀλλ᾽ ὡς ̓αὐτόθεν ὑ ὑπόφασιν ἔχον, ᾧ διὰ τῶτο λέγων μὴ εἶναι ἀλη- 

θὲς ἃ φάσκειν ὕ ὅτως ὃν γίγνεον, ὲ μὴ ὄν, δοξαςὸν εἶναι λεγόμε- 5 
γον, υὑς εἢ ἄνευ τῆς πρὸς ἡμᾶς χέσεως ὑπόςασιν ἔχον, ὁποῖον εἶναι 

« μάξιοι, Ῥ ἐ τὴ τὴν ἑτερότητα μὴ ὄν, ὅπερ κἀτακεκερματίι, φην 

ἐν πᾶσι τος ὅσι ὺὸ ὃ παρ ἔλαττον εἶναι τῷ πυρίως ὄντος, ἄχρι 

τύτων προήγαγεν ; ̓Αριςοτέλης τ᾿ ᾽ν ν θεωρίαν τῶν ἐκ τρίτυ τροσπαν 

ΠΣ 

θεῖναι τάξιν, ὦ ωςε, διὰ τῦτο ὦ. ἀποφήνασϊαί το τινας ὑπο, 

τερον εἶναι “ὃ βιβλίον" ἡμεῖς ἕβοτοι καθ᾽ ἔασον τῶν κεφαλαίων, 

τὸ ἐνδιχΩ Ὁ περ 

τικώ- : 

» ᾿ μ] 
εἰ ππ τς τα ΠΤ υ. ὅν {δ τ ἡ κί αὐ ἔφρ πέντ: κος ας 

ξέν δυνκῆον 44. δνὸν του -- Τὸ κυ οἰως δυνεῶζ,, 

ερὲ «ξοναγὸφ να. - 

σκεψώμεθα πότερόν τίς ἐςι ᾧ ἄλλος παρὰ τύτυς τρόπος, συγγε- 

νὴς Καὶ τοῖς εἰρημένοις αὶ ἐν ἄλλοις ὑπὸ τῷ ̓Αριςοτέλως ἐν τὴ τῶν 

προτάσεων θεωρίᾳ παρειλημμένος, ἐν δὲ τῇ νυνὶ προκειμένη πρα- 
γματείᾳ παραλελειμμένς, ἣ ὑδαμῶς. ἀξῶσι ὃ οἱ ἡξς 

τῶν ἐξηγητῶν τῷ ᾿Αριςοτέλως τῶτον εἶναι “ἦν ὑπαρχοντα, 
τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς (1 8 544.) πρὸ τῷ ἀνα καῖ Ἦ τὸ Πῶς 
κατηριθμημένον, δοκῶσι δέ μοι παντάπασιν ἁμαρτάνειν τῆς τε 
ἀληθείας καὶ τῆς τῷ ̓ Αριςοτέλες διανοίας" ἀ γάρ ἐ ἐσω ὅλως τρόπος 

ὸ ὑπάρχειν, ἀλλὰ τῶν προτάσεων διηρημένων εἴς τε τὰς ἄνευ 

τρόπυ προτάσεις, ἀποβλέπων εἴς τε τὴν Μαραδιεο μένῳ πρότερον 
διδασκαλίαν τῆς ἀντιθέσεως τῶν ἄνευ τρέπων ἀποφάσεων πρὸς 

τὰς καταφάσεις, ἐν οἷς λεγε" ἐπεὶ δὲ ἴσιὰ αὶ ὁ ὑπάρχον ἀπο- 

προηγυμένως ἐπεμελήθημεν τὸ ὐκὸ ἃ τὴν δυδίχείαν τῆς ἀκο-ι φαίνεοχ, ὡς μὴ ὑπάρχον" φ. 17 α 26) ὶ τὼ ἑξῆς τύτοις, Ψ' ὲ 
2 ....ς ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς μᾷ" τρόπυ προτάσεις χωρῶμεν. 

ΤΠ Ἢ 171 δ. ἡμᾶς δέ γε, εἰ μέλλοιμεν θυρθρυμέν ἢ ἔχειν τὴν 
5. νῶν νῦν παραδεδομένων προταίσεων γνῶσιν ἢ ῥᾷον ἤπ ἀρυγώτᾳ 

τοῖς ὑπὸ τὸ φιλοσέφν περὶ αὐτῶν λεγομένοις; προλαβεῖν χρὴ. τῆς 

15 ὑπάρχειν υ] μὴ ὑπάρχειν τὰς ἀντιθέσεις ἐκείνων τῶν προτείσεων 

Ὑΐγνεοχ, ἀποφαινόμενος, ταὐὸν δὲ εἰπεῖν κτ' ἃ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, 

καθ᾽ ὃ λέγε σαφῶς ἡ ἐν τύτοις ἡ ἀντιφατικὴ ἀντίθεσις γίγνεοις, .. 

τῶν ἄνευ τρόπι πασῶν πρέταενῶν, εἴτε ἐνεργείᾳ “ὃ ἔςιν ἔχοιεν 

ἣν ο΄ κοῦ ΞΓα ψν,, ὧν ῥητῶν ἐξηγήσεως τί τέ ἐςι τρόπος, ὺ εἰ πεπερασμένος αὐτῶν εἴτε δυνάμει, τῶν μξ' μ᾿ τρόπα μὴ ἀνεχομένων: τῆς τοιαύτης ἀντι- 

᾿ὁ ἀριθμὸς ἢ ἡμῖν Ὑρεύριμος, πόσυς τε ἢ ποίως ἐχλέγεῦ τρόπυς δ 9 ἀθ ἀλλὰ κὶ τὸς τρόπυς αὐτις ἀλλήλαις ἀντιτιθεμίνων. διὰ 

᾿Αριςοτέλης πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶνδε τῶν προτάσεων, ᾧ διὰ 

τίνα αἰτίαν τύτυς ᾧ ἐκ ἄλλως, ᾧ πῇ τῶν καλειμένων ὑλῶν δια- 
φέρυσιν οἱ ἱ παραλαμβανόμενοι τρόποι τοῖς ὀνόμασιν αὐτῶν ὀνομα.- 
ζόμενοι, ἢ εἰ μηδεὶς παραλέλειπὮ τρόπος τῶν ὀφειλόντων ἐ ἐν τῇ 
προκειμένη τῶν προτάσεων πόρε παραληφθῆναι, τίνα τε τρόπον ὃς πρὸς τὺς τρόπος ἀχύνταν 
ἐπὶ τῶν τοιίτων προτάσεων ἐκ τῶν καταφάσεων αὶ μὲν τὼς 
ἀποφάσεις, ὅπερ ἔφαμεν πρῶτον ἐπισκέπττεν, περὶ αὐτῶν “ὃν 
᾿Αριςοτέλην, ἢ ἐπὶ πᾶσι πῶς ἂν ἐκ διαιρέσεως ἕλωμεν ἡ τύ- 

ὁ ᾿Αριςοτέλης ἐν τύτῳ τῷ κεφαλαίῳ παραδῶναι προτιθέμενος 
Ἂς μ' τρόπο προτάσεις τῦτο πρῶτον ἠξίωσε ζητεῖν περὶ αὐτῶν, 

, “2 “ »,»κν' » ε γ 
τίς ὁ τρόπος τῆς ἀντιφατικῆς αὐτῶν ἀντιθέσεως, ὡς ὅτε εἰπών τι 

,ἷ " »ἍνἍΜ»᾿« ἡ Ν ν ε , πρέτεριν περὶ τρόπων, ὅτε τῷ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν κοινόν τε 
διά τε ὃν ταῦτα “ὃ ὑπάρχειν αὶ δοκεῖ 

μοι τρόπος τι τις εἶν ἐἶναι, ὶ ὅτι αὐὸ τῶτο τρέπον εἶ ἵνα φαμεν Ἐν σης 
μαίνοντα ὅπωι ὅπως ὑν ὑπάρχει ὰ κατηγορόμενον τῷ ὑποκειμένῳ" πῶς. 

ὅν ἔχει λόγον “ὃ ὑπάρχειν αὐτὸ τρόπον ὀνομάζειν “ἦν δηλωτικὸν τῆς 
τὸ ὑπάρχειν ποιότητος: ὺ ὅτι τήν τε προκειμένην περὶ τῶν προ-- των τῶν προτάσεων πᾶάσων “ὃν ἀρόβεῦς τρόπος μ' ὃν ἐςὶ ωνὴ 

Τρ ΑΞ δς δ ῃζ αἰ(δημαίνυσα ὅπως ὑπάρχει ὃ Ῥ κατηγορόμενον τῳ νυποκειμένῳ, εἷον 30 τάσεων πραγματείαν ὼ τὴν ἐν τοῖς ᾿Αγαλυπίκαις περὶ τῶν συλλο- 
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ὰ ταχέως, ὅταν λέγωμεν ἡ σελήνη ταχέως ἀποκαθίςαῦ, ἢ ἢ “ὃ γισμῶν ἀτελῆ εἶναι ἐμολογήσομαν μήτε ἐν τύτοις ὦ πάντας τὲς 

καλῶς ἐν τῷ ὁ ἸΣωκράτης καλῶς διαλέγε, ἢ “ὃ πάνυ ἐν τῷ καθόλω ἢ πρωγματειώδεις τρόπυς. παρειλῆφθαι λέγοντες, μήτε ἐν 

ὁ Πλάτων Δίωνα πάνυ φιλεῖ, ἢ “ὃ ἀεί ἐν τῷ ὁ ἥλιος ἀεὶ κινεῖ. ἐκείνοις ἐκ πασῶν τῶν προτάσεων παραδεδόο!ς τῶν συλλογισμῶν 
ἀριθμὸς δὲ αὐτῶν φύσει Κὶ ἐκ ἔςιν ἄπειρος, καὶ μὴν δὲ περίληπτός τὰς γενέσεις, ἀλλ᾽ ἐκ μόνων τῶν μ' τρόπυ, καίτοι τῷ ᾿Αριςοτέ- 
γε ἡμῖν, ὥσπερ ὁδὲ τῶν καθόλω ὑποκειμένων ἢ κατηγορουμένων, 35 λυς ἐκ ἀμάρ ἁπλῶς τῶν προτάσεων πουμών τὴν διαίρεσιν ἐν 
ἀναριθμήτων τε αὐτῶν ὄντων. τέτταρας δὲ μόνυς ὁ ̓ Αριφοτέλης ἐκείνοις, δι᾿ ὧν φην “ἐπεὶ δὲ πᾶσα πρότασις ἐςιν ἢ τὸ ὑπάρχειν 
παραλαμβάνει πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν μ᾽ τρόπυ προτάσεων, ἐν ἣ τῷ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τῷ ἐνδέχεοχ, ὑπάρχειν. 
ἀναγκαῖον, “ν δυνατόν, “ὃν ἐνδεχόμενον, ἐπὶ τύτοις “ἐν ἀδύνα- 
τον; ὡς ὄντας κἀϑυλικωτοίτυς τε ἡ αὐτῇ τῆ φύσει τῶν πρωγμά- των 
των οἰκειστάτος. τίνα ἔ: ἃ ὅν διαφορὰν ἔχειν βυύλεῦ “ὃ δυνωὲν πρὸς 40 τὰς 

τίνα τρόπον ἐκ τῶν μ᾿ μι χαταφασεων Ὑΐγνεοχ, χρὴ 
ἀποφάσεις" ὅπερ δὲ ἂν τις περὶ αὐτῶν πιϑανὸν εἶναι ὑπέλα- 

2: ἐνδεχόμενον, ᾧ ὅτι “ὃ κυρίως δυναὸν νόματί, Ἢ μόνον διαφέρει τὸ 
ἐνδεχομένυ, ἃ δέ γε ἁπίῶς δυναῖν ἐπὶ πλέον λέγεῷ τῷ ᾿ κυρίως 

ἐνδεχομών, διὰ τῶν ἑξῆς ; αὐτῷ διδάσκοντος ἡ ἡμᾶς τὸ ἾἌρις, τοτέ- 

᾿ λυς εἰσόμεθα. νῦν δέ γε ὡς τῶν αὐτῶν ὄντων ἐπισχεψονμαθὰ 

βεν, ἐκ ἦν ἀληθές, λέγω δὲ “ὃ παραπλησίως ταῖς ἄνευ τρόπυ 

προτάσεσι ἢ ἐπὶ τύτων γίγνεως, τὰς ἀποφάσεις, τῦτο προλα- 
βὼν διελέγχει πρὶν ὑφηγήσαοχ, ὅπως ἔχει “ὃ ἀληθές. ἐγίγνοντο 
δὲ τῶν ἄνευ τρόπυ ἀταφώκεων τῶν δίχα πρισλιδρισ μα λεγομέ- 

πῇ διοίσωσιν οἱ τρόποι τῶν ὑλῶν, ἐπεὶ ταῦτας ΦΗΣΜΘῚ εἰς τὴν ἀξ νων αἱ ἀποφάσεις τ  ἐρνητοῶ μορίν Ξροξαττο α δῈ τὸ ληφθώτος 

᾿ ὀταγρεκίαν ὺ, ὠδύνατον ᾧ ἐνδεχομένην. ῥητέον ὃν ὅτι τὰς ἃ ὕλας ἐν ταῖς προτάσεσιν ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ἢ πάντως γε τ δύναμιν" 
ἐν αὐτῇ φαΐ' θεωρεϊως τῇ φύσει τῶν ἐν τῇ προτάσει παραλη- τῶτο ὧν δείχνυσι μὴ δυναίμενον προχωρεῖν ἐπὶ τῶν μῖ' δ᾽ τρέπυ προ- 
φθέντων πραγμάτων... {. 178. τύτων δὲ φανερῶν ὅ ὄντων ἑξῆς ἐπι- ταάσεων, κατασκευάζειν πρότερον διὰ πλειόνων πειρώμενος ὅτι 

6.177. βύλεῦ μέν, ὥσπερ ἐλέγομεν, ἐπισκέψαφα, διὰ τύ- 21α 
38. 



α.44.25:ς. ἴω τε)οΐως μανζεξε, γννωρέ ὃς ῥουμεαῖ υσσίά, ἀδν, 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡῚ ΕΡΜΗΝΕΊΙΑΣ. ; 427. 

ὄντως ἐςὶ πιβανέν, ἵνα μή. τινες τῶν ὕξερον τῶν λόγων τύτων τὰς ἀρνήσεις συΐζυσι ὃ ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως, μήτε ἅμα 
ἀκώσαντες ἢ καλῶς ἔχειν αὐτὸς νομίσαντες κατ᾽ ἐκεῖνον “ὃν ἀληθεῖς μήτε ἦμα ψευδεῖς ποτὲ γιγνόμεναι. τῷ δὲ συναληθεύειν 
τρόπον οἰηθῶσι κα μ ἐπὶ τύτων τῶν προτάσεων γίγνεο, τὰς ὠμοῦ ἐπὶ τῷ δυνατῷ ὃ ἐνδεχομένν κτὶ “ὃ εἶναι ἢ μὴ εἶναι διαφερέσας 
σεις. φησὶν ὄν, εἰ γδ τῶν συμπλεκομώνων ἀλλήλαις φωνῶν ἢ Ἐροτίσεις τὴν αἰτίαν ἀπὸ τῶν πρανγμεΐτων αὐτῶν ἀποδίδωσι, χό- 
προταίζεων αὖ) πρὸς ἀλλήλας ὄγηκε) αἱ ἀντιφάσεις, ὅσαι Ὁ 5 γον αὐτὴν προσαγορεύων, ὡς ᾧ Πλάτων ἐν Τοργίῳ φ. 465) 

ἃ ἔἶναι ἡ μὴ εἶναι ταττονῖ, διὰ βρωχυλογίαν ἐλλιπέξερν “ἐγὼ δὲ ἩχρΡ Ν καλῶ ὃ ἂν ἢ ἢ ἄλογον ΞρδΎμα . εἰδέναι μέντοι 

αὐὲ ἀπαγγείλας, βυλόμενος δὲ εἰπεῖν, εἰ γδ τῶν τυμπεδλεγμέι ἘΝ ὅτι μόνα ὶ τὸ εἶναι ἀπαρεμφάτυ ἡ ῥήματος ἐν τῇ μὴ' τρόπῃ 
γων ἀλλήλαις φωνῶν ἢ προτάσεων γιγνομένων αὖῇ ἀ ἀντίκενῷ ἀλ- προτείσει κειμένυ ἀναμφισβητήτως κ' μόνον ὃν τρόπον γίγνεῦ 

λήλαις πρὸς “ἃ ποιῆσαι ἀντιφάσεις, ὅσαι κτ' “ὁ εἶναι ἢὶ μὴ εἶναι ἡ ἀπόφασις, ἀλλ᾽ αὶ τελεία ἡ τοιαύτη πρότασις, διότι χρεία πρὸς 

τὴν ἀντίθεσιν ἔχυσιν. ἢ μᾶλλον ὕτως, ἵνα μὴ πλείονα ἔξωθεν 10 “ὃν αὐτοτελῆ ἀποφατικὸν λόγον ῥήματος κ᾿ τὴν ὁριςικὴν παρὰ 
προσυπακέέειν ἀναγκαζώμεθα" εἰ τῶν συμπλεκομένων, τυτέξι τοῖς γραμματικοῖς λεγομένην ἔγκλισιν προφερομῶν, ὥςε ἢ 
συνδυαζομένων, προτάσεων πρὸς τὴν γένεσιν τῶν ἀντιφάσεων αὐτόθεν τῷ ἔςι δεησόμεθα κατ᾽ ἐνέργειαν λεγομώνυ, εἴπερ ὡς ἐπὶ 
αὖῇ ἀλλήλαις ἀντίκειν), ὅσαι κτ' “ὃ εἶναι ἡ μὴ εἶναι διακρίνονἢ. τρίτω τινὸς προσώπυ ποιοίμεθα τὴν ἀπόφασιν, ἤ τινος ἄλλω δυνά- 
ἡ πρὶν “ὁ ἀκόλυθον ἐπαγαγεῖν, ὅτι ἡ ἐπὶ τῶν μξ' τρόπω προτά- μει “ὃ ἔςιν ἐν ἑαυτῷ περιέχοντος. ἀλλὰ τῶτο ' καθόλιν περὶ πα- 
σεων δεήσει τῶτο ὕτως ἔχειν, εὐθὺς αὐτῷ παραθέμενος τὰ παρα- 15 σῶν εἴρη τῶν αὐτονελῶν ὠποφάνσεων" ἐπὶ δέ γε τῶν μὲ τρίπυ 
δείγματα τῶν ἄνευ τρόπυ, πρότερον Κ' τῶν ἐνεργείᾳ “ὃ ἔςιν ἐχυ- λεγομένων αὐτῶ μόνυ χρεία τῷ ἔςιν ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐκφερομένυ 
σῶν, ἐπὶ δὲ ταύταις τῶν δυνάμει, ᾧ ἐν ταῖ; ἐνεργείᾳ “ὃ ἔςν ἢ ἥ ἔξωθεν τῇ προτάσει Ἡριθε πεν πρμὶ νον 6.181. εἰ δέ τις ἀποροίη 

ἐχύσαις προτάξας τὴν ἐξ ὑποκειμένων ᾧ κατηγορωμώνυ, τυτέςι περὶ τῶν προσδιωρισμένων μ ζ' τρόπῳ καταφάσεων, τίνα τρόπον 
τὴν ἐκ τρίτυ προσκατηγορυμώνυ, δείκνυσιν ἐπὶ πασῶν μὴ ἄλλως ἐπὶ τύτων ποιητέον τὰς Πλυθ δὶ πότερον τῷ προσδιορισμῷ ἣ 

! τὴν ἀπόφασιν γηνομέν, εἰ μὴ τῷ ἔςι ὃ ἀρνητοὸν συμπλακείη 20 τῷ τρόπῳ τῆς ἀρνήσεως συμπλεκομένης, ἐπειδὴ ὁ ᾿Αριςοτέλης 
μόριον, ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ τρίτη προσκατηγορυμένυ ἢ δλγτα τὸς ὡς ἐπὶ ἀπροσδιορίςων τὴν περὶ αὐτῶν πᾶσαν τδκοί, σκέψιν, 
οἰομένυς γίγνεωϊς, τὴν ἀπόφασιν τῆς ἀρνήσεως μὴ πρὸ τῦ ἔςι τι- ῥέδωον ἀπαντᾶν ὅτι ἐδὲ ἐπὶ τύτων ἑτέρῳ τοὶ περ ὧν τρόπον 

ϑεμένης ἀλλὰ πρὸ τὸ κατηγορυμένυ, ὥςε λέγεως, τῆς ἄνθρωπος αὐτὴν συνταξομεν- δεῖ δ τὰς προτάσεις ἀλλὰ μὴ τὺς ὅ ὅρυς εἶναι 
, λευκός ἐξν ἀπόφασιν τὴν ἄνθρωπος κα λευκός ἐςιν. εἰ γδ δώσομεν, ςερητοαίς" εἰ δὲ μή, κ᾽ “ὃ κυρίως πάλιν δυναὸν ὦ ἐνδεχόμενον 

| φησί, ὲ ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως, ὁμολογῶντες χῷ' πανὸς ὃ ἂν τις 25 τὴν ἀντίφασιν συμβήσε συναληθεύειν, ὅπν ᾧ τὰρ ἐναντίας κῷ' 
λάβη δεῖν τὴν κατάφασιν ἀληθεύειν ἢ τὴν ἐπόφασι, δεήσει κα ὃ τύ- ὃ ἐπ᾽ ἴσης ἐθθιχύμενον σὐτερίχεν ἀλλήλαις συμβαίνει" ὃ ἡ ἐν- 
χων τῶν προτάφεων, τῆς ἄνθρωπος λευκά ὁ ἐςι ἢ ἄνθρωπος ἐλευ- δέχεῦ παντί, τῶτο πάντως ἃ ἢ αὶ παντὶ κα πᾶσαν τῷ ἐνδεχο- 

κός ἐςιν, ἐπὶ τῷ ξύλη λαμβανομώνων τὴν ἑτέραν ἀληθεύειν, ἅτε «μένω τὴν ἔννοιαν, ἐπεὶ ὀκέτι ἐνδεχομένως ὑπάρξει παντί, ἐνίοτε δὲ 
ἀντιφατικῶς ἀντικεῖοχ, λεγομένων ᾧ συμψεύδεοχ, μηδέποτε ὃυ- ᾧ ἐδενί... [.182.. εἰ δὲ ζητοίη τις τὴν “ἐνδέχ εἢ μηδένα ἄνθρωπον 
ναμένων- ὥςε ἐπεὶ ψευδὴς ὁμολογυμένυς ἡ κατάφασις ἡ λεγε 30 δίκαιον εἶναι" πότερον κατάφασιν ἢ ἀπόφασιν χρὴ προσαγορεύειν, 

ὃ Εύλον ἄνθρωπον εἶναι λευκόν, ἀνάγκη τὴν ἀπόφασιν ἀληθεύειν τὴν κατάφασιν ἐμολογυμένως ἐσονρνύμεθα, διότι ὁ τρόπος ἄνευ τῆς 
τ ξύλον ἄνθρωπον εἶναι καὶ λευκόν. εἰ ἦν τῶτο ἐναργῶς ἄγο- ἀρνήσεως παρείληπ. ἢ πρὸς τῇ εἰρημένη ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν πρα- 
ον, δῆλον ὅ ὅτι τῆς ἄνθρωπος λευκός ἐςιν ἀπόφασις ἔςαι ἡ ἄνθρωπος ἡμάτων δείξει μάρτυρα τύτυ παρεξόμεθα ὃν ᾿Αριςοτέλην κα- 
ἀελτα ἐκ ἔςι, τῷ ὁ τον αὐτῷ συμηλόινσε τ ἀρνητοιὰν μόριον. λῦντα ὶ ἐν τῇ τρεὴ ματες. τῶν ᾿Αναλυτικῶν {πὸ 1 10) τὸς 

1: ἔι: 178 δ. ταῦτα ὧν ὕτως ἔνα. ἐπὶ πασῶν τῶν ἄνευ τρόπωι 35 “ἐνδέχεῦ μηδενὶ ἢ ἢ μὴ παντί ἥν “ἀνάγκη μηδενὶ ἢ μὴ παντί" ἀπο- 
“α προτάσεων ἐπιδείξας ἐπιφέρει “ ἴτω πανταχῶ, ὼὸ τῦ δυ- φάσεις, δι᾿ ἣν ἑξῆς ἐρῦμεν αἰτίαν, διδίσκοντα δὲ ἐν αὐτοῖς ἐκεί- 

νατὲν εἶναι ϑπόφασις ἔςαι καὶ τι ΠΝ, ἀλλὰ “ὃ δυναὸν μὴ νοις ὅτι ἐκ εἰσὶν ὄντως ἀποφάσεις ἀλλὰ καταφάσεις... ἐν δδν τῇ 

εἶναι," σαφῶς Κὰ ἐκ τῆς ὁμοίβτητος Αδὲ πρὸς τὰς ἄλλας προ- προκειμένη τῦ περὶ Ἑρμηνείας πραγματείᾳ τὰς ἀντιθέσεις τῶν προ-- 

ὙΤΗΣ συλλογίζεον, ἀξιῶν ὅτι ᾧ ἐπὶ τῶν μῇ' τρόπυ τὴν ἀπό- τάσεων ἢ τὰς παντοίας διαφορὰς προθέμενος παραδῶναι ἡμῖν ὁ φι- 
φασιν ποιήσομεν τῷ ἔςν ἀλλ᾽ καὶ τῷ τρόπυ προτιθέντες τὴν ἄρνη- 40 λόσοφος εἰκότως “ἐν κυριώτατον ὑφηγήσατο τρόπον τῶν ἀποφά- 
σιν, ἐπάγων δὲ ὃν ἔλεγχον τῶν ὅτως υπολιμβαεντὸν ἐκ τῇ σεων" ἐν δέ γε τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς τὰς ἡρέσεις τῶν σύλλόγισμαν 

ἐπιδεῖξαι τὴν διαφορὰν τῶν μα τραῦ ἐροτάξεων ᾧ τῶν ἄνευ διδαΐξαι ἡ ἡμᾶς προθέμενος παραλαμβάνει ἢ ἄ ̓ πάσας τὰς προτά- 
τρόπυ, ὅτι ἐπὶ ' τῶν ἄνευ τρόπυ τὰς τ ἃ ἔςι ἡ ὁκ ἔςι μαχο- σεις περὶ ὧν τε ἢ ἐξ ὧν οἱ συλλογισμοὶ κ᾽ “ὃ καταφατικόν, 
μές ἀλλήλαις τ προτάτας »τ' τὸς παραδεδομένους πρότερον διος ὅπερ αὐτός φησι χῆμα, διότι ὡρισμένον τι βυλόμεθα συνώγειν 
ρισμὲς ἀδύνατον ἢ συναληθεύειν ἢ συμψεύδεος, ἀλλήλαις, ἐπὶ 45 ἐν τοῖς συλλογισμοῖς, “ὃ δὲ υρισμένον ἐξ ὡρισμένων προταΐσεων, 

δὲ τῶν μῇ' τρόπυ κατά τε “ὃ δυναὸν καὶ ὼὰ ὃ ἐνδεχόμενον αἱ τῦτον ὡρίως δὲ μᾶλλον δοκῶσιν αἱ καταφείσεις τῶν ἀποφάσεων ἅτε 
ἂν τρόπον ἀντικείμεναι ἐκ ἀντιφάσκυσαι ἀλλήλαις ἀλλὰ συνα- εἴδεσιν ἀναλογῶσαι, ᾧ διὰ τῦτο ῥᾷον ἐπ᾽ αὐτῶν παρακολυθᾶμεν 
ληθεύνσαι καταλαμβανονῖ,, αἱ δέ γ9 προτάττυσαι τῶν τρόπων ταῖς συλλογιςικαῖς ἢ ἀσυλλογίςοις τῶν προτάσεων συμπλοκαῖς. 

Β2 



ςκ μεταϑέδιω; 
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καλεῖ δὲ αὐτῶν τὰς ἢ καταφάσεις τὰς δὲ ἀποφάσεις, καὶ μόνον 
κ᾿ τις προσδιορισμοεὶς ποιείμενος τὴν τοιαύτην αὐτῶν διαίρεσιν, 

. ἀλλὰ ἡ ὅτι συμβαίνει τὲς ἐν ἐκείνοις ἀποφάσεις ὡς εἰλημμένας 

ταὐὴν φθέγγεολαί τισι τῶν ὄντως ἀποφάσεων, λέγω δὴ τῶν ἀναι- 

ΕΡΜΗΝΕΊΙΑΣ. 

προτάσεις ἐν τῷ διαγράμματι κ' τὴν προσήκυσαν τάξιν ἐκθέμενος 
ἐπισκέπτε; ὅπως ἔχωσι τῆς πρὸς ταύτας ἀκολυθίας αἱ καθ᾽ ἕκα.- 
ςφον τῶν ἄλλων τρόπων προτάσεις... διὰ τύτων ταὐὸν φθέγ- 
γεῶς τό τε δυναὲν ᾧ “ὃ ἐνδεχόμενον ἀπαραλλάκτως τιθέμενος, 

πὴΝ τόν τε τρόπον ἅμα ὺ ἐν προσδιορισμὸν ὃν καταφατικόν, 5 δηλοῖ Κ ἀ μόνον τῷ δυναὲν εἶναι ἕπεῶχ, φάσκων “ὃ ἐνδεχόμενον 
ὡς ὄσας, ὅπερ. φησὶ περὶ αὐτῶν ὃ φιλόσοφος Ἰάμβλιχος, φωνῆ 

ἢ καταφατικὰς δυνάμει δὲ ἀποφατικάς... ὥςε ἐδετέρα τῶν 

πραγματειῶν ἐλλιπής, ὅπερ ὑποπτεύσειεν ἂν τις ἐν μηθετέρῷ τῶν 

πραγματειῶν παραδιδομένας ὁρῶν τὰς ἐν τὴ ἑτέρᾳ ὡς ἀποφαΐσεις 

! ἐφύλαξεν ὁ ὃ ᾿Αρισοζελοο: 

ἢ. 188 δ. ἀλλ᾽ ἐπανέλθωμεν τὸ τὴν ἐξήγησιν τῶν ἑξῆς ὑπὸ 

26. ᾿Αβδύτέλας Τδραθεδεμέρον, ὼ λέγωμεν ὅ ὅτι ἀμιλογίαν: τινὰ 

Ὑεωμετριεὴν ἀξιοῖ ἡμᾶς λαμβάνειν ἐ ἐπί τε τῶν ἄνευ τρόποι καὶ ὃ ἐπὶ 

εἶναι, ἀλλο προςίθησι ὁ τῦτο ἐκείνῳ ἀντις ρέφει." 

ἢ. 186 ὁ. ταῦτα ὕὅτως ἐν τοῖς παρῦσι διατάξας ἀξιοῖ ἢ ἐπὶ: 

διαγράμματος, ὃ ὃ ἐκάλεσεν ὑπογραφὴν ὡς ὑποτέγαγμέμον τὴ ἢ 

περὶ αὐτῷ διδασκαλίᾳ ἡ ὑπ᾽ αὐτὴν γεγραμμένον, δέωρεν ἡ ἡμᾶς 

; εἰλημμένας, ἀλλ᾽ ἑκατέρᾳ “ὃ προσῆκον εἶδος τῆς διδασκαλίας 10 τ εἰρημένην ὑπ᾽ αὐτὸ τῶν προτάσεων ἀκολεθίαν, ἢ ἀρξώμενος 
ἀπὸ τῆς ἁπλῆς τῦ δυνατῷ καταφείσεως ἐφεξῆς ἐπαρθμεῖ τὸς 

ἀπὸ τῶν ἄλλων τρόπων ταύτῃ ἑπομένας. εἶτα προάγων τὴν δὲ- 

δασκαλίαν Φ' τὴν αὐτὴν ὥσπερ σελίδα τ διαγράμματος, πα- 

ραλαβὼν τὴν ἐκ μεταθέσεως καταίφασιν τῷ δυνατῷ, ἀρδυ πά- 

τῶν μξ' τρόπε προτάσεων, λέγων ὅ ὅτι ἣν ἔχυσι τάξιν ἐπὶ τῶν ἄνευ 15 λιν ἐφεξῆς καταλέγει τὰς ἀκολυθύσας Ψ' τὸς λοιπὸς τῶν τρόπων 
τρόπυ τὼ ὑποκείμενα ἢ τὰ κατηγορείμενα πρώγματα πρὸς “ὁ 
εἶναι ἢ μὴ εἶναι, ταύτην ἐπὶ τῶν μξ' τρόπυ “ὃ εἶναι τῦτο ἢ “ὃ μὴ 

εἶναι πρὸς τὸς τρόπος ἔχειν... καλῶσι δὲ ἢ ταύτας ἐν ταῖς μἶὶ 
τρόπυ προτάσεσιν ἐ ἐκ μεταθέσεως, ἁπλᾶς δὲ τὰς δίχα τῆς ἀρνή- 

προτάσεις. εἶτα ἐφεξῆς μέτεισιν ἐπὶ “ὃ ἀπαριθμεῖον, τὰς κ' τὴν 

ἑτέραν σελίδα τῷ διαγράμματος προτάσεις. ἐπεὶ δὲ ἀ γέγονεν. 

ἄμεμπτος πᾶσα ἡ εἰρημένη τῶν προτάσεων ἔκθεσις, εἰ ἢ πιθανὴ 

ἔδοξέν ἀρ εἶναι τὸς ἁπλυςέροις τὴν διάνοιαν διὰ τὰς εἰρημένας 

δεύγσεως ὃ ἐἶναι παραζαμβανύσας," Σωκράτην δίκαιον εἶναι αὶ δυνα- 29 αἰτίας, προτίθεἢ Κὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς οὶ ἡμαρτημένως ἐν αὐτῇ ἐκτε-- 
τόν. ὁ μέντοι ᾿Αριςοτέλης τὴν βραχυλογίαν ἡ ἐν τύτοις ἐπιτη- 
δεύων Ὗ Κὶ ἁπλῆν κατάφασιν διὰ τῷ δυναὸν εἶναι μόνον ση- 

μαίνει, τὴν δὲ ἐκ κ᾿ μεταθέσεως διὰ τῷ δυναὸν μὴ εἶναι, κατα- 

λιβδαηιν ἢ ἡμῖν ἅπερ ἂν ἐθέλωμεν πράγματα ὑποκείμενα τε ὃ 

κατηγορύμενα τύτοις ὑποβάλλειν. ταύτην δὲ τὴν διαφορὰν τῶν 25 

ἀντιφάσεων, τῆς τε ἁπλῆς φημὶ ᾧ τῆς ἐκ μεταθέσεως (ὅ), ᾧ 
ἐπὶ τῶν λοιπῶν τρόπων ἀξιοῖ θεωρεῖν, τῷ τε ἐνδεχομένω ἢ τῷ 
ἀναγκαία ᾧὶ τῇ ἀδυνάτα. ἢ ἔςι φανερὰ τὰ περὶ αὐτῶν λεγό- 
μένα, πλὴν ὅτι “ἃ “κατάφασιν δὲ ἡ ἀπόφασιν ταῦτα ποῶντες᾽ 

Φ. 22 α 9) περὶ τῶν τρόπων ἢ λέγεῆ. 

ΞῈ Ε, 184 ὁ. βρδιὰ τε ἦν ὅτως ἐπιςῆσαι χρή, ἡ ὅτι μὲὶ “ὃ κα- 
"᾿ ταριθμήσαϑι, τὰς κῃ τὸς εἰρημένυς τρόπυς ἀντιθέσεις Ἰρλκίθηϑα 

ἄχιε λει “ἀληθές, ὠκ ἀληθές," ἐνδείξανχ, ἡ ἡμῖν βυλόμενος ὡς εἰσὶ Κὶ 

νὰ δ τρόπο, 

ΠΣ ΨΡῚ ἔξει,» ἢ 

ἔσντ' 
Ζ2α 

τος λόγος ἐν τύτοις, φάσερόνν τεττάρων δὲ ὄντων τῶν τρόπων, τῷ μόνων ἐπισημήναονς, τῦτο 

οἱ ἀναρίθμητοι τρόποι. παρ 1 ὶ τὸς : εἰρημένυς τέσσαρας, “ὃν δυ- 
-.-.-.- 

θὲν ἐπανορθωσαο, πρότερον δὲ ἡμᾶς ἐφις νειν ἀξιοῖ ἐν τῷ ἐκτε- 
θώτι τῶν προτείσφων διαγράμματι ὅπως ἔχωσι τάξεως αἱ τῇ 
ἀδυνάτυ προτάσεις ὅ ὅπως δὲ αἱ τῷ ἀναγκαίν,, ἵνα ᾧ θεασαονς, 

δυνηθῶμεν ὅ τι ποτέ ἐςιν ἐν τὰ τὰ ἡμαρτημώως ἔχειν. 
[ἢ 187. διὰ τύτων τὰς ὶ τὸ ἀδυνάτυ. προτείσεις καταφα- 2, 

τικαΐῖς τε ὴ ἀποφατοιὲς ἀκολύθως ἐχκεῖαϊαί φησι ὼ ὑποτετάχς “Ὁ 

θαι ταῖς τὸ δυνατῷ ἡ τῷ ἐνδεχομώνυ καταφατικαῖς τε ἢ ἀποφα- 
τικαὶς προτάσεσι, τῶν ἀποφάσεων ἐπ᾽ εὐθείας διωγεγραμμένων 
ταῖς οἰκείαις καταφάσεσι, ᾧ ὅλης Κ' τῆς ἁπλῆς τὸ ἀδυνάτυ ἀντι- 

30 φαάσεως ὑπὸ τὼς ἁπλᾶς ἐκείνων ἀντιφάσεις τεταγμένης, ὅλης δὲ 

τῆς ἐκ μεταθέσεως ὑπὸ τὰς ἐκ μεταθέσεως, ἀλλ᾽ ὥσπερ φησίν, 
ἀντεςραμμώως, τῆς ἀντιςροφῆς περὶ μόνην θεωρυμένης τὴν τῆς 

ποιότητος τάξιν, διότι ταῖς Κ' ἐκείνων καταφάσεσιν ἔπονῆ αἱ τῷ 
ἀδυνάτυ ἀποφάσεις, ταῖς δὲ ὠνιψάτεσν αἱ χαταφείσεις, ἥ τε 

᾿ νατόν, τὸν ἐνδεχόμενον, “ὦ ὸν ἀναγκαῖον, “ἐν ἀδύνατον, ἀρκεῖ) δὲ 35 ἀδύνατον εἶναι ἁπλῆ κατάφασις καὶ ἢ ἡ ἀδύνατον μὴ εἶναι κατα- 

τύτοις πρὸς τὺ τῶν προτάσεων διδασκαλίαν διοὶ τὴν εἰρημένην 
ἔμπροῦγεν αἰτίαν. : 

ἢ. 185. ὅτι Κὶ περὶ τῆς ἀκολυθίας τῶν μῖ' τρόπα προτάσεων 

φασις ἐκ μεταθέσεως. κἂν γδ ςερητικῶς λεγόμεναι δοκῶσί τισιν 

ἀπολύειν πρὸς “ὃ εἶδος τῶν ἀποφάσεων, ἀλλ ὁμολογῦμεν ὡς 

εἰσὶ “ὃ ὅλον τῶτο ςερητιὴ καταφάσεις. διὸ ἢ ἠξίωσεν ἐπ’ αὐτῶν 

ὁ ̓ Αριςοτέλης. τὰς ἃ ἦν τῷ ἀδυνάτυ 

δυνατῷ, τῶ ἐνδεχομένι, περὶ ὧν τῆς τε κοινωνίας τῆς διαφορᾶς 40 προτάσεις εὐτάκτως, ὅπερ ἐλέγομεν, ἐκτεθεϊογαί φησιν, ὐκέτι 

ἐν τοῖς ἑξῆς διαλέξεϊ, ἡ, ἐπὶ τύτοις τῷ ἀναγκαίων ἢ τῷ ἀδυνάτυ, 

ὴὶ καθ’ ἕκαςον τῶν τεττάρων θεωραμώων προτάσεων, δύο Κα τῶν 

ἁπλῶν δύο δὲ τῶν ἐκ μεταθέσεως, τὰς τῷ δυνατῷ τέτταρας 

(ὦ ν. 2116. Μ.Ἐρλες. ἔχει δύναμιν ὁρᾶσθαι ὁ ἐν τῷ βυθῷ λίθος 
καὶ μὴ ὁρᾶσθαι" νῦν γὰρ τυχὸν διὰ τὸ ὕδωρ ὑχ, ὁρῶται, ἐὼν δὲ λείψῃ τὸ 

, ὕδωρ ἢ κατελθών τις ἀναγάώγῃ αὐτόν, ὡς ἔχει λόγον ποιεῖν τὸς ̓ Ινδὺς ἐπὶ τοῖς 

μαργαρίτοιι, ὁρουθήσεται. 

« μώτοι τὰς τῷ ἀναγκαίυ, τὰς Α' τὴν ἀντίφασιν ἐπ’ αὐτῷ ποιώσας 

προτάσεις, οἷον τὴν ἀνωγκαῖον εἶναι ἁπλῆν κατάφασιν ἢ ὑκ 
) ἀναγκαῖον εἶναι ἁπλῆν ἀπόφασιν, κεχωρισμένως ἀλλ᾽ ἐκ ἐπ᾿ 

εὐθείας ἀλλήλαις ἐκτεθεῖοχ. .. συμψεύδονῇ γδ ἀλλήλαις, αἱ ἱ 

45 ταῖς “δλεῖ τῷ ὀύνα τι προνυΐσεσιν ἁπόμεναι, ἡ ὑκ κι ἀναγκαῖον 

σον ς.ἡ 

ἐκ ἐ ἐμεεαδέσεώε, ἡ ἡ ἐκ ἀναγκαῖον "μὴ ἡ εἶναι ᾧ ἡ ἢ ἀναγκαῖον εἶ εἶναι δ 

τὴν ἀδύνατον. διὸ ἢ ἐκάλεσεν αὐτὰς ἐναντίας, δὲ’ ἣν αἰτίαν ἢ 

Ν 
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τὰς ἄνευ τρόπυ τὰς συμψευδομένας ἀλλήλαις ἐναντίας προσα- ἐν τῷ διωγράμματι τῶν μα τρόπυ προτάσεων, ὥςε μηδεμίαν ἐν 
γορεύομεν. συμψεύδον; ὧν ἀλλήλαις χἱ τὰς εἰρημένας ὕλας αἱ αὐταῖς εἶναι μήτε διαφωνίαν μήτε ἀταξίαν, ἀλλὰ “ἃ ὅλον διαΐ- 

᾿ ἐπ᾽ εὐθείας ἐκτεθεῖσαι τῷ ἀναγκαίυ προτάσεις. ἢ πρὸς τῦτο καθ’ γραμμα τεταγμένως ἔχειν. ζητεῖ δὲ πρῶτον τῇ ἁπλῇ τῷ δυ- 
, ἑτέρας τινὰς φαίνον; συναληθεύσσαι" παλιν δ αἱ Κὶ ταῖς ἁπλαῖς νατῦ καταφάσει ποίαν τῶν τεττάρων τὸ ἀναγκαίν προτάσεων, 

ἑπόμεναι κτ' τὴν ἀδύνατον ὕχην (συναληθεύυσιν ἀλλήλαις ὅπερ 5 τῶν δύο τῶν ἁπλῶν ἢ τῶν δυο τῶν ἐκ μεταθέσεως, ἔπει, ἐη- 

φησὶν ὁ ̓ Αριφοτέλης, ὅπερ ἀναγκαῖόν ἐςι μὴ εἶναι, τῦτο ἐκ ἔξιν τέον. δείκνιῇ ὅτι ὅτε ὡς πρότερον ἐλέγομεν, τὴ ἁπλὴν ἀπό- 
ἀναγκαῖον εἶναι), αἱ δὲ ταῖς ἐκ μεταθέσεως Ψ' τὴν ἀναγκαίαν. φασιν χρὴ ὡς ἑπομένην αὐτῇ ὑποτάττειν τὴν ὁ ἐκ ἀναγκαῖον εἶναι, 

2: ξ. 188. ἦν ὶ ἀκόλυθον παραδῦναι πρότερον τὴν ἑξῆς ῥηθη- ὄτε τῶν τατάνοτοῦν ὀδετέραν, ἀλλὰ μόνην τὴν ἐκ μεταθέσεως 
ν συμένην τῆς ὙΡΗΙΩΝ τῶν προτάσεων διόρθωσιν, ᾧ ἐπιδεῖξαι ὅτι ἀπόφασιν τὴν ἐκ ἀπεγπαιον μὴ εἶναι, ἐπ᾽ Ἀὐδείαὶ κεισομένην τῇ 

ἡμαρτημώως ἔχυσιν ἐν τῷ πρότερον ἐκτεθώτι διαγράμματι αἱ 10 ἑαυτῆς γάψσε. ᾧ ἐκ τύτων συνάγεξ ὅτι τὴν ΑΕ ἀπόφα- 

τὸ ἀναγκαίν ἀποφάσεις" ὅτε δ τὴν ἁπλῆν ἐχρὴν συντετάχθαι σιν ὑπὸ τὴν ἐκ μεταθέσεως τῷ δυνατῷ κατάφασιν προσήκει τάτ- 
αὐταῖς ἁπλαῖς τῶν ἄλλων τρόπων προτάσεσιν, ἀλλὰ ταῖς ἐκ με- τειν, ἐπ᾽ εὐθείας ᾧ ταύτην ἐσομένην τῇ οἰκείᾳ καταφάσει, ἅτε 
ταθέσεως ἐπ᾽ εὐθείας τῇ ἑαυτῆς καταφάσει, ἄτε τὴν ἐκ μεταθέ- τῶν ἄλλων τριῶν τῷ ἀναγκαίν προτάσεων ἤδη τεταγμένων ἐν 

σεως ταῖς ἐκ μεταθέσεως ἀλλὰ ταῖς ἁπλαῖς, ἐπ᾿ εὐθείας ὃ ταύτην ταῖς προσυραίσαις αὐταῖς χώραις τῷ διαγράμματος. .ς ὅτι δὲ 

ἑπομένην τῇ οἰκείᾳ καταφάσει, ᾧ ὅτω πρϑολέναι τὰ διὰ τύτων λε- 15 τὴν ἐκ ἀνπιημοιον εἶναι ἁπλῆν ἀπόφασιν ἀὶ καλῶς ὑπετάξαμεν 

γήμενα, ὅτι ἰνυφὴ ἡ Α' ἐκ μεταθέσεως τῷ ἀναγκαίων ἀντίφασις κατ᾽ ἀρχὰς τὴ δυνωὸὲν εἶναι ἁπλῇ καταφάσει: ὡς ἀκολυθῦσαν 

ὑπὸ τὰ ἐὰν τέτακῇ τῷ τε δυνατῦ αὶ τὸ ἀδυνάτυ ἀντίφασις, ἡ δὲ αὐτῇ, δείκνυσι προλαβὼν ὥσπερ λημμάτιον ὅτι τῇ ἀνωγκαῖον Ι 

ἁπλῆ ὑπὸ τὴν ἐκ μεταθέσεως" ΝυΝ δ ὃ ὅτι προηγυμώην ἔχειν εἶναι ἁπλῆ ἀκολυθεῖν ἀνάγκη τὴν δυνατὸν εἶναι" ἢ κατασκευάζει ἷ ἱ 

τὸν τάξιν τῷ διότι. ἀλλ᾽ ἴσως δ᾿ Αριςοτέλης μῇ᾽ “ὃ ἐπισημήναοχ, τῇ. ὃ αὐὸ τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ χρώμενος, τῶτον “ὃν τρόπον. ; 
ἀταξίᾳ ᾿- ἐξ ὠρχῆς γενομένης ἐκθέσεως τῶν τῷ Ἰδέ προ- 2) εἰ δὲ μὴ ἐπεῦ, φησί, τῇ ἀναγκαῖον εἶναι ἡ δυνωὲν εἶναι" ἡ ὠπό- 

ταάσεων, ὡς τῶν ἐπὶ ἐτιαμ πέραν εὐθὺς συνορώντων τὴν ἀκόλυϑον ᾧασις αὐτῆς ἀκολυθήσει ἡ ἡ καὶ δυναὲν εἶναι" ἐπὶ πανὺς δ ἢ τὴν 
αὐτῶν ἔθετο, τὴν αἰτίαν ἠξίωσεν ἀποδῶναι διὰ τύτων τῆς τε- κατάφασιν ἀληθεύειν ἀνάγκη ἣ τὴν ἀπέφασιν. ἀλλ᾽ εἰ ἕποιτο 
ταγμένης αὐτῶν ἀκολυθίας. ἐπεὶ δὲ τώτῳ συνεῖδεν ὅ᾽ ὅτι χρὴ ἡ ἢ τὴ ἀναγκαῖον εἶναι ε αὶ δυναὸν εἶναι, ἐπειδὴ ταύτη τε ᾧ τῇ ἰσο- 

ἡμῶν τῶν πολλῶν ποιήσαδλαί τινα λόγον ἀποπλῆσαι. ἡμᾶς, ὅτι δυναμείση αὐτῆ, τῇ ὑκ ἐνδεχόμενον εἶναι, ἀκολεθεῖν ἐλέγομεν τὴν. 

ῬΡΤ ΒΥ δ τυ τ Ἐν ἔχειν τὰς τῷ ἀναγκαία προτάσεις ἃ ἐν τῇ 25 ἀδύνατον ἔνι, συμβήσεϑ συναληθεύειν ἀλλήλαις τὴν τε ἀναγ-. ἰ 

ἀκολεθίᾳ τῶν μῥ' τρόπε προτάσεων, καὶ ὺ διαὶ τῦτο πρὸ τῦ ὅτι δ καῖον εἶναι ὺ μὲ ἀδύνατον εἶναι, ὅπερ ἐςὶ παντελῶς ἄλογον. ἢ ἶ 
διότι περεθίδωδο: ἀλλὰ τίνα ᾿Αϑῳ εἶναι τὴν αἰτίαν τῷ ὑποτε- ἕπεῶς ἄρα χρὴ τὴν ἀναγκαῖον εἶναι τῇ δυνωὴν εἶναι. τύτυ ὅν 
ταχϑαι ταῖς ἃ ἁπλαῖς τῷ δυνατῷ ἢ τῷ ἀδυνάτυ προτάσεσι τὰς προληφθέντος δείκνυ) ῥᾳδίως ὅτι καλῶς ἐλέγομεν τὴν ἐκ ἀναγ- 
ἐκ ἩἸ ΣΝ τῦ ἀνωγκαίυ, ταῖς δὲ ἐκ μεταθέσεως τὰς ἁπλᾶς; καῖον εἶναι ἀκολυθεῖν τῇ δυνωὲν εἶναι. 

ὅτι, φησίν, ἐναντίως “ὃ ἀδύνατον τῷ ἀνωγκαίῳ ἀποδίδοῦ,, “ὃ αὐ 80 (.190 δ. τῶν ὅν τριῶν τῷ ἀναγκαίν προτάσεων ἐλοβλαγμέ: 2:5 
δυνάμενον, “ἃ αὐ Κα αὐτὰ δυναῶζ λέγων διότι ἑκάτερον αὐτῶν νων ὡς καὶ τὴς αὐτά ἕπεο, τῇ δυναὲν εἶναι, γαταλείπεῦ μόνη ἡ ὦ ἡ 

ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει ἢ ἀνεπίδεκτόν ἐςι τῷ ἐναντία, “ὁ μα ἀεὶ ἔν, ἃ ὑκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι ἐκ μεταθέσεως ἀπόφασις" ὥςε ταύτην 
δὲ ἀεὶ μὴ ὄν, ἐναντίως δὲ ἀποδίδοῦχ,, διότι ὅτε πρὸς τῷ ἑτέῳ αὐτῇ ἔπεῶχ, ῥητέον, καθάπερ τῇ ὁ δυνωὸν εἶναι ἁπλῇ ἀποφάσει 
τῶν τρόπων τότων “ὃ εἶναι τίθεμεν, ἁπλὴν ποιῶντες τὴν πρότασιν, ἀκολυθεῖν ἐλέγομεν τὴν ἀναγκαῖον μὴ εἶναι κατάφασιν ἐκ μετα- 

πρὸς τῷ ἑτέρῳ ὃ μὴ εἶναι τάττομεν ἢ ποιῶμεν πρότασιν ἐκ με- 35 θέσεως. ᾧ φανερὸν ὅτι τὴν ἐκ ἀναγκαῖον εἶναι ἁπλῆν ἀπόφασιν 
ταθέσεως" ὃ 5 ἀναγκαῖον εἶναι, τῦτο ἀδύνατον μὴ εἶναι, ὃ μεταθήσομεν ἐπὶ τὴν χώραν ἣν ἐν τῷ προτέρῳ διαγράμματι κα- 

ἀδύνατον εἶναι, τῦτο ἀναγκαῖον μὴ εἶναι. εἰ ὧν ταύτας τὰς τὸ τεζχεν ἡ ἐκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι, πίσας τὰς προτάσεις πάσαις 

ἀδυνάτυ προτάσεις ἐλέγομεν, φησί, ἀκολυθεῖν ταῖς τῇ δυνατὸ ὁμολόγως πριν ἵνα δὲ μή. τις ὑπολάβη ὅτι καθ᾽ ὃν τρόπον 

ἢ τὸ ἐνδυχομών, τὰς ὁμοίας αὐταῖς »τ' ὃ ἁπλῶν ἢ “ὃ ἐκ πῆ ἐδείχνυμεν τὴν ὑκ ἀναγκαῖον εἶναι μὴ δυναμένην ἵπενι, τῇ δυ- 
βδέσεως ἐχώσας, τῷ ἄρα ἐναγκαίω ἕπεο, αὐταῖς συμβήσεῦ τὲς 40 ναὲν ἕνα, προλαβόντες ὅ' ὅτι τῇ ἀναγκαῖον εἶναι ἀκολυθεῖ ἡ Ἶ δυναὸν 

ἐξ ἐναντίας, ὡς αὐτός φησι, "π᾿ ταῦτα ἐχώσας, τυτέςι τὸς εἶναι, κ᾽ ὃν αὐὸν τρόπον δεικνύναι δυναὸν μήτε τὴν ἐκ ἀναγ- 
κ᾿ ἑπλαῖς τὰς ἐκ μεταθέσεως, ταῖς δὲ ἐκ μεταθέσεως τὰς καῖον μὴ εἶναι δυναμένν αὐτῇ ἀκολυθεῖν, προςίθησι “ὃ “τῦτο Ἂ 
ἁπλᾶς (Ὁ. ἊΝ ἀληθιε ὃ κῃ τῷ εναγχαῖον εἶναι) καὶ γδ ἔτι συμβήσεῦ ἄτοπον εἰ 

2: (. 189 δ. ἐλέγχεῦ διὰ τύτων ἡ προειρημένη τῶν τῷ ἀναγ- τῷ Κα ἀναγκαῖον εἶναι “ὁ δυναὸν εἶναι λέγοιμεν ἵπεν, τῷ δὲ δυ- 
11. ,χαΐίν ἀποφάσεων ἔκθεσις, ἢ παραδίδοἢ ἡ ἀκριβὴς αὐτῶν τάξις 45 ναὸν εἶναι “ὃ ἐκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι" συμβήσεῷ ἃ Ζὼ διὰ ταῦτα 

«ἀκολυθεῖν τῷ ἀναγκαῖον εἶναι ὃ μὴ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι, τῶτο δὲ 

(Ὁ Μ. Ερῆδε. τοὰρ δὲ τῶν ἐξηγητῶν φασὶν ὡς Νναντίας λέγει ταύτας ἐκ ἔσο ἄτοπον, ἀλλὰ καὶ ὃ ἀληθές. ὃ ὃ ἡ) ἀναγκαίαν ἔχει τὴν ὕπαρ- 
(τὼς προτάσεις) τῷ εἶναι καὶ τῷ μὴ εἶναι προσεσχηκώς. ἕξιν, τῦτο ὑχ οἷν τε ἢ ἀνυπαρξίαν ἀναγκαίαν ἔχειν. ἀλλα τύ- 
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των ὅτως εἰρημένων εἰκότως ἀπορεῖ διὰ τῶν ἐφεξῆς ὁ ̓ Αριφοτές ἐξηρημέναι μεταβολῆς, ἢ εἴπερ εἰσὶ μ' λόγυ, ἢ αὐτὰς ἐἶναι τῶν 
' ληρ; Αώ μα ἕπεο ῥπτέν τῇ ἀνωγκαῖον εἶναι τὴν δυναὲν εἶναι ἀντικειμένων ὁμολογήσομεν. λύει ἦν ὀρθῶς ἐκεῖνος τὴν ἀπορίαν, | 

ἢ μὴ ἔπει, διότι ἄμφω " εἶναι ἀληθῆ ταῦτα ὠμήχανον, ἑκά- λόγον ἐνταῦθα παρειλῆφθαι λέγων ὲν διανοητικόν͵ καὶ ἢ ἀπὸ τῷ ὠτε- 
τερον δὲ αὐτῶν ΔῊ» κρατύνειν, ΕῚ Ξ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπα- λᾶς ἐπὶ “ὃ τέλειον προϊόντα καὶ ἢ ἀπὸ τῶν προτάσεων ἐπὶ τὰ συμ- 

γωγῆς» ὰ δὲ ἐπ᾽ εὐθείας » ὼ φησὶν “ ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις." ς περάσματα, οἷός ἐςιν ὁ ἡμέτερος, ἀλλ᾽ αὶ ἐν νοερὸν ὼ γα, μίαν ἁπλῆν 

ῶ2: 8.192. λύων τὴν ἀπορίαν, τὴν ὁμωνυμίαν αἰτιὰ τὸ δυ- ἐνέργειαν ἡ ἀεὶ ἑςῶσαν ἅπαντα ὁρῶντα τὰ ὄντα, οἷον εἶναι αὐὸς 
36. ατῦ τῆς δοκώσης τῶν λόγων ἐναντιότητος, καθ᾽ ἣν ἔσει, σὐμα ἀποφαίνει δὲν τῶν θεῶν γῶν, ἐξηῥημίνιν τε βαήελῶς τῆς ὕλης 

βαίνει τῷ ἀναγκαίῳ “ὃ δυναὺν ἢ πάλιν μὴ ἔπε, κατ᾽ ἄλλην ὃ τὴ ὀσίᾳ σύνδρομον ἔχοντα τὴν ἐνέργειαν. μήποτε δὲ ἐδὲ προ-- 
αὐτῶ ἡ ἄλλην ἔννοιαν, τῷ 5 δυνατῶ “ὁ κα εἶναί φησιν ἤδη ὃν σήκει ῥῴεν ἐπ᾽ ἐκείνων “ὃ τῷ λόγω τύτω δ’ ϑμε νῦν γδ αὐὸς ὃ 
κατ᾽ ἐνέργειαν, ὡς ὅταν “ὃν βυδίζοντα λέγωμεν δύνα, βαθίςεν 40 ᾿Αριςοτέλης βξιδ προσαγορεύειν, καί πὰ ἢ τῷ νῦ σεμνοτέραν 

ὼ “ἐν ἥλιον δύναοχ, φωτίζειν ἢ ἣ κινέϊοι,, ὃ δὲ κ'' δύναμιν ᾧ ἐπι- ἔχειν ἐνδείκνυ φύσιν. 
τηδειότητα μόνον, ὡς ὅταν λέγωμεν “ὃν καθήμενον δύνατ, βδδςς [195 ὁ. ἐπὶ δὲ τύτῳ ἃ “ἄμφω δὲ ἀληθὲς εἰπεῖν “ὃ δυ- 239 
ζειν ἡ “ὃν βαδίζοντα δυναῶς μὴ βαδίζει. ἀλλὰ τῶ ῥ κατ᾿ ναὲν εἶναι βαδίζειν ἢ εἶναι" διχῶς γράφεως φαμέν" ἢ ἢ ὅτως ἢ 

ἐνέργειαν “ὃ καὶ εἶναι συμφυὲς τῷ πράγματι τῷ δυναὼχζ, αὐὸ λε- ὡς ἐξεθέμεθα, ἢ ἀντὶ τῦ “δυναὸν" ὃ μὴ ἀδύνατον. εἰ Κὶ ὧν 
γομένῳ, ᾧ εἰδοποιὸν αὐτῷ, “ὁ δὲ ἐπίκτητον ἡ ἐκ ἀεὶ παρὸν τῷ 15 γράφοιτο “ὃ δυνατόν, αὐτόθεν ἔς αι ὁ λόγος περὶ τῷ ἐξ ἀρχῆς προ- 

ὑποκειμώῳ. ἢ τῦ (' συμφυῦς  εἰδοποιῶ, ὡς εἴρη, τῶν ὑπο- κειμένυ, ὅτι “ἃ τὸ δυνατῷ ὄνομα καθ᾽ ἑκατέρας τῶν δυνάμεων 

χαμθων ὸ καὶ ἕἶναι ἀΐδιον ἡ ἐν ἀρὰς πράγμασιν ὑφιςαίμενον, κατηγορεῖ), τῆς τε κατ᾽ ἐνέργειαν ἡ τῆς κατ᾽ ἐπιτηδειότητα, διὸ 

ὡς ὃ κυεοὶ, κύκλῳ ἐν ὀρανὸν ἢ τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ τετάχθαι ὡἧς ᾧὶ κατηγορείμενον τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ᾧ τῆς κατ᾽ ἐπιτηδειότητα 

τὸ πανὺς ἢ ὃ εἶναι “ὃν θεὸν ὠγαθόν- “ὃ δὲ ἐκ ἀΐδιον αὶ ὁδ᾽ ἐπ᾿ ἕποιτο ἂν τῷ ἀναγκαίῳ, ὡς δὲ αὶ ἐπὶ τῆς κατ᾽ ἐπιτηδεύτητα λε- 
ἀϊδίων θεωρόμενον ὑποκειμένων, ἕως μέντοι ἂν ὦσι τὰ ς ὑποκεί. 20 γομώης ἢ διὰ τῦτο ἐπαμφοτεριζύσης κατηγορύμενον ἐκέτι ἂν 
μενα, συνυπαίρχον ἐὐτῦιοι ὡς ὅταν λέγωμεν τόδε “ὃ πῦρ δύ- αὐτῷ ἕποιτο. ἢ τύτῳ ἀκόλεθόν ἐ ἐπὶ ὃ ἑξῆς ἐπιφερόμενιν ὸ "ὡὥςε 

ναοῖς θερμαίνειν ἢ τήνδε τὴν χιόνα ψύχει, τῷ λοιπὸ δηλαδὴ ση- ἐπεὶ τῷ ἐν μέρει ὃ καθόλυ ἔπεῦ, ἢ τῷ ἐξ ἀνάγκης ὄντι ἔπεῦ “ὃ 
μαινομένυ τῷ κατ ᾿ ἐνέργειαν τὸ μὴ συμφυὲς τοῖς ὑποκειμένοις δύναοχ, εἶναι, ὁ μέντοι πᾶν." εἰ δὲ ἀντὶ τῷ δυνατόν γραφοιτο “ὃ 

θεωρυμώυ ἐπὶ τῶν ἐκ δυνάμεως εἰς τὴν ἐνέργειαν μεταβεβηκό- μὴ ἀδύνατον, εἴη ἂν ὥσπερ ἀπολογίαν ταύτην τιθεὶς ὑπὲρ τῦ τὴν 

των, εἰς ἐλέγομεν ἐπὶ τῷ “ὃν καθήμενον δύναςς, βαδίζειν. τῶ 25 κ᾽ ἐκ ἀδύνατον εἶναι τεταγμένην ἐᾶσαι ὑπὸ “ἃ δυναὸν εἶναι κ᾿ 
δ᾽ αὖ ἐπὶ ἀϊδίων πραγμάτων λεγομένυ δ  θεωρεῖογαί φησιν ἐν “ἃ ἐξ ἀρχῆς διάγραμμα, τὴν δὲ ἐκ ἀναγκαῖον εἶναι μετατάξαε 
ταῖς παντάπασιν ἐξηρημέναις τῆς ὕλης ἐσίαις, ὡς τὴν ἀγαθότητα ἢ ἀντ᾽ αὐτῆς θεῖναι τὴν ἐκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι. λέγοι ἡ) ἂν ὅτι 

τῶν θεῶν ἢ τὴν νόησιν, ἃ δὲ ἐκείνυν προσεχῶς ἐξηρτημένον κα ὼ ἣ- ἃ Αι ἐκ ἀδύνατον εἶναι ἀμφοτέροις ϑυμφωηι: τοῖς τῇ δυνατῶ ση- 
φηκὸς ἐν σώμασι ἕ ἀλλ᾽ ἀκοαῖς ᾧ μηδὲν ἀχυσο ἐναντίον ἢ κ΄ μαινομένοις, καθάπερ ᾧ ὃ ἐκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι" διὸ ἄμφω 
μόνην τὴν κύκλῳ κίνησιν ἀεὶ κινυμένοις, πάσης τὲ θνητῆς δυδε- 30 ταῦτα ὑπετάξαμεν τῷ δυνατὴν εὐἶτι κῷ ὃ δεύτερον διάγραμμα, 

ρείας ἐξηρημένοις. πάλιν δὲ τῷ Φ' δύναμιν ὰ Καὶ εἶναί φησιν οἷόν “ὃ μώτοι ἐκ ἀναγκαῖον εἶναι τῷ ἴὰ κατ᾽ ἐπιτηδειότητα δυνωὲν 

! μεταβάλλειν εἰς τ᾽ τηρηϑαν; ὡς ὅταν λέγωμεν “ὃν παῖδα δύ- συνᾷδον, τῷ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν ὃ συμφυῦς τοῖς ὑποκειμένοις ἀπᾷῷ- 

; "οὶ, ςρατηγεῖν, ἂν μή τι αὐτῷ τῶν ἔξωθεν ἐμποδὼν γένη, “ὁ ον, εἰκότως ἐχωρίσαμεν τῆς πρὸς “ὃ ἁπλῶς δυνωὲν ἀκολυθίας. 

᾿ δὲ εἰς ἐνέργειαν ἢ , ῥδέποτα ἀχθησόμενον, κατ᾽ αὐ δὲ μόνον “ὃ Ε. 198. ἀκολυθότερον ἐν τύτοις ἡ θεωρητοκώτερον προηγεῖεχ, 28 
δυνάμει ὃ εἶναι ἔχον, ὡς ἐπὶ τῆς δὲ ἄπειρον τομῆς τῶν μεγεξαν 35 ἀξιοῖ τὰς τῇ ἀναγκαίν προτάσεις ἐν τῷ διωγράμματι τῶν μ ΠΝ 

ὼ πάντων ἁπλῶς τῶν συνεχῶν ἢ τῆς ἐπὶ “ὃ πλέον προόδυ τῶν ἄλλως τρόπος προτάσεων, ἕπεοκ, δὲ ἐκείνας ταύταις ἃ μόνον ὅτι 

ἀριθμῶν. τοσαχῶς τοίνυν Ἰγεμόι τῇ δϑγατ, τὰ ἅ τῶν ση- κοινότερον ἤηε εἶναι “ὃ δυνωὸν τῷ ἀναγκαίυ, ἋΣ ἔδει “ὃν περὶ 

μαινομένων αὐτῷ ἕπεαλαί φησι τῷ ἀναγκαίῳ, τὼ δὲ μὴ ἔπεοχ. τῆς ἀκολυθίας αὐτῶν διαλεγόμενον προῦποτίθεοχ, βὺ ὡς ἡγύ- 
δὲ " 198 ὁ. “ἕνια ἅσπαῇ δύνα καὶ ἢ τῶν κ' τὰς ἀλόγως δυνά- μενον λαμβάνειν ὃ ὃ εἰδικωτερον, ἐπισκέπτεον, δὲ πος τύτῳ δυναὲν 
δ μεῖς ἅμα τὰ ἀντικείμενα δέξαως." τῶν τε δ ἀψύχων αἱ πα- 40 ἵπεχ, ἃ κοινότερον, κα Ἰρότὰ ἔμπαλιν, ἀλλὰ ἡ ὅτι ὃ καὶ ἀναγ- 

θητρὺ δυνάμεις ἐναργῶς ἐπα μφοτερίζωσιν, οἷον “ὃ ἱμάτιον διω- καῖον τοῖς ἀϊδίοις τῶν ὄντων ᾧ θείοις προσήκει, “ἃ δὲ ἠὲ αὐ τὸ 

τμηθῆναί τε ἢ μὴ διατμηθῆναι ὁμοίως δυνατόν, ἡ τῶν ἀλόγων ἀνωγκαίν διαφέρον, ᾧ “ὃ ἐνδεχόμενον ἀπὸ τῆς ὕλης ἀναβλας - 
ζῴων αἱ ποιητεῇ ἐκ εἰσὶ μονήρεις κατηναγκασμέναι, ὥσπερ νυσιν" ἐν ταύτῃ 7) ὃ διὰ ταύτην ἡ Ψ' τὴν ἐπιτηδειότητα δύνα- 
ἐπὶ τῷ πυρὸς κ τῆς χιόνος ἐλέγομεν" βαδίσαι δ φέρε εἰπεῖν δυ- μις, ἅτε πάντα ἔχωσαν δυνάμει, κατ᾽ ἐνέργειαν δὲ ὀδέν. ὃ δὲ 

ἱ γάμενος ὁ ὃ κύων δυναῦ ἢ ἯΙ ὴ βαδίσαι, ταῖς προσπιπτείσαις αὐτῷ 45 ὠδύνατον ᾧ ἔξω πέπτωκε πονταλιεξ τῶν ὄντων" καὶ κὼ ἂν ἐλέγετο 

᾿ φαντασίας ὁ ἑπόμενος... ἐπὶ δὲ τῶν θεῶν τί ἐϑασὶ ὥσπερ ἀπο- εἶναι ἀδύνατεν, εἴπερ χε τὴν οἱανδήποτε εἰ τὰ ὄντα  παίροδον ἢ ἣ 

ρεῖ ἢ ὁ ̓ Αλέξανδρος" ἢ ἡ) ὑκ εἶναι μὴ λόγυ τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐν τῇ ὕλη ἢ ἣ ἐν τῇ ταύτης ὠμυδροτέρᾳ τῇ ςερήσει. ἡ ἅ ὃ ςέρη- 

φήσομεν, εἴπερ εἰσὶν ὡρισμέναι ᾧ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχυσαι, πάσης σις ἀναγκαία πρὸς τὴν γένεσιν, ἐξ αὐτῆς γδ ἡ εἰς “ὁ εἶναι τῶν 

[ 
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Ὑιγνομένων μεταβολή, Ὁ δὲ ἀδύνατον ὠδέποτε ἂν εἰς “ὃ δυνα ὃν 
μεταβάλοι. δεήσει ὅν τῇ ἢ ἀναγκαῖον εἶναι͵ ὕπαρξιν ἀΐδιον ὮΡ 

μαινύση, τῶν ἄλλων τρόπων ἀκολυθεῖν, ὡς ὑπογέγραπἢ, τὰς 
ἀναιρύσας κα μὴ ως, τῇ τε ὁ δυνωὴν μὴ εἶναι ὶ τὴν ὑκ ἐνδε- 
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ἀνάγκη αὐ ὶ τελεσφορηθὲν γενέ κατ ᾿ ἐνέργειαν ἄνθρωπον" 
δηλῦσι δὲ τὰ ἀμβλισκανόμενα τῶν ἐμβρύων. ἐδχάτην δὲ ἔχυσιν 
ἐν τοῖς ὅσι τάξιν τὰ κ' μόνην ὑφεφνριότα τὴν δύναμω καὶ Ὄ μηδέ- 

ποτε ἀχθηγαι εἰς ἐνέργειαν δυνάμενα, ὡς ὴ ἐπ᾽ ἄπειρον τομὴ τῶν 

χόμενον μὰ εἶναι ἡ τὴν ἀδύνατον μὴ εἶναι, Ἢ δὲ ἀ εἰώκοιμη μὴ 5 ἐσέχω; ὼ Ἶ τὸ ἀρθ μα αὔξησις " ἐνεργείᾳ μ κΡ ὀδέποτε γένοιτο 
εἶναι τὴν αὶ δυναὲν εἶναι ᾧ ἐκ ἐνδεχόμενον εἶναι ᾧ τὴν ἀδύνατον 

εἶναι. δδη δὲ ἐκ τύτων ὶ τῶν ἀντικειμένων αὐταῖς ἡ ἀχολυ- 

βία... πρὸ δέ γε τύτυ ὥσπερ λημμάτιόν τι προλαμβάνει ὅ ὅτι 

ἂν τι αὐτῶν ἄπειρον, ἃ μώτοι ἐπιλείπει ἐν αὐτοῖς ἡ πρό ἴοδος ἢ τῆς 

διαιρέσεως ἣ τῆς αὐξήσεως. 

ἔ. 201 ὁ. συμπεπλήρωἢ [ἃ ἡ διδασκαλία τῶν ἐξ ἀρχῆς23: τὰ 
τὰ φύσει προτέρα τῆς κατ ᾿ἐππηδεύτητα δυνάμεως ἡ ἐνέργειαᾳ. ἡμῖν ἀπηριβμημένων τετταίρων τῷ βλν κεφαλαίων, ἢ ὃ ὸ περὶ 
δι δὲ χατασκευεζει ὦ εἷς πόρισμεί: τι ν᾽ τὸς Ὑεωμέτρας ἐ ἐκ τῶν τὸ Ἑρμηνείας, ὡς ἐμοὶ φαίνεῦ, “ὃ προσῆκον ἀπείληφε πέρας. τὰ δ 
εἰρημένων πρὸς τὴν κατασκευὴν χρήσιμον συνάγων, ὅ ὅτι ἃ ἀναγ- ἐφεξῆς ὑποπτεύω ἥτοι μὴ εἶναι γνήσια τὸ "Αβια τεῖνε ὦ ἀλλὰ 

καῖον ἐπὶ μόνυ τὸ κατ ᾿ἐνέργοιαν ὅ ὄντος ϑεωρεῖϊ. κ᾿ τῦτο εἰκότως. προςεθεϊοϊς ὑπό τινος τῶν μετ᾽ αὐτόν, ἀποβλέπων πρὸς “ὃ πανταχῦ 
4.199. εἴδη δὲ αὐτὰ χωρισὰ ὄντα τῆς ὕλης αὐτοενεργείας τῶν ἑαυτῷ συγγραμμάτων φαίνειχ, ὃν ν φιχδσοᾷον τὰ ἐναντία ' αὐ σαι ΟῚ κ 

δὶ έ αθά; δὸ αζοντα τοῖς διὰ 
Ζὶ « ») »- ἦς εὐ: 

προσαγορεύομεν, αὶ διακρίνοντες τὴν ἐν βγειαν τῆς ἐσίας, καθάπερ δοξαάζοντα τοῖς διὰ τύτων λεγομένοις, ἣ ἢ γεγράφθαι 

᾿ς ἨσΥ ύν Αγιρά ἄϊέ 

2. 

μὴ ὑπ᾽ αὐτῦ, 
ἢ ἐπὶ τῶν συνθέτων, ἀλλ᾽ ἐσιώδᾳ, αὐτὰ κτ' ταύτην  ἀποφαινέμε- 15 γυμνάσαι δὲ μοΐον βυληθώτος τὸς ἐντυγχάνοντας πρὸς τὴν ἐπί- τὸ πρὸς 
νοι. διόπερ ἐν τῷ Δ τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ τὰς ὄντως θεὲς τῇ κρισιν τῶν πιθανῶς  ἀ μέντοι ἀληθῶς λέγομένων λόγων, ὶ -αδιυα. 

ἐσίᾳ φησὶν ἐνεργείας εἶναι. ἢ ἡ ἐπὶ τῶν μεταβάλλειν, πεφυ- παραπλήσια ποιῶντος τῷ παραδόντι τὸς ἀπέμει δοκῶντας τὴν “ Ὁς 
τω ἐφ᾽ ὧν καὶ ὃ δυνάμει θξωβῆς ἢ “ὃ καθ᾽ ἴξν ἢ ὃ κατ᾽ νησιν δυσελέγκτυς λόγυς, ὅπερ ἴσμεν ὅτι αὶ περὶ τῶν πρός τι δια- 
ἐνέργειαν, ἐπειγομένην ὃ ὁρῶμεν τὴν τὶ δύναμιν εἰς τὴν ἕξι, τὴν δὲ λεγόμενος ἐν Κατηγορίαις πεποίρρεε (ε 10. δι᾽ ὧν ἐπεχείρει κα- 

ἕξιν εἰς τὴν ἐνέργειαν ὡς ἐπὶ τέλος οἰκεῖον" ἐδὲν 75) αὐτῆς ἔςαι 20 τασκεναζειν ὡς αὶ πάντως ἅμα τῇ φύσει τὰ πρός τι, ἀλλὰ προη- 

ὄφελος ἀνενεργήτυ μενύσης. διὰ ταῦτα δὲ δ᾽ ̓Ακραγαντῦος σο- γῆϑ τῆς Κὶ αἰϑήσεως ἃ αἰϑιηὸν τῆς δ᾽ ἐπιςήμης “ὃ ἐπιςητόν, 
φὸς ἐπιρραπίζων τὸς περὶ θεῶν ὡς ἀνθρωποειδῶν ὄντων παρὰ τοῖς " ἢ ταῦτα διὰ βραχέων ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακχροάσεως 
ποιηταῖς λεγομένυς μύθες, ἐπήγαγε προηγυμένως περὶ ̓Απόλ- (ς. 8) σαφῶς τε ἅμα ᾧ ἀκριβῶς “ὁ περὶ τῷ συνυπάρχειν τὰ 
λωνος, περὶ ὃ ἦν αὐτῷ προσεχὴς ὁ λόγος, θ᾿ δὲ ὃν αὐὸν τρόπον πρός τι θεώρημα διαρθρώσας, ἢ τῆς λύσεως τῶν εἰρημένων ἐν 
ἢ περὶ τῷ θείν πανὺς ἁπλῶς ἀποφαινόμενος, “ὅτε ἢ ἀνδρομέη 35 Κατηγορίαις παραχωὼν ἡμῖν τὰς ἀφορμάς. διὸ ἢ “ἦν φιλόσοφον 
κεφαλὴ Ψ' γυῖα κέκασαι; ὁ Αὶ ἀπαὶ νώτων γε δύω κλάδοι ἀϊσ-- ΤΙρρφυύριον ὑπελαμβώω παραιτήσανν, τὴν ἐξήγησιν τῶδε τῦ θεω- ζωῇ οί νῷ ὃ 
συσιν, καὶ πόδες, ὁ θοὰ γῦνα, αὶ μήδεα λαχνήεντα, ἀλλὰ φρὴν ρήματος. εἰ δὲ δὲ ἢ ἡμᾶς εἴξαντας τὴ συνηθείῳ ταῦτα δονισὺ ἐγ) ι ἤρκἐς. 

ἱερὴ ἢ ἀθέσφατος ἔπλετο μδέον ψαστίσι κόσμον ἅπαντα καταῖσ- ἐσπυδασμένα τῷ ̓ Αριςοτέλει φροντίδος τινὸς ὠξιῶσαι, ὑέων ὅ ὅτι ἐξ ΝΜ - ἊἝ 
συσα θοῆσι," διὰ τῷ ἱερή ἢ τὴν ὑπὲρ νῦν αἰνιττόμενος αἰτίαν, 

ἐδὲ τῶν συνθέντων τὺς μύθως παραμελησάντων τὸ ̓  παραδῦναι ὃ θέσει τῆς προκειμένης πραγματείας. 
τας ἀκροωμένοις αὐτῶν ἀφορμὰς δι᾽ ὧν ἀπιςήσυσι ἕ τοῖς κ᾿ 
φαινόμενον λεγομένοις, ζητήσυσι δὲ τὴν ἀληθὴ ἡ ὑπὸ πλάσμα» 
τὸς ἑχάςζυ τῶν μύθων αἰνισσομένην διάνοιαν, εἰ μὴ τύχοιεν ἦλι- 
βως διακείμενοι τὰς ψυχαῖς. πῶς 7) ἀνθρωποειδὴ τὰ ἐξ ἐρανῶ 

προτίθε) διὰ τὐταν ἐπισκέψαογαί τι θεώρημα προσῆκον τὴ προ- 

ὄσης ̓  καταφάσεως τινος 

ἀληθῶς, οἷον τῆς Ἰξωχράτης δίκαιός ἐςι, ᾧ ταύτη δύο ψευδῶν 
προτάσεων μαχομένων, τῆς τε ἀποφάσεως αὐτῆς τῆς Σωκράτης 
δίκαιος ὁκ ἔςι, ἢ τῆς ““' τῷ αὐτῶ ὑποκειμένυ “ὃ ἐναντίον τῷ ἐξ 

ἀρχῆς κατηγορηθέντι καταφασκώύσης, οἷον τῆς λεγύσης ξωκρά- 
ὼ γῆς εἴτε τῶν ἐμφανῶν εἴτε, ὡς ὁ ἀληθὴς λόγος, τῶν νοητῶν 35 τῆς ἄδυως ἐςι, ἐπιζητεῖ ποτέραν τῶν ψευδῶν μᾶλλον μάχενχ, 
ἡ τῶν ὑπὲρ τύτυς κρυφίων αἰτιῶν λεγόμενα τὴν γόεσν ἔχεν; ἑπτέον τῇ ἀληθεῖ, πότερον τὴν ἀπόφασιν ἢ ἣ τὺ τῷ ἐναντίω κατα- πτῷ 
τίς δὲ ἀνέξεῦ “ᾧ ὦ φαινόμενον ἀχίειν αἰδοῖα ἀρανῶ ἢ τύτων φασιν, ὃ ἀποφαίνεῦ σφοδροτέραν εἶναι τὴν μέχν τῆς ἀποξά- ὦ ἰσῳοὺς δρ' ἦς οήος 

Ϊ ἀκτομαῖς, ᾧ τῆς ᾿Αφροδίτης ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν θάλασσαν , ἐιφθέν- σεως πρὸς τὴν κατάφασιν ἧπερ τῆς τὸ ἐναντίν καταφάσεως, καὶ ὃ] 
ἱ τῶν γένεσιν, παίδων δὲ καταπόσεις ἢ αὖθις ἐμέτυς, ἢ ὅσα τος εἰ ψευδὴς Κὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς κατάφασις εἴη, αἱ δὲ μαχόμεναι πρὸς ᾿ὰ χα 

| ἐπιπολαιοτέροις ἐπιβοηθῶντες ὅτως ἀπεμφαίνοντα πλάττυσιν οἱ 40 ----- --- -- αιτὸ ἐΡ̓ ΝΜ -: 
μῦθοι; πῶς δὲ τὰς ἐπὶ θεῶν λεγομένας μίξεις αὶ παραπλησίας τῇ 

τῷ ὑρανῦ πρὸς τὴν γῆν μυθενομένη μίξει νοήσομεν; ἀλλ᾽ ἐπανέλ- 

θωμεν ὅθεν εἰς ταῦτα ἐξέβημεν φειδοῖ τῶν παιδαρίων, τῶν ἱςο- 
βίαν ἡγυμένων τὸς μύθως ἡ ὁ συνιέντων “ἃ ἄνευ δυνάμεως αἱ 
ἐνέργειαί εἰσι. 

᾿φφοῤῥῥωνθεέ πορισμόν; 

(ἢ Σεο Μαβεμί. ἐξ ὧν δρμώμενοί τινες λέγυσι μὴ τῷ ᾿Αριςοτίλνρ ἅ 
εὗαι ποίημα τὸ πέμπτον τμῆμα. ἰν γὰρ τῇ Φυσικῇ ᾿Αχροάσει καὶ ἐν τοῖς 
Τοπικοῖς τὴν κατάφασιν τὴν ἐναντίαν ἔχνσαν φωνήν, ταύτην λέγει ἐναντίαν 

τῇ ἀληθεῖ καταφάσει. ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς δέκα ἹΚατηγορίαις ἐν τῷ τέλει τῆς 
ἐς διδασκαλίας τῶν ἀντικειμένων ῥητῶς ὑτωσὶ. λέγει “τῷ γὰρ ὑγιαίνειν ΣΣωκρώ- 

: Ἀγ ι ι ἐ δ τ τὸ νοσεῖν Σωκράτην ἐναντίον ἐς ίν" πῶς ὧν τἀναντία ἰν τῷ πέμντῳ τμη- 

Αΐῳ (200 ὁ. ἐπ᾽ ἐνίων μέντοι ἢ διακρίνεῦ ὃ χρόνον μ δύ- ματι διδάσκει καὶ ὁ συμφωνεῖ ταῖς ἄλλαις αὐτῷ πραγματείαις «ἷς εἴπομεν: 

γαμις τῆς ἐνεργείας, Ὡ ἐὶ πάντως ἔχει αὐτὴν ἐπενγομένην, ὥσπερ ἄλλως τε καὶ τὰ ἐπιχειρήματα δι᾿ ὧν τῦτο κατασκευάζει, σαθρώ εἰσι καὶ 
ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει" καὶ ηὃ ἐπειδὴ ἔμβρυον δυνάμει ὁ ἄνθρωπος, ἤδη εὐκνάτρεπτα. 
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ταύτην ἀληθεύοιεν, ὡσαύτως. διὸ ἡ αὐὺς ἐμητενα ἐν τῷ προς τῶν Κατηγοριῶν. ᾧ ἐν ταῖς  φυσοωῖς μώτοι πάσαις πρωγμα- 
βλήματι τέθεικεν ὡς ἐδὲν διαφέροντα, ποτὲ (ὦ , λέγων ποία δόξα τείαις Ὑίγνενν, ἀποφαίνεῦ τὰ ἐναντία ἐκ τῶν ἐναντίων. τε πλεῖ- 
ἀληθὴς ψευδεῖ δόξη ἐναντία, ποτὲ δὲ ποτα ϑὴ τῶν ψευδῶν ςον ἀπ᾽ αὐτῶν διεςηκότων ἡ ὁ ὄντων ὡρισμένων, ὴ εἴ ποτε γίγνοιντο 
ἐναντία τῇ ἀληθεῖ. τ αὐὸ δὲ ἐποφαίνεῦ ὼ περὶ τῆς ἀντιθέσεως ἐκ τῶν μεταξὺ κάμιδυδ, ἡ ἁπλῶς αὶ ὑπὸ τῆς τῷ γιγνομένυ ἀπο- 

τῶν καθόλε προταΐσεων, ἃ ἧς ἐναντίας προσηγορεύομεν" δὶὸ κα ᾿ δοκεῖ 5 Φφάσεως πῇ δὲ ὑπὸ τῆς τῦ ἐναντίω πρὸς αὐὸ καταφάσεως δηλει- 
ἀναγκαίως κινεῖν “ὃ προκείμενον θεώρημα, διδάσκων ὅτι αὶ μάτην μένων, οἷον “ὃ λευκὸν ἐκ τὸ Ψ τὸ, ἀπ)λῶς ἅ ὄντος ὃ λευκῇ πὴ 

αὐτὰς ἠξιῦμεν ἐνάγτιάξι καλεῖν. ᾧ νῦν αὶ τῶν ἐρημόων μέην δὰ μέλανος, Ὑἴγνεοαί φησιν αὐτὰ ἐξ ἐκείνων, ὦ ὃ ἐκεῖνα ση- 
ἀντιθέσεων πεποίη ἡνδω; πρὸς δὲ τῷ τέλει α μνημονεύει ἡ τῆς μαίνεῦ ἁπλῶς ὑπὸ τῆς ἀποφάσεως τῷ γιγνομένυ, ἀλλὰ καθ᾽ ὃ 

τῶν καθόλι πρὸς τὰς Ψ μέρος ἀντιθέσεως, ὥςε εἶναι “ὃ προκεί- πὴ τὸ ἐναντίν μετέχυσιν, ὡς ἂν τῆς ἀποφάσεως ὦ παρεχύσης 

μένον εἰς τὴν ἀπόδειξιν ὃ ὅτι ἡ τῆς ἐφέσεως πρὸς τὴν κατάφασιν 40 καθ᾽ αὐτὴν τὴν παντελῇ πρὸς τὴν κατάφανν διαφοράν. ἢ αὐτό- 

μάχη, τῆς τε ἐωπτίαε, ἐφ' ὧν δυναὲν ἐναντίαν εἶναι τῇ κατὰ- θεν μέντοι συμφυύνως τοῖς ἐν Ξεφισῇ παρὰὼ ὁ Τελαίτωνος εἰρημένοις 

φαάσὲι ἀπόφασιν, ἢ ἐπὶ πάντων τῆς ἀντιφασκώσης πρὸς αὐτὴν ἀποφαίνεῦ, μὴ εἶναι τῷ ὄντι ὃ μὴ ὃν ἐναντίον περὶ τῶν ἐναντίων 

μείζονα ἔχει. διάςασιν πρὸς πἰλλήλας τῶν ἐναντίων καταφάσεων κινήσεων ᾧ μεταβολῶν ἐν τῷ ῦ πέμπτῳ. τῆς Φυσθιῆς ̓ Αχροάσεως 
διαφοραίς. ὅτι δὲ εἰκότως ὅτε τὰς ἐπροσϑ βίου ει ἐν τύτοις ὄτε ((. δ) διοριζέμενος. συνέδα δὲ τύτοις ἢ “ὃ προοίμιον τῆς Τοπυεῆς 
τάρν ὑπεναντίως παρέλαβε, διὰ τῶν ἑξῆς κτ' καιρὸν ἐπιδείξομεν... 15 πραγματείας, ὑπεναντία τροσαγορουον τὰ ἀπιφαερεῦς ἀλλήλοις 
ὁ μέτα μέγας ἸΞυριανὸς ἄριςα ἢ θεωρητιιώτατα ταύτη τῇ ζ- αὐτοίει αν. ὡς αὶ τελείαν τὴν πρὸς ἄλληλα ἐναντίωσιν ἔχοντα. 

τήσει διήτησε, τα τε πράγματα ὅπως ἔχει ἡμίσεως κα ὺ τῆς πρὸς ἦν (ἃ ὄν αὔταρκες τοῖς ἐφιςαίνειν δυναμένοις πρὸς τὴν ἐπύερισιν 
ἄλληλα διαςάσεως μάλα ἐναργῶς ἐπιδεικνύς, ᾧ τὰς κοινὰς τῆς περὶ τύτων ἀληθείας “ὃ ἐντυγχάνειν. ταῖς εἰς ταῦτα παρὰ τῦ΄ 

ἡμῶν ὶ αὐτο αὐτοφυεῖς ἐννοίας συμφώνως τρὶς λεγομινοις ἀποφαίνων, θεσπεσία ἐκείνων ἀνδρὸς Ὑσγραμμένοις" ἀ ἐπεὶ μόνην τὴν περὶ 

ἢ τῶν ν ἐπιχειρημάτων ίαξον αὖ αὐ ὦκαθ᾽ αὐὸὲ ὃ βασανίζων διηρ- 20 τύτων ἐπίσκεψιν πρεθελεῶς γράφειν αὶ καταγίνεῦ περὶ τὴν τῆς 

θρωμένως διδάσκων τί τε ὀρθῶς ὼ τί πρανῦς μὲν αὶ ὃ μόώτοι λέξεως αὐτῆς σαφήνειαν, ὥςε ἀποπλῆσαι καὶ ἢ ὃν πολὺν ὦ ἀκροατήν, 

, ἀκριβῶς ἐν αὐτοῖς παραδίδοῦ,, ᾧ ἐπὶ πᾶσι τόν τε θειότατον Πλά- πειρασόμεθα ἡμεῖς ᾧ τύτυ τῷ θεωρήματος κ᾿ ὃν αὐὸν τοῖς 
τώλα μάρτυρα παραφέρων ἐν τῷ ΣΣοφιςῇ (ρ. 287 544.) ἀποφδις προλαβῶσι τύπον ποιήσας, τὴν ἐξήγησιν, ἐν Κατὰ ταῖς ἐπιςαΐ- 

κεν τὴν ἀπέφασ ιν ἐπεθεν ἠδ τι τῆς καταφάσεως σημαίνειν, σεσιν ἐδὲν ἔχοντες. ἀφ ἐπινοεῖν τῶν παρ᾽ ἐκείνυ τεθεωρημένων 
ὦ μὴν ἐναντίον πρὸς αὐτήν, διότι ἕν δὶ ἑνὶ ἐναντίον (ὃ γ5 ἄδικος ἡ ὴ 25 καὶ παραιτησόμεθα ἢ ἐπ᾽ αὐτῶν ἐνίοτε τῶν λέξεων τὰ τῷ ἀνδρὸς 
φύσις, ὥςε πλείονα ἑνὶ ποιῆσαι πολέμμν, ἡ ἡ δὲ τῇ μεγάλν ἀπό- ἐκείνυ γράφειν. 

φασις, ὅπερ ἐν ἸΣοφιςῇ λέγε, καθ᾽ ἣν ὃ ὁ ὁ μέγα α λέγομεν, ἐδὲν [.205 ὁ. τῆς δὲ λέξεως τῆς “εἰ Ω τὼ ἢ ἐν τῇ φωνῇ" 232 
μΑκον: ἃ σμικρὸν ἢ ἢ Δ ἴσον δηλοῖ (διὸ ὁ ἐν τῷ Ῥτῳ τῆς Πολι- ἀντὶ τῦ εἰ δή εἴρη)" αὶ γδ προειρημώυ τινὸς αἰτίαν ἀποδίδωσιν, να“ 
τείας φ. ἀθ1) πλείονος, ἐπιμελείας δες, χδγων τὰς ἐβῥώμενες ὸ χώραν ἔχη ὃ αἰτιολογυιὸς σύνδεσμος, ἀλλὰ τὴν μέθοδον ὑφη- 
ςέρας φύσας πρὸς ὃ μὴ ἡ ια φθαρῆναι τῶν μθνβονέρων, ἢ ὼ πο- 80 γε τὴ καθ᾽ ἣν ἣν κρινῶμεν τὰς μάλιςα μαχομένας προτάσεις ἀπὸ 

διδὺς τύτυ τὴν αἰτίαν, ὠγαθῷ γάρ φησι κακὸν ἐναντιώτερον ἢ τῷ τῶν αἰτίων αὐτῶν ὁρμώμενοι. “ὃ δὲ ἐπὶ τέλει τῆς ῥήσεως εἰρη- 

μὴ ὠγαθῷ, τυτέςι τῷ λοιπῷ τῶν ὑπὸ τῆς ἀποφάσεως τῦ κακῶ μένον, “ὁ “ὁ εἰ ἔςι μία καθ᾽ ὁποτέραν ἡ ἐναντία," τοιαύτην ἔχει 
σημαινομένων, εἰ ἢ παρεῖῶ τῦτο ὡς ἐναργὲς ἢ εἴληπἢ “ὃ μὴ διάνοιαν. ἔςι δόξα περί τινος τῶν ὠγαθῶν, οἷον σωφροσύνης, αὐὸ 

ἀγαθὸν ἀντὶ τῇ μήτε κακῶ μήτε ὠγαθ8), ᾧ αὐτὸ μέντοι τῦ 'Αρι- τῶτο ἀποφαινομόη ὅτι ἔςιν ἀγαθόν, ἄλλη δὲ ἡ λέγυσα ὅτι ἐκ ἔςιν 

ζοτέλωυς τῇ τελειοτέρᾳ παραδόσει τῇ ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς θεολογυκῆς 85 ὠγαθόν, τρίτη δὲ ἡ λέγυσα ὅτι ἔςι κακόν. συμβαίνειν ἦν φησὶ τήν 

πραγματείας (Μεῖδρῃ. 10 4) πείθεο, ἡμᾶς ἀξιῶν, πλείςην εἶναι τε ἀπόφασιν τὴν λέγυσαν ἡ σωφροσύνη ὠγαθὸν ἐκ ἔςι, ἡ τὴν τῷ 
' διαίς σιν τῷ ἐναντίω πρὸς “ὃ ἐναντίον ἀλλ᾽ Καὶ τῆς ἀποφάσεως πρὸς τὴν ἐναντίων κατάφασιν τὴν λόγασαν ἡ σωφροσύνη κακόν ἐσι, ποτὲ ᾿ὲ 

ατάφασιν ἀποφαινομώυ, δι᾽ ὧν φησὶν “ἐπεὶ δὲ διαφέρειν ἐνδέχεϑ διαφωνεῖν ποτὲ δὲ συντρέχειν ἀλλήλαις. ἐπεὶ δ τῶν ἐναντίων τὰ 
ἀλλήων τὰ διαφέροντα πλεῖον καὶ ὺ ἔλαττον, ἔςι τις ἢ μεγίςη δια- μέν ἐςιν ἔμμεσα τὼ δὲ ἄμεσα, εἰ (αὶ τῶν ἐμμέσων ἐναντίων εἴη τὰ 
φορά," ἢ ταύτην λέγων ἐναντίωσιν αὶ ὅσα ἑξῆς τύτοις ἐπιφέρει, 40 κατηγοριίμενα, ἐκ ἂν ἀκολυθήση τὴ ἀποφάσει ἡ τῦ ἐναντίω κατά- 

κατασκευάζων ὁ καθάπερ ἐνταῦθα λογοιώτερον ὑπὲρ τῇ γυμνά- ᾧασις ω δὲ ἐ αὶ χευκὸν ἤδη ἀνάγκη εἶναι μέλαν), εἰ δὲ τῶν ἐμέ- 

᾿ σαὶ τὴν ἡμετέραν ὡς εἴρη) διάνοιαν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶν ὄντων τῶν σων ταὐὲν σημαίνυσιν ἥ τε ἀπόφασις ᾧ ἡ τῷ ἐναντίαν κατάφασις, 
: δέυριν »-στῖνν : βῷ “ , πραγμάτων, ὅτι ἡ τῶν ἐναντίων διαφορὰ μεγίςη τῶν ἄλλων κ ὅταν ἀποφαίνων περί τινος τῶν πεφυκότων δέχεςχ, τὴν ἐναντίωσιν" 
διὰ τῦτο τελεία ἡ ὑδὲν ἔχυσα ἐξωτέρω αὐτῆς δυνάμενον πεσεῖν. ὥσπερ Ρ ὸὺ περιττὴν εὐθὺς ὁ ἐκ ἄρτων, ὅτω ὃ ὑκ ἄρτιον ἀνάγκη πο- 
ὅτω δὲ καὶ ὶ ἐν Κατηγορίαις ὸ καὶ δίκαιον ἡ ὃ δ ἀκ ἄδικον μέσον ἔφατο 45 ριτὸν εἶναι. ἐφ᾽ ὧν ὧν συντρέχυσιν ἥ ἥ τε ἀπόφασις ἡ ἡ τῇ ἐναντίω 

εἶναι τῦ δικαίν ἡ τὸ ἀδίκυ, ἐναντίων ὄντων ᾧ τὴν πλείςην ἀλλή- κατάφασις, ἐκέτι Κὶ δυνωὲν ὦ ὡς ἐπὶ διαφόρων ζητεῖν ποτέρα αὐτῶν 
λων διάςασιν ἀφεςυηρώτων, ὃ ἡ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ἐναντίοις ὑπάρ- ἐςὶν ἡ μᾶλλον μαχομένη πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς κατάφασιν" εἰσὶ 8 
ἴχειν ἔφη χτ' “ἐν ἀποδεδομένον αὐτῶν ὁρισμὸν ἐν τῷ συγγράμματι ἄμφω τρόπον τινὰ μία τὴ δυνάμει" ἀξιοῖ δὰ ζητεῖν «αὕτη ἡ μία 

΄ 
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κ᾽ τὴν δύναμιν, "Δ τί τί μᾶλλον μάχεῦ τῇ ἐξ ἀρχῆς καταφασει, οἱονεὶ ῥίζη τῆς ἀϊ ἀπιέτης" μία δ ὁμθλλγὰ μενος αὕτη ὺ ὡρισ «ς᾽ Χ Ἶ “ 

πότερον καθ᾽ ὃ ἀπο άσλει ὃ ὑπάρχον ἣ ΕΣ ω δ καταφαίσκει ὃ μένη. ἀπατώμεθα. β δὲ ἃ ἀγαθὸν αὶ βλαβερὸν ἣ κακὸν τὸ ἐκ Ὅν τῇ 

μὴ ὑπάρχον. οἷον πρὸς τὴν λέγυσαν πρότασιν “ὁ τρία ἄρτιός ἐςι" ὠφέλιμον ἣ ἀὶ ζηλωὲν ὑπολαμβάνοντες, ἀλλὰ πάντων τύτων [ ] 
μεάχον ἥ τε λέγυσα ὁ τρία ἄρτιος ἐκ ἔςι ᾧ ἡ λέγυσα ὁ τρία ἀρχὴ μία “ὃ νομιϑῆναι αὐὸ μὴ ὠγαθόν. ταύτην δὲ τὴν τῆς 

περιττός ἐςι, “ὃ αὐὸ σημαίνυσαι ἄμφω" ζητεῖ ἦν “ἃ ὑκ ἄρτιον 5 ἀπάτης ἀρχήν, ἥτις ἐςί, παραςῆσαι ἡμῖν βυλόμενος ἔφατο ἕναι 
τῦτο ἢ περιττὸν κ᾿ τί μᾶλλον μαχεῖ πρὸς “ὁ ἄρτιον, πότερν αὐτὴν ἐξ ἧς ἡ γένεσις, τὴν δὲ γένεσιν ἐκ τῶν ἀντικειμένων εἶναι, 

ὃ ὑκ ἄρτιον ἢ καθ᾽ ὃ περιττόν. τατέςιν ἐκ τῶν οἰκείων τοῖς γινομένοις ςερήσεων ἢ ἀποφάσεων" 

3: Ε.206 δ. τὴν ἔννοιαν αὐτὴν ὠφ᾽ ἧς ὁρμῶν οἱ λέγοντες ἐν τό τε γδ λευκὸν ἐξ ὁ λευκϑ γίνεῦ͵ λευκόν, ᾧ ὁ ἄνθρωπος ἐξ ὑκ 
ὁ ταῖς περὶ τῶν ἐναντίων δόξαις τὴν σφοδροτάτην θεωρέϊοκς τῶν ἀνθρώπυ, ὶ ἐπὶ πάντων ἁπλῶς τῶν γιγνομένων ὡσαύτως. ὥςε 
τροτείσεων μάχην, βυλῷ πρῶτον διαβαλεῖν ὁ ἀντιδικεῖν πρὸς 10 ἢ ἡ ἀπάτη, φησί, περὶ ταῦτα ᾧ ἡ ὡρισμένη ἐναντίωσις, ἡ διὰ 
τῶτο πειρυΐμενος λόγος, ἢ φηὶ μὴ εἶναι ὑγιὲς τῶν ἐναντίων δο- ταῦτα ἡ κυριωτάτη μάχη. 
ξῶν κριτήριον ὃ περὶ ἐναντίων ἀποφαίνενᾳ, πραγμάτων" τὴν γῶν 6.208 ὁ.. ἐν τύτῳ τῷ τρίτῳ ἐπιχειρήματι τὰ ἐναντία λαβων235 
διξάζυσαν ὅ ὅτι ἡ φψροσυνη ὠγαθόν αὶ τὴν ὅτι ἡ ἀκολασία κα- τῶ αὐτῷ κατηγορύμενα, εἰ δῶ ἐγβδον τινὸς αὐτό τε πάλιν “δ ἶ Ὁ 
κόν ἀποφαίνεῶκ Ὡ περὶ ἐναντίων τῶν τε ὑποκειμένων δ ἠδ ἀγαθὸν ἢ “δ κακόν, καταφατικῶς τε ὃ ̓ἀπαφαεβεῦει ὡς διὰ β 
κατηγορυ μένων, ἀὶ μώτοι ἀλλήλαις ἐναντίας εἶναι, διότι αὖ 15 ταῦτα τέτταρας Ὑἴγνενς, προταίσεις, δύο ἀληθεῖς, «τὴν ὃ ἀγα- 

ἅμα τυυχεννον ἀληθεῖς, αἱ δὲ ἐναντίαι ἐδέποτε συναληθεύμσιν θὸν ἀγαθὸν λέγουσαν ὸ ἢ τὴν ὃ ϑγάθνα αὶ κακόν, τὰς δὲ λοιπὼς 
(ύλως ὃ τὼ ἐναντία συνυπάρχειν ἀδύνατον) " ἀλλὰ μᾶλλον κρί- ψευδεῖς, ἃς ἢ πρόκειἢ παραβαλεῖν πρὸς ἀλλήλας, τὴν “ὃ ὠγαθὸν 
γερὰ, δεῖν τὰς ἐναντίας δόξας κτ' ὲ ἐναντίως περὶ τῶν. αὐτῶν ἀπο ἐκ ἀγαθὸν ἢ τὴν ὃ ἄγατν κακόν, ἐκ τῷ κ᾽ τὰς ἀληθεῖς πει- 

φαίνεῦχ, πρωγμάτων, ὥσπερ ἔχυσιν ἥ τε κατάφασις ᾧ ἡ ἀπόφα- ρᾶ συλλογίζ εν, ὰ Φ τὰς ψευδεῖς. ἐπεὶ γάρ ἐςι τῶν ἀληθῶν, 
σις. υὑς διὰ τῶν ἑξῆς ἐπιχειρημάτων κατασκευάσαι πειράσεῦ. 2 φησί, ἡ αὶ καθ’ αὐὺ ἀληθὴς ἡ δὶ "Ὶ συμβεβηκός, καθ᾽ αὐὸ 

ἃ δὲ “εἴτε πλείως εἴτε μία ἐςίν" εἴρη περὶ τῶν “ἃ ἀγαθὸν ἀγα- ἡ λέγυσα “ὁ ὠγαθὸν ὠγαθόν, κτ' συμβεβηκὸς δὲ ἡ λέγυσα Η 

βὸν ᾧ ὃ κακὸν κακὸν εἶναι λεγυσῶν, διότι πλείως μέν εἰσιν ὡς ἀγαθὸν αὶ κακόν, ὅτι ἐκ αὐτόθεν αὐτὴ τίθησι “ὁ ὠγαθὸν ἀλλ᾽ ἀναι- 

διαφόροις χραΐμεναι τοῖς τε ὑποκειμένοις ἢὶ τοῖς κατηγορουμένοις, ρεῖ μόνον “ἃ ἀντικείμενον, κυριώτερον εἰπὼν ἂν ὅτι ἔς! δι᾿ ἄλλο 
δόξαιεν δ᾽ ἂν ᾧ μία εἶναι, καὶ μόνον νῷ “ὃ συναληθεύειν ἀλλὰ ᾧ ἀληθής, εἶπεν ὅτι κτ' συμβεβηκός, ἐπεὶ μὴ τῷ ἀναιρεῖν “ὃ τυχὸν 
ὡς ἀπὸ μιᾶς προσωγόμεναι ζωῆς τε ἢ διαθέσεως. ῥητέον δὲ πρὸς 25 τῶν παρὰ “ὃ ὠγαθὸν ἔχει “ὃ ἀληθεύειν, ἀλλὰ παρὰ “ὃ μάχεως 
ταῦτα ὅτι οἱ ἀξιῶντες τὴν τῶν ἐναντίων καταφάσεων μάχην κρα- πρὸς “ὃ ὡρισμένον αὐτῷ πολέμιον. μαχεῖ δὲ τῇ καθ᾽ αὐὸ 
τὰν τῆς ἀντιφατικῆς ὁ φήσυσι ταύτας ἐναντίας εἶναι δόξας, τὰς ἀληθέ ἡ λέγυσα ὃ ἀγαθὸν ἐκ ἀγαθόν, τῇ δὲ κῷ' κυμβεβνκός, ὡς 
περὶ ἐναντίων ἁπλῶς πραγμάτων ἐποφανθμέν ἐν. αὶ ἡ δὴ ἡ τὰς αὐτός φησιν, ἀληθεῖ ἡ λέγυσα τ τὸ ὠγαθὸν κακόν" ἡ δὲ τὴν καθ᾽ 

περὶ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία φασκύσας, ἀλλὰ τὲς περὶ τῇ αὐτὸ αὐὸ ἀληθὴ ἀναιρῦσα καθ᾽ αὐὸ ψεύδεῦ, ἡ ἡ τὴν κ συμβεβη- 
τὰ ἐναντία δοξαζύσας" αὖῇ ἡ) αἱ τῷ ὄντι ἐναντίως δυξαζυσαι. 30 κὸς ἀληθῆ ἀνθρῦσας. κ᾽ συμβεβηκὸς. ψευδεῦ, καθ᾽ αὐὸ χὰ ̓ 

23) 207. δεύτερον ἢ τῶτο ἐπιχείρημα παραδίδοῦ πρὸς ὁ ψεύδεδ ἡ λέγυσα “ὃ ὠγαθὸν ἐκ ἀγαθόν, Γ συμβεβηκὸς δὲ ἡ 

᾿ πβηκεμενὸν ἡμῖν πμβλημα, παραβάλλον λοιπὸν τὴ ἀντίφασιν λέγυσα ὃ ὠγαϑόν κακόν. ἡ δὲ καθ᾽ αὐὸ ψευδομένη μᾶλλον 
πρὸς τὴν τῶν ἐναντίων καταφαίσεων ἐντίθεσιν, πρόεισι δὲ τῦτον ψΨψεύδε τῆς τ᾽ συμβεβηκός, ὥσπερ ᾧ ἡ Ἀ80᾽ ἑαυὺ ἀληθεύυσα 

ἦν τρόπον. ἐπειδὴ βυλόμεθα εὑρεῖν ποία τῶν ψευδῶν δοξῶν ἐξὶν μᾶλλόν ἐςιν ἀληθὴς τῆς κτ' συμβεβυριός, ὦτε τὴν ὀσίαν αὐτὴν 
ἡ μάμςα ἐναντία τῇ ἀληθεῖ, χρώμενος ἐναργεῖ ἀξιώματι τῷ ἕν 35 τὸ πράγματος ἐκφαίνυσα.. ἡὶ δὲ μᾶλλον ψευδὴς πλέον διέςηχεν 
δὶ ἐναντίον εἶναι, συλλογίζ ε) ὅτι ἡ ἀπόφασίς ἐςιν ἡ μάμιςα πο- ἀπὸ τῆς ἀληθῶς ἥπερ ἡ ἧττον ψευδής, ἢ διὰ τῦτο μᾶλλον μαχεῖ 
λεμία πρὸς τὴν κατάφασιν. ἐπεὶ γὃ ἄπειροί εἰσι, φησίν, αἴ τε πρὸς αὐτήν" μᾶλλον ἄρά μαχεῦ πρὸς τὴν ἀληθῆ κατάφασιν ἡ 
ψευδεῖς καταφάσεις αἱ μαχόμεναι πρὸς αὐτὴν ἢ αἱ ψευδὲς ἀπόφασις αὐτὴς ἥπερ ἡ Ψευδὴς κατάφασις, ὅπὲρ προέκειτο δεῖ- 

ἀποφάσεις, αἱ Κ᾽ λέγυσαι τὰ μὴ ὑπάρχοντα ὑπάρχειν, αἱ δὲ τὰ ξαι. τύτων ἦν πάνυ δριμέως εἰλημμένων ἐκεῖνό φαμεν ἐπιςάσεως 
ὑπάρχοντα μὴ ὑπάρχειν, οἷον πρὸς τὴν λέγωσαν “ὃ ὠγαθὸν ὠγα- 40 ἄξιον, ὅτι τὴν λέγυσαν “ὃ ὠγαθὸν κακὸν ἀξιοῖ ψεύδεῶ, διὰ “ὃ 
βὲν κατάφασιν μαχονἢ καταφάσεις β' αἱ λέγυσαι “ὁ ὠγαθὲν ἀναιρεῖν τὴν λέγυσαν “ἃ ἀγαθὸν καὶ κακόν, ὶ διὰ τῶτο κ᾽ συμβε- 
φευκτόν, ὰ ἀγαθὸν κακόν, “ὃ ὠγαβὸν βλαβερόν, ἀποφάσεις δὲὴ βηκὸς ψεύδεως, ὡς διὰ τὴν ἀναίρεσιν τῆς »ῷ᾿ συμβεβηκὸς ἀλη- “τ κι 

αἱ λέγωσαι ὲ ἀγαθὴν: ἐχ αἱρετόν, “α ὠγαθὸν ἐκ ὠφέλιμον, “ὃ ϑευύσης ψευδομένην... ἀλλὰ ταῦτα  ἐδὲ μνήμης ἴσως ἄξια. {νὰν γ ἰν σε 

ἀξοεξεω, ες, 

ὠγαϑὸν αὶ ζηλωτόν, ᾧ ὁδὲν μᾶλλον ἄλλην ἄλλης ψεύδεονκς, ἂν τὰ λη ημάτια, ἐπὶ δὲ τὰ ἑξῆς ἢ Ὅν μ: δ έν ἧς 

εἴποιμεν, τύτων Κ ἐδεμίαν ἐναντίαν χρὴ λέγειν τῇ “ὁ ὠγαθὸν 45 . 210 δ. ἡ τετάρτη ἐπιχείρησις διὰ βραχέων δρημέηξι ε 
ἀγαθὸν λεγύση" ἀόριςοι δ ἀμφότεραι αὖ ὸ ἄπειροι, ἐν δὲ ἑνὶ τοιαύτην ἔχοι διάνοιαν. ἁπλῆ, φησίν, ἐςὶ δόξα καθ᾽ ἣ ἣν ἐκ ἀναγ- 

ἐναντίον ἢ ΠΣ ΘΝ ὡρισμένῳ. τίνι ἦν κανόνι χρώμενοι σὴν καζόμεθα ἕτερόν τι πρόσϑπνοῦ ἐχ ἁπλῇ δὲ καθ᾽ ἥν ἀνάγκη ὉἜ 
Μίαν ἐκείνην ἢ ὡρισμένως μαχομένην εὑρήσομεν: τῇ ἀρχῇ, ἢ ἀρχῇ, φησί, ἕτερόν τί τ δοξάζειν. ὐκῦν ἐςὶν ἁπλῇ (ἃ ἔμ τι ἡ ἃ ὠγαθὸν ὠγαθὸν 

,΄. 
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εἶναι ἀποφαινομένη, καθοίπερ ἡ δοξαάζυσα αὐὸ μὴ εἶναι ἀγαθόν. γύση “ὃ ἐκ ὠγαϑὸν αὶ κακὸν ἐπί τε τῆς. μέσης ᾧ τῶν μηδετέρυ 
αὶ ὃ ἀνάγκη καθ᾽ ὁποτερανῶν αὐτῶν ἑτέραν τινὰ εἰσαγεοᾳ δόξαν" τῶν ἄκρων πεφυκότων μετέχειν, οἷον λίθυ ἢ ξύλν (ἐπὶ τύτων 3 
ἐχ ἁπλῆ δὲ ἡ “ὃ ὠγαθὸν κακὸν εἶναι δοξαίζυσα" ταύτη δ ἀνάγκη τό τε μὴ ὠγαθὸν ᾧ ὁ αὶ κακὸν ἀληθές), τὰς δὲ συνᾳδύσας ἀδύ- 

ᾧ ἑτῴαν συνεισφέρειν, δόξαν, τὴν λέγυσαν αὐὸ μὴ εἶναι ἀγαθόν. νατον ἐναντίας εἶναι, καθάπερ ἐδὲ τὰς ἐναντίας οἷόν τε συναλη- 

εἰ τοίνυν χρὴ τῇ ἁπλῆ δύξη τὴν ἁπλῆν ἀντιτιθέναι ᾧ μὴ τὴν συμ- 5 θεύειν, ὡς ἔκ τε τῆς ἐνεργείας δῆλον ἡ αὐὸς κατασκενάσει πρὸς 
πεπλεγμένην, ἢ ἄρὰ ἀπόφασιν ἀντικεῖο, τῇ καταφασει φήσο- μι: τῷ βέρατι. τῆς προκειμένης πραγματείας, ---- εἰ τοίνυν τῇ ὲ 

μεν, ἀλλ᾽ ἀχὶ τὴν τῇ ἐναντίν κατάφασιν. λύύσομεν δὲ καὶ ὃ ταῦτα μὴ ἀγαθὸν ἐκ εἶναι Ἴδη ἀλυβῶς λεγύση δόξη ὃ ὅτε ἡ ἡ λόγυσα ἃ ὃ 

λέγοντες ὅτι δι᾽ αὐὶ τῦτο ἀΜισῖν διέρηκε τῆς ὸ ἀγαθὸν ὁ ἀκ ἀγα- ἐκ ὠγαθὸν κακὸν ἐναντία ὅτε ἡ λέγυσα Δ ἀκ ὠγαθὸν καὶ κακόν, 

θὸν λεγύσης ἡ γον αὐὺ εἶναι κακόν, ὅτι διὰ τὸ ὁκ ὠγαθὸν ἀλλὰ μόνη ὴἡ ἀντιφάίσκωσα πρὸς αὐτήν, 'ἡ λέγυσα “ὃ μὴ ὠγαθὸν 
ὁδεύσασα κατῴτησεν ἐπὶ ὁ ἔχατον" πρώτη δ“ ἔξοδος ἀπὸ τῷ το ἀγαθόν, ᾧὶ τῇ λεγώση ἄρα ὅτι “ὦ ογαθν ὠγαθὸν καταφείσει ΓῚ 
ὠγαθῶ “ὃ ἐκ ἀγαθόν, ἐσχάτη δὲ ἀ ἀπόπτωσις τὰ κακόν, ὥςε ἡ τῶτο μείχεῦ Π᾿ ὅτε ἡ ἡ λάγυσα ὃ ὸ ΣΟ ΟΝ κακὸν ὅτε ἡ λέγυσα “ὃ ὠγαϑὸν 
καταφάσκασα μᾶλλον ἠναντίωἢ ἅτε ἢ τὴν ἀπόφασιν τὸ ἀγαθὰ καὶ κακόν, μόνη δὲ ἢ ταύτη ἐναντία ἔςαι ἡ ἀντιφάσκεσα πρὸς 

περιέχυσα. μήποτε δὲ ἢ ἡ ἀπόφασις τῇ ὠγαθᾷ συμπέπλεκ" αὐτήν, ἡ λέγυσα “ὃ ἀγαθὸν ἐκ ὠγαθόν. τῦτο δὲ ἦν ὅπερ προύκειτο 

᾿ πᾶσα δ ἀνάγκη ὃ ὑκ ὠγαθόν, εἰ ἐπὶ τῶν ὄντων τάτταιτα, ἢ ἄλλο δεῖξαι. ὅπτέν. μώτοι ὺ πρὸς ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν ὅτι τὴ β 

τι εἶναι, ἀλλ᾽ ἀόριςον. ὥςε ὑδὲ ταύτη ἐναντίον ἂν .᾽ ἐν δὲ ἑνὶ 15 λεγύση καὶ ὃ ὁ μὴ ὶ ὠγαθὸν ὁ ὁκ ἀγαθὸν ἀποφάσει ὃ ἔσῃ ἡ διὰ τῶτο “ἐν 

ἐναντίον ἢ ὡρισμένον ὡρισμένῳ. “ὃ δὲ “ἴσως" ἥτοι ἀντὶ τῷ κατηγορέήμενον ἀόριςον ἐχύση, κατ ᾿ ἀντίφασιν ΠῚ ̓μαχομέρν πρό- 

ὁμοίως πρόσκειἢ (τῆς γὃ αὐτῆς ἐςὶ διανοίας “ὁ ὠγαθὸν κακόν τε ὺ τασιν εὑρεῖν εὐπετές, ἐναντίον δέ τι καταφαίσκυσαν εὑρεῖν ἀδύνα- 

ἐκ ἀγαθὸν λέγειν), ἢ ἔνδειξιν ἔχει τῷ ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν πι- τον" ἐ «γάρ ἐςι τῷ ἀορίξῳ ἐναντίον ἐδέν, εἴπερ τὰ ἐναντία εἴδη 

βανὴν (ἃ εἶναι, αὶ μὴν ἀνάγαίαν: χρὴ εἶναι τὴν πλείς ν ἀλλήλων ̓  διάςασιν ̓ ἀφεςηχότα. 
" ᾿ Ἂς 64.211 δ. ἀσαφὴς Κα ἡ ταύτης τῆς πέμπτης ἐπιχειρήσεως 20 213. φανερὰ δὲ ἡ ῥῆσις ἐκ τῶν εἰρημένων, πλὴν ὅ ὅτι ἀντὶ 23. 

σποιε  Έ, ; ἯΤ. διανοιά τε ὺ λέξις, ἀξιῶσα ἡμᾶς βῤοδέχεν Ξύτέρα τῶν πη: “ἀληθὴς δ αὖ κα ̓ γράφεο)αί ᾧησιν ὃ ̓Αλέξανδρος ᾧ ὑκ ἀλη- ὃ 

4 βαλλομένων ἀμ ἀλλήλας προτάσεων χρήσιμος ἂν εἴη πρὸς “ὃ δι᾽ ὃς “3: αὕτη. ἢ εἰ Κὶ ὃ “ἀληθὴς δ αὔτη" γράφοιτο, λέγοι ὃν 
ἑνὸς καθόλν κανόνος πάσῃ τῇ πρότεζεση βατεψεσε πρότασίν περὶ τῆς ὃ μὴ ὠγαθὸν ἐκ ἀγαθέν, εἰ δὲ “ὸ “ὁκ ἀληθὴς 75 αὕτη," 

τινὰ μαχομένῳ εὑρεῖν, ἢ ὃ φαΐσκειν ταύτην εἶναι τὴν κυρίως αὐτῇ περὶ τῆς “ὁ ἐκ ἀγαθὸν ἀγαθόν, ἣν ὰ ψευδὴ εἶναι προεῖπε; ταὐτὸν 

ἀντετιθεμένην, ἡὶ διὰ ταῦτα ὁ πρατεῖν ἀποφαινομένην τὴν τῆς ἀντι- 25 λέγων τῷ ὑδέποτε 5 ἀληθὴς αὕτη. δῆλον δὲ ὅτι ἀμείνων ἡ 
φάσεως μάχην" ἀπόφασω Κ᾿ ἢ πάσης καταφάσεως ῥφίδιον εὑρεῖν προτέρα γραφή. 
ὁποῖον ἂν εἴη “ὃ ἐν τῇ καταφάσει κατηγορύμενον, τῷ δὲ ἐναντίν ἔ. 218 ὁ. ὑπορχχόμενος ἐξ ἀρχῆς ποιήσας τὴν πἀπίσκενα ΤΕ ΊΣ 

κατάφασιν ἀδύνατον λαβεῖν, εἰ μὴ τύχοι κὴ ὃ κατηγορηθὲν τῇ κα- προτεθέντος προβλήματος ἐ ἐπί τε τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἢ τῶν καθόλς Ὁ 

ταφάσει ἐναντίως ἔχον... εἴρη δὲ ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἔοικεν ὁ προτάσεων, εἶτα ἐν μηδενὶ τῶν ἐπιχειρημάτων περιβαλὼν πρότας 

᾿ ψῦν λεγόμενος λόγος διὸ “ὃ κοινὸν τῶτο ἢ ἐπὶ πάντα ἐκτεινόμενον 30 σιν τῶν καθόλυ τινὰ προσδιορισ μῶν ἔχυσαν, ἀλλὰ τὼ ἄρθρα ἀντὶ 
ὅτως ἐγκωμιάζειν τὴν ἀντίθεσιν τῆς ἀντιφασεως, ὡἧς Κὶ κ᾽ “ὁ πο- τύτων, ὡς διὰ τῶτο δοκεῖν ἐπὶ μόνων τῶν ἀπροσδιορίςων προτά- 
σὸν μόνον τῶν περιεχομένων ὑπ᾽ αὐτῆς πρωγμάτων ἀλλὰ ἢ κ'ῇ σεων γεγυμναδχ, ὃν λόγον, προςίθησι διὰ τώτων ὅτι τὰ ἑνικὰ τῶν 

τ σφοδρὸν τῆς ἀντιθέσεως τῶν ἄλλων ὑπερέχυσαν. ἄρθρων συνταττόμμεναι τοῖς καθόλω ὑποκειμένοις ἐν ταῖς προτάσεσι 

ἊΣ [.212. ἔχατόν ἐςι τῶτο ὺ δυσαντιβλεπτότατον τῶν πρὸς τὴν δύναμο ἔ ἔχυσι τῇ καθόλω προσδιορισμῶ τῷ ἠρυρια νῷ Γι 

ἄλι πρόβλημα ἐπιχειρημάτων, ὃ κτ' τόνδε προσάγεἢ ὃ ὃν τρέπον. 35 5 ὥσπερ ἀξιῶσί τινες, ἐπὶ ἐπροσδιορίςων προτάσεων ἐ ἐγίγνετο 
δύο λαμβάνει τῇ ὠγαθῶ ἀντιφάσεις, τὴν ζ' ὡρισμένῳ τὴν δὲ πρότερον ὁ λόγος, νῦν δὲ δείκνυ ὅτι ᾧὶ ἐπὶ τῶν καθόλε τὰ αὐτὰ 

ἀορίξῳ χρωμένην τῷ ὑποκειμένῳ, ὃ βγλθν ἀγαθόν - “ὦ ἀγαθὸν λέγειν ἁρμόσει. « ὅλως γδ δὲ ἔςιν ἀκόλωθον ταῖς περὶ τῶν ἀπροσ- 
ἀκ ὠγαθόν, ὃ μὴ ἀγαθὸν ἀγαθόν -- “ὃ μὴ ἡ ὠγαθὸν ὁ ὁκ ὠγαθόν, ἡ διορίξων προταίσεων τῷ τὸ ᾿Αριςενέλως ἐννοίαις “ἃ λέγειν ὅτι ἐναντία 
ἀξιοῖ, ὡς ἔχει ἡ ἀληθὴς ἀπόφασις πρὸς τὴν ἀγεικημόην. αὐτῇ ἐςὶν ἐπ᾽ αὐτῶν τῇ καταφάσει ἡ ἀπόφασις μᾶλλον ἥ ἈΞΙΡ ἥ τὰ 

ψευδῆ κατάφασιν, .ὕ: ὅτως ἔχειν τὴν ἀληθῆ καταίφασιν Ξρὶξ τὴν 4 ἐναντίν κατάφασις, ὥσπερ ἐδὲ ἐπὶ τῶν κ᾿ μέρος, εἴπερ ἢ τὼς 
ἀντικδιμένην αὐτῇ ψευδὴ ἀντίφασιν, τυτέςιν εὡς ἡ ὃ μὴ ἀγαθὸν ᾿ ἀπροσδιορίςυς παραπλησίως ταῖς Φ' ΜΡ συναλοβεύειν ἀλλήλαις 

ἐκ ἀγαθόν Ἔβι8 τὴν ὃ μὴ ὠγαθὸν ἀγαθόν, ὅτω τὴν ὃ ἔνδον ἀξιοῖ ἀληθῇ δὲ ἀληθεῖ, τῶτο δὴ “ὃ παρ᾽ αὐτῷ πρὸς τῷ πέρατι τῷ 

ἀγαθόν πρὸς τὴν “ὃ ἀγαθὸν ἐκ ἀγαθάν. εἶτα παραβαλὼν τὴν βιβλίω ῥηθησόμενον “ὐκ ἐνδέχεῦ ἐναντίαν εἶναι ὄτε δόξαν τε ἀντί- 
ἀληθὴ ἀπόφασιν πρὸς ἄμφω τὰς προτάσεις τῆς ἀντιφάσεως τῆς ; φασιν." διὸ ἡ ἔοικεν ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ μόνων τῶν καθ᾽ ἕκαξζα ᾧ τῶν 
ὰὲ ἔξλιν κατηγοριίσης "Δ τῷ αὐτὸ ̓ὐποβνιμινυ, τυτέςι ὃ μὴ ἀγα- “ καθόλν ὡς καθόλν Ἰροταάσεων προβεέλλεος τὴν περὶ τῷ θεωρήμα- 

᾿ θὸν αὶ Ὧν ὃ ὑκ ὠγαθὸν κακόν ἡ ὃ ὑκ ἀγαθὸν αὶ κακόν, δείκνυσιν ̓ τος σκέψιν, ὧν αἱ (' ἀντιφάσκυσι πρὸς ἀλλήλας, αἱ δὲ συμψευ- 
αὐτὴν πρὸς ὀδετέραν αὐτῶν ἐναντίαν ἦσαν. εἰ συνῴδει γδ τὴ κι; ἐ δόμεναι δι᾽ αὐδ τῶτο ἐναντίαι προσαγορεύον. ὀλίγον δὲ ὕ, ὕξερον 

λογύση “ὃ ὑκ ἀγαθὸν κακὸν ἐπὶ τῆς μοχθηρᾶς ἕξεως, τὴ δὲ λε- : ἱ μνημονεύσει ἢ τῆς ἀντιφατικῆς τῶν καθόλν πρὸς τὰς κῷ' μέρος 



Σὰ ρος, 

---. 
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ἀντιθέσεως, ὁδαμῆ μέντοι ποιήσεῦ μνείαν ἢ τῶν ἀδιορίξων ἢ ἢ τῶν δεικνύντων ὅτι τὴ ἐδὲν ἐκ ἀγαθὸν ἀγαθόν ἐςιν ὅτε ἡ λέγυσα ὅτι 

τ μέρος υὑς ἐχυσῶν τινὰ πρὸς ἀλλήλας ἐναντίωσιν. ὅτι ἦν τῦτό δὲν ὑκ ἀγαθὸν κακόν ἐςιν ὅλη μάχε, ὅτε ἡὶ λέγυσᾳ ἐδὲν ἐκ 
ἐςιν ὃ νῦν βύλεῦ) λέγειν, “ὃ ἰσοδυναμεῖν, ὡς εἴρη), τὼ ἑνικὰ ἄρθρα ἀγαθὸν αὶ κακόν ἐςιν (ὀδετέρα δ αὐτῶν ὅλη ψευδής, ἀ)λ᾽ ἑκα- 

τῷ πᾶς, αὐὸὺς δηλοῖ τῆς κατασκευῆς ὁ τρόπος, καθ᾽ ὃν δείχνυσι τέρα ἐπί τι), μόνη δὲ ἡ ἐναντία πρὸς αὐτήν, ἡ πᾶν ὠκ ὠγαθὸν 

τὰ αὐτὰ ᾧ ἐπὶ τῶν καθόλυ προτάσεων ἐφαρμόζοντα τοῖς εἰρημέ- 5 ὠγαθόν ἐςιν, ἐπεὶ ἢ ἡ ὦ ἁπλῶς ἀληθὴς ἡ δὲ ὅλη ψευδής" ἡ διὰ 

νοις, ἐπὶ τῶν τὰ ἄρθρα ἐχυσῶν συντεταγμένα τοῖς καθόλι ὑπο- τῶτο ἀξιώντων ᾧ τῇ πᾶν ἀγαθὸν ἀγαθόν ἐςι μόνην κυρίως ἐναν- 
περ σήν ταὐὲν Λ) εἶναί φησι ὃ λέγειν “ἢ ἀγαθὸν ὠγαθόν ἐςι" τίαν εἶναι τὴν ὠδὲν ὠγαθὸν ἀγαθόν ἐςιν ἀπόφασιν, ἀλλ᾽ ἐχὶ ἃ πᾶν 
ἡ “ὅ τι ἂν εἴη ὠγαθὸν ὠγαθόν ἐςιν;" ὅπερ ἐδ’ ἂν ὑποπτευθείη διω- ὠγαθὸν κακόν ἐςι, τῦ ἐναντίω κατάφασιν. δῆλον δὲ ἃ χρὴ ᾧ 

φέρειν τι τῷ καθόλων τῷ πᾶν ἀγαθὸν ἀγαθόν. διὸ ᾧ ἐν τῇ συνη πρὸς ταῦτα λέγειν" αὐτόθεν γὲ ἡ πᾶν ἀγαθὸν κακόν ὅλη τέ ἐςι 
θείᾳ, ἐφ᾽ ὧν ἅὶ ὃ κατηγοριίμενον παντὶ ὑπάρχει τῷ ὑποκειμένῳ, 10 ψευδής, ᾧ καθ᾽ ὅλην ἑαυτὴν κυριώτατα πολεμεῖ πρὸς τὴν πᾶν 
ἐπ τὸ ἄρθρυ “ὃ ὑποκείμενον προφερόμεθα ἢ ταὐὲν οἰόμεθα χέ- ἐγάδὸν ὠγαθόν. προτιμητέον μέντοι τὴν προτέραν ἐξήγησιν ὡς 
γεν τῷ καθόλου, ἐφ᾽ ὧν δὲ μὴ παντί, ὠκέτι... ἀλλ᾽ ἐπανέλθω- ἢ ταύτην ἐν ἑαυτῇ πιρέχυσαν. 
μεν ἐπὶ “ὃ προκείμενον, ἢ, λέγωμεν ὡἧς εἴτε υὑρισμένος εἴ εἴτε ἐδριςος 6.216. τῆς ῥήσεως ἃ δὶ ὅτε ἀντίφασιν" εἰρη ἀντὶ τὸ ὄτε2ι: 
ἐἢ ὁ καθόλυ ὑποκείμενος, “ὃ συνταττόμενον Εὐτς ἑνικὸν ἄρθρον πρότασιν ἐξ ἧς τῇ ἀντιφάσει ἡ ἡ γένεσις, τυτέςιν ὅ ὅτι τὰς συναλης ἵ: 
τὴν δύναμιν ἕξει τῷ καθόλε προσδιορισμῶ. διὸ ἢ αὐὴς προσέθηκε 15 θευύσας ἀντίφασιν ποιεῖν ἀδύνατον ἢ χῷ τὸς δλιαῦστνς ἢ ἢ κα τὸς 
ἃ “ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ τὸ μὴ ὠγαθῦ," ἥτοι λέγων ὅτι ἡ ἐπὶ τύτων προφορροὺς καλυμένυς λόγυς, “ὃ δὲ “ἐναντίαι Κ δ αἱ περὶ τὰ 
τῶν ἀόριςον ἐχυσῶν “ὃν ὑποκείμενον προτάσεων ἡ κυριωτάτη ἀντικείμενα" ἔοικεν ἀκαταλληλότερον εἰρῆοϊκ," ἦν δὺ ὠκόλωθον τῷ 
μάχη θεωρεῖ) ἐν ταῖς ἀντιφασκύσαις προτείσεσι, ὸ μὴ ὠγαθὸν ὑτοκαμνις τυτέςι τος ἐναντίοις ἄρθροις συντάξαντα εἰπεῖν “αἱ 

ὠγαθόν -- “ μὴ ὠγαθὸν ἐκ ἀγαθόν" ὡς ὃ προείρηϊ), τῇ πληθῆ ἐναντίαι ὦ ὃ περὶ τὰ ἀντθην αν" ἡ δὲ ἑξῆς “περὶ ταῦτα δὲ 
τύτων ἀχ οἷόν τε μάχεκ τῷ ἐναντίν κατάφασιν. αὶ τὰ ἄλλα 29 ἐνδέχεῦ ἀληθεύειν ὃν αὐτόν" ἔςι Ἂ ̓ καταφατικὴ τῇ συλλο- 
δὲ πάντα ἐπιχειρήματα ἐδὲν μᾶλλον ἁρμόσει ταῖς ὡρισμένον γισμ πρότασις, σημαίνει δὲ διὰ β' τῷ περὶ ταῦτα ἀληθεύειν 
ἐχύσαις “ὃν ὑποκείμενον ἢ ταῖς ἀόριςον, εἴτε τὸς καθόλι προσδιο- πῶς αἱ τοιαῦ) προτάσεις λέγονϑ συναληθεύειν, ὅτι παρὰ “ὃ συν- 
μισμὸς ἔχοιεν οἱ ὑποκείμενοι εἴτε “ὁ ἄρθρον ἀντὶ τύτων" ὁ γδ λόγος τρέχειν περὶ ταῦτα" λέγει δὰ τὰ κονὰ ὑποκείμενα τῶν συναλη- 
ἡμῖν ἀ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ὑποκειμένων, ἀλλὰ ᾧ περὶ τῆς τῶν θεύειν λεγομένων προτάσεων. διὰ δὲ τῷ “ἐνδέχεῦ" “ὃν τρόπον 
κατηγορυμένων. ἢ ᾧ προσεχέςερον λέγων ὅτι τὴν ἔκτην ἐπιχεί- 25 δηλοῖ τῆς ἐπὶ τύτων ἀληθείας, ὅτι δυναὲν τὰς τῷ αὐτῷ ὑποκει- 
ρὴσιν ἐνδέχεῦ προχωρεῖν ἢ ἐπὶ τῶν αὐτόθεν ἐχυσῶν τὸς καθόλν μένῳ χρωμῴας προτείσεις συναληθεύεν τε ἀλλήλαις ὶὶ μή. τὰς 
προσδιορισμεὶς προταίσεων, ὥσπερ ἐδείκνυτο πρότερον ἐπὶ τῶν τ μώτοι μὴ περὶ τὴν ὕλην ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὴν τῶν προτείσεων τὴ 
ἄρθρα ἐχυσῶν ἐν τῇ “χώρᾳ τῶν προσδιορισμῶν, προτιθεμένων Ψ' δύναμιν συναληθευώσας, οἷον τὰς ἐδορίους ὺ τὸς Ψ μέρος, 
ἡμῶν συλλογίσαςς, ὅτι μᾶλλον μαίχεῦ ἡ λέγυσα “ πᾶν ἀγαθὸν πᾶσα ἀνάγκη τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ χρῆν κα ἡ χϑ' ὃν αὐδὴν χρόνον 
ἀγαθόν" πρὸς τὴν λέγυσαν “δὲν ἀγαθὸν ἀγαθόν" ἥπερ πρὸς τὴν 30 ἐληληϊεν ἃ δὲ " ἅμα ἐκ ἐνδέχεῦ ἐναντία ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ" 
πᾶν ἀγαθὸν κακόν, πρὸς δὲ τὴν τύτυ κατασκευὴν λαμβανόντων βιλεῦ ' εἶναι συμπέρασμα τῷ προσυλλογισμῶ, ν᾽ ἀλήθειαν 
ὅτι ὡς ἡ λέγυσα “δὲν ἐκ ὠγαθὸν ὠγαθόν ἐςιν" ἀληθὴς ἀπόφασις μέντοι περιέχει τὴν αἰτίαν τῷ συμπεράσματος" ὸ αὶ ὃ ὄντως 
πρὸς τὴν λέγυσαν “ὃ ἐκ ἀγαθὸν ὠγαθόν ἐπ ψευδῇ κατάφασιν, τὐμξιρομα ἐςὶν ὅτι τὰ ἐναντία ἅμα ἀληθῆ εἶναι ἀδύνατον, ἔςι 
ὅτως ἡ λέγυσα “πᾶν ἀγαθὸν ἀγαθόν ἐς ιν" ἀληθὴς κατάφασις δὲ αἴτιον τῇ μὴ πεφυκέναι συναληθεύειν ἀλλήλοις “ὃ μὴ ὴ ἐνδέχεοχ, 
πρὸς τὴν λέγυσαν “ἐδὲν ὠγαθὸν ὠγαθόν ἐςι" ψευδῆ ΚΡ ΚΩ͂Ν Ν ὶὶ 35 αὐτὰ τῷ αὐτῷ ἅμα ὑπάρχειν. 

ΕἸΣ ΤΑ ΠΡΟΤΈΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (Ὁ. 
ς« 4 Ὁ σκοπὸς τῆς παρύσης πραγματείας διαπεφώνη. οἱ ἃ ᾧ πιςῦν ἄμφω τὰς οἰκείας δύξας ὅ ὅτως. οἱ τὶ δ περὶ τὸ 

Ὁ περὶ τῦ- ἁπλῶς συλλογισμᾶ βδλον; αὐδὴν εἶναι ἀντὶ τῷ περὶ ἁπλῶς συλλογισμῶ βυλόμενοι εἶναι “ἦν σκοπὸν πιςῶῦνἢ ἐκ τὸ 
τὸ καθόλι συλλογισμῶ, οἱ δὲ περὶ ἀποδεικτικῶ συλλογισμᾶ. αὐὸὲν ἐπὶ λέξεως λέγειν “εἶτα διορίσαι τί ἐςι πρότασις ᾧ τί 

ὅρος ἢ τί συλλογισμός." ἢ ἐξ ἄλλυ δὲ πιςϑνἢ, ὅει ἔδει, 

Βοβοῖία εχ Ιοβιδῃπὶς Ῥμ]ορομὶ σοπιπιεη αν (οὰ. Ὑοποὶ. τ 
ἢ ) ἀχοοεγρία δὰ οοά. ΠΑΡῸΝ 160 εἰ Βερ. εελυσιοι Ρ85- γισμὸν ἐλθεῖν, εἶθ᾽ ὕτως ὃ περὶ τῷ ἀποδευοτικῦ διαλαβεῖν. ὅτὼς ᾿ 
δὶπι ςο]]δία ϑυπῖ. δά ΑἸδχδιάγι χυδϑάδπι Ἰοοα οοὰ. Ἀερ. 1919 Κὶ οἱ περὶ τὸ ἁπλῶς συλλογισμῆ “ὃν σκοπὸν εἶναι λέγοντες. οἱ 
εἶπα }10 ἀτιοῖα ἱπδρεοοῖῃ εδὲ. δὲ περὶ τῷ ἀποδεικτικῶ συλλογισμᾶ “ὃν σκοπὸν εἶναι φάσκοντες 

52 
. 

40 φισί, μ᾽ τὰς προτάσεις εὐθέως ἡ ἐπὶ ὃν ἁπλῶς συλλο-, 
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, κέκραγεν εἰπὼν “ὕτως ὦ δὴ ᾧ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς εἴρη." 
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πάλιν ὼὸ αὐτοὶ ἐκ τῆς λέξεως πιςϑν " εὐθέως δ ἐν ἀὠρχῆ φησὶν 

ὅτι “πρῶτον εἰπεῖν περὶ τί ἢ τίνος ἡ σκέψις, ὅτι περὶ ἀπόδειξιν ᾧ 

ἐπιςήμης ἀποδεικτικῆς." 

τῶν ᾿Αναλυτικῶν περὶ τῷ ἀποδεικτικῶ συλλογισμᾷ διαλέγεϊ), τὰ 

, ΝῚ , -" Η “ 
δεύτερον προς τυτῷ τι ἕν τῷ πέρατι 

ΕἸΣ ΆΨΎΤΟΑ ΤΩΝ 

μέσην βαδίζοντες ᾧὶ μέρος ἢ ὄργανον εἶναι αὐτήν φάσι τῆς φιλο- 
σοφίας. σκοπήσωμεν δὲ ἡ τὰ αὐτῶν ἐπιχειρήματα. οἱ ἅ' ὄν 
ΣΣτωϊκοὶ μέρος αὐτὴν τῆς φιλοσοφίας εἶναι βουλόμενοι κατασκεναΐ- 

ζυσιν ὅτως. φασὶ δ ὅτι ὃ ἄλλης τέχνης ὅτε μέρος ὅτε μόριόν 

δὲ πράγματα ἐκ τῷ τέλωυς κρίνον. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι ἢ περὶ 5 ἐςι, τῦτο τῆς χρωμώνης ἢ μέρος ἢ μόριον ὑπάρχει" ἀλλὰ μὴν ἡ ᾿ 
τὸ ἁπλῶς συλλογισμῆ διαλέγεῦ ἢ περὶ τῷ ἀποδεικτικῶ, ἀλλὲ λογικὴ μόριον ἐκ ἔςιν (ὅτε δ ὑπὸ “ὃ θεωρητικὸν ἀνάγεῦ ὅτε ὑπὸ 

πρὸς (' ἃ παρὸν βιβλίον περὶ τῦ ἁπλῶς συλλογισμῷ ἐςὶν ὁ σκο- “ὃ πρακτικόν)" μέρος ἄρα ὑπάρξει. λαμβανονῆ οἱ Περιπατητικοὶ 
πός, πρὸς δὲ πᾶσαν τὴν ἀναλυτικὴν διδασκαλίαν περὶ τῦ ἀπο- τῶν ἸΞτωϊκῶν λέγοντες ὅτι ἡ ἀτελῶς ᾧ ψευδῶς προηγάγετε “ὃν 

δεικτικῶ συλλογισμῷ ὁ σκοπός" ἐν ἢ) τῷ πέρατι, ὡς εἴρη, περὶ λόγον, ἀτελῶς μα ὅτι ἔδει εἰπεῖν ὑμᾶς ὅτως “ὃ ἄλλης τέχνης 
αὐτῷ διαλέγεῦ. ἢ ὅτος (ἃ ὁ σκοπός, “ὃ δὲ χρήσιμον διττόν. «. 10 ὅτε μέρος ὄτε μόριον ὅτε ὄργανόν ἐςι, τῶτο τῆς χρωμένης ἢ μέ- 
ἡ δὲ ταΐξις τοιαύτη. « .. ὅτι γνήσιον “ὃ παρὸν βιβλίον ᾿Αριςοτέλες 

ὀδεὶς διαμφιβάλλει, εἴγε αὐὸς ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ρ. 19 ὁ 13) 
ἢ ὄν 

ἡὶ τῦτο γνήσιον ἢ ἢ ἐκεῖνο νόθον. τῶῦτο ἢ “ὃ γνήσιον. ἡ αἰτία τῆς 

ρὸς ἢ μόριον ἢ ὄργανόν ἐςιν" ἀλλὰ ᾧ ψευδῶς" ὅτι β' γ5 μόριον 
ὑκ ἔςιν ὑμεῖς ἐδείξατε, διότι ὅτε ὑπὸ “ὃ θεωρητικὸν ὅτε ὑπὸ “ὃ 

πρακτικὸν ἀνάγεν" ἀλλ᾽ ἐδὲ μέρος ἐςίν, ὅτε γ) θεωρητικὸν ὅτε 
᾿ πρακτικόν ἐςι. λείπεν ὧν ἕτερόν τι αὐτὴν εἶναι. εἰ ἦν μήτε μέ- 

ἐπιγραφῆς. αὶ δυνάμεθα ταύτην εἰπεῖν εἰ μὴ πρότερον τὴν εἰς τὰ 15 ρος μήτε μόριον ἐςίν, ὄργανον ἄρα ἐςίν. ὕτως Κ' ὄν οἱ Περι- 
μόρια διαίρεσιν εἴτωμεν. ἅπασαν τοίνυν τὴν ἀναλυτυκὴν πρα- πατητικοὶ ἀνατρέπωσι “ὃ ἐπιχείρημα τῶν Σξτωϊκῶν" ἐκ ἀνέχον 
γματείαν τινὲς εἰς τέσστιρα μέρη διεῖλον, ἡ ἐν Κ τῷ α΄ ἡ γ΄, φασί, δὲ οἱ ΣΣτωϊκοὶ ἀλλὰ δειινύυσιν ὅτι ἐδὲ ὄργανόν ἐςι. φασὶ γδ ὅτι 

; μέρει περὶ εἴδυς συλ λϑγμαμῶν διαλέγεϑ, ἐν δὲ τῷ β' καὶ δ΄ περὶ 

ὕλης συλλογίσμβ, ἀλλ᾽ ἐν Κὶ τῷ α΄ περὶ εἴδως τῇ ἁπλῶς συλλο- 

ἐδεμία τέχνη “ὃ οἰκεῖον ὄργανον ποιεῖ" πῶς ὅν λέγετε ὄργανον 

εἶναι τῆς φιλοσοφίας τὴν λογικήν; ψευδὲς ὃ τῦτο" πῶς γὸ “ὃ 

Ὑσμᾶν. ἐν δὲ τῷ Ὑ "περὶ ἐϑὸς τὸ ἀποδειιτικῷ συλλογισμῶ, πό- 20 οἰκεῖον ὄργανον ποιήσει; λέγυσι δὲ οἱ ἹΠεριπατητικοὶ ὅτι ψευδὴς ὃ 

λιν ἐν Κ' τῷ β΄ περὶ ὕλης τῷ ἁπλῶς συλλογισμα ἃ ἐν δὲ τῷ δ΄ περὶ 

ὕλης τὸ ἀποδεικτικῶ συλλογισμῷ. τύτυς δὲ ὑκ ἀκοδοχύ βὰν 

ἐδὲ Ρ̓ εἶδος ποιεῖ διαφορὰς συλλογισμῶν ἀλλ᾽ Ἷ ὕλη ἢ ἀναγ- 

καία ἣ ΞῚ ἐνδεχομένη ἣ ἥ Ἱ ἀδύνατος ὅσα" εἰ κ 5 ἀναγκαία εἴη, ποιεῖ “ἐν 

λόγος, πολλαὶ γδ τέχναι τὰ οἰκεῖα ὄργανα ποιῶσιν" ἰδὺ γδ ἡ χαλ- 
κευτικὴ “ὃ οἰκεῖον ὄργανον ποιεῖ “ὃν ἄκμονα. κατασχευάζεσι δὲ 

οἱ Περιπατητοκοὶ ὅτι ὄργανέν ἐφιν ἡ λογικὴ τῆς φιλοσοφίας ὅτως- 

φασὶ δ ὅτι κρείττων ἐςὶν ἡ κεχρημένη τέχνη τῆς ποιώσης ὄρ- 
ἀποδερετικὸν “συλλογισμόν, εἰ. δὲ ἐνδεχομένη, ποιεῖ “ἐν διαλεκτι- 25 γανόν τι" οἷον “ἐν χαλινὸν ποιεῖ ἡ χαλινοποιητοιή, κέχρηϊ δὲ ἡ 

κόν, εἰ δὲ ἀδύνωτος, ποιεῖ “ὃν ποιητικὸν ἢ “ὃν σοφιςικόν. πῶς ἂν 
ἡμεῖς λέγομεν εἰς δ΄ μέρη διαιρεϊοὺς τὴν ἀναλυτικὴν συγγρα- 
φήν; φαΐ ὅτι ἐν Κ' τῷ α' αὶ β΄ μέρει περὶ πανὲς εἴδυς συλλο- 
γισμῶ διαλέγεϊ), ἐν δὲ τῷ γ΄ ἢ δ΄ μέρει περὶ τῷ ἀποδεικτικ συλ- 

λογισμῶ, ἀλλ᾽ ἐν 

ἐν δὲ τῷ δ΄ περὶ ὁριςικῆς ὕλης τ ἀποδεικτικῦ σνλλογισμῦ. τῶτο 
ἃ τῷ γ΄ ἁπλῶς περὶ ἀποδεικτικῶ συλλογισμῶ, 30 

ἱππική, διὸ κρείττων ἡ ἱππικὴ τῆς ποιύσης “ἂν χαλινόν, τυτέςι 
τῆς χαλινοποιητικῆς. εἰ τοίνυν δῶμεν τὴν φιλοσοφίαν Κ' ποιεῖν 

τὴν λογικήν, τὰς δὲ ἄλλας κεχρῆος, εὐρεθήσονῇ αὶ ἄλλαι τέχνας 
κρείττυς τῆς φιλοσοφίας, ὅπερ ἄτοπον. ὄργανον ὧν ἐεὶ τῆς 

φιλοσοφίας. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι ᾧ ποιεῖ τὴν λογικὴν ἢ κέ- 
χρη αὕτη. οἱ ἱ ᾿Ακαδημαϊκοὶ ϑιοκασαὶ καθεζόμενοι φασὶν ὅτι ἢ 

δὲ “ἃ α΄ μέρος τῶν δ΄ διαιρεῖ εἰ εἰς ς τρία τινὰ τμήματα, εἰς “ὃ περ μέρος ἐςὶ τῆς φιλοσοφίας ἡ ἡ λογικὴ ἢ ὄργανον" εἰ ἃ ὰ ὑποθῇ τὸς 

γενέσεως συλλογισμῖ, εἰς ΟῚ περὶ εὐπορίας προτάσεων, εἰς “ὃ περὶ λόγας ἐξηρημένας ὼ ἀποσπαῶτας ἐ Ἐκ τῶν πραγμάτων, ὄργα- 

ἀναλύσεωξ, συκλογισμῦ: ἐκ τύτυ τῷ τμήματος ἐκληρώσατο νόν ἐςιν, εἰ δὲ τὸς λόγυς λάβη συνόντας τοῖς πράγμασι, μέρος 

τὴν ἐπιγραφὴν “ὃ παρὸν βιβλίον ὶ ἐπεγράφη ᾿Αναλυτικά. δεῖ γδ 35 ὑπάρχει. οἷον τί “ὃ λεγόμενον; ἂν εἴ εἴπης ὅτι ἐκ δύο καθολικῶν κα- 

εἰδέναι ὅτι πενταχῶς κέχρη τῇ ἀναλύσει ὁ ̓Αριφοτέλης᾽ ἢ ὃ ταφατικῶν καθολικὸν συνάγεῖ συμπέρασμα, ἐπθοὴ λόγυς μά- 
τὰς προτάσεις ἀναλύει εἰς τὸς συλλογισμοῖς, ἢ ἢ τὸς συλλογισμὸς γος ὡς τ μὴ ἐφαρμουώτας τοῖς πράγμασι, τότε ὄργανόν 

᾿ εἰς τὰς προταίσεις, ἢ ἢ τὸς συνθέτυς δΟλλΎ Σ Σ εἰς τὸς ἁπλῶς, 
“ΔΝ ο  ἥ ὃ γ' πολλάκις ἡ β΄ σχῆμα ἀναλυει ᾧὶ ἀνάγει εἰς ““ α' σχῆμα, 
“ 

ὑπὸ ποῖον σχῆμα ἀνάγεῖ) ὁ προσενεχθεὶς λόγος. πάλιν τῶτο “ὃ 

περὶ γενέσεως συλλογισμῶν, τυτέςι “ὃ α΄ τμῆμα, εἰς τρία διαι- 

ρεϊδ τμήματα, εἰς τὰ τρία σχήματα, εἰς τὰς μίξεις, εἰς “ὃ ἰδίως 

περὶ γενέσεως συλλογισμῶν ὁμωνύμως τῷ γένει. ἔχεις ἢ τὴν 

ἐςιν ἧ λογική. ἂν δὲ ἐπὶ αὐτῶν τῶν πραγμαίτων λαβης ὃ ἐν λό- 

γον ὦ εἴπης “Ἢ ψυχὴ  ἀἰαινητόο; ὃ ἀεικίνητον αὐτοκίνητον, ἡ 

ἢ ὃν λόγον ἀναλύει εἰς “ὃ σχῆμα" ἐν 5 διαλεγόμενον τι ἐβδυπε 40 γυχὴ ὦ ἄρα αὐτοκίνητος," ἢ ἐπειδὴ ἐκ δύο ξανα δεητν καθολι- 

κῶν ᾧ συμπέρασμα καθολικὸν συνήχθη περὶ αὐτῶν τῶν πρα- 

γμάτων (τὸς γδ λόγυς σὺν τοῖς πράγμασιν ἐλάβομεν), τότε ὡς 
μέρος δεῖ λαβεῖν τὴν λογικήν. ἢ ἐκ ἐπειδὴ ἡ λογικὴ ᾿Αριςοτέλως 
ἐςίν, ἤδη χείρων ἡ Πλάτωνος φιλοσοφία τῆς τῦ ᾿Αριξοτέλυς" ὃ 

αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς ἅμα τῇ εἰς τὰ μόρια διαιρέσει. ἐφ᾽ οἷς 5 Κὶ ὲ Πλάτων ὑκ ἐδεήθη τῆς λογικῆς ᾿Αβφοτέλεις, ὁ δὲ ᾿Αριςο- 
ἄξων ἐςι ζιτῆσαι τί ἂν τ Ὦ λογικὴ ᾿Αριςοτέλει, πότερον μέρος 

-ἣ μόριον ἢ ὄργανον. ἣ οἱ ἅ ᾿Στωϊκοὶ κατασκευάζουσιν ὅτι μμέρος 

ἐςίν, οἱ δὲ Περιπατητικοὶ ὅτι ὄργανον, οἱ δὲ ̓ Ακαδημαϊκοὶ τὴν 

τέλης ἐδεήθη τῆς Πλάτωνος φιλοσοφίας. ὼ ὃ διὰ τῶτο πάλιν 

κρείττων ἡ Ἑ ρμογένως τέχνη τῆς Δημοαένυς ἑνπορείας. ὁκ ΑΡ̓ 

Ἑρμογένης ἐδεήθη τῆς Δημουένυς ῥητορείας, ὁ δὲ Δημοώένης ἐκ . 



ἊΣ [. φυσι; τ ελον Ξ ΤΕ 

ς Υίω ἀστοί - εαλλ νι “ 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 

ἐδεήθη τῆς. Ἑρμογένος τέχνης. ταῦτά εἰσι τὰ πρρτέλεια τῷ πα- 
βρόντος βιβλίων. ἐν οἷς ἡ πρᾶξις. χόλιά εἰς τὸ Α τῶν λναλντικῶν ᾽Αρι- 

τοτέλες (οἄ. Ραν. Ἀερ. 2061. 
Ἐπ᾿ αὐὺ δὴ ὃ κεφαλαιον τῆς λογικῆς πραγματείας ὠπην- 

τηρότας ἡμᾶς, φημὶ δὴ τὴν τῷ συλλογισμῶ ἀνάλυσιν, δεῖ κῷ' τὸς 

γεωμέτρας προλαβεῖν τινὰ συμβαλλόμενα εἰς τὴν τῶν συλλο- 
γισμῶν θεωρίαν, ἢ τέως πρῶτον εἰπεῖν περὶ τί καταγινόμεθα 
τίνος πράγματος ἡ παρᾶσα σκίψις τνγχάνει. ἢ ἵνα μὴ ἀπαρτῶ- 
μὲν τὰς Ὑρύμας. ὑμῶν, πρὸς Κ᾿ ὃ τί ἀπύκριδεᾷ ἔξω “ὃ περὶ ἀπό- 
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ἰς ὅσα θεία. “ἃ ἡ θεωρεῖν καὶ ὺ ἀπ᾽ αὐτῷ τῷ ὀνόματος δ 
λόν ἐσιν ὡς ἴδ : τὴν τῶν θείων ὄψιν τε ἡὶ γνῶσιν" σημαίνει 

δὺ δὲ Φ οβξνν τα τὰ θεῖα. διὸ ἢ τὴν θεωρητικὴν φιλοσοφίαν ἐ ἐπιςήμην 
φαΐ! εἶναι θείων τε ἢ τῶν φύσει Ὑνομένων κα ὼ συνεφυΐτων" ἡ δ 

5 τῶν τοιύτων γνῶσις δὲς Αὐτὴν ἣν ὁπυδῆς ἀξία. ἔνθα δὲ τὰ θεωμί- τὸ 

μενᾶ μήτε ἐπ᾿ ἄλλα τινὰ τὴν ἀναφορὰν ἔχει μήτε ἐν αὐτοῖς τερ- 

πνόν τι ἢ τίμιον, ἡ τώτων γνῶσις, ὦσα παντάπασι περιττή, ἐδ᾽ 

ἂν οἰκεία φιλοσοφίας εἴη, ὅσα ματαιοπονία, τις. πανὸς γδ μᾶλλον 
οἰκεῖον φιλοσοφίᾳ “ὃ μηδ εἰκῇ ὥσπερ ὅν μὴ πράττειν ὅν ὅτως δὲ 

δειξιν, πρὸς δὲ “ὃ ἮΡΕ Ἷ ἀβό τς ἐπιςήμης ἀποδεικτικῆς. ἔςι δὲ 10 μήτε δεύρεν, ἀλλ᾽ ἔχειν ὅ ὑρὴν ὁμοίως τ πράξει κα ἡ τῇ θεωρίᾳ. ὦ 

Ὁ ὅμοια τὰ κ᾿ γεωμετρίαν, ὡς οἴονταί τί ὼ παραβάλλυσι, τῷ ἐποδεικτικὴ ' ἐπιςήμη ἡ ἕξις αὐτῆς τῆς ἀποδείξεως ἡ οἷον ἀνεκ- 

φοίτητος τῷ συλλογισμῷ κατάληψις, ἀπόδειξις δὲ ἡ ἐνεργείῳ 

γωομένη συλλογιςικὴ μέθοδος. πρὸς τύτοις δεῖ ἡμᾶς ἢ τάδε 

ἐδέναι, τί ἐςι πρότασις ἢ τί ἐςιν ὅρος ἐν συλλογισμῷ, τίτε αὐὲς 

τῆς διαλεκτοτῆς ὠχρήξῳ μέρει" πρῶτον ἃ ἐδὲ γεωμετρία τῆς 
κυρίας λεγομένης, φιλοσοφίας μέρος, ὡς φασιν αὐτοί" ἔπειτα δὲ ἡ 

δ ἡ ἡ ἀφρολογία, μὲ 

ἑ συλλογισμός, πολός τε ὁ τέλειος κα ἡ ποῖος ἀτελής. μὴ ὶ θαυμά- 45 ὁ ψυσῖμιν ἐσιῶν ποιεῖ τὴν θεωρίαν, ὧν ἡ γνῶσις ἐν αὑτῇ ὄ κα- 

σὴς δὲ εἰ τὴν πρότασον τῷ ὅρα προτέθεικα." δεησόμεθα γὺ αὐτῆς 

ἐν τῷ ὁρισμῶ τῷ ὅρυ. 

"ὧν Οοἀ. Ἀερ. 1918. 
Ἧ λογρο τε ὺ συλλογιφικὴ πραγματεία ἡ νῦν ἘΝ ρόβει- 

Παράφρασις εἰς τὸ πρῶτον τῶν Προτέρων ᾿Αναλυτι» 

λὸν ᾧ τίμιον ἔχει. πρὸς δὲ τύτοις πάμπολλά ἐςι τῶν ὠπὸ τῆς 
γεωμετρίας πρὸς φιλοσοφίαν χρήσιμα, δι᾽ ἃ εἰκότως σπυδαζεῖ)" 

τό τε ἡδ μὴ περὶ τῶν αἰϑητῶν μόνον “ὃν λόγον ποιεῖς ἀλλὰ περὶ 
τῶν ἐκπεπτωκότων τε τὴν αἴδγησιν κα ὼ νοητῶν χρησιμώτατον τῇ 

μόη, ὑφ᾽ ἣν ἥ τε ἐπὐθερετιδὴ ἢ Ἂ ἡ διαλεκτική τε ὼ πείραικὴ Κη) Φ' φιλοσοφίαν θεωρίᾳ, εἴ εἴγε αἱ ἀσώματοί τε δὴ νοηταὶ ἐσίαι πρῶϑ 

ἔτι τε σοφιςοιὰ μέθοδος, ἔςι ἃ ἔργον φιλοσοφίας, χρῶν) δὲ αὐτῇ 

ἡ ἄλλαι ΤΟΙΣ ἐπιςῆμαί τε ἢ τέχραι, ἀλλὰ παρὰ φιλοσοφίαᾳ λα- 
οὐ ταύτης δ᾽ ἥ τε εὕρεσίς ἐ ἐπὶ ὶ ἡ σύξασις κα ἢ ἡ πρὸς τὰ κυ- 

ριώτατα χρῆσις. ὅσα δὲ ἔργον αὐτῆς τῷς Α ὺ μέρος εἶ εἶναι φιλο- 
σοφίας ὅπ; εἱ δὲ δ μέρος ἀλλ᾽ ὄργανον αὐτὶ: φασὶν "ναι, «οὐ δοὶ ἢ Ὁ 

Ι εἰ δὲ μὴ πᾶσαν λέγοιεν τὴν λογικὴν πραγματείαν πρὸς εὕρεσίν τε 

, κὶ σύξασιν τῶν φιλοσοφίαν ζητυμώων τὴν ἀναφορὰν ἔχεν ἢ 
τῶν κατ ᾿ἄλλην ἐ ἐπιςήμην τε ἢ τέχνν τινὰ ἡεώρημένα τε ἢ ζη- 

. πὐμβων, ἀλλ᾽ εἶναί τινα ἐν ἡμδ ἘΡΑ ἈΘΝ τε ἡ ζητύμενα ὰ 

ἢ τιμιώτεραι τῶν αἰϑητῶν, ὧν ὁ φιλόσοφος θεωρητικός... ὧν 
ἀδὲν οἷδντε παρὰ τῆς ἀχρήτυ διαλεκτικῆς δύνα ἐρ φϑόοσο- 
φίαν λαβέ" διὸ ὡς παντάπασιν ἄχρηςός τε ὅσα ἡ περιττὴ 

δικαίως ἃ ἂν τῆς φιλοσύφε θεωρίας ἐξορίζοιτο. ὅκ ἐπεὶ ὶ ὄργανον δὲ 
ρος φιλοσοφίας ἡ ἀνακυτικῆ, διδλῶῦτο ἐλάττονος ἡ ἡιῶ ἔςαι 

σπυδὴς ἀξία" ἡ γδ σπυδὴ τῶν ὀργάνων τὴ τῶν γινομένων ἢ δὲει- 
χνυ μένων δι᾽ αὐτῶν ἀξίῳ: κρίνε. ΑΙεχδπάεν Αρβγοάϊβ. ἢ, 2.4. 

Ἤδη καὶ ἡμῖν ἐν τὸς προλαβῦσιν ἐρῶ συγγράμμασιν, ἐκ 
ἄτοπον δὲ ὑπομνῆσαι ᾧ νῦν, ὡς ξῈ ἐς! τὰ ὲ ἐφέλεοντα προλέγεονς, 

: πρὸς ὑδέν ἐςι χρήσιμα, πρῶτον δὴ σνγχωρήσυσιν εὐλόγως ὑπὸ 30 ἑκάςυ ᾿Αρίφοτελθαι συγγράμματος, εἰ μή τι τῶν Ἀρφελαιὸν 
ἱ τῶν ἀρχαίων, οἷ μέχρι χρείας προήγαγον τὴν λογικὴν πραγμα- 
, Ἶϊαν, ὄργανον αὖἱ αὐτὴν ἀλλα μ᾿ μέρος λέγειν. τα δὲ κατ᾽ αὐτὸς 

κ-- 

᾿ ἤν. εἰ δὲ ἃ χρήσιμον βέλτιόν τε ὺ πλείονος σπυδῆς τε ᾧ πρα- 

αὐτόθεν εἴη φανερόν, σκοπός, χρήσιμον, τάξις ἀναγνοίσεως, αἰτία 

ἐπιγραφῆς, εἰ γνήσιον τῇ φιλοσόφυ “ὃ βιβλίον, ἡ εἰς τὸ κεφάλαια 

διαίρεσις" προυϊήσω δὲ καὶ ἴβδομον, ὑπὸ ποῖον ν τῆς φιλοσοφίας μέ 
ρος ἀνάγεϊ, ᾧ εἰ ὅλως ὑπό τι τῶν μερῶν ἣ ὅ. προτοῦ μὲν ἦν 

Ἱματείας ἄξιον, ἢ κατ᾽ αὐτὸς ἔςαι “ὃ Κὶ βέλτιον τῆς λογικῆς 35 περὶ τῷ σκοπῶ ῥητέον. σκοπὸς τῷ φιλοσόφῳ εἰπεῖν περὶ ὠποδεί- 
μόριον ὄργανον φιλοσοφίας ἢ τῶν ἄλλων τεχνῶν τε ἢ ἐπιςημῶν, 
ὁ δὲ ἐλάττονος σπυδῆς ἄξιον μέρος, καίτοι “ὁ ὄργανον ἐν πᾶσι τῷ 

ὡς μέρυς ἔργυ δευτέραν χώραν ἔχει. ἔτι εἰ Κ' σπυδάζοιτο ὡς 

γυμνάσιον τῆς διανοίας πρὸς εὕρεσιν τῶν ἐν τοῖς μέρεσι τῆς φιλο- 

ἕεως. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἀπόδειξις συλλογισμός τις ἐςί, δῆλον ὅτι δεῖ 

πρῶτον περὶ τῷ ἁπλῶς συλλογισμῶ διαλαβεῖν" πολλὰ γδ συλλο- 
γισμῶν εἴδη. ἵνα δὲ ἐκ διαιρέσεως μάθωμεν πόσα ἐςὶ συλλο- 

γισμῶν εἴδη, εἴπωμεν ὕτως. ὁ συλλογισμὸς γνώσίς ἐςιν, ἡ δὲ 

σοφίας ὥρνβθων, αὶ ὅτως ἂν τὴν τὸ ὀργαάνω υὖραν ἔχοι" εἰ δὲ 40 ἥνθδις ̓ βέση ἐςὶ τὸ τε γινώσκοντος ἡὶ τὸ γινωσκομένυ. τιν 

δα τὴν ἐν αὐτοῖς ἀληθείας γνῶσιν, ἡμέριον ἄν γένοιτο τῆς θεωρη- 

τυιᾶς" ἐκείνης 5 ἡ γνῶσις τέλος. τί δὲ “ὃ καλὸν ἔχυσα ἡ τῶν 

ἀχρήξων νῷ . τὴν λογικὴν μέθυ ϑεωρία σπυδῆς ἂν ἀξιοῖτο, ὡς 

ὦσα τῆς φιλοδοψίας μέρος; τὰ δ σπυδῆς ἀξιώμενα δεόντως ἢ ἥ 
δ ἐπ᾿ ἄλλα τινὰ τὴν ἀναφορὰν ἔχε ἄ ἐςι δι᾿ αὐτὰ αἱρετά, ἢ ἐν 45 ἀλλ᾽ ὁ 

αὑτοῖς ἔχει “ὃ τῆς σπυδῆς ἄξιον" αὶ ἡ) ἡ τ πανὸς ἢ ἡ τῷ τυχόν- 

τος γνῶσις φιλοσοφίας ἀξία (ἔνια ἄν ἄμεινον ὠγνοεῖο), ἀλλ᾽ ἡ 
᾿ τῶ θείων τε ἢ τιμίων. «ταῦτα δὲ ἔξαι ὧν ἡ φύσις δημιαργός, 

τύτων ὄντων, γινώσκοντος γνυΐίσεως ἢ γνως, καθ᾽ ἐκ σὸν αὐτῶν 

ἔςι τὴν διαίρεσιν ποιήσαι, τῶν συλλόγε μῶν; τῷ γινώσκοντος, 

τῆς γνώσεως κ τῷ Ὑρυξέλμαν ὺ ἐκ αὶ μὲ ᾿ τὸ Ὑνυΐσκοντος ὅτως. 

ὸ ὙΡΟΚΗΝ ἢ ὃς ἐςὶν ἣ διάνοια ἢ δόξα ἢ φερε ἢ ἢ αἴϑησις. 

τ νῦς ἡ αὶ αἴϑησις κὶ συλλογίζεῦ, ὁ Κα νῶς ὡς κρείττων 
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μδριόν πὼς ὅσα τῆς γεωμετρίας, περὶ θείων τε ψΞ “ 

ὧν τῷ συλλογζεῦς διὸ καὶ ὺ ὃ θεῖος πλωτῖνός φησι πεὶ αὐτῷ ὅτι. 

ἣ ἅπτεῦ ἢ ὦ ὴ πάντη ἐξὶν ἀναμάρτητος" 
ἐπιβολαῖς γινώσκων τὰ πράγματα, ἢ ἐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀπτεῖ, ἢ 

ἢ δ Ζπτεῦ ὁπλαῖς ; 
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“412 ΓΞ ΕΙΣ ΤΟ ᾺΑ ΤΩΝ 

ὁμοίως κατ' ἄμφω ἐςὶν ἀναμάρτητος. ἡ δέ γε αἴϑγησις ὡς χει- εἴδη ἢ ὅτε πλείονα ὅτε ἐλαττονα. ᾧ ἐν ὶ τοῖς μθ' ταῦτα δυο 
ρόνως ἔχεσα τῷ συλλογίζεοχ, ὁ συλλογίζεῦ. ἀλλ᾽ ἐδὲ ἡ φαν- βιβλίοις τῶν Δευτέρων ᾿Αναλυτικῶν διδάξει περὶ ἀποδείξεως, ἐν 

τασία συλλογίζεῦ,»" αὶ γδ τῶν ὑπὸ τῆς αἰϑήσεως φανέντων ςάσις δὲ τοῖς Τόποις περὶ τῦ διαλεκτικῷ συλλογισμῇ, ἐν δὲ τοῖς Σξοφι- 
| ἐςὶ ἡ τήρησις" τῆς αἰϑήσεως μὴ συλλογιζομένης ἐδὲ ἡ φυλάτ- ςικοὶς Ἐλέγχοις περὶ τῷ σοφιςικῶ, ἐἐχ ἵνα αὐτῷ χρησυίμεθα, ἀλλ᾽ 
στυσα ἄρα τὰ Ψ' τῶν αἰϑ)ήσεων ψππηὰ συλλογίσαιτ᾽ ἄν" ὁ γδ 5 ἵνα μήποτε ἀπατώμεθα ὑπὸ τῶν χρωμένων αὐτῷ" διὸ ἢ Σξοφι- 
Ι συλλογισμὸς. κίνησίς ἐξ ἀφ᾽ ἑτέρω εἰς ἕτερον" ἐκ γ5 ἄλλη ἄλλο ςυοὺς Ἐλέγχυς ἐπέγραψε. ἢ ταῦτα Κὶ περὶ δυλλογις μιθτς ζη- 

συλλογίζεῷ κα ὶὶ ὃ ἐκ ἦν δεδομένον" ἡ δὲ φαντασία, μονῇ τε ἢ τή- ὙΌΣ δὲ περὶ ποίων αὐτῷ ἐνταῦθα ὁ λόγος. φαξ' ὅτι περὶ ἐδε- 

ρησίς ἐςι τῶν τύπων τῶν αἰϑ)ητῶν ἢ πλέον ἐδὲν ὧν ἐκ τῆς αἰϑδή- νὸς τύτων ἀλλὰ πε τὸ ἀπλῶς κα ἡὶ καθόλυ συλλογισμᾶ. ἢ ὁ αὶ 

σεως ἐδέξατο οἶδεν" ςασει γάρ, ὡς εἶπον, ἔοικε μᾶλλον ἢ κινή- σκοπὸς ὅτος... τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς ζητητέον, Ψ τί 

σει, ὡς ἢ τὄνομα δηλοῖ» φαοςασία γαρ τις ἐςί, τυτέςι τῶν φα- 10 ᾿Αναλυτικὸ ἐπεγέγραπῇ κα ὶὶ ὁ περὶ συλλογισμῶν. λέγε 5 ἀνά- 
νέντων φάσις" ἐκ ἄρα ἐδὲ ἡ φαντασία συλλογίζεῦ. λείπεῦ ὄν ] λυσις πολλαχῶς. ἢ ὸ ὃ ἡ τῷ ὅχυ εἰς μέρη ἢ ἡ τῶν συνθέτων εἰς 

ἡ δόξα ᾧ ἡ διάνοια. ἀλλ᾽ εἰ ἐμιάθο μεν ἐς ἡ δόξα συμπέρασμα ετὰ ἁπλᾶ, ἢ ἥ ἀπὸ οἵ γδυμέεμαῦ, κα ὸ ἡ τῶν φυσικῶν σωμάτων 

ἐςι διανοίας, δῆλον ὡς ἐδὲ αὐτὴ ὶ συλλογίζεῦ. λείπεῦ ἄρα τῶν ' εἰς τὰ ὶ τέσσαρα ςοιχεῖα, ᾧ ἡ εἰς τὰ οἰκεῖα εἴδη τῶν συλλογισμιῶν 

ἡνωςικῶν τῆς ψυχῆς μορίων μόνην τὴν διάνοιαν συλλογίζ εοὺς. : ἀναγωγή. ᾧ ἄλλως δὲ πολλαχῶς λεγομώνης ἀναλύσεως, ἔςι πε- 

ἐπειδὴ δὲ συλλογίσαολαί τι μηδενὸς ὁμολογυμένυ ληφθέντος ἀμή- 1} ριλαβόντα εἰπεῖν “ἀνάλυσίς ἐςιν ἀνάκαμψις ἐπὶ “ὃ πρότερον ἢ 
χανον" εἰ γδ συλλογισμός ἐ ἜΝ οἱονεὶ συλλογή τινων λόγων (ὃν Ἷ τῆς συνθέσεως “ὃ αἴτιον" ὅθεν ἄξιον ζητῆσαι εἰ ὁ συλλογισμὸς 
Ὁ ἀκριβὴ τῷ συλλογισμῶ ὅρον προϊόντες εἰσόμεθα), δεῖ ἐπτὺς σύνθεσίς ἐςι ἢ συναγωγὴ πλειόνων λόγων, ἐκ ἀνάλυσις, δι τί 
ἐμ τῷ συλλογισμῷ δοθῆναί τινας λόγυς ὧν δεὶ τὴν συλλογὴν ἢ τὴν περὶ τῶν συλλογισμῶν πραγματείαν ᾿Αναλυτικὰ ἐπέγραψεν: 

οἷον ἕνωσιν “ὃν συλλογιζόμενον ποιεῖς. τύτως ἦν τὺς λόγυς, οἷς ἔδει γδ μᾶλλον συνθετικὰ ἐπιγράψαι. ἵνα ὃν αὐτόθεν ἡμῖν ἀνα- 
χρήσεῦ ὁ συλλογιζόμενος, ᾧὶ αὐτὸς γνώσεις τινὰς ὄντας ἀνάγκη 20 φανῇ ἡ τῆς ἐπιγραφῆς αἰτία ᾧ ἡ τῦ βιβλίν διαίρεσις, εἴπωμεν 

ἐκ τῶν λοιπῶν τῆς ψυχῆς μορίων εἰλῆφθαι" ἡ 5 συλλογιζομέη τως. διαιρεῖ) τῶτο “ἃ βιβλίον εἰς κεφάλαια τρία, ᾧὶ διδάσκει 

ἐςὶν ἡ διάνοια. ἀνάγκη ὄν πᾶσα ἢ ἐκ τῷ νῶ ἣ ἐξ αἰϑήσεως ἢ 1 ἡμᾶς “ὃ Κὶ πρῶτον μέρος τὴν γένεσιν τῦ συλλογισμῶ, “ὃ δὲ δεύ- 
φαντασίας" μονὴ γὃ αἰω)ήσεως ἡ φαντασία" διὸ μᾶλλον δεῖ Χχέ- τερον τὴν εὐπορίαν τῶν προτάσεων, “ἃ δὲ τρίτον τὴν εἰς τὸς συλ- 

γεῖν ἐκ φαντασίας, ἐπεὶ ἢ μύων τις συλλογιέϊῶ͵ τὰς ἀρχὰς ἐκ λογισμὸς ἀνάλυσιν. ἐκ τῷ τρίτυ ἦν τὴν ἐπιγραφὴν ἐποιήσατο 
φαντασίας δεξάμενος, ἤγον ἐκ δόξης. σκόπει. ὧν ὡς ἐκ τῶν εἰρη- 25 ἅτε κυριωτέρας ἢ τελειοτέρας ὄσης τῆς ἀναλύσεως" πᾶς ἡ) συλ- 

μένων ἀνάγκη πᾶσα μόνα τὰ τρία εἴδη τῶν συλλογισμῶν ἀνα- λογισμὸς ἐξ ἀναλύσεως εὑρίσκεῇ ἔχων “ὃ οἰκεῖον χἧμα. ἄλλως 
φαίνεθχ, ᾧ μήτε πλείονα μήτε ἐλάττονα" ἢ γ ἐκ τὸ νῦ τὰς ἀρ. τε ὁ εἰδυὺς τὴν ἀνάλυσιν οἶδε ἢ τὴν σύνθεσιν (ἃ δ ἀνέλυσε, 
χὰς δεξαμένη ἡ διάνοια συλλογιεῖ), ἃς ἢ καλῶμεν κοινὰς ἐννοίας, ταῦτα φωτῶν αὶ δυσχερές), ὀκέτι δὲ τὐναντίον " αὶ γὃ ὁ ἰδιώτης 

ἐν γι τι ἡ ποιεῖ “ὃν ἀποδευιτικὸν συλλογισμόν, ἀεὶ ἀληθηντὰ ᾧ μηδέποτε ἐπίςαῦ ἃ Κὶ' συνθέσεις ὀνομάτων ἢ ῥημάτων εἰ εἰς “ὁ λόγον ἀποτελέ- 
ἘΣ αν τες λυδέμενόχ,, ἐπεὶ ἢ αἱ κοιναὶ ἔννοιαι ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς ἀεὶ 3 σαι ὸ εἰπεῖν, οἷον Σωκράτης περιπατέ, διαλῦσαι δὲ ἀκέτι οἷδε ὦ 

Ὁ ὦ ἀληθές καὶ ᾿ αὐτόπιςοι" ἣ τῇ δόξῃ συμπλακεῖσα ἐξ αὐτῆς τὰς ἀρ- εἰπεῖν ποῖον μέν ἐςι “ὃ ὄνομα ποῖον δὲ “ὃ ῥῆμα. Πρότερα δὲ 

οὐδε ξεδα σὸν χὰς τὸ συλλογισμῶ δέχεϊ, ἢ ποιεῖ “ὃν διαλεκτικὸν συλλογισμόν ἐπιγέγραπ), ἐπειδὴ περὶ τῷ ἁπλῶς συλλογισμᾶ ἐνταῦθα φησι 

᾿ (λελενειμον καλείμενον, διότι ἐν ταῖς κοιναῖς συνυσίαις ἡ ταῖς τῷ ἀναλογῶντος ὕλη ᾧ χωρὶς εἴδυς ὄντος, ἢ ἐπειδὴ πρότερον “ὃ 

" πρὸς ἀλλήλος διαλέκτοις τοῖς τοιύτοις χρώμεθα συλλογιδμίιρ), ὃ ὃς γένος τῶν οἰκείων εἰδῶν, γένος δὲ ὃ καθόλω συλλογισμὸς τῶν 

᾿ καὶ πάντως ἀληδεύει ἀλλά ποτε ἡ ψεύσεξ, ἐπεὶ ἡ ἡ δύξα τοιαύτη, 35 ἀποδεικτικῶν ἢ τῶν λοιπῶν δύο εἰδῶν, ὥςε εἰκότως ἐν εἷς Κὶ περὶ 

ἀκ ἀεὶ ἀληθής (πολλαὶ ἢ) ἡ ψευδεῖς ἐν ἀνθρώποις δύξαν- ἢ τρί- τῷ γόος αὐτῶν διαλέγεῦ Πρότερα ἐπέγραψεν, ἐν οἷς δὲ περὶ 

τον τῇ φαντασίᾳ συμπλακεῖσα ἡ διάνοια, ἢ τὰς ἀρχὰς τῶν συλ- τῶν εἰδῶν, τυτέςι περὶ τῶν ᾿ἀποδειντικῶν, Ὕγςερα ᾿Αναλυτικαΐ. 
᾽ λογισμῶν ἐξ αὐτῆς ἐμεῦ τα συλλογίζεῦ, αὶ ποιεῖ “ὃν σοφιςικὸν ̓  ὅτι δὲ γνήσιον τῷ φιλοσόφυ “ὃ βιβλίον, δῆλον" φασὶ ὃ ὡς τεσ- 

ἐς συλλογισμόν, ἀεὶ ψευδ ὄντα. ὁμοίως δὲ ἢ ἐκ τῷ ἀδυσεις ᾿ σαραίκοντα εὐρῶη τῶν ᾿Αναλυτικῶν βιβλία ἐν ταῖς παλαιαῖς βι- 
μόυ τὰ αὐτὰ τρία εἴδη εὐρέτω: διελὼν ὅτως. τὰ πῤάγμδτα 40 βλιοβήκαις, ἢ τὼ τέσσαρα μόνα ταῦτα ἐκβθηταν εἶναι ᾿Αριςοτέ- 
περὶ ὧν ὁ συλλογισμός, ἣ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, ᾧ γίνε ὁ περὶ ὅλως, ἢ πρὸς τῦτο ὀδεὶς ὠμφέβαλλεν. ἢ ἐν ' τῷ πρώτῳ βιβλίῳ 
αὐτῶν συλλογισμὸς ἀποδεικτικός, ἣ ἀδέποτε ὡσαύτως ἔχει, ᾧ διδάσκει ἡμᾶς περὶ τῦ εἴδυς τῶν συλλογισμῶν, ἐν δὰ τῷ δεύτερῳ 

γίνε ὁ σοφιςικός, ἢ ποτὲ αὶ ὅτως ἔχει ποτὲ δὲ ἐχ ὕτως, ἢ γίνεῦ περὶ τῆς ὕλης. εἶδος 75 λέγομεν τῶν συλλογισμῶν “ὃ συμπέ- 

«ὁ διαλεκτικός, ἐκ δὲ τῆς γνώσεως ὅτως. ἡ γνῶσις ἢ ἅπταιςός ρασμα, ὕλην δὲ τὰς προτάσεις" ὡς δ ἡ ὕλη ἕνεκα τὰ ἔςι, λέγω 

ἐςι ἢ ἀληθής, ᾧὶ γίνε; ὁ περὶ αὐτῆς συλλογισμὸς ὠποδεικτικός, λ5 δὲ τῷ εἴδυς, ὅτω ἢ αἱ προτάσεις τὸ συμπεράσματος ἕνεκα. ἐν- 
ἢ ἀεὶ ψευδίς, ἢ γίνε ὁ σοφιςικός, ἢ ποτὲ Κ' ἀληθὴς ποτὲ δὲ ταῦθα γενόμενος ὁ Θεμίςιος ἀπορεῖ λέγων “ἄρά γε Αριςοτέλως 
ψευδής, αὶ Ὑνεῦ ὁ διαλεκτικός. ἕκαςος δὲ τύτων συλλογισμός ἐςὶ γώνημα τὰ ᾿Αναλυτικὰ ἣ ὅ; καί φησιν ὅτι γεννήματα ἔ 
ἐςιν. δῆλον ἄρα ἐκ τύτων ὅτι τρία μόνα ἐςὶ τὰ τῶν συλλογισμῶν αὐτῷ ὑκ ἔςιν" φαίνεῦ γδ ὁ θεῖος πιλάτων συλλογιςικῶς ἡ ἀπο- 
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δεικτικῶς φερόμενος ἔν τε τῷ Φαίδωνι ᾧ ἐν πᾶσιν αὐτὸ χεδὸν 
τοῖς διαλόγοις " συντάξαι δὲ αὐὸν ᾧ τεχνῶσαι κανόσι τισὶ “ὃ πρα- 

κείμενον σύγγραμμα ἐδὲν ἄτοπον. ἑξῆς ζητητέον πότερον μέρος 

ἐξὶν ἢ ὄργανον ἡ λογική τε ἢ διαλεκτικὴ πρωγματεία τῆς φιλο- 
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τοι συλλογισμοὶ γίνονἢ ἐκ τῶν ἁπλῶν, ἢ πῶς αὐτὸς εἰς ἐκείνυς 

ἀνάξομεν." ἐν οἷς ἢ ὅν περὶ τῆς τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεως 

πεπρωγμάτευδ, ταῦτα ᾿Αναλυτικὰ Πρότερα,, ἐν οἷς δὲ περὶ τῶν 
ἀποδείξεων, ταῦτα δὲ ᾿Αναλντικὰ Κἃ ἡ αὐτά, Ὕγςερα δὲ ἐπι- 

σοφίας, ἐπείπερ ἐναντίως ᾧ διαφόρως δοκεῖ τοῖς παλαιοῖς περὶ 5 γράφει. ΑἸεχ. ἢ. ὃ ὁ 84. 
αὐτῆς" οἱ δ γδ Στωϊκοὶ ἄντοιρυς μέρες αὐτὴν ἀπεφαίνοντο, τοῖς 

ἄλλοις δύο μέρεσι τῆς φιλοσοφίας αὐτὴν ἀντιδιαιρόντερ; οἱ δὲ 
Περιπατητοιοί τ τυτέςιν οἱ ἀπὸ ᾿Αβτυνέ, λυς, δ ὀργάνων, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς 

᾿Αχαδημίας, ὧν εἰσὶ ἡ ὼ Πλάτων, καὶ ὼ μέρος κα ὼ ὄργανον φαίνονῦ λέ- 

᾿Αναλυτικὰ λέγον πάντα τὰ πρὸ τῆς ᾿ΑΝοδεατθΗΝ βιβμα 

ὺ αὐτὴ ἡ ἡ ᾿Αποδευετυκή, ὡς β' Μ᾽ Ἀλέξανδρος οἴεῦ καὶ ὃ ὁ ἐκείνῳ κατ᾽ 
ἴχνος ὑτωῦθα ὁ ἑπόμενος ἢ τὼ ἐκείνυ παραφράζων ἢ μεταφραζων 
Φιλόπονος, ὠπὸ τῦ περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶ" τῦτο γδ κρεῖτ- 

γοντες. οἱ μ' ἸΣτωϊκοὶ τοικίτῳ τινὶ λόγῳ “ἃ εἶναι αὐτῆς μέρος 10 τόν ἐςι ἢ ἐπιςημονικώτερον. .. ἀλλὰ ᾧ ὃ τὺς ἀτελεῖς συλλο- 
κατασκευάζυσι. περὶ ὃ καταγίνεῦ, φασί, τέχνη τις ἢ ἐπιςήμη, εἰ 

μὴ ἀναφέροιτο εἰς ἑτέραν τέχνην ἣ εἰς ἐπιξήμην ὡς μέρος ἣ μό- 
ριον, αὐτῆς ἐκείνης μέρος ἐσὶν ἢ μόριον. εἰ τοίνυν ἡ φιλοσοφία 

καταγίνεῦ περὶ τὴν λογικὴν μέθοδον, ἥτις ἐκ ἀνάγεξ εἰς ἑτέραν 

γισμες εἰς τὰς τελείας ἀνάγειν ἀναλύειν εἰωθει καλεῖν ἡ παλαιὰ 

ὺ πρεσβυτέρα φιλοσοφία. εοἀ. Βερ. 1917 ἱπ πιᾶγρ. 
εἶπε Γ διὰ βραχέων τίς καὶ πρόθεσις καὶ Ἂν τίς ὁ σκοπὸς πασης2ο 

τῆς ἀναλυτωοῆς ἐπιςήμης" προο)εὶς δὲ ὃ “περὶ τί ὅπερ ἐςὶν 1 

τέχνην ἢ ἐπιςήμην ὡς μέρος ἢ μόριον, ἡ λόγικη ἄρα τῆς φιλοσο- 45 αἰτιατικῆς πτώσεως ἀπαιτητυκόν, ᾧ “ὃ “τίνος γενικῆς πτώσεως 

φίας ἐςὶ μέρος ἢ μόριον. μόριον ( ἐκ ἔςιν" ὅτε γδ τὸ θεωρητικ 
ὅτε τῇ πρακτικᾷ μέρος ἐςίν" “ὃ γδ μόριόν τινος ἡ τῆς ὕλης κοινωνεῖ 

ὺ τῷ σκοπῇ ἀν 8. ὃ ἐσὶ μόριον. τῷ Κα ὄν πρακτικῷ αὶ κοινωνεῖ" 
τύτα ὅλη τὰ ἀνθρώπινα πρώγματα ὺ Μετριοπαίβεια, σκοπὸς 

ν , ὶ ᾿ “ , . ὄν, τὴν ὠπόδοσιν ἐποιήσατο κῷ αἰτιατικὴν πτῶσιν, μόνον εἰπὼν 

“περὶ ἀπόδειξιν ἡ ἐπιςήμην ἀποδεριτικήν, ἡμῖν καταλιπὼν “ὃ με- 

ταχηματίσαι ὴὶ εἰς γενικὴν πτῶσιν τὰ εἰρημθα. γραάφεῇ δὲ ἔν 

τισιν αὶ διὰ τῇ νν ἀλλὰ διὰ τῷ σ᾿ “ ἐπιφήμης ἀποδεικτικῆς." εἴη 

δὲ ὃ περὶ ταῦτα αἱρετόν πὰς ἣ φευκτόν, ἡ δὲ λογικὴ ὕλην 8.20 ἂν ὅτως ἐχέσης τῆς γραφῆς πρὸς ἑκάτερον τῶν προτεθστῶν 

ἔχει τὰς προτάσεις, σκοπὸν δὲ “ὃ διὰ τῆς τοιᾶσδε συνθέσεως τῶν 

προτάσεων τῶν ἑπομένων τι ἐξ ἀνάγκης δεικνύναι συναγόμενον" 

ὃ ἐκ ἔςι τὸ ἘΡΘΕΥΒΕΙ έλδς; ἀλλ᾽ ὡς εἶπον, ἡ ἡ μετριοπείθεια ἢ ἢ ὃ τῷ σ γεγραμμένυ τῷ 

ἐπηντηρεωύς, πρὸς αὶ ὃ “περὶ τί" διὰ τῷ “περὶ ὠπόδειξιν," πρὸς δὲ 
ὰ “τίνος διὰ τῷ τῷ "ἐπιξήμης ἀπρθεδετθεης. δύναιτο δ᾽ ἂν ἡ διὰ 

“ἐπιξςήμης ἀποδεικτικῆς" τὰ προειρημένα, 
ἁπλιῶς ἀγαθόν. ᾧ ὕτως Κα ἡ λογοιὴ ἐκ ἔςι μόριον τῷ πρακτικῦ. ̓  “ὁ “περὶ τί ἡ τίνος," μὴ εἰρῆοκ, περὶ τῶ ὑποκειμένυ ἀμφοτέροις, 
ἀλλ᾽ ὅτε μὴν τῷ θεωρητυωῶ" ἂν ὃ ὕλη Κα τὰ θεῖα, τέλος δὲ ἡ 25 ἀλλὰ ὃ αὶ ἕτερον “ὃ “περὶ τί" περὶ τῷ ὑποκειμένυ (περὶ γάρ τι 
περὶ ταῦτα θεωρία. εἰ δὲ μήτε τῷ θεωρητοιῶ μήτε τῷ πρακτυῷ ὑποκειμένον), “ἃ δὲ “τίνος περὶ τῆς θεωρώσης “ὃ ὑποκείμενον 

ἐςὶ μέρος, ἐκ ἔςαι ἄρα τῆς φιλοσοφίας μόριον. λείπεῦ ἂν ἀντι- ἕξεως, εἰς εἶναι περὶ Κὶ ὑποκείμενον ᾿Ν ἀπόδειξιν, ϑεωρύσης δὲ 

διαιρεῖ, τῷ θεωρητικῷ κα ὸ ξρρδα) τὴν λογικὴν ἢ μέρος εἶναι 
τῆς φιλοσοφίας. αὶ ὅτω Κα οἱ ὩΣ τωϊκοί" ἐν μεθόδῳ δὲ αὐτὸς προτεθέντων οἰκείως ἕτως ἀπηντηκώς. ἔς! δὲ ἡμῖν ἀπόδεξις συλ- 
ἐλέγχομεν, εἰ “ὃν Ὄπ ὅλον αὐὲν σκοπήσομεν. Τοῖ.. ΡΒΙΙορ. 30 λογισμὸς ἀποδεικτικός, ἐπιςήμη δὲ ὠποδεικτικὴ ἕξις ἀφ᾽ ἧς οἷόν τέ 
ἢ τα 44. ἐςιν ἀποδευιτικῶς συλλογίζεωζ" “ὃ 75 περὶ ἀποδείξεως εἰπεῖν ἐπι- 

εἰκότως ἐν οἷς ' βιβλίοις περὶ τῷ προτέρυ “ἐν λόγον ποιεῖ, ςήμης ἐςὶν ἀποδεικτικῆς ἡ τῷ ταύτην ἔχοντος. ΑἸεχ. ἢ, ἀ ὅ. 
ταῦτα Ἱπρότερα ἐπέγραψεν, ἐν οἷς δὲ περὶ τῇ ὑςέρυ, ταῦτα “πρῶτον εἰπεῖν." χ᾽ δ᾽ Αττικὸν ἔθος “ὁ χρή παρέλειψε" τῷ 
Ὕςερα. ᾿Αναλυτικὰ δὲ ὅτι ἡ πανὸς συνθέτυ εἰς τὰ ἐξ ὧν ἡ σύν- γδ χρή ἡ δεῖ πρὸς τὰ ἀπαρέμφατα συνταττομένυ, χρὴ γράφειν, 
βεσις αὐτῷ ἀναγωγὴ ἀνάλυσις καλεῖ. ἀντεςραμμένως δ ἡὶ 85 δεῖ ἀναγινώσκειν, ᾧ τῆς προκειμένης συντάξεως τῶτο ὠπαιτύσης, 

ἀνάλυσις ἔχει τῇ συνθέσει" ἡ (ὦ )γ) σύνθεσις ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ὁδός πρῶτον εἰπεῖν χρή, ἔθος ᾿Αττουκοῖς ἢ λεῖψιν τῷ χρή ᾧ δεῖ τὰ 
ἐξιν ἐπὶ τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν, ἡ δὲ ἀνάλυσις ἐπάνοδός ἐςιν ἐπὶ τὴς τοιαῦτα προφέρεωςζ. “περὶ τί ἡ τίνος ἡ σκέψις, ὅτι περὶ ἀπό- 

ἀρχὰς ἀπὸ τῷ τέλως... ἀναλύειν δὲ ἰδίως λόγον) ἡ οἱ τὸς συν- δειξιν ὃ ἐπιφήμης ἀχολεμέιμῆος πρὸς ἑκατέραν τῶν προτάσεων 
βέτυς συλλογισμὺς ἀναλύοντες εἰς τὺς. ἁπλᾶς. ἀλλὰ ὼ οἱ τὸς ἐποῤέδυνη, τρὸ ἢ ὁ περὶ τί εἰπὼν “περὶ ἀπόδειξιν, πρὸς δὲ ἢ 

δ ἁπλῶς εἰς τὰς προτάσεις ἐξ ὧν αὐτοῖς “ὃ εἶναι. ἀλλὰ ἡ ὃ τὸς 40 “ἃ “τίνος ἐξὶν ἡ σκέψις" “ὁ “ἃ ἐπιςήμης ἀπιθεκτιδῆευ ϑαψθὰ 

ἀτελὲς συλλογισμες εἰς τὸς τελείως ἀνάγειν ἀναλύειν λέγε. 

ἀλλὰ ἢ τὴν τῶν τιθεμένων συλλογισμῶν ἀναγωγὴν εἰς τὰ οἰκεῖα 
«ήματα ἀνάλυσιν λέγυσιν. ὅθεν Ἵ χῷ' τῶτο “ὃ σημαινόμενον τῆς 
ἀναλύσεως μάζα ̓ Αναλυτικὰ ἢ ταῦτα ἐπιγέγραπϑ" ὑπογρά- 
φει γάρ τινα ἡμῖν Ῥέδιδνν ἐπὶ τέλει τῷ πρώτυ δι᾽ ἧς τῦτο ποιεῖν 45 δεικτικῆς, λέγων ὕτως (ρ. 99 ὁ 15) “περὶ Κ' 

δυνησόμεθα. ἀλλὰ ὃ πῶς τὴν τῶν ἁπλῶν συλλυγισμιῶν εἰς τὰς 

δὲ τῆς ὀπρδεμαθεῆς ὁ ἐπιςήμης ἀπόδειξις τῷ τὴν Κα τ ἐπιςήμην ἐν 

εἶναι τῆς ψυχῆς, τὴν δὲ ἀπόδειξιν ἐνέργειαν ἀπὸ τῆς ἐπιςήμης 

προῶσαν. ὁ μώντοι ᾿Αριςοτέλης ἐν τῷ τέλει τῆς ᾿Αποδεικτικῆς 

πραγματείας φησὶν ὅ ὅτι ἐδὲν ϑιαφίβει. ἀπόδειξις ἐπιςήμνο ἀπο- 
ὥ ὃν συλ)υγισμᾷ κα ὃ 

ἀποδείξεως, τί ἑκάτερόν ἐςι ᾧ πῶς Ὑίνεῦ, φανερόν ἐς". ἅμα δὲ 

ἐἰχείας προτάσεις, ἐξ ὦ; ὧν αὐτοῖς “ἃ εἶναι, ᾧ αὐτῶν ἀναγωγὴν ποιεῖν περὶ ἐπιξήμης ἀποῤφύετθιῆο: ὰ αὐτὸ γάρ ἐςιν" “ὃ δὲ σκοπὸν ἐκ 

δυνησόμεθα. εὑρήσομεν δέ πὰ αὐὸν λέγοντα “ὃ πῶς οἱ σύνθε- προοιμίων ἀνακηρύττει τῷ τὸ βιβλίων, ἀπόδειξιν «ὐτῷ πα ὲ 

ταύτην τῆς ἀποδεοιτοῦς ἐ ἐπιςήμης. ᾧ εἴη ἂν πρὸς ἑκάτερον τῶν 
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ὅπως δὲ οἱ μέν εἰσι τέλειοι οἱ δὲ ἀτελεῖς, ἐν τοῖς ἑξῆς λεχθήσεζ. 
Ιοἱ. ΡΒ]. Ὲ ν. 

προκείμενον εἶναι λέγων. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι ̓ Αριςοτέλης ἰὶ δεόν- 
τως ἐδὲ ὀκολείθως ἀνεκήρυξε “ὃν σκοπόν (ἀ γ5 διαλέγεϊ ἐν τῷ 

πρώτῳ διβλίῳ ἐδὲ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῷ ἀποδεικτικῶ συλλο- εἴη ' ἂν λόγος τῆς προτάσεως κὠκεῖνος ὃν τῆς ἀποφάνσεως Δα 
γισμᾷ, αὐὸς δὲ. ὡς εὐθὺς περὶ αὐτῷ διαλεξόμενος ἕτως ἐποιή. ἀπέδωκεν ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας φ.17.4 3)" λόγος δ ἐν ᾧ ὁ ἀλη- 16. 

σατι τὴν ἀρχήν, εἰρηκὼς ὅτι περὶ ἀπόδειξιν ἡ ἐπιςήμης ὠποδεικ-- 5. θεύειν ἢ ψευθεὸχ ὑπάρχει. ὦ μὴν ἀλλ᾽ ἰδίως τὴν πρέτωονν δρί- 
τοῖς), ἐρῦμεν πρὸς αὐὸν ὅτι ὁ κυρίως σκοπὸς τῦ ᾿Αριςοτέλυς ζεῖ" ἢ δ εἰ ταὐὲν τὶ δὰ ὑποκείμενον πρότασίς τε ἢ ὠπόφανσις, 

ὅτός ἐσι τῷ διαλαβεῖν περὶ τῷ ἀποδεικτικῶ συλλογισμῶ" ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ ἀδύνατον διαλαβεῖν περὶ αὐτῷ πρὶν ἢ παραδῦναι “ὃν ἁπλῶς 
συλλογισμόν, τώτυ χαίριν πρῶτον περὶ τύτυ ποιεῖ τὴν διδασκα- 

ἀλλὰ τῷ λόγῳ τε διαφέρει" καθόσον αὶ ἡ) ἢ ἀληθής ἐςιν ἢ ψευ- 

δής, ἀπόφανσίς ἐςι, καθόσον δὲ καταφατικὸς ἢ ἀποφατιός, λέ- 

γε͵ πρότασις. ἢ ὁ Κ' ἀποφαντικὸς λόγος ἐν τῷ ἀληθὴς ἢ ψευδὴς 

λίαν... ἀμέλει ᾧ αὐὺς ἐν τῷ τέλει τῆς ᾿Αποδεικτικῆς, λέγω 10 εἶναι ἁπλῶς “ὃ εἶναι ἔχει, ἡ δὲ πρότασις ἤδη ἐν τῷ πως ἔχειν 
δὴ τῶν Ὑςέρων ᾿Ανκλυτθαῦν, ὡς δὴ τέλος λαβεσης τῆς ἐξ ἀρχῆς ταῦτα" διὸ αἱ μὴ ἐμοί ἔχυσαι αὐτὰ λόγοι ᾿ οἵ αὐτοί, προτεί- 

προτεθείσης πραγματείας, ἣν εὐρει τριὰς τῷ παρόντι προοιμίῳ, σεις δὲ ὃχ αἱ αὐταί. δοκεῖ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπὸ τὴν πρότασιν δρί- 

ὅπερ ἤδη ἀρτίως ἐμνήλ᾽ημεν, “περὶ Κα ὧν φυλλαγίηδεις αὶ ἀποδεί- ζει. τύτυ δὲ αἴτιον ἐπεὶ εἶπεν ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας φ. 17. 8) 
ξεως" ἢ τὰ ἑξῆς, συμπεραινόμενος ἐκεῖ τὰ ἐνταῦθα προβλη- ὅτι ἐςὶν εἰ πρῶτος λόγος ἀποφαντοωός, κατάφασις, εἶτα ἀπό- 

θέντα. Ἰοῖ. ῬμΠορ. ἢ τν ὁ 54. 45 φασις. ἐν οἷς δὲ τάξις ἐ ἐξὶ ἡ ὃ ἃ β πρῶτόν ἐς! “ὃ δὲ ὕι σειν" τῶν 
23. μιμεῖῆ τοῖς ἐνταῦθα ὁ ̓ Αριςξοτέλης τὴν γεωμετρικὴν διδα- ὑποτεταγμένων, ὡς ἐν τῷ ὑςέρῳ “ὃ πρῶτον ἐμφαίνεωζ, ἐν τύτοις 
11. 

24α 

12 πρότασις ἐξ ὅρων σύγκειἢ. ἢ λέγομεν τύτυ πέντε λύσεις. (οὰ. 

σκαλίαν" ὥσπερ γδ ἐκεῖνοι. προλαμβάνειν εἰώθασι θεωρήματά 

τινὰ συμβαλλόμενα αὐτοῖς πρὸς τὰ δειχθησόμενα, τω ἢ αὐὸς 

ἐνταῦθα τὼ ἐσόμενα αὐτῷ χρήσιμα πρὸς τὴν τῶν συλλογισμῶν 

"Ὁ κοινῶς αὐτῶν κατηγορόμενον ἐχ ὡς γένος αὐτῶν κατηγορεῖ)» 

ἐν γδ τοῖς γένεσι τὰ εἴδη ἐπ’ ἴσης ἀντιδιαιρεῖ ἢ ἀλλήλοις, ὶ ὁ “ὁ (ἃ 
-ρ᾿" ΣΙ ΝΑ Α΄ ) ,ὔ ε ᾿ ᾺῚ 

πρῶτον ἐςιν αὐτῶν “ὃ δὲ ὕςερον. ἐπεὶ τοίνυν ἡ πρότασις ὁ γένος 

διδασκαλίαν προλαμβάνει. ἄξιον δὲ ζητῆσαι τί δήποτε μὴ ἀπὸ 20 ἐδὲ φύσις ἐςί τις ἄλλη παρὰ τὰ ὧν κατηγορεῖ) αὶ ἐν οἷς αὐτῇ τὸ 

τῷ ὅρα ἤρξατο ὡς ἁπλυςέρα, εἶτα ἐπὶ τὼ συνθετώτερα ἔληξεν, ἢ 

εἰ ἀπὸ τῶν συνθέτων ἠβύλετο τὴν ἀρχὴν ποιήσαϑχ, διὰ τί μὴ ὠπὸ 

τῷ συλλογισμῶ τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο ἢ κατέληξεν εἰς “ὃν ὅρον. 
Ι6Β. ΡἈΠ. ἢν. 

εἶναι, ὡς ἐπὶ τῶν γενῶν ἐςί, διὰ τῦτο ἐκ τῆς καταφάσεως ἢ τῆς 
ἀποφάσεως ὧν κατηγορεῖ ἢ ἐδήλωσεν αὐτήν" ᾧ γδ ὃ ἐν τῶ περὶ 
Ἑρμηνείας εἰρημένον ἴσον ἐςὶ τύτῳ, “ὁ (. 17 « 22) ἐςὶν ἦν ἁπλῇ 
ἀπόφανσις φωνὴ σημαντικὴ περὶ τῦ εἰ ὑπάρχει τι ἣ μὴ ὑπάρχει. 

ἡ ζητῶμεν τί δήποτε προέταξε τὴν πρότασιν τὸ ὅρυ, εἴγε ἡ 85 ἀλλὰ ᾧ “ὃ “ἀποφανσεως “ὃ ἕτερον μόριον, ἕν καϑ᾽ ̓,νός," ὡς ἐν 

Βερ. 2061. ε- 
ἰςέον μέντοι ὅ ὅτι ὅρος, ὺ φάσις καὶ ἢ ἁπλῆ φωνὴ ᾧ ὄνομα ᾧ 

ἡῆμα τῇ Ξ ὑποκειμένῳ ταὐταί ἐςι, τῇ Ἀέσει δὲ διαφέρυσιν" 

τοῖς Ὑςέροις ᾿Αναλυτοιοῖς φ. 72 4 8) νὸν, ἢ ἴτον τύτοις. ᾧ ὅρῳ 

ἐχέτι προσέθηκε “ἃ "Ὁ, ποσὸν ἢ τὸς χρόνους, ὅτι ἐν τῇ ἀντιφάσει 

ταῦτα συνείληπο" εἰσὶ δ ὁ »π' ταῦτα αἱ ἀντιφάσεις ὅμοιον 

τύτοις ἢ “ὃ λόγος ἀποφαντικός τινος περί τινος, εἰ μὴ ἄρα ὅτος 

ὅταν Καὶ Ἔ: ὡς συλονσ μα μέρος λαμβάνηξ, ὅ ὅρος λέγεῦ, ὅταν 30 κοινότερος, ὅ! ὅτι ἐν αὐτῷ ὄὅπω συμπαρείληπἢ ὅτε ἡ κατάφασις ὅτε 
ὃὲ ὡς μέρος προτείσεως, φάσις, ὅ ὅταν δὲ ὡς ὑποκείμενον ἐν τ 

Ὁ προτάσει, ὄνομα, ὅταν δὲ ὡς κατηγορόμενον, ἑῆμα, ὅ! ὅταν βὰς ὡς 

Ὁ φωνὴ ἁπλῶς σημαντική, ἁπλῆ φωνή. ὼ ἄλλως, ἢ ἐγόμ Π ὅταν 

μ ἄρθρου λέγη, ἕἥμα. δὲ ὅταν προσσημαίνῃ χρόνον. ὥσπερ ᾧ 

ἡ ἀπόφασις. ὡς δὲ πολλαχῶς λεγομένης τῆς προτάσεως ἔοικε ὦ 

Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ Καταφάίσειις φρονεῖν. αὐτὴν ὧν ὑχ ὁρί-- 
ζεῖ, ἀκα κατάφασιν καὶ ὺ ἀπόφασιν, εἰσὶ δὲ ὅτοι οἱ ὅροι προτε-. 

σεως καὶ πάσης ἀλλὰ τῆς ἐσλὼν τε ὼ βαλα μένης ἈΠΤηγοροοῖθ- τ 

᾿ εῤιβαι ὃ πρόβλημα αὶ ἔνςασις θ συμπέρασμα καὶ ἢ ἀπόφανσις 35) τὶ καταί τινος ἔχειν ᾧ “ὃ καθόλε ἢ ἐν μέρει ἢ ἀδιόριςον ἴδια, 
πάλιν ἐν ἡ ταὐὲν τῷ ὑποκειμένῳ εἰσίν, ὡς ἤδη ᾧ ἐν ἄλλοις εἴρη, 

τῇ χέσει δὲ διαφέρυσιν" ὅταν ΚΛ συλλογισμὸν κατασκευάσαι 
βυλόμενοι ὡς μέρος αὐτὴν παραλαμβάνωμεν συλλογισμῶ, πρό. 
τασις λέγε, ὅταν δὲ εἰς “ὁ δεῖξαι ἑτέρῳ προβαλλώμεθα, ὡς 

ταύτης" ἡ γ) ὑποθετροὴ ὑκ ἐν τῷ τὶ κατά τινος λέγεῶᾳ, ἀλλ᾽ ἐν 
ἀκολυθίᾳ ἣ μάχη ὁ ἀληθὲς ἢ ψεῦδος ἔχει, ἔςι δὲ ἐδὲ τῆς δια-- 

λεκτικῆς ὁ ἀποδιδόμενος ὁρισμός (ἐκείνη γδ ἐν ἐρωτήσεὴ ἀλλὰ 

μόνης τῆς συλλογιφιεῆς. ὰ δὲ τὶ κατα τινος ἢ ὃ τῆς ἀποφέ- 

ὅταν λέγωμεν “δεῖξον εἰ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος," πρόβλημα, ὅταν δέ 40 σεως τίν ἐπεὶ καὶ ὺ ἐν τῇ ἀποφάσει ὑποκείμενές τις ὅρος ἐςὶ ἢ 
τινος καταφήσαντός τι ἣ ἀποφήσαντος ἡμεῖς τὼ ἐναντία ἀποῴφαι- 

νώμεθα, ἔνςασις, οἷον εἴ τινος εἰπόντος ὅτι ἡ ψυχὴ ἀθάνατος 
εἰς ἃ 5. 54] Χ “ὦ, ἡμεῖς εἴπωμεν ὅτι ἐκ ἀθάνατος" συμπέρασμα δὲ αὐὸ τῦτο ὅπερ 
ἂν ὃ ευλλογισμὸς συμπεραίνηῦ, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοκίνητος, “ὃ δὲ 

κατηγορώμενος. ὸ ὃ τὶ κατά τοῦ, νῦν ὁ τῷ κοταψάτοαι δηλω- 
τικόν ἐςιν ἀλλὰ τὸ κατηγορυμένυ, ὃ κατηγορεῖ) ἣ καταφατικῶς 

ἣ ἀποφατικῶς. ἐν μώντοι τῷ περὶ Ἑρμηνείας ὁριζόμενος τὴν 

κατάφασιν ἣ ἀπόφασιν τῷ κατά τινος ἐπὶ τῆς καταφάσεως ἐχρή- 

αὐτοκίνητον ἀεικίνητον, “ὁ δὲ ἀεικίνητον ἀθάνατον, ἡ ψυχὴ ἄρα 45 σατο, ἐπὶ δὲ τῆς ἀποφάσεως ὀκέτι τῷ κατά τινος ἀλλὰ τῷ ἀπό 

ἀθάνατος" ἀπόφανσις δὲ ὅταν ἁπλῶς ἀὠποφαινώμεθα τι κατά τινος, εἰπὼν αὐτὴν ἀπόφασιν εἶναί τινος ἀπό τινος. ΑἸεχ. ἢ. ἀ ὁ 5. 
τινος ἥ τι ἀπό τινος. τελείως δὲ καλεῖ συλλογισμὸς πάντας τὺς 

ἐν τῷ πρώτῳ “ήματι, ἀτελεῖς δὲ τὸς ἐν τῷ δευτέρῳ ἢ τρίτῳ. 
ταύτη ὧν “ὃ κατά τινος μόνῳ τῷ ἀποφαντοκῷ λόγῳ ὑπάρ- 

χον παρείληπῇ εἰ εἰς ὰ τῆς προτάσεως ὁμισμόν: κα ὸ δ ῥὐτάφαχθοθε 
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ἢ ἀποφατιχῶς, εἰ Ψὶ ὡς ἦν ἄμφω λάβωμεν, ὁ ἐκ ἔςαι ἐπ’ ἔλαττον μὴν ἣ τὴν ἡδονὴν μὴ εἶναι ὠγαθόν, μτ' τῶν ἄρθρων τὰς ὅρις τι- 
τῆς προτάσεως Ὡν ἐξισάζει" “ὁ 75 ἢ σύνδεσμον καὶ διαζευκτι- θείς" δοκῶσι ἡ) τὰ ἄρθρα ἰσυδυνα μῶν τι τοῖς καθόλε προσδιορισμοῖς, 
κὸὰν ἀλλὰ παραδιαζευκτικὸν ληψόμεθα ἀντὶ τῦ καί, ἵνα ἄμφω ᾧ τως ἐν τῷ περὶ ἙἝρμηνείας (ες. 7) ἐδύκει λέγεως. φημὶ ὄντι 
»' τῇ γόυς κατηγορὴ τῆς ἀποφάνσεως ἣ προτάσεως... εἰ δ ὁ παντάπασι τὰ ἄρθρα τοῖς προσδιορισμεῖς τὴν αὐτὴν ἔχυσι δύ.- 
ἢ μὴ παραδέξαιτο ταύτην τὴν ἐξήγησιν, ἀλλὰ διαζευκτικῶς 5 ναμιν... ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὅρων ὑδὲν ἄλλο σημαίνυ. 
εἰρῆνχ, φαίη “ὁ καταφατικῶς ἢ ὠποφατικῶς, ἐδὲ ὅτως ἐλεγχθή- σιν ἢ ἀναφορὰν ἢ “ἐν προεγνωσμένον ἡμῖν φέρε Σξωκράτην ἣ ὃν- 
σεῦ ὁ ὁρισμός" καὶ ὃ εἰς “ὃν ὁρισμὸν συντελεῖν ταῦτα φήσομεν τιναῦν, ἐπὶ δὲ τῶν καθόλν ὅρων ἔοικεν, ὡς ᾧ ἐν τοῖς εἰς “ὃ πεὰ 

ἀλλ᾽ εἰς διάκρισιν τῶν διαφόρων τῆς προτάσεως εἰδῶν. ἤρκει δ ἝἙρμηνείας ὁ ἡμέτερος εἶπε διδάσκαλος, αὐτὴν τὴν φύσιν ἢ τὴν 
ἡὶ ὅτως ὁρίσαδχ, ὅτι ἔςι πρότασις λόγος τινὸς κατά τινος" ἀλλ’ ἰδέαν τῷ ἀνθρώπυ δηλῶν ἢ ὁτινοσῶν. ΤΟΙ. ΡΒ]. 1. 
ἐσεὶ μὴ μονοειδεῖς εἰσὶν αἱ προτάσεις (διαιρθνῇ γδ εἰς τε τὰς κα- 10 ἐπεὶ ἐν τοῖς Τοπικοῖς (ρ. 104 α 8) ὁριζόμενος τὴν πρότασιν). 

ταφατικὰς ἢ ἀποφατικάς), εἰς διάκρισιν τῶν διαφόρων εἰδῶν λόγον ἀποδέδωκεν αὐτῆς, ὅτι ἔςι πρότασις διαλεκτικὴ ἐρώ- Ὁ 
προσ έθηρεε “ὃ καταφατυιῶς ἣ ἀποφατικῶς. «. ἢ ὅτι γε προσφυὴς τησις ἔνδοξος, ἵνα μή τις ὑπολάβη τῆς καθόλν “προτάσεως 

ὶὶ ἡ τοιαύτη ἐξήγησις ἢ τῆς προτέρας προσφυεςέρα, δῆλον ἐκ ἐκεῖνον εἶναι λόγον, ᾧ ἐνταῦθα διαςἔλλεῦ ἢ τῶν προτάσεων τὰς 

τῶν ἐπιφερομένων... τινὰ τῶν ἀντιγράφων “ᾧ τινὸς ἐπό τινος διαφοραῖς, δεικνὺς ὅτι τῆς κοινῶς λεγομένης προτάσεως τῆς πρὸς 
ἔχει. ἀλλ ἄμεινον ὸ πρῶτον μόνον. εἰ δέ τις εἴποι ἀλλὰ μόνης 45 ὃ συλλογίσαχ, λαμβανομένης ὁ ἀποδεδομένος νῦν λόγος ἐςίν, 
τῆς καταφάσεως ὃ ὁρισμὸς εὑρίσκεἢ (δοκεῖ γδ “ὃ κατά τινος μὴ ἀλλ᾽ ὁχ ὁ ἐν τοῖς Τοπικοῖς εἰρημένος. ἐκεῖνος γδ διαλεκτικῆς ἐςὶ 
ἁρμόζειν τὴ ἀποφάσει" αὕτη ν διὰ ὃ διαβῶ μᾶλλον ἃ ἂν καλοῖτο προτάσεως λόγος, ἢ ταύτης ἐδέπω συλλογιςοιῆς" κῃ ὃ τὰς δια- 

τοὺς ἀπό τινος), ἐρῦμεν ὅτι “ἃ τινός αὐὸν μόνον τὲ ὲν κατηγορόμενον φορὰς τῶν συλλογισμῶν διαφοραὶ ᾧ προτάσεων εἰσίν, ὄντος τινὸς 
ὅρον δηλοῖ, “ὁ δὲ κατά τινος “ἦν ὑποκείμενον. εἰ ὧν ἡ ἡ ἀπόφασις κοινῦ προτάσεως λόγυ, ὥσπερ ὧν ἢ αυλλογισῦ: ᾿ἐπὶ πλέον Κὶ ὗν 
ἐκ τύτυ συνέξηκε, δῆλον ὡς ἢ περὶ ταύτης ἂν εἴη διειληφώς. 2) περὶ τῆς ὠποδεικτικῆς προτάσεως, τίνι τῶν ἄλλων διαφέρει, ἐν τοῖς 
ἴοι. ΡΒ1]). Ε Ὑι ὁ 54. Ὑςέροις ᾿Αναλυτικοῖς διαλαμβάνει" ΕΚ. ὼ τὴ ἢ ὕλη προ ε αὐτῶν" 

᾿ν τὸ κατηγορεϊοις ὁ ̓Αμξυτάλης αὶ μόνον εἰώθει ἐπὶ τῷ κατα- ἀλήθεια γδ ἡ προτέρα ἢ γνώριμος ᾧ ἀναγκαία ἢ τῇ χρήσει τε ὺ 
“φέσκεςς τάττειν ἀλλὰ ἡ ἐπὶ τ ἀποφάσκενχ, ὥσπερ δὴ: κἀν- τῇ λήψει. ΑἸεχ. Ε, ὅ ὁ. εἴ. ΙοΒ. ῬμΙορ. Εἰ νπὶ ὁ. 
ταῦθα ἐσήμανεν εἰπὼν “ὁ “κατά εινος," περιλαβὼν ὦμα ᾧ τὴν - ἐντεῦθεν δῆλον ὅτι “ἃ “κατά τινος" ἐνδέχεῦ λαβεῖν κοινῶς 242 

ἀπόφασιν" τὶ δ ὁ αὕτη κατά τινος λέγεῇ νῦν, κἂν ἐν τᾷ περὶ 25 ἐπί τε τῆς καταφάσεως ᾧ τῆς ὠποφάσεως, ὅπερ ἄνω ἐλέγομεν. Ἧ: 
Ἑρμηνείας (ρ. 17 α 26) τὶ ἀπό τινος ἐλέγετο. ᾧ ἐν τῷ α΄ τῆς αὐὸὺς Υ̓ κοινῶς εἰπὼν “ὁ κατά τινος, ὑποδιεῖλε προυεὶς ἢ “ὁ ὑπάρ- 

᾿Αποδεικτικῆς εὔρη ἃ ὑπάρχειν ᾧ ἐπὶ καταφάσεως ἢ ἀποφά- χειν ἢ μὴ ὑπάρχειν. ΙοΒ. ΡΆ]. ἢ γα, 
σεως τιθείς, ἐν εἷς διέξεισι περὶ ὠπατητικῶν συλλογισμῶν ὺ προνεὶς δὲ τοῖς ἑξῆς “ὰν ἘρδειβΆ νον τρόπον" τῦτο ὀυλυνλια 

ἁπλῶς περὶ τῆς κ᾿ διώθεσιν ἀγνοίας (4 16). δυκεῖ δὲ τῦτο ὺ ἔοικεν ὅτι κοινόν ἐςι “ὃ κατά τινος. ἢ “ὁ “ὃν προειρημένον τρόπον" Ἃ 
ἘΦ ̓Αφρόθισιε ̓ Αλεξανδρῳ.. “ὁ μὴ ὴ παντὶ ὑπάρχειν ἢ “ὃ τινὶ μὴ 3 ϑηλωτικόν ἐςι τῷ καθόλ ἣ ἐν μέρει ἢ ἀδιορίξως. ποιεῖ ἢ δέ τινα οὐ 

ὑπάρχειν ὁ ὁ ἘΠ ᾿Αλέξανδρος, υὑς ὁ παρὸν Φιλόπονος, οἴεῦ μόνη τῇ ὃ τῆς διαλεκτικῆς προτάσεως διαίρεσιν" ἄλλιν δ γάρ φησιν εἶναι δ νοις 
Ἀρεψεῦδ᾽ διαφέρειν, ὁ δὲ Θεύφραςος κα ἢ τῷ σημαινομένῳ" “ἢ ἡ δ) τὴν πυνθανομέν αὶ ὼ ἐξισίοιπος. ἐρώτησις γαρ ἐςιν ἀντιφάσεως, (τ τ΄... 

μὴ παντὶ ὑπάρχειν δηλοῖ “ὃ πλείοσιν ὑπάρχειν, “ὃ δὲ τινὶ μὴ ὑπάρ- ἥτις ἐςὶν ἐν τῇ παρ ̓ ἄλλυ αἰτήσει, ἥτις ὀδέπω λόγος ὠποφαντι- ὅ 
χειν “ὃ ἑνί. ἢ διὰ τῦτο ἔςιν εὑρεῖν “ὃν ̓ Αριςοτέλην προτάττοντα κὸς ἐδὲ κατάφασις ἢ ὠπόφασις- ἄλλην δὲ τῷ συλλογιζομένυ, ἣ 

ὃ μὴ παντί ἐπώγειν “ὸ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ἣ ἡ “ὁ τοὶ μὴ ὑπάρχειν 35 ᾧ μέρος ἐςὶ τῶ συλλογισμῶ γινομένη, ἥτις ἐςὶν ὠπὸ τῆς ὕλης" 
ἐπιφέρειν ἐνίοτε “ὃ ἢ μὴ πάντα, κῷ' τὴν μεγαλεπήβολον τῇ Θεο- ἡ γδ ἐρώτησις ἀντιφάσεως ἐκ ἔςι συλλογισμῷ μέρος. τί δὲ τὸ 

φράςυ ἔννοιαν τῦτο ποιῦντα. εοἀ. 1917 ἱπ πρᾶγβ. φανομένυ ᾧ ἐνδόξα, εἴρηκεν ἐν τοῖς Τοπικοῖς (ρ. 100 ὁ 21). 
3.2 σημειωτέον δὲ ὅτι ἐχ ὁμοίως ἕν τε τύτοις ἡ ἐν τοῖς “Ὑςέρος ΑἸεχ. ἔ, 5 ὁ -6. 
ἰδ ναλυτικοῖς { ὦ) ἀπύδίλασι ὃ καθόλν. ΑἸεχ. ἔ. 5. δι’ ἀκριβείας δὲ περὶ αὐτῶν λέγει, περὶ ὶ τῆς ἀποδεικτικῆς 245 

τί δήποτε τὴν ῷ μερικὴν κατάφασιν μιᾷ ἢ φωνῇ ἐσήμανεν, τὴ 40 ἐν τοῖς Υςέροις᾿Αναλυτικοῖς, περὶ ὶ δὲ τῆς διαλεκτικῆς ἐν τοῖς τοπι- 15 

δὲ μερικὴν ἀποφατικὴν δύο φυεν τῷ τε “μήτινϊ᾽ τῷ “μὴ παντί; κοῖς, περὶ δὲ τῆς σοφιςικῆς ἐν τοῖς Σξοφιςικοῖς ᾿Ελέγχοις, ἃ πάντα 

λέγομεν ὅ' ὃν πρὸς τῦτο ὅτι ἡ μερικὴ ἀποφατική, ὡς ἢ ἐν τῷ ἢ περὶ" Ἐρ- ἔπεῦ τῇ κοινῇ περὶ συλλογισμῶν πραγματείᾳ. ὶ εἴη ἂν διὰ τῷ 

μνείας (ε. 10) εἴρη, ὁ δύο προτάσεσι μείχεῦ, τῇ γῈ τὶς ἢ τὴ πᾶς, εἰπεῖν ὅτι ἐν ΩΣ ἐπημάνοις ῥηθήσεδ, ὅτι πρῶτα τὴ τάξει ταῦτα 

Δλὼ τῇ ἢ ἢ τὶς ὡς αὐ τῶτο “ὃ μερικὸν ὦ ἐνερ ὅπερ κατέφησεν τὼ βιβλία ἐκείνων τῶν τροή ματϑαν, δεδηλωκωῦς, Δίας. Ε 6. νπ 

ἡ ἰδίᾳ αὐτῆς καταΐφασις, τῇ δὲ πᾶς μάχεϊ ὡς ἀντιφατικῶς αὐτῇ ἔοικεν ἐνδείκνυδχ, κα ὃ αὐὸὺς ὅτι μὴ σύνηθες “ὃ τῦ ὅρυ ὄνομαε: ( ΞΕ 

ἀντικειμένη" ὼ ὀνόματα Κ' δύο, πρᾶγμα δὲ ἕν. Ἰοῖι. ῬΆΙ]. δι ναι. μηδὲ γνώριμον ἐπὶ τῶ τῆς προτάσεως τασσόμενον μέρυς, εἰπὼν ὦ ἥδ 
μὰ ἠπόρησαν δέ τινες πῶς ἀπροσδιορίξων προταίσεων ὑποδεί- “ὅρον δὲ καλῶ," διὰ τῦτο ᾧ περὶ προτάσεως “ὃν λόγον ἐποιήσατο, 
ματα θεῖναι βυληθεὶς εἶπε “ὃ τῶν ἐναντίων μίαν εἶναι τὴν ἐπιςή- φ, ἐκ τῆς προτάσεως ἢ τὴν τῷ ὅρα ἀπόδοσιν ἔμελλε ποιεῖν, 

τ 
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τὰ τῆς προτάσεως μέρη ἀπὸ τῷ τύτοις ὁρίζεον, τὴν πρότασιν ὦ λεγόμενον διαιρεῖ τε ἢ χωρίζει τὸς ὅρυς ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἢ ἔςιν 
ἐκ τύτων αὐτὴν συγκεῖοκ. ΑἸεχ. ἢ. 6. ἀποφάσεως δηλωτικόν" εἰς δ δύο ὅρυς πᾶσα διαιρεῖ ἢ πρότασις. 

ἐπισημήναχ, δὲ δεῖ τῷ καλῶ- ὅτε γδ ἐπὶ τῆς προτάσεως ὅτι δ μήτε ὅρος “ὃ ἔςι μήτε ὅρυ μέρος, δῆλον εἶναι δοκεῖ ἐκ τῷ 
ἤμπρουγεν εἶπε τῶτο ὅτι πρότασιν δὲ καλῶ, ὅτε μὴν λέξει “ἐν 5 ᾧ τὴν κατάφασιν ᾧ τὴν ἀπόφασιν τὰς ἀντικειμένας ἐκ τῶν αὐτῶν 
συλλογισμὸν ὁριζόμενος. ἔοικεν ὧν αὐὺς “ὃ τῷ ὅρυ ὄνομα τεθει- ὅρων συγκεϊοςς. δοκεῖ δὲ ὅρος γίνεω, “ὁ ἕξιν ὅταν μόνον κεῖ" 
κέναι, “ὁ δὲ τῆς προτάσεως ἢ τῷ συλλογισμᾶ εὑρέθη ἢ παρὰ τῶν δοκεῖ γ5 τότε “ὃ ἔςι κατηγορώμενος ὅρος εἶναι. ἀ μὴν ἀλλ᾽ εἰ 

πρὸ αὐτῷ. Ιολι. ΡΒ. ἢ για. ἀκριβολογοῖτό τις, ἐδὲ τότε ἐςὶ καθ᾽ αὐὸ ὅρος “ὃ ἔςιν" ἡ δ ἡμᾶὶ 
ζητήσωμεν δέ τινα ἐν τῷ ὁρισμῷ τῇ ὅρυ. διὰ τί τέως προς γυσα πρότασις “Σωκράτης ἔξω" ἴσον δυναῦ τῇ ἸΞωκράτης ὦ ὧν 

πὐῷ ἃ καλῶ; λέγομεν ὅν ὅτι αὐτὶ ἐςὶν εὕρημα, ὃχ ὅτι ὙΡοΠτε 10 ἐςιν, ἐν ἡ ἢ γινεῦ ὁ ὧν μῈ' τὸ ἐςίν. ὁ δὲ κατηγορόμενος ὅρος ὗτός 

παρὰ τοῖς πβλαίς ὃ τῷ ὅρυ ὄνομα ̓ἀπίςαντο δὲ ὃ τῷ ὅρου ὄνομα ] ἐπι ἐπεὶ δὲ δ᾿ ὧν ὃ ἔν ἴσον δοκεῖ ἢ δύνανν, ἐγκεκλγανα ἀπ᾽ 

φερόμενον ᾧ κτ' τῷ ὁρισμῷ κα ὺ Φ' τῷ πέρατος τῆς γραμμῆς, ὅ ἐξι αὐτῶ, συντομίας χάριν ἡ τῇ μὴ ταὐὲν λέγειν δοκεῖν μόνον συν- 
τῆς ςιγμῆς)" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐπὶ τύτυ τῷ σημαινομένυ, φημὶ δὴ ἐπὶΪ τάσσεϊ τῷ ὑποκειμένῳ ὅτως δὲ συνταχθὲν ὅρος γίνε ἢ τῆς 

τὸ μέρυς τῆς προτάσεως, ἂ ὄνομα αὐὸς ἤγαγε, διὰ τῦτο ὡς προτιίσεως. μόριον. εἰπὼν δὲ “συντιθεμένυ ἢ διαιρυμένε" προσέ- 

οἰκεῖον εἶπε “καλῶ." ᾧ τῶτο δὲ ζητητέον, διὰ τί εἰπωὶν “εἰς ὃν 15 ἀκ τῷ εἶναι ἢ μὴ εἰς ἀκαταλληλύτεοι μῶν πως τῇ ἕρμη- 

διαλύεῇ ἡ ἡ πρότασις," μὴ εἶπε ἢ ἐξ ὃ συντίθεῇ ἡ Ἷ πρότασις. λέ- νείᾳ δοκῶν χρῆν, διὰ τὴν τὸ μὴ εἶναι πρόφγεσιν" ἀρ δ αὕταρ- 

γομεν ὅτι πρέπει ταῦτα τῇ ἀναλυτικῇ πραγματείᾳ" περὶ γ ἀνα- κες εἶναι ὃ “προςιθεμένυ ἢ διαιρυμένυ τῷ εἶναι" ἡ (δ πρόϑεσις 
λυτικῆς ὁ λόγος. οοἄ. Ἀερ. 2061. τὸ εἶναι κατάφασιν ποιεῖ͵ ἡ δὲ διαίρεσις ἀκώφασω, “" μὴν ἀλλὰ 

σύνηθές ἐςι τῷ ᾿Αλφότελει προσκατηγορυΐμενον λέγειν ἃ ἢ προσέθηκεν αὐὸ ὑπὲρ τῷ δηλῶσαι τίνα Τρόπον τῷ εἶναι ι δικιρας- 
"ἴσυ, οἷον ἄνθρωπος φιλοσοφῶν ἐ ἐς" συγκατηγορεῖν ὃ ἰδὺ “ὃ ἔςι20 μῶν ἀπόφασις Ὑίνεῦ διαίρεσις γάρ ἐςι ἢ ἡ παντελὴς ἄ ἄρσις τῷ 

"Ὁ τὸ ἀνθρώπα μα τῶ φιλοσοφεῖν. ὅπερ δή ἐςιν ὃ ἐὶ βύλονῇ οἱ ἔἕςιν, διαίρεσίς ἐςι ἢ ἡ μξ' τῷ ὠποφατικῶ μορίν σύνταξις, ὁποῖόν 
περὶ ἐνὶ κά λέγειν ὅρον δὲ μέρος προτάσεως, ἀλλὲ συνθέ- ἐςι “ὃ ἐκ ἔςιν. ἀλλὰ τέλεον ' ἀφαιρεθέντος τῷ ἔςιν ἀπὸ τῆς 
σεως ἣ ἐμαἰμεστς: μηνυτικὸν μόριον τῶν ἐν τῇ προτάσει ὅ ὅρων... προτάσεως ᾧ ὅτως διαιρεθῶτος ὅτε ἀπόφασις “ὃ καταλειπόμενον 
᾿Αριςοτέλης ᾿ ἢ ἦν ὅτω φρονεῖ περὶ τῷ ἔςι ἡ ̓Αλέξανδρος. . Εὔδις ὅτε πρότασις ὅλως . ὁ γα ἀφελὼν ἀπὸ τῆς τρτέτοῶρ τῆς λευ- 

μος δὲ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ὶ Λέξεως δεύνυσι διὰ πλειόνων ὅτι “ὃ ἔςιν 25 κός ἐσ ὲ ἐ ἐκί ἢ καταλιπὼν “ὃ Ἰξωκράτης λευκός, ὅτε ἐπέψαν 

ἐν ταῖς ἁπλαῖς προτάσεσι κι κατηγορεῖ ἢ ἢ ὄρος ἐςίν, οἷον Σξωκράτης πεποίηκεν ὅτε ἔτι τρτβεῖ: ὃ καταλειπόμενον τετήρηρεεν" ἡ 
ἔςι, ἸξΣωκράτης ἐκ ἔςι. θα. 1917 ἰῃ πάλ. πρότασις τέλειός ἐξὶ λόγος ἢ ἀνελλιπής. ὑπὲρ τῦ ἦν θεξαι τίνα 

τῶτο ὃ ῥησείδιον ὁ χ᾽ ̓ Αλέξανδρος κα ἢ οἱ πλεῖςοι τῶν ἐξηγης τρόπον χρὴ ἡ κίον ῳ ἔςιν ἐν τῇ ἀποφάσει, προσέθηκε ὸὰ μὴ εἶναι, 

τῶν ἁπλιίςερον ἐξηγήσαντο" σημαίνει γάρ, φησί, διὰ τύτων ἵν᾽ ἦ ἥ προιθεμέυ ἃ ἢ τῷ ἔςιν ἐν ταῖς καταφάίσεσιν, διαιρυμάνι δὲ 

τὰς καταφατικὰς ᾧ ἀποφατικὰς προτάσεις, διὰ ἃ τὸ εἰπεῖν “προ- 30 τῦ αὐτῷ τύτυ ἐν ταῖς ὠποφοίσεσι ἡ γινομώυ μὴ εἶναι" ἀ γδ τέ- 

τιθεμένυ" τὰς καταφατικάς, διὼ δὲ τῷ “διαιρυμένυ" τὰς ἀποφα- λεον διαιρυμέν᾽ ἢ ἀφαιρυμένν. ἢ προσέθηκε “ὃ “προςιθεμένω ἢ 
τικας. αὕτη δὲ ἁπλυςέρα μᾶλλόν ἐςιν ἢ ἀληθεςέρα ἡ ἐξήγησις" διαιρυμένυ τῷ εἶναι ἣ μὴ εἶναι" ὑπὲρ τῷ ἐνδείξαος ὅτι ταῦτα “ὃ 
ἡ Ὁ κατάφάσις ἡ ἡ ἀπόφασις ἀντικείμεναί εἰσι, αὶ εἰ ἠβύλετο εἶναι ἣ μὴ εἶναι αὶ μόριά ἐςι τῆς προτάσεως ἐδὲ ὅροι, ἀλλ᾽ ἔςιν 

αὐτὰς εἰπεῖν, δι᾽ ἀντικειμένων τῦτο εἶχε ποιῆσαι φωνῶν" ἡ δὲ ἔξωθεν τῶν ὅρων ᾧ “ὃ εἶναι ᾧ “ὃ μὴ εἶναι, ἢ προςιθέμενα τοῖς κα- 
πρόσγεσις ᾧ διαίρεσις ἐκ ἀντικείμενα" τῇ Κα γδ προϑέσει ἀντίκειἢ 35 τηγορυ μένοις ὅροις ἔξωθεν ἐν τῇ τῶν προτάσεων εἰς τὰς ὅρυς διαι- 
ἡ ἀφαίρεσις, τῇ δὲ διαιρέσει ἡ σύνϑεσις. ὥςε ἀχ ἕξει χώραν ἡ ρέσει ἢ χωριζόμενα αὐτῶν" δὲ γὃ πλέον ὡς πρὸς τὴν εἰς τὸς 
ἐξήγησις αὕτη. οἱ δέ γε ἀκριβέςεροι τῶν ἐξηγητῶν φασίν, ὡς ὁ ὅρυς τῶν προτάσεων διαίρεσιν ποιεῖ ταῦτα προςιθέμενα ἢ ἀφαιρι- 

θεῖος Ἰάμβλιχος, διὰ βραχυλογίαν ἐξ ἑκατέρας ἀντιθέσεως ἕν μενα" δοκῶσι γ) οἱ ὅροι εἶναι τῆς ΣξΣωκράτης λευκός ἐξι “ὃ Σξω-- 
εἰπὼν ᾧ “ὃ ἀντικείμενον ἑκατέρας ἐδήλωσε. τῶτο δὲ σύνηθες κράτης ἢ “ὃ λευκός. ἡ εἴη ἂν καταλληλότερον ἡ λέξις ἔχυσα,, εἰ 
αὐτῷ ποιεῖν. ὥςε ἔσον᾽ ἀντιθέσεις δύο, πρόσεσις ἀφαίρεσις, 40 ὅτως λέγοιτο, “προςιθεμώυ τῷ εἶναι ἢ μὴ εἶναι ἢ διαιρυμένυ." ἢ 
σύνθεσις διαίρεσις δι τύτων δὲ ἐδήλωσεν ἡμῖν πάσας τὲς προ- ἄτοπον “ὃ αἰϑ ὅλως λέγειν “ὃ ἔςιν ἐν ταῖς ὅτως ἐχύσαις προτάσεσι 

τάσεις τὰς παραδεδομώας ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ε. 10). [Ι08. κατηγορεῖν, κα ἢ ταῦτα Ἑὐδήμω ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Λέξεως δει- 
ῬμΙ. ἢ Ὑπὶ ὁ. κνύντος τῦτο διὰ πλειόνων. ΑἸαχ. ἢ. δ. 

ἃ δὲ “Ἔροξιθείεθυ ᾿ διρυμνυ ἢ τῷ εἶναι Ἁ μὴ εἶναι" προ- πρὸ τῆς τῶν ῥητῶν ἐξετάσεως ἄξιόν ἐςι ζητῆσαι προ ταῦ ΓΕ 

σέθηκεν ἵνα μή τινες ἀγνοήσαντες, ὅταν “ὃ ἔςι τρίτον πρΑ ἘΦ ΈΥγ05 45 πόθεν ἡ ψυχὴ εἰς ἔννοιαν ἦλθε τῷ αὐλλλγισμ, ἔπειτα ποῖόν ἐςι ̓ δ' 

βῆ ἐν "πῆ προτάσει, διαίροχτεὸ τὴν πρότασιν ὁ εἶναι ἣ μὴ εἶναι τῆς ψυχῆς μόριον “ὃ συλλογιζόμενον, τρίτον εἰ ἕξιν ὅλως συλλο- 

τρίτον ὅρον ἡγῶν) εἶναι" ὁ δὲ ὅρος ἐν ταῖς τοιαύταις προτάσεσι  γισμός" ᾧ γ πειρῶνταί τινες κατασκευάζειν ὅ' ὅτι ἐδὲ ἔςιν ὅλως 
ἕςιν, ἀλλὰ προςιθέμενον Κ' σύνθεσιν σημαίνει τῷ κατηγορυμέυ ἢ συλλογισμός. οἱ γδ ἐφεκτικοὶ κατασκευάζοντες ὅτι ἐκ ἔςι συλ- 

εἰσὶ δὲ ὅροι ἐν τῇ ἁπλῇ προτάσει ὃ ὄνομα ἡ ῥῆμα. εἴρηνἢ δὲ ὅροι; τῷ ὑποκειμένυ, ᾧ ἔςι καταφάσεως δηλωτικόν, ἀποφατοιῶς δὲ 
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λογισμός ἔλεγον ὅτως. ἀποδεικνύντες φατὲ ὅτι συλλογισμὸς εἰπὼν “λέγω δὲ τῷ ταῦτα εἶναι τῷ διὰ ταῦτα συμβαί- 245 
ἢ ὅ. εἰ Εἰ ἐκ ἀποδειιγύντες, καὶ πιξεύσομεν χωρὶς ἀποδείξεως ὑμῖν νειν; ὃ ᾧ αὐὸ ἔτι δοκῦν ἀσάφειάν τινα ἔχειν" “ὃ δ “διὰ ταῦτα" 2. 
ὅτι ἕςι συλλογισμός, εἰ δὲ ὠποδείκνυτε, συλλογισμῷ δῆλον ὅτι αἰτίας ἐςὶ δηλωτικόν, δύνα δὲ ᾧ μὴ δι᾽ αἰτίων συλλογισμὸς 

ἄλλῳ χρῆωε, ὃν παλιν δι’ ἑτέρα συλλογισμῶ δέον ὑμᾶς ἀποδει- γίνεος " τῆς γὺ ἀποδείξεως ἴδιον τῦτο δεῖ ἅ γ αἰτίας τῇ συμ- 
χνύειν ὅτι ἴςξι συλλογισμὸς ἀποδεριτικός, κἀκεῖνον πάλιν δὶ ἑτέρω, 5 περάσματος τὰς προτάσεις εἶναι, εἰ συλλογισμὸς ἔςαι, καὶ μῶτοι 
ἡ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. Τοῖι.. ῬΆΙ]. ἢ τχ ὁ. δεῖ πάντως τὰ ὑπὸ τῶν πρσάσειῃ δηλόμενα αἴτια εἶναι τῷ πρέ- 

2) δοκεῖ δέ τισι “ὃ τεθέντων μὴ ἁπλιῶς σημαίνειν “ὃ λφθθτον Ὑματος τῷ δυλυμάπου ὑπὸ τῷ συμπεραΐσ ματος" δυναῦ γαίρ τις ἢ 
3. Ἀλλὰ ἡ ὃν τρόπον δηλῦν τῶν λαμβανομένων" ὅτι γὃ κατηγορικὰς δὲ’ ὑςέρων τὰ πρότερα συλλογίσαχ, ὡς ὁ ἐκ τῷ γάλα ἔχειν ὃ 

εἶναι δεῖ τὰς λαμβανομένας προτάσεις, δηλβῇ διὰ τῷ τεθότων" τετοκέναι δεικνὺς ᾧ διὰ τῆς τέφρας “ὃ πῦρ. ᾧ ὅλως οἱ διὰ ση- 

ταύτας δ ὡρίσατο" δείξει 7) ὅτι αἱ ὑποθετρὴ προτάσεις αὐταὶ 10 μείων συλλογισμοὶ τοιῦτοι" ἀ γδ “ ὕςερον τῷ προτέρω αἴτιον. διὰ 
καθ᾽ αὐτὰς ὁ ποιῶσι συλλογισμόν. διὰ τῦτο “τεθῶτων" εἶπεν, ἐ τῦτο κὶ ὁ “διὰ ταῦτα εἶναι" ἐξηγήσατο, εἰπὼν “τῷ μηδενὸς ἔξω- 
ληφθέντων. ἢ προσέτι ὅτι μὴ ἐν δεῖ “ὃ τιθέμενον εἶναι μηδὲ μίαν θεν ὅ ὅρυ προσδεῖν πρὸς “ὃ γενέδχ,. ὸ ἀναγκαῖον," τυτέςι “ὃ αὐτείρ- 
πρότασιν, “ὃ τεθέντων ϑηλσς. ἀλλὰ “ὃ ἐλάχιςον δύο" ἀ γάρ εἰσι κεις εἶναι τὺς κειμένς ὅ ὄρυς πρὸς ὃ συμπέρασμα, διὰ ταύτης 
συλλογισμοὶ οἱ λεγόμενοι ὑπὸ τῶν νεωτέρων μονολήμματοι" ὁ δ τῆς προϑέσεως ἅμα δερινὺς ὅτι μή εἰσιν οἱ λεγόμενοι Μμενολήμ- 
συλλογισμὸς ἀπ᾽ αὐτῷ τῷ ὀνόματος συνθεσίν τινα μὰν λόγων" 15 ἔμδτοι συλλογισμοί" προσδέονἢ δ ἡ Κ ἐκέϊνοι Ἰξωθό τινος ὅρα ὦ 

ἃς ἡδ ἂν εἴη “ὃ σύν δλώριοοε συμπλοκὴν τύτων ᾧ σύνθεσιν προτάσεως πρὸς ὰ αὐ μπειεῦμιαι ὃν ὅρον ἡ πρότασιν πρδείϑησι 
δηλοῖ ᾧὶ σύνοδον σημαίνει... οἱ δὲ μονολήμματοι λεγόμενοι δος περὶ πρὸς ὃν ὁ λόγος ὃ εἶναι γνωριμον. καθόλν γδ εἴ τι εἴη 
κῦσιν εἶναί ποτε συλλογισμοὶ τῷ τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων διὰ συναιρόμενον μέ, ΠῚ μὴν ἐκ τῶν Ξενεϑων ἀλλ ἑτέρας προτάσεως 
ὃ εἶναι γνώριμον τὸς ἀκϑοντας προςιθέναι.. πάνυ δὲ καλῶς ὃ προσλήψει, “ὃ τοιῦτον ἀναγκαῖον Ψ' ῥηθήσεϊ),, αὶ μὴν συλλογισμὸς 
δεῖν ἔπρῖν εἶναι τῶν τεθέντων “ὃ συμπέρασμα προσέθηκεν" ἄχρη- Ὧ0 ἤδη τῦτο" ὁποῖοί εἰσι ᾧ οἱ ἀμεθόδως περαίνοντες λόγοι παρὰ τοῖς Ζ2 τὸ 
ςον δ ᾧ συλλογιςικῆς χρείας φορτοιὸν δὲ ὁμολογώήμενον κεί- ἹΣτωϊκοῖς, οἷον εἰ λέγει ἐξ “ὃ πρῶτον τῷ ὀευτίον μεϊζον, ὃ δὲ ἔδις." 

μενον ἘΠ ρει: ὸ Ρ χρειῶδες ὁ παρέχεϑ, ὰ “εἰ ἡμέρα ἐ ἐξίν, δεύτερον τῇ πεμβο, ὲ ὦ ἄρα ροταν τῷ τρίτυ Ὑμεῖταν τῦτο ἡ 
ἡμέρα ἐ ἐσὲ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐςίν " ἡμέρα ἃ βρὲ ὐσι ἐςίν᾽" ὅλως οἱ ἀναγκαίως ἃ β' ἐπεῦ, Π μὴν ἡ συλλογισμῷ, εἰ μὴ προσληφθήσε- 
λεγόμενοι ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἀδιαφόρως περαίνοντες. τοιῦτοι δὲ ταί τις ἔξωθεν πρότασις ἡ λέγυσα “ὃ τῷ μείζονος πὰ ὡς ᾧ τὸ 

ἡ οἱ διφορυ μένοι, οἷός ἐςιν “εἰ ἡμέρα ἐςίν, ἡμέρα ἐςίν" ἀλλὰ 25 ἐλάττονος ἐκείνυ μεῖζόν ἐςιν. τοιῦτόν ἐς! ἢ “ὃ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 
μὴν ἡμέρα ἐςίν - ἡμέρα ἄρα ἐςίν.",. ἢ ἔςιν ὁ συλλογισμὸς γος Ἐὐκλείδυ φοιχείων θεώρημα “ὃ “ἥδε τὴδε ἴσον καὶ κ᾿ δε ἄρα τῆδε 
τῶν αὐτῶ εἰδῶν, ἐδενὶ δὲ αὐτῶν ταὐὲν τῷ εἰλημμένῳ “ὃ ἐπιφε- ἴση. ᾧ ὅλως τοιῶτον “ὃ εἶδός ἐςι τῶν λόγων ὃ ὅς οἱ νεώτεροι λέ- 
ρόμενον ἀδ᾽ ἂν ἐν συλλογισμῷ εἴη ὅλως" ὁ γδ ἐξ ἀντιφάσεως γύσιν ἀμεθόδως περαίνοντας, οἷόν ἐςι ἃ “ὃ “ἡμέρα ἐςίν" ἀλλὰ 
διαιρετικὸς συλλογισμὸς ἐχ ὡς ταὐὸν τῷ μεταλαμβανομέῳ ἢ σὺ λέγεις ὅτι ἡμέρα ἐςίν" ἀληθεύεις ἄρα." καὶ ἢ συλλογισμὸς 
ὡς οἱ νεωτεροί φασι, προσλαμβάνεμῷ ὃ συμπέρασμα ἐπιφέ- 30 τῦτο, ἔξαι δὲ προσεθείσης τῆς καθόλυ προταίσεως τῆς ὁ ὃ ἣν 
ρει. ὁ γἃ λέγων ἤτοι ἡμέρα ἐςὶν ἢ ἐκ ἕξιν ἡμέρα, εἶτα προσ- εἶναι λέγων ἀληθεύει: ἦ προςεθείσης τῆς ὃ δὲ ἡμέρας ὄσης ἡμέ- 
λαμβάνων ὃ ἕτερον τῶν ἐν τῷ διαιρετικῷ, ἢ ὃ ἐπάψωτυαν ὼ ραν εἶναι λέγων “ὃ ὃν εἶναι λέγει, συμπέρασμα ἐπὶ τοῖς κειμένοις 
ἀλλὰ μὴν ἐκ ἔςιν ἡμέρα, ἣ ἢ καταφατικὸν “ὃ ἡμέρα ἐςίν, ἔχει ὁ ἄρα ἡμέρας ὅσης ἡμέραν εἶναι λέγων ἀληθεύει. διά τε ἦν τὸς 

ἃ ἦν συναγόμενα, ἢ “ὃ ἐκ ἄρα ἡμέρα ἐςίν ἢ “ὃ ἡμέρα ἄρα λόγυς τὸς μονολημμάτυς ἢ) διὰ τὸς ἀμεθόδως περαίνοντας πρόσ- 
ἐςίν, ὃ δοκεῖ ταὐὸν εἶναι τῷ προσειλημμένῳ τῷ ἀλλὰ μὴν ἐκ 35 κειῦ “τῷ ταῦτα εἶναι," ᾧ ἔτι διὰ τὸς μὲὴ ἔχοντας κυρίως προτά- 
ἔξω ἡμέρα ἢ τῷ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐςίν" αὶ μὴν ὡς ταὐδν αὐτῷ σεις ἀλλ᾽ ὀφείλοντας εἰς ἐκείνας μεταληφθῆναι, ἵνα γένων συλ- 
ἂν ἐπιφέρεῦ ἀλλ᾽ ὡς ἀντικείμενον τῷ ἑτέρῳ τῶν ἐν τῷ διαιρε- λογιςικοί͵ ὡς ὁ ὁ λόγος ἔχει ὃ λέγων “μὴ ἀσίας ἀναιρυμένης ἐκ 

τοι, .. τῇ λέξα ὗ ὧν ταὐτόν, ἀ τῇ δυνάμει κα αὶ τότε ἐξὶν τως. ἀναιρεῖ ἢ ἐσία" ὃ δέ ἐςιν διωρίμνον. Ὰ ὃ ἐκ τύτων ἀνειρεθή- 
ὃ ἐπαγκδον αὶ τὴς ἀπὸ τῆς Σξτοᾶς λέγειν, εἴγε ἐν τοῖς διαιρετι- σεῦ" τὰ μέρη ἄμε τῶν ἐσιῶν σίας." ὅ ἡ αὐὲς ἐπὶ τέλει τῷ 

κοῖς ὺ τοῖς διαζευκτικοῖς συλλογισμοῖς φασὶ τῇ προσλήψει θα- 40 λόγυ μνημονεύει" αὶ δ τῷ ἢ ταῦτα εἶναι" ὦ συμπέρασμα, ἀλλὰ 

τέρα τῶν ἐν τῷ διεζευγμένῳ “ὃ ἀντικείμενον ἕπεο τῷ λοιπῶ τῆς δεῖ μεταληφθῆναι τὰς Α ΣΣΊΡΗ ΑΙεχ. ἢ. 8. 
συλλογιςικῆῇς συμπλοκῆς. εἰ δὲ τῶτο, ἐκ ἂν εἴη συλλογισμὸς συμψήφους αὑτοῖς ἐποιῶντο ἐκ τύτυ τὺς δικαςίς. ὅτως δ ΐ 

κατ᾽ αὐτιίς. ἔτι ἔνθα προσληφϑέντος τῷ ἑτέρωι μὴ “ἃ ἀνακείμενον, ᾧ Δημοωένης ἐποίησεν. ἑκων παρατονίσας ἢ εἰπὼν παροξυτόνως 
ἃ δ᾽ αὐτό τι τῷ προσληφθέντι τῶν ἐν τῷ διαζευκτικῷ ἐπιφέρε, μίϑωτος, ᾧ τῶν δικαςῶν διορθωσα μένων ᾧ λεγόντων ὀξυτόνως 
ὡςε αὶ συλλογιςικὴ ἡ ἐπιφερομένη συμπλοκή, εἰ ταὐὸν τῷ προσ- 46 μιῶωτός, ἀποβλέψας πρὸς Αἰχίνην ἔφη “ἀκύεις ἃ λέγυσιν,ἢ 
λαμβανομένῳ τῶν ἐν τῷ διαζευκτικῷ ἐπιφέρει ἡ συλλογιςική: Αἰαχίνη;" “ὃ γδ ἑκυσίως αὐὸν παρατονίσαι συμψήφυς "Ὁ Αἰχίνυ 
ᾧ κατ᾽ αὐτὸς ἐχ ὡς ταὐὲν εἴληπῦ τῷ προσειλημμίψῳ “ὃ ἐπιφερό- ἐποίησεν αὐτῷ τὸς δικαςαάς. διὰ ταύτας τὰς αἰτίας τοῖς  μονοτο, 
μενον. ΑἸοχ. ἔ, 6 ὁ - 8. λημμάτοις ἐκέχρηντο συλλυγιηβας οἱ ῥήτορες. καλῶς ἄν εἶπε 

ΤΩ 
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ὁ ὁ ᾿Αριςοτέλης “τινῶν" ᾧ δ τινός, διὰ τὸς εἰρημένυς μονο- ᾧ τύτοις πῶς ἔχυσι πρὸς ἄλληλα. λέγομεν ὃν πρὸς “ὃ πρῶτον 
λημμάτυς συλλογισμείς. ςοἀ. Ἀερ: 2061. ὅτι ἀντιςροφή ἐςιν ἰσοςροφή τις" “ὁ δ ἀντί, ὡς ἐν ἑτέροις πολ-- 

δύξει προχείρως σκοπῦσι τῷ τελείυ συλλογισμῶ “ὃν προειρη- 

21. μένον ὅ, ἕῳ ἀποδεδωκέναι" εἶπε δ ἐπ᾿ αὐτὸ “ὃ μηδενὸς ὅρυ προσ- 

δεῖν πρὸς “ὃ γενέ, “ὃ ἀναγκαῖον. λέγει δὲ ἀτελῆ συλλογισμὸν 5 

εἶναι “ἂν προσδεόμενον ἢ ἑνὸς ἢ πλειόνων. εἰ δὲ τῶτο, ἐδ᾽ ἂν 
συλλογισμοὶ εἴησαν οἱ ἀτελεῖς. τοιῶτοι δὲ οἱ ἐν δευτέρῳ χήματι 
ἡ τρίτῳ συλλογισμοί, ὃς μᾶλλον πάντων λέγει ἡ αὐτὸς συλλο- 

λάκις εἴρη, “ὃ ἴσον σημαίνει παρὰ τοῖς παλαιοῖς, υὑς ἐν τῷ ἀντιαΐ- 

νειρα, ἃ ἀντίθεος ᾧὶ ἐν τῷ ἔθει “ὃ ἀντίχειρ. Ἰοῖ. ῬΆΙΙ. ἢ, χι ὁ. 

χωρὶς τῆς ὕλης αὐτὸς τὸς τρόπος προςιθεὶς ταῖς προτάσεσι, 

καθολικὰς ἐπ᾽ αὐτῶν τὰς δείξεις ποιεῖ, ἀὶ παρὰ τήνδε ἢ τήνδε 

τὴν ὕλην δεικνὺς τὴν διαφορὰν γινομένην τῶν συλλογισμῶν, ἀλλὰ 

παρὰ “ὃν προκείμενον τρόπον. ὅσαι ὧν αἱ ἀποδείξεις αὖ καθο-- 
γισμὲς εἶναι. ἀλλὰ ἢ ἀρχόμενος ὡς περὶ συλλογισμῶν τῶν λικαὶ ἴδιαι ἂν εἶεν τῆς περὶ συλλογισμῶν πραγματείας. ὅτι ἢ 
ἀτελῶν εἴρηκε" τῶν γδ συλλογισμῶν προέθετὸ ζητῆσαι ποῖος τέ- 10 ὡς πρὸς τὴν συλλογιςικὴν μέθοδον τῶν τρόπων τύτων χρησίμων 

λειος ᾧ ποῖος ἀτελής" ὧν γαρ φησι προσδεῖϊον, “ν ἀτελῆ, ὁχ ὡς ὄντων μνημονεύει, δῆλον ἐκ τῷ εἶναι Κὶ προτάσεων ἢ κατ᾽ ἄλλως 

ἔξωθεν αὐτῶν ὀφειλόντων προσληφθῆναι λέγει, ἀλλ᾽ ὡς ἐνυπαρ- τινὰς τρόπυς διαφοράν" ᾧ “ὃ καλῶς προσκείμενον ᾧ “ὃ κακῶς, ἢ 

χόντων Κ᾽ ἐν τοῖς κειμένοις, δεομένων δὲ δείξεως - λέγει γὃ ἐπ’ “ὃ μακρῶς ᾧ “ὃ βραχέως, ἡ “ὃ ταχέως ἢ; “ὁ βραδέως τρόποι προ-- 
αὐτῶν “ἃ ἔςι [' ἀναγκαῖα διὰ τῶν ὑποκειμένων ὅρων, κΚὁὶ μὴν ταάσεων εἰσι διάφοροι, οἷον ἸΣωκράτης καλῶς διαλόγεῦ ἣ μακρῶς 
εἴληπῇ διὰ εἰὐὸ ων." ΑἸαχ. ἢ 8 ὁ. 45 ἢ συντόμως" ἀλλ᾽ ὀδενὸς τοιΐτῳ μπϊάμυ πορόμενος τὴν τῶν 

καλῶς εἶπε “πρὸς ὃ φανῆναι" ὼὸ ἃ πρὸς ἂ γενέ" οἱ προτάσεων διαίρεσιν, ὅτι μηδὲν πρὸς γένεσιν ἢ διαφορὰν συλλο- Π 
2) ΐ 

ἀτελεῖς, ὁποῖοί εἶσι πάντες οἱ ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ ὼ τρίτῳ αήματι, “καθ᾽ ἑκαςην εβεροον ἀντὶ τῷ καθ᾽ ἑκάςην τρόπυ ἰὐδ- 
τς ἂν πρ ας ἔχυσι Α ὁ ἀναγκαῖον, αὶ μὴν προφανές, ἀλλ᾽ ἐπιφήμονος δεῖνα Φφήκην. ΙοἩ. ΡἈΪ. ἢ ΧΙ, 

ἃ ἐκ τῶν προτάσεων εἰλημμένον ἀναγκαῖον μὴ φαινόμενον δὲ εἰς 20 τὴν καθόλι ἀποφατικὴν ϑημδινα ὑπάρχυσαν: “ἀνάγκη τοῖς 254 

ὼ ἐμφανὶο, ἀγάγοι διὰ τῶν ἀντιςροφῶν. Το}. ΡΒ]. ἢ, χε. ὅροις ἀντιςρέφειν" σημαίνει τὴν ἁπλῆν ὠντιςροφήν" ἐν μόνοις δ᾽ 

τ “ἃ ἑνὸς ἣ πλειόνων." ἐχ ὅρον λέγει" ἐδὲ 5 ἀξιοῖ, ὥσπερ αὕτη τοῖς ὅροις ἀντιςρέφει. 1. 15, 
ἢ ρηϑ, τὰς δεομέυς ἔξωθό τινος ὅρυ καλεῖν συλλογισμός, ἀλλ᾽ ὅτος, φησίν, ὁ λόγος τῆς προτάσεως ἣ καθόλ ἐςὶν ἣ ἐν μέρει 

ὠρσενικαῖς φωναῖς ἐχρήσατο ἀντὶ θηλυκῶν, ὀφείλων εἰπεῖν ἢ μιᾶς ἢ ἀπροσδιόριςος" “ὃν γδ ἀδιόριςον ἀντὶ τῷ ἀπροσδιορίςυ λέγει. ἢ 
ἢ πλειόνων, τυτέςιν ἀντιςροφῶν. .. ἀπορῶσι δέ τινες πῶς ὁ 25 ζητῦμεν ὅτι εἰ ταῦτα μόνα εἰσίν, ἐκ εἰσὶ καὶ τὰ καθ᾽ ἕκαςα. λέγο- 
᾿Αριςοτέλης μὴ προςδεχόμενος τὸς συλλογισμὸς τὺς ἔξωθέν τι μεν ὅτι διὰ τῶν μερικῶν ἡ τὰ καθ᾽ ἕκαςα εἰσήγαγεν" ἐδὲν 7) ἔτε- 
προσλαμβάνοντας, οἷον ὅρον ἢ πρότασιν, ἀποδέχεϑ τὸς δι᾿ ἀδυ- ρόν ἐςι μερυκὸν εἰ μὴ καθ᾽ ἕκαςον ἁλώμενον. ἀλλ᾽ δὲ τὰ καθ᾽ 
γαάτυ δείξεως ὦ συλλογισμὺς αὐτὸς κάλει καίτοι προσδεχομένυς ἕκαςα ὲ ἑτερόν τι ἐσὺ εἰ μὴ μερικὸν ὁριω)έν. ςοἁ. Ἀερ. 2061. 

ἔξωθέν τινα... φημὶ πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ὅτι τὰ ἐν τῇ εἰς δὰ ΕΥ̓δγμϑε: ἐπλίξερον ἔδειξαν τὴν πὐβολαίδς 

“ 
“τ ἂρ 

7". 

ΠΥ νν: 

“4 τῷ υλλ ΓΝ τῷ ; χατασκευάζοντος ἃ ΩΣ προκείμενον, ὥσπερ ὃν νὰ μασαν καθόλων φερητικήν, τὴν δὲ τω ὅ ὅτως εἰν οὰ κείωω “ὃ α΄ 
εἶναι τὴν ψυχὴν ἀθάνατον, ἀλλὰ τῆς ὠτόπυ ὑποθέσεως ἐλεγκτικά, »2' μηδενὸς τῷ β΄ εἰ δὲ κ' μηδενός, ἀπέζευκἢ" ὃ ὁ β΄ ἄρα παν- 

λέγω δὴ τῆς ὅτι ϑνητή. ΤΟΒ. ΡΒ]. ἰδ. ὃς ἀπέζευει τῷ α΄. εἰ δὲ τῦτο, κατ ᾿δϑηθε αὐτῶ. τως ἃ ἦν 

σημειωτέον δ᾽ ὅτι ὃχ ὁμοίως ἕν τε τύτοις καὶ ᾧ ἐν τοῖς Ὑςέροις ἐκεῖνοι" ὁ δὲ ᾿Αριςοτέλης δοκεῖ προλχρώμενος ἢ εἰς ἀδύνατον 

ἐδ Αναλυτοιοῖς 4. ἀποδίδωσι ὃ ὦ καθόλν. ἀπο; δὲ τί ποτέ ἐς! 35 ἀπαγωγῇ ἀντιςρέφυσαν αὐτὴν δεικνύναι... ἄμεινον δὲ λέγειν 
ὰ τ παντός, ψην ὅτι ν᾿ ὰ Ψ μηδενὸς ὡσαύτως," αὶ τῦτο λέ- περὶ τὰ ᾿ερημένα δεικτικὸν εἶναι τῷ δεῖν ἀπεζεῦχθαι ἢ “ὃ β΄ τῷ 

ἊΝ 

254 

" εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς τῶν συλλογισμῶν γενέσεως. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ -- 

γων ὅτι ταὐτά ἐςι “ὃ χ᾽ πανὺς ᾧ “ὃ κ᾽ μηδενός (ἐναντία γάρ 
ἐξα) ἀλλ᾽ ὅτι δυναὸν δρίσα, αὐὸ δρμωμένυς ἀπὸ τῷ παρὰ τῷ 
μ) πανὺς εἰρημένον ὅταν γδ μηδὲν ἦ λαβεῖν τ ὑποκειμένυ καθ᾽ 
δὰ κατηγορόμενον ῥηθήσεῦ... ΑΙἰεχ. ἢ 9. 

τέλος ἔχει τὰ ἐξ ἀρχῆς αὐτῷ προτεθέντα, τρέπε) δὲ λοιπὸν 

ἡ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ ἢ τρίτῳ χήματι συλλογισμιῶν διὰ τῆς τῶν 
προτάσεων ἀντιςροφῆς “ὃ ἀναγκαῖον ἀποδείκνυ;, ὡς ἀρτίως ἐλέ- 

α΄, εἰ ὁ αἱ τῷ β ἀπέζευκἢ" ὃ οἱ περὶ Θεύφραςον ες ἐναργὲς ὃν 
λαμβάνυσι χορς δείξεως. ἕνεςι δὲ αὶ ὃ διὰ συλλογισμῶ δεῖξαι 

διὰ τὸ πρώτυ χήματος γψομένυ, ὡς ἢ αὐὺς προχρῆϑ τῇ εἰς 
40 ἀδύνατον ἀπαγωγῇ. εἰ ἰ γάρ τις μὴ λέγοι ἀντιςρέφειν τὴν καθόλε 

ἀποφατικήν, κείϑω ἃ α " μηδενὶ τῷ β΄, ἐὶ δὲ μὴ ὶ ἀντιςρέφει, ἔξω 
ἃ β' τυὶ τῷ α΄. γίνεῦ δὴ ἐν πρώτῳ ήματι “ἃ α΄ τιὶ τῷ α΄ μὴ 
ὑπάρχον" ὅπερ ἄτοπον. ἀλλ᾽ ἄκαιρον “ὃ διὰ συλλογισμῶ δειινύ- 
ναι μηδέπω περὶ συλλογισμῶν εἰδότας" διὸ χρηςέον ᾧ αὐὺς ἐξέ- 

Ὑομεν, διὰ τῶτο πρῶτον ἠβυλήθη τὰ περὶ ἀντιςροφῆς διδάξαι, 45 θετὸ τράπῳ τῆς δείξεως. ΑἸοχ. ἢ, 11 εἰ 12. 

ἵνα μὴ ἐκεῖσε γενόμενος ἀναγκα)ῇ ἐν λόγον διακόψαι, διδαίσκων 

ἡμᾶς τί ποτέ ἐςιν ἐπί ρον. ποσαχῶς λέγε, ᾧὶ περὶ ποίας ἀντι- 

τροφῆς ἐνταῦθα διαλέγεϊ,, ἡ ἔτι ἐν πόσοις θεωρεῖ) ἡ ἀντιςροφή, 

οἱ δὲ τὸ ᾿Αριφοτέλως ἑταῖροι, οἱ περὶ “ὃν Θεόφραςον ἡ Εὔδη- 
μεν, σαφέξερον κα αὶ ἁπλείςερον τῶτο κατασκευάζωυσι" φεσὶ δὲ ὅτι 
εἰ ὃ αἱ κ᾽ μηδενός ἐςι τῷ β΄, πάντων τῶν μερῶν αὐτῷ κεχωρι- 
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ξαι. “ὃ δὲ κεχωρισμένον κεχωρισμένυ κεχυίριξαι" ὥςε ἢ ὁ β΄ ὅτι ἢ τῇ καθόλυν καταφατικῇ ἀναγκαίᾳ ᾧ τῇ ἐπὶ μέρυς25. 
ἀδενὶ τῷ α΄ ὑπάρξει. “ἃ γ5 κεχωρισμένον τῶν πρός τι ἐςίν (τινὸς καταφατικῇ ἀναγκαίᾳ ἀντιςρέφει ἡ ἐπὶ μέρυς καταφατικὴ ἀνεγ- 
γάρ ἐςι κεχωρισμένον), τὼ δὲ πρός τι πρὸς ἀντιςρέφοντα λέγε" καία, ὁμοίως δείκνυσιν ὡς ἔδειξεν ἐπὶ τῆς ςερητικῆς καθόλω. εἰ. 

εἰκότως ἄρα αὶ ὃ β' ἐδενὶ τῷ α΄ ὑπάρχει. λαμβάνον δέ τινες τῆς μέλλει γὃ ὃ α΄ ἢ παντὶ τῷ β' ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχειν ἢ τινί, “ὃ δὲ 
ἀντιςροφῆς ὡς μὴ ἀληθευύσης, ἡ διὰ παραδειγμαίτων ἐλέγχειν 5 β΄ μὴ ὑπάρχειν τινὶ τῷ α΄ ἐξ ἀνάγκης, ἐνδέχριτ᾽ ἂν αὐτῷ ποτὶ 
πειρῶν “ὃν λόγον, λέγοντες ὅτως. ἐδεὶς τοῖχος ἐν παττάλῳ ἐςίν" μηδεὴ ὑπάρχειν" ἀπόφασις γδ τῆς ἀνάγκης τινί. “ἃ ἐκ ἀνάγκη 
τῦτο ἀληθές ἐςιν. ἄρα ὅν, φησί, ὺ ἀντιςρέψαντες ὑγιῶς ἀπο- τινί ἴσον δύνα τῷ ἐνδέχενὶ, μηδενί, ἐπεὶ “ὃ ἐκ ἀνάγκη τινί ἢ 

φαινόμεθα “ὀδεὶς πάτταλος ἐν τοίχῳ" ΙοᾺ. ΡΗΪ]. ἔξ, χαπὶ ὅ. ἐδενὶ ἀνάγκη τὰ αὐτά, ὅτε μηδενὶ ὑπάρχει ἃ β' τῇ «, ἐδ᾽ 

ΕΝ ἐνταῦθα γενομώνυς ἡμᾶς δεῖ ζητῆσαι τίνος χαίριν ἐν ἃ τῷ ἂν ὁ α΄ ὑδενὶ τῷ β΄ ὑπάρχοι" δέδεικἢ δὼ ὡς ἐδ’ ἂν “ὃ α΄ ἣ παντὶ 
Ά. περὶ ἙἝρμηνείας ἐκ ἐμνημόνευσεν τύτων τῶν ἡρεταθνων ὁΑρι- 10 ἢ τινὶ τῷ β΄ ἐξ ̓ἀνώγκης ὑπάρχοι. παρείασε δὲ αὐὺς ὃ παντί ἃ 

ςοτέλης, λέγω δὲ τῆς ἀναγκαῖον μηδενὶ εἶναι ᾧ τῆς ἀναγκαῖον ἠρκέϑη τῷ λαβεῖν ὅτι μηδὲ “ὃ α΄ ἐςὶν ἐξ ἀνάγκης τινὶ τῷ β΄. 

παντὶ εἶναι ἢὶ τῆς ἐνδέχεἢ παντὶ εἶναι, ὁμοίως δὲ ἢ τῶν μερικῶν, ἀντὶ γ5 τῦ εἰπεῖν, εἰ 75 μηδενὶ ἀναγκη, ἁπλῶς εἶπεν “εἰ δ μὴ 
ἀλλ᾽ ἐκεῖ ὶ ὡς περὶ ἀπροσδιορίςων ᾧ μόνον ποιεῖ “ὃν λόγον, εἰρη- ἀνώγκη ὅτι κἀὶ πεποίη τὴν δεῖξιν ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ἀποφα- 

τὸς δυνωὲν εἶναι, ἐνδεχόμενον εἶναι, ὀκ ἀναγκαῖον εἶναι, δυνατὸν τικῆς, δῆλον" δὲ γὃ ἀντιςρέφειν αὐὸ δοκεῖ αὐτῇ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 

μὴ εἶναι, ἢ παρακατιωὶν ὅπυ δεῖ ἡ τὼς ἀκολυθύσας ἀλλήλαις 15 ὑπάρχυσαν ἀποφατυιὴν ἤγαγε, ἡ ταύτης ἀφελὼν “ὃ ἀναγκαῖον" 
ἔτει, εἷς περὶ ἀπροσδιορίςων διαλέγεῦ εἰρηκὼς “ὃ κα ἦν ἀδύ- ὃ ἐδήλωσε διὰ τὸ μηκέτι χρήσαωζ, τῷ ἐνδεχομένῳ, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 
νατον ἢ ἐκ ἀδύνατον τῷ ἐνδεχομένῳ ᾧ τῷ δυνατῷ ᾧ μὴ ἐνδεχο- τῷ “εἰ ὃ μὴ ὠναγκη"" ἡ γδ ὑπάρχυσα αὐτῷ ἀντιςρέφυσα κεῖ. 
μένῳ ἀκολυθεῖ" (ρ.22 α 82). ἐν δὲ τῇ προκειμένη πραγματείᾳ ἐξ ὃ δῆλον ὅτι ἢ ἐπὶ τῆς πρὸ ταύτης δείξεως “ὃ “τοὶ ἐνδέχε" 
ὡς περὶ προσδιωρισμένων προτάσεων τῶν μῇ' τρόπωι διαλέγεῦ. ἀκυςέον ὡς εἰρημίνον ἐκεῖ ἀντὶ τῷ εἰ γάρ τινι ἐνδεχομένως ὑπαρ- 
δεῖ δὲ παλιν ἡ τῦτο ζητῆσαι, πῶς τὰς προτάσεις ἃς ἐν τῷ περὶ 20 χει. ΑἸεχ. ἢ, 12 ὃ 54. 
Ἑρμηνείας (ς. 12) καταφασεις εἶπεν, ἐνταῦθα ἀντὶ ἀποφάσεων ἐν τύτῳ διάφορος ἡ γραφὴ φφεῦ. τινὰ Κ' τῶν ἀντιγράφων25 
παραλαμβάνε" τὴν ἡ) “ἀνάγκη μὴ εἶναι" ἢ “ἐνδέχεῦ μὴ εἶναι" ὅτως ἔχει “εἰ δ ἐνδέχεῦ μηδενί τὰ τὰ ἀκριβέξερα τῶν Ὁ 
καταφάσεις λέγων εἶναι ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (οἷς γὃ ἄν, φησί, ὃ ἀντιγράφων ἔχει “εἰ γδ μὴ ἀνάγκη. εἰ Κὶ ἦν ἡ προτέρα εἴη 
ἔςιν ὁ ὃ μὴ ἔςι προσκατηγορῆδ, κατάφασιν Ἐ60: ποιεῖ), ταύτας γραφή, ἐρῦμεν ὅτι ὁμοίως ὃ ̓ Δριφοτέλης ἀντέθηκε τρόπον τρόπῳ, 
γῦν ἀποφάσεις ποιεῖ" βυλόμενος δ δεῖξαι τὴν καθόλ ὠποφατι- 25 ποσὸν βέσι, ποιὸν ποιῷ. ἀλλ᾽ ἐκ ἀκριβὴς ἡὶ τοιαύτη γραφή" κα 

κὴν τὸ ἀναγκαίων τρόπο ἢ τὸ τῷ ἐνδεχομένν ἀντιςρεφύσας, ταύταις γδ δὴ ἐκ τῆς ὑύδήνεως ταύτης συνάγεταί τι ἀδύνατον. ἴοβ, 
ἐχρήσατο ὦ ἄς, ὡς εἶπον, καταφάσεις ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας φησίν. ῬΆ]]. ἢ, ΧΥ ὁ. 

ἔτι ἢ τῦτο ζητῶμεν, τί δήποτε τῇ ἀναγκαίᾳ καθόλν ἀποφατικῇ ὁ ῥησείδιον τῦτο δοκεῖ ὑπὸ τῦ φιλοσέφυ εἰρῆοχ, ὡς αἰτίαν25 « 

προτάσει μὴ ἀντέθηκε τὴν μερικὴν τῷ ἀναγκαίν καταφατικὴν αὐτῶ ἀποδεδωκότος δι᾽ ἣν ὑκ ἀντιςρέφει ἡ ἢ μεριχὴ ςερητική. τῶτο Ὁ 

ἀλλὰ τὴν ἐνδεχομένην. ἸοΒ. ῬΆΪ]. ἢ χιν ὁ. 30 δὲ ὑκ ἔςιν ἀληθές" ὠδαμῶ δ φαίνεῦ αἰτίαν ἀποδεδωκως δι᾿ ἣν 
Ξε εἰ δ μὴ ἐξ ἀνάγκης ὁ β' τῷ α' μηδενὶ ὑπάρχει, ἀλλὲ ἐκ ἀντιςρέφει ἡ μεροιὴ καταφατυκή, ἀλλὰ μᾶλλον αἰτίαν ἐκα΄- 

Ἀ ἐνδέχοιτό τινι ὑπάρχειν" αὕτη δ ἀναίρεσις καὶ ἢ ἀντίφασις πρὸς τὴν λεσε “ὃ παράδειγμα ἃ ἀνωτέρω παρ᾽ αὐτῷ εἰρημένον, ἔνθα ἔλεγεν 
᾿καθόλε ὠποφατικὴν ἀναγκαίαν, ὡς ἐν τῷ περὶ Καταφάσεως δέ: (ρ. 25 α 24) εἰ ὃ ὁ ἄνθρωπος αὶ παντὶ ζῴῳ, ᾧ “ὃ ζῷον παντὶ 
δεριἢ λόγῳ" “ὁ ὃ α΄ φησὶ “τῷ β΄ ἐνδέχοιτ τινι" ἀλλ᾽ ἔκειτο ἀνθρώπῳ. ΙοᾺ. ΡΒ]. ἢ, χυχ. 
ἐξ ἀνάγκης μηδενὶ ὑπάρχειν. δοκεῖ δὲ ἡ ἐνταῦθα παλιν διὰ τῆςξ 35 ὃ ἄνθρωπιν μὴ εἶναι ἵππον ἐξ ἀνώγκης ἐχ ὑπάρχει, “ὃ δὲ255 
ἐνδεχομένης ἐπὶ μέρους καταφατικῆς ἀντιςρεφύσης τὴν δεῖξιν περὶ λευκὸν μηδενὶ ἱματίῳ ἐκ ἐξ ἀνάγκης ἐχ ὑπάρχει. διὸ ἢ ἡ ἡ δ᾽ 

τῆς ἀναγκαίας καθόλι ἀποφατικῆς πεποιῆεχ, καίτοι μηδέπω περὶ αὐτὴ πάλιν ἡ ἐπὶ τύτυ σωζεἢ ἀντιςροφὴ ἥτις ἢ ἐπὶ τὸ ὑπαάρχον- 
τῶν χῷ' τὰς ἐνδεχομίας ἀντιςρέφεν εἰρηκώς. ἢ δ Κὶ Καὶ ἀντικεῖος, τῇ τος ἐγένετο. ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ τῆς ἐν μέρει ἀποφατικῆς. ΙΟΒ. 
καθόχε ἀναγκαίᾳ ἀποφατικῇ τὴν ἐπὶ μέρυς καταφατικὴν ἐνδεχο- ῬΆΙ, ἢ χυὶ ὁ. 
μένην εἶχεν ὁμολογέμενον" ἀντιφάσεις γάρ" διὸ ἢ τῶτο ἔλαβε... 40 τριχῇ ὄντος τῷ κυρίως  ἐνδεχομένυ, ὡς ἢ ἐν ταῖς Φυσικαῖς 255 
ἐπὶ δὲ τῦ ἀναγκαίν “ὃ μέν ἐςιν ἀναγκαῖον ἁπλῶς, “ὃ δὲ μῇ' δι. (Ὡ 5) εἴρηῦ, τῷ ἐπὶ πλεῖον, τῷ ἐπ’ ἴσης, τῦ ἐπ’ ἔλαττον, ... τὰ ῥΐω 
μισμῶ λέγε, ὡς ὃ ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγκης παντὶ γραμματικῷ ἴς' ἐπ’ ἴσης ἄχρηςα εἰς ἀπόδειξιν " τί ἡ) ἂν τις τὴν ἑκατάφασιν δείξειεν 
ἂν ἢ γραμματικός. αὕτη ὑχ ἁπλῶς ἐςὶν ἡ πρότασις ἀναγκαία. ἣ τὴν ἀπόφασιν; πολλᾷ δὲ πλέον ἡ ἃ ἐπ’ ἔλαττον, οἷον “ὃ τεχ- 
δέδειχε δὲ αὐτῶν τὴν διαφορὰν ᾧ Θεόφραςος." ἐὶ γδ αἰεὶ γραμμα- θῆναι ἑξαδακτυλον παιδίον" ὑδεὶς γδ τὰ σπάνια ὶ ὅτω παραΐδοξα 
τοιός ἐςιν, ἀλλ᾽ ὑδὲ ἄνθρωπος Ὑραμματιμς. ἐπεὶ τοίνυν διαφέ- 45 συλλογίζε" περὶ δὲ “ὃ ἐπὶ πλεῖον τῷ ἐνδεχομώυ καταγίνεῦ ἡ 

ρει, δεῖ ἡμᾶς εἰδέναι ὅτι περὶ τῶν ἁπλῶς καὶ κὸ κυρίως ἀνωγκαίων ἦν συλλογιςικὴ μέθοδος “ὃ ἐπὶ τῶν φυσυκῶν τεχνητῶν, ὡς ἤδη εἴπο- 
λόγον ποιεῖ) νῦν ὁ ̓Αριςοτέλης" αἱ γδ ὕτως ἀναγκαῖαι ἀντιςρέ. μεν, φημὶ δὴ “ὃ ἐν χειμῶνι ὅσαι ἢ “ὃν ῥήτορα πεῖσαι ἢ “ὃν 
ᾧυσιν. ΑΙεχ. ἢ, 12 ὁ. ἰατρὸν ὑγιάσαι αὶ ὃν κυβερνήτην σῶσαι τὴν ναῦν. διὰ τῦτο γῶν. 



ΝΣ 

4180 ΕΙΣ ΤΟΑᾺΑ ΤΩΝ 

προσέθηκε “ἢ τῷ πεφυκέναι"" δῆλον ὅτι περὶ τῶν φυσικῶν αὐτῷ λογισμοί: ὅτε ἡ) ἐκ δύο ἀποφατικῶν ὅτε ἐκ δύο ἐπὶ μέρυς, ὡς" 
ὃ λόγος. Ιοῖ. ΡΆΠ. 18. δείξει. “ὃ δὲ “πῶς τῶν καθ᾽ ἕκαςον τῶν σχημάτων συζυγιῶν 

ἀπορῶσί τινες ὅτι διὰ τί τῷ ἐνδεχομένν διαιρυμένυ εἰς τρία, ἢ τρόπων συλλογιςικῶν ἐςὶ δηλωτιχόν" ᾧ 5 εἰ ἐκ προτάσεων 
μόνα τῷ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ μέμνη ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἢ τίνες ἐπ’ αὐτῷ γίνε συλλογισμός, ἐχ ὁπωσῶν συντιθεμένων γίνε ἀλλ᾽ ἐν 

αἱ ἀντιςρέφυσαι προτάσεις ᾧ τίνες αἱ μή καταλέγει. ᾧ φησὶν 5 τάξει τῇ οἰκείᾳ... προσέθηκε δὲ “ἃ “πᾶς συλλογισμός)" καίτοι 
ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτι μόνον τῦτο πρὸς συλλογιςικήν ἐςι χρείαν χρή περὶ τῶν κατηγορικῶν μόνον ποιόμενος “ὃν λόγον, ὅτι μόνυς τώτυς 
σιμόν... ἢ ταύτην εἶναι λέγει τὴν κυρίως αἰτίαν τῷ μὴ πρὸς ἡγεῖ κυρίως εἶναι συλλογισμεές, ὡς ᾧ προϊων δείξει" τῶν γδ ἐξ 

ἑαυτὴν ἀντιςρέφειν τὴν καθόλυ ἀποφατικήν... Θεόφραςος δέ φησι ὑποθέσεως ὀδένα “ὃ προκείμενον συλλογίζεο)ς, ΑἸεχ. ἔ, 14. 
ὶ ταύτην ὁμοίως ταῖς καθόλν ἀποφατικαῖς πρὸς ἑαυτὴν ἀντιςρέ- ἄξιον δὲ ζητῆσαι περὶ τῆς ὀνομασίας αὐτῶν, διὰ τί σχή- 255 

.Ρ ,.- φειν, πλὴν ἐν ταῖς μίξεσιν ἔςαι φανερόν. οοὰ. 1917 ἴῃ πιᾶτρ. 10 ματα ᾿αὐτὰ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐκάλεσεν. φαβ' ὄν ὅτι πανταχῦ φι- Ὁ 
ΤΣ ΡΩΝ "35. ἐπὶ δὲ τώτων τὴν Κὶ καθόλυ. ἀποφατικὴν ἐνδεχομένην ὅ φησιν λογεωμέτρης ὧν ὁ φιλόσοφος ἐξομοιῶσαι βϑύλεῇ τὰ περὶ τῇ συλ»- 

16. ἀντιςρέφειν πρὸς ἑαυτήν, ἀλλὰ δηλονότι πρὸς τὴν ἐπὶ μέρως" λογισμῷ τοῖς »α' γεωμετρίαν, ἢ διὰ τῦτο τοῖς ἐκεῖσε ὀνόμασι »᾿ 

τῶτο δ βύλεῦ)" τὴν δὲ ἐπὶ μέρος ἀποφατικὴν ἀνάπαλίν πως ἢ ἀναλογίαν κἀνταῦθα κέχρη. ΙοἈ. ΡἈΪ]. ἢ, χντ ὅ. 
εἷς ἐπ’ ἐκείνων τῶν τρόπων εἶχον. τὴν δὲ αἰτίαν τῆς τοιαύτης ἐπειδή ἐςιν ὁ συλλογισμὸς πίςις τις (πιςϑῶἢ γ διά τινων ὃ 

ἀντιςροφῆς φανεροῖ φησι ποιήσειν ἐπειδὰν περὶ τῶν ἐξ ἐνδεχομέ- (5 συλλογιζόμενός τι ἢ δείκνυσι" διὰ δ τῶν πεπιςευμένων “ὃ ἀμν- 
νων προτάσεων συλλογισμῶν λέγη. ΑἸεχ. ἔ. 18 ὁ. φισβητύμενον πιςὸν ὁ συλλογιζόμενος ποιεῖ), καὶ πᾶσα δὲ πίςις 

2): ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐζητῦμεν, τί δήποτε εἰρηκὼς ἐν τῷ περὶ συλλογισμός, ἐδὲν χεῖρον ἴσως ὀλίγα προειπεῖν περὶ πίξεως" γνω- 

᾿ϑἙρμηνείας τὰς μὴ τῷ τρόπῳ συναπτύσας “ὃ ἀρνητικὸν μόριον ριμωτέρα γδ ὅτως ᾧ ἡ συλλογιςικὴ πίςις ἔξαι. πᾶς δὴ ὁ πιςύ- 
καταφάσεις εἶναι ἐκ μεταθέσεως ᾧ ἐκ ἀποφάσεις, ἐνταῦθα μενός τι ᾧ γνώριμον βυλόμενος ποιῆσαι ἐξ ἄλλυ ἣ ἄλλων αὐὸ 
ὡς ἀποφάσεις παραλαμβάνει, νῦν αὐὺς ἐπισημειῶῇ ὅτι εἰ 20 πιςῦ)" αὐὸ δ ἐξ ἑαυτῶ ἐδὲν δείκνυἢ ἡ πιςῦ, ἐπεὶ πάντ᾽ ἂν 

ἡ τῷ χήματί εἰσι καταφατικαί, ἀλλ᾽ ὄν δύναμιν ἔχωσιν ἀπο- ὅτως ἣν πιςά, ἐπεὶ τοίνυν ἐξ ἄλλυ, ἤτοι ἐκ τῦ ὅλυ τε ἢ καθόλυν 

φάσεων. Ἰοὶ. ΡΆ]. ἢ χνὶ ὁ. ᾧ περιέχοντος δείκνυσι “ὃ προκείμενον, ὃ ἢ μέρος τι ὃν τῷ δι᾿ ὃ ἡ 

255 διὰ τῦτο αὐτῶν ἡ αἱ ἀντιςροφαὶ ὡς καταφατιὼ γίνονῇ. πίςις" ὅλως τι ἕν ἐκ τῷ δεικνύμενον “ἃ ὅλον ἣ ἐκ μέρος τινός, τῶν 

2 ἐνδέχεἢ μηδενὶ ὑπάρχειν, τῦτο ἐνδέχεῦ ὶ παντὶ ὑπάρχειν, ὑπὸ “ἃ ὅλον μερῶν τι. ὅταν Κα ὄν μέρος ἐκ μέρος παραδειινύμε- 

ὃ παντὶ ἐνδέχεϊ, ἢ μηδενί" ὃ ἐπ᾽ ἄλλων ἐκ ἔςι προτάσεων ἢ 25 νον ἢ ἢ πιςύμενον, “ὸ τοιῦτον ἢ ἡ ὅτως γινομένη πίςις παράδειγμα 

μόνων τῶν ὅτως ἐνδεχομένων. κ' τῶτο ὧν ἰσοδυναμῦσα ἡ κα- καλεῖ... ὅταν δὲ ἐκ τῶν μερῶν ἧ ὰ ὅλον πιςύμενόν τε ἡ δὲν» ΄ 

βόλι ἀποφατικὴ τῇ καθόλυ καταφατικῇ, ὅσα ἢ ἄλλως κατά- κνύμενον, “ὃ τοιῶτον ἐπαγωγὴ καλεῖ, οἷον ἄνθρωπος τὴν κάτω 
φασις ὁμοίως ἐκείνη ἀναςρέφει, ἐ διότι ὃ ἐνδέχεῦ προσκατηγο- γένυν κινεῖ, ἢ ἵππος ἢ κύων ἢ βᾷς ὦ πρόβατον, ᾧ πᾶν ἄρα ζῷον. 
ρμενον ἔχει" εἰ γ) ἴσον δυναμένης τῆς ἀποφάσεως τῇ καταφά- λόγος δὲ τῆς ἐπαγωγῆς διὰ τῶν καθ᾿ ἕκαςα γνωρίμων ἢ) πιςῶν 

σει ἀντιςρέφει ἡ καθόλω ἀποφατυκή, ἀντιςρέφοι ἂν ἢ ἡ καθόλι 30 ὁδὸς ἐπὶ “ὃ καθόλω ἄγνωςον. ἄμφω δὲ ταῦτα, ἥ τε ἐπαγωγὴ ᾧ 
καταφατικὴ ἐνδεχομένη πρὸς αὐτήν.. τῦτο δ᾽ ἐςξὶ ψεῦδος" εἰ δ “ὃ παράδειγμα, ὃ Κῷ πιθανὸν ἐν αὐτοῖς ἔχει, “ὃ δὲ ἀναγκαῖον ἀκ 

τῷ α΄ ἐνδεχομώυ τῷ β΄ μηδενὶ ᾧ παντὶ λέγοι τις ἡ ὃ β' τῷ α΄ ἔχει. οὶ δ᾽ ἐπὶ πλέον περὶ τύτων τῶν πίςξεων ᾧ αὐὸς ἐν τῷ δευ- 
ἐνδέχεοχ, μηδενὶ τῷ ὶ παντὶ ἐνδέχεονς, εἴη ἂν ἡ καθόλω κατα- τέρῳ δείκνυσιν, αὐτῶν τήν τε πρὸς τὴν συλλογιςυκὴν πίςιν δια- 
φατικὴ ἐνδεχομένη ἀντιςρέφυσα αὐτῇ. ὅπερ ἐκ ἔςιν ἀληθές" ἀ φοράν, ὼ ὅτι αὖὮ χρήσιμοί πως ὑπώγονἢ τῇ πίςει τῇ συλλογε- 
δ εἰ πάντα ἄνθρωπον ἐνδέχεἶ λευκὸν εἶναι, ἤδη ᾧ πᾶν λευκὸν 35 ςικῆ" διὸ ὡς πρὸς τὰ προκείμενα ἱκανὰ τὰ νῦν περὶ αὐτῶν εἰρη- 

ἐνδέχεῦ) ἄνθρωπον εἶναι. ᾿Αριξοτέλης ᾧ ὄν διὰ ταῦτα τὴν κατ μένα. ὅταν δὲ ἐκ τῦ ὅλυ “ἃ μέρος λαμβάνη τὴν πίςιν, ἡ τοιαύτη 
βόλι ἀὠποφατικὴν ἐνδεχομένην ὅ φησιν ἀντιςρέφειν αὐτῇ, Θεό- πίςις ἤδη συλλογιςυκὴ καλεῖ, ᾧ ἔςιν ἀναγκαςικωτάτη τῶν 
φραςος δὲ ἢ ταύτην ὁμοίως ταῖς ἄλλαις ἀποφατικαῖς φησὶν ἀν- πίςεων αὕτη... “ὃ δὲ ἀμφισβητύίμενον ᾧ εἰς δεῖξιν προτεινόμε- 

τιςρέφειν. περὶ ὧν τῆς διαφορᾶς, ὅταν περὶ τῶν ἐνδεχομένων νον πρόβλημα καλεῖ. εἴπωμεν βραχέα περὶ αὐτῶ. ἔςι δὴ τὸ 
λέγωμεν, ἐπὶ πλέον ἐρῆᾶμεν. ΑἸοχ. Ε 14. 40 πρόβλημα τῷ γώει πρότασις" “ὃ ὃ αὐὸ γώει πρόβλημα ἢ 

258) ἐφεξῆς τοῖς προειρημένοις λέγειν προςίθεἢ ὧν ἕνεκα ἢ περ λῆμμα ᾧ ὁμολόγημα ᾧ συμπέρασμα ἢ ἀξίωμα" πάντα γδ προ- 
26. ἐκείνων εἶπεν. ἔςι δὲ “ἃ διὰ τίνων οἱ συλλογισμοὶ γίνονἢ,, ὅτι διὰ τάσεις τῇ χέσει τὴν διαφορὰν ἔχοντα" προτιθέμενον γδ εἰς δεῖξιν 

προτάσεων. ἐπεὶ δὲ διὰ ποιᾶς προτάσεων συνθέσεως οἱ συλλο- ὡς μὴ γνωριμον πρόβλημα καλεῖ, λαμβανόμενον δὲ εἰς ἄλλ 

γισμοὶ γίνον), διὰ τῦτο προσέθηκε τῷ “διὰ τίνων" ὃ “ὰ πότε Ὁ δεῖξιν λῆμμα ἢ ὁμολόγημα, ὡς περατῶν ᾧ ἰδίως προτάσεις" 

πῶς" σημαντικὰ δέ εἰσι “ὃ Εἰ πότε τῶν συζυγιῶν ἢ τῶν χημοί- ἐδ ἀξίωμα δὲ ὅταν ἀληθὲς ἦ ἢ ἐξ ἑαυτῶ γνώριμον, δεδειγμένον δὰ 

των, ὅτι κ᾿ ὅρον τινὰ δεῖ κοινωνεῖν τὰς προτάσεις, ἐν οἷς χήμασι συμπέρασμα... δύο δὴ ὅρων ὄντων τῶν ἐν τῷ προβλήματι, τῷ 

ᾧὶ ἐν αἷς συζυγίαις οἱ συλλογισμοί, ἡ ἔτι τῆς τῶν προτάσεων (ὦ ὑποκειμόυ τῷ δὲ κατηγορυμένν, ὃν δεῖ ὑπάρχοντα ἣ μὴ 

ποιότητος" καὶ γδὺ ἐκ πασῶν συντιθεμένων προτάσεων γίνονἢ συλ- ὑπάρχοντα δειχθῆναι τῷ ὑποκειμένῳ, τρίτυ τινὸς ὅρυ δεῖ πρὸς τὴν 

»οδ, οο 



ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 

ἐκείν δεῖξιν, ὃς προσληφθεὶς ἢ συνάξει τὸς ἐν τῷ προβλήματι ἣ 
χωρίσει ᾧ διαςήσει. δεῖ δὲ τῶτον “ὃν προσλαμβανόμενον ἔξωθεν 
ὅρον “έσιν τὰ ἔχειν ποιὰν πρὸς τὺς ἐν τῷ προβλήματι δύο 
ὅρυς. ὅτος δὲ ληφθεὶς μέσος ἀμφοτέρων γίνε ᾧὶ διαιρεῖ “ὃ πρό- 
βλημα ᾧ ποιεῖ τὴν μίαν πρότασιν ἐν ἑκατέρῳ αὐτῶν, ἢ αὐὸὺς 5 
προσλαμβανόμενος ἢ ἑκατέρῳ συντιθέμενος τῶν ἐν τῷ προβλή- 

ματι ὅρων ἐν μέρει, ποτὲ ἢ τῷ ὑποκειμένῳ ποτὲ δὲ τῷ κατηγο- 
ριμέψῳ. ᾧ τύτῳ γνωρίζεῦ ὁ μέσος ἔξωθεν παρειλημμένος τῷ 
ἃὶς λαμβαάνενχ, ἡ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν εἶναι. ἢ κα- 

1δι 

ὃ δὲ γ ́ ὕλη χείρονι πάντων ὄση.. . Χηνς ἡ ἔοικε ὃ ἃ πρῶτον 

χῆμα θεῷ δύο τισὶ χαρακτηρζομώφ, δημιωργοιῷ Ὃ γυσπκῷ. 

τ ἔοικε ΕΣ ὦ πρῶτον χῆμα θεῷ, “ὃ δὲ β΄ ἡ “ὁ γ΄ γνωςικῷ ἢ 

ἀδε τ ςοἀ. Ἀεβ. 2061. 
ᾧ αήματι ὁ μέσος αὐτός τε ἐν ἄλλῳ ἐξὶ καὶ ἡ ἄλλος ἐν25» 

τύτῳ, τῶτό ἐσι πρῶτον χῆμα" ὁ δ) μέσος ἐν τύτῳ τῦ κατη- ἢ 
γορεῖ ἢ τῶν ὅρων, τῷ ὁὲ ὑπόκειἢ. μέσυω δὲ λόγον ὶ καθόλι ἀπο- 

δέδωκεν ἀλλὰ τῷ ἐν πρώτῳ χήματι. εἴη δ᾽ ἂν καθόλα μέσος 
ὅρος ἐν συζυγίᾳ ὁ δὶς λαμβανόμενος, ᾧ ὁ ἐν ἀμφοτέραις ὧν ταῖς. 

λέ ἡὶ τοιαύτη τῶν προτάσεων συμπλοκὴ συζυγία" συζυγία 10 προτάσεσι, ἢ καθ᾽ ὃν κοινωνῶσιν αἱ ἐν ταῖς συζυγίαις προτάσεις 

γάρ ἐς: κοινωνία δύο προτάσεων κ᾿ ἕνα ὅρον ὅς ἐςι μέσος... ἢ 
ἔς. μόνα ταῦτα τὰ τρία χήματα, ὅτι καθόλυ (ἃ ἡ τῷ μέσυ λῆ- 
ψις ἦν τῶν συζυγιῶν ἡ τῶν χημάτων γεννητική, παρὰ δὲ τις 
προειρημένυς τρόπος ἀδύνατον κατ᾽ ἄλλην τινὰ “έσιν ἐν τρισὶν 

ἀλλήλαις. ἐδήλωσε διὰ τῆς λέξεως ἢ τὴν αἰτίαν τῷ πρῶτον εἶναι 

αῆμα τῶτο, εἰπὼν “ἀνάγκη τῶν ἄκρων εἶναι συλλογισμὸν τέ- 

λειον "" ἐν ᾧ γδ οἱ τέλειοι συλλογισμοί, τῦτο εἰκότως χῆμα πρῶ- 
τον. ΑἸοχ, ἢ 17 ὁ. 

ὅροις μέσον ὅρον πρὸς τὸς ἄκρες τὰς δύο συνταχθῆναι, πᾶς δὲ συλ- 45 δόξει ἂν ἴσως ὁ αὐὺς ὁρισμὸς εἶ; εἶναι τῶν τε ἄκρων ἡ τῶ ὃ μέσυ, δι 
λογισμὸς ἁπλῶς ἐκ τριῶν ὅρων ἢ δύο προτάσεων, ὡς δείξει. ἐπὲ ἐκ ἔςι δέ" δεῖ γδ ἐπὶ τύτων προσυπακέειν ὸ μόνως, καὶ ἢ ὅτως Ὁ" 
δὲ καθ᾽ ἕκαςον χῆμα ᾧ συλλογιςικαί τινές εἰσι συζυγίαι ἢ ἀσυλ- ὀρθῶς ἀποδιδόμενος. ἂν εἶ, ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν “ἄκρα δὲ “ὃ αὐτό τε 
λόγιςοι, περὶ τύτων ποιήσεῦ “ὃν λόγον, ἢ δείξει πότοι αὶ τίνες οἱ καθ ἐν ἄλλῳ ὃν μόνως, ἡ ἐν ᾧ ἄλλῳ ἐςὶ μόνως." Ιοἱ. ΡΒ]. ἢ, χχ. 
ὅκαφον χῆμα συλλογισμεί. ἢ πρῶτόν γε ὃν λόγον περὶ τῷ πρώτα ἐδίδαξε δὲ ἡμᾶς ὅτι “ὃ ἐν ὅλῳ εἶναι ἕτερον ἑτέρῳ καὶ ὰ Φ) 

χήματος, ὡς εἶπον, ποιεῖ» εἰκότως γδ πρῶτον τῦτο ἐν ᾧ ὁ μέ- 20 πανὺς λέγεος ϑάτερον θατέρυ φὰθτν ἢ ἐςιν" χρησάμενος ὅι ὅν τῷ ἐν 
σος αὶ τῇ πρὸς τὸς ὦ πριν: ο(έσει μόνον ἀλλὰ ὸ τὴ τάξει. μέσις ἐςὶ 
ὺ τὴ θέσει" οἷς ὃ λήμασι τῆς χρέδεῦειὲ ὁ μέσος ὃ, ὄρος αἴτιος, 

τύτων ἢ τῆς τάξεως ἂν εἰκότως αὐὸς εἴη κύριος. προτάσσει ὦ ὧν 
τῶτο ὃ χῆμα τὸν ἄλλων, ἐν ᾧ ᾧ τυγχάνει μέσος ὁ αὐὸς ὧν κτ' 

ὅλῳ ἐν τῇ τὸ αήματος ἐκθέσει μεταλαβὼν τῷ ἢ πανὺς χρῖϑ, 

ἅ ἐςιν ἄμφω ἐν τῇ καθόλυ καταφατικῇ προτάσει. ὑπομιμνήσκει 

δὲ ἡμᾶς πῶς ἢ Ξ᾿ Φ πανὸς ἀποδέδωκεν (ὅταν δ μηδὲν ἡ “ σορῷ 

τὸ ὑποκειμένν καθ᾽ ὃ ὃ κατηγοριέμενον ὦ δ] ῥηθήσεῦ), ὑπὲρ τῶ 

πάντα. ἔτι οἱ ἃ ἐν τότῳ τῷ χήματι Ὑνόμενοι συλλογισμοὶ τέ- 25 δείξανχ, ὅ ὅτι ὑδενὸς ἔξωθεν ἐπὶ τῆς τοιαύτης συναγωγῆς χρεία 
λειοί εἰσιν, ὠτελεῖς δ᾽ οἱ ἐν τοῖς ἄλλοις ἢ παρε ὲ τύτυ Βοιλ  ανοιῦ πρὸς “ὃ φανερὸν γενέος, ὃ νὐῤδχῶν: ἀλλ᾽ ἱκανὰ τὼ πρῶ 

πρότερον δὲ “ὁ τέλειον τῷ ἀτελῶς. ἔχει δὲ αὶ τὰ δυο χήματα τὴν ΑἸεχ. ἔ, 18. 

γένεσιν ἀπὸ τῇ πρώτυ... ἀλλὰ ᾧ ὄντος συλλογισμῦ τὸ ἃ ὅτι: δεύτερος ὅτος τρόπος τῷ πρώτα κήματός ἐςιν, ἐκ τῆς μεί- 25 
δεριτικῶ τῷ δὲ διαλοκτικῶ τῷ δὲ σοφιφικῦ, ὼ τιμιωτάτυ ἔ' ἢ τῷ ζζονος καθόλυ ἀποφατικῆς τῆς δὲ ἐλάττονος καθόλν καταφατικῆς" 

ἀποδεικετικῶ, ον τέρα δὲ ἔχοντος τάξιν τῷ διαλεκτικῶ ἢ τρίτην 80 καθόλω ἀπεφεηκν: συνάγων συμπέρασμα. ΤΙοῖι. ΡΒ]. ἔ, χχ. 
τῷ σοφιςοῶῶ, τῷ Αὶ ὠποδειιτικῷ “ἃ πρῶτον χῆμα οἰκειότατον ἀκολυϑθεῖν ΚΑ εἶπε “ὁ κατηγορεῖοχ" τὰ ὃ κατηγορώμενον ἀκο- 264 
(οἱ 5 ἀποδεικνύντες κυρίως καθόλν καταφατικὰ συμπεραίνονἢ - λυθεῖ τῷ ὑπ᾽ αὐτό. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν συλλογιςικῶν συζυγιῶν 5 

διὰ τοαίτων 75 ἡ ἀπόδειξις, ὦ μόνον διὰ τῷ πρώτυ δείκνυ χή- τῶν ἐν τῷ πρώτῳ χήματι, εἰ καθόλιν εἶεν ὠμφότεραι αἱ προτά- 
ματος" ὅθεν εὐλόγως ἡ διὰ τῦτο πρῶτον), τῷ δὲ διαλεκτικῷ “δ σεις, παρατίθεῦ ὺ τὺς ἀσυλλογίςυς. .. ὅτι ἡ ὅτως ἐχυσῶν τῶν 
δεύτερον" αεδὸν 7) ὁ διαλεκτικὸς ἀεὶ τὰ τιθέμενα ὑπὸ τῷ προσ-- 35 προτάσεων ἐδὲν ἀναγκαῖον συνάγεδ,, ὅ ἐπ ἴδιον συλλογισμῷ, 
διαλεγομένν ἀνασκευάζειν πειρώμενος ἀποφωτικὼ συνάγει, τύ. αὐὸς Κα δείκνυσι τὴ τῆς ὕλης παραθέσει. ἢ ἡ) καθόλι καταφα- 

τος δὲ “ὃ δεύτερον ἀναΐκειἢ χῆμα. οἱ δὲ σοφιςαἱ ἀδιόριςα ἐρω- 
τῶντες ὦ συνάγῳτες τῷ “ὁ ὠδιόριςον ἴσον δύνανχ, τῷ ἐπὶ μέρυς, 
ἐπὶ μέρως δὲ πάντα ἐν τῷ τρίτῳ χήματι συνώγεδχ, οἰκεῖον ἂν τῦτο 

τικὸν ἐπί τινος ὕλης δείξει δυνάμενον μα ὸ πάλιν ἐπ᾽ ἂλ- 

λης καθόλν ἀποφατικόν" ὃ ἐναργέξατον σημεῖον τῷ μηδεμίαν 
ἔχειν τὴν συζυγίαν ταύτην ἰσχὺν συλλογιςικήν. .. νῦν δὲ ἡμεῖς 

ἔχοιεν “ἃ χῆμα. ΑἸεχ. ἢ 14 - 16 ὁ. «ἢ οι. ΡΆΪΠ. χΥ 54. 40 προυϊῶμεν ᾧ τὴν αἰτίαν τῷ ἀσυλλόγιςον εἶναι τὴν συζυγίαν τὴν 
δι ἀρχὴ τῶν τριῶν χημάτων. ἐν τοῖς προτελείοις τῶν χημά- 
Ὦ των ἑπτά τινὰ κεφάλαια ζητήσωμεν, α΄ τί ἐςι χῆμα, β' διὰ τί 

λόγεῦ «χῆμα, Υ̓ διὼ τί τρία χήματα, δ΄ τίς ἡ αἰτία τῆς τά- 

ξεως, διὰ τί ὃ καὶ α΄ λέγεῦ τ δὲ β' ὃ δὲ γί, ε΄ πόσαι συλλογι- 
ςοὺ προτάσεις συνάγον! ἐν ἑκάςῳ χήματι, ς΄ ποῖα τὰ κοινὰ 45 πλέον εἶναι ὦ 

τῶν τριῶν χημάτων, ζ΄ τί ἴδιον ἑκάςυ ήματος. . .- τετάρτη 
αἰτία (τῆς τάξεως) ὅτι ἔοικε “ὃ α΄ χῆμα ψυχῇ μέτῃ ὅ ὅση ἐνύλων 
ἢ ἀύλων, ὃ δὲ β΄ φύσει τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν πρυχϑίσῃ καὶ ὼ ὑπερβαινύση, 

ἐκκειμένην. εἰ δ “ὃ γ᾽ ἐν μηδενὶ τῷ β΄, ὃ β΄ κατ᾽ ὑδενὸς τῷ γ᾽, 

ἐδὲν ἄρα ἔςαι λαβεῖν τὸ γ΄, καθ᾽ ὅ ὁ β' ῥηθήσεϊ" κεχωριςαι δὲ. 
ὁ γ᾽ τὸ β΄, ἢ κατ᾽ ἐδὲν αὐτῷ συνῆπϑ᾽ τ δέ γε α' ψῷ' πανὴς τὸ 
β' κεῖ. ἀλλ ἐπεὶ “ἃ κ᾽ παντός τινος λεγόμενον δυναῇ καὶ ἐπὶ 

ὑπὲ δα τῦτο δ ὁ ὁ κατηγορόμενος ὅ ὅρος μείζων κα- 

λεῖϑ) , δυναῦ ΥᾺ α΄ τοιῶῦτον εἰλῆφθαι ὡς πᾶν τε “ὃ β΄ ἡρηθαμοε 

ναι ὸ ἔτι ἵχεν τινὰ ὲ μέρα ὑπερπίπτοντα τὴν τῷ β' βερλπξ δι ὃ 

δὲ ὑπερπίπτει τῷ ἂὰ ὸ α΄ μέρεσιν αὐτῶ, δύνα τύτοις ἡ ὃ γ᾽ δι 
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λαμβάνειν καὶ ὺ μὴ περιλαμβάνειν. Ὑνεῦ ὦ ὅν παρὰ τὴν τῆς ὕλης 5 ἐχυσῶν ὁ γίνεῦ συλλογισμός. δύνα δὲ καὶ κ ὸ ὅταν πρὸς “ὃ 
διαφορὰν τἀναντίά ἀληθὴ ἐπὶ τῆς τοιαύτης τῶν προτάσεων συμ- ἔλαττον “ἢ καθόλυ μετενεχθῇ, καὶ ἡ ὅσον γε ἐπὶ τοῖς φερομένοις, τυ- 
πλοκῆς. αἱ δὲ ὕτως ἔχυσαι συμπλοὼ ἀσυλλόγιξαι. ἔξω δὲ ὁ τέςι ἃ λεγόμενον, ᾧ εἴη ἂν δὼ ὼ ἄλλως πως ἔχωσιν οἱ ὅροι" 
ἔ α΄ ζῷον, “ὃ δὲ β΄ ἄνθρωπος, “ὃ δὲ γ΄ ἵππος" ζῷον παντὶ ἀν- ἐρημένν περὶ τῆς ἐλάττονος προτάσεως, ἂν μὴ μεταλάβοι 

θρώπῳ, ἄνθρωπος ἐδενὶ ἵππῳ, ζῷον παντὶ ἵππῳ" τῷ ὃ ὑπερεκ- 5 αὶ αὕτη “ὃ καθόλυ, μένυσα δὲ ἐπὶ μέρους ἀποφατικὴ ληφθείη. 
πίπτειν τῷ ἐνθρώπυ ἃ ζῷον περιέχει κα ὁ ὃν ΕΝ ὁ τ τὴν τὸ ἰά, ἴ᾿. 

μέσυ κοινωνίαν αὐὸς ᾧ αἰτίαν. ἐὰν δὲ ἀντὶ τῷ ἵππος λίθος τεθὴ, δεῖ πάντων τῶν Χργο βάν ἀκύΐιν ὡς ἐπὶ τῷ πρώτυ χήμα- 

ἡ ἃ ἀλήθεω τῶν προτάσεων ὁ ὁμοία" ὺ δὲ τὶ ζῷον Ψ' πανὺς ἀν- τος λεγομένων" ἢ γὸ ἢ ὃ νῦν λεγόμενον ὅτως ἔχει ἐν τῷ πρώτῳ 
εἰφθρα ὸ ἄνθρωπος κατ᾽ ἀδενὸς λίθυ, ὺ ὸ ζῷον κατ᾽ ὑδενὸς λίθου. χήματι. ΑἸεχ. ἢ. 20. 
ἀδόκιμος δὲ αὕτη ἡ συζυγία, ὁ ἐκ αὐτὴ τὴ ὕλην εἰδοποιῶσα ἀλλιὰ 10 πάντες δὲ οἱ προειρημένοι τέλειοι" πάντες ἡδ τῷ »ὶ πανὴςξεα 

συήμετνπιπτυτα τὴ ἐκείνης διαφορᾷ ᾧ μηδὲν ἀναγκαῖον συνά- μόνῳ ἣ τῷ »' μηδενὸς χρώμενοι, ὃ ἐς! κείμενον, φανερὰν τὴν ὃ 

γυσα ἐκ τῶν κειμένων. ΑΙεχ. ἢ. 18 ὁ 544. συναγωγὴν ἔχωσιν. 1ὰ. 18. 

αἰτία δὲ τὸ μηδὲν συνάγεω, ἐν τῇ τοιαύτη συζυγίᾳ συλλο- εἴρη ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ες. 7) τῷ' ̓Αριςοτέλει ὅτι ἰσοδυ- 

δ᾽ γισικῶς, ὅτι ὁ βέσς ὀδεμίαν ἔχει χέσω πρὸς ὀδέτερον τῶν ἄκρων, ναμᾶσιν αἱ ἀδιόριςοι προτάσεις ταῖς μερικαῖς. Ἰοῖ. ΡΒ], ἢ, ΧΧΙ, 

ἀλλ ὅτως ἔχει ὡς εἰ ᾧ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐλήφθη. περὶ δὲ τῦτον 15 ἔτι δὲ παρὰ τύτυς εἰσὶν οἱ καλύμενον ἀντανακλώμενοι, 6254 

ὃ συλλογισμός. ΑΙεχ, ἢ. 19. - ὸ ἐκ τύτων γίνον) μόνα τῷ συμπεράσματος ἀντιςρέφοντος [᾽ Ἂν 

δόξει ἀκ ἀναγκαῖον εἶναι, εἰ ἔσι καθόλυν ἀποφατοιὸν σύ μ5 τὴν οἰκείαν ἀντισροφήν. οἷον εἰ “ἃ συμπέρασμα ἐ ἐςι καθόλυ ὠπο- 
"πέρασμα συλλογιςικιῶς γεγονός, ἢ τὸς ὅρυς ὅτως ἔχειν, εἷς εἰρή- φατικόν, ἐπι ὁ ὁ ἀντανμκλώμενος ὧδε: λίθος κατ ᾿ὀδενὲς ζῴυ, 

κάμει, ἐν τῇ δευτέρᾳ συζυγίᾳ τῶν ἐν πρώτῳ χήματι" δύναῦ ζῷον Ψ' πανὲς ἀνθρώπω, λίθος κατ᾽ ὑδενὸς ἀνθρώπωι, καὶ ἢ ἄνθρω- 

Ἂὰ ταὐὲν συμπέρασμα συλλογισικῶς δειχθῆναι κα ὼ ἄλλως ἐ ἐχόντων 20 πος κατ᾽ ὀδενὸς λίθυ. Τοῖ. ῬΉΪ]. ἢ ΧΧΙ ὁ. 

τῶν ὅρων" ᾧ Ὁ ἐν δευτέρῳ χήματι “ὃ καθόλν ἀποφατικὸν δεί- εἰπὼν “ὃ δὲ β΄ παντὶ τῷ γ΄ ὑπάρχει" ἐκέτι ἐπήγωγεν “254 
»νυϑ, ὴ ὀιχῶς γε" ὥς ἐκ ἀληθὲς δόξει ὁ “ὦ “ὄντος συλλογισμῶ μὴ ὑπάρχει," διότι αἱ Αἰ μερυὴ ἰσοδυναμῶσιν ἀλλήλαις ᾧ δύνανῇ Ὁ 
τὸς ὅ ὅρως ἀναγκαῖον ἔχεν ὦ ὡς εἴπομεν" δεῖ ἦν προσυπανκίειν, ἵν᾽ ὦμα συναληθεύειν ἢ διὰ τῦτο κοιναὶ ἢὶ αἱ περὶ αὐτῶν ἀποδείξεις, 
ἀληθὲς ἠὲ λεγόμενον, ὺ ἐν τύτῳ τῷ χἥματι, ὡς προείρηριε διὰ αἱ δὲ καθόλε συναληθεύειν ὁ δύνανῆ, ὡς δέδεικἢ ἐν τῷ περὶ Ἕρ- 
τῷ “καθόλν ἢ ὄντων τῶν ὅρων τύτῳ τῷ χήματι" ὧςε καὶ ἃ ἐπι- 25 μηνείας (ς. 7). ἰά. ἴδ. 
ἩΡᾺ περὶ τῶν ἐν τύτῳ τῷ «ήματι λέγει δυναῖ) δέ τις ἡ ἐπὶ σημειωτέον δὲ ὅτι ἐν ἢ ἥμ Α' ἂν συζυγίᾳ ἡ ἐλάττων καθόλυν ἐσὶῶ. 

τῶν ἐν δευτέρῳ χήματι τῶν “ὃ καθόλν ἀποφατικὸν συναγόντων χαταφατονή, τῆς μείζονος δι ὅσης ἐπὶ μέρυς, ὃ ἀσυλλόγιςον διὰ δ 

λέγειν “ὃ εἰρημένον αὶ ἁρμόζειν" ἢ γ5 ἢ ἐκεῖ, εἰ ὁ μὴ ἡ τάξις τῶν τὴν μείζονα ἐπὶ μέρες ἦσαν, ἐν ἣ δὲ τῆς μείζονος ἐπὶ μέρυς ὅσης 

προτάσεων ὅτως κεῖ, ὡς ἄλλως ἐχόντων τῶν ὅρων πρὸς ἀλλή- ἢ ἀδιορίσυ ἡ ἡ ἐλάττων καθόλυ ἐξὶν ἀπυθατοῦ, δὲ ἀσυλλόγις ον 
λυς ἢ ἐχ ὡς ἐν τῷ πρώτῳ χήματι, ἀλλὰ ᾧ τότε δυνάμει ὅτως 30 παρ ̓ ἐβφοτεβιν τῶν προτάσεων" ὰ ἢ) παρὰ τῆς μείζονος (ἐπὶ 
ἔχυσι. «τ᾽ γῶν τὴν εἰς “ὃ πρῶτον χῆμα διὰ τῶν ἀντιςροφῶν τῶν μέρας γάρ) ἢ παρὰ τῆς ἐλάττονος, ὅ ὅτι ἀποφατική. ΑἸεχ. ἔ, 20. 
προτάσεων ἀνάλυσιν δείκνυνῶ συλλογιφιὺ ὅσαι αἱ συζυγίαι" ὥςε δείξας δὲ διὸ τῶν πρώτων ἀσυλλογίξυς συζυγίας ἐφ᾽ ὧν ἡ2δε 
ἢ τότε ὕτως ἔχυσιν οἱ ὅροι πρὸς ἀλλήλυς ὡς εἴρηκεν ἐπὶ τῆς ἐν μείζων ἦν ἐπὶ μέρυς, νῦν δείκνυσιν ἀσυλλογίσως καὶ ὺ ἐν αἷς ὅσης 

τῷ πρώτῳ σχήματι δευτέρας συζυγίας" εἰς ὃ ταύτην ἀνάγον τῆς μείζονος καθόλω ἣ καταφατικῆς ἢ ἀποφατικῆς ἡ ἐλάττων ἐπὶ 
οἱ καθόλυ ἀποφατικοὶ ἐν δευτέρῳ συνάγοντες χήματα, ὡς προϊοὴν 35 μέρες ἐςὶν ὠποφατική. δι᾽ ὃ δείκνυ πῶς εἶπεν ἐν τοῖς ἐπάνω “ἃ 

δείξει. ἰά. 15. “ὅταν δὲ πρὸς “ὃ ἔλαττον ἢ ᾧ ἄλλως πως ἔχωσιν οἱ ὅροι φ.26 « 

264 ἐκ ἀργῶς μοι δοκεῖ προζεβεικέναι ὁ "ὁ δ᾽ ἐν μέρει, πρὸς ἣν 20)" γίνεῦ δὲ ἐν Ταῖξι τοιαύταις συμπλοκαῖς “ὃ ἀσυλλόγιςον 

ὧὲ ἕτερον"" δυναῦ δὺ ᾧ ἐν μιᾷ ἢ τῇ ἐμὴν Πρέτάσει τῶν ὅρων ὁ ἃ παλιν περὶ τὴν ἐλάττονα ἦι ἔσαν ἀποφατικήν, ΑΙεχ. ἢ. 20 ὅ. 
καθόλν εἶναι ὁ δ᾽ ἐν μέρει, καθόλω ἢ δὲ ὑποκείμενος ὅρος λαμβα- πο ς δὲ τῷ ὕτως ἀἰδτοβου ἃ ὃ Θεύφραςος ἐν τῷ περὶ25: 
νόμενος, ἐν μὰ δὲ ὁ κατηγορύμενος, ὃ μέρος κτ' τῷ ὑπόδεμμθν 40 Καταφάσεως. ὰ Ὁ εἶναί τι τύτων καὶ ὃ ὃ ἕτερον εὖ εἶναι ἀλόρια 
λέγεδ... Ῥ’ ὧν ἐν συιβλοκῇ προτάσεων δηλώση ὁ ὃ καθόλυ ἢ λήγα ὸ Κα εἶναί τι τύτων, ὅτι ἢ πάντων ὄ' ὄντων ἀληθὲς ᾧ τῶν 
ἐν μέρει τῶν ὅρων ἢ μὴ ἐν προτάσει μὲ μηδ᾽ ἐν ἀντιςροφῇ, Δ ὄντων τῶν δὲ μή, ὸ δὲ ἃ περι εὖ εἶναι, ὅτι ἢ τῶτο ἀληθὲς κα Ὁ 

προσέθηκε “ὃ “πρὸς “ὃν ὩΣ Ν τυτέςιν ὅταν καθόλν κατηγορῆσαί ἀμφοτέρων ὄντων ἡ τῷ ἑτέρυ μόνυ. ἐπεὶ ὃ ἐλρὶς τοίνυν αὶ διώ- 
τις ὅρος, καὶ Ἂ ὅτος ἄλλι τινὸς ἐπὶ μέρυς κατηγορεῖ. ἣ ἔτι ἀπλύ- ριςαι τῦ ἐπὶ μέρες ἀποφατικῶ, ἀλλ᾽ ἔςι ἢ ἐπὶ τῷ ἐπὶ μέρυς 

ζερον, ὅταν ὁ αὐὺς ὅρος πρὸς ὶ ἄλλον ὅρον καθόλν ἧ, πρὸς δὲ 45 ἰδίως ἀποφατικῦ ἢ ἐπὶ τὸ καθόλωυ ὠποφατικῶ ἀληθευόμενον. ... 

ἄλλον ἐπὶ μέρως ἐ ἐν τῇ προειρημένη συμπλοκῇ. ΑἸεχ. Ἔ 19 ὁ. ΑΙακ. ἢ 21 ὁ. 
2. ὃ δὲ “ἢ ἄλλως πως ἔχωσι" δηλωτικόν ἐςι τῶ, ἂν ἢ ἡ με- εἰ δ ἦν συλλογισυοή, ἔδει ἡ ὅτε ὕτως ἀληθὴς λαμβανεῦ ἦ2ει 
δι κων “ἃ ἐπὶ ἀν: εἶναι μεταλάβοι, ἡ δὲ ἔλάττων “ὃ καθόλυ" ὕτως ἐπὶ μέρως ἀποφατικὴ τῷ ὑπὸ τὴν καθόλυ ἀποφατικὴν εἶναι" ἐδὲν ἢ 
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48 ἔλαττον ἀληθής ἐςι ᾧ τότε ἢ ὅτε καθ᾽ ἑαυτὴν λαμβάνοιτο μὴ ἀναποδείκτυς ὄντας. ὧν μνημονεύει ᾧ ̓Αριςοτέλης, τῶν ἕδ ἐν 
δαβάλλενχ, πιὴν  διαλέγενν, τῇ τῆς ὕλης Ἀερδυῖσα: τῦτο 5 τύτῳ τῷ βιβλίῳ πρϑδλθυν, τῶν δὲ ἐν τῷ μῖρ' τῦτο τῷ δυνο 

ἐδήλωσεν εἰπὼν “ἦν δ ᾧ ἐπὶ τύτων. δεῖ δὲ ᾧ ἐπὶ τῆς ἑξῆς κατ᾽ ἀρχας, τῶν Κ τριῶν τῶν κτ' ἀντιςροφὴν᾽ τῶν συμπερασμέ- 
λέξεως ἀντὶ τὸ δέ “ὃν γάρ σύνδεσμον μεταλαβεῖν" γίνε ) τῶν γινομένων, τῦ τε πρώτυ ἀναποδείκτυ ἢ τῇ δευτέρυ ἢ τῷ 

ὅτως σαφέξερον “ἃ λεγόμενον" ὁμοίως γδ δειχθήσεἢ ὡσανεὶ εἰ 5 τρίτα, ἐν τῷ δευτέρῳ »Ε᾽ τὰς ἀρχαῖς (ρ. 58 α 8), ἐν οἷς ζητεῖ εἰ 
αὶ καθόλωυ ἦν ςερητικὸν εἰλημμένον. ἀδιόριςον δὲ εἶπε “ὃ τοὶ μή, ἐνδέχεῦ, πλείονα συμπεράσματα γενέος, ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς κειμέ- 
ἐχ ὡς τῆς προτάσεως ὕσης ἀδιορίςυ. (διωμισμένη γάρ, εἴγ᾽ ἐξὶν͵ νοις, τῶν δὲ καταλειπομένων δύο ἐν τύτοις οἷς λέγει ὅτι τῶν 
ἐπὶ μέρες, “ὃ δ᾽ ἐπὶ μέρυς διορισμός, ὥσπερ ᾧ “ὃ καθόλι) ἀλλ ἀσυλλογίςων συζυγιῶν αἱ Εὲ ἐμοιοχήμονες τέλειοί εἰσιν ἀσυλλά- 
ὡς τὸ ἀληθῦς τὸ ὑπ᾿ αὐτὸ σημαινομένυ μὴ διωρισμόν τῷ δύ. γιςοι, ἐν δὲ ταῖς ἀσυλλογίςεις. ταῖς ἐχϑσαις ὰ ἀποφατοιὸν χκα- 

ναοὶ ἀληθὲς αὐὺ εἶναι, ὺ εἰ μηδενὶ ὑπάρχει ὃ χα μβάνεταί τινι 10 θέλων ᾧ ἄσαις ἀ ἀνομοιοχήμοσι συνάγεταί τι ἀπὸ τῷ ἐλάττονος ὅρυ 
μὴ ὑπάρχειν, ὡς ἤδη προεῖπον. ΑἸεχ. ἢ, 21 ὁ 54. πρὸς ἐν μείζονα. αὖ δέ εἰσιν ἐν πρώτῳ χήματι δύο συμπλοκαί, 

265 δαςήματα τὰς προτάσεις καλεῖ δὲ ἦν ἐν τοῖς ἔμπροινεν ἥ τε ἐκ καθόλν καταφατοιῆς τῆς μείζονος ᾧ καθόχε ἀσοφατοεῆς 
2: ὔπομεν αἰτίαν, τ᾽ “ἂν ζῆλον λέγω γεωμετρικόν" ὥσπερ δ ἐκεῖ- τῆς ἐλάττονος, ᾧ ἡ ἐξ ἐπὶ μέρυς παρα φαταῆς τῆς μείζονος ἢ 

νει τὰ ᾿ὶ σημεῖα πάντων ἁπλέςερα ἄντα ὶ οἷον ἀρχοειδέςερα ὅρεως καθόλυ ἀποφατικῆς τῆς ἐλάττονος. αἱ γ) παρὰ ταύτας συζυγίαι 

καλῶσι, τὰ δὲ ἀπὸ τύτων, τυτέςι τὰς γραμμαῖς, διαςήματα, 15 ἢ συλλογιςικαί εἰσιν ἢ ὁμοιοχήμονες ἣ ἐκ ἔχυσαι τὴν ἐλάττονα 
ξτν τὰ ἐκ τύτων συγκείμενα χήματα, ὃν αὐὸν τρόπον ἡ αὐὸο καθόλυ ὠποφατικίν" ὧν ὃν Κα ὄγδοον “ὃν δὲ ἔννατον Θεόφραςος 
ὲ ὄνομα ὶὶ ὃ ῥῆμα, ἅ ἐςιν ἁπλώςερα ἡ εἰς ἃ ἀναλύεῦ ὁ συλλο- λέγει. συνώγεῦ δὲ ὐτισρεφομέιν ἀμφοτέρων τῶν προτάσεων 
γισμός, ὅρυς ὠνόμασεν, τὰς δὲ ἐκ τύτων συγκειμένας προτάσεις ἐπὶ μέρυς ἐποφατοῶν ἀπὸ τῷ ἐλάττονος ὅ ὅρω πρὸς “ν μείζονα, 
διαςήματα, τὰ δὲ ἐκ τύτων αὐτῶν χήματα. ἘΌΒΟΡΗ. ἔ χχιπ. συμπέρασμα, ὃ εἰ Κ ἀντέςξρεφεν, ἦν ἂν ἀναγκαίως ᾧ προηγυ- 

τὴ δῆλον δὲ “ὃ αἴτιον τῇ τὰς τοιαύτας συμπλοκὲὶς πασας ὠσυλ- 20 μένως ἑκατέρα τῶν συζυγιῶν συλλογιςικὴ δι᾽ ἐἀντισροψῆς τὸ 

2, γίξυς εἶναι" τῷ 5 μὴ εἰλῆφθαι καθόλ» ὁ πότε ΠῚ φ' ταὐὴν δὲ μαηρευμαξὺς δευινύυσα “ἃ προκείμενον" ἐπεὶ δὲ μὴ ὴ ἀντιςρέ- 
ἀμφοτέροις κοινωνῶν ἀλλὰ δυνάμενος τίθεϊχ, κατ᾽ ἄλλο ᾧ ἄλλο ᾧει, πρὸς ' τὴν τῷ προκειμένυ δεῖξιν ἀσυλλόγιςοι αἱ συζυγίαι, 
φ(εδὸν ἐδὲ μέσος ἐςὶν αὐτῶν. εἰκότως δὰ ἐκ δύο ἐπὶ μέρυς προς ἄλλο μέντοι δύνα δι᾽ αὐτῶν συλλογιςοιῶς συνώγεῶζς. ἐπιση- 
τάσεων ἐῥδὲν συνάώγε συλλογιςικῶς, ὅτι κεῖ ἡ συλλογιςιοὴ μανύμεθα δὲ περὶ αὐτῶν, ἐπειδὰν κατ᾽ ἐκείνως γενώμεθα τὸς 
πίςις διὰ τῦ καθόλυ πιςϑοχ, ᾧὶ δεικνύναι τι τῶν ὑπ᾽ αὐτό, ὅσοι 25 τόπυς. ΑἸεχ. ἢ, 22 ὁ 84. 
δὰ ἡγθνθ ἐ ἐκ δύο ἐπὶ μέρυς συλλογιςικῶς τι συνάγεοχ, υὡς οἱ τὺς ζητεῖ ἢ εἰ φύσει ἐ ἐν δευτέρῳ χήματι μείζων τις ἐξὶ καὶ ὃ ἐλάτο οι. 

παρὰ τοῖς ΣΣτωϊκοῖς λεγομβὺς ἐμεθέδως περαίνοντας παρεχόμε- τῶν ἄκρος, καὶ αὶ τίνι ὅτος χριθήσεϑ;: ἐς ἂκ ̓ δι ἐς ὡς Ἑρ- 

νοι εἰς δεῖξιν τύτω ᾧ ἄλλα τινὰ παραδείγμωτα ἀθροίζοντες, ἢ μᾶνος οἴεῦ, ἐν τῷ δευτέρῳ σήματι ὃν μεΐζονα ἃ ἄκρον εἶναι, ἐὰν 

διαβαλλέτωσαν τὰ ὑπ᾽ ᾿Αριςοτέλες εἰρημένα παραϑείγματα εἰς ἀμφότεροι ὁμογενεῖς ὦσιν ὧν ὁ μέσος κατηγορεῖ), “ὁ ἐγγύτερον 
ἔλεγχον τὸ εἶναι ἀσυλλόγιςον τὴν τοιαύτην συμπλοκήν, δείξαντες 80 τῶ κοινῶ γέυς αὐτῶν" ἂν Ρ ὦσιν οἱ ἄκροι ὄρνεον ἢ ἄνθρωπος, 

αὐτὴν ψευδῆ, ἡ λέγοιεν ἄν τι" εἰ δὲ μή, ἴξωσαν ὅτι ἱκανὸν ὺ “ἢ ἐγγυτέρω τῷ κοινῦ γόώυς αὐτῶν τὸ ζν ὄρνεον τὸ ἀνθρώπυ, 

βρέ παρατεθὲν ἀσυλλόγιζον ἐργάζενν, συζυγίαν, πρὸς τῷ ᾧ τὰ καὶ ἐν τῇ πρώτη διαιρέσει, δὶ ἣν ἢ μείζων ἄκρος, ὁ δ ὄρνεον, ἢ κα- 

παραδείγματα ἃ παρέχονῃ μὴ τοῖς λαμβανομένοις ὶ τεθειμένοις θόλυ ἐν τοῖς ὁμογενέσιν ὁ ὅγτως ἔχων πρὸς “ὃ κοινὸν γένος μάξωνς 

ἔχειν ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον “ὁ δι μηϑρασμεὶ μηδὲ τῷ ταῦτα εἶναι εἰ δ᾽ εἶεν ἴσον ἀφεςῶτες ἀμφότεροι τῷ κοινῦ γένος, ὡς ἵππος ἢ 
ἀλλὰ τῷ ἀληθὴ εἶναι ἐπ’ αὐτῶν τὴν καθόλν πρότασιν, παρ᾽ ἢ 35 ἄνθρωπος, δεῖν περισκοπεῖν “ἐν μέσον “ἦν κατηγορώμενον αὐτῶν, 
ἔχοντες ὃ συμπέρασμα, ἐν τῇ τῶν προτάσεων συλλήψει παρας- τῦνς Κὶ δι’ αὐὸν κατηγορεῖ: τίνος δὲ δι᾽ ἄλλον κατηγορύμενον, 
λείποντες ἐκείνην, τὴν ἐλάττονα εἰς δύο διαιρῶσιν" πάντες ἡδ ὅτως ᾧ συγκρίνειν ὃν δὶ ὃν κατηγορεῖ ἢ τὸ ἑτέρυ τῷ δι’ ὃν καθ᾽ ἑαυὺν 
συνάγυσι τῶν λογομένων ὑπ᾽ αὐτῶν ὠμεθόδως περαίνειν οἱ τὸς κατηγορεῖ ἢ... “ἃ δὴ ταῦτα λέγειν, ἜΝ αὶ φύσει δεικνύναι 

δύο προτάσεις ἐπὶ μέρες ἔχοντες. ῥᾳίδιον δὲ ἐπὶ τῶν παραδειγμά- ἐν τῷ δευτέρῳ ήματι “ὃ μεῖζον ἄκρον, πρὸς τῷ περιεργίαν ἔχειν 
τῶν ὧν παρέχον; τῦτο δεικνύναι. ἢ τἄλλα δὲ ὅσα ἡμαρτημέ- 40 δὲ ἀληθές ἐςιν... ᾿ ἐδὲ ἁπλῶς πάλιν ῥητέον μείζονα ὺν 
νως λαμβώυσι, βιαζόμενοι δερινύναι συλλογιςικὴν τὴν τοιαύτην ἐν τῷ συμπεράσματι τὸ συλλογισμῦ κατηγορύμενον, ὡς δοκεῖ 
συζυγίαν, καὶ χαλεπὸν ἐλέγχειν. ΑἸεχ. ἔ, 22. γισίνε; δδὶ Ὁ ὅτος δῆλος" ἄλλοτε γδ ἄλλος αι, ἐχ ὡρισμένος, 

2: διὰ ταῦτα μάλιφα πρῶτον τῶτο “ὃ χῆμα. διὸ ᾧ αὐὸς τῷ ἀντιςρέφειν τὴν καθόλυ ἀποφατικήν... ὥςε καὶ ἃ συμπέ- 
Ὦ ναῦτα πάντα προειπὼν ἐπήνεγκε “καλῶ δὲ “ὲ τοιῶτον «ἣμα ῥέσμα, τῷ μείζονος δεικτικόν, ἀλλὰ “ὃ λαβεῖν τινὰ μείζονα αἴτιον 

πρῶτον, ὡς Ἀπυσεδυβοῦς τὸς αἰτίας τῷ τῦτο εὐλόγως καλεῖν 45 τῷ ἢ ἐν τῷ συμπεράσματι τῶτον κατηγορεϊους. ἀλλ᾽ ἐδὲ λέγειν 
πρῶτον. αὐὺς Κ' τύτυς τὺς ἐγκειμόυς συλλογισμὸς δ΄ ἔδειξε οἷόν τέ ἐςιν ὅτι μηδὲ ἔς! τις ἐν αὐτῷ μείζων... δεῖ δὴ μείζονά 
προηγυμένως ἐν τῷ πρώτῳ χήματι γινομένυς, Θεόφραςος δὲ τε ἡγεῖοϊς ὅρον ἢ πρῶτον τιθέναι, ὃν ἐν τῷ γμβλδιωὶ βυλόμεθα 
προςίθησιν ἄλλυς πώτε τοῖς τέσσαρσι τύτοις ὠκέτι τελείως ὠδ᾽ δεῖξαί τε ἢ συναγωγεῖν, ὃν κατηγορίμενον ἔχομεν" πᾶς δ ὁ 
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464 . ΕΙΣ ΤΟ ᾺΑ ΤΩΝ 

συλλογιζόμενος ὁρίσας παρ᾽ αὐτῷ πρῶτον ὃ βύλεῦ δεῖξαι, ὅτως συναχθήσεϑ, “δ ὁ ν' ὁ παντὶ τῷ ξ΄. τοιῶτός ἐ ἐσιν ὁ ὑποσυλλογι- 
εἰς τῦτο τῶν οἰκείων εὐπορεῖ πρξώσειν:; ΑΙεχ. ἢ 28 ὁ - 2ᾷ 6. ικὸς ὑπὸ τῶν νεωτέρων λεγόμενος, ὅ λαμβάνων ἃ ὰ ἰσοδυναμῶν 

τὴν κυρίως ἃ μέσην τάξιν ὁ μέσος ὅ ὅρος ἐκβεβηκὼς λοιπὸν εἴ προτάσει τὴ συλλογιςικῆ, ταὐὲν δὲ καὶ ἢ ἐκ ταύτῃς συνάγων" 

δἴω τῶν ἄκρων τίθεῦ, ἀλλ᾽ ὑπεράνω τύτων ἢ ὑποκάτω. ἀλλ᾽ εἰ ὃ 55 τοὶ μὰ ὑπάρχειν τῷ μὴ παντὶ ὑπάρχεν ἰσοδύνα μον ὃν με- 
ἔὶ ἐπάνω ἦ ἥ ὡς ἀμφοτέρων κατηγορεῖοϊ, καλεῖ τὴ θέσει πρῶτος, 5 τεϊληπῷ. δας ἐκεῖνοι ἅ' λέγυσι τὲς τοιότως. συλλογισμὸς εἰς 

εἰ ἃ δὲ κάτω ες ὑποκέϊος, Κπλάῃ δεύτερος. ΙΟΆι. ΡΙΙ. ἔχχαδ. τὴν φωνὴν ᾧὶ τὴν λέξιν ̓ βλέτωνεὶ» ἀλλὰ ᾿Αβεπέλης πρὸς τὰ 
ὲ δὲ “ὥςε ἔφαι ὁ ὃ αὐτὸς συλλογισμός" προσέθηκε δεικτικὸν σιμανήμνο ὁ ὁρῶν ἐφ᾽ ὧν ὁμοίως σημαίνεξ, κα πρὸς τὰς φωνάς, 

ὃν ὅτι διὰ τῷ αὐτῶ τυέγσμα ̓  τῶῦτο δειχθήσεῦ ὸ συ μείς ἐν αὐτόν φησι συνάγεςχ, συλλογισμὸν αὶ ἐ ἐν τὴ τοιαύτη τῆς λέξεως 

ράσμα, “ὃ ν' μηδενὶ 4} ξ΄, δι’ δ᾽ ἐδείχθη ἡ “ὃ ξ΄ ὀδενὶ Η:3 ν. ἐν τῷ συμπεράσματι μεταλήψει, ἂν ἦ ἥ συλλογιςοιὴ ὅλως συμ- 

ἐδείχθη δὲ ἐκεῖνο συναγόμενον διὰ τῷ δευτέρυ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ 10 πλοκή. ἄξων δὲ ἐπίσησαὶ πῶς ἡ εἰς “ἃ ἀδύνατον ἀπαγωγή, 
σχήματι, ἐντιςραφείσης τῆς καθόλυ ἀποφατικῆς, ὥςε ὸ τῶτο δι᾿ ἔξωθεν τὴν ὑπόθεσιν πρὸς τὴν τῦ προκειμῶν δεῖξιν λαμβάνυσα, 

ἐκείνυ " “ὃ γδ ἀντιςρέφειν “ὃ καθόλυν ἀποφατοιὸν αὑτῷ, ὅπερ ἦν ἐςὶ συλλογιςική. ΑΙεχ. ἢ. 27. 
συμπέρασμα, κεῖ ὁμολογόμενον, ἢ δὲν δεὶ ἄλλε συλλογισμῶ ὺ ἄξιον, φησὶν ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος, δύο τνὸ ζητῆσαι, 275 
τινὸς πρὸς τῦτο. ΑἸοχ. ἢ, 25 ὁ. ο τῦτο καὶ πῶς ἐν τῇ πρέπει μο λέξαι πρω ἃ ὡς ἐπὶ τῆς παντὶ 

τῶν συλλογισμῶν οἱ β' ἐπ᾽ εὐθείας ἀποδείκνυνῆ, οἱ δὰ δι᾿ (5 ἡ τυὶ καὶ ὃ ὀδενὶ ἡ ὶ παντί, ἐπ πὰ μψφντέρων ἕξιν εὐπορᾶν ὅρων “ὃ 
"ἀντιςροφῆς, οἱ δὲ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, ἥντινα ᾧ παντὶ ᾧ ἐδενὶ συναγόντων, παρακατιων δὲ ὥσπερ φύτῷ ἐπιλα- 
καλῦσι κύκλῳ δεῖξιν. ᾧ ἐπ᾽ εὐθείας (ἃ πάντες οἱ ἐν τῷ πρώτῳ θόμενος φησὶν ὅτι ἔςι [ᾧ εὐπορξῖν ὅρων “ἃ ὀδενὶ συναγόντων, ὁ 
᾿χήματι ἀπεδείχθησαν, δι᾽ ἀντιςροφῆς δὲ ἢ τῆς εἰς ἀδύνατον μὴν ἃ παντί (ρ. 27 ὁ 16). βι ζητητέον πῶς φησὶ διὰ τῦτο 
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᾿ ἀριθμῷ μονὰς ἔχει ἄμφῳ. εἰ δέ ἐςι μενὰς ὃ ἀδιαίρετον ἐν 
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ἀπαγωγῆς οἵ τε ἐν τύτῳ ᾧ τῷ τρίτῳ χήματι. 1οὁἈ. ΡΒ]. μὴ εὐπορεῖν ὅρων ὃ παντὶ συναγόντων, διότι ὃ καὶ παντὶ συνάγεῇ 
ἢ, Χκιν ὁ. ' τὺ συμβήσε ὃ παντὶ κα ἃ. ἐ παντὶ συνάγει, ὅπέρ «ἀδύνατον. 

φανερωτερον δ᾽ ἂν εἴη “ὃ λεγό "πώ, εἰ ἐλίθος τεθείη" πάλιν Ὁ ἀντίφασις ᾿ γάρ, εἴγε ἢ Τὐλλυγισιναι: ποτε ἀντίφασιν συνώγως- 

αἱ Τὰ προτάσεις ἀληθεῖς ὁμοίως" ἡ ἡ) ὁσία ἢ ζῴῳ παντὶ ἡὶ λίθῳ, σιν" ὁ γὅ ὃ τοὶ συνάγων παρὰ τὴν διάφορον ὕλην, ὡς ἀνω-. 
ζῷᾷον δὲ ὀδενὶ λίθῳ. “ὃν δὲ ἀριθμὸν αὐὸς ἤτοι ἀντὶ μονάδος τέρω εἴρη, “ὃ παντὶ αὶ ἐὶ παντὶ συνάγει. πρὸς ( ὧν ὃ α΄ φαΐ 
ἔλαβε" λέγυσι γδ τὴν μονάδα ὀσίαν" κἀ γάρ φασιν αὐτὴν ποσὸν ὅτι ἐκ ἐναντιδἢ ἑαυτῷ ποτὲ Κ' λέγων ὅτι ἔςιν εὐπορεϊν ὅρων “ἃ 
τῷ μήτε συνεχὲς εἶναι μήτε διωρισμένον, ὀσίαν δὲ τῷ τῶν ἐναν- 28 παντὶ ἡ ὀδενὶ συναγόντων, ποτὲ δὲ μὴ εὐπορεῖν τὸ παντὶ συνὰ- 
τίων εἶναι δεντυκάν" ἐναντία δὴ ἡ. ἀρχὴ ὁ ὃ πέρας, ἅπερ ἐν μηβῥων πρὸς ἄλλο γδ ἡ ἄλλο ὠπιδὼν τῦτο φησίν" δὰ τινί ποτὲ 

ἐν κα τῷ παντί ἰσοδυναμεῖ ποτὲ δὲ τῷ ἀ παντί... πρὸς ἂὲ ὃ β' 
βοσῷ, ὸ σημεῖον “ὃ ἀδιαίρετον ἐ ἐν μεγέθει, ἡ νῦν “ὁ ἀδιαίρετον ἐν φαϊᾷ' ὅτι ποτὲ ' δυνατόν ἐςιν ἀντίφασιν συνάγει, ποτὲ δὲ ἀδύ-. 
χρόνῳ, εἴη ἂν ἐν γένεσι τύτοις" ταῦτα 7 ποσά. ἔτι ἡ μονὰς νατον. οοἀ. Ἀερ. 2061. 

μέρος ἐςὶν. ἀριθμῶ" ὁ γδ ἀριθμὸς σύγκειῷ, ἐκ μονάδων, “αὶ δὲ τῷ 30 δόξῃ δὲ προχρῆς τῶν Πιυθωγορικῶν, οἷς ἐδόκει καὶ ἶ ἀνϑοι ὁσίαν 
ποσῶ μέρος. ποσόν. ᾿ἄμεινον δὴ λέγειν αὐὲν καινότερον κεχρῆοχ εἶναι, ὥσπερ ᾧ πρὸ ὀλίγα τῷ ἀριθμῷ. ἡ δὲ αὐτὴ δῆξιο, κἂν ῖ- 
τῷ παραδείγμῴτι, ὥσπερ ἦν ᾧ ἐπ᾽ ἄλλων χρώμενος εὑρεθήσε ἀντὶ τῆς μονάδος ληφθῇ λίθοι, ΑἸεχ. 27... 
αὶ πάνυ ἐξητασμέναις τοῖς παραδείγμασιν, ἐπεὶ ἡ τῶν Τηυθαγο- ᾿ παραδείγματα τὸ ἃ παντί ὕτως. ζῷον τινὶ ἀσίᾳ, ζῷον 
τὰ ἡ δόξα. ἐσίαι ἡδ κ' τὸς ᾿υθαγορικὲς οἱ ἀριθμοί, εἴγε ὑδενὶ λίθῳ, ἡ συμπέρασμα ἐσία παντὶ μίθῳ. ἀντὶ δὲ τῷ »έθα 

ἀρχαὶ τῶν ἐσιῶν. αἴτιον δὲ τῷ μὴ εἶναι ἐν δευτέρῳ χήματι 35 αὐὺς ἐν τῷ ἐλάττονι ὅρῳ μονάδα ἔλαβε κ᾽ τὺς Ἰπυθαγορικες, ὡς 
συλλογιςικὴν συζυγίαν. τὴν ἐκ δύο καθόλυ. καταφατικῶν, ὅτι ὁ εἴρηῦ, τὴν μονάδα ἐσίαν καλῶν. 1οΆ. ῬΆΙ!, ξ, χχν. 

μέσος ὅρος ἀμφοτέρων κατηγορεῖ), μείζων δὲ ὁ κατηγορέμενος" ἰφέον δὲ ὅτι ἡνίκα συνάγει “ὠσία, πάσῃ μονάδι," μονάδα: 
μείζων τοίνυν ἀμφοτέρων ὧν δύνα κατ᾽ ἄλλο ἔν πὸ μέρος λαμβάνει τὰς ἰδέας. φησὶ δὲ ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος, ἀλλ᾽ εἰ 

τὸ ἑτέρω ἄ ἄμα "ατηγορεῖος, κατ ᾿ἄλλο δὲ τῷ δτέρε; ὃ ὅτως ἐδὲν τῶτό ἐςιν ἀληθές, ψευδής ἐςιν ἡ ἐλάττων πρότασις ἡ λέγυσα 

γίνεῦ κοινὸν ἔχοντα τὰ ἄκρα πρὸς ἄλλα, ἂν κατ᾽ ἄλλο κοινω- 40 ζῷον ὁδεμιᾷ μοναδι" ὸ αὐ τος δον τῶν ἰδεῶν κατηγορεῖ ἢ κα- 

νῶσι τὸ μέσυ δεῖ γάρ τινος ἑνὸς ᾧὶ τῇ αὐτῷ κοινωνεῖν τὸς ἄκρυς, τηγορικῶς. μήποτε ὅν ληπτέον ἀντὶ μονάδος λίθον, ἵνα ὑπάρχει 

εἰ μέμαι συλλογισμὸς ἔσενχ, ΑΙες. [.26. οἴ, ΙοἈ. ἘΜῈ ἔχχν, τοιῶτον “ὁ λεγόμενον, ζῷον τοὶ ὀσίᾳ, ζῷον ἐδενὶ λίθῳ, ᾧὶ συνα- 
ἐπὶ τῷ τινὶ μὴ ὑπάρχειν τὴν δεξα ποιησίμενος, ἐπεὶ “ὃ τινὶ γη2 ἐσία παντὶ λίθῳ ἢ τὰ ἑξῆς. οοά. Ἀεβ. 2061. ᾿ 

μὴ ὑπάρχειν ἴσον δυνάμενον τῷ μὴ παντὶ φ τὴν λέξιν ὀάφίρα, δεῖ προυλήκης τινὸς ἔξωθεν ὁ λόγος ὃ τος, πάτε ἔξαι ἃ ὃ πέτεξτο 

ματαλαβωὼν ἀντὶ τῷ ὃ μ' τινὶ τῷ ξ΄ μὴ ὑπάρχειν τίθησι “ὃ μ' Κὶ 45 ἐκ ἔξαι συλλογισμός, ὁμαιοσημόνων αὐτῶν ὀσῶν" εἰ γδ μὴ πρασυ- ἴ- 
παντὶ τῷ ξ΄ ὑ ὑπάρχειν, ὺ λέγει “ὃν αὐὲν συλλογισμὸν ὶ διὰ τῆς πακύσωμεν τῦτο, εὑρεθήσεῇ ψευδὴς ὁ λόγος. Ιοὶι. ῬΆΪ. ἢ χχτε, 
αὐτῆς δείξεως, κἂν εἰς τὴν λὲν ταύτην μεταληφθὴ ὃ ὃ ἐπὶ μέρους ᾿Αριςοτέλης ἦν ὅτως διέλαβε τὰς προειρημένας συζυγίας 275 

ἀποφατικόν" ὁμοίως δ ᾧ “ὃ συμπέρασμα τὴ λέξει διοίσει" ὅτι ἀσυλλόγιςοι, τῷ εὐπορῆσαι ὕλης ἢ τῷ παντὶ ἡ μηδενί" ἱκα. 15: 



Γὴ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 168 

νὴν 5 ταύτην ἡγεῖ) διαβολὴν ἀσυλλογίςυ συζνγίας, ἐδὲ ἡγέδ τὸ Ἃ μέσυ Μόνον, ὑπόκειἢ δὲ τῷ μείζονι" ἐν τῷ συμπεράσματι 

δυναὼχ, διαβαλλεὼς τὰς προειρημένας συζυγίας, κἂν δείξη τις δὶ ὁ μέσος μόνως ὑπόκειδ, ὀδέποτε δὲ κατηγορεῖ, διὸ μεῖ ονᾶ 

ὅτι μηδενὶ ὺ τοὶ ὃ ν΄ τῷ ξ΄, διότι ἀντιφάσεις ταῦτα, ὡς ἄλλοι ὅρον “ὃν πορρωτέρω τὸ μέσυ φησίν. πορρωτέρω δὲ ἂν εἴ κ,, 
τέ τινες τῶν ἀρχαίων καὶ ἢ ἝἙρμῖνος } λέγει. “ἐφ᾽ ἧς ὃ συζυγίας" συγγένειαν τῷ μηδὲ ὅλως βοτηγόβυ εν ὃ ἀὲ δὲ καύσων με ὁ ἀὲ' ἔξοκιμος 172. 

φησί “τὴν ἀντίφασιν ἕνεςι συναγομέηῳ δεῖξαι, εὔλογον ταύτην 5 κατηγορύμενος ἢ ὑδέποτε ὑποκείμενος. ὅπερ ἐςὶν ὁ με: ων" 

μηδὲν ἀσυλλόγιχον λέγειν τῆς ἐν ἡ τὰ ἐναντία συνάγε" ἀσυνυΐ- ἐγγίων δὲ μῶλω ὁ ποτὲ ἃ ὑποκείμενος ποτὲ δὲ κατηγορώμενος, 

παρκτα ηἡδ ᾧ ταῦτα ὁμοίως ἐκείνοις.᾽ ᾧ παρατίθε ὅρως τῇ ὅτος δέ ἐςιν ὁ ὁ ἐλάχιςος. ΟΊ, ΡΒ]. ἢ χχνὰι ὦ. 

τοί, ἄψυχον - ἔμψυχον - σῶμα σάρκινον" “ὃ γδ ἄψυχον ἐμ- ὁ δέ γε Θεόφραςος ὁ τῷ ᾿Αριςοτέλυς μαθητὴς ἢ αν- 289 
ψύχῳ Καὶ ἐδενί, σωματι δὲ σαρκίνῳ ἣ ᾧ ἁπλῶς σωματί τινι ἐχ δρος ὁ ὁ ἀμφοτέρων ἐξηγητὴς ἑτέραν τάξιν ἐἐδια ον: ἀφεω- ἴ- 
ὑπάρχει, ἢ “ὁ ἔμψυχόν τινι σαρκίνῳ σώματι ᾧ ἁπλῶς τινὶ 10 ρακότες πρὸς “ὃν τρόπον τῆς ἀποδείξεως, τὴν γδ παρ᾽ ἡμῖν τρίτην, Ἅε σράναγς ζ, 
σώματι ἀχ ὑπάρχει. τῶτο δὴ ὀδαμῶς ὑγιὲς ἐδὰ αὔταρκες ες τὴν ἔχυσαν τὴν ἐλάττονα παντὶ τὴν δὲ μείζονα τοί, τετάρτην 
συζυγίας διαβολήν" συγχωρηθήσεϊ ἅ' γ) τύτῳ μηδέτερον συνά- τάττει ὡς δεομένην δύο ἀντιςροφῶν, ὡς δειχθήσεϊ, τὴν δὲ παρ᾽ 
γεὰκ συλλογιςικῶς, διότι ἐςὶν ἀναιρετικά, ἐῤεῖ μέντοι τις ὅσον ἡμῖν τετάρτην τρίτην τάττει ὡς μιᾶς ἢ μόνης δεομένην ἀντιςρο- 
ἐπὶ τοῖς κειμένοις δύνασχ, συνάγει, ἐπὶ μέρυς ἀποφατικόν... φῆς. ἢ πάλιν τὴν πέμπτην τὴν παντὶ ὁ παντὶ ἔκτην τάττει 
ἡ χρῆσις ἦν ἢ χρὴ Ἕρμῖνος, ὑχ, ἱκανὴ διαβάλλειν συζυγίαν ἢ 15 ὡς γρεύνσαν τῆς κρείττονος πασῶν ἀποδείξεως τῆς ἐπ᾽ εὐθεῖαν, 

ἀσυλλόγιςον ἀποφῆναι. διὸ εὐλόγως ̓ Αριςοτέλης ἐλέγχει τὰς μόνον δὲ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δειινυμένης. τὴν δ᾽ 
ἀσυλλογίςυς μόνη τῇ τῷ πανὺς ἢ μηδενὸς παραθέσει. ΑἸεχ. ἵκτν τὴν τοὶ ἡ ὸ ἐδενὶ πέμπτην τάττει υὑς κτ' ἄμφω δεικνυμένην, 
ξ. 28 ὃ :4ᾳ. ἡ ἐπ᾽ εὐθείας ᾧ δι᾿ ἀδυνάτυ. ἔλθωμεν ἐντεῦθεν, εἰ δοκέ, ἐπὶ τὸς ᾿ 

2: παράδειγμα τὸ βμιβοὶν ὑπάρχειν ὅτω" ζῷον ἐδεμιᾷ χιόνι, ἀποδείξεις. εοά. Ἀςρ. 2061. 
16 ζίβον καὶ παντὶ μέλανι, ἡ συμπέρασμα, χιὼν ὀδενὶ μέλανι. Τοβ. 20 ἃ μὴ καθόλω αὶ τὸ μηδετέρας ὅσης καθόλν σημαντικόν ἐςιν 

ο ΡΆΜΙ͂. ἢ χχνι ὃ. (ἀδύνατον γάρ, ὡς εἰρήκαμεν ἤδη, ἐκ δύο ἐπὶ μέρυς προτάσεων 
2: ἀδιόριςον καλεῖ “ὃ τινὶ μὴ ὑπάρχειν, διὰ “ὃ μὴ ὴ ἔχειν, ὡς εἴπο- συλλογισμὸν γενέϑχ) ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ἐξ ἀμφοτέρων καθόλυ. ΑἸοχ, 
᾿ μεν, ὡρισμένην τὴν σημασίαν, ἀλλὰ δυνατῶς ἡ ἀντὶ τῆς μερυιῆς ἔ. 81 ὁ. 

καταφατικῆς λαμβάνεοχ, κα ὶὶ ἀντὶ τῆς καθόλω ἀποφατικῆς. ἐπεὶ τινὲς ἢ ἅ ὅν οἴονἢ Ἢ τι λαβόντες αἰδ)ητόν τι ὄν, γ᾽ τύτυ ἢ 286 
ὅν, φησίν, ἀδιόριςος ἡ σημασία, ἐὰν ληφθὴ ἡ ἰσοδυνα μῶσα τῇ κα- Ὁ συνημμένι ἢ ἣ κεχωρισμένυ ἔχειν ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ ὶ κατηγορύμενα δ 
θόλν ἐποφατιχῇ, δῆλον ὅτι ἀσυλλόγιςος ἔξαι. ΙοᾺ. ῬΆΙ ν.. αὐτῦ. εἰ δ᾽ ἐκ πλειόνων ὑποκειμένων λαμβάνοιτα, ἐχ ἐν ἔςαι. 

2: εἰπὼν δὲ “ἀλλ᾽ ὑδ᾽ εἴ τοι ἑκατέρῳ ὑπάρχει ἣ μὴ ὑπάρχει," ΑἈΙεχ. ἢ. 82. 
δι διλονότι ἑκατέρῳ τινὶ ἣ μὴ τοὶ προσέθηκε ὁ “ἢ μηδετέρῳ πανί), ἀλλὰ ᾧ α ἰκϑέχ, ἕνεσι προχρησαμένυς ὃ ὁμοίως πάλιν δεῖ- 28. 

τὴ λέξει διαφέρον τὰ ἑκατέρῳ τινὶ μὴ ὑπάρχεν " ἀμφότερα  ἕξαὶ ἢ τῦτον, εἰ μὴ ᾧ αὐὺς ἐμνημένευσεν" ἂν γάρ τι τῷ σ΄ 

διλωτοιί ἐςι τῶν ἐπὶ μέρος ἀποφατικῶν. ΑἸεχ, ἔ. 29 ὁ. 80 αἰω)ὸὲν λάβωμεν τιῷ τῦτο ἐναργῶς ἐν τὶ τῷ ρ΄ εἶναι ἡὶ μετέχειν 
2 ἐξ δ ὑπτωῦ συλλογίσιεον ἐν τύτῳ τῷ χήματι (τῷ τρίτῳ), αὐτῷ, τῷ δὲ π΄ μὴ κοινωνεῖν, φανερὸν ἔςαι ὅτι “ὃ π' τινὶ τῷ ρ΄ ἐχ 

 ἐρρῶτος ἢ ἂν αὐτῶν εἴη τὴ τάξει ὁ ἐκ δύο καθόλυ καταφατικῶν ὑπάρχει" τύτῳ 75 τῷ ἐκκειμένῳ ἢ εἰλημμένῳ ἐχ ὑπάρξει ὄντι 
ἐπὶ μέρυς καταφατικὸν συνάγων χτ᾿ ἀντιςροφὴν τῆς ἐλάττονος τοὶ τὸ ρ΄. ἰά. 18. 
προτάσεως. δυύναῦ δὲ ᾧ τῆς μείζονος ἀντιςραφείσης γενέοχ, τον δὲ “ὃν συλλογισμὸν οἱ περὶ Θεόφραςον τέταρτον 28) 

ἀλλὰ δεήσει ἡ “ὃ συμπέρασμα ἀντιςρέφειν. διὸ αὶ τῦτόν τίνες 85 ἔταξαν, ὅτι ἐδεήθη δύο ἀντιςροφῶν, ᾿Αριςοτέλης δὲ τρίτον, ᾧ ἷ" 
ὃν συλλογισμὸν προςιθέντες ὡς ἄλλον τῷ πρὸ αὐτῶ, ἑπτά φασιν ἴσως διότι ἐν τρίτῳ χήματι ἡ ἐλάττων ἣν πρότασις ἡ κῦρος 
ναι τὰς ἐν τύτῳ τῷ “ήματι συλλογισμες. πρώτη δὲ αὕτη ἡ ἔχυσα μάλιςα" ἀδιαφόρως γδ ἐν αὐτῷ ἔχει ἡ μείζων, ἡ »π' ὃ 
συμπλοκὴ διὰ “ὃ ᾧ ἐκ καθόλω ἀμφοτέρων εἶναι “χαταφατοκῶν. ποσὸν ἢ Φ' ὃ πον, ἡ δὲ ἐλάττων πάντως τῷ ποσῷ κεκοσμῆος 
ἐκιζητήσῃ δ᾽ ἄν τις τί δήποτε ἐν τῷ δευτέρῳ χήματι δύο ἦσαν βυλεν, ἢ παρ᾽ αὐτὴν ἢ συλλογιςυὺ ἢ ὠσυλλόγιςοι γίνονἢ αἱ 
συμπλοὴὺ συλλογιςυὴ ἔχυσαι τὴν ' ἑτέραν ἐαϑίνι ἀποφατικὴν 40 συμπλοὼ τῶν προτοίσεων. ΙοἈ. ῬΆΠ]. ἢ χχυπιὶ ὅ. ᾿ 

τὴν δ᾽ ἑτέραν κἀθόλε καταφατικήν, τῷ ποτὲ αὶ τὴν μείζονα ποτὰ σημειωτέον δὲ ὅτι χρῆϑ τε δι’ ἐκθέσεως τρόπῳ ἡ; ἐπὶ τῶν 285 

δὲ τὴν ἐλάττονα σαν καθόλε ἀποφατοεὴν ἀντιςρέφεος" ἐν δὲ ἀποφατικῶν. ταύτην ἡ ἡμεῖς τὴν συζυγίαν τελευταίαν τῷ συλ- Ὧ" 
τῷ τρίτῳ χήματι ὀκέτι λέγον, δύο εἶναι συμπλοὰ συλλογιςοὺὴ λογισμῷ ἐθήκαμεν, ἐπεὶ μὴ δὲ ὠντιςροφῆς οἷόν τε δῆξαι συνα- 

ἐκ δύο καταφατικῶν καθόλυ, καίτοι ἡ ἐπὶ τύτων δυναμένης ποτὲ γόμενον δὶ᾽ αὐτῆς. ΑΙεχ. ἢ. 88. 
ἢ τῆς ἐλάττονος ποτὲ δὲ τῆς μείζονος ἀντιςρέφεωίςζ. ΑἸεχ. 45 τὴν δι’ ἐκθέσεωϊς φησι δεῖξιν" εἰ γδ λευκὸν καὶ παντὶ Ὶ ἀνθρώπῳ, 
680 ὁ. ἃ δὲ ἕξω παντὶ ἀνθρώπω, ἐὰν ληφθῇ τι τῷ ἀνθρώπου ᾧ ᾧ μὴ ὑπάρ- 

38 ὃ μείζων ὅ ὅρος ἐν τύτῳ τῷ «ήματι δὲς κατηγορεῖ, τῶ τε χειν ὃ λευκόν, οἷον ὁ Αἰθίοψ, ἔςι δὲ τῦτο τῦ ζῷν μέρος (παντὶ. 
Δ Ὁ μέσυ αὶ τῇ συμπεράσματος, ὁ δὲ ἐλάττων ἃ ἅπαξ κατηγορεῖ ἢ͵ ηδ ἀνθρώπῳ “ὃ ζῷον ὑπάρχειν, δῆλον ὅτι “δ συμπέρασμα προ- 

᾿ ῦυ2 



238) 

ἡ᾿ λάβωμεν, ἰσοδυνα μήσει τὴ μερικῇ πὰ ται βάτηοι, ὺ ὃ καθόδλυ προςιθεὶς τοῖς ἐν 

ΞΡ 

τῳ 

285 
36. 

4566 

φανές, ὅτι “ὃ λευκὸν κα παντὶ τῷ ζῴῳ ὑπάρχει, οἷον τῷ Αἰθίοπι. 

Ιοὶ. ΡἈΠ. αὶ χχιχ ὅ. 
ἐάν, φησί, τὴν μερικὴν ἀποφατικὴν δι᾽ ἑαυτὴν ἐληθεύνσαν 

ΕΙΣ ΤΟ α ΤΩΝ 

τέρων τῶν προτάσεων δείκνυσι ἢ Ἀὐπὴ ὸ γ᾽ τυὶ τῷ α΄ μὴ ὑπάρ- 
χει, ἀνάπαλιν ἢ ἦσαν οἷ. ὅροι κείμενοι ληφθέντων. αὐτῶν. ὅτοί 
εἰσιν οἱ δύο. συλλογισμεὶ τελευταῖοι τῶν πέντε ὃς Θεόφραςος 

πρώτῳ χἥματι κρμένοις τέσσαρα; ἐννέα λέγει 

ἐποφατικὸν ἀδύνατον διὰ τῶν τοιύτων ὅ, ως συναγαγεῖν. εἰ γάρ, 5 Ὑϑνεοὶ, συλλογισμὸς ἐν πρώτῳ χήματι, ὄντες τελευταῖοι διότι 
ΝΑ φησί, ὃ Καὶ π' παντὶ τῷ σ΄ ὑπάρχει, “ὃ δὲ ρ΄ μὴ παντί, εἶτα τῦτο 

λάβωμεν δι’ ἑαυὺ ἀληθές, ἰσοδυναμήσει τῷ τινὶ ἡ ποιήσει συλλο- 
γιςικὴν συζυγίαν, ὥςε συνάγεος, “ὃ π΄ τοὶ τῷ ρ' ὑπάρχειν. 

τοίνυν ὺὺ μηδενὶ συνάγει διὰ τὴν ὑπόθεσιν, “ὃ αὐὸ ἄρα ᾧ τινὶ ἢ 

μηδενί" ὅπερ ἄτοπον. δυναὲν δὲ ἢ ἄλλως δέξαι. ἰά. 15. 
ἰφέον. δὲ ὅτι τῶτον “ὃν τρόπον οἱ περὶ Θεύφραφον πήμπτῳ 

ὅ1 ράττυσι, προτάττοντες αὐὸν τῷ πρεξημένοι διότι ὅτος Κὰ δι’ ἀν- 
τιςροφῆς κατασκευαζ εἶ, ἐ ἐκεῖνος δὲ διὰ μόνης τῆς ἀδυνάτα ἀπα- 

γωγῆς. ὁ δὲ ̓ Αριφοτέλης ὃ ἐν ἰδ προέτάξε διὰ τὴν εἰρημένην 

᾽ 
εἰ 

ἐδ᾽ ὅλως ὅτοι “ὃ προκείμενον δεικνύωσιν ὡς οἱ πρὸ αὐτῶν τρεῖς, 
ἀντιςρεφομών τῷ συμπεράσματος. τῶν δὲ. καταλειπομένων 
τριῶν τῶν κατ᾽ ἀντιςροφὴν τῶν συμπερασμάτων. γινομένων, τῷ 

τε σριῦτυ ἡ τὸ δευτέρω ἡ τῷ τρίτα τῶν ἐν πρώτῳ χήματι; μνη» 
40 μονεύει ἢ αὐὸς ᾿Αριφοτέλης ἀρχόμενος τὸ δευτετι τῶν ΤΙροτέ- 

βὼν ᾿Ἀραυταθος ὡς φθάσαντές τε εἰρήκαμεν κἀκεῖ πάλιν ἐπι» 

σημανύμεθα, οἱ πρὸ τύτων τῶν δύο ἔχυσι τὴν τάξιν παρὰ Θεο- 
φράςῳ.. ΑΙοεχ. ἢὶ 84 ὁ (ᾳ 

. ἄξιον δὲ ἀ ἐπρριαξ, εἰ αἱ ἀπροσδιόριςοι προτάσεις ἰσοδυναμσν 294 
αἰτίαν. ὅτοι Κ ὃν οἱ ἐξ τρόποι ἐν τύτῳ τῷ χήματι συλλογιςικοὶ (5 ταῖς μερικαῖῖς, αἱ ' καταφατιὴ, ταῖς καταφατικαῖς αἱ δὲ ἀπο- 
προσδιωρισμέναν ἐσῶν τῶν προτάσεων, ἐὰν Κ ἦ προσδιορισμός- 
εἰ δὲ ἀπροσδιόριςος, γίνον; ἄλλαι τέσσαρες συλλογις υὴ, συζυγίαι, 

τῆς  ἀπροσδιορίςυν δηλονότι τὴ μερικῇ ἰσοδυναμείσης. ἑώνω 

δὲ ὅτως. ἰὰ, ἢ, χχχ. 

φατρὺ ταῖς ἀποφατοιαῖς," γίνον) δὲ συλλογιςυὼ συζυγίαι ἔχε.-- 

σαι τὴν ἑτέραν τῶν προτα των Μερικὴν ἐποφατοιήν, ὥσπερ ἐν 
τῷ ἐξεηνρειν τρόπῳ τῷ β' χήματος ἢ ἐν τῷ εἰ τῦ γ', διὰ τί 
εἰπὼν ὅτι ἀδιόριςον ἐὰν ἀντὶ τῷ μερυω ληφθῇ τῷ χατηγορικῶ 

αὐτὰ ἐν συλλογισμὸν ἔφαμεν ἡ ἡμές ΠΕΜΤῈΝ εἶναι τῷ τῶ- 20 μόνυ φησίν, ἐκέτι δὲ ἢ τῷ ἀποφατικῶ; φημὶ ὗ ὅν ὅτι ἐϑν 'διὰ τῷ 
τὸν Κῷ δείκνυο, δι᾽ ἀντιςροφῆς" ἐυ ματέρα, δ ἡ οἰκειοτέρα ἔ δι᾽ 

ἀντιςροφῆς δεῖξις, τῆς δι᾽ ἀδυνέτυ, ὡς αὐὸς ἐρεῖ, ὅτι δὲ ἕνεςι ἢ 

τὴ εἰς ἀδύνατον ἀ ἀπαγωγῇ ἢ τῷ τρόπῳ τῆς ἐκθέσεως τ δὴ ἐπὶ τύτυ 

χρήσαδχ, ὡς γνώριμον ὼ προειρημόον παρέλιπεν. ΑΙαχ. ἢ 34. 

κατηγορικῷ ἢ “ὃ ἀποφατικὸν ἐδήλωσεν, ἢ ὅτι ἐν τῷ α΄ χήματε 

ὅλως ὧκ ἐνδέχεϊ,. μερικὴν ἀποφατικὴν περιληφθῆναι πρότασιν" 

ὅθεν ὠδὲ ἐν τοῖς λοιποῖς χολίοις ἔχεσαι “ὃ μερικὸν ὠποφατικὸν δι᾽ 
ἀντιςροφῆς δειχθῆναι ἠδύναντο, ἀλλὰ τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆ. 

αὕτη ἀσυλλόγιςος ἐκ τῆς μείζονος Μεδικὴς δΑ ΓΑ Τοῖς, ἘΞ οὶ. ΡὨ]. ᾧ χχχ ὁ. Ὁ 

τῆς δὲ ἐλάττονος καθόλε ἀποφατικῆς. “ὃ δὲ ἄγριον ἐν. τύτοις ἐκ 

᾿ ἐπὶ τῶν ἀλόγων μόνον ζῴων τέτακἢ, ἀλλὰ ἢ ἐπὶ φυτῶν: λές 

295 

1 δ πρῶτον εἰρημένον ἁπλῶς ἀληθές, ὅτι ἐχόντων τῶν ὅρων ὡς “μένης. ΑἸεχ. ἢ, 85 ὁ. 

ἐφ᾽ οἷς ὁ ᾿Αρισοτέλες ἀνυμνᾶ ὸ αἱ χῆμα καί φησ ὅτι29. 

' τὸς ὅρως: ὅτως ἔχειν" ὑκέθ᾽ ἁπλῶς ἀληθές, ἀλλὰ ἂν ἐν τύτῳ τῷ 35 πάντες. οἱ συλλογισμοὶ ὑπὸ “ὃ α΄ ἀνάώγονἢ χῆμα, φέρε δὲ ἢ ἡμεῖς Ὁ: 

ΞΣ 

γον ἡ ἡ φυτὰ εἶναι ἄγρια" “φηγοὶ δ᾽ ὠγριάδες κείνης ἔτι σή- 

ματα μολπῇ" ᾿Απολλωνιος (1 28). ζῷον ὃν τινὶ ὠγρίῳ, οἷον λέοντι 
(φυτῷ ὃ ἐχ ὑπάρχει), ἄνθρωπος ἐδενὶ ἀγρίῳ, ᾧ ζῷον παντὶ 30 κείμενον ἐν αὐτοῖς δερινύμενον. 
ἀνθρώπῳ. Τοβ. ῬΆΠ] ἔ, Χχχ ὁ. 

δεῖ ἡ ἐνταῦθα προσυπακύειν “ἃ ἐ μὲ τύτῳ τῷ χήματι" ὃ δ κ 

ἐλχθ Ὑίνεῦ συλλογισμός, “ὃ δὲ “ἐάν τε ἦ ἦ συλλογισμός, ἀνάγκη 

αήματι ΄. ΑΙεχ. ἃ 84 ὁ. 

ἐκθέμενος πάσας τὰς συζυγίας τὰς ἐν τρισὶ γινομένας «χή- 
ὄπ μασι, ὼ δείξας καθ᾽ ἕκαςον χῆμα τάς τε συλλογιφυκὰς συμπλο- 

. τῷ δὲ ὅτι δι᾽ ΠΟ ΡΦῊΣ ἐπεραίνοντο πάντες, δεῖ προσυπα» 296 
κύειν “ὁ ὅσαι δεοιτικῶς" καὶ ἡ) πάντες δι᾽ ἀντιςροφῆς. οἱ δὲ δι᾽ ἜΣ 
᾿ἀδυνάτω ὑπόθεσιν λαβόντες ἄλλυ τινὸς συλλογισμὸν ὴ δεῖξιν 

ποιῶν, ἀλλ᾽ αὶ τὸ προκειμένων προηγυμένως,. ἀλλὰ γίνε “ὃ προ- 

ΝᾺ συμβεβηκός... ὅτι δὲ ἡ δι᾿ 

ἐκθέσεως δεῖξις ἦν αἰο)ητοιὴ ὃ ὀ συλλογιξική, δῆλον αὶ ἐκ τῷ νῦν 

αὐὲν μηκέτι μνημονεύειν αὐτῆς ὡς διὰ συλλογισμῶ τινὸς γινο- 

ξών ὕ ὑηνν οἴκοθεν τῷ πρώτῳ προσάξωμεν αήματι. ἐπαινετέον 

τοίνυν ὡς χηρεῦον μερικῆς ἀποφατυοῆς" αὕτη ἡ χειρίςη ἐςὶ πα- 
σῶν τῶν προτάσεων" κἂν γδ ἐν τοῖς δύο χήμασι δέυβηθν ἀλλ᾽ 

κὰς ὺ τὰς ὠσυλλογίςας, λέγει περὶ τῶν ἀσυλλογίςων, ὺ ὼ τοιῦτόντι ὅν δι᾽ αὐτῆς ὁ γίνε ἀπόδειξις " ἐπὶ δ τῆς ἀδυνάτυ ἀγωγῆς τὴν 

ἐν αὐταῖς ὑπάρχειν ἱ ἱφορεῖ. ὅσαι Κ᾽ καθ᾽ ἑεῆξεν χῆμα ὁ ὁ μοιογήμος- ζι ἀντοκειμένην ταύτης λα ββύνοβεν: τὴν ἢ) παντὶ λαμβάνομεν ἢ 
νες ὅσαι συζυγίαι ἦσαν ἀσυλλόγιςοι, αὖ ἢ πρὸς τῷ Ἐ προκείμενον ὅτω ποιύμεθα τὴν ἀπόδειξιν... ἐν οἷς σὺν θεῷ καὶ θεωρία. οοά, 

δεικνύναι ἐδ' ἄλλο τι δευενύωμσιν ἐδὲ συνάγυσιν - ὅσαι δὲ ἀ ἀνόμδιὸν Ἀερ. 2061. 
χήμονες ὅσαι ἐσυλλόγικαί εἶσι καθ᾽ ἕκαςον χῆμα, ἔχασαι άπ. σ᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ λόγος τις ἐκινήθη μεταξὺ Θεμιςΐν ὡς Μαξίωνξθο 

φατοιὸν καθόλι, πρὸς ἅὶ τὴν τῷ προκειμένυ δεξί εἰσιν ἀσυλλό- (ὁ Κὶ ὃ Μάξιμος ἔλεγε πάντας, τὺς συλλογισμὲς τελείως εἶναι, “" 
Ὑσοι, ἄλλο μέντοι ἐξ αὐτῶν ἔξ συλλογίσαν, κα ὼ δεῖξαι. ΓᾺ Ἄ5. ὃ δ Θεμέξιος μόνον τοῖς ἐν α΄ τῦτο ἀπεδίδυ. εἵλαντο δὲ κριτὴν 

“κα ὅν τῆς συζυγίας ταντὴς τῶτό τε “ἃ προκείμενον ἡ ὅτως δέ. ᾿ἸΙϑλιανὸν “ὃν αὐτοκράτορα, ὃς παρέχε τὴν νικῶσαν Μαξίμῳ δὶ- 
δευκἢ" Ἢ ἑτέρα δὲ ἡ τὴν βὶ μείζονα ἐπὶ μέρυς ἔχυσα καταφατι- δασκάλῳ αὐτῶ γεγονότι), φέρε τῆς διδασκαλίας τύτων ἀκιίσω- 
κήν, τὴν δὲ ἐλάττονα καθόλου ἀποφατικήν, κ᾽ ἀντιςροφὴν ἀμφο- μεν. ἀλλὰ προλάβωμών τι. νόμος ᾿Αριςοτέλες ἐςξὶ τὰ ἐπ᾽ 
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εὐθείας δεικνύμενα ᾧὶ δι’ ἀδυνώτυ δείκνυῶς, ἡ τὔμπαλιν, ἡ ἔςιν ὅτι δύο εἰσὶν ἐνταῦθα ὅροι “ἃ τραγέλαφος ᾧ “ὃ ἀδύνατον ἐν ὅλῳ 

ἀπορῆσαι πῶς τῦτό φησιν ᾿Αρισοτέλης, «εἴγε ἐλέγετο ὅτι ὅ τε τέ- τὸ φυκλογισμν τρεῖς δὲ ὄρυς θέλει ἔχεν πᾶς συκλόγισ μές: 

ταρτος τῷ β' χήματος τρόπος ὁ ἐκ τῷ παντὶ ἢ δ παντὶ ἡ ὁ πέμ- εἰ δὺ ὴὶ πῇ κατάφασις ἐλήφθη πῇ δὲ ἀπόφασις, ὑκ ἐνηλλάγη 
πτὸς τῷ Ὑ᾽ ὁ ἐχ τῷ αὶ παντὶ ἢ παντὶ μόνον δι ἀδυνάτυ δείκνυ). ὁ ὅρος, ἐπεὶ καὶ ὶὶ ἐν α΄ χήματί φαμεν τυχών, πᾶς ἄνθρωπος ζῷον, 
ἢ ῥητέον ὅτι ἐδὲν ἧττον ᾧ ὅτοι ἐπ᾿ εὐθείας δείκνυνῃ " ὁ δ ἐκ τῆς 5 ὑδὲν ζῷον λίθος, ὶ ὁ ὶ ὁ αὐὸς μέσος ὅρος ἔμεινε, ὰ ζῷον, πὴ 8 

ἐπὶ “ὁ α' χῆμα ἀναγωγῆς “ὃ ἀναγκαῖον ἔχυσιν ἀλλ᾽ οἴκοθεν, ἐπὲ καταφατικῶς ληφθεὶς πῇ δὲ ἀποφατικῶς. ὅτως ᾧ ἐπὶ τύτυ τῷ 

᾿ ὰκςκ ἂν ἦσαν σνλλογισμαί. ἡ ὅτι τῦτο ἀληθές, δῆλον" ἔςι δ ἢ σοφίσματος. διὸ ἐδὲ ὅλως ἐςὶ συλλογισμός" ἐκ δύο γδ ὅρων 
ἄνευ τῷ πρώτυ σήματος ποιήσαοχ, τὴν ἀπόδειξιν" φαΐ! γ5 ὅτι συλλογισμὸς ἀ γίνε, νῦν δὲ δύο εἰσὶν ὅροι, τραγέλαφος ἢ ὠδύ- 

ἐπειδὴ “ἃ μ' τῷ καὶ ν' παντὶ τῷ δὲ ξ΄ ἀ παντί, πριν τ γατον. ἐν οἷς σὺν θεῷ ἡ θεωρία. εοἀ. Ἀεβ. 2061. . 
παντὶ τῷ ξ΄" τὰ γδ κοινὸν ἔχοντα κατηγορύίμενον. πάντη ἀπ᾽ ἀλ- 10 “ἐπιτελῶνῇ ᾧ; καὶ δι᾽ ἑαυτῶν" τῦτό φησιν ὅτι οἱ μερικοὶ τῦ α΄95 
λήλων ἀποσπᾶν, ὁ δυνανῦ. ὕτως ὧν ὅτος ὁ Τρόπος ἐπ᾽ εὐθείας «χήματος ἔχυσι Κ' ἤοις ὃ σαφές, πλὴν ἀνάγον ἐκ περιισίας ὑπὸ δ 

ἐδείχθη, ἐπειδὴ ἐκ ἐξ ἀναιρέσεως ὦ ὥσπερ ἐπὶ τῆς δι᾽ ἀδυνάτν τὴ τὺς δύο τὸς καθόλν διὰ μέσυ τῶ δευτέρυ χήματος ἢ τελειῶνἢ) " οἱ 

ἀπέδειξιν ἐποιησάμεθα. ἐπὶ τύτῳ ἔλθωμεν εἰς “ὃ ἐξ ἀρχῆς. ὁ ἦν δὲ ἐν τῷ τρίτῳ καθόλν μενόντων τῶν ὅρων εὐθὺς ἐπιτελῶν δὶ’ ἐκεί- 

Μάξιμος ἔλεγεν ὅ ὅτι τύτεξ οχος εἰσιν" ἰδὼ γδ φαΐ ὸ μ' ἐδενὶ νων τῶν συλλογισμῶν. τῦτό ἐςιν ὃ βύλεῇ εἰπεῖν δ Αριςοτέλης, ὅτι 
τῶν ν΄, ὃ μ' παντὶ τῷ ξ΄, ᾧ συνάγεξ τ ν΄ ὑδενὶ τῶν Ἐ- ἐπὰν 45 οἱ δύο οἱ καθόλυ τῷ γ' χήματος ἀμέσως ἀνάγονἢ ὑπὸ τὸς δύο 
μ' πίοι τῷ ξ΄ τῷ δὲ ν' ὑδενί, κεχυίριαι. ἄρα αὶ “ὃ ν' τῷ μι. ὀκῦν τὺς καθόλω τῷ α΄ χήματος. σὺ δὲ πρόϑες ὅτι ἢ ὁ πέμπτος ἀμέ- 
ἃ τὸ ξ΄ πάντως χωρολήσεῦ ὸ ν΄ ὸ ἐδενὶ αὐτῷ ὑπάρξει. ᾧ ἰδὲ σως ἀναγεΐ. ἐν οἷς σὺν θεῷ ἥ τε πρᾶξις περατῦῦ ᾧ τὰ τρία σή- 
ἐκ ἐδεήθημεν τῆς εἰς ὃ α' χῆμα ἀνωγωγῆς. πρὸς τῦτό ψαν ; ματα σὺν εὐμενείᾳ τὸ ἈρΕ τοῦθ: ἀδοίηϊε οοά. Ἀερ. 2061. 

ἡμέσερος φιλέσοφος ὅ ὅτι ὦ ὦ Μίξιμε, πόθεν ἔχεις ὅτι εἰ ὦ μ' τῷ ν' τὸ “εὐθύ τ᾿ Αἔγε) ὑχ ὅτι ὺ αὐτοὶ τέλειοι ὡς ἐκεῖνοι, ἀλλ᾽ 295 

ᾧ ἐδιὶ ὑπάρχει, ὁ ὃ ν' τὸ μ' κεχώριςαι, εἰ μὴ εἰδῆς ὡς ἡ κα- ὅτι τὴ εἰς βυδος Ἐπαγογῇ, ἐ δι᾽ ἄλλων πρῦτον περανθέντα ἦν 

λυ ἀπόφασις πρὸς δαύτν ἀντιςρέφει; ἀναςροφῇ δὲ ̓χρησάμενος δι’ ἐκείνων εἰς τὺς ἐν α' καθόλω ἀνώγον, ὦ ὥσπερ οἱ μερικοὶ τῷ α' 
ἐδὲν ἧττον ἐπὶ “ὃ α΄ χῆμα τὴν ἀναγωγ ἐ ἐποιήσω" Μμονονυχὶ δ) “χήματος τὴ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγὴ ἐ ἐποίων “ὃ β «μα ᾧ δι᾽ ἐκείνυ 

ταῦτα βοᾷς, “ὁ ν' ἐδενὶ τῶν μ΄ διὰ τὴ ἀντιςροφήν, “ὃ μ' παντὶ εἰς τὰς καθόλυ ἀνήγοντο, ἀλλὰ ἀμέσως δὲ’ αὐτῶν περαιῶνἢ. ἸοΒ. 
τῷ ξὺ συνείγεῆ “ἃ ν' ὀδενὶ τῶν ξ΄, ὅπερ ἐςὶ πρώτον λῆμα. μὲς ΡΆΪ ἢ χχχὶ ὃ, 

ποτε δὲ ἕςιν εἰς συμφωνίαν ἀναγαγεῖν Μάξιμον καὶ ἢ Θεμίςιον. ὁ 25 μήποτε ἦν δεῖ πρισυπακίξειν τῷ “ὅταν δὲ ἐπὶ μέρυς λη- 395 
Κ᾽ 5 Μάξιμος πάντας τελείως φησὶν ἀπιδὼν ὅτι ἕκαςος συλλο- φθῶσι" ὁ ὅσοι αὐτῶν μὴ αὐτόθεν ϑύνανῇ ἐπιτελεῖοχ, δι’ ἐκεί- 3" 
γισμὸς οἴκοθεν ἔχει “ὃ ἀνωγκαῖον" ὁ ̓ ς Θεμίφωος ἀπιδὼν πρὸς “ὃ νων τῶν συλλογισμῶν τῷ ἀνάγεοχ, τύτυς εἰς τὸς ἐν μέρει τῶν 

σεφὲς ᾧ ἀσαφὲς τὸ ἀνωγκαίν τὸς Κὶ ἐν πρώτῳ τελείους φησὶν ἐν τῷ πρώτῳ Χήματι" ἄντοιρυς Ὁ τῦτο ἐνδεῖ, κα ὃ προςεθώτος 
ὡς σαφὲς ἔχοντας “ὃ ἀναγκαῖον, τὺς Ἂ ἐν β' καὶ γ' ἀτελεῖς λέγει τύτυ ἐδὲν ἔτι ἐπιζητεῖ. --- “ὦ καθ᾽ ἑαυτὺς Κα οἱ ἐκ τῷ αὐτῷ 
ὧὡρ ἀσαφὴς ἔχοντας “ὃ ἀναγκαῖον ἢ δεομόώυς τῦ α΄ ἦα δημο- 30 χήματος." ἐν τῷ αὐτῷ χήματι πῶς ἕκαςος γίνε" τῦτο ἀπὸ 

σιευθῆ. φέρε δὲ γυμνασίας χάριν καθ᾽ ἕκαςον σόφισμαί τι προς κοινῶ τῦ “φανερὸν ὄν" εἴρη). φανερὸν ὧν ἐκ τῶν εἰρημένων τό τε 
᾿βαλλώμεθα. ἰδὼ γώρ, φαβὰ ἐν α΄ χήματι, ὁ τὰ δύο διπλασιάζων πάντας ἀναχθήσεωχ, εἰς τὸς δύο τις ἐν πρώτῳ χήματι πρώτυς, 
τὰ δύο πολυπλασίαζει, ὁ τὰ δυο πολυπλασιάζων δύνα χίλια ἢ ὅπως ἕκαςος ἐν τῷ ἰδίῳ χήματι ὃ συλλογιςικὸν ἔχει, ἢ διὰ 
παῆσαι, ἢ συνώγεϊ ὁ τὰ δύο διπλασιοίζων δύνα) χίλια ποιῆσαι. τί ἐςι συλλογιςικὸς αὐτῶν ἕκαςος" ταῦτα 5 δέδεικἢ. --- “ὦ 
ἡητέον ἦν ὡς ἡ μείζων μερική" ὁ γδ λέγων ὅτι ὁ τὰ δύο πολυ- 35 πρὸς ἀλλήλως οἱ ἐκ τῶν ἑτέρων" ᾧ τῦτο ἔτι ἀπὸ κοινὸ τῷ “φα- 
πλασιαζων δύνα ἢ χίλια ποιῆσαι, ὑδὲν ἕτερόν φησιν ἀλλ᾽ ὅτι τις νερὸν ὅν" εἴρη" ἢ 7) τῦτο φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων, τίς ἡ τῶν 
πολυπλασιασμὸς τῶν δύο δύνα χίλια ποιῆσαι. πάλιν ἐν β' φα- σημάτων διαφορὰ ἢ τῶν συλλογισμῶν τῶν ἐν τοῖς διαφόροις 
μέ, “ὁ μέλι ἃ μᾶλλον ὴὶ ἧττον ἐκ ἐπιδέχεῦ, “ἃ γλυκὺ “ὃ μᾶλλον οχήμασι πρὸς ἀλλήλυς, ὅτι τε παρὰ τὴν τὸ μέσυ ποιὰν θέσιν ἢ 
ἃ ἧττον ἐπιδέχεϊ,; ᾧ συνώγεῦ “ὁ μέλι ἐκ ἔςι γλυκύ. ῥητέον ἦν παρὰ “ὃ διαφόρως ἀνάγεὼᾳ, εἰς τὲς ἐν πρώτῳ οχήματι δύο πρώ- 

ὅτι “ὃ μέλι καθὸ μέμ “ὁ κύμα ἡ ἧττον ἰκ ἐπιδέχεἴ, ὃ ὃ γλυκὺ Ὁ τὰς" οἱ βὶ ἡ) αὐτόθεν ἀνάγον), οἱ δὲ διὰ τῆς εἰς ἀλλήλως ἀνα- 

φαδὸ γλῦαὺ ὸ μᾶλλον ᾧ ἧττον ἐρθέχιη" δύο ὧν ἐνταῦθά εἰσι μέ. γωγῆς, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ οἱ δύο “ὃ ἐπὶ μέρες ἔχοντες, ᾧ οἱ ἐν τὸ ̓ 
«σοι, εἷς (ὦ ὃ λόγων καθὸ μέλι “ὁ μᾶλλον ὴὶ ἧττον ἀκ ἐπιδέχεἶ, ἕτερος τρίτῳ τρεῖς, ἢ παλιν τύτων οἱ ̓ ὶ τῷ εἰς τὸς ἐν τῷ δευτέρῳ πρώ- 
δὲ ὁ λέγων καθὸ γλυκύ: πανὲς δὲ χήματος ἕνα δεῖ ὃν μέσον ὑπάρ- τὺς ἐνάγεοζ, ὡς οἱ δύο οἱ ἐν τῷ πρώτῳ, οἱ δὲ τῷ εἰς τύτυς 

χεν. ἀλλὰ ἡ ἐν γ΄ “κήματι σόφισμά τι συνίς Ὁ. φαΐ γαάρ, πάντα αὐτὸς τὸς ἐν τῷ πρώτῳ “ὃ ἐπὶ μέρες δεικνύντας, ὡς οἱ ἐν τῷ 
πραγέλαφον Ὗ αδύνα εἶναι, τυτέσι πανὲς τραγελαδὲν ἀδύνατον ἀδ τρίτῳ τρεῖς οἱ δ ἐντιςροφῆς εἰς τύώτυς ἀναγόμενοι" ἡ γ) διαφορὰ 
ἡ ὕπαρξις, πιίντα τρωγέλαφον ἐκ ἀδύνατον μὴ εἶναι, ἡ συνά- τῆς ἀναγωγῆς αὐτῶν. «τὴν τῶν δύλινγσον δείκνυσι διαφοράν. --- 

Ὑεἢ τινὰ τραγέλαφον ἀδύνατον εἶναι ἢ ἐκ ἀδύνατον μὴ εἶναι. “ἢ τῷ ἀνώγεῶχ, εἰς “ὃ πρῶτον "ἢ εἰπὼν “ἢ τῷ μέσῳ" προσέθηκεν 

τῦτο προετάθη τῷ φιλοσόφῳ Πρόκλῳ “ἃ σόφισμα, πρὸς ὃ εἶπεν “ἢ τῷ ἀνάγεωχ, εἰς “ὃ πρῶτον" ἔςι ἢ) ἡ κΡ' τῦτο αὐτοῖς ἡ δια- 
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φορά. διάφορος, “δ ἡ ἀναγωγὴ αὐτῶν" ἄλλως Κ δ ἡ ἐπὶ μέρυς τινὶ μ᾽ “ὃ λαβεῖν τὴν ἔκθεσιν προσεχρήσατο. εἰκότως" ἣν ἢ ἂν 
ἐν τῷ πρώτῳ χήματι (δὰ Ὁ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ) ἢ ἄλλως οἱ ἐν ταὐδν ποιῶν ἐπ᾽ ἄλλυ τινὸς ὑποκειμένυ, ὃ ἴσον ὺ ταὐδν ὃν τῷ 
τῷ δευτέρῳ, ἢ αὐτῶν τύτων ἄλλοι ἄλλως" οἱ ΚΡ δι᾽ ρήσβ πρώτῳ ὁδαμῶς ἦν ἐκείνω δεικτικόν. ἐδήλωσε δὲ αὶ διὰ τῷ εἰπεῖν 
φῆς οἱ δὲ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. ὁμοίως δὲ ἢ οἱ ἐν “ὃ γδ ἐκτεθὲν ὅπερ ἐκεῖνδ τι ἐς ν᾽ τὴν ᾧύσιν τῷ 

τῷ τρίτῳ " ᾧ 5 τύτων οἱ Κα διὰ τῆς εἰς ὠδύνατον ὦ ἀπαγωγῆς, οἱ 5 δι᾽ ἐκθέσεως" μέρος γάρ τι ἣ εἶδος αὐτῷ ἔςαι" διὸ εἰ ἐξ ἀνώγκης 
δὲ δι᾽ ἀντιςροφῆς πρῶτον εἰς τὲς ἐπὶ μέρες τὺς ἐν πρώτῳ. --- μηδενὶ τῷ ἐκτεθέντι, ἐξ ἀνάγκης καὶ ὺ ἐκείνῳ ἀφ᾽ ὃ τῦτο ἐλήφθη 
“οἱ Ὁ ὅν τῶν ἀϑλλόγισμῶν ὑπάρχειν ἢ ἢ μὴ ὑπάρχειν δεικνύντες." τινί" αὶ τοιῶτον γάρ ἐ ἐςιν αὐτῷ εἷς εἶναι ὅ᾽ ὅπερ ἐκεῖνο. ἡ εἰ ἡ ἔκθε- 

τριττῆς ὅσης ἐν ταῖς προτάσεσι γ τὰς τρόπυς διαφορᾶς, αἱ ΠῚ σις δὲ αἰδ)ητικὴ ὙΡοτ, ᾿ὴ ὕὅτω ἃ αὐὸ δειχθήσεδ... ὁ μέσοι 

: ' ἧ ὶ Ἴζε σις δω ὑπάρχυσαι ἦσαν αὐτῶν αἱ δὲ ἀνωγκαῖαι αἱ δὲ ἐνδεχόμεναι. περὶ Θεόφραςος ἐν τῷ πρῴτῳ τῶν αὐτῶ Προτέρων ᾿Αναλυτικῶν περὶ 

, “νι ἐς 

ΜΝ 

γῶν τῶν ἐξ ὑσαρχυσον προτάσεων γινομένων συζυγιῶν καὶ Ὄ τῶν 0 τύτων λέγων αὶ χρῆ τῷ δὲ ἐκθέσεως τρόπῳ πρὸς τὴν δεῖξιν τῷ 

ἐκ τῶν Ψ ταύτας σὐλλλγσμίον καθ᾽ ἕκαφον χῆμα εἰρηκὼς συλλογιςικὲὰς εἶναι τὰς προκειμένας συμπλοκάς, ἀλλ᾽ ὑπερέθετο 

ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς, μέλλων ἐπὶ τὰς ἐξ ἀναγκαίων. πάλιν προ- “ὃν περὶ αὐτῶν λόγον ὡς δεόμενον Κὶ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, 

τάσεων συγκειμένας συζυγίας μεταβαίνειν κα ἡ περὶ ἐκείνων ποιεῖς μηδέπω δὲ ὄντος προδήλν τῷ συμβαίνοντος διὰ “ὃ μῖξιν γίνει, 

ὃν λόγον, ὅτι οἱ περὶ τῶν ἐξ ὑπαρχυσῶν προτάσεων αὐτῷ πε- προτάσεων μηδ᾽ εἶναι γνώριμον “ὃ ἐκ τῶν μίξεων συναγόμενον. 
πλήρωνῃ λόγοι. “ὁ δὲ “καθ᾽ αὐτὸς οἱ ἐκ τὸ αὐτὸ χήματος ἢ 15 ΑΙεχ. ἢ. 39 ὁ εἰ 40. 
πρὸς ἀλλήλυς οἱ ἐκ τῶν ἑτέρων" εἴρη περὶ τῶν διαφορῶν αὐτῶν" παραδὸς τὰς προτάσεις τάς τε τῷ ὑπάρχοντος κα ὺ τὰς τῦϑο. 
φανερὰ ἡ) ἡ διαφορὰ τῶν καθ᾽ ἕκαςον χῆμα συλλογισμῶν πρὸς ἀναγκαίω, ἐντεῦθεν βύλεἢ μῖξαι ταύτας, ἡ βύλεῦ αὐτὰς ἀεὶ 

ἀλλήως" ὁ ὁ Κ ἡ ἐκ δύο καθόλυ καταφατικῶν ὑξὼ ἐν πρώτῳ τῇ μείζονι προτάσει ἀκολυθεῖν “ὸ συμπέρασμα. .. οἱ δὲ ἐταῖραι 
«ήματι, ὃ δὲ ἐκ καθόλν ἀποφατικῆς, τῆς μείζονος, ᾧ ἄλλος ἄλ- αὐτῷ οἱ περὶ Θεόφρατον ᾧ Εὔδημον ἡ ἔτι οἱ ἀπὸ Πλμέτωνος 

ον λὼς καθ᾽ ἕκαςον χῆμα. ἀλλὰ ᾧ ἡ πρὸς τὸς ἐν δια έβὺσι ΧΊ Ὁ φασιν ὅτως ἔχειν ἐδὲ πάντως τῇ μείζονι ἀκολυθεὶν “ὃ συμπέρας 

᾿ς μασι τῶν συλλογισμῶν πρὸς ἀλλήλυς διαφορὰ γνώριμος" ἀ ὃ σμα, ἀλλ᾽ ὑπάρχον ἀεὶ Ὑίνεοχ, ἄξων ἢ ἦν ἐκθέοχ, πρότερον τήν τε 
ὁμοία ἡ τὸ μέσυ θεσιονν ἐν ἅπασιν. ΑἸεχ. ἢ. 37 ὁ 84. ᾿Αριςοτελικὴν δεῖξιν ἢ ὅσα οἱ τῷ φιλοσόφῳ συνηγερῦντες εἰς 

3 μέσον τάττει “ἦν περὶ τῶν ἀναγκαίων συζυγιῶν λόγον, ὡς ἀπόδειξιν τῷ τοιύτυ προσιθέασιν, εἶτα ᾧὶ ἅπερ οἱ τῇ ἐναντίᾳ προῦ- 
5. μέσην ἐχυσῶν τάξιν τῶν τε ἁπλῶς ὑπαῤχμεῶν ᾧ τῶν ἐνδεχομέ- φάμενοι. δόξῃ φασί, κα ἢ ὅτω τὰ ἱκανὰ ὶ διαςῆσαι τῷ ̓χόγῳ. .. λέ 

νως" ὑπάρχυσι ἡ ΑΙ ὁ αὖ, ἀλλ᾽ ἀεὶ καὶ ἀναγκαίως, αἱ δὲ τῷ 25 γομεν ἦν ὅτι ἡ μείζων πρότασις νῷ “ὃ κυρίως εληπῦ μὲ ϑαρον 
ἐνδεχομένυ ὀχ ὑπάρχυσι μέν, δύνανῇ δὲ ὑπάρξαι ἡ μὴ ὑπάρξαι. “ὃ δὲ συμπέρασμα κ᾿ ἃ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγκαῖον ὸ ἔς ἂν 
ἴοι. ΡἈ]]. ἢ. χχχπ, κατηγορόμενον" ἕως γδ ἂν ὑπάρχῃ ἢ α΄ τῷ γ΄, ἐξ ἀνάγκης ΜΙ 

3: προσέθηριε δὲ “οχεδόν" διὰ “ὃν τόρ συλλογιςικὸν τὸ ὑπάρχει. ὃ ὁ ̓ Αλέξανδρος δὲ ὁ τῷ φιλοσόφυ ἐ τρητὴς ἕν ται 
36. δευτέρῳ σήματος τρόπον καὶ Ἐΐ ἐν πέμπτον τῷ γ΄" ἔςι ἡ) ἐν τύτοις μονοβίβλῳ αὶ ὃν αὐτῷ ὦ διδείσκαλον Ξωσιγέην ταύτης εἶναι τῆς 

διαφορὰ τῶν ἀναγκαίων πρὸς ἐν ,ὑπάρχοντα, ὡς ἑξῆς ἡμὼ ἐπι- 30 δόξης, ὡς ως ὅτι ὰ ἐξ ὑπ' ὑποθέσεως ἀναγκαῖόν φυνάγει ἐνταῦθα Π δ Ἄρι- 

δείξει. “τό τε γδ ςερητικὸν ὡσαύτως ἀντιςρέψει;" καίτοι ὁ μάό- ςοτέλης" ὅτι γάρ, φησί, τῶτο βύλεῖ,, δῆλον ἐξ ὧν, ὅτε δ᾿ ὑπάρχον 
νον “ἃ ςερητικὸν ἀλλὰ ᾧ “ὃ κατηγορυιόν " τί ὃν μὴ ἡ τύτυ ἐμνήϑη: συνώγεϊ, “ἡ συμπέρασμα τῆς μείζονος ὑπαρχύσης ὅσης τῆς δὲ 

ἐρῶμεν ὧν ὅτι “ὃ αὶ κατηγορικὸν ἐπὶ πάντων τῶν τρόπων ὁμοίως ἑτέρας ἀνωγκαίας, ἐκτίθεἢ ὅρως ὁ φιλόσοφος, ὅτε δὲ ἀναγκαῖον 
ἀντιςρέφει, ἢ θαυμαςὸν ἐδὲν εἰ ᾧ ἐπὶ τύτων, “ὃ δέ γε ςερητικὸν συνώγε τῆς μείζονος ἀναγκαίας ὅσης τῆς δὲ ἐλάττονος ὑπαρχύ- 

ἐχ, ὁμοίως ἐπὶ τῷ ἐνδεχομών, ὡς ᾧ αὐτός φησιν" διὸ ταύτης 85 σης, ἐκ εὐπόρησεν ἐκθέβχ, ὅρυς “ἃ κυρίως ἀνωγκαῖον συνάγοντας. 
μόνης τῆς ἀντιςροφῆς. ἐμνήο)η ὡς τοῖς δύο μόνοις τρόποις ὑπαρ- ὅθεν δῆλον, φησίν, ὅτι ᾧ αὐὸς “ὃ ἐξ ὑποθέσεως ἔλαβεν ἀναγκαῖον. 

χύσης, τὴν δὲ ἄλλην ὡς κοινὴν ἁπάντων παῤῆκθι 14. 15. Το. ΡΒ, ἢ Χχχχιὶ ὁ. 

306 ἐν β "δ τῷ ὑπάρχοντι δι’ ἀντιςροφῶν ἐκ ἐδείκνυτο, ἀλλὰ φισὶ ὴ ὅτι γίνεταί ποτε ἐκ μίξεως ἀναγκαίας ἢ ὑπαρχύ- 304 
6 

8. διὰ τῆς εἰς ὁ ἀδύνατον ἀπαγωγῆς" ἐπὶ μώτοι τῷ ἀναγκαίων Καὶ σὴς προτάσεως ἀνωγκαῖον συ μαίραυ ματι ἢ πότε γίνεῦ “ὃ συμ- 
δυναὸν διὰ τῆς τῦ ἀδυνάτων δείξεως τύτυς ἀποδεῖξαι. ἰὰ. ἴ56. 40 πέρασμα τοιῶτον, προςίθησιν" ἐν γδ πρώτῳ χήματι ἀμφοτέρων 

306 σημειωτέον δὲ ὅτι ἐχ ὅμοιος ὅτος ὃ τρόπος τῆς ἐκθέσεως ᾧ᾽ ὑσῶν καθόλε, εἰ ἡ μείζων εἴη ἀνωγκαία, ἂν τε καταφατικὴ ὡς 

9. ὃν ἔλεγεν ἐν τῷ τρίτῳ χήματι, ὅτε περὶ τῶν ὑπαρχόντων ἦν ὁ ἐν τῷ πρώτῳ ἀναποδείκτῳ, ἂν τε ἀποφατικὴ ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ, 
λόγος αὐτῷ. ἐκεῖ Κὶ 5 ἁπλῶς τι τῶν αἰϑ)ητῶν ᾧὶ μὴ δεομένων ἀναγκαῖόν φησι γίνεοχ, “ὃ συμπέρασμα. τος Κα ὃν ὅτως λέγει, 

Γ΄ δείξεως “ὃ ἐκτιθέμενον ὼ λαμβανόμενον ἦν" διὸ ἢ αὔταρκες ἦν οἱ δέ γε ἑταῖροι αὐτῷ οἱ περὶ Εὔδημόν τε ᾧ Θώφραςον ἐχ͵ ὅτως 
μόνον ληφθὲν πρὸς “ὃ φανερὰν τὴν συναγωγὴν ποιῆσαι" ἐνταῦθα 45 λόγυσιν, ἀλλά ᾿χρᾳ ἐν πάσαις ταῖς ἐξ ἀναγκαίας τε ἢ ὑπαρ- 

δὲ ὃ λαμβανόμενον ὁ ὁ τοιῶτον ἔτι λαμβάνεϑ δὲ ἀρκεῖῶ 1 ἢ αἰο)ής χύση, συζυγίαις, ἐὰν ὦσι κείμεναι. συλλογιςικῶς, ὑπάρχον γί 

᾿ΠΛῪ σε ἀλλὰ πρὸς αὐὸ συλλογισμὸν ποιεῖ, δὲ καὶ ὃ ἐνταῦθα Κὶ προ- νεὼς ὃ συμπέρασμα, τῶτο λαμβάνοντες ἔκ τε τῇ ἐν πάσαις ταῖς 
“5 σέθηκε “ἃ “χ τύτυ ποιεῖν “ἐν συλλογισμόν," ἐκεῖ δὲ ὑκέτι δείξει συμπλοκαῖς “ὃ συμπέρασμα αἰεὶ τῷ ἐλάττονι ἢ χείρονι τῶν κει- 



. 
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μένών ἐξομοῶως. ἄν τε γὸ ἐκ καταφατικῆς κα ὸὴ ἐποφατικῆς προ- β' ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, ἡ ὁ ἄρα αἰ τινὶ τῷ ὺὶ β' ἐξ: ἀνάγκης ὑπάρξει" 
ταάσεως συνῴώγηϊ, ἀποφαπρεὸν ὃ ἃ συμπέρασμα, ἂν τε καθόλχο. αὶ ὃ γίνεῦ ἡ ὁ τρίτος τρόπος τὸ πρώτα σήματος. ἀλλὰ τῦτο ψεῦδος" 
ἐπὶ μέρυς, ἐπὶ μέρας ἡ “ὃ συμπέρασμα. “ὃν αὐὸν δὴ τρόπον ἢ ὑπέκειτο γ5 ὃ α΄ παντὶ τῷ β' ὑ ὑπαῤχειν μόνον, “ὃ δὲ παντὶ ὑπάρ- 
ἐν ταῖς. μίσιν ἔχειν" ὑπάρχον γδ γίνεθᾳ, ἐκ τῆς ἐν ταῖς ἐξ ἀναγ- χρν ἐνδέχε μηδενὶ ὑπάρχειν κα ἢ τινὶ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχνιν. ΤΟ, 
καίας ὁ ὑπαρχύσης συμπλοκαῖς τᾷ ἔλαττον εἶναι ὃ ὑπάρχον τῷ 5 ΡΜ. ἢ χχχαπ ὅ. 
ἀνυγκαί;. ἀλλὰ ἢ τῷ λόγῳ τῦτο δεικνύωσιν, εἰ ἡ τὸ β ἘΠ Υ "τὰ αὐτὰ δὲ πάλιν φασὶ καὶ ὴ ἐπὶ τύτων οἱ περὶ Θεύφραφονϑ᾽ ; 
ὑπάρχει [ἃ παντί, κα ὐ μὴν ἐξ ἀνάγκης, ἐνδέχεταί ποτε αὐὸ ἃ ὺ ἀπο- ᾧ Εὔδημον" ὁπότερος ἢ ἂν ἢ τῶν ὅρων ἀναγκαῖος ϑατέρυ ὄ ὄντος δ΄ τες διὸ εἴ 
ζενχθῆναι αὐτὸ" ὅτε δὴ ὃ β τῷ γ᾽ ἀπέζευκῷ, τότε ἢ “ὃ α' αὐτῷ ὑπάρχοντος, “ὃ φσυμπίβασμὰ ὑπάρχον ἔξαι. Ἰοῖν. ΡΆ]. ἢ χχχιν. 
ἐποζευχθήσεῃ" εἰ δὲ τῦτο, ἐκ ἐξ ἀνούγκης αὐτῷ ὑπάρξει. ἀλλὰ ἀλλὰ Θεύφραςος δὲ ὅτι ; μὴ ἀναγκαϊὸν γε ὸ σομπέρασμα ἐν306 

ὁ ἐπὶ τῆς ὕλης δειινύνσι τῶτο ἔχον ὅτως... ὃ ὦ δ ἦν λέγειν 10 τῇ τοιαύτη συμπλοκῇ ὃ ὅτω λέγει. εἰ δ ὃ κα β' τῷ γ΄ ἐξ ἀνώγ- δ ον " ἡ ὲ» ἜΦΑΝ 

μηδὲ ᾿Αριςοτέλην ἐνταῦθα εἰρηκέναι ἐν ταῖς Τοιαυταῖς μίξεσιν κης, ὃ δὲ α' τῷ β' μὴ ἐξ ἀνάγκης, “ὃ δὲ μὴ ἐξ ἀνάγκης κἂν ἥ ᾿Ξ 

ἀναγκαῖον γίνεωχ, “ὁ συμπέρασμα ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὕλης τινός, ᾧ τῦτο πι- χωριωείη, φανερὸν ὡς τῶ β' χωριζόμενον ᾧ τῶ γ᾽ χωριωήσεῦ ὃ 
ςῦνχ, ἐκ τὸ εἰρηκέναι αὐὲν “συμβαίνει δέ ποτε ἡ τῆς ἑτέρας προ- α΄, ὥς’ ἐκ ἐξ ἀνάγκης διὰ τῶν κειμένων. ᾧ δειχθέντι προςΐ- 

τάέσεως ἀναγκαίας ὅ' ὅσης," [ἄτοπον}" “ὁ γ5 ποτέ ἐκ ἐπὶ μίξεως θησιν “ὡσαύτως δὲ ἢ ἡὶ ἀναγκαία ἡ μείζων" ἐπεὶ δὲ ὁ μέσον ᾿ 
τααύτης κεῖ), ὡς ποτὲ κα ἐν τῇ τοιαύτη μίξει ἀναγκαίν γινομένυ 15 ἀκ ἐξ. ἀνάγκης, κἂν χωμϑώς σύτῳ δὲ χωριζομέν ἃ ὼὸ ὃ μέζον" 

τὸ συμπεράσματος ποτὲ δ᾽ ὅ ὃ, “ἀλλ ἐπὶ τῆς μίξεως ὅλης" ποτὰ ὃ ἐὰν γάρ τις ὅτως λαβῃ, δὰ β' κα ὁ ὃ α΄ ἐξ ἀνώγκης, ὥσπερ 
ἐν τῇ μίξει τῇ ἐξ ἀνωγκαίας ὴ ὑπαρχύσης γίνε ἀναγκαῖον “ὃ συμ- ἀναγκαίας ἀμφοτέρας λαμβάνει: μὴ ἡ δ ὖ ὅτως λαβόντος ψεῦδος." 
πέρασμα" καὶ γὃ ἀεί, ἐπεὶ μὴ ἢ τῆς ἐλάττονος ἀναγκαίας ληφθεί- διὰ ἐμ τύτων δείκνυσιν ὃ Θεύφραφος ὅ ὅτι ἐν αἷς μίξεσιν ὑπαάρ- ᾿ - 

σὴς ἰνανγκάϊον λέγει τι συνάγεοχ, ὃ ὅν ποτέ τῆς μίξεως τῇ Ἀσὸ ὴὶ ἀναγκαία ἐςίν, ὁποτέρα ἂν αὐτῶν Ἰὐως.: ἦ, ὑπάρχον Ἴωσι δ 
τὴν ϑηλωτικόν ἢ ἐςιν, καὶ τῦ ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ ὸ τῇ αὐτῇ συμ- Ὁ ὃ συμπέρασμα. ΑΙεχ, ἢ. 42 ὁ. 
πλοιῆ ποτὲ ὃ ἀναγκαῖον γίνεος, ποτὲς δὲ ὑπάρχον “ὃ συμπέρασμα. ὡς ὄν ἐπ᾽ ἐκείνων ἀναγκαίων Κ᾽ ὑποτεθέντος τ συμπερά- 305 
ἡ τῦτο. «ἰὸς σαφῶς ἐδήλωσε δι’ ὧν ἐπιφέρει λέγων “πλὴν ἐχ σμαάτος ψεῦδές τι συνήγετο, ὑπαρχεντος δὲ ὀκέτι, ὕὅτω, φησί, ἡ ἢ 
ὁπατέρας ἔτυχεν, ἀλλὰ τῆς πρὸς “ὃ μεῖζον ἄ ἄκρον," ὡς τύτω χάριν ἐπὶ τῶν ἐν μέρει ἕξει, εἰ εἴη ἡ ἐλάττων ἐπὶ μέρυς καταφατικὴ 
ἃ ποτέ πρου)αίς. ὼ γελοῖον ὸ ἡγέῆοχ αὐὸν διὰ τῶτο ὃ ποτέ ἀναγκαία. ἣ "ὁ “ὁδὲν γ5 ἀδύνατον συμπίπτει, καθάπερ ἐδ’ ἐν 
λέγειν, ὅτι ἐπὶ ὕλης τοὺς ἐν τὴ τοιαύτῃ θυμηλικη ἀνωγκαῖον 25 τοῖς καθόλι Μυλλεγισμοίαν, εἶπεν ὅτι, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνων ἀνωγκαίΐν 

γἱνεῦ τὸ συμπέρασμα" ὕτως δ ὑδὲν κωλύει καὶ ὶ τὰς ἀσυλλογίξυς τιθεμένυ τὸ συμπεραίσματος, τῇ εἰς ἀδύνατον. ἐπαγωγὴ χρω- 
συζυγίας ισνλλογιφικὼς λέγειν ποτέ" εὑρεθήσον; γδ ἐπὶ ὕλης μένων ἡ ἡμῶν εἰς ἔνδειξιν αὐτῷ δ, δὴν ἀδύνατον εἴπετο ἀλλὰ ψεῦ- 
ταὶς συναγυσαι.. ἐν γῦν τῷ β΄ χήματι, εἰ ἐκ δύο καθόχω κατα. δὸς μόνον, ὡς ἐδείχθη διὰ τῶν ΑΈΡΕΣΡΗΝΙ δι’ δ κατασκευαζεῦ 
φατυωῶν εἶεν οἱ ἄκροι ἐπ᾽ ἴσης ἀλλήλοις, τουίτων. ὅρων εἰλημμένων τό, ὅτως ὠδ᾽ ὅταν ἡ ἐλάττων ἐπὶ μέρες ἀναγκαία καταφατικὴ 
καϑῶν καταφατικὸν συναξεὶς. :. διὸ τῶτο [' παραιτητέον ὡς 30 τίθηῦ. .«. ἐκ ἐξέθετο δὲ τὴν δέξο ὅτέ ἐπὶ τῶν καβδλ» ὅτε ἐπὶ 

κινὸν. παπτιίπασι,. παραυτητέον δὲ ἢ τὴν ἐπὶ πλέον ἐξέτασιν τῇ τῶν ἐπὶ μέρος, τὴν δι᾽ ἀδυνάτυ ἧι ἧς μεμνημονεύκαμεν, ἀλλὰ μό- 
λογογεένι;". ἐρῶ ηδ ἡμῖν ἐν τόϊς περὶ τῆς κᾧ τὰς μίξεις διαφορᾶς νον ἐμνημόνευσεν αὐτῆς, ὅτι ἐγίνετο ἐν αὐτῇ μῖξις ἐνδεχομένης. ἡ 

᾿Αμζοτάλες τε ἢ τῶν ἑταίρων αὐτῷ δ γεγραμμένοις. εἷς δὲ ̓Αρι- ὺ ἀναγκαίας, περὶ ἧς μίξεως ἀδέπω “ἂν λόγον πεποίηῆ. δύναῦ 
φειβλας χε ἐχρήσατο πρὸς τὴν τῷ λεγομενε πίςιν ὶὶ οἷς χρήσαιτο ᾧ τὸ “θδὲν γ5 ἀδύνατον συμβαίνει" ἐκ ἐπὶ τὴν δεῖξιν ἣν ἐποιζ-. 

ἄν “τις παριςιίμενος τῷ τόδε λεγόμενον ὑπ᾿ αὐτῷ ὑγιὰς εἶναι, 35 σατο δεικνὺς ψεῦδός τι ἕπεο, ὑποτεθέντι τῷ ἀναγκαίῳ, ἐπανά- 
ταῦτα παραθησόμεθα.. αὐὴὺς Κ' ὄν ἐχρήσατα τῷ ν᾿ παντός. γων ἡμᾶς εἰρηκέναι, ᾿ ἐδ᾽ ἐπὶ τὴν ἐς ἀδύνατον ἀπαγωγὴν 
ΑΙεχ. ἢ. 40. περὶ ἧς εἶπον ὦ ἀρτίως, ἀλλ ἐπὶ τὴν ἐκ τῶν ὅρων μαρτυρίαν" τοῖς 

τ δείκνυσιν ἦν “ὃ ψεῦδος ἀκολαθῶ καὶ ἃ διὰὶ τῷ α΄ ἡ διὰ τὸ β΄ ἃ εἰρημένοις ἢ ἡ ἐπὶ τῶν ὅρων δεῖξις συνάδει" ληφθεισῶν ηδ. 
“4Δδι.»ν 7 γ᾽ Ἐ λήματος. καὶ διὰ ἢ τὸ α' ὅτως. εἰ ὃ Καὶ α' παντὶ τῷ β΄ ὑπάρχει προτάσεων ἐν » δυζυγίᾳ τε ἢ μίξει τοιαύτῃ ὃ συμπέρασμα ὑπάρ- 

μέρον, ὃ δὰ β΄ παντὶ τῷ γ' ἐξ ἀανηει ἐγὼ μέν, φησί, λέγω ὅτι 40 χόν.: Ὑίνεῦ. ἦν δ᾽ ἂν ἀδύνατον ὑφ᾽ ἡμῶν, εἰ ἐπὶ τῶν ὅρων ϑέγ- 

ἡ α΄ παντὶ τῷ γ΄ ὑπαρχόντως ὑπάρξει, εἰ δέ τις χέγοι ἐξ ἀνάγ- χετο ᾧ τῷ τῦτ᾽ εἶναι “ἃ εἰρημένον σημεῖον. ἂν εἴη τὸς ὅρες αὐὲν 
κης, συγκεχωρήσγω τῦτα, ὺ εἰ Κὶ μηδὲν ψεῦδος ἀκολεθήσει, ἔσω. εὐθέως παραθέῶδς" κίνησις ἅ' γδ παντὶ ζῴῳ ὑπαρχόντως ἢ ὀδενί, 
δοβὲς ὸ συμπέρασμα, εἰ δὲ εὔρωμέν τι ψεῦδος ἑπόμενον, δῆ- ζῷον δέ τινι λευκῷ ἐξ ἀναίγκης, κύκνῳ γάρ" ἢ κίνησίς τινι λευκῷ 
λον ὅ ὅτι. ψευδὴς αὶ ὑπόθεσις ἡ λέγυσα “ἃ βπγχαῦν συνείγεθχ,. ὑπάρχει, ἐ αὶ μὴν ἐξ ἀνάγκης, ἤ ἥ τινι λευκῷ ὁχ ὑπάρχει ὑπαρχῴν- 

ὥςε ὁ ὑπάρχον μόνως συναχβήσεῦ. ἐπεὶ ὧν ὃ α' παντὶ τῷ Ὑ 45 τως. δεῖ μόνοι εἰδέναι ὅτι τῇ ἐπὶ ψεῦδος ὠγύση δείξει ἐχ οἷόντε 
ἐξ ἀνάγκης ὑπεθέμεθα; ἤν δὲ ᾧ “ὁ β΄ παντὶ τῷ γ΄ ἐξ ἀνάγκης, καὶ ἢ ἐπὶ τύτων χρήσαςχ, Ν ἢ ἐπὶ τῶν καθέλιν ἐχρήσατο. Ἄϊεχ. ἢ 48 αὖ. 
τῷ ἄρα γ' τοὶ τῷ β΄ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρξει" ἀντιςρέφει γάρ. εἰ ᾿ δεῖ ἃ τῷ “εἰ Κα ἡ ςερητοιὴ πρότασις" “ὃ καθόλε προσυπα- 30}. 

τανυν “ἡ κα α΄ παντὶ τῷ γ' ἐξ ἀνώγκης ὑπαῤχει, “ἃ δὲ γ' τινὶ τῷὀ κύειν" περὶ γ) πρώτων λέγει τῶν ἐκ καθόλιν προτάσεων" ἐν δ ̓; 
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συμπλοκῆ ἡ ἡ ἐπὶ μέρυς ἐςὶ φερητική, ἔςι δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ συζυ- αὐτῷ ̓ φανερὸν γένοιτο, εἰ μεταλαίβοιμεν ὦ εὅρυς ἀληθεςέρυς. ἐφ᾽ 
γίᾳ ὃ ἀποφατιχὸν ταθταῦς, ὅταν ἦ ἦ ἀναγκαία, ὁ ̓γίεῦ ἀ ἀναγκαῖον ὧν ) αὐὸς ἐπειράθη δεῖξαι, ἐκ ἦσαν αἱ προτάσεις ἀληθεῖς. καὶ δ 
ὃ συμπέρασμα. “ὃ ἦν “εἰ Καὶ ἡ ςερητικὴ πρότασίς ἐςιν ἀναγκαία" ἀληθὲς “ὃ ζῷον μηδενὶ πον κύκνῳ γ ἐξ ἀνάγκης. ἣ ὧν κιυ- 
ἐν τοῖς καθόλν συλλογισμοῖς ἀκυςέον" περὶ δ τύτων ̓ β(12 ὃν μενον ἀντὶ τῷ λευκ θῶμεν ἢ λάβωμεν ἄλλος. Αἴεχ. ξ, ἀ5 δ. ̓  

λόγον πρῶτον" προελθὼν γῶν λέγει ᾿ἐμείυς δ᾽ ἔξει ἢ ἐπὶ τῶν 5 ἔτι δίπον παντὶ ἐγρηγορότι,. τοὶ δὲ ζῴῳ ἐξ ἀνάγκης ὄχϑιο 

ἐν μέρει συλλογισμῶν." ἀκόλυθα δέ ἐςιν ἃ ἐπὶ τῷ δευτέρυ σήν ὑπάρχει, ἢ “ὃ ἐγρηγορέναι ὁ παντὶ β ζῴῳ, ὁ αὶ μὴν ἐξ ἀνάγκης. 
ματος λέγει τοῖς ἐπὶ τῇ πρώτυ δεδειγμένοις αὐτῷ. ΑἸεχ. ᾿ι4ᾷ. εἶπε δὲ αὐτός" “διὰ γ5 τῶν αὐτῶν ὅρων ἡ ἀπόδειξις, ἑνὸς μόνω 

38): ὅτι δὲ “ὃ μηδενὶ ἐνδέχεοχ, ἐπὶ τῆς α΄ β΄ προτάσεως εἰρημένον; μεταλαμβάνομέο " ἐν δ ἀστιγρείφοις τισὶ αὶ τῦτο πρόσκειξ), 
10. ἀπόφασις ὃν ἐνδεχομένη, “ὃ ἀναγκαῖον δηλαῖ, Ὑρύμιμον" ὸ δ ὅπερ ἐχ ὑγιὲς εἶναι δόξει- ἦσαν δ ἐπὶ τῶν καθόλω ὅροι ζῷον - 

μηδενὶ ἐνδεχόμενον ἐξ ἀνάγκης ὀδενὶ αὐτῶν ὑπάρχει" αὶ ἡδ ὡς 1ο ἄνθρωπος -- λευκόν" ὅτως δὲ ἐχυσῶν ἦν ἡ καθόλυ καταφατικὴ 

ἐνδεχομένη ἀλλ᾽ ὡς ἐνδεχομένης ἀπόφασις εἴληπῇ ᾧ ἴσον δυνα- ἀνωγκαία, ἀλλ᾽ ὀχ ἡ ἀποφατικὴ ἐπὶ πλεῖν ἃ ὃ νῦν πρόκει, ἀλλ᾽ 

μόνη τὴ ἐξ ἀνώγκης ἐδενί, 1ὰ. 18. ᾿ ἐδ’ ἂν ἔνθα ὁ ἄνθρωπος, μεταθῶμεν ὃ λευκόν, ὡἧς εἶναι “ὃ ζῷον 

302 ὅτι δὲ καὶ συνάγεϊ τὸ Ἱμρα  διο δῆλον ἐκ τῶν ὑποκειμώψων πρὶ ἀπά ὑπαρχόντως" ψευδὴς δ ὁ αὕτη. ἀλλ᾽ ὁδ᾽ ἂν ἐπὶ 

9. ὅρων. ἀρετὴ ὑδεμιᾷ κακίᾳ ἐξ ἀνάγκης, ὑπάρχει δὲ ἀνθρώπῳ ΚΑ τὸ αἱ μηταδῶμεν ὁ λευκόν, ἐπὶ δὲ τῷ β΄ ἄνθρωπον, ζῷον δὲ 
ὑπαρχόντως παντί, ἢ συνάγεϊ͵ κακία ἀδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπαρχόν- 15 ἐπὶ τῷ γ΄, ὡς εἶναι “ὃ λευκὸν παντὶ (ὶ ἀνθρώπῳ, τινὶ δὲ ζῴῳ ἐξ 

τως" 8 » ἐξ ἀνάγκης. πάλιν ὑγίεια - νόσος - ἄνθρωπος. ὑγίεια ἀνάγκης ἐχ ὑπάρχειν" ὃ δὴ ἡ πρώτη τράγος ψευδὴς ᾧ ὃ συμα 
ὃ νόσῳ αὶ Ἡδεμας ἐξ ἀνάγκης, ἀνθρώπῳ δὲ παντὶ ὑπάρχει μέ- τρδομα ἀναγκαῖον. τύτυ δὶ ὸ αἴτιον ὅτι μηδὲ ἐπὶ τῶν καθέλω 
γον, ὦ ̓ουλοννῆ νόσος ὑπαρχόντως ὀδενὶ ἀνθρώπῳ. εἰ 5 ὑγίεια προτάσεων ἀληθεῖς ἧς ἦσαν οἱ ὅροι ὅτοι, ὡς ἐπεσημηνάμεθα ἀντὶ 
μηδεμιᾷ νόσῳ ἐξ ἀνάγκης, ἢ νόσος ὀδεμιᾷ ὑγιείᾳ ἐξ ἀνάγκης, τῶ λευκῷ λαβόντες “ὃ κινεῖοχ. ὡς ἦν ἐκεῖ ἀντὶ τῷ λευκῦ σὲ κι- 

ὑγίεια δὲ πανὶ ἀνθρώπῳ ὑπαρχόντως, ᾧ νόσος ἀδενὶ ἀνθρώπῳ 20 νεϊος, ἐλάβομεν, ὅτω ἡ ἐνταῦθα, εἰ ληφθείη ἀντὶ τῷ ἀνθρώπυ “ὃ 
ἐξ ἀνάγκης. Ιοῖι. ΡὨΪ. ἢ, χχχν. κινεῖοϊς, “ὁ δὲ λευκὸν μείνη, ὑγιὲς ἃ εἰρημένον" Ὑίνεῦ Ὁ ζῷον 

3 δείξας τὴν προκειμένην συζυγίαν δι’ ἀντιςροφῆς “ὃ ὑπάρχον παντὶ κινυμένῳ ὑπαρχόντως, ζῷόν τινι λευκῷ ἐξ ἀνάγκης ἐχ 
ὁ ὁ “ὃ ἀναγκαῖον συνάγωσαν, νῦν αὐὴ τῶτο δείκνυσι ἢ τῇ εἰς ὑπάρχει" χιόνι γάρ ἢ ὃ κινεϊολαί τινι λευκῷ, αὶ μὴν ἐξ ἀνάγκης, 

ἐπάν ἀπαγωγῆ. εἰ ἰδ ὑποθωμεθα, φησίν, ἀναγκαῖον συνάγεϑνς ἐχ ὑπάρξει. ἑνὸς ἄρα μεταληφθέντος ἐδείχθη. δυναῦ ᾧ “ὃ “διὰ 

ὰ συμπέρασμα, ἕψεταί τι ἄτοπον τὴ ὑποθέσει ταύτη" ἢ ἢ δὲ ὑπο- 25 δ τῶν αὐτῶν ὅρων ἡ ἀπόδειξις" εἰρῆοχ, ὦ ἀντὶ τὸ διὰ τῶν αὐτῶν 

θέσει ἄτοπον ὠκολυθεῖ, ψεῦδός ἐςι" ψεῦδος ἄρα δ᾽ ὑποτίθεῶς ἡ ἀπόδειξις. πῶς δὲ διὰ τῶν αὐτῶν; διὰ ὅρων γδ ἡ τῆς τύτων 
ἀναγκαῖον συνάγεο, ὃ συμετερήσίμας ΙΟΒ. ῬΆ). ἢ. ΧΧΧΥ͂ ὁ. ποράλέτευε: ἐπιζητήσειε δ᾽ ἂν τις εὐλόγως ἐν τῇ ἢ συζυγίῳ ταύτη 

30) διὰ δ τὸ εἰσῶν " ὃ μὐδῖϑι ἕως ἣν ζῷον μηδενὶ λευκῷ διὼ τί μὴ γίνε κατ᾽ αὐὲν ἀναγκαῖον “ὃ συμπέρασμα, ὄσης 

ὅ1: ὑπάρχη" ὥςε τύτων τ ὄντων ἀναγκαῖον ἃ ἕξκαι ἃ συμιήίαιολιά. ἀναγκαίας τῆς ἐπὶ μέρες ἀποφατικῆς. ΑΙεχ. ἢ 46 ὁ. 
ἁπλῶς δ᾽ ἐκ ἀναγκαῖον," διὰ δὴ ταύτης τῆς προϑήκης ἐδήλωσεν 30 καθόλι εἰπεῖν ἐν ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων καταφατικῶν πρσταΐ- 31 ὦ 

ὅτι ἐν ταῖς μίξεσιν, ὅταν. ἀναγκαῖον λέγη γίνεοχ, “ὃ συμπέρασμα, σέων συζυγίαις πάντως ἀνωγκαῖόν ἐςι “ὃ συμπέρασμα" ἐφ᾽ ὧν Ὁ. 
ἃ ἁπλῶς ἀναγκαῖον λέγει ἢ ὁ “ὃ μα' διορισμῶ" ὅ τινες τῶν ἐξν δὲ ἡ μέν ἐςι καταφατικὴ ἡ δὲ ἀποφατική, τῇ ἀποφατικῇ πάντως 

γυμέων ἂν περὶ τῆς μίξεως τῶν προτάσεων τέπον, βοηθεῖν οἰδ- ἕπεἢ ὃ δυμπίραῦμα: εὐσταε: πάλιν ηδ ἀντιςρεφομένης τῆς 

Μένοι τῇ δόξη αὐτῶν. λέγυσι, φάσκοντες καὶ ὃ ἁπλῶς ἀναγκαῖον ἀποφάξθεῆε ὼ ποιίσης ὸ α' χῆμα, μείζων εὑρεθήσεϊ ἡ ἀποφα- 

συνάγεϊ, λέγειν αὐὸν ἀλλὰ “ὃ μᾷ' διορισμῶ... ὅτι δὲ “ἃ συ οτϑι τική͵ ἐν δὲ τῷ πρώτῳ χήματι τῇ μείζονι ἀεὶ εἴπετο “ὃ συμπέ- 
πέρασμα μηδὲ ὅτως ἀναγκαῖον εἶναι. βώλεῦ, ἐδήλωσεν αὐτός, ῥλάβε: Τοῖ. ΡΒ]. ἢ χχχυι. 

δείξας  τοιῦτον ὺ ὅτως ἀναγκαῖον ὰ συμπέρασμα γινόμενον ἐν εἰ δέ τις, φησί͵ πρὸς τῶτο ἐνίςα), μὴ συγχωρῶν τῇ πρόῤνίν 
δευτέρῳ χήματι, ἡ καταφατικὴ ὅτε ἡ ἐλάττων ἐςὶν ἀναγκαία, προτάσει (εἶναι γάρ τι ζῷον ἐξ ἀνάγκης ἐκ ὠγαθόν, οἷον τοὶ 

μὴ λέγων δὲ ἐν τῇ ἀϑμαντη μίξει ἀνωγκαῖον ἁπλῶς γίνεοχ, “ὸ ἰοβόλα), ληπτέον ἀντὶ τῇ ἀγαθὰ “ὃ ἐγρηγορέναι ἢ “ὃ καθεύδειν" 
συμπέρασμα. ἢ εἰ ὺ τῦτο ἔλεγεν ἀ ἀνωγκαῖον ὅμοιον ἐκείνῳ, καὶ- 40 ἐγρήγορσις ΚΑ 5 ὀδενὶ ἵππῳ ὑπαρχόντως, ζῷον δὲ παντί, κα ᾧ συνά;- 

κείνῳ ἂν ρυδετθὰ ὲ μὴ ὑμώμςΣ ἜΜΝΆΒΩν γίνεος, ἀλλὰ δῷ γεῖ, ἐγρήγορσις τινὶ ζῴῳ ἐχ ὑπάρχει μόνον" ὥςε δῆλον ὅτι ὃ 

ὑομέμα, ὧς ἡ ἐπὶ τύτυ. ἅμα δὲ ἢ τὴν τῇ ἀναγκαία διαίρεσιν ὑπάρχον ἢ ὃ ἀναγκαῖον συνώγεξ. Ιοῖ. ΡΒ]. ἢ χχχυσι. 

ὅτι αὶ αὐὴς εἶδεν, ἣν οἱ ἐπόῖρα αὐτῷ ποιῶν), δεδήλωκε δια τῆς σήβεντεν δὲ ὅτι ᾧ ἐνταῦθα χρὴ τῷ ἐνδέχεθχ ἀντὶ ἀῤ ἢ 

προσήκης, ἣν φθάσας ἤδη ᾧ ἐν τῷ περὶ Ἑ ρμηνείας δέδειχεν ἐν ὑπάρχειν, ὡς ᾧ ἐπὶ τῆς τῶν ἀνε δίων προτοίσεων ἀνιφροφῆς. ἦν 
εἷς περὶ τῆς εἰς “ν πόδι, χρόνον λεγομένης ἀντιφαίσεως περὶ 45 “ὃ δὲ “ἐδὲ 75 ἀνάγκη δίπυν τι μὴ καθεύδειν" δεικτοιὸν ἂν εἴη τὸ 
τῶν καθ᾽ ἔχασα λέγει, “ὸ αὶ ἦν εἶναι “ὃ ὃν ὅταν ἦ, ᾧ ὃ μὴ τὴν ἐγρήγορσιν ἐνδέχεο)αί τινι ζῴῳ, ὡς ᾧ ἐνδέχεὐκ μηδενί» εἶ 

ὃν μὴ εἶναι ὅταν μὴ ἧ, ἀνάγκη» φ. 19 « 28). δ ἐξ ὑπο- δ ἐξ ἀνάγκης τι ζῷον ἐκάθευδεν, ὁκ ἂν ἐγρήγορσις τῷ ζῴῳ 

θέσεως ἀναγκαῖον τοιῦτόν ἐ ἐςιν. μᾶλλον δ᾽ ἂν “ὃ εἰρημένον ὑπ᾿ παντὶ ἐνδεχομένως ὑπῆρχε. δύναῦ “ὃ “ὁδὲ γ5 ἀναγκη δίπυν τι 
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μὴ καθεύδειν" δευιτοιὸν εἶναι τὸ τὴν ἐγρήγορσιν ἐνδέχεὐλαί τινι ὁρίζεν, δὲ ὶ “ὃ ὁμωνύμως λεγόμενον (ὁ δ οἷόν τέ τι ὅμω- 326 
ζῴῳ, ὡς ἢ ἐνδέχεῶχζ, μή. ΑἸαχ. ἢ 48 ὁ. νύμως λεγόμενον ὁρίσαι), ἀλλ᾽ ἀποτεμόμενος: τὸ ἐνδεχομέμι δ 

πρόσκειἢ δὲ τῷ ἀντιγράφῳ “ὃ δίπων φύει τὶ τὴν τῷ γρά- παρὰ ὁ ἀναγκαῖόν τε ἡ “ὁ ὑπάρχον" ἔδειξε δ ὅτι “ὃ ἐνδεχόμενον 
δ φοντος κατ᾽ ἀρχὰς ὸ βιβλών διαμαρτίαν" κα » αὶ δίπουν δεῖ μέσον ἢ Φ' τύτων κἄτνγορει ἢν διὰ δὲ τ εἰπεῖν ὅτι “τεθέντος δὲ ὑπάρ- 

ὅρον ἀλλὰ “ὃ ζῷον εἶναι. ἢ τῶτο ἐν Ἢ τῶν ὅρων παραθέσει δη- 5. χειν" ἐδήλωσεν ὅτι πρὸς τῷ μὴ εἶναι ἀναγκαῖον ἐδ᾽ ὑπάρχον ἐςίν" 

λθϑ᾽ δρῦτον δὴ τὸ δίποδος ἐμνμόνευσεν, ἔχων ἔθος αἰεὶ ἐπὶ τοιῦτον ὃ “ὃ Ψ' τὴν ἄζεν πρόσρησιν ἐνδεχόμενον, ̓ δάφίοιν τὸ 
τότυ τῷ χήματος ὕξερον τιθέναι “ὃν μέσον ὅ ὅρον. ΑἰἸεχ. ἢ 40. τε ἀναγκαίν ἢ τῦ. ὑπάρχοντος τῷ μηδέπω εἶναι τῦτο ὃ λέγε 

εἰδέναι δὲ δεῖ ὅτι τινὰ τῶν παλαιστέβων βίβμων ἔχει μέσον δύνα εἶναι. εἴη δ᾽ ἂν ὅν χὐδίως ἐνδεχόμενον ὃ μὴ ἔςι μέν, 
δίπυν. λέγυσι δὲ τῶτο γραφικὸν εἶναι σφάλμα" ὅτε ὃ συνάγεϑ᾽ τεθὲν δ᾽ εἶναι ἐδὲν ἀδύνατον ἑπόμενον ἔχει... ὁ γὸν Θεόφραςος 

διὰ τύτων τὼν ὅρων, μέσε λαμβανομόν. τῷ δίποδος, ὑπάρχον 10 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἡρότεβι ᾿Αναλυτικῶν ΜΝ περὶ τῶν ὑπὸ 
συμπέρασμα ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον, ὡς ἐκ τῶν προειρημένων δῆλον τῦ ἀναγκαίν σημαινομένων ὕ: ὅτως γράφει. “τρίτον “ὁ ὑπάρχον" 

ἐςί. ὅτι δὲ αὶ “ἃ δίπυν τίρησι μέσιν ἀλλὰ ζῷον, δῆλον ἐξ ὧν ὅτε ὃ ὑπάρχει, τότε ὑχ οἷόν τε μὴ ὑπαῤχεν. ἴδιον δὲ τῷ ἐνδε- 
πρύτυ τῷ δίποδος ἐμνημόνευσεν, ὕξερον δὲ τῷ ζιδν ἐπὶ ἡ τῦΞ χομένωυ “ὃ ὁ μὴ ὃν ὑποτίθενχ,. “εἶναι, ἐπεὶ ἢ “ὁ ἀναγκαῖον καὶ ὼ ὃ 
΄: «ήματος ἔθος ἔχει ὕςερον τιθέναι ὃ μέσον, ἡ νῦν δὲ ὃ ζῷον ὑπάρχον ἂν λάβη ἯΡῚ εἶναι, ἐκ ἀδύνατόν τι ἀκολυθήσει,. ἡ ἔξαι 

ὕξερον ἔθηκεν ΙοἈ. ΡΒ]. δὶ χχχνιπ. 45 ἐφαρμόζων ὁ λόγος ὸ τῷ ἀναγκαίῳ ᾧ ὃ τῷ ὑπάρχοντι", διὸ ἴδιον 
δϑαὲ ὁ ᾿Αριςότέλης “ὃ συμπέρασμα τῦτο ἐπαγαγεῖν ἐπὶ. τῷ ἐνδεχομένυ “α μὴ ὑπάρχον αὐὰ ὡς ὑπάρχον ὑποτεθὲν μη- 

δ τῶν τριῶν εἰρημένων «ημάτων" αὶ δεῖ δὲ τῦτο νομίζειν, ἐπεὶ ἀτο- δὲν ἀδύνατον -ἔχειν ἑπόμενον." ᾧ 5) ἀδύνατόν τι ὑποτεθέντι 
πίᾳ τινὶ πέῤπισεν ἢ ὁ φιλόσοφος φάσκων ὅτι. φανερὸν ἐχ τῶν εἰρη- ἔπεῦ, ἀδύνατόν τῦτο, δυνατῷ δὲ ὑποτεθέντι ὀκέτι ἀδύνατον, 
μων ὡς ἐὰν μὴ ἀμφότεραι αἱ προτάσεις ὦσιν ὑπαίρχυσαι, ὁ ὡς δείξει. ὡς εἶναι ἴδιον αὐτῷ ἢ ἃ μὴ ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ ὅταν μὴ 
συνάγεϑ ὑπάρχον συμπέρασμα" ἀπέδειξε δ ἐν πρώτῳ ᾧ δευ- 20 ὑπάρχον ὑποτεθῇ ὑπάρχειν, ΜῊΝ σὐμβαίην ἀδύνατον. - ΑἸεχ. 
τέρῳ χήματι ὅτι ἡ τῆς μείζονος μένης καϑόλυ ἀποφατικῆς ὃ ὅσης 
ὑπαρχέσης ὑπάρχον γίνε “ὃ συμπέρασμα. δεῖ ἦν λέγειν ὅτι ἀ. 

τῶν τριῶν χημάτων ἐςὶ “ὃ εἰρημένον συμπέρασμα ἀλλὰ τῦ γ' 
μόνον. “δόξει δὲ μηδὲ ἐπὶ τῷ τρίτι ἀληθὲς “ἐν λόγον τῶτον εἶναι" 

δέδεοκῶ Ὁ ὶ ἐπὶ τύτυ ὅτι ἡ τῆς μιῶς μόνης προτάσεως ὑπαρχυί- 25 
σης ὅσης ὑπάρχον γίνε “ἃ συμπέρασμα. ῥητέον ἦν ὅτι ἐδὲ τῷ 
τρίτυ σήματος ὅλω “ἃ εἰρημένον ἐξὶ συμπέρασμα ἀλλὰ τῶν τεδ- 
σάρων συζυγιῶν τῶν ἐξ ἀμφοτέρων καθόχυ προτάσεων. ἰά: ἴδ. 

τῶτο ἁπλῶς ἃ ἡ καθόλε λεγόμενον ψεῦδος ἂν εἴη ἢ τοῖξ᾽ 

προειρημένοις μαχόμενον" δέδειχε γδ ὑπάρχον Ὑνόμενον ὁ συμ- 30 
πέρασμα τῆς ἑτέρας τῶν προτάσεων ἀναγκαίας ὅσης. εἰ δέ τις 

ἀκύει τῷ εἰρημένα ὡς ἐπὶ τῦ τρίτω χήματος εἰρημένυ ἐλλιπέςε-- 
ρον, ἀληθὲς ἂν ὧν “6. - ἕνεςι ἡ τῷ ὑπάρχον ἀκῶσαι ἀντὶ τῷ κα- 

ταφατυῶ, ἵν ἦ λέγων καταφατικὸν ᾧ μὴ γίνεῶς “ὃ συμπέ- 

ἔ, 860 ὁ -51. 

ἐπειδήπερ ἐν τῷ περὶ Ἕρμηνείας “(ς. 18) οὶ ἐνδεχόμενον ᾧ826 
ἐπὶ τὸ ἀνωγκαίνν ἔταττεν, ἐνταῦθα δέ φησιν ὅτι ἐνδεχόμενόν ἐςὶν 
“ὅ. μὴ ὅ ὄντος ἀναγκαίῳ." διὰ τῦτο ὧν φησὶν ὅτι ὸ ἀγαγνκον 

25 ὁμωώνυμόν ἐσι, φερόμενον ὺ ψ' τῷ ἐνδεχομένυ ᾧ κῷ' τῦ κυρίως 
ἀναγκαίω, ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων τρόπων. ΙοἈ. ΡΠ], (, χχαχντπ ὅ. 

αἱ αὐταὶ μέν εἰσιν (αἱ προτάσεις) τῷ ἢ σημανομένῳ, συναλη-32 
θεύσσι γάρ, ἀκολιϑῶσι δὲ ἀλλήλαις μὴ πάντη ὅσαι αἱ αὐταί" 

εὐθήλο Ὁ νῷ τὴν τῆς φωνῆς προφοράν. ἰὰ. .- 
δεῖ μένται εἰδέναι ὅτι ἡ τοιαύτη τῶν προτάσεων ἀντιφροφῆϑ!ο 

ἐκ ἔςιν ὑγιῆς Ψ' τὺς περὶ Θεόφραςον, ἐδὲ χρῶνἢ αὐτῇ" ὁ 5): 
αὐὰ αἴτιον τὸ τήν τε καδόλι ἀποφατιχὴν ἐνδεχομένην ἀντιφρέφεν : 
αὑτὴ λέγειν, παραπλησίως τῇ τε ὑπαρχύση ἡ τῇ ἀναγκαίᾳ, ἢ 

τῷ ἀντιςρέφειν τὰς κατἀφατικὰς ἐνδεχόμένας ταῖς ὠποφατικαῖς 
μασμα; ἂν μὴ ὦ ὥσιν ἀμφότεραι ΚΑΤΑΒΕΥΕΙ, ιἀναγκαῖον δὰ γί- 35 ἐνδεχομέναις, ὃ ὃ ἀξιῖ ̓Αριςοτέλης. ἐπισημανόμεθα, δὲ περὶ τύτο 
πὰ ἢ τῆς πέρας, ἀναγκαίας ὄσης μόνης. ἴσως δὰ δόξει βίαιον 

ἃ ὅτως ἀκῶσαι τῦ εἰρημένυ" δέξει γ8 μὴ ἀντὶ τῷ καταφατιιῦ. 

νῦν εἐλῆφθαι ᾧ ὑπάρχον ἀλλ᾽ ὡς τῷ ἢ ἀναγκαίῳ ἐντιδιαφελλόμενον, 
ὡς δῆλον ἐκ τῷ ἐπι εβεμαν " τῷ δ᾽ ἀνωγκαίωυ ἔςι ἡ τῆς ἀπέραξ: 
μόνον ἐνωγκαίας ὅ ὅσης... μήποτε δ᾽ ἄμεινον ἀκύέειν τῷ “φανε- 20 
ρὲ ὦ ὅν ὅτι τὸ Κα ὑπάρχειν ἐκ ἔςι συλλογισμὸς ἂν μὴ ἀμφότεραι 
ὦσιν αἱ προτεσαις ἐν τῷ ὑπάρχεψ᾽ ὡς λέγοντος ἀἠὐτῦ φανερὸν 
γεγονένας ἐκ τῶν. εἰρημόνων ὅτι ἔςι ποτὲ ἐν συμπλοκῇ τινὶ συλ- 
λογιςικῆ, ἐν ἦ ἀδύνατον “ὁ συμπέρασμα ὑπάρχον γενέ, εἰ μὴ 
εν ἀμφότεραι αἱ προταίσεις ὑπάρχυσαι. καὶ ἣδ ὡς καθόλν λεγο- 45 
μέν αὐτὸ ἀκυσέον, ὅτι μηδὲ ἀληθές ἐςιν ὅτω λεγόμενον. ἀλη- 

βὲς δὲ ἐπὶ τῆς ἐν τρίτῳ χήματι τῆς ἐκ δύο καθόλι καταφατι-. 
κῶν, ὃ δεδεῖχθαι δοκεῖ, ΑἸεχ, ἢ. 49 ὃ. καί σύνδεσμος περισσῶς κέ... 

ὅταν ἐπὶ τῆς Ξ τὴν λμον ἀντιςροφῆς "δ᾽ τὸς ὅ ὅρως λέγη. 
ΑΙεχ. ἢ. 51 ὁ. 

τς ἐν ἡ τῷ ΡΕΥ Ἑρμηνείας (ε. 12) ἔδειξε τὰς “ὃν τρόπον ἐχύ- 8. 
σὰς ἄνευ τῷ ἀποφατυιῶ προσκατηγορέμενον πάσας καταφάσεις 

εἶναι. διὰ τῦτο προσέθηκε “ὃ “καθάπερ ἐλέχθη πρότερον" ἐξ 
ὧν ᾧ αὐτῶν ἕνεςι δεικνύναι ὅτι “ὁ περὶ Ἑρμηνείας ᾿Αριξοτέλυς 
ἐςίν, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς ̓Ανδρόνικός φησιν. ἢ ᾧ ἐν τύτῳ προείρηκεν᾽ 
ἤδη περὶ τύτυ, ὅτε ἔλεγε μὴ ἀντιςρέφειν τὴν καθόλι ἀποφατιχήν. 
ΑΙεχ. ἢ 52. 

᾿ ὰ δὰ “ἀντιςρέφει Κ᾿ ὅν ἡ κθ' τὰς ἀντικειμένας προτάσειρτεν 
ἑκάτερον τῶν ἐνδεχομένων". ἴσον ἐςξὶ τῷ ἀντιςρέφει ἅ! ἦν κ᾽ τὰς : 
ἀντικειμένας προτάσεις ἢ ἑκάτερον τῶν ἐνδεχομώμων. δοκεῖ δὲ ὁ 

ἢ “ὁ ὉΗ͂Σ τὰς ἀντικεὴμένας προ- 
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τάσις" εἶπεν ὡς ἢ ἄλλως ἀντιςρεφυσῶν αὐτῶν" αὶ 5 ἡ χϑ τὴν ἃ χρήσιμον ἀφορῶντι ἐ γίνε, ἢ εἰ ἐμδὸν τις εἰς τὸς προταίσεις 
τῶν ὅρων ἐσλεγζε ΑΙοχ. ἢ. 58. ἐμβλέποι. ἢ γίνε ' ἀλλ᾽ τέλειός, τῷ μὴ ὴ διὰ τῶν κειμένων 

περὶ ὦ ὧν αὐὸς ἐκ εἴρηκε, λέγωσι δὲ οἱ νεώτεροι, ἀχρήξων γίνε, ἀλλὰ διὰ μεταλήψεως ᾧ ἀντιςροφῆς ἢ μετ ̓  ἀντιςροφῶν. 
“ὄντων πρὸς ἀπόδειξιν, δὶ᾽ ἀχρηςίαν ὁ δι᾿ ἄγνοιαν ϑάρελιπιν, οἷοί, ΑἸοχ, ἢ. δ ὁ. 
εἰσιν οἱ διαφορόμενοι λόγοι ἢ ἀδιαφόρως περαίνοντες ἣ ἡ ἄπειρος 5 ἀπορεῖ δὲ ἐν τύτοις ὁ ἐξηγητής, τί δήποτε ὁ ὁ ᾿Αριξοτέλης 88 
ὕλη λεγομένη, ἡ καθόλω “ὃ θέμα, ὸ δεύτερον καλείμεενον παρὰ μή, ὥσπερ τὼς ἐποφάτικας μεταλαμβάνει εἰ καραφασριὸς τ 
τοῖς νεωτέροις. πανὺς δὸ ὀργάνα μέτρον ἡ ἡ χρεία ἡ πρὸς ὲ ὑπ᾿ ὅτω ποιεῖ συλλογιςυνὸς τὰς συζυγίας, ὅ ὅτω ᾧ τὰς καταφατοιὼς 
αὐτῶ δευινύμενόν τε ἢ γινόμενον " ὅ δὲ μηκέτι χρεία, ἐδ’ ὄργανον μεταλαμβώνει εἰς ἀποφατοιὰς ὶὶ δείκνυσιν ἀσυλλογίςυς τὰς συλ- 
εἴη. Αἰεχ, ἔ. 58 ὃ. λογιςυκὰς συζυγίας. εἰ δ αἱ τὸ ἐνδεχομένυ προτάσεις πρὸς 

“ἢ ᾧ ἐνδέχεῦ ἃ αὐὸ ὑπάρχειν. τυτέςι “ὃ μήπω ἐκβεβη- 10 ἑαυτὰς ἰσοτίμως ἀντιςρέφυσι, τίς ἡ ἀποκλήρωσις, τὰς ἀπο- 
25. ὸς εἰς ἐνέργειαν, δυνάμενον δὲ ἐκβῆναι. Ιοῖ. ῬΆΠ. χα, φατικὰς μεταλαμβάνειν εἰς καταφατικας, μηκέτι δὲ ὦ τὰς κα- 

διὰ δὲ τύτων ὅτι ἡ »χ' πρόσληψιν Ὑνομένη πρότασις ἃ αὐὸ ταφατοκιὸς εἰς ἀποφατικας; ἐπιλύε ὧν ὲ τοῦτον ὡς οἷόν τε ἦν 
᾿δύναϑ τῇ κατηγορικῇ δείκνυσιν. ἀλλ᾽ εἰ “ὃ καθ᾿ ὃ ἃ β΄ ἃ α΄ πιθανῶς ὅτως. τῶν ἀποφάσεων, φησίν, αἱ Κὶ “ὃν τρόπον ἀναιρῶσιν 
ἐνδέχεϑ, διττόν ἐ ἐςι, ἢ ὃ καθ᾽ ὅ ἃ β' ἃ α' ἐξ ἀνάγκης, διττὸν αἱ δὲ “ὃ πρῶγμα. Το. ῬΆΪ. ἢ, χει. 

ἔςαι" ἡ ἢ καθ᾽ ὅ ὑπαρχόντως, ἡ καθ᾿ ὃ ἐξ ἀνάγκης. εἰ δὲ 15 πολλάκις, φησί, λανθάνομεν καὶ ἡμᾶς αὐτὸς λέγοντες  ἐνδέ- 38. 

τῦτο, ἐκέτι ἔςαι ἡ ὃ α' κτ' πανὺς τὸ Β΄ ἐξ ἀνάγκης ἴ ἴση τῇ καθ᾿ χεὼς τόδε τῷδε ὑπάρχειν, μὴ ἐνδεχομένως ἐ ἐκείνυ ἐπε βασι: 
ὅ πανὺς τὺ β΄, κατ᾽ ἐκείνυ πανὸς “ὃ α΄ ἐξ ἀνάγκης, ὡς τινες λέ- ἀλλ᾽ ἀναγκαίως, ὅπερ ἢ αὐὸς πέπονθεν, ὡς ὅταν εἴπωμεν ἐνδέ- 

γύσι τῶν δεικνύντων ὅτι ἀληθὲς “ὃ ἐξ ἀναγκαίας τῆς μείζονες χερὶ, παντὶ ἀνθρώπῳ “ὃ λευκὸν ὑπάρχειν" τινὶ γδ ἐξ ἀνάγκης 
ἢ ὑπαρχύσης τῆς ἐλάττονος ἀναγκαῖον γίνεοχ, “ὃ συμπέρασμα. ὑπάρχει, οἷον τῷ Σκύθη, ὺ τοὶ ἐξ ἀνάγκης ὁ ἐχ ὑπάρχει, οἷον τῷ 

ΑΙεχ. ἢ. δ4. 20 Αἰθίοπι. διὰ τῶτό φησιν ὅτι δεῖ “ὃ ἐνδέχεωχ, μὴ ἐπὶ τὸ ἀναγκαία 
ἐπειδὴ εἶπε “ἡ καθ᾽ ὃ ὁ β΄ ὃ α΄, καὶ καθ᾽ ὃ λέγε “ὁ β΄, λαμβάνειν ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κυρίως ἐνδεχομένυ κτ' ὃν εἰρημένον ἡ ἅν 

ἑρμηνεύων τῦτο φησὶν ὅτι ἐδὲν ἄλλο σημαίνει Ἡ καθ᾽ ὃ ἢ “ὁ περὶ τύτα διορισμόν. Ιολ. ῬΆΪ]. ἢ, χτι ὃ. 
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δ: 

παντί. Ιολ. ῬΒΪ]. ἢ ΧΙ, Θεόύφραςος δ᾿ ὅν ὸ Εὔδημος οἱ ἑταῖροι αὐτῷ (τῇ Ἀβοὺ κὶ 0,33} 

ἄρχεῦ λοιπὸν περὶ αὐτῶν τῶν συλλογισμῶν ποιέῖδχ, “ὃν λό- ἐν τῇ ἐξ ἐνδεχομένης ᾧ ὑπαρχύσης μίξει φασὶν ἔσεθλαί τι συμ- ἦ᾽- 
γον τῶν ἐν τῷ πρώτῳ χήματι, ἡ παραδίδωσι τὰς ἐξ ἀμφοτέρων 25 πέρασμα ἐνδεχόμενον, ὁποτέρα ἂν τῶν προτάσεων ἐνδεχομένη 
καθόλει συζυγίας... ποίων ὁρισμῦ; δῆλον ὅτι τῷ τ παντός" κ΄ ληφθὴ" χεῖρον ἡ πάλιν “ὃ ἐνδεχόμενον τῷ ὑπάρχοντος. ὃ δλ᾿Αρι- 
πανὺς γὃ ἦν ὅταν μηδενὶ ὑπῆρχε τῷ ὑποκειμένυ, καθ᾽ ὃ ὁκ ἦν ὁ ςοτέλης ἐχ ὅτως, ἀλλὰ τῆς μείζονος ἐνδεχομένης ὅσης, ὑπαρ- 
κατηγορόμενον. ἰά. 10... χίέσης δὲ τῆς ἐλάττονος, ὺ ὸ αυμπίρασμα ἐνδεχόμενον ἔσεν, ὃ ὼ 

ἐπειδὴ δέ, φησίν, ἀν ένα τὰς τὸ Ὁ ἐνδεχομώνυ προτάσεις πρὸς »' ὃν διορισμόν, ὅ ἐςιν, ἕ μὴ ὄντος ἀνωγκαΐν, τεθέντος δὲ εἶναι, 
9. ἀλλήλας ἀηπιορέψεν, τὴν πᾶς πρὸς τὺ ὀδεὶς ἢ τὴν τὶς πρὸς τὴν 30 ἐδὲν ἀδύνατον ἔπεῦ... ἂν δ᾽ ἡ ἐλάττων γένηῦ ἐνδεχομένη τῆβ 

ὁ πᾶς, ἐὰν λάβωμεν τὴν ὠποφατικὴν εἰς καταφατικήν, γενήσον)ἢ μείζονος ὑπαρχύσης, ἀτελεῖς τέ φησιν ἔσεονς, πάντας τις τορίτυς 
ἡὶ αὐταὶ συλλογιςικαί ἀντιςρεφύσης γ5 τῆς ἐλάττονος προτά- συλλογισμες, ᾧ προσέτι τὸς “ὃ ἀποφατυκὸν συνάγοντας καὶ ὃ κῷ 
σέως ἀναχθήσεῦ ὁ Α' πρῶτος τῶν ἀσυλλογίςων τρόπων ὑπὸ ἐν “ὃν διορισμὸν ἐνδεχόμενον συνοΐγειν ἀλλὰ “ὁ κτὶ ψιλὴν ἀπόφασιν τῷ 
ἐρῦτῳ τῶν συλλογιςικῶν, ὁ δὲ δεύτερος ὑπὸ τὸν δεύτερον. εἰ δὴ ἀναγκαίω λεγόμενον, ἣ “ὃ ἐδενὶ ἐξ ἀνάγκης ἥ “ὃ ὁ παντὶ ἐξ ἀνώγ- 
ὶὶ τὴν μείζονα τῷ δευτέρα ἀντιςρέψομεν, ἢ τὴ; ὑπὸ “ὃν πρῶτον 35 κης συναχθήσειω. .«. οἱ μώντοι περὶ Θεόφραςον ᾧ ταύτας ἐνδε- 
ἀναχθήσεῦ. ΤΙολι. ἘΒΗΟΡ; ἢ χα ὁ. χομένας λέγορης εἰκότως ἐνδεχόμενόν φασι συμπέρασμα Ω ἐν 

334 σημειωτέον δὲ ὅτι παρέλιπε τὴν ἐκ δύο - ἀποφατικῶν ταῖς τοιαύταις γίνεον, συμπλοκαῖς.. Καὶ γίνον δὲ τέλειοι ἐν οἷς ἡ 
11... ἐνδεχομένων συζυγίαν. δεῖξαι συλλογιςικήν, εἰ ἢ ἑτέρα μόνον ἡ ἡ ἐλάττων ἐςὶν ἐνδεχομένη, ὅτι ἐχ οἷόν τέ ἐςιν ἐπὶ τύτων τῷ κ' 

ἐλάττων εἰς “ὁ καταφατικὸν μεταληφθείη. δεῖ μώτοι εἰδέναι ὅτι πανὲς χρησαμένς δεῖξαι “ὃ συμπέρασμα. ΑἸαχ. ρ. 56 ὁ. 
μεταλαμβανομένων τῶν ἀποφατοιῶν εἰς τὰς καταφατικὰς οἷ40. ὅροι δὲ διαλέγεοϊ, - περιπατεῖν - ἄνθρωπος" διαλέγεωχ, γ,0}33 
γινόμενοι συλλογισμοὶ ἐκέτι φυλείττυσι ὃ ὡς ἐπὶ ἃ πλᾶςον λο- παντὶ περιπατῶντι ἐνδέχε ὑπάρχειν, περιπατῶν δὲ παντὶ ἀν- “5 
Ὑόμενον ἐνδεχόμενον, εἴγε τὴν ἀρχὴν αὐ νμώδοι αἱ ἀποφατιὼ τὸ βθρώπῳ ὑπάρχει (ὑπρκείψωδαν γδ πάντες περιπατῶντες), ἢ συναΐ- 

ὡς ἐπὶ ὃ ὲ πλεῖον ἐνδεχομένυ. «. διὸ ἐρῶμεν ταύτας τὰς συζυ- γεῖ συμπέρασμα, διαλέγεον, παντὶ νὼ ἐνδέχ εὮ ὑπάρχειν. 
γίας ὦ ὡς πρὸς ὰ ὡς ἐπὶ ὦ πλεῖφον λεγόμενον ἐνδεχόμενον, καθὲ Ιοβ. ΡΒ]. ἢ χτιῖ, 

Ὑίνονταί τινες ᾧ χῷ' τὰς τέχνας ἡ χ' τὸς βυλαίς τε ἡ πράξεις ἢ 46 ὃ Ρ ἐναντίως ἔχειν τὴν ὑπαλλωγὴν τῶν προταίσεων ση- 8.6 
προαιρέσεις συλλογισμοί, ὠχρήςυς ἡ ὠσυλλαγίςυς εἶναι, ἁπλῶς μαίνει. ὅτι ἄν αἱ ὅτως ἔχνσαι συζυγίαι συλλογιςικαί εἰσι, διὰ Ὁ 

μώτοι ὡς πρὸς τὰς συμπλοκὰς συλλογιςυκάς. ἴσως δὲ ἡ αὐὸς τῶ ἀδυνάτω φησὶ δειιτέον" εἰ δὲ διὰ τῷ ὠδυνάτυ, δῆλον ὡς καὶ 

τῶτο ὑφορώμενος εἶπε “ὃ “ἢ καὶ γίνεῦ συλλογισμός" ὡς γδ πρὸς τέλειοι. ΑἸεχ. Ε. 57. 
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36 ᾿Αριςοτέλης δι ζν, ὅν, ὅτι ι μὴ οἷόν τέ ἐςι δυνατῷ ἀδύνατον ἔπε- πάλιν εἰ ἔξαι νύξ, αὕτη ἡμέρα ὁ ἐκ ἴςι" ἃ δὲ πξν ἡμέραν μὴ 
10. Ἂχ, δείκνυσι διὰ τῷ δεῖν αὶ ἐν τῷ ἀληθεῖ σύν μδῳ ἐξ ἀνάγκης εἶναι ἀδύνατον" ἔπεῦ ἄρα τῷ εἶναι οὐδ» ὀυρθὲν ὄντι ὃ μὴ εἶναι 

ἵσενχ, ὲ λῆγον τῷ εἰ γμτ ὁ δὲ ἐξ ἀνάγκης. τοὶ 8 Ἐμ! ἀεὶ ταῦτ ἡμέραν ἀδύνατον δ ὄν. ταῦτα Τὶ οἱ Στωϊνοί, ἡμεῖς δὲ ̓ 
αὐτῷ ἔπεῦ, ᾧ “ὃ δυναὸν δὲ ἀεὶ ἐκολυθήσει τῷ ᾧ αὐτῶ" πρὸς ταῦτα φαμεν ὅτι δεῖ “ἃ κυρίως ἑπόμενον ἐπὶ πλεῖον εἶναι τῷ 
ὥςε εἰ δυνατόν ἐςι γενέ, ὸ γενομένῳ αὐτῷ ἄμ ΩΣ ἀκο- 5 ἡγυμένν. Το. ΡΒΐ. ἢ ΧΙ δ. 

λυϑὺν δὲ αὐτῷ τότε ᾧ ἔςαι" ἔςαι ἄρα ὃ ἀδύνατον γενέως" τῦτο δείξας ὅτι τῷ ἡγυμένυ δυνατῶ ὄντος τ ὃ ὲ ἐπδμανοθο 
δ’ ἀδύνατον. Χρύσιππος δὲ λέγων μηδὲν κωλύειν ἡ δυνατῷ εἶναι δυνατόν, διὰ τύτων φησὶν ὅ ὅτι ἡ ἐκολύθησις αὕτη καὶ μόνον ὦ 
ἀδύνατον ἔπεῦχ,, πρὸς Ψ' τὴν ὑπ᾽ ᾿Αριςοτέλως ἐρημέον δεῖξιν ἐπὶ τῷ κυρίως δυνατῷ ὑπάρχει, ὅπερ φησὶ Ψ' τὴν γένεσιν, τυτέςι 

, δὲν λέγει, πειρᾶ δὲ διὰ παραδειγμάτων τινῶν ἐχ ὑγιῶς συγ- “ὃ μήπω ὃν ϑυνέμενιν δὲ ὑπάρχειν, ὅπερ εἰς ὃν αὐὲν ἔρχεῦ τῷ 
καιμέμων ϑενασαι τῦτο μὴ ὅτως ἔχον. φνὶ ὃ ἐν τῷ συνημ- 10 κυρίως ἐνδεχομένῳ, ὃ “ὃ δυναὲν φύσει ἀδύνατον δὲ ἐν τῇ γενέ- 
ὡέῳ τῷ εἰ τῶνηκε Δίων, τέθνηριεν ὗτος; " δεονυμών τῷ Δίωνος σει, οἷον “ὃ ἐν τῷ βυθῷ ὄφρακον ἀδύνατον. γενέν, ὁρατόν, ἀδύ-- 
ἀληθᾶ ὃ ὄντι, “Α Κα ἡγόμενον “ὃ τέθνηκε Δίων δυναὲν εἶναι τῷ δύνα- νατον δὲ ἀ τῇ φύσει ἀλλὰ τῇ γενέσει; ὁ μένον ὧι ὄν, φησίν, ἐπὶ 
ο)αί ποτε ἀληθὲς γενέοκ, “ὃ τεθνηκέναι Δίωνα, ἃ δὲ αέδνγαεν ἢ ὅτος τύτυ φυλάττεῦ καὶ ἡ ἀκολύθησις αὕτη, ἀλλὰ ἢ ἐν τῷ δυνατῷ τῷ 

ἀδύνατον" ἐποθανόντος δ Δίωνος φθϑείρεῶᾳᾳ “ὃ ἀξίωμα “ὃ ὅτος τέ- »τ' ὲ ἀληθεύειν, πίῃ τῷ κ᾿ ὃ ἐμεγδλιον εἴπομεν δ πολλά. 

θνηκε, μηκέτ᾽ ὄντος τῷ τὴ δᾶξν ἀναδεχομέν" ἐ ἐπὶ Ρ ζῶντος ἡ 15 κις ὅτι “ὃ δυνατὸν ἢ ὃ ἐνδεχόμενον φέρεν κα ὴὶ ἐπὶ τῷ ἀναγκαίν ἢ 
Ψ ζῶντος ἡ δεῖξις. εἰ ἦν μὴ τεθνηκότος αὐτῷ ἔτι “ὃ ὅτος οἷόν τε, ἐπὶ τῷ ὑπάρχοντος. 14. ἢ, χεατι. 

μήτε πάλιν ὑφίς Ὁ ὁ Δίων, τῷ δυναοχ, ἐπ᾽ αὐτῷ ῥηθῆναι “ὃ τέθνη- ὙρΡ “μὴ μόνον ἐν τῇ γενέσει" ἥτοι δὴ τῇ ΠΕ τῶν πρα-3λ6 

πεν ὅτος, ὠδύνατον “ὁ τέθνηκεν ΕἼΝΗ ἦν δ ἐκ ἀδύνατον, εἰ ὕς ερόν μάτων, λῶν δὴ τῶν ἐνδεχομόων. κρὰ, 191 ἰῃ ΤΔΓΡ,. Ξ 
ποτε ἐδύνατο μ᾽ “ἐν θάνατον τῷ Δίωνος, ἐφ᾽ 8 “ὃ πρότερον ἐν τῷ ὰ δὲ “ ̓  ὁσαχῶς ἄλλως λέγεῦ “ἃ δυνατόν" προσέθηρκεν, ναϑιο 
συνημμένῳ, ὅτε ἔτι ἔζη ὁ Δίων, κατηγορεῖτο “αὶ τέθνηκεν ὅτος, 20 σημαίνῃ “ὁ ὡς ἐπὶ ἃ πολύ͵ “ὃ ἐπ᾽ ἴσης, “ὃ ἐπ’ ἔλαττον. Διόδωρος δ 
κατηγορηθῆναι παλιν. “ὃ ὅτος. “ ἐπεὶ δὲ μὴ οἷόν τε τῦτο, ἀδύνατον δὲ ἢ ἄλλα τινὰ τῦ δυνατῦ σημαινόμενα εἶναί φησιν" φησὶ δ 
ἂν εἴη ὃ τέθνηκεν ὅτος κατηγορηθῆναι πάλιν τῷ ὅτος. ἔτι ὅμοιον δυνωὲν εἶναι ἢ “ὁ ἐκβεβηκὸς ἤδη, ὅπερ ἔφαμεν ἡμεῖς ὑπάρχον, ἢ 
τύτῳ παρατίθεἢ ἡ “ὃ εἰ νύξ ἔξιν, ἐκ ἔςιν αὕτη ἡμέρα, δειχνυ- “ἃ δυνάμενον ἐκβῆναι μηδέποτε δὲ ἐκβεβηκός. ὁ δὲ Φίλων φησὶ 
μένης τῆς ἡμέρας" ᾧ 25 ἐν τύτῳ τῷ συνημμώνῳ ἀληθεῖ ὄντι, ὡς δυνωὴν εἶναι ἢ “ὃ ἐκβεβηκὸς ἢ “ὃ δυνάμενον ἐκβῆναι μηδέποτε δὲ 
οεἴεἢ, δυνατῷ ὄντι τῷ ἡγυμένῳ ἀδύνατον “ὃ ἑπόμενον. ὅτι δὲ μὴ 25 ἐκβαῖνον, ὥσπερ λέγομεν αἰϑηὸν -εἶναι “ὃ ἐν τῷ βυθῷ ὄςρακον. 

ὑγιὶὸς “ὃ ὑπ’ αὐτὸ λεγόμενον, ἡ τῶν συνημμένων δείκνυσι δια- ὃ ὃὲ᾿᾿Αριςοτέλης μέσος τύτων χωρίσας “ὃ κυρίως τῷ δυνατῦ ση- 
βολή: κα κι ἐςιν ἀληθὲς συνημμένον “ὃ εἰ τέβνηκε Δίων, τέθνη- μαινόμενον ἡμῖν παραδέδωκεν, ὃ μήπω Κα ἐξέβη δύναἢ δὲ ἐκβῆ- 
καν ὅτος... ἀληθὲς δὲ δύναταί ποτε γενέωχ, κατ᾽ αὐτὺς μα' ὃν ναι. ἸοΒ. ῬΆΪ. ἔ χισπ. 
βάνατον τῷ Ἄδνι: αὶ τύτυ κεχώριξαι ἡ ἡ ψυχὴ ἡ ὃ σῶμα, δευυ- νῦν ἂν “ἢ ἀληθὲς λέγοι" ἢ ἡ) τῦτο δυναὸν δύναϑ λέγειν, ὅ3ιο 
μόν Δίωνος" ἀρέσκει δ αὐτοῖς “ὸ αὶ τὴν ἐκπύρωσιν παλιν πάντα 30 περὶ τῶν δυνατῶν τῷ τε ὃ Διοδώρειον λέγε, ἤγον ὃ ἔςιν ἢ ἔςξαι"ἴ5 
ταὐτὰ ἐν τῷ κόσμῳ γίνε, κατ᾽ ἀριθμόν, ὡς ἢ ὃν ἰδίως ποιὸν “ὃ ) ἢ ὃν ἢ ἐσόμενον πάντως δυνατὸν μόνον ἐκεῖνος ἐτίθετο. ὃ δ 
πάλιν ὃν αὐὸν τῷ πρόσλεν εἶναί τε ἡ γίνεῦχ, ἐν ἐκείνῳ τῷ κόσμῳ, ἐμὲ ἐν Κορίνθῳ γενέ, δυνατὸν κατ᾽ αὐτόν, εἰ εἴην ἐν Ἱκορίνθῳ ἢ 
εἷς ἐν τοῖς περὶ Κόσμυ Χρύσιππος λέγει. εἰ δὲ τῶτο, ᾧ ὁ Δίων πάντως μέλλοιμι σεως" εἰ δὲ μὴ γενοίμην, ὁδὲ δυναὸν ἦν. ᾧ 
πάλιν εἴη ἂν τότε, ὥςε ἀληθὲς ἂν γένοιτο ἐπ’ αὐτῷ τότε “ἃ ὅτος “ὃ “ὃ παιδίον γενέῶχ, γραμματικὸν δυνατόν, εἰ πάντως ἔσοιτο. ὃ 
τέθνηκεν" ἐχωρίϑγη Ἵ τύτυ ἡ ψυχὴ ἡ “ὃ σῶμα ᾧ πάλιν συνε- 35 εἰς κατασκευὴν ὶ ὁ κυριεύων ἠρωτηῦ λόγος ὑπὸ Διοδυύρυ. ὁμοίως 
τέθη" εἰ δὲ τῶτο, ἐκ ἀδύνατον κατ᾽ αὐτὸς “ὃ ὅτος τέθνηκεν. ἡ περὶ τῷ κ᾽ Φίλωνα " ἦν δὲ τῦτο “ὁ κ᾽ ψιλὴν λεγόμενον τὸν ἐπι- 

ΑΙεχ. ἢ. 57 ὃ- 58 ὃ. τηδειότητα τῷ ὑποκειμέν, κἂν ὑπό τινων ἔξωθεν ἀνωγκαῖον ἢ ἥ 
οἱ δὲ ἸΣτωϊκοὶ τῇ δείξει ταύτη ἀντειπὲν μὴ δυναίμενοι διὰ γενέον,, κεκωλυμένον. ὥτως “ὃ ἄχυρον “ὃ ἐν τῇ ἀτόμῳ ἢ “ὃ ἐν τῷ 

παραδειγμάτων τινῶν ἐλέγχειν πειρῶνἢ ὃν τῦ φιλοσόψυ λόγον" βυθῷ δυναὸν ἔλεγε καυθῆναι ὃν ἐκᾶ, καίτοι κωλυόμενον ὑπὸ τῶν 
δυνατὸν δ ὃ τῷ δυνατῷ ἑπόμενον ἀδύνατον εἶναι. ΤΙΣ ὃ ὅτω. 40 περιεχόντων αὐὸ ἐξ ἀνώγκης. ὧν ἐςὶ μεταξὺ “ὁ ὑπ᾽ ᾿Αριςοτέλως 
τῷ εἰ τέθνηκε Δίων ἀκολυϑεῖ ἃ τέθνηκεν ὅτος. “ὃ Κ' ὃν τεθνάναι λεγόμενον" δυνατὸν 7) ἢ ὃ οἷόν τε γενέῶα, ἀκώλυτον ὄν, κἂν μὴ 
Δίωνα δυνατόν, “ὃ δὲ τῶτον τεθνάναι ἀδύνατον. ἔπε δὲ πάντως γώη. ΑἸοχ. ἢ. 59 ὁ. 
τῷ Δίωνα τεθνάναι “ὃ τεθνάναι τῦτον. εἰ ὶ γ5 ἀποθάνοι Δίων, ἐπειδὴ ὁχ ὡς ἐπὶ προτάσεων πλειόνων ἐγύμνασε “ἂν λόγον3δα 
πάντως ἢ ὅτος ὁ δεικνύμενος δηλονότι τέθνηκεν. αὐὸὴ δὲ “ἃ τῦτον ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ δύο ὅρων ἀντιςρεφόντων πρὸς ἀλλήλως, διὰ τῦτοῖϊ 
τεθνάναι ἀδύνατον" “ὃ 75 τῶτο δεικτικὸν ὑπάρχον ὃν τι πρῶγμα 45 ταῦτα ἐπήγαγε, λέγων ὅτι ἐχ ὡς ἐπὶ μιᾶς προτάσεως λαμβάνο- 
σημαίνει, “ὃ δὲ τεθνοίναι μὴ ὄν, “ἃ δὲ ὃν ἀδύνατον μὴ εἶναι, δ μεν τὴν δεῖϊξιν ταύτην, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ συλλογισμῶ" λαμβάνομεν γδ 

ἄρα τεθνάναι τῶτον ἀδύνατον. τῶτο δὲ ἀκολυθεὶ “τῷ Δίωνα ὁ ἃ α΄ ἀναλογῦν ταῖς προτάσεσι, “ἃ δὲ β΄ τῷ συμπεράσματι, 
τεθνάναι δυνατῷ ὄντι, ἀδύνατον ἄρα δυνατῷ τοὶ ἀκολυθέ, ἀνάγκη ὄν, φησί, δυνατῶν ἐσῶν τῶν προτάσεων δυνωὲν εἶναι ἢ ὃ 

Χ, 
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συμπέρασμα, ἢ ἀδύνατον συμπέρασμα ἈΝΩΣ ταῖς προτάσε- βανεὼς ἀληθεῦον ἀλλ᾽ ἀεί, ἐπεὶ ἀσυλλόγιςος ἔςαι ἡ συζυγία" 
σιν ἐδέποτε ἀκολωθεῖν" καὶ γδ ἔςαι τι ἐξ ἀνάγκης “ἑνός τινος ὄντος συνάξει γδ ᾧ “ὃ ἐξ ἀνάγκης ὑδενί, οἷον τί λόγω; ἐὰν λάβω ἄνθρω- 

φησί, τυτέςιν ἑνός τινος ἡγυμώνυ ἐδὲν συμπέρασμα μον πον ἢ κινείμενον ἢ ἵππον (τύτοις δ ἡ αὐὸς κέχρη τοῖς ὅροις), ἢ 

Το. ΡΒ. ἢ χι,πι. ' εἴπω ὅτως, ὁ ἄνθρωπος παντὶ κινυμέῳ ὑπάρχει (ὑποκείϑω δ 
δειχθέντος, φησίν, ὅτι πάντως τῷ ἡγυμένα δυνατῶ ὄντος 5 μόνα τὼ κινόμενα ἀνθρώπυς εἶναι), κινιίμενον παντὶ ἵππῳ ἐνδέχ εἢ 

"πᾶσα ἀνώγκη ἡ “ὃ ἑπόμενον δυνατὸν εἶναι, ἐάν, φησίν, ὡς ἐν ὑπο- ὑπάρχειν, συναχθήσεῇ ἄνθρωπος ἐξ. ̓ἐνάγκης μηδενὶ ἵππῳ ὑπάρ- 
θέσει προηγόμενόν τι λάβωμεν ὅπερ μὰν μέν ἐςι-διὼ “ὃ αὐὸ χειν, ἐξ ὑπαρχύσης ᾧ ἐνδεχομένης προτάσεων καταφατικῶν 
τῶτο κῷ τὴν ὑπόθεσιν εἰλῆφθαι αὶ ᾿. ὼ μήπω εἰς ἐνέργειαν ἐκβεβη- ἐναηλαία ἐποφαχοιὸν συλαηρωσμα. τῶτο δέ, φησί, συμβαίνει 

κέναι, ἀδύνατον δὲ ἐκ ἔςι διὰ “ἃ δύνα, εἰς ἐνέργειαν ἐκβεβηκέ- διὰ “ὃ τὴν μείζονα πρότασιν ἐν χρόνῳ λαμβάνειν ἀληθεύεσαν, ὅ' ὅτε 

γα!" διότι ἢ “ὃ ἑπόμενον τύώτῳ ψεῦδος Κα ἔξαι, ἀδύνατον δὲ ἐκ 10 ἄνθρωποι μόνον ἐκινῶντο" ὥςε, φησί, παραφυλακτέον “ὃ τοιῶτον, 

ἔςαι. 1ὰ. ἢ, χίμτι ὁ. ὡς τ᾽ χρόνον ἀληθευύσας λαμβάνειν τὰς προτάσεις, ἀλλ᾽ ἁπλῶς, 
33. εἶπε δὲ ὃ “εἰ ἦν ὃ αὶ α΄ μὰ ἐνδέχεοχ, τῷ γὉ ἰἐνδτέρερον: τυτέςι καθόλη. Ἰοβ., ῬΆΙ]. ἢ χιὰν ὁ. 
38. λείπει δ ὃ παντί" τῦτο Σ ὸ ἀ ἀντοιήμενον τῷ ἐνδέχεει, παντί. τύτων ὑπαλλάξας τἂν ἐλάττονα. δ᾽ ὅρον, φυλάξας δὲ τὰς προ-- 315 
ὦ δὲ α΄ ὁ παντὶ τῷ β' ἐνδέχεἢ εἶπεν ὡς ἴσον τῷ καὶ παντὶ ὑπάρ:: τάσεις ὡς ἐξ ἀρχῆς κατά τε ὸὺ ποιὸν ἢ τὺς τρόπως, δείκνυσι συ- ἵὉ 

χειν" τῦτο δ ἐδείχθη συνωγόμενον ὁ ἐν τρίτῳ χήματι ἐν ταῖς μί- 15 ἡαγόμενον αὶ “ὃ παντὶ ἐξ ἀνάγκης. ᾿1ά. ἴδ. 

ἕξεσι ταῖς ἐξ ἀναγκαίας ᾧ ὑπαρχύσης... «ὁ “ἀλλ᾽ ὑπέκειτο παντὶ εἰπὼν τὰς ἐξ ἀμφοτέρων καθόλα καταφατικῶν, νῦν τίθησι "ς 

ἐνδέχεον, ὑπάρχειν" εἶπεν ἀντὶ τῷ ὑπέκειτο παντὶ ὶ ὑπάρχειν" ὑπάρ- τὴν ἐκ μείζονος καθόλυν ἀποφατικῆς ὑπαρχύσης, τῆς δὲ ἐλάττονος 15" 
χυσα ηδ ἡ καβόχε χαταφατικὴ ἡ αἱ β΄. "ἐξ ὃ δ δῆλον ὅτι ἐπὶ τὸ καθόλιν καταφατικῆς ἐνδεχομένης, ὺ συνάγει ἐνδέχεος μηδενὶ 

συμπεράσματος ὃ καὶ παντὶ τῷ  β' ἐνδέχεὮ, εἶπεν ὡς ἴσον τῷ ἐ τῷ γ' ὃ α΄. δείκνυσι δὲ ἢ ταύτην τῇ αὖτ ἢ δείξει, λέγω δὲ τῇ 
παντὶ ὑπάρχειν "ὃ α' τῷ β΄. ὕὅτως δὲ γίνε ἢ “ἃ συναγόμενον 20 ἘΡΒΕΈΥΗΝ ἡ τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ. τὰ. 16. 

ἀδύνατον, εἰ κειμένυ τῦ α΄ παντὶ τῷ β΄ ὑπάρχειν συνάγοιτό τινι ὰ συμπέρασμα, φησί, ὃ συναχθὲν κα ὑκ ἔσι: τομέτω ἐνδεχομένυ 345 
μὴ ὑπάρχειν: ἀδύνατον δ “ὃ παντὶ ὑπάρχον τινὶ μὴ ὑπάρχειν. τόμον ἡμεῖς ἐξ ἀρχῆς διωρισάμεθα, τῦτο δὲ ἣν ὃ ἀντιςρέφυσαν 27" 
ἀκέτι δὲ ἀδύνατον ὃ αὐὸς δοκεῖ. διὰ τῶν λέξεων λαμβάνειν... εἶχε τὴν μηδενὶ πρὸς τὴν παντί" τῦτο δὲ τ ἐμ αθθς ἐκ ἕξι 
ἀλλ ὥσπερ εἶπον, τῷ ἐνδέχεως, ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ἀντὶ τὸ ἤθθοι πῶτονι ἰά. ἢ χυνι. 
τος ἐχρήσατο. ΑἸες. ἢ. 60 ὁ. ' 25 ὅρως ἐκτίθεἢ δὲ’ ὧν δείκνυσι τέως ΙΑ ὅτι καὶ ΡΕῚ. ὲ ἐνδέ- 3845 

τὰ ἀπορῦσι δέ τινες πρὸς ταύτην τὴν δεῖξιν τῷ ἐλ ροτδαμ, ὧν χεῦ μηδενί͵ κόρακα - διαναίμεενον- ἄνθρωπον" μείζων κόραξ, ἐλάτ: 
δ τὴν ἀπορίαν ἄξιόν ἐςιν ἐπισκέψας, ὁ ἐκ ἀφυῶς ἔχυσαν. φασὶ τῶν ἄνθρωπος. κόραξ βὶ γάρ, φησίν, ὑδενὶ διανου μένῳ ὑπείρχει, 

ὅτι ὁδὲν ἀδύνατον συμβαίνει ἐὰν ὑποθώμεθα φυνάγειᾳ, “ὃ α' τῷ δδιανοιίμενον δὲ ἐνδέχεἢ παντὶ ἀνθρώπῳ, ἢ συνάγεῦ κόραξ ἐδενὶ 
β΄ μὴ ἐνδέχεωκ, παντί: τὶ γδ συνήγετο, ὅτι “ὃ α΄ τῷ β΄ κΚἡὶ πανὶ ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνάγκης. ὥς: τέως ἔχομεν διὰ τύτων ὅτι ὁὶ συνά- 
ὑπάρχει, ὑπῆρχε δὲ ἢ παντί. τῶτο δὲ ψεῦδος μέν ἐςι, “ὃ αὐὸ ᾧ 30 γεῦ “ὁ ἐνδεχόμενον. διὰ δὲ τῶν ἑξῆς ὅρων δεύινυσιν ὅτι ἐδὲ 

παντὶ καὶ μὴ παντὶ ὑπάρχειν, ὁὶ μέντοι ἡ ἀδύνατον. εἰ γδ “ὁ ὑπάρ- ἀναγκαῖόν ἐςιν ἀεὶ “ὁ συμπέῥασμα, πλὴν ὅτι ὅτε ἐνταῦθα καλῶς 
χον τοιῶτόν ἐςιν ὡς ᾧ ποτὲ δύναῶχ, μὴ ὑπάρχειν, δυναὸν ἄρα “ὁ ἔλαβε τὺς ὅρυς" ἀναγκαίαν 2) ἔλαβε τὴν μείζονα πρότασιν ὑχ 
παντὶ ὑπάρχον ποτὲ μὴ παντὶ ὑπάρχειν. ὥσπερ ἦν, φασί, ἡ ὑμεῖς ὑπάρχυσαν κυρίως" κόραξ γδ ἐδενὶ διανουμένῳ ἐχ ὑπάρχει μόνον 
μετελείβετε τὴν ἐνδεχομένην εἰς ὑπάρχυσαν, ὅπερ ψεῦδος τὰ ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἐχ ὑπάρχει. 1ρ0}». ΡΆ]}. ἔ χυνχδ. ΑἸεχ. ἢ, 6894. 
ἐςιν ᾧ μώτοι ἀδύνατον, τί ἄτοπον εἰ ἐκ προτάσεως ψευδῦς αὶ ὑκ8ς. δείξας διὰ τῶν προλαβόντων ὅ ὅρων ὅτι ἀκ ἔςιν ἐνδεχόμενον “δ345 
ἀδυνάτυ δὲ ϑυβπεβασμα συναχβείη. ψευδὲς κα ἢ ἐκ ἀδύνατον; τί συμπέρασμα, διὰ τύτων δείκνυσιν ὅτι ἐδὲ ἀναγκαῖον συνάγεξ. δ: 
ἦν πρὸς ταῦτα ἡμεῖς λέγομεν; ὅτι ἡ ὦ Αι μετάληψις τῆς ἐνδεχομέ- ἔξω δ κινύίμενον Κ' μηδεμιᾷ ἐ ἐπιςήμη ὑπάρχειν, ἐπιςήμη δὲ ἐνδέ-. 

γης εἰς τὴν ὑπάρχουσαν ἐκ ἐπὶ τῷ αὐτῶ χρόνω ἐδὲ μενύσης τῆς χεῦ παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν, ἢ συνάγεζ κινιήμενον μιηδενὶ ἀν- 
ἐνδεχομένης ἐνδεχομένη γέγονε ἢ ὑπάρχωσα" τῶτο γδ ὦ μόνον θρώπῳ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν (δῆλον δὲ ὅτι τὴν ἐπιςήμην ἐνταῦθα 
ἐςὶ ψεῦδος ἀλλὰ ᾧ ἀδύνατον, τὴν αὐτὴν ἐνδεχομένην τε ὦμα ἢ 40 ἀντὶ τῦ ἐπιςήμονος λαμβάνει), ἐπεὶ ἀναγκαία ᾧ ἐχ ὑπάρχυσα 
ὑπάρχυσαν εἶναι" ἀλλὰ μετελήφθη ἡ πρότασις ἀπὸ μέλλοντος ἕςαι ἡ ἀπόφασις. ὥςε, φησίν, εἰ μήτε ἐνδεχόμενον ἀεί ἐξι ὁ συμ- 

χρόνο εἰς ἐνεςῶτα. Ιοῖ. ΡΆΙ]. ἢι ἀπ δ. : πέρασμα μήτε ἀεὶ ἀναγκαῖον, εἰκότως εἴρη). ὅτι τῦ ἐδενὶ ἐξ 
δείκνυσι. δὴ τῦτο λαβὼν ἀμθυτέβαε τὰς προτάσεις ἀνάπα- ἀνάγκης ἐςὶν ὡς δέδεικἢ πρότερον. συναιοδόμενος δὲ ἢ αὐὸὺς ὅτι 

λιν, τὴν Κὶ ὑπάρχυσαν ἐνδεχομένην, τὴν δὲ ἐνδεχομένην ὑπάρχυ- ἐκ ἔλαβε καλῶς τὺς ὅρυς, φησὶν ὅτι ληπτέον δὲ καλλιον τὰς ὅρυς. 
σαν. ΑἸοεχ. ἢ. 61. 45 λάβοιμεν δὲ ἂν αὐτὸς βέλτιον ὕτως, βαδίζων - ἀλλοιώμενον -- 

345 ὃ ὃ βλῷ εἰπεῖν τοιῶτόν ἐςιν. ὅταν λάβωμεν, φησί, καϑόλν ζῷον. λόγω ὧν ὅτως" βαδίζων μηδενὶ ἀλλοινμένῳ ὑπαρχέτω, 
Ἶ καταφατικὴν ὑπάρχυσαν πρότασιν, ὥσπερ γῦν λαμβάνομεν ἃ αἴ ἀλλοιέμενον ἐνδέχεἢ παντὶ ζῴῳ ὑπάρχειν, ᾧ συνώγεϊ βαδίζον 
γ᾽ πανὺς τῦ β΄ κατηγορύμενον, καὶ δεῖ “ὃ Χῷ' πανὸς ἐν χρόνῳ λαμ- ὀδενὶ ζῴῳ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχειν. Ιολ. ῬΙ], ἔ, χα ὅ. 
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ΝᾺ τὰ “ὅπερ ἐςὶν ἀληθόφ᾽ ὦ τῶτό φησιν, ὅτι ἀληθές ἐςι “ὃ τὴν - προσυπακυφέον τῷ “ἀὲὶ γίνεῦ συλλογισμός," ἐπείτοι γε, ἐὰν» 
15. ἀποφατικὴν ἐνδεχομένην ποιῆσαι ἐνδεχομένη καταφατεκήν" τῶτο ἡ αὶ μείζων ἦ ἦ καθόλω ἡ δὲ ἐλάττων ἀποφατυιὴ ὑπάρχυσα, κα 
δ ψεῦδός ἐςὶν" ἀλλὰ τῦτό φησιν, ὅτι ἀληθές ἐςι δύναοχ, τὴν ἀπο- γενήσεῦ συλλογισμός, ὡς δέδεικἢ. 1ἃ. ἰδ... 
φατικὴν εἰς καταφατικὴν μεταληφθῆναι. Τοῖι. ΡΆΣ]. ἢ χύναι... προσυπακίΐειν δεῖ τὴ λέξει “ὃ ἂν ὦσιν ἐμήμδνεραὶ καταφατι- 

355 “ὃ ἵν αὐὺς ἔςαι συλλογισμός" προσέθηκεν ἴσως εἰς δήλω- 5 καί, ἡ δὲ ἐλάττων ἐπὶ μέρως ἐνδεχομένη. ἢ ἐπὶ ὑπαῤχύσης αὐτῆς, 

Ὧ. σιν τῷ ὅτι ὃ συμπέρασμω μηδ᾽ ἐπὶ ταύτης τῆς συζυγίας τῷ Φ' τῆς ἐλάττονος δηλαδή, ἐπὶ μέρως ἀποφατικῆς ληφθείσης, ἀσυλ- 

ἐν. διορισμὸν ἔςαι ἐνδεχομένι, ὥσπερ ἐδείχθη, μηδ᾽ ἐπ᾽ ἐκεί ἐκείνης λόγιςος ἡ συζυγία. Αἰεκ. {66 δ. 
γινόμενον. ΑἸεχ. ἢ, 65. - ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ὅταν “ὃ φερητικὸν ἀναγκαῖον ἦ, ὃ συμπέ-355 ' 

νῦν τίθησι τὰς ἐχύσας τὴν ἐλάττονα ἀποφατοιὴν ὑπάρχυ- ρασμω ἔςαι ἢ τῷ ἐνδέχεοϊ, μὴ ὑπάρχειν ᾧ τῷ μὴ ἡ ὑπάρχειν, διὰ “ 
σαν, τὴν δὲ μείζονα ἐνδεχομένην ἢ ἣ καταφατοιὴν ἢ ἢ ἀποφατονήν, 10 τῦτο ἐπήγαγεν ὅτι ἐνδεχόμενον ἐνταῦθα λαμβώνειν δεὶ καὶ “ὁ κ'' ὃν 
ὺ 4}: ἀσυλλογίςυς εἶναι ταύτας. ἰῤί μὰ ἢ κατ' ̓  ἀρχὰς διορισμόν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἢ “ὃ πρὶν ἐλάμβανον ὸ συντρέχον ἄλλῳ 
ὅτι ἐπὶ ἃ τῶν ἐχυσῶν ἐν τὴ μεῖζον τὴν ἐνδεχομένην δεῖ δὲ “ὃ τινί, «τυτέσι τῷ ὑπάρχοντι" κατηγορεῖ γ) “ὃ ἁπλῶς ἐνδεχόμενον 

ποσὸν τῆς μείζονος φυλάξαι καὶ αὶ “ὃ ποιὸν τῆς ἐλάττονος, ἐπὶ δὲ τῶν Ε κῷ τῷ ὑπάρχοντος. Το. ΡΒ], ἢ χεισαπ ὁ. 

ἐχυσῶν τὴν μείζονα ὑσάρχυσαν μόνον ἀρκεῖ φυλάξαι “ἃ ποσν οὀἐζήτη περὶ τύτων ἐπὶ πλέον ἡμῖν ἐν τῷ περὶ μίξεων ὙῈΣ 
τῆς μείζονος, διότι ἡ αὶ " ἐνδεχομένη ἀποφατοιὴ μεταλαμβάνεϑ 5 γραμμένῳ βιβλίῳ, ΑἸεχ. ἢ. 68. 
εἰς τὴν καταφατικὴν ὸ ποιεῖ συλλογιςυκὴν τὴν συζυγίαν, ἡ δὃδὀ ὑπέκειτο δὲ ᾧ παντὶ ἐνδέχεων, ὅπερ ἀδύνατον. δεῖ δὲ πος 

ὑπάρχυσα ἀποφατικὴ [ μεταλαμβάνεῦ εἰς τὴν καταφατριήν. ναὶ ὅτι “ὃ ἀδύνατον ἡἠκολύθησεν ἐνταῦθα διὰ “ἃ βϑλενχ, ἐν ̓Αριςο- 
δείκνυσι δὲ ταύτας ἀσυλλογίςζες τῷ ὁ ὲ ΟῚ ὀδενί συνα- τέλην ἐπὶ τῆς μίξεως τῷ ἀναγκαίυ ἡὶ τῷ ὑπάρχοντος τῇ μείζονι 
γεν. ΤΟΙ. ῬΆΪ. αὶ χνπ. προτάσει ἀκολωθεῖν “ὃ συμπέρασμα, ἐπεὶ ἐὰν τῇ χείρονι ἀκολε- 

3. ὸ δὲ “ἐξ. αὐτῶν" ὁὶ τῦτό ΠΕ, ὅτι τῇ. δι εὐθείας δείξα τ ϑεῖν ὑποθήμεθα, ὡς δέδεικἢ ἐνερ; ἐχ ἕψεταί τι εὐύναν 
ὰ ώτες δ ἐδείχθησαν τῇ μεταχήψει τῷ ἐνδεχομόν ὁ εἰς “ὁ ὑπαῤ- ἸΙἸοβ: ΡΒ. ἢ χιτχ. 

χον ἡ τὴ εἰς ἀδύνατον ἀπωγωγῇ, ἀλλ᾽ ὅτι φυλάξαντα “ὃ ἴδιον ἀσαφὴ τὴν δεῖξιν διὰ συντομίαν πεποίηκε" χαβὼν » ἀπὶδιν 
ποιόν. ἰὰ, ἴν. τῷ ἐνδεχομένυ ἀκοφατοω καθόλυ ὑπάρχον ὠποφατιχὸν καθόχυ “Σ 

δ: δεῖ. προλγόοχ, “ὃν καί σύνδεσμον ᾧ εἰπεῖν ὅτως “οἱ δὲ ἢ διὰ " “ὃ συμπέρασμα, ἢ ὅτι δείκνυ τῶτο συναγόμενον διὰ τῆς εἰς 
1. τῆς ἀντιςροφῆς" ἢ Λ οἱ διὰ τῆς ἀντιςροφῆς δεικνύμενοι δέον 25 ἀδύνατον ἀπαγωγῆς βυλόμενος δεῖξαι, ἐκέτι ἔλαβε ἃ ἀντικεί- 
τῆς διὰ τῷ ἀδυνώτυ δείξεως.. δείχνυκἢ δὲ διὰ Κ᾽ τῷ ἀδυνάτα μόνον μενον εὐτυ. ἢ ὑπέθετο (τῦτο δέ ἐςι “ὃ ἐπὶ μέρυς ὑπάρχον κατα- 
εἷ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα κεεδϑάτοοῃι ὥσπερ ὺ ἐπὶ τῶν καθόλυ. φατικὸν “ὃ ἃ α΄ τῷ γ΄ τινὶ ὑπάρχειν, ὃ ὃ μῷ τὸ ὃ α΄ τῷ β' ἐνδέχεδ 
οι. ῬᾺΣ. δὶ χυναι ὁ. μηδενί ἐδὲν συνέγε), ἀλλ᾽ ὡς γνωρίμοι ὄντος τῷ ἡφεβλουχὸς, μ:- 

35) ὃν δέ ἐνταῦθα ἀντὶ τῷ καί ληπτέον" Δ συμπέρασμα τῶν ταληφθῆναι καὶ ἢ ὑποτεθῆναι τῷ καθόλε.. ὠποφατικῶ ὑπάρχοντος, ὃ ὃ 
ὦ ἀρημόων. Τοῖ. Ῥαΐ, Ἐὶ χύνχπι. ' .ο 8θἦν ὃ ἐπὶ μέρυς καταφατικὸν ὑπάρχον, παρείασε ἢ μόνον προσές- 
ἫΝ εἰκότως; ὀκέτι ἢ) .ἡ ἡ μερυοὴ ὑπάρχυσα ἐποφατοιὴ μεταλαμ: λαβε ἃ μεθ᾽ δ ἐκεῖνο ἐδὲν ἀνρόμα φέρε μῶώτοι ἕν τισιν ὠντι- 
ἃ βανεῦ εἰς τὴν ἐξα ψδέναῃ: ἰά. 15... Ὑράφοις “εἰ ηδ ὑποτεθείη ἃ α' τῷ γ΄ τινὶ Μὰ ὑπάρχειν" κἂν 
ὅ: οἱ δὲ ὅροι ὃς ὦ αὐὸς παραλαμβάνει, ἃ πάνυ εἰσὶ προσφυεῖς αὕτη ἦ ἡ γραφή, εἴη ἂν παλιν παρειμένον ὅ ὅτι ὃ α΄ τῷ γ΄ μηδενὶ 
3. τᾶς προκειμέροις, διότι τό τε λευκόν τισι ζῴοις ἐξ ἀνώγκης ὑπαάρ. ὑπάρχειν, ἃ ἀντικείμενον “ὁ “ὃ α΄ τιὶ τῷ γ΄ ὑπάρχειν, τεϑὲν μῖ" 
χει ἣ ἐχ ὑπάρχει, ἡ ὃ ζῷον π πάλιν τῇ 'χώνι ἢ ἢ τὴ πίττη ἐξ ἀναάγ- 35 τῷ ὃ α΄ τῷ β' ἐνδέχες, μηδενί, δὲν χυῥγαι ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ἂν προσ- 
κης ἐχ ὑπάρχει: ἕςωσαν ὧν ὅροι τῷ (ῶ παντί. κινείμενον - λευκόν- λάβωμεν τῇ ὑποθέσει τῇ “ὃ α' τινὶ τῷ γ᾽ ὑπάρχειν λαμβανιίσῃ τὴν ἃ - 
βαδίζον" κινέμενον ἐνδέχεῦ παντὶ λευκῷ ὑπάρχειν, λευκὸν ὑπαρ- β' παντὶ τῷ γ' ὑπάρχεν,᾿ δὲν ἀδύνατον συναχθήσεῦ. ΑἸεχ. ἔ. 69. 
χέτω μὴ παντὶ βαδίζοντι, -ᾧ '᾿συνώγεἢ κινιέμενον παντὶ βαδ . ἈΖΠλληψόμεθα ἡμεῖς ὅρως κἀπὶ τύτων κρείττονας, ἕσπερ ἢ ἐνβ3δο 
ζοντι ἐξ ἀνάγκης. τῷ δὲ μηδενί κινυίΐμενον -- λευκόν -- ἑςώς" κι- ἐκείνοις εἰλήφαμεν, τὸ αὶ ᾿ παντί, λερκὸν ἐνδέχε) μηδενὶ ἵππῳ 

γόμενον ἐνδέχεῦ παντὶ λευκῷ, λευκὸν μὴ παντὶ ἑςῶτι ὑπαρχέτω, 40 ἵππος. ὠδενὶ κύκνῳ ἐξ ἀνάγκης, ἢ λευκὸν ἐξ ἀνάγκης παντὶ κύ- 

ὴ συνάγεῦ κιγόμιενον ὀδενὶ ἑςῶτι ἐξ ἀνέγιης. ἰά. 15, κνῳ" τῷ δὲ μηδενί, εἰ ἀντὶ κύκνυ κόρακα λάβωμεν, λευκὸν γδ 
38: ἐπήγαγε “ὃ ἐναλλὰξ ταῦτα, εἰ συμπεραίων τὰ τὰ ἐνδέχεδ μηδενὶ ἵππῳ, ἵππος ῥὠδενὶ κόρακι ἐξ ὠκαγκης, ἢ λευκὸν 
ἰδ. περὶ τῦ ἐνδεχομένυ λέγοι, λέγοι: ἂν “ὃ ἐναλλείῃ, ὥςε τὴν ἃ εἶναι ἐξ εἰὺν ὀδενὶ κόρακι. ἸοΒ. ΡΆΪ]. ἢ, 1,. 

ὑπάρχυσαν τὴν δὲ ἐνδεχομένην" εἰπὼν γδ εἴτε ἐνδέχεῶκ, λαμ- δὲ “ἢ ἢ ἐνδιχέμανον" ἀντὶ τὸ ὺ ἐνδεχόμενον" προΐτας 78.365 
βαάνυσαι εἴτε ὑπάρχειν, ἐπήγαγε “ὁ ἐναλλάξ. εἰ δὲ τὰ προσεχῶς 7}. ϑνι τ μὶ τὰς ἐχώσας τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομώην. ἢ 
εἰρημώα περαίνοι, λέγω δὴ τὴν μῖξιν τῷ ὑπάρχοντες καὶ ἢ τῷ ἐνδετ ΙοἈ. ῬᾺΠ), ἢ σ, ὁ. 
χομών, ὕὅτως ἀκυσέον ἃ ἐναλλάξ, εἴτε ἐν μέρει εἴτε ἀδιόρισι  ΑἜτυτέξι τῆς ςερητικῆς προτάσεως λαμβανομένης ἐνδεχομένως 36 » 

εἴτε ἐναλλάξ, ἀντὶ τῷ ἡ Κὲ μερικὴ ἡ δὲ ἀδιόριςος. ἰὰ, 10. ὑπάρχειν" ἐν γδ τῷ ὑπάρχειν τῦτο λείπει “ὁ ἐνδεχομένως ἡ ἀφεί- τ 
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λει προσυπανοίεοχ" ν Κὸ λεγόμενον ὑπάρχειν ἢ ὅτως λέγε ὑπάρ- ὅσαι, φησί, τὴν καταφατικὴν πρότασιν ὑπάρχυσαν ἔχυσον, 865 
χε ὑπαρχόντως, ἣ ὕτως λέγεῷ ὑπάρχειν ἐνδεχομένως. ἔςιν ὧν αὖῇ πᾶσαι ἀσυλλόγις οἱ εἰσιν" κὰν ἀποφατικὴ εἴη ἡ ἐνδεχομένη, ν 

ἡ ὅλη ἔννοια τῷ λόγω αὕτη ὅταν ἡ ἡ μείζων πρότασις ἀποφατική διὰ “ὃ πάλιν μεταλαμβάνεςχ, τὴν ἀποφατοιὴν τὸ ̓δεχυμῶν εἰς 

ἐςιν ἐνδεχομένη, τότε συνάγεῦ ὁ ἃ κυρίως ἐνδεχόμενον" ὅταν δὲ ἡ τὴν καταφατικὴν ἢ πάλιν ὃ ἑμοισχήμενας γίνεοις, τὰς προτάσεις, 
μείζων ἀποφατικὴ ἀναγκαία, τότε ἐξ ὀρθῶ συνάγεῦ “ὃ ὑπάρχον 5 ὠσυλλόγιςοι αἱ τοιαῦ συζυγίαι. ὅσαι δὲ ἀποφατεὶ, ὑπάρχυσαν 
ἢ ὃ ἰσοδυναμὸν τῷ ὑπάρχοντι. εἰ δὲ ἡὶ ὁ ̓ Αλέξανδρος ᾧ ὁ κατ’ ἔχυσι, τῆς ἐνδεχομένης ὡς ἔτυχεν ἐχύσης εἴτε ὠἀποφατικῶς εἴτε 
Ὦχνος αὐτῷ βαίνων Φιλόπονος “ὁ “πλὴν κτ' βὶ “ὁ ὑπάρχειν τιθεμένης καταφατικῶς, πάντως γίνε συλλογιςοκὴ ἡ συζυγία μέφει δ 

τῆς ςερητικῆς προτάσεως" ὅτως ἐξελάβετο ἐπὶ τῆς ἀποφατικῆς ἡ συζυγία τηνριαῦτα ἀνομοιοοζήμονας ἔχωσα τὰς προτάσεις, διὰ 

καθόλε ὑπαρχύσης, πλὴν ὅμως ἡ αἰδοῖ τῷ ἀνδρὸς ὁ φαίνεῦ ἡ ἀκο- “ὃ μήτε τὴν ἀποφατυκὴν ὑπάρχυσαν μεταληφθῆναι δύναδχ εἰς 
λυϑία, τῆς ὑποθέσεως σωζεῦζ. εοἀ. 1917 ἴῃ πιᾶτρ. εἶ, ΑἸεχ, 40 καταφατικὴν μήτε τὴν ἐνδεχομένην ἀποφατικὴν εἰς τὴν κατα- 
4.702 μὴ ΙοἈ. ῬἈΠ]. ἢ τι. φατικὴν κῷ' τὰ ᾿Αριςοτέλει δοκῶντα. Τοῖ. ῬΑ, ἢ, τα ὁ. 

οἱ μέντοι περὶ Θεόφραςον κα ἡ ἐπὶ ταύτης τῆς συζυγίας ἐνδε- περὶ ποίας δὲ ἀντιςροφῆς λέγει, ἐδήλωσε παραθέμενος τὺς36 
χόμενον λέγυσιν εἶναι “ὃ συμπέρασμα, ἵνα ἢ ἐνταῦθα τῇ χείρονι ὅρως" περὶ δ τῆς κτ' τὴν ὑπαλλαγὴν τῶν ὅρων, καὶ περὶ τῆς εἰς τὴν δ 
τῶν προτάσεων ἔπη “ὃ συμπέρασμα" “ἢ τῦτο δεικνύωσιν τὴ εἰς κατάφασιν μεταλήψεως ἐκείνη δ ἐπισρέψαν κέ. Θεύφρι-. 
ἀδύνατον ἀπαγωγῇ ὅτως. ἐπάγει Ω αἱ προτάσεις ὅτως ὡς 15 ςος μώτοι ὃ Εὔδημος, ὡς κατ᾽ ἀρχὰς ἐμνημονεύσαμεν, ἀντιςρέ- 
εἴπομεν, λέγω ὅτι συνάγυσι. ὺ α΄ τῷ γ΄ ἐνδέχεῦ μηδενί' ὁ. εἰ ἱ φεὺν φασὶ ἡ τὴν καθόλι ἀποφατικὴν αὐτῇ, ὥσπερ ἀντέςρεφε ἢ 
τῶτο ψεῦδος, ἔξαι ἀληθὲς ὃ δ ἐκ ἐνδέχεῦ μηδενί, ὅπερ ταὐτόν ἡ ὑπάρχυσα καθόλε ἀποφατοιὴ ὴ αὶ ἡ ἀναγκαία. ὅτι δὲ ἐντιςρέ- 
ἐξι τῷ ἀνάγκη τοί, ἐπεὶ ὧν ἀντιςρέφει ἡ μεροιὴ καταφατική, φει, δείκνυσιν ὅτως. εἰ ὃ α΄ ἐνδέχεῦ τῷ β' μηδενί: ἐπεὶ δὲ ἐν- 
ὁ ὁ γ' ἄρα τυὶ τῶν α΄ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει. εἰ τοίνυν ἃ (ὦ β' κὶδὸΥ δέχεῦ ἃ α΄ τῷ β' μηδενί, ὅτε ἐνδέχεῦ μηδενί, τότε ἐνδέχεἢ ἐπε- 
ἐνδέχεοχ, παντὶ τῷ Υ, ὸὰ δὲ γ᾽ τινὶ τῶν α΄ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν 20 ζεῦχθαι “ὃ α΄ " πάντων τῶν τῦ Β΄ εἰ δὲ τῶτο, ἔα ὃ β' τῶν α΄ π᾿ 
ὑπόκει, “ὁ ἄρα β’ τυὶ ἐνδέχεῦ τῶν α΄, ἐπεὶ τοίνυν ὑπέκειτο ἐξ ἀἐπεζευγμένον" εἰ δὲ τῦτο, κ᾿: ὁ β' ἐνδέχεῦ τῷ α΄ μηδενί, ἔοικε 
ἀρχῆς ὲ α' τῶν β΄ ἐξ ἀνάγκης μηδενί, ᾧ ω β΄ ἄρα τῷ α΄ ἐξ δὲ᾽ Αριςοτέλης βέλτιον αὐτῶν λέγειν μὴ Ὁ φάσκων ἀντιςρέφειν τὸ 
ἀνώγκης ἐδενί. ὑπέκειτο δὲ ὺ ἐνδέχεολαί τινι, ὅπερ ἀδύνατον. “δ καθόλυν ἐποῴατοιὴν ἐνδεχομέρρ, ἑαυτῇ τὴν κα' ὃν διορισμόν" ὦ 
δὲ ἀδύνατον ῥωλέθησε δια “ὁ ὑποθέῶς ἡ ἡμᾶς ὃ α΄ τῷ Υὐ ἐκ ἐνδέ. γδ εἴ τί τινος ἐπέζευκ, ἤδη ἢ ἐνδεχομένως ἀπέζευκῷ αὐτῷ. 

χεοὶς μηδενί, ὅ ὅπερ ἐςὶ ταὐὸν τῷ ἀνάγκη τινί, ψεῦθος ὦ ἄρα τῶτο, 25 ΑἸεχ. ἔ. 72. 

ἀληθὲς δὲ ὃ ἀντιφατικῶς ἀντικείμενον, ὃ ἐνδέχεῦ μηδενί. τῦτο λέγων ἐναντίας ἢ τὰς καθόλω τὴν παντὶ ἐνδύχεῦ τῇ ἢ ἐνδέχεθ 3:5 
ἄρα ἐςὶ “ὃ συνωγόμενον. ἔς! δὲ ὃ ὁ ἄλλως δέξαι ὃ ὸ ἀδύνατον. εἰ μηδενί, ἀντικειμένας Ἂ τὸς καθόλω ταῖς ἐπὶ μέρυς, τὴν παντὶ δ 
δ ὁ α΄ τῷ β' ἐξ ἀνάγκης μηδενί, ὶ ὁ β΄ τῷ α΄ ἐξ ἀναΐγκης ὀδενί" ἐνδέχεῦ τῇ ἐνδέχεῦ, ὦ παντί ἡ τὴν ἐνδέχεϑ μηδενί τῇ. ἐνδέχεταί 
ἃ δὲ β' τῷ γ΄ ἀναγκη τυ, ὲ ἄρα β' τῷ “γ΄ ἀνάγκη μὴ παντί. τινι, ἐχ ὡς ἀληθῶς τύτων ἐναντίων ἐσῶν ἀλλήλαις ἢ ἀντικει 

ἦν δὲ ὺ ἐνδέχεῦ παντί, ὅπερ ἀδύνατον. Το. ΡΒ]. ἢ τι. 80 νων (πῶς ὃ "ἣν συναληθεύον.) ἀλλ᾽ ὡς τῇ λέξει ἑμάίως τύ- 
30) τ καὶ Υδ πάντες ἁπλῶς ἀτελεῖς, ἀλλ᾽ ὅσοι ἔχμαι τὴν ἐλάττονα, τῶν ἐχυσῶν πρὸς ἀλλήλας ὡς ἔχυσιν αἱ ἐπὶ τῶν ὑπαρχυσῶν κα ὴὺ 
25. ἐνδεχομένην. τελειῶνἢ δὲ παέντες τῇ εἰς ὃ α΄ χῆμα ἀναγωγῇ, ἢ ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων ἐναντίαι. . ΑἸεχ. ἢ, 72. ὁ. 

τῶν ἁπλῶς συλλογισμῶν ἢ ἢ τῶν μικτῶν" διὰ τῦτο ἡδ εἶπε χημαῖ- δόξει τισὶ διά τε τῆς εἰς ὠδύνατον ἀπωγωγῆς δυναὼζ δεί- 376 
τῶν ἢ ἐχὶ χήματος. 1ὰ, ἰδ. ᾿ κνυοχ, ἡ καθόλω ἀποφατοιὴ ἐνδεχομένως ἀντιςρέφυσα. τῇ αὐτῇ - 

30: παραδὼς ὁ φιλόσοφος τῷ τε ὑπάρχοντος ἢ τῶ ἐνδεχομένυ 35 δείξει ἡ οἱ νά γν ἐς αὐτῶ ὃ κέχρινο. ΑἸεχ. ἢ. 78. 

ὅδ λα ἑκάφυ ἐπὶ τῶν τριῶν Χηματων ὧν ἐπλὺς συλλογισμείς, ἐφε- δῆλον ἄρα ὅτι ἡ ὑκ ἐνδέχεἢ μηδενί τὸ ἀνώγκη τινί ἡ ξω 376. 
ξῆς τύτων ἐξέθετο τὴν μῖξιν ἐπί τε α΄ ὺ β' αὶ γ' λήματος, εἶταΑω ἀναΐγγκη μὴ παντί περιέχει. ἰςέον δὲ ὅτι ἀντὶ τῷ εἰπεῖν ὅτι ἐκ 'δ' 
μτ' τῶτο παραδέδωκεν τῷ ἐνδεχομένυ αὐτῷ καθ’ αὐτῷ ἐν πρώτῳ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς ἐνδέχεἢ) μηδενὶ ὑπάρχειν, εἶπεν ὡς μὴ παντὶ 
φιήματι τὺς ἁπλῶς συλλογισμες. ᾧ δέον εὐθέως τὰ λοιπὰ δύο ἐνδέχεἢ ὑπάρχειν. ἔςι δὲ ἐν ὁ ταὐτό. εἰ γδ παντὶ ἐνδέχεδ μὴ 

ᾳήματα τῶν ἁπλῶν συζυγιῶν τῷ ἐνδεχομένυ παραδῶναι, ὥσπερ 40 ὑπάρχειν, ἐνδέχεϊ μηδενὶ ὑπάρχειν. Ιοβ, ῬΆΙ. ἢ ται ὃ. 
ἐποίησε. ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων, εἶθ᾽ ἅτως ἐπὶ τὴν μῖξιν τραπῆναι τῷ ὦ “παντὶ ἐνδέχε μὴ ὑπάρχειν" ἔλαβεν ἀντὶ τῷ ἐνδέχεῦ 
ἐνδεχομέναυ πρὸς τὺς ἄλλυς δύο τρόπυς, ὁχ ὕτως ὁ φιλόσοφος μηδενί, ὃ ἢ ἀσαφεςέραν τὴν λέξιν ποιεῖ, .ΑἸεχ. ἢ. 74. 
ποιεῖ, ἀλλὰ μὲὶ “ὃ παραδῦναι τῷ ἐνδεχομένα ἐν πρώτῳ χήματι τὰ χρήσιμα αὐτῷ ἐσόμενα πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν ἐν37α 
τὰς ἁπλᾶς συζυγίας, εὐθέως ἐτράπη ἐπὶ τὴν μῖξιν αὐτῦ τὴν πρὸς δευτέρῳ “χήματι προδιδάξας συλλογισμῶν, νῦν ἐπὶ τὰς συζυ- ἢ 
ὲ ὑπάρχον ἢ ἀναγκαῖον ἐν πρώτῳ ήματι, εἶτα λοιπὸν ἐπὶ δευ- 46 γίας αὐτῶν μετέρχεϊ ᾧ δείκνυσιν ὅτι ὁκ ἐνδέχεἢ ἐξ ἀμφοτέρων 
τέρυ χήματος μεταβέβηκεν. τῶτο δὲ πεποίηκεν ἐπειδὴ πᾶσαι αἱ τῶν προτάσεων ἐνδεχομώων ἐν δευτέρῳ χήματι συλλογισμὸν γε- 

ἐν β΄ χήματι τῷ ἐνδεχομώυ συζυγίαι ἀσυλλόγιςοί εἰσιν. ΙοΒ, ̓  νέρ!ς, δεῖ γδ ἐν τύτῳ τῷ χήματι ἀνομοιοσήμονας εἶναι τὰς συλ- 
ῬΆΠ. τα ὁ. εἴ ΑἸεσ, ἢ 71 ὃ δᾳ. λογιςικὰς προτάσεις. ἐνδεχομένων δὰ ὠμφοτέρων ἐσῶν ἀδύνατον 
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αὐτὰς ὅπως ἂν ληφθῶσι ἡ ἀνομοισχήμονας εἶ ἑἕἶναι, ἀεὶ τῆς ἐποφα- ἑαυτὴν ἀντιςρέφει, ὥςε ὸ ἃ συμπέρασμα ἀντιςραφήσεϊ καθόλν 
τικῆς μεταλαμβανομένης εἰς καταφατιχήν. Τοῖ. Ρμῇ. ἢ τα. ἀποφατοιὸν ὑπάρχον. ὅτι δὲ τοιῶτον γίνε “ἃ συμπέρασμα, αὶ ὃ 

3. “τεθέντος ἡ τῷ β παντὶ τῷ γ΄ ἐνδέχεοχ, ὑπαίρχειν" εἴρηκεν ὀχὶ “ὃ χ' ὃν διορισμὸν ἐνδεχόμενον, καὶ δ᾽ διὰ τῶν ἑξῆς Κα δῆλον ποιεῖ, 
35. ἀντὶ τὸ τεθέντος γδ ᾧ ὑποτεθέντος τῦ β΄ παντὶ τῷ γί ἐξ ἀνάγ- προείρηκε δὲ ἀρχόμενος τῦ δευτέρυ αήματος, ἔνθα ἔλεγε δεῖ δὲ ἢ 

κηῆς ὑπάρχειν" καὶ ἡδ δύνα ὡς ἀντικείμενον τῷ ἐνδέχεοχ, “ὃ β΄ τῷ 5 Ὲ ἐν τύταις λαμβάνειν ὰ ἐν τοῖς συμπερίσμασιν ἐνδεχόμενον, 
Ὑ' μηδενὶ “ὦ ἐνδέχεοι, παντὶ “ὁ β' τῷ γ' ληφθέν! ὑποτεθῆναι" ταὐὲν ὥσπερ ἐν τοῖς πρότερον. τὰς δὲ εἰς τῶτο κεκινημένας ἀπορίας 
γάρ ἐςιν αὐτῷ ἀλλ᾽ ἐκ ἐντωκείμενεν; . «" εἰ ὅλον τέ ἐςιν. ἢ εἴη ἐν τοῖς ᾿Αλεξαάνδρυ εὑρήσεις. 10}. ῬΆΕΪ ἢ τῖν ὃ. 
ἐν ἤτοι ἡμαρτημέη ἡ λέξις ἡ ἀντὶ τὸ ἀποφατοῶ “ὃ καταφατι- ὰ “ἀντιξραφείσης" φησὶν ἀντὶ τῷ μεταληφθείσης τῆς πἰϑρεα 
κὸν λαμβάνυσα" ἔδει δ γεγράφθαι “τεθέντος δ τῷ β΄ παντὲ χομένης ἀποφατικῆς εἰς καταφατικήν" τύτυ ) γρέθυ γίνονἢ Ὁ - 

τῷ γ΄ ἐνδέχεοχ, μὴ ὑπείρχειν "" τῦτο δ ἂν εἴη γινόμενον συμπέ- 10 πάλιν αἱ πρότεραι δύο συλλογιςυὰ συζυγίαι τὰ αὐτὰ συνάγυσαι 
βασμα" ἣ ᾧ ὃ καταφατικὸν ὡς ὃν δυνάμενον τῷ ἀποφατικῷ συμπεράσματα. ἰά. 15. 
ἐληφέναι" τύτυ δὴ τεθέντος γίνεον, συμπεράσματος δὲν ἀδύ- τυτέςιν καὶ μόνον “ὃ ἐνδέχεν, μηδενὶ συνάγεδ, ἀλλὰ ᾧ “4386 
νατὸν διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, διὰ τῦτα συναγόμενον ὑπάρχον ἐδενί. δείκνυσιν ὧν τῦτο τῇ διὰ τῇ ἀδυνάτυ δείξει. ἸΟΒ. τῷ 
δειχθήσεῦ)" “ὃ ὃ ψεῦδος ἀντὶ τὸ ἀδυνάτυ εἶπε. λαβὼν δὲ τῦτο ῬΆΪ]. ἢ αν. 

μηκέτι τὴν εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγὴν τεθεικέναι ὡς γνώριμον" εἰ 15 δείννυσιν δ ὅν ταύτας διὰ τῶν ὅρων μηδ συμπέρασμα συνα- 389 
Ὁ ληφθείη ὃ ἀντοκείμενον τῷ ἐνδέχεἢ μηδενί, ὅ ἐςν ἐξ ἀνάγκης γύσας, μήτε ἐνδεχόμενον μήτε ὑπάρχον μήτε ἀνωγκαῖον, ὅτως. 3: 
τοί, γίνεῦ συναγόμεμν ὰ ἐνδέχεταί τοι μὴ “ὃ α΄ τῷ Υ᾽, ὃ ἐκ λευκὸν παντὶ κύχνῳ ἐξ ἀνάγκης ὑ ὑπάρχει, ἀνθρώπῳ δὲ ἐνδέχε 

ἔςιν ἀδύνατον" Ὁ παντὶ αὐτῷ ἐνδέχεν" ἔκειτο δ τῶᾶτο, ἢ ἐν. μηδενί, οἷον ἐν τοῖς ἐν ̓ Αλεξανδρείᾳ, καὶ Ἂ ὅμως κύκνος ἐξ ἀνάγκης 

δέχεῦ μηδενὶ δὲ ὁ ἀντιςρέφειν τὴν ἐνδεχομέον καἀταφατικήν. μηδενὶ ἀνθρώπῳ. ΙοἈ. ΡΆΙ]. ἢ ων ὅ. 
ἐ δὲ ἐνδέχεῦ “ὃ α΄ τῷ γ' μηδενί, δῆλον ὡς ἐκ ὠδύνατον τὸ α΄ τιν Ὁ . τίθησιν ἦν ὅρος “ὃ ἐξ ἀνάγκης παντί συνάγοντας τύτυς, κί 38. 

τῷ Ὑ᾽ ἐνδέχεοι, μὴ ὴ ὑπάρχειν. ΑΙεχ. (. 74 ὁ 54. νησὶν - ἐγρήγορσιν - ζῷον" κίνησιν γ) παντὶ ζῴῳ ἐνδέχεῦ ὑπάρχειν,“ 
᾿ς ἰςέον΄ δὲ ὅτι ὁ ̓ Αριφοτέλης τῇ ἐκ ἐνδέχεῦ μεδαί ἰσοδυνα- ἐγρηγορότι δὲ ἐξ ἀνώγκης παντί, ἡ ὁμοίως ζῷον παντὶ ἐγρηγορότι 

 μῶῆσαν ἔλαβε τὴν ἀνάγκη παντί" ὕπερ ἐπὶ τινῶν (ἃ ὅρων ἀληθεύει, ἐξ ἀνάγκης. ἐπις ἦσαι δὲ χρὴ τοῖς ὅροις. ὁ γάρ εἰσι καλῶς 
ὑκ ἐπὶ πάντων δέ" ἀλλ᾽ ἀεὶ “ὃ ἀνάγκη τινί, ἀλλὰ ὁ ̓ Αριςοτέλης εἰλημμένοι. ἰά, ἰδ.΄ 
ἐκ περωσίας ἰλέγξαι βυλόμενος ἂν λόγον, “ὃ ἀνάγκη παντί ὑπέ- 25. ἀντυιειμένων δηλονότι ταῖς ἀποφάσεσι λέγει τῇ τε καθόλου 38 
βετο, δειινὺς ὅτι εἰ ταύτῃ τῇ ὑποθέσει ἐδὲν ἀδύνατον ἀκολυθεῖ, ΕἸ ΕΠ ΕΣ ἢ τῇ ὑπαρχιίση, ὦ ἃς ἡὶ καθόλυ καταφατυνὴ ἀναγκαία, ἢ ̓ : 
«ολλῷᾷ γε μᾶλλον τῇ ἀνώγκη τινί. ἀκολεθεῖ Ρ τῷ καθόλυ “ὃ με- δειχθέῖσα ἀνεῖλεν. ἀντίκεινἢ δὲ καταφάσεις τῇ ῷ ἀναγκαίῳ κα- 
μιπόν. τεθέντος γάρ, φησί, τῷ β΄ παντὶ τῷ γ ἡ νδέχεδις ὑπείρχειν, θόλω καὶ ἐπὶ μέρωυς ἐνδεχομένη, τῆ δὲ ὑπαρχύσῃ καθόλυ ἡ ἐπὶ μέ- 
τοτέξο ἀνάγκη παντὶ ὑπάρχειν, ἐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει" εἰ δ ρυς ὑπάρχυσα ἐντιφατοεῶς, ἐδὲ τύτων ὃν τινὰ οἷόν τε λέγεν 
ἃ α' ὑδεὴὶ τῷ β΄ ἐνδέχεῦ, ἃ δὲ. β παντὶ τῷ γ΄ ἀνάγκη ὑπάρχειν, 8 συνάγενχ, -. δυναῦ ᾧὶ ὃ “ὐδὲ δὴ τῶν ἀντικειμένων καταφε- ̓ 
γνεῦ ὃ α΄ χῆμα, ἢ συνέγεῦ ἡ α΄ ἐνδέχε μηδενὶ τῶν β΄. ἦν δὲς σεων" ὡς ἴσον εἰρῆως, τῷ φάσεων, ἵνα μὴ κατάφασις ἦ λέγων 
ἡ παντὶ. ἐνδεχομένως, ἢ δὲν ἀδύνατον. ᾿ΤαΒ. Ρμῖ, ἢ, τ ὁ. ἀλλὰ φάσις, τυτέςι πρότασις" ἔθος δ αὐτῷ ὃ τῆς φαίσεως ὄνομα 

Χε ,. ἅνταῦθα δὲ ὅρως παρέθηκε μόνον “ὃ ἐξ ἀνάγκης μηδενί συνά: ᾧ ἐπὶ τῶν προτάσεων κατηγορεῖν. Αἰεχ ἢ. 78 ὃ. 

ἫΝ 

Ὑστὰς. φησὶ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ([. 75 ὁ) ὅτι δυναὲν ᾧ ἐνταῦθά . διττὴ φέρε ἡ ἡ γραφή, ἢ “φασεων" ἢ “καταφασεων." εἰ ἃ 
τἰκιρῖνει ὅρων ἢ “ὃ παντί ἐξ ἀνάγκης συναγόντων. ἴξωσαν Ὁ 35 ὖν φασεων, πρὸς “ἃ ἀνωτέρω εἰρημένον ἡ ἀπάντησις τό τε γα 
ὅροι λευκόν - ζῷον ἡ εἶδός τι τῶν ὑπὸ “ὃ. ζᾷαν, οἷον ἄνθρωπος" παντί ὺ ὃ ἀνάγκη ὀδενί" ἀντύκεινἢ 7 ταύταις τῇ (' ἀνάγκη 
λευκὸν μηδενὶ ζῴῳ ἐνδεχέω)ω, λευκὸν παντὶ ἀνθρώπῳ ὦ ἐνδεχέογω, καὶ ἢ παντί ἡ ἐνδέχεῦ παντί, τῇ δὲ ἀναΐγννηη ὠδενί ἡ ἐνδέχεῦ τινί, εἰ 
συνείγεῦ ζῷον ἐξ ἀνάγκης. παντὶ ἀνθρώπῳ. ταῦτα μι ἦν ὁ᾿Αλέξ- κα ἦν “φάσεων," ὅτως" εἰ δὲ καταφάσεων," πρὸς ὃ ὑπάρχον 
ανδρος, βυλόμενος δέξαι ὦ ὡς δυνατὸν ἡ ταύτας τὰς συζυ ας δ τῦ ἐδενί ἀνάγκη ὀδενί ἡ ἐπαντησις. ἐπειδὴ 5 εὗρεν ὅρος συναΐγον- 
συνάγειν “ὃ παντὶ ἢ μηδενὶ ἐξ ἀνάγκης ἐσυλλογίφυς δευινύναι" ἐκ. 40 τας “ὃ ἀγάγκη ποτ, κα αὶ διὰ τῶτο ἀνεῖλεν τό τε ἀνωγκαῖον ἀπο- 
ἀποδεικτέον δὲ αὐὸ ἐν τύτῳ δεῖ γαίρ, ὡς πολλάκις εἴρη, ἀμφο- φατικὸν καθόλω ᾧ “ὁ ὑπαίρχον, ἐπήγαγεν ὅτι ἐδὲ αἱ ἀντικείμεναι 
τέρας τὰς προτάσεις κ᾿ ἐν αὐὸν χρόνον ἀληϑεῖς εἶναι, αἱ δὲ ελημ- ταύταις ταῖς ἀποφάσεσι καταφοίσεις συναίγον!. ἀντίκειἢ δὲ τὴ 

Ἐν ὑπὸ τὸ ᾿Αλεξαδρυ προτάσεις, ὡς συναγωσαι ὃ ἐξ. ἀνάγκης. Ξ ἀνάγκη μηδενί, ὡς εἴρη, ἡ ἐνδέχεἶ τινί, τῇ δὲ ὑπάρχει ὑδενί 
αὐτί ὁ δυνανῇ ) Ὁ δὴν αὐὸν χρόνον ἀμφότεραι ἀληθεῖς εἶναι. 1ὰ, 1. ἡ ὑπάρχει τινί... Τοκ. ῬΗΗ. ἢ αιντ. 

μήποτε ὗν, φησὶν ὃ ̓ Αλέξανδρος «ἕ 76 δ), “δ. ἐνδεχόμενον τῷ γ5 ἀνάγκη μηδενί διὰ τῶν ὅρων συναχθέντος πάντα τὰ 38 
Β΄ ἤαβο καὶ ὁ ὃν διορισμὸν ἀλλὰ “ὁ κῃ τῷ ὑπάρχοντος ἀληθευό- καταφαγοωὶ ἀνήρη συμπεράσματα, ἢ ἀναγκαῖα ὸ ὑπάρχοντα "- 

μενον" ἐδείχθη γδ ἐν τῷ α΄ χήματι “ὃ τοιῦτον συναγόμενον τῆς ὼ ἐνδεχάμενα. ἀποφοίσεις ἡ) ἀντικειμένας λέγει τὰς καταφά- 
ΛΩΝ "δόλων ὍΣ ἡ δὲ τοιαύτη ἀπόφασις πρὸς σεις τῶν προσεχῶς εἰρημένων ἀποφάσεων. ἰὰ, ἴδ. 
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ὃ δὲ “ἐδέ γε τῶν ἀντιχειμένων καταφάσεων" ἴσον ἐςὶ τῷ ὁδὲ ἀποφατικὴ ἐνδεχομένη ἀντιςρέφει αὐτῇ, ζητήσαι τις ἄν... ὴὶ 
τῶν τοῖς ἀποφατιχοῖς ἀντικειμένων καταφάσεων. ΑἸεχ. ἔ. 70. ὁμολογυμώνη ἂν ἐδόκει. μᾶλλον αὕτη ἡ δεϊεις εἶναι" ἡ ἡ εἰς ἀδύ- 

388.ι “ὃ “τῶν προειρημένων χημάτων᾽" ἤτοι ἀντὶ τῷ πρώτυ χήμα- νατον ἀπαγωγὴ ἔνςασιν ἔχει. ἣ εἰ Καὶ εἴη μείζων ἐπὶ μέρυς ὅσα 
3. τὸς εἴδηκε" διὰ δ τῦ πρώτυ σήματος ἑνὸς ὄντος ἡ τελείωσις ἐνδεχομένη, οἷῆν τε τῦτο γίνενχ, εἰ δὲ αὕτη μείζων εἴη ὑπάρ- 

αὐτῶν. ᾿ἢ χημάτων εἴρηκεν ἀντὶ τῇ συζυγιῶν ἢ συμπλοκῶν" δ 5 χυσα ἐπὶ μέρυς ἀποφατική, ἡ δὲ ἐλάττων καταφατικὴ ἐνδεχο-- 
ὧν δ ἔδειξε συζυγιῶν ὠσῶν ἐν τῷ πρώτῳ χήματι, εἰς ἃς ἀνώ- μένη, ὀκέτ᾽ ἂν ἡ δι᾽ ἀντιςροφῆς δεῖξις χούραν ἔχαι, εἰ ληφϑεῖεν αἱ 
γὐνἢ διὰ τῆς ἀντιςροφῆς, διὰ τύτων τελειῶνἢ ἃ χήματα ἂν λέ- προτάσεις. ἐδὲ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δύναταί τι, τῷ 
γοι, ἐδείχθησαν δὲ διαί τε τῆς τῷ δευτέρυ ἢ τῆς τῷ τετάρτα. μὴ γίνε, ἐξ ἀναγκαίας καθόλι; καταφατικῆς τῆς μείζονος ἐν 
ΑΙοεχ. ἢ. 80. ἱ : ' . πρώτῳ χήματι ἢ ἐνδεχομῴης καθόλν καταφατικῆς τῆς ἐλάττο- 

395 ἐπλήρωσε “ὃ δεύτερον χῆμα, ἐντεῦθεν δὲ ἄρχεῦ τῶ τρίτυ. 10 νος μηδὲ κ᾿ ταύτην καθόλε καταφατικὸν ἀναγκαῖον συμπέ- 
ὁ. ἕἶναι ὃν φησὶν ἐν τύτῳ τῷ χήματι συλλογιςικὰς συζυγίας ᾧ τὰς ῥασμα. μὴ γινομένυ δὲ τοιύτω ἀλλ᾽ ἐνδεχομένυ καθόλυ κατα-- 

ἐξ ἀμφοτέρων τῶν προτάσεων ἐνδεχομένας, διότι ἢ ἀνομοιοχη- φατικῶ, δὲν ἀδύνατον “ὁ α΄ τῷ γ' τινὶ μὴ ὑπάρχον ἐνδέχεωᾳ 
μόνων ὀσῶν τῶν προτάσεων ᾧ ὁμοιοχημόνων ἐν τύτῳ τῷ χήματε παντὶ αὐτῷ ὑπάρχειν" χ᾽ Κβ' 7) τὴν δόξαν τὴν αὐτῶ πρόεισιν ἡ 
συλλογισμὸς γίνε)" μόνην γδ δεῖ τὴν ἐλάττονα καταφατικὴν φυ- δεῖξις ἡ δι᾽ ἀδυνάτω ἐν τῇ ἐκκειμένη συζυγίᾳ τῷ ἐξ ἀναγκαίας 
λάττειν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα, ὅπως ἂν ἔχωσιν αἱ προτάσεις, δὲν 15 τῆς μείζονος ἢ ὑπαρχύσης τῆς ἐλάττονος ἀναγκαῖον κατ᾽ αὐὸν 
διαφέρει. ΤοᾺ. ῬΗΐ. ἢ νι ὁ. γίνε, “ὃ συμπέρασμα, κ᾿ μώτοι τὸς ἑταίρυς αὐτῷ ὑπάρχον, 

396 τοιῦτον ἢ ἐν τοῖς προλαβῶσιν ἐπεσημήνατο, ὅτι κὶ ὃ τὶ ὃν λέγοντας συνάγεωχ, ἐδὲν ἀδύνατον ἀκολυθήσει" καὶ δ ἀδύνατον 
12. διορισμὸν ἐνδεχόμενον ἐν τοῖς συμπεράσμασν εἴληπῦ, ἀλλὰ ὃ “ἃ α΄ παντὶ τῷ γ' ὑπάρχειν, εἰ ἐνδέχεῦ αὐτῷ τινὶ μὴ ὑπάρχεν. 

ἑπόμενον τῷ ὑπάρχοντι ἢ κατ᾽ αὐτῷ λεγόμενον ἀληθῶς. ἰά. ἴθ. αὔτη ἐξὶν ἡ συμπλοκὴ δὲ᾽ ἧς πειρῶνταί τινες δεοινύναι ἀναγκαῖον 
392 τῦτο δ᾽ ἱκανῶς ἐδίδαξεν ὁ τεχνικὸς ἐν οἷς ἐμεθόδευσε τι 20 γινόμενον “ἃ συμπέρασμα ἐν τῇ ἐξ ἀναγκαίας τῆς μείζονος κα-- 
Ὁ. περὶ τῷ γ᾽ χήματος. ᾿ οοά. Ἀερ. 1919: ἯΚΟΝ θέλων ἢ ὑπαρχύσης τῆς ἐλάττονος συμπλοκῆς ἐν πρώτῳ χήματι... 

8986 ἐνδεχόμενον δὲ δῆλον ὅτι ἐκ ἐν πάσαις συζυγίαις “ὃ αὐτό, διὸ παντελῶς ἀσυλλόγιςος ἡ τοιαύτη συμπλοκή. Θεόφραςος δὲ 
7: ἀλλ᾽ ὅσαι τ᾽ ἔχυσι τὴν ὑπάρχυσαν, φησί, καταφατικήν, “ὃ κθ΄ ὃν κα ποιᾶῶ ἁπλῶς διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς τὴν δεῖξιν τῆς 

διορισμὸν συνάγυσιν ἐνδεχόμενον, ὅσαι δὲ ἀποφατικὴν ἔχυσι τὴν προειρημένης συζυγίας, ἀλλὰ πρῶτον “ἃ ἐνδέχεταί τισι 'μή εἰς 

ὑπάρχυσαν, αὖῇ καὶ ὃ χὸ ἐν διορισμὸν συνάγυσιν, ὡς εἴρη ἡμῖν 25 “ἃ μὴ ὑπάρχειν τινὶ μεταλαβων, ἐκ ὃν ἀδύνατον, αὶ ποιήσας δύο 
πλατύτερον ἐν τῷ α΄ χήματι. συλλογιςοὺ δὲ γίνον συζυγίαι ὑπαρχύσας, τὴν Ψ' ἐπὶ μέρυς ἀποφατικὴν τὴν μεταληφθεῖσαν, 
αὖῇ αἵτινες ἢ ἐν τῷ α' χήματι ἦσαν, τυτέςι πᾶσαι αἱ ἄλλαι χω- τὴν δὲ καθόλν καταφατικὴν τὴν κειμένην, φησὶ συμπέρασμα 

395 

εἷς τῶν ἐχυσῶν τὴν ἐλάττονα ἀποφατικὴν ὑπάρχυσαν. Ἰομ. ἔσεωχ, ὃ. ὃ α΄ ἐνδέχει)αί τινι τῷ β΄ μὴ ὑπάρχειν. εἰ δδ μὴ ἃ ἀν-. 
ῬΕΙ]. ΠΣ ν τι. : ᾿ τικείμενον “ὃ παντὶ ἐξ ἀνάγκης, “ὁ ὃ α΄ τῷ β'.» ἢ ὕὅτως διὰ τῆς. 

δεῖ προςιθέναι “ὃ φερητικὸν ἐνδεχόμενον" εἰ ἡ) ἡ ὑπάρχωσα 30 εἰς ὠδύνατον ἀπαγωγῆς εὐρὼν δυνατόν τι ἑπόμενον. συνώγε δ 
2: ζερητικὴ εἴη ἡ ἐλάττων, ἀσυλλόγιςος γίνε; ἡ συζυγία μὴ δυνα- “ὃ α΄ τῷ γ' παντὶ ὑπάρχον, ὡς ἔκειτό τινι μὴ ὑπάρχειν, ἐπὲὶ κα 

395 
2. 

392 
32. 

μη μεταληφθῆναι εἰς καταφατικήν. ἰά. δι ανναι ὁ. παρὼ τὴν ὑπόθεσιν “ὁ ἀδύνατον ἀπήντηκεν" ἡ γ ὑπόθεσις ἐκ ἦν 
εἰ δὲ “ὃ ςερητικὸν τεθεΐη πρὸς “ἃ ἔλαττον ἄκρον, ἢ ᾧ ἄμφω ἀδύνατος λαμβάνεοκ, διὰ “ὃ ἐξ ἀνάγκης παντὶ τεθῆναι. . ἃ ἄρα 

ληφθείη. ςερητικά, αὐὸς ὶ ἁπλῶς λέγει τῆς ἐλάττονος καθόλι ἀντοιείμενον τῷ ἐξ ἀνάγκης παντί, τῶτο δέ ἐς: “ὃ ἐνδέχεὐ)αί τινι 
ἀποφατικῆς τεϑείσης διὰ Κ᾽ τῶν κειμένων μὴ ἔσεῶχ, μεταληφϑεί- 35 μή. ΑἸεχ. ἢ, 82 ἃ ὁ. ᾿ 

σης δὲ τῆς φερητικῆς εἰς τὴν καταφατικήν. δεῖ δὲ προσυπαχόειν ἠἠκαθόλω νῦν λέγει τὰς ἐξ ὠμφοτέρων ἐνδεχομένων, ὡσανεὶο 

ἐπὶ τῆς ἐλάττονος ςερητικῆς “ὃ ἐνδεχομένης. ΑἸεχ. ἔ, 81 ὁ. ἔλεγεν δι᾽ ὧν ὅρων ἐδείχθησαν ἢ αἱ δι’ ὅλν ἐνδεχόμεναι αἱ δύο 
ὰ “ὁ αὐὸς τρόπος ἔςαι τῶν συλλογισμῶν" δηλωτικόν ἐξ ἐπὶ μέρει συζυγίαι ἦσαι ἀσυλλόγιςοι....᾿ μήποτε δὲ ὸ ἡ δεῖξις 

τὸ δι᾽ ἀντιςροφὴς ἔσεοχ, τὴν δεῖξιν. ἰά. , 82. ᾿ ἡμαάρτηῦ, φησὶν ὁ᾿Αλέξανδρος, καὶ δέον εἶναι ἀπόδειξις δὲ ἡ αὐτὴ 
μήποτε δὲ δυναὲν ᾧ δι’ ἀντιςροφῆς δεῖξαι συλλογιςυκὴν 40 ἢ ἢ ἐν ταῖς ἐξ ὠμφοτέρων ἐνδεχομένων, ἃ ἣ ἡ ἐν τοῖς καθόλεν 

τὴν συζυγίαν, εἴγε κατ᾽ αὐὸν ἡ μερικὴ ἀποφατικὴ ἐνδεχομένη μετωγέγραπἢ. Ιομ. ῬΒΠ, δι τινα ὅ. ᾿ 
ἀντιςρέφει εἰς τὴν μερικὴν καταφατικὴν ἐνδεχομένην. εἰ ἦν “ἃ αἰ λέγει δὲ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων δειχθήσεωᾳ δι’ ὧν ἢ ἐπὶ τῶνλοα 

ἐνδέχεῦ μὴ παντὶ τῷ Ὑ᾽ ὑπάρχειν, ἢ “ὃ Ὑ τινὶ τῶν α' ἐνδέχεδ καθόλα, νῦν λέγων τὸς ἐξ ὠμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐπὶ μές, 
ὑπάρχειν" ἀλλὰ μὴν “ὁ β΄ παντὶ τῷ γ' ὑπῆρχεν, “ὃ α΄ δὲ τινὶ τῶν ὡσανεὶ ἔλεγε δι᾽ ὧν ὅρων ἐδείχθησαν αἱ δι᾽ ὅλ ἐνδεχόμεναι, ἐν. 
Υ ἐνδέχεῦ ὑπάρχειν" ὀκῶν ἢ “ὃ α΄ ἐνδέχεῦ παντὶ τῷ γ᾽ ὑπάρχειν" 45 δεχόμεναι ἐκ δύο ἐπὶ μέρωυς συζυγίᾳι σαι ὠἀσυλλόγιςοι. ἦσαν 

᾿ ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ΙοᾺ. ΡΆΪ]. ἢ ται ὁ. δὲ ὅροι τῷ Κὶ παντὶ ὑπάρχειν ζῷον - ἄνθρωπος - λευκόν, τῷ δὲ μη- 
πῶς δὲ ὀχ οἷόν τε ἔξαι ἡ διὰ τῆς ἀντιςροφῆς τὴν τοιαύτην δενὶ ἵππος - ἄνθρωπος --λευκόν, “μέσων λευκόν. ἣ ἡμάρτηΐ ἡ λέξις 

συμπλοκὴν δεικνύναι συλλογιςυκὴν καθ᾽ αὐτόν, εἴγε ἡ ἐπὶ μέρωυες ἢ γέγραπἢ ἀντὶ τῷ “ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτὴ ἣ ἡ ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφο- 
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τέρων ἐνδεχομένων" “ἃ “ἡ ἀπόδειξις δ᾽ ἡ αὐτὴ ἢ ᾧ ἐν τος κατ΄ ὃ α΄ μηδενὶ τῷ γ' ὑπαρχέτω ἐξ ἀνώγκης, οἷον ἵππῳ μηδενὶ ἄν- 
θόλυ." ΑἸεχ. Εὶ 82 ὁ. θρωπος, “ὃ δὲ β΄ τιὶ τῶν γ΄ ἐνδεχέσλω ὑπάρχειν, οἷον λευκόν τινι 

ὯὩ. ἃν δὲ ἡ ἀποφατοιὴ τῷ ἐνδέχεοχ, μὴ ὑπάρχειν ἡ τὸ μὴ ὑπάρ- ἵππῳ" συνάξει “ὃ α΄, τυτέςι “ἐν ἄνθρωπον μὲὴ παντὶ λευκῷ ὑπαίρ- 
Το ύχειν, ὅπερ ἴσον ἐςὶ τῷ ὅτι καὶ τὸ κθ' ον διορισμὸν ἐνδεχομέυ “δ χειν, οἷον τῷ ψιμυθίῳ ἣ τῇ χινι. ὸ δῆλον ὡς ὑχὶ ἐνδεχομώως 
συμπέρασμα ἕἔςαι ἀλλὰ τῷ κατηγορυ μέν, τᾶ ὑπάρχοντος. ...5 ἀλλ᾽ μώτω: ἐχ ὑπάρξει. “ὃ δὲ αἴτιον τῷ τοιαῦτα γίνεως, τὰ 
πῶς δὲ λέγει “ὃ ἐξ ἀνώγεης μηδενὶ ἐν τῇ μίξει τῇ ἐξ ἀναγκαίας συμπεράσματα προσέθηκε τό, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων 
ἀποφατοιῆε καθόλυ ᾧ ἐνδεχομένης καταφατικῆς ἐν μηδενὶ τῶν καθόλυ, ὅτω ὶ ἐπὶ τύτων διὰ τῦ πρώτυ χήματος τελειδνῇ οἱ συλ.- 
χημάτων ἀ ἀναγκαῖον ἀποφατικὸν Ὑίνεοχ, συμπέρασμα, ἄξων. ΤΩΣ λογισμοί. ὰ δὲ “ὥςε καθάπερ ἐν ἐκείνοις, ἢ ἢ ἐπὶ τύτων ἀναγκαῖον 
ζητῆσαι. δεῖ δ αὶ διαβαλλεῶχ, τὴν εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγήν, ἢ συμπίπτειν" τυτέςιν ὁποῖα ἐν ἐκείνοις ὑπῆρχε τὼ συμπερασ-- 

τὰς ἐν τῷ τρίτῳ χήματι συμπλοκὰς δι’ ὧν τὴν εἰς ἀδύνατον ἀπα- 10 ματα, τοιαῦτα ἢ ἐπὶ τύτων συμπίπτει. ἐπζηρήσα δ᾽ ἂν τις, 

γωγὴν πεποίηἢ ἀσυλλογίςυς εἶναι, ἢ ἢ ὃ ἐξ ἀνώγκης μηδενί συνά- φησὶν ὁ ὁ Αλέξανδρος, εὐκαίρως ἐνταῦθα, τί δήποτε μὴ ἡ, ἐν ταῖς 
γεοχ. ἐζήτηῦ δέ μοι περὶ τύτυ ἢ ἐπὶ πλέον εἴρη ἐν τῷ περὶ ἐξ ὑπαρχύσης καὶ αὶ ἐνδεχομένης μίξεσιν ὅ ὅτως εἶπε Ὑνεος, ἐ ἐν τύτῳ 
τῆς κῷ τὰς μίξεις διαφωνίας ᾿Αριςοτέλες ἢ τῶν ἑταίρων αὐτῷ, τῷ χήματι τὰ συμπεράσματα, ὡς ἢ ἐν τῷ πρώτῳ ἐδείκνυτο 

ὡς ἤδη προεῖπον. ἐπὶ πλέον δὲ εἴρη περὶ αὐτὸ μοι ἐν τοῖς χο- Χήματι. φησὶν ὅν ὅτι τὰ νῦν λεγόμενα κονῶς ἐξακείεν δεῖ ἐπὶ 
λίοις τοῖς λογικοῖς. 14. 18. 45 πάντων ἁπλῶς" ὡς ὃ ἐν τῷ πρώτῳ χήματι Χχοίη ὃ συμπέ- 

μΩ εἰπὼν δὴ “ἕξαι πάλιν “ὃ πρῶτον χῆμα" προσέθηκε τὸ “ἡ ὁ ράσμα, ὅτω ἐν τοῖς ἄλλοις ἑξῆς χήμασιν τοῖς τὴν ὁμοίαν συμ- 
τς ςερητικὴ πρότασις ἐνδέχεονς σημαίνει," ὅ ἐςι δεικτικὸν τῷ ὸ οἱ πλοκὴν ἔχεν δειχνυμένοις διὰ τῆς ἀντιςροφῆς. 14. 5. 
ἣν διορισμὸν ἐνδεχόμενον ἀβοϑατοθν᾽ Ὑίνεχ, συμπέρασμα" ὅ : εἰπὼν περὶ τὰ ὑπάρχοντος τρόπο καὶ ἢ τῷ ἀναγκαίν κα ἢ τῷ ἐνδε- 205 
δ ἡ μείζων φερητική τε ἢ ἀνωγκαία ἧ, τότε Ἀρθὲ ἐ τὸ δ. ἐν χομένυ, ὃ τύτυς μίξας, ἔτι τε ἀναγαγὼν τὸς ἐκ τῷ δευτέρω ἢ 11: 

διορισμὸν ἐνδεχομένυ “ὃ συμπέρασμα ἀλλὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν. ἔχει 20 τρίτυ χήματος συλλογισμεὸς εἰς τὺς ἐν τῷ πρώτῳ ᾧ τὸς ἐν τῷ 
δέ πως ἀκαταλληλότερον ἡ λέξις, ἡ εἴη ἂν “ὃ κατάλληλον αὐτῆς πρώτῳ εἰς τὺς δύο τὺς καθόλω, νῦν βύλεἢ δεῖξαι ὅτι ἀδύνατον 
τοιῶτον" ἢ εἰ ἡ ςερητικὴ πρότασις ἐνδέχεοϊ, σημαίνει, φανερὸν γενέονς συλλογισμὸν ὁμοίως ὑποθετικόν τε ᾧ κατηγορικὸν εἰ μὴ 
ὅτι ὃ συμπέρασμα ἔςαι ἐνδεχόμενον. ΑἸεχ. ἢ, 88. δι᾿ ἑνὸς τῶν τριῶν τύτων χημάτων. ἵνα δὲ τῶτο δείξη, ἰαρὸα 

4ὼς: συνάγει τοιγαρῶν ἢ “ὁ παντί ἡ “ὃ ὀδενί ἐξ ἀνάγκης, “ὁ αὶ βαίνει ἐκ τῶν συλλογισμῶν ἐπὶ τὰ συλλογιςὰ ὡς σαφέξερα, κα ὺ 
ἢ παντί ὅτως" ὕπνος ἐνδέχεῦ παντὶ ἵππῳ ἢ μηδενὶ ὑπάρχειν, ἴπ- 25 προάγει “ὃν λόγον ἐκ διαιρέσεως ὅτως. «. ἐπειδὴ δὲ ὁ Κι Αριςο- 

πος ὀδενὶ καθεύδοντι ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχει, ᾧ συνάγεῦ τέλης τοσῶτον εἰπὼν περὶ τῶν ὑποθετικῶν ἐπαύσατο ἢ ἀδὲν 
ὕπνος παντὶ καθεύδοντι ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει" “ὃ δὲ ἡμᾶς περὶ αὐτῶν ἐδίδαξεν, ἀλλὰ τὴν πᾶσαν σπυδὴν περὶ τῷ κα- 
μηδενί, ὕπνον παντὶ ᾧ ἵππῳ ἐνδέχεἢ) ὑπάρχειν, ἵππος ἐδενὶ ἔγρη- τηγορυκῶ συλλογισμᾶ ἐποιήσατο, ἅτε δὴ τύτων ἢ τελείων ὄντων 

γορότι ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχει, ἢ συνάγεῦ ὕπνος ὀδενὲ ᾧ μηδενὸς ἔξωθεν δεομένων, τῶν δὲ ὑποθετικῶν δεομένων τῶν 
ἐγρηγορότι ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει. ΤοΒ. ΡΒ]. κι ινα ὅ. 30 κατηγορικῶν, ἐπύμεν ἡμεῖς βραχέα περὶ αὐτῶν. ἰςέον δ ὅτι 

δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι τὰ το βαρ σης ὃχ ὡπλῶς δρανλδια πολυςίχυς πραγματείας περὶ τύτων λατεβάλοντο οἵ τ μαθηταὶ 

τὰ ὶ δεδειγμένα, ἀλλὰ τὼ μ' Τ' διορισμῆ ἃ ἃ ὑπάρχοντα ἐςιν. τὰ δὲ τῷ ᾿Αβισθτόλως οἱ περὶ Θεύφραςον ᾧ Εὔδημον ᾧ τις ἄλλυς ἢ 

ὅτως ἔχοντα τῷ αὶ ἀναγκαῖον ἢ ὑπάρχον γενέωᾳ, τι συμπέρασμα τι οἱ Σξτωϊκοί. εἴπωμεν τίσιν ὀνόμασιν ἐχρήσαντο ἕν τε τοῖς  μέ- 
ἐξὶν ἀ ἀναιρετυνά. ἍἸΕΒ ἤ, 88 ὃ. βσω αὐτῶν ἡ τοῖς ὅλοις οἱ ἹΠεριπατητιχτοὶ ̓ οἷ ἹΣτωϊκοί, κα ἡ ἔτι 

με τυτέςιν εἰ εἰ ἡβ , τῶν προτάσεων εἴη καθόλω ἡ δὰ Μμερική" διὰ 35 τὴν διαίρεσιν αὐτῶν, ἢ πόσοι τρόποι ἐκ ταύτης ἡμῖν ὑποθετικῶν 
ΒΞ τῶν ὅρων τὰς προτάσεις ἐδήλωσεν" τῷ δ πρὸς “ὃ μέσον τὸς συλλογισμῶν ἀναφαίνον. ἰςέον ὃν ὅτι ἐφεξῆς τύτων ὄντων ἀλ- 

ἄκρυς συμπλέξαι τῦτο δεδήλωκεν. ἅμα δὲ αὶ ὃ τρίτον ὑπέγραψε λήλοις, πραγμάτων νοημάτων φωνῶν, πάλιν δ᾽ αὖ ἡ τύτων 
«ῆμα, ἐν ᾧ οἱ δύο ἄκροι τῷ μέσωι κατηγορῶν)" δεύτερον "δ ἐν ᾧ ἐφεξῆς ὄντων ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς συλλογισμοῖς, υἧς Ὑνωσόμεθα, 

ὁ εἷς τῶν δύο κατηγορεῖ), ὡς ἢ πρῶτον ἐν ᾧ ὁ μέσος θατέρῳ τῶ ἡγυμένα, τὸ δ τ ΜΡΝΣ τῷ ἑπομένυ, τῆς προσλήψεως, τῷ 
ὑπέκειτο θατέρε δὲ ἐρένμρλι Ι0Ἀ, ΡΒ]. ἢ σ1χ. 40 φυμσεράτματες, οἱ Κὶ Περιπατητικοὶ τῇ κοινῆ συνηθείᾳ κεχρημές- 

. δυναὲν δὲ καὶ ὺ διὰ τῆς ἐπὶ ὶ μέρυς ἀντιςροφῆς δεῖξαι τὴν συζυ- νοι τὼ β πράγματα αὐὸ τῶτο πράγματα ὠνόμασαν, κα ἢ τὰ νοήν 
Σ αν συλλογιςικήν" ἡ μερικὴ ἐνδεχομένη ἀποφατικὴ ἀντιςρέ- ματα ὡσαύτως, ὁμοίως δὲ ἡ τὰς φωνάς, ἔτι τε ὃ ὃ ἡγύμενον ἐν 

φει εἰς τὴν μερυκὴν καταφατινήν. 14. 15. τοῖς ὑτθθ νοις συλλογισμοῖς αὐὸὴ τῦτο ἡγόμενον, ἢ “ὃ ἑπόμενον 

κἰ ἐαν, φησί, τὴν φερητικὴν πρότασιν ἀ ἀναγκαίαν λάβωμο, τὴν ὡσαυτως. οἷον “ὃ εἰ ἡμέρα ἐςί, τῶτα ἡγόμενον, ὁ δὲ ἥλιος ὑπὲρ 
3. δὲ καταφατικὴν ἐνδεχομένην, δῆλον ὅτι ἐναντίως τῇ πρὸ ταύτης 45 γῆν, τῶτο ἑπόμενον" ἔπε γδ τῷ πρώτῳ “ὃ δεύτερον. “ὃ δὲ ὅλον 

συζυγίᾳ “ὃ συμπέρασμα γίνε μερικῶν. ἀποφατικὸν ὑπάρχον... τῶτο “ὃ εἰ ἡμέρα ἐςίν, ἥλιος ὑπὲρ γὴν ἐςί, τοῖς συνημμένον διὼ 
ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ([. 84 δ) ἐνταῦθα τὴν δ᾿ ἀποφατικὴν ἀναγκαίαν “ὃ συνῆφθαι ταῦτα ἀλλήλοις. “ἃ δὲ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐςί, τῦτο 

καθόλυν λαμβάνει, τὴν δὲ ἐνδεχομένην καταφατικὴν ἐπὶ μέρας. οἱ Περιπατητικοὶ μετάληψιν καλῦσι διὰ “ὃ μεταλαμβάνεως ἐκ 
| Υ 
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δευτέρα" ἤδη Σ ἐλήφθη ἐν τῷ ἡγεμένῳ. ὁ δὲ ἥλιος ὥρα ὑπὲρ 
γῆν, τῶτο συμπέρασμα. ὅτω Ξ ἣν οἱ Περιπατητικοί" οἱ δὲ 
Στωϊκοὶ καινοτέραν βαδίζοντες τὰ ᾿ πράγματα τυγχάνοντα 

ὠνόμασαν, διότι τῶν πραγμάτων τυχεῖν βυλόμεθα, τὰ δὲ νοή- 
ματα ἐκφορικά, διότι ἅπερ ἐν ἑαυτοῖς πῦμν ταῦτα εἰς “ὶ ἔξω 

προφέρομεν, τὼς δὲ φωνὰς λεκτά. “ὃ δὲ ἡ ἡγύμενον ἢ αὐτοὶ ἡγύμε- 
νον ἐκάλεσαν (ζ’ τῦτο 3 μόνον συμφωνῶσι τᾶς Περιπατητικοῖς), 
ὰ ὗων ΟΡ ΤῸΝ λῆγον, ὦ δὲ συνημμένον τροπικόν, διότι τρεπόμεθα 

ἡγυμέν εἰς “ὃ ἑπόμενον (εἰ ἡμέρα ἐςίν, ὁ ἥλιος ὑπὲρ γὴν ἐς), 

ΕΙΣ ΤΟ Α ΤΩ͂Ν᾽ 

σκευάζυσι ΟΣ ἑπόμενον, οἱ δὲ τῇ οὐ τῷ ἑπομένυ ἀναιρῶσι ὦ 

ὰ ἡγόμενον. ίνον ἦν ὅτοι δὼ τρόποι ὑποθετικῶν εὐνόγισ μῶν; 

πρῶτός τε ἢ δεύτερος. τῶν δὲ διάζευξιν κατασκευαζόντων οἱ 

Κὶ λαμβανονῇ ἐπὶ τῶν μὴ ἀντικειμένων οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἀντικειμέ- 

5 νων, ἢ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων ἢ τῶν ταβέσων ἢ τῶν ἀμέσων, ὦ 

τῶν ἐμμέσων ἢ τῶν ἀὐμίσλανδ: ἐχόντων. τὰ ὁ ἕμμεσα ἢ ἥ τῶν ἀόριςα, 
ἢ ἐπὶ τῶν ὠμέσων ἢ ἢ τῶν ψ τὰ ἐναντία ἢ τῶν καθ᾿ ἐξν ἢ ἥ φέμρ 

σιν ἣ τῶν κτ' κατάφασιν κα αὶ ἀπόφασιν... ᾧ ἔςιν ὅτος τρίτος 

τρόπος τῶν ὑπεθένκονην ὁ ἐξ ἀποφανικὴς συμπλοκῆς τῇ ὑποθέσει 

τὴν τὸ δὲ μετάληψιν πρόσληψιν ᾧ ἔμεινε τῦτο ἐν τῇ συνηθείᾳ), “ὃ δὲ 10 τὰ ἑνὸς ἀναιρῶν τὰ λοιπά, ἐὰν δὲ ἣ ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἀντικειμέ- 
συμπέρασμα ἐπιφοράν, διότι τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ἐπιφέρεξ. ταῦτα 
ἃ ἦν τὰ ὀνόματα οἷς κέχρηνἢ οἵ τε ἹΠεριπατητικοὶ καὶ οἱ Σξτωϊκχοί 

λάβωμεν δὲ λοιπὸν ἐκ διαιρέσεως τὰ εἴδη τῶν ὑποθετικῶν συλλο- 

γισμῶν. καθόλε πᾶς συλλογισμὸς ἢ ὃ ἔςιν ἢ ὃ ὑκ ἔςι δείκνυ- 

νων ποιώμεθα τὴν διαίρεσιν ἢ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ὡρισμένα δὲ 
ἐχόντων τὰ ἔμμεσα, γίνονἢ δύο τρόποι ὑποθετικῶν συλλογισμῶν, 
ἀμέσων Κὶ οἷον ὁ ἀριθμὸς ἣ περιττός ἐςιν ἢ ἄρτιος, ἡ διάμετρος 

τῇ πλευρᾷ ἢ σύμμετρος ἢ ἀσύμμετρος, ἐμμέσων δὲ ὡρισμέ- 
σιν, ἢ τινὸς ὄντος τί ἐςιν ἢ τί ὁκ ἔςσιν, ἢ τινὸς μὴ ὄντος τί ἐςιν ἢ (6 νων, ὡς ὅταν λαβόντες δύο μεγέθη λέγωμεν ὅτι τόδε τῦδε ἣ ἴσον 
τί ἐκ ἔςιν. οἱ Κ' ἦν τινὸς ὄντος ἢ μὴ ὄντος τί ἐκ ἔςιν ἢ τί ἔςι 

δεικνύντες, ὅτοι καλῶν διὰ τριῶν ἢ δι᾽ ὅλων ὑποθετικοί, δι᾽ ὅλων 

ὅτι πᾶσαι αἱ ἱ παραλαμβανό ἴμεναι προτάσεις ὑποθετικαί, διὰ τριῶν 
δὲ ὅτι τὐλαχικον δ᾽ ὅτοαι οἱ συλλογισμοὶ διὰ τριῶν ὑποθέσεων περαί- 

νον. 

εἶναι “ἐν θεὸν ἀκολυθεῖ τὶ ἀΐδιον εἶναι ὃ πᾶν. ἐπειδὴ ὧν δύο ταύ- 
τας ὑποθέσεις βύλομαι δέξαι ἁπομένας ἀλλήλαις, πᾶσα ἀνάγκη 

δι᾽ ἱτέρυ τῦτο Ἐκτδσενε τῶι ἐπεὶ εἰ αὐτόθεν τῶτο λείβριμεν, ὰ 

ἐν ἀρχῇ πάλιν αἰτησόμεθα. κὸν χρεία ἡμῖν πλειόνων ἣ τὐλαχι- 

ἐςὶν ἢ μεῖζον ἡ ἔλαττον, ἣ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ ὀδέτερον, τῷ δὲ 

ὀδετέρυ δυναμένυ πάλιν τέμνεοκ, ἣ εἰς “ὁ δεκτικὸν ἀνὰ μέρος ἑκα: 
τέρυ τῶν ἀντικειμένων ἢ εἰς “ὃ μηδέτερον τύτων δεχόμενον. γί- 
νονἢ ὧν ἐκ τύτων, ὡς εἶπον, ἕτεροι δύο τρόποι ὑποθετικοί, τέταρ- 

οἷον βύλομαι δεῖξαι ὅτι τὴ ὑποθέσει τῇ λεγύση ἀγαθὸν 20 τος ΑΙ ὁ ἐκ διαζευκτοῶῶ τῇ ὑποθέσει τῦ ἑνὸς ἀναιρῶν “ὃ λοιπὸν ἢ 
τὰ λοιπά, πέμπτος δὲ ὁ ἐκ διαζευκτιχῶ τὴ ἀναιρέσει τῷ ἑνὸς ἢ 

τῶν λοιπῶν “ὃ Καραλ μη  μεον εἰσάγων παράδειγμα. .. ἰςέον δὰ 

ὅτι δυνάμεθα ᾧ “ὃν τέταρτον τρόπαν ἢ ὺ ὃν πέμπτον ἐξ ἀποφατι- 
κῆς συμελρεῆς ποίησαι" λέγω δ ὅ ὅτως, ὅτι ̓  διάμετρος τῇ 

ςον ἄλλης μιᾶς υϑοθάδευει δι᾽ ἧς μέσης ταύτας ἀλλήλαις συνά- 25 πλευρᾷ ἐχὶ αὶ ὃ σύμμετρος ὺ ἀσύμμετρος, ἢ ὅτι ̓  γραμμὴ τὴ 

ψομεν, οἷον ἵνα εἴ εἴπωμεν ὕτως, εἰ ὁ θεὸς ὠγαθός, ὠγαθοποιέϊ» εἰ 

ὠγαθοποιεῖ,. ἀΐδια ποιεῖ» εἰ ὁ θεὸς ἄρα ἀγαθός, ἀϊδια ποιεῖ... 

τῶν ὧν εἶναί τι ἢ μὴ εἶναι δειχνύντων οἱ Κὶ κατηγορικῶς δειινύν-- 

σιν οἱ δὲ ὑποθετικῶς. περὶ ᾿ὶ ὄν τῶν ἀπε γρϑοῖ συλλογισμῶν 

ἱκανῶς ἐρνῷ, “περὶ δὲ τῶν ὑποθετικῶν ὅτως εἴπωμεν. 
εἶναι ἢ μὴ εἶναι κατασκευαζόντων ὑποθετιιῶν οἱ Κ' ἀκολυϑίαν κα- 

τασκευάζυσιν οἱ δὲ διαζευξιν- ἡ τῶν ἀκολύθως ΕὙ σε αμΥναρα 

οἱ Καὶ τῇ θέσει τῇ ἡγυμένυ κατασχευαίζυσι ὲ ἑπόμενον, οἱ δὲ τῇ 

ἀναιρέσει τᾷ ὑπο θθι ἀναιρῶσι ἡ ὃ ὃ ἡγόμενον. οἷον εἰ “ὃ προσιὸν. 

γραμμῇ ἐκ ἐεῖ ἢ μείζων αὶ ἐλάττων. λέγω ἦν ὅτι ὅταν ὅτω 

προφεριύμεθα, ὃν τρίτον τρόπον ποιῶμεν, πλὴν περιττὸν ὁ ὸ ὅτω 
προφέρειν ὅταν “ὃ ἐξ ὧν ἧ ἢ διαιρετικῶς προφέρεως. ὥςε διακέκριν 

οἱ ὑποθετικοὶ τρόποι μάλιςα Κὶ τοῖς πρεγμασιν, ὡς ἤδη διείλομεν, 

τῶν. “οὶ ἢ ἔπειτα ἢ τῷ χήματι τῆς ἀναγωγῆς αὐτῆς ᾧ τῆς προφορᾶς. εἰ 

δὲ τῦτο, ἀδὲν θαυμαςὸν ἢ “ὃν τέταρτον ἢ πέμπτον, διηρημένυς ὦ 
πραγματειωδῶς, ἐπειδὰν προφερώμεϑα μ' συμπλοκῆς ἀποφώ- 
σεως, τρίτον λέγειν εἶναι τρόπον. ἐπεὶ δέ φησι ἢ τὺς δι᾿ ἀδυνάτων 

συλλογισμὸς μέ μέρος εἶναι τῶν ἐξ ὑποθέσεως, ἴδωμεν πῶς τὶ τῦτά 

ἄνθρωπός ἐςι, ἡ ὃ ζῷόν ἐςιν" ἀλλὰ μὴν ἄνθρωπός ἐς" ὺ ζῷον ἄρα 35 φησιν. λέγομεν ὅτι καθόλυ πᾶς δι᾽ ἀδυνάτυ συλλογισμὸς διοὲ 

ἐςίν. ᾧ ἔςιν ὅτος πρῶτος τρόπος τῶν ὑποθετικῶν, ὁ ἐξ ἀκολυ- δυο ὑποθετικῶν περαίνεῦ ὃ ἑνὸς ἐαξηγοβθει, ᾧ ὁ Κὶ πρῶτος τῷ 
βίας τῇ θέσει τῷ ἡγωμόν κατασκευάζων ὃ ἑπόμενον. πάλιν εἰ ἀδυνάτω τῶν ὑποθετικῶν ἐςὶν ὁ πέμπτος, ὺ ὁ δεύτερος τὸ ἀδυ- 

προσιὸν ἄνθρωπάς ἐ ἐςι, ἃ ζῷόν ἐςιν" ἀλλὰ μὴν ἐκ ἔξι ζῷον. ἐδὲ νάτω ὁ δεύτερος τῶν ὑποθετυιῶν. ἐπειδὴ ὄν πᾶς αὶ ἅ' δι᾽ ἀδυνάτυ 

ἄνθρωπος ἄρα ἐςίν. ὧτος δεύτερος τρόπος τῶν ὑποθετικῶν, ὁ ἐξ ὑποθετικοῖς χρῇ συλλογισμοῖς, κὶ πᾶς δὲ ὑποθετικὸς δι᾽ ὠδυνάτυ., 

., ἀκολυθίας τῇ ἀναιρέσει τὸ ἑπομένυ ἀναιρῶν ἢ ἃ ἡγύμενον. τί 40 διὰ τῦτό φησι μέρος εἶναι τῶν ὑποθετικῶν τὲς δι᾿ ἀδυνάτυ. ΤΟΒ, 

ὧν ὅτοι διαφέρυσι τῶν δὶ’ ὅλ ὑποθετικῶν, εἰ κἀκεῖνοι ὠκολυϑίαν ῬΆΪ]. ἔι τ χ - αὐχι. 

τινὰ κατασκευάζουσι; δείκνυσι γδ τίνος ὄντος τί ἐςιν ἢ τί ἐκ ἕξι, ὸ δὲ “καθόλν᾽" πρόσκει ἤτοι δηλωτικὸν τῷ ὅτι πάντες ἀναΐ- Δὸν 

ὺ ὀκέτι ἀκολυθίαν λέγον; κατασκευάζειν. λέγω ὧν ὅτι ἐκεῖνοι 
ἕὲ τοσῦτον τῳ τῷδε ὑποτεθέντι ἀκολυθεῖν τόδε λέγωσιν, οἱ μέντοι 

γον. εἰς τὸς ἐν τότῳ δυο καθόλν συλλογισμίς" ἐδείχθη διὸ 

τῦτο ὅτε ᾧ οἱ τὰ ἐπὶ μέρυς ἐν πρώτῳ χήματι συνάγοντες ἐδείχ- 
γε ἡ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν καταδκεύξξζ τες ἀποφαίνονῆ. .. παλιν 45 θησαν ἢ αὐτοὶ ἀναγόμενοι εἰς τὸς δύο τὸς καθόλυ τὸ πρώτυ, διὰ 

ὅν λέγω ὅτι τῶν “ὃ εἶναι ἢ μὴ εἶναι κατασκεναζόντων συλλογισ-- 
« 4 μῶν οἱ Κα ἀκολεϑίαν γατατενζυτὸ οἱ δὲ διάζευξιν, ἢ τῶν ὠκο- 

λυθίαν κατασκευαζόντων οἱ ἴὦ Ια τῇ ὑποθέσει τῇ ἡγυμένυ κατα- 

τὸ πρῶτον διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπωγωγῆς εἰς τῦς ἐν τι ῦ δευτέρῳ 

δύο τὸς ἐ ἐκ τῶν δύο καθόλου ἀροτάσεων ἀναχθῆναι. εἰ δὲ εἰς τύ- 
τὺς πάντες ἀνάγον, ἡ τελειῶνἢ) διὰ τύτων ἐξ ὧν “ἃ εἶναι ἔχωσιν. 
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ἢ ὃ καθόλε νῦν εἶπεν ἀντὶ τῇ ἁπλῶς" καθόλυ δ πάντες ἢ ἁπλῶς μὸς ὁ ἐν τοῖς προηγησα μένοις διὰ πολλῶν ὅρων συναχθεὶς μηδὲν 
πάντες τελειδνἢ διὰ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ Χήματι συλλογισμῶν. κοινὸν ἐχόντων πρὸς ὸ β΄. συλλογισμὸς μὲ ἐςιν, ἀλλ᾽ ἀπλῶς ἐκ 
ΑΙεχ. ἢ. 85. . προτάσεων ἢ ἐκ ἐκ τῶδε πρὸς τόδε. ὁ δὲ προθέμενος ὃ α' Ψ τὸ 

ΠῚ δεικτυκῶς ἃ ἐ χόγε τὸς κατηγορικῶς ἢ δι᾽ ὁδεμιᾶς ὑποθέ- β' συλλογίσαρ φέρε εἰπεῖν “ὁ ἀθάνατον κτ' τῆς ψυχῆς, ὅσας 
σεως ἀλλὰ “ὃ προκείμενον ἀντικρὺς ΟΣ αὐτόθεν δεικνύντας" ὁ ὃ 5 ἂν εἴποι προτείσεις ἐ ἐκ τῶν πρὸς τόδε ἐ ἐρεῖ ἢ προτάσεων, τυτέςι τῶν 
χρῶνῇ τῷ κατηγορικῷ ὀνόματι ἐπὶ τύτυ τῷ τρόπο τῆς δείξεως ἐχυσῶν κορωνίαν πρὸς “ὃ ἀθάνατον" ἡ 5 ὁ ὃ αὐτοκίνητον ὸὲ 
ἀλλὰ τῷ δευιτικῷ, κατηγορικὰν δ ἐν ἔθει αὐτοῖς “ὃ καταφα- ἀεικίνητον πρὸς “ὁ ἀθάνατον Χετικῶς εἴληπἢ. “ἡ δὲ “ὁ τῦδε πρὰς 

τοῶὼν λέγεθ: ἐξ ὑποθέσεως δὲ τὺς ὑπόθεσίν τινα θώτας ἐν τῇ τόδε διὰ τῶν τῦδε πρὸς τόδε" ὅτε ἄλλο τι ἐξὶ παρὰ “ὃ προάγον 
δείξει. ᾧ ὑποτεθείκει προρωμένυς προτάσει ἣ μιᾷ ἢ ἢ πλείοσι. ὅτε δευτερολογία κενὴ ἀλλὰ παλιλλογία σαφηνείας ἕνεκα προσλη- 
ΑΙες. ἰν. Ν 1 ϑληζας, χρὴ ὅν ἐν ὀφείλοντα “ὁ α΄ κε τὸ β΄ κατηγορεῖν κατη- 

ὀεδμῶς τυτέςι Ἀάταγθρθεῦε. αὐτόθεν γδ ὅτοι δεικνύυσι ὃ γορέῖν ἡ ΚΞ αὐτῷ τῦτο καταφατικῶς ἢ ἢ ἀποφατικῶς πλὴν διὰ μέσων 

προκείμενον" διὸ ὺ ἡ αϑλι πὸ δεῖξις ἐπ᾽ εὐθείας εἴρη, ἡ δὲ ὅρων τινῶν κοινωνίαν ἐχόντων πρὸς αὐτό. ἀδύνατον δὃ πρότασιν 
διὰ τῷ ἀδυνάτυ, ἤ ἥτις μέρος ἐςὶ τῶν ἐξ ὑποθέσεως, κύκλῳ δεῖξις, ποιῆσαι Ψ τὸ β΄ ̓μηδὲν καταφάσκοντας ἢ ἢ ἀποφαίσκοντας, ἣ πά- 
ὡς ἐκ περιόδυ τινὸς ἢ ἐκ αὐτόθεν δερινύσσα Ἴ προκείμενον. ἸοΒ. λιν τ α΄ πρὸς ὃ β΄, μηδὲν κοινὸν ἑκατέρων λαμβάνοντας, ἀλλ᾽ 

ῬΜΙ. Πχι, 45 ἑκατέρυ ἰδίᾳ τινὰ ὁ καταφάσκοντας ἢ ῇ ἀποφείσκεντας, τυτέςιν ἴδιόν 

(δ ἐπειδὴ εἴπομεν ὅτι πᾶς ἀβονὰὶ σνλλογαμὸς δεῖ πρὸς τι τῷ αἱ ἀποδιδόντας, ἢ ἢ ἰδίᾳ μηδεμίαν κοινωνίαν ἀνέχοντας πρὸς 
ω; γε ΕυθιναΣ κατηγοριυεῦ τυλλόνεμῆ, εἰκότως, ὅταν δειχθὴ πᾶς ὦ β΄, αὶ τῷ β' ὁμοίως. εοἀ. Ἀερ. 1919. ; 

κατηγορικὸς συλλογισμὸς ὑπὸ τὰ τρία κήματα ἀναγόμενος, δῆ- 2 δὲ λέγειν ὅτι ὃ πρὸς τῦτο συλλογισμὸς ἐκ τῶν πρὸς τύτολία 
λον ἔξαι αὶ περὶ τῶν ὑποθετικῶν ὅτως ὅτι ἡ αὐτοὶ εἰς ταῦτα προτάσεων δοκεῖ περιτὸν ᾧ ἀδιανόητον εἶναι» πᾶς δ συλλογισ-- 
ἀναχθήσονϊ), εἴγε δέον τῶν κατηγαρικῶν οἵτινες εἰς ταῦτα ἀνή- 20 μὸς τῦδε πρὸς τόδε ἐςίν" δὲς ἡ) ἁπλῶς προτίθε; συλλογίσαὼς 

γοντο. ἴ4. ἢ ΧΙ ὃ. ψυχὴν ἢ λίθον ἥ τι τοιῦτον, ἀλλά τι κατά τινος ἢ ἀπό τινος προ- 
Φ μίαν πρότασιν, φησί, διὰ τύτων πόντων εἰλήφαμεν," ὁ δὲ τίθεῦ συλλογίσαχ, ὅπερ αὐὸς τῦδε πρὸς τόδε φησίν. εἰ δὲ λέ- 
ὅ5. συλλογισμὸς τὐλάχιςον ἐκ δύο προτάσεων ἐ ἐσι, διὰ μιᾶς δὲ προ- Ὑγοιεν ὅτι ἁπλῶς ὅταν πρυιϑέμέβε τὲ ὑπαρχοντα τινι συλλόγί- 

τάσεως ὑδὲν συμπεραίνε" συλλογισμὸς γάρ ἐςι λόγος ἐν ᾧ σαοζ, ὑχ υὑρισείμεθα δὲ τῦδε πρὸς τόδε, ἰςέον ὅτι ἡ ἢ πρόθεσις 
τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει τῇ 25 συλλογισμὸς ὁκ ἔςιν, αὐτὸς δὲ ἸΝ συλλογισμῶν φησίν ὅταν 
ταῦτα εἶναι. ιὰ. ἰδ. δὲ συλλογισμὸς - γένη, πάντη τε ὺ πώντως τῶδε πρὸς τόδε γίνε. 

41, ᾿ ἰδὲ ἐνταῦθα ὃ β΄ ἐ ἐσήμανε χῆμα- εἰπὼν ̓  τ᾽ Μίαν πρό- εἰ μή τις εἴποι ὅτι ὅταν εἰ ἕξι τι ἢ μὴ ἔςι ζητῶμεν" ἐνταῦθα δ 
ὅἴτασι ἄνω ἐν τῷ λαβὲζ οὶ α΄ κ᾽ τῷ γ᾽, νῦν πάλιν ὃ α' κατ᾽ ἄλλν ὁ τί ὑπάρχει ἣ ἣ μὴ ὑπάρχει τῷ πράγματι ζητῶμεν, ἀλλ᾽ αὐὴ 

τινὸς ὑποτίθε, ὅ ὅπερ ἐςὶ “ὃ β΄ χῆμα. ἰά. 15. : ὅλως εἰ ἔςν. εἰ μὴ πάλιν τις λέγοι ὅτι κἀνταῦθα “ὃ ἔςιν αὐτῷ 
ἊΣ αὕτη ἡ περίοδος ἘΝῚ τῷ γέφῳ τῆς ἀσαφείας πὐκαλυνε 30 κατηγορεῖῳ, ὥςε ἕςι τῦδε πρὸς τόδε" “ὶ ἔς) πρὸς τὴν ψυχήν. 

᾿ μόη διαφόρες ἔσχε καὶ ὃ ἐξηγήσεις. ὁ κ Κ᾿ ὃ τῶν , ἐξηγητῶν, ἐ πρὸς ὥςε ὑδαμῶς δύνα) τῶτα καθίς ον “ὃ ῥητόν, εἰ μὴ ἐπὶ προτά- 

τὰ προείγοντα συνεχής ἐςι, φησίν, αὕτη, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἰκείαν ἀρχὴν σεως τις αὐὸ λάβοι. τῶτο δὲ πάλιν ἐκ ἔξαι ἀληθές" περὶ συ.- 
κέκτη ἢ “τ πανὴς ἀἀλύρῥῳ ἀποφαίνεδ. πᾶς γάρ τις, φησί, λογισμῶν δ αὐτός Φηξιν 108. ῬΒΙ]. δ τὐχαι. 

συλλογισμὸς ἢ ἣ ἀόριςον ἄχει ὲ ὃ κατηγορύμενον ἐ ἐν τῷ συμπερίίσ-. ἃ δὲ διὰ πλειόνων ἡ ἕτερός τις τῶν ἐξηγητῶν ὅτως ἐξη- 416 
ματι ἢ ὡρισμένον" εἰ ἃ ἦν ἐόριςον, συλλογισμές ἐ ἐςι μόρον μὰ γε, ὡς αἱ "διὰ μέσυ πολλάίεις προτιίσεις ἐφ ἑαυτῶν αὶ ̓ νοῦν" 1: 
προτάσεων, εἰ δὲ ὡρισμένον, ἐκ τῶν πρὸς τόδε προτείσεων. ὁ κ᾽ δέονῇ ὃν καὶ ἐκέῖναι ἑτέρων πρὸς κατασκευήν, ᾧ διὰ τῦτο τὸ χῆμα 
ἢ προθεὶς δεϊξαι ἁπλῶς διὰ ἀνμκβ, ὦ κα τὰ προσόντα τῇ ψυχῆ, μηκυνεῦ. εοάἁ. Ἀεξ. 4919. 

ἀορίςως πείντως συμπερανεῖ, ὃ δ᾽ ὅτι “ὁ ἀθάνατον αὐτὴ πρόσεςι, ὁ μέντοι συλλογισμὸς ἤτοι ὃ κατηγοροιὸς πρὸς τὴν , μετα ἀλα 
πρὸς τῶτο ἢ “ὃν συλλογισμὸν ὡρισμέμον ποιεῖθ. ἕτερος δέ τις ληψιν γίνεδ κτ' ὃν ̓Αριςοτέλην καὶ πρὸς “ὃ συνημμένον, ὥς τινες 
τῶν ἐξηγητῶν συνάπτων τοῖς ἄνω τὰ ἐφεξῆς ὃ προσφυέςεράν 40 κακῶς ψήθησαν" ἐδὲ γδ τῦτο δεῖ κατασκευῆς" εἰ γ5 ᾧ τῶτο 
πως “ἐν λόγον πομίμενος, ὰ ὁ ἅ " συλλογισμός" ὡς ἑπόμενιν, φη- δεηθείη κατασκευῆς, ἐδεὶς γενήσεῦ συλλογισμός. ἰὰ. 
σίν, ἐπάγεῦ τοῖς προώγωσι. τίνα δ᾽ ἦν τὼ προάγοντα ; ὅτι ὁ προ- 8: οἱ ἄλλοι, φησί, συλλογισμοὶ ὑποθετικοὶ ἀνάγον ἐπὶ τὰ 
θέμενος ἃ αἱ κῷ τὸ β΄ κατηγορῆσαι τῷ συμπερείαμάτι τὰς μέσυς τρία χήματα, διότι ἐν πᾶσι τὐβεῖ ̓ μετάληψις κατηγορικῶς 
ὄρυς προσφνεῖς ὀφεΐλει ποιεῖν ἡ τῷ α΄ ἡ τῷ β΄. ὁ δὲ μήτε “ὃ β΄ συλλογίζεῦ, οἱ δὲ κατηγορικοὶ ὑπὸ τὰ τρία χήματα. τινὲς ἐξέ 

παραλαμβανων ᾧ τὺς μέσυς ὅρυς μηδὲν κοινὸν πρὸς τῦτο ἔχον- 45 λαβον “ὃ μεταλαμβανόμενον, καὶ τὴν μετάληψιν" ὁ γδ ἀεί, φησίν, ἡ 
τας συλλογισμὸν Αὶ ποιεῖ ἀλλ᾽ ἁπλῶς ᾧ ὑχὶ πρὸς τόδε, τυτέξι μετάληψις μόνη δεῖ κατασκευῆς, ἀλλ᾽ ἔςιν ὅτε ἢ “ὃ συνημμένον, 
ὃ προκείμενον. “ὃ γᾶν “ὁ ὦ συλλογισμὸς ἁπλῶς ἐκ προτάσεων ἢ δεῖ ἡ τῶτο κατηγορικῶς συλλογίσαο);,ζ, μεταλαμβανόμενον 
ἐςιν" ἄγως ἂν. ἀναγκαϑλείη νοεϊολς, ὅτι ὁ μερικὸς ὅτος συλλογισ. ὧν ἀκυςέον ἁπλῶς “ὃ κατασκευῆς δεόμενον, εἴτε “ὁ συνημμένον 
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εἴη εἴτε ἡ μετάληψις. πρὸς τῦτο δὲ καλῶς ἢ ὁ ̓ Αλέξανδρος “ἢ αὶ πρὸς ἃ κείμενον." τῦτο ὅτως ἐξηγῶν. ἐάν, φησίν, 415 
(Ε 88 δ) ὅτι κακῶς νενομίκασι" πρὸς 7) μόνην τὴν μετάληψιν εἴπω ἡ μυσικὴ ἡδονὴ ἡδονή ἐ ἔξω, ἐπαγάγω, πᾶσα ἡ ἀπὸ τῷ δ, 
τῶτο ἀκυς ον" ἐὰν γ5 “ὃ συνημμένον ἄδηλον ἧ, οὐδὲ ὅλως γενή- ἸΝΥΝΕΉ ΤῊΝ ἡδονὴ σπυδαία ἐςίν, εἶτα συμπεραίνω, αὶ τῷ προκει- 

σε ἡ σιΣ αι, ΙοἈ. ΡΒ). δ αὐχιι. μόν ἀλλ᾽ ἄλλυ ἐποίησα ἂν συλλογισμόν. μερικὴν δέ, φασί, λέ- 
. 444 Αἰ 5 συλλογισμὸς πρὸς ὃ Μμεταλαμβανόμενον γίνε δει- 5. Ὕομεν εἶναι ἢ ταύτην τὴν τρτοῦν, ἐπειδὴ ὁ τὴν καθόλιν ωμῳ 

᾿ 89. ἐτοιὸς ὧν, μεταλαμβανόμενον λέγων ἐκεῖνο ὃ ἡ δεῖξις ᾧ ὁ συλ- παρελαΐβομεν ἀλλὰ τὴν Ὑθωμετρυκήν, εἰ ἡ πᾶσαν. λέγω ὅν πρὸς 
λογισμὸς γίνε, ὅ ἐςι ποτὲ Κὶ “ὁ ἀντικείμενον τῦ προκειμένυ, ὡς τῶτο ὅτι μάλιςα Κα εἰπόντες ὅτι ἡ μυσικὴ ἡδονὴ ἡδονὴ σπυδαία 

ἐπὶ τῆς ἀδυνάτυ δείξεως, ποτὰ δὲ “ὃ ἐξ ὁμολογίας ληφθέν, ποτὲ ἐςν, εἶτα ἐπωγαγόντες πᾶσα ἡ γεωμετρυκὴ ἡδονὴ σπυδαία ἐς'ν" 
δὲ ὃ οἱ νεώτεροι προσλα μβανόμενον λέγωσιν. ὁ ' ἦν συλλογισ- ἀλλ᾽ ἐποιήσαμεν “ὃν μέσον ὅρον ἄλλον, δεῖ δὲ ὃν αὐὲν εἶναι ἐν 
'μὸς τύτυ γίνεϊ,͵ “ὃ δὲ προκείμενον εἰς ἐξ ἀρχῆς δεῖξιν ἥτοι δι᾿ 10 ταῖς δύο προτάσεσιν. ἔπειτα εἰπόντες πᾶσα καθόλυ ἐποιήσαμεν 
ὁμολογίας τινὸς τίθεἢ) ἥτοι δι᾽ ἄλλης τινὸς ὑποθέσεως " ὑπόθεσις 

δ ὁ ἡ ὁμολογία... δι᾽ ὑποθέσεως δὲ ἄλλης, ὡς εἶπεν, εἶεν ἂν ἢ 

οὖς οἱ νεώτεροι συλλογισμες μόνως βυλονἢ) λέγειν. ὅτοι δ᾽ εἰσὶν 

οἱ διὰ τροπικῶ, ὥς φασι, ἢ τῆς προσλήψεως γινόμενοι, τῷ τροπικῶ 

ἣ συνημμώνυ ὄντος ἣ διεζευγμώνυ ἣ συμπεπλεγμώνυ, ὃς οἱ ἀρ- (5 σατο" ὥςε ψευδὴς ἡ τύτων ἐξήγησις, 
χαῖοι λέγυσι μικτὲς ἐξ ὑποθετικῆς προταίσεως ἢ δεοιτικῆς, τυτέςι 

κατηγορικῆς " εἰ 7 εἴη ὑποκείμενον συνεχὲς ἢ συνημμένον “ὃ εἰ 
ἐπιςήμη ἐςὶν ἀρετή, διδακτή ἐςιν ἀρετή, εἶτα δεικνύοιτο ὅτι 
ἐπιςήμη ἐςὶν ἡ ἀρετή, δεδειγμένον εἴη ὅτι ἢ διδακτή" οὕτως δ 

ἂν προσληφθείη ὡς οὕτως ἔχον εἰ δειχθείη ὅτι ἐπιςήμη. .. ὁ 

ὧν συνημμένον ὡς γνώριμον ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς, ἃ τροπικοὶ λέγυσι, 

λαμβάνεταί τε ἢ τίθεῖ ἐν οἷς γε ὅτως ἔχει" λείπεῦ δὲ “ὃ προσ- 

τὴν πρότασιν" ᾧ δ ἂν “ὃ πᾶς πρόσκει, καθόλυ γίνε. πρὸς 8 

ἐν προσδιορισμόν, καὶ “ὃν ὅρον “ὁ καθόλω, ὡς ὅταν εἴπω πᾶς ἄνϑρω- 
πος" διὰ δ ὃ ζῷον αὶ καθόλυ ὁ ἄνθρωπος. αὐὸς δὲ ὑποθέμενος 

τὰς δύο μερικὰς ὅτω τὰ ἑξῆς προσέθηκε, ᾧ δὲ τῷ πῶς ἐχρή- 
σκόπει ὅν μὴ τω με]: 

λον ἐλοβεύη τις ὸ ἐπὴν ἐξηγέμενος. ἐάν, φησίν, εἴπω ὅτι ἡ με- 

σικὴ ἡδονὴ ἡδονή ἐςιν, εἶτα προωιῶ τὴν ἑτέραν πρότασιν λέγων 
τὶς ἡδονὴ σπυδαία ἐςί͵, ταὐὲν δέ ἐςι κἂν ἀπροδιόριςον εἴπω, 
ἐπειδὴ “ὃ μερικὸν ἀληθεύει ἐπί τινος ἡδονῆς, ταύτην τὴν τινὰ ἠδὸ- 

20 νὴν εἰπὼν σπυδαίαν εἶναι τίνα ἔλαβον; εἰ ὦ ἄλλην τινά͵ φέρε 
εἰπεῖν τὴν γεωμετρικήν, δὲν ἔςαι πρὸς “ὃ προκείμενον" κα γδ εἰ ἡ 
γεωμετρυοὴ σπυδαία, παρὰ τῶτο ἡ ἡ μυσική" εἰ δὲ εἰπών τινα 

λαμβανόμενον ὠμφιδοξείμενον εἶναι ᾧ δεόμενον δείξεως. ὁ δὴ ἡδονὴν εἶναι σπυδαίαν, ταύτην τὴν τινὰ ἐπὶ τῆς μυσικῆς φέρω, 

συλλογισμὸς τύτυ τῷ ὅτως ἔχειν ἔξαι κατηγορικός τε ᾧ δεοιτι- ὡσανεὶ ἔλεγον ἡ μυσικὴ ἡδονὴ ἡδονή ἐςιν, ἡ μυσικὴ ἡδονὴ σπυ- 
κός" ὥςε ἕω δ τοῖς ὑποθετικοῖς τᾶς ἐκ τροπικῷ συνημμένυ συλ- 25 δαία ἐςί, “ἃ ἐξ ἀρχῆς αἰτῶμαι, τυτέςι “ὃ ζητύμενον ὁμολογύμε- 

λογισμῶ ὃ αὶ κατασκευαζόμενον κα Ἂ δεόμενον δείξεως διὰ κατη- νὸν ἔλαβον. δῆλος δὲ ᾧ αὐὸὺς ἐν τοῖς ἐπαγομένοις τῶτο βυλό- 

ὙθΡθτα δείκνυ συλλογισμῶ, “ὃ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς προκείμενον δείινυῷ μενος. Ἰοῖ. ΡΒ]. δ αχτι ὁ. 

οὐ διὰ συλλογισμῆ ἀλλὰ διὰ τῆς ὑποθέσεως τῆς ὑποτεθείσης. ἣν τῶτο δὲ ἐχ ὅτι ἐκ δύο ἐπὶ μέρως οἷόν τε νεὸς ἀλκλνγϑδς 
δὲ αὕτη τὸ συνημμένα... διαφέρειν δὲ δοκεῖ κ᾿ τὸς ἀρχαίως “δ μόν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ τῷ μὴ καθόλυ" αὶ γὃ “ὁ ἐπὶ μέρυς σημαίνει. ἢ 
μεταλαμβανόμενον τῷ προσλαμβανομένυ" ἐφ᾽ ὧν Κὶ 5 ἐν τοῖς 30 “ὃ μὴ πρὸς “ὃ προκείμενον καθόλι δύνα ἄλλως καθόλυ ὃν μὴ εἶναι 
εἰλημμένοις ἔγκειταί τε καὶ ἔςι “ὁ μεταλαμβανόμενον, οὐ μὴν τῶ προκειμένι περιεκτικὸν μηδὲ πρὸς τῶτο καθόλα. ὅταν δὴ “ὃ 
οὕτως οὐδὲ τοιοῦτον οἷον λαμβάνεῷ, ἐπὶ τούτων “ὁ λαμβανό- καθόλω ληφθῇ ὡς μὴ εἶναι πρὸς “ὃ κείμενον καθόλν μηδὲ τύτω 
βϑν μεταλαμβανόμενόν ἐςιν" ἀ δ ἤξωθεν προςίθεδ, ἀλλὰ περιεκτικόν, ἀλλὰ δ λαμβανόμενον καθόλυ ἐπὶ μέρυς τινὸς τῷ 

τ αν ἄλλως μεταλιεμβανεῦ εἰς ἄλλο" ἐν “5 τῷ ἡμέρα κατηγορυμένω ἐν τῷ προβλήματι λαμβανόμενον, συλλογισμὸν 
ἐςί, φῶς ἐςί, “ἃ ἡμέρα ἐξίν, ὃ προσλαμβανόμενον οἱ νεώτεροι 35 ἐκ ἀδύνατον ἐκ τύτε γενέωᾳ,, δηλονότι προσληφθείσης τινὸς μερι- 
λέγωσιν, ἔγκειἢ μέν, ὦ μὴν τοῶτον ὁποῖον λαμβάνε" τίθε) κωτέρας ᾧ ὑπ᾽ αὐτὴν προτάσεως, καὶ μὴν “ὃ προκείμενον ἂν δειχ-- 

Εὶ ὃ ἐν τῷ συνημμένῳ ἐν ὑποθέσει τε ἢ ἀκολεθίᾳ, λαμβά- θείη, ὡς ἐφ᾽ ὃ παρέθετο παραδείγματος γνώριμον ποιεῖ... δύνα 
νεἢ δὲ ὡς ὑπάρχον, ἐπειδὴ τύτων ἡ τῶν τονίτων μετάλη- “ὃ ὁ πρὸς “ὃ προκείμενον εἰρῆος ἐχ ὡς ἐσομένυ αὶ συλλογισμῶ αὶ 
Ψιν γίνεδ, λέγυσι" “ὃ δ κείμενον ἐχ ὡς κεῖ λαμβανόμε- μὴν πρὸς “ὃ προκείμενον, ἀλλ᾽ ὡς τὴν ἀρχὴν οὐδὲ συναπτούσης 
νὸν μεταλαμβανόμενον γίνε" κείμενον ) ἐν χέσει ἢ ἀκολει- 40 τῆς λαμβανομένης ἐν μέρει προτάσεως τῷ δειχθῆναι ῤθκεϊ έν, 
θίᾳ ᾧ ὑποθέσει μεταλαμβανεῦ εἰς ὕπαρξιν. προσλαμβανόμενον 
δὲ λέγυσιν ἐφ᾽ ὧν τοῖς κειμένοις ἔξωθέν τι προςίθεῦ δυνάμει 

πως ἐν αὐτοῖς περιεχόμενον, ἀὶ μὴν ἐνεργείᾳ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν 
»τ' πρόσληψιν Ὑρομένων συλλογισμῶν... .. ὁ δ᾽ αὐὲς λόγος κα ὺ 
ἐπὶ τῷ διαιρετικῶ ἤτοι τόδε ἣ τόδε, ὃ ὃ ἡ αὐὺ ἐκ τροπικῶ 
προσλήψεως λέγυσιν. ὁποῖον ἂν αὐτῶν λαμβανηῦ δείξεως δεό- 
μενον, δεὶἢ κατηγορυοῶῦ πρὸς “ὃ δειχθῆναι ἀω ΑΙεχ. 
[.87 δ :4ᾳ ᾿ 

τότῳ δὲ ᾧ ἀκόλωθον δόξειεν εἶναι “ὃ ἐφεξῆς λεγόμενον ὃ τ᾿ εἰ δέ 

τινα ἡδονήν, εἰ Κα ἄλλην, ὑδὲν πρὸς “ὃν λόγον. ἣ ἔςαι ' πρὸς “ὃ 

προκείμενον ἡ πρότασις, κα μὴν συλλογις κή, ἂν “ὃ καθόλει τῷ προκει- 
μόν ἀδιορίφως ληφθῆ" εἰ δὲ μὴ ὸ καθόλυ ἀλλὰ τῶν ὑπὸ “ὃ καθόλε 

ὃ αὶ τῆς 45 τι ληφθῇ, ἢ ἢ τῦτο αὐτό, ἢ ἢ ὑδὲ τὴν ἀρχὴν συνάψει τῷ προκειμένῳ, εἰ 

ἄλλο τι ἡ μὴ αὐὸ “ὃ προκείμενον λαμβάνοι" ἣ εἰ αὐὸ λαμβάνοι, “ὃ 
ἐν ἀρχῇ αἰτήσεῦ. ἐδὲν δὲ τῶν εἰρημένων συλλογιςυιόν. τύτῳ δύξει 
μᾶλλον συνάδειν ἢ ἡ ἐπὶ τῷ διαγράμματος δεῖξις. ΑἸεχ, ξ. 89. 
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4): λέγοι ἂν τὰς ἄλλας κατηγορίας τὰς παρὰ τὺς εἰρημένως ἃ ὑπὸ τῶν αἱ ἡ τῶν β΄ συναγόμενον, ὃ ἦν “ὁ γ" ἐπὼ δ ὃ πᾶν 
κι. ρόπυς" εἶεν δ᾽ ἂν αἱ τοιαῦτ), εἰ ψεῦδος “ὁ συμπέρασμα ἣ ἡεὶ ὶ ἀδύ- δίκαιον ἀγαθόν, συναγόμενον ὑπὸ τῶν πᾶν δίκαιον καλόν - πᾶν 

νατον... ἀλλὰ ἢ εἰ τῇ ὡς ἐπὶ “ὃ πλεῖςον ἐνδεχομέν ἢ ἢ τῷ κ᾽ καλὸν ἀγαθόν, συνώγει μὲ τῷ πᾶν ἀγαθὸν συμφέρον, ἢ “ὃ 

φύσιν ἢ τῷ Φ προαίρεσιν ὸ συμπέρασμα, ὅ ὅτω τις ἢ τῶν προ- πᾶν δίκαιον καλόν - πᾶν καλὸν ὠγαθόν, ὄντα συνακτικὰ τῷ πᾶν 
τάσεων ἕξει ἣ ᾧ ἀμφότεραι. λέγοι δ᾽ ἂν κατηγορίας ἢ τὰς χτ' 5. δίκαιον ὠγαθόν, συνάγει μλ τῷ πᾶν ἀγαθὸν συμφέρον, συνάξει 

γένη" εἰ δ ἐν τῷ ποιῷ “ὃ δεικνύμενόν τε ἢ συμπεραινόμενον, δεῖ “ἢ πᾶν δίκαιον πάρα ἢ ὃ συνῆγε ᾧ “ὃ ὑπ᾽ αὐτῶν συναγόμε- 

αὶ πρότασίν τινα τοιαύτην εἰλῆφθαι. ὁμοίως εἰ ποσὸν ἢ πρός τι. νον, ᾧ μῇ' τῷ πᾶν ὠγαθὸν σομφέρον. κἂν ληφθῇ δὲ “ὃ πᾶν ὠγα- 
ἑ αὐὺς λόγος ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. ΑἸεχ. ἢ, 90. θὸν δίκαιον, μξ' τῶν πᾶν ὠγαθὸν ὠφέλιμον - πᾶν ὠφέμιμον συμ- 

οἷον ἐὰν βόνξον ἥ ἡ ὃ συμπέρασμα ἀληθές, ἀνάγκη ἢ ἣ ἀμφο- ᾧέρον, συνάγειν “ὃ πᾶν ὠγαθὲν συμφέρον, καὶ ἡ τὰ τὸ πᾶν δίκαιον 

τέρας ἢ τὴν Μίαν ε εἶναι ὁμοίαν, ἐὰν δυνατόν, ἣ τὴν μίαν ἢ τὰς ἀμ- 1οὸ ἀγαθόν συνακτικὰ μὰ τύτων ὃ αὐὸ συναῖξει. διὰ τῦτο ἡ πρό- 
φοτέρας ὁμοίας, ἢὶ ἐὰν ψευδές, ᾧ ἐπὶ παντων τῶν τοιίτων. πλὴν σκειῦ ἐν τῇ περιοχῇ “ὃ μετά τινος ἥ τινων, ἢ ὅτως γίνε ὃ 
διαλλάττει μόνον ἐπί τε τῇ ἀληθῦς ἡ ἐπὶ τῷ δήλι. δυνωὸν ἀλη- αὐδ διὰ πλειόνων δεικνύμενον ὅ ὅρων, κἂν τῶν συνακτικῶν τι- 
θὲς συμπέρασμα ἐπὶ ψευδῶν προταΐσεων συμπερανθῆναι, οἷον νὸς “ὁ ' ἀπαγωγῇ “ὁ δὲ συλλογισμᾷ δεδειγμένον ἧ. ΑἸεχ. 
ἐὰν εἴπω ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποιότης, ἡ ποιότης ὁσία, συνάγεϊ ὅτι ὁ ἔ, 91 ὃ. 

ἄνθρωπος ἐσία, ἢ ἔςιν ἀληθές, αἱ μῶώτοι προτάσεις ἀμφότεραί (5 εἰ μέντοι μὴ διὰ προσυλλογισμιῶν περαίνομεν ἀλλ᾽ αὐτὰ 
εἰσι ψευδεῖς. ἐξ ἐπὶ τῷ δήλω δὲ ἁπάντως ἀνάγκη ἡ τὰς προτά- τὰ συμπεράσματα ἐπισυναπτοντες, ἕνα ποιῶμεν συλλογισμόν, 
σεις δήλας εἶναι. Ιοῖ. ῬΆΪ]. ξι ΤἰΧτα. οἷον “ἃ δίκαιον ἐπαινετόν, “ὃ ἐπαινεὺν καλόν, ὃ καλὸν ἐφετόν, 

Ὁ δῆλον ὅ ὅτι τέλειοι Α' οἱ ἐν πρυΐτῳ χήματι, ἀτελεῖς δὲ οἱ ἐν “ἃ ἐφεὺν δυμιφέβον ὃ συμφέρον ὠγαθόν, τ ὸ δίκιαιον ἄρα ὠγαθόν. 

δ δευτέρῳ ἢ τρίτῳ, διότι δέον ἀντιςροφῆς" ὃς διὰ τῦ δυνατῇ τος, φησίν, ὃ συλλογισμὸς διὰ πλειόνων Τὶ ὅρων περαίνεῦ, σύν- 
σημαίνει" δυνάμει δ ἔχωσι τὴν τελειότητα ἢ ὑκ ἐνεργεῖ: ἐὰν 20 θετος μέντοι ἐςὶ ἡ ὁχ ὡπλῶς, περὶ δὲ τῶν ὡπλιῶν ὁ λόγος. ΤΟ}. 
δὲ πρόσκέη ἕν τισιν ἐντιγράφοις “ ἀτελέρν' ὁ κα ἀτελὲς νοήσο- ῬΆΙ]. Εἰ χτιι ὁ... 

μεν ὁμοίως ἢ ἐπὶ τῶν ἐν δευτέρῳ ἡ τρίτῳ χήματι, ἐπειδὴ ἡ αὐὸς ἰφέιν δὰ ὅτι ἀντὶ τῷ εἰ ὃ γ' ἐνταῦθα παρέλαβεν" ἄνω δ. 
ῥαῥτα αὐτὸς ἐκάλεσεν. δυνατὺς δὲ λέξομεν ἐὲ ερρϑυκε τὸς εἶπε “ὃ εἰ εἶναι τὸ β΄ συμπέρασμ. Τοῖι. ΡΆΪ}. ἢ αχτν. 

δεομένως ἔξωθεν προτάσεως εἰς τελείωσιν τῷ δηλυμένα. ἰά, 15. ὃ βυλεῆ εἰπεῖν τῶτό ἐςιν, ὅτι εἰ ὁ διὰ πλειόνων ὅρων δεικνύτάδο 

ΠῚ δυναὺν εἶπε “ἦν ἀτελὴ συλλογισμὸν “ὃν μήτω ἔ ΠῚ φανερῶς 15 μένος συλλογισμὸς εἷς λέγοιτο, ναὶ προσυλλογισμῶν φημί, ὅτως δ 
Ἄ γτα συλλογισμὸν δυνεμενον δὲ γενέ φανερὸν ἢ δι᾽ ἀντιςρο- ἂν λέγοιτο εἷς ὡς σύνθετος, ὡς μώντοι ὁπλῆς ὑδαμῶς. πάλιν 
φῆς ἢ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. ΑἸεχ. ἔ. 90 ὃ. : δὲ ὃ γ' ἀντὶ τῷ εἰ παρέλαβεν. ἰὰ. ἴδ. 

᾿ τυτέςι διὰ δύο τντάσον. λέγει. δὲ διὰ τῶν προσεχῶν" τυτέςι διὰ δ΄ προταίσεων" ἕκαςον δ σοιχεῖον ὡς πρότασινα2 
ἐν ὃ τοῖς συνθετοῖς πλείως ἃ αἱ προτάσεις, ἀλλ᾽ ὑχ αἱ προσε- λαμβάνει. ἃ κεβανέηωσαν αἱ προτάσεις αὖ “ὃ ε΄, ἰὰ. ἴ9. 

χεῖς. ἰὰ. 10. 8 ἀντὶ τῷ τὺ ἃ περιέχειν τῶν προτάσεων τὴν δὲ περίεχ εὐ. 426 
τυτέσιν εἰ μὴ διαφόροις ἐπιχειρήσεσιν “ἃ αὐὸ βυλόμεθα κα- περιέχει δὲ ἢ ἡ μείζων, καὶ δὲ ἐλάττων περιέχεῦ. Ιοῖ. ῬΑ. δ 

τασχευάσαι" τότε ἡ) κεχρήμεθα ἄλλῳ τινὶ μέσῳ ὅρῳ. 10. ἔ τχιν ὁ. 
ῬΒΠ. δα χαι ὁ. ἀλλὰ κἂν τῶν α΄ β΄ ἃ ἕτερον ὑπὸ τῶν Υ δ΄ συνάγηϑ, ὅγ42α 

4 τῦτο δ᾽ ἂν εἴη λέγων ὑπὴρ τὸ λῆξαι ὁ ὅτι ἃ ἡ μόνον λυφέμτας ὕτως πλείως οἱ συλλογισμοὶ τῷ τὴν ἑτέραν πρότασιν τῶν α "β΄, αἱ αἱ ̓5 

Ξ. συλλογισμοὶ ὦ ὧν διαφέροντες οἱ μέσοι ἢ αἱ προτάσεις, ἀλλὰ ἡ 35 ἦσαν τῷ ε΄ συλλογιςικαί, συμπέρασμα εἶναι ἐπὶ ταῖς α΄ β΄ γ᾽ δ΄ 
τῶν αὐτῶν ὅρων λαμβανομένων ἡ τῶν αὐτῶν γινομένων συμ- προτάσεσιν. ἔςι δὲ ἡ τοιαύτη σύνθεσις κῷ' “ὃ τρίτον ὑπὸ τῶν νεω- 
περασμάτων ἡ θέσις τῷ μέσα ἢ ἡ ταξις διαφορὰν ποιεῖ συλλο- τέρων καλιήμενον θέμα. γινομένη, ὅ ἐςιν ὑπὸ “ὃ προειρημέκν ἡμῖν 
γισμῶν. ᾧ εἴη ἂν διὰ Κα τῷ α΄ β' ἃ πρῶτον λέγων χῆμα, διὰ δὲ συνθετωνὸν θεώρημα, εἴγε τῷ μὲν ἐςι περιοχή, ὡς προειρήκαμεν, 
τὸ α΄ Ὑἱ ὃ δεύτερον, διὰ δὲ τῷ β΄ γ' ὃ τρίτον. ΑΙεχ. ἢ. 91. ὅταν ἔκ τινων συνάγηταί τι, “ὃ δὲ συνωγόμενον μετά τινος ἥ τινων 

τῶτο παράδειγμα τῷ ἐν διαφόροις τοῖς ήμασιν ἃ αὐδοο συνάγη σι, αὶ τὰ συνακτικὰ αὐτῶ, μεθ᾽ ὃ ἢ μεθ᾽ ὧν συνῆγέ τι 
συμπέρασμα δεθονυδχ, ἐπειδή, ὡς εἴπομεν, “ὁ αὐὸ μερικὸν ἀπο- ἐκεῖνο, ᾧ αὐτὰ ὃ αὐὸ συνέξει. τὸ δέ γε τᾶτι καλυμόν θεω- 
φατικὸν δείκνυἢ ἐν τοῖς τρισὶ χήμασι. Τοβ, ΡΒΐ,. ἢ αἰχτν. ρήματος ἡ περιοχὴ καὶ ὃ αὐτὴ ἔχει ὧδε. ὅταν ἐκ δυοῖν τρίτον τι 

Ὧ. δι᾽ ὧν δὲ λέγει νῦν ὑπογράφει ἡμῖν φανερώτερον “ὁ λεγόμε- συνάγη, ἑνὸς δὲ αὐτῶν ληφθῇ ἔξωθεν συλλογιςικὼ ἐκ τῷ ιὧρ 
1, ΕΝ “ΡΝ, ἩΡΡΙ "ν συνθετικὸν θεώρημα, δ᾽ αὐτός ἐςιν εὑρετής. ἔξι δὲ ἡ περιοχὴ ᾧ ἐκ τῶν ἔξωθεν τῦ ἑτέρα συλλογιςυοῶν “ὃ αὐὲ συναχθήσεξ. 
αὐτῦ τοιαύτη. , ὅταν ἔκ τινων συνέγηταί τι, “ὃ δὲ συναγόμενον 45 δὲ ᾧ ἐν διὰ προσυλλογισμῆ γινόμενον συλλογισμὸν ὄ ὄντα τὰς 

ἘΠῚ τινος ἤ τινων συνάγῃ τι ἢ τὸ συνακτικὰ αὐτὸ μεθ᾽ ὃ ἢ τον ἕνα βυλοιτό τις λέγειν συλλογισμόν, ὡς ἔφαμεν, τῷ δύναρς, 
μεθ᾽ ὧν συνάγε ἐ ἐκεῖνο, ἡ αὐτὼ ὁ αὐὸ συνάξει. τὰ γὃ τῶν α' β΄ ἃ αὐὰ διὰ πλειόνων ὅρων συνάγεῶᾳς, ὅτως ἕξει ᾧ ὅτος ὁ λόγος. 
συνακτικαί, δι᾽ ὧν δείκνυἢ ὁ γ΄ φέρε εἰπεῖν, ταῦτα συνάγειν φησὶ ΑΙαχ. ἐ 98. 
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42. πλείως ἅ' ὃν γίνονῇ ἐὰν τῶν α΄ β΄ θάτερον, διότι ᾧ τὰ συμ- ἀλλ᾽ ἄλλο γίνε συμπέρασμα," ἀκόλουθον ἦν ἐπωγαγεῖν “εἰ δὲ μὴ 
19. περάσματα ἕτερα. “ὃ δὲ “ἢ ὡς ἐνεδέχετο “ὁ αὐὸ διὰ πλειόνων γίνε ἐκ τῶν α΄ β' μηδὲν συμπέρασμα," ἔχει δὲ ἡ λέξις γ' δ΄, 

ὅρων περαίνεωνς," ἐὰν “ὃ ε΄ συνάγωσι" σημαίνει δὲ αὐὲ τῦτο τάς ὥςε δῆλον ὅ: ὅτι ἡμάρτηῦ,. Ιοῖ. ῬΒΣ. ἢ υχν. 

τε διὰ διαφόρων μέσων ὃ αὐὸ συναγύσας προτάσεις, ὼ τὰς διὰ εἰ δέδεικἢ ὅτι αἱ συνεκτικιύταἢ τὸ συλλογισμῷ προτείσεις 6 
διαφόρων αὶ ' μέσων διὰ πλειόνων δὲ χημάτων ὁμοίως ἃ αὐὸ 5 δύο εἰσίν. ἰὰ. 15. 

συναγύσας συμπέρασμα. ὅτι δὰ ἢ; ἐν τοῖς τοιύτοις πλείονες οἱ τυτέςιν ἕνια ἡ) τῶν ἄνωθέν τε ἢ πρώτως δεδενγμόκων κα ᾧ 424 
συλλογισμοί, εἴπομεν ἤδη. Ιο. ΡΒ]. ἢ αχιν. συμπερασμάτων ἐπ᾽ ἄλλαις προτάσεσι γεγονότων ἀναγκαῖον εἶναι “" 

42α ἀὠὰ ρά ῳ τὴ Μέξει. ὑποθέμενος ἡὉ ἐπὶ τῶν γ΄ δ' ρον τῶν με' ταῦτα προταίΐσεις" “ὃ Ὦ ἄλλων προτάσεων δῦ ὀσεμεσ μα 
22. πτάσεων πάσας τὰς ἄλλας ὑποθέσεις; ἢ ὰ ἔχυσί φησι χέσν πρὸς ἐδὲν κεκυλυῦ ἄλλν συμπεράσματος πάλιν αὐὸ εἶναι πρότασιν 

ἀλλήλας ἢ ὑκ ἔχυσι. ἡ εἰ Κ' ἔχυσιν, ἣ “ὃ ε΄ συνάγυσιν ἣ τῶν α΄ 10 συνακτικήν. ΑἸεχ. ἢ, 9Ά. : 
β' θάτερον ἣ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα. ταῦτα ὧν πάντα ὑπέθετο. ἐὰν ἔχωμεν τρεῖς ὅρυς ἐκκειμένυς, τὸς α΄ β΄ γ΄, δεώμεθα. δ᾽ 425 
νῦν δὲ ὑποτίθεῦ ὅτι εἰ μὴ ἔχυσι χέσιν, ἐδὲ συμπεραίνυσί τι, ἄλλι τινὸς ὅρυ, πᾶσα ἀνάγκη τῶτον ἔξωθεν τύτων τίθεῶχ, ἢ πρὸ 
ἐπεσημειωσάμην δὲ τῶτο, ὅτι ὑποκατιὼν ἢ τὰς λοιπὰς ὑποθέσεις τῷ α΄ λέγω, ἢ μὲ “ὃ γ΄, ἢ μεταξὺ ἣ τῶ αἱ β' ἢ τῦ β' γ΄. ΙοᾺ. 
ἐπὶ τῦ α΄ β΄ γυμνάζων (μόνιν 5 γυμνάζων ὃ α' β΄ ὃ εἰ τς Ῥμῇ. ἢ ταν ὃ. 
ὑπέθετο) ἐπάγει μὴ γίνε, ἐκ. τῶν γ' δ΄ μηδὲν συμπέρασμα, (5 ἢ δὲ λέξις ὅ ὅτως ἔχει “ὅ ταν ἃ ΟΣ αἱ ἀρ α ἄρτιαι, πε- 125 

αἱ" 2 δέον εἰπεῖν ἐκ τῶν α' το ἤδη δ ἐνταῦθα ὑπέθετο “ὃ Ὑ ́ δ΄ μηδὲν 
συμπεραῖνον. δῆλον ἄρα ὅτι γράφεῦ͵ ἄνωθέν ἐ ἐσι ἃ σφάλμα" 
πάντα Ρ τὰ ὶ βιβλία ὅ ὅτως ἔχυσιν. ἰά. 18. 

εἰ δὲ μηδ᾽ ὕὅτως ἔχοιεν πρὸς ἀλλήλας αἱ γ' δ΄ προτάσεις ὡς 
ἐχυσῶν συλλογιςικῶς τι συλίγετο,. τὐθγκαίως ἔσονῇ πληθμ: Ὁ τάσεις. αἴτιον δὲ τῷ 

ναι" ἢ “5 χωρὶς τῷ ληφθῆναι αὐτὰς “ὃ εἰ συνήγετο ἂν ἐκ τῶν α΄ 

Β΄. ἀλλ᾽ ἣ μάτην ἔςαι εἴλημμέναι, τυτέςι παρελκόντως ᾧ ἀχρή-᾿ 
ςως, εἰ μὴ ἐπωγωγὴς χάριν ὡς πιςώσαϑλαί τι τῶν τῷ εἶ δεικτι- 

μιττοὶ οἱ ὅροι, ὅταν δὲ οἱ ὅροι ἄρτιοι, αἱ προταΐσεις ,περιττι 
ἡμαρτηῦ δέ" δὶς 5 ταὐὸὲν λέγει. δεῖ δὲ εἶναι “ὅταν ἣν οἱ 
ὅροι ἄρτιοι, αἱ προτάσεις περπταί," ὡς προσυπακύομεν. ὃ περιτ- 
ταί, ἀνὰ ὶ μέρος δὲ ὃ ΤΣῊ αὶ ἄρτιον ἕξυσιν οἵ τε ὅροι αὶ αἱ προ-- 

τῷ ἐνίοτε ὑπερέχει, τὸς ὅρυς ἐν τῶν προτάσεων 
ἀριθμὸν ἡ παρὰ μέρος ἀρτίως τε ἢ περιττιὶς γίνεοκ, “ὁ ἐξ ἀρχῆς 
Κα ἐν τοῖς ἁπλοῖς συλλογισμοῖς τὰς ὅρυς ὑπερέχειν ἑνὶ τῶν προτά- 

σεων... ὃ δὲ “ἢ 7) ἔξωθεν ἢ εἰς ὃ μέσον τεθήσε ὁ παρεμ.- 
κῶν δι᾿ αὐτῶν. ΑἸεχ. ἢ, 98. πίπτων ὅρος" εἴρηεν ἤτοι διὰ τὰς τῶν χημάτων διαφοράς" ἔξω- 

ὸ δὲ “ ἢ νος ἄλλι᾽ εἶπεν ἀντὶ τῷ ὄγκυ ὼ αὐξήσεως ἢ τὸ θεν αὶ , γάρ ἐξιν ὃ προςιθέμενος ὅρος, ἂν ἐν δευτέρῳ «ήματι ἢ 

25. σαφέςερον εἶναι ον λόγον" αἱ ἢ) παρὰ τὰς ἀναγκαίας προταίσεις τρίτῳ μέλλῃ δειχθήσεοχ, “ὁ συμπέρασμα: ἣ αὶ τῦτο λέγει 
λαμβανόμεναι τύτων τινὸς χάριν εἰώθασι λαμβάνεδχ, ὡς ἔδειξεν Θ δ ὁ δ' ἐν μέσῳ ἐλήφθη τῶν α’ β΄ ἢ τῶν β΄ γ λλ' ἔχατον 
ἐν τῷ τελευταίῳ τῶν Τοποιῶν. δι᾽ ἐπαγωγῆς ὧν ὅταν ἡ κα- τῶ γ.), ἀλλ᾽ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον ἁπλείςερον “ἢ γδ ἐμμδοε Ἶ εἰς ὃ 

᾿ βόλχα πρότασις δέη πίςεως. 1ὰ, ἰδ. μέσον τεθήσεἢ ὃ παρεμπίπτων ὅρος," ἔξωθεν μέν, εἰ πρὸ τῷ δ΄ 
τυτέςιν ἀποκρύψαοκ βυλόμενοι τὴν ἀκολεθίαν τῷ συλλο- 80 εἴη Τὶς ἐλημμέος κατηγορόμενος τὸ αἱ ἢ μὴ Υ̓ ὑποκείμενος 

γισμῶ ΤΌΝ τισι πολλαίκις κεχρήμεθα. ὰ δὲ “ ἄλλυ τινὸς τῷ Υ, εἰς ὃ πὰ δέ, εἰ ἱ μεταξὺ εἴ εἴη τῇ α΄ β΄ ἢ τῷ β' γ΄. ὅπ 
τῶν τοιίτων χαριν᾽ πὐπεί μήκυς λόγων καὶ ὼ ἀναπληρώσεως, ἃ 3 Δ ἂν αὶ ὅθεν ἂν προςεθῆ, σὺν αὐτῷ ᾧ μία πρότασις προρίθεϑ.. 
χάριτός τινος, ΐε μὴ ξηρὸς ῇ ὁ λόγος, ᾧ μάλιςα ὅ ὅταν πρὸς ἐπί- ΑἸαχ. ἢ. 93. 

δειξιν ὁ δρᾷ, ὡς ὅταν εἰπόντες “ὃ δίκαιον καλόν, “ὃ καλὸν ὠγαθόν, αἱ αὶ ἦν προτάσεις κα ἡ οἱ ὅροι ταύτην ἀεὶ τὴ χέσιν τε ἢ τά- 422 
ἀποτείνωμεν περὶ τῷ καλῦ μακρὸν λόγον. Ἰολ Ρμὶ!. ἢ, 656. 35 ἔν φυλάξυσι, τὼ δὲ συμπεμίσματα ὄ ὅτε πρὸς τὲς ὅμως ὅτε πρὸς δ᾽ 

425 εἰ δὲ τὰ ( α΄ β΄ ἐἴη συνάγοντα ἔξωθέν τι, τὰ δὲ γ' δ΄ μηδὲν τὸς προτάσεις ἀεὶ τὴν αὐτὴν τάξιν ἔξει. ἢ τὴν αἰτίαν προσέθη- 
25. ἴη δεικνύντα, ὁ ξ συλλογισμὸς εἷς ἔςαι ἀλλ᾽ Καὶ τῷ προκειμένι κεν ἑνὸς γ) ὅρν ροξθέντος συμπεραίσμαται προς θεῖ) ἑνὶ ἐλάττω 

(ὁ δ ὃ εἰ ἐδείχθη ὑπὸ τῶν α’ β' ἀλλὰ ἄλλο τι), τὰ δὲ γ΄ δ΄ με- τῶν ὑπαρχόντων ὅρων. ὃ αἴτιον ὅτι πρὸς μόνον “ὃν ἔχατον τῶν 
τὴν ἔςαι εἰλημμένα ἢ κείμενα, ὁ δ᾽ αὐὲς λόγος κα Ὁ: εἰ τὰ αὶ γ' δ΄ κειμένων ὁ προςεθεὶς αὐτῷ, εἰ μτ' τῦτον ἡ προϑλήκη τῶνὸ, ἐ ποιέΐ 

᾿εἴη ἐξώνθι τι συνοΐγοντα, τὰ δὲ α' β΄ μηδέν. ἢ ὃ “εἰ δὲ μὴ ἘΠ 40 συμπέρασμα. ΑἸαεχ. [. 9ὅ ὁ. 

ἐκ τῶν γ' δ΄ μηδέν" γέγραπἢ ἀντὶ τῷ εἰ δὲ μὴ γίνεῦ ἐκ τῶν «΄ ὑποτίθεμανος ἔξωθεν προσιθέμενον ὃ τὸν ὅρον, τῶτο γος ὅτικεν 

β΄ μηδέν" περὶ Κ᾿ δ) τῶν γ' δ΄ ἔφθασε τῦτο εἰρῆδχ, περὶ δὲ τῶν ἑνὸς ὅρυ προςεθέντος ἀνάγκη ἑνὶ ἐλάττω τῶν ὑπαρχόντων ὅρων 9 
α΄ β΄ ἔλειπεν ἔτι ῥηθῆναι. εἰ γδ μὴ ὅτως ἔχει, δὶς Κ' ἔξαι “ὃ αὐὸ προςίθεοχ, συμπεράσματα. δῆλον ἐντεῦθεν" δίχα 75 μόνυ τῷ 
περὶ τῶν γ δ΄ λεγόμενον, περὶ δὲ τῶν α΄ β' παρειμένον. ΑἸεχ. ἐχάτυ, μεθ᾽ ὃν κεῖ ὁ προςεθείς, εἴτε ἐν ἀρχῇ εἴτε ἐν τῷ τέλει, 

ἢ. 98 ὁ. : 45 ἐπεὶ πρὸς τὸς ἄλλως πάντας ποιεῖ συμπεράσματα. ὑποκείογωσαν 

ταύτης ἕνεκεν τῆς λέξεως ἐπεσημηνάμην ἀνωτέρω. δῆλον 5 τέσσαρες οἱ α' β΄ γ΄ δ΄, εἶτα προςιθέϑω ὁ ε΄, δῆλον ἄρα ὅτι 
ὃ ὅτι περὶ τῶν α΄ β΄ ὁ λόγος" ὑποθέμενος δ ἀνωτέρω τὰ α' β δυνωὸν συμπερᾶναι πρὸς αὐὸν πάντας τὺς ἄλλως δίχα τῷ ἐχάτυ, 
συνώγοντα “ὃ ε΄, τὰ πρὸ μικρῶ εἰπών “εἰ α' β' μὴ ὃ ἐ λέγω δὴ τὸ δ΄, Ἰοῖ, ΡΒ], Ε τχν ὁ. 

ΕἾΝ 

δὲ ἐκ τῶν 



α.07. πτομοι ποιότι Τὲς - 
α ΠΤ ἘΦΕῚ ὁόξοιν ΕῚ κά 1 ἐγδόξως. Καὶ διαλεκτικῶς. 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. ᾿ς 478 

ὰ τ Κὶ ἐν πλείοσι δευύμενεν χήμασι ἢ διὰ πλειόνων συλλο- ο΄ τῦτά φσν. ὅτι τοὺς τῶν παλαιῶν φιλοσέφων ἄλλα ΝᾺ 
δἰ γσμῶν πβμηνν δ ὃ τῶν συλλογισμῶν λέγει ἢ ἢ τῶν ἐπζυγμὴ γενοιώτατα πρὸ τῶν δέκαι κατηγοριῶν ἐδέξασαν, πό τε ὃν καὶ 

εὐεπιχείρητον πρόβλημα... πτώσεις δ᾽ ἂν λέγοι τὰς διαφορὼς ὺ Ἐμπεδοκλῆς δὲ τὰ φοιχεῖα, ᾧ “ὃ νεῖκος ὦ τὴν φῥίων κα ὼ ἐν σε 
τῶν καθ᾽ ἕκαςον χῆμα συλλογισμῶν ἀπὸ τῆς τῶν προτάσεων χέ- ἐύτοις σφαῖρον, ἢ ̓Αναξαγόρας τὰς ὁμοιομερείας, ἢ Δημόκριτος 
σεως πρὸς ἀλλήλας. τὰς σχέσεις αὐτῶν τὰς πρὸς ἀλλήλας πτω- 5 τὰ χήματα, ἢ ἄλλα ἄλλοι" ἃ πάντα περιφανῶς ἐν τοῖς Φυσοιοῖς 

σεις εἴρηκε. ΑἸεχ. ἃ 96. : ᾿Αριφοτέλης ἐλέγχει, βραχεῖαν ἐνταῦθα περὶ τύτων ποιησάμενος 
6 πέρας ἔχε “ὃ πρῶτον᾽ τῷ βιβλία τμῆμα, ἐν ὦ περὶ τῆς γε- μνήμην. «ςοἄ. Ἀερ. 1919. 
Ά. νίσεως τῶν συλλογισμῶν ἡ ἡμῖν διελέχθη" νῦν λοιπὸν τῷ β΄ μέρος τὰ δὲ “χεδόν᾽ προσέθηκεν ὅ ὅτι γένοιτο ἃ ἂν ἐν ζήτησις κα ὼ περὶ 48 
ἄρχεῦ, ἐ ἐν ᾧ διδάσκει πῶς οἷόν τε ἐςὶ προβλήματος ἡμῖν τιθεμόν τῶν ἀνωτάτω γενῶν, οἷον εἰ δέκα τὰ ἡρθΆσ να Ὑένη ὴ εἰ ὃ ὃν 5 

εὐπορῆσαι προτάσεων τῶν καρατκεαὶ ὑσύει τᾶτο... πρὶν δὲ 10 “ὃ ἐν γῴος, ὃ εἰ ταῦτα ἦν “ὃ ὃν ἢ “ὁ ἐν ἢ ἑτέρα ὁμοίως. ἀλλ αἵ 
τὴν μέθοδον ἡμῖν ταύτην παραδῶναι, ζητέϊ πρότερον περὶ ὧν ὅλως γε πλεῖξαι ἡ κοινότα ἢ περὶ τῶν Μμεταξυ. ἔτι περὶ τῶν ἀνωτάτω 
γεφύκαμεν συλλογίζεοςς. Ιοδ. ἘΝῚ βυχΥτι. εἰ κ᾿ συλλογιζόμεθα . δερινύοιτό τι, ἐκ ἀποδεικτικῶς ἀλλὰ ἐκ 

τ ὲ Καὶ “ἀληθῶς προϑείς, ὅτι ἡ ζήτησις ἡμῖν. αὶ περὶ τῶν τῶν ὑσέρων δεικνύοιτ᾽ ἂν" ὁ γδ διὰ τῶν κατηγορυμένων " Χ] 
Ὦ γευδῶς κυτηρρνμίνων (πάντα δ ὅτως πάντων οἷόν τε κατη- τὴν ὁ ἐσίαν σίαν νοητὴν “λέγειν ἢ ἥ αἰδλητὴν τ τὰ ἃ ὕςερα κατηγορεῖν ἐσὶν 

γορεῖο) ἀλλὰ περὶ τῶν ἀληθῶς, τυτέςι φύσιν ἐχόντων κατη- 15 αὐτῆς " " ὕξερα ταῦτα τῆς θσίας. τύτων δ χώρν καὶ Ὁ τῶν τοις 
Ὑορεῖκ, ΑἸεχ. αὶ 97 ὃ. τῶν εἶπε “ὃ ἢ χεδὸν οἱ λόγοι ᾧὶ αἱ σκέψεις μάλις ὠ εἰσι περὶ τῶν 

38. ὃ “χοδέν" ἴσως πρόσκεῷ διὰ τὰς ἀτόμως ποιότητας, αἱ μεταξύ. ΑἸεχ, ἔ. 98 δ." 
ὅ, αἰδηταὶ μέν εἰσν, ἐν τῇ ἢ ἀτόμῳ δὲ ἐσίᾳ “ὃ εἶναι αὐταῖς ᾧ κατη- “ὑποτιθέμενον αὐὸ πρῶτον" τυτέςι “ὃν προκείμενον ἡμῖν ἐν 
γορῶν αὐτῆς, ἢ ἐχ ὡς ἄτομοι λεξιβενονη 5 ὅταν κατηγορῶν)... τῷ προβλήματι ὅρον, τόν τε ὑποκείμενον ἢ “ὃν κατήγορείμενον. 
ἃ ὄν αεδόν διὰ τὰ να συμβεβηκὸς προσέθηκε" διὰ τῶτο δ “ᾧ τὸς ὁρισμός τα ἢ ὅσα ἴδια τῷ πράγματός ἐςιν." ἔς! γδ ὅτε 
«εδόν, ἐπεὶ κυρίως γε ἐδενάς. δείξας δὲ τῶν ὄντων τίνα ἐξὶν ἃ ᾧ τῶν ὁρισμῶν εἰς τὰς ἀποδείξεις δεόμεθα. τὰ δὲ ἴδια, οἷον “ὃ 
μηβενὸς ἀληθῶς κατηγορεϊοις πέφυκε, λέγει περὶ τώτων ὧν μη- γελαςικὸν τῇ ἀνθρώπυ, “ὃ πλατυώνυχον, “ὃ ὀρθοπεριπατητικόν, “ὃ 

δὲν ἄλλο κατηγορεῖ). ἡ) ὅτι ἃ ἔςι τινὰ τῶν ὄντων τοιαῦτα, δᾶξιν μόνον τῶν ζῴων χερσὶ κεχρῆοζ. ταῦτα δὲ ἅτε ἴδια ὄντα ἢ 
ὑποτίθεῦ, ἐρᾶ δὲ ἐν τὰς ὙὙςέροις ᾿Αναλυτικοὶς (1 22) περὶ τύτυ" ἀντιςρέφοντα, ᾧ ὡς ἑπόμενα δύνα) εἶναι τὸ ἀνθρώπῳ ᾧ ὅσοις 

εἰ ΚῚ ἐπ᾽ ἄπειρον προΐοι ἄλλο ἄλλυ κατηγορόμενον,. ν᾽ ἂν ἔχα- 25 αὐὸς ἔπε. Τολ. ΡΒ. Ε αχνται, 
τόν τι εἴη. ΑἸεχ, ἴ. 98. εἷς δὲ αὐὸ ὑκ ἐνδέχεἢ ὑπάρχειν, ὑκέτι φησὶ δὲν ἐκλαμβά-,ϑι 

ρ ἐδέν, φικί, τῶν Μμεροιῶν κατ᾽ ἄλλυ ἐαεηγθρἢ εἰ μὴ κ᾽ νεῖν. ΑἸεχ, [.99. 
“συμβεβηκός, υὑς ὅταν λέγωμεν ὅτι ὸ φαλακρὸν ἐκεῖνο Ἰξωκράτης ἐχ ἐχλεχτέον, φηί, τίσιν ὁ ἄνθρωπος ἐχ ἔπεῦ, εἰ ἄνθρωπος 

ἐςίν. ἰςέον ὅτι ἐν τῇ Φυσικῆ ταύτην τὴν κατηγορίαν παρὰ φύσιν εἴη ὃ τρύκείμαναν. εἰς σπενσς ἐν γ5 τῷ λαβὲν τίνα αὐτῷ ὑχ 

ἐπεν εἶναι, καὶ αὶ συββεβηκέρ, ἀληθέξερον λέγων" τῶν ἡ Ἡρέρ 80 ἔπεῖ, ἔχομεν ἢ τίσιν αὐὺς ἐχ ἔπε)" ἀντιςρέφει γδ πρὸς ἑαυτὴν 

͵ γοριῶν, φησὶν ἐν ἐκείνοις, αἱ μι εἰσι »αὶ φιίσν αἱ δὲ πκρϑ φύ- ἡ καθόλυ ἀποφατοκή. ΙοΒ. Ῥμὲ!. ἢ χν αι ὁ. 
᾿ σὴν αἱ δὲ κ' συμβεβηκός... παρὰ φύσα δέ, ὡς ὅτακ τὰς ἐσίας . εἰπὼν δεῖν. ἐκλέγεονς, τὲς ὁρισμὸς ἢ τὰ ἴδια τῷ πράγματος ΑΔ) 

τῶν συμβεβηρώτων. κατηγορῶμεν, ἣν ἐνταῦθα εἶπε κ συμβε- ὃ τὼ ἑπόμενα ἀὐ τιν διαίρεσιν νῦν τῶν ἑπομένων ποιεῖ" τῶν δ 

Ι βηκός, ὡς ὅταν εἴπω ὅτι “ὃ προσιὸν φαλακρὸν ἸξΣωκράτης ἐςίν. ἑπομένων, φησί, τὰ μὲν ἐσν ἐσιωδὴ τὰ δὲ ἐπεισοδιιίδη, ἢ τῶν 
Γιὰ συμβεβορεὸς δέ, ὡς ὅταν συμβεβηκὸς συμβεβηκότος κατη- 35 ἐπεισοδιωδῶν τὰ Κ ἴδια τὰ δὲ συμβεβηκότα. ᾧ ταῦτα ἦν ἐκλε- 
γορῶμεν, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι “ὁ φαλακρὸν ἐκεῖνο φιλόσοφός κτέον ἢ σημειωτέον. ἰὰ. ἴ5. 

ἐςιν: συμβέβηκε δ τῷ φαλακρῷ φιλοσόφῳ εἶναι. . ἸοᾺ. ΡΒ]. αἱ ἃ ἀπροσδιόριςοι, ὡς ἐν τῷ περὶ Ἕρμηνείας (ο. 7) εἴρηθ,48᾽ 
ἔτχτιι. ταῖς Μμεριιαῖς ἰροδυψαμο σας ἰὰ. 18. 

81. εἶ γαίρ τις λείβοι συγχωρήσαντές τινος τὺ ὀσίαν ὃν ναι ἢ  τῶτο ἀδὲν ἄλλο ἐςὶν ἢ “ὃ ἐν τῷ περὶ ἙἝρμηνείας (ς. 7) εἰρη- 435 
Ὁ. ἂν ἔν πάλιν, δ᾽ τος ἂν συλλογίσαιτο ὅτι ἡ ἐσία ἕν. καὶ μὴ ὠπό- 0 μένον, ὅτι “ἐν προσδιορισμὸν καὶ δεῖ τῷ κατηγορυμίνῳ συντάττειν 1: 

δειξις τῦτο" ὅτε δ τὸ ὃν τῆς ὐσίας ἡένος ὅτε “ὁ ἕν τῷ ὄντος κα ἀλλὰ τῷ ὑποκειμένῳ. 14. 15 

υγορέϊο)" ὁμώνυμα δ τό τε ὃν ἡ “ὁ ἕν. δυύναῦ : ΩΣ δόξαν" παθητικῷ ἀντὶ ἜΡΙΝ ἐχρήσατο" βυλεῦ 7) εἰπεῖν ὅτι435 
ἐρῖν ἡ ἡ ἐπὶ τῆς Ψ' συμβεβηκὸς κατηγορίας: . ἢ δόξαν" προτείνομεν. ἰὰ. ἴδ. ᾿- 
ἐἴρηκε “ὃ ἐνδόξως ἢ διαλεκτικις, ὥσπερ εἶπεν ἐπ τῶ Τοπικοῖς ὃ δὲ “καθάπερ ᾧ προτεινόμεθα" ἐςὶ καθάπερ ἢ προτείνομεν 
(1 2) “ἡ διαλεκτικὴ ἐξεταςικὴ ὅσα πρὸς. τὰς ἁπασῶν τῶν ἐπι- 45 ἐν τῇ χρήσει. ΑἸεχ. ἢ, 100. 
| φημῶν ἀρχάς ὁδὸν ἔχει"" διὸ ἕγεςι διαλεκτικῶς πως ̓  περὶ τῶν ὑποκείμενον ἐνταῦθα λέγει αὶ πάντως “ἐν ̓ ὐποχείμνον ὅρον 435 

! πρώτων συλλογίζεινς, δεικνύντας ὅτι ὑπάρχει αὐτοῖς, ἂν ὅτω ἀλλ᾽ ἁπλῶς “ὃν προκείμενον, ᾧ δεῖ ζητῆσαι τὰ ἑπόμενα, ὁποῖος 5 

| τύχη, ὃ ἕν (ὧν γ) αὐτῶν ἕκαςον), ἀλλὰ ἢ ὃ ὄν. ΑἸεχ. (.98 ὁ. ἂν ἧ, εἴτε ὁ κατηγορύμενος εἴτε ὁ ὑποκείμενος. τί ἦν φησίν; ὅταν 



416 ΕΙΣ ΤΟᾺΑ ΤΩΝ, 

τινὶ ὅρῳ λαμβάνειν βυλώμεθα, τὰ ἑπόμενα, μὴ ἡ λάβωμεν ἡ τὰ ἔχεις ἐντεῦθεν τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν περὶ εὐπορίας συλλογισμῶν 43: 
τύτοις ἑπόμενα" ἐν γ τοῖς πρώτοις ἔχομεν ἢ τὰ ὶ δεύτερα. Ιοἢ. κεφάλαιον ὅτε ἐν τοῖς Τοπικοῖς ἐμόν, πῶς ἂν διαλεκτικῶν προ- ἐς 
ῬΆΠ. ἢ ΧΙκ. τάσεων εὐπορήσωμεν, ὅ' ὅτε ἐν τοῖς ᾿Αποδευκτικοῖς, πῶς ἂν εὐπο- 

438 τὼ τῷ γώει ἑπόμενα κ' παντός τε ὃ αὐτῷ κατηγορεῖ), ρήσωμεν ἀποδευκτικῶν προτείσεων, ὅτε ἐν τοῖς Ἰξοφιςιχοῖς, ὦτε 

Ζ1:. ἑκάφῳ τῶν εἰδῶν ἕπεῶχ, ἀνάγκη" ἃ δὲ ἑ ῥκάφιῳ, τῶν εἰδῶν, ὑκέτι 5 δὴ ἐν τύτοις ἐκθέμενς πῶς ἂν πρὸς πᾶν εἶδος συλλογισμῶ προ- 

ἅτε τῷ γένει ὅτε ἀλλήλοις, τοιαῦτ δ᾽ ἂν εἶεν ὴ αἱ οἰκεῖαι ἑκάςυ ταάσεων εὐπορήσωμεν. διὰ τῦτο γῶν μένον τὰ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρ- 

εἴδυς διάψυβάν ὑφ᾽ ὧν ὁρίζον. ΑἸεχ. ἢ, 100. χονταὰ ἐκτίθεχ, ἡ ἡμᾶς τἰνῤῤῥε μὲ ἀλλὰ ἡ τὼ κ᾿ συμβεβηκὸς 

8 ὃ λέγει τοιῶτον εἶναι δοκεῖ. αὶ χρὴ ἐκλέγοντας οἷς ἔπε ὁ ὑπάρχοντα ἢ τὰ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ ὶ τὰ ἀλλότρια, ἵνα ἔχωμεν ὕλην 
29. ὑποκείμενος ὅρος ὁ περιεχόμενος ὑπό τινος προσρῆος τῷ καθόλυ πρὸς πάντα συλλογισμὸν ἐκκείμενον. ΙοἈ.. ῬΒΙ Κι υχιχ ὁ. 
τῷ περιέχοντι ὃ λεμβένεν ταῦτα τῶν οἷς δῦ ὁ ὑποκείμενος 10 αὶ τῦτό φησιν, ὅτι καὶ δεῖ ἐκλέγειν τὰ ἀμφοτέροις τοῖς ὅροις 3» 

ὅρος, οἷς ἢ αὐτοῖς ὁ περιέχων αὐὲν ἔπε... πρὸς δ τῷ κέϊοὶς ἱπό μενα ἡ ἀπογράφεο, (δεῖ γάρ), ἀλλ᾽ ὅτι εἰς ὃ χρήσαδα, μέσῳ 
τῦτο ἐδὲ πρόκεῷ ἡ ἡμῶ ἔπιεν τίνι ὃ Ὑένος τῷ ἐκκειμένυ ὅ ὄρω ἔπε, ὅρῳ ἐκ ἐκλεκτέον τὸ ἀμφοτέροις ὦ νῷ ἑπόμενα, εἰ τὰ αὐτὰ εἴη" 
ἀλλὰ τίνι αὐὲς ὅτος ὁ προκείμμενορ. ἣ ἢ δύναῦ μᾶλλον ὃ Ῥ λεγόμενον δείκνυσι } ἐφεξῆς ὅτι ἐκ τύτων καὶ δυνατὸν συλλογίσαο, ἐν δευ- 

τοιῦτον εἶναι" ὑδ᾽ ὅταν πάλιν ἦ ἧ εὐρώς μέρα ἡμῖν ἐκλέγειν τίσιν τέρῳ «ήματι ἐκ δύο καταφατικῶν γινομένης τῆς συμπλοκῆς. 

ἕπεῦ ὁ καϑόλωι κα ἡὶ περιέχον, ἀ χρὴ λαμβανοντάς τι τῶν ὑπὸ “ὃ 15 δοκεῖ δὲ τῶτο παρέλκειν ἐνταῦθα, ἐπειδὴ τέως ὃ πῶς ἐκλεκτέον 

καθόλυ ᾧ ἔπε τῷ καθόλν ζητεῖν οἷς τῦτο ἔπε)" οἷον εἰ ζητοίη- τὰ ὑ ὑπάρχοντα τοῖς ὅροις παραδίδωσι, καὶ ἡ οἷς αὐτοὶ ἔπον,, ὁ μέντοι 

μεν εἶσ ἔπε ἃ ἜΣ ὃ δεῖ λαμβάνοντας τῶν ὑπὸ “ὃ ζῷόν τι πῶς αὐτοῖς χρηςέον" καὶ ὃ ὅτι ἐχ αὕτη μόνη ἐ ἐςὶν ἡ ἐκλογὴ ἀ: ἄχρηφος, 
εἷς ἔπεῦ, τῶτο ἐκλέγειν, ὅτι τύτοις ὼ ὃ ζῴων, εἷον “ὃν ἄνθρωπον ἀλλὰ ἢ " ἄλλαι δύο, ἥ τε λαμβάνυσα τὰ ἀμφοτέρων ἀλλότρια καὶ ὼ 

εἷς ἔπεῦ ὃ ὃ ἄνθρωπος, ἐκλέγειν ἢ τιθέναι ὅτι τύτοις ὺ ἂ ζῷον. ἡ τὼ ὑποκείμενα Κὶ β τῷ κατηγορυμένυ ἀλλότρια δὲ τῷ ὑποκει- 
ἀληθὲς αὶ μ ᾿ γάρ ἐςι τῶτο, πᾶσιν οἷς ὁ ἄνθρωπος ἔπεῦ ᾧ ὁ ζῷον ΩΣ αὐὸς δὲ ταύτης μόνης ἐμνήρ)η ἐνταῦθα. ἰᾷ, 18. 

ἔπεοχ, ὁ μὴν τῦτ᾽ ἦν προκείμενον ζητεῖν εἰ οἷς ὁ ἄνθρωπος, ὼ ὃ “τὰ πᾶσιν" ἀντὶ τῦ τοῖς δυο ὅροις τοῖς τῷ προβλήματος. ὅ 

ζᾷον ἔπε)" τότε Ἂ ἐκλέζθμ τίσιν ὃ ὁ ἄνθρωπος ἔπεῦ, ὅταν ἧ περὶ φησι δὲ δεῖν τὰ τοῖς δύο ἑπόμενα χαμβανειν, ὡς μηδενὸς ἐκ τῆς 
ἀνθρωπυ ζητεῖν ἡμῖν προκείμενον... ἡ δὲ λέξις ἀσαφής ἐςι διὰ τῶν τοιότων λήψεως καὶ ἢ συνθέσεως Ὑμῖν συλλογισμῦ. αὐὲς ῷ 

συντομίαν. ἔςι δὲ τοιαύτη" ὀδὲ δὴ ἐπὶ τῶν καθόλν τινὶ ἐκλέγον: ὧν ὑπερτίθεῦ τὴ τύτυ δεῖξιν εἰς τὰ με ταῦτα. ΑΙοχ. ἢ. 101. 

τας οἷς “ἃ καθόλ ἔπε, ἐκλεκτέον οἷς ἔπεταί τι τῶν ὑπὸ “ὁ κα- 5 εἰπὼν τίνα χρὴ ἐκλέγειν ἑκατέρυ τῶν ὅρων τῶν ἐν τῷ πίρο- 88 

θόλε. ἢ ὅτως" “ἐδὲ δὴ τῷ καθόλν ἐκλφιτέον οἷς ἔπεῦ ἃ περιεχό- βλήματι, μὴ ταῦτα δείκνυσι τίνα μὲ' τίνων ληφθώτα ἀ ἀπὸ τῶν ὃ 
μενον" ἀντὶ τῷ ἐδὲ δὴ ἐπὶ τῶν καθόλε;, ὧν ἐςὶ καὶ κ τοῖς ἑπομένοις Ἀλελ γ τον τῶν προβλημάτων ἕκαςον συνάξει. τύτυ ἐνιε 
ἑπόμενα. ἀλλὰ γ5 ἐκ ἐπὶ πάντων τῶν καθόλα τῦτο δυνατόν" τὰ ᾧ ἡ ἐκλογὴ γέγονεν αὐτῷ... σαφηνείας δὲ χάριν τῶν λεγομέ- 

᾿ εἴδη τὰ ἄτομα καθόλυ μώ ἐςιν, ὁ μὴν ἢ ἕκαςον τῶν οἷς ἔπε νων ὑπογράψομεν τάς τε ἐκλογὰς αὶ ἢ ὃ διάγραμμα ὅλον ᾧ τὺς 
ἃ ἕδος, ταῦτα δέ ἐςι τὰ ἄτομα, ἄλλοις πάλιν ἔπεἢ αὐτά" εἰ γ5 30 συλλογισμεὶς πῶς τε ᾧ ἐκ τίνων γίνονἢ. ἰά, 19. 
ἄλλοις εἵπετο, ὠκ ἂν ἦν ἄτομά τε ἢ ἔχατα. 1ὰ. ἴδ. “τὸ καὶ κατασκευαζομένυ" λέγει τῷ κατηγορυμένυ ὅρυ, “δ᾿.λλ5 

ἵνα σαφεφέραν ποιήσωμεν τὴν δεῖξιν, δεῖ προιγέντας τέ μι δὲ δὲ κατηγορεῖοχ," τῷ ὑποκειμένυ. ἵνα δὲ σαφέςερόν τε “ἐν 
κρὸν ὕτως ἀναγνῶναι “ἠδὲ δὴ τῷ καθόλυ ἐκλεκτέον ὡς ὑποκεί- λόγον ποιήσωμεν ἢ τελείως ἐκθώμεθα ὁ διάγραμμα, ἐπ᾽ αὐτῶν 
μένα οἷς ἔπεῦ “ἡ περιεχόμενον." ὃ δὲ λέγει τῶτό ἐςιν. ἐαν, φησί, ψιλῶν τῶν φοιχείων αὐν ἐκθησόμεθα, ἵνα μαθωμεν πόσαι γίνον ἢ 
τὸ ζῳν προκειμιένν ἡ ἡμῖν ζητῶμεν τίνι ἔπεῦ “ὃ ζῷον, καὶ δέῖ λέγειν 35 συμπλοκαί, ἡ ποῖαι ὶ δύνανἢ σύςασιν ἔχειν ποῖαι δὲ ὅ. ἸΟΆ. 

᾿ ὅτι τῷ φιλοσόφῳ ἢ ἣ τῷ σιμῷ (ὁ δ δεῖ ταῦτα λαμβάνειν ὡς ὑπο. ῬΆΙ]. ἢ 1Χχ. 

κείμενα τῦ ζῳυ), ἀλλὰ δεῖ λέγειν ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ ἔπε" τύὐότῳ  Ἀ Ὠ ἀ ώἔἈτυτέςσιν ὅταν δὲ δέη καθόλω ἀποφατικὸν δᾶξαι, ὃ ὃ ᾿ καὶ δέῖμὁ 
ὃ προσεχῶς ἔπεῦ ἃ ζῷον. λαβόντων δὲ ἡμῶν ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν, τυτέςιν ὃ δεῖ κατηγορῆσαι ἐπόβατικύα ἐν τῷ πο αϑήπ 2 

ἔπεῦ, ἐξ ἀνάγκης συμηράσιαν, εἴληπϑ. τῷ ἀνθρυΐπῳ κα 583: ὲ ὑπ᾿ ΩΣ ἐπι δὲ τῦτο ὃ ἀγαθόν. .. εἰπὼν δὲ “ὅταν μηδενὶ δέη ὑπάρ- 
αὐτῦ περιεχόμενα, Μμγὼ δὴ ὃ σιμὸν. ἢ ὁ φιλόσοφον ᾧ τὰ ὅμοια. 40 χειν, ὃ Κὶ ὁὶ δεῖ ὑπάρχειν, εἰς ἃ μὴ ἐνδέχεϑ αὐτῷ ξαῤηϑαι εἶτα 

ὥσπερ ἦν, ὅτε ἐζήτει τὰ ἑπόμενα τῷ πράγματι, ἔλεγεν ὅτι αὶ δὲξ μὴ προῦεὶς ᾧ ᾧ δὲ μὴ ἡ δεῖ ὑπάρχειν, εἰς τὰ ὁ ἑπόμενα αὐτῷ, ἐπήνεγκε 
λαμβάνειν ᾧὶ τὰ τοῖς ἀπόμείνις ἐρέων ὁ ὕτω, φησίν, ἐδὲ τὼ οἷς “ὃ “ἢ ἢ ἀνώπαλν, ᾧ ᾧ β δεῖ μὴ ὑπάρχειν, εἰς ἃ μὴ ἡ ἐνδέχεῦ αὐτῷ πα- 

ἔπεῦ ζητῦντα δεῖ λαβεῖν καὶ οἷς ταῦτα ἔπεῦ" ἔχομεν 2) αὐτὸ δυ- ρεῖναι, ᾧ δὲ δεῖ μὴ ὴ ὑπάρχενν, εἰς τὰ ἑπόμενα," διὰ τῦ πᾶν τῦτα 
νάμει ἐν αὐτοῖς. ΙΟἈ. ἘᾺΝ ΕΓ ΧΙχ. θεν δηλῶν καὶ ὶὶ ὃ ἐπὶ τῷ πριύτυ" παρέθετο ἡδ ἀνάπαλιν στὸν ὃ ΡᾺ 

43 φησίν, εἰ “ ἃ καὶ τίσιν ὁ ἄνθρωπος ἔπε ἢ καὶ τίσι “ὃ ζῷον, 45 δι᾿ ὅ ὅ ἑξῆς εἶπεν ἐδήλωσεν “ τύτων γαρ" ψον ὄντων τῶν αὐτῶν 

32. νότε ταῦτα οἰκειότερον ἔδει ι λαμβάνειν" προσεχῶς. δ περιέχει ὁ ὁποτερωνῶν"" ἄντε δ ὃ τῷ κατηγοραμένῳ μὴ ὑπάρχον ταὐδν δὴν ἢ 
ἄνθρωπος κ φιλόσοφον ᾧ “ὃ σιμὸν ἢ τὼ ὅμοια, ὥσπερ “ὃ ζῷον τινὶ τῶν ἑπομένων, ἄντε ἀνάπαλιν τῶν τῷ ὑποκειμένῳ τιὴ μὴ 
προσεχῶς Κι “ὃν ἄνθρωπον, διὼ τῦτον δὲ ἡ ἐκεῖνα. ἰὰ. 15. . ὑπαρχόντων ταὐτόν τινι ἢ τῶν τῷ κατηγορα μένῳ ἑπομένων, καθόλαε 



ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 

ἐποφατυιὸν συνώγε. φέρε δὲ ἕν τισιν ἀντεγρώφοις. ἡ λέξις 
ἑλοκληρότερον ᾧ σαφέςερον ὕτως ἔχυσα “ὅταν δὲ μηδενὶ δέη ὑπάρ- 
χεν, ᾧ αὶ Καὶ δᾶ ὑπάρχειν, εἰς τὰ ἑπόμενα, ὃ δὲ δεὶ μὴ ὑπάρχειν, 

4111 

τὰ ἢ ἡ προσεχῶς ἑπόμενα τὰ μερικώωτατά ἐςι τῶν ἑπομένων, 
τὰ δὲ προσεχῶς ὑποκείμενα (ταῦτα δέ ἐςι τὰ οἷς ἔπε) τὰ κα- 

θολικωτατά ἐςι τῶν οἷς ἔπε, τυτέςιν τῶν ὑποκειμένων. 08. 
ἐς ἃ μὴ ἐνδέχεἢ αὐτῷ παρεῖναι, ἢ ἀνάπαλιν." αὕτη γδ ἡ λέξις ῬΆ]]. δ χχι δ. 
ὁλοκλήρως ἔχει ὃ βυλεῇ εἰπεῖν. ΑἸεχ, ἢ, 101 ὁ. : 5 αὐτό εἶπεν ἀντὶ τὸ αὐταί. ἔςι γ5 ὃ λέγει, ὁμοίως δὲ σκεπτέον 

με μήποτε ὧν ὑποδείγματος χάριν ἐπὶ τύτυ εἶπε “ὁ “ἐκ προ- ὡς ἐπὶ τῶν οἷς αὐτὰ ἀκολυθεῖ, δηλονότι “ὃ α' ἡ “ὃ ε΄. ΑἸεχ. {.104.᾿ 
“συλλογισμῶν διδυὺς ἡμῖν ἡ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὃ αὐὸ προσυπαναειν. τῶτο ποῖον; δῆλον ὅτι “ὁ γ' ἡ ὃ ζ΄ - ταὐὸν γὃ ταῦτα. ἀπ 
[ κυρίως δὲ ὁδὲ συλλογισμὸν δεῖ καλεῖν ὦ τοιῶτον" εἰ δ ὃ δ΄ σον δέ φησι, ττριΣ μέσος ὅ ὅρος. Ιοῖ. ΡΒ]. ἢ τἰχχπι. 
ταὐτόν ἐ ἐσι τῷ ζ΄, ἐς ἐςὶν ὅ ὅρος " ὥςε ἐδὲ πρέτασιν ποιεὶ σα ὃζ΄, τυτέςιν ἄκροι ὅροι, ὅ τε μείζων ἡ ὁ ὁ ἔχατος. τῶτο δὲ ἔξαιδιι 
ὲ μὴ ὦ ὅτω ληφθῇ ταὐὲν ὡς ἐξισαΐζον, οἷον εἰ “ὁ γελαςικόν τις 10 “ὃ ἔχατον χῆμα. μέσον δὲ “ὁ η͵, ἐπειδὴ “ὁ 4} ἃ ἡ ταὐτόν..." 
αὐὺ λέγοι ἢ “ὃν ἄνθρωπον" ἐπὶ ἡ5 τῶν τοιώτων ἀδύνατον τὸ ἱτέραν τῶτο δέ ἐςι μέσον. δῆλον ὅτι ἐδὲν διαφέρει “ὃ γ᾽ εἰπεῖν ἢ ὃ ἡ " 

κατηγορεῖν “ὃ ἕτερον. Ἰοῖι. Ρ Ϊ]. ἢ, 1Χχι. μέσον" ταὐὸὺν δ ἄμφω. ἰά, 18. 
με ἀντεςραμμένον εἶπεν ἤτοι τῷ προειρημένῳ, ὅτι ἐκεῖνος ἃ ἦν ἐπειδὴ τὴν μίαν συζυγίαν ἐξέθετο τὴν λαμβάνυσαν τὰ ἀμ-ἀλὺ 

ἐπὶ μέρυς ἀποφατικὸν ἔχων “ὁ συμπέρασμα, ὗτος δέ γε ὃν νῦν φοτέροις τοῖς ὅροις ἑπόμενα, διὰ τῦτο, φησί, ἢ αἱ ἄλλαι παρ᾽ ἃς 
δείκνυσιν ἐπὶ μέρυς καταφατικὸν συνάγων δείκνυ). ἢ ἀντε- 15 εἴπομεν ἄχρηςοι, ἡ τὰ ἀμφότερα ἀλλότρια λαμβάνυσα τὰ οἷς 

ςραμμένον εἶπεν ὅτι ἡ δεῖξις ἀνάπαλιν ἔχει" ὦ ἡ) δείκνυ διὰ ἔπε ὃ κατηγορύμενος ᾧ οἷς μὴ ὑπάρχει ὁ ὑποκείμενος. εἶτα 
τῶν ὕτως λαμβανομένων “ὃ α΄ κατηγορύμενον τῷ ε΄, ὃ ἔκειτο εἶναι βυλόμενος ταύτας ἐκθέμχ, λαμβάνει πάλιν “ἐν λόγον ἄρχῷ 
κατηγορείμενον, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν. ΑἸεχ. ἢ 108. ἀπὸ τῆς λαμβανύσηρ, τὰ ἀμφοτέροις πέμενα - φησὶ 5 εἰ τὰ 
τ ἀλλὰ ζητητέον πῶς ἀνωτέρω εἰπὼν ὅτι καὶ δεῖ λιβεννα ἑπόμενα ᾿πετέρῳ: ἐτα Ἰχόίμανεε τὸς τρεϊς συζυγίας δείκνυσι 

εἰ μὴ μόνα τὰ προσεχῶς ἑπόμενα ἡ οἷς ἔπεῦ, τὰ δὲ πορ- 10 μ᾽ ταῦτα τὰ ἐκ τῶν ὅρων, ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρξάμενος, ὅτι ἄχρη- 

ἩμΝ ὅ, διότι περιέχεἢ ἐν τύτοις, νῦν “ὁ ἐναντίον λέγει ἄντοιρυς, σοί εἰσιν εἰς τὰς συλλογιςικὰς μεθόδωυς. Το. ῬΆΪ]. ἢ τχχτὶ δ. 
! ὅτι ᾧ τὰ πορρωτέρω ληπτέον. λέγομεν ἦν πρὸς τῶτο ὅτι ἐκεῖ ὰ διὰ τύτων προκείμενόν ἐ ἐςι δεῖξαι ὅτι ἀδύνατον ἄλλη μέτα 
[ Μέγων ὅπως δεῖ τὴν ἀπογραφὴν τύτων ποιεῖ, ἔλεγεν ὅτι τὰ θόδῳ χρήσανι εἰς τὴν λῆψιν τῶν πριτάσεων πλὴν τῆς παραδεδο- 3 
προσεχῶς μόνον τὰ ἑπόμενα ἣ οἷς ἔπε δεῖ ἀπογραφενχ, τὰ δ μένης, λέγω δὲ τῆς διὰ τῶν ἑπομένων ἢ οἷς ἔπεἢ ᾧ τῶν ἀλλο- 

πορρωτέρω ὥ, ἵνα μὴ πολλὰ ἀπογράφεῶχ, ἀναγκαζωμεθα- ἔχο- 25 τρίων, ὧν ταὐτό τι λαβεῖν ἦν ἀνάγκη καθ᾽ ἕτερον τῶν ὅρων. εἰ 
μεν γάρ, φησί͵ διὰ τύτων ᾧ τὰ λοιπά... ἐνταῦθα μώντοι, ἐπειδὴ γάρ τις, φησίν, ἄλλην ἐπινοεῖν δόξειε, πάντως εἰς μίαν τῶν ὑφ᾽ 
κερὶ αὐτῶν τῶν κατασχευῶν ὃ λόγος, τῦτο δέ ἐςι τῆς λήψεως Ἴμαν Ξερα δε δλαν συνενεχθήσε ἀγνοῶν. .. διε δὲ ἢ 

τὸ μέσυ ὅρυ, διὰ τῦτό φησι δεῖν παραλαμβάνειν ἢ ταῦτα. δᾶῖ τὴν λέξιν ἀυτν τὸ φιλοσόφε. “δῆλον δὲ ᾧ ποῖα ταὐτὰ διαλη- 
δ ἐπιβλέτεν εἰ ἐνδέεῦ διὰ τῶν καθολικωτάτων συνέγεν ὸ ἀμ κῷ τὴ τὺ ἐπίσκεψιν, ἢ ποῖα ἕτερα ἣ ἐναντία." διάφορόν φησι 
προκείμενον, ὺ τύτων τὴν ταὐτότητα λαμβάνειν, ἵνα εὐπορίαν τῇ 30 φέρε τὴν γραφὴν τὸ ῬΠῈ Ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος" εἶναι δ ἕν τισὶ τῶν 

ἀποδείξει ποιήσωμεν διὰ πλειόνων “ὃ αὐὸ συλλογιζόμενοι. Τ0Ὰ. βιβλίων “ ὼ ὑχ ὁπεῖα ἕτερα ἣ ἐναντία." εἰ [ἃ ἦν φέροιτο “ἢ ποῖα 

Ρμῆ, ἢ αἰχχι ὁ. οὗ, ΑΙεχ. ἢ 1083 ὁ. ἕτερα ἢ ἐναντία," ὅτως ἐξηγητέον. ἐπεὶ δῆλον γέγονεν ἡμῖν ἐκ 
δυύναῇ ᾧ ἁπλίςερόν τις ἀκῶσαι τῷ “δεῖ δὲ ἢ... βλέπειν"" τῶν εἰρημένων ποῖα δεῖ λαμβάνειν τὰ αὐτά, ἕςαι καὶ τῶτο δῆλον 

λέγοι δ ἂν δι᾽ αὐτῶν ὠκέτι περὶ τῆς ἐκλογῆς (εἴρηκε γ5 περὶ ᾿ ποῖά ἐφιν ἐν τύτοις ἕτερα ἢ ἐναντία, ἵνα ὥσπερ πόρισμε τι ἐκ 
ἐκείνης πῶς αὐτὴ χρὴ ποιεῖ) ἀλλὰ περὶ τῆς λήψεως τῶν μέ- 35 τῶν εἰ ν τῦτο συνάγη, “ὃ μανθάνειν ἡ ἡμᾶς ποῖα ἐν τύτοις 
σὼν ὅρων, ἣ γίνε ἐκ τῷ ἄλλο ταὐὸν ἄλλῳ εὑρίσκεῦκ," ἐπὶ ὃ τὰ ἕτερα ἣ τὰ ὶ ἐναντία - ἐδὲν ὃ συμβάλλεῦ εἰς “ὁ προκείμενον “ἃ 
τῶν ἑπομένων τισὶ ἢ τῶν οἷς ἔπεῦ τὰ Κ κοινότερά ἐςι τὰ δὲ γνῶναι ταῦτα, ὥςε κ᾽ ταύτην τὴν γραφὴν ὡς πόρισμα ἔς κι τῦτο 
προσεχέςερα ἢ ὑπ᾽ ἐκεῖνα. ΑἸεχ. ἢ τοῖν συνηγμένον... δοκεῖ δὲ ἡ Ἵ ἑτέρα γραφὴ προσφνεςέρα εἶναι ἐν 

ὡΣ κᾶν δὲ ἐπιςῆσαι ἄξων, ὅ ὅτι ἐν τῇ ἐκθέσει τῶν ὑπαρχόντων τῷ προκειμένῳ ϑεωρήματι καὶ ᾧ τῇ ἐπωγομένη λέξει λέγω δὲ “ἡ 

τᾶς ὅροις ἔλεγε δεῖν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἑπομένων ὅ' ὅτι αὶ δεῖ ἡ τὰ 40 ἐχ ὁποῖα ἕτερα ἣ ἐναντία," ἵνα ἡ συνέχεια αὕτη ἧ, δῆλον ἐκ τῶν 
τῶς ἑπομένοις ἑπόμενα λαμβάνειν ἀλλὰ τὰ τῷ α' ὡς α΄ ἑπόμενα, εἰρημένων γέγονεν “ἃ ποῖα ἐν τοῖς ἀπογεγραμμένοις καθ᾽ ἕκαςον 
τυτέςι τὰ προσεχῶς αὐτῶν καθολοιώτερα, ὦ ὅτω δὲ ἢ ἐν τῇ ἡ λήψει πρόβλημα δεῖ λαμβάνειν τὰ αὐτά" καὶ ηδὃ δὴ ληπτέον ποῖα ἕτερα 
τῶν οἷς εἴπετο “ὃ α΄ ΚῚ τὲ εἰ τὰ οἷς ἃ α΄ ὡς α' ἵπεῦ λαμβάνειν" εἰ ἣ ἐναντία. ᾧ ὅτι τῦτο βυλεῦ σημᾶναι, δῆλον ἐκ τῶν ἐπαγομένων 

δὲ ἐν τινα οἷς κἀκεῖνα εἴπετο, ὑκέτι" ἐκεῖνα δ ἐκλέγειν παρε- εὐθέως. Τοῖι, ῬΗΪ. ἔι ταχεῖ ὃ - ἸΧΧΙΙΤ, 
κελεύετο τὰ ἴδια τῶν προκειμένων ὅ ὅρων ἄνωθέν τε᾿ ἢ κάτωθεν, 45 δεῖξας ὅτι ἐν οἷς ἢ συνάγεῦ “ἃ καθόλυν ἀποφατικχὸν ἐναντίωνάδα 
ὥςε τὰ προσεχῶς ὑποκείμενα τοῖς ὅροις λαμβάνειν ἐκέλευσεν’ τινῶν ̓ ληφθώτων ἢ ἢ μὴ ἐνδεχομένων τῷ αὐτῷ ἢ ὑπάρχειν, αὶ διὰ τὴ Ὁ» 
τὰ δὲ προσεχῶς ὑποκείμενα τινι τὰ καθολικωτατά ἐςι τῶν οἷς τῶν ἐναντίων λῆψιν συνώγεῦ ἀλλὰ διὰ “ὃ ἐμπίπτειν εἰς τὴν παρ᾽ 
ἕκεῦ. καὶ ἢ ἑμοίως ἔχει τὼ οἷς ἔπεταί τι ἡ τὰ ἑπόμενα αὐτῷ" αὐτῷ παραδιδομένην μέθοδον, “ὁ αὐὸ τῶτο δείκνυσι ὶ ἐπὶ τὸ 

; Ζ 

- 



ὑ «Ἷ - δι βία ζω. Τενυμαζείζ εν εαξδε 9 μεταὰ ἰζψις, ἐξα ὅἰδὶ «2 εαὐξε προόχη 
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μερυκῶ ἀποφατικῶ. «. ἔοικε δὲ ἢ πεπλανῆονι, ἐν τύτοις, ἢ διὰ “δ τύτοις γάρ, φησίν, ἡ μετάληψις δεῖ ἢ τῆς δείξεως. καὶ δείκνυ δὲ 

ἤδη παραδῶναι τὴν μέθοδον ἀδιαφόρως ἐνταῦθα χρήσαοχ," ἔδει δ ἄλλως ἢ πθτ γοβίκις; οἱ δὲ κατηγορικοὶ διὰ τύτων ἐδείχθησαν " 
αὐὲν εἰπεῖν ὕὅτως “ἃ Ρ̓ μὴ ἐνδέχενχ, ὸ β' καὶ ὃ ἡ τῷ πὴ κῶν Κ᾿ ὅτοι διὰ ταύτης δειχθήσονῃ τῆς μεθόδαυ. ἐκ ἀντιδιαιρεὶ 
ὑπαρχειν ἐδὲν διαφέρει ἢ ἢ ὁ η τῶν δ' τινὶ εἶναι." νῦν δ᾽ εἶπεν ἢ “ὁ δὲ τὴν μετάληψν τὴ ποιότητι" χαθολοιώτερον δὴ ἡ μετάληψις, 

β΄ τῶν θ΄ τι ἐἶναι. ὅτι ἡδ τῦτο ψεῦδός ἐςιν" δυνατὸν ἡ) μηδενὶ ' 5. “ὁ δὲ καθόλυ ἐκ ἀντιδιαιρεῖῇ πρὸς “ὃ μέρος. ὥςε ὁ “ἢ Ψ ποιό-- 
τῷ αὐτῷ δυναχ, ὃ β' καὶ ὃ η΄ ὑπάρχειν, μηδὲ τῶν θ΄ εἶναι ὃ β΄ τητα" ἀντὶ τῷ ᾧ κτ' ποιότητα. εἴνομεν δὲ ἤδη ὅτι ὅπερ οἱ 
Ιοῖ. ΡΒ]. ἢ Χχπ. Ὁ Στωϊκοὶ πρόσληψιν ἐκάλων, τῶτο οἱ Ὡπεριπατητικοὶ μετάληψιν 

δε ἃ “ὅτι τινὶ ἐχ ὑπάρχει “ὃ α΄" ἐκ ἂν εἴη εἰρημένον ὡς ἐπὶ ἔλεγον. πάντες Μ' ἦν Μὰ ἂν οἱ ὑποθετικοὶ κ᾽ ̓ μετάληψίν εἰσι, τ παό- 
Ἶ, μέρυς ὠποφατικῦ συναχθησομένυ, ἀλλ᾽ ἀντὶ τὸ “ὅτι τινὶ ἐχ τητα δὲ ἐκεῖνοι λέγον; ὅσοι ἐκ τῷ μᾶλλον ἐπιχειρῶσιν ἢ ἐκ τῷ 

ὑπάρξει “ὃ α΄." τῷ δ εἰ ἐχ ὑπάρχει “ὃ α΄. ὅτι δὲ ὃ β' εἰ μὴ τῷ 10 ἧττον ἢ ἐκ τῦ ὁμοίν. εἰσὶ δὲ οἱ Κὶ ἐκ τῷ μᾶλλον ἀνασκευαςκοῖ, 
εἰ ὑπάρχει, ταὐτόν ἐςί τινι τῶν θ΄, ἔδειξεν εἰπὼν “πάντα δ οἱ δὲ ἐκ τῷ ἧττον κατασκευαςικοί, οἱ δὲ ἐκ τῷ ὁ μοίν πρὸς ἑκά-- 
εἴληπῦ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα τῷ ε΄ ὑπάρχειν," δηλονότι περὶ τῷ θ΄. τερα ἐπ᾽ ἴσης ἔχυσιν. ἰάὰ. 15. 
τῦτο δ ὁ προσέθηκεν ὡς ὃν δῆλον. .. δυναῦ κ τοιαύτη ἡ δεῖξις τὸ “ἐν τοῖς ὑποκειμένοις" δυναῦ Αἰ λέγειν ἢ ἀντὶ τῷ “ἐν τοῖς ,δ» 

εἶναι. ἐἰλημμϑυ τῦ β' τῷ ἡ ̓ ἀντοκεῖεχ, ἐπεὶ “ὦ β τῷ ἡ " ἀντίκειῷ, ὑποθετικοὶς," ἵνα ἢ ἦ δ λεγόμενον, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐξ ὑπο-- 1: 

ῥδενὶ αὐτῷ ὑπάρξει" ἀλλὰ καὶ ὺ ἡ β' τῷ α΄ παντί" ἐδεὶ ἃ ἄρα τῷ 15 θέσεως τοῖς παρὰ τὸς δι᾽ ἀδυνάτυ, οἷον ὅσοι Φ μετάληψιν ἣ Φ' 
δι τα δὲ τῶτο, ἔςαι “ὃ η τοὶ τῶν δ' ταὐτόν, οἷς ἐχ ὑπάρξει “δ ποιότητά εἰσι τῶν ὑποθετικῶν ἦσαν γδ ᾧ οἱ εἰς ἀδύνατον ἀπώ- 
α΄. ἔςαι δὴ “ὁ α΄ τῷ η΄ ὑδενί, “ὃ δὲ ε΄ τῷ γ΄ παντί, συναχθήσε γοντες ἐν τοῖς ἐξ ὑποθέσεως, ἐκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς κειμένοις. ἐδὲ 

ἐκ τύτων ἐν τρίτῳ χήματι “ὃ α΄ τιὶ τῷ ε΄ μὴ ὑπάρχειν. δεήσει ἐπὶ τύτων ἡ ἐκλογὴ ὃν προειρήκαμεν τρόπον ἔςαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν 
δὲ γεγράφθαι “ὃ γὃ β΄ τῷ κα αἰ παντί, τῷ δὲ η΄ ὀδενί, «ΑἸεχ. μεταλαμβανομένων. ἢ “ὃ “ἐν τοῖς ὑποκειμένοις, ἐκ ἐν τοῖς ἐξ ᾿ 
106. ς 29 ἀρχῆς" ἴσον ἐςὶ τῷ ἐκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχὴς ὑποκειμένοις ἀλλ᾽ ἐν 

44 δεῖ πάμν ἀντὶ τῷ β΄ δ΄ ὃ δ' η΄ λαμβάνειν. Ιοβ. δὶ]. τοῖς μεταλαμβανομόκις ἡὶ ἐπὶ τύτων ἡ ζήτησις ἔςαι... λέγοι - 
2ὲ Πα χχαι ὁ. δ᾽ ἃ ἂν φ' μεταίλψιν ἃ Η τὸς κ' πρόσληψιν λογομέυς, οἵ εἰσι 
ἘΣ ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις μῶν ἀληθὲς “ὃ τὺς δι᾽ ἀδυνάτυ δεικνυ- μιιτοί" ὃ γδ οἱ νεώτεροι πρόσληψιν λέγωσι, τῶτο οἱ περὶ᾿ ̓Ἀδιτθ: 
Τ᾿ μόυς πάντας ϑυλλϑγισμα Ὁ ἡὶ δεικτικῶς δείκνυρᾳ- δοκεῖ γδ ψεῦ- τέων μετάληψιν εἰώθασι λέγειν, ὥσπερ ἢ ἤδη προειρήκαμεν, 

δὸς εἶναι τῶτο" τὰ β δ δ δεικτικῶς οἷόν τε ὺ δι ἐόυπ το ἐπι- 25 κτ' μετάληψιν ὅν οἱ τοῖῦ Ὑλαῖτϑα, ὡς ὺ πρόδεν εἰρήκαμεν" τ᾿ ποιά- 
σκεπτέον δ᾽ εἰ ὼ τὰ ἐν ταῖς μίξεσι πάντα, ἀὶ μὴν ἀνάπαλιν... 

φασὶ δέ τινες μὴ τῦτο εἶναι “ὃ λεγόμενον, ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα τὰ προ- 

βλήματα κα δεικτοιῶς δείκνυ ᾧ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς 

ἢ διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων, ᾧ ὑκ ἄλλα τινά ἐςι τὰ δεικνύμενα. 

τητα δὲ λέγον οἱ ἀπὸ τῇ. μᾶλλον ᾧ ἧττον ἡ ὁμοία δεικνύντες. .. 

ἐκῶν ἢ ἐπὶ τῶν τοιέτων συλλογισμῶν, ἃς ΨΦ ποιότητα λέγειν 

αὐτοῖς ἔθος, ἐπὶ τῶν κ᾽ μετάληψιν ὁ συλλογισμός, ἀλλ᾽ Κὶ τῶν 

ὑποκειμένων γίνε ἀλλὰ τῶν μεταλαμβανομένων. τώτων ὧν 

ΑἸεχ. ἢ. 107. 
455 τυτέςιν τῦ τε καθόλε καταφατικῶ ἢ τῷ μερικῶ ἀποφατικῶ. 
᾿: δείξωμεν ἦν ἢ ἐπὶ τύτων. Ιολι. ΒΆΐ]. ἢ αἰχχααι ὁ. ὅσοι κ ̓ μετάληψιν ἢ ἢ »τ' ποιότητα περὶ: τῶν ὑπεπολσο δεικνύσσιν, 

452 ἐν πᾶσι, φησί, τοῖς δι᾽ ἀδυνάτα συλλογισμοῖς δεῖ κοινόν τινα ἐπὶ δὴ τύτων ἕςαι ἡ σκέψις ἐκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀλλ᾽ ἐν τοῖς με- 

ὡ ὅρον ἕτερον ὄντα παρ᾽ ̓ἀμφοτέρυς τὸς ἄκρυς λαβεῖν" τύτυς » τἀλα μβανομάνοιε, ἐπεὶ ὺ ὁ συχλεβσμὸς τότων. ἡ δὲ ἐπίβλεψις 
ἐσήμανε διὸ τῷ εἰπεῖν “τῶν ὑπεμει συνεν ὅτοι ἡδ ἐξ ἀρχῆς ὑπό- 35 ᾧ ἡ ἐκλογὴ ᾧ ἐπὶ τύτων ἡ αὐτὴ ἔςαι ὁποίαν ὑπεγρώψαμεν. 
κεινἢ περὶ ὧν ἡ σκέψις, “ὃ «' ὁ ὃ ε΄, κοινὸν δὲ λέγει ὁ ὐχὶ ἀντὶ ΑἸεχ. ἔ. 109. 
τὸ μέσυ κοινωνίαν ἔχοντα πρὸς ἑκάτερον ᾧ δι᾽ ἑαυτῶ τὲς ἄκρυς ἐξ ὑποθέσεως ἡ οἱ διαιρετικοί, οἷ ὶ αὐτοὶ ἐν τοῖς κτ᾿ μετά 455 
συνδέοντα, ἀλλὰ κοινόν φησιν ἔν τε τῇ ἐπ᾽ εὐθείας δείξει παρα- ληψιν ἐξ ὑποθέσεως, ἡ οἱ ἐξ ὁμολογίας. δεῖν ἦν φησὶ τῶν ἐξ 
λαμβανόμενον “ἦν αὐὲν ᾧ ἐν τῇ δὲ’ ἀδυνάτου. Ιομ. ΡΒΪ. ὑποθέσεως προσεχεςέραν ποιεῖον,, διαίρεσιν. ἢ εἰπὼν τίνες τῶν 
ΕΊΧΧΙΥ ὁ. 40 ὑποθετικῶν θαθέρος ὑπάγονῇ τὴ ἐὐρβημνη μεθόδῳ (τε ἡ δι᾽ 

ἐπειδὴ εἶπε τίνι διαφέρει ὁ δεικτικὸς τῷ ἀδυνάτυ, ταῦτα, ἀδυνάτυ καὶ ὃ οἱ Φ' μετάληψιν, ὑφ᾽ ὃς πάντες οἱ λεγόμενοι ἀναπό- 
12. φησίν, ἐν τοῖς ἑξῆς ἀκριβέςερον εἰσόμεθα. γε δὲ ἐν τῷ δευ- δεικτοι, ἢ ἔτι οἱ »( ποιότητα), λέγει δεῖν ἐπισκέψαον, διελεῖν 

τέρῳ λόγῳ ἐκεῖ γη5 ἀὠκριβέξερον διεξέρχε) περὶ τῆς τύτων δια- ποσαχῶς οἱ ἐξ ὑποθέσεως λέγον. ἐκ ἡ τῆς οἰαιβέσφως δῆλον 
κρίσεως. ἰά. 10. ἔςαι εἴτε πάντας οἷόν τε ὑπάγειν τῇ ἐκκειμένη μεθόδῳ δ ὅση δει- 

ἐν τοῖς ἄλλοις, δηλονότι τοῖς ἐξ ὑποθέσεως " ἐπειδὴ ὃ ἔϑει- 45 κτικῇ εἴτε ὅ" δύξυσι δ οἱ δι᾽ ὅλων ὑποθετικοί, ὃς Θεύφραφος »(' 

15. ξεν ὅτι οἱ κατηγορικοὶ συλλογισμοὶ κα ὃς οἱ δι᾽ ἀδυνάτυ διὰ ταύτης ἀναλογίαν λέγει, οἷοί εἰσιν οἱ δι τριῶν λεγόμενοι, μηκέτι ὑπο- 

τῆς μεθόδω περαίνον,, νῦν φησὶν ὅτι ἢ οἱ ἄλλοι ὑποθετικοὶ συλ- πίπτειν τὴ διὰ τῆς ἐκλογῆς δείξει. λέγει δὲ αὐτὸς ὁ Θεόφραςος 

λογισμοί, ὅσοι κέχρηνἢ τῇ μεταλήψει, διὰ τώτων δείκνυν, τ ἀναλογίαν, ἐπειδὴ αἴ τε προτάσεις ἀνάλογοι ἢὶ “ὁ συμπέρασμα 

30 χρὴ ἢ ἠμ ἐκλογὴν ποιεῖον. ἃ δὲ “ἐν τοῖς ὑποκειμένοις" εἰρῆον, 

δύνα ὃ ἀντὶ τῷ περὶ τῶν ὑσθαελείκαν: ἔςι δ ὃ λεγόμενον, 

45) 

τ 
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ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 

ταῖς προταίσεσιν" ἐν πᾶσι γδ αὐτοῖς ὁμοιότης ἐςίν. ἢ ἐδὲ συλ- 
λογισμοὶ κυρίως ὼὸ ἁπλῶς ὡῶς ἀλλὰ “ὁ ὅλον τῦτο, ἐξ ὑποθέ- 

σεως συλλογισμοί" δὲν γδ εἶναι ἢ μὴ εἶναι δεικνύωσιν. .«. ἀναΐ- 

γον μώτοι ἢ οἱ δι᾽ ὅλων ὑποθετικοὶ εἰς τὰ τρία τὰ πρθἐιβημάνε 

410 

ὑπὸ “ὃ ηἰ λέγει ἡ τῷ ἰδίῳ; εἰ αὶ ὄν πᾶσιν, ἀεὶ τῶτο ὑπάρχει τοῖς 
ἜΣ] μόνοις αὐτοῖς ὑπάρχειν “ὃ ε΄" πάντα γδ ἐλήφθησαν οἷς ἔπε 
ἃ ε΄, ὡςε ἄλλοις αὶ δύναῦ ὑπάρξαι. πῶς ὧν φησὶν ἐξ ὑποθέσεως 

δεῖν λαβεῖν “ὁ ἀεὶ ὑπάρχον; εἰ δὲ τῷ ἰδίῳ, ψευδὴς ὁ λόγος" ΠῚ] δ 
ὁ ἡ; 

Ὁ - οἱ 2) ν1ΓὉ Τὴ δ ς- διι. --ὦ (Ὁ ὁ . Ν»- ἀξ νττονψετιος ἡ ΚΤ, ἰῴκι “{ [δ κίας ΟΥ̓Δ Ως, ἃ 

“οἴματα ἄλλῳ τρόπῳ, ὡς ᾧ Θεόφραςος δέδειχεν ἐν τῷ προΐτῳ 5 μόνῳ τῷ ἰδίῳ ὑπάρχει ὃ 2 "ἀλλὰ ὃ ἄλλοις πολλοῖς, ὸ μάμς« Οἵ . 2 
τῶν Προτέρων᾿ Αναλυτικῶν. ὭΣ δὲ Ξ ὅλων ὑποθετικὸς τοῦτος... οἷς κατ᾽ ὑσίαν ἵπῶ. ὥςε κάλλιον ἦν εἰπεῖν “μόνον δὲ ληφθείη . ΨΨΙΤ . 

τὰ, 19. ἦ ΜΠ ᾿ Θεόφραςος μέντοι ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Αναλυτυκῶν δεύτερον χῆμα 

ΤΕΥ ἘΌΝ ΕΡΊΝΝΝ 

“ Υ.- « -« λέγει ἐν τοῖς δι᾿ ὅλων εἶναι ὑποθετικοῖς, ἐν ᾧ ἀρχόμεναι ἀπὸ τῷ 
᾿ ᾿ αὐτῷ αἱ προτάσεις λήγωσιν εἰς ἕτερα, τρίτον δὲ ἐν ᾧ ἀπὸ δια- 

τοῖς Υ ὰ ε΄ ὑπάρχειν." 

τυτέςξιν τῶν λοιπῶν τρόπων, τῷ ἀφαφώς, τῦ καλώς, ἘθῊΣ 

ὠφελίμως, τῷ ἐπαινετῶς, ἢ τῶν τοιύτων" ἐλέγετο 7) ἐν τῷ ἢ 

φόρων ἀρχόμεναι λήγυσιν εἰς ταὐτόν. ἀνάπαλιν δ᾽ ἡμεῖς ἐξεθέ- 10 περὶ Ἕρμηνείας ἀπείρυς εἶναι τρόπως. Τοῖι. ῬΆΪ]. ἢ αχχν ὅ. 
μεθα. ἀλλὰ περὶ μ' τύτων ἰδίων πρόσεςι λέγειν, νῦν δ᾽ ἐπανι- 
τῴν ἐπὶ τὴν τῆς λέξεως ἐξήγησιν. ΑἸεχ. ἔ, 109 ὁ. 

᾿ς ἀπορεῖ δὲ ἐν τύτοις ὁ ̓ Αλέξανδρος περὶ τῶν λεγομένων παρὰ 

τῷ Θεοφράξῳ ὁ δι᾿ ὅλν ὑποθετικῶν" ἀ δ δέον ὃ ὅτοι κατηγορικῖ 

τὸς τρόπους κατηγορίας εἴρηκεν" αἰεὶ γδ κατηγορῶν. ΑἸοχ, 

{111. 

δείξει ἃ π᾿ Μεῖ- ἐλίγον ὅ ὅτι ἡ εἴ τις ἐπινενόης τοῖς ἄδλώμις δὲ 

ἄλλη μέθοδος, ἄχρηςός ἐςιν εἰς ἀπόδειξιν" ᾧ νῦν δὲ γὐπμρε " 

συλλογισμῶ, ὥςε ἐδὲν χρησιμεύσει πρὸς τύτυς ἡ τ ἐλ όυ κρὸς 45 τῦτο κατασκευάζει. Το. ΡΒὶ}. δ χχν ὃ. 

μθοδος. δι᾽ ὅλν δὲ ὑποθετικὲς ἐκάλει ὁ Θεύφραςος τὸς καὶ ὃ τὰς 

προτείσεις ἡ Ὁ ὰ συμπέρασμα ἐξ ὑπυθέσεωις λαμβάνοντας, οἷον εἰ 

ἃ «΄ καὶ ὃ β', εἰ δὲ ὃ β΄, ἡὶ ὃ Ὑ᾽ εἰ ὃ α΄ ἄρα, αὶ ὃ γ. σκόπει γδ 

εἰπὼν περὶ φιλοσοφίαν ἐσήμανε τις ὄντως εὐὐλρζηνδναε 

ᾧὶ ἐπιςημονικῶς (φιλοσοφίας γδ ἴδιον ὄργανον ἡ λογική), διὰ δὲ τῷ 

εἰπεῖν ὼ τέχνην ὁποιανῶν τὰς λοιπὰς ἐδήλωσεν, εἴτε λογικὰς εἴτε 

ἢ βαναύσυς. “ὃ δὲ “ὃ μαθημα" ἴσως καθολικώτερόν ἐςι τῶν ὅτι ᾧ ὃ συμπέρασμα ἐξ ὑποθέσεως εἴληπῦ. φασὶν ἦν πρὸς τῶτο 
ὅτι ἐδὲ ὅλως εἰσὶ συλλογισμοὶ οἱ δι’ ὅλω ὑποθετικοί" ἀκολυθίαν 20 ἄλλων. ἰά, ἣς 

.Ἃ μόοψ σημαίνυσι" ὦσε ἢ μέβοδος κοινή ἐφιν ἐπὶ πάντων τῶν ἀληθές ὺ δεωιτικοὶ οἱ ἐκ γώυς, ἐκ διαφορᾶς, ἐξ ἰδίυ, ἐξιθ. 

συλλογομῖν, ἔλεγε δὲ ὁ Θεόφραςο ςος ὅτι δύνανῃ αὶ ὅτοι ὑπὸ τὰ ὁρισμῶ, ἐξ αἰτίν" ἂν δὲ ἢ ἥ διὰ τῶν πρὸς δόξαν, τυτές! διὰ τῶν μὴ 

τρα “ήματα ἀνάγενχ,. .. δυναὴν δὲ 9 κατηγορικὰς λαβῶν ἐνδόξων, διαλεκτικοί. ἡ δὲ τῶν ἐνδόξων προτάσεων ἐκλογὴ ὁ ὁποία 
ἀμφοτέρας. κἀκεῖνο δὲ ἔςιν εἰπεῖν, ὅτι εἰ ἐξ ὑπεθέσεως τὸ ὁ συμ- τίς ἐς, εἴρη αὐτῷ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπικῶν ἐπὶ πλέον, ὥσπερ 

πέρασμα εἴληπῇ καὶ ὃ ὑκ ἐξ ἀνάγκης, ἐπειδὴ κα ἢ τῶν προτάσεων 25 ὄν ὼ ἡ τῶν δερετικῶν ἐν τοῖς φέροις ̓ Αμλύβμες: ΑΙεχ, 5.111 ὁ. 

ἑκας, δῆλον ἄρα ὅτι εἰ ἐδελήσωμεν ἀνάγκην ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ, εἰπὼν “ἢ ἐπισήμης" ἀντὶ τὸ ἢ ἐπιφήμας πλείυς, προδἐθηρέν ὅρα 

ἵκ τῷ ὄντι ᾧ συλλογισμὸς γένη, δεῖ ἑκάςην τῶν προτάσεων ὅτι καθ᾽ ἰκάονν ἐπισήμην ἴδιαί εἰσιν αἱ ἐκλογαὶ ἢ ἴδιά ἐςι τά τε 

κατηγοροιῶς ἀποδεῖξαι. εἴρη γὃ ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ τῶν ὑποθε- ἑπόμενα ἡ τὰ οἷς ἔπε καὶ τὰ πὰ ὑπιίρχοντα. διὸ ἑκάφης ἐ ἐπι- 
τοιῶν ὅτι πολλάκις μόνον ὰ ὰ συνημμένον ἜΞΕΡΗ ἘΣ Νὴ ἢ ἡ φήμης ἐςὶ τὰς ἰδίας ἀρχάς, ἐξ ὧν αἱ προτάσεις τε ἡ οἱ συλλο- 
πρόσλογψψις, λογψις, πολχάκις δὲ ἡ ἀ ὼ ἀμφότερα. , ῬΊΗΙ. ξαχχυ. 30 γισμοί, παρέχειν τε ὦ ἐκλέγεν. τῷ δὲ “ἴδιαι γδ καθ᾽ ἑκαςν»" 

οἷ δυνατόν, φησίν, ἔνια τῶν πριβλημάτων, λέγω δὲ τὰ καθόλυ, λείποι ὧν “ὃ “εἰσίν, ἵνα ἥ, ἥ, ἴδιαι δὲ καθ᾽ ἑκάςην εἰσὶ τῶν ἐκλογῶν 

ἡ ἄλλως συλλογίσανχ, λέγω δὴ ἐξ ὑνπερ ὺ τὰ μερικὰ συνελο- αἱ πλείως, ἐπείπερ ᾧ κοινά τινά ἐςιν αὐταῖς, ἀλλὰ τὰ πλεῖξα ἴδια. 
μην . ἐξ ὑποθέσεως δὲ λέγε ὑχ ὅτι ὑποθετοιῶς, ἀλλ᾿ ἰά. 15. 

ὅτι καθ᾽ ὑπόθεσιν λαμβανόντων ἡμῶν τι. 4 'ν. ἐνταῦθα ἃ ὁλοχερέςερον, φησί, παραδεδιύκαμεν τὴν μέθοδον 46 
46 δεῖ τῇ ἐννοίᾳ τροδέχειν τῷ φιλοσόφυ ᾧ ὅτω ὃ ὑὸν! νοῆσαι" 35 τῆς εὐπορίας τῶν προτάσεων, μερικωώτερον δὲ ᾧ ἀκριβέξερον ἐν δ 
ὡ δ ἀκριβῶς Ψ τ λέξιν εἰρηῦ. βύλεῦ ἡ) εἰπεῖν ὅτι εἴ τι ἴδιον τῆς Τόποις περὶ τύτων διειλήφαμεν" ταύτην γαρ φησι διαλεκτι- 

ὑπάρχοι ἐν τοῖς η΄ ὥςε πβμῷ ὸ ε΄ αὐτῷ ὑπάρχειν, ἔςαι διὰ τὴν κὴν πραγματείαν, Ιοῖ. ΡΒ]. ἢ υχχυι. 

ἀντιςροφήν, ὡς εἴπομεν, ἃ α' παντὶ τῷ : . εἰ δ εἴη ὁ αὶ ε΄ ἄνθρω- εἴρηκε δὲ περὶ ἐκλογῆς προτάσεων ᾧ ἐν τῷ πρώτῳ ὺ ἐν τῷ 
πος, τὶ δὲ τῶν η΄ γελαςικόν, μόνον Α' ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει τῶ τελευταίῳ (τῶν Τοπικῶν). ΑἸεχ. ἢ, 112. 
ἡελαςυιῷ, ὁ μότοι μόνῳ τῷ γελαςικῷ" ὑπάρχει γδ τῷ λογκῷο ὠ βϑύλεῦ διὰ τύτων ἐξυμνῆσαι τὴν παρ᾽ αὐτῷ παραδεδομένην 46 
θνητῷ ᾧ τῷ ὀρθοπεριπατητικῷ ᾧ πλατυωνύχω ᾧ φιλοσόφῳ ἢ μέθοδον" ἐδεὶς γάρ, φησί, τῶν πρὸ ἡμων ταύτην ἠπίξατο, ἀλλ᾽ “ὦ 
μυρίοις ἄλλοις. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι ἐδὲ τῷ γολαφοιῷ μένον ὁ ἄν- ἐκέχρηντο πάντες τῇ διαιρετοιῇ μεθόδῳ, ᾧ διὰ ταύτης ἐνόμιζον ᾿" | 

θρωπος ὑπάρχει (ὑπάρχει γὺ ἡ “ὃ ζῷον ἡ “ὃ λογιςικὸν ἢ τὸ ἐπάνω), δεῖν ἀποδεικνῦναι. αἰνίέττεοχ, δέ φαὰ αὐὸν εἰς Πλάτωνα. φαί- 
λέγω ὅτι καλῶς φησὶν δ ὅτος" ἐν δ τῷ ᾧ ἀνθρώπῳ πάντα περιέχεἢ τῷ δὲ ὁ Πλάτων ἐξυμνῶν Κα τὴν διαιρετικὴν μέθοδον, ὶὶ μάλιςα 
τὰ ἐπάνω. ὅτι δ ἐκ ἔρρωῦ κτ' τὴν ὑνὰαν τὰ φιλοσόφε ἡ ἡ λέξις 45 τὺ γ᾿ ἀντίφασιν ὑροίάνη! ὡς ἀφυκτοτάτην σαν, κα μέντοι γε 
ἡ λόγυσα “μόνοις δὲ ληφθείη τοῖς η΄ ὃ ε "ὑπάρχειν," ἢ ἐνταῦθα Ταυτιν ἀποδευιτικὴν εἶναι λέγει" σαφῶς γδ οἶδε διαφοραὶν διαιρε- 

δον. βύλεῦ γάρ τι ἴδιον ἐπ ἐν τοῖς η΄, ὦςε ὼὸ ἐντιςρέφειν τικῆς ἢ ἀποδειιτικῆς" τέσσαρας γάρ φησι μεθόδως εἶναι »Φ φιλο- 

πρὸς “ὁ ε΄. “ἃ ἦν μόνοις τοῖς η΄ “ὁ εἰ ὑπάρχειν, πότερον πᾶσι τοῖς σοφίαν ὄργανα τῆς διαλεκτικῆς, διαιρετικὴν ὁριςυεὴν ὠποδειοτ!» 

ὶ Ζ2Ζ2 

-- “2 
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κὴν ἢ ἀναλυτικήν. ἴσως ὅν εἷς τινας ἄλλως αἰνίττε τὴν διαιρε- τέλεον δὲ ἄχρηςον τὴν μέθοδον ἔδειξε διὰ τύτων τὴν διαιρε- 46» 
τυκὴν ὠποδειιτικὴν νομίζοντας... μικρὸν δέ φησι μόριον εἶναι τὴν πρὸς συλλογισμέν" τεττάρων 75 ὄντων προβλημάτων, περὶ 

τῆς μεθόδυ τῆς συλλογιςικῆς τὴν διαιρετικήν, ὅτι κυρίως ἀπό- ὅρυ, περὶ ἰδίων, περὶ γένυς, περὶ συμβεβηκότος, περὶ ὠδενὸς τύτων 
δειξις γίνε διὰ τῶν ὁρισμῶν, οἱ δὲ ὁρισμοὶ γίνον ἐκ ἄνευ τῆς ἔδειξεν αὐτὴν συλλογζομέον. ΑΙαχ. ἢ 114. 

διαιρετικῆς, ὥςε μόριον βραχὺ τῆς ἀποδεριτικῆς ἐςὶν ἡ διαιρετική. 5 δέδακῷ ὃ ὅτι ὅτε πρὸς ὰ δάᾶξαι τὰ να' συμβεβυρὸς ὑκάῤ-ἀοὴ 
ἢ ἄλλως μικρὸν μέριόν φησιν αὐτὴν εἶναι τῆς παραδεδομένης χοντα ἢ τὰ ἴδια χρησιμεύσει, ἢ ὅτι τῶν προβλημάτων μόνον “ὁ 
μεθόδυ, ὅτι εἰ ᾧ συγχωρήσωμεν, δι᾽ αὐτῆς ἀποδείκνυἢ “ὁ καθόλν καθόλε χάταφατοον δοκεῖ ἢ δειινύναι, κα ὴ ὅτι τὺς ὁρισμὸς ἐπαγγεῖ»- 
καταφατικόν" δὲν ἡ) τῶν λοιπῶν δειχθήσεῦ. ἢ ὅτι ἐδὲ τῶν λομένη δερινύναι τύτυς Κ' ὁ δείκνυσιν ἀλλ᾽ αἰτεῖ, ἄλλο δέ τε; 
συμβεβηκότων τι ἐδὲ τῶν ἰδίων, οἷς δείξει, ἀλλὰ μόνον τὰ κατ᾽ δείκνυσιν ὃ μὴ βύλεῦ, ἢ ὅτι ἐδὲ περὶ γενῶν ὅτι τόδε τῦδε γένος 
ὀσίαν ὑπάρχοντα. Ιοῖ. ΡῺΠ. ἢ Χχν!:. 10 ἐνδέχεῦ διὰ τῆς διαιρετικὴς μεθόδυ ἀποδεῖξαι. εἰ δέ τις λέγοε 

λέγει ἃ ἅ " περὶ τῆς διαιρετικῆς ἥ Πλάτων ἐ ἐχρήσατο. .ν. πρό- ὅτι ἀδὲ διὰ τῆς τῷ ᾿Αριςοτέλως μεθόδυ ἔςι τὰ γένη ἀποδέϊξαι, 

χεῷ δὲ αὐτῷ δεῖξαι ὅτι ὠδεὶς τῶν πρὸ αὐτῷ περὶ συλλογισμῶν ἴξω ὅτι ᾧ εἰ μὴ ἀποδεικτικῶς ἔςιν αὐτὰ ὠποδεῖξαι, ἀλλ᾽ ὧν γε 
ἣ ἣν ̓  ἣ ἢ ἐπρωγματεύσατο. τῶτο δὲ δείκνυσιν ἐκ τῷ τὴν διαι- παρέδωκεν ἐν τοῖς Τοπικοῖς τόπυς τινὰς δι᾽ ὧν δυνα ὃν διαλεχτι- 

ρετικὴν ἧ ἐχρῶντο οἱ πρὸ αὐτῇ μόνη (ὅτοι δ᾽ ἦσαν οἱ περὶ Πλα- κῶς τὴν περὶ τῶν γενῶν πΐςιν ποιήσας. Τοῖι, ῬΑ. ἔτχχνται ὃ. 

τωνα) πρῶτον Κα ἄχρηςον εἶναι πρὸς συλλογισμόν. ΑἸεχ. [.112.. 15 πέρας ἀπείληφε “ὃ δεύτερον τῷ βιβλίαυ τμῆμα, τῶτο δέ ἐςι 46) 
““- ἀεί, φησί, ἃ συμπέρασμα “ὃ ἐν τύτοις καθολικωυίτερόν ἐςι τὸ “ὃ περὶ τῆς εὐπορίας τῶν προτάσεων. ἐντεῦθεν λοιπὸν ἐπὶ ὃ τρίτον “Σ 
Ξ᾿. ππροκειμένυ. ὰ ὃ ἄνωθεν ἀντὶ τῷ καθολικώτερον. Ιοϑ. Ῥμΐ. μεταβέβηκε, τῶτο δέ ἐςι πῶς ἂν δυνηθείημεν τὸς ἢ παρὰ τοῖς πα- 

-ς ξιαχχνιδ. λαιοτέροις συλλογισμείς, ἢ ὅσυς ἡμῖν οἱ προσδιαλεγόμενοι πλέκυσιν, 

ὩΣ δείκνυσι δ «ὐὴς ἐν τῇ ̓Αποδεικτικῇ ω 10 εἰ 2 4) ὅτι ἀδύ- ἀνάγειν εἰς τὰ προειρημένα τρία ήματα. Τοῖι. ῬΆΙ. δῷ χχναι, 
36. γατόν ἐ ἐςιν ὁρισμῶ ἢ γένυς ἀπέδειξιν." γενέ, ὅ ἧπερ αὐτοὶ ὡς δυνα ὃν 20 ἀπὸ τῆς μεθύδυ τῆς νῦν παραδεδομένης ἡ ̓Αναλυτικὰ ἐπι» 

:- πείθειν τὸς ἄλλες ἐπεχείρυν... εἶτα ἃ »τ' μέρος ἐδόκυν ἀπο- γράφε τὰ βιβλία. αὶ τῶν ἁπλῶν δὲ μένων ἀλλὰ ἢ τῶν συνθέ- 

ἰ τῶν Ἔ δεικνύναι, ταῦτα συμπλέξαντες ἢ μὲ τῷ γόυς ἐνόμιζον δύνα)», των ὑτυγρεψη τὴν ἀνάλυσιν. καὶ ταὐὸν δέ ἐςιν ἐνέης τε λόγυς 
ΠΕΡ κατηγορεῖν ἡ ὕτως ἀποδεικνύναι τὸς ὁ ὁρισμές. δέδεικῇ δὲ ἐν τῷ εἰς τὰ χήματα, ὡς χει τ τὰ ̓Ἰθθψρενν δύο τὰ πεν 

Ὶ περὶ ὁ Ἔρμῆπμαξ (ε. 8) ὅτι καὶ τὰ κατηγορείμενα κτ' μέρος πάντως ᾿Αμη μένων δ λόγων. εἰς τὰ ὁ χήματα, δ ᾿ᾧ μέθοδον ὑπογρα ὑπογράψιαι δι᾽ ἧι 

δύναῦ αὶ ἅμα κατηγορεῖ, 1ά. 15. 25 πάντα τὰ ὁ πριβχήματα ἃ ἀναλύειν καὶ ὺ ἀνάγειν δυνησόμεθα." ὁ ἃ 

ΕΝ δύο ἦν ἠγνόουν οἱ χρώμενοι. τὴ διαιρετικῆ, ὅ ὅτι τε ὕὅτως οἷόν τε τὴ ἐμάθαδον. τῷ ἀνάγειν ἢ τὴν ἐπιςήμην ἔων εἷός τέ ἐςι ἢ νὰν 

ἦν συλλογίσαςν, διάφορα" ὰ δ δ ὅτι ἀντὶ τὸ τί ὁ 5 ὃν ὁρισ- μήπῳ Ὑνωρίμας ἀνάγειν, ὁ δέ τινας ἔχων ἃ ἀνηγμέρις τύτυς ἂν 

“ ὡς ᾧοντό τε ᾧ ἐβύλοντο" ἔτι τε ὅτε ὅτι ὅτως ἐνεδέχετο τῇ ἀναΐγοι μόνυς, ὡς ἂν ἔχων τήρησιν ἀναίτιον Τὸν ἐξεῖην. 

διαιρετικῇ χρωμώνυς συλλογίζενϊαί τι, ὡς εἰρῴκαμεν. ΑΙεχ. ὑπογράφει δὲ τὴν αὕτην ταύτην μέθοδον ᾧὶ Θ εόφραςος ἐν τῷ ἐπι- 
4.112 ἃ. 30 γραφομένῳ περὶ ̓ Αναλύσεως Σξυλλογισμῶν. ΑἸεχ. (. 115. 

46δ6νλ νῦν πάλιν βύλεῦ δεῖξαι ὅτι ἡ ὠμέθοδος ἡ ἀγωγὴ τῶν διὰ ἐν αὐτῇ Χέγει τὴν ἐλάττονα, δίίτι, ὦ ὡς εἶπον, περιέχεῦ ἡ476 
μὰ τῆς διαιρετικῆς συλλογιζεμόων ἃ ὃ ἐναντίως ἔχυσα τῇ ἢ αὶ ἀλήθειαν ὌΩ ὑπὸ τῆς μείζονος ὁμοίως ἐπὶ τῶν καταφατικῶν ἡ ἀπο- 1: 

φυχλογίσθιη μεθόδῳ" ἐν μ ΑΛ τοῖς κυρίοις συλλογισμοῖς ὁ ὁ μέσος φατικῶν. ΙοἈ. ΡἈ]]. ἢ. ΤΣΧΙ͂Σ: 

ὅρος, δι᾿ ὅ ᾧ συνάπτονῆ οἱ ἄκροι, μερικωτερός ἐς! τῷ ῶ μείζονος ὅρυ, λέγα ἂν διὰ τῷ “δι᾿ ὧν αὖ περαίνον!" ἢ περὶ τῶν ἐν χων ἐν 

; ᾧ τῦτο εἰκότως. ΙοἈ.. ῬΆΠ. ἢ ΤΙΧΧΥῚ ὃ. 35 βεδμάτων τῶν οὐ εβωμδον ἐπὶ ταῖς ἐν μέρει πελτεξε ᾽ς Ἔα 

46 Ὁ ὲ δ΄ ἄρα ἣ γ΄ ἐξν ἢ β΄, τυτέςιν ὃ ἄνθρωπος ἢ ἢ θνηὲν ἢ ἀθά- οἷς δ συλλογισμοῖς ἐπὶ μέρυς εληπῷ πρότασις, ἐν τύτοις ἢ “ὃ 
3. γατον" ὥςε μέσον ὶ “ὃ ζῷον, μεζων δὲ ὅ ὅρος ὲ θνητόν, ὃ ὃ βύ- συμπέρασμα ἐν ν μέρει. τῶτο δὴ ὃ συμπέρασμα διὰ τῆς καθόλιν 
λονῇ ὑπάρχον δέξαι τῷ ἀνθρώπῳ. ἢ δῆλον ὅ ὅτι τῦτο (ὦ ἐκ ἔδει- περαίνεῦ, διὰ “ὃ ἀδύνατον εἶναι ἄνευ τῆς καθόλε γενέωχ, συλλο- 

ἕαν ἀλλὰ ἄλλο τι" ἢ γδ θνηὸν εἶναι “ἐν ἄνθρωπον ἣ ἰόν, γισμόν. ΑἸεχ. ἢ. 115 ὁ. 
1οἈ.. ΡἈΪ]. ἢ Χχυτι. Ὁ ἐλ (τῦτδ) ἐςι ἢ “ ᾧ αὐὸς παρατίθεῦ παραλίγματοριῃ, 

46Ὸλ᾽ ᾽  τντέςι ἐν ἄνθρωπον καὶ ΙΑ τὰς διαφορὰς ἄκρα" λαμβάνει δ ὃν τὸ μὴ ἐσίας ἐναιρυμέρης μὴ ἀναιρεϊοκ, ἐσίαν. ἐξ ὧν δέ ἐξί τιν 
ἂ᾿ ἄνθρωπον ἐλάττονα ὅρον, “ὃ δὲ θνηὸν ᾧ ἀθάνατον ἢ ὑπόπυν ἢ ἀναιρυμένων, αὶ “ὁ ἐκ τύτων φθείρεϑ᾽" ἐκ 8 τύτων ἀνωγκαῖον ἱὦ 

ἅπυν βεζονά. 14, 15. τὰ ὑσίας μέρος εἶναι ἀσίαν, ὁ μὴν συλλογιςικῶς δέδεικἢ, ἀλλ᾽ 

4“ τὴν ἄλλην ὁδόν" τυτέςι τὴν λοιπή, λέγω δὴ τὴν μέχρι ἐλλείπυσί τινες προτάσεις πρὸς “ὃ γενέο! συλλογισμόν, τυτέζω 

ἍΑ τῶν Ὁ διαίρεσιν... πᾶσαν ὧν ταύτην τὴν ὁδὸν ποιῶνῇ μὲὴ 46 ὑχ ἃ ἔδει ληφθῆναι κεῖνἢ ἀλλ᾽ αἱ δ νυων υϑδο ταῖς ἐξ ὧν ἂν 

συνορῶντες μηδὲ ἐ ἐκ ποίων εὐπορῆσαι δυναὸν εἰς ἀπόδειξιν τῶν δειχθείη τι συλλυγιςικῶς, τὶ δὲ ἡ ὺ παρε. ἂν δὴ εἰς ἐκείνας 

διαφορῶν, ὧν τὴ συμπλοκὴ ἐν ὁρισμὸν ποιῆσαι βύλον). ΙΟΆ. μραληφθοσῦ αὖῇ αἱ ἐγκείμεναι ἡ προσληφθείη “ὃ λεῖπον, συλ- 

Ῥμΐ!. δ υχχυπ ὅ. | λογισμὸς ἔξαι. Αεχ, δ. 117. 
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44. δδέδεικἢ γ5 ἐν τοῖς περὶ τῶν τριῶν χημάτων ὅτι ἀδύνατον ἂν ὧν μεταλάβωμεν ἀντὶ τῆς ὑγείας ᾧ τῆς νόσυ “ὃ ὑγιαῖνον48ο 
ἘΔ ἐκ δύο μερικῶν συλλογισμὸν γενέωζ,, δέδευκἢ δὲ ὅτι αἱ ἀπροσ- ἢ “ὃ νοσῶν, ὁκ ἔξαι ἀναγκαία καθόλυ ἀποφατικὴ ἀληθὴς ἡ χε 

διόριςοι ἰσοδυναμῶσι ταῖς μερικαῖς" ἐν ἦν ταῖς ἐγκειμέναις προ- γυσα “ἃ ὑγιαίνειν ἐξ ἀνάγκης ὀδενὶ νοσῦντι. ἕνεςι δὲ ἢ ἐπὶ ταύ- 
τάσεσιν ἀπροσδιορίςοις ὅσαις “ὃ ἀναγκαῖον καὶ συλλογιςικῶς συνῆκἢ, της τῆς συζυγίας τὰ αὐτὰ εἰπεῖν, ὅτι ἐδὲ ἡ πρότασις ἁπλῶς ἡ 

ἀλλὰ διὰ τὴν ὕλην αὐτήν. ΙΒ. ῬΑ, Ε αἰχχιχ ὅ. 5 λέγυσα ὑγεία κτ' πανὸς ἀνθρώπυ, ὅτι μηδὲ ἀληθὲς εἶναι δύναἢ 
ἅι εἰπὼν πῶς δεῖ τὸς συλλογισμὸς ἀναγαγεῖν εἰς τὰ χήματα... “ἃ πᾶς ἄνθρωπος ὑγεία ἐςίν. ὥςε διὰ τῶτο καὶ καλῶς οἱ ὅροι εἰσὶ 
Ἰδιγῦν διδάσκει ὅτι γίνε ἀπάτη παρὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς τῶν ὅρων κείμενοι, ἀλλὰ χρὴ μεταλαμβάνειν τὰς ἕξεις εἰς τὰ νῷ τὰς ἕξεις. ᾿ 
θέσεως" πολλάκις δ τῶν ὅρων συλλογιςυκῶς κειμένων ἀρκεῖν ΑἸεχ. ἢ 120. 

οἰόμεθα, τῦτο εἰς συλλογισμῶν γώεσιν" πρότερον ἡ) ἐπὶ τῷ ἀναγ- ἐὰν τὰς ἕξεις λαβὼν συμπλέξω ἐν γ᾽ “ήματι “ὃν συλλογι- 486 
. καίν ἢ τῶν ὅρων μὴ συλλογιςικῶς κειμένων ἐδόκει συλλογισμὸν 10 σμόν, συνάγεῦ ψευδὲς συμπέρασμα, καὶ καθόλυν αὐὸ ἀλλὰ κ᾽ δ 

ἡννεῶχ, διὰ “ἃ ἀναγκαῖον, ὡς ἐφ᾽ ὧν παρέθετο ὑποδειγμάτων. ἐνδεχόμενον. οἷον ὑγίειαν ἐνδέχεἢ μηδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν, νό- 
πολλαίκις δὲ οἱ ὅροι συλλογιςικῶς κεῖνἢ, παραλείπε; δέ τι τῶν σὸς παντὶ ἀνθρώπῳ ἐνδέχε͵ ὑπάρχειν, ἢ ὅσον ἐπὶ ταῖς προτάσε- 
παραπεφυλαγμώνων εἰς τὴν τῶν συλλογισμῶν γένεσιν " εἶτα ἀλη- σιν ὑγίειαν ἐνδέχεῦ μηδεμιᾷ νόσῳ ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ ἐκ ἐνδέχεἶ), 

δὸς ὄντος τῇ συμπεράσματος, εἰ ὅτω τύχοι, οἰόμεθα ἢ συλλο- ἀλλ᾽ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν. κῷ' ἃ ἐνδεχόμενον ἦν ψεῦδος, Το, 

γιξικῶς αὐ συνῆχθαι διὰ “ὃ ὡς εἶπον συλλογιςικῶς κεϊοὶ, τὲς 15 ΡΆΪ]. ἢ υΧΧΧΙ ὃ. 

ὄρυς, οἷον εἰ “ὃ α' ἔπε τῷ β΄ αὶ ὃ β' τῷ γ΄, ἤδη ἡ ὃ α΄ τῷ -ς αἴτιον δὲ τύτυ πάλιν “ὃ μὴ καλῶς εἰλῆφθαι τὺς ὅρυς τὺς 
πεὸχ διὰ τὴν τῶν ὅρων θέσιν. “ὃ δὲ ἐχ ὕτως ἔχει" ἐπὶ πλείξων ἄκρυς τὸς κατηγορυμένυς τῷ ἀνθρώπυ" αὶ ἡ) τὴν ὑγείαν χρὴ λα- 
Δ ἐλέγχεῦ ψευδὴς ὁ λόγος. λέγω δὲ ὕτω, φησίν. ὁ ̓ Αριςομέ- βεῖν ᾧ τὴν νόσον ἀλλὰ “ὃ ὑγιαῖνον ὶ “ὃ νοσῶν. ὕτως δ λαμβα- 
τῆς διανοητές ἐςιν ̓ Αριςομένης" ἔςι γ5 τῷ ᾿Αριςομένυς διάνοια. ὃ νομένων αὐτῶν ἀληθεῖς αἱ προτάσεις ἐνδεχόμεναι καταφατεὴ κα- 
διανοηὸς ᾿Αριςομένης ἐἰεί ἐξιν" ἀεὶ γάρ ἐςιν ἡ τῷ ᾿Αριςομένυς 20 θόλυ, ἐκείνως δ᾽ ὅ... ἀξιοῖ δὲ καθόλν ἡμᾶς ἐν ταῖς τῶν τοιό- 
διάνοια, εἰ ἡ ἄλλοτε ἐν ἄλλῳ. ᾧ συνάγεῦ ψεῦδος, ὁ ἄρα ̓ Αρι- 1τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεσι τὸς ὅρυς ἐκτιθεμένυς μὴ τὲς ἕξεις 
ξομένης ἀεί ἐςνν. καίτοι οἱ ὅροι συλλογιςιχῶς κεῖνἢ ὶ αἱ προτα- [αὐτὰς ἐκτίθεθχ, ἀλλὰ τὰ να τὰς ἕξεις. σημειωτέον δὲ ὅτι γίνεταί ᾿ 
σεις ἀληθεῖς εἰσίν. ἡ Κὶ ἦν δύκησις τῦ εἶναι συλλογισμὸν παρὼ ᾿ ποτε ἀπάτη ἢ παρὰ “ὃ “ν μέσον μὴ ὃν αὐὲν ἐν ὠἀμφοτέραις εἰλῆ- ' 
τὴν θέσιν τῶν ὅρων" ἀλλ᾽ ἐκ ἤρκει τῦτο μόνον, ἀλλὰ ᾧ ὃ δὲν θαι ταῖς προτάσεσιν ἣ τὴ λέξει μόνον, οἷον ἂν ληφθῇ “ὁ χρῶμα κ᾽ 
ΤΕ ΤΡΈΜΕΛΑΝ ὅην ΤΡ  ερῦ: ἐνταῦθα δὲ ἄμφω μερικαί εἰσιν" 25 πανὸς λευκῦ, “ὃ λευκὸν κτ' πανὲς κύκνυ" ὀκέτι ὃ “ὃ χρῶμα κῷ ; 

--«πὩῪ-τ͵, -.-.  - 

᾿ ἄπρι γάρ. ἴοῖ. ῬΏ. ἢ τχχχ. πανὺς κύκνυ" ὁ 5 ὁ κύκνος χρῶμα. αἴτιον δ᾽ ὅτι “ὃ λευκὸν ὁ 
4} ἐπ Ξ ζδειγμα τῷ αὐτῶ τίθησιν. ἐν ὑποθέσει δὲ ὁ λόγος" ταύὲὴν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν ἐλήφθη. ΑἸεχ. (, 120 ὃ. 
Ὧ. ὐπόκειἢ δ ὁ ἢ Μίκαλος μυσυιὸς ὧν αὔριον ἀποβαλεῖν Αὶ τὴν ἐπ᾽ ἄλλο τι μεταβαίνει, ὃ ἡ αὐὸ δεῖ παρατηρεῖν ἐν τῷ ἀνά-485 

μυσικήν, μὴ φθείρεον, δὲ αὐτός. Ιοῖι. ῬΆΪ. ἢ τχχχ δ. γεῖν τὸς συλλογισμὲς ἐπὶ τὰ χήματα.... καὶ δεῖ, φησί, νομί- 5 
4, δόξει ἡ) μηδὲν διαφέρειν ἀπροσδιορίςῳ προτάσει ἀντὶ καθο- 30 ζειν ὅτι πάντη τε ᾧ πάντως ὀνόματι δεῖ τὸς τρεῖς ὅρυς τῷ συλ- 
Ἀλικῆς χρήσαϑχ, λέγω δὴ ἀντὶ τ εἰπεῖν πᾶς ἄνθρωπος ζῷον, ὅτι λογισμῦ σημαίνεδχ," ἔςι δὲ ὅτε ὀνόματος μὴ εὐπορῦντες λόγῳ 
ἡ ἄνθρωπος ζῷον. ἰά. 15. ἘΞ ρ ν Σ Σ σημαίνωμεν τινὰ ἣ τινὰς τῶν ὅρων, οἷον εἰ βυληθείημεν δεῖξαι 

41) ἐπ᾽ ἄλλο μεταβαίνει ἐμοαρτημα. πολλαίκις 5 ᾧ συλλο- ὅτι τῷ ἰσοσκελῖς τριγώνυ αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. 
Δ ςιιῶς ἕκκεινῇ οἱ ὅροι κ᾿ τὴν θέσιν ἡὶ ἀληθεῖς εἰσὶν αἱ προτάσεις πρῶτον β ὄν αὐὸ “ἃ κατηγοριίμενον ὅρα πῶς ἐχ ἑνὸς ὄνομά ἐςιν 
ἢ μείζων πρότασις μία ἣ δύο παρείληπ, παρὰ δὲ τὴν λέξιν ἡ 35 ἀλλὰ λόγος. ζητῶντες δὲ “ὃν μέσον δι᾽ ὃ δεῖ συμπερᾶναι “ὃ πρό- ᾿ 
ἁμαρτία γίνε " πολλάκις γάρ, φησί͵ τὰς ἕξεις ἀντὶ τῶν μετειλη- βλημα, ἐνταῦθα Α' εὐπορῶμεν ἐνόματι αὐὲν ἐκθέεν,, λέγοντες 

᾿ ᾧότων παραλαμβάνομεν, ἢ ἐντεῦθεν ψεῦδος γίνε... ἐν αὶ ἦν ὅτως “ἃ ἰσοσκελὲς τρίγωνον τρίγωνόν ἐςι, πανὸς τριγώνω αἱ τρεῖς 
Ι τῷ πρώτῳ ἡ τῷ δευτέρῳ χήματι τῶν ἕξεων ἐν τοῖς ὅροις κειμέ- γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσί͵ τῷ ἰσοσκελῶς ἄρα τριγώννυ αἱ τρεῖς 
Ι ον κῷ' ̓ Αριξοτέλην συνήγετο “ἃ ψεῦδος" αὐτῷ η5 δοκεῖ τῇ μεί- γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν" ἐὰν δὲ τὴν μείζονα θελήσωμεν. 
ζωι ἀναγκαίᾳ ὅση ἔπεῖχ, “ὁ συμπέρασμα, τῶν περὶ Θεόφραςον 0 κατασκευάσαι πρότασίν ποθεν, ὅτι πανὸς τριγωνυ αἱ τρεῖς γωνίαι 
ἐχ ὅτως οἰομένων, ἀλλὰ τῇ ἐνδεχομένη, ὡς εἴρη)" ἐν μέντοι τῷ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἐκέτι δυναίμεθα ὀνόματι “ὃν μέσον ἐκθές, 
τρίτῳ «ήματι » τὰ πᾶσι δοκῦντα παρὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ὃ δι᾽ ὃ συνάγεῦ “ἃ συμπέρασμα, ἀλλὰ δεῖ λόγῳ αὐτὴν ἑρμηνεύειν" 
ψεῦδος συνάγε. Τολ. ΡΗΪ], ἢ Τχχχ ὁ - ἸΙΧΧΧΙ. οἷον ὅτι πανὸς τριγωώνυ αἱ τρεῖς γωνίαι δύο ταῖς ἐφεξῆς ἴσαι εἰσίν, 

48. ' ὑγεία ἢ ἡ νόσος αἱ ἕξεις ἦσαν, “ὃ δὲ ὑγιαίνει ἢ “ὃ νοσεῖ πᾶσαι αἱ δύο ταῖς ἐφεξῆς ἴσαι ἦσαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, παντὸς ἡ Ἢ ἢ νόσος αἱ ἕξεις Ὦ φεξῆ ρ 
Ξ διαθέσεις κ᾿ τὸς ἕξεις. ὅταν ὧν τὸς ὅρυς τύτυς ἐκτιθώμεθα, ὴὶ 45 ἄρα τριγώνυ αἱ τρεῖς γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. Ιολι. ῬΆΙ]. 

κατηγορήσαντες τῇ ἀνθρώπου, καὶ τὰς ἕξεις αὐτὰς χρὴ λαμβάνειν ζ τιχχχτι. 

ἀλλὰ τὰς κ᾽ τὰς ἕξεις διαθέσεις" ἢ ἡ) ψευδῆ πρότασιν ληψό- ἕτερον πάλιν θεώρημα παραδίδωσιν. καὶ δεῖ, φησί, νομίζειν ὅτι.8. 
μεθα ἡ ἀσυλλόγιςος ὁ λόγος ἕςαι. ΑἸαχ. ἢ, 119 ὁ. πάντως δεῖ κατ᾽ εὐθεῖαν πτῶσιν τὺὺς ὅρους ἐκτίθεοχς. .. ἰςέον δὲ 

ΤΡ ᾿ 
"Δ “σὲ ἀνπχέρα 
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ὅτι ὅταν λέγη ἢ κατ᾽ εὐθεῖαν ἢ κατά τινα τῶν πλαγίων τὸς ὅ, ὅρυς “τῷ δ᾽ ὀγαβῶ ἐξὶν ἡ σοφία ἐπιςήμη" ᾿ δ ἡ πρότασις “ἡ τῇ 

ἐκτίθειχ, περὶ τῶν ἐν ταῖς προταζσεσιν ὑποκειμένων λέγει" οἱ δ ὠγαθῶ γνῶσίς ἐςι σοφία "" ἡ ἢ) ἐπιςήμη κα τῇ σοφίᾳ συνῆπῇ), ἐδέ, 
κατηγορέμενοι ἀεὶ κατ᾽ εὐθεῖαν τίθεν᾽ πτῶσιν, κἄν ποτε πλαγία ἐπὶ τῷ ὃ μέσυ ὅ ὁρυ μέρος, ἀλλ ὩΝ ὁ κατηγορύμενος ᾧ μείζων ὅ ἊΣ 

πτῶσις εὑρεθῇ ἐν κατηγορυμένῳ, πάντως ἢ εὐθεῖα νοεῖ ἔξωθεν, ἡ γδ σοφία ἐπιςήμη. παρ᾽ ὃ ᾧ ἀσαφεςέρα ἡ λέξις γέγονεν. ὅτι 
ἢ πάντως διὰ τῷ ῥήματος, εἴγε πᾶν ῥῆμα εὐθείας ἐςὶ πτώσεως, 5 γ) ὁ κατηγορώμενος ὅρος ἐςὶν ἡ ἐπιςήμη, ἐδήλωσε δι’ ὃ ἐπήνεγκε 
πλὴν τῷ μέλει ἡ μεταμέλει, οἷον Σξωκράτυς φιλοσοφῦντος ἡμᾶς συμπεράσματος. Ὑίνενχ, ἡ εἶπε συμπέρασμα ὃ τῷ ἀγαθῦ ἐπε- 
ἀκροᾶοχ, δεῖ" ἕνεςι γδ ἐν τῷ δεῖ ἡ εὐθεῖα δὲν γδ τέρα ἢ ἡμᾶς ςήμην εἶναι, ὃ ὃ ἐκ ἄν ν φυμπέρεεμα τ εἰ ἡ ἐπιφήμη. συνῆπτο τῇ 
δέον ἐςίν... πρῶτον μέν φησι ὃν μείζονα ὅ ὅρον, ἄκρον δὲ ὃν φοφίᾳ, ὡς ἕνα ᾧ μέσον ὅρον “ὃν ὅλον εἶναι. δύνα “ὃ “ἐπιςήμη" 
ἐλάττονα" κατα οβηθησθ ξένων δέ Φϑὴν ἀντὶ τῷ κατ᾽ εὐθεῖαν πρλξελεθεῦναι ὑπὲρ τῷ δεῖξαι ὅτι Ψ γενικὴν πτῶσιν λαββωσμῶν 

πτῶσιν" ἐν ταύταις γάρ εἰσιν αἱ κυρίως ἘΑΓηγοίαιν λέγω δὴ “δ 10 τὸ ὠγαθῶ ἡ σοφα: κατηγορεῖ," ὅτι δὴ ἐπιςήμη αὐτῆς ἡ σοφία, 

᾿ὑπάρχειν τόδε τῷδε, ὁ ἄνθρωπος ζῷον ἐςί. ἢ ὅτω ἃ ὁ διδάσκα- δύνα ὁ “ἐπιςήμη" ἡ ὠντὶ τῷ γαῦσιρ εἰβηκένα, ΑΙεχ. ἢ. 122 ὁ. 

λος. οἶμαι δὲ ἁπλείςξερον πᾶσαν κατηγορίαν λέγειν ἜΒΗ εἰπὼν ὃ ὃ βύλεῦ κόμα τῦτό ἐ ἐςιν, ὅτι ὃ ἅ "συμπέρασμα »{' Ὑενοκὴν δὴ 
δ ὡς ἀεὶ κατηγορηθησομένων ἀλλήλων, ἐπήγαγεν “ὁμοίως “ὃ προενήνεκῇ, ὃ κατ ΑΔ ρα, ὥσπερ ὶ ἡ ἐλάττων πρότασις" Τὸ τ᾿ 

πρῶτον τῦ μέσυ ᾧ τῦτο τῷ ἐχάτα." εἰ δὲ “ὃ κατηγορηθησόμενον συνῆκ ὅτι “ὃ ἀγαθὸν ἄρα ἐπιςήμη ἐςίν, ἀλλὰ τὸ ὠγαθῦ ἐςὶ 

ἃ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐκκεῖοῖς αὐτῷ ἐσήμαινε, παρέλκον ἦν “ὃ ἐπάγειν 15 ἐπιςήμη" ἡ μέντοι μείζων πρότασις κατ᾽ εὐθεῖαν ἐδιαι θείαι ἡ 

“ὁμοίως τό τε πρῶτον τῷ μέσυ ᾧ τῶτο τῷ ἐχάτυν" Ιοῖι. ΡΆΐ. σοφία γαρ, ἔφαμεν, ἐπιςἡμη ἐσύ. ΙοἈ. ΡΒ}. ἢ τ χχχσῖ, 
ΓΊΧΧΧΠ. βετιο ρέει τὼς προταίσεις, κα ὼ τὸ ̓  ἐλάττονα κατ ᾿ΑἸλδαν δ 

486 ὁσαχῶς, φησίν, ἕκαςον τῶν ὄντων εἶναι λέγε, τοσαυταχῶς εὐμενκα τὴν δὲ μείζονα κτ' γενυκήν, ἡ ὃ συμπέρασμα πάλιν 5 
Ὧι κατηγορεῖν ἄλλο ἄλλι ἐνδέχεδ. λέγει δὲ κά σον εἶναι τ᾽ τὰς κῷ' ὙῈν συνάγει. ἰὰ, ἴδ. 

τῶν ἐνομάτων πτώσεις" λέγεῦ δ Σωκράτης ἐςί, ἸΣωκράτυς ὄν- 20 ἡ μέντοι ἐλάττων κατ᾽ εὐθεῖαν προενήνεκ" τῶτο 5 ἐσή- 455 

τος, "Ξωκράτει εἶναι" ὁξάνις ὅν ἕκαςον εἶναι λέγε, δυναῦ ἀλη- μᾶνεν εἰπὼν “ἀλλὰ “ὁ ἀγαθὸν ταῦτα." ὅτω γα ἐλέγομεν, ὁ ὠγα- 3" 
θῶς εἶναι, Τρσαυταχίδς ὼ τὰς προτάσεις συμπλέξαι δύνα, ἢ θὸν ποιόν ἐςιν ἣ ἐναντίον. 1ὰ. 18. 

ἀμφοτέρας ὡσαύτως, ἣ τὴν ' ὅτως τὴν δὲ ὅτως. ΙοἈ. ΡΒ]. ὃ μώτοι ὠγαθὸν ἔκειτο ἣ ἐναντίον εἶναι ἢ ποιὸν κατ' ᾿ εὐδδαν 
ΊΧΧΧΙΙ ὅ. . πτῶσιν" τῶτο ἡ ἐδήλωσε διὰ τῶ εἰπεῖν “ἀλλὰ “ὁ ὠγαθὸν ταῦτα." 

482 ἢ ὁσαχῶς συντεταγμένων ἀλλήλοις τῶν ὅρων ἔςιν ἀληθὴ 25 ὧν ἐμνημόνευσε" αὶ γ5 ὠγαθὸν ἐναντίον ἢ ποιόν, ἄμφω κατ᾽ εὐ- 
" εἰπεῖν εἶναι τὴν πρότασιν, τοσαυταχῶς χρὴ τὲς ὅρυς ἐν ταῖς προς θέαν. ΑἸεχ. ἢ. 128. 

τάσεσι πειρᾶονς συμπλέκειν ἀλλήλοις ἡὶ λέγειν ὑπάρχειν “ὃν ἔτε- τυτέςιν ἐδὲν κατ᾽ εὐθεῖαν πτῶσιν προενήνεκῆ. ὸ ὅρα πῶς 482 

ρον τῷ ἑτέρῳ: ΑἸεχ. ἢ. 122. : δ κατηγορεῖος “ὃ κατ᾽ εὐθεῖαν πτῶσιν κατηγορεῖογαί φησι, διὸ ἡ Ὁ 
485 τυτέςιν αὶ κατ᾽ εὐθεῖαν ὑπάρχειν τῷ β΄ ἃ «α' ἣν δ ση- ἀνωτέρω ἔλεγε “ὃ “ὡς ἀεὶ κατηγορηθησομένων᾽ (ρ. 48 α 41) ἀντὶ 

᾿ μαίνει αὐτῷ ὃ οὐχ ὡς τὰ μώταν ὡς εἴ τις ἔλεγε τὼ ἐναντία 30 τῷ λάτ' εὐθεῖαν πτῶσιν προοιο)ησομένων. Ιοῖ. ΡΒ]. ζι Χχχιτι. 

πολέμια ἐςίν), ἀλλὰ Ψ γενυοὴν τῶν ἐναντίων μία ἐξὶνἐ ἐπισήμη. ἐς ἄκρον πάλιν εἶπε “ἐν ἔχατον ὅ ὅρον ἐν ὑποκείμενον ἐν τῷ συμ δ) 

ἢ (τῦτό φησιν) ὅτι ἐκ ἔςι τοῖς ἐναντίοις ἐν τύτῳ “ὃ εἶναι, ἐν τῷ περάσματι. εἰ δὲ “ὃ ἀγαθόν" κτ' Αἰ δ τύτο ὃ γένος αὐὸ εἶναι “5 
ἝΝ εἶναι αὐτῶν ἐπιςήμην, διὸ ἐδὲ κατ᾽ εὐθεῖαν δυναὲν κεῖοκς, κατηγορεῖ), ἐν δὲ ταῖς προτάσεσιν ὅτε τύτυ ἡ ἐπιςήμη ὅτε τῆς 
ὥσπερ ἸΞωκράτει “ὃ εἶναί ἐσιν ἐν τῷ ἄνθρωπον εἶναι, διό 4ὸν ἐπιςήμης “ὃ γένος" τῶτο γδ δηλοῖ ὃ “κατ᾽ ἀλλήλων δὲ ἀὶ λέγε" 

ἸΞωκράτης, ἄνθρωπός ἐς!ιν. ἐχ ὅτω δὲὰ ὃ ὰ μίαν εἶναι τῶν ἐναν- 35 ΑἸεχ, ἢ. 128. 

τίων ἐπιςήμην" διὸ ὅ φαμεν τὰ ἐναντία ἐςὶν ἐπιςήμη, ἀλλὰ τῶν τυτέςιν ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις χήμασιν ἐν οἷς ἀποφατοὸν συνί- “δὲ 
ἐναντίων. Τοῖι. ΡΆΪ]. αι αχχχπ ὁ. γε συμπέρασμα. γώνος δὲ ὃν ἐν δευτέρῳ ήματι μέσον ὅρον 

48: ἃ “λέγεδ᾽ φησὶν ἀντὶ τὸ κατ᾽ εὐθεῖαν πτῶσιν" αὕτη γάρ ἐκάλεσεν, διότι καθολικωτερός ἐςιν ὠμφοτέρων τῶν ἄκρων. .. 
10. ἐςιν ἡ ὀνοματικὴ πτῶσις καθ᾽ ἣν ἕκαςον εἶναι λέγε. 1ἀ. ἴδ. δῆλον δὲ ᾧὶ ἐντεῦθεν ὅτι καὶ τῆς ἀκριβείας τῶν πραγμάτων κατα- 

. 482 τὴν ἐλάττονα πρότασιν θέοχ, βυλόμενος (ἤδη γ5 ἐξέθετο τὴν 10 γίνε, ἀλλὰ τὸ ὑποδείγματος θεῖναι" δῆλον γδ ὅτι, ὥσπερ ἐςὶν 

12. μείζονα εἰπὼν “ἡ σοφία ἐςὶν ἐπιςήμη") συνέπλεξε τὸς τρεῖς θεῷ καιρὸς ὁ πρὸς αὐὲν ἀλλὰ πρὸς τὰ ὑπ᾽ αὐτῷ γινόμενα, ὕτω 
ὅρος εἰπὼν “τὸ ἀγαθῶ ἡ σοφία ἐπιςήμη ἐςίν." ἐπειδὴ γδ “ὁ λέ- ᾧ δέων χρόνος ἐςὶν πρὸς ἐκεῖνα. ΙοἈ. ΡἈΪ]. αὶ ἀἰχχχιν. 

γειν “τῷ ἀγαθῦ σοφία ἐςίν" ἀσαφές πως ἐδόκει εἶναι, τί σημαί- μ' “ὃ τῦτο εἰπεῖν πάλιν ἀποφατικῇ συλλογισμῶ παραΐδειγμα 488 
νει “ὁ σοφίαν εἶναι τῷ ὠγαθὰ βυλόμενος δεῖξαι εἶπεν ὅτι ἡ τῇ ἐν τρίτῳ χήματι ἐκτίθε, ὡς ὀκέτι ἐπὶ τύτυ τῷ παραδείγματος 
ὠγαθῷ ἐπιςήμη ἡ σοφία ἐςίν" ὥς: ἐπὶ πλέον εἶναι τὴν ἐπιςήμην 45 τῷ μέσυ ὄρυ γώυς τάξιν ἔχοντος, ὅτι μηδὲ κατηγορεῖ. ἣ ἐκ 

τῆς σοφίας. 14. 18. ἐπὶ τῆς ὠποφατικῆς προτάσεως εἶπε μόνης “ὁ “λέγεογαί πως πρὸς 
ἐν τῇ ἢ ἐκθέσει τῶν προτάσεων συνέπλεξε τῇ ἢ ἐλάττονι προτάσει αὐὰὴ ὃ γένος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ προβλήματος ὅλα" ὁ δ μέσος ἐν τῷ 

αὐὸν μείζονα κα ἢ κατηγοριίμενον, συνθεὶς αὐὲν τῷ μέσῳ, εἰπὼν δευτέρῳ χήματι ἀμφοτέρων τῶν ἐν τᾷ προβλήματι ὅρων κατη- 



452 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 188 

γοράμενος αἴτιος τῷ ἀποφατικῦ συμπεράσματος, ἐν πᾶσι δὲ ἐν ἄλλων ὧν τὰ κεφάλαια ἐκτίθε)" ὺ αὐὸς αὶ ὃ ἐν τῷ περὶ Ἕρ- 

εἷς ἀποφατιχόν τι συνάγεῦ τῷ κΦ' «έσιν τινὰ ᾧ κ' πτῶσιν συν- 
τείττεςς, τῷ ἀναιρυμένῳ ἐν τῷ προβλήματι ὲν μέσον ἢ ἢ καταφα- -τύτων λέγει. ΑἸεχ, ἢ, 124. 
τικῶς ἢ ἀποφατικῶς, ὃκ ζσονῇ οἱ ὅροι πάντως κατ᾽ εὐθεῖαν πτῶ- 

παραδειγμάτων δείκνυῦ. ἢ ἀπ᾽ ἀρχῆς παρεωρᾶοὶ, ἢ εἶναι ἁμάρ- ὄνομα δηλοὶ “ὃ τῆς ἐπαναδιπλώσεως. 

“ὁ δ᾽ ἐπαναδιπλιίμενον," ὅ ἐξι ὃ δὶς λαμβανόμενον, ἐχ 490 

μηνείας, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ Θεόφραςος ἐν τῷ μα και φασεως περὶ 1: “" ἀκα. ὙΠ 

᾽ν Χἤ.. 
σιν ἀλλήλοις ἀμ μος ἀλλὰ ὅτως ὡς ἐπὶ τῶν προνιβη ενων, 5 ἁπλῶς " προςιθέμενον ἢ ἐμ πε σᾶθι τῶτο “ὃ ᾧ αὐὸ ὃ 

ἔςι δὲ ὁ ἐπαναδιπλόμενος 

τῆμα ἐν τῇ λέξει, γραφένδος ἀντὶ τῷ “τῷ λέγεσηαί πως πρὸς αὐὸ ἐν ταῖς προτάσεσιν ὁ μέσος ὅ ὄρος". ὅτος δ γίνεἢ προσκατηγορώ- 

ὲ μέσον" τῷ τὸ "τῷ τῷ λέγενχ, πρὸς αὐὺ ὃ γδοςἢ Αἰεκ. 6.128 ὃ. 
ὃ βύλεῦ ν᾿ τύτοις εἰπεῖν τῦτδ ἐφιν, ὅτι ἐν αὶ τῇ ἐκθέσει τῶν 

μένος ἐπαναδιπλωϑθείς. : φησι δὲ δεῖν ἐν ταῖς ἀναλύσεσι τῶν 
τοιότων συλλογισμῶν τῷ μέσῳ ὅρῳ “ὃ δεύτερον λαμβανόμενον ᾧ 

Διο ΐρων ἐν οἷς ζητῶμεν τὰ ὑπάρχοντα ἡ τὰ ἑπόμενα, κατ᾽ εὐθεῖαν (0 ἐπαναδιπλεέμενον συντάσσεονς, ὡς δὲς εἶναι “ὃν μέσον πα 

δεῖ πτῶσιν ἐκτίθεςχ, τς ὅρυς, ἐπειδὰν μέντοι συμπλέκωμεν ἀλ- 
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λήλοις, ἵνα τὰς τῇ συλλογισμῦ προτάσεις ποιήσωμεν, κατά τινα 

τῶν τῶ ὀνόματος πτυΐσεων καὶ καὶ μόνον κτ' τὴν εὐθεῖαν. “ὁ δ “Ὁ 
τὼς κλήσεις τῶν ὀνομάτων" ἀντὶ τὸ τ᾽ τὰς εὐθείας" αὖ γάρ 

ἕξει καθ' ὡς ἕκαςος κέκλη. ΙοἈ. Ρμμὶ!. ᾿ ΠΙΧΧΧΙΥ. 

ὃ ὺ καθόλν παραμεῖ ἰ δεῖν ποιεῖν, τὲς ἕ ὅρως ἐκτίθοος, Φ' τὰς 

“ κλήσεις τῶν ἐὐομότυνν τυτέςι Ψ' τὰ ὀνόματα (τὰς δ πτώσεις 

4. 

ἐκ εἶναι ὀνόματα εἶπεν ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ες. 2)), συμπλέκειν 
δὲ αὐτὸς ἐν ταῖς προτιίσεσιν κτ' τὸς ἁρμοζύσας πτώσεις. ΑἸεχ. 

Ε 126. 
καίτοι τὰς πέντε οὐ θ πτυΐσεις χωρὶς τῆς Χληπκῆον Γ] ἡ ἃ 

᾿ πρόσφορος τῷ ἐπύφητθιν λόγῳ. πῶς ὅν φην" ἢ εἴ πως ἄλλως 

4. 

πίπτει τὄνομα ἢ μήποτε ὅν ἐπειδὴ πολλάκις ἢ ῥήμασι χρώμεθα. ἐν 

τοῖς ὑποκειμένοις δι ὅροις, οἷον ὰ φιλοσοφεῖν ὠγαθύν ἐςιν, διὰ τῦτο εἶπε 
λ αλ 

“Ἶ 

τῶν ῥημάτων, διὸ ἢ μξ' ἄρθρων λέγε. Ιοϑ. ΡἈΙ]. ἢ χχχτν. 
εἰπὼν περὶ τῆς κ᾽ τὰς πτώσεις τῶν ὅρων συμπλοκῆς, λέγει 

δι οῦν περὶ τῆς ἰδέας αὐτῶν, ὅτι ἐκ ἀεὶ ἐκ τῆς ὑσίας λαμβανονῇ 

4. 
8. 

464 
9. 

ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. ἰἀ. ἴδ. 

γένη, οἷον ξωκράτης κέχρωςαι ἣ πεποίω, πᾶσα σία μξ' ποιό- 
τητος, ἢ ἀποφατικῶς, ἐδεμία ὀσία μ᾿ πούτητές ὁ ἐξιν. ἢ αὖ 

Η' ἁπλαῖ ἐκ τῶν συμβεβηκότων κατηγορίαι ἢ πῇ ἢ ἢ ἁπλῶς, συμ- 

᾿ἰαιμεεα δὲ ὡς ὅταν εἴπω ᾿Σωκράτης βαδίζων "μανθάνει" 

“υνέπλεξα » τῷ ποσῷ “ὃ ποιόν. ἣ ὅν τῦτό φησι ὃ συμπεπλε- 85 
γμένα, ἣ ε ὅτι ἐν ἑνὶ ὅι ὅρῳ τῷ κατηγορυμένῳ δύο κατηγορίας συμ- 

πλόνκειν, ἢ ἡ ἐν τῇ ὅλῃ προτάσει. συμπλέκειν, ἵνα “ν ἅ' τῶν ὅρων 
ἐξ ἄλλης κατηγορίας λάβωμεν ἢ ἐν δὲ ἐξ ἄλλης. ἰά, 18. 

εἴ πως ἄλλως πίπτει τὄνομα" ἢ ἡ) ταῦτα ὀνόματά εἰσι 25 

τυτέςιν ἢ κατά τι τῶν εἰδῶν, οἷον Ἰξωκράτης λευκός, ἢ τ᾽ 30 τέον" 

ἢ ὡς μέλλων περὶ τύτων διορίζον, ταῦτα φησι, ποῖαι 

ἀλλὰ τῷ πρώτῳ, τυτέςι τῷ μείζονι ἡ κατηγοραμένῳ. ΑΙαχ. 
ῃ 124 ὁ. 

ὅμοιον τύτοις ἐςὶ ὼὸ τὸ "ὁ 

σφόδρα δὲ συντόμως εἰρημένον ἀσάφειαν ἔχει" μόνον δὲ ἔλαβε ἢ 
15 ἐπαναδιπ)οέμενον τῷ ὑποχειμένυ κατηγορώμενον, παραλιπὼν τῷ 

κατήγορυ μένῳ προσχεῖν, αὐὸ δεῖν. ἔςι δ “ὃ συμπέρασμα ὃ 
᾿ἰτραγέχεφιξ δοξαςὸν ἣ ἥ μὴ ὅν," ὁ δὲ συλλογισμός, τραγέλαφος 

μὴ ὄν, ὃ μὴ ὃν δοξαςὸν ἕ ἥ μὴ ὄν" ἐφ αἷς προταίσεσι ὃ συμπέ- 

ῥέσμα ὲ δίφυέντν δυξαφὸν ἢ ῃ μὴ ὄν τινὲς δὲ ἤκυσαν ὅτως" 

2 ὁ τραγέλαψες μὴ ἣ», ὸ μὴ ὃν μὴ ὃν ἧ μὴ ἡ ὄν, τραγέλαφος τβὰ 

μὴ ὃν ἣ μὴ ὄν. ὅμοιον παράδειγμα τοῖς προειρημέροις ἡ ὶ ὃ ἂν- 
θρωπος φθαρὲν ἧ ᾧἦ αἰδδητών. ἵει ὃ συμπέρασμα ἔχον ἐπαναδὶ- 
πλόμενον ὃ ὸ αἰξϑητέν, δῆλον ὡς διὰ μέσυ ὅρυ τῷ αἰδγητὸ γεγονό-" 

τος ὼ δεῤείγμεαι, ΑΙαχ. ἢ. 125. 

«τρίτον ὑπόδειγμα, ὁ τραγέλαφος μὴ ἦν, ἃ μὴ ὃν δοξαςὸν 

ἧ μὴ ὃν, ὁ τραγέλαφος ἄρα δοξαςός ἐςιν Η μὴ ὃν. παραλέλει- 

πται “ὃ δοξαςόν. Ιοὶ, ΡΆΪ!. ἢ ἀχχχαν ὁ. 
ἔοικε μέντοι ταὐὲν γε ἐπικατηγορόμενόν τεὺ ἐπανάδε 5 

πλύμενον" ἐπήνεγκε δ “ὁ “πρὸς τῷ ἄκρῳ τὴν ἐπαναδίπλωσιν θε- ἦ- 
ΑἸεχ. ἢ. 125. 

ἐν μέρει ΠΑΝΌΣ ἘΝ, εἶπε τὸς ἐχ ἁπλῶς ἔχοντας ὰ κατητλθν 
λα “ἡ γορείμενον ἀλλὰ μ' πρου)ήκης τῆς δηλιίσης τί τόδε ἢ πὴ ἢ πῶς" 

ταῦτα δὲ ἢ τὰ τύτων δηλωτικὰ προσκείμενα τῷ: »ατηγορυμόνῳ 

μερικώτερον αὐὸ ποιεῖ. ΑἸοχ. ἢ, 126. 
δεῖ, φησίν, ἐν ταῖς ἀναλύσεσι τῶν συλλογισμῶν, ὑπὲρ τῦ4θ} 

εὐκολώτερον ἀναλύειν, μεταλαμβάνειν τὰ ἐν τοῖς ὅροις κείμενα 
εἰς τὰ “ὃ αὐὸ δυνάμενα. “ὃ αὐὸ δὲ δύναἢ ἢ ὀνόματα ὀνόμασι 
ἢ λόγοι λόγοις ἢ ὀνόματα λόγοις. ἐπεὶ ἦν ἐκ ἐν ταῖς λέξεῖν ὁ 

συλλογισμὸς ὃ εἶναι ἔχει ἀλλ τ τοῖς φημδίνο μένοι, σημαίνει 

τῶν κατηγοριῶν ἰδίᾳ κατηγορεῖοι, δύνανἢ καὶ μὴν συμπεπλεγμέ- 40 δὲ λόγοις ὀνόματα ταὐτὸν ὅταν ὦσιν οἱ ὅροι διὰ λόγων εἰλημμέ- 
νως, ποῖαι δὲ ᾧ συμπλέκεωχ, δύναν" ἣ ἡμῖν τῶτο ποιεῖν παρα- 

κελεύεῦ, ἵν᾽ ὦμεν προπαρεσκευασμένοι ἢ τύτῳ. Ιοῖ. ΡἈ]. 
ΕΊΧΧΧΙΥ ὁ. : 

“ἐπισκεπτέον δὲ ταῦτα ἡ διοριςέον βέλτιον." ἐπεὶ τῶν θυ 

νοι, ἀναλύοντας χρὴ εἰς τὰ ἴσον τοῖς λόγοις ὀνόματα δυνάμενα 

αὶ σημαίνοντα ταὐὸν προηγῦμαι μεταλαμβάνειν τὸς ὄρυς" ῥφων 
δ ἡ ἀνάλυσις τῶν συλλογισμῶν ᾧ τὰς προτάσεις ἢ ἡ εὕρεσις τῷ 

αζήματος καθ᾽ ὃ ἠρώτης γίνε ἐοβατὼν ὄντων ὅρων ἢ μὴ λόγων... 

καιδν ἐν ταῖς κατηγορίαις τὰ β' μίαν πρότασιν ποιεῖ τὰ δ᾽ αὶ 45 ὁ ̓ Αριςοτέλης ὄν ὅτω περὶ τῶν »' τὰς λέξεις μεταλήψεων 

μίαν, ἔςι δὲ τῶν ἰδίᾳ κατηγορμεάνων ἀληθῶς τὰ Καὶ ἡ συνθέντας 
ἀληβᾶς κατηγορεῖν, τὸ δὲ συνθώτας ὑκ ἔςιν ἀληθῶς κατηγορεῖν, 

περὶ τύτων ἀξιοῖ ἄμεινον δεῖν ἐπεσκέφθαι. ἀλλὰ ἢ περὶ τῶν 

ἀποφαίνεῦ, οἱ δὲ πυτερίν ταῖς ; λέξεσιν ἐπακολυθῦντες, ἐκέτι δὲ ἃ 

τοῖς σημαινομένοις, καὶ ταὐτὸν φασι ̓ γίνεοχ ἐ ἐν ταῖς εἰς τὲς ἰσοδυ- 

να μέσας λέξεις μεταλήψεσι τῶν ὅρων. ἰὰ. ἰδ. 

τραγέλαφος δοξαςὸν ἢ ἥ μὴ ὅν. Ἅ 75 

ΓΞ ΈΕΞΕΝ 



484 ΕΙΣ ΤΟΑ ΤΩΝ - 

φ᾽ ἐπειδὴ πολλαίκις τῶν ἀρχαιοτέρων τινὲς ἢ ᾧ οἱ προσδιαλεγάς- ὸ ἦν “ὥσπερ ἡ ὃ ἀϑως ον μανθάνοντα λέγοντες" 89. 
14. μένοι καὶ τὰς δύο προτοίσεις τῷ συλλογισμῆ λέγυσιν, ὡς ἢ ἔμ- σημαίνει ὅτι πολλάκις διδάσκοντές τι ἐκ αἰο]ητὸν τὰς δείξεις ἵ᾿ 

προῦεν εἴρη, ἀλλ᾽ ἔςιν ὅτε τὴν ἐλάττονα μόνην εἰπόντες εὐθὺς ποιύμεθα τοῖς μανθάνυσιν ἐπὶ αἰδ)ητῶν παραδειγμάτων. ΑἸεχ. ἡ 
ἐπάγυσι “ὃ συμπέρασμα, διδάσκει ἡμᾶς πῶς ἢ τύτυς ἀναλύσο- ἢ 129. 
μὲν τὸς συλλογισμίς, Το. ΡΒ. ἢ αχχχν ὃ. 4, ὃ βλεῦ διὰ τύτων δεῖξαι ἐκεῖνό ἐςν, ὅ ὅτι ἐπειδὴ τ Τὸν συλ» 504 

ἫΝ ὰ ἴσως" προσέθηκε λέγων “ἀλλ᾽ ὁ παντὶ ἴσως" καὶ διὰ τὸς λογισμῶν οἱ , ἁπλοῖ ἐσὺ οἱ δὲ σύνθετοι, ἢ ὸ καθόλε οἱ [ἢ ἐκ προ- 5: 

Ἐὸ δοκειμένως ὅ ὅρυς, ἀλλὰ διὰ “ὃ “ἃ ἀδιόριςον ἀληθεύει, ᾧὶ ἐπὶ τῷ κα- συλλογισμῦ δείκνυν᾽ ὧν αἱ προτάσεις ἐκ ὥμεσοι ἐδὲ αὐτόπιςοις 

θόλου, ὥσπερ γε ἡὶ ἐπὶ τῷ ἐπὶ μέρυς. ΑἸεχ. ἢ, 127. οἱ δὲ ὀδὲ δέονἢ προσυλλογισμῶν διὰ ὃ ὠμέσυς τε εἶναι ᾧ αὐτο- 
495 τυτέςιν ἐ ἐὰν ἡ μείζων ̓Ἐρτασις ἢ ἡ α “β' μερυκὴ εἴ εἶ, κἂν τε πίςυς τὰς προταίσεις, ὦ ὁ δεῖ, φησίν, ἀγνοεῖν ὅ ὅτι ὅταν ἐκ προῦνκανς 
20. καθόλε εἴη ἡ ἐλάττων ἡ β' γ' κἂν τε μερική, ἐνδέχεῦ “ὁ αἱ " μηδενὶ 10 γισμῖ περαίνηταί τις συλλογισμόν, ὁ πάντως καθ᾽ ἐν ἡ “ὁ αὐὸ 

ὑπάρχειν τῷ γ΄. ΙοΒ. ΡΆΠ. ΓΤ ΧΧΧΥΙ. χῆμα πάντα συνώγεϑ τὰ συμπεράσματα, ἀλλ᾽ ἔςιν ὅτε ἐν τοῖς 
ο᾽ ὁ «καθ᾽ ὗ ἂν ἃ β' χέγηῦ ἀληθῶς ἀντὶ τὸ χ᾽ πανὸς ἀκυ- δυο ἢ τοῖς τρισίν... ἐπειδὴ δὲ τῶν προσυλλογισμῶν “ὃ συμ- 

25. έον. 1«. 15. πέρασμα λεμβυναηες ὃ ὴ ἐπισυνάπτοντες ἑτέραν πρότασιν ὅτω 

προσυπακυςέον ὅτι “ἃ α΄. ἔςι δὲ “ὃ καθ᾽ ὃ ἄν, ὡς ἔφαμεν, “ὃν συλλογισμὸν πλέκομεν, ἐκεῖνο ἐπιςῆσαι χρή, ὡς ἡ ὁ ̓ Αλέξαν- 

ἴσον τῷ νῷ πανὺς κάθ’ ὃ ὁ β΄. πρόσκειἢ δὲ “ὁ “ἀληθῶς, ἐπεὶ 15 δρός φησιν, ὅτι εἰ ἐν τρίτῳ σχήματι εἴη ὁ προσυλλογισμός, ἐξ 
δύνα) κ᾿ πανὸὺς β' κατηγορεῖεζ,, ψευδῶς δέ. ΑἸεχ, ἢ, 127 ὁ. αὐτῷ δὲ ἐπὶ “ὃ πρῶτον μεταβαίνωμεν, ἀεὶ κάτωθεν δεῖ τὴν πρό- 

49: τὴν ἀσυλλόγιςον ἀναλαμβάνει συζυγίαν, ὑπερβατῶς δέ τασιν προςιθέναι, 108. ῬἈΠ. Κ αΧΧχΥῖ. 

5. )ςν ἡ λέξις" εἰ μώτοι ὃ α' λέγεῇ χῷ' πανὺς καθ᾽ ὃ ὁ β' χέγεῦ. τ "εἶτα διαλεχθείη ὅ ὅτι ὑκ ἔςι }ᾷ δύναμις, τῶν ἐναντίων" 30. 
εἰ ὄν ὕτως ἔχοιεν ὥςε τὴν ἐλάττονα πρότασιν ἀπροσδιόριςον εἶναι, ἴσον ἐςὶ τῷ δείξειε αὶ αὶ συλλογίσαιτο ὅτι μή ἐς! τῶν ἐναντίων μία ἢ 
ἐνδέχε,, φησί, “ὃ αἱ ποτὲ Κὶ αὶ παντὶ τῷ γ΄, ποτὲ δὲ ὑδενὶ ὅλως 20 δύναμις" τῦτο γ2 σημαίνει “ὃ αὶ πᾶσα δύναμις τῶν ἐναντίων. 
ὑπάρχειν. Ιοῖι. ΡΒ]]. ἢ. ΤΙΧΧΧΥΣ, μὴ γεγονότος δὴ πρὸς αὐὸ συλλογισμῶ ἐδ᾽ ἀνάλυσις ἂν γένοιτο. 

4. ὃ λέγει τοῦτόν ἐςιν, ὅτι ἐν ταῖς τοιαύταις προτείσεσιν αἱ τῶτο δὲ ᾧ αὐὺς διὰ τὸ “τῦτον αὶ ἦν ἐκ ἔτιν ἀναγαγεῖν “ὃν λόγον" 
531: μὲς τὸς τρεῖς ἴρ, ἐν αὑταῖς ἔχωσιν, ὁποῖαί εἰσιν ἃς ἐξέθετο εἴρηκε" συλλογισμὸς γδ ἐκ ἔςι" τιθέναι [' ἦν αὐὲν ὠἀ ὠνηναῖν ἃ 

νῦν (ὅποιαί εἰσιν "αἱ ᾧ ̓ πρόσληψιν ὑπὸ Θεοφράςυ λεγόμεναι: μὰν διὰ φυλλογίσίμιν; ἀλλὰ διὰ τὴν ὁμολογίαν τὴν ἐξ ἀρχῆς. 

αὖὸ Ρ τὸς τρὲς ὅρυς  ἔχυσί πὶ πως" ἐν δ τὴ καθ᾽ ὃ ὃ β΄ παντές, 5 ὃ δὲ “ὅτι μία δύναμις τῶν ἐναντίων" ἔςιν ἀναγαγεῖν διὰ συλ- 

κατ᾽ ἐκείνυ ᾧ ὃ α " παντός, ἐν τοῖς δύο ὅροις, τῷ τε β΄ ἡ τῷ α΄, λογισμῶν γ) ἐκεῖνο ἐδείχθη, ὡς ἡμεῖς ἐφθάκαμεν δεδειχένι. ὺ 
τοῖς ὡρισμένοις ἤδη πως περιείληπἢ ᾧ ὁ τρίτος, καθ᾽ ὃ “ὃ β' κα- τύτυ ἀνάλυσις ἃ ἂν “ἤ τῷ ὅτι μία δύναμίς ἐςιν. τῦτο δ᾽ εἴρηρεεν 
τηγορεῖθ. πλὴν ὑχ ὁμοίως ἐκείνοις ὡρισμένος φανερός), ἐν δὴ ὡὡς ἴτον τῷ “ὅτι μία δύναμίς ἐςιν"" λείποι δ᾽ ἂν τῇ λέξει ᾧ “ὁ 
ταῖς τοιαύταις προτοΐσεσιν αἱ τῇ 51. Χο τῶν κατηγορικῶν δ δια- τῶν ἐναντίων. “ὃ δ᾽ “ἴσως" προσέθηρειν ὅ ὅτι μὴ ἢ πάντως τῦτο διὼ 

φέρ φοῶσω, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ περὶ Καταφαάσεως Θεόφραςος, 80 υλισγσμαν δείκνυ, ἀλλ᾽ ἵνεξιν καὶ ἢὶ αὐὴ ὡς ἐναργὲς δι᾽ ὑποθέ- 

φησὶν ὅτι ἢ ὅτως λαμβανομένη ὅτι καθ᾽ ὃ ἃ β' παντός, κατ᾽ σεως ἢ διὰ συνθήκης λαβέν... ὅτι μηδὲ πᾶν “ἃ μεταλαμβανό- 

ἐκείνυ ὁ α ́ παντές, σημαίνει καθ᾽ ὧν “ὃ β' λέγεϑ, κτ' πάντων τύ- μενον διὰ κατηγοροιῶ δείκνυἢ συλλογισμῖῶ, ἀλλ᾽ ἔςι πολλάκις ἢ 
των λέγε, ὶ ὃ α΄- τῶτο ζὰ ἐδείχθη" διὸ εἰ βὶ εὮ τῷ β΄ ὃ Ψ' πανὲς διὰ τὴν ἐνάργειαν τιθέμενον, ὡς ἐκ τῶ προειρημένυ παραδείγμας- 
προσκείμενον, ὺ ὸ α΄ τὶ πανὲς ἔξει τῷ β΄. ὅτως δὲ ἡ καθ᾿ ὧν τος ἸΩΡΑ ἃ ὃ μὴ δυναὼχ, συνυπάρχειν ὑγιαν αὶ νόσον ὄντα 

κατηγορεῖ ὃ β΄ κατηγορηθήσεῦ κα ἡ ἃ α΄. εἰ δὲ μὴ εἴη ἃ β΄ ἃ κ᾿ 35 ἐναντία ὡς ἐναργὲς προσλαμβανεῦ ἀλλ᾽ ὑχ ὡς δεδειγμένον διὰ 

“τ᾿ πανὺς προσκείμενον ἐν τῇ γα’ πρόσληψιν προτάσει, ἀλλ᾽ ἀδιορίςως συλλογισμῶν. ᾧ Θεόφραςος δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Προτέρων 
λαμβάνοιτο, ὀκέτι τ πὸ πανὺς κατηγορηθήσε) τῦ β΄ ὅτως ᾿Αναλυτικῶν λέγει “ὁ προσλαμβανόμενον ἢ δι᾽ ἐπαγωγῆς τίθεθ, 

δὲ ἂν προσληφθὴ, ἀσυλλόγιςος ἡ συμπλοκή... ὁ μότοι Θ Θεύ- ἣ ᾧ αὐὸ ἐξ ὑποθέσεως ἢ δι᾽ ἐναργείας ἢ διὰ συλλογισμῶν. 
φραςος ἐν τῷ περὶ Καταφασεως τὴ: καθ᾽ ὃ ὁ β', Σα,, ὡς ἴσον Αἴοχ. ἢ, 131. 

δυναμέον λαμβανεὶ τὴ καθ᾽ ὕ ὃ πανὲς ὃ β΄, κατ᾽ ἐκείνυ πανὲς 40 διαφέρυσι ὁ δέ, φησίν, οἱ εἰς ὠδύνατον ἀπεγοντες τῶν ἐξ ὁ ὁμο-δ0) 

ἃ α΄, ΑΙοχ. ἢ 128. λογίας, ὅτι οἱ ἢ εἰς “ἃ ἀδύνατον ἀπάγοντες τὴν πρόσληψιν, ὅ; ὅπερ Ὁ 

49» ἐπειδὴ διὰ πανὸς τῷ βιβλίων διὰ τῆς τῶν ςοιχείων ἐκθέ- ἐκ ἀποδευινύυσιν, ὑκ ἐκ συνθήκης λαμβάνυσιν ὁμολογύμενον ἀλλ᾽ 

35. σεως τὴν διδασκαλίαν ἐποιήσατο, ἵνα μή τις ὑπονοήση ὅτι ἡ ἐξ αὐτῆς τῆς ἐναργείας μαρτυρύμενον, ἐκεῖνοι δὲ ἐκ συνθήκης. 
τῶν ςοιχείων θέσις αἰτία ἐςὶ τῷ συλλογιςικὰς εἶναί τινας τῶν Ιοῖι, ΡΆ. ἢ αυαχχχυπι. 

συμπλοκῶν ἢ ἀσυλλογίςυς, αὐὸ τῶτο διδάσκει ὅτι ὁ περὶ τὴν 46 περὶ τύτων ὑπερτίθε ' ὡς ἐρῶν ἐπιμελέςερον, καὶ μὴν φέ- 506 
ἔκθεσιν τῶν ςοιχείων τὰ συμβάντα συμβέβηκε. Ἰοῖι. ῬΗ, ρεῦ αὐτὸ σύγγραμμα περὶ αὐτῶν. Θεόφραςος δ᾽ αὐτῶν ἐν τοῖς Ὁ: 
ΕΊΧΧΧΥΙ. ἰδίοις ᾿Αναλυτικοῖς μνημονεύει, ἀλλὰ ἢ Εὔδημος καί τινες ἄλλοι 

ἔκθεσιν Αὶ λέγει τὴν τῶν ὅρων καταγραφήν. ΑἸεχ. ὦ, 128, τῶν ἑταίρων αὐτῷ, λέγοι δ᾽ ἂν τύς τε διὰ συνεχῶν, ὃ ᾧ συνημ- 
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μέν λέγε, κα ὶ τῆς προσλήψεως ὑποθετοκύς, κα ὼ τ διὰ τῷ διαι- μέσον δ ὃ δείξομεν ἐὸν ὁρισμὸν ὅλον τῷ ὁριςᾧ μὴ ὑπάρχοντα), 
αώνῳ τε ᾧ συνεζευγμώυ, ἣ ἡ τὲς διὰ ἀποφατικῆς ϑυμπλόκῆ!ε ἀλλ ὅ ὃ τι περ ἂν εἴη τῷ ὁρισμῷ κακῶς εἰλημμένον, τῦτο θετέον 
εἰ ἔρα ὅτοι τῶν προειρημένων, παρὰ τὸς ἐρημίνυς εἰ εἶεν ἂν ᾧ οἱ ὅρον. Ιοῖι. ῬΆΪ. Ε, ̓ΤΙΧΧΧΥΙΙ ὁ. 
ἐξ ἀ ας, ὃ ὃς λέγυσι κτ' ποιότητα, τὺς ἀπὸ τῷ μᾶλλον ἢ κὶ δεῖ, φῦ, ἅπαντας τὺς ὑποθετοοὺς σνλλογισμιὸς πειρᾷ 514 

ἧπτον, ὼ ὁμοίως αὶ εἴ ἐτϑὶ; ἄλλαι τῶν ἐξ ὑποθέσεως διαφοραὶ προ-- 5 ἀναλύειν εἰς τὰ χήματα, ἀλλὰ μόνην αὐτῶν τὴν πρόσληψιν, δ δ 
τάσεων εἰσι, περὶ ὧν ἐν ἄλλοις εἴρη. ἡ δὲ ἄξων ἐκ Τῆς δὲ συνημμένον ὠκέτι, διὰ “ὃ μὴ διὰ συλλογισμῷ δείκνυϊς, ἀλλ᾽ 
λέξεως ἐπισημήναοχ, ὅτι συλλογισμὸς ᾿' ἁπλῶς αὶ λέγει τὸς ἐξ ὁμολογίας λαμβανεῶζ. ὑποθετικὺς δέ φησιν ἐν τύταις αὶ πάν- 
ὑποθετυαωὺς εἶναι, περαίνειν μέντοι ἢ αὐτὸς λέγει, ὥσπερ προειρή- τας ἀλλὰ τὰς ἐξ ὁμολογίας χκαλυμέμις, λέγω δὴ τὸς λαμβάνον- 

καμεν. ΑἸεχ. ἢ. 131 ὁ - 132. τας κ᾿ συνθήκην “ὃ συνημμένον, ὥσπερ αὐὸς ὁ ̓ Αριφοτέλης ἐ ἐν 
ΩΣ λέγει τῦτο περὶ τ δ΄ τῷ ἐν τῷ δευτέρῳ χήματι, ὃς ἐκ κα-- 10 τῇ μὴ Οὐρανῶ (2 11) περὶ τῶν χημάτων τῶν ἄςρων κατε- 
δ ϑόλυν καταφατικῆς τῆς μεῖζοος αὶ ἐπὶ μέρος ἀπόφετιαης τῆς σκεύασεν. ἰά. 18. 

ἐλάττονος ἐπὶ μέρως ἀποφατικὸν συνάγει, ἡ περὶ τῇ ἔκτυ τῷ ἐν τυτέςι ὃ πρῶτον ἢ τρίτον χῆμα- περὶ τύτων δ νῦν ὕσδια 
τῷ τρτὰ «ήματι, ὃς ἡ αὐὸς ἐκ καθόλε καταφατικῆς τῆς ἐλάτ- λόγον ποιεῖ. εἴτε ἦν, φησίν, ἐκ τῷ πρώτυ εἰς “ἃ τρίτον μεταλα- ἢ 

τορος ἢ ἐπὶ μέρως ἐνομετοτῆς τῆς μείζονος ἐπὶ μέρους ἀποφατι- βεῖν βυλώμεθα τὼς προτάσεις εἴτε ἀνάπαλιν, πάντως τὴν ἐλάτ- 
κὸν συνάγει. δείκνυϑ ΑΔ 5 ὁ ἐπὶ μέρυς ἀποφατουιὸν πρόβλημα 15 τονα ἀνάγκη ἐϑειεβέψεν ἰά. ἢ ΤΧχχιχ. 

ἐν τοῖς τρισὶ χήμασιν" ἀλλ᾽ οἱ προειρημένοι συλλογισμοὶ καὶ δύνανῇ αὐὲς ταχέως εἶπε τὴν αἰτίαν, “ὠδετέρα ἢ) τῶν προτάσεωνπι 6 
εἰς ἄλλα χήματα ἀναχθῆναι τῷ τὴν Α' ἀναγωγὴν ἢ τὴν ἀνάλυσιν ἐκ τῆς ἀντιςροφῆς καθόλε." δεῖ γάρ, εἰ μέλλοι συλλογισμὸς ὦ 
τὴν ἔκ τινος χήματος εἰς ἄλλο χῆμα δὶ’ ἀντιςροφῆς γίνεοχ,, τύ- ἔσεωνς, καθόλι τινὰ πρότασιν εἶναι, κα γίνε δὲ καθόλω πρότασις 
τῶν δὲ μηδέτερον δείκνυως, δύυναοχ, δι᾽ ὠἀντιςροφῆς, ἀλλ᾿ ἀμφο- ἀντιςραφείσης τῆς καθόλων καταφατικῆς, ἣν μόνην οἷον τε ἀντι- 
τέρυς διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, ὡς ἐδείχθη. τῦτο ἢ 20 ςρέψαι. καίτοι ἐδ᾽ εἰ αὐτὴ καθόλυ ἀντιςρέφει, ἤδη ἐδύνατο ἡ 
αὐὺς προϊων γνώριμον ποιήσει. ΑἸεχ. , 132. ἀνάλυσις γενέ, εἰς “ὃ τρίτον χῆμα, ἐκ τῦ δεῖν Εἰ ἀμφοτέρας 

ῳ “ὃ “ὅτε 75 ἀντιςροφὴν “ὃ α' β᾽ εἴργρεεν ἐχ ὅτι ὁδ' ὅλως ἀντισραφῆναι, μὴ ἐνεορέμεν δὲ τὴν ἑτέραν. ΑἸεχ. ἔ, 138 ὁ. 
ϑις ἀντιςρέφει ἡ καθόλν (αθῶω ὃ κεῖῦ ἡ α' β' καταφατική, τῇ δὲ πρὸς “ὃ συλλογίζεοχ, ᾧ κατασκευαζειν τι ἣ ἢ ἐνασκευάζενϑι» 

καταφατικῖ καθόλν ἡ ἐπὶ μέρει καταφατοκιὴ ἀντιςρέφει), ἀλλ᾽ δύνα, διὰ συλλογισμὲ διαφέρειν Φησὶ, ἃ εἰδέναι διακρίνειν κα ὴ ἢ 
ὅτι αὑτὴ ἐκ ἀντιςρέφει" αὖὴ ἃ κυρίως ἀρ ΜΨ ΕΝ λέγον) αἱ 25 χωρίζειν τὰς προτάσεις τὰς ἀποφατικὸν αὶ ἐχύσας ὁ χῆμα ὅσας “-, 

αὑταῖς ἀντιςρέφυσαι. .. δια τῶτο δὴ εἶπεν “ὅτε Ἂ ἐπιδέχεῦ ᾿ καταφάσεις ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων. λέγει δὲ περὶ προτάσεων ιξ δῇ δ γνῇ, 

ἐστιςροφήν" ὅτε ἢ εἰ γένοιτο ἀντιςροφὴ ὼ ληφθείη ἢ ἣν ἐπιδέχε) ἄς ς Θεόφραςος ' μετείθεσιν λέγει. εἴρηκε δὲ ἡὶ αὐὸς περὶ τύτων - 

ἡ καθόλν καταφατικὴ ἀντιςροφήν (ἐπιδέχε δὲ τὴν τῆς ἐπὶ μέρει ἐν τῷ ἢ περὶ Ἐρμηνείας ζς. 10). ἰά. ἢ, 134. 
καταφατοκῆςρ, συλλογιςικὴ ἔτι ἡ συζυγία" γίνεῦ ἡ ἐν πρώτῳ ἡ δὲ δεῖξις δι᾽ ἀναλογίας, ἥ; ἥπις ἐςὶ δεῖξις ὑποθετιεὴ καὶ ) ἢ αἱ αὐτή. 51} 

χήματι ύζιγία ἔχυσα ἐπὶ μέρει αταῤατοιὴν τὴν μχσὰ τὴν 30 ἡ δὲ ἀναλογία τοιαύτη, τῷ ἀσαφὴς ἡ ἡ λέξις ἐςίν, ὅτι », ὅτι δείξας ἐν τῷ τ: 

Β' «', ἐπὶ μέρες δὲ ἀποφατικὴν τὴν ἐλάττονα τὴν α' γ΄, ἥτις ἢ δυναοὶχ, βαδίζειν ᾧ ἐπίφαο, ὰ ἀγαθὸν ἐμπεριεχόμενον ἢ ενὴν 
ἀσυλλόγιςός ἐςιν. δύναταί τις ὸ ὅτως ἀκῦῶσαι τῷ “ὅτε ὙΡΌΜΕ αὶ ἐςίν, ἑξῆς προσέλαβεν “ὥςε αὶ τὰ ἀντικείμενα," ὡς καὶ καλλιόν 

νης ἕξαι συλλογισμός," ἀντὶ τὸ ὅτε εἰ μὴ συγχωρηθείη τὴν κα- γε ταῦτα ἀντικείμενα λαβῖῶνᾳ περὶ ὧν λέγειν αὐτῷ προσέκειτο, 
θδλν καταφατικὴν ἀντις ρέφειν ἑαυτῇ, ἐδ’ ὅτως ἔςαι συλλογισ- ἣ τὰ συναληθευόμενα, ἃ ἃ ὑκ ὄντα ἀ ἀντικείμενα, φαντασίαν ἀντικει- 

μός" ὺ Ν ὺ ὅτως ἀσυλλόγιςος ἡ συζυγία. ἕςαι δ ἐν ἥρύτῷ 8 μένων παρέχει. ἦν δὲ ταῦτα τό τε δύνα μὴ βαδίζειν καὶ ὃ ὰ 

«ήματι ἡ μείζων πρότασις καθόλω καταφατικὴ ἡ α΄ β΄, ἡ δὲ ἐπίςαἢ ὰ μὴ ἀγα, παραλείπων δὴ ἡ “ὁ δεῖξαι εὐθέως ὅτι ἢ 

ἐλάττων ἐπὶ μέρυς ἀποφατική" ἀδύνατον δὲ τῆς ἐλάττονος ἀπο- τύτων ἑκάτερον, “ὃ Κ' δυναῦ μὴ ὶ βαδίζεν ἴ ἴσον ἐςὶ τῷ ἔςι δυνά- 
φατικῆς ὅσης συλλογισμὸν ἐν πρώτῳ γενέ, χήματι. ΑΙεχ. μενος μὴ βαδίζειν, “ὃ δὲ ἐπίςαῦ ὲ μὴ ἡ ἀγαθόν τῷ ἴςν ἐπιςαμε- 
132 ὃ. νος “ὃ μὴ ὀγαθόν, εἷς ὅμοιόν ἐςι ἔσιν ὁ αὶ λευκόν, πρῶτον ἔλα- 

516 4 ᾿ὐκῦν ἐπεὶ ἐντιςρέφει ὃ γ' πρὸς ἑκάτερον" ἴσον ἐςὶ τῷ βεν αὐὺς τὰς κυρίως ἀποφ οἴσεις τὸς κὶ δύνα βαδίζειν ἡ ἐκ 
ἐπεὶ ἀμφότεραι αἱ Τροτάσεις ὅσαι καθόλυν καταφατυὴ ἀγηκρά: ἐπίςαἢ “ὁ ἀγαθόν, ὶ ἔδειξεν ὅτι ἡ αὶ δύνα βαδίζειν ἴση ἐςὶ τῇ 
φυσι, δυνησόμεθα ἣν ἂν θελήσωμεν αὐτῶν ἀντιςρέψαι ᾧ ἀναγα- ἐκ ἔςι ὀυνάμενος βαδίζειν. ἰά. ἢ. 184 ὃ. 

γεῖν ὃν συλλογισμὸν ἐπὶ “ὦ πρετῷ αῆμα. ΑἸεχ. ἢ. 138. ἐπὶ ϑοφέσεβιν ὑπόδειγμα μετάγει “ὃν λόγον, δεικνὺς ὅτι ἐκϑιν 
516 ἄλλο πάλιν ἡμᾶς διὰ τύτων διδάσκει. πολλείκις συλλογιζό- ἔςι ταὐὸν ἡ ἁπλὴ ἀπόφασις τῇς ἐκ . μεταϑέσεως καταφάσει. 10}. 

1 ἀμένοι, δᾶξαι βυλόμενοι ὅ ὅτι ὅδε τῶδε ὑκ ἔςιν ὁρισμός, ἀ πάντως 45 ῬΆΪ. ἢ τχχχχ ὁ. 
ὅλον “ἐν ὁρισμὸν ἀνασκευάσαι βυλόμεθα ἀλλὰ μόριόν τι τῶν ἐν ὃ λεγόμενον τοιῦτον ἂν εἴη. πᾶσα πρότασις ὴ πᾶς λόγος δι» 
τῷ ὁρισμῷ. ἐν ὃν τῷ ἀνασκευάζειν ὅτι ὅδε τῦδε ὑκ ἕξιν ὁρισμός, ἀποφατικὸς ἀληθεύξῦ κατά τινος ἣ ὡς κατάφασις ὧν καὶ ὡς ἀπό- Ἔ 
αὶ θετέον, φησίν, ὅλον “ἂν ὁρισμὸν ὅρον (δυχερῶς γδ ὅτως εὑρίσκομεν ᾧφασις... δύνα ᾧ τοιῶτον εἶναι “ὁ “εἰ ἦν κτ' πανὲς ἣ φάσις ἢ 

ΑΔ 
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ἀπόφασις," εἰ κτ' πάσης προτάσεως ἢ κῃ πανὲς ἀποφαντικῇ λόγυ 

ἀληθεύεῦ “ὁ ἣ καταφατικὸν αὐὸ ἢ ἀποφατικὲν εἶναι. τὰ δ᾽ ὅτως 

λεγόμενα ὄντες ἀποφαντικοὶ Χόγοι ὼ προτάσεις ἐκ εἰσὶν ἀποφά- 

σεις" ἐδείχθη γδ τῦτο. εἰ ὃ μὴ τῦ κειμένυ, ἐδ᾽ ἄλλω τινὸς κα- 
ταφαζσεις ἂν εἶεν. ἐπεὶ ἦν πάσης καταφάσεως ἀπόφασις ἔςιν, ἢ 5 

τῶν ὅτως λεγομώων “ἕςιν αὶ τῦτο" ἀποφάσεις ἔσονἢ αἱ λέγυσαι 

“ἀκ ἔςιν αὶ τῦτο"" τῆς Κα γ ἔσιν καὶ λευκόν ἡ ἐκ ἔςι λευκόν, τῆς 

δ᾽ ἔςιν ἐκ ἀγαθόν ἡ ὑκ ἔσιν ἐκ ἀγαθόν, ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως 

ἔχυσαι. ᾿Αριςοτέλης Κα ὅν τῆς Σωκράτης λέυκός καταφάσεως 

ΕΙΣ ΤΟ Α ΤΩΝ 

Καὶ ἦν" φησίν (ρ. 19 ὁ 81), “ὥσπερ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς εἴρχδ, 
ὅτω τέτακἢ, ὡς δὴ τύτυ τὸ γράμματος προτέρυ γεγραμμένου. 

ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις πῶς ἀνωτέρω μ᾽ ἀμφοτέρας τὰς καταφάσεις 

συναληθεύειν ἔλεγε, τήν τε ἁπλὴν ᾧ τὴν ἐκ μεταθέσεως (ὁ γδ 

αὐτός, φησί͵ δύναῦ βαδίζειν αὶ μὴ βαδίζειν, ἡ ἐπιςήμων τῷ ἀγαθῶ 

ἢ τὸ μὴ ἀγαθῦ), ἐνταῦθα δέ φησι “ὃ α΄ γ' μηδέποτε τῷ αὐτῷ 
ὑπάρχειν, λέγω δὴ τὴν ἁπλῆν κατάφασιν ᾧ τὴν ἐκ μεταθέσεως, 

τὴν ἔςι ξύλον λευκόν ᾧ τὴν ἔςι ξύλον ὦ λευκόν (ἀδύνατον γδ “ὁ 
αὐὸ λευκὸν εἶναι ᾧ ὁ λευκόν), ᾧ πάλιν ἄνω Κὶ ἔλεγε μὴ ταὐὸν 

ἀπόφασιν λέγει τὴν Σξωκράτης ἐκ ἔςι λευκός, ὁ τὴν Ἰξωκράτης 10 εἶναι “ὃ μὴ ἐπίςαοχ, “ὁ ὠγαθὸν ᾧ ἐπίςαχ, μὴ ὠγαθόν, τυτέςι τὴν 
ἐςὶν ὁ λευκός. εἰσὶ δὲ οἷς δοκεῖ μηδέπω μηδὲ ἡ ὕτως λαμβανο- 

μόη ἀπόφασις εἶναι (μὴ γδ ὀφείλειν “ὁ ὠἀποφατικὸν πρὸ τῷ ἔςιν 
μηδὲ πρὸ τὸ κατηγορυμένυ τίθεοχ, μόνυ) ἀλλ᾽ ἡ ἀπόφασις ἡ ὃ 

ἀποφατικὸν πρὸ πασης τῆς καταφάσεως τε ἡ προτάσεως ἔχυσα 

κείμενον. ΑἸεχ. ἢ. 185 ὁ. 

ἀλλ᾽ ἐκ μεταθέσεως. πάσης δὲ καταφάσεως ἔςι τις ἀπόφασις" 

ἢὶ τῆς ἄρα λεγόσης ἐφιν ἐκ ἀγαθόν, ἥτις δέδεικ ἢ κατάφασις 

ἦσα, ἀπόφασις ἐπεὴ ἡ ὑκ ἴξιν ὦ ἐκ ἀγαθόν. Τοῖι. ΡΒ]. ᾿ΧΧΧΧ ὁ. 

καλῶς προσέθηκε “ὃ “πῶς; ὅτι ἐχ ἁπλῇ ἐςὶ κατάφασις 

ἁπλὴν ἀπόφασιν ἢ τὴν ἐκ μεταθέσεως κατάφασιν, ἢ ἔμπαλιν, 

ἐνταῦθα δὲ ἔδειξεν ὅτι ταῖς καταφάσεσιν ἕπονἢ αἱ ἀποφάσεις. 
ἰςέον ὧν ὅτι πρῶτον αὶ καὶ ταὐτόν ἐςι “ὃ λέγειν μὴ εἶναι ταὐὲν τόδε 

τῷδε ἡ “ὃ λέγειν ἕπεὸκζ τόδε τῷδε. Ιἀ4, ἢ τΧχχχιὶ ὁ. 
λέγοι δ᾽ ἂν ταῦτα ἐπὶ τῶν διωρισμένων προτάσεων" αὖῷ 

γαίρ εἰσιν αἱ τὴν ἀντίφασιν ποιῶσαι, ἐπεὶ τας γε ἀδιορίςυς ἐδὲν 
χωλύει πάσας συναληθεύειν.. ΑἸεχ. ἢ, 138. 

ὡς ἔχυσι φησὶν ἀὐθυθαξὲ ἐπὶ τῶν ἐκ ε τρίτυ ἰὐοῤηώμλις μρλ ἡἢ 

χιᾷ αἱ ἐκ ἀὐλόβεδιας πρὸς τὰς ὁπλας, ὕτως ἔχυσι καὶ ᾿ αἱ βγη 1- 

πρύκειτα ᾿ διδαξαι ὅ' ὅτι τῆς ἁπλῆς καταφάσεως ἐκ ἔςιν 20 τιὺ πρὸς τὰς ὡἡπλᾶς. ταύτας ἣ δηλοῖ διὰ τῶ εἰπεῖν, πρὸς τὰς 

“ἀπόφασις ἡ ἐκ μεταθέσεως κατάφασις, ὡς χρησιμεύοντος, Ἴων 

τύτυ εἰς τὰς τῶν συλλογισμῶν. ἀναλύσεις, ἵνα μὴ καταφατυιὸν 

ἐκ μεταθέσεως πρόβλημα οἰηθέντες ἀποφατικὸν εἶσι εἰς ἀπο- 

Φφατικὸν ἀναλύειν συλλογισμὸν πειραθῶμεν. τῶτο ἅ δνὰὶ προκεί- 

Ιοῖ. ΡΒ]. ἢ ΤΧΧΧΧΙΙ. 

κατηγορίας εἴρηκεν ἥτοι τὸς ἀντικατηγορίας ᾧ, ἀκολυθίας, 

ὅτι ὁμοίως πρὸς τὰς ἀντικατηγορίας ὶ ἀκολυθίας, ἣ τὰς “ἃ ἁπλῶν 

τὲ ᾧ αἱ ςερήσεις εἰσί͵, κατηγορώσας καταφατικῶς ἢ ἀποφατικῶς. 

κατηγορίας. 

μένον ἦν τῷ ᾿Αριξοτέλει" εἶτα πρὸς τὴν τύτυ δεῖξιν ἔλεγε “ὃν 25 ἡ κατηγορίας εἶπε τὰς ἔςιν ἴσον ἡ ἐκ ἔςιν ἴσον. ἂν γ) τὴν ςερη- 
αὐὲν δύναῶχ, βαδίζειν ᾧ μὴ βαδίζειν, ᾧ ἐπιςήμονα τῷ ἀγαθῶ 

εἶναι ἡὶ τὸ μὴ ἀγαθῶ, ὧν αἱ δὶ ἦσαν ἁπλαῖ καταφάσεις αἱ δὲ ἐκ 
μεταθέσεως, ᾧ ὅτι καὶ ταὐτόν ἐςι “ὃ μὴ ἐπίς αοὖς “ὃ ἀγαθὸν ἢ ἐπί- 

ζαῦχ “ὃ μὴ ἀγαθόν, ὧν ἡ β ἁπλῆ ἐςὶν ἀπόφασις ἡ δὲ κατάφα- 

ἮΝ ἀντίφασιν ὑποτάξωμεν τὴ ἁπλῆ ἀντιφάσει, τῇ ἢ κὶ Κ ἀποφάσει 

τὴν κατάφασιν τῇ δὲ καταφάσει τὴν ἀπόφασιν, ὅμοιαι αἱ ἀκο- 

λυθίαι τῇ προτάσει ἔσον ταῖς ὥβρα πρόονεν ἐπὶ τῆς ἐαταθεγεος 

ἀντιφάσεσι .. ταῖς ᾿' καταφάσεσιν αἱ ἀποφάσεις αἱ κι ταύτας 

σις ἐκ μεταθέσεως. ἐπεὶ ἦν ὅλως ἐμνήσ)η τίνες τε ταὐὲν δύναν 30 τεταγμέναι ἀκολυθήσυσιν ἐξ ἀνάγκης, ὠκέτι δὲ ταῖς ἀποφάσεσι 

τῶν ἁπλῶν ἡ; τῶν ἐκ μεταθέσεως ᾧ τίνες ἐὶ ταὐτόν, διὰ τῦτο βί-ὀ πάντως αἱ καταφάσεις. ΑΙεχ. ἢ 138 ὁ. 

λεῦ μεταξὺ περὶ τῆς ἀκολυθίας τῶν ἁπλῶν προτάσεων ἢ τῶν πρὸς ἃ ἐξ ἀρχῆς ἀνέδραμε, λέγω δὴ ὅτι τῆς ἁπλῆς κατα--.524 

ἐκ μεταθέσεως ἡμᾶς διδάξαι, ἢ ἅπερ ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας φάσεως ὠκ ἔςιν ἀπόφασις ἡ ἐκ μεταθέσεως κατάφασις, ἀλλ᾽ ἡ ἴα 

(ς. 10) ἡνίξατο περὶ τῆς ἀκολυθίας αὐτῶν, ταῦτα σαφῶς ἐν- ἁπλῆ ἀπόφασις. τῶτο ἐξ φησί, μάλιζα δῆλον ἔςαι ἐπὶ τῶν θθδὶ 
ταῦθα διδάσκει, Ιοῖ. ΡΒ]. ἢ ̓ Χχχχι. 35 των ὑλῶν, αἵτινες τισὶ Κ᾽ Κα τοῖς αὐτοῖς ὑπάρχυσι τισὶ δὲ ἐχ ὑπαρ- 

524 εἰπὼν ὅπως ἔχυσιν αἱ ὑπάλληλοι προτάσεις ἐν τῷ δια- χυσιν. ΙοὩ. ΡΒ]. ἢ υΧΧχΧχα ὁ. 

Ἷ2 γράμματι, ζητεῖ νῦν ὅπως ἔχυσι ᾧ αἱ διαγώνιοι, ᾧ φησὶν ὅτι “ὃ ἀσάφειαν ἡ ἡ λέξις ἔχει τῷ τὰς προταίσεις μὴ συνήθως ἐπ 24 

κα Υ ὀδέποτε τῷ αὐτῷ ὑπάρξει, τυτέςιν ἀμφότεραι αἱ κα- φθαι, μήτε: τὸς καταφατικὰς μήτε τὰς ἀποῷατυκάς. εἰπὼν δ 
ταφάσεις, ἥ Ἵ τε ἁπλῆ ἢ ἡ ἐκ μερηδεσεθει, «Ὁ εἰ ὄν μέλι ὅτι ἀχ ὁ αὐὲς τρόπος τῷ δεικνύναι ἑκάτερον, θέλων τὰς προτάσεις 

συνοίσειν τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα τοῖς ἐν τῷ περὶ Ἐρῤμψείαξ, ὡς ὃ 40 παραθέδ, ἡ ὃ δεῖξαι ὅ: ὅτι ἄλλος ὁ τρόπος τῆς τῷ ἀποφαταῦ δείξεως 

᾿Αλέξανδρός φησιν, ὅταν λέγη ὁ ̓Αριφοτέλης ὅ! ὅτι “ὃ α΄ γ' ἐδενὶ ἢ ἄλλος τῆς τῦ Νάτο φαξθεῦ, εἶπεν “οἷον ὅτι ὃ ἂν ἥ ἢ ζῷον, ἐκ ἔςι 

τῷ αὐτῷ ὑπάρξει, τυτέςιν αἱ καταφάσεις, ἢ ἢ ὡς ἐπὶ τῶν ἀπροσ- λευκὸν ἢ ἐνδέχε μὴ εἶναι λευκόν" ἀπὸ κοινὸ 75 δ “ἐνδέχεἢ μὴ 

διορίςων ἀποφάσεων ἐξακωσόμεθα ἢ ὡς ἐπὶ τῶν μερικῶν ἀπο- εἶναι λευκόν" εἶπε τῶ ὅ τι ἂν ἦ ζῷον" ἴσον γδ αὖδῇ δυνανῇ ταῖς 
φάσεων (ᾧ δ) αἱ ἀπροσδιόριςοι ταῖς μερυκαῖς ἰσοδυνα μῦσιν), ἀλλ  ἐδὲν ζῷον λευκόν ἐςι ἢὶ ἐδὲν ζῷον ἐνδέχεῦ λευκὸν εἶναι, ἡ 
ὡς ἐπὶ τῶν προσδιωρισμένων καταφάσεων. ὅτι δὲ ὡς ἐπὶ τῶν 45 ὅσα καθόλν ἀποφατικὴ ὑπάρχυσα, ἡ δὲ καθόλω ὠποφατοιὴ ἀναγ- 

ἀπροσδιορίςξων ἐνταῦθα “ὃν λόγον ποιεῖ, ἐδήλωσε ᾧ ἐν τῷ περ καία. ΑἸεχ, ἢ, 139. 

Ἑρμηνείας" ἐκθεὶς γ5 τῶν ἀπροσδιορίςξων προτάσεων “ὃ δια,- τὴν ἀπόφασιν τέθεικε τὴν ἐκ μεταθέσεως, λέγω δὴ τὴν ὀδεὶς 526 
γράμμα, ᾧ εἰπὼν ποῖαι ἀκολυθῶσιν ἀλλήλαις ἡ ποῖαι ὅ, “ταῦτα ἄνθρωπος καὶ μεσικός. ταῦτα ἕν, φησί, δεικτέον διὰ τῶν εἰρημένων “" 



Ὁ οἐ  ὈΥῦν.Σ ὅμοὶ 
ηρυνυῖδε. . 

ΠΡΟΤΕΡΩΝΙΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 

τριῶν τρόπων. ὅτοι δέ εἰσιν ὅ τε β΄ τῷ πρώτυ ήματος οἱ πρῶ- 
τοι τῷ β' δύο" διὰ τύτων γδ μόνων “ὃ καθόλν ὠποφατικὸν ἐδείκνυτο. 

ΙΒ. ΒΕ ΓΊΎΧΧΧΧΙΙΙ. 
ὁ δὲ μὴ εἶναι μυσικὸν ὃ ἂν ἢ ἢ ἄνθρωπος" ἴσον ἐςὶ τῷ ἐδεὶς 

ζϑρωτος μυσιχός. τῶτο δέ φησι ̓ δείκνυοκ χῷ' τὸς προειρημένυς 

τρόπυς τρεῖς. εἰσὶ δὲ ὅτοι. ΑἸεχ. 140. 

ἀναλαμβάνει παλιν τὰ περὶ τῆς ἀκολυθήσεως τῶν προτα- 

σεων, τῶν τε ἁπλῶν ᾧ τῶν ἐκ μεταθέσεως. ἐπειδὴ Ὁ ἀνωτέρω 

ἐπὶ ὕλης τινὸς ἐγύμναζε “ἐν λόγον, ξύλον λευκὸν λαβὼν ὶ ξύλον 

524 

4 ἀρσάλεθρας ἡ εν, 

θεμένων τε ὑπὸ “ἂν μέσον ὅρον ἢὶ τῶν ὑπὸ “ὃ συμπέρασμα, τυτέςι 
τῶν ὑπὸ τὴν ἐλάττονα, οἷον ἐς! συλλογισμὸς ἃ αἱ κῷ πανὺς τῷ 

γ, ὃ ̓ Ψ πανὺς τῷ β. συνάγεῦ ὅ' ὄν τό τε α΄ παντὶ τῷ β' ὁ ὃ 

β΄ τινὶ τῷ α΄. ἔτι δὲ εἰ ἘΠΕῚ ὲ κα δ' ὑπὸ ὁ β΄, ἃ δὲ ἐ' ὑπὸ ἣν, 

5 ἢ ἀξωνὶ ἑκάτερόν ἐςι τῷ α΄, οἷον ὁσία παντὶ ἐκμψύχῳ, ἔμψυχον 
παντὶ ζῴῳ  ὀσία παντὶ ζῴῳ αὶ ζῷόν τινι ἐσίᾳ. ἐὰν ἦν θῶμεν 
ὑπὸ “ὃ ἔμψυχον “ἃ φυτόν, ὑπὸ δὲ “ὁ ζῷον “ὃν ἄνθρωπον, ἢ ἐπὶ τύ- 

τῶν συναχθήσον; συμπεράσματα" εἰ γδ ἐσία παντὶ ἐμψύχῳ, 

ἔμψυχον παντὶ ψυτῷ ἡ ὑσία παντὶ φυτῷ, καὶ αὶ πάλιν εἰ ἐσία παντὶ 
αὶ λευκόν, ἐνταῦθα καθολικωτέραν ποιῶν τὴν δέϊξιν ἐπὶ τῶν ςοι- 10 ζῴῳ, ζῷον δὲ παντὶ ἀνθρώπῳ, ἢ ὁσία παντὶ ἀνθρώπῳ. ὁμοίως δὲ 
χείων προάγει τὴν ἀκολύθησιν. Τοῖ.. ῬΆΪ,. ἢ ΤΧΧΧΧΙΠ,, 

Ἔ μῶν διαλαβεῖν, τίνες τέ εἰσι ἢ πόσα τύτων τὰ εἴδη, ἀ φαίνεῦ δὲ 

αὶ ἐπὶ τῷ ὃ δευτέρ ἐγαποδετν διάφορα συναχθήσονῇ συμπεράσ- 
ματα, οἷον ἐσία ὠδεμιᾷ πο ὙΠῸ ποιύτης πάσῃ ἕξει, ἃ ἐσία ὁδὲ- 

μιᾷ ἕξει ὶ ἡ ἕξις ἐδεμιᾷ ὑσίᾳ. πρὸς δὲ τύτοις ἄλλα συναάίγον᾽ συμ- 
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ὅκα σὰ γ: 
ἄξχκ. 

δρεδῶ ΤῊΝ 
816 ἐπαγγέλλε (' ὃν ἐν τύτοις περὶ τῶν ὑποθετικῶν συλλογισ- | 

περάσματα τιθεμένων πάλιν τῶν ὑπὸ ἂν μέσον ἡὶ τῶν ὑπὸ ἐν ἔλατ- 

45 τονα. ἔςω γ5 ὑπὸ Κ' ὃν μέσον, λέγω δὴ τὴν ποιότητα, διαθεσις, 
Διδάξας ἡ ἡμᾶς ἐν τῷ προτέρῳ βιβλίῳ τί τέ ἐσιν ὁ συλλο- ὑπὸ δὲ “ἐν τ π᾿ λέγω δὴ τὴν ἕξιν, ἐπιςήμη" πάλιν ἦν ἐρεῖς 

τ γσμὸς αὶ ὅτι ἐν τρισὶ χήμασιν οἱ συλλογισμεὶ μένον Ὑίνον, ἐσία ὑδεμιᾷ ποιότητι, ποιότης πάσῃ διαθέσει ἡ ἐσία ἐδεμιᾷ ἕξει. 

ὅτι διὰ δύο μόνον προτυίσεων οἱ ἁπλοῖ, ἡ ὅτι ἐν ᾿ὶ τῷ α΄ χήματι ἐπεὶ 5 “ὃ συμπέρασμα ἦν ἡ ἡ ἐσία πδέμιξ ἕξει πλέξυμιν ὅτως" 

τῆς ἐλάττονος ῷ' ὅσης καταφαγρεῆς τῆς μείζονος δὲ καθόλυ, ἐν σία πδειᾷ ἕξει, ἕξις παση ἐπιςήμη ὶὶ ὀσία ὑδεμιδ ἐπιςήμη. ὴ 

δὲ τῷ δευτέρῳ ἐπ βριοχυ μέλον ἐσῶν τῶν δύο ᾧ καθόλυ “τῆς ταῦτα ἐν α΄ χήματι. ἐπὶ δὲ 8, φησίν, ἐκ ἔςι συλλογίσαςχ, 
ἐμῆς ἐν δὲ τῷ γ' τῆς ἐλάττονος ὅσης καταφατικῆς, ἡ ἔτι θέντας ὑπὸ “ν μέσον ἀλλὰ μόνα τὰ ὑπὸ “ὃ συμπέρασμα, τυτέςι 

ἐδαμῶ περὶ αὐτῶν πραγματευσάμενος, ὡς οἱ ἐξηγηταί φασιν. 

Ιοῖ. ΡῈ]. ΣΙ ΊΧΧΧΥΠΙΙ. 

ῬΝ 

συλλογίζ εὐχ, αὶ εἰς ποῖα ἐν τῷ ἀποφατικῶς, ἔτι δὲ πῶς δεῖ λαμ- παντί" συνάγεζ ὧν ὶ β΄ ὠδενὶ τῷ γ΄. ἐὰν ἦν θῶμεν “ἃ δ΄ ὑπὸ ὃ 
μέθοδον ἡμῖν παραδὺς εἰς ποῖα δεῖ βλέπειν ἐν τῷ καταφατικῶς “ὃν ἐλάττονα ὅρον, οἷον ἔξω “ὃ α΄ ὁ μέσος τῷ Κ β΄ μηδενί, τῷ δὲ γ΄ 

'ν τὰς πρὸς ἕκαςον συλλογισμὸν προτάσεις, ἐν τύτῳ τῷ ρὸς ἕκας γισμὸν προτάσεις, ῳ τῷ γ΄, πάλιν πλέξομεν “ὃν δεύτερον ἀναπόδεικτον" ἐπειδὴ γ) συνήχθη 
βιβλίῳ, δευτέρῳ ὄντι τῆς πραγματείας, βλῷ παραδῶναι τὰ λεί- 25 ὅτι “ἡ β΄ τῷ γ΄ ὠδενί, “ὃ δὲ γ' τῷ δ΄ παντί, “ὁ 5 δ΄ ὑπὸ “ὃ γ᾽ ἐςί, 

πονταὰ, εἰς τὴν συλλογιςικὴν πραγματείαν. διδάσκει ) ὅτι ἕν 

' τισι τῶν ἐδυλλογιημεν πλείω εἰσὶ τὰ συμπεράσματα, ᾧ ὅτι ἐξ 

, ἀληθῶν Καὶ ᾿ προτάσεων ἀδύνατον δειχθῆναι ψεῦδος, ἐκ δὲ ψευδῶν 
ἐνδέχε ἀληθές, εἴτε ὠμφοτέρων εἴτε ἡ τῆς ἑτέρας μόνης, ἢ τί 

συναΐγεϊ “ὁ β΄ ὀδενὶ τῷ δ΄, ἃ δὲ ὑπὸ “ὃν μέσον ἐςίν, αὶ δύναἢ 

θεῖναι ἡ συλλογίσαοχ, τῷ μείζονος δηλονότι, λέγω δὶ τῦ β΄, μεί- 

ζονος φυλαττομένα" εἰ δ τεθείη “ὃ ε΄ ὑπὸ “ὃ α΄, δῆλον Κα ὅτι δυ- 

ναὲν ἀντιςρέψαι τὴν α΄ β' πρότασιν ᾧ πλέξαι δεύτερον ἀναποδει- 
ἐςι ὃ ἀντιςρέφειν συλλογισμόν, ᾧ ἄλλα τινά, ἢ πρῶτον ἁπαΐ- 30 κτικόν, “ὁ β΄ ἐν ὠδενὶ τῷ α΄, “ὃ α΄ παντὶ τῷ ε΄ ὁ ὃ β΄ ὑδενὶ τῷ ε΄ 
τῶν δείχνυσι τίνες τῶν σϑλλογισμιῶν διὰ τῶν αὐτῶν προτάσεων 

μὰ συνάγυσι συμπεράσματα, καί φινν ὅτι τῶν συλλογισμιῦν 
Εἰ καθόλω τι συνάγωυσιν οἱ δὲ μεριιόν, ὴ οἱ Κ᾽ καθόλω πάντες 

δὰ. πλείω συνάγωσι, τῶν δὲ μερικῶν οἱ ἡαν θεῖ μόνον" οἱ 

ἀλλ᾿ ἐκ εἴληπῇ διὰ συλλογισμῶ ἡ αβ' πρότασις. ταῦτα δὲ δύνα- 

ταί τις ἀπορῆσαι πρὸς αὐὲν ᾧὶ ἐπὶ τῷ α΄ χήματος" ἡ 5 μείζων 
πρότασις κα διὰ συλλογισμῷ ἀλλ᾽ ἀναποδείκτως. ταῦτα Κ' ὄν, 
φησίν (ρ. 58 α 34), εἴρη ἐπὶ τῶν καθόλε " ἐπὶ 5 τῶν ἐν μέρει ἐκ 

Δ ὃ μερυιὸν ἀποφατικὸν συνάγοντες καὶ συνάγουσι πλείω τῷ ἑνός, 35 τῶν ὑπὸ “ὃν ἐλάττονα ἐκ ἔξαι συλλογισμός" “ὁ ἡ) συμπέ- 
διότι ὠκ ἀντιςρέφει “ὃ μερικὸν ἀποφατικόν, ὡς μεμαθήκαμεν, τὲ ρασμα μερικόν ἐςιν, ὅπερ προςιθεμώυ τῷ ὑπὸ ὃν ἐλάττονα ὅρυ 
δὲ λοιπὰ τρία ἀντιςρέφυσι, “ὃ Κ' καθόλυ καταφατικὸν πρὸς “ὃ ἐν͵ μείζων γίνεῦ ἘΡΤΆ ΠΕΣ ἀσυλλόψιςος δὲ ἡ Ἷ συζυγία ἐξὶν ἕν τε 
μέρει κατάφατρεῦν, ὸ δὲ καθόλυ ἀποφάτρον πρὸς ἑαυτό, ἢ ἔτι τῷ α΄ ᾧ β΄ χήματι, ἐν ἧ μείζων ἐξὶν μερική. ἐπὶ δὲ τῶν ὑπὸ “ὃν 
ὃ μερικὸν κα αψαταιν πρὸς “ὃ μερικὸν καταφατικόν, ὥςε ἕκα- μέσον, φησίν, ἔς! συλλογίσαξχ, ἀλλ᾽ αὶ διὰ σὸν συλλογισμὸν συνά- 

ζος τῶν ταῦτα συναγόντων συλλογισμῶν πλείω συνάγει, αὐτό 40 γε" διβευῤυθδς δ εἴληπῷ ἡ ἡ μείζων πρότασις. ὁμοίως δὲ ἢ 

τε “ὃ συμπέρασμα ᾧ “ὃ τύτῳ ἐντιςρέφον. ὺ τῷ κὶ πλείω συνά- ἐπὶ ἐπ β' χήματος, ἐφ᾽ ᾧ μερικὰ τὰ συμπεράσματα συνγεϑ" ζει ὦ 
- γεοὶς ϑυβαβδτ μέτα κοινή ἐξιν ἡ εἰρημένη αἰτία, λέγω δὴ ἡ τῆς εἰ " ᾿ Ὁ τὰ ὑπὸ ἃ συμπέρασμα θέίης, ἔςαι πάλιν ἐν τῷ πρώτῳ : ἂς 

ἐπτιφροφῆς ὁ ἐπί τε τῶν καθόλε ὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμίον. ἐῶ αήματι μερικὴ ἡ ἡ μείζων, εἰ δὲ τὰ ὑπὸ “ὲν μέσον, ἔςαι τὰ ποτε. 

, δὲ ὶ ἄλλην αἰτίαν ἀποδῦναι ἰδίως ἐπὶ τῶν καθόλι, ὅτι τὸ μερικὰ ἐπὶ τῷ γ' τος ἐκ δύο μερικῶν, ὅταν ἡ μείζων μερικὴ ληφθῇ" 
' ὑπὸ τῶν καθόλιν περιέχον" διὰ τῦτο γὃ ἢ πλείω συνάγυσιν οἱ 45 εἰ δὲ καθόλν ληφθῇ, πάλιν αὶ διὰ “ὃν συλλογισμὸν ἔςαι “ὃ συμ- 
] συλλογισμεὶ δ᾽ ὅτοι συμπεράσματα, οἷον ἐπὶ τῷ πριύτω ἐν ἀναποδείκτυ πέρασμα συναγόμενον ἀλλὰ διὰ τὴν πρότασιν τν ἀναποδείκτως 
συνέγεϊ, ὡς εἴρη, τό τε συμπέρασμα καὶ ἡ ὃ τύτῳ "ἀντιςρέφον, ληφθεῖσαν. ταῦτα δέ, φησί, δύναταί τις εἰπεῖν ᾧ ἐπὶ τῶν καθόλων 
πρὸς δὲ τύτοις συναχθήσον ᾧ ἄλλα πολλὰ συμέτεραίσματα τις συναγόντων ἢ διὰ ποίων, ᾧ ὅτι ἢ ἐκ δύο καθόλω ἢ ἐκ καθόλυ 

7υι, ΕἾ Φ.τ.« Α42 



ΤῸΝ 

( ὄ. ἰώ, εφονὶ εἶ ΦΟΚ, ε μος κὰν: πέραν ἤαρισε τ) ὑωωΐα ἐ ἡ οΥ ΣΝ 
ἃ ΑΝ Μ᾿ ἘΣ: ω κε χεζ ἀπ’ δι ξκνοδε αὖφγν. (κιανίνω) 

, 488 ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ ͵ 

ἡ μερικῆς, ἐκ δύο δὲ μερικῶν ὀδέποτε" ἢ ὅτι ἢ ἐκ δύο κατα- ᾿Αποδεικτικήν, ὅτως ᾧ τῶτο πρὸς τὴν Διαλεκτρκὴν ἢ Σξοφιςιυκήν. 
φατικῶν ἢ ἐκ φατικῆς ἢ ἀποφατικῆς, ἐκ δύο δὲ ἀποφατικῶν εοοἀ. Ἀερ. 1917. 

α. ἐδέποτε. “ πόσων προτάσεων" (ρ. 52 ὁ 38)... “οἱ Κ᾿ καθόλυν σκοπὸς τῆς προκειμένης βρεγμάλπας κ᾿ ᾿Αλέξανδρον 

ι πάντες ἀεὶ πλείω σνλλογίζονῃ" φ. 58 α 4). ἐννέα φησὶν ὁ Θεό- ὅτος, ἐρεῖν τὰ ὑπόλοιπα τῷ α΄ λόγυ. ποῖα δέ εἰσι ταῦτα; ὅτι 
| φρᾶςος Ἢ εἶναι συλλογισμὸς ἐν α΄ χήματι, ὡς ἡἥδη εἰ εἰρήκαμεν" ἐψε- 5 ἐκ ψευδῶν ἀληθὲς συνάγεῷ δ ὅτι ἐξ ἀληθῶν ἀληθές. κτ' δὲ τὸς 

᾿ ἉΩ͂ ΠῚ δὲ αὶ ὁ ̓Αριςοτέλης τῶν ἐννέα μεμνημένος, τεσσάρων Αἰ τῶν ἀκριβέξερον λέγοντας σκοπὸς ὅτος" ἐπειδὴ ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ “ὃ 

ἀναποδείκτων, τριῶν δὲ ὃς ἐνταῦθα παραδίδωσι Ψ ἀντιςροφὴν εἶδος τῶν συλλογισμῶν εἶπεν, ἐν τύτῳ ἐρεῖ τὴν ὕλην" εἶδος δὲ ἦν 

τῶν συμπερασμάτων τῶν τριῶν (ὃ γδ τῷ τετάρτυ ἐκ ἀντιςρέφει)" . “ὁ συμπέρασμα, ὗλαι δὲ αἱ προτάσεις... χρησιμεύει ἡμῖν εἷς 
τῶν δὲ λοιπῶν δύο ἐμνημόνευσεν ἐν τῷ α΄ βιβλίῳ, ἔνθα ἔλεγεν τ τὴν τῶν Τόπων πραγματείαν τῶτο “ὃ βιβλίον, ὥσπερ ἢ “ἃ πρότε- 
ὅτι τῶν ἀσυλλογίςων συζυγιῶν αἱ ἀνομοιοχήμονας ἔχυσαι τὰς ᾧ ρον εἰς τὴν ᾿Αποδεικτικήν, ᾧ ὥσπερ ἐκεῖνο εἰς τὴν ᾿Α ποδεικτοκήν, 

προτάσεις ἢ καθόλω τὴν ὠποφατικὴν ποιῶσι συλλογισμὸν ἄλλιυ ἢ ὅτω ἡ τῶτο εἰς τὸς Τόπυς. ΙοΒ. ΡΒΐ], δι ΠΑΧΧχιν ὁ. 

τινὸς παρὼ τὸ προκείμενον. περὶ τύτων δὲ ἢ ἡμεῖς ἐπεξήσαμεν ὅλον ψεῦδος καλέ, δ᾽ “ἃ ἐναντίον ἀλϑές ἐσιν, οἷον πᾶς ἄν- 531 

ἐν παραφυλλίῳ μῖ' τὴν ἀποπλήρωσιν τῶν τριῶν χημάτων. ἐν οἷς θρωπος πτερωτάς, ὅ ὅπερ γῦδος ἐπειδὴ “ὃ ἐναντίον ἀληθὶς ὁ ὑδεὶς 9. 
σὺν θεῷ ἡ πρᾶξις... “πλὴν ὁ τῷ διότι ἀλλὰ τῷ ὅτι" (ρ. 58 ὁ 8). ἄνθρωπος πτερωτός ἐςιν. ἐπί τι δὲ ψεῦδος καλεῖ, ᾧ “ὁ ἀντιφα- 
οἷον ἔξωσαν ἄμφω ψευδεῖς, πᾶς ἄνθρωπος πέτα, πᾶν ὃ πετείμενον 45 τικῶς ἐντοιείμενέν ἐςιν ἀληθές, οἷον πᾶς ἄνθρωπος χανρεῖς, τῦτο 
ζῷόν ἐςιν" ἰδὺ ἐκ δύο γθῶν συνήχθη ἀληθὲς ἀυμπέραδμα τῷ ὅτι, ἐπί τι ψεῦδος, ὅτι “ὃ ἀντιφατικῶς ἀντικείμενον αὐτῷ ἀληθεύει 
τῷ δὲ διότι κα συνάγεξ). ὶὶ τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ὁ συνάγεῦ αὐὸς ἐν τοῖς “ὃ αὶ πᾶς ἄνθρωπος λευκός. Ιοῖι. ΡΗΙ. ἢ ΕΧΧΧΧΥΙ, 

Ὑςέροις ᾿Αναλυτικοῖς 4 18) ἐρεῖ, λέγομεν δὲ αὶ νῦν ἡμεῖς ἀκολυ- φησὶν ὅτι εἰ ἕςαι ἡ μ μείζων ὅλη ψευδής, ἀληθὲς κα συνάγεβ,5.. 

ϑῶντες τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ, ὅ ὅτι τῷ διότι λέγει συλλογισμὸν ἐνῷ ὁ ὃ μέ. συμπέρασμα" εἰ δὲ εἴη ἡ β΄ Υ ἡ ἐλάττων πρότασις ψευδής, Ὁ 
"σὸς ὅρος αὖ αἴτος. γίνε τ τὸ ὃ συμπερίσματος, οἱ δὲ ἄκροι εἰσὶν ὧν τε ὁ 20 συνάγεϊ. πάλιν εἰ ὺ ἡ ἡ μείζων μὴ ἥ ἢ ὅλη ψευδὴς ἀλλ᾽ ἐπί τι, πάδν 

μέσος αἴτι αἴτιος ὦ “ἕτ τινὸς αἴτιος ὃ μέσος τῷ προίρημένῷ, οἷον ν αὕτη συνάγεν ἀληθές" ἢ ὁμοίως εἰ ἡ 'μείζων πρότασις ὅλη ἀληθὴς ἡ 

τέτοκεν, ἡ τετοκυῖα ἴα γάλα γάλα ἔχει, αὕτη ἄρα γάλα ἔχει" ὁ δ τετ τετο- δὲ ἐλάττων ὅλη ψευδής, ἡ ἐπί τι ψευδὴς συνάγε,, ὡς δείξομεν. 
κέναι αἴτιόν ἐξι τ ταὐτη τῷ γάλα ἔχειν. ὁ ἃ Ἀρομβημάνες συλλο- ἰά. ἢ ΟΙΧΧΧΧΥῚ ὁ. 

γισμὸς αὶ τῷ διότι ἐςὶν ἀλλὰ τῦ ὅτι, ὡς ἐρῶ" συνήχθη δ ὅ ὅτι ἰςέον ὅτι ἀπεσιώπησε τὴν πε τῆς μείζονος γτῦδῦς καταφα-55) 

ι πᾶς ἄνθρωπος ζῷόν ἐξιν, ἀλλ᾽ ὁ διὰ τὰς κειμένας προτάσεις. 25 τικῆς τῆς δὲ ἐλάττονος ἀληθῶς ἀποφατικῆς, ἡ τὴν ἐκ τῆς μεῖζο- " 

ὥςε ὅτε συνώγεϊ ἐκ ψευδῶν ἀληθές, καὶ τῇ διότι ἀλλὰ τὸ ὅτι ἐξὶ νος ἀληθῶς καταφατικῆς τῆς δὲ ἐλάττονος ψευδῶς ὠποφατικῆς. 

συλλογισμός. πρῶτον ἦν δείκνυσιν ὅτι ἐκ δύο ἀληθῶν ἀδύνατον ἰὰ. ἢ, τχχχχιχ. 

ψεῦδος συνάγεωχ, διὰ τῆς ἀντιςροφῆς τῆς συνεχῶς προτάσεως... ἀπεσιώπησε πάλιν τὴν ἐκ τῆς μείζονος ἀληθῦς ἀποφατικῆς,55» 

“τὸ δ διότι ἐκ ἴςιν ἐκ ψευδῶν συλλογισμός." εἰ δ ψευδεῖς αἱ τῆς δὲ ἐλάττονος καταφατικῆς ἐπί τι ψευδῦς. ἰὰ. 18. ἴω 
προτάσεις, εἶα ὁ μέσος ὅρος κεῖ" μὴ ποιῶν 7) “ἐν μέσον 80 εἰρηρκιὸς περὶ τῶν ἐκ τῆς (ὶ ψευδῶς τῆς δὲ ἀληθῶς, νῦν λέγειδ6 
μηδὲ συνάπτων τὸς ἄκρυς. εἴρη δὲ ὅτι τῦ διότι ἐξὶ συλλογισ- περὶ τῶν ἐξ ἄμφω ψευδῶν, ᾧ πρῶτόν γε τῆς μείζονος ὅλης ψευ- Ἂ- 

μὲς ὃ συνάγων ἀνωγκαςικῶς τι διὰ τῶν μάν ὼὸ τῷ ταῦτα ὃῶς τῆς δὲ ἐλάττονος ἐπί τι, ἢ ταύτης τῆς μείζονος ἀποφατι- 

εἶναι. ἄλλως τε ὦ ψεῦδος ἀναλογεῖ τῷ μὴ εἶναι" πῶς ὄν συνα- κῆς, ὅτως" 3 «' κ᾿ ἀλήθειαν βὶ παντὶ τῷ τε β' ἡὶ τῷ γ'" ἀλλὰ 
χθήσεϊ τῷ τὰ ψευδῆ εἶναι; “ἔσω δ ὃ α' ὅλῳ τῷ γ' ὑ ὑπάρχον" ληφθήτω τῷ τῷ Καὶ β΄ μηδενί, ἵνα ἧ ὅλη ψευδής, τῷ δὲ γί κα 

ἕως τὸ “τῶν δὲ β΄ μηδενί, μηδὲ ὃ ὸὲ β' τῷ γ φ. δ8 ὁ 80). τὰς 35 παντί, ἵνα ληφθὴ ἐπί τι, συνάγοαιτο ἀληθὲς συμπέρασμα. 
πμτάσες ἡ ἡμῖν ὑπογράφει ὴ ὺ συμπέρασμα. ὃ δεῖ πρσγιγνωώ- οἷον “ὃ ζῷον ὀἐδενὶ ἀνθρώπῳ, ὲ ζῷον τοὶ ἀψύχῳ, ἐπί τι ψευ- 
σκεῖιν ἢ μηδὲ ταῖς προτάσεσι καὶ ᾧ τῇ τύτων ἀκολυθῶντα πλοκῇ δὴς διὰ τὴν κατηγορίαν, κἀ διὰ τὴν ὕπαρξιν, : ὅμως ἄνθρω- 
δοκεῖν πάντως ἀληθὲς εἶναι πᾶν “ὃ οἰκεῖον τῷ τρόπυ συμπέρασμα" πος ὁ παντὶ ἀψύχῳ" διὰ ἡ) τὴν ὠδείς ἀληθεύει ἡ ὃ ὁὶ πᾶς. ἰὰ, 
ὡς ὃ εἴρηϑ, αὶ διὰ τὰς κειμένας προτάσεις συνάγεῖ ὃ συμπέ. ἢ ἸΙΧΧΧΧΙΧ ὁ. 

ράσμα. τὼ δὲ λοιπὰ τῆς θεωρίας σαφῆ καθέςηκε τοῖς γνησίως 40 ἀπεσιώπησεν ἐνταῦθα τὰς συζυγίας τὰς ἐξ ἄμφω ἐπί οντς 

ἐντυγχάνυσιν. ἐν οἷς σὺν θεῷ ἡ πρᾶξις. Ἀποηγπιυβ οοἀΐοαπι ἐὐκονδῶν ἀληθὲς συμπέρασμα, ὡς δυναμένων ἡμῶν ἀφ᾽ ὃ 

Ῥαγῖβ. Ἀερ. 1878 εἰ 1917. ὑπ Βοάϊε). 155 εἰ ΟοἸ]εοὶ! ἑαυτῶν ᾧ περὶ αὐτῶν συλλογίσας. ἰά. 18. 

Νονὶ 280. τῶν ἐν τρίτῳ χήματι συναγόντων ἐκ ψευδῶν ἀληθῆ ἢ ἄμφω 565 
διὰ τί ἐπέγραψεν ᾿Αναλυτικῶν Προτέρων δεύτερον; ᾧ λέ- αἱ προτάσεις καθόλν, ἢ ἡ (ἃ καθόλε ἡ δὲ ἐν μέρει" ἢ εἰ ἄμφω - 

γομεν ὅτι ὁ φιλόσοφος ᾿Αναλυτικὰ ἐπέγραψε πάντα μέχρι τῆς 45 καθόλυ, ἢ ἄμφω καταφατικαί, ἢ ἡ μείζων ἀποφατικὴ ἡ δὲ 

ὑξο ος Διαλεκτικῆς. «. περὶ τὸ σκοπῶ τῦ παρόντος βιβλίω ὁ Μαρῖνος ἐλάττων καταφατική. εἰ δὲ ἡ Κ' καθόλι ἡ δὲ μερική, ἢ ἡ μεί- 
ΛΕ ΊΣΧΝ ΒΕ ον, πάντων ἀληθέςατα λέγων φησὶν ὅτι νῦν τὰς ἀρχὰς τῆς Σξοφιξικὴῆς ζων καθόλω ἡ δὲ ἐλάττων μερική, ἢ ἡ μείζων μερικὴ ἡ δὲ ἐλάτ- 

ἡ τῆς Διαλεκτικῆς παραδίδωσιν" ὡς 7) “ὁ πρῶτον ἔχει πρὸς τὴν τῶν καθόλυ. ἰά. ἢ, Ο. 



ἰ [΄. οἵ κωτὰ προσὰῳ γε συλὴ ογεπαιοῦ 2 ς ἐμ οξκ εἶς το, σι υξις 
ψ« 

(«ργονίεεξ Ἂς ἔΡΥᾺ σζλε ἐέ Ἅαι. ζ -- Ἷν ἢ ἐῶ ὦ: κα δ, κει] ΝΥ : ἰφ6. ει, ἊΣ 

δὲ 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. ., 480 

56» πληρώσας τὰς ἄμφω ψευδεῖς ἢ καθόλυ (ἀπεσιώπησε δ λαμβανεῇ ὑγιὴς ἐξ ἀνάγκης, ἡ δὲ μία ἀναςρέφε " εἰ δ ἀμφο- 
2. τὰς προτάσεις τὰς ἐχύσας τὴν βὶ ψευδῇ τὴν δὲ ἀληθῆ), νῦν λέγει τέρας ἀναςρέψομεν ἢ μὴ τὴν μίαν ὑγιῶς ἐλάβομεν, καὶ ποιῶμεν 

τὰς ἄμφω ἐπί τι ψευδεῖς ἡ ἀμφοτέρας καθόχν καταφατικὰς συλλογισμόν. 1ὰ. ἔ, οἱ ὁ. 

ὺ ϑὐεγετας ἜΗΙ συμπέρασμα, ἰά. 1δ. ἐπειδὴ ἡ ἀντιςροφὴ ἢ ἀληθὴς ἢ ψευδής, ἀληθὴς ἢ ἐπὶ τῶν 57» 
56) “οἱ ηδ αὐτοὶ ὅροι ἔσονἢ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν." καλῶς ἐπέζην 5 ἐξισαζόντων, ψευδὴς δὲ ἐπὶ τῶν μὴ ἐξισαζόντων, οἷον ἐπὶ τῷ Ἷ- 

,| τῶτο διὰ τριῶν ἐκλήθη. ἸοᾺ.. ῬΆΙ], ἢ οΣ. 

ἰ ἵνα γένη διάλληλος δεῖξις, πάντως δεῖ ἀναςροφὴν ποιῆσαι ᾧραςος καλεῖ κῷ' πρόσληψιν. σύγκειν δὲ αἱ τοιαῦἢ προταίσεις κι. 
δ. ἧς μιᾶς προτάσεως ἡ “ὁ τὐνσέρεσαα, λαβεν ὡς πρότασιν. δια- 45 ἐξ ἀορίξυ δβιεῦ τὸ τὸ μέσυ Ε ὡρισμένων τῶν ἄκρων δυο ὃ, ὅρων, οἷον ἐν ἃ --- οὐ. 

ἀν σεν ὃ ᾿Αλέξανδρος ὅτι ϑυναὴν τὸς αὐτιςς ὅρως εἶναι, ἐπεὶ ἡ προτέρα, πᾶς ἄνθρωπος γελαςικός ᾧ πᾶς γελαςικὸς ἄνθρωπος, 
ἐλάττων ἐςὶν ἀποφατικὴ ᾧ ὕτως ἐὶ σωζεῖ “ὃ ἴδιον τῷ χήματος. ἐπὶ δὲ τῶ δευτέρυ ψευδής, οἷον πᾶς ἄνθρωπος ζῷον ἢ; πᾶν ζῷον Μ, ὥχτνς οἰ ̓  

διὰ τῦτο λαμβάνει μέλαν - ἄψυχον - κύκνος" εἰ γ) ἦν ζιῷον--λευ- ἄνθρωπος, ταντσ τὴ δευτέραν ἀναςροφὴν ἀναπόδεικτον καλέϊ 
κόν--κύκνος, ἐπεὶ τὴν ἐλάττονα ἠθέλομεν λαβεῖν ψευδῆ, ἠθέλο- ἀντὶ τῷ ψευδῇ ἢ μὴ ὶ δυναμένην ἀποδειχθῆναι. 1ά. 15. 
μὲν εἰπεὶν ὅτι “ἃ λευκὸν ὀδενὶ κύκνῳ, ὅπερ ψεῦδος, ᾧ ὅτως ἔμελ- 10 “τοῖς ἄλλοις" λέγει τοῖς τὰς ψευδεῖς ἀναςροφὰς πορῦσιν ὅδ 

λεν εἶναι ἡ ἐλάττων ἀποφατυκή. εοἀ. Ἀερ. 1917. “ἐν δὰ τύτοις᾽ τοῖς τὰς ἀληθεῖς ἀναςροφάς. ἰά. ἔ, απ. 
514 ᾿φαν ὧν ὅτι ἂν ἃ ἢ ἧ ἂ συμπέρασμα ψεῦδος" εἰπὼν εἰδέναι δῆ ὅ ὅτι ἐπὶ τῶν Κ πρόσληψιν συλλογι. λλγιεμον ὁ εἷς ὃ οὐμοτο 

ὅπως ἐκ προτάσεων μὴ, ἀληθῶν ἐνραφαθεῇ πολλάκις ἀληθές τι ἀόριςος ὧν ὕςερον ὁρίζεἶ, ὡς εἰρήκαμεν. ᾧ “ὃ α' ὀδενί, τύτῳ “ὃ 
συμπέρασμα, τῶν ἐπί τί τε ἐ ψευδῶν πρὸς τὰς ἁπλῶς ἐἀναδιδέξας β' παντί. ἰδὲ ἀόριςον ἐλάβομεν ἐν ἔχατον ὅ, ὅρον, ὕξερον δὲ ὁβ- 
ἀσφαλῶς ὃ ὲ διάφορον, ὅ: ὅτι ἡ διαφορὰ παρά τε “ὃ ἁπλῶς ἡ ἐπί τι (5 ζεῦ, ὅταν εἴπωμεν τῷ δὲ γ' ὃ α' ῥδενί, τύτῳ ὠκῶν “ὃ β΄ παντί, 

συνάγεῦ μενύώσης τῆς αὐτῆς ἐνίοτε διαπλοκῆς συμπεράσματος κοινωνῶσι δὲ οἱ χΨ' πρόσληψιν συλλογισμοὶ τεῖ τοῖς τε κατηγορυιοῖς ὺ 
ἐπί τι ψευδομένων ᾧ ἁπλῶς τῶν προτάσεων ἀμφοῖν τε ἅμα ᾧ τοῖς ὑπυλέτλοῖς, ὁμοίως "δὲ διαφέρυσιν. ΕΣ τοῖς κατηγορικοῖς ΠῚ 

-νὝ»ΦὉ παρ᾽ ἐκ ξεβάν, ες Ἐαυτονν εἰπὼν διὰ πλειόνων ἀνὰ περὰν ἸρόδαῚ κονσεν ὅτι ὁ εἰς τὼ τρία «ήματα κ᾽ πρόσληψιν ἯΣ ἔχα 

σαφηνείᾳ “ὃν ἀκροατὴν ὑποσαίνων ἢ τὴν σαν διὰ πάντων δεινό- ἊΝ λέγοντες ὑτῖ ὃ β' παντί, ὥςε εἶναι παντὶ τῷ γ' ὃ ̓  ὥσπερ 
τῆτα χρωματίζων ὁ ϑαιμόνιος Ἰρῶθα εὐκρινείας ἣ ὴ σαφηνείας Ι ἢ οἱ ὑποθετικοί" διαφέρυσι δὲ καθὸ κοινωνῶσι τοῖς κατηγορι- 
παραπεπλασμένοις φ' δόκησιν χρώμασι, φησί τε ὥσπερ εἰς ἀρχὴν αὶ 
ἐπανάγων “ἐν λόγον κα Ἂ διευκρινήμενος αὐὲν ἐκ τῆς πρώην συγχύ- 25 ἜλιΣ δὲ τῶν τερπνῶν συλλογισμῶν ὧδε ϑεύενυῦ ἐξ ἀλλή- 

σεως ἄνωθεν, ὅτι φανερὸν ὡς τῷ συμπεράσματος ὄντος ψευδᾶς λῶν." παραδὲς ἐπὶ τῦ α' ἀναποδείκτυ “ὃν τρόπον καθ᾽ ὃν ἡ κύκλῳ 
ἢ τὰς προτάσεις ἢ πάσας ἣ ἐνίας ψευδεῖς ἀνάγκη εἶναι κτλ. δεῖξις ἐπιτελεῖ ͵  νῦν παραδίδωσι ἢ ἐπὶ τῦ δευτέρυ ἀναποδείκτυ 

Ὡχέλιω τῷ μητζοπολίεν Νικομηδείας Ποὰ. Ἀδρ. 1017. ἐφ᾽ ὅ καθόλυν ἀποφατοεὶν συνάγε συμπέρασμα. ἔξω γάρ, φησί, 
- 514 συνεχῆ εἰσὶ τᾶς προειρημένοις τὼ νῦν λεγόμενα" βυδλεῦ 5 δεδειγμένον ὅτι “ἃ α΄ ἐδενὶ τῷ γ' διὰ μέσυ ὅ ὅρα τῷ ἜῸ ὕτω" ὲὸ α΄ 

ΤΟ. ν τύτοις δᾶξαι ὅ ὅτι “ ἀληθὲς συμπέρασμα ἐκ ἐξ ἀνάγκης ἔπε 30 ὁδενὶ τῷ β΄, “ὃ β' παντὶ τῷ ἡ αὶ ὃ α΄ ἐδενὶ τῷ γ΄. εἰ ὄν βυλό- 

ἀμφοτέροις, τοῖς τε ἐξ ἀληθῶν προτάσεων ἡ τοῖς ἐκ ψευδῶν, ὁ μεθα τὴν αβ' πρότασιν ποιῆσαι συμπέρασμα, ΩΝ τό τε 

λέγω ἑκαςῳ παρὼ μέρος ἀλλ᾽ ἀμφοτέροις. κατασκευάζει δὲ συμπέρασμα ὡς πρότασιν καὶ ἢ τὴν ἀντιςροφὴν τῆς βγ' προτιίσεως, 
τῦτο διὰ τῦ ὑποθετικῶ συλλογισμῦ. ὸ ὧν “τὸ αὐτῦ ὄντος κα ἢ ὃ α’ ἐδενὶ τῷ γ΄, “ὁ γ᾽ παντὶ τῷ β' ἡ ὃ α' ὑδενὶ τῷ β΄. εἰ δὲ 
μὴ ὄντος" φησν ἀντὶ τὸ αὐτῷ βῆνς τῆς προτάσεως, “ὃ δὲ ὄντος τὴν βγ' δειινύναι βιλόμεθα, ὀκέτι, φησίν, ὁμοίως δυνατόν ἐςνν 

ἀντὶ τῷ ἀληθῶς ὄντος, “ὃ δὲ ἢ μὴ ὄντος ἀντὶ τῷ ψευδῦς ὄντος" τῷ 35 ἀντιςρέψαντας τὴν αβ' πρότασιν ὺ ταύτη συμπλέξαντας ὲ 
Ὁ αὐτῷ εϑὺς τῆς προτάσεως ἤτοι ἀληθὸς ἢ ἣ ψευδῶς ὄντος ὑχ συμπέρασμα, θεῖξαὶ ὰ προκείμενον" ἡ γδ ΒΥ πρότασις καταφα- 

ἕπσεῦ ἐξ ἀνάγκης ἃ εἶναι “ὃ αὐτό, ἀντὶ τῦ εἶναι ἀληθὲς “ἃ συμπέ- τική ἐςι καθόλε, Ἷ ἡ δὲ καθόλυ καταφατικὴ ἐ ἐκ δύο καθόλε κατα- 

βασμα. ὡς τῶτο δείκνυσιν, ὅτι ὑκ ἐξ ἀνάγκης ἐςὶν ἀληθὲς συμ- ψότθονν δείκνυἢ ὁ ὑκ ἐξ ὠποφατικῆς, ἡ δὲ πμτερέψμδα, τὴ αβ' 

πέρασμα, πρῶτον διὰ τῷ διὰ τοῖν συλλνγιόμξ: .. διὰ τριῶν δὲ Ἷ αὐτή ἐςι τῇ αβ΄. καθόλν γάρ ἐς ἀποφατική. ὥσπερ ἦν αὕτη 
ἐκλήθη ὅτι λαμβάνει τὸς ὅρυς ἢ “ὃν ἐλάττονα ἄ Ἐπ ὑποθετικὸν κα ὺ 40 ἡ αβ' ἐδὲν συνάγει καταφατικόν, ὅτως ἐδὲ ἡ πρὸς εὐτιν αντιςρέ- 

ὺ μείζονα. ὅτε ὄν ὑποθετοκὸς ὁ ὁ συλλογισμός, ὅ' ὅτι ἔχει τρεῖς ἡν4, τυτέςιν ἡ Ἷ βα΄, συνάξει τι καταφατικόν. ἐκ ἄρα δυνατόν 
ὅρυς, ὅτε κατηγορικός, ὅτι ὑποθετικαί εἰσιν αἱ προτάσεις. διὰ ἐςι τὴν βΥ πρότασιν ἐπὶ τῷ β΄ ἀναποδείκτυ καθάπερ ἐπὶ τὸ α΄ 

δεῖξαι. ὑπογράφει ὧν ἡμῖν εἶδος ἕτερον προταίσεων, ὅ ὅπερ ὁ Θεό- : 
τ» 

φέρει δὲ ἀναςροφὴ ἀντισροφῆς, ὅτι ἡ [ἃ  ἀντιςροφὴ μῈ' τῷ συναλη- τῷ α' χήματι, ὃ κῷ' τῦ γ΄, κατ᾽ ἐκείνω “ἃ α΄. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, 
θεύειν γίνε, ἡ δὲ ἀναςροφὴ αὶ πάντως... ἢ ἀκριβῶς ὀφείλομν ὃ κ᾿ τῷ α΄, τῦτο ὼ κ'ὶ τὸ β΄. ἐν δὲ τῷ γ᾽, καθ᾽ ὃ ὃ α΄, κατ’ 

σκοπῆσαι ὅτι ἐπὶ τῆς διαλλήλυ δείξεως ἡ μία πρότασις παρα- ἐκείνυ “ὁ β΄. δοκῶσιν ἦν αἱ τοιαῦ) προτάσεις μὴ εἶναι ἁπλαῖ ἀλλ 
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“γ, . δυνάμει περιληπτιὰ εἶναι συλλογισμῶ. λέγει δὲ ὁ Θεόφραςος ὅτι “ἃ α' ὁ παντὶ ὶ ὑπάρχει, τύτῳ δ Ὑ᾽ τοὶ ὑπάρχει" “ἃ δὲ α' τῷ δευ- 
ἱ ΔῸΣ ἀναδο “Ἰδύναμει ἴ ἔστη ἐςὶ τῇ κατηγορικὴ" δὲν κὰ διαφέρειν “ὃ λέγειν “ὃ α΄ τέρῳ ὑπάρχει καὶ παντί" ἐκὺν τῷ β΄ ὁ γ' ὑπάρχει τινί. ΤοΒ. ΡΒ]. 

κατ᾽ ἐδενὸς τὸ β΄, τῷ λέγειν, καθ᾽ ὃ ἡ β' παντός, κατ᾽ ὠδενὸὲ ἔ, ὁπ ὁ. 

ἐκείνυ “ὦ α΄, ἢ πάλιν ὃ λέγειν “ἃ α΄ Ψ' πανὺς τὸ β΄, τῷ λέγειν, “Ἢ ἐκ εἰσὶ χτ' τὴν κύκλῳ δεῖξιν ἢ ἀτελές" ἄρα ἦν τῆνσθ. 

᾿ δ. β' παντός, κατ᾽ ἐκείνυ αὶ , ὃ α' παντός. ψν ἦν, ἐπειδὴ 5 ἐν β΄ χήματι τυζυηταν τὴν ὑμιὰν ἐπὶ μέρυς ἀποψατικὴν. ἀτελῆ δ" 

κεῖ ἃ α΄ κατ᾽ ἐδενὸς τῷ β΄, ὁ β΄ φ' πανὺς τῷ γ΄, τῶτο δὲ δυ- ῥητέον ἔχειν τὴν κύκλῳ δεῖξιν διὰ ἃ μὴ δι’ αὐτῷ τῷ χήματος 
νατὸν ἐςιν, ᾧ ὃ β' παντί͵ τύτῳ “ὃ α΄ ἀδενί, ἀντιςρεπτέον ταύτην ἀλλὰ διὰ τῷ τρίτυ δείανυχ, διὰ τῆς κῷ' πρόσληψιν προτάσεως: 
τὴν πρότασιν ἡὶ ῥητέον, ᾧ “ὃ α' ὀδενί, τύτῳ “ὃ β΄ παντί. προσλη- ἢ μὴν αὶ καλεῖ ἀτελεῖς τὰς διὰ τῆς τοιαύτης προτάσεως γινομέ- 

πτέον δὲ αὶ “ὁ ἐξ ἀρχῆς συμπέρασμα, “ὃ δὲ α΄ τῷ γ΄ ὀδενί, ᾧ νας δείξεις, ὡς δηλοὶ “ὃ μηδεμίαν αὐὸν ἐν πρώτῳ χήματι λέγειν 
συναχθήσε ὅτι “ὁ β' τῷ γ' παντί. ὥςε δέδεικ ἢ) ὶ ἡ ἐλάττων 10 ἀτελῆ, τῶν δύο διὰ ταύτης δεικνυμένων. εἶπεν ὧν ὅτι ἀτελῆ ἢ 

πρότασις διὰ τῷ συμπεράσματος. αὕτη δὲ ἐκ ἔςι κύκλῳ ἡ δεῖ- ταύτην ἔλαβεν καὶ διὰ “ὃν τρόπον τῆς δείξεως (ὁ ἡ) ἐδεήθημεν τῆς 
ξις, ἣν ὑπέγραψεν" ἰὶ γδ ἀντιςρέφει τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων ἀντιςροφῆς τῷ συμπεράσματος) ἀλλὰ διὰ ἃ ἐκ δύο μερικῶν 
ἀλλὰ δυνάμει ̓ δυγάμψότεῤοι, τήν τε μείζονα ὺ τὴν ἐλάττονα. συγκεῖοχ, τὴν τοιαύτην πρότασιν. ἀλλὰ μὴν ὸ ἐν τῷ α΄ »οήματι 
εἶτα ἔρχεῦ ᾧ ἐπὶ τὰς λοιπὼς δύο ο τρόπυς τὸς συνέγοντας τὰ με- ἐπὶ τῦ δ΄ ἀναποδείκτυ ἐκ δυο μερικῶν ἡ τοιαύτη σύγκειἢ πρότα- 
ρρεὼ δυμπερεαμάπηϊ καί φησιν ὅ ὅτι ἐπὶ τύτων τὴν β' καθόλω πρό- 15 σις. εἶπεν ὄν τὴν εὐχερῆ ἐπίλυσιν, ὅτι ἐπελάθετο τῆς εἰρημένης 

τασιν ἐκ ἔςι δεῖξαι κύκλῳ. Αποηγπιια. ἐν β΄ χήματι προτασεως ὁ ̓ Αριςοτέλης. ἐν οἷς ἡ πρᾶξις ἡ ὁ περὶ 
τέ “ἀλλὰ ληπτέον, ᾧ δὰ α΄ μηδενὶ ὑπάρχειν, ὲ β΄ παντὶ ὑπάρ- τῆς κύκλῳ δείξεως λόγος, ὁ τοῖς γβισεῖς εἶμαι συμβαλλόμενος, 
29. εν. . αὕτη ἐςὶν ἡ »τ' πρόσληψν πρότασιρ" φ πρόσληψιν δὲ πληρῶ. Αποηγπηυδ. 
καλέ! ὅτι τῷ ἐν τῇ Ηῇ συνθέτιῳ προτάσει ἀορίς ἀορίςῳ ὅρυ, τυτέςι τῷ ἐρήκαμεν ἤδη τῦτο πλειςάκις ὡς ὅτι τρεῖς ὑπάρχυσιν ἀντι- 59} 

2... σ "; 45 » μέν, δριαώτος τε ᾧ προσληφθέντος ὁ ὁ συλλογισμὸς ἐπαελεῦ ςροφαί, μία Κα ἡ ἐν ὅροις, ἐαὐτέρε δὲ ἡὶ ἐν προτάσεσι, τρίτη δὲ ἡ Ὁ 
ἢ γνώριμον ἐπιφέρεῦ “ὁ συμπέρασμα. ἔουιε δὲ ἡ τοιαύτη πρό- ̓  ἐν συλλογισμῷ. ἀλλὰ περὶ βὶ τῆς ἐν τοῖς ὅροις ἀντιςροφῆς εἴρη- 

τάσις ὑποθετικῷ συλλογιήμιῃ τῷ συνημμένῳ" ἴοι δὲ αὕτη ἐν ; κεν ἐν Κατηγορίαις, ὅταν ἔλεγεν “ὃ ἴσον ἊΨ ἴσον, περὶ δὲ τῆς ἐν 

τῇ ὑπτῆ προτάσει ἐ ἐν τρίτῳ ̓ χήματι"- ἐν Ὁ μέσον ἢ ἀόριξον ὑπο- ! προτάσεσιν ἀντιςροφῆς εἶπεν ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τῶν Προτέρων 

κείμενον ἔχει "τοῖς δύο, ἢ τῦτο ἔχε πλεονέκτημα “ὃ ἐν τρίτῳ ᾿Αναλυτικῶν, νῦν δὲ βυλεῦ εἰπεῖν πρὶ τῆς ἀντιςροφῆς τῆς ἐν 

συνάγειν καθόλω συμπέρασμα. ἀὶ μόνον δὲ τῶτο ἀλλὰ ἢ ἐξ 25 συλλογισμῷ. .«. τινὲς δὲ ὠήθησαν τὴν ἐν συλλογισμῷ ἀντιςρο- 
ἀποφατικῆς καταφατικὴν ἢ ἐκ δύο μερριῶν συνάγει ϑεηο φὴν ἢ τὴν εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγὴν ταὐὸν εἶναι. ὁ δὲ ̓ Αριςοτέλης 
ράσμα, ὡς ἑξῆς δείξομεν. ἰά, με ταύτην τὴν θεωρίαν ἐκτίθεῦ περὶ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, 

68, ἐπλήρωσεν ἐν τῷ πρώτῳ Χήματι περὶ τῶν ἄμφω καθόλυ" ἢ δείκνυσι μὴ εἶναι “ὁ αὐτὸ τὴν ἐν συλλογισμῷ ἀντιςροφὴν τῇ εἰς 
"νῦν ἦλθε περὶ, τῶν Ἡμδία συμπερασμάτων, ἢ πρῶτον περὶ τῷ ἀδύνατον ἀπϑγώγ: ΙοἈ. ΡΒ. ἢ οσα ὁ. 

αταφὠτοῶ φησὶν ὅτι τῆς ἐλάττονος προτάσεως ἐνδέχεὮ δεῖξαι 30 πληρώσας “ὁ Ἡρῶτὸν αἣμα νῦν ἦλθεν ἐπὶ ὃ β΄, ἡ φησὶν εῦ. 

τὴν κύκλῳ, τῆς δὲ μείζονος ὀκέτι ἐνδέχε), εἰ μὴ ἄρα διὰ προσ- ὅτι ἡ μείζων πρότασις ἐκ ἀναιρεῖ ὅτε λαμβάνεϊ τῷ συμπεραί- "δ" 
λήψεως πάλιν. ἡ ἡδ μείζων καθόλν καταφατική, “ὃ δὲ καθόλν σματος “ὃ ἐναντίον, ἡ δὲ ἐλάττων ἀναιρεῖ. λέγω δὲ τὴν μείζω 

καταφατικὸν ἐκ τῶν καθόλω συνήγετο, ᾧ ἐνταῦθα ἥ τε ἐλάττων πρότασιν μὴ ἀναιρεϊοχ 'ἐχ ὅτι ἐκ ἀναιρεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι εἰς “ὃ ἐναν- 
μερικὴ ᾧ “ὁ συμπέρασμα μεριχόν, ἐκ δύο δὲ μεροιῶν δὲν συνά- τίον ἐκ ἀναιρεῖ ἀλλ᾽ εἰς “ὃ ἀντιφατυιῶς ἀντικείμενον ἀναιρεῖ). 
γεῖῦ. Ιοἷ. ῬΒ]. ἢ οἵα ὁ. 35 διὰ τί δέ, ὁ αὐὸς λέγει, ὅτι ἐν τρίτῳ 'χήματι δείκνυ ἡ μείζων 

58δὃ ὁ τέταρτος τρόπος τῦ πρώτυ χήματός ἐςιν ὁ ἐκ τῆς μείζο- πρότασις, ἀδὲν δὲ καθόλω ἐν τρίτῳ δείκνυξ,, ἡ δὲ μείζων ἐν δευ-- 
6. γος καθόλυ ἀποφατικῆς τῆς δὲ ἐλάττονος μερικῆς καταφατικῆς τέρῳ Χήματι καθόλω ἐςίν. ὥςε “ἃ ἀντιφατικῶς ἀντικείμενον 

μερικὸν ἀποφατικὸν συνάγων συμπέρασμα. ᾧ φησὶν ὅτι ὅτε δείκνυ. ἡ δὲ ἐλάττων πρότασις δείκνυἢ διὰ τῷ πρώτυ χήματος, 
τὴν μείζονα ὅτε τὴν ἐλάττονα δυναὸν δεῖξαι διὰ τῆς κύκλῳ δεί- ὡς ἐπιδείξομεν. Ιοὶ. Ῥμί. ἢ ον. 

ξεως, ἀλλὰ διὰ προσλήψεως μόνη ἡ ἐλάττων δείκνυϑ" ᾧ ἡ ΧΙ πληρώσας περὶ τῆς ἐν συλλογισμῷ ἀντιςροφῆς, νῦν περὶδιο : 
μείζων  δυναῦ, διότι καθόλυ, ἡ δὲ ἐλάττων διὰ προσλήψεως, τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς λέγει, αὶ τί διαφέρει ἡ ἐν συλλογι- Ὁ 

διότι ἡ ἡ μείζων αὶ “ὃ συμπέρασμα ἀποφατικόν, ἐκ δὲ ἀποφα- σμῷ ἀντιςροφὴ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. διαφέρει ἦν τύτῳ 

τικῦ ἐδὲν συνήγετο. ἰ4, 18. ὅτι ἐπὶ τῆς ἀντιςροφῆς δεῖ πρῶτον συλλογισμὸν γενέςχ, εἶθ᾽ ὅτως 
596 ἐὰν δὲ ἦ ἡ μείζων φερητυκὴ καθόλω ἡ δὲ ἐλάττων μερυοὴ ἀντιςροφήν, ἐπὶ δὲ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ᾧ ἄνευ τῷ 5 γενέςς, 

ζα καταφατική, ὦ δείκνυ ἡ Μερυκὴ ἡ καταφατικὴ εἰ μὴ διὰ προσλή- 45 συλλογισμὸν δυνατὸν ὁπξαιν τὸ ἄτοπον ἑπόμενον. ἔτι διαφέρει ὅτι 
Ψεως" κύκλῳ γ) ὶ δύναῦ εἰ γδ ἡ μείζων ἀποφατική, κα ἢ ὃ συμ- ἐπὶ τῆς ἀντιςροφῆς δυναὸν ἢ εἰς σὲ ἐναντίον καὶ ᾧ εἰς ὃ ἀντιφατικῶς 

πέρασμα ἀποφατικόν, ἐκ δὲ δύο ἀποφατικῶν καταφατικὸν ἀντικείμενον ἀντιςρέψαι, ἐπὶ δὲ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ὀκέτι 
συναχθῆναι ἀὶ δύναῦ. ἀλλὰ διὰ προσλήψεως δείκνυἢ ὅτως" ᾧ εἰ μὴ εἰς “ὃ ἀντιφατικῶς ἀντικείμενον μόνον, ἐπεὶ εἰ “ὁ ἐναντίον 

᾿ β 
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ληφθείη, ἢ ὁ δείκνυσι συλλογιςυκὴν συζυγίαν, ἢ εἰ γίνε συλλο- «ήματος ἢ ὁ τέταρτος τῦ δευτέρυ δι᾽ ἀδυνάτυ Κ ἐδεύινυτο, ν᾿ 

γιςοκή, ὑδὲν ἄτοπον ἔπεῦ. ἔτι διαφέρει ὅτι ἐπὶ τῆς ἐν συλλογι- μέντοι γε δεικτικῶς. εἶτα ἐπελύσατο αὐὸς λέγων ὅτι "ἅπαν" 
σμῷ ἀντιςροφῆς δείινυἢ τῆς μιᾶς προτάσεως ἢ ὃ ἀντιφατικῶς λέγει ὦ πάντα τρόπον ἀλλὰ πᾶν πρόβλημα ὃ δείκνυἢ διὰ ἀδυ- 

ἀντυκείμενον ἢ “ἡ ἐναντίον, ἐπὶ δὲ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ἐπὶ νάτυ ἢ ἐπ᾽ εὐθείας» ᾧ διὰ ἀδυνάτυ ἤτοι καταφατικὸν ὃ πρό- 

τῆς μιᾶς προτάσεως μόνον ἀντιφατικῶς προηγυμένης ἄτοπον 5 βλημα ἤτοι ἀποφατικόν, ἡ ταῦτα ἤτοι καθόλυ ἤτοι μερικαί. ΤΟΙ, 

ἑπόμενον δείκνυ). Ιοϑι. ΡΒ. ἢ ονχ. ΡΒ]. ἢ οσπα ὁ. 

εἶτα διδάσκει ποῖα προβλήματα ἐν ποίοις δείκνυἢ) χήμασι ἐλέγομεν ὅτι διὰ ἀδυνάτυ “ὃ καθόλυ καταφατικὸν ἐν πρώτῳ 634 
διὰ τῆς προκειμένης δείξεως, λέγω δὴ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγω- «ήματι μὴ συνάγε, ἀλλὰ ὃ καθόλυ ὠποφατικόν. ἐδείκνυτο δὴ ἰδ 

γῆς, καί φησιν ὅτι τὰ ἢ ἄλλα προβλήματα δείκνυνῇ δι᾽ ἀδυνάτυ ὅτως, ὅτι “ὁ α΄ ἐδενὶ τῷ β΄. εἰ ἡ) τῦτο ψεῦδος, ἀληθὲς “ὁ τιν, ςςΘ 0, 

ἐν πᾶσι τοῖς “χήμασιν, ἐπὶ δὲ τῷ καθόλιι καταφατυκῶ προβλήμα- 10 “ὃ ὧν γ' παντὶ τῷ α΄, ὃ α' τοὶ τῷ β΄, ὁ ἄρα γ' τοὶ τῷ β΄, τῶτο ᾿ : 

τος, ὡς φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἀντιπεπονθός τι θεώρημα παραδί- δὲ ἐναργῶς ψεῦδος" ἀληθὲς ἄρα “ὃ ὠδενί, τῶτο ὧν δειχθήσε ἡ 
δωσι- τῶτο γδ δεῖκνυξ) δεικτιτῶς ἐν α' χήματι δεικνύμενον, διὰ διὰ τῷ δευτέρυ χήματος δεικτικῶς ὅτως" “ὁ γ' ὀδενὶ τῷ β΄, ὃ 
τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ἐν β' καὶ γ' χήματι, ἐν πρώτῳ δὲ ὀκέτι. γ΄ παντὶ τῷ α΄. συμπέρασμα ὅτι “ὁ α' ἐδενὶ τῷ β΄. αὕτη ὅν ἡ 

ὶὶ τῦτο δείκνυσιν ὅτως, ὅτι ἐκ ἐν τῷ πρώτῳ χήματι, ἀληθῶς ὄν- ὑπόθεσις ἡ λέγυσα “ὃ α' τοὶ τῷ β΄ ψευδής" ἀληθὴς ἄρα ἣ ἡ 
τος “ἃ α΄ τῷ β' παντί. ὑποκείϑω “ὁ α' τῷ β' μὴ παντὶ ἢ μηδενί" 15 ὁδενί. “ὁ δὲ γ΄ λαμβάνει νῦν αὐὸς ἀντὶ τὸ μέσυ ὅρα. ἃ. 10. 
κοινότερον γαρ, ὡς εἴρηῦ, ἢ “ὃ ἐναντίον τῷ συμπεράσματι λαμ- νῦν βυλεῦ δεῖξαι ὅτι “ἃ μερικὸν καταφατικόν, ὃ συνήχθη ἐνό3α 
βώνι- ᾧ πρῶτον ὑποκείο)ω “ὃ ἀντικείμενον “ὃ α΄ καὶ παντὶ τῷ β΄ πρώτῳ δὶ ἀδυνάτυ, νῦν συνάγε ἐν τρίτῳ δεικτικῶς. ἀλλ᾽ ἐπι- 5: 
δῆλον ὅν ὅτι καὶ γίνε ὁ συλλογισμὸς ἐν α' χήματι" εἴτε δ μεί- ςῆσαι δεῖ ὅτι εἰ ἅ' ἐπὶ τῇ δεντέρυ δείκνυσι, προσλαμβάνει μεί- 
ζων τεθὴ αὕτη ἡ πρότασις, ἀσυλλόγιςος ἔςαι ἡ συζυγία ἐν α΄ ζζνα πρότασιν, εἰ δὲ ἐπὶ τῷ τρίτυ, προσλαμβάνει ἐλάττονα πρό- 

«άήματι διὰ “ὃ τὴν μείζονα πρότασιν ἔχειν μερικήν" εἴτε ἐλάττων 20 τασιν. ἰά. ἰδ. 
τεθὴ, πάλιν ἀσυλλόγιςος ἔζαι ἡ συζυγία διὰ “ὃ τὴν ἐλάττονα εἰρηκωςς πῶς τὰ καταφατικὰ ἐν πρώτῳ δείκνυ τὰ ἐν τρίτῳ 63} 

ἔχειν ἀποφατικήν. ἀλλὰ δὴ ὑποκείδ)ω “ὃ ἐναντίον “ὃ α΄ ἐδενὶ τῷ «ήματι, νῦν λέγει πῶς τὰ ἐν τρίτῳ χήματι ἀποφατικὰ δεικτικῶς Ξ 
β΄. εἰ καὶ ἦν μέσον τάξομεν ὅρον “ἃ β΄, τυτέςιν εἰ προσλάβοιμεν δείκνυ ἐν δευτέρῳ. δυναῦ δὲ ᾧ ἐν πρώτῳ δειχθῆναι, ἀλλ᾽ 
ὰ δ' ἐλάττονα, συναχθήσε Κ᾽ ψεῦδος, ἀλλ᾽ καὶ διὰ τῶτρ δειχθή- ἐπειδὴ ἴδιον τῦτο τῷ δευτέρυ σχήματος, διὰ τῦτο ἐν δευτέρῳ ἀνά- 

σεῦ “ὃ προκείμενον “ὃ α΄ ὑδενὶ τῷ β΄, “ὃ β΄ παντὶ τῷ δ΄ ὶ ὃ α΄ 25 γεῦ “ὁ ὠἀποφατικὸν τῷ τρίτυ σχήματος διὰ τῷ ἀδυνάτυ ὕτως. ἰὰ. 

ἐδενὶ τῷ δ΄, ὅπερ ἀδύνατον, εἴπερ ἀληθὴς ἡ “ἃ α΄ παντὶ τῷ β΄. [, οἵχ. 
ἀλλ᾽ εἰ ἡ τῦτο ἀδύνατον, ὄπω εἰσαγεῖ “ὃ προκείμενον" ἔξω γάρ, “φανερὸν ὧν ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων ἡ, δεικτικῶς ἔςι δεικνυό- 635 

φησί τις, ἡ ἡ καθόλυ ἀποφατικὴ ἢ ἡ καθόλυ καταφατικὴ ψευ- ναι... ἀδυνάτυ." ἀπορεῖ ὁ Αλέξανδρος ὅτι αὶ ἐπὶ τῷ δ΄ τῷ β' χήμα- τ ' 

δής. εἰ δὲ ὃν πρῶτον μέσον ὅρον τάξαιμεν προσλαμβάνοντες “ὃν τος καὶ ἐπὶ τῇ β' τρόπυ τῦ γ΄ Χχήματος ἡ λεγομένη δεικτικὴ δεῖξις. ὦ χορ )εν 
τρίτον μείζονα, ἀσυλλόγιςος ἔςαι ἡ συζυγία διὰ “ὃ τὴν ἐλάττονα 30 δι᾽ ἀδυνάτυ ἐγίνετο. ᾧ λύει ὁ αὐὸς λέγων, πρῶτον ᾧ ὁ πάντα ἱ 

πρότασιν ἔχειν ἀποφατικήν. δῆλον ἦν ὅτι αὶ δείκνυ διὰ τῆς προ- συλλογισμὸν εἶπε ἡ δεικτικῶς δύνα, δείχνυςχ, ἃ δι᾿ ἀδυνάτυ, 

κειμένης δείξεως ἐν πρώτῳ χήματι “ὃ καθόλυν καταφατικὸν πρός ἀλλὰ πᾶν πρόβλημα. “ἃ δὲ μερικὸν ἀποφατικὸν καὶ διὰ μόνων 
βλημα. τὸὰ δὲ λοιπά, φησί, προβλήματα δείινυνῇ ἐν τῷ α΄ χή- τῶν εἰρημένων δύο τρόπων δείκνυῦ, ἀλλὰ αὶ διὰ τῷ α΄ χήματος 
ματι, ἢ πρῶτον δείκνυσιν ὡς δυνατόν ἐςιν ἐν τύτῳ τῷ χήματι ἡ δι᾿ ἑτέρων τρόπων ἕν τε τῷ β΄ αὶ τῷ γ΄ χήματι. ἔπειτα εἰ ἢ 
δερισύναι διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς “ὃ ἐπὶ μέρως καταφα- 35 ὡς ἐπὶ συλλογισμῶ ἐκλαβοιμεν “ὃ λεγόμενον, ἐδ’ ὅτως ἥμαρτεν 

τικόν. Αποηγπιῦβ. ᾿ ὁ ᾿Αριςοτέλης" δεδειγμένων γδ αὐτῶν συλλογιςικῶν, λοιπὸν ὡς 

6.6 ὃ ἀνάπαλιν ὠφειλεν εἰπεῖν, ὅτι ὅσα διὰ τῷ ἀδυνάτυ δείκνυ), δεικτικῶς αὐτοῖς συναγυσι κεχρήμεθα, μὴ πολυπραγμονῶντες 
Ὧν τὴ ἀντιςροφὴ δείινυξ, ὅσα δὲ διὰ τῆς ἀντιςροφῆς, ὑκέτι διὰ εἴτε δι᾽ ἀντιςροφῆς εἴτε δι᾽ ἀδυνάτυ εἰς “ὃ πρῶτον ἀνάγονἢ 

τῷ ἀδυνάτυ. ἐπὶ πλέον γδ ἡ ἀντιςροφὴ τῆς δι’ ὠδυνάτυ. Ἰοι. χῆμα, ἐπεὶ τύτῳ τῷ λόγῳ ὑδένα συλλογισμὸν ἐρῶμεν δεικτικῶς 

Ρμῇ. ἢ ονὶ ὁ. 40 συνάγειν τι χωρὶς τῶν ἐν τῷ α΄ χήματι. ἐν εἷς σὺν θεῷ ἡ πρᾶξις 
μὴ πληρώσας τὴν ἀδυνάτυ δεῖξιν ἐν πρώτῳ χήματι, νῦν ἦλθε δὲ. ἢ “ὃ πρῶτον τμῆμα πληρῶ. Αποηγπιυδ. 

ἕαε ᾧ ἐν δευτέρῳ ᾧ τρίτῳ, ᾧ φησὶν ὅτι πάντα τὰ συμπεράσματα ὐκ εἶπεν πάντα τρόπον ἀλλὰ πᾶν πρόβλημα ἢ καταφατικὸν 635 
συναΐγεῦ διὰ τῆς εἰς “ἡ ἄτοπον ἀποδείξεως ἐν δευτέρῳ ἢ τρίτῳ κἡ- ἢ ἀποφατικὸν ὅτι δείκνυ) ἢὶ δι᾿ ἀδυνάτυ ἢ ἐπ᾽ εὐθείας. ΙοἈ. 1: 
ματι. ἀλλ᾽ εἰδέναι δεῖ ὅτι Κὁὶ προσεχῶς δὲ πρώτως συνάγεϊ ἢ τὲ ῬΆΪ. Ε, οἷχ ὁ. 
καθόλι καταφατικὰ ἐν δευτέρῳ χήματι ἢ τὰ καθόλω ἐν τρίτῳ 45 βυύλεῦ διὰ τύτων ὁ ̓ Αριςοτέλης παραδῶναι ἡμῖν “ὃν ἐξ ἀντι- 635 
χήματι, ἀλλὰ συνάγεῦ τῇ τῶν ἄλλων ἀναιρέσει. ἰὰ. ἔ. οι ὁ. κειμένων τῶν προτάσεων συλλογισμόν... εἰδέναι δὲ δεῖ ὅτι εἰ 900Ὸ. 

τὸ ζητεῖ ἐνταῦθα ὁ ᾿Αλέξανδρος πῶς δυνατὸν ὃ δι᾽ ἀδυνάτυ ταῦτα πρὸς τὴν ἀποδευιτικὴν ἐδὲν συμβαλλεῦ " πάντως ἡ μία, (ὅπ 
δεικνύμενον ἢ ἐπ᾽ εὐθείας δεικνύναι. ὁ ἕκτος τρόπος τὸ τρίτου πρότασις ψευδής ἐςιν, εἰ τῷ αὐτῷ ἀντικειμένας προτάσεις λαμ- 
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"αἰτεῖ, τῦτό ἐςι, “ὃ ζητύμενον ὡς ὁμολογιίίμενον λαμβάνειν. 
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βάνεις, αἱ δὲ ἀντικείμεναι προτάσεις ἡ ἡμβ Κὶ ἀληθής ἐςιν ἡ δὲ ψευ- 

δής, ὥςε ἐπὶ τῶν ἐξ ἀντικειμένων τὴν μίαν πάντως ἀληθῆ δεῖ 

εἶναι, τὴν δὲ μίαν ψευδῆ. ἀλλὰ συμβάλλεῦ ἡμῖν ταῦτα πρὸς 

τὰς σοφιςικὰς ἀπχλήτεις, ἵνα μὴ παραλογιζώμεθα ὅτι δυναῷ ὰ 

ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ 

φρέφειν, ἐχ ὁ τρόπος, ἀντὶ τῶ ἐχὶ “ἃ συμπέρασμα “ὃ λέγον “ἃ 
α΄ παντὶ τῷ γ΄. ποτὲ δὲ ἐκ ἀντιςρέφει, οἷον εἰ λάβωμεν ὅτι ἡ 

χαρὰ ἡδονή, κα πάντως δὲ ἡ ἡ ἡδονὴ χαραί, εἰ μήτι προσδιορισώ- 
μεθα, ὅτι ἡ ἡδονὴ σύς: τοιχος τῇ χαρᾷ ἐςίν. ὥςε νῦν τῦτο κωλύει 

αὐὰὴ εἶναι ἡ μὴ εἶναι. ἀκριβέςερον δὲ ἐν τοῖς Τοπικοῖς τύτυ τὴν 5. ὃ μὴ ὶ προσδιωρίεχ,. εἰ δὲ προσδιορισυύμεθα, δὲν κωλύει. γίνε 
μέθοδον. δείκνυσιν. ἰά. 18. 

λέγομεν ὅτως ἐν πράωμ: ἤματι, ὅτι πᾶσα ἐ ἐπιςήμη σπυ- 

τ δαία ἐσύ ὕδῆμς ἐπιςήμη ὡς ἰατρικὴ σπυδαία, ὥςε συνάγεῦ 

ὅτι ἰατρικὴ ἐπιςήμη ἐπισήμη ὑκ ἔςιν" εἰ 5 πᾶσα ἐπιςήμη σπυ- 

δαία, ὀδεμία δὲ ἰατρικὴ ἐπιςήμη σπυδαία, ἐδὲ ἰατρικὴ ἐπιςἥήμη 10 
ἐπιςήμη ἐςίν. λάβε δὲ “ἐν μέσον ὅρον πάλιν πρὸς τὴν ἰατρυτὴν ἢ 
μείζονα ὅτως" ἐδὲν σπυδαῖον ἰατρική ἐςιν ἐπιςήμη, πᾶν σπυ- 
δαῖον ἐπιςήμη ἐςίν, ὥςε ἡ ἰατρικὴ ἐπιςήμη ἐπιςήμη ἐκ ἔςιν. 

καλῶς ὧν ἐλέγομεν ἐπὶ τῶν ἐξ ἀντικειμένων προτάσεων συλλο- 

γισμῶν, ὅτι ὃ αὐὸ ἢ εἶναι αὶ μὴ εἶναι συνάγεϊ. δῆλον δὲ ὅτι τῦτο 15 
συνήχθη διὰ “ὃ εἶναι τὴν μείζω ψευδῆ τὴν λέγυσαν, ἐδὲν σπυ- 

δαῖον ἰατρική ἐςιν ἐπιςήμη" ἀλλὰ ᾧ διὰ τὴν ἐλάττω τὴν λέγυ- 
σαν, πᾶν σπυδαῖον ἐπιςήμη ἐςίν. .. ἐν δὲ τοῖς Τοπικοῖς παρα- 

δίδωσι μεθόδους τῶν κρύψεων, δι᾽ ἃς τῦτο δοθήσεῦ. τόπυς δὲ 
ἐκάλεσεν αὐτὰς τὰς μεθόδυς. ἰάὰ. ἴ, ΟΧ. 

νῦν βύλεῦ εἰπεῖν περὶ τῇ ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖς. “ὃ δὲ ἐξ ἀρχῆς 

ίνεῦ δὲ τῦτο τῷ λαμβάνειν τὺς δύο ὅρως ἀντιςρέφοντας, ὡς ἄν- 

θρωπος ἢ γελαςικόν, ἢ “ἐν ἕνα ὑπαρχατα τῷ ἑτέρῳ, ὡς ὸ ἡ 

ἡδονὴ χαρά. «γίνεῦ δὲ ἡὶ ἐξ ἀρχῆς αἴτησις ΓᾺ τὰ τρία χήματα. 25 

ὺ ἵνα τὴν ἀσάφειαν τῆς λέξεως εἰς σαφὲς μετασθεψυ μα, ὀφεί- 

λομεν θεωρῆσαι πῶς γίνε κῷ' τὰ τρία χήματα “ὃ ἐξ ἀρχῆς ζητύώ- 
14. {, Οχι. 

δὲ “ὃ διὰ τριῶν, ὡς αὐὸὺς λέγει, ὅτως. ἐδείχθη ὃ ὲ α΄ γ' διὰ τῷ 

α΄ β᾿, ἡ ὃ α’ β' νῦν διὰ τῷ α΄ γ΄, ὥςε “ἃ α΄ γ' δι᾽ ἑαυτῷ ἐδείξα-- 
μεν, ἤτοι αὐὸ δὶ’ ἑαυτῶ, εἰ γδ “ὁ α΄ β΄, αὶ ὃ α' γ΄. εἰ δὲ ὃ α΄ γ΄, 

ὶὶ ὃ α΄ β'- σε εἶναι ὃ α΄ β' ὃ αἱ β' ἕναι. ἅ. ἣν : 
λαβὲ Ἐρύτιν ὸ αὐὸ κῷ' τῶν αὐτῶν. νῦν λαμβάνει τῆξις 

αὐτὰ χτ' τῷ αὐτῶ. ἰὰ. 10. 

λείπει δὲ “ἃ ὥσπερ ἐν πρώτῳ ὴ  πελτ τῶν κατα φατθεον ΡΝ 
ἀποφατικῶν, κανάφατικον ὡς ἐν πρώτῳ δ τρίτῳ" ἐν δὴ δευ- Ὁ 

τέρῳ γατάφατοῦν ὁ συνώγεῦ. 1. ἰδ. 

βύλεἢ ἐν τύτοις ὃ φιλόσοφος εἰπεῖν περὶ τῷ μὴ παρὰ τότϑεῖα 

συμβαίνειν, ὡς ὅτι ἐκείνη ἡ πρότασις ἐδ᾽ ὅλως χαμβάνεῖ ΩΝ οἷον δ 

εἰ λάβω χρῶμα παντὶ λευκιᾷ, “ὃ λευκὸν παντὶ πτηνῷ, “ὁ πτηνὸν 

παντὶ κόρακι, ὥςε ᾧ “ὃ λευκὸν παντὶ κόρακι, τῦτο ὁ ἀδύνατον 

συνέβη αὶ διὰ ἃ λαβεῖν ὅτι “ὃ χρῶμα παντὶ λευκῷ - κἂν ἢ) ἐλαμν- 

20 βάνετο ἣ μὴ ἐλαμβάνετο, ἀδὲν ἧττον ἠκολύθει “ὁ ἀδύνατον... 
εἰ δὲ μή ἐςι παρὰ τῦτο, δῆλον ὅτι παρὰ ἄλλην ἐςὶ πρότασιν οἷαν-- 
δήποτε ληφθεῖσαν, ὡς ἢὶ νῦν παρὰ “ὃ ᾧ “ὃ λευκὸν παντὶ πτηνῷ 

ληφθῆναι “ὃ ἄτοπον ἠκολύθησεν. ὅτω ὃ μὴ παρὰ τῶτο γίνε. 
14. ἢ οχι ὁ. 

“ἂν τε ἐν τῇ δειινυύση," ὅτε φησὶν ἐν τῇ δείξει τῇ ἐπ᾿ εὖ 
Ὑνομένη ἢ μηδὲν ἄτοπον συναγώσῃ" αὕτη Ρ ὦ μένον ἀκ ἀναιρεῖ ᾿ 
τὴν ὑπόθεσιν ἀλλὰ ἢ βεβαιοῖ" καὶ δῚ τίθησιν ᾧ ᾧ ἀνγίφησο" ὃ γὃ τὴ 

μένον. ἐπ᾽ εὐθείας δείξει κεχρημένος κα Ὁ μηδὲν ἄτοπον συνάγων ἐκ εἰσαῖ. 
6δ« ὃ αὐὺ ποιῶσι οἱ τὰς παραλλήλυς γράφοντες, ἃ ἐν ἀρχὴ γει δ ἀντίφησι, τυτέςι “ἃ ἀντικείμενον τῇ ἡμετέρα ὑποθέσει. ἔτι 

4. αἰτῶν" βύχονῇ, δ πα ραλλ ἥλως εὐθείας ἀπὸ τ ὃ μεσημβρινῦ κυΐ. 30 δὲ ὅταν ἐμαί τι δεικτικῶς διὰ τῷ αβγ ἐπ ̓ εὐθκας δεικτικῶς, 

654 
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ὁΤ'΄ 

κλη καταγραάψναι δυνατόν, αὶ λα μβάνυσι σημεῖον ὡς εἰπεῖν πῖπτον 

περὶ “ὃ ἐπίπεδον ἐκείνω, ἡ ὅτως ἐκβάλλυσι τὰς εὐθείας. ἡ ὃ 

ἐζήτηϊ, τῦτο εἴληπἢ" ὁ γ5 μὴ συγχωρῶν γίγνεωχ, τὴν παραλ- 

ληλον ἐδὲ “ὃ σημεῖον συγχωρήσει ἐκεῖνο. ἰά. ἢ, ΟΧΙ ὅ. 

ὁ προσδιαλεγόμενος τὴν οἰκείαν πρότασιν, ἥτις ὡς ἀντι- 
κειμένη ἀναιρετική ἐςι τῆς ὑφ᾽ ἡμῶν ὑποτιθεμένης" ἐδ’ ὅτω "τὼς ἔχει 
χωραν “ἃ μὴ παρὰ τῦτο συνάγεον, ὠδύνατον- “ὃ γδ μὴ παρὰ τῶτο 
τότε λέγομεν ὅταν ἀναιρεθέντος τύτυ μηδὲν ἧττον περαϊνη ὁ συλ.- 

συνάξει ὁ 

ἐάν τις ὅτως ἀδήλως λάβη ὅτι “ὃ α' παντὶ τῷ β΄, “ὃ β΄ 35 λογισμός. ἐκ τύτων συνάγεῦ ὅτι κακῷ παραδείγματι ἐχρησά- 

θείας 65) 

παντὶ τῷ γ΄, ὄπω δῆλον ἐν ποίᾳ προτάσει “ὃ ἐν ἀρχῇ αἰτηθέν. μεθα ἐν ἀρχῆ τῆς θεωρίας ἐπὶ τῆς ψυχῆς" ἰδὺ γ5 φησὶν ὅτι δεῖ 

ἐὰν. λάβω ὅτως ὅτι τῷ β΄ τῷ γ' ὃ αὐτό ἐςιν, ὥςε εἶναι “ὃ αὐὸ ἢ ταύτης ἀναιρυμένης ἐκ τῷ συλλογισμ ἔτι περαίνεωι, “ὃν συλ- 
»Τ' τῶν αὐτῶν, τότε φαίνεῦ ὅτι περὶ “ἐν μείζω ἡ ἐξ ἀρχῆς αἴτη. λογισμόν. φαίνεῦ δέ μοι ᾧ; ἐπὶ τῶν τοιύτων χώραν ἔχειν “ὁ μὴ 

δον 

σις. νῦν δὲ “ὃ παράδειγμα ποιεῖ ἢ ὡς ἐπὶ τῷ πρώτυ χήματος, 

ἐπεὶ ὅτε ἐπεξέρχεϑ πάσας τὰς συζυγίας. ἰά. [, οχαι. 
ἐπεξηγεῖ αὐὴς ὅτι ἐεὶ ὁ ὃ αὐὸ εἶναι “ἃ τὸς δυο ὄρυς Ἶ ἀντι- 

ὦ. ξρέφεινν πρὸς ἑαυτες, ὡς ἐπὶ τὸ ἄνθρωπο κα ἢ τῷ γελαςικῶ, ἢ ἐνυ- 

παρχειν “ὁ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ, ὡς ἡδονὴ ἢ χαρά. ἰά. 18. 

40 ζητείολω, ταῦτα δὲ γράφομεν ἀ ἀπορυνεῖς ζώντων- ἀξρησῦν: Ὁ 

παρὰ τῶτο, ὡς ἐν θεωρίᾳ ὑπεδείξαμεν. τῦτο δὲ ὅμως ἐπὶ πλέον 

χὰ ἀκέτ᾽ εἰσί, φησὶν ὁ κωμικός, οἱ δ᾽ ὄντες ἐκ ὠγαθοί. “ἐπιχει- 

ροίη “ἦν Ζήνωνος δεικνύναι λόγον, ὡς ἐκ ἔς! κινεῖς". (ρ. 65 ὁ 18). 

ὁ Ζήνωνος λόγος ἐςὶ τοιῦτος. εἰ ἄπειρα τὰ ἡμίση, ἀδύνατον τὰ 
6. ἡμῶν εἰρηκότων ὅτι “ὃ α΄ παντὶ τῷ β΄, εἴ τις ἐρεῖ ἡμῖν πόθεν ἡμίση διεξελθεῖν (ὃ γ5 ἄπειρον ἀδιεξίτητον)" πᾶν δὲ “ὃ κουΐμενόν 
17. δῆλον ὅτι “ὁ α' παντὶ τῷ β΄, ἐπειδὴ ἐλαίμβανεν ἃ αὐὸ “ὃ β' γ᾽, 45 τι διάςημα ἀναίγκη πρῶτον ᾧ ἐν τῷ ἡμίσει τῷ διαςήματος γεγο- 

φησίν, εἰ ἀντιςρέψοι, δειχθήσεῇ ὅτι εἰ “ὁ β' παντὶ τῷ γ΄, ἡ “ὃ Ὑ νέναι" ἐκ ἄρα κινεῖ. εἰ ἦν βυλόμενός τις δεῖξαι ὅτι ἀσύμμε- 
παντὶ τῷ β΄. δειχθήσεῦ͵ δὲ λαμβανέντων ἡμῶν ὅτι “ὃ α΄ παντὶ τρος Η διάμετρος τῇ πλευρᾷ τὸ Τετραγώνυ, ὑποτιθοῖτο “ὃ ἐναν- 

τῷ Ὑ, “δ Ὑ παντὶ τῷ β΄, εἰ δὲ τῶτο κωλύει, τυτέςι ὃ μὴ ἀντι- τίον, ὅτι σύμμετρός ἐςι, ἢ ταύτη τῇ ΤῈ ἐπισυνάπτοι “ὃν 

͵ 
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: ἐρημένον Ὁ τὸ Ζήνωνος λόγον κα ὶ ἘΠΕ ἫΝ αὶ κινεῖταί τι, ὅπερ ἀδύ- χίας. “εἰ μὴ ἐκ τῆς αὐτῆς συςοιχία ἢ, λέγει ἐντὶ τῦ να μὴ 
φατον, ἐρῶμεν πρὸς αὐὲν ὅτι ἑτέραν ζήτησον δεῖξιν" ὃ ὃ ἀδύ- ὧσι κατ᾽ ἀξίαν. ἰἀ. ἴδ. - 

᾿ψατὸν Κὶ συνέβη παρὸ τὴν ὑηόϑεσιν" ἐμεβυμεένης 2 τῆς ὑποθέ- ἀμφοτέρας, φησί, τὰς προτάσεις ἡ ΓΗ ἐγχωρᾶ γρηῤέτος με τε 

ἐσεως “ αὐὸ συναχθήσεῦ ἄτοπον διὰ “ἐν τῷ ἄρ; παραλογισ- θεῖς, ὥςε “ἃ β' τῷ ἃ β΄ παντί, ἊΝ γ᾽ ἐδέγί, ἢ ὃ ἀνάπα- ὅ" 
μόν. Λσαγαι, παν 5 λιν. ἰά. ἰδ. 

δ’: διὰ δύο αἰτίας γίεῦ “ὃ μὴ παρὰ τῶτο, μίαν ἢ ἤτοι ὅταν οἱ “ὁμοίως δὲ ὁ ἐν Μένωνι ον χέγος, ὅτι ι ἢ ἡμαυρίς ἐσναῖ, 

Ὁ μέσοι ὅ ὅροι πὲ συνάπτωσι πρὸς ἑαυτύς. .. ἣ δευτέρα αἰτία τὸ ἡ ἀνάμνησις." χρησάμενος ἐπὶ τῶν. ὑπαλλήλων καὶ ὶ τῆς ἐν αὐτῶς 
μὴ υινεὼς ὁ μὴ παρὰ τῶτο, ὅταν συνδέωνῃ Καὶ οἱ μέσοι ὅ, ὅροι, μὴ ἡρομάνης ἀπάτης παραδείγματι τῶν τρυγωνων,. δηλοῖ ὅτι πολλά- 
μότοι διὰ τὴν ἐξ ὠρχῆς. ὑπόθεσιν συμβαύη τι ἄτοπον, ὡς ἐπὶ - κις τὸ καθόλν γινώσκομεν μὴ εἰδότες. τὰ καθ᾿ Ῥαδέες τ ἐν 
πὸ χρώματος ὦ. τῷ λευκῦ, ὼ ἀμ ὼ κόρακος. [οἱ ΡΒ, 10 ἑτέρῳ κέχρηἢ παραδείγματι, καί φησιν ὅτι τοιῶτός ἐςι ἡ ὁ ἐν 
ἔεχιι δ. ο΄. τῷ Μένωνι τῷ διαλόγῳ. τὸ Πλάτωνος ὑπὸ ἸΣωκράτῳς. εἰρημένος 

δὲ ̓ βιλῷ διὰ τυύτων εἰπεῖν ὁ ὙΑΕ - ὅπως μὴ κατασυλ- λόγος" ἐν ἐρηῦ γάρ, ὥς ΦΥ͂ ̓ Αλέξανδρος, βυλόμενος ὁ Σω- σε φχοαιιόες 
᾿λογίζῳνϑ ἡ ἡμῶν, ἡ φησὶν ὅτι παρατηρητέον τῶτο, ὅπως μὴ ὃν κράτης δεῖξαι τὰς μαθήσεις ἀναμ ἀναμνήσεις ὅσας, ἐ ἐπερωτᾷ ὃν παῖδᾳ 
αὐδν ὅρον πολλαίκις λαβοι ὁ προσδιαλεγόμενος... ἐὰν δὲ μὴ τῷ Μένωνος ποῖον λόγον ἔχει πρὸς “ὃ τετρώγωνον. “ὁ ἀπὸ τῆς διπλα- ᾿ 
λάβη δὶς “ὃν αὐὸν ὅρον, ὑδαμῶς δυναὲν κατασυλλογίσαζ. ἢ 15 σίονος πλευρᾶς ἀναγραφόμενον τετράγωνον. ᾿Ἀποηγηαϑ,. 
πάλιν. εἰ λάβη ἀμφρτέρας μερικὰς τὰς προτάσεις, ὁδαμῷς συ- ο “ὑδαμῶ γ5 συμβαίνει προεπίσᾳοι, ἃ καθ᾽ ἕκάφον" ὁ ἅοῖα 
λελόγιξαι. εἰ δὲ βυλόμενος δεῖξαι “ὃ καθόλυ ὠποφατικὸν λαβη ᾿Αλέξανδρος οἴεἢ τῶτο εἰρῆωκ, πρὸς. ἀνατροπὴν τῷ τὰς μαθήσεις Ὁ ΓΌΩΝ 

μίαν πρότασιν ἀληθὴ ἀποφατικήν, ἡμῶν τῇ κάναφαθα ἐνιςα- εἶναι ἀναμνήσεις" ὁ Ρ Πϑωχράτηρ, ὡς εἴρη, διὰ τῷ αἰδητα, ὺ εὐ ἡ δ 

μώων διὰ “ἡ ἄμφω γίνεοχ, ἀπεφατνον, ὁμοίως ἀ συλλογιῖῷ. »᾽ μέρος ἔδειξε τὸ ει ὅτι “ὃ ἀπὸ τῆς δαβέτρι, διπλάσιον ἐςὶ τῷ 

λέγει ὧν Ζρῦτας πῶς ὀφείλομεν μὴ κατασυλλογίζ εὐ, ὕξερον 20 τετραγιώνυ. φησὶν ὧν ὁ ̓Αριξοτέλης ὅ ὁτι τὸ ΓΝ μέβος ἃ προεπι- 

δ᾽ ἐρεῖ πῶς ἡμεῖς δ Ἐαξασυλλογίομες δυνηθείημεν. ἰᾷὰ, ςάμεθα, ὥξε μανθάνοντες ὁ ἐκ ἀναμιμνησκάμεθα ἀλλὰ: Ὑνωρίζος- 
. Δ ΟΣ. ᾿ μεν. μήποτε δὲ ἢ ἐκ ἐπιλαμβάνεἢ τῷ Πλάτωνος ἢ ἢ ὑκ ὀρθῶς 

4. νῦν λέγε πῶς ὧν οἱ  κατασυλλογζέμοοι κατασυλλογίσας, ἐπιλαμβανεῦ - εἰ ἡ αὶ μὴ ὶ προεπες έμμοθα, τὰ. Φ' μέρος, ἀλλὰ διὰ 
δ δύνωνῇ, ἐ ἂν κρύψιν τῆς τάξεως τῶν ὃ ὅρων ποιήσων), ἵνα νομίση τύτων ἀναμιμνησκχόμεϑα τῶν. καϑδόλε ἀνογείρομεν τὰς καθόλῳ 
ὁ προσδαλεμμτας ἀσυναρτήτως εἶναι τὼς προτάσεις ἢ ὁμολο- 25 λόγως ὃς κατ᾽ ὀσίαν ἔχομῳ ἡἠρεμᾶντας αὶ οἱονεὶ. προρϊυμένυς. 

γήση, εἰ διὰ πλειόνων προταίσεων δεύωυἢ ἃ αὐτό. ἰὰ. ἢ, οχιπὶ ὁ. “ἀλλ ὦμα τῇ ἐπαγωγὴ λαμβάνειν τὴν χφ' μέρος ἐπιφήμηψ." ποις ποι» 

6 ἐπειδὴ οἴδαμεν πότε γίνε καὶ ὸ πῶς ὁ συλλογισμός, φανερὸν νότερον αὐτὴν ἐκάχεσων. ἐπιφέμη. δ κυρίως ἐν ἡ τῶν καθά; 
4 κότε ἰνεῦ ἔλεγχος ἢ ὁ. γίνεῦ. εἰ γδ εἰ ἡ μία ̓ἀποφατικὴ πρόταν- γῦπες. Ἰά, 

σις ἡ δὲ λαπὴ κατὰ φατική, ἔλεγχος. ηίνεῦ κα ὃ συλλογισμός, εἰ. Ὁ “ἀλλ ὑχ ὡς ς ἐνεργῶν πρὸς ἃ ἄνω ἀρϑ, ζαιδ ὃ ὑπρ-οῖὸ 

ἄμφω καταφατρὺ ἥτοι. ἐν πρώτῳ ἣ τρίτῳ λήματι, ὃ ὅτω γίγνεϊ 80. νοῶν ὅτι ἥδε ἡ. ἡμίονος κύει, ἐχ ες πρὸς ὁ ἐνεργεῖν ἐκ τῷ καβόλω Ὁ 
σνλλογισμός.. ἐπειδὴ δὲ ὁ ἐλέγξαι βυλόμενος ὃ ὑπὸ σῶ λεγό- λόγον. οἶδεν, ἐπεὶ ἢ ἡ ἐνεργεῖ; ἤδει ὅ ὅτι καὶ κύει ἐκ τῦ καθόλω. ἐνεργῶν. 

μενον ὃ ἀντιφατικῶς ἀντοκείμενον λαμβάνει τὴ σὴ ὑποθέσει, Ὲ «ἡ Ω ἐπίς ον, λέγε τριχῶς, ἢ ὡς “ἃ καϑόλυ ἢ ὡς “ἃ οἰκεῖν ἃ ὦ ὡς 

ἀνάγκης εἰδέναι τῦτο ὀφείλεις ἡ ἐκείνη τῇ προτάσει ἐ ἐνςῆναι τὴν δ ἐ ἐνεργεῖν," διαίρεσιν ἐνταῦθα, παράδίδωσι. τῆς. ἐπιςήμης κα ὼ τς 

σὴν ὑπόθεσιν ἀναιρύση" ἐ ἐὰν ὃ ἐκείνη ἐνῇ, ἀδύνατον γενέας, ἀπάτης, ὅτι “ἡ ἐπίςαςχ ἢ. περὶ ὃ ὦ καθόλυ ἣ περὶ “ὦ Ψ' μέρος ἃ ! 

δεγχον. 14. 18. Ἐ: 35 περὶ ἀμφότερα, τυτέςιν τῷ ἐνεργεῖν" δθμν δ ἀπὸ τῶν κα- 
εὐγῇ ὥσπερ εἰ ̓ ἀμφοτέρας ποιήσῃ ἀπαβαταιίς, δὰν ΜΞ ἔτι θόλυ ἐπὶ ὃ κ' μέρος. "ὁμοίως ᾧ ὧν ἀπατώμεθα ἢ ἢ τῷ μὴ εἰδέναι ἃ ᾿ 

ὁ δύναῦ ἐλέγξαι, ὅτως εἰ μηδὲν᾽ τεθῇ ἐν ὅλῳ (δ: τὸ εἰ μη- καθόλω ἢ ἢ τῷ μὴ Σ εἰδέναι ἃ ᾧ' μέρος ἢ ἢ τῷ μηδέτερον, τυτόν μὴ 

ΗΘ πρότασις τεθῇ καθόλα) ἀλλ᾽. ἄμφω μεριιαί, καὶ δύνανἢ ἐνεργεῖν ἀ ἀπὸ τῷ τὸ καθῦω ἐπὶ ὁ Φ μέρος" διὰ τῶτο, δ} κἀκεῖνος 
ἔλεγχον συναγωγεῖν" ἐξ ὠμφοτέρων γδ μερικῶν ἔλεγχος ἀ γίνε. ψήθη ὅτι ἡ ὅτι ἡ ἡμέονος κύει, ᾿ διὰ “ὃ μὴ ἐνεργῆσαι αὐὲν ἃ ἀπὸ τῷ ὃ καθόλαι, 

1ὰ, ἔ σχιν. ὁ ὅτι ἐδεμία ἡ ἡμίονος κύει. ΙοἈ» ΡΒ}. ἢ σχυ. 

τ . βύλεῦ εἰπεῖν περὶ τῆς. Ὑγιηνομένης, ἀπάτης, ἴῃ γΐγνεῦ ἡ ἡ . ἕτερόν τι θεώρημα παρδδίωσε! ἃ ὃ φβάσεφος ἐνταῦθα τυ εἶ 

ἀπάτη διὰ ὃ μὴ ἐπιςημονοκῶς τϑθαὶ τὰ ἃ πράγματα. ἡ ἀπάτη τον. ἐάν τις, φησί, λάβῃ, ὃν ὁ ὁρισμὸν τῷ καλῇ ᾧ οἰηθὴ “ὃν αὐλνῖΣ 
«ἢ ἰνεῦ ὕτως. 1ά. 15. ᾿ξ εἶναι τῷ κακῶ,. οὑπονοήσει ὼ αὐὲς ὃ αὐν εἶναι ἀπαραλλάκτως τὰ 

-. ἄλλη. ἀπάτη γίνεῦ ὡς καθόλω ἃ ω χ' τς πισῦν. 14. ἴ5.. ὠγαθὸν τῷ κακῶ, ὅπερ ἀληθές. ὁ. δὴ. ιφιλόσοφος κακῶς ἔλαβε 

ὅν, εἰρήκαμεν. πάσαι εἰσὶν αἱ ἐπα. νῦν δὲ βύλεῦ τῦτα εἰπεῖν, 46 τὸς ὅρυς͵ ὅτως: ὰ α "ἀγαθὸν εἶ εἶναι “ὃ αὐὴ τὸ κακι εἶναι, "λέγω 

34. ὅτι πάντως συμβαίνει τὴν μίαν πρότασιν ἐπιςημονικιῶς καθ᾽ αὐὰ δὴ τῷ β΄, ᾧ τῷ κακῷ εἶναι ὃ αὐὸ τῷ γ΄ ἀγαθῷ εἶναι, ᾧ ὀδὲν 
μὴ εἰδέναι. «.. ὦ ὅτος ἐξ ὦ ἐκ οἶδεν ἐπιςημονικῶς, συνάξει“ ἄτοπον ἀκολυθεῖ, διὰ τῶτο ὧν ὀλίγον ὕςερον ὩΣ “ἀλλὰ τῦτο 

αὐ τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ἡ μὴ ὑπάρχεν μὴ ἐκ τῆς αὐτῆς συςοι- ἀκριβέςερον σκεπτέον" ὰ. 18. ὌΠ, ἀν ἃ 
ΒΡ 



404 ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ 

61: εἶπεν “ἐπισκεπτέον. βέλτιον" ἢ ἐπειδὴ εἶπεν, εἰ μήτι γε κ' ἔς! ἡ ὃ "πλήν" ὅτως ἐκλαβὲν εἰς κεῖ, ἢ ἐχὶ ς ἂν Ἀλῆς 
35: συμβεβηκὸς οἰηθὴ “ὃ καλὸν κακὸν εἶναι, ἢ ὅτι κακῶς ἐξέθετο τὸς ανδρον ἀντὶ τῷ “καί.“" ἐπεὶ 5 “ὃ γένος Ἔδε ἐςι τῶν εἰδῶν ὧν 

ὅρους τῷ κακῶς εἶναι ἄνω. 1ἀ. 18. κατηγορεῖ “ὁ β΄, κ' Αἰ τῶν ὑπὸ “ὃ α' πάντων λεχθήσεῦ τὲ β΄, ἢ 
616. ἐντεῦϑεν ὁ φιλόσοφος βλῷ εἰπεῖν περὶ τῶν ἀντιςροφῶν διὰ τῶτο ταὐὲν ἔξαι τῷ α΄, κατ᾽ αὐτῷ δὲ τῦ α' καὶ λεχθήσεξ. 

27. τῶν ἐν πρώτῳ χήματι ὙΡΕΟΕΣ ὃ καταφατικῶν ν᾽ ἀποφατυῶν 5 «ςοἀ. Ἀερ. 1917. 

καθόλυ. ἰά, 15... “΄. τ΄ ἐν τύτοις ὁ φιλόσοφος ἀκριβὴ καὶ ἡ θεῖα ἐωανθο της ἴςιν δὲ 65. 
ἐν τῷ καθόλν ἀποφατοῷ ἐὐξε δὲ ἀπιφρέφη ἢ ἡ ἐλάττων “ἃ θεώρημα τοιῦτον. ἐὰν “ὃ α΄ ᾧ “ὁ β΄ αἱρετά ἐςιν, ἀρῶν δὲ ἀντι- 

Ἃ ρλίκκας ἀλλ᾽ ἡ μείζων. ἡ β' α΄, ἐὰν ἦν, φησίν, ἡ β΄ α΄ πρότασις, κείμενα, “ὃ Κ' α΄ ἔχει ἀντοκείμενον “ὁ β΄, οὶ δὲ γ' ὃ δ΄, ἡὶ ταῦτα 
τυτέξιν ἡ μείζων, ἀντιςρέφη, το Ή Με ὴ ἡ γ᾽ «α΄, τυτέξιν δ φευκτά εἰσιν. εἰ δὲ τῶν αἱρετῶν “ὁ ἐν μᾶλλον αἱρετώτορον, 

συμπέρασμα. ἀπεσιώπησε δὲ τὴν α΄ Υ ἀ Δ ἠδύνατο ἀντι- 10 ὀκῶν ἡ τῶν φευκτῶν ὃ ἕν μᾶλλον φευκτότερόν ἐςιν. οἷον ὡς ἐπὶ 

φρέφειν ἡ ἡ καταφατίκή, τ τυτέςιν ἡ ἘΠ ΈΝΑΝ ἐπὶ τῷ δευτέρυ τρίπυ παραδείγματος, ἔχω ὑιὰ ὺ πλῶτος αἱρετά, νόσος δὲ ἢ πενία 

τῦ πρωτυ χήματος, τῆς μείζονος προτάσεως καὶ ᾧ τῷ συμπεράσμα- Φηλσε: ἐάν τις τὴν υὐεαν ὡς μᾶλλον αἱρετὴν: ζητῇ, δῆλον ὃ ὅτι 

τὸς ἀποφατικῶν καὶ ὀσῶν. ἰά.  οχν ὁ. ἢὶ τὸ πλύτυ “ὃ ἐναντίον τι ζητεῖ ὡς ἧττον φευκτέν, οἷον τὴν πε- 

ἕτερον θεώρημα παραδίδωσιν ὁ φιλόσοφος χαριέξατον πάνυ νίαν" συμφέρει γδ ὑγιαίνειν καὶ ᾿ ἘΡΕΚῚ ἥ πλυτεῖν τὸ νοσεῖν. ΤΟ, ΄ ᾿ - χαρις δ αὐονα, 
δ οὐδ ἃ «τοῦτον, εἰ ἃ α' καὶ ὃ β' ἐἰντιςρέφει, ὸ ὃ γ᾽ αὶ ὃ δ΄ ἀντιςρέφει- 15 ΒΓ ἢ οχνι. 
λυ ἐὰν ἂν παντὶ πράγματι, εἰ ὃ α “ὑβ' ἐξ ἀνάγκης, κα ὁ ὁ Υἡ ὁ δι, πρᾶγμα μέγαν ἐνταῦθα παραδίδωσιν. ὁ φλέσορος ἐκ τῦοϑα 

αὶ ὥφειλε τῦτο παρεΐδειγμα. παβαςῆσαι" ὡς δὲ ἄλλυ πθμπς εἰρημιένα θεωρήματος, ὃ ἀπ᾽ ἐναντίὰς ἐςὶν τῇ γῦν γνώμη τῶν ἐν. 9: 

ἀποδείκνυδχ, παρίςησι παράδειγμα. ἔξω δ ὸ α΄ ἀγένητον, “ὃ β΄ θρώπων" οἱ γδ ἄνθρωποι εἴν, ὅτ ὁ ὁ ἔρως "γίγνεδ διὰ τὴν 

ἄφθαρτον: ταῦτα ἀντιςρέφυσιν. ὼ ἔξω “ὃ γ΄ γενητόν, “ὃ δὲ δ΄ αὐὸς δὲ᾽ δείκνυσιν ὅτι ν ὅτι διὰ Τὴ ἃ τὴν προαίρεσιν τῆς φιλίας, ΧΩ 

φθαρτόν. ἢ ταῦτα ἐπι δάμη. δύο ) συλλογισμοὶ σύγ- 29 τῆς προαιρέσεως ἡ μῖξις. ἰά, Ε, οχνι δ. 
κεινῇ. ἰἀ, ἐδ. | ν βυλεῦ διὰ τύτων δεῖξαι ὅτι οἱ ἱ ῥητορικοὶ σιλλυμομὰ διδῶ 

684 ἕτερον θιυρημα λέγει ἐνταῦθα, ὅ ὅτι εἰ παντὶ ἦν “ὸ ἐγένητα ἰ τῶν τριῶν χημάτων ὀπανυνῆ. ῥντορριοὶ δέ εἰσιν οἱ ἐπαγενγυνοὶ 

1. ἢ δ γεννητέν, κῶν αὶ ὸ παντὶ ἦν ᾿' ὲὸ ἄφθαρτον ἢ Ἶ ἃ φθαρτόν, ἢ ἀντι- ἱ ᾧ οἱ παραδειγματικοὶ ἢὶ ὅσως ἄλλυς: ἔχει εἰπεῖν. ἰὰ. 10. 

ΡΝ δ ἄφθαρτον τῷ νυν εἰ μὴ ὲ φθάρῆν, ὁ δὲ. ὁ συλλογισμὸς διὰ τῷ μέσυ ὅρω συνάπτει ὃν ἄκρον τῷ ἄκρῳ, 68) 
φθαρὸν ἰσοδυναμεῖ τῷ γενητῷ ὼ ἀντιςρέφει, ὦσε ὸ τ ἀγώνητον 25 ἡ δὲ ἐπαγωγὴ διὰ τῷ ἐλαΐττονος συνάπτει “ὃν ἡ τῷ ἄκρῳ. 16, 

ἀντιςρέψει ἐπὶ τῷ γεννητθ. ὅπερ ἄτοπον. ὅτω ὃ ἐπὶ τὸ δε κὸν ἰά. ἢ οχνιι. 
τῷ ἀφθάρτῳ ἀντιςρέφει “δ ἀγένητον" εἰ ὃ μὴ ἀντιςρέφει, ὃ τς ὅτι, φησίν, ὁ δι’ ἐπαγωγῆς συλλογισμὸς συλλογίζ εὮ τὴν 85 
γένητόν » τῷ δὲ γενητῷ ὃ ἀντιςρέφει ὸ φθαρτόν, ὦ, ὡςε ᾧ τῷ ἀφθάρτῳ μεῖς να πρότασιν" ἡ γδ πρώτη ἢ ἄμεσος κἡὶ μείζων ἐςίν. ἵνα ὧν Ἐν 
ἃ φθαρὸὺν ἀντιςρέφει, ὅπερ ἄτοπον. ὅτω ᾿γίνονῇ δύο συζυγῶι ταύτην πιςωσώμεθα, δι᾽ ἐπαγωγῆς δείκνυμεν. -ἰὰ. ἐδ. 

συλλογισμῶ ἐκ τῆς πρώτης ἐντιςροφῆς τῆς ἀγέννητον καὶ αὶ ἄφθαρ- 30 ἐπλήρωσε περὶ τῇ ἐπαγωγικῶ συλλογισμβ.: γῦν λέγει δε ΕΣ 

τὰν ίνον. δὲ Ἣ ἄλλαι δύο ὁμοίως ἐκ τῆς ἀντιςροφῆς τῆς γενηγὸν τῶ πεῤεδεγ μάταν. τί δέ ἐςιν παραδειγματικόν; ὅταν τῷ Σ μέσῳ Ὁ 

ᾧ ἄφθαρτον" ὥςε καλῶς εἶπεν ἀνωτέρω “δύο ΧΩ συλλογισμοὶ δύγ- ᾿ὰ ἄκρον δεχθῇ ὑ ὑπαρχον διὰ τῶν ὁμοίων ἢ ἡ ὅμοιον. «14. 18. ὃ 

νῷ εἰς ἑκοίςν αὐτῶν ὑὐντιφροφήν. ἀλλ᾽ εἰδέναι δεῖ ὅτι διὰ τῷ φανερὸν ἕν’ ὅτι ὃ παράδειγμα δεονύμενον ὅ ὅτε ὡς μέρος πρὸς 69 

ἀδυνάτυ δείκνυἢ ἕκαςος συλλογισμὸς ἑκείςης ἀντιςροφῆς. Ἰά. 18, ὅλον, τυτέςιν ἐπαγωγή, ὅτε ὡς ὅλὸν πρὸς μέρος, δὼ συλλο- ᾿δ 

684 τὴν θεώρημα παραδι ύι ϑαυμάσιν πάνυ. ἔςι δὲ τοιῶτον. 35 γισμός. ἰά. Ἑ ΟΧΥῚΙ ὁ. 
μα τῶν ᾽᾽ ἂν ἃ «' κατηγορῇ!) ἢ τῷ β΄ ὁ τὸ γ᾽, κατηγορη. δὲ. ἡ ὁ β' τῷ φησὶν ὅτι ἀὠπαγωγὴ λέγε κεχρβοϊαί τις ὅταν τῶν δεικτι-- 69ώ 

το το γ΄, εἰδέναι δέϊ ὅτι ἡ “ὃ β΄ τῷ α' κατηγορεῖϑ. ἢ ἀντισρέφει: ἐπειδὴ κῶν τινὸς δύο προταίσεων ἡ αὶ μείζων φανερὰ ἤ, ἡ δὲ ἐλάττων 3" 

5 ἃ α΄ κατηγορεῖ τῦ: "β' Υ,, ὃ δὲ β' κατηγορεῖ ἢ ἢ αὐὸ ἑαυτῶ ἄδηλος αὶ Α ἃ δὲ πιςὸν ὁμοίως ὌΝ τῷ συμπεράσματι ἢ ἢ ὴ πλόον 
τῷ γ᾽" ἕκαξον Ὁ τῶν ὄντων αὐὺ ἑαυτῇ ἩΑΦΕΥΥΘΡΕΙΟΣ ἰά. τ ΟΧΥῚ, τῶ συμπεράσματος, ἢ ταύτην δεικνύοι καἀταλιπυὶν “ἃ δεικνύναι 

684 “πλὴν αὐτὸ τῦ «Ὁ τῦτο “ὃ ῥηὸῤ ὡς ἐν σιγτέμῳ ἢ ̓ ὁ ὁ ΑἸπες 40 “ὃ συμπέρασμα “ὃ δειαυύμενον" ὅτος ἡδ ἀπάγει ἡμᾶς ἀπὸ τὸ ζη- 

2: "ανδρος ἐσφάλϑαι λέγέι" ἐχρὴν γάρ, ιν, κεῖ ἢ αὐτῶ ὃ α΄. τύμεηι προβλήματος ἐ ἐπὶ ἕτερον. - εἰ ζὼ Ἰρνωηα τὸ συμπεράσμα- 

τ ἴκ  , προεϊρηῦ. γ} ὅτι ἀντιξρέψει ἃ β' τῷ α΄. βυλῷ. δὲ Ε ἀπθλλγησάνι, τὸς ἡ ἐλάττων πρότασις ἄδηλος εἴη ἢ ταύτην ἐπιχειροίη δια προ-- 
ὑπὲρ αὐτῷ ἧ. δέξαι ὅ ὅτι ὀρθῶς: ἔχει, καί φνν ὅτι ἔςω ὁ α' ἃ Τυλλυγισμϑὶ δεικνύναι, κα λέγε ὁ τοιᾶτος ἀπαγωγῇ κεχρῆρχ, ἀλλα 

λευκὸν κατηγορύμενον τῷ τε β' πεζδ αὶ τῷ γ' λογρεῖς κατηγο- ὑπαλλαγὴῇ ὃ τῇ ἐπὶ χαλεπωΐερον πρόβλημα μεταβασειδ᾽ ἐν οἷς 

ρεΐω ιδὲ ὁ πεζὸν τῷ λογικῷ. κατηγορεῖ δὲ ὦ ἑαυτῶ. παντων 45 ἡ πρᾶξις αὶ β΄ τῶν Τροτέρων ᾿Αναλυτικῶν σὺν θεῷ πληρῶ. 

ἄρα τῶν ὑπὸ “ὃ α' οὐδ υὐμν Ῥ ὲ β. ΓΩ ἀνάγκη δὲ ἢ αὐτὸ τὸ ἈΒΟΟΎΜΙΩΝ. 

λευκῦ κατηγορεῖν, ὁ πεζόν. “ἐπεὶ δὲ μᾶλλον, ἐχ οἷόν τε ὁμοίως; ὺ μόνον ἐὰν ἡμείων ἔχη τῷ ἐσυμπερέσματι ἡ ἡ ἐλάττων πρό- 69. 
(νυ. 82). Δαοηγηιυ. - τασις κῷ ἃ ἀφανές, ἀπαγωγή ̓ Ἰρὸν ἀλλὰ κἀν ἡ ἐλάττων πρότα- Ξ" 



ς ὶ Ἣ 2 Ν ͵ . 
α .(ἃ. Ἴ ἐνξ δ 9 ΘΕῸΣ ἀποντὸν 7 σα κασι οἢ νι τεδροίσα, ΩΣ 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩ͂Ν, 406 

σις ἢ ἀφανὴς δείκνυῦ δι ἑνὸς μέσυ ἢ ἢ δύο. οἷον ἐζήτησαν τινες Ἀδὰ πρότερον, δῆλον ὅ ὅτι τῷ πράγματος, τῶτο σημεῖόν ἐςι τῷ 
εἰ δυνάμεθα κύκλον τετραγωνίσαι ᾧ θκ. ἠδυνήθησαν" ἐλάμβανον Ὑεγονέναι, δῆλον “ὃ πρᾶγμα. ἰά, ἰδ. 

δὲ ὅτω τετραγωνίζ οὶ, πρῶτον ὅρον, εὐθύγραμμον δεύτερον, κύ- ὥσπερ τ φιλόσοφοι ἀποδεικνύυσιν διὰ φυλλεγωώμθ κα ἢ διάτοα 
κλον τρίτον. ὅτι αὶ ὃ εὐθύγραμμον. τετραγωνίζε),. δῆλον, - ἀφα- ἐπαγωγῆς, ὅτω ὸ οἱ ῥήτορες διὰ σημαία ἥτοι παραδείγμαπος ἢ 

νὲς δέ ἐςιν εἰ ὁ κύκλος εὐθνγραμμακίζεξ, ὅπερ. ἐἐςὶν ἡ ἐλάττων 5 δι᾽ ἐνθυμήματος, ὦ τὴν αὐτὴν ἔχει ἀναλογίαν ἃ ἔνθυμημα πρὸς 

πρότασις. ἢ τῦτο πειρῶν δεικνύςιν διὰ τῶν μηνοειδῶν χημάτων ἂν συλλογισμὸν ἥν ἔχει ἃ παράδειγμα πρὸς τὴν ἐπώγωγήν. ἰάὰ, 

ᾧ μηρίσκων. ἐπειδὴ ὦν. ἃι᾿. ἑνὸς ὑπὸ δερινύειν, ἀπαγωγή ἔ. ΟΧΙχ. ; 

ἐξιν. 1ομ». Ρΐ]. δ οχυτι ὅ. : . μέσον δὲ νῦν λέγε ὰὲ πρῶτον αἣμα διὰ ἃ ὸν ἡὐν ἢ ἔροντον 
Θε. ἰφέον ὡς ἔνςασις λέγε διότι ἴσησι “ἐν προσδιαλεγόμενον κ᾽ ἐνταῦθα κατ᾽ εὐθεῖαν εἶν εἶναι τὸ ὑποκόῖας, τῷ δὲ κατηγορεῖ, ἢ 
51. ἰςᾶν τὴν τὸ λόγυ πρόοδον. ερὰ. Ἀεξ. 1917. 40 “ὃ δὲ “ἐκ τῶν ἄκρων, ἄκρα λέγει. ὃ δεύτερον κα ὺ ὲ τρίτον, ὅτι ὅτι 
Ϊ διαφέβει ἔνςασις ἀνασκευῆῇς, ὅτι ἡὶ ἔνξασις προτάσεως, ἡ ἡ δὲ ἔχωσι “ὃν μέσον ὅρον τὲ ἢ κατηγορύμενον ὸ δὲ ὑπμμίμοὴν, ὃ ὲ 

{ ἀφνασκευὴ συμπεράσματος. ἴοϊι, ΡΙΗ. ἢ. ὀχντ. : ἀφείλομεν λέγεν σημεῖόν. τὰ δὲ ἐκ τὸ νὼ ἀντὶ τῷ. πρώτυ 
ΘΣ “τὴ τὸ Τὰ αὐτὴ ἐπσίμι τ τῶν ἀντικειμένων, ἢ ἢ ὅτι ὅλως «ήματος τεκμήριον, ἰά. ἰδ. ἡ; 
τοις αὐτὴ τῶν ἐντοκειμένων ἐνίςαἢ). 1ὰ, 18. ἐπειδὴ εἶπε “ὃ ὅτι πᾶς ὁ δεικνύων δ᾿ ἑνὸς τῶν τριῶν ν χημάτωντον 
Τ᾽. ἐπειδὴ οἱ ῥήτορες κα ὺ διὰ ἐνθυμήματος ἀποδεουύασον δ δὲ 15 δείνυσι, τῶτο βύλεῦ δεῖξε ὅτι. ἢ οἱ φυσιογνωμενῶντας δὲ᾽ ἑνὸς ἦ΄ 
ὁ νθύμημα διὰ εἰκότος ϑι σημείυ, χύτυ χάριν. “προδιαλαμβάνει τῶν τριῶν χημάτων δεικνύνσιν. ἰά. ἢ, ΟΧῚΧ ὁ, 

περὶ τῷ εἰκότος ὺ σημείων, ὺ λέγει εὐθέως τὴ διαφοράν. .. γόος νῦν ἐκάλεσε καταχρησνιῶς ὃ εἶδος, ἰά. 1. ὑμῇ 

φέρε δέ τις ἱςορία τοιαύτη, . ᾧ ὅτι ἐρῶν τις τὴν ὑυβδα ἐφί. ᾿ς ὅτι , μεταδοτοιὸς ὁ ὁ λέων, δηλοῖ “ὃ κορεννύμενον αὐδὸν μὴ. ἀπουτο 
γευσεν. ἰὰ. ἔΞ ΟΧΥΤΙ ῥ. . φέρειν “ὃ λοιπὸν τῆς τροφῆς ἀλλὰ παραχωρεῖν τοῖς μα δ 

1. ὃ δὲ σημέϊον τριχῶς νοῦμεν. ἣ ἢ γάρ ἐςν ἦντος τῷ πρώγμα- 2) τῶν ζῴων. ςοά. Ἀεξ, 1917. ; 
8. ἣ τος, οἷον ἅμα “ὃ πρᾶγμα ᾧ σημεῖον, ὡς “ὃ καπνὸς εἰ ἔςι, πῦῤ - πάλιν εἰς ὃ πρῶτον. ἐμπίήτομεν. ἴδιον ὑ ὑπῆρχε γὺς “ὃ ἣντο» 
ἔτ" ἢ μ' τὸ πράγματος. σημεῖον, οἷον “ὃ τέφραν εἶναι σημαίνει σημεῖον" εἰ δδ ἀνδρεῖος ἢ ὦ ἐλευθέριος δὲ μή, τῶτο δύναῇ ἐπὶ 
ὅτι πῦρ ἤδη γέγονεν: ἥ ὕξερον γέγονε “ὃ πρᾶγμα σε τ, δὲ “ὁ τῷ εἴδυς μὴ ὅλυ δὲ τὰ δύο παθη ἔχοντος λέγειν, ὡς ἐπί τινας 
σημεῖον, ὡς ὃ γάλα ἔχειν τὴν ὰ δύο ἡμέρας μέλλυσην τίκτεν. ἀτόμυ τῶν ὑπὸ “ὃ εἶδος αὶ ἐπὶ τῶν δυΐο γενῶν, ἵνα ἦ ὁ λόγος ὡς 
ἢ ἔνδοξος" ὃ 5 ὄντος ἔςιν ἥ ἕ ὑπο πότ πρότερον ἢ ὕξερον δὲ 25 ἐφ᾽ ἑνὸς αὐτῶν λαμβανόμενος. ἐν οἷς ἡ ΝΕ: ᾿Ἀποηγιαῦδ. 
γέγο ὃ πρᾶγμα." ὑπερβατὸν Ἰκάσ ας ὸ ἰῶα ἢ δ γενο- 

ΕΙΣ ΤᾺ ΥΣΤΕΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ,. 
Ἐμὰ συντάττεῶς ξ. ἐξηγήσεις τῶν ̓ Αρικοτεικῶν βίβλων γίαν; ἔπειϑ᾽ ὅ ὅτι ἢ μ τάξις. τῶν ἀπφαλεων Π διακάερῷ. δῶ 

,1' τοσύτυς τε ἢ τοιύτυς αὶ δοκεῖ πόρρωθεν εἶ εἶναι φιλοτιμίας ἀνω- ἡμῖν ἀνάγκη συγγινώσκειν εἰ τὰ ἐδ " φαινοίμεθα λεδιρότεραν ἑρμη- 

φελῦς" τε ὃ πολλὰ ἔσω εὑρεῖν ἐλλελοιπότας τὸς πρότερον, τό τε νεύοντες (ὁ δὲ ἐνῆν εἰπέϊν διὰ τῶν ἴσων σαφέςερον), τὰ δὲ μεθαρ- 
σμοιρῶν ἕνεκεν παρεγχειρήσεων ὁλοκλῴρως παπαβίλλενι, πραγμα- 30 μοττόμενοι ἱμετατιθέντες, ὡς ἂν φαίνοιτο ἔκαφα τῶν κεφα- 
τείας ὅμοιον τῷ τὴν ̓ Αὐητν βυλομόν μμτάξνεν, τὴν Φειδίν, ὅτι λαίων περιγεγραμμένα, εἰ δ᾽ ἐπί τινα ἢ συντομώτερον ἐπιδε- 
τὰ δεσμὰ τῆς κρηπῖδος ᾧετο. ἀμείνῳ ποίσειν. ὃ Ἰπέα: ἐκλαμε δραμήκαμεν, ἐκ ἄξιον δυχεραίνειν". ὅσα. γδ τεχνοκὴν ἔχει. τὴν 
βάνόντα τὰ βυλήματα. τῶν ἐν τοῖς βιβδως. “γεγραμμένων σὺν θεωρίαν, ὃ. συντείνει δὲ ἄγαν εἰς ὃν τῆς ἀποδείξεως λόγον, τύτοις 
τάχει τε ἐξα Υ λλεν ὶὶ τῇ συντομίῳ τῷ φιλοσύφυ κ᾿ δύναμιν ἐκ ἦν ἄξων ἐνδιατρίβειν τῷ ῥᾳφωνην ἐπινοῆσαι προελοαμένῳ τῆς 
παρομαρτεῖν καινόν τε ἐδόκει καὶ τινὰ ὠφέλειαν᾽ παρέξεονς" 35 κατανοήσεως τῶν χρησίμων. Ὑβαμιίϑεϊα9 ἢ 1... 
εὔκολον δ ἔσεωχ, διὰ τῷ τοιώτυ τρόπῳ τὴν ἀνάμνησιν ὑπειλήφα- Τῶῦτο ὃ βιβλίον, λέγω δὴ ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος, ἐςὶ τέ- 
μὲν τοῖς ἅπαξ καὶ τὰ ̓ Αριςοτέλυς μεμαθηκόσιν, ἀναλαμβάνειν δὲ λος τῆς λογικῆς πρωγματείας". τὰ δ ἄλλα λογικὰ μαθήματα 

αὐτὰ συνεχῶς τῷ μήκει τῶν ὑπομνημάτων καὶ δυναμώοις. “ὃ δὴ διὰ τὴν ὠπόδειξιν ἡμῖν παρέδωκεν ὁ ̓ Αριςοτέλης, λέγω δὴ τήν τε 
πρότερον τῶν “Ὑςέρων ᾿Αναλυτιχῶν ὅτω σαφηνίσᾳι προελόμενοι περὶ τῶν ἁπλῶν φωνῶν διδασκαλίαν ἐν Κατηγορίαις ᾧ τὴν περὶ 
σοὶ πρώτῳ “ὃν τύπον κοινόώμεθα τῆς συγγραφῆς παιδείας τε ἕνε- 40 τῶν προτάσεων ἐν τῷ περὶ ἙἭρμηνείας ἢ τὴν περὶ τῶν συλλο- 
κεν ἀκριβῶς ἢ φιλίας ἀληθινῆς, ὅτε λήσεσψαί τί σε τῶν μὴ ὁΩΝΣ ̓ γισμῶν ἐν τοῖς Προτέροις ᾿Αναλυτικοῖς, ἵν ὅτω δὲ᾽ ἐκείνων ὁδῷ ἢ 

τως εἰρημένων ὄὅτε κατασιωπήσειν πεπιςευκότες, πολλὰ Κ Δ ἦν ἐπὶ ταύτην ὡς τέλος τῶν ἄλλων βαδίφωμέν. ᾧ πάνυ γε εἰκότως 

ἵνα τῶν ᾿Δριζοτέλις βιβλίων εἰς ἐπίρψο μεμηχανῆοζ, ἐχ. τῶτο πεποίηκεν" ὥσπερ γὲ καὶ δυνατὴν γνῶναι τὴν Δύδιον ἢ τὴν Δυΐ- 
ἥκιςξα δὲ ἢ τὰ προκρίμενα, πρῶτον Κα διὰ τὴν συνήθη βραχνλο-. ριον ἁρμονίαν ὃν μὴ ἁπλῶς εἰδότα κιθαρίζειν, ἐδὲ πώλιν, εἰ τύχοι, 

ΒΡΩ. 

-- 



406 ΕΙΣ ΤΟ Α ΤΩΝ. : ΄ 

ὃν ὀξύρρυγχον τύπον γράφειν ὃν μὴ ἁπλῶς εἰδότα γράφειν, ὅτως γνωσμένυ τινὲς ᾧὶ προομολογυμένυ, καθ᾽ ὃν ἂν εἴη τρόπον ἡ ἐκείνω 
ἀδύνατον γνῶναι “ἦν ὠποδειιτικὸν συλλογισμὸν πρὸ τῷ μαθεῖν ὃν γνῶσις προῦπερξασα, "εἶτε ἐκ μαθήσεως εἴτε ἐξ εὑρέσεως εἴτε ὦ 
ἁπλῶς συλλογισμόν. εἶτα ἐπειδὴ ὁ ἁπλῶς συλλογισμὸς σύγκειἢ τῶν ἀὐτιπίξων εἴη ἢ ἀναποδείκτων. ἡ στα διδασκαλία. ἢ ἡ 

ἐκ προτάσεων, ὁ δυναὺν δὲ ἄνευ προτάσεων γνῶναι ὃν ἁπλῶς μαθησις τῷ ὑσθιεμιδον ταὐτά εἰσι, τῇ δὲ χέσει Μόνον διαν- 
συλλογισμόν, παραδέδωκεν ἡμῖν ὃ περὶ Ἔῤμηνκας, ἐν ᾧ ᾧ περὶ 5. φέρωσιν. «. καλῶς δὲ εἶπεν “εκ προῦὔπαρχύσης γίνεῦ Ὑνύσεωρ" 
προτάσεων διδάσκει. -“χάλιν δὲ ἐπειδὴ ὴ ἀδύνατέν ἐςι γρῶναι τὰς εἰ δ πᾶσα διδασκαλία ἢ πᾶσα μάθησις ἐ ἐκ προὔπαρχύσης γίνεἢ 
προτάσεις ἄνευ τῶν ἁπλῶν φωνῶν Ν ὧν σύγκειν᾽, πρὸ τῷ περ μαθήσεως, εἰς ἄπειρον προβαίη ἃ ἂν ὁ λόγος... θαυμασίως δὲ 

᾿ Ἑρμηνείας παραδέδωκεν ἡμῖν τὰς Κατηγορίας, ἐν αἷς διδάσχει πρόδύθηιε ὃ ὃ “διανοητική, πρὸς ἐτιδικκολὴν ἡ τῆς αἰδϑ)ητικῆς γνω- 

᾿ ἡμᾶς περὶ" τῆς τῶν ἁπλῶν φωνῶν. δυνάμεως τε ἢ σημασίας. ὁ σεως" ἡ δ αἰσ)ητικὴ γνῶσις ἐκ ἔχει προὔποκειμένην γνῶσιν. « . 

ἐπεὶ συλλογισμῶ πλείονα εἴδη, ὡς ἐν τοῖς Προτέροις ̓ Αναλυτικοῖς 10 ἄλλως τε ἢ δαλὸν εἶπεν αὐτήν, ἐκ ὠποδειιτικήν, ἐπὶ ἃ κα 

διὰ πλειόνων ἐδείξαμεν, ὅ τε σοφιςικός, ὁ διαλεκτιεὸς κα ὼ ὁ ἀπο- ϑολοιωτερον ἐ ἀνιών, ἵνα πάντα σὐλλογιαμὸν ΛΑΒῊ: ἢ “ὃν διαλεκτι- 

δεικτικός, ἂν Κα ἀποδεικτικὸν συλλογισμὸν ἐν τύτοις ἡμῖν παραδί- κὸν ἡ “ὃν σοφιξικόν, ἢ τὴν ἐπαγωγὴν καὶ ἡ τὸς ἀμίῤρ νος μδὶ πίςεις. 
δωσι, “ἐν δὲ ἀπιβθάρε ἐν τοῖς Τοπικοῖς, ἐν ᾧ πῶς ἂν ἐφ᾽ ἑκα-ὀ ἰά, ἢ. 3 ὁ. 

ἐ 

“τερα τις ἐπιχειρήσειε παραδίδωσιν, ἵνα μὴ ἐξαπατώμεθα ὑπὸ “αἵ τε δ μαδηματικαί," τυτέςι λογυὴ ἐπιςῆμαι, δ «ὐτῶντι. 

᾿ χῶν προσδιαλεγομένων᾽ ἡ ἡμῖν, διδάσκει δὲ ἡμᾶς ὺ περὶ τὸ σοφι- 15 πικῦνῇ, τυτέςι διὰ τύτυ τῷ «ρόπυ. ἐντέρθον., σπυτέςσι ἐ- τῆς ἢ 
ςικῷ συλλογισμῶ ἐν τοῖς ἸΣοφιςικοῖς ᾿Ἐλέγχοις, ὥσπερ ἀλεξητή- προγνώσεως κατορθοῦν), ὡς εἰρήκαμεν. ὁμοίως δὲ τῦτο ἢ ὶ ἐπὶ 

ριον ἡμῖν φάρμακεν παρέχων ἐπὶ “ὁ ἀποφεύγειν, ὡς αὐτός φησι, τῶν ἄλλων ἔςιν ἰδεῖν ἐτεχνύν. αὶ “περὶ τὸς λόγως᾽ τ ἀν συλ- 

τὰς σοφιςικὰς ἐνοχλήσεις, ὃν τρόπον ἡ οἱ ἰατροὶ διδάσκον" τὰ λογισμές" οἱ ὃ τά τε λὰς ἐκ τῶν μερικῶν ἢ τὼ μερικὰ ἔπ 

δηλητήρια τῶν. φαρμαίκων ἐκ ἐπὶ ὃ κρῆδκ, ἀλλ᾽ ἐπὶ “ὰ φεύγειν... τῶν καθόλυ πιςύμενοι διὰ συλλογισμῶν ἀρ ἐκ τού ας 
διόπερ ἐδὲ ἐπιγέγραπῇ “ὁ βιβλίον περὶ ον τικῶν πολ φος 20 σὴς γνυίσεως. ἰὰ. ἢ, ἅ. . 

ἀλλὰ ἸΣοφιςυκοὶ " Ἐλεῦχοον ., ἀπόδειξις τοίνυν ἐςὶ συλλογισμὸς “Ἐυνιώτων" ἀντὶ τῦ ἡροσδιαλεγομένων φησίν. ἰά, 15. ἜΤΙ 

᾿ ἐπιςημονικὸς ἐξ αὐτοπίτων ἢ ὁμολογαμένων λόγων λαμβανόμε- καλῶς εἶπε ὃ “συμπείθωσι"" ὺ Ὁ ὁ ὃ Πλάτων φησὶν ἐν Τορ-τις 

ἌΨ ιῷ Ἂ νος. πρότερον δ᾽ ἔς! τῇ τάξει “ὃ προκείμενον βιβλίον τῶν Σοφι- γίᾳ φ. ἀδὴ 54) ὅτι δύο εἰσὶ πίςεις, ἡ ἅ ; διδασκαλωιὴ ἡ δὲ πιξευ- 3 

δυιφῥυί" ἔδ 
εὖννς. 

τ, «αι 716 

“ 

ὭνΑ πὐβὸ αν ὅτι ΕΣ δ ἔπεοχ, τῶς Τλέολος ὄφελεν, ὁ ἐν ἐκεί τϑεῖ; ὼ τῇ ̓ ' Δοασχακλη εὐλρς οἱ φ)ό ἐσοφοι. ὡς περὶ ἀλη- 

μευ ἐντεῦθεν. Το. ῬΗΐ. ἐ 3. μὴ δ, δὲ ἡ ἡμᾶς τὰ δ ἀϑίρωως γνωσκέμεα, ΜΦ τι 

ἰὐδεν δὲ ὅτι ᾧ ἐνταῦθα ὁ ἐπμορῴω ἑαυτῷ ἀκολυθεῖ κ᾿ ὧν ἐδὲν προγινώσκειν ἀνάγκη" ὁ γ5 διὰ μαθήσεως τὰ τοιαῦτα 
Ἀ "ἂν τρόπον τῆς διδασκαλίας, ὺ ἄρχεῦ ἀπὸ τῶν καθολικωτέρων: ἐδ᾽ ἐκ ἐαθῖθη λογικῆς παραγίνεῦ. ὙΤβεπιίοε. ἢ. 1. 

β Ν 5, "ένα κ᾽ πᾶσα γάρ" φησι “διδασκαλία.".. γινώσκειν χρὴ ὅτι δύο τρό- 30 ἐπειδὴ μὴ περὶ τῶν χ' μέρος ἐπιςημῶν νῦν ἐξὶν ἡμῖν ὰ 

φῴρει ΠΤ Ρι 

ΛΑ ας οαἰον 

ρας ὁ 
οιν Κοινων ἀγνεις, 

ποι ὑπάρχειν ἐξ ὧν πᾶσα γίνε γνῶσις, ἧς φησι ἢ Πλιύτων, προκείμενον ἀλλ᾽ ἁπλῶς περὶ ἀποδευιτικῆς μεθόδυ, ἐκ ὀφείλομεν 

μαθησις ἢ εὕρεσις" -ἢ ἢ δ βλεθανεπες δ᾽ ἐπ ἑτέρν Ὑνωσχκομεν ἣ ζηρησαι τὰ καθ᾽ ἑκάςξην ἐπισήμην προγινωσκεονς, ὀφεθλ ὅτ ἀλλὰ 

τὐρίσκοντας αὐτοί. φησὶν ἦν ἐν τότοις, ὃ ̓ Αλέξανδρος, ὁ καλῶς τὰ κτ' τὴν ἀποδεικτικήν. οὐκ ἂν δὲ σῦτο γνῶμεν, εἰ μὴ μάϑθοιμεν 

λόγων, ὅτε γκῶσων ἐνταῦθᾳ εἶπε 'τὴν εὕρεσιν, ἵν᾿ ἢ ἡ ὃ λεγόμενον, »τ' ποίως τρόπυς προγινωύσκεῇ τὰ Ἡβγ νυδες μυῖαν τῦτο δὲ 

πᾶσα διδασκαλία ἡ πᾶσα μαθησις ἐκ προῦπαρχώσης γίνεῦ ἐξ 35 παλιν ἐκ ἂν ἄλλως ἡ ἡμῶν ὑπάρξει μὴ μαϑᾶσιν ἐν τίσιν ὅλως ἐσὺ 
σεως. ὑκ. ἔξι δὲ ἀληθές. αὐὸς γδ παρακατιιὸν σαφῶς ἡμῖν ἡ ἀποδεικτικὴ ἐπιςήμη ὦ διὰ τίνων περαίνεῦ. ἀναγκαῖον τοίνυν 

παραδίδωσι “ὃν περὶ εὑρέσεως λόγον." ἄλλως τε ἢ τῆς εὑρέσεως περὶ τύτυ πρότερον διαλαβεῖν. φημὶ τοίνυν ὅτι ἐπὶ πάσης ὠπο-. 
πάντως προῦπαρχει ἡ ζήτησις, ὥςε “ὁ εὑρεθὲν ἐκ ἔςι τῶν αὐτοπί- δείξεως δύο ταῦτα θεωρεῖ), τό τε πρόβλημα ὃ προτίθεῦ εἰς ἀπό- 
ζων, λέγω δὴ τῶν κορῶν. “ἐννοιῶν ἢ ἢ τῶν ἐξ αἰϑήσεως γιν γῖσπες δειξιν, ὃ αἱ προτάσεις δι’ ὧν “ὃ πρόβλημα. κατασκεναζ εξ. πά- 
μέκων “ πρώτη η5 ἡ τύτων ν ἐπιβολὴ καὶ ὼ ἐκ ἐξ ἄλλων ἔχει τὰ πιςόν͵ 40 λιν δὲ ἐν παντὶ προβλήματι δύο ταῦτα θεωρεῖ, τό τε διδόμενον 
περὶ τύτων δὲ ζήτησις ἐδεμία Ὑίνεῦ ὥςε ὺ πᾶσα εὕρεσις ἔκ ἡ ὃ ζητάμενον. ..«.- εἰδέναι μέντοι γε χρὴ ὅτι ἔςιν ὅτε ἡ “ὃ δεδο- 

τῆμος ᾧ αὐτὴ προὐπαρχύσης ᾿γίνρεῦ γνώσεως, ὥσπερ αὶ ἡ μάθησις. μένον ζητύμενον γίνε ᾧ ὃ ζητύμενον δεδομένον... εἰδέναε 

τί ὧν διαφέρων ὲ “ἐκ ̓ προῦπαρχσης γίνεῦ Ὑνείσεωφ" τῷ ἐκ μαθή- μέντοι χρὴ ὅτι ἔςι τινὰ δεδομένα ἃ μηδέποτε ζησόμενα γνεῦ; 
σεὼς ἀκύέειν. ἣ ἐξ εὑρέσεως; ἑκατέρυ γάρ τι τύτων προεγνῶνᾳ, οἷον ἐὰν εἴπω “ὃ δοθὲν μέγεθος κινῆσαι, ὀδέποτε " σαι ἃ μέγεθος 
ἀνάγκη." ἅμα ̓δὲ τῦτο. ἀδύνατον, τυτέςι τὴν μαϑησιν ἢ τὴν 45 ζητύμενον, κἂν εἴπω πάλιν. σφαῖραν, ἐδέποτε ταύτην ζητυμένην 

γνῶσιν" κἀκείνην δ -ἀνάγκη ἐξ ἄλλης ἶικι μαϑήσεως" πᾶσα ποιῶ" ἀεὶ ἊΣ αὕτη δεδοδ... τρόποι δέ φησί, δὲ’ ὧν προγινώσκον), 

γάρ᾽ φησι διδασκαλία ἡ πᾶσα μάθησις. - ἡ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. δύο, τό τε τί ἐςιν ἢ τί ( σημαίνει, αὶ αὶ ὃ ὅτι ἐσὺ: καί φησν, ἐπὶ τ 

ἐκ ἄρα “ὁ γνώσεως ἀντὶ εὑρέσεως ἀκωςέον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐκ προε- δεδομώυ δεῖ προγνώσκεδι, καὶ ὅτι ἔςι αὶ τί σημαίνει ἣ τί ἐςιν, ἐπὶ 
τ Ν 

11. 



΄. ἐ. δενειιδυω ον ιυσίι ζω. Κασνά γα ὦ γυσέ γντῶρ ἐστς, ὅκιέ γγῶσες δαλῦς, 

ὙΣΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. 401 

δὲ τῷ ζητυμών καὶ ἃ ὅτι ἔξιν ἀλλὰ ὃ τί σημαίνει ἢ τί ἐςνν. .. χειρὶ λανθάνον τρίγωνον υἰς ' τρίγωνον, διὰ τῷ κάθόλε ἐγνυίρισεν, -- 
εἰρηριὼς “διχῶς ἀναγκαῖον προγινυίσκειν᾽ ἐπούγει τρεῖς τρόπος : ὡς δὲ τοιόνδε τρίγωνον, δι᾽ ἐπαγωγῆς, ἐκ ἔκ τινων προῦποκειμές 
φησὶ δ ὅτι τὰ Κα ὅτι ἔξι προῦὐπολαμβάνειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ τί “δ νων. τοιαύτη γ) πᾶσα ἡ αἰοϊητροὴ ἡνωαις, » νύ Ὑνωύρισίν φαμεν 

λεγόμενον ξυνιέναι δεῖ, τὰ δὲ ἄμφω. αὶ δήλη ἡ αἰτία ἐκ τῶν ἀλλὰ γνῶσιν ἁπλῶς. ΠΝ κῶς 
, εἰρημένων τῷ εἶναι τρία ἃ δεῖ προλαμβάνεςχ, πάσης ἐπιξήμης, ὧν 5. ταῦτα δὲ πάντα μερικά ἐ ἐτω- ὃ ᾧ αὐὸὺς δηλῶν εἶπεν “ὅσατια 
δύο ὦ καθ᾽ ἕνα τρόπον, ἕτερον δὲ ὁ μῶ. »ἄ:τὺς. δύο. αὐτὸς μώτοι εἴδη τῶν καθ᾿ ἕκαςα τυγχάνει ὄντα ἢ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένυ τος 

τὸς τρις καθ᾽ ὃς προλαμβάνονῖ) "ἢ εἶναι; τόν τε ὅτι ωΣ αὶ ὃν ἈΠΟ ὅταν μέντοι “ὃ τρ γί θεασάμενοι συλλογισώμεθα, ὅτι 

᾿ὅ τι σημαίνει. Ιο0Ἀ. ΡΒ αὶ 4- 5.. “πν- δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς “γωνίας, γνωρίζ εἰν λεγόμεθα τῶτο διαί 

πὰ δ Αὶ ὃν ὅτι ἔςον ἄνευ τὸ τί { σημαίνει ἡδδλδάς ἀμήχανον". δὲ Τὶ μέσυ, τῷ καθόλυ αὐὸ ἐφαρμόζοντες, οἷον ὅτι πᾶν τρίγωνον 
16. δὲ τί σημαίνει γινώσκειν δυνατὸν ᾧὶ χωρὶς τῦ εἰδίναι ὅτι ἔςιν. .. 10 τὰς τρεῖς γωνίας. δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει. σημειωτέον δὲ ὅτι τὴν 

ἀλλ᾽ ἰςέον ὅτι πάμπολυ διαφέρει τ τί ἐςι “ὃ τί σημαίνει" τῶν αὶ διὰ τῆς αἰϑήσεως γθτν μαθησιν εἶπε" πρὸς ὃ ἡ ἐν ἀρχαῖς εἰπὼν 

Ἵ σημαινομένων ὑφ' δεΐφης φωνῆς δὰ μῶν. ἐμάθε ξυνιᾶσι, “πᾶσα διδασκαλία, ἢ πᾶσα μαθηδις" ἀντιδιαφελλόμενος εἶ εἶπε ὃ 
μον τς 41 .. εν "διανοητική) ὡς ἢ αἰολητοτῆς τινὸς μαδήσεως ὅ ὕσηρ᾽ ἐν "δὲ τα ταῖς Ω Ν" 

ΚΑ 5 δεδομένον μὲ ὼ δε ἕξι καὶ ὃ τί σημαδει, ἃ δὲ ἐπαγωγαῖς μόνον τὰ καθ᾿ ἕκαςα γινώσκομεν, ὶ ὁ τὸ ἡ παθόν. οἷν «(τες ὕει, 
ὑσίμασ. ὃ σή σμαῖα μέσ ὁ δι ἀξωμα ϑέν μεν ἸΚΙΘῺ ὁ Ἔν 
ῬΆΪ. ἢ. 5. μος τπυτέξι πρὶν ἢ κὶ τὴ αἴϑησιν προσβάλλομεν τῷ κεχρυμη 7! 

τε “τὰ δὲ καὶ ὃ ἅμα χωμβ ρα τὴν γνῶσιν." εἰπὼν ὅτι πᾶσα μένῳ τριγώνῳ, . «κατα τι Π λεγόμεθα, αὐὸ ἐπίςαθχ, τῷ εἰδέναι ἢ 
17. διδασκαλία καὶ ἢ πᾶσα μοίθησις ἐκ προῦπαρχιίσης γίγνεῦ ἡνώσεως, ὅτι πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει (αύτῃ 

νῦν προτίθεῦ περὶ εὑρέσεως εἰπεῖν ᾧ θεῖαι ὅτι ἢὶ αὕτη ἐκ προῦ- 5 τῇ δυνάμει ἢ “ὃ κεκρυμμένον τρίγωνον ἐγνώκαμεν), κατε τι 
παρχύσης γίνε γνώσεως... πρὶν. ἢ δὲ ἐἀλεχόγαι περὶ εὑρέ- 20 δὲ ἀγνοῦμεν, τῷ μὴ εἰδέναι εἰ τρίγωνόν ἐξ ὅλως “ὃ κεκρυμμέ- 

᾿ς σεως, πρότερον περὶ τῷ “γνωρίζειν προτίθεῦ διδάξαι ὡς καθολικω- νον: «εἰ γ5 ̓ ἀγνοῦμεν ὅτι τρίγωνον, δῆλον ὅτι ὡς ὐδὲ εἰ δυσὶν 
τέρυ ὄντος, υἷε δείξομεν. ἐπεξιόντες. τῷ ὃν “γνωρίζειν 'δύο εἰσὶ ὀρθαῖς ἴσας ἔχει ἘΞ γωνίας ἐγνώκαμεν. ὁ ἦν ὕτω γνώσκων ὅτι 

γρόποι, εἷς ὅταν προεγνωκότες τι ἀῦϑις τύγῳ πρόσβάλωμεν ἢ πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαὶς ἴσας ἔχει, προήδει 

λήθης μὴ μεσιλαβησαίσης" οἷον ὅταν πῥώτὼς ἑωρακότες τινά, “ὃ καθύλυ, ὅτι δὲ τρίγωνόν ἐς! “ὃ ἐέκ μῆναν ἐν τῇ χειρί, ἠγνόει» 
εἶτα τύτυ τὴν μνήμην. ἔχοντες πάλιν αὐὸν ἴδωμεν, λεγόμεθα 1 διὸ ὐδὲ εἰ δυαὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς Ὑρας ἥδει. 14, 15. 

τῶτον γνωρίζειν" εἰ δὲ λήθη μεσολαβήσει, "εἶτ᾽ αὖθις τὴν προτέ. . . ὥςε ἡνίκ᾽ ἂν ἐποιρύπτη “ὃ τργωνον ἐν τῷ Ὑραμματείῳ, Το 
ραν αὐτῶ γνῶσιν ἕξομεν, ὀκέτι γνωρίζειν τῦτον λέγομεν ἀλλὰ τρόπον μέ τινα ἐκ εἰδέναι" φατέον. ὅτι δυσὶν ἐρϑαῖς ἴ ἴσας ἔχει, ὃ 
ἀναμιμνήσκενς. εἷς ( ὖν᾽ ἜΣ τρόπος ὅτος, δεύτερος δὲ ὡς μηδὲ εἰ τρίγωνόν ἐν ἢ ἴσμεν, ἄχλον δ᾽ αὖ πάλιν καὶ ἐχ ὁ ἁπλῶς ἀγνοεῖν 
ὅταν ἔχοντες τὸ καθόλι τὴν ἔννοιαν μερικᾷ τινὶ προσβάλωμεν ὃ ὃ ἡ. ποις: κοινότερον ἐπιςάμεθα. διὰ ταῦτα ὧν ὁ φοβητέον 
μὴ πρότερον ἐϑεασιίμεθα, εἶτα τῦτο ἐφαρμάσῳμεν τῷ καθόλι ὃ 30 ἐκείμις τὸς λόγυς ὃς ἘΡΔΉΝΝΝ ὀνομάζυσιν οἱ σοφιφαί. 

τὴν γνῶσιν ἔχομεν... ταῦτα ἀμφότερα δυναὸν ἡ τοῖς δύο τρό- “ἄρ᾽ εἶδας ἅπασαν δυάδα ὅτι ἀρτία;" φήσαντος δὲ ναί, “ὦ μὴν 

ποις ἐφαρμόζειν τῆς γνωρίσεως ἑκάτερον ἑκατέρῳ, ἃ ἄμφω μώ- ταύτην ὑκ οἶδας ἣν κατέχομεν ἐν πν χεροῖν, ὅθ᾽ ὅτι δυὰς ὅθ᾽ 
τοι τῷ δευτέρῳ, ὅϊω. ὁ αὶ ὑγμυρίζεν"τὰ Σ᾽ πρότερον γνωρί- ὅτι ἀρτία.. ὥςε “ὃ αὐὸ οἵδας τε ἡ ἐκ οἶδας." ἀλλ᾽ ἐδὲν ἄτοπιν" 
ζοντα" ἁρμόζοι ἂν τῷ πρώτῳ τρόπῳ, καϑ᾽ ὃν γνωρίζομέν τι ἡ οἶδα ἕ 5 “ὁ καθόλυ. πάθος πάσης: δυάδος, εἰ δὲ αὔτη δυάς, 
σρότερον αὐὸ τῦτο ἐγνωκότες" “ἃ δὲ “τῶν δὲ ἢ ἅμα λαμβάνοντα 35 ἀγνοῶ. ὑἐχ ὅπερ ὃν ἐπίςαμαι, τῶτο ὠγνοῶ, ἀλλ᾽ ἐπίςαμαι αὶ ὃ 
τὴν γνῶσιν" τῷ δευτέρῳ τρόπῳ ἁρμόζει, καθ᾽ ὃν ἅμα τῷ προσ- καβόχυ, ὠγνοῶ δὲ “ὃ καϑ᾽ ἕκαςον. ὥσπερ ᾧ πάντα ἄνθρωπον 
βάώλλειν τοὶ Ὑμυρίζομεν αὐὸὺ μὴ πρότερον αὐὸ ἐγνωκότες, τῷ εἰδυὲς ὅτι" ζῷόν ἐςι,. ὃν ἐν Σαρδοῖ βαδίζοντα νῦν ὅτε εἰ ἄνθρωπός 
ἐφαρμόσαι αὐὸ τῷ καθόλυ,. ἄμφω. δὲ τῷ δευτέρῳ ὅτως. “ἔξι ἔξιν ὅτε εἰ ζῷον ἔχω γινώσκειν. ἀ ηδ ἐκείνως γε ἀπαντητέον 
δὲ πγρωρίζειν τὰ ᾿Ψὶ πρότερον γνωρίζοντα," τυτέςι τὰ καθόλν" ὡς ἐπιχειρᾶσί τινες, ὅτι ὁ πᾶσαν ἴσμεν δυάδα ἀρτίαν σαν, ἀλλ᾽ 
“τῶν δὲ αὶ ἅμα, λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν; τυτέφξι τὰ μερικά, οἷς 40 ἢ τ ἴσμεν ὅτι δνάς- ἐχ. ὑγὰς δ τῦτό γε παντελῶς, εἴπερ ἴσασι 
«ρώτως προσβάλλοντες. λεγόμεθα αὐτὼ Ὑλυβίζειν τῷ ἐφαρμό- . Κ' ἕπορ τὴν ἀπόδειξιν ἔχυσι αὶ κὶ ἔλαβον, ἔλαβον δὲ τὴν ἀπέδειξν 
ζειν αὐτὰ τοῖς καθόλω τοῖς προεγνωσμένοις ἡ ΩΣ «τὰ δὲ παρα. αὶ μᾷ!. τοιαύτη προαλήκης, οἷον ἐκείνην εἶναι διμίδα ἐρτίαν ἣν ἂν 
δείγματα ὡς πρὸς “ὃν δεύτερον ἐπηνέχθη τρόπον. “ὅτι δὲ τόδε ὃ ἐν εἰδῶσιν ὅτι δυάς,. ἀλλὰ πᾶσαν ἁπλῶς δυάδα ἡ πᾶν τρίγωνον. 

τῷ ᾧ ἡμιτυκλίῳ τρίγωνόν «ἐξὶν, ᾿ἅμα ἐπλγδ μεθ ἐγνώρισε" “ἃ ἀλλ᾽ ὑδὲν οἴμμι κωλύει τὸς μανθάνοντας ἃ ἃ ἡμανθ νει πὴ αὶ Δ ἐπί- 

ἷ ἐπαγόμενος" ἀντὶ τῷ προσβάλλων αὐτῷ κῷ τὴν αἴδησιν. ἜΔΕΆ φαοχ, -πῇ δὲ. ἀγνοεῖν, αὶ τὶ αὐτῷ προγνώσκειν τὶ δὲ ὕρῶ 
βισεν;" ἐπεὶ ἡ διὰ τῶν »' μέρος γνῶσις ἐπἀγωγὴ λέγε), γνώσχο- τύτοις δὲ αὐτοῖς χῤῥωμένοις ἢ πρὸς ὃν ἐν τῷ Μέσωνι λόγον. ἀπαν- 
μεν δὲ τὰ μερυιὰ δι᾽ αἰϑήσεως. ἀντὶ δὲ. τὸ εἶπεν ἢ» τῇ χειρί, τητών, ὃς ὃ ζητῶν πειρῶ δωνδω ἀδύνατον τῷ δεν ἅπαντα 

εἶπεν ἐν τῷ ἐαανων. τὴν ἀσάφειαν ἐπιτηδεύων. ὥςε ὃ ἐν τῇὀ τὸν ζητῶντα ἐκεῖνο ζητεῖν ὃ οἶδε. ὙΤΙιεπιίοι. Ε, 4. ὁ. 
᾿Ω 

α. ας. «πατόμειτο - ὐτ κι εξνν 

φῇ τς ἐδυνος ὡκὸ μῶδς μὰν 

ὡς 

Ὡς κυρ ων  δρυπολολϑ, ας, τρ 



ν“᾿ ᾿ ΄ τὴ ᾿ 7 ᾿ ᾿ ᾿ σ΄ 

! πὰς σε ῤιτο ἘΔ δε  τπραβυδετο 

4108 ΕΙΣ ΤΟ Α ΤΩΝ 

τιὸ ἐπιςήμη δὲ αὶ ἐπίςαοχ τῆς ἀποδείξεως διαφέρει" ἐπιςήμη τος τῶ Διὸς διὼ “ὃ γενήσεοκ, πάλιν ἀνθρυΐπυς λίθυς ὄπιῶεν βαλεῖν, 
δ. γαρ ἐξιν αὐτὴ ἡ διάθεσις ἡ ἐγγνομένη ἡμῖν περὶ τῶν πραγμά- ἢ τὸς βαλλομένυς λίθυς γίνεθχ, ἀνθρώπυς" ᾧ φασὶν ἐπίςαδς, 
τῶν; ἀπόδειξις δὲ ἐδὸδ. καθ᾽ ἣν ἡ τύώτων γίνε γνῶσις. ἔτι δὲ τῶτο ὅτως ἔχειν, διότι ταύτην αἰτίαν αἷονῆ τῆς ὀωμασίας τῶν 
ὺ καθολικωτερόν ἐςι τῆς ἐπιςήμης ὄνόμα τῆς ἀποδείξεως" ὁ λαῶν, ὺ λέγωσι μὴ ἐνδέχεδᾳ, ἄλλως ἔχειν τῦτο. ὁμοίως ᾧ οἱ 

Ὁ εἴ τις ἐπίφανχ,. λέγε, ὺ ἀποδεικνύναι δυναῦ. ὁ μώτοι᾽ ἍΝ 4 οἰόμενοι τὴν ὙὴΡ ἑφάναι διὰ τὴν τῷ ἀραὶ ὀξεῖαν ἀὐμοίον ἐπί- 

ςοτέλης νῦν, ὡς γνωριμωτέρας ὅσης τῆς λέξεως, ὃ ἐπίςακ, ἀνὶ ςαὸχκ νομίζυσιν, ὅ ὅτι τε τὴν αἰτίαν ταύτην οἷον εἶναι ἢ ὑκ ἂν 

τῷ ἀποδεικνύναι. ἔλεβδι οι. Ρμι!. ἢ 6 ὁ.. . ἄλλως ςῆναι τὴν γὴν νομίζυσιν. Ἰὰ. ἴ, 7 ὁ. 

-᾿:Ἂ:5.᾽ ὦ ἀρνητικὸν μό μόριον τῷ ἄτοπον συντακτέαον, ἵν᾽ ἧ ΕῚ λεγόμε- ἐπειδὴ περὶ ἐπιςήμης νῦν εἶπε τῆς δι᾽ ἀποδείξεως γνομάης, τιν 

7. ρὸν τοιῶτον" ἐκ ἄτοπον γδ. ἐάνπερ, ὅπερ τις ἐπαγγέλλεϑ Ὑλοσπεῦς ἴςι- δὲ αὶ ἐπῖρν εἶδος ἐπιςήμης, ἧπερ ὁκ ἔςιν ἀποδεικτικὸν ἀλλ᾽ 15 

πῶς ἤτοι Ψ' ὸ καθόλε μανθάνη ἐκεῖνο, κῷν δ ἄλλον τρόπον ἤγων κ' (0 αὐτάπιςον καὶ ὃ ἄνευ πὐλφμαμῶι, οἷον ἡ τῶν ἀξιωμάτων γνῶσις 

δ μερυκὸν ἀ ἀγνοῶν, ἣ “ὃ ἀνάπαλιν. ἰά. ἴδ. ᾿ 2. Οὕτη δ ὁ δι᾿ ἀποδείξεως ἡμῖν παρωγίνεϑ) ἀλλ᾽ αὐτόπιςός ἐςι, 

τὸ νῦν ὠὰ ἀποδείξεως βύλχεῦ ῥαλάβεν ἡ εἰπεῖν τί ποτέ ἐςιν περὶ ἧς μετ ̓ ὀλίγον ἐρεῖ), διὰ τῦτό φησι νῦν ὅτι περὶ ᾿' τῷ ἑτέρῳ 
3. " ἀπόδειξις, ὦ ὅτι ἐξ ὀμϑλογυμέλυε πὐρέτώκω ἡ ἀπόδειξις γίνεῆ. τῆς ἐπιςήμης εἴδους ἐρῶμεν ὕξερον, περὶ δὲ τῆς δι᾽ ἀποδείξεως 

ἀντὶ δὲ τῆς παίει τὴν ἐπιςήμον ὺ ὸ ἐπίςαχ, λαμβάνει" ἐπιξήμης νῦν λέγωμεν. καλῶς ἄν ἄρα ἔλέγομεν ὅτι καὶ περὶ τῆς γε- 
γνωριμώτερα 5 τῆς ἀποδείξεως ἢ τοῖς πολλοῖς ταῦτα εἰσιν. 15 νικῆς ὁ καθόλε ἐπιςήμης “ἐν λόγον ποιεῖ), ἀλλεὶ περὶ τῆς εἰδικω- 

ἕκαξος “γᾶν ἐπίφαολαί τι οἴεῦ, ἀποδεικνύναι δὲ τί ποτέ ἐξιν ὁ πο- τερον λεγομένης ἢ ἰσοδυναμώσης τῇ ἀποδείξει. ἰὰ. ἴ8. ἀπν᾽ 
λυὺς ἄνθρωπος ἐκ οἶδε. διαφέρει δὲ ἐπιτήμη" τε ἢ “ὃ ἐπίφαννς -ἐξαριθμησώμεθα τοίνυν ὁπόσα προδιωρίσαμεν τοῖς λήμμασιντι » 
ἀποδείξεως, "ὅτι ἐπιφήμη μ᾽. ἐςιν αὐτὴ ἡ διάθεσις ἡ ἐγγνομένη ὑπάρχειν τοῖς ἀποδεικτικοῖς,. ἔς! δὲ τάδε: αἰτίοις εἶναι ἃ ὃ οἰκείοις, 3) 
ἡμῖν περὶ τῶν πραγματων, ἀπόδειξις δὲ ἡ Ἷ ὁδὸς καθ᾽ ἣν ἡ τύτων ἀληθέσι τε ἢ γυνριμῶφεροις: πᾶσα β ὧν ἀπόδειξις ὁ ἐκ ἐκ προ- 

γίνεῦ ἔδσι: ὃ ἄλλως, χαθολικωτέρα ἐ ἐξὶν ἡ ἐπισήμη τῆς ἀπο- 20 ἰϑ μόνον ἀλλὰ ᾧ ἐκ πρώτων“ εἰ ἅ' ΩΣ κ λαμβανόμεναι προ-- 

δείξεως. εἴ τι, Γ "ἀπόδειξις, πάντως ὼ ἐπιςήμη" ἐκ εἴ τι δὲ τάσεις δι᾿ ἄλλων ἀποδεικνύοιντο, πρότεραι (ὦ ᾿ ἔσονῆ τῷ ῷ συμπεράσ-- 

ἐπιφήμη, πάντως ἢ ἀπόϑειξις. αἱ ἡ) κοιναὶ ἔννοιαι ἐπιςῆμαι μνλρ ματος, καὶ πρῶξ δέ" εἰ δὲ μὴ δι᾽ ἄλλων, ἢ μηδ᾽ ὅλως προσδέοιντο 

εἰσιν, ἀποδείξεις δ᾽ δ. ἀναπάδειιτοι γάρ εἰσιν ἐπισῆμαι αἱ κοιναὶ ἀποδείξεως, ἀλλ᾽ αὐτόθεν εἶεν πιςαὶ ἡὶ ἐναργεῖς ἤδη πρῶϑ, ἧς ὶ 
ἔννοια. λέγε δὲ ἢ εἰδικώτερον ἐ ἐπιςήμη, ἥτις εἰς ταὐὲν συν- οἱ παλαιοὶ καλῶσιν ἀξιώματα ὼ ἐμέσως προταίσεις, εἰς ὦ χρὴ 

τρέχει τῇ ἀπόδείξει" περὶ ἧς νῦν ζατές. ὅτως ἀπὸ γέυς τῆς ἐπι- 25 πάσας ἀνάγενχ, κα ἢ ἐξ ὧν ἀποδείινυοχ, τὰς εἰς ἐ συλλογισμὸν ἐπι- 

φήμης ἐπὶ τὴν εἰδυκὴν ἐπισήμην, ἥτις ἐςὶν ἀπόδειξις, μετῆλθε. φημονικὸν τιθεμένας- διὰ τῶτο ἡ αὐτὰς ἢ ὃ ἀρχὰς ἘΠΕ ΛΕΡΣ 

ἢ ἄλλως, ἐπὶ “ὁ σαφέςερον τὴν μετάληψο᾽ ἐποιήσατο ἐκ τῆς ὀνομάζυσιν. ὙΜεπιΐδὶ, (, 2. 
ἀποδείξεως εἰς τὴν ἰσοδυναμῶσαν ἐπιςήμην, ὡς “ὃ ῥηὲν εἰπόντες ᾿ἀλῶς τῷ “πρώτων" προσέθηρε ὸ ἀρ, ἐὼν ἢ ἜΣ 
δείξομεν. ἵνα ὧν μάθωμεν τί ποτέ ἐςιν ἡ ἀπόδειξις, πρῶτον τί λάβω ὅτι Ἷ Ψυχὴ ἀθάνατος ἢ ἐντεῦθεν ὅτημ τι σιλλογίσωμαι, 
ποτέ ἐξὶν ἡ ἐπιφήμη Ξαραδίδωσι: 14. (.7. 30 οἷον ὅτι εἰσὶν ἐν ᾧδυ αἱ ψυχαί, ἐκ πρώτων Κ' συνελογισάμην, καὶ 

λέγε τοίνυν “ὃ ἐπίφας, φανερὸν πολλαχῶς" ἡ ὃ κοινῶς μὗτα ἐξ ὠἀμέσων" ἐδὲ ὼ ὡμολογημῴον ἐςὶν “ὃ ἀθάνατον εἶναι 
λέγε ἢ κυρίως, κοινῶς ' ὅταν ἅπασαν γνῶσιν ὁπωσδήποτε τὴν ψυχήν, ἀλλὰ δέε;) ἢ τῦτο ἀποδείξεως. ἀνάγκη ὧν ᾧ τὴν 

γψομένην, εἴτε διὰ τῶν συμβεβηκότων τῷ πρώγματι εἴτε καθ᾿ τύτω ἀπόδειξιν ἢ ἐξ ἀμέσων εἶναι ἢ ἐξ ἀναποδείκτων, ἢ τῦτο ἐπ᾽ 

ἅτερον τρόπον, ἐπιςήμην ὀνομάζωμεν" κυρίως δὲ ἡ ἁπλῶς ἐςὶν ἄπειρον. ὥξε “ἐν ὕτως ἐπιςημονικὸν συλλογισμὸν δεῖ ἐκ πρώτων 

ἐπιςήμη, ὅταν τήν τε αἰτίαν οἰώμεθα γινώσκειν δι᾽ ἣν “ὃ πρᾶγμα 35 ἡ ἀμέσων προτάσεων εἶναι, τυτέςιν ἀναποδείκτων ἡ αὐτοπίςων.... 
ι ἔςιν, ὅτι ἐκείνε αἰτία ἐςί, δι ὅταν αὐὴ μὴ ἐνδέχειχ, ἄλλως ἔχειν δυνωὲν δὲ ἴσως “ὃ “πρώτων ὺ ἐμέο" ὅτως εἰρῆοχ, διότι ἔςι 

! ὑπολαμβάνωμεν. δῆλον δὲ ὅτι τοῦτόν ἐ ἐπι ὲ ἐπίφαφχ," ἅπαντες τινὰ ἄμεσα μέν, καὶ πρῶτα δέ, ὃ: αὶ προηγῴμενα τῶν ἀποδεικτι 

νϑ οἵ τὸς ἐπιςήμης μεταπόμίμενοι οἱ οἱ αὶ οἶον δεῖν ὦ ὅτως ἔχειν περὶ κῶν ἀλλ᾽ ἔχατα ἢ μερικά, οἷον ὅτι τόδε “ὁ ψιμμύθων λευκόν 
τῷ πράγματος, οἱ δὲ καὶ ἔχωσιν ὕτως. εἰσὶ ( ὧν ᾧ ἕτεροι τῷ κυ- ἐςιν, ἄμεφος πρότασις (ὁ δε ἢ) μέσῳ ὅρω εἰς πίςιν), ὼὶ ὅτι ὅδα 
ίως ἐπίςανχ, τρόποι: "πὰ 15 ἡ δι᾽ ὁρισμῶν θεωρία ὶὶ ἡ λῆψις τῶν 40 :Ξωκράτης ἐςιν" ἀλλ᾽ ἐὶ τῶν τουέτων ἀμέσων χρεία εἰς ὃ ἀπρ- 

ἀναποδείκτων ἀρχῶν ἐπιςῆμαι ᾿καλῶνῃ κυρίως. ἀλλ᾽ ὅτι γε ἢ δέξαι, ἀλλὰ τῶν πρώτων ᾧ κοινῶν ἐγδῶν, αἷς τὰ ὠποδευρτυκὲ 
τῶτο εἶδός ἐςι τῆς ἁπλῶς ἐπιςήμης, ὁμολογείϑγων. “ἃ δὴ τοιῶτον ὡς ὕςερα τῇ φύσει προτέροις αὶ ὡς αἰτίας αἰτιατὰ ἔπε. ἴον, 

᾿ς «ἶδος τῆς ἐπιςήμης, τῶτο εὐθὺς ἀπόδειξιν λέγω. Ὑποπιῖει. 1 ὁ. ΦῬΒΙ (7 ὁ. 

. 5 οἱ σοφιςαὶ παραλογιζόμενοι τὰ τοῖς συμβεβηιόσιν ὑπάρ- “αἰτίων τῷ συμπεράσματος" ἐντὶ τὸ τῶν ῬΕΕῚ αἰτίων, 11 
Δ 40. κοντα ἢ τοῖς ὑποκειμένοις φασὶν ὑπάρχειν, ᾧ ἔμπαλιν τὰ τοῖς 46 ἀλχὰ μὴ τῶν πόρρω. ἐπάγει γδ ὅτι ὅτως αἱ ἀρχαὶ ἔσονἢ οἰκέαι Ὁ 

ὑπονείμφοεις α ἢ τοῖς συμβεβηκόσιν. Ιοξ. ΒμΙς [.7. : τῷ δεικνυμένυ. ὅτι ὦ γ5 ἐκ προτέρων ἀνώγκη τὴν ἀπόδειξιν εἶναι, 

15 οἷον νομίζναί τινες διὰ τῶτο τι κεκλῆοκ, τὰ πλήθη τῶν σαφές" εἰ γδ πρὸς τὴν δεῖξιν παραλαμβάνονῃ, ἀνάγκη πρότερα 

13. ἀνθρώπων, ὅτι ὃν. Δευκαλίωνα μὲ ἐν κατακλυσμὸν ἐπιτρέψαν- αὐτὰ παραλαμβάνειν. ἀλλὰ δεῖ᾽ μὴ μόνον πρότερα εἶναι, ἀλλὲ 



ὉΣΤΕΡΩ͂Ν ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ. ᾿ 400 

ἰὸ αἴτια τῦ 5 πὲ δυναῦν πρότερα Α' παραλαβεῖν, τῶν ὑςέρων τὰ πρῶτα δεικνύειν, “ἃ τοιῶτον εἶδος τῆς δείξεως 
μὴ αἴτια δέ... ὕφ᾽ ἣν ἦν ὁ ὅλον τῦτο ἀνεηλυσέεν Ἐοῤεμρη τεκμηριῶδες καλεῖ ἢ . διὰ δὲ “ἃ ἄλυτον τῶν τεκμηρίων ἠξιώθη τὸ 

αἰτίων." ὥσπερ δ τῷ ἀμέσων᾽ συνέταξε ὃ ὸ πρώτων, ὅτω αὶ νῦν τῆς. ἀποδείξεως ἐνέματος. οἷον ζηαμόηι τῷ εἰ σφαῖρα ἡ σε- 
φυὶ προτέρων αἰτίων. ὃ προτέρων δὲ ἀντὶ τὸ προσεχῶν ἀκυς ἔον" λέ τῷ χήματι, ἡ μὴ ἐχόντων ἡμῶν μήτε αὐτόθεν τῦτο εἰδέναι 
ὅτω γάρ, φησίν, ἔσον αἱ ἀρχαὶ οἰκεῖαι τῷ δεικνυμένυ. ἰᾷ. ἔ 8. 5 μήτε ζοτοον ἀρχοειδες ρων τῶτο ̓ διρύσαςν, ἐκ τῶν φωτισμῶν 

Τι: ἐπεξηγεῖϑ). ἕχαςον τῶν᾽ ἀπῆρε μλμθων διὰ τῶῦτο, φησίν, αὐτῆς, ἀπε εἰσὶ δεκτικοὶ τῷ αήματος αὐτῆς ὶ αἰτιατοί͵ τῶν 

25. ἴπομεν δεῖν ἐξ ἀληθῶν εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, ὅ ὅτι εἰ μὴ ἧ ἐξ ἀλη- πιςύμεθα, “ἃ εἶναι δηλαδὴ αὐτὴν σφαιροειδῇ, ὅ; ὅπερ ἐςὶ πρῶτον τῶν 

ὅθι δὰ ἐπιςήμην γενέδᾳ ἐνδέχεῦ" ὁ γάρ ἐςι τῷ μὴ ὄντος ἐπι φωτισμῶν ᾧ αἴτιον αὐτῶν. 1ὰ. (. 9. 

ςήμη, ἰὐλήνο τῷ ψενίδυς- 2) μὴ ὃν ἀντὶ τὸ ψεύδυς πϑρέλες εἰ ἐπειδὴ ὅλως ἐμνή)η προνάσεωρ; βύλεν ἀναμνῆσαι ἡμῆνῃν 

βπ εἰ δέ τις εἴποι ὅτι τί ἦν, ἐκ ἕςιν ἐ ἐπιςήμη τῷ μὴ ὄντος ὅτι 4 τὰ σἡμαινέμενα, τῆς τε προτάσεως κα ἢ τῆς ἀποφάνσεως ὴ ἀντι- 
μὴ ὄν; ἀλλ καὶ τῦτό φησιν, ἀλλ ὅτι ἐκ ἔςι ὃ μὴ ὴ ὃν ἐπίςα ὃς ὡς φάσεως, ᾧ λέγει ταῦτα ἅπερ ἢ ἐν ἄλλοις (περὶ Ἔρμνν. «. 5 54) 
ὄν" ὃ ̓  μὴ ὃν ἐπίςανχ, ὡς μὴ ὄν, τυτέςιν ὅτι ἐκ ἔς.ν, ἐπιςήμη εἶπε περὶ αὐτῶν. ἕξιν ὃ ὅν, φησί, πρότασις τῆς ἀποφαίνσεως (κα- 

ἐςύ. ὸ ὅτι αὶ τῶτδ φησίν, ἐδήλωσεν ἐν τῷ παραδείγμφτι. 1Δ. 1δ. λῶς προσέθηκε) “ὃ ἕτερον μόριον," τυτέςιν ἢ “ἃ καταφατικὸν δὲ 
1ι} ὅπερ ἄνω εἶπε “πρότων ἀρδως ετῦτο ὁ ἐνταῦθα “ πρώτων ἀποφατιχάν. ἃ δὲ “ἂν καϑ' ὑέ" προσέθηκεν, ἐπειδή, ὡς εἴρη ὼ 

ἀναποδείκτων" ἰά. ἢ. ὃ ὁ. ; 45 ἐν τῷ περὶ Ἔῤμανείαξ, δεῖ τὼς πρὸς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβα- 
715 αὸ δὲ “ὧν ἐςὶν ἀπώεξο" πρόδέθιραν, ἐπειδή, ὡς ἤδη εἴπο- γὐέζες προταίσεις μὴ ἡ ὁμωνύμως ἔχειν τὸς ὅρυς, ὅπερ τῶν σοφι- 

μέν, ἐπιςάμεθα. ἃ τὰς κοινὰς ἐννοίας, ἀλλ᾽ ἡὶ τῷ ἔχειν αὐτῶν ςῶν ἴδιον, ἀλλ᾽ ἕνα τῷ σημαινομένῳ τὸ κατηγορυμένυ ἡ τῷ ὑπο- 

ἐκέδεξιν" κρείττων γδ ἢ χ' ἀπόδειξιν ἡ ἡ τύτων πηρύλῃ ὲ δὴ κειμένυ ἢ ἣ καταφάσκειν ἢ ἢ ἀποφάσκειν. 1ὰ. ἢ. 9 ὁ. ΟΝ 
μὴ κῷ' συμβεβηκός" προσέθηκεν, ὅτι ἐνδέχεῦ εἰδέναι μὴ κα΄ Ἀ ἈἘ  ὀὀἡ διαλεκτικὴ πρότασις ἀμφότερα ἐρωτᾷ, ἄρα γε ὃ ὁ ἄνθρωποςτιε 

ὐὲ ἀλλὰ κτ' συμβεβηκός, ὥσπερ ἐπιφάνεια λέγε εἶναι ὁῥατή, 20 ζῷον ἢ ἣ ὑκ ἔςι ζέωι ἡ δὲ ἀπόδειξις. μὰ ἜΗΝ ἐρωτᾷ, ἀλλὰ ἢ 

ἽΠ καθ᾽ ΜᾺ ἀλλ ἢ ἧ συμβέβηκεν αὐτὴ ΠῚ χρῶμα τ καθ᾽ αὐὰ - Κ πρότασιν τὴν ἀληθῆ λαμβάνει. ὁ αὶ 5 ἀποδεικτικὸς ἐχ, 

ὁρατόν, ἢ τὴν σιλήαν λεγόμεϑα ἐπίξαθς, ὅτι σφαιρική, ἀλλ᾽ κα ἐμοίως: λήψεδ ὁποτερονῦν τῶν μορίων τῆς ἐμ χνν ἀλλὰ 
καθ᾽ αὐὴ ἀλλ ἢ ἧ συμβέβηρεεν αὐτῇ τοιῶσδε τὺς φωτισμὸς ἔχειν. μόνως “ὃ ἀληθές, κἂν μηδενὶ δοκῇ μοιδ᾽ εἴη βόες οἷ . 15. 
ἔνθεν ὡς ἀπὸ ὑξέρων ᾧ αἰτιατῶν ἐπὶ ρηῖα αὶ αἴτια ῶ σκόπει πῶς ἐκ τῶν μερικωτέρων ἐπὶ τὰ καθολοιύτερα τα 
μεν. ἰἀ. 10. . πον τος 28 προῆλθεν, ἐκ τῆς προτάσοως εἰς τὴν ἀπόφανσιν, ἢ ἐκ τῆς ἀπο- Ὁ 

τ “τῷ ξυνιέναι" ἀξάντ: τῷ ἐδέναι τί (σημαίρι ἢ ἣ τί ἐςιν, ἀλλὲ φανσεως εἰς τὴν ἐντίφασιν, ὸ ἐκ τῆς ἀντιφάσεως εἰς τὴν ἀντί- 

ἘΣ τῷ εἰδέναι. ὅτι ἔςιν. ᾧ σκόπει ὅτι νῦν ψηὲ κ᾿ τὸς δύο τρόπυς θέσιν. ἰὰ. ἰδ. 

εἰδέναι τὰ ἀξιώματα. διὰ τῦτο, φησίν, εἰρήκαμεν δεῖν πρότερα ἡ ἀντίφασις μεταξὺ αὐ αὖτ ἧς δὲν τρίτον ἐπιδέχεῦ, ἔς: δὲ ἦτο 
ἑἶναι, ἐπειδὴ ὺ αἴτια " τὰ δ αἴτια προὔπάρχει τῶν αἰπάτιοη ὼ ἀντίθεσις γϑής τῆς ἀπιφάσευς: εἶ αραχῶς δ τὰ ἀπε μϑὰ 

ἔτι ἐδάλατω προγιναίσονενχ, κατ ᾿Αμφυτέθως τὸς τῆς προγνώσεως 30 ἀντίκεϊ, ἢ ἣ καϑ᾽ ἕξιν ἢ φέρησιν, ἢ ᾿ ὡς τὰ ἐναντία, ἢ ἣ ὡς τὼ πρός 
τρόπους, ὅτι τε ἔςι γινωσκόντων ἡμῶν ᾧ τί σημαίνει. ἰά. 15. τι, ἣ ὡς τὰ “τ᾿ ἀντίφασιν." τῶν ὅν ἄλλων τριῶν τῆς ἀντιθέσεως 

τι ἐπειδὴ ἐμνήϑϑη τὸ προτέρυ, λέγων δεῖν ἐκ προτέρων κα ὶὶ προ- εἰδῶν μὴ ὄντων ἀμέσων..... τῶτο μόνον ἃ κι ἀντίφασιν εἶδος 
κς ινωσκομένων εἶναι ἐξ ἀπόδειξιν, ἐκ ἔξι δὲ ἐν σημαινόμενον τῷ τῆς ἀντιθέσεως ἀμεσέν ἐξιν ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων ὦ μὴ ὄντων, 

προτέρα, βιλῷ νῦν εἰπεῖν ποσαχῶς λέγε ὃ ἩΜτέρον Ὁ τ ὲ ἀληθὲς. διαιρῶν ἢ “ὁ ψεῦδος. “ὁ δὲ “καθ᾽ ἑαυτήν" προσέθηκεν 

“ποῖον σημαινόμενεν ἐνταῦθα οἱ πρότερον παρείληφε." εἰ λέγει 35 ἢ μὴν ὡς ἀντιδιαιρῶν τῦτο “ὁ εἶδος τῆς ἀντιθέσεως πρὸς τὰ ἄλλα, 

ταῦτα ἅπερ. πολλαείκις, εἴρηκεν, ὅτι. κυρίως μέν ἐςι πρῶτα  γνω- 1 ἢ ἐπειδὴ ὃ ὁ λευλὸν δυναταί τις λάβεν ἢ ἥ ὲ φαιόν, εἰ τύχοι, 3 

ριμωτερα. τὰ τῇ φύσει πρῶτα, τυτέξι τὰ καθόλυ, ἅπερ ἡμῖν" ! μέλαν ἢ ἄλλο τι τοῦγτον. καθ᾽ αὐτὴν ὄν, ἵνα μὴ ὡς πρὸς ἕτερον 
ἐςὶν ὕξερα, καϑ' ἕτερον ̓ δὲ. τρόπον εὐδίν λέγε ὡς πρὶς ἡμᾶς ἃ ᾿ λάβωμεν ὃ αὶ χευκόν, ἀλλ᾽ ὡς ἀπόφασιν ΩΝ τὸ λευκῦ. τὰ δὲ 

τὰ ἡμῖν πρώτως γνωσκόμενα, συνέσι τὼ Μερρε" πρώτως μόρια τῆς ἀντιφάσεως ἁπλῶς κατάφαείς ἐ ἐςι ἡὶ ἀπόφασις" εἴρη 
κατ᾽ ᾽ αἴϑησιν ἐνεργᾶντες ταῦτα πρώτως Ὑλύσπεμ. 14. δ. 40 δ ὦ ὡς ἀντίφασίς ἐςι "καάχη καταφάσεως καὶ ὼ ἀποφάσεως, διαιρᾶσα 

ιν ᾿ ἐπειδὴ δὲ αὶ πάντως ὃ τῇ φύσει Ὑμύριμον ὸ ἐῶ ἐςὶ γναί- ἃ ἀληθὲς ἐκ τῷ ψεύδυς. ἰὰ. ἴθ. ᾿ 

7. ριμον, συμβαίνει πολλαίκις ἐκ τῶν ὑςέρων ἡ, ἡμᾶς τὰς πίςεις τῶν τῆς δὲ δι βές προτάσεως. ἀποδεικτικῆς ἡ ὶ τοιαύτη τὴντο. 

προτέρων ποιεῖ, διὰ τό, ὡς εἶτον, γνωριμώτερα ἡμῖν εἶναι τὰ ᾧυύσιν᾽ ἐκὶν ὦ ὥςε "ἀνάγκην. εἶναι “ν᾽ ; μανθάνοντα ἑτιῶν οἴκοθεν αὐὸν ν᾽ 
ὕςερα. ὡ πάλ εῖν; νὰ τοιῶτον εἶδος τῆς δείξεως τεκμηριῶδες κα ὸ κομίζειν ὃ εἰδέναι παρ ̓ ξαυτῦ, ὥσπερ ἔχει ὸ ἀξίωμα. τὰς 
ἄλυτον. ὅθεν ὺ τὸ ἀκόδειξις᾽ δνομάζενχ, ἔχιν" ἡ τ κυρίως 45 κοινὰς ἐννοίας ἀνάγκη Ἔασο ἔχὲν φύσει; ᾧ ἄνευ τύτων ὑδὲν ἔςι 
ἀπόδειξίς ἐςιν, ὡς εἶπον, ἐκ τῶν προτέρων πισυμένη τὰ ὶ δεύτερα, μαβένι. ἕ ὃ Θεόφραςος ὅτως ὁρίζεῦ ὁ ἀξίωμα “ἀξίωμά ἐςι" " 
ὅταν ἀμέσου ὃ τῇ φύσει. Ἰρδα αὶ γνώριμον ἡ ἡμῖν εἶναι δόξα τις, ἢ Κα ἐν τοῖς ὁμογενέσιν, ἐν ἴσα ἐπὸ ἴσων, ἡ δὲ ἁπλῶς 
«γνωριμώτερον ὅταν' δὲ τῦτο μὴ παρὴ, ἀλλ᾽ ἀναγκαζωμεθα ἐκ ἐν ἅπασιν; οἷον τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν" ταῦτα δ 

Ι 

Λευι 
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καθάπερ σύμφυτα, ᾧι κοι κοινὰ πᾶσι. διὸ ἢ ἡ προσηγορία τῷ ἀξιως εὐθεῖαι χωρίον ὦ περιέχωσιν, ὁ. ἀκροατὴς τὠναντίον ἐἰήσεῦ, ὅ' ὅτι 
ματος" ὃ δ ἁπλῶς καὶ ὃ ἐπὶ πάντων καὶ ἢ ὅλως ἐπὶ τῶν μονογενῶν τίς περιέξυσι φενόν τι χωρίον". ἡ περὶ τῶ σημείν πει)ήσθῃ) ὅτι ὑκ 

θεῖ, ταὐὲν ἀξιῶμεν ὶ ἐπὶ τῶνδε. ἂν Κα ἦν εἶδος τῆς ὠἀμέσυ προς ὠμέγεθες, ᾧὶ περὶ τῆς γραμμῆς. δοξάζει ὅτι ἔχει πλάτος: τος 
τάσεως τόδε, ἕτερον δὲ θέσις... προηγυμένως δὲ τί ἐςι λόγυδι" δὲ “ὁ ἀξίωμα θέλωσι διαιρεῖν εἷς τα “ἃ ἴδιον ὶ “ὃ κοινόν" εἰσὶ δ ὦ 
τὸς δ ὁρισμὸς μένον ξλίδαι δεῖ, . διὸ ἢ ἀπορήσειεν ἀν. τις εἰ 5. εἰδικὰ τινῶν ἐπιγημῶν ἀξιώματα, ὡς ὃ τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἀλ- 
πρότασις ὅλως ὁ ὁρισμός " ἰσοδυναμεῖ Ἂ τῷ ὀνόματι, δὴ ἧπερ ληλα ἴσα ἀλλήλοις εἶναι μόνης Ὑδωμετρίας, ὃ ὃ τὼ ἐναντία τῶν 
φησν ̓Αριοτέληρ, Π λαμβάνει ὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι. πῶς ἦν, εἰ ἐναντίων ἰάματα μόνης τῆς ἰατρικῆς. εἰσὶ δὲ καὶ κοφαὶ πασῶν, ὡς 
μὴ πρότασίς ἀεὶ προσγένοιτ᾽ ἂν εἶδος τῆς ἀμέσυ προτάσεως: ἡ ἀντίφασις. “ὠμέσυ δὲ ἀρχῆς συλλογιςικῆς ἔφη ἀντὶ τῷ ἀποδει- 
ἀλλὰ τῦτο Κὶ ἐπισκεπτέον, ἔξω δ᾽ ὧν ἕτερον ἕω τῆς θέσεως. κχτικῆς" ἀδενὸς γάρ ἐξι ϑυλλνητμΣ ἡ ἄμεσος πρότασις, εἰ μὴ τῷ 

᾿ ὙΒομβι, ἢ, 2. . ; 10 ὠποδεικτικῶ, ἕαλῶς. δὲ ὁ “ἦν μὴ ἔςι δεῖξαι" καὶ γδ δείκνυξ ἡ θέσις 
θέσιν λέγει, ἣν μὴ ἔςι δεῖξαι μηδὲ ἀνάγκη ἐχεο ὃ ἐν ἐμαδην ἀλλὰ λαμβανεῖ, κἂν ὑφ᾽ ὑτέβε ἀποδειχθὴῆ. Τοῖι. ΡΆ]]. .9 ὁ. 

σόμενον, ὃ ὅτι διδάσκει τι. διαφέρει δὲ θέσις ἀξιώματος, ὅτι ἡ (ἃ “ἔς! ηδ ἔνια τοιαῦτα." τοιαῦτά τὴν ἃ οἴκοθεν ὁ μανθαΐ- 72 

θέσις ἐκ ἔςιν αὐτόπιςος τῷ μανθάνοντι ἀλλ᾽ ἐκ τῷ διδάσκοντος νῳν προβαλλεῦ καθ᾽ ἑκάςην ἐπιςήμην. οἷς, φησί, ἢ “ὁ τῷ ὠξιώ- 5.5: 

παραγίνεξ, ὲ δ᾽ ἀξίωμα οἴκοθεν ὁ μανθάνων ἔχει ἢ προβάλλεῦ. μαῖος ὄνομα ἐπιφημίζειν ωῤάμεν; ἰά. Ε. 10. 
ᾧ ὅτι ἡ Κὶ θέσις κἂν ἐςιν ἀναπύδεικτος, ὅμως δεῖϊἢ παραμυθίας (5 ἐτηϑὴ εἶπεν ὅτι δεῖ τὰ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν παραλαιμβανό- 72. 

βραχείας, εἷον ὅσαι ἐκ τῷ κέντρα πρὸς τὴν περιφέρειαν, ἴσαι ἀλλή. μενα ᾧ γνωριμώτερα εἶναι ἡὶ πρότερα τῷ δυμπεράσματος, αὐὲδ- 
ἀ: χὶ ΠΡ. λων εἰσί, τὰ δ᾽ ἀ μόήματα ὑκέτι" τὰ Ἂ δὶς δύο τὐεξαρθς ὦ τῦτο προτίεϑ) γῦν κατασκευάσαι... ἀξόρυ ει δέ τινες ἐν τύτῳ 

χρείαν ἔχει. ἄλλο: τῶν ἀμέσων προτάσεων αἱ κ θέδεις αἱ δὲ λέγοντες, τί ὗν; ἐπειδὴ διοὶ “ὃν οἶνον ὑπάρχοι ἡ ὁ μεθύειν τῷ ἀν- 

ἀξιώματα. ἢ τίνα Κα τὰ ἀξιώματα, δῆλον, τῆς δὲ θέσεως “ὃ θρώπῳ,. ἄρα ὃ μεθύειν ἀδιανα ἐν τῷ οἴνῳ ἐςίν ; ἢ ἐπειδὴ διὰ 2 

Ν [Δ ὑπόθεσις “ὃ δὲ ὁρισμός, τῆς δὲ ὑποθέσεως εἴδη “ὃ αἴτημα ᾧ ἡ 10 ξίφος τέθνηκεν ὁ ἄνθρωπος, ὰ ρεθνηκναι μᾶλλον ὑπάρχει τῷ 

φυ δι ις «ς ὁμωνύμως βαλυμώη ὑπόθεσις. κοινὸν ἃ ὧν πάσης ὑποθέσεως “ὃ κι ξίφει; ὺ εἰ τῷ ἐσυμέος ὑπίρχει ὰ θερμαίνενα, διὰ τὼ κίνησιν, 

Ἐν νοῦσοι ἃ μὴ ἐκ φυσικῆς ἐννοίας ἡρτῆοχ, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ διδασκαάλυ, τίθεο" μᾶλμν, ἡ κίνησίς ἐςι ϑερμὴ ἢ ἢ ὁ κινόμενος; ἢ μυρία τοιαῦτα. 
ΕΝ Ἀαζε «ὰ (δ ἀλλ ὅσαι αὶ τῶν ὑποβέσξων γνώριμοι, ᾧ ὡς ἅμα τῷ ἀκῦφαι προς φαΐ, ὃν ἐπιλυόμενοι. τὴν ἀπορίαν. ἰά. ἢ. 106. : 

- ἦ δ ἢ Η ̓ διε να ἐιεὴ αὶ ἐμανθίσων, ὑθβέτεῖς αὐῇῷ καλῶν, ΑΕ ὃ σαφεῖς ὑδὲ .. ζητῆσαι δ᾽ ἄξιον πῶς εἶπεν “ἢ πάντα ἢ ἔνια." ἀιάγαη ΧΟΝ 
γνώριμοι, ἀλλὰ δεόμεναι ἃ χβταδπξυῆει. ἀναποδείκτως δὲ παρὸ 25 δήπε πάσας τὰς προταΐσεις προεγνῶοχ, ἢ “ὃ πιςὸν ἔχειν" εἰ Ἔχω 

ἔ! ἰξεσ δας τὸ διδασκάλυ λαμβανονῆ, ταῦτα αἰτήματα καλεῖ. “ἃ δὲ μία τις ὠμφιβάλλοι, ἐδ’ ἂν “ὃ συμπέρασμα ἀληθὲς ἤγυν ὦμο- 
' αἴτημα διαιρεῖ εἴς τε “ὃ μηδετέρως γινωσκόμενον εἰς: “ὃ ἐναν- λογημένον ὑπάρχοι. ἔςιν ἦν εἰπεῖν ὅτι καὶ τῶτό φησιν, ὅτι τινὰς δᾶ 

τίως. οἷον τῷ γεωμέτρυ λέγοντος τὰς ὀρθὰς ἴσας εἶναι; ὠδὲτέρως ἠἡἠγνοῆοις τῶν προτάσεων, ἀλλ᾽ ὅτι ἢ πάσας αὐτοπίςυς εἶναι ἢ 

ὁ ἀκροατὴς ἀγεωμέτρητος ὧν δοξάζει ὅτε ὅτι εἰσὶν ἴσαι ὅτε ὅτι τινάς, τὰς δὲ. λοιπαῖς δι᾽ ἀποδείξεως τὴν πίφιν ἔχειν. ἰὰ. (5... 

Ι ἄνισοι, ἐναντίως δὲ δοξάζει, “ὃ σημεῖον νομίζων ἐκ ἀμέγεθες. ὃ 80. δὲ “εἰ μή τις προγνώσεῖ τῶν δὶ’ ἀπόδειξιν πιςευέντων" Το 

) 

Η 

ἜΙ δὲ ὁρισμὸς ἐκ ἔςιν ἕτερος τῦ ὁριςῦ “ὁ δ ζῷον λογικὸν θνηὸν δ᾽ ΑΛ αΜΟΡοε. ἀντὶ τῷ πιςευομένων ἐξέδυκεῃ, Ν᾽ ἢ ἥδ ὸ λεγόμενον ἦ-- 

ὁζὲ Ν αὐδοῦ δὲν ἕτερόν ἐςιν ἢ ἄνθρωπος" ἐξήγησις γάρ ἐςι τῶ ἀνθρώπν ἢ τοιῶτον", εἰ μή τις προγνώσεῦ, δηλονότι τὰς προτάσεις, - τῶν διὰ 

οἷον ἀνάπτυξις “ὃ ζῷον λογυιὸν θνητόν. ἐκ ἄρα. τῶν ὁριςῶν οἱ τὴν. ἀπόδειξιν πιςενομένων, τυτέξι τῶν συμπερασμάτων" ἵνα, 

ὁρισμοὶ κατηγορθνἢ, ἀλλὰ τί ἐςι “ὁ ὁριςὸν ἀφορίζυσι, τὰ δὲ γόῃ ληφϑῇ “ὃ “πιςευόντων" ἀντὶ τῦ πιξευομίνων. ἡ ἔχεῦ Κα ὶ τῦτο 
ἢ αἱ διαφοραὶ κατηγορῶν, διότι ἕτερα ἐςι τῶν εἰδῶν. ᾿ καὶ ταυδν 35 διανρίας ὑγιῶς, ἐὰν δὲ ἢ πιςευόντων ἀκώωμεν, πάλιν ἔχε ἡ 

Υ̓ ζῷον εἰπεῖν ἡ ἄνθρωπον, ἢ ἄνθρωπον αὶ λογικόν: ὅταν δ λέξις Τοιαύτης ἐννοίας εἰ μή τιν φησί, τῶν πις ευύντων ἐνθρώπων 
, “ἴπωμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῷόν ὩΣ ἢ λογικόν, ταῦτα τ περᾷ διὰ τὺ ἀπόδειξιν προγνωσεῖ τὸς προταίσεις. 1ά. (. 11.. 

ἶ ὄντα τῇ ἀνθρώπυ κατηγορῶμεν αὐτὰ τῷ ἀνθρώόπα, ως τὰς πὶ . ὃ ὁ βυλεῦ λέγειν, τοιῦτόν ἐςιν, ὅτι καὶ μόνον τῷ ἩΝΣ τὸ ἀξ ὼς 

ἱ ἐλαττόνων δύο ὀρθῶν ἐκβαλλομέναρ σομπίπτειν, ὕπερ ψέμτὲ τὸς τὰς προτάσεις δεῖ παραλαμβάνειν πιςοτέρας εἶναι, ἀλλὰ ἼΩΝ 
Κὶ παρὰ τὸ Ὑευμέτρι χωρὶς ἀποδείξεως, πλείονος μέρτο κατα- 40 τῶν ἀντικειμένων ἅνταις 14. 18. 

σκευῆς δεῖ) εἰς ἀπόδειξιν" ὁ γᾶν ΤΙτολεμαῖος, βίβμε ὅλον κατε: ᾿ καὶ τῶτό᾽ Ὁ ὅτι μὴ ἄλλο τι πιφέτερον ναι, ἀλλὰ μὴ εἴ εἴη τιν 
βάλετο εἰς τὴν τύτυ ἐπόδειξον. ὼ ἐνταῦθα ἅ μέχρι ταύτῃς τῆς ΤΩΣ τῶν ἀντιχειμένων ταῖς ἀρχαῖς ἐξ ὧν συμβήσεῇ, λέγω 

᾿ οι κα διαιρέσεως ἵςαῇ, πεῤδκοτων δὲ ἢ ὃ αἴτημα ἀντ εἴς τε ὸ δὴ τῶν ἀντικειμένων, ψευδῆ συλλογισμὸν γίνε. Ιά. 15... 

μηδετέρως Ὑνωσκόμενον κα ὶ εἰς ὃ ἐραντίωςς οἷον τί χέγω; τῷ το φρὶὶ μέγον δὲ. τῆς ἐπιφορᾶς πιφότερα.. εἶναι δεῖ τὰ ὶ λαμβανό- τ: 

γεωμέτρα λέγοντος τὲς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι. ἐδε-. 45 μὰ ἀλλὰ καὶ ὺ τῶν αὐτοῖς ἐναντίων". εἰ γδ μηδὲν μδῖλν τύτοις ἣ 
τέρας δυσὶν ὀρθαῖς ἴ ἴσας ὁ ἀκροατὴς ἀγεωμέτρητος ὧν δοξάζει, ἐκείνοις πιφεύοι, ὁ τῷ συμπεράσματι ἰκμόνε «πις ύσει τῇ ἐναν-- 

ὅτε ὅτι ἴσαι εἰσὶν αἱ ὀρθαὶ ἅτε ὅτι ἄνισοι" λαμβάνει μέντοι τῦτο τίυ, ὥςε. ἡγοῖτ᾽ ἂν αὐὸ δυνατὸν. εἶναι ὺ ἄλλως ἔχειν, ἢ ἐκ ἂν 

ἑ γεωμέτρης ὁμολογώμενον. πάλιν τῷ γεωμέτρω λέγοντος, δύσ ἀμετάπτωτος εἴη τῷ συναχθέντος ἡ ἡ ἐπιςήμη. ὙΒεμιῖοὶ, ἢ, 28... 
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2. τῷ δὲ Ναὶ ἡμῖν καλῶς λεγομένῳ ὁ ὁ καλῶς τινὲς χρώμενοι δὲ τὴν εἰς ἄπειρον ἀναγωγὴν τὴν κύκλῳ δεῖξιν προσάγειν. τῶτο 
5. ἀναιρεῖν ἐπιχειρῶσιν ἀπόδειξιν. ἡμεῖς Κ᾽ Λ) οἰόμεθα δεῖν, εἴπερ δ ἐςὶ κακῷ ὃ κακὸν ἰᾶοχ, ἢ σώζειν ἐπιχειρῶντας ἀπόδειξιν μηδὲν 

ἔςιν ἀπόδειξις, τὼς προτάσεις ἐπιςητὰς εἶναι μᾶλλον τῷ ξυμπε- ἧττον ἀναιρεῖν αὐτὴν τῶν τῦτο προτιθεμένων. ὙΒαπΐδι, Ε. 2 ὃ. 

ράσματος, οἱ δὲ τῦτο αὶ ὁ συγχωρῶσιν, δὲν δὲ ἐπιςγὸν εἶ εἶναι λαβὼν παρὰ τῶν προειρημένων ὅτι ἴξιν ἀπόδειξις (αὐὸ γδτεε 
τιθέμενοι ὃ μὴ δι᾿ ἀποδείξεως γίνε, ἐκ ἐπιςήσεως ἡμᾶς μᾶλλόν 5 “ὃ κατασκευάζειν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν εἰς δὲ γνῶναι τὴν ἀπόδειξιν Ὁ 
φασι τὰς προτάσεις, εἰ μὴ ᾧ αὐτὰς δι᾽ ἀποδείξεως πῶς γέγονε" δι᾽ ἀποδείξεως 7) ἔδειξαν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν. εἰ γὰρ 
ὥς ̓ε ὶ ἀεὶ τὴν λαμβανομένν πρότασιν εἰς δεῖξίν το πάμν ἔςιν ἀπόδειξις, φασίν, ἀνάγκη δι᾽ ἀποδείξεως γνῶναι τὰ πρῶτα" 

αὐτὴν δι᾽ ἑτέρας ἀποδείενυμεν, εἰς ἄπειρον ποιησόμεθα τὴν ἀνα- ἀλλὰ μὴν ὃ ἑπόμενον ψεῦδος, αὶ ἢ ὃ ἡγύμενον ὅρα: τῦτο δὲ αὐὺ 
γωγήν. ἀδύνατον δὲ τὰ ἄπειρα διελθεῖν. ὙΒεπιίοὲ, ἢ, 2 ὁ. ἀπόδειξίς ἐςιν, ὥςε αὐτῷ τῷ ἀνασκευέζεν βω ἀπόδειξιν ἀπό- 

ἐλέγξας ὄν τιύς τε λέγοντας μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν ἡ τὸς 10 δειξιν κατεσκεύασαν) λαβων ἦν τῦτο παρ᾽ αὐτῶν ὅτι ἔςιν ἀπό- 
πάντα εἶναι ἀποδεικτοὰ λέγοντας, καταλιπὼν “ὃ ἀληθές, “ὃ τινῶν δειξις, δείκνυσιν ὅτι ἀδύνατον πάντα δὶ᾽ ὠποδείξεως εἰδέναι, τῦ-. 
ΕΣ εἶναι ἀπόδειξιν τινῶν δὲ μὴ εἶναι ἀπόδειξιν, ὕςερον δείξει τί. τον “ἐν τρόπον. 14, (. 12 ὃ. 
νων μέν ἐςιν ἀπόδειξις τίνων δὲ ἐκ ἔςιν. ᾧ τί δή ποτε μὴ τὴν ἀρχὴ ἐπιξήμης ὃν νὸν φησίν" τύτῳ δ τὰς ἀρχοειδες α- τῶ 

ἀρχὴν τῦτο ἐζήτησεν; εἰ ἢ) ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν πρότερόν ἐςι “ὃ εἰ τὰς ἢ οἱονεὶ ὅρυς ὅσας γνωρίζομεν. οἱ δὲ ἀρχὴν νῦν “ἃ θεῖον νοή- “5 
ἕςι τὸ τί ἐςιν, ἔδει πρότερον τῷ εἰ ἔςιν ἀπόδειξιν ποιῆσαι, εἶτα “ὃ 16 σαντες ὦ καλῶς ἐνόησαν. διττήν φησιν εἶναι τὴν ἐπιςήμην, ἣ 
τί ἐςι παραδεδωκέναι. ἀλλὰ πρῶτον παραδὺς “ὃ τί ἐςιν, ὅτω τὴν διὰ τῶν ἀξιωμάτων συμβαίνυσαν ἐπιςήμην ἐν τοῖς προβλή- 
νῦν ἐπὶ “ὁ εἰ ἔςι μεταβέβηκε. φαβ ὄν ὅτι ὥσπερ ἐν τῇ περὶ τῷ Μασινν ἢ αὐτὴν τὴν τῶν ἀξιωμάτων. ἄλλως. ὁ ἢ φιλόσοφος 
κενῦ ζητήσει πρότερον τὴν ἔννοιαν τῶ κενῶ παραδέδωκε, τί ποτε τὴ ἐξήγησιν τῷ προκειμένω ῥητῶ ὅτως ἀπέδωκεν, ἀρχὴν , ἐπι- ' 
εἶναι τὸ κενὸν ὑπολαμβάνομεν, εἶτα ὅτως ἐζήτησε περὶ αὐτὸ ἢ εἴ- ςήμης “ἐν νῦν εἰληφώς, ὁ ον ἡμέτερον ἀλλὰ “ὃν θεῖον ἡ ὑπὲρ 

τε ἕξιν εἴτε ὅ, ὅτως ἐνταῦθα τὴν ἔννοιαν παραδὺς τῆς ἀποδεί- 20 ἡμῶς, ὅρυς δὲ τὰ νοητὰ ἡ θεῖα εἴδη" ὅρυς δὲ αὐτὰ καλεῖοκ, διὰ 

ἕξεως πρότερον, ὦ ὅτως ἐζήτησεν εἴτε ἔςιν ὃ τίντος τῆς ἀποδείξεως ὃ πέρατα εἶναι πάντων... ὁ ἃ ( ἦν τὸ πδάμὲ ὅτως" ἔοικε δὲ 

τρόπος εἴτε μή. ἐν οἷς δ ἢ δ᾽ ὅλως ; ἔχομεν τὴν περὶ τῷ τί ἐξι μᾶλλον φυσοιιώτερον κα ὴ ΕἸΣ τ ἃ τῷ ἢ ἡπῷ ὁ ὁ Θεμίςιος τῶν προ- "πὶ 
ἃ ζητύμενον ἢ τί σημαίνει ἔννοιαν, ἢ ὠμυδρὰν τῆς σημασίας κειμένων τὴν διάνοιαν ἐξηγεῖοχ, ἀρχὴν ἐἀριλέξως “εἶναι λέγων ἴωῳ 
αὐτῷ φαντασίαν ἔχομεν, ἐν τύτοις πρότερον “αὶ περὶ τύτυ ζητῦμεν, “ὃν ἡμέτερον νῶν, ὅρυς δὲ ἐξ ὧν σύγκειῦ τὰ ἀξιώματα, τυτέςι 
εἶτα περὶ τῦ εἰ ἔςιν. εἰ δὲ εἰδείημεν τὴν ἔννοιαν τὴν περὶ τῶ ὑπο- 25 “ὃν ὑποκείμενον ᾧ “ἐν κατηγορύμενον, οἷον ὅτι ἐπὶ πανὸς ἢ ἡ κα-- 
κειμένυ 'πράγματος, ἐδ᾽ ἂν εἰ ἕξιν ἢ μὴ γνῶναι δυνηθείημεν. τάφασις ἣ ἡ ἀπόφασις ἀληθεύει. τὺς ὄν ὄρως καὶ δι᾿ ἀποδείξεως 
ἐφ᾽ ὧν μώτοι προφανές ἐςξι τί ποτε σημαίνει τὔνομα, ἐν τύτοις Ὑινώσοεομεν, ἀλλ ὥσπερ Ἷ αἴδησις ἄνευ ἀποδείξεως γρώσκει τὰ 
προτερεύει ἡ περὶ τῷ εἰ ἔςι ζήτησις. Ιοῖ. ΡΆΠ. ἢ, 11 ὃ. αἰνητά, ὺ Ἐρεῖτταν αὐτὰ γινώσκει ἥπερ δι᾽ ἀποδείξεως ἂν ἐγί- 

ΤῊ οἱ δ ὑποθέμενοι μὴ εἶναι ἀπόδειξιν λέγυσιν ὅτι ἡ ἀπόδειξις νωσκεν,. ὅτω ἢ ὁ νῆς ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς: τύτοις ἐπιβάλλων ἀνα- 

1. διὰ προτέρων ἐςίν, ἐκεῖνα τὰ πρότερα πάλιν ἐφείλωσιν ἔχειν πρό- 80 ποδείκτως τὴν φύσιν αὐτῶν αἱρεῖ, ἐξ ὧν συμπλόκει τὰ ἀξιώ- 
τερα, ἢ εἰ ἔχυσιν ἐκεῖνα, πάλιν διὰ προτέρων" εἰ δὲ ἐκ ἔχυσι ματα. ἰὰ. 18. 

πρότερα, ἐδὲ ἀπόδειξις ἔξαι. 1ὰ. ἔ, 12. μή ποτε ἦν͵ φησίν, αὶ καλῶς ἀποδεδιύκαμεν ἐν τρόπον τῆρτου 
7,2 ἁπλῶς Κ' 75 ἀπόδειξις ἐκ ἔςι διὼ τὰ εἰρημένα, ἐξ ὑποθέ- ἀποδείξεως, λέγοντες ἐκ τῶν τῇ φύσει πρώτων ταύτην γίνεῦχ, ὅ- 
13 σεως δέ τι δυνοὴν κατασκευάσαι, ὅπερ ἐκ ἔςι κυρίως ἀπό- γε δύο τρόποι εἰσὶν ἀποδείξεως, ὅ ὅ τε ἐκ τῶν τῇ φύσει προτέρων 

δειξις. 1ὰ. 10. 35 αὶ ὁ ἐκ τῶν πρὸς ἡμᾶς ρατέρων; ὥσπερ ἐλέγομεν καὶ α “ὃ σφαιροει- 

2 “ἀλλὰ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν δὲν κωλύει." ὅσοι δὲ ὁμο- δὲς τῆς σελήνης διὰ τῶν πρὸς ἡμᾶς πρώτων κατασχευαῖζ εχ. 
17: λογῶσιν ἀπόδειξιν εἶναι, ᾧ ὅτι πάντα ἀποδείκνυ, λέγυσιν, ὠδὲν τῦτο δέ, φησί, ψεῦδος. ἀλλὰ καλῶς ὁ παρ᾽ ἡμῶ! ν ἀποδέδοῦ ὅ ὅρος" 

κωλύει γίνε, τὴν κύκλῳ δεέῖξω καὶ ὶὶ ἐκ τῶν μερικῶν δείκνυως τὲ “ὃ Ρ̓ ἐκ τῶν ὑφέρων τὰ πρότερα κατασκευΐζειν ὁ ὑκ ἀεὶ ἀναγ- Μ᾿ λυ; σι 
καθόλυ. ἰὰ, 1}. καῖον, ἀλλ᾽ ἐν οἷς τὰ ὕξερα ἄλυτά ἐξι ἄλυτα ἐς! τεκ “μήρε ὥσπερ “ἃ τέ- Τα καινία 

τιδ: ὅμοιά τε ἁμαρτάνυσι τοῖς πάντα ἀναπόδειιτα λέγυσιν οἱ 0 ᾧρας ὕσης πῦρ ἐνταῦθα ποτε εἶναι, ἢ σὸς φωτιζομένης ὡ ἡ, 
15. πάντα ἀποδεικτιὰ εἶναι τιθέμενοι. ἀλλ᾽ ̓ ὥσπερ ἐξὶν ἐναργὲς ἃ τῆς σελήνης σφαιρικὴν εἶναι. Δ. .5. 

πολλὰ τῆς. δι᾽ ἑτέρων πίςεως προσδεῖ, ὅτως ἐδὲν ὅττον ἐναργὴς τυτέςιν, εἰ δὲ ὁ παρ᾽ ἡμῶν ὅρος τῆς ἀποδείξεως καλῶς ἀπο-τιΣ 

ὃ πολλὰ εἶναι γνώριμα δι᾽ ἑαυτῶν, ἀλλὰ ᾧὶ μᾶλλον ἐπιςητὼ τῶν δέδοῦ, “ὃ δεῖν ἐκ τῶν τῇ φύσει προτέρων τὰ ὕςερα κατασκευά- ὅ΄" 
δι᾽ ἄλλων γινωσκομένων. αἵ τε ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεως ἐκ ἂν εἶν ἴεν, ἡὶ ἑτέρα καὶ κυρίως ἂν λέγοιτο ἀπόδειξις ἡ ἡ ἐκ τῶν ὑένον τὰ 

δήπυθεν ἀποδείξεις ἀλλὰ ἥροτάσεις αὐτόθεν ἐναργεῖς τε ὺ ἄμε- 45 πρῶτα κατασκευάζωσα, ἀλλ᾽ ὡς εἴπομεν, τεκμηριωώδης κα ᾿Χ λυτὴ 
σοι, ὧν δὴ ἄρχει παλιν ὁ νῦς ᾧ τὺς ὄρυς θηρεύομεν, ἐξ ὧν σύγ- δεῖξις. ἰὰ, Ε, 18. 

κε τὰ ἀξιώματα. ταῦτα γ5 ἄμεινον λέγεν ἢ ἢ συγχωρὲν ἃ ἔδειξεν ἣν αὶ ἦν ἄτοπον ἡ πρῶτον ἑπόμενον αὐτοῖς “ὃ ἐκ τῶντΤ2δ 
αὐτοῖς ἐπιςητὰ εἶναι τὰ δὶ᾽ ἀποδείξεως γινωσκόμενα, φεύγοντας ὕςέρων τὰ πρῶτα ᾧ ἐκ τῶν μερικῶν τὰ καθόλε δείκνυν, δεύ. Ὁ 
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τερον δὲ δεικνύει ἄτοπον ἑπόμενον ὃ τὰ αὐτὼ τῶν αὐτῶν ᾧ ἀσα- ὥςε συνώγεδ ἐδὲν ἄλλο ἢ ὅτι τῷ α΄ ὄντος ἀνάγκη “ὁ Ὑ᾽ εἶναι, 
φέζερα λαμβάνειν ἡ σαφέζερα. νῦν δὲ εἰς ἕτερον ἄτοπον ἀπά- τατέσι τῷ α΄ ὄντος “ἃ α' ἐςίν. Το. ΡΜ. ἢ 18 ὁ. 
γει “ὃν λόγον, καί φησι συμβαίνειν τοῖς λέγωσι κύκλῳ τὴν δεῖξιν ὅτι τῇ κύκλῳ δείξει ἐδὲ αὐὸ τῶτο συμβαίνει ἃ ἐπὶ πάντωντβ. 

εἶναι μηδὲν ἄλλο λέγειν ἢ ὅτι ἕκαςον διὰ τῶτο ἐςὶν ἐπειδὴ τῦτο τὰ αὐτὰ δι᾽ ἑαυτῦ ἀποδεικνύναι, πλὴν εἰ μὴ τρεῖς ὅροι παραλη- δ᾽ 

ἐςίν. οἷον διὰ τί ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, διότι ἡ ψυχὴ ἀθάνατος. 5 φθῶσιν ὅτως ἔχοντες πρὸς ἀλλήλως ὥςε ἵκαφον πρὸς τὲς λοιπὸς 

διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ζῷον; διότι ὁ ἄνθρωπος ζῷον. ὅπερ ἐςὶ κατα- ἀντιςρέφειν, τυτέςιν ὥςε ἐξισαάζειν αὐτός, ταὐὲν δέ ἐςιν εἰπεῖν 
ἡ γέλαςον. ἀσάφειαν δὲ πάλιν ἐ ἐνεποίησε τῇ τε συνήθει συντομίᾳ ὅτι δεῖ ἐξ ἰδίων αὐτὸς συγκεῖοχ, οἷον ἄνθρωπος γελαςικὸν νὰ ὦ 
; χρησάμενος, κα ᾧὶ τῷ ἐπὶ μόνων φοιχείων. γυμνάσαι ἐν λόγον παρα- ἐπισήμης δεκτικόν" ἵκαξὸν ὼ τύτων πρὸς τὰ λοιπὰ ἀντιςρέφει" 

ὁ δείγματι μὴ Χρησαίμενος, λέγω δὴ ὅτι φοιχεῖα παρέλαβεν ἀντὶ εἰ δ μὴ εἶεν ὕτως κείμενοι οἱ ὅροι, ἐδὰ ὅλως τὴ ἢ κύκλῳ δείξει 
Ϊ προτάσεων. ὶ ἔτι ςοιχεῖα λαβὼν ἀντὶ ὅ᾽ εν ἐχ ὡς ὅροις. αὐτοῖς 10 χρήσας, δυνατόν. αὶ δ δυνατὸν ἀντιςρέψαι τὰς προταίσεις, εἴτερ 
ἀλλ ὡς προταίσεσι κέχρη" λαβὼν τ ᾧὶ ὃ «' καὶ ὃ β' καὶ ὃ γί ἡ ἡ καθόλε καταφατικὴ αὶ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιςρέφει ἀλλὰ πρὸς τὴν 

Ἰκαλέσας ταῦτα ὅρος, ἕκαςον ἀντὶ προτάσεως ἔληφοι ἐδὲν τι μερικὴν καταφατυκήν. ἰά. ἢ 14. 
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ξένον ποιῶν ἐδ᾽ ἑαυτῷ ἀσύνηθες" πολλαχῦ ἡ τὰ ςοιχεῖα ἀντὶ ἐπειδὴ εἶπεν ἀνωτέρω ὅ ὅτι τῦτο συμβαίνει τριῶν ὅρων τεθέν- 71. 
προτάσεων παραλαμβάνει" αὶ δ ᾧ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Προτέρων τῶν ἡ ὅτι δι᾽ ἐλαττόνων ἐκ ἐνδέχεῦ τῦτο, νῦν ἐνταῦθα ἐσαναλω- 
᾿Αναλυτικῶν τῷ τοιώτῳ χρησάμενος, λέγω δὴ ςοιχεῖα παραλω- 15 βών φησιν ὅτι δέδευκἢ ἡμῖν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ᾿Αναλυτοιῶν (δη- 
βὼν ἀντὶ προτάσεων, αὐὰὴ δὴ τῦτο ἐπεσημήνατο εἰπὼν ὅτι “ὃ α' λαδὴ τῶν Ἰπροτέρων) ὅτι ἑνὸς κειμώυ ὅρυ ἢ προτάσεως σνλλογισ- 
ἐχ ὅρον καλῶ ἀλλὰ πρότασιν. ἡ Αὶ ὧν αἰτία τῆς ἀσαφείας μὸν γενέωκ, ἀδύνατον. 14. ἴ0. 
αὕτη. ἰά, ἰΡ. παρατηρητέον ὅτι τὴν πρότασιν θέσιν ἐκάλεσε. τῶτο δὲῖδι 

αὶ μένον δὲ τῦτο ἔχει “ὃ ἄτοπον ἡ κύκλῳ δεῖξις, ἀλλὰ ἢ | εἶπον ὅτι ἄνω ἕ διαιρῶν τὰς ἀμέσυς προταίσεις τὴν διαίρεσιν 
εἰς γελοῖόν τι περιίςα ἢ" συμβαίνει γδ λέγειν αὐτὸς ὅτι “ὃ α΄ ἐποιίσατο εἰς ὃ ἀξίωμα ἡ τὴν θέσιν, τὴν δὲ θέσιν διεῖλεν εἴς τα 
ἐςὶν εἰ “ὃ α΄ ἐςίν- εἰ γὴ διὰ Κὶ τὸ α' ἃ β΄ δεικνύυσιν, διὰ δὲ τῷ τὰ αἰτήματα ἡ τὸς ὁρισμεύς, νῦν δὲ κοινῶς πῶσαν πρότασιν θέσιν 
β' ἃ γ΄, διὰ δὲ τῷ γ' αὖθις “ὃ α΄, δῆλον ὡς δευινύυσι “ὁ α΄ διὰ ἰ ἐκάλεσεκ. 14. 18. 
τὸ α΄. ἐξ ὃ 75) ἀρχονῇ, εἰς ἐκεῖνο ὃ τελευτῶσιν. ὅτω δὲ τυτέςιν ἐὰν Κὶ οἱ τρεῖς ὅροι οἱ τεθέντες ἴδια ὦσιν, ὥςς ἢ 734 
ἅπαντα δεῖξαι ῥῴδιον. πολλαὶ δὲ ἢ ἄλλω οχθηρίαι παρέ- ἀντισρέφειν πάντας πρὸς πάντας, τότε δυνωὲν ἀντιςρέψαντας 1" 
πονῇ, ὡς ἐδείξαμεν ἐ ἐν τοῖς περὶ συλλογισμῶ ὺ πάλιν λέγειν ἐκ 25 τὴν μείζονα. τῶν προτάσεων κα ἢ ταύτην συνθέννας μὰ τὸ συμπε- 
ἀναγκαῖον. ταῦτα ἃ ἦν ἐπὶ πλέον τῶν ἱκανῶν ἐμηκύνα μεν ἔξω- ράσματος, ὦ ὅτω τὴν λοιπὴν δεικνύναι. ὁμοίως ἢ τὺ μείζονα δυ- 
βεν ὄντα τῶν περὶ ἀποδείξεως λόγων, ἐπανίωμεν δὲ ὅθεν ἐξέ- ναὲν ἀποδεῖξαι τῇ κύκλῳ δείξει ἀντιφρέφοντας τὴν ἐλάττονα ἢ 
βημεν. ὙΜεποκϑεϊαϑ ἔ. 2 ὁ. ταύτη συνάίτοντοις ἃ συμπέρασμα συνάγειν τὴν μείζονα. τῶῦτο 

ὸ μόται δι᾽ ἐλαττόνων τῶν τριῶν (ὦ ὅρων δύο δὲ προτάσεων δὲ ἐν τῷ πρώτῳ χήματι μόνον δυνατόν, ὡς δέδεικἢ ἐν τῷ περὶ 
᾿λέγεν τὴν ἀνάκαμψιν γίνεως, ἀδύνατον, ἐπειδὴ μηδὲ συλλογισ- 30 τυλλογίσμιῦ (λμδὶ. Ρυ. 2 ὅ. 10). ἰά. 18. 
μὲν ἐνδέχε δι᾿ ἐλαττόνων Ὑίνεδχ, ὅταν γδ τῷ α΄ ὄντος, τυτέςιν ἐν ἡ τῷ ὀνείρῳ, τῶν ̓ Πρδτέραν ᾿Αναλυτικῶν (2 ὅ 544.)734 
ἥτοι τῆς ἐλάττονος προτάσεως ἣ ὠμφοῖν, ὥσπερ εἴ ππομθ. ἐξ ἀνώγ- πολὺν λόγον ἐ ἐποιήσατο περὶ τῆς κύκλῳ δείξεως, ἐν οἷς ἔδειξεν ὅτι 5 

κης ἢ ὃ β΄, τυτέξι ὲ συμπέρασμα, τύτυ δὲ ἃ γ΄, τύτυ δὲ δ ἐν μ' τῷ πρώτῳ χήματι, εἰ χηφθεῖεν οἱ ὅροι ἀντιςρέφοντες πρὸς 
β' δηλονότι, ὅ, “ὅπερ εἴληπῷ δ ἐξ ἀρχῆς ὡς συμπέρασμα, νῦν δὲ ὡς ἀλλήλυς, δυναὲν ἑκάςφην τῶν προτάσεων τῇ κύκλῳ δείξει συλλο- 
πρότασις. ὲ δὲ γ΄, ὡς εἴπομεν, ὡς συμπέρασμα παραλαμβάνει" 35 γίσανχ, ἐπὶ μώτοι τῶν λοιπῶν χηματων τῦτο ἐκ ἐνδέχεῖ,, ἀλλ᾽ 
ἐὡςε τῦ α' ὄντος, ἐξ ἀνώγκης “ὃ γ΄ ἐςίν. ἀλλὰ ὃ γ΄ Υ ταὐὴν παρα- ἢ ἐδ᾽ ὅλως δείκνυταί τι ἢ ἢ ἕτερόν τι παρὰ “ὃ κείμενον. 1ὰ,. ἴδ. 

λαμβάνει τῷ «α΄, ὡς ἐφεξῆς δεύνυσι" φὶ γῶν ὅτως... ὁρᾷς ἐλέγξας τὸς μηδενὸς εἶναι ἀπόδειξιν. λόγοντας ὦ τὺς παάντατϑι 

ὅτι ἄνω λέγων τῷ β' ὄντος ἔςαι “ὃ γ΄, ἐγ ' ἀντὶ τῷ α΄ παρελάμ» ἀποδεικτὰ εἶναι ἐυυλ κα τ, νῦν λοιπὸν ἐπάνεισιν ἐπὶ “ὃ ἐξ 
βανεν. ἰδὲ ὧν ἐνταῦθα σαφῶς φησὶν ὅτι τῦ β' ὄντος ἀνάγκη“ ἀρχῆς" τῶτο δὲ ἦν διδάξαι τί ποτέ ἐςιν ἡ ἀποδεικτικὴ ἐπιςήμομ. ἢ 

α΄ εἶναι, αὶ ὅτι ὅπερ. νῆν ἐλάμβανεν α΄, ἐκεῖ γ' ἐκάλει, ἐπήγαγε 40 ἐπεὶ ταύτην κΚὶ δυνωὲν γνῶναι “ὃν μὴ. εἰδότα τίνων ἐςὶν ἡ ἀπόδειξις, 
λέγων “κείογω “ὃ α΄, ἐφ᾽ ὅ ὃ Υ» ὡσανεὶ ἔλεγεν, ἔξω “ὃ α' ὅπερ ἀναλαμβάνει “ὃν περὶ τύτων λόγον, ἡ διδάσκει τὴν ὑποβεβλημέννν. 
ὃ γ. ὁ γῶν τὸ β' ὄντος ὸ α΄ λέγειν εἶν εἶναι εἰπών, ἔτι σαϑίθερο τ ἀποδείξει ὕμν. .. "ἐπεὶ δ᾽ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν ὃ ἐςὶν ἐπε-- 
ἐπεξηγήσατο τῶτ᾽ αὐ σαφῶς λέγων ὅτι ὅταν. κεχρημένος τῇ φήμη ἁπλῶς: ὅτι αὶ ὄν ὃ ἀδύνατον. ἄλλως ἔχειν ἡ “ἃ ἀναγκαῖον 
κύκλῳ δείξει εἴπω ὅτι τῷ β' ὄντος ἐςὶ “ὃ α΄, ἐδὲν ἄλλο λέγω ἢ ὅτως ἔχειν ταὐτόν, δῆλον" ἀλλ᾽ ἐςὶν ἡμῖν σαφέςερον ἢ μῶλλον 

ὅπερ πρότερον ἔλεγον, ὅτι τῦ β΄ ὄντος ἐςὶ “ὃ γ΄, τῶτο δὲ ὅτι τῦ 45 ἐναργῶς παριςᾷ τὴν διάνοιαν αὐτὸ “ὁ ἀδύνατον. ἰὰ, ἔ, 14. ὃ. 
α΄ ὄντος ἐςὶ “ὁ γ΄, τῦτο δέ, φησί, “ὃ γ΄ ἐξ ὠρχῆς ἐδείκνυμεν ὅτι ἐξ ἀνωγκαίων δηλονότι προτάσεων. ἰά, 1. 736 

τῷ α΄ ὄντος ἐξ ἀνάγκης ἢ αὐὺ ἦν, εἴγε “ὁ Κα β΄ διὰ τῶ α' ἐδεί- ἃ “ἐκ τίνων ἢ ποίων" ἐκ ἐκ παραλλήλωυ εἰρη, ἀλλὰ διὰ “ἢ 
χνυτο, “ἃ δὲ γ' διὰ τῷ β΄. ἀλλὰ ἃ Υ᾽ ταὐὸν δέδεικἢ τῷ α΄. (ἃ τῷ “τίνων" δηλ!) “ὃ προτάσεων, διὰ δὲ τῇ “ποίων" “ὃ προ- 
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βλημάτων" τύτων γάρ ἐςιν ἡ ἀπόδειξις, ἣν δεῖ κατασκευάζειν, νεῦ... ἔχει δέ τινα ἀσάφειαν ἣ λέξις τῷ “αὐτὸ ἴς" κειμώυ, 

δηλονότι ἐξ ἀνήριάιοι προτάσεων. ἰὰ. ἴδ. διότι ἀντὶ τύτυ ἃ τισὶ παραλαμβάνοντες σαφὲς βῆ οΆ ὰ λεγό- 
3. κῷ πανὸς ̓  ἦν τῦτο λέγω ὃ ὃ ἂν ἦ μὴ ἐπὶ τοὺς ᾧ δ τινὸς δὲ ΜΩ͂Ν ὕτως “ἢ ὅσοις τῶν κ᾽ συμβεβηκὸς ἕν τισιν ὑπαρχόντων 
3: μή, μ' μηδ ποτὲ ἣ ποτὲ δὲ μή. ὅτος δὲ ἕτερος τρόπος τῦ » παν- αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ » ἐνυπάρχυσι τῷ τί ἐςι δηλῦντι;" τυτέςιν αὐτὰ 

τάς ἐξιν ἢ ὃν ἐν οὶ περὶ ἐλ μα παραδεδιύκαμεν" ἐκεῖ δ 5 τὰ ὑποκείμενα, οἷς ὑπάρχυσι τὰ συμβεβηκότα, ἐν τῷ λόγῳ 

᾿ »ἄ παντός, εἰ ὃ πρός τινα χρόνον ὦ ἅπασιν ὑπῆρχεν" ἐνταῦθα δὲ παραλαμβανονῦ τῶν συμβεβηκότων τῷ δηλῶντι “ὁ τί ἐςι, τυτέςι 

ὁ τῶτο φυλακτέον, οἷον χ πανὲς ἀνθρώπου ἂ ζῷον" καθ᾿ δ᾽ δ δ 2) εἶναι ἐν τοῖς ὁρισμοῖς αὐτῶν. ὡς εἶναι “ὃ ὅλον τοιῶτον" ἢ 
ἄνθρωπος ἀλοβής, ᾧ “ὃ ζῷον, εἰ νῦν θάτερον ἀληθές, ὶ θάτε- ταῦτα, φησί, λέγω καθ᾽ αὑτὰ τῶν ἐν ἄλλοις “ὃ εἶναι ἐχόντων, 
ρον. δῆβωον δὲ ὅτι τοιῶτόν ἐσι ὺ ψ παντός" ὃ ἢ οἱ τὰς ἐνσάσεις ὅσων ἐν τοῖς ἑρισμοῖς τὰ ὑποκείμενα αὐτῶν παραλαμβανεῆ. 
πρὸς αὐὺ φίρωτιο οἵἴον) “ὃ χ πανὺς ἀναιρεῖν, εἰ μόνον εἴη͵ τινὶ 10 Τοι. ΡΏϊ]. Ε, 15. 

μὴ ὑπέρχον, ἢ ἣ εἴ ποτε εἴη μὴ ὑπάρχον. ὙΒεπιΐεξ, ἢ, 8. ἡ λέξις, ἦν καταςήσομεν τῦτον “ὃν τρόπον. “φησὶ δ “ὃ 
ἐν β τοῖς Προτέροις ᾿Αναλυτικοῖς (1 1 ρ.24 δ.29) ὃ κ΄ ὅσοις τῶν ἐνυπαρχόντων ἐν αὐτοῖς αὐτὰ ἐν τῷ χόγῳ ἐνυπάρχυσι 

πανὰς ὡρίσατο λέγων, ὅταν μηδὲν ἦ ἢ γεν τὸ ὑποκειμένυ καθ᾽ τῷ τί ἐςι δηλῶντι." τὴν δὲ ἀσείφειαν ἐνδορίηδὰ ὃ αὐτοῖς" διὸ 
δ Κὁὶ κατηγορεῖ ὁ κατηγοριίμενος" ὁμοίως ἡ ὃ χ' μηδενός, ὅταν ἀντὶ τύτυ “ὃ τισί παραλάβωμεν, ᾧ σαφὴς γίνεῦ ὁ λόγος ἔχων 
μηδὲν ἦ τῦ ὑποκειμένν καθ᾽ ὃ λέγε ὁ κατηγορύμενος. ἐνταῦθα 15 ὅτως. ΑΙΔΑ, 2. 
δὲ ἃ “4 παντός͵ ὃ παραλαμβανεῖ εἰς μεθέδως τὸς ἀποδεικτι- "ἢ ταῦτά φησι καθ᾽ αὐτὰ ὶ ὑπάρχειν τῷ ἀριθμῷ, διότι ἐν τῷτιο 
παρ, τῦτό τε αὐτό φησι δῳ ὑπάρχειν, ὃ ἔτι ἘΠ ἀὴ ὑπάρχειν τῷ ἱκάςυ τύτων ὁρισμῷ “ὦ ὑποκείμενον αὐτοῖς, λέγω δὴ ἐν ἀριθμόν, 

ὑπσακειιώῳ ᾧ μὴ ποτὲ ὦ ποτὲ δὲ μή. δ πανὸὺς παραλαμβάνομεν. ἰφέν δ᾽ ὅτι ὁ ̓ Αλέξανδρος πρῶτον ἐρθμν 
Ὧλεγε “ἃ παντὶ ὑπαρχειν, εἰ ἡ μὴ ἀεί (ἐδὲ Εν »" δὰ ἐκεῖ ἔχρηζεν, ἀκύει ἐνταῦθα ὦ “ἐν καθ᾿ αὐὸν πρῶτον ὠλλὰ τὲν πρὸς 
ἐπαδὴ καὶ περὶ ἀποδεικτικῦ συλλογισμ ἐποιεῖτο “ὃν λόγον, ἀλλ᾽ ἢ πρῶτον. ἐςὶ δὲ πρῶτος ἀριθμὸς ὁ ὑπὸ μονάδος μόνης μετρύμενος, 
ἁπλῶς περὶ συλλογισμῶ, ἐν Κὶ τύτυ μόνυ ἐςὶ χρεία τῦ πᾶσι τοῖς οἷον ὁ ε΄, ὁ ζ΄, ὁ ια΄, ὃ ιζ΄" ὅτε δ ὑπὸ δυάδος ὅτε ὑπ’ ὀδενὸς 

ὑποκειμένοις ὑπάρχειν “ἦν κατηγοριίμενον), ἐνταῦθα μέντοι “ἃ ἢ ἄλλω ἀριθμῶ πω, ὅτοι, πλὴν ὑπὸ μεθ μόνης. σύνθετοι 

παντὶ ἢ ἀεί. Τοῖι. ῬΆΙ. ἢ, 14 ὁ. δὲ βάλουν ἀριθμοὶ οἱ ̓ Ν μενάδος ἢ ἄλλω τινὸς ἀριθμᾷ ἢ ἀριθμῶν 

Ὡς σημὲον δέ φησι τῷ χ' πανὸς τοιῶτον εἶναι οἷον εἴπομεν μετρήμενοι, οἷον ὁ ς΄" ἢ 5) ὑπὸ δυάδος ὶ τριάδος ᾧὶ μονάδος. 
νωτέρω" ἐρωτώμενοι δ συγχωρῆσαι ταῖς ἀποδεικτικαῖς προτα- 25 ὁμοίως ἢ ὁ θ΄. πρὸς ἀλλήλως δὲ πρῶτοι λέγονῆ ἀριθμοὶ οἱ μο- 

σεσιν, οἷον εἰ πᾶς ἄνθρωπος ζῷον, εἰ πᾶς ἄνθρωπος διαλέγεξ, ναΐδι μόνη ̓ μετρόμενοι κοινῷ Ὁ μέτρῳ, οἷός ἐςιν ὁ κζὶ ὁ λε΄" τύ- 
τοὺς ἐνςάσεις προφέρομεν ἀ μόνον ζηπῦντες εἰ παντὶ τῷ ὑποκει- τῶν ὃ ἑκάτερος ἢ καθ᾽ αὐὸν ἐκ ἔςι πρῶτος ἢ πρηνὴς ΜῈ 
μένῳ ὑπάρχει “ὃ κατηγορίύίμενον, ἀλλ᾽ εἰ ᾧ παντὶ Ε ὐκ ἀεὶ δέ, τρεϊἢ δ ὁ τὶ κζ' ὑπὸ τὸ γΥ ὺ 9, ὁ δὲ λε ἐκ τῷ ε΄ ἡ ζ΄" πρὸς 
ἰὰ Εἰ 15. ἀλλήλους δὲ πρῶτοι αὶ ἀσυύνθετοί εἰσιν. μόνη ἢ) τῇ ἢ μοναδι. κοινῷ 

6. διορισάμενος τί ἐςι “ἃ Ψ' παντός, μέτεισιν ἐπὶ ἃ καθ᾽ αὑτό. 89 μέτρῳ χρῶνῃ. ὅτι δὲ ἐχ ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρός φησι, τὸς πρὸς, ἀλ- 
ἈᾺ νέσσαρα δὲ παραδίδωσι τὸ καθ’ αὐὸ σημαινόμενα, ὧν πρῶτον λήλυς πρωτυς ἐνταῦθα παρέλαβεν ἀλλὰ τὺς ἁπλῶς πρωτυς, 
μέ φησι καθ᾽ αὐὰ λέγεοχ, ὸὰ ἐν τῷ τί ἐςι τινὸς »ατηγορύμενον, φανερὸν ἐξ ὧν ὑκ εἶπεν ὁ ̓ Αριφοτέλης πληθυντοιῶς πρώτυς ἀριθ- 
ὅπερ ἢ ἐν τῷ ἐρισμῷ ἐκείνυ παραλαμβανεῦ... φησὶ δὲ ἡ τῆς μὸς ἀλλὰ πρῶτον, ὁμοίως ᾧ “ὁ ἰσόπλευρον ἑτερόμηρες ὁ ὁ 

γραμμῆς τὴν σιγμὴν καθ᾽ αὐὸ κατηγορεῖς." φαΐ 5 γραμμὴν ᾿Αλέξανδρος ἐκ ἐπὶ ἀριθμῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ σχημάτων ἔλαβεν, ὅπερ ἦν 
εἶναι ἰω ςιγμῆς, ἣ γραμμὴν εἶναι τὴν ἐξ ἴσυ τοῖς ἐφ᾽ ἑωυτῆς 35 ἡ εἰκὸς ἐπινοῆσαι" ἀ μὴν ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐπὶ χημάτων ταῦτα τέ- 
σημείοις κειμένην. ἰςῴον δὲ ὅτι ὁκ ἔςι τῆς γραμμῆς κυρίως ὃ θεικεν ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀριθμῶν. ἢ γάρ φαμεν ἰσοπλεύρυς ἀριθμὲς εἶναι 
λεγόμενον" ὦ πάνυ δ οἰκείως εἰρῆος δοκεῖ, ἐδὲ ἐν γραμμῆ ἡ τὺς τετραγώνυς, οἷον “ἂν θ΄, διότι τῷ γ᾽ πολυπλασιαδ)έντος ἐφ᾽ 
ξιγμὴ ὑπάρχει, ἀλλὰ μᾶλλον οἰκεῖς τις ὁρισμὸς ἂν εἴ τῆς ἑαυὺν γέγονεν, ἑτερομήκεις δὲ τὺς ἐξ ἀνίσων ἀριθμῶν πολυπλα- 
γραμμῆς ὁ λέγων μέγεθος ἐφ᾽ ἣν διαςατόν- τὰ 5 ἐν τότῳ τῷ σιαϑέντων γενομένυς, οἷον “ἂν ιε ἑτερομήκη, λέγομεν" σύγκειἢ 
ὁρισμῷ παραλαμβανόμενα συςατικά ἐςι τῆς γραμμῆς αὶ ἐν αὐτῇ 40 δ ἐκ τῦ εἰ πολυπλασιαϑέντος ἐπὶ “ἐν γ΄. ὅτι δὲ ἐκ ἐπὶ ϑημαί- 
ὑπάρχει. ἰὰ. ἰδ. των ἔλαβε “ἢ ἰσόπλευρον ἢ ἑτερόμορεες ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀριθμῶν, ἐδήλω- 

13 ἕτερος δέ͵ ὅσων δὴ υμβεβη νων τισὶ ἂν λόγον ἀποδιδόντες σεν ἐξ ὧν ἐπήγαγε λέγων “ᾧ πᾶσι... λέγω; τυτέςιν ἐν τοῖς 
57. τὰ ὑποκείμενα αὐτοῖς συνεφελκόμεθα ἐν τῷ ὃ λόγῳ, ταῦτα καθ’ ὁρισμοῖς πάντων τῶν εἰρημένων ἐνυπάρχει τὰ ὑποκείμενα αὐτοῖς, 

αὐτὰ ὑπάρχειν τύτοις λέγε τοῖς ὑποκειμένοις, ἃ παραλαμβάνο-. ' ἔνθα (' γραμμή, δηλονότι ἐν τῷ εὐθέϊ ἢ περιφερεῖ ἡ γραμμή, ἐν 

μεν ἐν τῷ λόγῳ τῷ τί ἔςιν αὐτῶν δηλῶντι, οἷον σιμότης καθ᾽ 45 δὲ τοῖς ἄλλοις ἀριθμός. δῆλον ὃν ὅτι “ὁ ἰσόπλευρον ὶ ἑτερόμνριες 
αὐὰὴ ὑπάρχει δινί. ὙΒεπιῖοι. ἢ. 8. ἐκ ἐπὶ σχημείτων ἔλαβεν ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀριθμῶν. Ιοῖ. ΡΠ. δὶ 15 ὃ. 

τῦτο ἐ, δηδελον τὸ καθ᾽ αὐὸ σημαινόμενον" φαΐ δ καθ᾽ τυτέρν ὅ ὅσα δὲ μήτε ἐν τῷ ἑαυτῶν δρισμῷ ὃ ὑποκείμενον 13: 
αὑτὰ ᾧ ὧν τὰ ὑποκείμενα αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁρισμοῖς παραλαμβώ- λαμβάνει μήτε ἐν τῷ τῷ ὑποκειμένυ ὁρισμῷ δ κατηγορύμενον δ 

Πσο2 

υξέχεαι “ὦ 
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παραλαμβανεῆ, ταῦτα καλῶ συμβεβηκότα... ἢ πῶς Ὑγνωσό- ἀφορίζε ἢ λέγει ὅτι τὰ δύο τὰ πρότερα σημαινόμενα τῷ καθ᾽ 
μεθα πόα ὶ τῶν ἀχωρίςων συμβεβηκότων εἰς “ἐν ὁρισμὸν τῶν αὐὴ συμβαλλεῦ ἡμῖν εἰς τὰς ἀποδεικτικὰς μεθόδυς, τὰ δὲ λοιπὰὼ 
ὑποχειμένων ὀφείλει παραλαμβανει, ἣ εἰς “ὃν ἑαυτῶν ὅρον ἐκεῖνα δύο ἐκέτι. “ὃ Καὶ Λ) τρίτον αὐτόθεν" ἐδὲ γδ ἄλλο ἄλλυ κατηγορεῖ, 
παραλαμβάνειν, ποῖα δὲ ὄ, φημὶ τοίνυν ὅτι ὅσα τῶν ἀχωρίςων ἐλλ᾽ ἐςὶν ἅπαν φωνὴ σημαντοεὴ ἐσίας τινός. ὲ δὲ τέταρτον εἰ 
συμβεβηκότων ᾧρισμένως ὑπάρχει μιᾷ ὰὶ ὺ τῇ ἀὐτῇ φύσει καὶ ᾧ ὑδὲε- 5 ὸ ἄλλο ἄλλι κατηγορεῖ ὡς αἴτιον αἰτιατῶ, ἢ ἐξ ἀνάγκης “ὃ αἴτιον 
"μιᾷ ἄλλη, ταῦτα καθ᾽ αὑτὰ ὑπάρχει ἐν ἐκείνοις" ὅσα δὲ μὴ αἰτιατῶ εἶναι αἴτιον φαμέν, ἀλλ᾽ ὑκ εἰς πρότασιν “ὃ τοῦτον συμ- 

ὡρισμένως τινὶ φύσει ὑπάρχει, ἀλλὰ δυναῦ καὶ ὃ πλείοσιν ὑπάρχειν, Ββαλλεῖ, μβλλον δὲ εἰς ὅλ συλλογισμ γένεσιν. οἷον ἡ σελήνη 

ταῦτα κἂν ἀχώριςα ἧ, ὁ λέγε καθ᾽ αὐτὰ τοῖς ὑποκειμένοις ἐκλιμπάνει διὰ τὴν ἐπιπρόφδησιν τῆς γῆς. ὁχ ὡς ἐν προτάσει τῶτο 
ὑπάρχει. ἰά. 15. παραληψόμεθα, μᾶλλω δέ, ὡς εἶπον, εἰς γένεσιν τῷ ὅλῃ συλλο- 

732 τρίτον τῦτο σημαινόμενον τῷ καθ᾽ αὑτό, ὃ ὠκέτι ἄλλο τι ὃν 10 γισμᾷ συμβαλλεῦ ἡμῖν ἡ αἰτία τῆς ἐκλείψεως, εἰς μέσυ ὅρυ 
5: κατ᾽ ἄλλυ κατηγορεῖς, οἷοι ἦσαν οἱ πρῶτοι δύο τρόποι, ἀλλ χωραν παραλαμβανομένη. .. τὴν δὲ ἀκριβεςέραν περὶ τύτυ ἐξέ- 
πρὸ τρὶ ὃ μὴ δι’ ἄλλο ἐςξὶ μήτε ἐν ἄλλῳ “ὃ εἶναι ἔχει, οἷά ἐςξι τὲ τασιν ἐρῦμεν, ὅτε αὐὴς τύτυ μεμνήσεῇ. Ιολ. ΡἈ1]. ἢ 16. 
συμβεβηκότα, ἀλλ ὅτω καθ᾽ αὐὰὲ ὑφέφηκεν οἷον ἡ μερικὴ ἃ Καὶ “ἁπλῶς" ἐπὶ τῶ προτέρυ τρόπν ἐκληνθνΣ αὶ Ἃ οἵὔντϑε 
ἐσία" τὰ συμβεβηκότα αὐτῆς δεῖ) εἰς “ἃ εἶναι, αὐτὴ δὲ τε τὸ εἰς δρισμόν τινος παραλαμβανόμενα μὴ μὴ καὶ ὼ παντὶ καὶ ὃ, ἀεὶ ἐξ 3: 
ΠΕ ἕξιν ὅν. ὅτος τρίτος τρόπος τῷ καθ᾽ αὑτό. “ἔτι ὃ μὴ 15 ἀνάγκης τῷ ὑποκειμένῳ ὑπάρχειν. ὰ δὲ “ἢ Η ἀντικείμενα" 

᾿ὑποκειμένα λέγεϊ,; τυτέςιν ὃ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ ἄλλῳ τινί πρὸς ὃν δεύτερον τρόπον" ᾧ ἐπὶ τύτυ γδ ἀνάγκη παντὶ τῷ ἢ ὑπο- 
“ ὥσπερ “ὃ βαδίζειν" δεῖ γδ ἄνθρωπον εἶναι, εἶτα βαδίζεν, ἢ κειμένῳ τὴν ὅλην ἀντίθεσιν ὑπάρχειν" πᾶς γ5 ὠριθμὸς ἢ ἄρτώς 
ἔςιν ἐν ὑποκειμένῳ τῷ ἀνθρώπῳ “ἃ βαδίζειν. “τὰ Καὶ δὴ μὴ καθ’ ἐςιν ἢ περιττός, ἡ πᾶσα γραμμὴ ἣ καμπύλη ἐςὶν ἢ εὐθᾶα. δυ- 

ὑποκειμένυ," τυτέςι μὴ ἐν ὑποκειμένῳ (ἀντὶ ἡ τῷ ἐν ὕποκει- ναὸν μέντοι ᾧ “ὃ ἁπλῶς ἐπὶ τῶ δευτέρυ ἐκλαμβάνειν τρόπυ, 
μένῳ παρέλαβε) καθ᾽ αὐτό ἐφιν» ἰά. 15. 20 ἁπλῶς μέν, ὅταν πᾶσαν τὴν ἀντίθεσιν κατηγορήσωμεν, ὅταν πᾶς 

735 ἰδῶ τέταρτον τῷ καθ᾽ αἱ δὲ σημανόμενον, ὃ ὃ αἴτιόν τις ἀριθμὸς ἄρτιος ἦ ἡ ἢ ἢ περιττός, ἃ ̓ πᾶν ἐυμα ὰ ἐν γενέσει ἢ βαρὺ ἢ 

10. ὐνεῦ μὲ ναὶ συμβεβηκός... ταῦτα ὶ ὃν τῷ πλήρυς ἕνεκεν τῆς κῦφον, “τὼ ἀντικείμενα" δὲ εἶπεν ἀντὶ τῶ, ἂν θάτερον τῶν ἐντι- 
διαιρέσεως παραδέδωκεν. καὶ πάντα δὲ ταῦτα τὰ σημαινόμενα τ κειμένων, ὅταν, ὡς ἤδη εἶπον, “ὃ ἕτερον μόριον τῆς ἀντιθέσεως 

καθ᾽ αὐὸ συμβαλλεῇ εἰς τὴν ἀποδεικτικὴν μέθοδον, ἀλλὰ μόνοι ἀπολαβόντες τῶτο τῷ δεκτυιῶ κατηγορήσωμεν, οἷον πάσης δεκαῖξ 
οἱ δύο τρόποι τῷ καθ᾽ αὐὸ χρησιμεύσσιν εἰς ὃ προκείμενον" τῶν δ 25 δὸς “ὃ ἄρτιον ἥ τι τοιῦτον. ἰὰ, ἢ 16 ὁ. 

ἐξ ἀνάγκης ὑπαρχόντων εἰσὶ ᾧ ἀεί" ὄτε γ) ἐνδέχεῦ, μὴ ἐν τῷ ἐπειδὴ εἶπεν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ ἁπλῶς ἣ τὰ ἀντρκεί- 135 

ὁρισμῷ τῆς σιμότητος τὴν ῥῖνα παραλαβεῖν, ὅτε τὼ ἐν τῷ ὁρισμῷ μενα, αὐὰὲ τῦτο κατασκευάσαι διὰ τύτων βύλεῦ. τὰ γ5 ἄμεσα 3. 
τινῶν παραλαμβανόμενα ἐνδέχε; μὴ ἢ ἀεὶ ᾧ παντὶ τῷ ὑποκει- τῶν ἐναντίων εἰς ταὐὲν συντρέχει ςερήσει τε ἢ ἕξει, καταφάσει 
μένῳ ὑπάρχειν, ὥσπερ τῷ ἀνθρώπῳ “ὃ ζῷον. ὁ δὲ τρίτος τρόπος τε ᾧὶ ἀποφάσει... “ὃ δὲ “ἢ ἡ ἀντίφασι᾽ ἀντὶ τῷ “ὃ ἀντιφάσκον 
υς περὶ τὰ ἄτιμα μάμςα καταγνόμενος" ταῦτα γ5 κατ᾽ ὀδενός 30 τῷ ἐναντίῳ τῷ τεθέντος. εἰ γδ ἐτέθη “ὁ ἄρτιον, ἐπειδὴ τύτυ ἐναν- 
ἐσιν ἑτέρυ ᾧ τόδε τι σημαίνει» τ τῶν » ἀτόμων ἀπόδειξις ἐκ ἔςιν, τίον ἐςὶ “ὃ περιττόν, ἐςὶ δὲ τύτῳ ἀντιφάσκον “ὃ μὴ περιττόν, ἰσο- 
ὡς δεχβήσεῦ ἐν τοῖς ἑξῆς. ᾿ ἐδὲ ὁ τέταρτος τρόπος χρησι- δυναμεῖ δή πὰ “ὃ μὴ περιττὸν τῷ ἐναντίῳ τῷ περιττῷ, ὅ ἐς! τῷ 
μεύσει εἰς ἀπέδειξω" ἐδὲ δ μόν ἡ ἡ σφαγὴ αἰτία τὸ θανάτω ἐδὲ ἀρτίῳ" τῦτο ἦν εἰπών, λέγω δὴ ὅτι ἔςι “ὃ ἐναντίον ἢ ςέρησις ἢ 
πάντως, εἰ μὴ τύχα καιρία ὅσα, ὥςε ἐκ ἀεί. ὠδὲ τ ἐν ἕαρί τις ἀντίφασις, ἐπειδὴ ἔδοξεν ἂν ταύτῃ ὡς ἐξισαζοντα λαμβάνειν, 
μόνον πλέειν σωτηρίας αἴτιον, ἐδὲ ἀεί, θέλει δὲ ἡ ἀπόδειξις ὴ 35 φέρησν. τε ὃ ἕξιν ὁ κατάφασιν καὶ ἡ ἀπόφασιν (εἶπε ΠΡ ἀ ἄν τις ὅτι 
ἃ ἀεὶ ἔχειν" διὰ τῶτο ἦν ἐκ εὔχρηςον εἰς ὠπόδειξιν ἐδὲ τῦτο. εἰ ἐφ᾽ ὧν ἡ ἀν ὶ ἡ ἀπόφασις, ἐπὶ τύτων ἃ τῶν ἐναντίων ὲ 
1ὰ. ἢ. 16. ἕτερον μέριον, ἐπειδὴ εἰ μή ἐςιν ὁ τρωγέλαφος περιττός, ἄρτιος 

738 ταῦτα ὧν τῷ πλήρυς ἕνεκεν παρεμβέβλη τὰ σημαινόμενα ἄρα ἐςίν), διὰ τῦτο ὧν ἀκριβολογώμενος προσέθηκε “ὃ “ἐν τῷ 
16. τ καθ᾽ αὐτό. οἱ δὲ πρίτιρα δύο τρόποι δ ὡς ἐκ τῶν ἐξ αὐτῷ γένει," τυτέςιν ἐν τῷ πεφυκέναι ἑκάτερον τῶν ἀντικειμένων 

ἀνάγκης ὑπαρχόντων εἰσίν. αὶ ἡ) ἐνδέχε μὴ ὑπάρχειν ἢ ἣ τὰ ἐν 40 ἐν τῷ αὐτῷ γώει σννίφαοχ," ἐπὶ τύτων δ τὰ ἀντικείμενα ςερήτ 

τῷ ὁρισμῷ "ἢ πάντων τῶν ὑποκειμένων ἐν τῷ τί ἐς! λεγόμενα, σει τε ἢ ἕξει ἰσοδυναμεῖ, κα ὼ καταφάσει αὶ ἢ ἀποφάσει. ἰᾶ, 1. . 

ἢ πάλιν ἃ ῳ »-» τῷ ἐρίξμις τὸ συμβεβιριότος λαμβάνηἢ ὰ ὑποκεί- καθάχ, δὲ λέγω ὃ ἂν κῷὶ πανὲς ὑπάρχη καθ᾽ αὐὸ ἢ ἦτο 

"ἕο ὅτι ' ἦν τὰ ἐν τῷ ἐμεμῷ ἐξ ἀνάγκης συνυπάρχει, φα- αὐτό. ὅτ᾽ ὅν εἴ τι καθ᾿ αὐτό, εὐθὺς ἢ καθόχν" ὁ Ρ τρίτος τρό- 35. 

νερὸν ᾧ ἄνευ λόγω" ὅτι δὲ καὶ ἢ τῶν συμβεβηκότων ὅ ὅσα ὁ δυναὸν πος τῶν καθ᾽ αὐὺ ὺ οἱ μᾷ' τῶτον ἑξῆς καὶ καθόλυ. ὅτ᾽ εἰ ἔχυα ὰ 

ὁρίσαι, χωρὶς τῆς τῷ ὑποκειμών ὁ ὀσίας, ὺ ταῦτα ἀναγκαῖα, δῆ- 45 »τ' πανὺς, εὐθὺς ἢ καθόλω. “ἃ δ λευκὸν κτ' κύκνε πανὸς ἡ “ὃ 
λον ἂν γένοιτο περὶ τύτων διαπορήσασι πρότερον. Ὑπαπιϊδῖ. (8, μέλαν τ τῷ κόρακος, ὁ μὴν καθόλν, διότι καὶ καθ᾽ αὐτό. δὲ 

ἀπαριθμησάμενος τὰ εἰρημένα τῷ καθ᾽ αὐὸ τέσσαρα ση- τοίνυν ἄμφω συνδραμεῖν ἐπὶ τῶν καθόλυ, “ἃ καθ᾽ αὐτό τε ὴὸ ἡ 
μαινόμενα, τῷ πλήρυς ἕνεκεν τῆς διαιρέσεως, ὡς ἤδη εἶπον, νῦν αὐτό, ταῦτα δὲ ὡς τὰ ὲ αὐτὰ λέγομεν γῦν. Ὡ εἷς δ θάτερον, 

Ν 
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ἡ θάτερον ἐφαρμόττει" οἷον τῇ γραμμῇ ὑπάρχει καθ᾿ αὐὸ ὃ δὲ καθ’ αὐτό, πάντως ᾧ ἢ αὐτό, τῷ 75 τριγώνῳ ἢ τρίγωνόν ἐςιν 
μῆρος" ἐν ἡ τῷ τί ἐξι κατηγορεῖ, ἢ αὶ μόνον γε καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχει ὃ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν, ἀλλὰ ἢ καθ᾽ 
ἀλλὰ αὶ ἦ αὐτό, καὶ ὃ εὐθὺ πάλιν ὑπάρχει τῇ γραμμῇ καθ᾿ αὐὸ αὐτό: τῷ δὲ ἰσοσκελεῖ καθ᾽ αὐὴ ὑπάρχει, ἀκέτι δὲ ἢ αὐτό" 
ἢ ἢ αὐτό: καὶ δ ἴςνν ὁρίσαὼς ἃ εὐθὺ δίχα τῆς γραμμῆς. ἄρ᾽ ΤᾺ ΤΊ ας ὑπέχει αθετης τῆς τρῖξ γρῆῖςς ὅοσν βαῖς 
ὃν ἅπαντα καθόλι κατηγορεῖ, ὅσα ἐν τῷ ὁρισμῷ τινὸς παρα- 5 ἴσας ἔχειν" εἰ ἢ) τῶτο, ἐκ ἂν τῷ ἰσοπλεύρῳ ἢ σκαληνῷ ὑπῆρχεν, 
λαμβανεῦ; ταῦτα δ᾽ ἐξὶ τὰ γένη ἢ αἱ διαφοραί. ὑπάρχει 5 ἐπεὶ μὲ ἰσοσκελῆ, ἀλλ᾽ ἣ ἁπλῶς τρίγωνά ἐςιν. ταῦτα Κ οἱ περὶ 
αὐτοῖς ἢ “ὃ κτ' πανὸς εἶναι ἢὶ ὃ καθ᾽ αὐτό, ἣ δεῖ ἢ τρίτης προ Θεόφραςον, ὁ μέντοι Ἀριςοτέλης εὑρὼν ἐπί τινων ταῦτα συντρέ- τ 
ϑϑήκης εἰς “ὁ ἀκριβῶς ὁρίσαῶχ, ὃ καθόλυ δεῖ γδ “ὃ καθόλε, πρὸς χοντα ταὐὲν εἶναι ἔφη ἄμφω" ὃ γ5 νῦ ᾧ ἐπιςήμης δεκτικὸν « 
τῷ παντὶ ὑπάρχειν ᾧ καθ᾽ αὐὰ ὑπάρχειν, ἔτι ἢ πρώτῳ ἐκείνῳ καθ᾽ αὐτό τε ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἧ αὐτόν" καὶ ἡδ ἢ ζῷόν ἐςι ἤω22 ἕζᾳ, 
ὑπάρχειν ἡ ὀδενὶ ἄλλῳ προτέρῳ. ὙΒεπιῖοε, ἢ 8 ὁ. 40 νῦ ἢ ἐπιςήμης δεκτικόν ἐςιν, ἐδὲ ἣ δίπυν ἣ ἔμψυχον, ἀλλ ἢ καῇ ᾿ ΠΤΥΝ 

ἀπαριθμησάμενος τὰ τῷ καθ᾽ αὐὸ σημαινόμενα ἢ ἀφορι- ἄνθρωπος" δοκεῖ γδ τῦτο μόνον τῶν ζῴων εἶναι νῷ ἢ ἐπισήμης ᾧ ἀ)΄σξ ἐξα 
σάμενος τὰ χρήσιμα πάσης τῆς ἀποδεικτικῆς μεθόδυ, μέτεισιν δεκτικόν. ἢ τῷ περιττῷ ἀριθμῷ “ὃ μὴ εἰς ἴσα διαιρεϊονς δύνα, “οί, ε. αμ 
εἰς τὴν περὶ τῷ καθόλν διδασκαλίαν. τρία δὰ οἶδε τῷ καθόλυ τὰ καϑ᾽ αὐὸ ᾧ ἦ αὐὸ ὑπάρχει. Τολι. ῬΆ. δ, 17. ἢ «ἰὐτό, 
σημαινόμενα. ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἣν ἁπλῶς ὑποκειμένῳ παντὶ ὅτος ἦν ὁ τρίτος προσδιορισμὸς τῷ καθόλυ. “ἃ δὲ “ἐπὶ τῦτϑ δ 

ὑπάρχειν “ὃ κατηγορέμενον, κἂν μὴ καθ᾽ αὐὴ ὑπάρχη, ὡς φαΐδις τυχόντοζ᾽ τυτέςξιν ὅταν τῷ τυχόντι τῶν ὑπὲ ἃ κατηγορύμενον Ὁ 
παντὶ Αἰθίοπι “ὃ μέλαν ἢ παντὶ ἀνθρώπῳ “ὃ βαδίζειν" δεύτερον αὐτῷ “ὃ κατηγορίμενον ὑπάρχη, οἷον τῷ τυχόντι τριγυίνῳ “ὃ τὰς 
δὲ ὃ καθόλω τέ ἐςι ὼ καθ᾽ αὐτό͵ ὡς φαβ' πάσῃ δεκαΐίδι “ἃ ἄρτιον' τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν, Ὁ μ' νῷ τῷ τυχόντι 

τρίτον δὲ ὃ καθ᾽ αὐτό τέ ἐςι ἡ κῷ' πανὸς ἡ πρώτως, ὅπερ νῦν ὺ ἀλλὰ ἢ πρώτῳ" ὦ ἢ) πρώτως τῷ σκαληνῷ, ἀλλὰ τῷ τριγώνῳ 
. παραδίδωσι τ᾿ τὰς ἀποδεικτικὰς παραλαμβάνειν μεθόδως, οἷον“ ὑπάρχει “ὁ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν. ἰὰ. Ε. 17 ὃ. 
πανὺς τριγώνυ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι... ᾧ Ὦ αὶ σκόπει πῶς σαφῶς διὰ τύτων καὶ τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν χρη- 135 
τὸτό φησι “ὃ καθόλω εἰς τὴν ἀπόδειξιν δεῖν παραλαμβάνειν. εἰ δὲ σιμεύονταί φησιν εἶναι, ἀλλ᾽ ὅπερ ἔλεγον, τὰ ἀποδεικτά" ὦ ἡ 
τῶτο, συμβήσεϊ μηδὲν εἶναι ἀποδεικτικὸν ὃ μὴ ἀντιςρέφει πρὸς ἀπόδειξις γάρ, φησί, καθ᾽ αὐὸ τῷ καθόλν ἐςίν. ἰά. ἱν. 
ὲ κατηγορώμενον, ἢ ἵνα συντόμως εἴπω, μόνυς εἶναι τὲς ὁρισμὸς δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι πολλαίκις ἀπατώμεθα περὶ τῷ καθόλυ "142 

αὶ τὰ ἴδια. ἀποδερκτικὼὺς διὰ “ὃ ἀντιςρέφειν πρὸς τὰ ὁρισά͵ ἃ ᾧ 75 ἀποδεικνύντες αὐὸ ἀ δοκῦμεν ἀποδεικνύναι ᾧὶ μὴ δερινύν- ἘΣ ὅδ α τ᾽ 

μέσοι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῷδν ἐσι μὴ εἶναι ἀποδεικτόν, διότι μὴ25 τες ἀποδεικνύναι νομίζομεν. τρεῖς δ᾽ αἰτίαι τῆς ἀπάτης εἰσίν, Ξεκα 

πρώτως τῇ ὑποκειμένῳ “ὃ κατηγορύμενον ὑπάρχει, ᾧ φησὶ πρὸς μία ὦ ὅταν τι τῶν καθ᾽ ἕκαςον ἢ ἢὶ ἄτομον ἐφ᾽ τ ποιύμεθα τὰς ““ δον κα 
τῶτο ὁ Θεμίςιος ὅτι αὶ τὸ γένη ἢ αἱ διαφοραὶ τῶν ἀποδεικτικῶν, ἀποδείξεις, οἷον ἥλιος σελήνη κόσμος" ἐπεὶ ἡ) ὁδέν ἐςιν ἀνω- ΤῸ Κα δ ἀλξ 
εἰ αὶ μὴ ἐξισαζυσι πρὸς τὰ ὑποκείμενα, ἀλλ᾽ ἦν ἐπειδὴ καθ᾽ τέρω τῶν τοιύώτων ὠδὲ κοινόν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑκάςυ “ἃ ἄτομον (εἷς δ 
αὑτό τε ἢ παντὶ τῷ ὑποκειμένῳ ὑπάρχυσι. ἢ δῆλον ὅτι ὁ ̓Αρι- ἥλιος ὁ μία σελήνη ᾧ μία γῇ ἡ εἷς ὀρανός), ὅταν τι τύτοις ὑπάρ- 
φοτέλης τὴν κυριωτάτην ἢ μαίλιςα ὠπόδειξιν ᾧ τῷ πρώτῳ πρέ- 30 χον ἀποδείκνυμεν, ἣ τῇ γῇ “ὁ ἐν μέσῳ κεοχ, ἢ τῷ ὀρανῷ “ὃ κύ- 
πᾶσαν φιλοσόφῳ διασκοπύμενος, ταύτην φησὶν εἶναι τὴν καθολι- κλῳ φέρεωζ, ἐκ οἰόμεθα καθόλυ ὑπάρχον ἀποδεικνύναι, καίτοι 
κώτατα δεικνύυσαν. δῆλον ὅν ὅτι δεύτερα ἂν εἴη μέτρα ἀποδεί- μὴ καθ᾽ ὃ τόδ᾽ ἑκάτερον αὐτῶν ᾧ ἄτομον ποιέέμενοι τὴν ἀπόδειξιν. 
ξεως τὰ ἐπὶ τῶν γενῶν ἢ τῶν διαφορῶν παραλαμβανόμενα, καὶ γδ καθ᾽ ὃ ἥλιος εἷς ἐκλείποντα αὐὸν ἀποδεικνύομεν ὑποτρεχύσης ᾿ 
πρῶτα δὲ ἢ μάλιςα ἅπερ αὐὸς παρέδωκε. τινὲς δὲ πρὸς τώτῳ τῆς. σελήνης, ἀλλὰ τοιαῦταί εἰσιν αἱ γινόμεναι ἀποδείξεις ὡς εἰ} 

κἀκεῖνο ἔφασαν, ὡς ταῦτα φησιν ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐχ ὅτι πάντα 35 ἢ πλείως ἦσαν, ὁμοίως ὡρμόσειν. ὙΒεραίεξ, ἔ, 8 ὃ. 
τὰ ἀποδεικτικὰ ὀφείλει ἀντιςρέφειν, ἀλλὰ ταῦτα τὰ συμβαλλό- διδαξας περὶ τῷ καθόλι, νῦν βυλλεῦ παραδῦναι τὼς αἰτίας 
μενα πρὸς τὴν ἀπόδειξιν. οἷον ἐν τῇ ἀποδείξει τὸ δὰ τρίγωνον τὰς τῆς ἀπάτης, καθ᾽ ἃς πολλάκις μὴ ἀποδειινύντες τί “ὁ καθόλυ »ὶ 

τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν, παραληπτέον ὅτι ἐὰν εἰς τὰ ἐνταῦθα παραδεδομένα ὅμως δοκῶμεν καθόλν ἀποδευινύναι. 

δύο εὐθείας παραλλήλες εὐθέϊα ἐμπέση, τὰς ἐναλλὰξ τρεῖς γω- τρεῖς δέ φησιν αἰτίας εἶναι τῆς τοιαύτης ἀπάτης, μίαν μὲν ὡς 

νίας ἴσας ἀλλήλαις ποιέῖ" ᾧ ἔςι τῦτο ἀντιςρέφον" ἐν ᾧ ) αἱ λ0 ὅταν μοναδικόν τι ἢ ἢ καθ᾽ ἕκαςα, ἐφ᾽ ὃ ποιόμεθα τὰς ἀποδείξεις, 
ἐναλλὰξ τρεῖς γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ἐκεῖ εἰς δύο παραλλή- οἷον ὅτι ἡ γῆ ἐν μέσῳ τῷ πανὸς κεῖ ἢ ὅτι ὁ κόσμος σφαιρικός, 

λως εὐθείας εὐθεῖα ἐμπέπτωκε. τῶτο δέ ἐςι ψεῦδος" καὶ γδ τῶτόέ ἣ τὰ τῷ ἡλίῳ ἰδίᾳ συμβαίνοντα συμπτώματα... ἐκ ἂν ἔϊεν 
φησιν δ᾿ ̓ Αριςοτέλης, ἀλλὰ περὶ αὐτῶν τῶν ἀποδεικτικῶν “ὃν λό- καθόλω, διότι ἐκ ἐπειδὴ μία γῆ ἐδὲ ἐπειδὴ εἷς ἥλιος ταῦτα ᾿ 
γον ποιεῖ, ὡς ἐν τῇ λέξει ἐπισημειωσόμεθα... ἰςόον τοίνυν ὅτι αὐτοῖς συμβέβηκεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἁπλῶς ἥλιος ᾧ ἐπεὶ ἁπλῶς γῆ; 
ὁ Κα ̓Αριςοτέλης ἐν τύτοις “ὃ αὐτό φησιν εἶναι “ὃ καθ᾽ αὐὸ ἢ “ὁ ἢ 45 ὥςε εἰ ἢ πλείως ἦσαν, ταῦτ᾽ ἂν ᾧὶ ἐπ᾽ ἐκείνων ἥρμοσεν. ἐκ ἄρα 
αὐτό- εἴ τι ἃ 5 ἦ αὐτά, τῦτο ὶ καθ᾽ αὐτό. οἱ δὲ περὶ “ὃν Θεό- καθόλω δείκνυ τὰ ἐπ᾽ ἐκείνων δεικνύμενα. οι. ῬΆΙ. (.176. ὦ 
φραςον διαφέρειν ταῦτα λόγυσι" καθολικωτερον 75 εἶναι “δ καθ᾽. δευτέρα αἰτία τῆς ἀπάτης, ὅταν ἕν τι κοινόν, ἀνώνυμον δὲ ἧἦτμα 
αὐὺ τὸ Η αὐτό" εἴ τι ἢ ὃ ἦ αὐτό, τῦτο ἢ καθ᾽ αὐτό, ἐκ εἴ τι τῶτο, ᾧ διὼ ἢ μὴ ἔχειν κοινόν τι ὄνομα ἀναγκαζώμεθα ἐφ᾽ ἑκάφυ 5: ΤῊ ς ΠΝ 

νυ τα 

φὴς ἐς 
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εἶδυς ποιεῖς τὰς ἀποδείξεις. οἷον δείκνυἢ ἐν τῷ ἑβδόμῳ βιβλίῳ διὰ ὃ μὴ εἰδέναι ἡμᾶς τί ἐςι “ἃ ἐπὶ πάντων τύτων ἐν κοινοῖς κατη- 
τῶν Εὐκλείδυ ςοιχείων, ὅτι ἐὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογον ὦσι, γοριίμενον, οἷον εἴτε “ὃ ποσὸν εἴτε ὁτιῶν ἄλλο, καθὲ ἀριθμοί τε ἢ 
ὼ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσον᾽. ἰὰ. ἔ, 18. μεγέθη ἢ χρόνοι ἕν εἰσι τῷ κοινῷ αὐτῶν γένει. ἐπεὶ ὧν τῶτο 

τι τρίτη δὲ τῆς ἀπάτης αἰτία “ὃ δείξαντας ὃ ὅτι παντὶ ὑπάρχει, ἄγνωςον, διαφέρυσι δὲ ταῦτα ἀλλήλων τοῖς εἴδεσιν, εἰκότως χω- 

9. οἴει, ἀποδεδεῖχθαι ὅτι αὶ ὼ καθόλε, οἷον εἴ τις δείξεις γεωμέτρης ὅτι 5 ρὶς: ἑνὸς ἑκάςξυ τύτων ἀπόδειξις γίνε, ἢ δοκῶμεν καθόλυ ἀπο- 

ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐ ἐμπίπτυσα τῶν ἐφεξῆς γωνιῶν ἑκατέ- δωυύμι μηδὲν καθόλυ ἀποδεδειχότες. ἰὰ. 1}. 
ρᾶν ὀρθὴν ποιῇ, αἱ εὐθεῖαι κα συμπεσῦν" πάσαις ἢ) τῦτο ὑπάρ- ἥτοι ἐν τέως δὲ δείκνυἢ ἃ, σύμπτωμα τῶτο τά, ἐὰν δέ τοῦτ 

χει ταῖς ποωΐσαις τὰς τοιαύτας γωνίας, ὠλλ᾽ αὶ διὰ τῦτο πρῶτον ἀνάλογον ἦ ἦν ὁ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσονἢ) καθόλε " ἤτοι συγκεχυμέ- Ὁ 
παράλληλοι" ὃ εἰ μὴ ἑκατέραν ὀρθήν, τὰς δύο δὲ ὦ; ἅμα δυσὶν νως ᾧ ἀδαρθρώτως καὶ ὃ ἡ ὶ ἰδ’ ἐφ᾽ ἑνὸς ἑκάίσυ μερι ὑποκειμένυ. 
ὀρθαῖς ἴ ἴσας ἀνωμὴ δὲν ἧττον παράλληλοι δεῤωνυνῇ. πρώτυ τοί- τὸ ὁ δὲ ὁ ὅ προςιϑεὲὶς κα ἢ ἀνωγνώσκων ὅτως “νῦν δὲ αὶ καθόλε δεί- 

᾿ψὺν ἡ ἀπόδειξις κα ἢ καθόλω τὸ μὴ συμπίητειν τὰς δύο ὀρθαῖς κνυῦ" πόρρω δοκεῖ πλανδοχ, τῆς ᾿Αριςοτελικῆς διανοίας, και- 

ἴσας, τὸ δὲ ὧν ἑκατέρα ὀρθὴ ΓᾺ πανὸς μέν, κα μὴν καθόλυ. ηῶς νοτομῶν τὴν᾽ λέξιν ἡ τὰ παλαιὰ νῦν διαφθείρων ἀντίγραφα. 
ὄν ἡνωσόμεθα εἴτε “ὃ κ᾽ πανὸς ἀποδείξομεν εἴτε “ὃ καθόλυ; οοά, 9171 ἷπ πιᾶγρ. 
Τπεπιῖοι, ἢ 8 ὁ. ᾧ ὃ “νῦν" δὲ κἀνταῦθα ὁ χρονικῶς ἀκυς ον, ἀλλ᾽ οἷον 

ὁ τρίτος τρόπος ἐ ἐξν ὅτος τῆς ἀπάτης, ἐν ᾧ ὠνομασμώον 45. ἀκριβῶς καὶ Ἔ κα ΜΝ ἀποδεικτικὰς μεθόδυς. Ιοἱ. ΡΒ]. ἢ. 18 ὁ. 

μῶν ἐςι “ὃ καθόλυ, ὁ γίνεϑ δὲ ἐπ᾽ ἐκείνυ ἡ ἡ ἀπόδειξις ἀλλ ἐφ᾽ ὃ ὦ ἐἶναι ἀνάλογον ἢ ἐναλλὰξ ὑχ ὑπάρχει, φησί, ταῖς γραμ- 

ἑκαάςυ ἰδίᾳ τῶν εἰδῶν. ἡ δὲ τὴς λέξεως, διάνοια τοιαύτη. ἥ, φησί, μαῖς ἣ ἡ γραμμαί, δὲ τοῖς λοιποῖς ἧ ἢ ἐκεῖνα ἐςιν, ἀλλ᾽ ἢ ἐςὶ “ὃ 
ὲ ἐφ᾽ ὁ γύεῦ ἡ ἀπόδειξις κυρίως ἐκ ἢ καθόλε ἀλλ᾽ ὡς ἐν μέρει, κοινῶς κ᾿ πάντων ὑπάρχον, ὅ; ἧπερ ἐξὶν ἀνώνυμον. “ὃ δὲ ὑποτί- 
οἷον εἰ ἐπὶ τῷ ἰσοσκελῶς γένοιτο ἡ ᾿ ἀπόδειξις, ἐπὶ τύτυ ὦ τρίγωνον . θενῆ ἀντὶ τῷ τῶτο “ἢ κοινῶς αὐτοῖς ὑπάρχον ἐπθενρῦσο ἰὰ, ἰδ. 

ὡς ἐν μέρει ὅλον ὑπάρχει, ἐφ᾽ ὅ ἀποδείκνυῦ, τυτέςι τῷ ἰσοσκε- 0 κἂν διέλθη τις, φησύ, ἕκαςον τῶν εἰδῶν τῶν ὑπὸ ὸ ὃ καθόλε, 7.2 
λᾶς τυγχάνει, ὡς ἐν μέρει ὅλον ὑπαΐίρχον “ὃ κοινὸν γένος, τυτέςι “ἃ ἰδίᾳ: δερινὺς᾽ ἐπὶ ἑκάςυ, ἢ μηδὲν παραλίπη τῶν εἰδῶν, ὅτι ἐχ 
τρίγωνον" “ὃ γδ γένος ὅλον τί ἐςι ᾧὶ οἷον μέρος τι “ἃ εἶδος, ἢ ὧν ὅτως καθόλν ἀπέδειξεν, ὅ φαμεν ὃ ταῶτον ἀπόδειξιν εἶναι, διότι 
ὅτω νοητέον τὴν λέξιν ἢ τοιῶσδε" ἢ τυγχῴίνει ὃν “ὃ μερικώτερον, μὴ ὡς ἐπί τινος κοινῦ ἦ πρώτῳ ὑπάρχει “ὁ σύμπτωμα ἔδειξεν, 
λέγω δὴ “ὃ ἰσοσκελές, ὡς ὅλον ἐν μέρει τῷ τριγώνῳ, ἐφ᾽ ὃ κυρίως ἀλλ᾽ ἔοικέ πως ὃ τοῦτος τρόπος “ὃν σοφιςιυνὸν τρόπον δεικνύναι, ἐπ 
ἡ ἀπόδειξις γένοιτ᾽ ἂν, ὡς ἐν μέρει τῷ τριγώνῳ ὅλον τι ὃν “ὃ ἰσο- 25 τῶν μερικῶν περὶ τῶν καθόλω συλλογιζόμενος , οἱονεὶ ἐκ τῶν 
σκελές, διότι εἰς “ὃν τῦ ἰσοσκελῖς ὁρισμὸν “ὃ τρίγωνον παραλαμ- συμβεβηκότων τὰς κατασκευὲὶς πομίμενος. ἰὰ, ἰδ. 
βανεῖ, τὰ δὲ εἴς τινος ὁρισμὸν παραλαμβανόμενα μέρη ἐςὶν ἡ αὶ ἦν διάνοια τῶν εἰρημένων αὕτη, “ὃ δὲ τῆς λέξεως ἀκό- τλ6 
ἐκείνυ. ἀλλὰ τοῖς ἐπιφερομένοις σύμφωνος μᾶλλον ἡ προτέρω ὅυθον ὧδέ πως ἔχει. “πότε ἦν ἐκ εἶδεν ὅτι καθόλε." τὴν ἀντί- Ἔ 
ἐξήγησις. Ιοῖ. ΡΆ1]. ἢ, 18. φασιν ἠρώτησε τίνι διωκροῦμαν, πότε ἀκ ΡΝ καθόλυ κῷ τὰ 

4. ὃ “ἢ τύτυ" ἀντὶ τὸ καθόλυ λαμβάνει. κέχρηἢ δὲ τύτῳ 30 ΗΒ: ρὲ παραδεδομώνα, ὺ πότε ἴσμεν. ἢ πρῶτον ἀπαντᾷ πρὸς 
12 τῷ σημαινομένῳ τῦ ἢ ἀντὶ τῷ εἶναι καθόλι τὴν ἀπόδειξιν, ἐφ᾿ ὃ. ὁ δεύτερον, λέγω δὴ πρὸς τὴν κατάφασιν, τυτέςι πότε καθόλων 
ἂν πριώτω. αὶ καθόλε δεικνύη. 1ἅ, Ε, 18 ὃ. γίνε ἡ ἀπόδειξις:. φησὶν ὄν ὅτι εἰ ταυὸν ἦν “ὃ τριγώνῳ τε εἶναι 

16. εἰπὼν τριττῶς Ὑίνεος, τὴν ἀπάτην, λοιπὸν τῶν τριῶν τρόπων ᾧ ἰσοσκελεῖ ἢ ἑκάςῳ ἢ πᾶσιν, ὑπακυομών ὠπὰ καινὰ τῷ οἶδεν 
13. τὰ παραδείγματα διὰ τύτων ἐκτίθεῖ, πλὴν ὦ χρὴ τὴ τάξει τῶν ἁπλῶς. εἰ ὃ ταὐὸν ἦι ᾿ εἰπεῖν τρίγωνον ἡ ἰσόπλευρον, ὡς ἄορ ὺ 

παραδειγμάτων ὁμοίως τῇ τάξει τῶν τρόπων" ὃ δ προκείμενον 35 ἔίφος, ὑπῆρχε δὲ ὃ τὰς τρᾶς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τιᾷ 
παράδειγμα τῶ τρίτυ ἐςὶ τρέτω. δείκνυῦ δὲ ὦ ὅτως. ἐὰν εἰς δύο τριγώνῳ ῃ τρίγωνόν ἐ ἐςι, δῆλον ὅτι ὁ ἐπὶ τὸ ἰσοπλεύρα δείξας 
εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτυσα τὰς ἐνὸς ἡ ἐπὶ τὼ αὐτὰ μέρη Ὑωνίας ἀποδεδεηχως ἂν εἴη ἡ ἐπὶ τὸ τριγώνι" ταὐὸν γδ ἦν εἰπεῖν τρίγω- 
δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιῆ, ἐκβαλλόμεναι ἐ ἐπ ̓ ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὼ νόν τε ᾧ ἰσόπλευρον. εἰ δὲ μὰ ὶ ταὐτόν, φησίν, ἀλλ᾽ ἕτερόν ἐξι τρε- 
μέρη ἐπὶ ἀδέτερον συμπεσῶνἢ αἱ μώξον ἐὰν ἦν τις ὡς ἐπὶ δύν γωώνῳ τα εἶναι ἢ ἰσοπλεύρῳ, ὥσπερ ᾧ “ὁ ζῴῳ τε εἶναι καὶ ὃ ἀνθρώπῳ 

ὀρθῶν ποιήση “ὃν λόγον, δοκεῖ (ἃ καθόλυ δεικνύναι, ἐκ ἔςι δὲ 40 ἕτερον, ἡ δὲ ἀπόδειξις ὡς ἐπὶ ἰσοπλεύρυ γέγονα αν ὺ ἐχ ὡς ἐπὶ τρι»- 

καθόλε, διότι ἐκ ἐν δυσὶν ὀρθαῖς ὡρισμέναις ὑπάρχει “ὃ σύμστωμα, γώνι, ὃ δὲ σύμπτωμα περὶ ὃ ἡ ἀπόδειξις ἐχ ἦ ἰσόπλευρόν ἐξα 
τῶτο ταῖς εὐθείαις, ἀλλὰ τυχὸν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαις" κἂν γδ. ἢ ἷ ἡ ἀλλ᾿ ῇ ἧ τρίγωνον ὑπάρχει, ὅ φαμεν “ὃν τοιῦτον εἰδέναι καθόλε. διὰ 
ἡμίσεια ὀρθὴ ἡ δὲ μία ἡμίσεια ἢ ὁπωσῶν ἄλλως, ἐδὲν ἧττον τύτων. ὅν δείξας πότε ἐςὶ καθόλυ ἡ ἀπόδειξις ᾧὶ πότε ἄὥ, ἐφεξῆς ὁ 
ἀκολυθεῖ “ἃ μὴ συμπίπτειν ἐκβαλλομώας τὰς εὐθείας. ἰὰ. ἴθ. ὃν κανόνα “ἦν τύτων διακριτικὸν παραδίδωσι. ἰά, (19. 

Ὧε. τῦτο τῷ πρώτυ τρόπω παράδειγμα. ἰά. ἴθ. 4 εἰπὼν “πότερον δὲ ἢ Η τρίγωνον ἥ ἢ ἰσοσκελὲς ὑπάρχει" ὺ ἀθοῖια 
41. τῷ δευτέρα τρόπυ παράδειγμα. ἰὰ. ἴῃ, θόλω δεικνύμενον, ἵνα μὴ ὡς ἐπὶ μερυῶ δέξῃ ποιεῖν, τὴν ἀπόδει- 5 

19. 9ὃἋ “ποτ αὶ χρονικῶς ἀκυςέον, ἀλλ᾽ οἱονεὶ ὁλοχερέξερον ἢ ιν, ἀνῆλθεν ἐπὶ δ καθολικώτερον, λέγων ἢ πότε κτ' τῶτο ὑπάρ- 
ἐκ ἀκριβῶς. φησὶν ὅν ὡς εἰ ὁλοχερέςξερον ἀπεδείκνυτο ἐφ᾽ ἑκάςυ, χει πρῶτον" ὅπερ ἐξηγόμενος ἐπήγωγε “ὃ “ὁ καθόλν τίνος ἡ 
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ἀπόδειξις," τυτέςι κοινῷ λόγῳ πότε γνωσόμεθα! ἐπί τινος ὅτι εἰ δέδεικ, φησίν, ὅτι δεῖ τὴν ἐπιςήμην ἐδ ἀναγκαίων εἶναι, 
χκαθόλν πορήμεϑα. τὸς ἀποδείξεις. ἰά. 18. γελοῖοι οἱ νομίζοντες ἀποδεδειχέναι, ἐὼν ἐνδέξυς ἢ ἢ ἀληθᾶς 

τ} ταῦτα ὅν εἰπὼν εἰκότως νῦν μέτεισιν ἐπὶ “ὃ λεῖπον τῆς διδα- ἡμῖν προτάσεις προτείνωσι, μὴ ἀναγκαίας δέ, ὥσπερ οἱ σοφιςαί. 
ἢ σκαλίας, λέγω δὴ διδάξαι τίνες εἰσὶν αἱ ἀνωγκαῖαι προτείσειο, ἐρωτῶντες 28 εἶ ἐπίφαῦ ὁ ὃ γεωμέτρης τὰ Ψ' γεωμετρίαν, ἢ τῦτο 

ἐξ ὧν τὰ ἀποδεοιτικὰ προβλήματα συλλογιζόμεθα. φησὶν ἦν, 5 λαβόντες, φασὶν ὅτι ἐπίςαφϑαί ἐς! “ὁ ἐπιςήμον ἔχειν, “ὃ δὲ ἔχειν 
τῶν καθ᾽ αὐὴ δεὶ εἶναι τὸς ἀποδεικτικὶς προτάσεις. δεικνύει δὲ ἐπιςήμην ἐπιςήμην ἐςὶν εἰδέναι, ὁ δὲ εἰδυὺς ἐπιςήμην ἐπίςαῦ τί 

τῶτο ὑποθετυκῷ χρώμενος συλλογισμῷ τοιΐτῳ" εἰ αἱ ἀποδείξεις ποτέ ἐςιν αὕτη" ὁ ἄρα ἐπιςάμενος οἶδὲν ὅ τι ἐςὶν ἐπιςήμη, ὁ δὲ 
ἐξ ἀναγκαίων, τὰ δὲ ἀναγκαῖα μόνα καθ᾽ αὑτά, ἐκ τῶν καθ’ γεωμέτρης ἐπίςαἢ,, ὁ γεωμέτρης ἄρα ἐπίςαῦ τί ἐςιν ἐπιξήμη. 
αὐὰὴ ἄρα αἱ ἀποδείξεις. ᾧ δῆλον ὅτι δύο τινὰ εἴληπῇ ἐν τῷ συλ- ἐνταῦθα 7) λαβόντες ἀληθῆ πρέτασιν, ὅτι ἐπίςαὮ ὁ γεωμέτρης 
λογισμῷ τύτῳ τὰ ἡγώμενα, λέγω δὴ τό τε τὴν ἀπόδειξιν ἐξ (0 ἢ ὅτι ὁ ἐπιςάμενος ἔχει ἐπιςήμην, ἢ τρίτον τὴν ἔνδοσιν ὅτι ὁ 
ἀναγκαίων εἶναι ὶ τὰ ἀναγκαῖα μόνα καθ᾽ αὐὸ εἶναι, οἷς ἀμφο- ἔχων τι οἶδεν ὃ ἔχει, ὅτως οἵον:) ἀποδίδει ώαι ἃ δέν ὃν γεωμέ- 

τέροις ἔπεἢ ἅμα “ἃ ἑπόμενον, “ἃ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι ἐκ τῶν καθ’ τρην εἰδέναι τί ποτέ ἐςιν ἐπιςήμη. ἐδείχθη δὲ ὅτι ἡ ἀπόδειξις ἐχ. 
αὐτό, ὁ ξένον δὲ τῶν συλλογισμῶν “ἃ δύο παραλαμβανεθᾳ τὲ ἁπλῶς ἐξ ἀληθῶν ἐδὲ ἐξ ἐνδόξων ἀλλ᾽ ἐξ ἀνωγκαίων ἢ οἰκείων 
ἡγώμενα" ἔςι 5 ὅτε ἑνὶ [ἃ ἑκάξῳ τῶν ἡγυμένων ἐχ ἔπε δ᾽ ἢ πρώτων τῦ ὑποκειμώνυ ἀποδενιτυοὴ γίνεῦ, ὥςε εἰ ἦν τις φύσις 
συμπέρασμα, τυτέςι “ὃ ἑπόμενον, ἀμφοτέροις δὲ ἅμα ἕπεῖ, ὡς 15 ὡρισμένη ἐπιςήμης, ἔδει “ὃν ἐπιξήμογα πάντως ἔχειν... τινὲς δὲ 
δέδεριἢ ἡμῖν ἐν ἑτέροις. ἰά. ἔ( 10 ὁ. ἐξηγϑνῦ τῦτο “ὃ χωρίον σοφιςικωτερον ὕτως. εἰ “ὃ ἐπίς αὐγαί ἐςιν 

ὯΣ: ὧν θάτερον τῶν ἀντικειμένων ἀναγκαῖον ὑπάρχειν τοῖς πραΐ- ἘΣ ἘᾺ πες ἘΠῚ ἐπίςαδ)αί ἐφι, “ὁ ἐπίςαδνς, 
μασι, λόγω δὴ τῶν κ᾿ τὲς προτέρυς τρόπους" ταῦτα ὃ ἦν τὰ ἄρα ἐπιςήμην ἔχει. ἰκέτι μενόντων ἐςὶν ἐπὶ τῦ σημαινομένυ, 

ᾧ ἄλλο ἄλλυ κατηγορῦντα, ὧν τὰ Κὲ ἐν τῷ τί ἐςι τῶν ὑποκειμέ- ἀλλὰ μεταβαινόντων ἐπὶ τὰς φωνάς, μεταβαίνοντος τῷ λόγυ. 
γων πατηγορεῖτο, υἰς τὰ κτ' ὃν πρότερον τρόπον τῷ καθ᾽ αὐτό (ὃ Ὦ ὁ Αἰ ἢ) ἐπιςάμενος ἔχει ἐπιςήμην, αὐτό φημι “ἃ ὑπὸ τῆς φωνῆς, 
Δ ζῶον ἐν τῷ τί ἐςι τὸ ἀνθροίπυ κατηγορεῖτο), τὰ δὲ ἐν τῇ τῆς ἐπιςήμης δηλέμενον» “ὃ δὲ λέγειν “ὃ ἐπιςήμην ἔχειν ἐπις ή- 
λόγῳ τῷ ἑαυτῶν τῷ δηλῦντι ὁ τί ἐςι “ὃ ὑποκείμενον, ἐνυπῆρχε μὴν ἔχει, ὀκέτι μενόντων ἐςὶν ἐπὶ τὸ σημαινομών ἀλλὰ μετα- 
τῷ κατηγορυμένῳ, ὡἧς τὰ »ὸ ὃν δεύτερον τρόπον... δέδεικἢ ἢ βενόντων ἐπὶ τὼς φωνάς, ᾧ μονονυχὶ λεγόντων ὅτι ἡ φωνὴ 
ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τρόπῳ τῷ καθ᾽ αὐτό͵ ἀμέσω τῆς ἀντιθέσεως αὐτὴ ἡ λέγυσα “ὃ ἔχειν ἐπιςήμην αὐὸ “ἃ τῆς ἐπιξήμης ὄνομά 
ὅσης, ὅτι θάτερον τῶν ἀντικειμένων ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τῷ ὑπο- 25 ἐσιν. Ἀμοσφυεξέρα δέ μοι δοκεῖ ἡ πρώτη ἐξήγησις. ἰἅ. 16. 
κειμένῳ. ἰά, ἴδ. δῆλον δὲ ὃ ἐκ τὐύτων ὅτι γελοῖοι παντελῶς οἱ τῷ ἐνδόξῳ 

2 πλείοσιν ἐπιχειρήμασι, κατασχευέζει ὃ λεγόμενον, ὧν δεύ-. κρίνοντες τὴν πρότασιν τὴν ἀποδενκτουρ, καθάπερ ᾧετο. Πρωτα- 472.. σέε:. ὙΤ' 
ἡ τεὸν ἐςι ὃ προκείμενον. ἢ ἐπεὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι λα- γέρας ἀποδεικτικὰς εἶναι προτάσεις, ἢ ταύτας “ὃν ἐπιςάμενον ᾿ Γ ΠῚ 
βὼν ὅτι δεῖ τὰς ἀποδειχτικὼς προτάσεις ἐπίς ποι, ᾧ ἐκ τύτυ δοί- ἐπιςήμην ἔχειν, “ὃν δὲ ἔχοντα ἐπιςήμην εἰδέναι τί ἐςιν ἐπιςήμη" ] 
ξας ὅτι ᾧ ἀναγκαίας αὐτὰς δεὶ εἶναι, ἐξ ὧν πάλιν συνῆγεν ὅτι ἡ 80 εἰ γδ ὁ “ὁ ἀληθὲς ἐκ αὔταρκες πρὸς ἀπόδειξιν, ἀλλὰ δέϊ ἢ ὃ 
ἐκ τῶν καθ᾽ αὐὸ ὑπαρχόντων εἰσίν, ἐντεῦθεν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς οἰκεῖον προσεῖναι ἢ τὰ ἄλλα ἃ διωρίσαμεν, «χολῇ γε “ὃ πιθανὸν ᾿ 
πα!ῖἢ τὴν ἐπιχείρησιν, ἐξ αὐτὸ φημὶ τὸ ὠποδευιτικῶ προβλήμα- ἀποχρήσει. ΤΡεδιμε, Ε. ἃ, ' 
τος αὶ τὸ συμπεράσματος, ὅπερ ἢ μᾶλλόν ἐςι σαφέςερον. εἰ δ ἀληθὲς δ᾽ 5 ὅτι πᾶν ἰσοσκελὲς τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας 125 
ἡ ἀπόδειξις τῶν ἐξ ἀνογκης ἐσὶν ὑπαρχόντων ὶ μὴ ἐνδεχομένων δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ἐκ οἰκεῖον δὲ ἐπισήμη, διότι μὴ ἐφ᾽ δ" 
ἄλλως ὑπάρχειν, τὰ δὺ ἀνωγκαῖα ἐξ ἀνάγκης ἴω 7) ἐνδέχεταί τι 35 πρώτυ δείκνυ “ὃ τοιῶτον τρῦλὴν ἡ ἀπόδειξις. ΙοᾺ. ΡΆΣ} ̓  
ἀνωγκαῖον εἰ μὴ ἐξ ἀναγκαίων συνάγειν), ἡ ἄρα ἀπόδειξις ἐξ [20 ὃ. 
ἀναγκαίων ἐςὶ προτάσεων. ἐξ ἀληθῶν Κ 5 ὁ μὴ ἀναγκαίων ἐκββῶς δὲ προσέθηκε ὰ “ὅσης ἀποδείξεως" τῶν ἡ ἀξιω-τὰ 148 
προτάσεων συλλογισμὰν γγενέωᾳ ἀληθὴ ἐνδέχεῦ, ἀποδεικτικὸν δὲ μάτων ἕξι ̓ ἐπιςήμη, ἢ ἐπιςήμονες εἶναι αὐτῶν λεγόμεθα, λόγον" 
ἀδύνατον. ἰὰ. ἔ. 20. δὲ αὐτῶν ὁκ ἔχομεν, διότι μηδέ ἐςιν αὐτῶν ἀπόδειξις, τῷ μὴ εἶναι 

Νὰ εἶτα δεσινὺς ἦι ὅτι ὥσπερ κοινή τις ἕννοιαί ἐςι πάντων περὶ ἀπο. 40 αὐτῶν πρότερόν τι ὶ ἀρχοεδέςερον. τύτων ὅν ἐπιςήμονες πῶς 

᾿δέίξεως ἡ αὐτή, λέγω δ αὶ ἐξ ἀναγκαίων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, ἄν. ἀωνι ἔμ ὸν λόγον αὐτῶν γνῶναι! 1ά. 15. 
φησὶν ὅτι ὁ μόνον οἱ πρὸς ἀλήθειαν ὁρῶντες ἀντιλέγυσι ταῖς προ- ὁ μώτοι α “Φ' πανὺς τῷ γ' ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχεν ὡς συμ- 125 
ταίσεσιν, ἐν αἷς μή ἐσ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν τῷ ὑποκειμένῳ “ὃ σῆάσμα εἴληπῶ, ὅπερ ἐξ ἀναίγκης ὑπόκεϊ" ἃ δὲ β' μέσος 5 
πατηγορέμενον, ἀλλ ἢ οἱ ἐριςυκώτερον ἕνεκεν ΑΒ ἃ ἀντι- ὅρος ὁ τῶν προτάσεων γενητοτός, δι᾽ ὃ δείκνυῦ “ὃ συμπέρασμα. 
λέγοντες, πολλάκις ἢ ἀνωγκαίας ὅσης τῆς προτάσεως ἐμποδίσαι 45 εἴ τις ὧν οἴοιτο “ὃν ἃ ἄνθρωπον ἐξ ἀνάγκης εἶναι ζῷον, τύτυ δὲ 
τῷ λόγῳ βυλόμενοι, φασὶ μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν. ἅτως ἦν αἴσιον εἶναι νομίζοι ἃ περιπατεῖν “ὃν ἄνθρωπον ἢ φιλοσοφέν, ἢ 

κοινή ἐξιν ἔννοια “ὃ τὰς ἀποδεικτικὸς μεθόδυς ἀναγκαίας δεῖν συλλογίζοιτα ὅ ὅτως “ὁ ἄνθρωπος φιλοσοφεῖ, ὁ φιλοσοφῶν ζῇ, 

εἶναι. ἰὰ, ἢ, 20 ὁ. ὁ ἄνθρωπος ἄρα ζῷον," ἐπεὶ ὃν μέσον ὅρον ἐνδεχόμενον εἴληφε, “ὃ 

:ο 
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δὲ ἐνδεχόμενον ἐνδέχεῦ ὁ ὃ μὴ ὑπάρχειν, ἐὰν ἄρα τῶτο ὑποτεθῇ ἀσαφὲς δέ ἐςι “ὃ ἐχὲν διὰ “ὃ τὴν δια! πρόθεσιν ποτὲ κα ἐντελῶς 
μὴ ὑπάρχον, εἴσε ἃ Α' ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγκης ζῷόν ἔσει, ν παραλαμβάνεν ἐπὶ τῷ μέσων" ποτὲ δὲ κατ ᾿ἴκθλεψιν τῦ α΄ ἐπὶ 
λόγον μέντοι δι᾽ ὅν ἐς! ζῷον ἐκ εἴσεῦ, τῷ μέσυ ὅρυ ἀναιρεθέντος. τὸ “ἀ σὼν»" διόπερ ὅταν λέγη “ὁμοίως ἄντε “ὃ ὅτι εἰδὴ διὰ 
ἐν λόγον δὲ ὁ μὴ ὴ εἰδὼς διότι τόδε, ἐκ ἐπίςαὮἢ ἀπ: ὁ αὐὺς ἄρα μέσων," ἡ δια' πρόθεσις ἐντελής ἐς" διὸ ὑποδιαςολὴν εἰς "δ α' 

. κα αὐὸ ἢ ἐπιςήσεδ ἢ ὑκ ἔπιςήσεῖ, ἐπιςήσεῦ Κα δ διὰ τὴν ὑπόθεσιν, 5 ποιητέον, ἰπτές διὰ ἐμμέσων. ὅταν δὲ λέγῃ “ὃ διότι ἢ δι᾽ 

εἰκ ἐπιςήσεῦ δὲ διὰ “ὃ ἐνδεχομένας λαβέΐ τὰς προτάσεις. ἰ4, ἰ5. ἀμέσων," εἰς “ἃ ( ἀπόςροφον θετέον κατ' ᾿ἤκθλιψιν τῷ α " γουμένης 
225 ἄλλο ἐ ἐπιχείρημα τῷ αὐτῷ κατασκχεναςικόν. ὃ δὲ λέγει, δυ- τῆς δια' προθέσεως, τῷ δὲ α΄ φερητικῦ μδ' τῷ μέσων παραλαμ- 

“ἐ κέμει τοιῶτόν τσ: τρία εἰσὶν ἐφεξῆς, φησί, τάν τα; ὁ γινώσκων βανομέν;, τυτέςιν ἀμέσων ὀσῶν τῶν “ἃ διότι κατασκεναζυσῶν 
ὸ ἡ γνῶσις ὼ ὃ αιλυσηύμενον: συμβαίνει ἦν “ὃν πρότερον ὅ ὄντα προτάσεων. ἰά. ἴδ. ἷ 
ἐπιφήμονα ὕξερον μὴ εἶναι ἐπιςήμονα, ἑνὸς τῶν τριῶν. τότων φθα- 10 δείξας ὅτι ἡ ἀπόδειξις ἀνωγκαία τέ ἐςι ᾧ ἐξ ἀναγκαίωντοα 
ρώτος" ἢ δ ᾧ τῆς γνώσεως σωζομένης ἢ τῦ γινώσκοντος, τῷ προτάσεων ἢ τῶν καθ’ αὐτό͵ ἐπειδὴ τῶν καθ᾽ αὐὸ ὁ δεύτερος 'δ' 
πρώγματος δὲ φθειρομένι, συμβαίνει μηκέτι εἶναι ἐπιςήμονα “ὃν | τρόπος ὑπὸ τὰ ἀχώριςα τῶν συμβεβηκότων ἀνήγετο, ἵνα μοί τις 
πάλαι ἐπιξήμονα, ἢ αὐτῷ φθαρέντος, τῷ πράγματος δὲ σωζο- ] οἰηθὴ ἐκ τύτυ καθόλν “ὃ ἀχώριςον συμβεβηκὸς ἀπόδειξιν ἔχειν, 
μέν, ἢ ἣ αὐτῷ μὴ φθαρέντος λήθης γενομώης. εἴτις ὦν, φησί, λέγοι αὐ τῦτο προσδιορίζ ῦ ἐν τύτοις ὡς ἐκ ἔςι πάντων ἁπλῶς ἀπό- 

τὴν ἀπόδειξιν ἐξ ἐνδεχομένων εἶναι, ἐπειδὴ τὺ ̓' ἀπόδειξιν ὁ ὀκ ἐν- 45 δειξις τῶν συμβεβηκότων ἀ ἀχωρίφως, κἂν ἀεὶ ὑπάρχωσι τῷ ὑπο- 
δέχεῦ ἄλλως ἔχειν, “ὃ δὲ ἐνδεχόμενον οἷόν τε ᾧ μὴ εἶν ἕἶναι, ἐὰν ὑπο- κειμένῳ, ἀλλὰ μόνων ἐκείνων ὅσα καθ᾽ αὐὸ ταῖς ὑποκειμέναις 

θώμεθα μὴ ὃν ἃ ἐνδεχόμενον, συμβήσεῦ ὃν πρὶν ἐπιςάμενον, ὀσίαις ὑπάρχει" ταῦτα δέ ἐφι τὰ ὡρισμένη ἡ μιᾷ τοὶ φύσει 
μήτε φθαρέντα μήτε ἐπιλελησμένον μήτε τῦ ὃ πράγματος ἀπολ- ὑπάρχοντα. 1ὰ. ἰδ. 
λυμόυ, μὴ εἶναι ἐπιςήμονα, ὅπερ γελοῖον, ὡς ἤδη εἶπον. ἰὰ, [.21. ἐπειδὴ εἶπε μὴ εἶναι τῶν συμβεβηρότων (ταὐὲν δὲ ἐπᾶντοα 

Τὰ ἔτι φθαρῆναι “ὃν τοιῶτον μέσον ἐνδέχεῦ, σώζεω, δὲ “ὃ συμ- 20 τῆς ἐνδέχο ὁ ἐνδεχομένης: φύσεως) ἀπόδειξιν, ἀπορεῖ ἐν τύτοις ἢ φησίν, εἰ Ὁ 
ἢ πέρασμα. ὁ δὴ διὰ τύτυ τὸ μέσυ γινώσκων “ὃ συμπέρασμα, μὴ ̓̓δέχεῦ ἀπόδειξιν συμβεβηκότων γενέονς διὼ “ἢ ἐνδέχεος, ἢ 
ἡνίκα ἂν φθαρῇ τοῦτον ὄν, ἀπολυΐλεκε “ὃ διὰ τί. καίτοι βαυμα- ἄλλως ἔχεν, ὦ ἐκ ἐξ ἀνάγκης ἕπεῦ “ἃ συμπέρασμα, διὰ τί ἦν 
ςὸν μέίοθνιθΣ τε σωζόμενον κα ἡ τῷ πράγματος σωζομένυ ᾧ “ὃν λόγον | ὅλως πρέτείηι αν πρότασιν ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων ὺ συλλογι- 
ἔχοντα “ὃν αὐτὸν μὰ ἐπίςξαχζ. ὙΒεπιεὶ, ἢ. ἅ. ζόμεθα ἢ φαΐ ἔπεχ, ταῖς τοιαύταις προτάσεσι τὰ συμπερά- 

ῖ5ε ἐπειδὴ ἔδειξεν ὅ ὅτι ἀνάγκη ἐξ ἀναγκαίων προτάσεων εἶναι τὴν 238 σματα,, αἷς ἐδείξαμεν μὴ ἐξ ἀνώγκης ἑπόμενα τὰ συμπερά- 
" ἀπόδειξιν», ἵνα μή: τις οἰηθῇ περισσῶς αὐὸν ἐρραψῳδυριέναι ἐ ἐκεῖνα, σματα; ἐπιλυόμενος ἦν τὴν ἀπορίαν φησὶν ὅτι διτοὸν “ὃ ἀναγκαῖον, 
λέγων μὴ εἶναι ὅλως ἀμφίβολον τῶτο, εἰ δέοι τῇ ὠποδεικτυῶ “ἃ Κὶ δι᾽ αὐτὴν τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν, ὁ δὲ διὰ τὴν ἀκο- 
συμπεράσματος ἐξ ἀνάγκης ὄντος, ᾧ τὰς προτάσεις τὰς τῦτο λυθίαν... “ταῦτα" μέν φησιν ἀντὶ τῷ τὼς ἐνδεχομένας προ- ᾿ 

συναγόσας ἀναγκαίας εἶναι (πῶς 75 ἐνδέχοιτο συμπέρασμα τάσεις, “περὶ τύτων" δὲ ἀντὶ τῷ τῶν ἑπομένων αὐταῖς συμ» 
ἀναγκαῖον εἶναι, ὃ μὴ ἐξ ἀναγκαίων συνῆκἢ προτάσεων!) διὰ 30 περασμάτων. Το. ΡΆΪ]. ἢ, 22 ὁ. 
τῶτο βυλεῦ νῦν δεῖξαι ὅτι καὶ περιττῶς αὐτῷ εἴρηῦ ἐκεῖνα. ὅτι ἐνταῦθα ἡ λύσις τῆς ἀπορίας, ὕτω, φησί, δεῖ ἐρωτᾶν ἡμᾶς 152 
5 “ὃ ἀποδεικτικὸν συμπέρασμα ἀναγκαῖόν ἐςι, τῦτο πᾶς τις ἂν τὰς ἐνδεχομένας προτάσεις, ἐχ ὡς ἀναγκαίας ὄσης τῆς τὸ συμ- 

ὁμολογήσειεν" ὅτι δὲ “ὃ ἀναγκαῖον καὶ πάντως ἐξ ἀναγκαίων προ- περαάσματος φύσεως διὰ τὰς προτάσεις, ἀλλ᾽ ὅτι τῷ ἐκένα λέ- 
τάσεων, αὶ πρόχειρον συνιδεῖν" δυνατὸν γ5 ἡ μὴ ἐξ ἀνωγκαίων γοντι ᾧ ἀληθῶς λέγοντι, τυτέςι τῷ τιθεμένῳ τὰς προτάσεις ὦ 
ἀναγκαῖον συναγαγεῖν. ΤΕ: ῬΆΙ.. ἢ 21 ὁ. 85 ἀληθῶς τιθεμένῳ, τύτῳ ἔπεῦ ᾧ “ὁ συμπέρασμα λέγειν ἀληϑῶς. 

155. εἰ ἐνδεχόμενον ἃ Κὶ εἴη ἃ συμπέρασμα, ὁ λέγομεν τότε Ω δὲ “ἰχ ες ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τὰ ἠρωτημένα" αὶ τῦτό φησιν 
᾿ τὰς συνακτικὰς τύτυ προτείσεις ἀναγκαίας εἶναι, ἐπειδὴ δέδεικἢ ὅτι ἐκ ἀναγκαῖον “ὃ συμπέρασμα εἶναι διὰ τὸς προταίσεις (ἀνώγκη 

ὅτι ταῖς ἀναγκαίαις πάντως ᾧ ἀναγκαῖον ἔπε “ὃ συμπέρασμα. ὃ πάντως τῶν προτάσεων ἀληθῶν ὀσῶν ᾧ τῦ χήματος ἐρρωμέν 

συμβήσεϊ δὲ τῦτο ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν διὰ “ὃ τὰς προτάσεις ἢ “ὃ συμπέρασμα συνάγεθχ) ἀλλ᾽ ὅτι ἐχ ἡ αἰτία τῷ εἶναι ἐν 
ἐνδεχομένας εἶναι" τῶτο γ) ὑπέκειτο. 1. ἴ8. 40 ταῖς προτάσεσι τῷ ἀναγκαῖον συναΐγεω, συμπέρασμά ἐςιν, ὅπερ 

75. δὰ δὲ “ὅτε ὅτε ὅτ᾽ τῶτο σημαίνει ὅτι ὅτε “ἃ διότι ἀπο- δεὶ ἐν τοῖς ἀποδεικτικοῖς εἶναι συλλογισμοῖς. 14. 15. 

τ δεδειχωὸς ἔςαι ὅτε “ὃ ὅτι. ἢ γάρ, ὡς ἑξῆς ἐρεῖ, τῶν συλλογισμῶν οἱ δοκεῖ ἐνταῦθα ταὐτολογεῖν ὁ φιλόσοφος" ἃ ἡ εἶπεν ἀνω- 15. 
ἢ ὃ ὅτι κατασκευάζωσιν οἱ δὲ “ὃ διότι, ἢ τῶν “ὃ ὅτι κατασχευα- τέρω, ταῦτα ᾧ ἐνταῦθα φησι, λέγω δὴ ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ τὴν ἀπά- 35 
ζόντων οἱ μέν εἰσιν ἐξ ἀμέσων προτάσεων οἱ δὲ ἐξ ἐμμέσων" δειξιν ἐξ ἐνδεχομένων εἶναι προτάσεων, ᾧ ταῖς αὐταῖς κατα- 
ὁμοίως ὺ; τῶν ἂὸ διότι, ΙΟΆ. ΡΆΠ, Ε, 22. 45 σκεναῖς πάλιν κέχρηἢ. ἀὶ μάτην δὲ τῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ βύϊλεἢ 

724. ἐν ἢ τοῖς ἑξῆς, ὅπερ εἶπον, τό τε ἔμμεσον ἢ ἄμεσον ἢ ἐπὶ ἐντεῦθεν ἡμᾶς διδάξαι ὅτι δεῖ τὴν ἀπόδειξιν ἐξ οἰκείων τῶν καθ᾽ 
16. τ ὅτι αὶ ἢ τῷ διότι ἐςὶ φησίν" ἐνταῦθα δὲ διαςέλλει, ᾧ ὃ καὶ ἄμεσον ἕκαςον γόος περὶ ὅ ἐςι “ὃ πρόβλημα ᾧ τὰς προτάσεις λαμβάνειν, 

ἐπὶ τὸ “ὃ διότι ἑκατασκευάζοντος ἔταξε, “ὃ δὲ ἔμμεσον ἐπὶ τὸ “ὃ ὅτι. ᾧ μὴ ἀποδεικνύναι τι γεωμετρικὸν θεώρημα, εἰ τύχοι, ἐξ ἀριθμη- 
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τικῶν προτάσεων λαμβάνοντα. διὰ τῦτο 5 ἔλεγεν ἀνωτέρω ὅ ὅτι βωμῷ ἕτερον κύβον ἴσον. ἡ τῶν δύο κύβων συνθήκη “ἃ τὸ 
ὁ πᾶν ἀληθὲς οἰκεῖον ὠποδείξει, ἀλλὰ “ὃ πρῶτον τῷ οἰκείν γόυς κύβυ χῆμα ἠλλοίωσε" γέγονε ϑε ἀντὶ κύβυ δοκίς. τῷ λοιμῷ δὲ 

περὶ ὃ ἀποδείχνυ. τῶτο δὲ δείκνυσιν ἐκ τὸ προσλαβεῖν ὅτι ἐκ μὴ παυσα ρον ἔχρησεν ὁ θεὸς μὴ πεποιηκέναι αὐτὲς “ὃ προ- 
τῶν καθ᾽ αὐτό εἰσιν αἱ ἀποδείξεις. διὰ τῶτο ὧν πρότερον ἡμᾶς τςαχθέν" ὁ Κὶ ἢ) προσέταξε διπλασιάσαι “ὃν κύβον, τυτές βω- 
ὑπομιμνήσκει τῶν ἀποδεδειγμένων, ὅτι. ἐκ τῶν καθ᾽ αὐὺ ἡ τῶν 5 μὸν κατασκευαΐσαι κυβικὸν τῦ προτέρυ διπλαΐίσιον, οἱ δὲ κύβον . 
ἐξ ἀνάγκης. αἱ ἀποδείξεις. ἰὰ, , 28. ἐπὶ κύβῳ ἐπέθηκαν. ἦλθον ἦν πρὸς Πλάτωνα ζητῶντες μέθοδον, - 

1520. τύτυ δὲ παράδειγμα τίθησι τὺς διὰ σημείων συλλογισμείς, ) πῶς ἂν “ἐν κύβον διπλασιάσαιεν. ὁ δὲ πρὸς αὐτύς φησιν, ἔοικεν . 
δι τινες τὰ αἴτια ἐκ τῶν αἰτιατῶν συλλογίζον;" ἐκ 2 τῶν δια- ὑμῖν ὀνειδίζειν ὁ θεὸς ὡς ἀμελῶσι γεωμετρίας" ὁ δὲ τὸ κύβυ δὲ- 
φόρων φωτισμῶν τῆς σελήνης ὸὺ σφαιροειδὲς, αὐτὴν ἔχειν σῶμα πλασιασμὸς εὑρεθήσεῷ, φησίν, εἰ δύο εὐθειῶν δύο μέσαι ἀνάλογον 

σι, ἢ ἐκ τῷ καπνὸν φαίνενχ, ὁ πῦρ εἶναι. τῶτο δ εἰ ἢ ι εὑρεθεῖεν, ἡ τῶτο “ὃ πρόβλημα τοῖς μαθηταῖς τ 
μυριάκις ἀεὶ ὑπάρχει ταῖς δεικνυμένοις, ἐκ ἔςιν ἐπὶ τύτων ἀπό- οἵτινες ἢ περὶ τέτυ γεγράφασιν, ὡς δεδύνηῦ ἕκαςος, ὧν ἐδὲν 
δεῖξις, ὅτι μὴ ἐξ αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλογίζονῷ, μηδὲ ἐκ τῶν περισώζεῦ μέχρι τ νῦν. ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ὁ γεωμέτρης περὶ τύτυ βῷ 
πρώτων τὰ δεύτερα, ὅπερ δεῖ τὴν κυρίως ἔχειν ἀπόδειξιν, ἀλλ σημήνατο" δύο Κὶ 75 δοθεισῶν εὐθειῶν μέσον ἀναΐλογον εὑρεῖν, 
ἀνάπαλιν. ἰὰ, ἴθ. ἐξέθετο τὴν ἀπόδειξιν" ὁμοίως δὲ ὁ ἐν τῷ πορίσματι τῷ λγ΄ τῷ 

ΓΝ δείξας ὅτι ἡ ἐπύδειξις ἀναγκαία τέ ἐςι κα ιὸ ἐξ ἀναγκαίων, δ 15 πρώτ, τῶν σερεῶν, ὡς ἐὰν ὦσι τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ἐφεξῆς, 

38. ὅτι τὰ καθ᾽ αὐτὰ ἀναγκαῖα, ἐντεῦθεν, ὥσπερ εἶπον, πόρισμά ἔξαι ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τετάρτην, ὅτω ὃ ἀπὸ τῆς πρώτης ςε-' 
τι συνάγει “ὃ νῦν δεικνύμενον. τῦτο δέ ἐςιν ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ τὰς ρεὲν παραλληλεπίπεδον πρὸς “ὃ αὐὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας, “ὃ ὅμοιόν - 
ἀποδέξας τὰς ἄλλῃ τυὶ ἐπιςήμη ἐφαρμοζέσας ἐφαρμόσαι κα ὺ ἐπὶ τε ὺ ὁμοίως ἀναγραφόμενον. τὸ μέντοι ᾿Απολλωνίν τῷ ΠΠεργαίν »(ζ,....., 

᾿ ἄλλη. «« νῦν Κα ὅτως ὁλοχερές ερόν φησιν ὅτι δυναὺν τοῖς αὐτοῖς ἐςσὶν εἰς τῶτο ἀπόδειξις, ὡς Παρμενίων φησίν, ἣν ὃ ἐκθήσομεν 3 «ν Ν 
ἀξιώμασιν ἐπὶ λαφόρων ἐπιςημῶν χρήσαι, προϊὼν δὲ ἀκριβο- 20 ἔχυσαν ὅτως. ἰὰ. 18. ΝΣ ρίφυν 
λογήσεϊ περὶ τύτυ. 1. ἴδ. ᾿Αθηναίοις λοιμώξασιν ἔχρησεν ὁ θεὸς ἀπαλλωγήσενχ, τὸ 

1.5 γένος “ἃ ὑποκείμενον τῇ συμδεράσματός φησιν, ὥσπερ πολ- λοιμῶ, εἰ “ὃν βωμὸν διπλασιάσυσιν" ἦν δὲ ὅτος κύβος. οἱ δὲ 
Δ-λαχῦ εἴωθε λέγειν. Ἰὰ, ἔ, 23 ὁ. λαβόντες ἕτερον κύβον ἴσον ἐπιτεθείκασι τῷ βωμῷ. τῷ λοιμῶ δὲ 
τ) τῦτό φησο. ὸ τὰς ἐλάττυς προτάσεις ἐπί τινων ἐπιστημῶν μὴ παυ θα μδ ἔχρησεν ὁ θεὸς μὴ πεποιηκέναι αὐτὸς “ἃ προςαχ- 
“ ἐνδέχεςς, τὰς αὐτὰς λαβεῖν, ἐρῶμεν ," ταῦτα" δειχθήσεῦ͵ 2) 25 θέν" ὁ αὶ προσέταξε διπλασιάσαι “ἦν βωμόν, οἱ δὲ κύβον ἐπὶ 

ὅτι ἐνδέχεϊ ἐν ταῖς ὑπαλλήλοις ἐ ἐπιήμαις τὰς εἰλημμώας ἐν τὴ κύβῳ ἐρῶ, ἢν ἦλθον πρὸς Πλάτωνα λέγοντες, πῶς ἂν “ὃν 

μερικωτέρᾳ ἐπιςήμη προτάσεις, ταύτας ᾧ ἐν τὴ καθολικωτέρᾳ κύβον διπλασιάσαιεν; ὁ δὴ πρὸς αὐτὸς φησιν, ἔοικεν ὑμῖν ὀνειδί- 
λαμβάνειν. ἰὰ. 1». ζειν ὁ θεὸς ὡς ἀμελῦσι γεωμετρίας. τὴν δὲ τῷ κύβυ δίπλωσιν 

εν ἃ "ἀεί" ἀντὶ τὸ καθόλι παρείληπῦ. τυτέςι, καθόλω ἐπὶ εὑρεθήσεο)αί φησιν, εἰ δύο εὐθείαις δύο μέσαι ἀνάλογον εὑρεθῶσι. 
Τ. χάσης ἀριθμητικῆς ἀποδείξεως “ἃ αὐὸ γώος παραλαμβάνεῦ. 30 ἢ τῶτο “ὃ πρόβλημα τοῖς μαθηταῖς προεβάλλετο" καί δ: γῶν 
ὰ. [. 24. τῶν μαθητῶν περὶ Τῆς τύτων εὑρέσεως γεγράφασιν. ᾿' 

15 προείληπῇ δὲ ὅτι καθ᾽ αὐὸ δεῖ ἡὶ τὸς ἄκρυς ἀλλήλων κατη- γεωμέτρης ἔδειξεν ὅτι τριῶν εὐθειῶν ἀνάλογον ἀσῶν, ὡς ον ἡ 

τ ρορῶῶχ, ᾧ ὃν μέσον τῷ Κα ὑποκεῖδι, τῦ δὲ κατηγορεῖδκ," ὥςε εἰ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, ὅτω “ὃ ἀναγραφόμενον τετρώγωνον πρὸς ὃ 
μὴ ἐκ τὸ αὐτὸ γένυς παραληφθεῖεν, ἐκ ἔσον. καθ᾽ αὐὴ ἀλλήλοις ἀπὸ τῆς δευτέρας. ἰὶ μέντοι παραδέδωκε μέθοδον, πῶς ἂν δύο 

ἐδ ν ἀλλὰ »' συμβεβηκός. ἰά, 15. 35 εὐθείαις δύο μέσαι ἀνάλογον εὐρεθῶσιν. ἐν ὅν τοῖς ἐπιπέδοις 
Κ᾿ ὃ δεικνύναι ὅτι τῶν ἐναντίων μία ἐπιςήμη, ἐκ ἔσιν ἁπλῶς ἔδειξεν ὅ ὅτι ὡς ἔχει ἡ πρύτῃ πρὸς τὴν τρίτην, ὅτω “ὃ ἀπὸ 

ἴδιον γεωμετρίας, διότι μὴ ἐκ τῶν ὑποκειμένων τὴ γεωμετρίᾳ τῆς πρώτης τετράγωνον πρὸς αὶ ἀπὸ τῆς δευτέρας. οἷον ἔξωσαν 

εἐλημμένι εἰσὶν οἱ ὅροι, γάλαν δὲ διαλεκτικῆς, ἥ ἥτις τὴν πρώτην τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον, ἡ Καὶ ἡ, ἡ δὲ δ΄, ἡ δὲ β΄. ὡς δ ἔχει ἡ τῶν 

μιμεμένη φιλοσοφίαν τὰ πάντα πειρᾶ) δεικνύναι, ὥσπερ πάντων ὀκτυὸ πρὸς τὴν τῶν τέσσαρων (διπλασίων γάώρ ἐς»), ὕτως ἔχει ὦ 
αὐτῇ ὑποκειμένων. ὁμοίως ὅτι ἐδὲ οἱ δύο κύβοι κύβος γεωμε- 40 ἡ τῶν δ΄ πρὸς τὴν τῶν β΄. διπλασίων δ ᾧ αὕτη. ἡ διὰ τῶτο ὡς 
τρας ἐν Ἡλεῖτε ἀποδεῖξαι, σερεομετρίας δὲ μᾶλλον. Ὑδωμεν ἔχει ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, ἥ τε τῶν ὀκτὼ πρὸς τὸ τῶν δύο 
τρία Κ' ἢ περὶ τὰ ἐπίπεδα ἔχει τὴν σκέψιν, φερεομετρία δὲ περ (ἔςι χ  Τετραπλασίων), ὦ ὅτως ἔχει ἡ “ὃ ὠπὸ τῆς πρώτης τιν 
τὰ ςερεά- κύβος δὲ ὑποκείμενον τῇ φερεομετρίᾳ. “ἃ δὰ “οἱ δύο Ὑωνον, ὅπερ ἐξὶ ξδ΄, πρὸς “ἃ ἀπὸ τῆς δεντέρας, ὅπερ ἐεὶν ις΄. ἔχει 
κύβοι κύβος" τῶτό φησι, πῶς οἷόν τε ὃν κύβιν διπλασιάσαι ἡ ὅν “ὁ τῶν. ξδ΄ πρὸς ἃ τῶν κφ “ἣν τετραπλασίονα λόγον" τετρα- 
πάλιν μένειν “ὃ τῷ ὃ κύβυ αὔμα. ἔοικε δὲ διὼ τύτυ τὴν πολυθρύλ- 45 πλλσίαν ν γάρ ἐςι ἢ ἡ πρώτη τῆς τρίτης, ἡ τῶν η΄ τῆς τῶν β΄. 
λητον αἰνίττειχ, ἱςορίαν. Δηλίοις Ὁ λοιμωώξασιν ἔχρησεν δ Απόλ- ὅτω ἦν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἔδειξεν, ἐν δὲ τοῖς φερεοῖς ὃ καθολικυ- 
λων ἀπαλλαγήσεω!ς τῷ λοιμῶ, εἰ “ὃν βωμὸν διπλασιάσυσί κυ- τερον, ὅτι ὡς ἕξιν ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, ὅτω “ὃ ἀπὸ τῆς πρώ- 
βιχὸν ἔχοντα χὴμα. οἱ δ᾽ ἐπῳκοδόμησαν προϑέντες τιῷ προτέρῳ της δοθὲν τετράγωνον πρὸς “ὃ ἀπὸ τῆς δευτέρας. τύτων ἦν ὅτως 

Ὑ ρὰ 
υδλυ ἐσέ" 
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ἐχόντων, εἰ εὑρεθῶσιν εὐθείαις δύο δύο μέσαι ἀνάλογον, ὡς ἔχει καθόλε" ᾧ 2) εἴρη “ἐὰν ὦσιν; ἐχ ὅτι δεῖ πάντως εἶναι τοιαύτας. 
ἡ πρώτη πρὸς τὴν τετάρτην, ὅτως ἕξει “ὃ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς “ὃ ἔπειτα ἐπὶ τῶν τοιύτων ἐδὲν κωλύει μὴ ὃ φύσει ὶ καθόλυν πρῶ- 
ἀπὸ τῆς δευτέρας. εὑρίσκεῦ δὲ “ὃν τρόπον τῦτον, οἷον ὑποκείίΠω τον ὑπάρχειν ἐν τῷ συμπεράσματι, ἀλλὰ ὃ πρῶτον τῶν δυνα- 
δύο δοθεισῶν εὐθειῶν δύο μέσας; ἀνάλογον προσευρεῖν, ἔξωσαν μένων ἀποδειχθῆναι. αὶ ἴσως ἀντιλέγων τῦτο λέγει ὁ ̓Αλέξαν- 

δὲ αἱ δοθεῖσαι δύο αἱ αβ' βγ΄, ὧν δεὶ δύο μέσας ἀπθογο προ- 5 δρος. ἄμεινον δὲ μὴ σφόδρα ἀκριβολογάοι, μηδὲ διαιρεῖοχ, νομί- 
σευρεῖν. ἐκβεβλῴλωσαν αἱ βε βγ' ἐπὶ τὰ ζη, ὺ τν ΑΝΈΚλ ζειν ᾿Αριςοτέλην ὅτω, “ὃ καθόλν Κ' ἐν τῷ συμπεράσματι δῶν 

ρω)ὼ ἐπὶ “ὃ βδ΄ ὀρθογώνιον, ᾧ ἤχθω διάμετρος ἡ ἡ αγ΄, ἡ ἐπὶ ὑπάρχειν, ὁ καθ᾽ αὐὸὴ δὲ ἐν ταῖς προτάσεσιν" ὅτε δ διαρρήδην 
τῆς αγ΄ γεγράφθω ἡμρούκλωον ὃ αδεγ΄, ἢ διὰ τῷ δ΄ σημείν πὸ ὺ φανερῶς τῶτο εἴρηῷ, ὃ ὅτε δυναὲν σωζεῶζ “ὃ καθόλυ πρῶτον 

ἤχθω εὐθεῖα ἡ ζη. ὰ ὅτως ἔξει τὴν ζδ' ἴσην εἶναι τὴ εη. λέγω ἐν τῷ συμπεράσματι, εἴ γε ἐκ τῶν καθόλω δεικνύοιτο" δῆλον γδ 

ὃν ὅτι αἱ δύο αἱ γη αζ' ἴσαι ὅσαι τῶν αβ' βγ' μέσαι ἀνάλογον τ ὡς ἀναγκη ὁ κατηγορύμενον τῷ μέσῳ πρῶτον ὑπάρχειν, “ὃ δὲ 
εἰσίν. ὕ5:} Ἷ δε' τῇ ἢ αβ.. ἔσο ἄ ἀρὰ ὡς ἡ αβ' πρὸς τὴν βγ΄, ὕὅτως ὡς ἀποδεικεὸν πρῶτον ὕτως εἶναι “ὁ συμπέρασμα καθόλω. περὶ 

ἡ γη πρὸς ἐὰν ζα' καὶ ὶ ἡ ζφ' πρὸς τὴν βΥ. ἐπεὶ 75 ἴση ἐσὶν ἡ ζὃ΄ Κ' ὄν τῦ' πρώτυ συμπεράσματος, ὃ συνώγεϊ ἐκ τῶν ἀμέσων 
τὴ εη΄, κοινὴ δὲ ἡ δε, ἴση ἄρα ἐςὶν ἡ ζε' τῇ δη. ἴσον ἄρα “ὃ προτάσεων, ἴσως ἂν λέγοιτο πιθανῶς" περὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς ἢ ἐκ 

ἀπὸ τῶν δη΄ ηε΄ τῷ ὑπὸ τῶν εἶ' ζδ΄. ἀλλὰ “ὃ β' ὑπὸ τῶν δη ἡε προδεδειγμένων συναγομένων πῶς ἂν ἔτι χώραν ἔχοι λοιπόν, ὁδὲ 

ἴσον ἐςὶ τῷ ὑπὸ τῶν βη΄ ηγ΄, ὡς ἐν τοῖς ἡμικυκλίοις ὠἀποδέδεικ), 15 γ5 ὡς ὠποδεικτὰ πρῶτα ἐκεῖνα." ὥςε ἢ πάσας τὰς τοιαύτας ἀπο- 

αὶ δὲ ὑπὸ τῶν εζ' ζδ' ἴσον ἐςὶ τῷ ὑπὸ τῶν βζ' ζα΄. καὶ ἐπεὶ δέ. δείξεις παραγραπτέον τὺς “ὃ καθόλω νομίζοντας ἐξ ἀνάγκης ὑπαίρ- 
δεικἢ ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ τὸ ἔκτυ τῶν ςοιχείων ὅτι τῶν χειν τῷ συμπεράσματι, ἣ συγχωρητέον ᾧ “ὃ. καθόλυ περὶ τῶν 
ἰσοπλεύρων ᾿ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ προτάσεων λέγεῶᾳ, καθάπερ “ὃ καθ᾽ αὐτό, ἡ περὶ προτάσεων δὰ 
πλευραὶ αἱ περὶ τὼς ἴσας γωνίας, ὡς ἔςιν ἡ βζ' πρὸς τὴν βη, τῶν πρώτων ᾧ ἀναποδείετων, εἰς ὡς ἀναάγεῦ ἡ ὠπόδειξις." ἡ δ 
ὅτως ἡ γη πρὸς τὴν αζ΄. ἀλλ᾽ ὡς ἡ βζ' πρὸς τὴν βη, ὅτως 10 ἀκρίβεια τῆς ἀποδείξεως ἐν τοῖς λήμμασιν " τῷ δὲ συμπεράσματι 

τε ζα' πρὸς τὴν αδ' ἢ ἡ γδ' πρὸς τὴν γη. ᾧ ὧδ ἄρα ἡ γὸδ ἀποχρήσει “ὃ ἐκ τοιύώτων συνάγεῶςζ, πρὸς “ὃ γίνε, ἀναγκαῖον “ὃν 
πρὸς τὴν γη, ὅτως ἥ τε γη πρὸς τὴν αζ' ἡ ἡ ζα' πρὸς τὴν βγ. συλλογισμόν. τῦτο ᾧ αὐὺς ᾿Αριςοτέλης δῆλον ποι» εἰπὼν δ 

δύο ἄρα δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν αβ' βγ΄, εὕρηνἢ δύο μέσαι ἀνα΄-. ὅτι “ἐὰν ὦσιν αἱ προτάσεις καθόλι," ὑχ ὅτι ἔςι καθόλυ ἢ “ὃ συμυ- 
λογον αἱ γη΄ ζα΄. ἰά. ἢ. 117 ὃ. πέρασμα ἐπενήνοχεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἀΐδιον. ἢ τοίνυν ταῦτα ῥητέον, ἢ 

15) παραδείγματος δὲ ἕνεκεν τὴν εὐθεῖαν εἶπε καλλίςην τῶν 25 ὅτι δυνατὸν ἄμφω καθόλω ὑπάρχειν, ᾧ “ὃ ἐν τῷ συμπεράσματι 
ἸΣ γραμμῶν" τὴν ὃ περιφέρειάν φασι τῶν γραμμῶν εἶναι καλλί- δεικνύμενον ᾧ ὃ δι᾽ ὅ δείκνυ, οἷον τῷ τριγώνῳ ᾧ “ὃ δύο ἔχειν 

ςὴν διὰ ὃ ὁμοιομερῆ εἶναι ἢ πᾶν μέρος αὐτῆς παντὶ μέρει ἐφαρ- ὀρθάς, ὅπερ ἐςὶ “ὃ δευινύμενον, ᾧ “ὃ τὴν ἐκὸς ἴσην εἶναι δυσὶ ταῖς 
μέζει. ὁμοίως ἢ εἰ λέγοιτο ἡ εὐθεῖα ἐναντία τὴ περιφερείᾳ, δὲ ἐνὸς ὺ ἡπενάντίον; ὅπερ ἐεὶ δι᾽ ὃ δείκνν)δ. ταῦτα Κα ἦν ἀναγ- 
τῶτο ὃ Ὑεωμέτρης ἐπισκέψεϊ" αὶ δ ἢ γραμμαὶ ὑπάρχει αὐταῖς καῖον ἦν διὰ “ὃ χρήσιμον ἐξεργάσας, ὙΒεπιῖδι. ἢ, 5. 
ἢ ὃ κάλλος ἣ ἡ ἐναντιότης" πολλοῖς δὰ ἢ ἄλλοις ταῦτα ὑπάρχει. 30 τυτέςιν ἧς αἱ προτάσεις καθόλν λαμβάνονῇ. εἶτα ἐπειδὴ το, 75. 

ὥςε καὶ παραλήψεῦ, ἡ γεωμετρικὴ ἐπιςήμη τὰ “τοιαῦτα ὡς μὴ πάσης ἀποδείξεως καθόλω δεῖ εἶναι τὰς ρληδσμ αἷς πάντως ἢ 
ὄντα οἰκεῖα μηδὲ πρῶτα τῷ ὑποκειμένυ γένυς" ταῦτα ἡ) ὑπάρ- ἀϊΐδιον ἔπε “ἡ συμπέρασμα, προσέθηκε “ὃ “ἃ τῆς ἁπλῶς εἰπεῖν 
χυσι ταῖς γραμμαῖς ὡς κοινόν τι. ἰά. ἢ, 24 ὁ. ἀποδείξεως:" τοτέςι κοινῷ λόγῳ πάσης λοι ἀποδείξεως ἀϊδιόν 

155. κοινὰ γδ ταῦτα ἢ πλείοσιν ὑπάρχοντα γένεσιν, ὥςε παρα- ἐςι “ὃ συμπέρασμα. ΙοΒ. ΡΆΪ]. Ε. 2 ὁ. 
τ: τηρητέον εἰς τὸς ἀποδείξεις ἢ τὸς τόπους ἐκείνως τιὺς πολυχρήςυς 35 καλῶς ὑκ εἶπε »' συμβεβηκός, ἀλλ “ὥσπερ κϑ' συμβε- 155 

ὃς ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς παρειλήφαμεν, λέγω δὲ τύς τε ἀπὸ τῶν βηκός." τῷ 75 ὅτι Ἰξωκράτης ζῷον ἀπόδειξις Κα ἐκ ἔςαι, διότι 
ἀντικειμένων ὺ τῶν ὁμοίων ἢ τῶν συςείχων" πολύκοινοι γδ ἢ φθερὲν ἃ ΣΞωκράτης " τρόπον δέ τινα ψ συμβεβηκὸς ἂν λέγοιτο 
ἐδὲν ἔχοντες οἰκεῖον ἐδὲ προσεχὴς ἑνὶ γένει. ὙΠοπιΐοι. ἢ ἀ δ. αὐτῷ ἡ ἀπόδειξις εἶναι, ὅτι ἐφ᾽ ὅ ἐςὶ κυρίως ἡ ὶ ἀπόδειξις, τῶτο ἐκ 

75) ἐντεῦθεν βύλεῦ) δεῖξαι ὅτι ἐδὲ ἑνὸς τῶν φθαρτῶν ἐνδέχε ἔςι Σωκράτης, λέγω δὴ ὁ ἔμψυχον αὶ αἰϑητικόν, ὃ καθ᾽ αὐὸ ἢ 

᾿ἀπέδειξν εἶναι. δεικνύει δὲ τῦτο ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων. 40 πρώτως ἐςὶ ζῷον ἀν ΓΝ συμβεβηκός, τῶτο ὑπάρχει ὁ ξω- 
εἰ ἡ ἐκ τῶν καθ᾽ αὐὸ ἡ τῶν ἐξ͵ ἀνάγκης ὑπαρχόντων αἱ ἀποδεί- χράτης, ἀλλὰ ποτέ, διὰ τῶτο καὶ κυρίως κ᾽ συμβεβηκὸς ὁ Ὑπὸ 
ἕξεις, ἐχ οἷόν τε τῶν φθαρτῶν τι ἀποδεικνύναι" τὰ ὃ φθαρτὰ ὁ κράτης ζῷόν ἐςιν, ἀλλὰ τρόπον τινὰ Ψ' συμβεβηκός, διότι ἡ 
τῶν ἐξ ἀνάγκης ὑπαρχόντων ἀλλὰ τῶν ποτὲ [ὦ ποτὲ δ᾽ ὅ. 1Ἰο!. ἀπόδειξις ἐπ᾽ ἄλλυ ἐςὶ κυρίως, καθ᾽ ὅ προσεχῶς ἃ ζῷον μι 
Ρμ. αὶ 24 ὁ. Ὑορεῖ, οἷον τῷ αἰϑητικῶ δι’ ἐκείνυ δέ, ἔς ἂν ἦ ἥ Σωκράτης, λέ- 

ἐνταῦθα τοίνυν σκεπτέον “ὁ συμπέρασμα πῶς πρῶτον κα- 45 γοιτ᾽ ἂν ἀποδείκνυθχ, ὅτι ἔςι ζῷον" ἃ δὲ μὴ ἀεὶ ὃν τρόπον τινὰ 
᾿ βόλυ, ἐφ᾽ ὧν αἱ προτάσεις πρότεραι καθόλε" καὶ ἡδ ἂν “ὁ πρῶτον τοῖς κ' συμβεβηκὸς ἂν εἴη. διττῶς δὲ φέρε ἡ γραφή" τὰ Κἃ 

ὑπάρχοι ἐν τῷ συμπεράσματι, εἰ προτέροις ὑπάρξει τοῖς λήμμα- "5 πλεῖξα τῶν ἀντιγράφων ἔχυσιν “ὅτι τῷ καθόλν αὐτῷ ἐςίν," 

σιν. ἣ πρῶτον μὲν ἐκ ἀεὶ τὰς προτάσεις ἀναγκαῖόν ἐςιν εἶναιι τινὰ δὲ “ὅτι ὁ καθόλυ αὐτῷ ἐςίν "ἢ ἢ ἡ αὶ δευτέρα γραφή, καὶ 

τ - 
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λέγυσα “αὶ καθόλι," σαφεςέρα ἂν εἴη" συτέονν ἐπεὶ μὴ καθόλν μέν ἀγαλαπίησαι ζέεν ἃ περὶ. τὴν καρδίαν αἷμα, ζέι ἃ ἦα τὸ 

σὲ εἶναι φωρῳ ζῷον (μαδδν δίνὶ πρωτως ὺ παντὶ ἡ ἀεὶ δεῖνος “ὃ περὶ τὴν καρδία ἀτμα: " ἰδὼ γῶν ἐν τύτοις τῷ ' ἀπὸ τῷ 
τῷ ὑποκειμένῳ ὑπάρχον), ἡ δὲ ὁ ἀπόδειξις τῶν τοιότων. “ὃ δὲ εἴδυς ὁρισμῷ εἰς ἀρχὴν τῆς ΜΟῚ ΝΗς ἐχρησαίμην, “ἐν δὲ ἀπὸ τῆς 
“ἀλλὰ ποτὰ ᾧ πῶς, τυτέςιν ὅτι ποτὰ τῷ ἸΣωκράτυς ὃ ζῷιν ὕλης συμπέρασμα ἐποιησάμην ἀποδείξεως. ΤΟΙ. ΡΒ]. (. 25 ὃ. 

κατηγορεῖς, ἔς ἂν δηλονότι ἦ ὁ Σωκράτης. ὃ δὲ “ὁ πῶς" 5 ἐπειδὴ εἶπε τῶν φθαρτῶν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν, ζητεῖ περὶ τῶντ5 
ὅτι καὶ πρώτως ἐδὲ καθ’ αὐὸ ὁ ἸΣωκράτης ζῷον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ πᾶς ἀϊδίως (' γινομένων, φθειρομένων δὲ κ᾽ “ὃ μὴ συνεχῶς ἀλλὰ δ 
ἄνθρωπος ζῷον, πᾶν δὲ αἰο)ητικὸν ζῷον, ὁ δὲ ξωκράτης ἢ ἄνδρας διακόπτειν, χρονικοῖς διαςήμασιν, οἷον ἔξω περὶ σεληνιακῆς ἐκλεί- 
πος ἢ αἰδγητικός, διὰ τῶτο ὁ Σωκράτης ζῷον. δεῖ δὲ τὴν ἀπό- ψεως" εἰ 7) ἑκάςη τῶν ἐκλείψεων φθαρτή ἐ ἴα (ὀλέπισι, δ ἡ ἡ 

δειξιν καθ᾽ αὐὴ πρώτως τῷ ὑποκειμένῳ ὑπάρχευ. ἡ δὲ ἑτέρα. σελήνη. πάλιν φωτίζεῦ), πῶς ἐπὶ τύτων φαΐ, ἀπόδειξιν εἶναι; ὺὸ Ἱ 

γραφὴ ἡ λέγυσα “ὅτι τὸ καθόλι αὐτὸ ἐςί" “ὃ ἀντὶ τῦ κτ' πανὸς 40 φησὶν ὅτι ἑκαΐςη Κὶ τῶν χ᾽ μέρος ἐκλείψεων ἐκ ἀποδεικτή, ἐπεί-- 
βυύλεῦ, δηλῶν" τυτέςιν ἐπειδὴ πᾶς ἄνθρωπος ζῷον, διὰ τῶτο ἡ περ ἐςὶ γενητὴ ἢ φθαρτή, ἡ ἡ δὲ ἀπέδειξις ὁ ἐχ ὡς ἐπὶ τῆσδε τῆς 

Σωκράτης ζῷον" παντὶ γδ ἀνθρώπῳ “ὃ ζῷον. δυναὺν ἦν ἦν ἐκλείψεως γίνεῦ τῆς τ τήνδε τὴν ραν Ὑινομένης, ἀλλὰ »' ὲ 

τὴν φθαρτὴν πρότασιν αὶ κῷ' συμβεβηκὸς τῷ ὄντι λαβεῖν, ὡς εἰ κοινὸν εἶδος τῶν ἐκλείψεων τῶν ὅσαι ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἐμπίπτυσιν 
ἐλέγομεν ὁ ἸΞωκράτης λευκός ἐ ἐσιν- ἀλλ᾿ ἵνα τῶν φθαρτῶν προ- αἰτίαν. ἰὰ. 15. - 
τάσεων τὰς ϑλλῷ ν ἐγγιζύσας τῇ ἀποδείξει παραλαίβη, διὰ τῦτο 15 ἔτι ἡ ὃ τῶτο προςίθησι τοῖς περὶ ἐπιςήμης δεδενγ μένοις, ὅ' ὑμρτῳ 

παρέλαβε τὰς θσιώδη ἐχύσας ὃ ἂν κατηγορόμενον, οἷον ὅτι ὁ ξω- ἐκ ἀρκεῖ εἰς ὃ ἀρσσαὶ ἀπόδειξιν “ὃ ἀληθεῖς τε ἢ ἐμίανε λαβεῖν 
κράτης ζῷον, ἤ ἥ τι ταῦτον: ἡ δι τῶτο, ἐπειδὴ τοιαύτας ἔλαβε προτάσεις, ἀλλὰ οἰκείας τῷ ὑποκειμένυ ἀποδεικτικὰς εἶναι ἐπι- 

τὰς προτάσεις, εἶπε “ὃ υὗσπερ Ψ συμβεβηρός. ἰά. 15. χήμας. ἰά, ἴδ. 
155: ἐκεῖνο δὲ ᾧανερόν, ὡς εἴπερ ἀΐδιον ἕνα δᾶ ὁ συμπέρασμα τί ἦν ἐξὶν ὃ προσλάμβάγων ὁ ὁ Βρύσων ᾧετο τετραγωνίζειν τον 
ΣΑΣ ν ταῖς ἀποδείξεσιν, ὀδενὸς ἀπόδειξις ἔξαι τῶν φθαρτῶν, ἐδ᾽ ἐπι- 10 “ὃν κύκλον; δὲν Αὶ πρὸς τὸν παρόντα λόγον ἐςί͵ τῶν φιλομαθῶν 

ςήμη ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὅτως ὅτι καὶ καθόλυ αὐτὸ ἐςίν" πῶς 7) ἂν γέ- δ᾽ ἕνεκεν εἰρήσθω. ὁ κύκλος, φησί͵ τῶν ἐγγραφομένων πολυγώνων 
γοιτο ἀἴδιον: ἔτι ἃ συναγόμενον ἐ ἐν ᾧ ὃ φθαρὲν ὑποκείμενον πε- πάντων μείζων ἐςί, τῶν περιγραφομένων δ᾽ ἐλάττων. ὁμοίως 
ρμέχεῦ, ᾧ ᾧ μήτε ἀεὶ ὃ ὃ κατηγορόμενον ὑπάρχει μήτε ἁπλῶς ἀλλὰ ἢ “ὁ πολύγωνον “ὁ μεταξὺ γραφόμενον τῶν τε ἐγγραφομένων ᾧ ὸ 

ποτὲ ἢ πῶς, οἷον τῷ Σωκράτει “ὃ ζῷον εἶναι" νῦν γάρ, ἡ ἐχ ὅτι τῶν περι μαβομέμαν τῷ κύκλῳ. τῶν αὐτῶν ὅρα μείζων τε ἢ 
ὩΞωκράτης, ἀλλ᾽ ὅτι ἄνθρωπος. ΤΒομίδι. ἢ ὅ δ. 25 ἐλάττων ἐςὶν ὃ κύκλος κα ἡ τυτὶ ὸ πολύγωνον, ὥςε ἡ ἀλλήλοις ἴσα 

ἢ ὅταν δέ, φησί, ὃ ὺ φθαρὴν συλλογιζώμεθα, ἀνάγκη τῶν δύα διὰ ὃ ἀξίωμα ὸ τἰρηϊένον ἀλλὰ “ὃ ἀξίωμα τῶτο ἀληθὲς μέν 

6. προτάσεων τὴν ἐλάττονα ᾧ φθαρτὴν εἶναι ὶ μὴ καθόλυ, φθαρτὴν ἐπί; εἰ δὲ βύλει, ἄμεσον ὺ ἀναπόδεικτον" ἀλλ᾽ ἐκ ἔχει σοι 
μέσ, διότι ἢ ὃ συμπέρασμα φθαρτόν, εἴγε μὴ οἷόν τε ἐξ ἀναγ- τὴν ἀρχὴν ὁ ἀσιμῚ οἰκείαν τῷ δεικνυμένῳ" ἐδὲ ὃ λαμ- 

καίων φθαρτόν τι συμπερανθῆναι. ΙοἈ. ῬΆΠ]. ἢ, 25. βάνεις ἢ ἢ κύκλος ἐ ἐσὶν ἐδὲ ἣ μέγεθος. ὙΒεπαΐει. ἢ, ὅ. 

158 τυτέςιν, ἐπειδὴ φθαρτὴν εἶναι ἀνάγκη τὴν ἐλάττονα πρότα- 30 ὅτω φησὶ ἡ ὃν Βρύσωνος τετραγωνισμὸν δεῖξαι δυνατόν, 

2 ἀναΐγκη ἢ μερυτὴν εἶναι ΕΝ, ἐφ᾽ ὧν ἃ ἀληθεύει, αὶ ἔκ τινων κοινοτέρων ἢ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν τῷ προκειμένυ. ὁ" 
Κὶ αὐτῶν ἔξαι ὰ δὲ ἐκ ἔξαι. ὃ αὶ ὃ αὐτῶν ὄπω ἴφθαρῆ, ἃ ἦν ᾿Αριςοτέλης περὶ τῷ ὑπὸ τῷ Βρύσωνος γεγονότος τετραγω- 
τῶτο ἔςαι, ὃ δὲ ἔφθαρ, τῦτο ἐκ ἔςαι. ὧν δὴ ὃ μὲ ἔσι ὲ Ἡπμα τῷ κύκλυ τοσῦτόν φησιν ὅσον ἡ τῷ παραδείγματος ἀ ἀπήτει 
δὲ ἐκ ἔςι, τύτυ “ὃ κατ᾽ ἀκολυθίαν κατηγοριόμενον μερικὸν εἶναι χρεία, ὁ δὲ ᾿Αλέξανδράς ᾧ φησι “ὃν Βρύσωνα ἐπιχειρῆσαι τετρα- 
ἀνάγκη. 1ά. 19. 35 γωνίσαι “ὃν κύκλον “ὃν τρτῳ τῶτον. .. τῶτο δέ φασι ᾧ ̓Αντι- 

τ ὥσπερ, φησί, τῶν φθαρτῶν ἐκ ἵξν ἀπόδειξις, ὅ στὰς ἐδὲ ὁ ἐρε φῶντα πεποιηκέναι, γραμμὴν εὐθεῖαν ἐφαρμόέσαντα τῇ τὸ κύκλυ 

Ἂ. πσμὸν αὐτῶν ἐνδέχεϊ εἶναι. πᾶς γάρ, φησίν, ὁρισμὲς ἀρχή ἐςὶν περιφερείᾳ, ὡς ἐχθρὸς ἔλεγεν, ὅπερ ἐςὶν ἀδύνατον. μόνος δὲ ὁ 
ἀποδείξεως ἢ ἣ συμπέρασμά τι ἀποδείξεως, θέσει μόνη  διαφέρυσα. ᾿Αρχιμήδης δοκεῖ τύτυ ἐπιτυχεῖν, ὡς ὁ Θέων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

εἴρη δὲ ἐν τῷ περὶ ψυχῆς ά 1) ὅτι τρία τὰ εἴδη τῶν ὁρισμῶν: τῆς Ἰξυντάξεως ὑπομνημάτων φησίν, ἐκθεὶς τήν τε ἀπόδειξιν ἢ 

οἱ δ᾽ 3) ἐκ τῆς ὕλης εἰσίν, οἱ δὲ ἐκ τῷ εἶδυς, οἱ δὲ ἐκ τῷ συναμ- 40 τὴν τῷ χήματος καταγραφήν. Τοῖι. ῬΆΙΙ. ξ, 25 ὁ. 

φοτέρα, οἷον ὁ “ὃν θυμὸν ὁριζόμενος ἐκ τῆς ὕλης ἐρεῖ ζέσιν εἶναι παντός, φησίν, ἐγγραφομένα ἐν τῷ κύκλῳ εὐθυγράμμε 
τῷ περικαρδίωυ αἵματος, ἐκ δὲ τῷ εἴδυς ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως, Χήματος μείζων ἐςὶν ὁ κύκλος, τῦ δὲ περιγραφομώυ ἐλάττων. 
ἐκ δὲ τῦ συναμφοτέρυ ζέσιν τῷ περικαρδίυ αἵματος δι᾽ ὄρεξιν ἐγγράφεως, δὲ λέγεῦ ἐν κύκλῳ εὐθύγραμμον “ὃ ἐνὺς τῦ κύκλιν 
ἀντιλυπήσεως. οἱ Κ' ἦν ἐκ τὸ εἴδυς ὁρισμεὶ ἀρχαί εἰσι τῶν ἀπο- γραφόμενον, περιγραίφε, δὲ “ἃ ἐκτός. ἀλλὰ ἢ “ὃ μεταξὺ τῷ τε 
δείξεων- αἱ ζὰ ἀποδείξεις ἐκ τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλογίζονῇ, 45 ἐγγραφομένυ ᾧ περιγραφομένν εὐθυγράμμιυ γραφόμενον εὐθύ- 
αἴτιον δὲ τῆς ὕχ αὶ εἶδος ᾧ ἡ τοιάδε ὕλη ἐςίν. εἰς ἀπόδειξιν ὅ' ὄν γραμμον χῆμα τ Γ᾿  περιγραφομέρυ. ἐςὶν ἔλαττον, τῷ δὲ ἔγγρα- 
τῇ θυμῶ χρήσαιτ᾽ ἂν τις ἐν ἀρχῆς λόγῳ τῷ ἀπὸ τῶ εἴδυς ὁρι- φιμόν μεῖζον" τὰ δὲ τῷ αὐτῶ μείζονα ἡ ἐλάττονα ἴσα ἀλλήλοις 
σμᾷ τῶτον “ὃν τρόπον “ὁ δεῖνα ὀρέγε ἀντιλυπῆσαι, τῷ ὀρεγο- ἐςίν" ὁ κύκλος ἄρα ἴσος ἐςὶ τῷ μεταξὺ γραφομένῳ εὐθυγράμμῳ 

ρὰ2 
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τῇ τε ἐγγραφομένυ ᾧ περιγραφομένυ. ἔχομεν δὲ παντὶ δοθέντι διότι ἑτέρας," προσέθηκε “τῆς ἄνω, ἐνδεικνύμενος “ὃ ὅτι τῆς ὑπο- 
εὐθυγράμμῳ ἴσον τέγράγωνον συςήσανχ, τῷ κύκλῳ, ἵνα ἴσον τε- κάτω" εἰ 75 ἑτέρας Αὶ “ ὅτι ἑτέρας δὲ “ὁ διότι, ἔςι δὲ τὰ διότι 

τρώγωνόν ἐςι ποιήσαῦχ, ὁ ἦν ̓ Αλέξανδρος ὅ' ὕὅτως. ἔλεγε δὲ ὁ τῆς ἄνω, λείπεῦ τῆς ὑποκάτω εἶναι “ὃ ὅτι. “ὁ δὲ “ἧς καθ᾽ αὐτὰ 

φιλόσοφος Πρόκλος ὅτι αὐτῷ ων ἐπισκήπτειν τῇ ̓Αλεξαν- τὰ πάθη ἐςί," διότι ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐ ἐπισημῶν τὰ καθ᾽ 
δρυ ἐξηγήσει, ὅτι εἰ ὅτως ἐτετραγώνισεν ὁ Βρύσων ὃν κύκλον, 5 αὐτὰ πλριόμες ἀμφοτέραις τῇ γενικωτέρῳ πρώτως συμβέ- 

συνέτρεχε τῷ ᾿Αντιφῶντος τετραγωνισμῷ" “ὃ 7) μεταξὺ τῇ βηκεν. ἰά. ἱν. 

ἐγγραφομώνυ καὶ Ἂ περιγραφομένυ εὐθυγράμμω γραφόμενον αἣμα ἀντὶ τῷ αἱ ἀρχαὶ τύτων, ἢ τῶν ὑποκάτω ᾧ τῶν ἐπάνω,16 6 
ἐφαρμόζειν τῇ τὸ κύκλυ περιφερείᾳ. τῶτο ἡ ὁ ̓ Αντιφῶν ἐποίει, ἐπὶ ὃ κοινὸν πάσης ἀνώγονῦ, τυτέςι τὴ ρα τὴν φιλοσοφίαν. ̓ 5 
ἕως ὅ ἐφήρμοσεν, ὡς ἐπεθς ἔλεγεν, εὐθεῖαν περιφερείᾳ, ὅπερ αὕτη ) πάσης ἐ ἐπιφήμης τὰς ἀρχὰς εὑρίσκει τε δὴ ἀποδεικνύει, 

ἀδύνατον. εἴρη δὲ περὶ τύτυ ἐν ταῖς Φυσικαῖς. ἐκ ἂν ἦν ὁ 10 ὅθεν ᾧ τέχνη τεχνῶν ἡ ἐπιςήμη ἐπιςημῶν εἴρη). δυκεὶ δέ μα 
᾿Αριφοτέλης ἂν Βρύσωνος τετρήγεινσ μον ὡς ἕτερον ὄντα παρὶὲὰ ὕτω μέλι. ἁπλείφερον ἀκύίειν τῷ προκειμέα. ἐπειδὴ εἶπεν 
ἐν ̓ Αντιφῶντος παρετίθει, εἴ [γε ὕὅτως ὁ Βρύσων ἐτετραγώνισεν. ὅτι ἐνδέχεῦ ᾧ ἐκ τῶν ἀρχῶν τῆς ἐπάγω ἀποδεῖξαι. τὰ τῆς ὑπο- 

ἐγὼ δέ, φησ ὁ Πρέκλος, ὼ ὃ ἀξίωμα Ψευδὲς εἶναι λέγω" αὶ ηδ κάτω ἐπιςήμης, εἶτα ὺ τὴν διαφορὰν προσέθηκεν ἧ ἢ διαφέρει τὰ 
ἀληθὲς “ὃ τὼ τὸ αὐτὸ μείζονα ἢ ἐλάττονα, ταῦτα ἴτα εἶναι ἀλ- ὅτως ἀποδεικνύμενα πρὸς τὰ διὰ τῶν οἰκείων ἀρχῶν ἀποδεικνύ- 
λήλοις. ἰά. ἢ, 118. 45 μένα, ὅτι ἐκ ἀποδείκνυ διότι ἐξ οἰκείων ἀρχῶν, διὰ τῦτά φησιν 

755 ὰ ὃ ἐκ τὸ μεταξὺ τῷ μείζονος ἡ τῷ ἐλάττονος, καθ᾽ ὃ ὃ ὅτι αἱ τύτων ἀρχαὶ ἔχυσι “ὃ κοινόν, τυτέςιν αἱ τῶν ὑπαλλήλων 

“1. ἐδόκει ὁ δ΄ Βρυσὼν τετραγωνίζειν “ὃν κύκλον, ἐκ ἴδιον γεωμετρίας, ἐπιςημῶν ἀρχαὶ κοιναί εἰσιν, οἷον ἀριθμητικῆς ἢ μυσικῆς" καοι- 
ἀλλὰ κοινὸν ᾧ ἄλλων πλείςων, ᾧ μᾶλλον. διαλεκτικῇ Ὑῤόδηκον ναῖς Ἂ ἀρχαῖς ἐν ἀμφοτέραις ἡ ἐπιφήμη. τῆς ἀποδείξεως γίνε. 

ἢ γεωμετρίᾳ, διότι μὴ ἐκ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν “ὃ προκείμενον εἰ γ5 ᾧ δοκεῖ μᾶλλον ἀριθμητικῆς εἶ εἶναι τὰ δι’ ὧν ε μυσυκὴ ἐ ἀπο- 
δεικνύυσιν. ΙοΒἱ. ΡΒ]. ἢ, 26 ὁ. 209 δείκνυσιν, ἀλλ᾽ ἐχ ὅλως αὐτὴ ἡ ἀριθμητικὴ ἀρχή ἐςιν ὡρμονίας, 

105 τῷ δ τρυγώνῳ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχει “ὃ δυσὶν ὀῤθαῖς ἴσας ἔχειν ὥςε ἡ αἱ τῆς ἀριθμητυιῆς ἀρχαὶ ἴσαι εἰσὶ ταῖς τῆς ἁρμονίας" τὰ͵ 
δ. τὰς γωνίας. ὅθεν ᾧ ἀποδείινυῦ τῦτο ὑκ ἔκ τινων κοινοτέρων, ἀλλ 78) τῶν ἐπάνω κατηγορύμενα ὶ τῶν ὑποκάτω κατηγορεῖ. ὁμοίως 

ἐκ τῶν οἰκείων τὸ ὑποκειμένωι ἐπιφητῦ ἀρχῶν. ἰά, 15. ἢ ἐπὶ φυσικῆς ἢ ἰατρικῆς ᾧ γεωμετρίας ᾧ μηχανικῆς. Ιοἢ.. 
Τὸ εἰ δὲ μὴ ἐκ τῶν τῷ ὑποκειμένυ, φησί, οἰκείων ἀρχῶν ἡ ἀπό- ῬΆΙ. Ε, 27. ᾿ 

5. δωξις γένοιτο, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἀρχῶν τῆς ἐπιξήμης τῆς βριξεχος Ἡ πόρισμά τι κ᾿ τὸς γεωμέτρας ἐκ τῶν ἐρναναν συνάγει. 764 

περιεχύσης ἢ τὴν προκειμένην, ἀνάγκη τὴν ὠπόδειξιν ἐκ ταύτης εἰ γδ μὴ ἐνδέχεται, φησί, ἀποδεῖξαί τι εἰ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων ἴδ: 
γίνεωχ, εἴπερ τῷ ὄντι ἐςὶν ἀπόδειξις. οἷον εἰ τὼ ἁρμονικὰ δει- ἑκαάςυ ἀρχῶν, φανερὸν ἂν εἴη ὡς ἐκ ἐνδέχεῦ ἐδεμίαν ἐπιςήμην 
κνύομεν διὰ τῶν ὠἀρχῶν τῆς ἀριθμητικῆς" ὁ δ μυσικὸς σύμφω- τὰς οἰκείας ἀρχὰς ἀποδεικνύναι, εἴγε τὴν ἃ ᾿ ἀπόδειξιν ἐκ τῶν 
νόν φησιν εἶναι τὴν διὰ τεσσάρων, εἰ τύχοι, ἁρμονίαν, διότι ἡ τοιαύτη οἰκείων δεῖ γίνεως ἀρχῶν, τῶν δὲ ἀρχῶν ἀρχὰς εἶναι ἐχ οἷόν τε. 

ἁρμονία “ὃν ἐπίτριτον ἔχει λόγον, ὁ δὲ ἐπίτριτος σύμφωνος. ὅπως 30 εἰ δέ ἐςι, φησίν, ἐπιςήμη ἡ τὰς ἑκάςυ ἀρχαὶς ἀποδεικνύυσα, ἐκείνη 
δὲ σύμφωνος ὁ τοιῦτος λόγος, ἐκ ἂν δείξειεν ὁ ὡρμονικός" ἀριθ- ἂν εἴη ἡ ὄντως ἐπιςήμη ἢ ἀρχή, ἐξ ἧς τὰς τῶν ἄλλων ἀρχὰς ᾧ 

μητικῶ δ ὃ περὶ συμφώνων λόγων διαλέγεονς, οἷον ὅτι ὁ ἡ ἐπί. ἐπιςήμας ἀποδεικνύειν δυνατόν. ἡ δὲ πάντων ἀρχὴ κοινὴ ἐκείνη 
τριτος ὧν πρὸς “ὃν ς΄ ᾧ σύμφωνός ἐςι διὰ “ὃ κοινῷ μέτρῳ με- ἂν εἴη ἡ ἐπιφήμη ἐπιςημῶν ὦ τάχ τεχνῶν, ἥτις ἐςὶν ἡ πρώτη 
τρεϊοκ, ἀμφοτέρως" ἡ ἢ) δυὰς τρισσάκις Κα “ὃν ς΄ μετρήσει, τετραῖ- φιλοσοφία, περὶ ἧς ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικὰ  διαλέγεῦ. ἰά. [5. 
κις δὲ ὃν η΄. εἴρη δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπιςημῶν ὑδὲν 35 ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ, φησ, ἐπαλλάττειν τὰς ἀποδείξεις ἐπὶ θατῖσς 

κωλύει μετατίθεων, τὼς ἀποδείξεις. ἰὰ. ἴθ. φόρων ἐπιςημῶν, εἰ μὴ εἶεν ὑπάλληλαι, ὥςε “τὶ τῆς ἐπάνω δ 
1.0.5 “τὰ τοιαῦτα" δέ, φησί, τυτέςι τὰ διὰ τῶν ἀρχῶν τῆς γενι- ἀποδείξεσι χρῆν τὴν ὑπ᾽ ἐκείνη Ἐπ μεην: Ἰὸ ἢ ἡ ἐπτοεὴ 

10. ὠτέρας ἐπιξήμης δεικνύμενα, ὁμοίως Κ δείκνυ τοῖς ἄλλοις τὸς ταῖς τῆς γεωμετρίας ἀποδείξεσι χρήσεξ, καὶ ἡ φῦθς ὡσαύ- 
ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν δεικνυμένοις, τυτέςιν ἐπιςημονική ἐςιν ἡ τως, ἢ ἡ ὡρμονικὴ ταῖς τῆς ὠριθμητοιῆς. ἰά. 18. 

τύτων ἀπόδειξις, διαφέρει δέ, ὅτι ἐπ᾽ ἐκείνων (' ἢ “ὁ ὅτι ᾧ “ὃ 40 χαλεπόν, φησί, “ὁ γνῶναι εἰ ἐκ τῶν ἑκαςυ ἀρχῶν ἴσμεν Ἀ16 4 

διότι ἐκ τῆς αὐτῆς ἐν ἐπιςήμης ᾧ δ ὁ τὰς τρεῖς γωνίας δυ- μή. τυτέςι “ὃ γνῶναι εἰ ἀποδεικτικῶς προῆλθεν ὁ συλλογισμὸς ἢ δ᾿ 
σὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι, ᾧ αἱ ἀρχαὶ ἐξ ὧν τῶτο δείκνυἢ, γεωμετρίας μή, χαλεπόν ἐςιν" οἰόμεθα γάρ, ἐὰν ἀληθεῖς λάβωμεν τὰς προτά- 

ἐς), ἐπὶ μέντοι τῆς μασικῆς, ἐν ἦ τὰ ἀποδεοινύμενα διὰ τῶν σεις ὺ ὠμέσυς, ὅτι ᾧ ἀποδεικτικῶς ἐλάβομεν" ὁ δὲ ὑκ ἔςι τοιῶ- 
ἀρχῶν τῆς ἀριθμητικῆς ἀποδείκνυξ, ὁ Κα ὅτι τῶν ἀποδεικτικῶν, τον, εἴ γε Νιδνοῦ δεῖν μὴ μόνον ἀληθεῖς εἶναι τὰς προταίσεις ἀλλὰ 

οἷον. ὅτι σύμφωνος ϑδεὴ ἡ ἁρμονία, μυσικῆς ἐςί, “ὃ δὲ διότι, τυ-- 45 ἢ ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν ἐλημμύκο .ν, ἐπεὶ ὄν χαλεπὸν ὃ εἰδέ- 

τέςι διὰ τί σύμφωνος ᾧ τίνες οἱ σύμφωνοι λόγοι, ἐριθμητοεῆς. ἃ ναι τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων ἡ ἢ τὰ καθ᾽ αὐὸὴ ἑκαάςη φύσει 
ΑΙ ἦν βύλεῦ εἰπεῖν, τῶτό ἐς,, διὰ συντομίαν δὲ εἰπὼν “ὃ β δ ὑπάρχοντα, διὰ τῶτο χαλεπὸν ᾧ “ὁ εἰδέναι πότερον ἐποδέδεκϑ ὁ ὁ 
ὅτι ἑτέρας ἐπιςήμης;" μὴ εἰπὼν δὲ ποίας, εἶτα ἐπαγαγὼν “ὃ δὲ συλλογισμὸς ἢ ὅ. ἰά. ἴθ. 
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. ἀλλ᾽ ἐὰν εὕρωμεν ἀληθὴ μόνον τὰ λήμματα, εὐθὺς ἀποδει- ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρυ τῷ τετραγωνυ ἢ τῆς πλευρᾶς" εἴτε μέντοι 
Ὁ. κὸν ἡγύμεθα ἐν συλλογισμέν. ὸὰ δ᾽ ὐκ ἔςιν, ἀλλὰ δεῖ συγγε- ἄλογος ἡ διώμετρος εἴτε μή, ἐκέτι λαμβάνει ἀλλὰ δεικνύει. εἰ 

νεῖς εἶναι τὰς ἀρχὰς τοῖς δειχνυμένοις ἢ ἐκ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρ- δ εἴη “ἀνάλογον, γράφεξ ὃ ὺ τως, ὅτι ἡ περὶ ἀναλόγων με- 

χόντων. Ὑβοπιίοι. ἢ. ὅ ὁ. γεθῶν διαλαμβάνει" κοινὸν δὲ τῦτο ἢ πρὸ ἀριθμητοεὴν ἔχει. ἐκ 
ἐπ ἐπειδὴ εἶπε ταύτας εἶναι ἀρχὰς ἐν ἑκάξῳ γι ἐς ὅ ὅτι εἰσὶ 5. ἔςι δὲ ταὐὸν ὃ λεκλείοα, τῷ νεύειν. ὃ καὶ χὰ κεχλαοχ, ἐςὶν ἐπὶ 
ἦΣ μὴ ἐνδέχε δέϊξαι, ἐντεῦθεν ὁρμηθεὶς διδασκει τίνα ἅ' ἐν τὸς μιᾶς γραμμῆς ἧς ὑκ ἔςι πάντα τὰ μόρια ἐπ᾽ εὐθείας ἀλλήλοις, 

ἀποδευετικοῖς παραλαμβανόμενα ἀναγκαῖον δεῖξαι ὅτι ἔςι, τίνα ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχε, νεύειν δὲ λέγον; εὐθεῖαι αἵτινες ἐκβαλλόμεναι 
δὲ ὑκ ἀναγκαῖον. ᾧ φησὶ ταῦτα ἅπερ ἐν προοιμίοις αἰνγματω- καθ᾽ ἐν σημεῖον συμπίπτυσιν, ὥσπερ ἡ διάμετρος πρὸς τὴν πλευ- 
δῶς εἴρηκεν, ἡμεῖς δὲ ἐντεῦθεν λαβόντες ἀφορμὰς ἐκεῖνα σα- ράν. ἰά. ἴ5. 
φινίσομεν... ᾧ ἵνα συντόμῳ λόγῳ σαφηνίσωμεν ὃ λέγει, τοιῦ- 10 εἰσρολογίαν δὲ τὴν ἀςρονομίαν φησίν" ἢ ἐπὶ ταύτης τὸ. 

τόν ἐςιν, ὅτι ᾧ ἐπὶ τῶν προτάσεων ᾧ ἐπὶ τῶν ἐκ τύτων γινομέ- ΚΕ δὶ μόνον ἃ τί σημαίνει ἐεβευα, Εν δὲ ὅτι ἔςι ζη-" 
νων συμπερασμείτων δεῖ προειλῆφθαι τί ἴκαφον αὐτῶν σημαίνει" τι 14. 18. 
δὲ 5 ὅτι ἀντὶ ἰὐὴ τί κεῖ ὙῤΕλοντοΣ πὸ ὅ. ΙοΟᾺ. Ῥ. ΕΣ76: ἰδὺ ἐντεῦθεν λαβόντες τὴν ἀρχήν, τὴν διαίρεσιν τῶν ἐν οἷς 

οὐ ἀρχὸς ἣ πάλιν τὰς προτάσεις φησίν, ἐφ᾽ ὧν κα μένον ὸ τί ἐςὶ πᾶσα ἀπόδειξις ἐποιησάμεθα, ὅ ὅσα τε εἶναι τίθεῦ. “ταῦτα 

ὅ3. σημαίνει δεῖ προεγνῶοϊ, ἀλλὰ ᾧ “ὃ ὅτι ἔςι ταῦτα ἅπερ ἢ λέγε 15 δέ ἐςι “ἢ γένος," τυτέςι τὰ ὶ δεδομένα. γένος δὲ λέγεδ δηλονότι 
μὴ ἢ) δεδομένυ τὸ εἶναι τὰς προταΐσεις, καὶ ὐχ οἷόν τε“ συμπέρασμα ὃ ὑποκείμενον ἑκάφῃ ἐ ἐπιςήμη, ἐξ ὃ πᾶς ὅρος δεδομένος λαμβά- ᾿ 

Ἀρλλὑαῦ: 14. 15. νεῖ, ὡς ἐπὴν ἡ ἐν τοῖς ἔμπροδεν. 14. 15. 
1. εἰπὼν ὅτι ἐπὶ πάντων “ὁ τί σημαίνει παραλαμβανεῦ, δεί- τυτέςι τὰ ζητύμενα, ἃ ὦ καθ᾽ αὐὴ συμβέβηκε τοῖς ὑποκει- 76 

15. 
ἊΣ ανυσι νῦν ὅτι ἐπὶ τινῶν Κι ὃ ὅτι ἔς: δείκνυδ, ἐπὶ τινῶν δὲ χαμ- μένοις, εἷς μόνον ὃ ὁ τί ἕκαςον σημαίνει λαμβάνεῦ. 1ά. 18. ζ «ο 

ἀλλὰ 5 
βανεῆ. καὶ ὁ αὶ Κὶ ̓Αλέξανδρος ὃ μέγεθος ἐνταῦθα ἀντὶ τὸ εὐθές Ὁ καὶ ἔςιν ἡ διαφορὰ ἐνταῦθα τῷ “ὃν αὶ β δ ὁρίζεονς, ὃν δὲ ὁ ὄχ ὁρί- τοῦ “᾽" 

ακκι ον. ἀκύει" “ὃ δὲ ἐχ ὅτως ἔχει, ἀλλὰ μονάδα ἕ: ἢ μέγεθος εἰς πα- ζῶς. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος κα ᾧ ἀμφοτέρυς  ὁρίζεογαί φησιν, ἀλλὰ 

ράδειγμα τίθησι τῶν δεδομένων, ἐφ᾽ ὧν καὶ ΡῈ ὅτι ἔςι παραλαμ- ἐν αὶ ἐμόμητοων μᾶλλον ὁρίζει, ἐν ἀριθμὸν ἢ τὴν μοκίδα, ἐν 

βανεῦ. ἐδέποτε γ) ὅτε μονὰς ὅτε μέγεθος ζητόμενον παραλαμ- δὲ φυσικὸν ἧττον “ὃ ψυχρὸν ᾧ “ὃ θερμόν. ἀλλ᾽ ὑχ ὕτως ἔχει “ὁ 
!, 
, 

βανεῦ" ἅτε δ ἐν ἀριθμητικῷ θεωρήματι παραλαμβάνεῆ ὅτι τόδε ἀληθές" σαφέζατα δ ἔγνωςαι τῇ αἰϑλήσει “ὃ θερμὸν ἢ ὃ ὃ ψυχρὸν 
μονάς, ὅτε ἐν γεωμετρίᾳ ὅτι τάδε μέγεθος, ἀλλ᾽ ἀεὶ ταῦτα ὡς 25 ἢ ἄλλο τι τῶν φυσικῶν, ἥπερ ὁ ἀριθμός. ᾧ διὰ τῦτο ἡ τοιαύτη ἱ 
ὄντα λαμβανεῦ. ἐπὶ τύτων Κα ὅν, φησί, ὁ ὅτι ἔςι παραλαμβά- ἐξήγησις ἀποδοκιμαζεῦ. Το. ῬΆΪΙ. Ε, 28 δ. 
νεῖ, ἐπὶ δὲ τῶν ἑτέρων δείκνυ),, τυτέςι τῷ εὐθέος ὃ τῷ τριγώνου. ἐπειδὴ ὅλως ἐμνήη τὸ ἀξιώματος, βυλεῖ τήν τε ἰδιότητα 6» 
διὰ τῶτο ᾧ πρὸ τῷ τριγώνων ἐμνήρ)η τί μονάς. “ὃ δὲ τί “ὃ εὐθὺ αὐτῶ παραδῶναι ἡμῖν ᾧ διακρῖναι αὐὸ ἀπό τε τῶν καλυμέων Ὁ 
ἡ τί ἃ τβγωνον ἐπήγαγεν, ὑπόδειγμα τιθεὶς ἅμα τῶν τε λαμ- ὑποθέσεων ἢ αἰτημάτων, ἡ ἔτι ταῦτα ἐξ ἀλλήλων τε ᾧ τῶν 

βανομένων καὶ ἢ τῶν ζητυμένων. ἰὰ, ἴδ. 30 ὁρισμῶν. ἤδη (ἃ ἦν ᾧ ἐν ἀρχαῖς παραδέδοῦ ἡ τἴτων διάκρισις" 
ἴδ. ὅπερ πρὸ ὀλίγυ ἀδαρθρώτως εἶπε, τῦτο νῦν διαρθρό ὃ ἀκρι- ἐπειδὴ δὲ ἢ νῦν τύτων μέμνηϊ, εὔλογον τὴν πᾶσαν ἡμᾶς τῶν 
5. βέξερον παραδίδωσι. πρότερον Κὶ γ5 ἔλεγεν ὅτι δυνα ὃν τοῖς αὐτοῖς προκειμένων δὶιάνοιαν ἀνακεφαλαιωσαμόυς ἄνωθεν τὴν πᾶσαν 
ἀξωμασι χρῆον, ἐπὶ ἐιαψέρον ἐπιφημωῶν, οἷον ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἐντελῶς ἐεθέχ, διαίρεσιν, ἔχυσαν ὕτως. τῶν ὠμέσων͵ προταῖ- 
ἴσα ἢ ἀλλήλοις εἰσὶν ἴσα, ὦ ὡς ἐπὶ μεγεθῶν προχειρίζ εἢ “δ σεων αἱ  αὐτόπις οἱ εἰ εἰσι ἢ πᾶσιν ἀνθρώποις κοινῶς ; συμπεφυχυῖαι, 
ἀξίωμα, ᾧ χρήσαιτ' "ἂν ὁ Ὑξωμέτρης αὶ ὁ ἀριθμητικός" νῦν δέ 35 αἱ δὲ καὶ πῶσιν. αἱ Α ἦν κοινῶς συμπεφυκυϊαι πᾶσι, διὰ “ὃ οἴκο-- 
φησι μηὰὰ ἀξιώμασι ταῖς αὐτοῖς χρῆν τὰς διαφόρως ἐπιςήμας, θεν ἔχειν “ὃ πιςόν, καλῶν ἀξιώματα καὶ κοιναὶ ἔννοιαι, αἱ δὲ μὴ 
εἰ μὴ κ᾽ ὃν τῶν ὁμωνύμων τρόπον. ἰά. 15. πᾶσι συμπεφυκυῖαι ἀλλὰ τισὶ καλῶν: ϑέσεις. Ὃ ῦ τῶν θέσεων 

1ξα κοινὰ δέ, φησί, λέγω αὶ κυρίως ἀλλὰ κῷ' ἀναλογίαν, ὅτι αἱ Κα τί ἐςιν Ῥω φασίν, αἵ καλῶν ὁ ὁρισμοί, αἱ δὲ ἄλλο ἄλλυ 
δ ὥσπερ ἐπὶ μεγεθῶν ἀληθὴς ὁ ὁ λόγος, ὅξω ἡ ἐπὶ ἐβύμῶς ὥςε ἈἀδεηγοῦσυΣ αἱ καλῶνἢ Κῶν ὀνόματι ὑποθέσεις. ᾧ τῶν ὑπο- 

αὶ νοὶ “ἃ ὑποκείμενον ἡ κοινότης, ἀλλὰ κ᾽ ἃ ἀξίωμα μόνον. ΤοΝι. 40 θέσεων αἱ Κὶ ἀληθεῖς τέ εἰσι αὶ δοκῦσαι λαμβανονῇ τῷ ῦ μανθάνοντι 
ΡμΙ, ἢ 28. παρὰ τῷ ἸρδδοΝ αἱ δὲ μὴ δοκῶσαι. αἱ ὦ ὅν δυκῦσαι τοῖς 
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75, ταῦτ᾽ ὗν, φησίν, ἐςὶ δεδομένα ἴδια ἑκάςη ἐ ἐπιςήμη, ἅπερ ἀεὶ μανθάνωτι λαμβανέμεναι καλῶν ἰδίῳ ἐνέματι ἡμωνύωις τῷ γέ- σειτα , τα ͵ω 

πὰ ὡς ὄντα λαμβάνει, ζητεῖ δὲ τίνα τύτοις καθ᾿ αὐὰ συμβέβηκεν, με ὑποθέσεις, αἱ δὲ μὴ δοκῶσαι αἰτήματα. ὃ τῶν ὑποθέσεων 

οἷον μονάδας ἃ ἡ ἡ ἀριθμητυκή, γεωμετρία δὲ γραμμὰς ἢ ἐμὰ" ὅσαι ἃ ΜῈ τῶ δοκεῖν τῷ προσδιαλεγομένῳ ἢ ἀληθεῖς εἶναι 
τὰ δὲ καθ᾽ αὐὺ τύτοις συμβεβηκότα ζητῶσι. ἰά. ἴ5. 45 πρλλῆς δέν ἐπιςάσεως εἰς ὃ τὴν ἐν αὐτοῖς θεωρηβῆναι ἀλήθειαν, 

76) τυτέιν ὅ ὅτι περὶ ἐλέγαν μεγεθῶν. διαλαμβάνει 5 περ καλῶν κυρίως ὑποθέσεις... ὅσαι δὲ μὴ δοκῶσι τῷ προσδιαλε- 
5. τύτων ἡ γεωμετρία, τί ἃ Κ' σημαίνει τὲ ἄλογον μέγεθος λαμβά- Ὑομένῳ, ἀληθεῖς δέ εἰσι ἢ δίς δείμεναι παραμυθίας, καλϑνἢ 

νυσα, ὅτι “ὁ ἀσύμμετρον ᾧ μὴ κοινὸν ἔχον μέτρον πρὸς ἕτερον, κυρίως αἰτήματα, οἷον “ὁ παντὶ κέντρῳ ἡ διαςήματι κύκλον γρά- 
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φεῦ, ἢ “ὃ ἀπὸ πανὺς σημείῳ ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν γεοζ, γε ἐκεῖναι πρώύιςαί εἰσι χ᾽ τὸς ὑποθεμένς ὁ αὐτάς, διὸ 

ὠγωγεῖν, ἡ τὰ τύτοις ὅμοια. αἱ δὲ μὴ ὀνκῦσαι, εἰ Α' ψευδεῖς τῶτο ταύτην ἀναιρῶν τὴν ὑπόνοιαν ταῦτα ὑπίβησϑ) ὅτι ἐχ ἔπεῦ 

εἶεν ἐναντίαι δὲ τῇ τῷ προσδιαλεγομένυ δόξῃ, ἢ Ἶ ἢ ἀληθεῖς ἃ τὴ ἀποδείξει ὸ τὰς ἰδέας εἰσώγεος" αἱ Κα ἡ) ἰδέαι ἐξηρημέναι 
πλείονος δὲ ἀποδείξεως Ωρ, ἌΘΩ πρὸς “ἦν μανθάνοντα τῶν πολλῶν ὦσαι ὅτε »' πανὺς ὅτε μπῦ τινε λέγοιντ᾽ ἄν, ἡ 

,αἰτήματα. ἢ ψευδεῖς Αὶ ὡς εἰ ᾧὶ αἰτοίη τις τῶν περὶ Δημό- 5 δὲ ἀπόδειξις “ὁ πρώτως »τ' πανὸὺς ὑποτίθεῦ, καὶ ἡ τῶτο εἶναι ὃ κα-᾿ 

" ε κριτὸν συγχωρηθῆναι αὐτῷ ὅτι ἀρχαὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ θόλω λέγει" τῶτο δέ φημι ἃ ἐν τοῖς πολλοῖς συγκατατεταγμένον 
ΠΣ ναοί ἄτομα, ἢ τῶν περὶ ᾿Αναξαγόραν τις ὅτι αἱ ὁμοιομέρειαι, ἀλη- εἶδος. ὥςε καὶ τὰς ἰδέας εἰσάγει κα ἡ ἀπόδειξις. ἰὰ. 18. 

τῇ ! θεῖς δὲ ἡ πλείονος δεόμεναι παραμυθίας ὥσπερ ἡ λέγυσα τὰς καλῶς “ὁ “μὴ ὁμωνυμον" πρόσκειῦ. ἢ 78 “ὁ καρκίνος τ 
δὸς δδλδ΄ χὰ, ἀπ᾽ ἐλαττόνων ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλομένας συμπίπτειν" τῶτο δ ἄνομα ἕν Φ' πλειόνων φέρε, ἀλλὰ ὁμωνύμως, ἐπί τε τῦ ἄςρε 

λαμβάνει ἃ ' ὡς αἴτημα ὁ γεωμέτρης ἀναποδείκτως, πολλῆς δὲ 10 ἡ τῦ ζῴν ἢ τῦ ὀργάνυ, ἢ “ὃ κύων ὁμοίως ἐπί τε τῦ ἄςρυ ὼὺ 

δέῖῷ τῆς ἀποδείξεως, ὡς βιβκῶν ὁλόκληρον τόν τε ὐλς μον ᾧ τ ζῴυ τὸ τε χερσαίυ ὁ θαλαττίν καί τινων φιλοσόφων. ὁμω- 
τ θ. Ζ. ἂν Πρόκλον καταβαλέως, εἰς τῶτο. πολλάκις δὲ ἢ ἐναντία ἐξὶ νύμοις δὲ δὲ ἡ διαλεκτικὴ ἀπροσδιορίςξως χρήσεϊ, μήτοι γε ἡ 

Ἵ ἌΜΜ τὰ αἰτήματα τῇ τῷ προσδιαλεγομέναω δόξη, συγχωρεῖ μέντοι ἀποδεριτική. ΙοΒι. ῬΆΪΙ. ἢ. 80 ὁ. 
ὍὍγὸ Κ Ὧν «7 ὃ προσδιαλεγόμενορ, ἵνα συμπερανθῇ τι. ἰά. 18. ἐδεμία, φησίν, ἀπόδειξις κέχρη τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφαῖ- 7. 

1565 ἐπειδὴ εἶπε ὃ ἀξίωμα ἀνώγκη τε αὐὰὴ εἶναι ἢ δοκεῖν ἐξ 15 σεως, ἀπόδειξις δὲ ἡ ἐπ᾽ εὐθείας, εἰ μὴ ὅταν ἡ “ὃ συμπέρασμα ἰ" 
24. ἀνάγκης, ἵνα μή τις ὑπ ὅτι ὁ πάντως δοκεῖ ὃ ἀξίωμα ἐξ ἀνάγ- δέη τῷ ἀξιώματι χρήσαρς, τῆς ἀντιφάσεως" τότε δ καὶ κ συλλο- 

κης εἶναι (τί γὃ ἐὰν μὴ συγχωρῇ τις ὅτι ἐπὶ πανὺς ἣ ἡ Ἐδτεῖβες γισμῷ τοιώτιῳ χρήσεῦ. πότε δὲ χρεία, ὕτω συναγαγεῖν, ὰ συμ-- 
Ἰ σις ἣ ἡ ἀπόφασις ἀληθεύει; ἢ ἐὰν ὠπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, τὰ πέρασμα, εἴπομεν, ὅτι ἔνθα μὴ ἐνδέχεῦ ἐν κατηγορόμενον τῷ 
: καταλειπόμενα ἐ ἐςιν ἴσα;) πρὸς τῦτον ἀπαντῶν φησὶν ὅτι αἱ ἀπο- ὑποειμέηα " τὶ ἃ ὑπάρχειν χῷ' τὶ δὲ μὴ ὑπάρχειν" ἵνα ἡδ 
, δείξεις ὁ πρὸς “ἐν ἔξω λόγον ἀποτείνον,), τυτέςιν ἐν τῇ προφορᾷ 20 δείξωμεν ὅτι ὅμ υδεμᾶρ συναληθεύει ἐπὶ τῶν τοιύτων ἡ ἀντί- 

᾿ φῷ λόγυ. δὲ γδ ἐὰν ἐριςικῶς τις ὴὶ τοῖς ἐναργέσι μάχης, παρὰ φασις, διὰ τῶτο δεόμεθα καὶ ἢ τοιῶτον δυνάηαγεν συμπέρασμα. 
᾿ χῆτο ἀκ ἀπόδειξις ὁ ἀποδεικτικὸς λόγος, ἀλλὰ πρὸς αὐτὴν τὴν ἐπεὶ ὃ πρυδεχῶς ἔλεγεν ὅ ὅτι τοῖς ἀξιώμασι κέχρηνῇ αἱ ἐπισῆμαι 

τῶν πραγμάτων φύσιν ᾧ πρὸς “ὃν ἐνδιάθετον λόγον. ΤοᾺ. ΡΆΐ]. ἢ λαμβάνεσιν αὐτὰ ἐν ταῖς προτάσεσιν, οἷον φέρε εἰπεῖν, ἐπειδὴ 
6.20. ὸ αἱ ὁ ὁ β' τῷ γῇ ἴσον, τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα αὶ ἀλλήλοις ἐςὶν 

Τὺ ἐνταῦθα διακρίνει τὸς ὅρυς ἀπὸ τῶν ὑποθέσεων, ὅτι αἱ [25 ἴσα, ᾧ ὃ α "ἄρα τῷ β΄ ἴσον ἐξί ὸ δὲ τῆς ἀντιφάσεως ἀξίωμα, 
δ ὑποθέσεις ἄλλο ἄλλιν κατηγορῦσιν ἢ ἀποφαάσκυσιν, οἱ δὲ ὅ, ὅροι ἐπὶ πάντων Κ' τῶν ὄντων ἡ μὴ ὄντων διαιρεῖ. ὁ ψεῦδος ἡ τὴν ἀλή- 
! ἐδὲν ὅτε καταφάσκυσί τινος ὅτε ἀποφάσκευσιν, ἀλλ᾽ ἢ μόνον τί θειαν, δοκεῖ δὲ ἐπί τινων πραγμάτων μὴ ὃ ὅτως ἔχειν, ἀλλὲ δύ- 
: ἐςι “ὃ προκείμενον λέγασν. ὥςε αἱ Κ ὑκοθέσεις ἐν ταῖς προτά- ναοὶ συναληθεύειν τ ἀντίφασιν, οἷον ἐπὶ τῆς ψυχῆς" φαΐ τὴν 
; σεσι πάντως, οἱ δὲ ὅροι ἐκ ἐν προτάσεσιν, ἀλλ᾽ ἐοίκασι φάσεσι ψυχὴν ἡ ἀθάνατον ἢ ἐκ ἀθάνατον, ἢ δῆλον ὅτι κατ’ ἄλλο ὦ 
ἱ μόνον, τί ἐςι “ὃ λεγόμενον ξυνιέναι παρέχοντες. ἰὰ. 18. 30 ἄλλο, ἘΠΕῚ τὴ β ἐσίᾳ ἀθάνατον ἢ αἴδιον, ταῖς δὲ ἐ ἐνεργείαις 

16) ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι καὶ πρὸς “ὃν ἔξω λόγον ἀποτείνον αἱ ἀποδεί- ὐκέτι. ὁμοίως τὰ ςοιχεῖα ὺ ἀγέννητα ἢ γεννητά, κτ' Κὶ τὰς 
39: ἕεις ἀλλὰ πρὸς “ἐν “ἐν τῇ ψυχῇ, τῦτο πιςϑ ἐκ τῶν ἐπιςημῶν. ὁλότητας ἀγώνητα, τυτέςι μιὴ ἕτερον ἐξ ἑτέρων γινόμενον, κῷ δὲ 

τοὺς γδ τῶτο μὴ συνειδότες ψήθησαν “ὃν γεωμέτρην μὴ ἀληθὴ τὰ μέρη γεννητά, ὡσαύτως ᾧ ἐρανὸς κινεϊἢ καὶ αὶ κινεῖ). 
ἀποδεικνύναι διὰ “ὃ ψευδεῖς, ὡς ᾧοντο, λαμβάνειν ὑποθέσεις" ζητεῖ ἦν ἐν τύτοις ἔτι ᾧ ἐπὶ τῶν τούτων συμπερασμάτων, ἐν 

λαμβάνει δ ὁ γεωμέτρης, εἰ τύχοι, τόνδε κύκλον εἶναι μὴ ὄντα 35 ποίῳ ὅρῳ τῦ συλλογισμῶ δεῖ κεχρῆον, τῷ τῆς ἀντιφάσεως ἀξιώ- 

κύκλον ἢ τήνδε εὐθεῖαν μὴ ὅὄσαν εὐθέαν, ἢ ὅτως τὼ ἑξῆς ματι, ἵνα ἢ ἐν τῷ συμπεράσματι τύτῳ χρησάμενοι δείξωμεν 
συμπεραίνε. φησὶν ἦν ὅτι ἐπεὶ μὴ πρὸς “ἐν ἔξω λόγον ἡ ἀπάν- ὅτι μόνον “ὃ ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἀληθεύει ἡ ὁδαμῶς “ὃ 
τησις ἀλλὰ πρὸς ἐν ἐν τῇ ψυχῇ, διὰ τῶτο ἢ ὁ γεωμέτρης ὁ πρὸς λοιπόν. δῆλον γδ ὅτι ἐδὲ συναχθῆναι δύνα ἃ ὃν ἐν τῷ συμπε- 
ἣν λαμβάνει εὐθεῖαν ποιεῖ τὰς ἀποδείξεις, ἀλλὰ κτ' τὴν ἑαυτὸ ράσματι, εἰ μὴ ἐν ταῖς προτάσεσι παρείληπῦ, τριῶν ὧν ὅρων 
νόησιν, καθ᾽ ἣν ἔλαβε ἡ τὴν γραμμήν. ᾧ ὕὅτως ἐπὶ πάντων. 40 ὄντων ἐν τῷ συλλογισμῷ, ἐν ποίῳ αὐτῶν χρηςέον τ τῆς ἀντι- 
1οΚ. Ρμϊ. ἢ. 30. . φαάσεως ἀξιώματι; ᾧ δῆλον Κ' ὅτι ἐν προτάσεσιν ἡ ἀντίφασις, 

ΤΊ. δευτέρα διάκρισις αὕτη τῶν ὅρων πρὸς τὰ αἰτήματα ᾧ τὰς δυνατὸν μέντοι ᾧὶ ἐν ἑκάςῳ ὅρῳ θεωρῆσαι αὐτήν, ὥσπερ ὅταν λέ- 
; ὑποθέσεις, διότι αἱ ἅ' ὑποθέσεις ἡὶ τὰ Ἄτημδτα ἤτοι ὡς ἐπὶ μές Ὑωμεν ἄνθρωπος ἢ ἐκ ἄνθρωπος, λίθος ᾧ καὶ λίθος, οἵτινες ἀόρι- 

᾿ : . ᾿ς βὰς τιὸς λέγε ἢ »τ' παντός, ἐπεὶ κα ἢ πᾶσα ΤΡΙΣῚ: Ὁ ἢ καθόλν δαὶ ἐκαλῶντο ἐν τῷ περὶ " Ἑρμηνείας. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν ταῖς προταίσεσι 

“ " ἐκ ζέον. (ἡ ἐςὶν ἢ ἐν μέρει, οἱ μώτοι ὁρισμοὶ ἐδὲν ὅτε κ᾽ ῷ πανὲς ὃ ὅτε κατά 45 τὰ καταφασκόμενά τινων ἢ καταφάσκεῇ ἢ ἥ ἀποφασκεῇ, καὶ ὺ τὰ 

ῳω 

. απ τινος λέγοιντ᾽ ἄν. ἰἀ. 18. ἐπε ει ἀρνητικὰ μόρια τὰ ποιῶντα τὴν ἀπόφασιν ἑνὶ ὅρῳ συντάττεῇ 

τ γῆ; ΤΣ ἐπειδὴ εἶπε πολλείκις δέν τὰς ἀποδειιτοιὰς καθόλω εἶναι μόνῳ, διὰ τῦτο ὡς ἐπὶ ὅ, ὅρων θεωρεῖ “ὃ ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως, 
Νρ  . Ζάς ἴξφια, 

5: πρώτυ τὸ ὑποκειμένωι, ᾧ ψήθη δ᾽ ἄν τις διὰ τύτυ τὰς ἰδέας εἰσά- συνεπινουμένα δηλονότι ἢ τῷ λοιπὸ τῷ συμπληρῶντος τὴν πρό- 
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τάσιν. ἢ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἐπειδή, ὡς εἶπον, πάντα τὰ ἐν τῷ συμ- κωλύει ἅμα αὶ καταφατικὸς αὐτὸς ἢ ἀποφατυεὺς λαμβανεὼχ, 

περάσματι θεωρόμενα θεωρεῖ ἢ ἐν ταῖς προτάσεσι, ἢ ὁχ οἷόν ἀδύνατον αὐτῷ τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως χρήσανχ, ὅπυ γε 
τέ ἐςιν εἶναί τι ἐν τῷ συμπεράσματι ὃ μὴ προσείληπῇ ἐν ταῖς συναλοβεύει. ψ δὲ “ἐν ̓ Αλέξανδρον ὗ ὅτως ἑρμήνευϑ. εἰ ἢ ἀλη, 
προτάσεσιν, υὑς δὲ εἶπον, ἐπί τινων συμπερασμάτων “ὃ ὅλον θές ἐςι “ὃ χτ' τῷ τῷ μέσυ αὐτῷ ὃν μείζονα ὅρον κατηγορξοχ, ἡ ὺ Ὁ 
ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως συμπεραινόμεθα, λέγοντες, εἰ τύχοι, ὅτι 5 τῆς ἀποφάσεως αὐτῶ, ἀλλ᾽ ἐδέν γε διαφέρει πρὸς “ὃν συλλογι- 

τόδε ζῷδν ἐςι ᾧ ὀχὶ ζῷον, ζητεῖ πῶ τῶν προτάσεων τῷ συλλο- σμὸν ᾧ “ὃ προκείμενον συμπέρασμα “ὃ ὅτω λαμβάνειν ἢ ὃν 
γισμῷ χρηςέον τύτῳ. τριῶν ὧν ὄντων ὅρων ἐν ταῖς προτάσεσι, μέσον ἣ μὰς ἔχετον: ἰά. 15. 

ποῖον δὲϊ τῷ τοιότῳ σχήματι προφέρεονς, ὅτι τόδε  ἐχὶ τόδε; ἢ ὰ Κα Ἃ “εἰ ἐδόθη, καθ᾽ ὃ ἄνθρωπος ἀληθὲς εἰπεῖν" ἴσον ἐξὶττα 
φησὶν ὅτι μόνως ἐν τῷ μείζονι, ἐν ὀδενὶ δὲ τῶν ἄλλων... ἣ ὄν τῷ ἃ ζῶ Ψ πανὸς ἀνθρώπυ. ὁ ἢ λέγων “καθ᾽ δ ἄνθρωπος 15. 

ὅτω ὃν σκοπὸν τῶν προκειμένων ἀφορις ον, ἢ λεκτέον ὅτι πρόκειἢ 10 παντός; κατ᾽ ἐχείνε ζῷον" τῦτο λέγει, ὅτι ' πανὸς ἀνθρώπυ “ὃ 

εὐτῷ δέξαι πῶς κεχρήμεθα ἐν τοῖς συλλογισμοῖς τῷ ἀξιώματι ζῷον. εἰ ἦν δέδοῦ ᾧ εἴληπὮ πρότασις τοιαύτη, κτ' πανὲς ἀν- 
τῆς ἀντιφάσεως, πῶς μὶ ἐν τοῖς ἐπ᾽ εὐθείας, πῶς δὲ ἐν τοῖς δ θρώπυ ζῷον, κὁὶ μὴν ᾧ μὴ ζῷον, “ὁ ὅλον τῦτο μόνον εἰ ὕτω λη- 

ἀδυνάτυ, ἢ τίς ἡ πρὸς ἄλληλα τύτων διαφοραί, ὅτι ἐν ἃ τὸς φθείη, αὔταρκες εἰς “ὃ γενέῶς, συμπέρασμα, ὅτι Καλλίας ζῷον, 
ἐπ᾿ εὐθείας ἐκ ἀεί, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὧν ἡ ὃ συμπέρασμα τοιῦτον εἶναι κα ζῷον δ᾽ ὅ, εἰ τῦτο ἦν ὃ ἤδη ἦν λεχθῆναι προκείμενον. ᾧ 8 εἰ 

βυλέμεθα, ἐπὶ δὲ τῶν δι᾽ ἀδυνάτυ ἀεί, ᾧ ἐπὶ δὶ β τῶν ἐπ’ εὐθείας 15 ἀληθές, φησίν, ἐξὶ “ὁ θ᾽ ἀνθρώπυ ζῷον ἢ »' μὴ ἀνθρώπυ, ἢ ἄν- 
ἐν τ μείζονι προτάσει ἢ ἁπλῶς ἐν τῷ ΜῊΝ ἤγυν τῷ συμπερά- θρωπον κτ' Καλλίυ αὶ μὴ »α' Καλλίυ, ἀλλὰ παρέλκει γε λαμβα- 
σματι, ἐπὶ δὲ τῶν δι᾽ ἀδυνάτυ ἐν τὴ ἐλάττονι ἢ ἀηλιῶς ἐν τῇ νόμενα, ᾧ ἐδὲν εἰς “ὃ προκείμενον συμπέρασμα συντελεῖ" αὔταρ- 
ἀρχῇ. πᾶσα ὃ δεῖξις ἡ δι᾽ ἀδυνάτῳ εὐθὺς ἐν τῇ ἢ ἀρχῇ κέχρηἢ κες δ ἐκεῖνο μόνον ληφθὲν “ὃ ζῷον κ᾽ πανὸς ἀνθρώπε, ὦ ζῷον δὲ 
τᾷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως" τίθεῦ δὲ ὁ γεωμέτρης τὴν πλευ- ὅ. μόνη ἢ ἡ μείζων πρότασις ληφθεῖσα ὅτω χρήσιμος εἰς “ὃ τοιῶ- 
ρὰν ἢ σύμμετρον εἶναι ἢ ἀσύμμετρον, ἡ λαβων “ὃ ἕτερον μόριον 20 τον συμπέρασμα. ἰὰ. ἴδ. 
τῆς ἀντιφάσεως “ὃ ψεῦδος, οἷον ὅτι σύμμετρος, ᾧ δείξας τώτῳ εἰπὼν πῶς ἐπὶ τῆς εὐθείας δείξεως κεχρήμεθα τῷ ἐξιωόματιτιε 

ἀδύνατόν τι ἀκολουθῶν, ὅτι ἔσον. τὰ αὐτὰ ἄρτια ἢ περιττά, ὅτω τῆς ἀντιφάσεως ᾧ πότε, λέγει ᾧ ἐπὶ τῆς δι᾽ ἀδυνάτυ, ὅτι πᾶσα Ὁ 

σννεύγει “ἃ ἀντικείμενον. ὃ δὲ Θεμίςιος “ἐν σκοπὸν τῶν προκει- Κ ἡ δι᾽ ἀδυνάτυ κέχρηἢ αὐτῷ, καὶ μ᾽ καθόλυ, τυτέςιν ἐχ ὡς 
εἧς πρὸς τὰ προει α ἀποδίδωσιν. ἐπειδὴ ἡ φησίν, ὡς ΑΘ, αὐτῇ ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων ᾧ μὴ ὄντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ το- ῥοειβη φ Ὁ Μμ 

εἶκον ἐν τοῖς ἐπάνω, ὅτι καὶ πάντως παραλαμβάνυσιν αἱ ἐπιςῆμαι 25 σῦτον αὐτῷ ἑκάςη ἐπιςήμη κέχρη ἐφ᾽ ὅσον ἱκανὸν δεϊοϊς αὐτῷ, 
τὰ ἐξ ὧν' αἱ ἀποδείξεις, ἐὰν ὦσι σαφῆ, αὐὸ τῶτο βύλεῦ νῦν καθ᾽ ὅσον ἡ ἑκάς τῶν ἐπιςημῶν δεῖ) αὐτῶ ἐπί τινων ὑποβεβλη- Ἑ ξ αφ ω μῶν 

δεῖξαι. ἰδὺ γῦν τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως ἐδεμία χεδὲν μένων αὐτῇ, οἷον γεωμετρία Κὶ ἐπὶ μεγεθῶν, ἀριθμητικὴ δὲ ἐπὶ 

μη συλλογιζομένη, ἀλλὰ διὰ “ἡ εἶναι ἐναργὲς ὦ πρό- ἀριθ ν αἱ λοιπαὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων ὑποκειμένων. ἫΝ Ῥμὶ. Ργὲς ἢ πρός ἀριθμῶν, ἡ 
δηλον παρορᾷ, ὡς δήλη πᾶσιν ὄντος, κἂν μὴ ὁ συλλογιζόμενος ἢ, 31 ὃ. 

᾿ 

χρήση αὐτῷ ἐν λήμματι. εἶτα ἐπειδὴ ἐπί τινων συλλογισμῶν 30 »' μέντοι τὰ κοινότερα τῶν ἀξιωμάτων πᾶσαι ἐπικοινωνῶ-Τ7 α 
δ ἀνίγμη αὐτῷ χρῆοκ, ὡς λήμματι, λέγει ἐπὶ τίνων τε συλλογισ- σιν ἀλλήλαις, οἷον ἐπὶ τῦ τὴν ἐντίφαειν μὴ ἐνδέχεοχ, συναλη- “" 

μῶν» αὐτῷ χρώμεθα, ὅτι ἐφ᾽ ὧν τοιῶτον συναγαγεῖν βυλόμεθα θεύειν ἀλλήλοις" τύτῳ 73 πᾶσα τέχνη ἡ πᾶσα ἐπιςήμη χρήσεξ. 
συμπέρασμα, ἡ πῶς ἐν τοῖς λήμμασι προσλαμβανεῦ. ἰᾷ. ἴθ. - ταῦτα ᾿ὶ ὃν ἡ ἐν τοῖς ἔμπροαγεν εἶπεν" ἴσως δὲ πάλιν ἐν τύτοις 

ὅταν δὴ προκείμενον ἦ περί τινος συμπεράναον ὅτι τόδε ἵ' ἕξι ἀναλαμβάνει “ἂν περὶ τύτυ λόγον, ἵνα προϑλῆ ὅτι ὶ ἡ διαλεκτικὴ 
ὃ δὲ ἀντικείμενον ἐκ ἔςιν, οἷον ὅτι ὁ κόσμος πεπερασμένος μέν ἐςιν 3 τύτῳ κέχρη τῷ ἀξιώματι, ἡ αὐτὴ ἡ πρώτη φιλοσοφίᾳ, ἣν καλεῖ 
ὁ παπερασμένς δ᾽ ἐκ ἔςι, τῶτ' ἐςὶν ἄπειρος ἐκ ἔςιν" τότε γδ ληπτέον σοφίαν ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικά, καίτοι γε τὰς ἀρχὰς πάντων Ν᾿ 
ζτικατ ὑδενὸς σώματος ἐνδέχ εἴ “ὃ πεπερασμένον ἅμα φάναι ἢ ἀπο- ὠποδεικνύυσα, κατ᾽ αὐὸ δὲ τῦτο “ὃ τῆς ἀντιφάσεως ἀξίωμα 
φάναι" σῶμα δὲ ὁ κέσμος. ὺ ἡμδα ἀεὶ τὴν μείζονα πρότασιν ὁμοίως αὐτῷ ταῖς ἄλλαις κέχρη. ὁ γῦν ᾿Αριφοτέλης ἐν τῷ 
τααύτην᾽ ὅτω δ ἡ “ὁ συμπέρασμα ὅμοιον ἔςαι. ὙΒεπιΐδι. ἢ, 6. τρίτῳ βιβλίῳ τῶν Μετὰ τὰ Φυσικά, καίτοι, υὑς ἥτα; ὶὶ αὐὸ ὃ 

Πα - δείκνυδ, φησί, “ὃ τοιῶτον συμπέρασμα, λέγω δὴ τ τῷ ἀξιω- 40 τῆς ἀντιφάσεως ἀποδεικνὺς ἀξίωμα, ὅμως ἐχρήσατο αὐτῷ ἐν 
42. 2 
ματι τῆς ἀντιφάσεως κεχρημένον, ἐὰν λάβωμεν ὅτι ὁ πρῶτος τοῖς λόγοις τοῖς πρὸς τὸς ἀκαταληψίαν εἰσώγοντας ἡ ἀοριςίαν ἐν 

ὅρος, τυτέςιν ὁ μείζων, ἀληθῶς αὶ τῷ μέσυ καταφάσκε, ἐκ τοῖς πράγμασιν. 1ά. 18. 

ἘΥΤΘΡΝΝ 

ἐἔθοος 
αἰ Μο κι ἥκος 

Νὰ 

ἀαρμιν γί ξ 

« 

ἀληϑῶς δὲ κἀὶ καταφάσκε, τυτέξιν ὅτε ἡ ἐπὶ τῷ μείζονος ὅρυ τυτέςιν ἡ πρώτη φιλοσοφία, ἥτις ἢ πάντα τὰ ἀξιώμάτατι, ; 
χρησόμεθα τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως τῆς γ5 καταφάσεως ἀποδεικνύειν πειρῶ, ὅ᾽ μως ἡ αὕτη τύτοις κέχρηϑ, ὃ μάλιφα τῷϑ 
ἀληθευέσης ἐπ᾽ αὐτὸ μηδαμῶς ἀληθεύειν ἢ τὴν ἀπόφασιν. ΙΟΆ. 45 κοινοτάτῳ πάντων ἐξμίματι τῇ ἀντιφάσει, ὥσπερ εἴπομεν ἢ “ἐν 
ῬΆΗΙ]. ἢ 31. ὰριρυτόνην ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰὼ πραγματείᾳ χρησάμενον τῷ 

76 τυτέςιν δὲν κωλύει “ὃν μέσον ὅρον, ὁμοίως δὲ ἢ “ἐν ἐλάτ- τῆς ἀντιφάσεως. ἀξιώματι ἐν τοῖς πρὸς τὸς ἀναιρῦντας τὴν κα- 

τ ρονα, ᾧ καταφατικῶς ᾧ ἀποφατικῶς λαβεῖν. ὥςε εἰ μηδὲν τάληψιν λόγοις. Ιοἱ, ΡΆΙΙ. Ε, 82. : 
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74 εἐπὼν ὅτι τοῖς κοινοῖς πᾶσαι κέχρηνϑ αἱ ἐπιςῆμαι, καίτοι γε διττόν, “ὁ Κὶ ὃ μηδ’ ὅλως πέφυκε ἐνθμὸν ἔχειν, οἷον εἴ τις “ὃ ση- 

δ... πρὸ πάντων ἡ ἡ διαλεκτικὴ ᾧ ἡ πρώτη φιλοσοφία, ἐντεῦθεν δια- μεῖον λόγι. ἄρρυθμον, τῷ μὴ πεφυκώαι ἔχειν ἐνθμόν, ἃ δὲ τῷ 
κρίνει τὴν διαλεκτοιὴν τῶν τε ἄλλων πασῶν ὸ τῆς πρώτης ἔχειν κανες δέ, ὥσπερ φαϊῷ “ἐν ςίχον ἄρρυθμον “ὃν κακόρ- 

φιλοσοφίας, τῶν ὦ ἄλλων πασῶν, ὅτι ἑκάςη αὶ τῶν ἄλλων ρυθμον, ὅ ὅτω ἢ ὃ ὠγεωμέτρητον ἣ ἢ ὃ πάντη ἐν ἀποφυίσει ὃν γεω- 
περὶ ἵν τι γένος καταγίνεῦ), αὕτη δὲ περὶ πάντων. ἅμα δὲ 5 μετρίας ἢ ὃ κακῶς ἡ ἀνεπιφημόνως πλεκόμενον. τοιαῦτα δέ 
πασῶν διαφέρει ἢ τῆς πρώτης φιλοσοφίας, ὃ! ὅτι ἡ αὶ Καὶ διλματοιὴ ἐςι τὰ "ὦ, τὰς ἄλλας ἐπιςήμας, οἷον εἰ μυσιχόν τις ἐρωτήσοι τὸν 

ἐρωτᾷ ἂν προσδιαλεγόμενον, α ὺ ἐξ αὐτῷ ἐα βονα: τὰς προτά- γεωμέτρην θεώρημα ἢ ἰατρικόν" τῦτο γ τῆς »ῷ' ἀπόφασιν ἀγνοίας" 
σεις ὕτως ἐκ τῶν δοθεισῶν παρ᾽ ἐκείνυ προταίσεων ὰ προτεθὲν ἐςί, ᾧ ἄτω τῶτο ὠγεωμέτρητον ὥσπερ ὲ σημεῖον ἄρρυθμον. . : 
κατασκευάζει, ὃ ᾧ ἐξ ἑκατέρων τῶν μορίων τῆς ἀντιφάσεως ὃ καλεῖ δὲ ὁ ᾿Δβφοτέλης κοινῶς ᾿ ἀμφότερα ἁμαρτίαν, ἰδίως 

αὐὸ κατασκευάζει. αἰ. Αμαϊγεέ. Ρε. 2 15). ἰά. 15. 40 δὲ τὸ παρὰ “ὃ χἧμα ἤγουν τὴν ἀσυλλόγιςεν ἃ ἁμαρτίαν παραλογν- 
Τῖα βέμεῦ δεῖξαι διὰ τύτυ ὅτι ὅτε πᾶν ἐρώτημα ἐρωτήσει ἑκάςη σμὲν ἐκάλεσεν, ἐπεὶ ἔχ ὑγιῶς ἐκ συλλογιφυκῶν γϑεῦ λόγων, τὴν 
36. τῶν κ᾿ μέρος ἐπιξημῶν, ἀλλὰ μόνον ὅσα ἐρωτᾷ οἰκείως ὑκέση δὲ παρὰ Ἶ ὕλην αὐὰ τῦτο ἁμαρτίαν. ᾧ αὕτη Κὶ ἡ ἐξήγησις 

ἐπιςήμη., οἷον ὃ Ὑεωμέτρης τὼ γεωμετρικί, ὁ ἀριθμητικὸς τὰ ἔχει ὅτως ἐὰν κατ᾽ ἐρώτησιν ὁ λόγος προάγη, τυτέςιν ἐὰν προ- . 
ἀριθμητοιά, ὅτε πρὸς πᾶν ἐρώτημα ἀποκρίνεῦ, ἀλλὰ μόνον ες περισπᾶῦ “ὁ ἦρα ἢ παροξύνηῦ “ὃ ποίαν" ἐὰν δὲ παροξύνηϑ δ ἄρα, 
ὁπόσα ἐρωτῶνῇ ἐξ Ἱκαφης τῶν ἐπιςημῶν. δείκνυσι δὲ τῦτο 15 ὀξύνηἢ δὲ αὶ ὃ ποιάν (φέρε δὺ ὦ αὕτη ἡ γραφή), ὦ ὕτως ἐξηγηθή- Ι 
πάνυ σαφῶς ὼ συντόμως. ἰά. (. 32 ὁ. σεῦ, ὅτι ἐπεί εἰσι Ὑεωμετρυιᾷὶ ἐρώτημάτα, εἰσὶν ἄρα ᾧ ὠγεωμέ- ! 

πὸ οἷον ζητεῖ ἀρὰ τοῖς Ὑεωμέτραις ὁ τῷ κύκλυ τετραγωνι- τριτα, ὴὶ τὰ κῷ' τὴν ἄγνοιαν τὴν ποιὰν ἤτοι τὴν τοιάνδε, λέγω δὴ , 
δ σμός. ἡ τῦτον  ᾿Αντιφῶν ἢὶ Βρύσων ἔδοξαν εὑρηκέναι, πλὴν τὴ Ψ' διάθεσιν, ἐπισυνις μενα ἀγεῶ μέξρητα ἐρωτήματα, ἐκεῖναί 

ἀρρρας ξορρθ ρος ρος 

σ΄ -Ψὦρῳρ...-.Ὁ 

κακῶς τε ἢ σφαλερῶς. ἰὰ. ἔ. 88. εἰσι τὰ κυρίως ἀγεωμέτρητα. ἢ ἔςιν αὕτη ἡ ἐξήγησις προσφυε- 

δ ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ἰὶ πᾶν ἐρωτητέον “ὃν γεωμέτρην ἢ “ἐν ἰατρὸν 20 ςέρα τε ἅμα ᾧ σαφεςέρα τῆς προτέρας. ἰὰ. ἢ, 88 ὁ. 
16. ἡ χα τῶν ἄλλων ἐπιφημόνων, ἀλλὰ μόνα τὰ τῇ οἰκείᾳ ἐπισήμῃ ἐπεὶ ἃ τὰ ἐγυμάερητα ϑεωρήματα συνίφανῷ τ ἄγνοιαν, 

ἀνήκοντα, ὶ ὅτι κα πρὸς πᾶν ἐρώτημα ἀποκριτέον “ὃν ἐπιφήμονα ἡ δὲ ἄγνοια διττή, ἡ Κὶ χ᾽ διάθεσιν ἡ ἡ δὲ κτ' ἀπόφασιν, ἐνστῇ ὃ 
ἀλλὰ πρὸς μόνα. τὰ οὐσπαι οἷον “ὃν Ὑδυμέτρην, πρὸς τὰ ὙΜΙηΜΕ- λόγος, “ὁ ἀγευμέτρτιν ἐρώτημα Φ' ποῖον Ἂ ἄδις ἀγνοίας κα ᾧ ἐπε’ 
πρικὼ ὸ ἀνὶ ἰατρὸν πρὸς τὰ ὶ ἰατρικεί, πε ἡ ἐν τύτοις, ἦρα ὥσπερ γίνε ἡ συνίς αὮ, »τ' τὴν ἄγνοιαν τὴν μΆ , διάθεσιν ἢ; ἅτο κῷ' ἀπόφα- 

ἐςὶ γεωμετρικὰ ἐρωτήματα, ὅτως ἐξὶ κα δ ἀγεωμέτρητα κα αὶ ἐπὶ 25 σιν; δ μω τὰ δὲ ὁ ̓Αριςοτέλης προϊωὶν ὅτι “ἃ κυρίως ἀγεωμέτρη- 

τῶν ἄλλων ἐπιημῶν ὡσαύτως" ἢ εἴπερ εἰσί, ποῖα εἰσι ταῦτα, τον ἤτοι ὃ κακογεωμέτρητον ἐπισυνίς ἢ κυρίως Ψ τὴν ἄγνοιαν 
ο ὁ τ ποίαν ἄγνοιαν ἀγεῶμέτρηται ἂν εἶεν, ἡ ἵνα σαφὴ ποιήσω- τὴν τ διάθεσιν. ἢ ἡ ὕτως συμβιβαςέον ὃ ἐπὴν κῷ ᾿ ἀπόφανσι, 

οὖγγν δὲ κα μὲν ἐν λόγον, ἐκ τῶν ἐφεξῆς αὐτῷ πλατύτερον ῥβηνοόνν λα- ὅτι ἐπεί εἰσι Ὑεωμμετροιὲ ἐρωτήματα, εἰσὶν ἄρα καὶ ὠγεωμέ- 
ς-ς Κατ βώντες ἃ ὺ τὰ τά νθᾳ λλαρϑρώ οὐυμεεῦ. διττὴν ὧι ὅν φησὶ τὴν ἄγνοιαν τρῆτα, ὸ κτ' τὴν ἄγνοιαν τὴν ποιάν, ἥτοι τὴν τοιάνδε, λέγω δὲ 

ΩΣ ϑῴα σι ν 5 τὴν β κ᾽ ἀπόφασιν τὴν δὲ »' διαθεσιν"" ἢ ΓΙᾺ ἀπόφασιν 30 τὴν “Ὁ διάθεσιν, ἐπισυναγόμενα , ὠγεωμέτρητα ἐ ἐρωτήματα ἐκεῖνα 

μέν φησι τὴν μηδεμίαν Τργοιων ἔχυσαν περὶ τῷ πράγματος, »τ' εἰσι κυρίως ὠγεωμέτρητα. αὕτη δὲ ἡ ἐξήγησις προσφνής. ὴ 

Κατ ΝΝ διάθεσιν δὲ τὴ ἔχυσαν Τὶ περὶ τῷ πράγματος ἔννοιαίν τινα, πλὴν ὃ “ἀρα" ὡς κ᾽ ἐπόφαγοη λεγόμενον ὀξυνεῖῦ, ἡ ὅτως ἀναγινώ- 
Ἢ δὲς ἊΣ ἐκ ἀσφαλὴ ᾧ ἠκριβωμένν. οἷον ὁ μὴ εἰδιὺς ὅλως εἴτε εἰσὶ πα- σχεῦ ὰ ὑπὺν “ τὰ κτ' σὺν ἄγνοιαν ἄν ποιαῖν," τὴ τὴν τοιάνδε 
ἐγ. ράλληλοι εὐθεῖαι εἴτε ἢ μή, εἰ δὲ ἡ οἶδεν, εἴτε συ μπιπτὴσιν εἴτε ὺ ἤτοι τὴν χ᾽ διάθεσιν, ἢ ἐχὶ “τὰ ν᾿ τὴν ἄγνοιαν τὴν ποίαν" ἐρω- 

μή, ὅτος τὴν “ ἀαέφασιν ὦ πα ἔχει. εἰ δέ τις οἵοιτο ἑπὼ τη τοῦς: ςοἀ. 19171 ἴῃ πιᾶγρ. 

παραλλήλες συμπίπτειν, ὅτος τὴν Ψ' διαθεσιν ἔχει ἄ Αγ πρὶν διελεῖν 5 ἄγνοιαν ποσαχῶς λέγῷ, πρότερον τὺς τρό- ΤΊ 

κῶς δ περὶ τὸ ὃ πράγματος διακειἢ ἦν ὁ Πλάτων διπλῆν ἐγμηιὰν πὺς διαιρεῖ καθ᾽ ὡς Ὑἰνεῦ ἐ ἐν πάση ἐπιφήμη ἡ ἡ ἁμαρτία τὸ ἀληθῶς, 15 

καλεῖ, Ψ ποίαν ἦν τῶν ἀγναιῶν τὰ ὠγεωμέτρητα ᾧ τὰ ἀμώ- λέγω δὴ τόν τε »' τὴν ὕλην καὶ ὼὸ δ χ ὺ ακῆμα. »' κοινῷ δὲ ἀκω.- 

σικα ἐρωτήματα γίνον), δι᾿ ἐρωτήσεως ποιεῖ) τὴν διδασκαλίαν. τὴν ὲ ὠγεωμέτρητον, ἤ ἤγον κατ᾽ ἀμφοτέρως τὺς τρόπυς. ὼ ἕξιν 

πάλιν δὲ τῆς »' διάθεσιν ἀγνοίας διχῇ διαιρυμένης, ὡς ἢ Πλαΐ- 40 ἡὶ τῷ ῥτῦ σύνταξις ὅτως" πότερον ὠγεωμέτρητόν ἐ ἐςιν ἐρώτημα 
᾿ χων φησίν, ἤτοι "ὦ, τὴν ὕλην ἢ ἥ Ψ ὲ ̓εἶδος τῶν δυξλογισμὼν (ὁ ὁ Φ' τν ἄγνοιαν συλλογισμὸς ὁ ἐκ τῶν ἀντικειμένων, τυτέσν [] 

Ὁ παραλογιζόμενος ἑαυὲν ὅτι αἱ παράλληλοι συμπίπτυσιν, ἤτοι κ' τὴν «Τ᾽ διάθεσιν ἄγνοιαν ἐκ ψευδῶν δηλαδὴ προτάσεων γνόμενος 

ψευδεῖς προτάσεις λαβὼν ᾧ ταύτας ̓ πθλλογιξοιὸς συμπλέξας συλλογισμός (ὖὸ δ ἀντίκεινἢ ταῖς ἀληθέσιν), ἢ ὁ ὁ παραλογισμός, 
ὅτω ψευδὲς συνάγει συμπέρασμα, ἢ ἢ ἀληθεῖς ἃ λαβὼν προτεῖς τυτέςιν ὁ παρὰ τὴν Ψ' ὸ χῆμα ἁμαρτίαν Ὑνόμενος, ὃ ὃν ἐδὲ συλ- 
σεις, ἀσυλλογίςως δὲ ταύτας συμπλέξας, οἷον ἐν δευτέρῳ οχή- 45 λογισμὸν εἶπε διὰ “ὃ μὴ ἐρρῶδιᾳ ὃ χῆμα. καὶ ὃ κῷ τὴν ἄγνοιαν 

ματι ἐκ δύο καταφατικῶν) πότερον ! ὧν τύτων μᾶλλον ὠγεωμέ- δὲ νῷ κοινῶ ληπτέον ἡ ἐπὶ τὸ παραλογισμῆ. 08. ΡᾺΠ. ἢ 84, 
τρητόν ἐςιν ἐρώτημα ἡ κτ' τὴν ὕλην ἡμαρτημένος συλλογισμὸς ἐνταῦθα διαιρεῖ τὴ ἄγνοιαν τήν τε κ᾽ ἀπόφασιν καὶ ὸ τὴν τιν 

ἢ ὁ κ᾽ ἃ εἶδος, ἢ ᾧ ἀμφότεροι; φημὶ δή, ὥσπερ “ὁ ἄρρυθμον διάθεσιν, ὶ φησὶ τὰ Κὦ ἐξ ἄλλης τέχνης ἐρωτήματα κῷ' ἀπόφα- 

ε 

--. 
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ἡ σιν εἶναι ἀγνούμενα, τὰ δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς ψευδὴ κῷ' διάθεσιν. τὰ δὲ Ἥρόδδοτος ἐν τῷ βίῳ τῷ Ὁ μέήρυ “Ὃ μέρυ εἶναι ἃ ἐπίγραμμα 
| κῷ ποίαν ὅν τύτων. ἐἀγεωμέτρητα, ἐφεξῆς διὰ τῶν παραδειγμεῖς εἰς Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα. ἣ τοίνυν τὰ τοιαῦτα ἐπιγραίμε- 

τῶν τύτων τθησις «τὶ, Α᾽ γεωμετρικόν. ἐξι τῷ τὺς ὄρυς ματα κύκλον φησίν, ἢ κύκλον Χέγει τὰ ἐγκύκλια μαθήματα, 
᾿ ἔχεν ἐκ Ὑεω μετρίας, τῷ δὲ ψευδῆ. λαμβάνειν. ἀγεωμέτρητον. ὕὅτω καλύμενα ἢ ὡς πᾶσαν ἱς ρίαν περιέχοντα πως, ἣ ὡς πάντων . " 
Ι ἢ ὅπερ ᾧὶ μᾶλλον δοκεῖ βέλτων, τῇ ἑτέρν τρίτῳ τῆς ἀγνοίας τῷ 5 ῥητόρων τε ἢ φιλοσόφων τῶν τε καθέλιν χϑ᾿ μέρος περὶ αὐτὰ εἷλῳ- 
ν᾿, ᾿ “ᾧ ἀπόφασιν διακρίνει “ὃν. Ψ' διάθεσιν. ἡ τὰ ἐφεξῆς δὲ ἐπαγό- ἀρς ἔςι δὲ ᾧ ἄλλα τι κύκλος ἰδίως ὀνομαζόμενον, ὃ ποίημα 

᾿μενα ἀρχν ἔχεῦ τῆς ἐννοίας - ῥίτὸν γδ “ὁ ὠγεωμέτρητον φησιν τινὲς κα εἰς ἑτέρυς τινὲς δὲ εἰς ἰς Ὅμηρον ἀναφέρωσι, περὶ ζὼ τὰ 
ὥσπερ ᾧ Ὁ ἄρρυθμον, καθὰ δὴ ἀνωτέρω. ὰαλις τ περὶ τύτυ ἄλλα τῶν μαθημάτων ὁ πάντες ςρέφον,, οἷον περὶ ἰατρικὴν ἢ 
εἰρήκαμεν. ἰ4. 5. εὐ περὶ ἡ ἑπτορικὴν ῇ ἄλλον τινα" περὶ ταῦτα μέντοι. ο(εδὸν πάντες 

ζω] αὕτη ἡ ἄγνοια ἡ Ὶ ἀρημέη, δηλονότι “ὃ φαύλως ἕω: φαύ- 49 σρέφονἢ κα ὴὶ οἱ περὶ τὰς ἄλλας λογικὰς ἐ ἐπιξημας πυϑεχοντες, ἣ 
ἄχως δὲ. ἔχειν ἃ ἐξ ἀρχῶν ἤγυν προτάσεων ἐκ ἀληθῶν" αἱ ὃ ὡς ἐμοὶ δι διὰ “ὃ παντας τὶς. ποιητὰς περὶ τὰς αὐτὰς ἱςορίας 

ψευδεῖς ταῖς ἀληθέσιν ἐναντίαι. “14. 15. εἱλῆοχ, ταύτη δὲ δύξυσι ἃ Κ' ἴσως τὰ κωμικὰ “τῶν ἐγκυκλίων 
ΤΙ βύλεῦ ἐνταῦθα εἰπεῖν ὅτι ἐχ ὅτως οἱ ἱ παραλογισμοὶ ἐ ἐν ταῖς ἀποκρίνεωκ " φημὶ δὲ ὅτι μάλιςα ἃ ἡ ἀρχαία κωμῳδία ἐδὲ τύ- 
51: ἐπιςήμαις γίνονἢ ὡς ἐν ταῖς διαλεκτικαῖς μεθόδοις" ἧττον γὃ ἐν τῶν ἀπήλλακῶ, ἀλλὰ ἐν πρεϑτῆι πολλαχῦ ἱςορίαι αἷς ἡ οἱ 

ταῖς ἐπιςήμαις παρενοχλεῖ “ὁ Ψεῦδος ἧπερ ἐν ταῖς διαλεκτικαῖς 15 ἄλλοι ποιηταὶ χρῶνο. ἄλλως τε δὲ ὅτι ἡ κυρίως ἢ τὰ ἄλλα εἶεν 

συνυσίαις. αἴτιον δὴ τύτυ ὁ μέσος ὅρος ὁ δισσῶς λαμβανόμενος. ἂν ἐγκύκλια, κῃ συνεκδοχὴν δὲ καὶ ἡ ταῦτα. ἰά. Ἂν : 

παντί τε 7) τῷ ἐλάττονι ὑπάρχει, ᾧ τ΄ τύτυ πανὲς ὁ μείζων" ὃ λέγει διὰ τύτων τῦτό ἐ ἐπός, πρὸς τὸς τοιύτυς, ᾧησί, παρα- τι» 
. ἐπεὶ ὧν δὶς λαμβάνεῦ, πολλοὶ δέ εἰσι τῶν ὅρων ὁμώνυμοι, ἐὰν λογισμις εἷός ἐςι ὃ ὃ νῦν «προκείμενος ὁ λέγων “τὰ ἔπη κύκλον, ἦν 
᾿ ληφθὴ κατ᾽ ἄλλο Κ΄ σημαινόμενον κατηγορήμενος τῇ ὑποκειμένυ, ὁ κύκλος χῆμα, τὰ ἔπη ἄρα κῆμα." δεῖ ἦν, φησίν, ἐνιςαμώυς τὰς 
λέγω δὴ τῷ ἐλάττονος, κατ᾽ ἄλλο δὲ αὐτῶ ὁ μείζων κατηγορε- 2) ἐνςάσεις μὴ δι᾿ ἐπαγωγῆς φέρειν, οἷον, εἰ τύχοι, τάδε ἡ τάδε τὰ 
μένος, παραλογισμὸς γίνε, οἷα, πολλαζκις ἐν ταῖς διαλέξεσι )ί- ἔπη προφέροντας ὡς ἐκ εἶεν κύκλοι, ἀλλὰ καθολικῶς ἐνίς αὐ, 

νον, οἷον οἱ σοφοὶ μανθάνεσιν, οἱ μανθάνοντες ὑκ ἴσασιν, οἱ ὅτι ἐδὲν ἔπος κύκλος. ὥσπερ ηδ δὲ πρότασίς ἐςιν ἐποδεοιτωκὴ 
σοφοὶ ἄ ἄρα ἐκ ἴσασι" “ἃ γδ μανθάνειν ὁμωνυμον, κα ὺ ἐπὶ τὸ συνιέναι ἣ μή ἐςι καθόλυ, διότι ἐκ. τῶν καθόλω ὁ συλλογισμός, ὅτως ἐδὲ 

ὺ ἐπὶ τῷ διδάσκεονς λογέμενον. λανθοίνει ὧν ἡ ἀπάτη διὰ τὴν ὕχασίς ἐςιν ἐπιςημονικὴ ἣ μή ἐςι καθόλε" ἡ ἡ) ἕνςασις, φησί, | 
᾿ ὃ ὁμωνυμίαν. «ν., ἐπεὶ ὧν αὶ περὶ ὡρισμένα τινὰ πρώγματα οἱ δια- 25 αὕτη͵ ᾧ τὸ συλλογισμῶ μέρος Ὑννεῇ. .. τ ὁ Καὶ φιλόσοφος ὅτως ᾿ 

λεκτοιοὶ τὴν σπυδὴν ἔχυσιν, ἐδὲ τὸς μέσυς υὑρισμένες, πολλὰς ἐξηγήσατο ὃ χωρίον" ἐμοὶ δὲ ὅτε καλῶς εὐλὸς δοκεῖ ἀὲ δ 
ἀπάτης ἀφορμὰς ἔχωσιν.᾽ ἐπὶ δὲ τῶν ἐπισημῶν ἐχ ὅτως" ὥριχαι δεῖ τὴν ἵνςασιν συμπέρασμα εἶναι τῷ συλλογισμῦ- ταύτην Ρ 

δ τὰ καθ᾽ ἑκάςην ἐπιχήμην πράγματα, κα ὃ ἐδέποτε παρὼ τὴν δὲ δηλονότι ἀποδεῖξαι, ἵνα τὴν ἀντικειμένην αὐτὴ δείξωμεν μὴ ῥέε ᾿ ΠΣ 

ὁμωνυμίαν. πλείη ἐν αὐτοῖς γίνεϊ), εἷον, ὡς αὐτός φησιν, εἰ καλῶς ἦσαν) ὄτε ταῖς. ̓ Αριοτελικαῖς συμφωνέϊν Μξεσιν: “ ἣν η5 ο ἐοδέειρ 

λέγοιτο κύκλος ᾧ τὰ ἔπη ἢ “ὃ χῆμα. 14. 1. 80 ἀε φησι ἕνςασιν, αὕτη γένοιτ᾽ ἂν πρότασις ἢ ἢ ἀποδεριτοοὶ πὶ ἴλας. «ὧν, 

Πι ἐπειδὴ εἶπε Ν μέσον ᾿κθ' πανὺς τῷ ἐλάττονος, “ὃ δὲ μεῖζον ἣ διαλεκτική "διόπερ τὴν ἀκριβὴ. τὰ χωρία ἐξήγησιν δοκεῖ καλῶς 
ὅν τὶ τῷ μέσυ παντός, ἀνα μεμνήσκει ἡ ἡμᾶς τῶν ερημερὰν ὁ ἐν τῷ ἔχεν ὑπερρές, ἔτ᾽ ἃ ἂν ἷν ἐντύχοιμι ὺὶ ἢ ἄλλοις ἐξηγηταῖς. 1ὰ. Ε. 85. 

περὶ Ἑρμορείας Ο. 17 ὃ 13), ὅτι τῷ κατηγορωμένῳ ὁ προσδὶο-- . εἰπωνν ὅτι ἧττον ἐν ταῖς ἐπιςήμαις γίνε ὁ ᾿παραλογισμὸς ἢπιι : 

μισμὸς ἡ συντάττεῦ (ὁ γάρ φαμεν ὁ ἄνθρωπος πᾶν ζῷον), ἐν ταῖς διαλεχτικαὶς μεθόδοις διὰ “ὃ “ὃν μέσον ὁμώνυμον ἐν ταῖς 
ἀλλὰ μόνως τὸς ὑποκειμένοις. ἰά4. 1... "τ τ 85 διαλεκτικαῖς μεθόδοις λαμβανεωζ, ἐν δὲ ταῖς ἐπιςήμαις μηκέτι, 

, «-« ν 5» “ταῦτα τὰς ὄρες φησίν, “ὁρᾶν" δὲ ἐν τοῖς μαθήμασι δης βύλεἢ νῦν ἢ περὶ τῶν. παρὰ “ὁ χῆμα ἡμαρτημένων συλλογι- 
λονότι" περὶ τύτων γ) ὁ λόγος. ἐν δὲ τοῖς μαθήμασι, φησίν, ἐκ σμῶν εἰπεῖν. οἱ 75 παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν τῷ μέσυ ὅρα γνόμεναι 
ἔςιν ὁμοίως παραλογισμὸς διὰ “ὃ διττὸν τῇ μέσυ ὄρυ" ἕκαζος ἣ παραλογισμοὶ ἐκ ἂν εἶεν παρὰ ὃ χῆμα ἡμαρτημοι" κυρίως δ' 
ὅρος τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι διὰ ὃ μένω. οἷαν δεϊξίο, ἐςι, αὶ ὃ ᾧ κατ᾽ ἀλήθειαν οἱ ταιῶτοι ἀδὲ συλλογισμοὶ ἂν εἶεν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 
ἅμα τῷ ἀκῶσαι κύκλον ἢ τοιῶτόν τι εὐθὺς ὁ ἐξ ὁ ἐπιςήμων “ὃ ἑκάξυ δυο προτάσεις διέσπασμέναι ἐλλήλων" διὰ δὲ τὴν ὅμω- 
λεχθὲν ἐν ἑαυτῷ Ὑεγραμμένον. 1ὰ. 10. νυμίαν δοκεῖ ὁ μέσος τύνῆξθει τοῖς. ἄκροις, ἢ συνῆφθαι συλλο- 

τ» πυτέρο, ἐ ἐν ταῖς διαλεκτυκαῖς συνυσίαις λανθάνει τὰ ὀνόματα γιςικῶς. εἰπὼν ὧν ὅτι παρὰ “ὃν μέσον ὅρον ὁμωνυμον ὄντα πολ- | 
δι διὰ ἃ μὴ ὡρίῶς. ἰά, 1».. λιάκις ἐν ταῖς διαλέξεσι γίνον) πολλοὶ παραλογισμοί, ὖ ὅπερ ἐν ταῖς ἢ 

κύκλον δέ φησι τὰ ἔπη ἤτοι τὰ ἐπεγρέωματα τὰ ὕὅτω πες ἐπιςήμαις κα συμβαίνει, νῦν βύλεῦ δεῖξαι ἡ τὸς παρὰ “ὁ χἥμα 
ποημέμα, ἐχ ὡς τῇ κ᾿ ἃ τόμς τῷ πραΐτυ σίχν λέξει ἀκολυθεί- 45 γινομένυς ἐν ταῖς διαλέξεσι παραλογισμαεῖς, καθ᾽ ὃς παλιν δια- 
σης. τῆς ἀρχῆς τῷ δευτέρυ ὺ τύτῳ τῷ τρίτω ἡ ἐφεξῆς, ἀλλ᾿ φέρυσιν αἱ ἐπιςῆμαι τῶν διαλέξεων. γίνονἢ ὧν, φησί, ὴὶ παρὰ ὃ 
ὡς δυναῶχ, “ἦν αὐὲν σίχον ἢ ὠρχὴν ὺ τος ποιεῖ, οἷόν ἐξι ἢ ϑῆμα παραλογισμοὶ διὼ “ὃ πολλαίκις “ὃ αὐὸν μέσον τοῖς δύο ἄκροις 
τῦτο “χαλκῆ παρθένος εἰμί, “μίδυ δ᾽ ἑνὶ σήματι κεῖμαι... λέγει ἕπεῶζ, τυτέςι διὰ “ὃ λαμβάνειν ἐν δευτέρῳ χήματι δύο κατα- 
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] φατικάς. αἰνῇ δ ὅτι εἰ “Σ αὐὸ τοῖς δυσὶν ἔπεῦ, κἀκεῖνα ἀλλή- ἐφ᾽ ἕτερόν τι μεταβέβηκε, καθ᾽ ὃ πάν διακρίνει τὸς ἀπο- 
, λοις ἐπεῦ. ὲ δὲ ὑκ ἔσν, εἰ μὴ συγγενῆ εἶεν ἐκεῖνα " ἔπε ϑὺ ᾧ δεικτικὸς συλλογισμὸς τῶν διαλεχτικῶν, ὅτι ῥῴων ἡ ἀνάλυσις 
ἢ λίθῳ ιὶ ζὴ ἀνθρώπῳ ἡ ἡ σία, ἀλλ᾽ ὑἐχ ἔπε “ὃ ἕτερον τῇ ἐτερῷ; ἤγυν ἐν ταῖς. ἐποομεισν ἢ ̓ ἐν τοῖς διαλεκτοκοῖς. ἀνάλυσιν δὲ καλῶσιν 

Ι ὁ ὁ λίθος 1 τῷ ἀνθρώπῳ ἣ ἢ ὁ ἄνθρωπος τῷ λίθῳ, διὰ ὃ μὴ εἶναι ὅμο- οἱ γεωμέτραι τὴν εὕρεσιν τῶν πῤοταςειν δ ὧν. συνήχθη 
γενῆ. ὥσπερ, φησί, ᾧ ὁ σοφιςὴς Καινεὺς ἐποίει" συνελογίζετο 5 θὲς συμπέράδμα:- "οἷον εἶ προτεθείη. ἡ ἡμῦ ἡμῦ συμπέράσμα τι ἀληβές, 
Ὁ ὃ ὅτε “ὃ πῦρ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αὔξεϊ “ὃν τρόπον τῶτον ὅτι τόδε τρίγωνόν ἐ ἐσω ἰσόπλευρον, τὴν μέθοδον δι᾽ ἧς εὑρίσκομεν 

πῦρ τάχιςα αὔξεϊ, τὰ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αὐξόμενα τὰς προτάσεις δι᾿ ὧν τῶτο συνήχθη, ἀνάλυσίν φασι. νῦν Κὶ Ὁ προ- 

τάχιςα αὔξεδ, “ὃ πῦρ ἄρα ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ αὔξε,." τεθέντος πῶς ἂν συςαίη τρίγωνον ἰσόπλευρον, διὰ τῶν προτοῖ- 

καίτοι, φησίν, ἐνίοτε ἐν τοῖς τοιύτοις ἐνδέχ εἢ ὑγιῆ ποιῆσαι “ὃν λόγον σεων εὕρομεν ἃ συμπέρασμα, ἐπό τινων ὡμολογημένων ἀρξε- 
ἥτα ὃν συλλογισμόν" πὰ ὄν ὶ συνορῶντες ἀσυλλογίςως συμ- 10 μενοι ᾧ λήξαντες εἰς “ὁ ζητώμενον, ἢ καλεῖ “ὁ τοιῦτον σύνθεσις. 
πλέκυσι τὰς προτάσεις... “ὃ δὲ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίχω ἡ ἀνάλυσις δὲ ἔμπαλιν ἔχει τῇ συνθέσει" λαβόντες γ) “ὃ πρότε-᾽ ᾿ 

2ὲ αὔξεως ὁ ΘΟ Αλδξανδροςν ἐκ οἶδ᾽ ὅ τι ΒΚ εἷα, δὴ μὴ ποὶ πολλὴν ρον ζητόμενον υς ὁμολογόμενον, ὅ ὅτι τόδε τρίγωνόν ἐςιν: ἰσόπλευ- 

χε και ̓ξ μαθὴ ΥἜΒΑΙΣΟ ΕΣ φησὶ λέγειν αὐὸν τὰ ὶ ἐν ποχλαπλασίονι Ῥον, πόμα τίνες ἂν εἶεν αἱ προταίσεις δι᾽ ὧν τῦτο κατεσκευάοϊη, 

ισέ α φψουὸ; ἀναλογίᾳ αὖ αὐξόμενα τάχιςα αὔξεδχ, ὡς ἂν ἐπκώβεν “ὡς δύο πρὸς ἵνα ἐξ αὐτῶν ἀναλόύεντες εὕρωμεν αὐταῖς, ἕως ὅ ᾧ φθάσωμεν ὁ εἷς 
γγῖ δι. (κει, φἢ,; τρία, ὕτω διανιόσια πρὸς τριακόσια," ἀγνοήσας ὅ ὅτι ἐκ ἕξιν δ ὅτος ὃ 15 τινα ὁμολογόμενα ὺ τὰς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας. ᾧ ἔςι τῦτο 

αρχρς τῶν δύο Ἧ: τρία ἢ τῶν διακοσίων πρὸς τριακόσια πολλα- ἕξεως ἀκροτάτης, “ὁ δυναῶζ συνορᾶν ἕκαςον τμπέρα ΗΝ ἐκ 
πλασίων ἰος... διὰ τῦτο ὺ ὁ Πρόκλος, καθάπερ ὁ ποίων προτείσεων φυγῆι: 14. 1}. 

᾿ φιλόσοφος δον ὦ ὅτως ἐξηγεῖτο “ὁ χωρίον. δεῖ, φησίν, ἐκκεῖος, ἃ δὲ “ἀλλ᾿ ὁρισμός" πρὸς ὃ λαμβώυσι ἘΕΕΉΣΤΑΙ ν᾿ ἢ τς 
ζ σς! “1 πλείονας ἀριθμὸς ἐκ μονάδος ἐν τῷ αὐτῶ πολλαπλασίονι λόγῳ. ὕτω συνημμένον" ἀντιςρέφει δὲ μᾶλλον τὰ ἐν τοῖς μαθήμασιν, ὦ 

᾿ ἔξω διπλάσιον, οἷον α΄ β΄ δ΄ ἡ [φ'γ8' εὃ' βκη' σνς΄ ὃ ἐφεξῆς" 20 ὅτι ὠδὲν συμβεβηκὸς λαμβάνεσιν ἀλλ᾽ ὁρισμός. “ὁ δὲ “ἀλλὰ 

δυναὸν γ5 ἐπ᾽ ἄπειρον πρᾶδωι ᾧ ἕξιν, ὡς ἡ μονὰς πρὸς ὃν ἢ τύτῳ ὀαάψερῦσι τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις" διὸ μέσυ. διαφέρυσι 

ἢ ὅτως ὁ ὁ Β πρὸς “ὃν δ΄, ἡ ὁ δ' πρὸς ὃν ἡ, ἢ ὁ η΄ πρὸς ὃν δὲ ὅτι αἱ Κ' διαλεκτοὺ πολλὰ ἡ τῶν Φ' συμβεβηκὸς λαμβανυ- 
ις΄, ἢ ὁ ις΄ πρὸς “ἦν λβ΄, ᾧ ἐφεξῆς. ἐν οἷς τῆς τοιαύτης ἀνα- συ αἱ δὲ ἐπιςῆμαι τὸς ὁρισμὲς ἢ τὰ καθ᾽ αὐὸ τοῖς πράγμασιν 

λογίας προϊσης εἰς ἄπειρον τάχισα γίνε ἡ αὔξησις χ' τὸς ὑπάρχοντα, ταῦτα δὲ ὥριςαι. ἰἀ. ἢ, 86. 

πολλαπλασίονας λόγος" ὁ ὃ μόνον ἐν τῷ διπλασίῳ τῦτο ΦΌΙΣ 25 ἐφ᾽ ἕτερον μεταβαίνει, διακρίνων ὁ ϑμρίως: τὰς. ἐπιήμας τῆς δ 

βαίνει, ἀλλὰ κἀν τοῖς τριπλασίοις ὼ τοῖς τετραπλασίαις ὼ τὸς διαλεκτικῆς. ἔςι δὲ καὶ ἢ τῶῦτο ἀκόλυθον τὰς: πρὸ αὐτῶ. . φησὶν ὧν ἦν Ὁ 

λοιποῖς ἅπασιν. ἐπὶ μέντοι τῶν ἐπε ϑρίων; ὃς ὁ ᾿Αλέξανδρος διὰ τῶῦτο ῥᾳδίαν εἶναι τὸν ἀνάλυσιν ἐπὶ τῶν ἐπιξημῶν, ἐπεὶ ἢ ἡ 
ὑπέθετο, υδαμιῶρν ΓΙ Ὁ ὡ ὡς ὁ β΄ πρὸς ὃν γ΄, καθάπερ εἴρη, ὅ' ὅτως σύνθεσις ἁπλυςέρα καὶ ὃ ἡ τῶν λόγων αὔξησις. ἐν Κ᾽ γ5 ταῖς ἐπις ἡ- 

ἕςν ἐφεξῆς εὑρεῖν ἢ μὰ Ὑ᾽ πρὸς ἕτερόν τινα τῶν μετ᾽ αὐὸν “ὃν μαις αὐξομέων τῶν συλλογισμῶν, ᾧ ἀεὶ βλομέωνῚ ἡμῶν συμ- 
αὐὲν λόγον ἔχοντα. ὅπως δὲ δᾶ εὑρίσκενᾳ, πλείονας ἐπιμορίως, ϑὺ περάσματα συμπερέσμασιν ἐπισυνάπτειν, ἀεὶ τὸς ὅρως ἔξωθεν 
ἐφεξῆς μεθόδω δεῖ ἀριθμητικῆς, ἢ ἣν ὁ Νικόμαχος ἐν τῇ εἰσαγωγῇ προφίθεμεν ἃ ἢ ὀδέποτε μεταξύ. οἷον εἰ διὰ τῷ α΄ β΄’ δέδεικἢ “ἃ 

ΠΣ παραδίδωσιν. ἰὰ, 15. γ΄, ἀεὶ ἡ πρόεσις τῶν ὅρων ἔξωθεν γίνεθ. τῷ ̓  δ προςί(θε “ὃ 
τς ἡαενἤ,,  Αεἴρη ὅτι ὁ Καινεὺς ὅτος σοφιςὴς ἦν, ὅςις ἔλεγεν ὅτι ὃ δ΄, ὑδέποτε δὲ μεταξὺ τῷ α "βἢ τῷ β΄ γ΄. ἃ 5 πρῶτον θεω- 

μ: πῦρ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ γενᾶῷ διὰ ἃ ταάχιςα αὔξενχ, ρῆμα ἐν γεωμετρίᾳ διὼ τῶν ὅρων ὀιεικῷ ὺ τῶν ἀξιωμείτων, ὁ 
παρααμνεῖ ὺν τῶτο ἐν ὐβϑη χήματι ἐκ δύο καταφατικῶν, 35 δὲ δεύτερον διὰ τῦ α΄ ἡ διὰ τῷ β΄ ἃ γ΄" ἡ ὕτως ἐφεξῆς ἡ αὔξη- 

ᾧ ποιῶν ὃ χῆμα ἀσυλλόγιςον, ἡ ἕω ὸ κ᾿“ πῦρ ταχὺ γεννᾶ" ἔλαάτ- σις γίνε, μηδέποτε μέσν ὅρμ ἐπεντιθεμένω, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπισυνα- 
τονὰα ποιῶν πρότασιν, “ὃ δὲ τὴν πολλαπλάσιον ἐναλογίαν ταχὺ πτομέμι τοῖς πρυΐτοις. τύτυ δὲ αἴτιον, ὅτι ἐκ τῶν καθ᾽ αὐὸ ὴ 
αὔξεο, μείζονα; ἰά. ἢ. 85 ὁ. : πρώτως ὑπαρχόντων αἱ ἀποδείξεις, ᾧ ἐκ ἐνδέχεῦ δι᾽ ἐμμέσυ 

78α πατεῖν ἃ ἐὰν δὲ ἀνισρέψωμεν τὸς ὅρες τῆς ΠΝ προ- προτάσεως ἀποδειχθῆναί τι. 4. 18... ὃ. 
ὁ χάσεως, ὶ εἴπωμεν ὅτι τῇ ταχίςη γεννήσει ἣ Ἷ αὐξήσει ἔπε ἡ πο- 40 ὅτι πᾶν᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη γίνη ἡ. αὔξησις τῶν δλλρας 

λυπλασίων ἀναλογία". γὐνονῇ δ τότε ἐν πρώτῳ χήματι δύο κα- γισμῶν, ὅμως ὀδέποτε ἐπὶ τῶν ἐπιςημῶν μεταξὺ ἐπεντίθεϑ ὅ ὅρος. ἴδ 
ταφατικαί. ὑποςικτέον ὧν εἰς τὸ ὑταχίσυν" ἰά. 15. γίνε δὲ ἐφ᾽ ἑκάτερα τῶτον “ὃν τρόπον, ὡς ἐφ᾽ ὧν αὐὸς τίθησι 

8. “ἀλλ ὑχ ὁρῶ." τυτέςιν ὅτι εἰ ἃ. ἐπὸ ἐπί τινων τονίτων παραδενγμαάτων. παραλαμβάνει ἡδὺ ἣ «α΄ ἀριθμόν, ἐφ᾽ ἑκιάώ- 
δ᾽ ἀναγκαῖον ὃ τ τρν σπὴὶ συνάγειν διὰ τὰς προτείσεις, ὥσπερ τερον δὲ τύτυ ὃ β᾽ ὶ ὁ δ΄, ἢ καλεῖ ἃ αὶ β' περπτὸν ἀριθμόν, «ἃ 

εἰπὸν; ἐπὶ τῶν ἐξισαζόντων χρωμώνυς τὴ ἀντιςροφὴ τῆς μείζονος, 45 δὲ δ΄ ἄρτιον" ὁμοίως ὑπὸ κ᾿ ὃ ὃ β' ὸ γ' περιττὸν ἀριθμὸν ὡρισμέ- 

ἐχ ὁρᾶδ ὃ ΔΎ ΚΕῸ διὰ ὦ ἀσυλλόγιςον τῆς συμπλοκῆς γῶν, τῷ β ἃ ὄντος περιττῷ ἀριθμᾶ ἀορίςω " ὁμοίως ᾧ ὑπὸ “ὃ δ΄ ἃ ε΄, 

τῶν προτάσεων" ἐδὲ 75 ἡ συμπλοκὴ αἰτία, ἀλλὰ ὃ ἐξισαζειν ὃ καλεῖ ἄρτιον ὠριθμὸν ὑϑώτε: τῷ δ΄ ἀρτίω ἀορίςυ ὄντος. εἰ 
τὸς ὅρυς, ὡς δύναρχ, ἡ ὑγιῶς συμπλέκεοχ. ἰἀ. 10. ὅν ὃ καὶ α' ὁ ἀριθμός, λέγω δὴ ὁ ἁπλῶς, εἴτε ἄπειρος εἴη εἴτε 
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πεπερασμένος (ὠδὲν δὃ πρὸς τὼ νῦν διαφέρε), ὑπαίρχει τῷ τε β' διὰ “ὁ ἐγγύτατα εἶναι. τύτυ δὲ αἴτιον, ὅτι προῶσαι αἱ ὄψεις Ι 
ἡ τῷ δ΄, τυτέςι τῷ περιττῷ ἀριθμῷ καὶ ᾧ τῷ ἀρτίῳ" ὃ δὲ β΄, δ' ἀδϑενέςξεραι γίνον; ᾧὶ διὰ τῦτο μᾶλλον πάχυσαι ὑπὸ τῷ φωὸς ἰ 

περιτὸς ἀριθμός,. ὑπάρχει τῷ γ΄, ὡρισμένῳ Ἠὰ ἀριθμῷ περττῷ; τῆς ςιλπνότητος ἔχυσι τὴν μά ωρνε ἐγγυτέρω δὲ ὄντων τῶν ) 
ὁμοίως δὲ καὶ ὺ ὁ δ΄ ἃ ἄρτιος. ἀόριςος ὡρισμέτῳ τοὶ ἀρτίῳ τῷ εἰ ὑπάρ-: λαμπρῶν σωμάτων ἐρρωμενέξεραι αὐτοῖς προσβάλλεσαι αἱ ] 
χει δῆλον ὅτι. ὅτως ὃν ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ ὶ μέρη ἡ Ἷ αὔξησις γέγονε, 5 ὄψεις ἧττον πείχυσιν ὑπ᾽ αὐτῶν. διὰ τῦτο γὸν οἱ ἀογενεςέρας 
ἢ εἰς ὃ πλώγιον τῷ α΄, αὶ » τὸ γ΄ ὃ κῷ τῷ ε΄. δέον δὲ εἰπεῖν ἔχοντες ὄψεις ἠλἐκ τὸ σύνεγγυς τὰ λαμπρὰ τῶν σωμάτων ςἴλ- '. 
ν᾿ τὸ δ΄, »π' τὸ εἰ εἶπεν. μοι! ὅν διαρθρῶν μᾶλλον ΕἾ ὥδα΄ βει νομίζυσιν, οἷον. “ὃ λυχνιαῖον φῶς ἥἤ τι τοῶτον" ἂν δὲ ἐπὶ πολὺ ὦ 
Ὁ) τῇ δ΄ κατηγορεῖ, Δδὲ δ »ὶ τῷ ε΄. ἰὰ. {36 ὁ. ες ἀαλενεῖς ὦσιν αἱ ὄψεις, ἐδὲ προσβλέψαι ἃ λυχνεῖην. φῶς δύνων, | | 

18... πρόκει( τῷ φιλοσόφῳ διὰ ἐπ] δεῖξαι τί διαφέῤυσιν οἱ “ὃ πολλῆς προσβαλλύσης τῆς σιλπνότητος. ὡςε τὰ ἐγγὺς ὄντα ὁ : 
18 Υ ὅτι κατασκευαῖς οντες συλλογιαμοὶ τῶν ὁ διότι καταφκευαζόντων. 4 φλβυσυ, ἰώ. ἢ. . 

ᾧ φησὶν ὅτι καθ᾽ ἕνα Κ' τρόπον διαφέρυσι τῷ τὸς Καὶ ὁ ὅτι κατα- πρὰὲ τύτυ Κὶ ΧΩ διὰ τῷ μὴ ςίλβειν “ὃ ἐγγὺς εἶναι. αὐτιὶς δε. Ὡς 

σικαζοτας ἑτέρας εἶναι ἐπιςήμης, τὺς δὲ δὲ διότι, τυτέςι τὴν κνυτο, μέσυ ἃ ὦ ὄντος ὅρυ τὰ μὴ ςίλβειν, μείζονος δὲ τὸ ἐγγὺς ὃ : 
αἰτίαν τὸ πράγματος, τῆς ἀποδεικτιχῆς. ταῦτα δὲ πῶς ἔχει, εἶναι. ἐὰν δὰ ἀντιςρέψωμεν, φησί, τώτων τὴν τάξιν, ᾧ ὃν ὦ μεί- 
ἐφεξῆς λέγει. διαφέρωσι δὲ ὅτοι οἱ συλλογισμοὶ ἢ καθ᾿ ἕτερον ζίνα “ὃ ἐγγὺς εἶναι μέσον θῶμεν, “ὃν δὲ μέσον “ὃ μὴ ςίλβειν μεί- 
τράπον, ὅτι οἱ Κ' “ὁ διότι κατασκευάζοντες δι᾽ ἀμέσων προτάσεων 15 ζονα, ποιῶμεν τῷ διότι συλλογισμόν" κυρίως δ ἡ αἰτία ἐν τῷ 
συμπεραίνον! (ἡ "5 αἰτία τῷ πράγματος καθ᾽ αὐὴ ὀφείλει ἡ προ μέσῳ θεωρεῖ" οἷον οἱ πλάνητες ἐγγύς εἰσι, “ὃ δὲ ἐγγὺς ὃν ὁ 

σεχῶς ὑπάρχειν τῷ πράγματι), οἱ δὲ “ὃ ὅτι κατασκευάζοντες δι᾿ ςίλβει, οἱ πλάνητες ἄρὼ καὶ ςίλβυαν. ἕτας ὅν τῷ διότι ἔςαι συλ- ] 

ἐμμέσων προτάσεων συλλογίζονῖ), οἷον ὅτι τὰ νότια ἄςρα τάχιον λογισμός" ἐκ ἡ) τῷ αἰτίων “ὁ αἰτιωὸν δείινυῦ, λέγω δὴ ἐκ τῷ 
δύνασι τῶν βορείων. εἰ Κ' ἦν ὅτως εἴποιμεν “τὰ νότια ἄςρα πορ- ἐγγὺς εἶναι “ὃ μὴ ςίλβειν. ἰά, ἴθ. 

ρωτέρω εἰσὶ τῷ βορείων πόλι, τὰ πορρωτέρω τῷ βορεία πόλι θῶτ- Ὧ ἕτερον τῶν αὐτῶν παράδειγμα ἐκτίθησι, περὶ ὃ ἡ πρότεροντοε 
τὸν δύνυσι τῶν βορείων, τὰ νότια ἄρα ἄςρα θῶττον δύνωσι τῶν εἴπομεν ἱκανῶς, ὅτι εἰ Καὶ ἐκ τῷ χήματος τὸς φωτισμὸς τῆς σε-ἷ- 
βορείων," ὅτος ὁ συλλογισμὸς ἐξ ἀληθῶν προτάσεων ἀληθὲς κα- λήνης σνλλογισόμεθα, τῶ διότι ἴξα: ὁ συλλογισμός, ἐκ τῷ αἰτίαν ὦ 

τεσκεύασεν" ὅσον γδ ἀφεςήκασι τῷ βορείν πόλε τὰ ἄςρα, τοσῶ- “ὃ αἰτιωὸν συνάγων, εἰ δὲ ἔμπαλιν, τῦ ὅτι. ἰὰ, ἔ. 38. υπ, γα ἐϊε, “. 

τον “ἐὰν δύνυσι. διὰ ὺ ὁ Αρατός φησιν κ. τ ». 1ά. 15. εἰπὼν περὶ τῶν ἀντιςρεφόντων αἰτίων ἢ εἰπε, λέγει καὶ τὴ 
ἴδει δ᾽ ἐπίς ον, δι᾽ αἰτίν λόγεῦ διχῶς, ἐν Κα ὅτι διὰ μέσυ τι- 25 περὶ τῶν μὴ ἀντιςρεφόντων. ὅταν ἦν,  φηνί, μὴ ὴ ἀντιςρέφη ὁ ὁ μέ. “ἢ 

νός ἐς 5 μέσον αἴτιον τῆς συναγωγῆς τὸ συμπεράσματος), σος ὅρος πρὸς “ὃν μείζονα, τυτέζι δ αἴτιον πρὸς ὃ αἰτιατόν, τῷ δὲ 
ἐν δὲ διὰ τῆς τὸ πράγματος αἰτίας τ δεικνυμένυ. κι; Α ἦν αἰτίων ὃ αἰτιαὸν γνωριμωτερον ἦ (ἀναίτιον δέ φησι “ὃ “ὃ αἰτιατόν), | 

πρῶτον σημαινόμενεν ἅπας συλλογισμὸς δι’ αἰτίν. ᾧἢ Ὁ ἅπας ὥσπερ ἐν τῷ λέγοντι συλλογισμῷ “ἡ ἡ γυνὴ τότοκεν, ἢ τετοκυῖα 

διὰ μέσω τινός" χῷ' δὲ “ὁ δεύτερον κα ὐχ ἅπας ἀλλ᾽ ὁ διὰ τῆς αἰτίας ἀνδρὶ πεπλησίακε"" ἐπόκονπρι 5 ἃ τετοκέναι" τύτῳ γὃ ἔπεῦ 
τῷ πράγματος. τοιῶτος δὲ μόνος ὃν κυρίως ἀποδεικτικὸν ἐλέγο-- 30 “ὃ πεπλησιαχέναι, τῷ δὲ πεπλησιακέναι καὶ τῦτο" ὅτος ὧν τῷ ὅτι 

μεν... ἐπειδὴ ὃ τῦ πρώγματος αἴτιον καθ᾽ αὐὸ δεῖ ὑπάρχειν ᾧ προ- ἔςαι, ὁ συλλογισμός, καὶ τῷ διότι, διότι ἐκ τῷ αἰτιατῶ τὸ τετοκέναι 
σεχῶς ὅ ἐςὶν αἴτιον, ὁ Κὶ δι ἐμμέσων συλλογιζόμενος “ὃ ὅτι συλλο- “ἃ αἴτιον ὃ πλησωίσαι ἀνδρὶ συνήγωγεν, ὡς πάντως ἑπομένν τῷ 

γίζεῦ, ὃ δὲ δι᾿ ἀμέσων ὡς ἐπὶ ὃ πολὺ “ὃ διότι. ὙΒεπιΐδι, αι, 6 ὁ. αἰτιατῷ τῇ αἰτίν". εἰ γάρ, τοι τέτοκεν, ἀνδρὶ πάντως ἢ πεπλη- 
8. ὁ δεύτερος τρόπος, ὅτός ἐςι καθ᾽ ὃν διαφέρει τ ὅτι τῷ διότι, σίακεν. ἐπὶ τῶν ὅτως ὅν ἐχόντων ἐκ ἔςι ὃ διότι συλλογίσαῶς, 
2. γι δὲ ὅτος τῷ ὅτι καὶ τῶν προτείσεων ἀμέσων κα ὑσῶν, ἀντιξρεφόν- 35 διὰ “ὁ μὴ πάντως ἔπεοχ, τῇ αἰτίᾳ ὁ ἀποτέλεσμα. τῶ δὲ ἑτέρα 

των δὲ τῷ αἰτίυ καὶ ὺ τῷ αἰτιατῷ, ὅταν γνωριμώτερον ἦ τῦ αἰτίν Φ τρόπυ ἐκ ἐμνήδλη, λέγω δὴ τῦ ὅτι τῷ Καὶ αἰτίω ὄντος καὶ ἢ ὃ αἰτιατόν 
αἰτιαὸν ᾧ ἐκ τῷ Ὑρωριμωτέβω τις συλλογίζηῦ, 'τότε τὸ ὅτι ἐςι, τῷ δὲ αἰτιατῷ ὄντος καὶ πάντως “ἃ αἴτιον... ἀλλ᾽ εἰ τῶν 
ποι συλλογισμὸν ἢ αὶ τῷ διότι" ὥσπερ ὅταν ἐκ τῷ αἰτίν δ πρός τι “ὃ αἴτιον ὺ ἡ αἰτιατόν, πῶς φαβ αὐτὰ ὼ ἐντιςρέφεν, 
ταν ν τῷ διότι. Το. ΡΆΙ, 37 ὁ. ὶ ὃ ἐνδέχεοκ, τῷ αἰτίυ ὄντος “ὃ αἰτιωὲν μὴ ΩΣ . εἰπὼν ὅτι 

τὶ οὐ α δὲ τὰ ἐγγὺς δ ἐντί μὴ ξίβεω ἐ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, φησί, ἡ 40 ὁ τῷ ὅτι ἡ ὁ τὸ διότι ἀν ψηῖ: ᾧ τὴν αὐτὴν ἐπις μην »τ' δύο 
35. τῆς αἰϑήσεως εἐλήφθω" ὁ ὁ γὸ ἥ ἐνταῦθα καὶ ᾿ διαζ ευκτοὼς ἀλλ᾽ ἀντὶ τρόπυς γίνε, καθ᾽ ἕνα ἃ ὅτι ὁ δὶ τῇ διότι δι᾽ ἀμέσων μόνως 

ΤΣ καὶ ἀληπῦ. οἷον εἰ ὠργύριον ἐγγὺς παραθείης, ἐκ ὄψει ς- προταΐσεων περαίνεδ, ὁ δὰ τῷ ὅτι ̓  δι᾿ ἀμέσων ἡ δι᾽ ἐμμέσων, 
βοντα, πόρρω δὲ φίλβοντα θεαση. ὁμοίως δὰ “ὁ λυχνιαῖον φῶς καθ᾽ ἕτερον δὲ ὅτι ὁ Κὶ τῦ ὅτι ἐκ τῦ αἰτιωτῦ “ὃ αἴτιον συλλογίζεῦ, 
πόρρωθεν ἢ ὁρώμενον δοκεῖ ςίλβειν ἢ Χεδὸν ἀποσπινθηρίζειν, ὁ δὲ τῷ διότι ἐκ τῦ αἰτίαν “ὃ αἰτιατόν, θεὶς τὸ δευτέρυ τρόπυ 
ἐγγὺς δὲ ὑπάρχον ἀδὲν τοιῦτον ἐμφαίνει, διὰ τῦτο ἢ οἱ ἀπλαν- 45 πλέα παραδείγματα, τό τε τ τὺς ὠςέρας ἡ “ὃ κ᾽ τὴν σελή- 
νὲς τῶν ἀςέρων ςἴλβειν δοκῶσιν, οἱ δὲ πλανώμενοι ὀκέτι. ᾧ νην, τὸ προτέρω παράδειγμα ὑδὲν ἔθηκε" διὰ τῦτο ἦν ἐπαναλαμ- 
αὐτῶν δὲ τῶν πλανωμένων οἱ πορρωτέρω μᾶλλον ςίλβυσιν" ὁ γῶν βάνει “ὃν περὶ τῇ πρώτυ τρόπυ λόγον, ἵνα ἢ αὐὸν διὰ παρα- 

Ι τῆς ᾿Αφροδίτης, καίτοι μέγιςος ἡμῖν φαινόμενος, ὅμως ὁ ςβει δειγμάτων πιςώσηδ. ἀδὲ δ ὡς ἕτερόν τα τρόπον τῶτον ἐκτι- 
ον τς γν Ε62 

βΣ : Ἢ 
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θέμενος τῆς ἐν τὴ αὐτῇ ἐπιςήμη διαφορᾶς τῷ ὅτι ὶ τῷ διότι, Κὶ φιλόσοφος “ἃ “τοῖς καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰρημένοις" φησὶν: 
ὕτως ἀνέλαβε ταῦτα (δὲ γὰρ ἕςιν ἕτερόν τινα εὑρεῖν), ἀλλ᾽ ὡς ἡῆὸς τῷ ̓Αριςοτέλει ἀντὶ τῷ τοῖς πολὺ διεςηκόσι, ἢ τύτυ ΤῊΝ 

4. εἶπον, ἵνα ἢ τῷ πρώτυ παρβλεγμα θλῦ. τί ἦν ἐςὶ ὃ ἐφ ὧν ὃ γητικὸν εἶναι ὃ ἐπιφερόμενον ὃ ὲ ὃ ἀποφήσαντα ἐν μέσον ὅρον τῆς 
υὐογωνδ ον μέσον ἔξω τίθεῦ;" κατ᾽ ἀρχὰς ἅ ΚΑ ὁ ῬΕΙΣ φησιν ὅτι διὰ προσεχῶς αἰτίας εἰπεῖν, τυτέσι μὴ προσεχῆ αἴτιον ἐἶναι “ὃν μέσον 

. χύτων “ὃ δεύτερον χῆμα. σημαίνει" ἢ γὴ τὰ παραδείγματα ἃ ἃς ὅρον ἀλλὼὶ πορρωτέρω. ἀ τῶτο δέ μὰ δοκεῖ ἡ λέξις σημαίνειν. 
τίθησι, τῷ δευτέρν ἐ ἐξὶ χήματος" διὸ ἢ ὑπονοήσειεν ἄν τις “ὃ ἔξω αὐ γδ τῦτο τῇ περὶ τύτυ λόγω ἀρχόμενος εἴρηκε, ὃ ἐφ᾽ ὧν δὲ ἃ 

δ τίθει, ὃν ὃν μέσιν ἦ ὅρον τῶτο αὐτῷ σημαίνειν. ἀλλ᾿ αὶ τῦτο δὲ μέσον ἔξω τίθεῦ,͵ τυτέςι πέρρω τῆς προσεχβς αἰτίας τὴν θέσιν 
; αὐτῷ σημαίνει “ὁ ἔξω τίθεςχ, “ἂν μέσον ὅρον, ἀλλ ὡς ἡ ὁ αὐὸς ἔχει. ἐν ἦν τῷ λέγειν “ἔουιε τὰ πόρρω αἴτια τεῖς πόρρωθεν αἰτέοιᾷ᾽ 

ι ᾽ ᾿Αλέξανδρος προίων φησιν, ἔξω τίϑεος, ὃν μέσον ὅρον λέγει ἀνὴὶ πολὺ “ὃ ἀνακόλυθον φαίνεδ. ἀλλὰ περὶ τύτυ ἢ ἢ ὁ Θεμίειός φησι, 
-Υ τὸ πορρωτέρω τῆς προσεχῶς αἰτίας" τῶτο δὲ ἵνα μὴ τὴν ἘΥΡΩΞ 4“ ὃ “ τοῖς. καθ᾽ ὑπερβολὴν ερηβροις" τσ ἴσον ἐςὶ τῷ. εἰπεῖν τοῖς ἐκ τῷ 

ἡμεμαΐωος τάτην ἢ προσεχῆ αἰτίαν ἀς ὁ μέσος ὅρος, ἀλλ᾽ ἔμμεσοι ὦσιν αἱ περιόντος ἤγιν ἐκ περιωσίας λαμιβανομένοις. ἤρκει ̓  πρὸς ὃ. 
᾿ προταίσεις. τοιῦτος δ ἢ ν ὃ πρῶτος τῆς διαφορᾶς τρόπος τὸ ὅτε δέξαι μὴ ἀναπνεῖν “ἐν τῦχον ὁ εἰπεῖν ὅτι , πνεύμονα ὁ ἐκ ἔχει. ἃ 

πρὸς “ὃ διότι" “ὃν 75 τῷ ὅτι συλλογισμὸν μὴ ἀμέσους ἔχειν τὸς δὲ διὰ τῷ μὴ ὴ εἶναι ζῷον πρὸς ὑπερβολὴν ὶ ἐκ περωσίας εἴλομῆ,. 
προτάσεις ἔλεγεν ἀλλ᾽ ἐμμέσυς. δῆλον δὲ τῶτο ἢ ἐξ αὐτῶν ὧν ὁμοίως ἃ καὶ τὰ νύτια θᾶττον δύνειν διὰ “ὃ ἐλάττονα ἔχω τὴν 
ὁ ̓ Αριξοτέλης φησίν" ὃς ἢ (ὃ τίθησι συλλογισμὸς τὸ μέσα χή- 15 ὑπὲρ γῆς περφόαω ἱκανὸν εἰς ἀπέδειξο. ὃ δὲ διὰ “ἃ πορρω- 
ματος, λέγω δὴ δευτέρα, ἐφεξῆς τίθησιν, “ἐν οἷς φησ “ὁ δὲ τέρω εἶναι τῷ βορεία πόλη ἐκ τῷ μᾶλλον ἥγυν ἐκ περιμσίας ἐς. 

συλλογισμὸς γίνε τῆς τοιαύτης αἰτίας ἐν τῷ δευτέρῳ χήματι᾽ εἶτα ᾧ ἐξηγώμενος τί ἐςι “ὃ καθ᾽ ὑπερβολήν, ἐπήγωγε “ἃ πλέον 

σ. 28), ὡς δὴ μηδὲν οἰρηκιὸς περὶ αὐτῷ. ὅτι δὲ “ὃ πόρρω τίθει, ἀποζήσαντα ὲν μέσον ὅρον," τυτέςι πορρωτέρω τῆς «υρίως 
ὃν μέσον ὅρον ἐδὲν ἀλλο αὐτῷ σημαίνει ἢ “ὃ ἀφεςηκέναι τῆς αἰτίας" τῷ δύ ὅτως εἰπεῖν “ὃν λόγον δείκνυῦ ἡ ἡτὸ ὃ λόγυ ὑπερβολή. 
προσεχῶς αἰτίας, δῆλον ἐν οἷς πάλιν μετ᾽ ὀλίγον φησὶν “ἐοίκασι 20 εἰ 5 διὰ “ὃν μέσυν ὅ ὅρον ὁ συλλογισμός, καὶ αὶ ὅτός ἐςιν αἴτιος τῷ 
᾿δὲ αἱ τοιαῦῦ τῶν αἰτιῶν τοῖς καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰρημένοις" τῶτο δέ συμπεράσματος, ὁ ἐκ τοιώτων ὅρων δεικνὺς ἐκ τῷ περιόντος δαί» 

ἐςι “ὃ πλέον ἀποςήσαντα “ὃν μέσον εἰπεῖν" (γ. 28), τυτέςι τῆς κνυσιν" εἰ γ συνῆκἢ “ὁ συμπέρασμα διὰ μέσυ πόρρω ἀφοςνρεό- 

αἰτίας ἀποςήσαντα. περὶ Κὶ ἦν τύτυ τοσῦτον. τίθησι δὲ παρά- τος τῆς αἰτίας, πολλῷ μᾶλλον διὰ τῆς αἰτίας αὐτῆς δειχθείη ἄν. 

᾿ς δειηγμα τῶν ἐμμέσων προτάσεων τοιῶτον. εἰ γδ θελήσαιμεν, φησί, τὴν τοιαύτην, φησίν, αἰτίαν  ᾿Αναχαρσις ὁ Σξκύβης ἀποδέδωκε τῷ 

᾿ ᾿δῆξαι ὅτι ἀκ. ἀναπνεῖ ὁ τοῖχος διὰ ὃ μὴ εἶναι αὐὸν ζιᾷον, τῷ ζῴων 25 μὴ εἶναι ἐν Σκύθαις αὐλητρίδας. - ἐρωτηθεὶς δ εἰ ἐκ εἰσὶν ἐν 

δηλονότι μέσυ ὅρυ ὄντος, τῷ ὅτι ἔςαι ὁ συλλογισμός" καὶ γδ τὴν “κυθαις κὐλητρίδες, Ἀπξεβδὴ ἢ ὑδαμῶς, ἐπιβδὴ ἐδὲ ἀμπελοιν" 

προσεχῆ αἰτίαν τῷ πράγματος ἔλαβεν" κα δ διὼ τῦτο ἐκ ἀναπνεῖ πόρρω γ8 ᾧ ἔτος ἀποδέδωκε “ὃ αἴτιον τῷ μὴ ὴ εἴναι ἐν ΣΞκύθαες 
ἐπεὶ μή ἐςι ζῷον... ὅτι δὲ ἔξω τίθενχ, αὶ λέγει ἐν τῷ δευτέρῳ δὐλητρίδαε' προσεχὲς Υ̓ αἴτιον ἦν τῷ μὴ εἶναι αὐλητρίδας “ὃ 
αι χήματι, δῆλον ἡ ἐξ αὐτῶν τύτων. ὑόν: γάρ, φησί, μόρον μὴ μεθύσκεθχ, τῷ δὲ μὴ μεθύσκεςα, ὃ μὴ εἶναι. ἀμπέλυς. 
τῷ ὅτι ἡ κὶ τὸ διότι ἡ ἀπόδειξις. ὥςε λόγοι ἂν ὅτι ἐδέτοτε ἐν τῷ 30 φέρῷ. δὲ τῶτο ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἀπομνημονεύμασιν.. Δὰ, [.39.΄- 

δευτέρῳ χήματι τὸ διότι συλλογισμὸς γίνε. τῶτα δὲ ψεῦδος" ἃ ζῷον ὄν πόρρωθεν εἴλνμτ αἴτιον ἔξω πάλιν ἡ ἐκ ἀμέσως 

ἔσι δ ᾧ ἐν δευτέρῳ δήματι. συλλογισμὸς τῷ διότι, οἷον “ἐν κατηγοριίμενον τῷ ἀναπνεῖν ἀλλὰ διὰ μέσῳ τῷ πνεύμονα ἔχεν" 

“ τῇ ὑπὸ τὴν ὀρθὴν σφαῖραν οἰκήσει ὁ Ἐύκδος ὁ ὃν κινεῖ ἢ ὁ ἥλιος, “ὃ δὲ μὴ εἶναι ζῷον ὑπερβολή. τοιαύτην αἰτίαν ἢ ̓ Αναχαρσις 

ἴσον ἔχει ὰ ὑπὴρ γὴν ἡμικύκλιον τῷ ὑπὸ γῆν" ἐν οἷς ἐςὶ ἀπέδωκε τῷ μὴ εἶναι παρὰ Ἰξκύθαις αὐλητρίδας τῷ “μὴ εἶναι ἀμ»- 
ι μείζων ἡ ἡμέρα ᾧ ἐλάττων, ἐκ ἴξιν ἴ ἴσον “ἃ ὑπὲρ γῆν. μ6:85 πέλυς. ὙΠαπιίει. ἢ 6 ὁ. 

ρὸς τὸ ἡλιακῦ κύκλι τῷ ὑπὸ γῆν" ἐν τῇ ὑπὸ τὴν ὀρθὴν ἄ; ἄρα τῷ διαφέρειν “ἃ ὅτι ὃ διότι ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιςήμη ἐνταῦθατα; 
σφαῖραν οἰκήσει ἀκ ἔς! μεῖζων ἡμέρα ὺ ἐλάττων" ἢ ἕξιν ὅτος ὃν λόγον. ἀπέδωκε διὰ τῷ εἰπεῖν. «ἄλλον δὲ τρόπον διαφέρει. ἔχω 

τῷ διότι συλλογισμός" ἡ "ροσιχὴς αἰτία ἐν τῷ μέσῳ ἐσὶν διότι τῷ ὅτι, “ὃ δι᾽ ἄλλης ἐπιςήμης ἑκάτερον θεωρεῖν" (ἢ). ᾿ ὅσαι 
ὅρῳ. ἰὰ. ἴ.. ὅν, γον τῶν ἐπιςημῶν ὑπάλληλοι εἰσίν ὅτως ἔχον ὶὶ οἱ ἃ 

18: τυτέςω, ἐν οἷς ὁ μέσος ὅ ὅρος. ἵξω τίθεθ),, ἢ γίνε ἃ ὃ συμπέ- ὦ τῆς κατωτέρω ἐπιςήμης᾽ συλλογισμοὶ τῷ ὅτι εἰσίν, οἵ δὲ τῆς ἀνω- 
βασμα ἐκοβαεοάνα: ὀῆλον “δ ὅτι ἐὰν καταφατικὸν ἦ, ἐν τῷ τέρω τῷ διότι. ἔςω δὲ ἢ ἐπὶ παραδείγματος. οἷον λέγει ὁ ἐπτι- 
πρώτῳ δεώνυϑ χήματι, ̓ ἐὰν δὲ ἀποφατοιόν, ἐν τῷ δευτέρῳ χῇ κὸς διὰ τί τὰ Καὶ πόρρωθεν ὁρώμενα, ἐλάττυνα φαίνεῦ.,᾿ τὰ δὲ 
ματι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν προκειμένων... ξηρῶν. δὲ τὴν αἰτίαν, ἐγγύθεν μείζω, ᾧ ἀποδίδωσι τύτῳ τὴν αἰτίαν λέγων ὅτι τὰ ὑπὸ 

διὰ. τί μὴ ὃ ᾧ ἐπὶ τῷ. προκειμών γννεῦ ἐν πρώτῳ σήματι συλλο- μείζονος “γωνίας ὁρώμενα μείζονα φαίνεῦ, τὰ δὲ ἐγγυτέρω ὁ ὁρώ- 
γισμός". ἡ 8 δυνατὴν αὶ ἐπὶ τῶ. πρώτυ. ήματος ἀποφατικὸν (6 μενα τὰ αὐτὰ ὄντα ὑπὸ μέζμθνι γωνίας ὁρᾶῇ ἢ ὅτε υὐἰλρὰς 
συνούγενν, τυμπέμσμω, ὡς ὅταν εἴπιυ “πᾶς ἄνθρωπος ζῷον, -----------.. 

ἐδὲν ζιῷον λίθος, ὑδεὶς ἄρα ἄνθρωπος λίθος." διὰ τί ὃν μὴ ὁ ἐπὶ ἀΦ(ὀ) ὅτι τὸ ὅτι διαφέρει καὶ τὸ διότι ἱπίξασθαι πρῶτον μὲν ἐν ἢ αὐτῇ 
τὸ προκειμένα; . ἰὰ, [.838 δ. πὸ ἈΝᾺ ἐπιςήμῃ, ἐντκῦθα, τὴν ἀπόδυσιν ἐποιήσατο εἰπὼν “ἀλλον" οοἀ. 4917. 

: τ 
ἈΥΥ, 
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ζ... ἃ δ ἡμῶν εἰς ὃ προκείμενον θεώρημα ἠπόρη, ὃ ἑπτοιόν Πρόκλος, ὧν κατοπτρυχὸν ἐν τύτοις. σημαίνει ὁ ̓Αριξοτέλης, β. 2 οἴω. 
φησιν, ἐν ἃ τοῖς ὀυμμίκτας. ἀπογέγραπῇἢ θεωρήμασιν, ὧν νῦν βαιῶἢ ἐξ ὧν αὐὸς ὁ ἐριολνῥέω ἐπέβέρει; “ῬΑ Ὁ ὅ ὅτι φυσικῖ ͵ 

περιτὸν μνησϊῆναι διὰ “ὃ μὴ τῷ ὡπρυνὰ ἔξω ποιῆσαι “ὃν λόγον. εἰδέναι, “ὃ δὰ διότι ὁ ὀπτοεῦ, ἣ ἁπλῶς ἢ ἢ τῷ κ δι μαθημα διὰ 
Τοῖ. ΡΒ]. ἢ. 39. μ᾿: Ὁ) τύτων αἰνίττοιτο ἂν ἂν ̓ κατοπτρικόν" ὁ γδ κατοπτρικὸς ὑχ 

1: φαινόμενα λέγει τὴν παρατήρησιν τῶν φανομῴων τὴν ὑπὸ 5 ἁπλῶς οήξοόι ἀλλὰ κτ' ἃ τῆς ἴριδος μάθημα, “ὁ δὲ τῆς ἴριδος 
ὅτ τῶν ναυτῶν γινομένην, οἷον ὅτι τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τόδε ὃ ἄςρον ἐπι- μιίθημα παρὼ τὴν τῶν ἔψεων αχώμι διδάσκει ἃ ὦ συμβαίνει. 

τέλλει, καὶ ᾿ περὶ τῶν ἄλλων πάντων ἅπερ ἐκ παρατηρήσεως, ἴσασιν. Ιολ. ΡΒ]. ἢ. 40. 
ἀλλ᾽ ἡ τὶ τῶν ναυτῶν παρατήρησις ὸὰ ὅτι μόνον εἶδε περὶ ὧν 156. ο φῶτα δὲ τὴν αἰτίαν ὁ ΤΙΝΙ λέγει ὅ ὅτι ὁ ὁ κόρας πάντων ῖ9 

ὴ δὲ ἀ ἀφρονομία ᾧ τὰς αἰτίας τύτων παραδίδωσι. ἰά. ἔ. 39 ὁ... τῶν ἰσοπεριμέτρων ἁημοίτων πολυχωρητότερός ἐςιν" ᾧ ἀεὶ ΟΝ 
8. καλῶς εἶσε “ὁ “χεδόν"" καὶ ηὃ πάντῃ συνώνυμοί εἰσιν. ἀλλ᾽ 40 τῶν ἰσοπεριμέτρων τὰ πολυγωνιωώτερα πλυχωρφύτεμ κα ἡ ἐπεὶ 
5. ἀδὲ πάλιν ὁμώνυμοι" εἰ γδ. ἦσαν ἐμώνυμαι; ἐδὲν ἂν εἶχον. κοιρὸδ ὁ κύκλος τέλος ἐξὶ τῶν. πολυγωνίων, διὰ τῦτο πάντων τῶν χη- 

πρὸς τὰ πρώγματα, νῦν δὲ περὶ τὰ αὐτὰ καταγίνον. εἰ δὲ ἡ μάτων ἐςὶ πολυχωρητότατος. διὸ ᾧὶ “ὃ περιφερὲς ἕλκος πλείονος 
ἑλοχερέςερόν τις ὠποδοίη τύτων τὸς λόγυς, κοινὸς ὄψεῖ τούτω" δέεδ καιρῷ, ὡς χρονιωτέρας ἐν πὸ τῆς ἀναπληρυίσεως ὃ τῆς 
οἷον εἶ τις εἴποι ἀφρολογίαν εἶναι γνῶσιν τῶν γνομένων κατ᾽ ὁρα- συνυλώσεως γινομένης. ᾿δεκὲῖ ̓ ὶ ἦν αὕτη ἡ ἡ αἰτία μὴ. ἡ ὑγιῶς ςαάν;τ ἐὉ ἔ 

νόν, κοινὸν ἀποδώσει ὅρον τῆς τε ναυτικῆς, ᾧ ἀςρολογίας ᾧ μαθη- 15 εἰρῆνχ, ἰά. Β΄. τποῦχϑο 9:6 ἃ. 
ματιιῆς. ἰά. 15. ᾿πρόκεϊ. διὰ τύτων δῆξα δ ὅτι οἰκεῖόν ἐ ἐσι μάλιςα τοῖς ἐπιςη- 194 

36 κἡ{ αὶ τῶν Τιυθαγορείων ἀνθ λόγῳ τὴν ἁρμονίαν διακρίνει, μεονυκρὶς συλλογισμεῖς ὃ ὁ πρῶτον λῆμα, ἢ τῦτο πολλαχόθεν δεί- 
1 ἐκ εἶδες ἡ μέντοι ϑημωώδης μυσικὴ αἰδήσει μόνη τὸ ἀνάρμο- κνυσι. ᾧ πρῶτον ἐκ τῷ πάσας τὰς ἐπιςήμας ὅσαι εἰσὶ τὸ διότι, 

ζον ὺ ὲ ἡρμοσμένον κρίνει. δάπερ αὕτη Κὶ “ἃ ὅτι μόνον οἶδεν, τύτῳ μάμςα τῷ χήματι τὰ οἰκεῖα θεωρήματα συλλογίζεωχ, 
οἷον ὅτι σύμφωνος ἡ ἡ ἁρμονία, ἡ δὲ μαθηματοιὴ ᾧὶ ὃν λόγον διὰ τί Ὦ) σπανιάκις δὲ. διὰ τῷ δευτέρυ χήματος.. 1ὰ. 10. 

σύμφωνος. διὸ ἡ καλῶς τις αὐτὸς ἐπισκώπτων φησ ὅτ ὦ ὦτα - τυτέξι τὴν τῶν ὁρισμῶν, εἴγε οἱ δρισ μοὶ κατηγορικοί τέ εἰσιῖθα 

τῷ νῶ προηγήσαντο. ἰὰ, ἴθ. ᾧ καθόλυ" ὀδεὶς γδ λέγει ὅτι πῇ δίπυς ἄνθρωπος, ὁριζόμενος ον. 
3. ἐπειδὴ εἶπε “ὃ ὅτι τῶν αἰδ)ητικῶν εἶναι, “ὃ δὲ διότι τῶν μα- ἄνθρωπον, ἀλλὰ καθόλαι,. πᾶς ἄνθρωπος. ζῷον πὰ δίπουν. ἰὰ. 
δ ϑηματικῶν, αἰδητικὰς καλῶν ἁρμονικὴν. τὴν Φ' τὴν ἀκοὴν ᾧ [ 40 ὁ. 

ἀςρολογίαν τὴν κτ' τὴν ναυτικήν, ἐνταῦθα βύλεῦ εἰπεῖν τίνες εἰσὶν. τυτέςι ἃ Κ' πρῶτον, τῶν προτάσεων μὴ ἐσῶν ἀμέσων, ἴμᾳ 

αἱ μαθηματοιαί͵ καὶ ὅτι ὅσαι τῶν ἐπιςημῶν ἄλλο μῶν τι εἰσὶ κατ᾽ αὕταρκες αὐὸ ἑκυτῶ ἀεὶ μεταξὺ ἐπεντιθέναι μέσα, ἕως ἂν εἰς Ὁ: 
ὡσίαν, καὶ κέχρην. μέντοι ἐκείνῳ ἀλλὰ μόρον “ἃ εἶδος ὠποσυλῶσι τὰς ὠμέσυς φθάσωμεν προτάσεις. κἂν ἣ ἀποφατικὴν θελήσω- 
τῆς ὕλης αὐτῆς, μαθηματιὼ λέγον. ἰὰ. 18. μεν δεῖξαι ἢ δεησωμεθα τῦ δευτέρυ ήματος, ἢ αὐτόθεν 18 δι᾽ 

ἐγὼ γῶν διὰ τί δὶ σύμφωνος ἡ ὑπάτη πρὸς τὴν μέσην ἐςίν, ἀτρμ ὦ δειχθήσεῦ ἡ ἡ ̓ ἀποφατική. 14. 18. 
ἐκ τῶν μαθημαίτων ̓ ἐπίςαμαι, αἰϑϑανεθς δὲ τῆς συμφωνίας ἐχ 30 ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι “ὃ Κὶ πρῶτον χῆμα αὶ δέ; τῶν ἄλλων, ἐκεῖνα θα 
εἷς τέ εἰ “μὰ διὰ τὴν περὶ τύτυ ἀγοράσω: Τβεπιῖοὶ. ἢ, 7. δὲ διὰ τῇ πρώτυ “χήματος καταπυκνῶ ἢ αὔξεῦ, ἕως ἂν εἰς τὰς ὦ 

᾿: ὃ ἐδ ̓̓ Αλέξανδρός φησιν ὅτι ἡ ἡ ἐπισκεκτεμένη ὁ σερὶ τῆς ἴμε ἀμέσως ἔλθη προτάσεις, ἐπεντιθεμένων ἀεὶ μέσων ὅ; ὅρων δ᾽ ὧν αἱ τ; μι: 6 δό! 
Ἰὰ δος θεώρημα, ὅ ὕτως ἔχει πρὸς τὴν ὀπτὴν ὡς ἔχει ἡ ὀπτικὴ πρὸς προτάσεις δείκνυνϑ, βυλεῇ. δέξαι. νῦν διὰ τύτων ὅτι αἱ ἄμεσοι τ 6 ὕος δ᾽ ἐς 
τὴν Ὑεωμετρίαν" ὥσπερ ἡδ ἡ γεωμετρία μόνοις κέχρνῶ τοῖς εἴδε- προτάσεις αὶ μόνον ν καταφατικαί εἰ εὖτ ἀλλὰ καὶ ἀποφατικαί" ἔςι δ κὰλ κι σέ» 
σιν ἄνευ τῶν ὑποκειμένων, ὁ ὁ μώτοι ὀπτικὸς τὴν ἐν τῷ ἀέρι εὐθεῖαν 35 ὃ ἀμέσως ἄλλο ἄλλω ἀποφῆσαι. ᾧ παραδίδωσιν ἡμῖν κανόνα ἐν “1. ιὐςζ( αὐ 
“αραλαμβάνει, ἥτις διτοικείμενον ἔχει τὼς ὄψεις φυσικὸν ὅσα τύτοις, πῶς δεῖ γινώσκειν τὺς μένε ἐποφασκομένες ἀλλήλων ον 

σῶμα, ἢ λαμβώει ἡ ἑπτοιὴ μένον ἃ ὅτι, ἡ δὲ γεωμετρία ᾧ ὅρυς" ὁ δε εὐχερὲς τῶτο συνιδεῖν... ἀμέδυς προτάσεις τοῦτες 
ἃ διότι δείκνυσιν, ὅ ὕτως καὶ ἢ ἡ “δ᾽ θεώρημα τῆς ἴριδος ἐξεταί- λέγομεν, ὧν μὴ ἐνδέχεῦ μεταξὺ παρεμπεσεῖν. τινὶ ὅρον ἢ ποτ 

ζυσα πρὸς αὐτὴν τὴν ὀπτικήν. ταῦτα Κ' ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὁ δὲ σαι. συλλογισμόν. . ἐὰν δὲ ὀποτεροσῦν τῶν ὅρων ἔχη τινὰ ὃν οἰ. ἐδ. 
Ἡρόκλος ἔλεγε τὴν. κατοπτρικὴν δηλῶν “ὃν ̓ Αριςοτέλην" κατοη- (0 αὐτῷ κατηγορόμενον, ὅτος δύναῦ μεταξὺ παρεντεθεὶς ποιῆσαι συλ- “6 ἘΠ ὦ 

τρικῆς 15 “ὃ περὶ τῆς ἴριδος θεώρημα. ἡ δ κατοπτριὴ περὶ λογισμόν, κατηγορύμενον Αὶ τῷ ἑτέρα, τῷ δὲ λοιπὸ ἐποφασπόμε- Ἔ ᾿ 
ἀνακλάσεων ποιεῖ τὸς λόγυς, ὁ ἑ δὲ ὀπτικὸς περὶ τῶν ταῖς ὄψεσι γον, ἢ γῶν ἔχων ὃν λοιπὸν ἀποφασκόμενον, ἵνα διὰ ἢ τὸ προτέρν ᾿' Ἢ ΩΝ ἐπ ΜΝ 
ἐὐμβανόντων ἐπισκοπεῖ. ὦ κέχρη τοῖς. τῷ ὀπτρῷ ὃ βάξοντως δ δεύτερον ποιήση «μα, διὰ δὲ τὸ δευτέρυ “ἃ πρῶτον.. ὥςε ε μόνως Ι 
πέρ: ὁ κ Ζὴ ἁπλιὺς λαμβάνει τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν ἴριν, ὅτι ἅμεσοι. ἀποφιίσεις αὐὮ ἂν εἶεν αἱ ἀμφοτέρως ἔχυσαι τὸς ὅρυς ἐκ ἰ 
τρίχροος, ὅτι. ἀ ἰῤπρίει δύο, ὅτι ἐδέποτε μείζων. ἡμυτυκλίυ γί- 16 γενικωτάτων γενῶν" ὡς εἶγε ἢ θάτερος αὐτῶν ἀκ ἢ ἀμφότεροι τῶν ᾿ 
νεῖ, ἡ τὰ ὅμοια, ἅπερ ᾧὶ φυσικὰς δύνα εἰδέναι". δτι δὲ ταῦτα ὑπαλλήλων εἶεν, ὑκ ἔςιν ἡ τοιαύτη ἀπόφασις ἄμεσος. ἰὰ. Ε 41. 9.) 
γίνε, ὁ ὀπτικὸς ἐπίςα. διὸ ἢ ὁ κατοπτρωοδς κα ὕτως ἔχει πρὸ - ὅτι ὃ “ἀτόμως" καὶ αὐὸ σημαίνει τῷ ἀμέσως, σαφῶς ἐδύρτθο 
ὃν ὀπτικὸν ὡς ὁ ὀπτικὸς πρὸς ὧν γεωμέγρην. ὅτι δέ, φησὶν ὁ λωζα. καλῶς δὲ ὁ ἀμέσως ἀτόμως εἶπε, διέτι μὴ ἐνδέχεϑ Ὁ 
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- 

τὰς ἀμέσυς προτάσεις τμηθείσας τῇ ἐπενθέσει τῷ μέσυ ὅρω τὴν γος, νῦν προτίθε διδάξαι [Ὶ πόσυς τρόπυς γίνεῦ ἐν ταῖς ἐπιςής 

μίαν ΕἸ γι δύο ποιῆσαι. ἰά. 18. Μαις ἡ ἀπάτη. ἵνα δὲ εὔρη ᾧ πόσυς τρόπυς γίνε ἐ ἐν ταῖς ἐπι- 

196 δ β᾽ὺ ὑχοχείμμενον ὅρον λαμβώνει, ὲ ὸ δὲ α' ἀποφασκόμενον φήμαις ̓ ἡ ἀπάτη, κέχρηο, διαιρέσει τοιαύτη, ὦ φησὶν ἡ ἄγνοια 

ὅ5. τ β΄ ὃ φησίν, ὅταν ἦ θάτερος αὐτῶν ἕν τινι καθολικωτέρῳ, ἢ κ᾿ ἀπόφασίν ἐςιν ἢ Ψφ διάθεσιν. ἀλλὰ περὶ ἢ τῆς κ᾿ ἀπό- 

τυτέςιν ὅταν ἔχῃ τι ἑαυτῦ κατηγορίμενον, ἢ ἢ αὶ ἀμφότεροι, ἐκ 5 φασιν ἀγνοίας ἐδὲ μνήμην ἐν ταῖς τοιτοις ποιεῖ), ἐπειδὴ μηδὲ ͵ 
ἕςνν ἡ τοιαύτη ἀπόφασις ἄμεσος" καὶ ἡὲ πρώτως ἀποφάσκεῦ τὸ ὅλως ὑποδύεῖ ἐπιξήμην. ἰά, 18. 
β' ὃ «΄, ἀλλὰ διὰ μέσυ ἄλλυ. ἔν ἰ5. λέγε δὲ κτ' διάθεσιν ἄγνοια, ὅτι διάκειταί πως ἤδη κατ᾽ 

9. ̓ εἰλήφθωσαν δὲ αὶ ὅροι, ἐπὶ Κὶ τῷ α΄, εἰ τύχοι, ὲ συνεχές, τοὶ αὐτήν» εἶῷ ὁὃ εἰδέναι τις ὃ ὃ ἐκ ἐπίςαἢ. ταύτην τοίνυν συμβαί- 
38. δὲ τῷ β΄ ἡ ἐσία, ἐπὶ δὲ τῷ γ᾽ “ὃ ποσόν. εἰ ὃν “ὃ ποσὸν παντὶ ὦ νει τὴν ἄγνοιαν γίεῶζ, τ περὶ. τὰ ἀμέσως ὑπάρχοντα ἢ μὴ 

συνεχεῖ ἐδεμιᾷ δὲ ὀσίᾳ, ἐδὲ “ὃ συνεχὲς ὀδεμιᾷ ἐσίᾳ ὑπαίρξει, τὸ ὑπάρχοντα, γίνεθκ. δὲ ᾧ περὶ τὰ δια τινος μέσυ, διχῶς δὲ περὶ 
τυτέςιν, ὁδεμία, ἀσία συνεχής ἐςιν, ἐπειδὴ μηδὲ ποσόν. ἰδὺ ὧν ἀμφότερα" ἢ γ5 ἄνευ συλλογισμῦ καθ᾽ ὡπλῆν ἔννοιαν ἢ διὰ συλ- 
τῷ ἑτέρα ὅρα (τυτέςι τῆς ὠσίας) ἀμέσυ ὄντος, τῶ δὲ λοιπῷ μὴ λογισμῷ, ὙΒεπιΐει. ἔ, 7 ὁ. 
ἀμέσυ, ὁ γέγονον ἄμεσος ἡ ἀεύψασίᾳ, 14. 15. εὐ εἰπὼν ὅτι ἡ μὴ κ᾽ ἀπόφασιν ἄγνοια ἀλλ᾽ ἡ κδ' διάθεσιν μόνητθν 

τ. λαμβάνει νῦν ἀντίςροφον ἃ Καὶ ὑποκείμενον ἐν ἄλλῳ, “ὁ δὲ ἐσὶν ἡ διὰ συλλογισμῦ γινομένη ἀπάτη, καὶ ὀφείλων ἐπαγωγεν 
1: χατηγορύμενον ὑκέτι. ὺ ἔξω ἃ αὶ α' ἐπα ὃ δὰ β΄ δυνεχές, “ὃ 45 ὅτι ἔςι ᾧὶ ἡ ἄνευ συλλογισμῦ (τῶτο γδ ἦν “ὃ ἀκόλυθον), ὅμως ἐπα- 

δὲ δ΄ ποσόν. παντὶ ' ὧν συνεχεῖ “ὃ ποσὸν ὑπαρχέτω, ποσῷ δὲ ναλαμβάνει “ὃν λόγον ᾧ φησὶν “αὕτη δέ; τυτέςιν ἡ κῷ' διάθεσιν 
ὀδενὶ ἀσία, ὥςε ἐδὲ συνεχεῖ ἐδενὶ ὁσία. ἐκ ἄρα ἄμεσος ἡ πρό- γινομένη" ταὐτην γ) διαιρεῖ εἴς τε τὴν διὰ συλλογισμῇ καὶ εἰς τὴν 
τασις ἡ λέγωσα “ὐδὲν συνεχὲς ὁσία." 1, ἢ, 41 ὃ. ο΄ ἄνευ συλλογισμῦ. “ὃ δὲ “ἐν αὶ τοῖς πρώτως. ὑπάρχυσιν ἢ μὴ 

1: εἷον ἔξω “ὃ α' σῶμα, ἃ δὲ β΄ συνεχές. ἔςιν ἦν δῆλον ὅτι ὑπάρχυσι»" τυτέςιν ἐν ταῖς ἀμέσαις προτάτεσιν ἢ ἀποφάσεσι 
Δ ἃ αἱ ἐν ὅλῳ τοὶ τὴ ὑσίᾳ ἐσί, ἃ δὲ β' ἐν τῷ ποσῷ. ἐκ ἀμέσως 20 (συτέςιν ἢ. κατηγορϑεαῖς ἢ ἢ ἀποφατοιαῖ;" ἐν ἑκάςη δ τύτων ἔς: ἢ 

ὧν ̓ἀποφανθήεθ. ἃ α' τὸ β΄, τυτέςιν ὅτι ε σῶμα κατ᾽ ἐδενὸὲὰ ἄνευ συλλογισμῷ τὴν ἐναντίαν ἀπάτην δοξάσαι καὶ ὼ μῇ' συλλο- 
συνεχο. Ὑίνονῦ δὲ δύο συλλογισμοὶ οἱ προειρημένοι. 1ὰ. 10.  γισμῆ) διχῶς εἶπε συμβαίνειν. ἴσως δὲ ἢ βυληθεὶς ἐξ ἀρχῆς τῆς 

190 εἰπὼν ὅτι ἐγχωρεῖ “ὃ μὶ α' εἶναι ἕν τινι ὅψῳ, ὸ δὲ β' μὴ εἶναι μα συλλογισμ ἀπάτης τὴν διαίρεσιν εὐθὺς ποιήσαι, πρὶν μνη- 
, “ἐν τύτῳ, νῦν τῦτο δεῖξαι βύλεῆ. σύσοήί 5. ἦν καλεῖ ὶ τὴν ἀφ᾽ αὐῆναι τῦ ἄνευ συλλογισμῶ, εἶπε ὃ ἜΠΕΜ Α' ἡ διὰ σνλλογισμ 

; ἑκάςια γένος καταγομέηρ σειραίν, οἷον ἐσΐαν, « σῶμα, ἔμψυχον, 25 γουμένη, (ἀπάτη εἶτα παλιν καλὸν νομίσας πμτήν εἰπεῖν πο- 
σν κι οὐχ σ᾿ -- ζῷον, "λογιχόν, ᾧ πάλιν ἐπαλλάττυσα Κ' πρὸς αὐτὴν συζυγία, σαχῶς ἡ Ζ ἰών ἠέ Ὑίνεῦ ἀπάτη, Ἰαπείλάβε ἐν λόγον ἡ εἶπεν 

Κνιεϑιεδανιον, (ᾳ, πυτέςτ ἘΦ τὶ αὶ διαφέρυσα φ' τὶ δὲ κονωνῆσα, ἐσία, σῶμα; “αὕτη δ᾽ ἐν ̓' τῶς πρώτως ὑπάρχωσι" ὺ τὰ ἑξῆς. Το. ΡΆ, 
Τ7ωκ κὰ « ΜάνΑΣ βαρύ: αὖ δ κοινὰ ἔχυσι γένη τήν τε ἐσίαν ἢ “ὃ [ 42 ὃ. 

σῶμα. ἄλλη δέ τις συςοιχία μὴ ἐπαλλάττυσα πρὸς τὴν πρώ- ἐὰν ἀρὰ ἢ ἡ ἁπλῆ ἀπόφασις, ἐὰν διὰ συλλογισμῖ, εν 
τὴν, τυτέςι μὴ κοινωνῶσα, ἔξω ποσόν, συνεχές, διωρισμένον, 8) "Ὁ ἡ ἡ ἀντικειμένη ταύτῃ κατάφασις, χῴψεῦ μέσον τινὰ ὅ; ὅρον, Ἂν 
ἀριθμός. δῆλον ὦν, φησ, ἐ ἐκ τῶν μὴ ἐπαλλαττυσῶν ὅτι ἐνδέχε οἷον “ὃ γ΄, ἢ συλλογιεῖἢ ἠπατημένως διὼ μέσυ τὸ γ΄, ὅτι “ὃ α' 

ἂν ἕνα ὅρον ἔν τινι εἶναι, “ὃν δὰ ἕτερον μὴ εἶναι ἐν πότῳ. ἰά. 156. παντὶ τῷ β΄ ὑπάρχει. ποσαχῶς δὲ γίε παραλογισμὸς ἐν 
1: τυτέςν, ἐγχωρεῖ ὸ α΄ μὴ εἶναι ἐν τύτῳ ἐν ᾧ ἡ ὃ β΄, τύτῳ, ἐφεξῆς ἐπάγει. ἰὰ. ἢ 48. 
11. ἃ. (Ὁ. , ἐπειδὴ εἶπεν. ὅτι ἐνδέχε ἀμφοτέρας τὰς’ προτάσεις. εἶναι 195 

195 τυτέσυν, ἐὰν μὴ ὃ α΄ μηδὲ ὃ β' ἕν τινι καθολικωτέρῳ ὑπαίρχη, 35 ψευδεῖς, πῶς ἐνδέχεῦ τῦτο, διὰ τύτων προςίθησιν. ὅταν, φησίν, δ 
12. ἀλλ᾿ ὦσιν αὐτὰ καθολικωτερα, ὠποφάσκη δὲ “ὁ ἕτερον τῷ ἑτέρω, ὅτως ἔχῃ ἂ μέσον ὥςε “ὃν μέσον ὅρον μήτε ὑπὸ ὃν μείζονα εἶναι 

ἀνάγκη ἀμέσως ἐποφασκεςχ,. ἰὰ. 10." ὅρον μήτε τὸ ἐλάττονος κατηγορεϊοῖς, τοιῶτος δέ ἐςὶν ὅταν ἀλ- 
τ ἐὰν δὲ τεθέντος μέσω ὃ ὅρων δεύτερον γένη χῆμα, δύνα ὁ λότριος ἦ ἦ ἑκατέρω. ἰά. 1. ᾿ 
15. μέσος ἑνατέρυ τῶν ἄκρων ἐποφαίσκειζ, τύτυ δὲ αἴτιον “ὃ ἐν ὅτι δὲ τὴν μείζονα πρότασιν τὴν α΄ γ' ἐγχωρεῖ ἀληθῆ εἶναι, δ)ς 

δευτέρῳ χήματι ὠδιάφορον εἶναι ἐν ὁποιᾳδήποτε προτάσει ἡ ἀπό- 40 διὰ τύτων πις ἢ. ἐνδέχεῦ γάρ, φησί, “ὃ α' αὶ τῷ β' ὶ τῷ Ὑ ̓ὑπάρ- ἢ 
: φασις ́ . ἰὰ, 5, 42. χειν ἀτόμως. ἐνταῦθα δὲ πῶς φησὶν ὑπάρχειν ἀμέσως “ὃ α΄ ἢ 

υἱώχων δὼ τν.,͵. προσῆκόν ἐςιν ἐπιςήμονι μὴ μόνον ὅσα ἐς τὴν διδασκαλίαν τῷ γ' ἡ τῷ β΄, πολλὴ ζήτησις τῷ ̓ Αλεξανδρῳ γέγονε" ᾧ αἴλ 
- 25. ἀνήκει τῆς ἐπιςήμης παραδιδόναι, ἀλλὰ ὸ τὴν παῤβο θην τὴ τὰ πολλὰ λέγει τὴν ἀληθὴ τῷ ῥητῶ διάνοιαν, ὅτι “ὑπάρχειν" ἐν- 

ἐπιςήμη ἀπάτην ἐκτίθενχ. ὕτως ὅν ὺὸ δ᾽ Αριξοτέλης εἰπὼν τί ταῦθα λέγει καὶ ὃ καταφαίσκεςχ, ἀλλ᾿ ἁπλῶς ὃ κατηγορεῖονο, 
ποτέ ἐςιν ἐπιφήμη ὺ ἐκ των, τίς τε ἡ ἡ διαφορὰ τὸ διότι συλλο- 45 εἴτε παταφατσμος εἴτε ἀποφατοιῶς. ἐνδέχεϊ ὅν, φησί, ὲ α΄ 
γισμῆ πρὸς ἂν τὸ ὅτι, ὸ ὅτι ὥσπερ εἰσὶν ἃ ἄμεσοι καταφάσεις, ἀμέσως καὶ ὶὶ τὸ β' καὶ τῷ γ᾽ κατηγορεῖς, ἀλλὰ τὸ αὶ γ΄ ς 
ὅτως εἰσὶ ἡ ἀποφάσεις ἃ ἄμεσοι, ἐπειδὴ πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῆς τικῶς, τῷ δὲ β΄ ἀποφατικῶς. εἰ η5 εἴη “ὃ γ' εὐθὺς ὑπὸ ὃ α΄ 
ἀπάτης συνεβάλλετο αὐτῷ ὁ περὶ τῶν ἀμέσων ἀποφάσεων λό- μὴ μ᾽ πλείονα, οἷον τῶ. α' ὄντος ὀσία, εἰ ἃ γ' εἴη ὃ εὐθὺς πὰ 
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τὴν ὠσίαν, οἷον “ὃ σῶμα, τύτυ͵ ταύτη ἀμέσως ἡ ὀσία κατηγο- ἐνδέχεῦ, φησί, μᾶλλον δὲ. ἀνώγκη τὴν ἐλάττονα πρότασινϑοα 
οηθήσεϊ, τῷ δὲ β΄, τυτέςι τῷ ποῶ, ἀμέσως πο ηννθνι εἰ δὲ τὺ γ΄ β΄ ψευδῆ εἶναι, ἐπειδήπερ ἀδύνατόν ἐςιν, εἴπερ ἀληθῶς ὁ 

ἀμέσως ἐνδέχεῦ τὸν κατηγορεῖ, ἡνδέχεῦ ἄρα ἀληθῆ εἶναι τὴν α΄ τῷ γ' ἀποφάσκοιτο, “ὃ γ΄ τῦ β΄ ἀληθῶς κατηγορῆσαι" εἰ δ 
μείζονα πρότασιν, λέγω δὴ τὴν α΄ γ. ἃ. Ὧν. “ ἀληϑῶς καταφάσκοιτο “ἃ γ' τῇ β΄, ἀκέτι ἀληθῶς ὃ α΄ τῷ γ' ἀπο- 

8. ὃ πρὸς ὃ προσοχῶς εἰρημένον τῶτο “ὁ “ὅ' ὅταν δ πρώτως Ὶ φάσκεῦ. εἰ δ ὃ γ' παντὶ τῷ β΄ ὑπάρχει, ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἡ ὃ 
ἁ κὐὰ κατηγορῇ πλειόνων; ἀλλὰ πρὸς “ἃ πρὸ αὐτὸ ἃ "ἀλλὰ ἢ α΄ παντὶ τῷ β΄ ὑπῆρχεν, ἐν τῷ τρίτῳ χήματι σοναχθήσεῇ “ὃ α΄ 

τὸν ἑτέραν ἐνδέχεῦ͵ ἀληθῆ λαμβάνειν, καὶ μώτοι ὁποτέραν ἔτυχεν, τινὶ τῷ γ᾽ ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ ὑπέκειτο μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ γ᾽ “ὃ α΄ 
ἀλλὰ τὺ α΄ Ὑ" (. 79 40.» εἶτα ἐφεξῆς δαφέρε δὲ ἐδῶ, ὡς ἐκ ἐνδέχεϑ τῆς μείζονος ἢ  ἀποφατικῆς ἀληθῶς ὅσης τὴν 
ὁδ᾽ εἰ μὴ ἀτόμως ὑπάρχει," τυτέςι πρὸς “ὃ γενέως, τὴν μείζονα ἐλαίττονα ἢ καταφατικὴν ἀληθὴ εἶναι. ἰὰ. ἢ). 
πρότασιν ἀληθῆ, τὴν α΄ γ΄, δὲν διαφέρει εἴτε ἐμέσως καταφαῖ- 1 ἐνταῦθα “ὃ ἀντικείμενον ὑποτίθεδ, “ὃ τὴν ὶ ἐλάττονα ἀληθῆ 802 
σκοιτο “ὃ α΄ τῇ γ΄, τυτέςσιν ὃ μείζων ὅ ὅρος τὸ δ᾽ μέσυ, εἴτε μὴ ὶ ἐμέ- εἶναι τὴν δὲ μείζονα, ψευδῆ. τῶτο δὲ συμβαίνει, φησί, εἰ εἶ" 
σως ἀλλὰ διὰ πλειόνων, τυτέςιν εἰ μὴ ὁ μέσος εἴη ὑπὸ “ὃν μεί- φθείη μέσος ὅρος τοῶτος ὥξε εἶναι “ὃν ἐλάττονα ὑ ΒΩ ̓ αὐὸν ἢ 
ζονα εὐθὺς τεταγμένος ἀλλὰ μὴ πολλα- τῷ δ α' ὀσία ὄντος, αὐὸὲν ἐν τῷ μείζονι" εἰ ἡ) ὅτως ληφθείη ὁ μέσος ὥςε ὃν ἐλατ- 
τὸ δὲ γ᾽ σῶμα, ἀμέσως αὐτῷ κατηγορεῖ “ὃ α΄. εἰ δέ τι τῶν τονα αὶ ἐν αὐτῷ εἶναι αὶ ἐν τῷ μείζονι, ἀνώγκη, φησί, θάτερον ὑπὸ 

κατωτέρω, οἷον ζῷον ἣ λογικὸν ἣ ἕτερόν τι τοῦτον, ἐκ ὠἀμέσως (5 θάτερον εἶναι, τυτέξι τόν τε μέσον ὑπὸ “ὃν μείζονα ἢ; ἐν ἐλάτ- 
ἃ ἃ « τὸ γ΄, ὑπάρχει δὲ ὅμως ἀληθές. πρὸς ὧν “ὃ γενέωᾳ τὴν τονα ὑπὸ “ἦν μέσον. εἰ γδ ὠμέσως ὑπάρχει τῷ β΄ “ὃ α΄, ὑπάρ- 
μείζονα πρότασιν ἀληθὴ ὀδὲν διαφέρει εἴτε προσεχῶς ὑποκέοιτο χει δὲ ᾧ “ὁ γ' τῷ β΄, πᾶσα͵ ἀνάγκη ἐξισαΐζειν “ὃ α' ἢ “ὁ Ὑ᾽, 
τῷ μείζονι ὃ μέσος εἴτε μῇ' πολλά. ἰὰ. {. 48 ὃ. ὥςε ἡ “α α΄ ἐν τῷ γ᾽ ἐςὶ αὶ “ὁ γ' ἐν τῷ α΄- τοιαῦτα γάρ ἐξι 

Ὧ. ἐπειδὴ εἶπε πῶς γίνε ἡ ἀπάτη ἡ περὶ τὰς ἀμέσυς κατα- τὰ ἐξισάζοντα. οἷον ἔξω “ὃ α΄ γελαςικόν, “ὃ β ἄνθρωπος, μέ-. 

ἃ φατικὰς προτάσεις καταφατικὴ ὅσα, ὅτι ἐν μόνῳ τῇ πρώτῳ 20 σὸς δὲ ὅρος ἔξω “ὃ ὀρθοπεριπατητικόν- δῆλον ὧν ὅτι ὁ (ἃ , ἄνθρωπος 
«ήματι, ἡ ἥτοι ἀμφοτέρων τῶν προτάσεων ἐσῶν ψευδῶν ἢ ϑα- ἐν τᾷ ὀρθοπεριπατητικῷ, “ὃ δὲ ὀρθοπεριπατητικὸν ἐν τῷ γελα- 
τέρας, νῦν δείκνυσι πῶς γίνε ἡ ἀποφατικὴ ὠπάτη ἡ ταῖς ἀμές ςικῷ, “ὃ δὲ γελαςικὸν ἐν τύτῳ. ᾧ συντόμως εἰπεῖν, τὺ τρεῖς 
σοις ματαφατικαῖς ἀντικειμένη προτάσεσι. γίνε ὄν, φησί, ᾧὶ ἐν τῷ ὅρυς τύτυς ἐξισάζοντας ληπτέον" ὅτω γδ ἐχόντων ὁ μείζων 
πρώτῳ ᾧ ἐν τῷ δευτέρῳ “ρήματι, διότι “ὃ καθόλω ἀποφατικὸν ν ψευδῶς ἀποφάσκεϊ τῷ μέσυ, ὁ δὲ μέσος ἀληθῶς καταφάσκεῦ 
ἀμφοτέροις συνάγεθ" ᾧ ὅτι δι’ ὠμφοτέρων ψευδῶν προτάσεων, 25 τῷ ἐλάττονος. ἰὰ, ἢ; ἀᾷ δι΄ 
ἥτοι διὰ θατέρας μόνης ψευδῦς θατέρας. δὲ μόνης ἀληθῶς. ἰά. 1. ὀ ὀ ὀ ἐν ἢ τῷ δευτέρῳ "ρήματι. ἀνάγκη ἦν πάντως ἀνομοιοῦχή- 80 

ὅ4. "- λαμβάνει πάλιν μείζονα ἢ ὅρεν δὲ α΄, ἐλάττονα δὲ ὃ β΄, ὁ μονας εἶναι τὼς προτάσεις, εἴπερ ἔδει συλλογις κὸν εἶναι ὃ χῆμα. ἀ 
τ νίλσ, καταφάσχει ἐμέσως ὃ αἱ τὸ β΄. οἷον ἔξω ὃ αὶ α΄. ζῴων ἀλλὰ ᾧ ὁ τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς ὑποδυόμενος τὴν ἐπικήμην ι 
ἃ δὲ β΄ πεζόν: “ὃ ζῷον τοίνυν ἀμέσως ὑπάρχει παντὶ πεζῷ. ἡ χρήσεῷ τοῖς συλλογισμεῖς ἐρρωμέροις Ψ ΕΧ χῆμα, τῇ δὲ ὕλη 1 
ὧν ἀκάτη ἡ ἣ ̓λέγυσα “ὃ α΄ μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ β΄, ἠδύνατο ἂν ἐν 30 μόνη “ὃ ψεῦδος λήψεϑ, ὥσπερ ᾧ ἐν τοῖς ἔμπροονεν εἴπομεν" σοῖ ἷ 

προΐτῳ χήματι. ἐκ δύο ψευδῶν. προτείσεων συνάγειν τῦτο ἔμμε- φιξικὸν δ᾽ ὸ παρὰ ὲ ὃ χῆμα τὺς παραλογισμες ποιεῖοχ, 1. 15. 
σαν... ἔλαβεν ὧν ὅρον τοιῶτον ὥςε “ἐν μείζονα ἡ αὐτὸ ἢ τὸ “ἃ “εἰ ὅτω λαμβανόμεναι ψευδεῖς," τυτέςιν εἰς “ὃ συλλο- 
ἐλείτεινος ἐμέφως κατηγορεϊοῦς καταφατικῶς, τὸτον εὐθὺς τὰ γίσαφχ, “ὃ ἀποφατικὶν συμπέρασμα ψειδὶς ὃν ἐν δευτέβῳ οχή- 
ὑπὸ ὃν μείζονα ὅρον ἐντιδιηρημένα ἀλλήλοις εἶναι, οἷον εἰ ὁ μεί- ματι, δέοι τὴν Κα ἀποφατυοὴν λαβεῖν τὴν δὲ καταφατικήν, ἢ ταύ- 
ἴων εἴη ὁσία, ὁ δὲ ἐλάττων σῶμα, “ὦ ἀντιδιηρημένον τῷ σώματι 35 τας ψευδεῖς διόλε, δῆλον, φησίν, ὡς ἀνάπαλιν ἔξυσι, τυτέξιν ἡ ἡ 
εἶδος,. τυτέσι “ὃ ἀσώματον, μέσος ἔςαι. ὁμοίως δ᾽ εἰ μείζονα, ἐποφατικὴ κατὠφατυκτὴ γινομένη ἀληθὴς ἔξαι, ὁ ὁμοίως ὼ ἡ ὠπο- 
ὅλαβε ὁ ζῷον, ἐλάττονα δὲ “ὦ πεζός, μέσον ἔξαι. ὁ πτηνόν, ὅπερ φατριὴ καταφατιωτή, -τῶτο δὲ δέδεικ ἢ ἀδύνατον, ὥς ἐχ, οἷόν 
ἀντιδιήρηῦ τῷ πεζῷ. δῆλον ἦν ὅτι ἡ τῷ πτηνῷ ἢ τῷ ὃ πεζῷ ) ἐμέ- τε καθόλω ψευδεῖς ἀμφοτέρας λαβεῖν. ἰά. (, ἀὅ.. .᾽ 
σως ὑπαρχει ὰ ζῷον. τοιΐτυ ὅν ὄντος τῷ μέσυ, εἰ λάβοι “ὃ ἃ «΄ὀ ὀ ἐἠηδδείξας ὅτι ἐχ οἷόν τε ψευδεῖς διόλω λαβεῖν ἀμφυτέρας, μέ- 800 

μηδενὶ τῷ Ὑ ὑπάρχειν, “ὃ δὲ “γ' παντὶ τῷ β΄, δῆλον ὅτι ΒΡΗΝ τεισι τὰς ἐπί τι ψευδεῖς λαβέ, ὸ δείκνυσιν. ὅταν 5 ὁ μέσος Ὁ 
πτερὰ ἔσαν ψευδεῖς. Ιὰ. κω ὅρος. ἅτῳς ἔχῃ. πρὸς ἀμφότερα τὰ ἄκρα ὡς ἐπὶ μέρυς ἑκατέρυ 

ὅσ, τ "τέως λαμβάνει τὴν Α' μείζονα ἀληθῆ, τὴ εἰποφατικήν, τὴν χασηγορεῖε,, δῆλον ὅτι εἰ ληφθείη τῷ ἕὶ μηδοὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ 

μὰ -κίστονα ψοδῆ: τῦτο δὲ ὅταν ὁ μέσας ὅρος ἀμφοῖν ἀλλό- παντί, ἀμφότεραι ἐπί τι ψευδεῖς νοῦ, εἷον ἔξω ὃ  α “ζῷον; 
πίωος “ληφθῆ, οἷον ζιῷον - λίθας - λογικόν. ζῷον ἐδενὶ λίθῳ ὑ ὑπάρ- στὸ δὲ β΄ “λογικόν, αὶ δὲ γ' μέσος ὅ ὅρος, θνητόν. δῃν δὴ ὅτι ὃ 
λίθος παντὶ λογικῷ ὑπάρξει, ζῷον ὦ ἄρα ἐδενὶ λογοιῷ. ἡ ἔςιν 45 ϑνὺν τοὶ ζῴῳ ὃ τοὶ λογικῷ ὑπάρχει. ἰὰ. 15." 
Γ ἐαοψφατικὴ μότη ἀληθής. ὅτω δ ὧν διὰ τῶν ὅρων. σαφὴς δ: ὅτος ᾿ τυτῖσον εἰ ἡ μείζων πρότασις ἀποφατοιὴ εἴη, ἀλοθῶς ἢ ἕω 

δι λόφος. αὐὰς δὲ ἢ διαί τινων καθολικωτέρων λόγων τῦτο πι- ὅσης αὐτῆς ἡ ἐλάττων καθόλω ψευδὴς ἔςαι. εἰ δ “ὃ Ὑ ̓ μηδενὶ ἡ 
φῦ. ἰά, ἢ, ἀᾷ, τῷ α΄, ὁ δὲ α' παντὶ τῷ β΄, ὃ γ΄ ἐδενὶ τῷ β΄ ὑπάρξει ἐν πρώτῳ 
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σχήματι. ἐὰν ἕν ληφθῆ παντὶ τῷ β' ὃ γ΄, καθόλν ψευδὴς ἔςαι, χρεμετισικῷν, κα ἡ ἔςιν ὅλη ψευδής" χρεμετιςυκὸν δὲ παντὶ ὶ ἀλόγῳ, 
οἷον ἄψυχον ἐδενὶ Κ Αἰ ζῴῳ, παντὶ δὲ λογοιῷ. ἐὼν μώτοι ἡ ἡ ἐλάτ- ᾧ ἔςιν ἐπί τι ψευδής. δυναὲν δὲ ἡ τὴν μείζονα λαβεῖν ἐπί τι 
τῶν ἀληθὴς ἦ μόνως, ἐπί τι γψευδὴς ἔςαι ἡ μείζων" ὃ ὃ παντὶ Ψψευδὴ, τὴν δὲ ἐλάττονα καθόλυ ψευδῇ,  1ὰ. 15. ᾿ 
τῷ β΄ ὑπάρχει, τῦτο ὺ τῷ αἱ τυὶ ὑπάρξει. εἰ δ ὃ Υ " παντὶ ἘΦ ἐναντίως, δῆλον ὅτι ἢ ὡς ἔχυσι φύσεως" εἰ γχδ ὃ γ ὑπὸ ἐδο 

Β' ἀλλὰ ὺ ὁ α΄ παντὶ τῷ β,, ἐν τρίτῳ χήματι ὲ γ᾽ τιὴὶ τῷ α΄ 5 α΄ ἐςί, δῆλον ὅτι παντὶ τῷ γ΄ ὑπάρχει “ὃ α΄. ἀλλὰ μὴν δ ὀδενὶ 
ἔςαι" ἐὰν ἦν ληφθῇ ἐδενί, ἐπί τι ψευδὴς ἔςαι. ὅροι δὲ οἷον ἰθὺς τῷ β΄ ὑπάρχει. εἰ ἦν δεῖ συλλογιςικὸν γενέ, ὃ χῆμα, ἐναντίως 

πεζῶν - πτηνόν" πεζὸν 25 ἐδενὶ πτηνῷ, ἀληθές, τινὶ δὲ ζῴῳ. ἐὰν λαμβανέϑωσαν αἱ προτάσεις ἢ ἔχυσιν, ὥςε τὴν μείζονα ἀποφα- 

. ὅν λάβωμεν πεζὸν ἐδενὶ ζῴῳ, ἐπί τι ψευδὴς ἔςαι. ἰὰ, ἔ. ἀδ ὁ. τικὴν γενέδς, τὴν δὲ ἐλάττονα καταφατικήν. αἱ ὃν λαμβανόμε- 
ὃ 80 ὁ προέθετο παραδῶναι τὲς τῆς ἀπάτης συλλογισμοές, (Ὁ) πό- ναι ἀμφότεραι ψενοεῖς ἔσον. 14. αὶ 46 ὁ. 

1Τ| σὺς γίνον τρόπης. εἴρη δὲ ὅτι ἢ περὶ τὰς ὠμέσως γίνεῦ ἡ 10 λέγει πῶς ἡ Κὶ ἑτέρα ψευδὴς ἡ ἡ δὲ ἑτέρα ἀληθὴς γίνεῦ) » ὅταν, 80: 
ἀπάτη προτάσεις ἢ περὶ τὰς ἐμμέσυς. διδάξας ἦν πῶς γίνε)ῇ φησίν, ὁ μέσος ἀλλότριος ἦ ἢ τῷ μείζονος» ἀληβῶς ὃ αὐτὸ ἀπο- ἢ 

περὶ τὰς ἀμέσως προτάσεις, νῦν μετέρχεῦ δεῖξαι πῶς γίνεῦ ἢ φάσκε ̓ ξ ἀνάγκης. τῷ ἦν α ́ μηδενὶ τῷ γ᾽ ὑ ὑπαίρχοντος ἀληθῶς, 
περὶ τὰς ἐμμέσως. ᾧ ἐπειδὴ ἢ αὖ διχῇ γίνονῃ, ἤγεν ἀποφα- ἐδὲ “ὃ γ΄ ὀδενὶ τῷ β΄ ὑπάρξει" ̓  ὅν ληφθείη βθστὶ, ψευδὴς ἕἔςαι. 

τικῶς ᾧὶ καταφατικῶς, παραδέδωκε δὲ πρότερον τὸς κατάφατι- εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἐνδέχες ὃ ὸ Καὶ α' μηδενὶ τῷ γ' ὑπάρχειν, “ἃ δὲ 
᾿ κὶς συλλογισμὲς “ὃ μηδενὶ ὑπάρχον παντὶ ὑπάρχειν λέγοντας, 15 γ΄ παντὶ τῷ β΄, ᾧ “ὁ α΄ δῆλον ὅτι ὀδενὶ τῷ β' ὑπάρξει. ὑπέκειτο 

νῦν παραδίδωσι ἢ τὺς ἀποφατικὼς “ὃ παντὶ ὑπάρχον μηδενὶ δὲ παντί. 1. 18. 

ὑπάρχειν λέγοντας, ᾧ πρώτυς γε τὸς ἐν τῷ πρώτῳ «χήματι. εἰπὼν πῶς ἐν τῷ πρώτῳ πήματι Ὑίνεῦ ὁ ὁ τῆς ἐμμέσυ ἀπά- 81. 
ἰά. 1}. τῆς συλλογισμὲς ἐποφατικὸς ὦ ὧν, ἀντοιείμενος τῇ ἐρει κατα- " 

ἊΣ ἀντίφασιν ἐνταῦθα ἀ τὴν κυρίως ἀντίφασιν λέγει, ἀλλὰ φάσει, νῦν λέγει πῶς ἡ ἐπὶ τὸ δεύτερα χήματος γίνε. ὺ πρις : 
"χὴν τῇ ψευδεῖ ἐναντίαν καθόαι ἜΜ πρότασιν. φησὶν ἦν ὅτι 20 τον Κ' ἐρεῖ, ὅπερ κὠν τοῖς ἀμέσοις εἴρηροεν, ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ ὶ ἐπὶ 

Ϊ τῦτον καλῶ οἰκεῖον μέσον, δι᾽ ὃ “ὃ ἀντικείμενον τῷ ψευδεῖ ἀλη- τύτυ ὠμφοτέρας καθόλε ψευδεῖς Καβεν (αἱ δὲ ἀποδείξεις αἱ 

θὲς συνῆκῷ συμπέρασμα. ἰά. (. 46. αὐταῦ), ἀμφοτέράς, μώται ἐνδέχεῦ ἐ ἐπί τι ψευδεῖς λαβεῖν. ἢ ἵνα 
δ: τυτέςιν, ἰ μεταλαμβάνεῷ εἰς ὠποφατικὴν ὑπὸ τῆς ἀπάτης" συντόμως εἴπω, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀμέσων συμβαίνειν ἐδείξαμεν 

“ὐχ οἷόν τε γδ ἐν πρώτῳ χήματι ἀποφατιαὴν εἶναι τὴν ἐλάττονα" προτάσεων, ταῦτα ἢ ἐπὶ τύτων συμβήσεῦ. ἰά. ἴδ. 
Ἔτι ; τὴν μέντοι μείζονα δεῖ ἀντιςρέψαι ἤγουν μεταλαβεῖν ᾧ ἀντὶ κα- 25 εἰπὼν περὶ τῆς ἀποφατικῆς ἀπάτης τῆς μὴ ἀμέσυ, βύλε διο 
τι σ 6 ΤΥ Ὡ ἤΤαφατοιῆς ποιῆσαι ἀποφατινν,, ἵνα “ὃ ἀποφατικὸν ψεῦδος συνα- περὶ Ὁ τῆς κατα αηκῆς ἀπάτης εἰπεῖν. πάλιν δὲ καὶ αὕτη ἐν μόνῳ 

ἕω γυωρι τε ̓  Ὁ χθῆ. εἰ τοίνυν ἡ καταφατικὴ ὦσα. ἀληθής ἐσι, δῆλον ὅτι ἡ ἀπο- τῷ πρώτῳ χήματι γίνεῦ" “δὴ δεύτερον ἀποφατοιὰ πάντως συνά- 
“Δ σπ (1 21.2 ἥωνγε φατιοὴ γενομένη ψευδὴς ἔςαι. ἰἀ. 15. γει, “ὃ δὲ τρίτον μερικά. ἐπὶ τύώτων δύ ὅταν ὁ τῆς ἀπάτης συλ- 

Ζ 80 ἐξ ἄλλης, φισί, συςοιχίας, τυτέςι μὴ ἐξ ἧς οἱ ὠποδεικτικοὶ λογισμὸς δι᾽ αὐτῷ τῦ μέσα γένη, δι᾽ ὃ ἡ ἁ ἀληδὴ εἴτε ἀπο- 

κι αν ἕαανς 26, μέσαι ἐλήφθησαν, ἀ ᾿ ἐξ ἧς ληφθεῖεν ἂν οἱ διαλεκτικοί, ἡ ἐπὶ 30 δεικτικὸς εἴτε διαλεκτικός, ἀνάγκη πᾶσα τὴν αὶ ἐλάττονα ἀεὶ 
νυν τ ἃ δὶ υ ) τύτων ὅν εἰ τῷ αὐτῷ μέσῳ χρήσεῦ ὁ ὁ τῆς ἀπάτης ᾧ ᾧ ὁ διαλε- ἀληθὴ εἶναι (ἡ αὐτὴ γάρ ἐς! τῇ τῷ δ ἀληθῶς συλλογισμῶν), τὴν δὲ 

Ἴ ὦ κτικὸς συλλογισμὸς ἐ ἐχρήσατο, τὰ αὐτὰ συμβήσεῷ. 1ά. 18. μείζονα ἀεὶ ψευδῆ" ἀποφατιεῆς δ ἄσης τῆς μείζονος ἐν τῷ 

ἐὰν τυ ἜΝ Φ0 5 ἡ αὐτή, φησίν, ἐςὶν ἀπάτη ἡ ἡ περὶ "ὃν ὠποδεικτικὸν φύλλον: ἀληθεῖ δυλλογισμῷ, ἐν τῷ τῆς ἀπάτης μεταληφθήσεῷ εἰς κα- 

ἣν σμὸν δομβαν μὴ τῇ περὶ ἡ ἐν διαλεκτικόν, ὅταν τῷ αὐτῷ χρή- ταφατιχήν, ἵνα γώη καταφατικὸν ἃ συμπέρασμα. εἰ τοίνυν ἡ 

σηῇ μέσῳ: ἡ ἀπάτη ᾧ ἡ ὁ ὃ ἀληθὴς συνάγων" ἢ ἐπ᾽ ἀμφοτέ- 85 ἐποφατικὴ ἀληθής, ἡ καταφατικὴ ψευδὴς ἔξαι. μόνον ὅν ἡ 

ρων 5 ἡ ὶ μείζων ἀεὶ ψευδής, ἡ δὲ ἐλάττων ἀεὶ ἀληθής. διω- μείζων ἔςαι καθόλω ψευδής. εἰ ἐδ ἀντιςραφείη ἡ ἐλάττων, τ- 

φέρυσι δὲ τῷ τὺς μέσυς ἐξ ἄλλης ᾧ ἄλλης συςοιχίας εἶναι, ὡς τέςι μεταληφθείη καταφατικὴ ὅ τῶν εἰς ἀποφατικήν, ἀσυλλόγε- 
εἴρη. 1. 18. ςον ποιήσει “ὁ χῆμα. ὥςε ἡ Κα ἐλάττων ἀεὶ ἀληθής ἐςιν ἡ δὲ 

80} ἐάν, Φησί, μὴ τῷ αὐτῷ χρήριϑ μέσῳ ὃ τῆς ἀπάτης συλλο- μείζων ψευδής. 14. 18. 

τ γισμὸς ᾧ ᾧ ἡ ὁ τῆς ἀληβέίας ὁ ἐχρήσατο, ἀλλ᾽ ἑτέρῳ, ἐνδέχεῦ ἢ 4 ἐὰν ὁ καταφατικὸς τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς μὴ διὰ τῦϑι. 
τὰς δύο γεύδεις εἶναι καθόλω. οἷον εἰ μέσος. ληφθείη τοῦτος αὐτῷ μέσυ τῷ ἀληθεῖ περαίνηϊ), ἐνδέχεῦ καὶ Ἂ ἀμφοτέρας εἶναι ψευ- ἢ 

ὡς εἶναι Ψ' ὑπὸ “ἐν μείζονα, ἀντιδιηρῆοχ, δὲ τῷ ἐλάττονι" οἷον εἰ ὅης καθόλε τὰς προτάσεις, ὡς ὅταν ὁ μέσος ἢ ἢ ἀμφοτέρων τῶν 
ὲ ζῷον: παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει, θέλων δὲ δᾶξαι ὅ ὅτι ὀδενί, λαβοι ἄκρων ἀλλότριος. εἷον ὑποκεία)ω ζῷον μηδενὶ λίθῳ ὑπάρχειν" εἰ 

μέσον ὅρον, εἰ τύχαι, ἂν ἵππον" ζῷον γ5 ἐρεῖ ὀδενὶ ἵππῳ, ἵππος ἦν τὶς λέγει παντί, ἡ μεταξυ λάβοι ἀλλότριον ἀμφοτέρων, οἷον 

παντὶ ἀνθρώπῳ" ὺ ἀμφότεραι ψευδεῖς καθόλυ. ἐὰν δὲ ὁ μέσος 45 “ὃ ξύλον, ζῷον ὑμτη ξύλῳ, ξύλον παντὶ λίθῳ, ὶ ἀμφοτέρας 

ὅρος ληφθῇ μεριοώτερος τῷ ἐλάττονος, ἡ ἢ ΠῚ : μείζων ἔςαι ὅλη ψευ- ἔλαβε καθόλου ψευδεῖς. ἀμφότερας δὲ λαβεῖν ἐπί τι ψευδεῖς ἀδύ- 

δής, ἡ δὲ ἐλάττων ἐπί τι ψευδής. οἷον εἰ “ὃ ζῷον παντὶ ἀλόγῳ νατον. ἐνδέχεῦ, μώτοι τὴν μείζινα, καθόλυ ἸΗ ψευδῆ, τὴν 

, ὑπάρχει, λάβοιμεν δὲ μέσον ὅρον "ὃ χρεμετιςικόν (ζῷον ζ 8 ὁδεὶ δὲ ἐλάττονα ἐπί τι, εἰ λάβοι μέσον ὅρον μερικώτερον τῷ ἐλαττο- 

δος 
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νος, οἶον, εἰ τύχοι, ἘἐβΑΌΝΤΗΝ λίθον" ζῷον γδ παντὶ κεραυνίτη, ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι αἱ ἀποδείξεις ὁ ἐκ ἄλλως γίνενἢ ἢ διὰ τῶνϑι: 

κεραυνίτης παντὶ λίθῳ " ἡ ἔςιν ἐπί τι ψευδής" περιέχει δὲ ὁ λίθος ἀμέσων πρατάσεων, φησὶν ὅτι εἰ διαχεκτικῶς συλλογίζονταί τι- ἴδ᾽ 
ὸ “ὃν κεραυνίτην λίθον. πάλιν ἐξ ἀνοΐγκης ποιήσει τὴν Κὶ μείζονα νες, ἐπειδὴ οἱ διαλεκτικοὶ ἀὐρυώλένς ἐκ ἐξ ἀναγκαίων ἀλλ᾽ “ἐξ 

ἐπί τι ψευδῆ, τὴν δ᾽ ἐλάττονα καθόλω ψευδῆ, εἰ λάβοι καθολι- ἐνδόξων ἔχυσιν εἰλημμώας τὰς προτασεις, ἐὰν ἄμεσοι μὴ ὦσι, 
ἘΩΤΙΡΟΝ τῷ μείζονος μέσον ὅρον, οἷον ζῷον. - ἔμψυχον - λίθος. 5 δοκῶσι δὲ τῷ προσδιαλεγομένῳ ἄμεσοι εἶναι, δὲν ἧττον ὁ τοιῶ- 

ὕτω ὶ ἦν ἀμφότεραι ψευδεῖς, δυνατὸν δὲ ᾧ τὴν ἑτέραν ὶ εἶναι τος διαλεκτικῶς συλλογίζεϑ- ἡ γὲ διαλεκτικὴ ἐξ ἐνδόξων ἐςὶ Ι 

Ψευδᾷ τὴν δὲ ἑτέραν ἀληθῆ. ἰὰ. 18. συλλογισμῶν, ἔς ἂν εἴη διαλεκτική. 14. 18, 

816 ἐνταῦθα ἀντὶ τῷ κατηγορεῖο, ἥτοι καταφατικῶς ἢ ἀποφα- ἐπειδὴ τῶν κατηγοριῶν αἱ μὲν εἰσι »τ' φύσιν αἱ δὲ παρὰϑι5 
ὅδ. κῶς εἴληπῇ “ἃ “ὑπάρχειν" ἰά. ἢ, 47. φύσιν, κτ' φύσιν ἃ ὅσαι ἣ τὰ καθολικώτερα τῶν μερικωτέρων 
δι εἐδέ πυ διὰ τύτων τῦτα φαμεν, ὅτι αἱ αἰϑ)ήσεις αἴτιαί εἰσι τῆς 10 κϑτηγορῦσν ἃ ἣ τὰ μβ μα τῶν σιῶν, παρὰ φύσιν δὲ ὅσαι 

δ᾿ ἐπιςήμης (ὁ ἃ θέμις “ἃ χεῖρον τῷ κρείττονος αἴτιον εἶναι), ἀλλ’ ὑποκείμενον Κ' ποιῶσι “ἃ συμβεβηκὸς κατηγορώμενον δὲ τὴν ἐσίαν, 

ὅτι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ὡς ὑπὸ καρε ἢ ὕπνυ τῆς γενέσεως κατεχό- ὡἧς ὅταν εἴπωμεν ὅτι “ὃ λευκὸν ἐκεῖνο ἄνθρωπός ἐςι, “ὃ μέλαν τόδε 

μεναι ὁδοῦ τῶν αἰϑήσεων ἐξυπνιζυσῶν ἃ ὃ ἀνακινυσῶν “ἂν ἐν τμῦν κόραξ ἐςί. παρὰ φύσιν δὲ τὰ τοιαῦτα λέγον ὅτι κτ' φύσιν Ἃ 
τῆς γνώσεως σπινθῆρα κρυπτόμενον. ὼ ὥσπερ ὁ ἐν λήθη τινὸς ὑπόκεινῇ αἱ σίας ἐν ταύταις δὲ ὑφίςανῶ τὰ ὁ συμβεβηκότα.- ὅταν ̓ς 
τῶν φίλων βαθείᾳ γενόμενος ἐκ ἂν ποτε ἴσως ἔλθοι εἰς ἔννοιαν 15 δὴ ὑποκείμενον Καὶ ποιήσωμεν ὸ συμβεβιρὸς ὃ ὃ μὴ πεφυκὸς ὑπο- 
ἐχείνε μηδεμιᾶς αὐτῷ ἀφορμῆς ἔξωθεν γενομένης, ἐπειδὰν δὲ κεῖωϊ, κατηγορήσωμεν δὲ τύτυ τὴν ὀσίαν ἥτις ὑποκεῖϊοὶ, πέφυκε, 
ἱμαΐτιν τις τῷ φίλ δείξη κα ἣ ἵτερόν τι; εὐθὺς κινεϊἢ εἰς ἕννοιαν τὸ παρὰ φύσιν ποιῶμεν τὴν κατηγορίαν. ἐπεὶ ὧν ζητεῖ εἰ ἐπ᾿ ἄπει- 
νωρίμα ἢ ἐν ἑαυτῷ τὸς ἐκείνυ τύπυρ ἀνακινεῖ, ὅτω δὴ ὃ: τὰ ρον αἱ κατηγορίαι προΐασιν, εἰκότως πρότερον προσδιορίζ εὖ ὅτι 
αἰδ)ητὰ ἐρεθίζυσι τὴν ψυχὴν προβαάλλεῶχ, τὸς συνυσιωμένις αὐτῇ περὶ κατηγοριῶν αὐτῷ ὁ λόγος τῶν κτ' φύσιν, ὁὶ τῶν παρὰ φύσιν, 
τῶν παραδειγμάτων λόγυς. «. διὸ ἢ ὁ Πλάτων δεδόος ἩΝῸΕ εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον αὖ προΐασιν, εἴτε τὰ καθολικώτερα τῶν μερικω- 
ἡμῖν ὦτα αὶ ὀφθαλμὸς παρὰ τῷ δημιυργῶ, δι’ ὧν ἃ τῆς φιλοσο- τέρων κατηγορῶμεν, οἷον τῷ ἀνθρώπυ “ὃ λογικὸν ἢ τυύύτυ “ὁ ζῷον 
φίας ἐπορισάμεθα γένος. ὅτι γδ ἐκ ἐκ τῶν αἰϑὐητῶν πραγμάτων ἢ τύτυ ἃ ἔμψυχον, ᾧὶ τῶτο ἐπ᾿ ἄπειρον δύνα προχωρεῖν, ἢ Ἰςαῦ). 
λαμβάνει τὴν γνῶσιν ἡ ψνχή, δέδευκἢ ἱκανῶς ἐν τοῖς εἰς “ὃν Φαί-ὀ ἰὰ, ἢ, 48 ὁ. 
δωνα. ἰὰ. ἢ, 47 ὃ. ; Ἂ πρώτη ὑπόθεσις, ὥςε ὡρισμένυ τῶ ἐσχαίτυ ὄντος, ὃ ὃ μό-ϑι» 

τς τὰ αὶ ἌΩ ἀξιώματα ἐπαγωγῇ μανθάνομεν, ἢ τὰ αἰτήματα 25 νως ᾿ ὑπόκειϊ, υδάμιος: δὲ ἑτέρυ κατηγορεῖς, ἰδεῖν βύλεῦ εἴτε ὃ 
33. τ καθόλι ὄντα προτάσεις. διὰ τύτων δὲ τὰ ἀποδειιτά" διὰ ἢ) ἐπ᾽ ἀπειρόν εἰσι τὰ κατηγοριέμενα προϊόντα διὰ τῶν μέσων εἴτε 

τῶν καθόλε αἱ ἱ ἀποδείξεις. 1ά. 18. μή. ἰὰ. 15. 

815 τυτέςι, ἡ εἰ μὴ καθ᾽ αὐτὰ ὑφέφηρκεν, ἧ ἡ ἕκαςον εἶναι λέγε, ἡ ἀννοτῖβα ὑπόθεσις υρισμένον Αὶ' ὃν κατηγορόμενον ὑποτι- εἰν 

ἃν οἷον “ὃ ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ ἢ ἢ τῷ μήκει ἢ ἢ τοιῶτόν τι ἕτερον. ὁμοίως θεῖσα ἢ ὃ μὴ ἐνδέχεταί τι ἄλλο κατηγορῆσαι, ζητῶσα δὲ εἰ διὰ 3 
δ ἵςιν αὐτὰ ἡ δι᾽ ἐσαγωγῆς πισυύσαν, ὅτι ἡ ἐπιφάνεια μῆκος 80 τῶν μέσων πρᾶν ἐπὶ τὰ ὑποκείμενα, ἐπ᾿ ἄπειρον πρόεισιν, ἔτι 
μόνον ᾧ πλάτος ἔχει, ἐπειδὴ ἢ ἩπῸΝ τῦτο πιφεύομεν ἐπαγῶς τὰ μεταξύ, ἦρα ἐνδέχῷ ἄ ἄπειρα εἶναι ὡρισμένων τῶν ἄκρων. ἡ 
γῆς Ὑινομένης διὰ τῶν αἰϑητῶν. ἡ ὅτι τὼ τῷ αὐτῷ ἴσα αὶ ὁ ἀλ- τρίτη ὑπόθεσις, ὥςε εἶναι ὁ γενιχυύτατον ὡρισμένον, ὁμοίως δ τ ὼ ὃ. 
λήλοις εἰσὶν ἴσα διὰ τῆς ἐπαγωγῆς ἐπιζεύσαμεν. μήποτε ὧν καὶ εἰδοιωώτατον, ζητῦσα δὲ πότερον τὸ μεταξὺ ἄπειρά ἐςιν ἣ ὅ, 

περὶ τῶν ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν τύτοις φήδίν, ὅτι ᾧ ταῦτα τῇ ἐπα- ὥςε μήτε “ὃ κατηγορέμενον διὰ τῶν μέσων προϊὸν φθάσαι ποτὲ 
γωγῆ γινώσκομεν, οἷον ὅτι τυχὸν πᾶς ἄνθρωπος τὴν κάτω γένυν 35 ἐπὶ “ἃ εἰδικωτατον, ὅπερ μόνως ὑποκείμενον ἦν, μήτε εἰδικώτα- 

κινεῖ, ἢ ὅτι δίπυς ἐςὶν ἢ ὀρθοπεριπατητικός" ταῦτα γδ ἀδὲ κατ’ τον ὁμοίως διὰ τῶν μέσων ἀνιὸν φθάσαι ποτὲ ἐπὶ “ὃ γενικώτα- 
ἐπίνοιαν δύνα χωριογῆναι τῶν ὑποκειμένων, ὥσπερ οἱ κύκλοι ἢ τον. ταύτης δὲ τῆς ὑποθέσεως ἀληθῶς ὥσης ἀδύνατον ἄμεσον 
τὰ τρίγωνα ἡ τὰ λοιπά, ᾧ ὅτι τύτων ἕκαςον φησίν, ἧ τοιονὸί εἶναι πρότασιν. ἀλλὰ μὴν ἐκ ἐπὶ πάσης τῆς ληφθείσης ἔςι με- 
ἐσι, τῇ ἐπαγωγῇ γινώσκομεν. ἰἀ. 15. ταξὺ ἐμβάλλειν ὅρον, ἐπεί, εἰ ὥριςαι Κα τὰ πρώγματα, ἢ 

81) ἐνταῦθα βύλεῦ καλλιςόν τι θεώρημα παραδῦναι ἡμῖν, λέγω 40 ἔςι τῷ ἐσχάτῳ, λέγω δὴ τῷ γενικωτάτῳ, ὠμέσως τινὶ ὑποκει- 
5. δὴ ὅτι ὑκ ἐνδέχεῦ ἐ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὴν ἀπόδειξιν, τυτέξιν ὅτι μένῳ κατηγορεῖονς, ἡ ἕκαςον δὲ τῶν ληφθώνττων ἔςιν ὡρισμένως 
ἐχ οἷόν τε ἐπ᾽ ἄπειρον “ὃ ληφθὲν συμπέρασμα λαβόντας ἢ ἐπι- τινὸς κατηγορεῖν, ἀνάγκη πᾶσα πεπερασμένα εἶναι τὰ μέσα. 
συνάψαντας ἕτερον ὅρον ποιῆσαι συλλογισμόν. δείκνυσι δὲ τῦτο ἰὰ, Ε, 49. 
διὰ τῦ δεῖξαι ὅτι ἐκ ἐπ᾽ ἄπειρον προΐασιν αἱ κατηγορίαι" εἰ δ ἐπ᾽ διαφέρει δὲ ὃ σκέμμα τυτὶ τῷ προτέρυ κ᾿ τοσῦτον καθ᾽ 826 
ἄπειρον προήεσαν, ἀνάγκη ἦν πᾶσα δήπα ἢ τὰς ἀποδείξεις ἐπ’ 45 ὅσον ἐκεῖ μέν, εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον ἄνεισι τὰ ὲ κατηγορύμενα σκοπῦμεν, Ὁ 
ἄπειρον προϊέναι. ἰὰ. ἔ, 48. ἐνταῦθα δὲ εἰ ἐπ᾿ ἄπειρον κάτεισι τὰ ὁ ὑποκείμενα. τρίτον δ᾽ ἐπὶ 

81: ἀρχὰς ᾧ ὑποθέσεις τὰς προτάσεις λέγει" ὑποκειμένων δ τύτοις πρόβλημα, εἰ τῶν ἄκρων ὡρισμένων, ᾧ ὄντος πρώτυ κα- 
᾿ ρύτων ὁ συλλογισμὸς γίνε. ἰὰ, 18. τηγορυμένα ἢ ἐχάτυ ὑποκειμένυ, τὰ μεταξὺ ἄπειρα ἔςαι, ὡς 

ΕἾ 
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ἀεὶ τῆς ληφθείσης προτάσεως εἶναί τινα μέσον ὅρον, ᾧ μηδὲν ἄλλο δὴ ἡ ἐπὶ τῶν χαρηγυμῶν, τὸς ἄκρυς ὡρίωκ, τὺς δὲ μεταξὺ 
ἄλλυν ἀμέσως. κατηγορεῖν. Ὑδεπλίες, ἢ, 8. ἀπείρυς εἶναι; φήσομεν. πρὸς τῦτο ὅτι ἐπὶ τῶν συνεχῶν. ἐχ ὑπάρ- 

84. “ὃ δὲ “ἢ πρὸς ἄλληλα περαίνει," τυτέςι τὰ ἄκρα, ἅπερ χει ἐνεργείᾳ ὄντα τὰ μεταξὺ ἄπειρα, ἀλλὰ δυνάμει κτ τὴν ἐπ᾽ 
ὃ ἀποδέῖξαι βυλόμεθα περαῶδᾳ, εἰς ἄλληλα. ὁ δὲ κατηγορύμενον ἄπειρον διαίρεσιν “ὁ ἄπειρον ἔχει, ἐπὶ μένται τῶν κατηγοριῶν 

δυνατὸν διὰ τῶν μέσων προϊὸν φθάσαι ἐπὶ “ὃ ὑποκείμενον, 5 ἀνάγκη πᾶσα τὰ μέσα Μνεργείῳ προῦπαρχειν. ἰά. ἔ. 60. 
ὁμοίως ὺ ὰ ὑποκείμενον ἀνιὸν διὰ τῶν μέσων φθάσαι ἐπὶ ὃ ἵνα μή τις εἴποι ὅτι κακῶς ὑποτίθεῦ τὰς μεταξὺ κατηγο- 820 

κατηγορώμενον" εἰ γδ περαίνει τὰ μέσα, δηλ ὡς ὑκ ἄπειρα ρίας ἐμ μέσυς εἶναι (εἰσὶ γάρ τινες ἢ ἄμεσον), διὰ τῦτό φησιν, Ἂ: 
τὰ μέσα. “ὃ αὐὺ δέ ἐςι, φησί, ᾧ ὃ ζητεῖν εἰ παντός ἐςιν ἀπός ἐὰν μὴ πᾶσαι ἔμμεσοι εἶεν ἀλλὰ τιὶς Κ ἄμεσοι τινὲς δὲ ἔμμε- 
δεξις. 1οᾺ. ΡΒ], Ε, 49. σοι, ὠδὲν ἧττον “ὃ αὐ τῦτο συμβήσεῦ. ἐξ ὃ γάρ εἰσιν ἔμμε- 

82: καὶ τὰ αὐτα, φησίν, ἐνδέχεῦ ζητεῖν ἐπὶ τῶν ἀντιςρεφόντων, 10 σοι, ἐκεῖθεν ὁδεύοντες ἐπὶ “ὃ ἕτερον τῶν ἄκρων ἀδέποτε ἥξομεν 
15. ἅπερ ἐζητῦμεν ἐπὶ τῶν μὴ ἀντιςρεφόντων" ὅτε ἡ “ὃ ἔχατον εἰς αὐτό, οἷον εἰ ἱ μεταξὺ τὸ ζα εἴη ἃ γβ' δέ, ἀρχόμενοι δὲ ἀπὸ 

ὑποκείμενον ὥριςαι ἐν τοῖς ἀντιςρέφυσιν ὅτε “ὃ ἔσχατον κατήγο- τῶ αἱ μέχρι τῦ γ' εἰς ἀμέσυς καταντῶμεν, ἀπὸ δὲ τῷ γ᾽ λοιπὸν 
ρόμενον" τῷ ἡ) ἀντιςρέφειν πάντα ἀλλήλοις, εἴτε “ὁ ἔσχατον ὑπο- ἔμμεσα. εἰσιν αἱ προτάσεις, ϑῆλῳ ὅτι ἀπὸ τῷ Ύ ΄ ἀδέποτε ἥξομεν 
κείμενον λάβοις, εὐθὺς εἴληφας “ὦ ἔχατον κατηγορύμενον (ἀντι- ἐπὶ “ὃ ε΄" διὰ ταῦτα δὲ ὑδὲ ἀπὸ τῶ ε΄ ἐπὶ ἃ α΄ ἀδέποτε ἥξομεν. 
φραφώντων δδ τῶν ὅρων “ὃ ἔχατον ὑποκείμενον ἔχατον κατηγορύί- 15 ἰςέον δὲ ὅτι εἰ ἄπειρα εἴη τὰ μεταξύ, δυναὸν , δι’ ὠμέσων προταΐ: 
μενον γίνε), εἴτε “ἃ ἔχατον κατηγορύόμενον λαΐβοις, εὐθὺς ἔχεις σεων γενομένης τῆς προόδυ μηδέποτε ἀπὸ τῶ ἑτέρα τῶν ἄκρων 
ᾧ ὃ ἔσχατον ὑποκείμενον διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. οἷον ἀντιςρέ. ἀρχόμενοι φθάσαι ἐπὶ “ὃ λοιπόν" τῷ ΚΛ) ζ΄ προσεχῶς, εἰ τύχαι, 
φυσι πρὸς ἄλληλα “ὃ γελαςικόν͵ “ὃ νῦ ἢ ἐπιξήμης δεκτικόν, ὃ κατηγορεῖ ὃ η΄ ὑπόκεϊ δὲ πρόσύχως τῷ α' ὃ β΄, ἡὶ ὅτως ἐφε- 
ὀρθοπεριπατητικόν, “ὃ πλατυώνυχον, ὁ ἄνθρωπος, “ὃ λογικόν, θνη- ξῆς ἐδέποτε καταντήσομεν εἰς τὰ ἀκρότατα, ὥςε προσεχῶς κα- 
τόν" ἐν τύτοις ἦν ὅτε “ὁ ἔχατον ὑποκείμενον ἔςι λαβεῖν ὅτε σὲ Ὦ τηγορεῖοις “ὃ ὑπὸ “ὁ α΄ τῷ κ᾽ ὃ ζ΄, διὰ “ὃ ὑποθέῶς ἡμᾶς ἄπειρα 
ἔχατον κατηγοριήμενον, ἰά. (. 49 2. εἶναι τὰ μέσα, “ὃ δὲ ἄπειρον ἀδιεξίτητον. 1ὰ, 18. 

824 τυτέρυ, ἢ ; ὡς ὑποκείμενα λαμβάνεδκ, ἣ ὡς κατηγορόμενα, ἀνάγκη, φησίν, ἀπείρων ἔντων τῶν μέσων, ὅπερ ἂν αὐτῶνϑ:ο 
17. πάντα πρὸς πάντα τὴ αὐτὴν «έσιν ἔχει. 1ἅ. 1}. ληφθῇ, τύτυ τε αὶ τῇ ἑτέρυ τῶν ἄκρων, ἢ τῦ αἱ ἢ τὸ ζ΄, τὰ με- ὁ 
γὶς ἀρῤιὸε δὲ βόνως ̓διυρέρν τῷ ἀλλήλων, διότι τῶν ἐξισα- ταξὺ ἄπειρα εἶναι. ὥςε πάλιν ἐφ᾽ ὧν ἐςὶν ἄπειρα, ἐδέποτε κα- 
19. ζώντων οἱ ὅ' ὀσίαι εἰσίν, οἱ δὲ καθ᾽ αὐὸ συμβεβηκότα ταῖς 25 ἀὐίὰ ἀρ δυνάμεθα. εἰ δ μήτε τὰ ἐπὶ “ὁ ζ΄ ἄπειρα εἴη μήτε τὰ 

ὑοίαις. ὃ ταύτη γε ὑχ ὁμοία ἡ ἡ ἐντιςροφὴ τῶν κατηγοριῶν, ἀλλ᾿ ἐπὶ ὁ α΄, ἐνάγκη 3558 ἢ “ὃ ὅλον πεπερεσμθν εἶναι" ὑπόκει 

ὅταν ὑποκειμένης τῆς ὀσίας, οἷον τῷ ἀνθρωπο, κατηγορὴ ὃ δὲ τὰ ὶ μέσα ἃ ἀπεῖβε: ὥςε ἐδὲν διαφέρει εἴτε εὐθὺς διὰ κώω εἴη 
συμβεβιρός, οἷον “ὃ γελαςυκόν, εἰ τύχοι, ἢ “ὃ ὀρθοπεριπαπητικόν, ἡ πρόοδος εἴτε μὴ εὐθύς. ἰὰ, ἔ, 50 ὁ. 

Ψ φύσν γίνεοχ, τὴν κατηγορίαν, ὅταν δὲ ὑποκείμενον ἦ ἢ ὃ γελαςι- ἑνὶ καὶ ὧν λόγῳ τῶτο σαφὲς ἂν γένοιτο. εἰ δ πᾶν ἀσοφα- λο 
κῪὺν ἢ “ὁ ὀρθοπεριπατητικόν, κατηγορῆν δὲ ὁ ἄνθρωπος τινὸς τύ- 30 τικὸν πρόβλημα δείκνυῦ καταφατικῆς προτάσεως λαμβανομένης, ἢ 

των, παρὰ φύσιν. ἐκάλεσε δὲ τὴν ' παρὰ φύσιν κατηγορίαν ὺ ἐχ οἷόν τε συλλογισμὸν γενέ! ἄνευ καταφατικῆς προτείσεως, 
συμβεβηκός, τὴν δὲ κ' φύσιν ἁπλῶς ὕτως κατηγορίαν" μέλλει αἱ δὲ καταφατιὺ προτάσεις ἵξαν, πᾶσα δήπυ ἀνώγκη ἢ τὲς 
5 μετ᾽ ὀλίγον διαίρεσιν᾽ ποιῆσαι τῶν κατηγορυμένων. 1ἃ. ἴδ. ἀποφατικὰς Ἔα αὶ εἶναί τινας μέσως" εἰ δ μὴ φαῖεν ἀλλ᾽ ἀεὶ 

826 προθέωνεν. δεῖξαι ὅτι ἐχ οἷόν τε ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὰς ἑτέρῳ τινὶ πρώτῳ ὑπάρξωυσιν, ἐκεῖνο πρὸς ἃ πρότερον πάντως κα- 
ἈΙ. κατηγορίας, ᾧ ὅτι εἰσὶ προτάσεις ἄμεσοι ὧν εἰς τὰς ἀποδείξεις '5 ταφατικῶς συμπλακήσε. ἐπ᾽ ἄπειρον ὃν τῶν ἀποφάσεων προΐν- 

δεόμεθα, διεῖλε τὰς κατηγορίας εἴς τε τὰς Ψ' φύσι καὶ ὶὶ εἰς τὰς σῶν συμπροελεύσον; ᾧ αἱ καταφάσεις αὐταῖς. τῶτο δὲ ἀδύ- 

παρὰ φύσιν, ἵνα προσδιορίση ἢ ὅτι ὁ λόγος νῦν ἡμῖν περὶ τῶν κ᾽ νατον" ςήσονἢ ἄρα ᾧ αἱ ἀποφάσεις. αὐὸς δὲ διεξοδικῶς ἡ ἐπὶ 
φύσιν ἐςὶ κατηγοριῶν, κὶ περὶ τῶν παρὰ φύσιν, ᾧὶ ἐπὶ τύτων τρεῖς τῶν τριῶν χημάτων τῶτο δείκνυσιν. ἰὰ. 18. 
ἡμῖν ὑπέθετο ὑποθέσεις" ἣ γὃ τῷ ἐχάτως ὑποκειμένυ ὡρισμώυν τυτέςι, ἢ ἐν τοῖς τρισὶ χήμασι δείκνυ) ὡς ἐνδέχεἢ ἄλλο δ2ὲ 
ἐπ’ ἄπειρον προΐασιν αἱ κατηγορίαι ἐπὶ ἃ ἄνω, ἢ τῦ ἐχάτως κα-- 40 ἄλλ ἀποφάσκειν, ἀλλὰ πάντως δεῖ καταντᾶν εἰς ἀμέσως ἀπο- Ὁ 

ἶ τηγορυμόν ὡρισμώυ ἐπὶ “ἃ κάτω ἡ πρόοδος γίνεῦ, ἢ ἀμφοτέρων φάσεις. τίνες δέ εἶσιν αἱ ἄμεσοι ἀποφάτεις, φθάσας ἐδίδαξεν. 
τῶν ἄκρων ερισμένων, ὃ τῷ ὑποκειμώυ ᾧ τῷ ῦ κατηγορυμέν, τὰ ἰὰ, 10. 
μεταξὺ ἄπειρα. ὅπερ νῦν προτίθεῦ πρότερον ἐλέγξαι; ἡ ἢ τε- πρῦτον ἐν πρώτῳ «ήματι δείκνυσιν ὅτι ἐπ᾿ ἄπειρον πόνο ἡ 
τάρτη ὑπόθεσις συνελέγχεῦ ταῖς δύο ταῖς πρώταις, λέγω δὴ ἡ τον ἰέναι τὰς ἀποφάσει. ἔξω δ δα " μηδεὴ τῷ β΄ ὑπάρχειν, Ὁ 
ὑποτιθεμένη ᾧ ἐπὶ “ὁ κάτω αὶ ὺ ἐπὶ “ὁ ἄνω ἐπ᾽ ἄπειρον ἴφαι τὴν κα- 46 ὃ δὲ β' παντὶ τῷ γ' ὑπάρχειν " δῆλον ὅτι ἃ α΄ ἐδενὶ τῷ γ΄ ὑπάρ- 
τηγορίαν συναπελέγχεϊ ταῖς δύο πρώταις... εἰ δέ τις λέγοι, ἕξει. ἰά, ἰν. 
τί κωλύει, ὥσπερ τῷ συνεχῶς ὥριςαι Κὶ τὰ ΕΝ τὰ δὲ μεταξὺ τυτέριν, ἀνάγκη τὴν ἐλάττονα πρότασιν καταφατικὴν ὅσανϑι» 
τύτων ἄπειρά εἰσιν, εἴγε πᾶν συνεχὲς ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν, ὅζυ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι, διὰ “ἃ ὑποκέῖῶις ἡμῖν μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον δ΄ 

- 
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προϊέναι τὰς καταφάσεις, βαδίζειν δὲ εἰς ἄμεσα, εἰν πρόϑί- ὅτι εἰσὶν ὁρισμοί, εἰ μὲὴ δκατάληνί εἰσωγώγωμεν" γῦν δὲ. 

σας τὰς καταφάσεις φθάνειν ποτὲ εἰς ἄμεσον πρότασιν, ὥςε μὴ μᾶς πῇ διαφέρει ὁ ἵππος ἀνθρωπο καὶ ὸ πῇ κονωνεῖ, ἡ τὰ λοιπὰ 
ἐνδέχεδηαί ποτε τῶν ὅρων ἐκείνων ἕτερον εὑρεθῆναι καθολικώτε- ὡσαύτως. τῶτο δέ, ἐπεὶ “ὃ εἰδέναι τὼ κατ᾽ ἐσίαν ἑκάςῳ κονά 
ρον. ἰὰ, ἴδ. ᾿ τε ᾧ ἴδια ὑπάρχοντα ἐξ ὧν οἱ ὁρισμοί, ἀλλ᾽ ἐδὲ λογικὰ πάλιν 

82: ἐπὶ “ὁ ἄνω ὁδὸν λέγει τὰς ἀπὸ τὰ ἐλάττονος ὅρυ ἀνυΐσας 5 ὅλεγε φάσκειν “ὃν ̓Αρισοτέλη τὰ πιθανὰ μέ, ἐκ ἀληθὴ δέ, ἀλλὰ 

᾿ “καταφατικὰς προτυΐσεις. ἰά, Π. δ1. ! τὰ ἐξ ἀληθῶν ᾿ὶ προτάσεων ἡὶ ἀληθὴ, Κὁὶ μὴν τὰ ἀποδεριτικὰ ἀλλὰ 
ἘΣ: δείξας ἐπὶ τῷ πρώτυ λήματος, ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ ἐπ᾽ ἄπειρον κοινότερα, δυνάμενα πλείοσιν ἐφαρμόσαι, δι᾽ ὧν αὶ τὰ καθ᾽ αὐὸ 
15. Ἰόαι τὰς ἀποφαζσεις, δείκνυσι νῦν ἢ διὰ τῷ δευτέρυ. ἕξιν ὗ ὄν μόνον κατηγορύμενα, ἀλλὰ ᾧ τὰ ὁπωσῶν κατηγορύμενα δείκνυἢ 

πολιν μέσος ὅρος “ὁ β΄. ἰὰ. 15. μὴ ἐπ’ ἄπειρον προϊόντα, οἷαί εἰσιν αἱ ἀπὸ τῶν δρισμωῶν δείξεις, 
82: τυτέςι, δυναὲν τὴν ἀποφατικὴν πρότασιν διὰ τὸ μέσυ 'χχή- 10 αἷς ὃ πρώταις κέχρηῦ. ὅτι γάρ, φησί, τὰ ἐν τῷ τί ἐςι κατηο 
τὰ ματος δεῖξαι, εἰ ὕτως ἔχει ὃ μέσος ὥςε ἄλλο τι αὐτῷ κατηγο- γορύμενα ἐκ ἐνδέχεῦ ἐπ᾽ ἄπειρον κατηγορεϊοις,, δῆλον ἐντεῦ- 

ρέϊαχ, τυτέςιν εἰ μὴ εἴη καθολικώτατον ἀλλὰ κατηγοροῖτο αὐτῶ θεν. ἰὰ. ἴδ. 

ἃ δ΄.» τῦτο γ) δῆλον ὅτι ἀνάγκη τὸ γ' ὠποφάσκεος" ἡ ὅτω διὰ ἐπειδὴ βυλεῇ δέϊξαι ὅτι ὑκ ἐπ᾽ ἄπειρον γίνονἢ αἱ κατηγορίαι, 83 
μέσυ τῷ β' ὃ γ' ἀποφανθήσεῷ. ἔςι δὲ ἡ σύνταξις τὸ λόγο καθ᾽. διαίρεσιν πρῶτον ποιεῖῶ τῶν κατηγορυ μένων, ποσαχῶς κατήγο- ἵ 
ὑπερβατόν" Ω ἑξῆς (ὦ ὅτως ὁ ἂν δευινύοι" εἰ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν 15 ρᾶν), ὅπερ ᾧ ἤδη Κ' ἐποίησε, νῦν δὲ ἐντελέφερον ἐπεξέρχεῦ τῇ 
τι τῷ β΄, οἷον ὅτι ὃ δ΄, : ἅ "ὶ β΄ παντὶ ὑπάρχει, τῷ δὲ γ' ὀδενί. διαιρέσει. δύο Ἂ τέων ὃ ὄντων ἐν τοῖς ὅσι, τῶν τε ἀσιῶν ᾧ τῶν 
ἰά. 16. συμβεβηκότων, ἢ ἢ ὑσία σίας κατηγορεῖ ἢ συμβεβηκὸς ὀσίας 

8: τῶτο φησί, τὲ δ' εἰ μὴ ἀμέσως ἀποφάσκοιτο τῦ γί, ἐνάγκη ἢ ὁσία συμβεβηκότος ἢ ἢ συμβεβηκὸς συμβεβηκότος. ἰὰ, ἔ, ὅ2. 

ἘΝ ΤΕΣΣΕΙΝ, 

18. ἄλλο τι, οἷον “ἡ ε΄, τῷ Κὶ δ΄ παντὶ Ἰώ, τῷ δὲ γ' μηδενί, ὅτω δὴ ᾧ ὅταν εἴπωμεν “ὃ ξύλον: λευκὸν εἶναι, ἐχ ἕτερόν τι834 
ἰὰ, “. 51 ὃ. 20 φαΐ εἶναι ὑποκείμενον τῷ λευκῷ, ᾧ συμβέβηκεν εἶναι ξύλον, 5 

5: μετῆλθεν ἐπὶ “ὃ τρίτον χῆμα, ἐν ᾧ καθόλν ὦ ἐδὲν δείκνυῦ, ἀλλ᾽ αὐὴ ὅπερ ξύλον ἐςίν, ἢ ὅπερ Ἐύλον τι, φαΐ λευκὸν εἶναι" 
Ἂ: "μερικὰ δὲ πάντα" πλὴν ἐκ περωισίας κα ἡ ἐν τύτῳ δείκνυδχ, συγ- αὐτὴ Λ) ἡ τῦ ξύλυ ἐσία ὑπόκειἢ τῷ λευκῷ. ἰὰ, ἢ, 52 ὃ. 

χωρεῖ “ἃ καθόλυν ἐσοφατικόν, κα ἢ ὕτω δείκνυσιν ὅτι ὁδὲ διὰ τύτυ ἐπειδὴ μὴ ἐφρόντισαν οἱ ἀρχαῖοι τῆς διαφορᾶς τῶν ὅτω κα- δ! 
ἐνδέχε ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς ἀποφάσεις. 1ὰ. ἴδ. Τυρίων θέοχ, ὀνόματα, διὰ τῦτο αὐὸς ὀνομωτοθετεῖ, ὥσπερ ἢ 

ξ» “πεπερασμένα πεπερασμέρωρ᾽ εἶπε διότι, ὡς ππϑν Ὁ σὰ οχή- 25 ἡ ἐν ταῖς Κατηγορίαις ἐποίησε Φ' τὺς περὶ τῦ πρός τι λόγως, 
"5. ματα πεπερασμένα εἰσὶ ἢ αἱ ἐν ἑκάςῳ προτάσεις. τινὰ δὲ τῶν πηδαλιωὸν “ὃ πλοῖον ὀνομάσας ἢ πτερωὴν ἡ ὺ κεφαλωὲν ἡ τὸ 

ἀντιγράφων ἀντὶ τῷ πεπερασμένως “πολλάκις ἔχει. τῶτο δὲ τοιαῦτα. ἰἃ. ἴδ. 
εἶπε, διότι ἐνεδέχετο ἢ τῶν ἐν ἑκάφῳ προτάσεων πεπερασμένων ἃ δὲ “ἀεί προσέθηρεεν ἐχ ὅτι δᾶ “ὃ κατηγορόμενον ἀεὶδ83 
ὑσῶν “ὃ ἐκ πάντων ἄπειρον εἶναι, εἰ ὁ τῶν κημάτων ἀριθμὸς κατηγορεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι ἀεὶ ὅσα μὴ Ψ συμβεβηκὰς κατηγορεῖ), 3 
ἄπειρος ἦν" νῦν δὲ τρία εἰσὶ τὰ πάντα. ἰὰ. 15. 380 ταῦτα κυρίως ἐςὶ πατηγορύμενα. τίνα δὲ ταῦτα, ἤδη φθάσας 

δι! δείξας ὅτι τῶν ἄκρων πεπερασμένων ὄντων ἀνώγκη ἡ τὲ εἶπεν, ὅσα ἢ ἐν τῷ τί ἐςι τῶν ἐσιῶν κατηγορεῖ ἢ συμβέβηκε 

“μέσα περερέθαι, κα ἡ ὅτι καθόλυ τῶν καταφάσεων πεπερασμένων ταῖς ἐσίαις. ὅτι ἂ τὰ κυρίως κατηγορόμενα ταῦτά ἐςι, δείκνυ- 
σῶν ἀνάγκη ᾧ τὰς ἀποφάσεις πεπερασμένας εἶναι, μέτεισιν ἐπὶ σιν ἐν οἷς φησὶν “τω 2) αἱ ἀποδείξεις δειινύυσιν" ἰά. ἴθ. 

τὰς λοιπὰς τῶν ὑποθέσεων, λέγω δὴ ὅτι ὅτε ἐπὶ τὰ ἄνω ἄπειρος εἰ ἡ) αἱ ἀποδείξεις τὰ ὑπάρχοντα ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπο- 830 
ἡ πρόοδος ὅτε ἐπὶ τὰ κάτω, ᾧ μάλιςά γε δείκνυσιν ὅτι ὀχ, οἷόν τε 35 δεοινύασι, τῦτο δ᾽ ἐξὶν ἢ ἐν τῷ τί ἐςι τῶν πραγμάτων, λέγω δὴ ̓" 
ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπὶ “ὃ ἄνω ἰέναι" τῦτο γδ μάμιςά ἐςι ἢ “ὃ δειχθῆναι τὰς ὁρισμείς, οἵτινές εἰσι κατ᾽ ἐσίαν τοῖς ὁριςοῖς, ἢ “ὃ ποιὸν τῶν 
δεόμενον. “ἃ γδ μὲὴ ἐπὶ “ἃ κάτω ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς κατηγορίας ὀσιῶν ἣ “ὃ ποσὸν ἢ τινα τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. «. εἰ τοίνυν 
«εδὸν προφανὲς ἅπασι" τίς γδ ἐκ οἶδεν ὅτι ἔχατα Κ' ἐν ταῖς κα΄ περὶ ταῦτα Κα πᾶσα ἀπόδειξις, ταῦτα δὲ τῶν ἐσιῶν κατηγορεῖ, 
τηγορίαις τὰ ἄτομα; ταῦτα δὲ κατ᾽ ἐδενὸς κατηγορεῖ. εἰ λέγω δὴ οἵ τε ὁρισμοὶ ὴ τὼ μέρη αὐτῶν καὶ αἱ λοιπαὶ κατηγορίαι, 
μώτοι ἐπ᾽ ἄπειρον ἐνδέχεἢ ἐπὶ “ἃ ἄνω ἀνελθεῖν, ἢ ἀνώγνη ἢ μέχρι 40 ἐοίκασι ταῦτα εἶναι τὰ κυρίως κατηγορύμενα. ὅτι δὲ τοσαῦ 
ποσῶ, αὶ ῥέδον συνιδεῖν. τῦτο ὧν δείκνυσι διὰ πλειόνων ἐπιχει- μόναι αἱ κατηγορίαι αἱ Φ' τῶν ἐσιῶν λεγόμεναι, ἐκ τῆς ἐπωγω- ρα ἦν 

ρημάτων, ἢ πρῶτον αὶ Κ΄ λογικώτερον, ἔπειτα δὲ ὼ ὶ πρεγματωδν γῆς λαμβάνει. δ δ ἂν εἴποις τῶν ὄντων, πάντως ὑπὸ μίαν τύτων «2.6 χ,- - 
ξερον. λογικώτερα δέ φησιν φησιν ἐπιχειρήματα ὁ ανδρης τὰ ἀνώγεϑ. τί ὄν; ἐκ ἀποδείκνυσιν ὁ Ὑεωμέτρης τὰ συμβεβηκότα 
ἐπὶ τῶν ὁρισμῶν, οἷς πρώτως κέχρη" ΜΡ ἘΣΎ εν τοῖς χἥμασιν, οἷον ὅτι τῷ τριγώνυ αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς 9 

ὁρισμοὶ αὶ ἔςιν ἑρίσα κα τὰ πράγματα, μὴ δείξας ὅτι εἰσὶν ὄρισ- 46 ἴσαι εἰσὶν κα ὸ ὅτι αἱ ἀπὸ τὸ κέγτρυ τὸ κύκλυ ἐπὶ τὴν περιφέρειαν 
μοί, ὥσπερ ἢ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Λογικῶν Ἐπιχειρημάτων λαμ- ἴσαι εἰσί, ὶ ὁ ἀριθμητικὸς τὰ τοῖς ἀριθμοῖς συμβαίνεντα; πῶς ὄν 
βάνει τῶτο ὡμολογημένον ὅτι ἔςιν ἀπόδειξις. ὃ μάρτρι φιλόσοφος συμβεβηκότα συμβεβηκόσιν. ἀποδειινύυσι; φανερὸν ὅν ὅτι ταῦτα 
ἔλεγε μὴ διὰ τῦτο λέγειν λογοιὰ τὰ ἐπιχειρήματα "" ἐναργὲς γ εἰ ὶ κ' συμβεβηκὸς ὑπάρχει τοῖς χήμασιν, ἀλλὰ ἘΘΘῚ τῆς 4, 
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ἀσίας αὐτῶν εἰσί, ᾧὶ οἷον εἰδοποιοὶ διαφοραί, αἷς χωρίζονῦ τῶν δέ φησιν ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, οἱ περὶ τῶν ἰδεῶν λόγοι ῥημάτων εἰσὶ Δ 

ἄλλων... ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πῶς ἀποδείξεις φησὶ τὰς δεικνυί- ψιλῶν, διανοίας κενῶν. πῶς 78 οἷόν τέ ἐςιν ἀνθρωπότητα αὐτὴν 
σας τὰ συμβεβηκότα ταῖς ἀσίαις, οἷον ὅτι ἡ γῆ σφαιροειδής, ἢ καθ᾽ αὐτὴν ὑποςῆναι ἣ λανκότητα ἢ ἰσότητα; πάντα γδ ταῦτα 

ὅτι τίίσδε ἔχει τὰς ποιότητας, ψυχρᾶς ἢ ἣ ξηράς, εἰ τύχοι, ὸ φαΐ καὶ τὰ τοιαῦτα "θὴ ὑλικὰ ὄντα ἐκ ἄλλως ὑ ὑποσῖμαι δυνανῇ ἢ ἕν 
ὅτι ὕτως δείκνυσιν ὃ γεωμέτρης ὅ ὅτι ὀφαιριεὴ ὃ ἡ γῆ, ὁχ ὡς καθ᾽ 5 τινι ὑποκειμένῳ σώματι ἣ ἀπλὰς ὕλη. .. αὶ φασί δ ὑπὲρ τεΐ- 

αὐὰ ἐδὲ πρώτως ὑπάρχοντος τ σφαιρικῦ χήματος τῇ γῇ, ἀλλ᾿ τῶν ἀπολογώμενοι ὡς εἶναι ἅ δ ἰδέας τῶν πραγμοΐτων τὸς δημαιρ- -.-.»......ὲ  ο--- 

“ἧς ἁπλῶς τοιαύτης τῷ χήματι ὅσης τῆς γῆς δείκνυσιν ὑπάρχον γὺς διαρρήδην λόγυς, καθ᾽ ὃς τὰ πάντα παρήγαγε... ἐμοὶ δὲ 

τὰ σφαιροειδές. ἰὰ. ἔ, 53. πάνυ δοκεῖ ἀπίθανος ἡ τοιαύτη ἀπολογία" εἰ γ) τὺς δημιεργοτὺς 

834 ἔχει δέ τινα ἡ λέξις ἀκατάλληλα. “ἔτι τὰ (ἃ ὄν ἐσίαν ρα τὸς ἐνέντας δηλαδὴ τῷ δημιουργῷ ἰδέας ὁ Πλάτων ὑπετίθετο, ἐκ 
24. 

835 

“ μαίνοντα" φησί, δῆλον ὅ ὅτι τῶν κατηγορυμένων ὅ ὅσα ἐσίαν σημαί- 10 ἄν τοτὲ πρὸς τῶτο ἐνέφη ὁ ̓ Αριφοτέλης . πανταχῇ γ ἡ αὐὺς τὰ 

γει, ὅπερ ἐκεῖνο ἢ ὅπερ ἐκεῖνό τι σημαίνει καθ᾽ ὃ κατηγορεῖ" αὐτὰ ὶ λέγει χτ' τῦτον “ἐν λόγον. ὑκ ἐπισημειδἢ δ᾽ αὐὸ τῦτο, ὅτι 

δόξει 75 λέγειν ὅτι “ὃ κατηγορώμενον ὅπερ “κα ὑποκείμενόν ἐςιν. Πλάτων Κα τοιῶσδε ΔΗ͂Σ περὶ τῶν ἰδεῶν, ἕτεροι δὲ κακῶς ἐκ- 
τἀὐναντίον δὲ εἰπεῖν βόαεῦ, ὅτι ὃ ὑποκείμενον ὅπερ ὰ χατηγοριί- λαμβένυσι. νῦν δὲ τῶτο αὶ ἐκ ἐποίησε, φαίνεῦ δὲ ἀεὶ μαχόμενος - 

μενόν ἐφὶν. ὅτως ὅν καταςατέον τὴν λέξιν “ἔτι τὰ καθ᾽ ὃ κατη- ἄντοιρυς τῷ ὑπὲ τῦ Πλάτωνος περὶ τύτων ἀποδοθέντι δόγματι " 

γορεϊ, τὰ ὠσίαν σημαίνοντα." “ἀλλὰ ζῴον ἴσως" ἧπερ 5 ζῷόν 5 ἡ τοῖς λοιποῖς τοῖς ὁμοίως νοθῦσιν" ἐν γδ τοῖς Μετὰ τὰ Φυσυκὰ ἢ 

ἐςιν ἄνθρωπος." τυτέςιν, ὁ ἄνθρωπος ὅπερ ζῷόν ἐςιν. “ὃ δὲ πολλὸς ἢ μακρὺς κατατείνει τῷ δόγματος λόγυς. ἱςορεῖἢ δὲ ὅτι ἱ 
ἴσως" ἐκ ἀμφιβάλλων, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ πρόκει τὼ ἐσιωδῶς ἢ ζῶντος τὸ Πλάτωνος καρτερώτατα περὶ τύτυ τῇ δόγματος 
ὑπάρχοντα τῷ ἀνθρώπῳ καταλέγειν. ἰὰ. ἔ, 122 ὁ. ἐνέςη ὁ ᾿Αριςοτέλης τῷ Πλάτωνι. ᾧ φαίνεταί γε τῷ ὄντι ὃ 

εἴπομεν ἤδη περὶ τύτυ. ἐὰν Κι γ5 εἴπω ὅτι ὁ Σξωκροατης ἄνς Πλάτων αὶ λόγυς ἁπλῶς ἐν τῷ δημιωιργῷ ἐνόντας λέγων εἶναι τὰ 
θρωπός ἐςιν ἣ ζῷον, εἰ Κα πρὸς “ὃν ὁριςικὸν ὠπίδω λόγον, ὅπερ “ὃ 20 εἴδη, ἀλλ᾽ αὐτοῖς καθ᾽ αὐτὰ ὑπόςασιν διδυίς, ἡ εἶναί τι αὐτοῖσον 

κατηγορόμενόν ἐςι, τῶτό ἐς! ᾧ “ὃ ὑποκείμενον" εἰ μέντοι ὡς γόος ἢ αὐτοῖ ον ὸ τὼ τοιαῦτα, πρὸς ἃ ἡ “ὃν δημιυργὸν ὡς ἐκ παρα- 
ἢ εἶδος “ὃ κατηγορώμενον θεωρήσω, ὅπερ τί ἐςι ζῷον ἢ ὅπέρ τὶς δειγμάτων ἐκείνων δημιυργῆσαι τὰ ἐΤΉΘΕΣ, ἰά. 15. 

ἄνθρωπός ἐςιν ὁ Ἰξωκράτης. ἣ ἢ ὅτως. εἰ μέν ἐςι ἃ ὑποκείμε- ἐπειδὴ εἶπε τῶν κατηγοριῶν τὰς ἢ ἊΣ εἶναι Ψ' φύσιν. τὰς δὲδ83. 

νον εἶδος, λέγε; ἁπλῶς ᾧ καθόλων ὅπερ “ὃ κατηγορύμενον ἤτοι παρὰ φύσιν, αὐὸ τῶτο θέλει νῦν δεῖξαι, ὅτι τῷ ὄντι παρὰ ὲ φύσιν δ 

γένος" εἰ δέ ἐςι “ὃ ὑποκείμενον ἄτομον, τότε λέγε μ᾽ προσδιο- 25 εἰσὶν αἱ τοιαῦἢ κατηγορίαι. ἅμα δὲ δείκνυσιν ὅτι ἐδὲ τὰς παρὰ 

ρισμῶ ὅπερ τι “ὃ κατηγορόμενον" “ὃ )) τί προσκείμενον παραςξα- ᾧύσιν κατηγορίας τοίχεῦ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. ναι δὲ τῦτο 
τικόν ἐςι τῆς τῦ ὑποκειμένα ἀτομότητος. ἔχει δέ τι ἀκατάλλη- τῇ καλωμένη ἐνςάσει ἢ ἀντιπαραςάσει, ἢ ἘρΟΤΗΣ δι τὴ ἀντιπα- 

λον ἡ λέξις ἑξῆς. δοκεῖ γ5 ἐναντία λέγειν οἷς βύλεῦ. βυύλεῦ Κ ραφάσει κἀχρηϑ, ἔπειτα δὲ τῇ ἐνφαίσει, συγχωρήσας ΚῚ πρότε- 
Ὁ εἰπεῖν ὅτι “ὃ ὑποκείμενον ὅπερ “ὃ κατηγορύμενόν ἐςιν ἢ ὅπερ τι, ρον εἶναι ἡ τὰς παρὰ φύσιν κατηγορίας, δείκνυσιν ὅτι ἐδὲ ὅτως 

δοκεῖ δὲ διὰ τῆς συνθήκης τῶν λέξεων “ὃ ἐναντίον λέγειν μᾶλλον, 30 ἐπ᾽ πἐπέβν προίασω ἔπειτα δὲ ὅτι ἐδὲ ὅλως ἐνδέχεὮ εἶναι κατη-- 
τυτέςιν ὅτι “ὃ κατηγορύμενον ὅπερ “ὁ ὑποκείμενόν ἐςιν ἢ ὅπερ τί. Ὑορίας, τὰς παρὰ φύσιν κατηγορίας. ἰὰ, ἢ, 54. 
καθ᾽ ὑπερβαὲν δὲ τῆς λέξεως ἀναγινώσκομένης ἔξαι ἡ τῷ ὑπὸ ὅτι μέ, φησί, τόδε “ὃ λευκὸν ἔὐλον εἰπεῖν ἢ τόδε “ὃ σιμὸν ϑϑο 

διάνοια »' τ᾽ ἑαυτῆς ἀκολυθίαν ὠἀποδεδομένη. ἔχει δὲ ὅτως" τὰ φιλόσοφον, ἐςὶν ἀληθὲς ὅ πῆ κατηγορίαν δὲ “ἃ τοιῶτον ὑκ ἀλη- ἢ 

Κὶ ἐσίαν σημαίνοντα σημαίνει ἤτοι δηλοποιῶσι ἢ παριςὥσιν ὅτι ἐκεῖνε θὲς καλέν. ἔφθη ἊΝ εἰπὼν τὰ δῷ φύσιν κατηγορήμενα κυ- 

ὃ ὑποκείμενον, δηλονότι καθ᾽ ὅ κατηγορεῖς ἐσιωδῶς “ὃ κατηγο- 35 βίως κατηγορεῖοῦς, τὰ δὲ παρὰ φισνὴ ἢ μηδ᾽ ὅλως κατηγορεῖς, 
ρύμενον, ἐςὶν ἁπλῶς ὅπερ ἐκεῖνο ἢ ὅπερ ἐκεῖνό τι. 1ὰ, . 58. ἢ χ συμβεβηιὲς, κατηγορέϊοῦς ᾧ ὁὶ κυρίως. ὡςε αὶ ταὐτόν ἐςιν 

ὼ ἡδτ' φησί, ὑποκείοω, ὸ ὅσα μὴ σημαίνει ἐσίαν, ἐν ὑπο- εἰπεῖν εἶναί τι ἡ Ψ συμβεβηκὸς κατηγορεῖν, ἰὰ. ἢ, δᾷ ὃ. 

κειμένῳ τινὶ ἔχειν “ὃ εἶναι" “ὃ γ5 καθ᾽ ὑπϑάντεν ἐνταῦθα κατα- εἰπὼν ἃ “ἢ ὃ ὡς ἐσία κατηγορηθήσε!),᾽ ἔδει προσεῖναι ἢ ἦδδ᾽ 

χρηςικῶς ἔλαβεν ἀντὶ τῷ ἐν ὑποκειμένῳ. ἐν δὲ ταῖς Κατηγορίαις ὡς συμβεβηκός. τῶτο δὲ παρῆκεν μὰ νοεῖν. ἐν μανντὸι τὴ" 

διαφορὰν ἔφησεν εἶναι τῷ ἐν ὑποκειμένῳ ὃ τῷ καθ᾽ ὑποκειμένυ ἐ0 κατασκευῇ εἰκύυμΝ δείξας γ5 πῶς ἐκ ἐνδέχεῖ ὡς ὀσίαν κα- 
λέγεως" ὥςε ἐνταῦθα καταχρηςικῶς ἐχρήσατο θατέρῳ ἀντὶ θα- τηγορεῖϊδχ, αὶ διὰ παραδειγμάτων τὼ λεγόμενα πιςωσάμενος, 
τέρυ. φησὶν ὃν ἐν ὑποκειμώῳ λέγεωᾳ τὰ συμβεβηκότα" ἐδὲν ἐπήγαγεν “ἐδὲ μὴν τῦ ποιῶ ἢ τῶν ἄλλων ἐδέν, ὃ μὴ κῷ' συμβε- 

δ τῶν συμβεβηκότων αὐὸ καθ᾽ αὐὸ ὑφέςηκεν, ἀλλὰ δεῖ πρό- βηχὸς κατηγορεῖ)" (νυ. 10). 

τερόν τι εἶναι, οἷον ἄνθρωπον ἢ ξύλον ἢ τι τοιῶτον, εἶτα λευκὸν ὅτι χτ' τὴν ἐπὶ “ἡ ἄνω, ὡς εἴρη, πρόοδον ἴξανταί ποτε το 83: 
εἶναι ἢ μέλαν ἢ τρίπηχυ ἥ τι τῶν ὁμοίων. ἰά. ἢ. 58 ὁ. 45 ἀσιωδῶς κατηγορύμενα, δῆλον" “ὁ γὃ δίπουν ὡς καθολικώτερον Ὁ 

ἕν τερετίσματα δὲ καλῶν τὰ προψάλματα τῶν κιθαρῳδῶν, κατηγορεῖ ἢ τῷ ἀνθρώπυ, τῷ δίποδος αὖθις “ὃ ζῷον, τῦ ζῳν ὃ 

35. ζπερ ἀνάρθρως κα ἄδυσι δοκιμασίας ἕνεκεν τῆς ἀπηχήσεως τῶν χορ- ἔμψυχον, ᾧ ὅτω πεπεράίτωξ ἡ ἐπὶ ὦ ἄνω τοιαύτη κατηγορία, εἰς 
δῶν, εἰ κῷ' ὃν προσήκοντα τῆς μελῳδίας λόγον ἐντέτανἢ. τῶτο αὐτὴν καταντήσασα τὴν ἐσίαν. ἰὰ, 18. 
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83: τυτέσιν, ἐδὲ πάλιν Ψ' τὴν ἐπὶ ον ἔχατον ὑποκείμενον καθο- διὰ τῶτο ὃν προςίθησι ᾧ τῶτο, ὅτι ἡ τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν 
Δ. δὸν ἐπ᾽ ἄπειρον καὶ ἡ κατηγορία πρόεισιν, ἵνα ὡς “ὃ ζῷον κατηγο- πεπέραςαι. εἶτα ὃ ἀπαριθμεῖδ ταῦτα. ἰὰ. 10. 

ρεῖῦ ΠΣ τῇ ἀνϑρώπυ ἐ ἐν τῷ τί ἐσι αὶ ὁ ἄνθρωπος αὖθις κ τὸ τυτέςι, ἢ τῦτο ἡμῖν ὑπόκει, μηδεμίαν κατηγορίαν αὐτὴν. 

Καλλίν ἐν ᾿" τί ἐφ, ὕὅτω αὶ ὃ Καλλίας πάλιν κατηγορὴ ἑαυτῆς κατηγορεῖ, εἰ μὴ ἐν τῷ τί ἐςι “χατηγοροῖτο. οἷον 
κατ᾽ ἄλλι τινὸς ἐν τῷ τί ἐςιν" ἀλλὰ ἢ ὅτως ἵταῦ ἡ ἡ ἐπὶ ἃ κάτω 5 κατηγορεῖ “ὃ λευκὸν τῷ φαλακρῦ, εἰ ὕτω τύχοι, ἃ μώτοι χρῶμα 
πρέοδυς εἰς αὐὸν “ἐν ἔχατον ὑποκείμενον ἥτοι ἐν Καλλίαν καταν- τὸ λευκῶ τὶ δὲ μέρος ἐςὶ τ ἘΆ ΕΜ: ὁ λευκόν. ἀλλ᾽ ἐδὲ 
τήσασα. ἰὰ, ἴδ. ἄλλο συμβεβηκὸς ἄλλυ κατηγορεῖῷ συμβεβηκέτος. ταῦτα δὲ 

ὩΣ ὃ δὲ “νοῦντα" προσέθηκεν ἀντὶ τῷ εἰδότα ἔκαςξον τῶν ἐν τῇ νῦν ἀναλαμβάνει, ἵνα διακρίνη τὰς χῷ φύσιν αὶ τὰς παρὰ φύσιν 
ἦ δρισμῷ παραλαμβανομένων" ἐδὲ γὃ ἄλλως ἐνδέχεῦ δρίσαρχ, κατηγορίας. ἰὰ, 18. 

νοεῖ δὲ ἕκαςον, ἑκάςυ ὁρισμὸν ἀποδιδώς. ὥςε εἰ ἐπ’ ἄπειρον αἱ 10 αὐὸ μέν, φησί, τῶν συμβεβηρότων ἕκαςον ἐδενὶ ὑπόκεϊϑ,δϑ 
κατηγορίαι, ἀνώγκη ἢ τὴν ἐσίαν ὁρίσαεχ,. ἰά, ἢ. ὅ5. αὐὸ δὲ καθ᾽ ἑτέρυ τινὸς λέγε, ἢ ἄλλο κατ᾽ ἄλλιν, οἷον λευκὸν Ὁ 

83) πρότερον συγχωρήσας ὡς “γόος ἢ ἢ διαφορὰν κατηγορεῖοα, μέν, εἰ τύχοι, χιόνος ἢ ψιμμυθίν, μέλαν δὲ »τ' πίσσης ἢ ἐβένυ ἢ 
3.) παρὰ φύσο κατηγορύμενον, κα ᾿᾿ δείξας ὅτι ἐκ ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ τινος τῶν ἄλλων. ἔνια δὲ τῶν ἀντιγράφων ἔχωσιν “ αἰ): αὐὸ 

κατηγορίαι, νῦν ἢ πρὸς αὐὸ τῶτο ἐνίξαῦ, ὅ ὅτι ὑκ ἐνδέχεῦ ἀντι- ἄλλυν αὶ τῦτο καθ᾽ ἑτέρυ." ᾿ λέγοι δ᾽ ἂν οἷον εἰ λευκὸν Καὶ Ξ κατ᾽ 

κατηγορεϊοὺς ἀλλήλων ὡς γένη. εἴπομεν δὲ ἤδη ἱκανῶς περὶ 15 ἀνθρώπω κατηγοροῖτο, τῦτο δὲ κ᾽ ΣΣωκράτυς, ἢ ὃ λευκὸν κ΄ ̓Σω- 
τύτο. ἰὰ, 15. χράτυς. ἰά. ἢ. ὅ6. 

7 ἐπὶ 83} εἰπὼν ὃ ἄνωθεν “ἃ “ἢ ὡς ὑσία κατηγορηθήσες" (.88 α 39), εἰπὼν ὅτι ὅτ᾽ ἐπὶ τὰ ἄνω ὅτ᾽ ἐπὶ τὰ κάτω “ὃ ἄπειρον, ἑκά- 880 
τ καὶ παράλενψιν δεδωκὼς ἡμῖν νοῆσαι δὰ χῳ' συμβεβηκός, εἶτα τερον τύτων κά ὼ πρῶτον πῶς ἐκ ἐπὶ “ὃ κάτω. καθ᾽ ὧϊ 

ἐλέγξας “ὁ ὡς ἐσίαν, νῦν ἐλέγχει “ὃ ὡς συμβεβιριὸς κατηγορεϊοῦς, γάρ, φησί͵ τὰ συμβεβηκότα κατηγορεῖ), τυτέςι τὰ υ δ ηθπαι 

ἃ παρὰ φύσιν κατηγορίμενον. ἢ πρῶτον Κι ὡς ἐπὶ μιᾶς κατη- Ὧ τοῖς συμβεβυρόσιν, αἱ ἐσίαι εἰσίν" ἐσίαι δὲ τὰ γένη ἡ τὰ εἴδη ἢ 
γορίας τῷ ποιῶ ἐποιήσατο “ὃν λόγον, ἔνθα ἔλεγεν “ἔτι εἰ μή ἐξει τὰ ἄτομα. ἰὰ. ἴδ". 

τόδε τῶδε ποιότης" (ρ. 88 α 836)" νῦν δὲ κοινῷ. λόγῳ δείκνυσιν ὅτι ἢ τῦτον “ὃν τρόπον λυγοῶν καλεῖ αὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίανϑϑι : 
ἐδεμία τῶν παρὰ φύσιν κατηγοριῶν ἐνδέχεῷ ὡς συμβεβηκὸς (ἐδὲ γ ἐπὶ πλειόνων ἁρμόζει τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ἐπὶ ὶ μόνων δὰ 
κατηγορέαχ, ὃ κατηγορεῖ" ἐδὲ 75 ὑσίαν τῶν συμβεβηκότων τῶν ἀποδευιτικῶν), ἀλλ᾽ ὅτι λαμβάνει “ὃ εἶναι ἀπόδειξιν. ταύτη 
ὅτε τὰς λοιπὰς ἐλλων κατηγορῶμεν. ἡ δὲ ἀπόδειξις, ὅτι πᾶ- 25 δ᾽ ἂν ἁρμόζοι ἡ τῷ ᾿Αλεξανδρω ἐξήγησις ἡ ἐπὶ τὸ προτέρω ἐπιχει- 
σαι αἱ κατηγορίαι συμβεβηκότα εἰσὶ τῶν ἐσιῶν, ὀδεμία δὲ τῇ ρήματος, λαγιμὸν αὐὺ δι Τῦτο λέγοντος, διὰ “ὃ 2 λαμβέεν ὁ ὁμο- ̓  

͵» ᾿ 
Ὁ Ὦ κολζα κιυεςς 

[λογικεν. 

ἔα ς 

λοιπῇ συμβέβηκε, διότι μηδὰ ἐν ἄλλοις ὑποςῆναι δύνανῇ εἰ μὴ λογείμενον ὅτι εἴσὶν ὁρισμοί. καίτοι ἔδειξε καὶ ὶ ἐν ἀρχῇ: ὅτι δι’ ἀπο- τ υ(- εὖ ἔζα ἐς 
ἐν τῇ ἐσίᾳ. 1ὰ. 15. δείξεως, ὡςε αὶ δοκεῖ ἀναποδείκτως τῶτο ἘΔ ΘᾺΡ μήποτε ὃν " ΘΑ 

Ἢ δείκνυσιν ἐ ἐν τύτοις (ὁ ̓ Αρις.) ὅ ὅτι ἐδὲ τὰς ἀπὸ τῶν συμβε- ὁ ̓λογαῶς ἐπ’ ΔΜ φοτέρων ἀκως έν, ὅ; ὅτι μὰ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν καθ᾽ 

12 βηκότων ταῖς ὠσίαις κατηγορίας ἐνδέχεξ ἐ ἐπ᾿ ἄπειρον ἰέναι. δεί- 30 αὐτὸ ̓᾿χατηγορυμένων γυμνάζει “ὃν λόγον, ὅ' ἐπα ποιεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς; 

τες 

αλε. 
κνυσι δὲ διὰ τῶν δεδειγμένων" εἰ γδ ἐδείχθη ὅ' ὅτι τὰ ἐν τῷ τί ἐξι ἀλλ᾽ ἔκ τινων ἑτέρων, οἷον τῷ λαβεῖν ὅτι εἰσὶν ὁρισμοὶ καὶ ὃ. ὅτι εἰσὶν ᾿Ξ θι Ρ' ΙΝ α; 

7 κατηγορείμενα πάντα πεπερασμένα εἰσί͵ πεπερασμένα δὲ ὦ τὼ ἀποδείξεις. διὰ μένοι τῷ νῦν ἐπιχειρήματος δείκνυσιν ὅτι ἀπεί- 
γένη τῶν κατηγοριῶν (τῦτο ἡ) ἐκ τῆς ἐναργείας ἔχομεν" πᾶν δ ρας εἶναι τὲς μεταξὺ κατηγορίας, τῶν ἄκρων ὡρισμένων ὄντων, 
ὃ ἂν εἴπης ὑπὸ μίαν τῶν δέκα κατηγοριῶν ἀνώγεϑ), εἰ τοίνυν ὺ ἐκ ἐνδέχε. ἰά. 18. 

τὼ γένη τῶν κατηγοριῶν πεπέραςαι, ᾧ τὰ ἐν διάξῳ δὲ γόη ἢ ἢ 35 Ὁ δὲ “τάδε δὲ μὴ ἴσμεν" ἀντὶ τῷ δι᾽ ἀποδείξεως ὁ ἐκ ἴσμεν. “ΕΣ 

εἴδη πεπέραςαι (τῦτο δ δεδεικῷ), δῆλον ἄν ἄρα ὅτι ἢ αἱ ἀπὸ τῶν τὴν δὲ ἀντέθεριε “ὁ “μηδὲ βέλτιον ἔχομεν" ἢ κ᾿ ἀπόδειξιν πρὸς 
συμβεβηρίότων Ὁ) τῆς ὁσίας κατηγορίαι πεπερασμέναι εἰσίν. ἰά. αὐτὰ τῷ εἰδέναι. ἰὰ, ἢ, 66 ὁ. 

ἢ. 65 ὁ.. εἶπον ὅτι ὑπθείβεῦ Εν εἶναι ἀπόδειξιν διὰ “ὃ ἐν ἀρχῇ τῦτο ἄπει οἱ 
832 εἶτα τίνα εἰσὶ τὰ ὶὶ κατηγορούμενα ἀπαριθμεῖϑ, ὅ ὅτι ἥτοι αἱ τῷ δῆξαι, αὶ δὲ “μὴ ἔχ τινων μηδὲ ἐξ ὑποθέσεως," τυτέξιν εἰ μὴ 

"συμβεβηκότος κατηγορίαι, ἢ τὼ ἐν τὴ ὑσίᾳ. τὰ ὲ δὲ ἐν τῇ ὀσίᾳ (0 πᾶσα ἀπόδειξις ἐξ ὑποθέσεως πρόεισιν, ἀλλὰ ἔς: τι ἢ ἁπλῶς 
φησὶ τὰ ἐν τῷ τί ἐσι τῶν ἐσιῶν κατηγορύμενα " ταῦτα δέ εἰσι ἀποδεῖξαι μηδεμιᾷ ὑποθέσει χρησάμενον. ἐξ ὑποθέσεως δὲ 
τὰ γώη ἡ τὰ εἴδη ἢ αἱ διαφοραί. πάντα γδ ταῦτα, φησί, δέ- ἀπόδειξις λέγε ἡ λαμβάνυσα ἀποδεικεὸν ᾧ ἐν τύτῳ ἕτερόν τι 
δερ(ἢ πεπερασμένα ἐπὶ “ὁ ἄνω. εἶτα ἐπειδὴὲ ἐνδέχεῇ καὶ ἢ ἑκαζης δεικνύυσα. ἰὰ. 18. 
κατηγορίας πετεράσμία ἐχώσης γένη, μηδὲν ἧττον εἶναι τὰς δείξας κοινότερον ὅτι ἐδεμία κατηγορία ἐπ᾽ ἄ ἄπειρον πρόεισι,8Δ4 
κατηγορίας ἀπείρυς, εἴγε τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν μὴ δέκα εἶεν 45 βυύλε νῦν ἰδίως διὰ: τῶν ἀποδεικτικῶν “ἃ αὐὸ τῶτο δεῖξαι. ἀπο- 
μόνον ἀλλ᾽ ἄπειρα (ἀπείρων γδ ὄντων τῶν γενῶν, πάντων δὲ κ δεικτικοὶ δὲ καθ᾿ αὐ τρόποι δύο" ἣ ἢ ΚΡ τὰ εἰς “ὃν ὁρισμὸν τῶν 
τῆς οὐσίας κα τηγοροὺ μένων, κἂν ἑκάςη πεπερασμένη ὑπαρχη, νέος πρϑμω οΥτῊν εἰμὲν ὡς τὼ ἐν 3 τί ἐςι κατηγορεῖς 
ἄπειρα πάλιν συμβαῖεν εἶναι. τὰ [Ἢ τῆς ὑσίας κατηγορύμενα), μενα, οἷον “ὁ ζῷον τῷ ἀνθρώπυ, ἣ ἅπερ εἰς “ὃν ἑαυτῶν ὁρισμὸν 
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τὰ ὑποκείμενα παραλαμβάνει, ὡς ἃ περιτοὸν κ ἡ σιμότης ἡ τὰ τι τῷ περιττῷ. ἃ δὲ λοιπὸν ἐκ τὸ πρώτυ κδὸ συνέχειαν ἀνέγνω.᾽ 
τοιαῦτα. δείκνυσιν ἦν ὅτι ὠδὲν τύτων ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν... εἰ γδ τῦτο ὅτως ἔχεν φησί, ὁ ὑπάρχει ἕτερόν τι τῷ περιττῷ, ἡ ἐν 
ἀναλυτικὰς ὄν καλεῖ τὰς τοιαύτας δείξεις ἀντὶ τὸ ἀποδεικτικάς, ἐκείνῳ πρῶτον ὁ ἀριθμὸς ἐνυπάρξει ἤ ἥπερ ὃ περιττόν, πρῶτον δ᾽ 

ἠ να; λ υἱ { κα ἃ διότι δ᾽ σκοπὸς πάσης τῆς ἀναλυτικῆς ἐ ἐπιφήμης ἡ ἀπόδειξίς ἐςιν. ἄνωθεν ἀρχομένῳ, ὥσπερ ἂν εἰ εἴποιμεν πρῶτον ὑπάρχειν τῷ 
ὅτω γῶν ἡ τὴν ἀρχὴν τῶν Αναλυτικῶν ἐ ἐποιήσατο, εἰρηκυὺς “πρῶ- 5 ἐνθρυίπῳ τὺ ὀὠσίαν ἥπερ “ὃ ζῷον. ἐμοὶ δ᾽ κΚὶ δοκεῖ καλῶς τεθέϊος, 

ΠΑ ὁ ΟΈΤ πο το εἰπᾶν περὶ τί αὶ τίνος ἐςὶν μ σκέψις, ὅτι περὶ ἀπόδειξιν ἢ ἐπι- ἡ ὑποςιγμή" πρῶτα ἢ) πανταχϑ ὁ ,Λραστέληε, τὼ προσεχῇ λέ- 
φήμης ἀποδεικτικῆς." ἐπεὶ ὧν πᾶσαν τὴν περὶ ὶ ἀποδείξεως π ς πρα- γεῖ, αὶ τὰ πορρωτέρω. ὑποςικτέον ἦν ἐν τῷ πρώτῳ. ἰὰ. ἴδ. 

γματείαν ὅτως ἐκάλεσεν ἀναλυτικήν, ἐκ μέρυς ὃ ὃ πᾶν ὀνομάσας, εἰ ἦν τῷ περιττῷ, φησίν, ὑπάρξει καθ᾽ αὐὺ ὁ ἢ πρῶτον, ὺ ἐνδιο 
διὰ τῦτο ᾧ πάσας τὰς ἀποδεριτριὰς δείξεις, ἀναλυτικὰς ἐκά- τῷ τὸ προΐτω ὁρισμῷ ὁ ἀριθμὸς παραληφθήσεϊ, ὥσπερ ἢ δ πω 

λεσε... ἁπλῶς γῶν τοσῶτον εἰπών, ὅτι μὴ ἐνδέχε ἄπειρα 10 ΒΟ ΝΣΣ ἢ αὐτῶν τύτων τῶν ἀριθμῷ ὑπαρχόντων. ἰὰ, ἢ, ὅ8. 

ὑπάρχειν τῷ ἑνί, πῶς τῦτο ἐκ ἐνδέχεϊ καὶ προσέθηκεν. ὃ αὐτὰ εἰ δ ἀνάγκη τῷ τε ἀρμῷ πάντα ὑπάρχειν κἀκείνοις εὐ τα 
᾿Αλέξανδρός φησν ὅτι ΕΞΧΣΣ ὃ ἀπειρον ἐνεργείᾳ “ὃν ἀριθμόν, ἐντιρέφυσι πρὸς ἄλληλα δηλονότι, ᾧ ὅτε ὁ ἀριθμὸς 

᾿υν δ - οἹ ἄναι" τῶτο δὲ ὁ προσφυῶς δοκεῖ τοῖς προκειμένοις ἐπάγειν" αὐὺ ὑπερτείνει καὶ ᾧ ἐπὶ πλέον ἐςὶ πάντων τῶν καθ᾽ αὐὺ ὑπερχόντων 
 τῦτο ὑπετίθετο ἐνεργείᾳ εἶναι “ὃ ὑ ὑποκείμενον, ὦσε ὀδὲν ἄτοπον αὐτῷ, ὅτε τὰ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχοντα ὑπερτείνει “ὃν ἀριθμόν. ᾿ 
δείξει τῦτο εἶναι. ἔλεγεν ὧν ὁ φιλόσοφος ὡς πρὸς τὸς ὁρισμὸς 15 δὲ μὴ τῦτο ἐνδέχεϑ, ἄπειρα τῷ ἀριθμῷ ὑπάρχειν, ὠδὲ “ὃν ἀριθο 
τείνειν “ὃν λόγον, ὅτι συμβήσεξ ἐν τοῖς ὁρισμοῖς ἄπειρα ἀκίυνν μὲν ἀπείροις ὑπάρχειν ἐνδέχεῦ. 1ἀ. 18. 

βανεὼς. ἐμοὶ δὲ. ἐδὲ τῦτο δοκεῖ ἀληθὲς εἶναι. λέγω δὴ ὅτι ἀκ δείξας ὦ ὅτι κατ᾽ ἐδένα τρόπον δυνατὸν ἐπ᾽ ἃ ἄπειρον ἐνδέχεϑ διε 

εἰς τῶτο “ὃ ἄτοπον ἀπάγει “ἐν λόγον ὁ ̓ Αριφοτέλης, ὲ συμβαίνει χωρεῖν τὰς κατηγορίας, λοιπὸν συνώγει τῦτο ὅπερ ἕνεκα ὑ ταῦτα Ὁ 
δ ὅτω ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ ἑνὶ ὑποκειμένῳ, ὡς δείξομεν τὴν πάντα κεκίνηκε, λέγω δὴ ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων αἱ ἄμε- 
λέξιν ἐπεξιόντες. εἰς ὃν ὁρισμὸν δὲ τῇ ὀλθμε παραλαμβάνεῦ Ὁ σοι προτάσεις, ἢ ἐχ οἷόν τε τὰς ἀποδείξεις ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέ- 
σὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ" ὥςε πρὸς τὸς ὁρισμὸς αὐτῷ ναι. ἰὰ. ἴδ. 

συντείνει ὁ λόγος, ὐχ ὅτι μὴ ἐνδέχεῦ τύτυς ἐξ ἀπείρων συνεςη- ἃ ἐπ᾽ ἃ ἄπειρον β βαδίζειν τὰς ἀποδείξεις καὶ ὸὺ μὴ ἑἶναι ἀρχάς δίς 

κέναι, ἀλλ᾽ ὅτι εἰ τὰ ὑπάρχοντα τῷ ἀριθμῷ ἄπειρα εἶεν, ταῦτα ἀποδείξεων ἢ ἢ πάντα ἀποδεικτὰ εἶναι λέγειν, ἐδὲν ἕτερόν ἐςι, φη- 
δὲ καθ᾿ αὐὸ ὑπάρχει, ἀδύνατον γνῶναι “ὃν μὴ εἰδότα πάντα τὰ σίν, ἣ μηδεμίαν εἶναι λέγειν ἄμεσον πρότασιν. αἱ δ ἀποδείξεις 

καθ᾽ αὐὸ αὐτῷ ὑπάρχοντα. αὶ δ ἂν εἰδείημεν φύσιν τριγυΐνυ, 25 ἐκ ἔξωθεν προσλαμβνύσαι προΐασιν ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ. «. ἕςαι ὄν 
μὴ εἰδότες τίνα ποτέ ἐςι τὰ καθ᾽ αὐὸ αὐτῷ ὑπάρχοντα. ὥςε εἰ μεταξὺ δύο ὅρων ὡρισμένων ἄπειρα τὼ ἐντεθειμένα, ὅπερ ἀδύ- 

ἄπειρά εἰσι τὰ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχοντα τοῖς πράγμασι, τὰ δὲ ἄπειρα νατον. δέδεικῶ γδ ὅτι αἱ κατηγορίαι ἄνωθεν ἀρχόμεναι ἐπὶ ὃ κάτω 
γνῶναι ἢ διεξελθεῖν ἀδύνατον, ἀδύνατον ἄρα γνῶσιν τῶν πραγμαῖ- ἵςανῇ, ᾧ κάτωθεν ἐπὶ “ὁ ἄνω ὥςε εἰ ὠδύνατον δύο ὅρων τὰ με- 

των ἔχειν. ὥςε εἰ τῦτο ἄτοπον, ἀδύνατον ἄρα τῷ ἑνὶ ἄπειρα ταξὺ ἄπειρα εἶναι, ὅτε πάντα ἐξὶν ἀποδεριτά (αἱ γ5 ἄμεσοι προ- 
ὑπάρχειν καθ᾽ αὐτό. προςίθησι δὲ τεύτοις κα ὸ ἕτερον ὁ ̓ Αλέξαν- 80 τάσεις ἀναπόδεικτοι), ὅτε ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ ἀπόδειξις πρόεισιν, ἀλλ᾽ 

δρος, δεικνὺς μὴ ὶ ἐνδίχευχις ἄπειρα εἶναι. τὰ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχοντα εἰσὶν ἀρχαὶ ἀποδείξεως αἱ ἄμεσοι προτάσεις. ἰὰ. ἴδ. 
χῷ᾿ ὃν δεύτερον τρόπον. ταῦτα γάρ, φησίν, ἀεὶ ἐπὶ ὃ ἔλαττον πρόει- ἐπειδὴ ἔδειξεν ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ ἀποδείξεως αἱ ὶ ἄμεσοι προτά- δὶ» 
σιν. ὥσπερ γ5 τῷ ἀριθμῶ “ὃ περιττὸν ἐπ’ ἔλαττον, ἢ “ὃ πρῶ- σεις, ἐκ τότων ἕτερόν τι θεώρημα συνάγει, ὅτι ὅταν τι πλειόνων Ὁ 
τὸν ἐπ᾽ ἔλαττον τῷ περιττῦ, ὅτως εἰ ᾧ τῷ πρώτῳ ἕτερόν τι κατηγορῇ), ὧν μηδὲν τῶν λοιπῶν κ᾿ πανὸς θατέρυ κατηγορεῖ, 
ὑπῆρχεν, ἐπ’ ἔλαττον ἂν ἦν κἀκεῖνο τῦ πρώτυ, ἢ ἐφεξῆς ὁμοίως 35 ἐκ ἀεὶ κατά τι κοινὸν “ὁ κατηγοριίμενον ἐκείνων κατηγορεῖ, ἀλλ' 
ἐπὶ ὦ ἔλαττον προϊόντα εἰς τὰ ἄτομα τελευτῶσιν. ἐκ ἄρα ἔςιν ὅτε ᾧ ὠμέσως. ἰὰ, ἴδ. 
ἐνδέχεῦ ἐπ ἐπ᾿ ἄπειρον προϊέναι τὰ τοιαῦτα. 1. 15. τῦτο ἀναγκαίως προσέθηκεν, ὅτι δεῖ τὰ ὑποκείμενα ἢ ἥ μηδὲν 

διε εἰ “α “ὑδέτερα" ἐπί τε τῷ πλήθυς καὶ ἢ τὸ διαιρατῶ ἀκύσομεν, δέλως ἀλλήλων ἀντικατηγορεῖοχ, ἀλλ᾽ εἶναι ἄτομα ἢ ἢ ἀντιδιηρημώα ἢ 
"ἅπερ ἀμφότερα τῷ προτέρυ τρόπυ ἦν ἦν παραδείγματα, εἰκότως ἀλλήλων. ὥσπερ ἂν εἰ κἡὶ ὁσία διὰ μέσυ τῷ ἐμψυύχυ, ᾧ διὰ ὲ μέσυ 
εὑρίσκομεν προκείμενον ὰ “00 ὡς περιττὸν τῷ ἀριθμῶν" ἵνα ἢ “ὃν 40 τύτυ κατηγοροῖτο τῷ ΨΗ ἢ διὰ μέσυ τῷ ζῴω κατηγοροῖτο τῷ 
δεύτερον τρόπον σημάνῃ. εἰ δὲ ὃ “ὀδέτερα" ἐπὶ τῶν δύο τρόπων λογικῶ ἢ τῷ ἀλόγυ (ταῦτα 25 διὰ “ὃ ἀντιδιαιρεῖκ), ἐδέτερον 
εἴρη, “ἃ “θ᾽ ὡς ὃ περιτὸν τῷ ἀριθμῶ" κατ᾽ ἐπανάληψιν εἴρη, ὀδετέρυ κατηγορεῖ. ἣ εἰ ἢ κατηγορεῖ) θάτερον »' θατέρυ, μὴ 
ἐπειδὴ τῶτο πρῶτον προτίθησιν ἐλέγξαι. ἰὰ. ἔ, 57 ὁ. ᾿ χκῷ' πανὺς κατηγορεῖ, οἷον εἰ “ὃ λογικὸν εἴη ἡ “ὁ θνητόν" ὅτε ἢδ 

84« εἰ ἕτερόν τι, φησί, καθ᾽ αὐὸ ὑπάρξει τῷ περιττῷ, ᾧ τοὶ ἐξ “ἃ λογικὸν χῷ' πανὲς τῶ θνητῦ κατηγορεῖ), ὅτε “ὃ θνηὸν χ' πανὺς 
18. ἀνάγκης. ἢ περιττὸν ἐν τῷ λόγῳ ὑπάρξει, αὐτῷ ἐκείνυ ὑπάρχοντος 45 τῷ λογικῶς τῶτο δέ, ὅπερ εἶπον, ἀναγκαίως προσέθηρεν" εἰ Ων 

καθ᾽ αὐὸ τῷ περιττῷ, ἀνάγκη ἡ ὺ ἐν τῷ ἐκείνι λόγῳ “ὃν ἀριθμὸν θάτερον κτ' θατέρυ κατηγορόϊτο παντός, οἷον εἰ “ἃ λογικὸν εἴη ἢ 
παραλαμβάνεςχ. ὁ κὶ ἦν φιλόσοφος ἐ ἐν τῷ “τῦτο δὲ εἰ ἔς." ἄνθρωπος, »δ' πανὸς ὃ τῦ ἀνθρώπυ “ἃ λογυωόν, ἐκέτι κατά τι 
ὑπέςιξεν, ἵνα μον εἰ δὲ τῶτο ὕτως ἵκὼ καὶ ἢ ὑπάρχει ἕτερόν κοινὸν ἀμφοτέρων κατηγορεῖ “ἃ κατηγορύμενον. ἰὰ. ἔ, ὅ8 ὃ. 

᾿ 
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ΜῈΝ χῶν ἀννῶι ράφων 1 τὰ τὶ “δυσὶν ὀρθαῖς" ἔχει, τὼ δὲ Ἐξ νόνα μικῶν λεγόμενα, ὦ; ὅτως ἐρῶμεν ἢ περὶ τῶν ἀποφατικῶν. ὃ ὅν Ἔξω Ὑτττς 
σν εἰ ὦ ὅν εἴ “δυσὶν ἐρλαῖςῃ ὃ δὲ ἐπιφερόμενον ὡς τινὰ τῶν - ἔξω πίπτειν ἐπὶ τῶν κατηγοριῶν σημαίνει τῷ ᾿Αριφοτέλει ὸ : ζ 
ἀντιγράφων ἔχει “ἡ ὃ τριγώνῳ ὑπάρχει" σεφὶς ὸ λεγόμενον ἐπὶ πλέον εἶ πλέον εἶναι, τῦτο δ᾽ ἐξὶ ὃ κατηγορεϊοχ, υδέεονε ὃ ὄν, φησίν, " ον 
ὑπάρχει, ὅτι τῷ ἰσοσκελεῖ καὶ αὶ τῷ σκαληνῷ, ἢ ἑκάτερον τρίγωνον, ἐν καταφατικῷ συλλογισμαῇ ὃ μέσος τῷ μείζονος κατηγορηθής-., “ ἘΠῚ ζοντο 
ὑχάρχει ἑκατέρῳ δηλαδὴ “ὃ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχεν τὰς γωνίας, 5 σεῦ... ἐν τῷ δευτέρῳ, φησί, χήματι ἐδέποτε τῷ ἐλάττονος 5. Ἐς, 
αὶ ἐχ ἡ δ κα ἰσοσκελὰὸς . δ σκαλανόν.. . εἰ δὲ εἴη “χῆμάώ τι, ἔξω πίπτει ὁ μέσος. ἔλεγεν ἦν ὁ φιλόσοφος ὅτι ἐκ ἐνδέχεἢ ἐπὶ 
περισπας ον ἃ χῆμα, ἵν’ ἦ πτώσεως εὐθείας, ᾧ ἐγκλιτέον “ἃ τί τύτυ, “ὃ μὴ ἔξω πίπτειν τὸ μὴ κατηγορεῖονς, ἀκύων" ὠμφοτέρων 
ἐόριζον μόριον ὄν" λέγοι γδ ἂν ὅτι ὡς χῆμά τι ἡρω δέ ἐςι ὃ τρί. γάρ, φησίν, ἐν τῷ δευτέρῳ χήματι ὁ μέσος κατηγορεῖ" εἰ ἦν 
Ὑγωνονν ὑπάρχει αὐτοῖς “ὃ εἰρημέσν. εἰ δὲ ἢ τέτρασιν ὀρθαῖς, τῶν δύο κατηγορεῖ, πῶς φησὶ τὸ ἐλάττονος μὴ ἔξω πίπτειν; 
ἃ "“χήματι" προπαροξυτονητέον ὡς 5 δοτοιήν, ἃ ᾧ ὁ λόγος περὶ τῶν ι6 ἔλεγεν ὦ, ὧν μὴ ἄλλως ἂν καταφῆσαι τῶτο δυνατόν, εἰ μὴ ἡ ὁ ἔξω 

ἐκὸὲς γωνιῶν" δείκνυῦ δ ὁ ὅτι πανὺς κήματος τῶν πλευρῶν ἐκ- πίπτειν τῷ ἐλάττονος ἄλλως ἀ ἀκύσαιμεν. νῦν ἦν ἀντὶ τῇ ἐδέποτε 
βαλλομώνων αἱ ἐκὺς γωνίαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴ ἴσαι εἰσίν. ἰὰ, ἴθ. τὴν θέσιν αὐτῷ ἀμείβει ὃ μέσος τῷ ἐλάττονος, κα ᾧ τῦτο εἶναι ὃ 

8λλ τυτέζυ, ἐκ ἀεὶ Φ' κοινόν τι τύτων ἔςξαι “ὃ κατηγορύμενον, ἔξω πίπτειν τῷ ἐλάττονος ἣν μέσον, τὸ τὴν θέσιν τῷ ἐλάττονος ᾿ 
3. Δ. ἕξαι προϊόντων, ὃ ἢ ἀμέσως αὐτῶν κατηγορηθήσεδ. ἰὰ. ἴ0. ὠμείβειν “ἦν μέσον. τῶτο ὄν, φησίν, ἐπὶ τὸ δεντέρυ , χήματος ΠῚ 
Ω τὺς ἀποδεικτικὲὶς δηλονότι ὅι ὅρως, ἐπείτοι γε τὸς διαλεκτυκοὺς 15 γίνε" ὠδέποτε γ5 ὁ ἐλάττων γίνε κατηγορώμενος ὥσπερ ἐν τῷ 

ἐκ ἀνώγκη τὸ αὐτὸ γέυς εἶναι, ἐπεὶ ἢ ἐξ ἐνδόξων ᾧ ἐκ συμβεβη- τρίτῳ, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῷ προβλήματι ὑποκείμενός ἐςιν ἀεὶ ὁ 
πότων αἱ διαλεντοὺ δείξεις, τὸς μώντοι ἀποδεοιτυεὶς ἀνάγκη τὸ ἐλάττων, ὅτω ἢ ἐν τῷ συλλογισμῷ τῷ κε ὃ δεύτερον χῆμα 
αὐτῶ γένυς εἶναι. τὸ αὐτῷ δὲ γένος φησὶν ἀντὶ τῦ “ἐν ὑποκείμενον μέει ὅ ὑποκείμενος, μὴ ἀμείβων τὴν ἑαυτῇ θέσιν. τῦτο δὰ δῇ 
εἷς εἰς γένος ἀνάίγενχ, δὲν κατηγορόμενον, εἴπερ μὴ ἀνδέχεῦ ἐξ λον ὅτι ἡ τῷ πρώτῳ ὑπάρχει χήματι" ἢ ἐν τύτῳ γ5 ἀεὶ ὁ ἐλάτ- 
ἄλλυ γύως εἰς ἄλλο μεταβένά δέξαι" εἴρηῦ δὺ ὺ ἔμπροῦλεν 20 τῶν ὑποκείμενός ἐςιν. ταῦτα Ε ἦν ἐςὶ τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα, 
ὅτι ἐχ οἷόν τε τὰ ἰατροὶ γεωμετρικῶς ἀποδεῖξαι κα ὶὶ τὰ Ὑραμμα- μηδὲν πλέον ἔχοντα τῶν ἐν τοῖς τρισὶ χήμασιν εἰρημένων περὶ 
τικὰ ῥητορικῶς. ὅθεν ᾧ δοκεῖ μαι τῷ αὐτὸ γέυς λέγειν ὃχ τῆς θέσεως τῶν τριῶν ὅρων, μηδὲ ἀνωγκαίυ τινὸς ἕνεκα τῶν εἰς 
ἑπλῶς τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν κατηγορίαν" πλείυς δὲ ἐπιςῆμαι τῇ αὐτῇ ἀπόδειξιν χρησιμευόντων ὑεδῦθα παρεμβεβλημώα, ὡς ἐμοὶ δο- 
κατηγορίᾳ κέχρην" ἀλλὰ γένος φησὶ “ὃ τῆς ἐπιςημῆς. ἰά. 8. καὶ ἰὰ, ἐδ. 

82) ἐπὲ λθεικῇ ὃ! ὅτι ἴον ἵτερον ἑτέρυν ἀμέσως κατηγορεῖν, δῆ- 25 ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ἀεὶ “ὁ μέσον πυκνθῦ) ἕως ἀδιαίρετα γένη, 845 
ὅθ. γον ὅτι φησίν, ὅταν τί τινος ὅτως κατηγορῆϊ, ἐκ ἔςιν αὐὺ ἀπο- 

δέξαι, εἴγε πᾶσα ἀπόδειξις μέσυ ὅρυ παραλαμβανομόνυ γίνεῦ. 
ὥςε ὧν μὲ ἔςι μέσον ὅρον θεῖναι, ἐδὲ ἀποδεῖξαι τὰ τοιαῦτα ἐν- 

- δέέχεϊ» καὶ ἡ) ἀποδεριτοὺ αἱ ἄμεσοι προταίσεις, τὐναντίον δὲ ἀρχαὶ 
ἢ φαχᾶκ ἀποδείξεως αἱ ἄμεσοι προτάσεις. ἢ ἀρχαὶ [ὦ πρώτι- 80 τινὲς ἀδιαίρετοι. 
ζαι οἱ ὅροι, ἀλλὰ ἢ ὡς ἐν προτάσεσιν ἀρχαὶ ἢ ςοιχεῖα αἱ ἄμε- 
σοί εἰσι προταίσεις; ὸ ἤτοι πᾶδαι, φησίν, αἱ ἄμεσοι προτάσεις 
ἐρχαὶ σειχεῖά εἰ εἰσι τῶν συλλογισμῶν, ἢ αἱ καθόλω. 1. Ε.59. 

ΩΝ . εἰσὶ ᾧ οἱ ὅι ὅροι ἀρχαί, ὅσοι ἀλλήλων ἀμέσως κατηγορῶν). 

ὺ ἕν τι λέγει ἐν συλλογισμῷ. ὲ δὲ “ἕν᾽ διὰ τῦτο προσέθηκεν, Ὅ᾽ 

ὅτι ταῖς ἀμέσοις προτάσεφι μέχρι τοσύτυ κατασυανυν. ὁ συλλο- ᾿ 
γισμὸς προσλαμβάνων μέσυς ὅρυς ἕως ἂν εἰς τὰς ̓ δρώσυς φθάση ι 

προτάσεις, αἵτινές εἰσιν ἀρχαὶ τῷ συλλογισμῶ ἢ οἷον μονάδες 
ἰά, ἔ. 69 ὁ. 

παραδείγματος δὲ ἕνεκα ἀρχὴν  τῦ βάρους τὴν μνᾶν φησίνυδιυ 
ὅλως 5 ἐπὶ τύτων ἀρχὴ ἐκ ἕςιν, ἐπεὶ ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρεὸν ἃ μέ. δ 
γεθος εἰ δὲ τῦτο, ἐκ ἂν εἴη “ἃ πρῶτον ὺ ἡ ἡ ἀρχὴ τῇ βάρυς, ἀλλ᾽ 
εἰ ἄρα πρὸς τὸ ἡμετέραν συνήθειαν, ὥσπερ ᾧ νῦν ἡμεῖς κεχρή- ἱ 

26. ἐσὶ δὲ ἀρχαὶ καὶ αἱ ἐκ τύτων προτάσεις, ὥσπερ ὃ αἱ ἐκ τῶν 35 μεθα ἐχάτῳ ᾧ ἀδιαιρέτῳ βάρει τῷ τετάρτῳ μέρει τῷ κερατίυ, 
συνθέτων ἀρχαὶ εἰσὶ ἅ' ὕλη ᾧ εἶδος, εἰσὶ δὲ ἢ τὰ ἐκ τῆς συμ- 
πλοκῆς τύτων πρώτως συντεθειμένα σώματα, λέγω δὴ τὼ ςοι- 
χέα. ἰα. ἴθ. 

8.5 ὥσπερ, φησί, καταφατεὺ προταίσεις εἰσὶ μὴ ἀ λέρϑν αἴ 
35. τὶ λέγυσαι ὅτι τόδε τῷδέ ἐς: ἡ αἱ τόδε τῷδε ὑπάρχει (διὰ τύτων 40 λόγυ. 

δὲ τὴν φύσιν τῆς ἀμέσυ προτάσεως παρέςησεν), ὅτω δὴ ἢ ἀπο- 
φατυὺ ἄμεσοί εἰσιν. ἰὰ, 10. 

ὸ προκείμεγέν ἐςι διὰ τύτων δεῖξαι τίνα χέσν ἔχει ὁ μέσος 
ὄρος πρὸς τὸς ἄκρυς Ψ τὰ τρία χήματα ̓ ἕν τε τοῖς : Κατηγοβθεθια 

842 
31.“ 

ὅτως ἡ δόξα τὰς διαλεκτικὸς ἢ ἐνδόξως προτείσεις. 

ἐκ εἶπε διαλεκτικῇ συλλογισμᾶ ἀρχὴν εἶναι τὴν ἄμεσον πρότασιν, 

ὅ ἐςι κόκκος εἷς σίτυ " μέχρι δ τύτυ πορόμεθα τὴν διαίρεσιν τῶν ᾿ 
φαθμωμέων. δίεσις δέ ἐζὶν ἡ πρώτη αἰδ)ητὴ τῶν φθόγγων ) 

ἀπήχησις, ἧι ἧς πρώτης ̓ἀντιλαμβάνεϑᾳ, δύναῦ ἡ ἡμετέρα αἴϑησις ) 
ἤγυν ἡ ἀκοή" ταύτην δέ φασι μ τέταρτον εἶναι τοῦ ἐπογδόυ 

ἰά. 18. 

διὰ τί δὲ μὴ ἡ τῷ διαλεκτιωῶ συλλογισμ ἀρχὴν εἶπε τὴήνϑσο: 
δύξαν: ὡς γ5 ὁ νῦς κοινὼς ἐννοίας αἱρεῖ ἢ ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις, ᾿ 

ΖΦ. “ 
φαμ ὕν στι 

σνλλογισμοῖς ἢ ἐν ταῖς ἀποφατικοῖς» ὦ φησὶν ὅτι ἐν ὦ τοῖς 46 ἀλλ᾽ ἁπλῶς συλλογισμῶ" ὡς ἦν συλλογισμῶ ἁπλῶς ἀρχὴ ἂν εἴη 
κατηγορικοῖς ὠδέποτε τῇ κατηγορυμέναυ ἕξω πίπτει ὃ ΚΕΝ ἡ ἄμεσος πρότασις. ἰᾶ, ἴδ. 
τὸ δὲ ὑποκειμώυ ἐπὶ ἢ τῷ πρώτου ᾧ δευτέρυ χήματος ἀεὶ 
ἕξω πίπτει. διαρθρώσαντες δὲ πρότερον τὰ ἐπὶ τῶν κατηγο- ὑπάρχον τῷ ὑποκειμένῳ. τύτυ ὄν, φησίν, ἐν τῷ πρώτῳ “χήματι 

“ὃ δεῖ ὑπάρχειν." λέγει “ἃ κατηγορύμενον" τῦτο γάρ ἐς! δὰ 
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ἐδὲν ἔξω πίπτει, τυτέςσιν ἐδὲν αὐτῷ ἀποφάσκεν" μόνως γδ ἐν ἐνταῦθα, ἐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τῆς κ᾿ μέρος ἢ τὴς καθόλυ, ὡς δὴ 
πρώτῳ «ήματι τῷ μέσυ ὁ ὁ μείζων ἀποφάσκε. 14, 18. ἀμφοτέρων καθ᾽ αὐὸ ἐσῶν; φημὶ ἦν ὅτι ὡς πρὸς “ὃ παράδειγμα 

854 Ἀετηλιν ἢ ἐπὶ ὃ δεύτερον αἥμα" διὸ ἢ τὰ σοιχεῖα, ἤμειψε. . αὐτῷ τείνει ὁ λόγος" ἐπειδὴ γδ “ὃ παράδειγμα, λέγω δὴ “ὃ Κο- 

τὰ ἔσι ὃ ὺ ̓  , δ΄ μείζων ὅ ὅρος, “ὃ δὲ εἰ ἐλάττων, μέσος “ὃ γ΄. καλεῖ ρίσκον μεσικὸν εἶναι ἢ “ὃν ἄνθρωπον μυσικὸν εἶναι, “ὁ Κ᾿ μερι- 
δὲ ὁ ε΄ ᾧ ὁ δεῖ ὑπάρχειν" τῷ γ) ὑποκειμένω ἐν τοῖς προβλήμασιν 5 κὸν καθ᾽ αὐὸ ἔχει “ὁ μυσιχόν, “ἃ δὲ καθόλε διὰ “ὃ μερυιόν, διὰ 
ἢ συμπεράσμασιν ἀποφάσκεϊ ὁ μείζων ὅρος. ἐδέποτε ὄν, φησί, τῶτο, φησίν, ἐπὶ τῶν τοιότων παραδειγμάτων ἐδὲν μᾶλλον ἕξει 
τῷ ἐλάττονος τῷ ε΄ ἔξω πεσεῖἢ ὃ μν ὶ εἴπομεν τί σημαίνει τὰ μερικὰ “ἃ ἐαθυ αὐτό: ἐν οἷς ἐδ’ ὅλως Δ καθόλν “ὁ συμ 

ἐνταῦθα αὐτῷ “ὃ ἔξω πίπτειν, ὅτι “ὃ τὴν θέσιν ἀμείβεν" τὸ ἃ δ πτωμὰ ὑπάρχεν, ἐφ᾽ ὧν καὶ τοῖς καθόλω ὑπάρχειν, δι αὐτὰ 

μείζονος ἔξω πίπτει" κατηγορόμενον δ ὄντα “ὃν μεζοα ἐν τῷ μδλλαν ὑπάρχει ἣ διὰ τὰ ὲ μερικά" ὅταν ηδ ὑ ὑπάρχῃ τινὰ τῷ κα- 

συμπεράσματι ἐν ταῖς προτάσεσι ποιεῖ ὑποκείμενον, “ἂν μώντοι 10 θόλν ἢ τῷ μερικῷ, ἀ τῷ καθόλω διὰ “ὃ μερικὸν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ 
ἐλάττονα φυλάττει ἐν ταῖς προταίσεσιν ὑποκείμενον. ἰὰ. ἰδ. ἔμπαλιν τῷ μεέβοειν διὰ “ὃ καθόλυ. ἰὰ, 61. 

8.4. ἐνταῦθα πάλιν “ὃ ἔξω πίπτειν “ὃ κατηγορεϊοαί φησιν. ὥσπερ ἐπειδὴ πρὸ τύτυ συνεχυίρησε ὶὶ ἐν τῷ Μερικῷ εἶναι “ὃ καθ᾽ 85: 
ἀν 0) ἐρῶ πρότερον, ἐκ ἐνδέχεῦ καταςῆσαι τὰ ἐν τύτοις λεγόμενα" αὐὑτό͵ εἶπε δὲ μηδὲν͵ μᾶλλον καὶ ἢ ἐν ; τῷ καθόλεν εἶναι “ἃ καθ᾽ αὐτό͵ ἴ' 

ἐν τύτῳ δ τῷ «ήματι ἀεὶ ὑπόκει(ἢ ὁ ὁ μέσος, ὥςε ἐδενὸς τῶν νῦν αὐὰ τῦτο ἐνερε δ ὅλως τοῖς βέβϑεν εἶναι “ἡ καθ᾽ αὐτό, 

ἄκρων κατηγορεῖ. 1ὰ. ἔ. 60. 415 τῇ καλυμένη ἐνςάσει ἢ ἀντιπαραςαίσει" καὶ ἡ χρησάμενος πρότερον 

8δα ἐνταῦθα τρία ζητεϊ προβλήματα ἀξιόλογα εἰς “ὃν περὶ ἀπο- Ἷ τῇ ἐντιπαραφάσει, γυνὶ δὲ τῇ ἀμκάες: λύει ὃ ἐπιχείρημα. « - 
1 δείξεως λόγον συντείνοντα, πρῶτον μὲν ποία δεῖξις μᾶλλον Ὅλως τε εἰ ἃ μὴ ὄντος Η τρίγωνον εἶτα δείκνυσιν." Ἐπ εἰ 

κρείττων ᾧ πρέπυσα τῇ ἐπιςήμη, πότερον ἡ καθόλω ἢ ἡ μερική, ὲ σύμπτωμα μὴ ὶ ὑπάρχει τῷ καθόλν ἣ τοῦτον ἐςιν, οἷον, εἰ τύχαι, 
δεύτερον δὲ πότερον ἡ καταφατικὴ μᾶλλον πρέπυσα ἐπιςξήμη ἢ ἡ τῷ τριγώνῳ ἧ τρίγωνόν ἐς! Ε ἔχειν τὴν περίμετρον, εἰ τύχοι, πή- 
ἀποφατοιή, ᾧ τρίτον πότερον ἡ ἐπ᾽ εὐθείας ἢ ἡ δι᾽ ἀδυνοίτυ. ἡ 20 χεων πότε, ἢ τῷ ἀνθρώπῳ ἣ ἀνθρωπός ἐςι “ὃ εἶναι μυσοών, εἶτά 
ἐπέξεισι τῷ περὶ τότων λόγῳ πλατύτερον. ἰὰ. ἴδ. τις “ὃ μὴ ὑπώρχιν ὡς ὑπάρχον λέγοι, ἐκ ἀποδείξει ὁ τοῦτος. 

8δα ἀντὶ τὸ τῆς ἐπ᾽ εὐθείας" αὕτη γάρ ἐς! κυρίως ἀπόδειξις ψεῦδος γδ “ὃ τοιῦτον, ἢ ὥσπερ “ὃ ἀληθὲς ἀδέποτε ἐλέγχεῦ, ὕτω 

15. ἐπ’ εὐθείας “ὁ πρᾶγμα δευινύσσα" ἡ γδ εἰς ὠδύνατον ἀπαγωγὴ “ὃ ψεῦδος ὑδέποτε ἀποδείκνυ;. ἐδὲ κατ᾽ ἄλλο αὐτῷ ὑπάρξει 
ἐκ αὐὰ δείκνυσιν, ἀλλὰ “ὃ ἐναντίον ἔπβες 1ά. ἔ. 60 ὁ. ὅπερ ὅλως αὐτῷ ἐχ ὑπάρχει. ἰά. 18. 

8δα ἡ καβόλυ, φησί, δεῖξις αὶ καθ᾽ αὐτήν τὰ ἀλλὰ διὰ τὰ με- 25 πρὸς τὴ δευτέραν ὦ ἀπορίαν αὕτη ἀπάντησις, τὴν λέγωσαν “δ 855 
76. ρικα" ὅταν δ τὰ τῷ ἰσοσκελεῖ καθ’ αὐὸ ὑπάρχτε, διὰ τὸ κα- καθόλυ μὴ ὃν εἶναι. 1. ἔ, 61 ὁ. τὰ 

θόλα δευινύη), οἷον ὅτι “ὁ ἰσοσκελὰς τρίγωνον τὰς πρὸς τῇ βάσει ἐπειδὴ καὶ ἡ ἀπορία ἔλεγεν ὅτι ὃ καθόλυ ὡς αὐὰ καθ᾽ αὐ ϑον 
γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἶχε, ἐχ ἧ τρίγωνόν ἐςι δείκνυδ, ἀλλ᾽ ἧ ἣ ὑπάρχον ὦ ὕτως ὑποτίθεν; οἱ περὶ αὐτῦ πορήμενοι τὸς λόγυς, ἢ δ 

ἰσοσκελές. δῆλον δὲ ὅτι ψευδεῖ παραδείγματι κέχρηῦ, ἐπεὶ μὴ ἕτερον ὃν τῶν μέρεος διὰ τῶτο φησίν, εἰ ὃ ἕτερόν ἐςι τῶν Ἐν 
οἷόν τε ἦν ἀληθεῖ χρήσαῶς- ἐδὲ δὲ ὡς ἐπὶ τριγώνυ δείκνυϑ τὰ 30 ῥεῶν᾽ ὼ δι τις μα φύσις «μαιμένη, μοῦ ὅσα τῶν κτὶ μέρος, 
τῷ ἰσοσκελεῖ ὑπάρχοντα, ἀλλ᾽ ὡς ἐρᾶ ἐφεξῆς. ἀλλ᾽ ὅταν τις“ ἀλλ᾽ ἕν ὦ χωριςὴν ὑποτίθενἢ εἶναι καὶ ἢ ἐκὸς τῶν πέσε αὐτὴν 

μὴ ὑπάρχον δειινύῃ τῷ καθόλυ ὑπάρχον, ἐδὲ ἀπόδειξις ὃ τοιῶ- καθ᾽ αὐτὴν ὑφεςῶσαν, ἀλλ᾽ εἶναι ἃ ΜΞ , ἑτέραν τῇ ἐσίᾳ τῷ λόγῳ, 

τόν ἐσιν" ὀδὲν δ) κατ᾽ ἄλλο “ὃ καθόλυ δὲ ὑ ὑπάρχειν. ἰὰ, 10. τῷ μώντοι ὑποκειμένῳ αὶ ἐχ ἐπτέραν εἶναι τῶν μερικῶν, ὥσπερ ὺ 
ὅδα τὴν δευτέραν κα ὼ τρίτην ἀπορίαν ἅμα συνέπλεξεν, ὅτι “ὃ κα τὰ συμβεβηκότα ἕτερα εἶναί φαμεν τῆς ἐσίας, ἀὶ μέντοι ἢ 

54. γόλυ ὑδέν ἐς! παρὰ τὼ καθ᾿ ἴκαζα, αὶ ὅτι ἀπάτης ἡμῖν αἴτιον γί- 35 κεχωρισμένα. αὐτῆς. ὥςε αὶ ψεῦδος ὑποτίθεν οἱ ὑποτιθέμενοι 
νεὮ τιθεμένοις “ὃ μὴ ὃν ὡς ὃν" ὡς γδ ὃν καθ᾽ αὐὴ παρὼ τὰ με- ἕτερον εἶναι “ὃ καθόλυ τῶν μερικῶν, δ᾽ ἀπάτης ἡμῖν αἴτιον γίνε 
ρικὰ εὐ καθόλυ ὑποτιθέμεθα. ἰὰ. 10. ἃ καθόλυ, ὃ μὴ ὴ ὃν ὡς ὃν ὑποτιθεμένοις. ἰὰ. ἴδ. 

856 ὥσπερ, φησίν, ὁ ὁ γεωμέτρης δεύινυσιν ὅτι ἐὰν Τσθαρες γράμ Ξύξεσυ, εἰ δὲ “Χωρὶς λαμβάνει ὁ ὑφεςηκὸς τῶν μερικῶν, 

Ἅ: μαὶ ἀνάλογον ὥς σι αὶ ἐναλλὰξ ἐνίλογον ἔσονῦ, ὅτω ᾧ ἐὰν τέσ- οὐχ ἡ ἀπόδειξις αἰτία τοῦ χωριφὺν λαμβάνεςς, αὶ καθόλυ, ἀλλ᾽ ὁ 
σαρα ἐπίπεδα καὶ δὴ ἐὰν τέσσαρα ςερεαί, ᾧ ἁπλῶς ἐπὶ τῶν καθόλυ, 40 κακῶς τῆς ἀποδείξεως ἀκύων. ὥσπερ δ κὰ κἂν εἴ τις περὶ ποιότη- 

οἷον ἐὰν τέσσαρα τοιαῦτα ποσὰ ἣ μεγέθη. καίτοι “ἃ ποσὸν ἁπλῶς τος διαλέγοιτο ὡς ὅσης φύσεως τινος ἢ πολλὰ ποιίσης ᾧ παρχεῖ- 

ἢ “ὃ μέγεθος ἐκ ἔςιν αὐὴ καθ᾽ αὐ ἐκὺς γραμμῆς ἢ ἐπιπέδν ἢ σης, εἶτά τις ἀκώσας ὑπονοήσειεν αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν ὑφεςυρουϊαν 

ςερεῦ " ὅμως ὡς ὄντος τινὸς παρὼ ταῦτα, ὕτως ἐπ᾽ αὐτῦ ποιὸν τὴν ποιότητα ὑποτίθεονς “ὃν λέγοντα, τῆς τοιαύτης ὑπονοίας 
ἣν λόγον. ὰ αὐ δὴ τῶτο, ὅπερ ἐπὶ τὸ ἀνάλογον πάχυσιν ὅτοι ψευδῶς δόξης ἐχ ὁ λέγων ἦν αἴτιος ἀλλ᾽ ὁ κακῶς τῆς ἀποδείξεως 
τῶτο παάΐχυσι ᾧ, πάντες ὅσοι καθόλε τι ἀποδεικνύωσι. ἰὰ. 16. 45 ἀκύων, οὕτω ᾧ εἰ τῆς ἀποδείξεως ἐπὶ τῶν καθόλν ποιυμένης ἂν 

85) ἐντεῦθεν λοιπὸν αἱ τῶν ἀποριῶν λύσεις. ὶὶ τέως γε πρὸς τὴν λόγον ἕτερός τις νομίζοι χωριὸ εἶναι “ὃ καθόλυ, αὐὸς ἑαυτῷ 
ὁ. προτέραν τὴν λέγυσαν βελτίονα εἶναι τὴν » μέρος ἀποδεικνῦσαν, τοῦ Ψεύδυς ἂν εἴη αἴτιος, οὐ μὴν ἡ ἀπόδειξις “ὁ ψεῦδος ὑποτίθεϊ). 

διὰ “ὃ καθ’ αὐὺ ἀποδεικνύειν, ἐπάγει “ὃν ἔλεγχον... πῶς ὅν φησὶν ζητήσειε δ᾽ ἄν τις εὐλόγως πῶς συνοίσε τὰ ἐνταῦθα εἰρημένα 



Ὥ:κ« ἰ--.4 . Δ(ώ ἐσνιέ) ο.δέσξεαι. δεξιυ- «ρει. υἤκα υέγυ): 20 “ἃ ἀῶ ῴμειν ῶᾶ.- ἔχυ ἢ 

«- ϑιδὰ ξ---- ΨΥ λαΐ ίμ φθιῳ» ΓΝ ὥς: ΕΝ ἘΠ ΔΝ 

ὩΣΤΕΡΩΝ ἈΑΝΑΛΥΤΊΙΚΩΝ. ᾿ 233 

τοῖς ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς περὶ ψυχῆς πραγματείας ; ἐν τούτοις γδ οἷον ὅτι κρείττων καθ᾽ ἣν τοῦτο ᾧ ἄλλο οἶδέ τις ἢ καθ᾽ ἣν τοῦτο 

σὰ καθόλυ μόνον ῥην ἡ εἶναι... ὃ εἶναι οὐσίαν τῷ λόγῳ ἑτέραν τῶν μόνον» τοῦτο γδ ἁρμόσοι ἂν ἡ ἐπὶ τῶν μὴ ἀποδεικτῶν. ἰὰ, 15, 
μερικῶν, ἀλλὰ ἢ ἄφθαρτον εἶναι ἢ πρώτην τῶν Μεροεῶν, ὡς - “τῶν ἄλλων δὲ τῶν αὐτῶν ὄντων προσέθηκε" τυτέςιν ὁμοίως ϑδο 
ἐφεξῆς λέγει" ἐν δὰ τοῖς περὶ ψυχῆς πᾶν τοὐναντίον, ἢ οὐδ᾽ ὄντων γνωρίμων τῶν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ἀποδείξεσι μέσων. εἰ55 

εἶναι ὅλως “ὁ καθόλω, ἢ ἢ εἴπερ ἢ εἴη, ὕξερέν ἐςι τῶν μτρίϑῦν, 5.) ἡ διὼ πλειόνων μέσων Ὑρωριμωτέρυς ἔχει. τὸς μέσως τῆς δ 

ταύτη δὲ δῆλον ὅτι οὐδὲ φρο ὧν εἴη, εἴ γε ὺ τὰ μερικὰ ἐλαττένων, ἡ ἡ διὰ τῶν γνωριμωτέρων κρείττων. ὁμοίως δὲ ὄντων 
φθαρτά. ἰὰ, ἰδ. . γνωρίμων, ἡ δι᾿ ἐλαττόνων μέσων αἱρετωτέρα" μᾶλλον γδ ἐγγυ- 

855 ἐπιλυσείμενος τὸς ἀπορίας δι’ ὧν ἐδόκει ἡ μερικὴ ἀπόδειξις τέρω ἐςὶ τῆς τῷ νῦ ἐνεργείας. ἰά. 1... : 

5. αρείττων εἶναι τῆς καθόλν, νῦν βυλεῦ αὐ καθ᾽ αὐὴ ἃ θεώρημα ! τἰϑερς ἵνα πᾶσιν ὁμοίως γνώριμοι εἶεν ἢ ἔνδοξοι ἢ Ἀποθ Εν διό 
κατασκευάσαι, ὅτι ἡ καθόλυ τῆς μερικῆς κρείττων. δείκνυσι δὲ 10 κτικοί, ἢ ἐκ τῶν ψ' συμβεβηρὸς ὑπαρχόντων ὁμοίως εἰλημμέαι Ὁ 

τῦτο διὰ πλειόνων . ἐπιχειρημάτων, ὧν “ἃ πρῶτόν ἐςι τοιῶτον. ἢ τῶν καθ᾽ αὑτά, αὶ ὅσα ἄλλα ταῖς προτείσεσιν ὑπάρχει, τύτων 
[ὰ, ἔ 62... ὧν τῶν αὐτῶν ὄντων, ἡ δι᾽ ἐλαττόνων μέσων ὅρων ἡ προτάσεων 

8ὲδΣ ἐκ παραλλήλυ “ὃ τῆς αἱ τίας ὺ τῷ διὰ τί, ἐπεὶ δὲ ἃ καθόλη τῆς διὰ πλειόνων βελτίων. ἰά, ἔ, 63 ὁ. ὁῦΌ᾽. 
Ἀ. αἰτιώτερον, ἔπε λοιπὸν συνάγειν ὅτι ᾧ ἡ ἀπόδειξις τῇ καθόλυ “λόγος. δέ" τυτέςιν αἰτία ἢ ἀπόδειξις τῷ τὰς ἐξ ἐλαττόνωνδοο 

βελτίων" μᾶλλον ὃ τῆς αἰτίας. ἀλλὰ πρὶν τινάν Αγ ὃ συμ- 15 κρείττυς εἶναι, τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὄντων. ἰὰ, ἰδ. πὰ 
πέρασμα, πρότερον δείκνυσι πῶς “ὃ καθόλυ αἰτιώτερον. ἰὰ. ἴδ... εἰ δ θελήσαιμεν δεῖξαι ὅτι “ὁ ἔμψυχον ὑπάρχει τῷ ἀν-δος 

855 ὅτι δὲ τὰ ὑπάρχοντα τῷ καθόλυ καθ᾽ αὐὴ ὑπάρχει, τῷ δὲ θρώπῳ, ὄντων μεταξὺ τῷ ζῴυ τῷ λογυωῖ, γνωριμώτερόν ἐς! “ἃ δ᾽ 
5. αὶ μέρος διὰ “ὃ καθόλιυ, πολλάκις εἴρη. ἰὰ. 10... ὑπάρχειν “ὃ ζῷον τῷ λογικῷ ἥπερ τῷ ἀνθρώπῳ" διὰ ἡ τὸ ὑπάρ- 

ΕΝ ἃ δὲ “ὅταν μὴ ἢ τι ἄλλο ἢ τ τῦτο," τυτέςιν ὅταν μὴ ἢ ἦ δυ- χειν ὃ ζῷον τὸ λογικῷ δείκνυ ὅτι ᾧ τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει “ἃ 

Ἅ. αὸν ἄλλο »αθολικιύτερον τύτυ αἴτιον ὠποδῦναι, ἀλλιὰ “ἃ ἀποδο- 20 ζῷον" γνωριμώτερον δὲ ἃ δι᾽ ὃ τῷ δι ἐκεον γνωσγέντος. ἰὰ, 18. 
δὲν ἢ ὃ ἔχατον κα ὺ κυριώτατον τῶν αἰτίων, ἰά. 1»... "συτέςι διὰ μέσων ἴ ἴσων. ἰά. 15. δ) 

855 ἃ δὲ “ἢ γινόμενον ἢ ᾿ ὄν" εἶπεν, ἐπειδὴ τῶν αἰτίων τὰ ῶῷΞ'ὀ ὀ ὠ δείξας καθόλυ. ὅτι ἡ δι᾽ ἐλαττόνων, ἢ μὴ προϑ)εὶς εἴτε τῷ ̓  
Ἐν ὑπάρχει ὄ ὄντα αὶ Ὑρόμενα, ὦ σῷ ἕν τε τοῖς ς μαθήμασι καὶ ὃ: τοῖς φυ- ἀριθμῷ ἐλαττόνων εἴτε τῷ εἴδει, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὅτι ἡ δι᾽ ἐλαττόνων 

σιυκοῖς (τι δ) ὰ τρίγωνον ὼ ὰ αῆμα ἐν τῷ ἀποδίδοος τὰς δἰτίδξν τῶν αὐτῶν ὄντων Ῥάτων ἐσί, τ Ἴὶ τῷ αὐτῷ ρακαμάνς μέτα- 

διὰ τί αἱ τρᾶς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι ἩνΩΣ τὼ δὲ ἀκ εἰσὶ 4,25 φέρε ἂν λόγον ᾧὶ φησὶν ὅτι ἡ ὦ ἀποφατικὴ ἡ δι᾽ ἀποφατικῶν 

γίνον) δέ, ὡς ἐπὶ τῶν πρακτῶν. 1ἀ. ἢ, 62 ὁ. ὼ διὰ καξαψαῦθων δείκνυῦ, ἡ δὲ καταφατικὴ διὰ μόνων κατα- 

85. “ἃ ὕτω, φησίν, ἔχατον, τυτέςι ὶ ἐν ταῖς ἀποδόσεσι τῶν ᾧφατικῶν. ὡςε εἰ διὰ πλειόνων ἡ ἀποφατική, κρείττων. ἄρα ἡ 
Ὁ. αἰτίων ἔχατον, τῶτο ἤδη τέλυς ἐςὶ ὦ πέρας τῶν αἰτίων, μη- χαταφατονή. ἰὰ, ἢ, 64. 
μὰ ἔχον ἑαυτῶ αἰτιώτερον. “ὃ δὲ ἡκιμδω μδὴ ὃ ἱεῖ τίθησι, ὀὀ εἰπὼν ὅτι “ἐπειδὴ δέδεικ ἢ," ὑκ ἘΓΕΒ πρὸς ὃ ἐπειδή, ςδον 

ὡς ἐπὶ τῷ τελικῷ αἰτίν ἐςίν. 1ὰ. 18. . εὐ 80 ἂν αἰτιολογικῶς εἐἰρημόν τῷ ἐπειδή πρὸς τὰ πρὸ αὐτῶ. ἰὰ. Ὁ. ὅδ 
8δ᾽΄ ἬῬἈ ΘἘ ἐπειδή, ὅ; ὅπερ εἶπον, ὼὰ παράδεγμα. ἐπὶ τῷ τελικῶ αἰτίν ἐποιή- τῦτο δοκεῖ μοι ὅτε ἐπιχείρημα εἶναι ὅτε ὡς συμβαλλόμενόνξο» τς 
35. νατο,. βιλεῦ ἐ ἐκ τύτυ συλλογίσαα, ὅτι ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάν- τι εἰς τὰ προειρημένα τεδεϊκ, ἀλλ᾽ ὥσπερ πόρισμά, τι ἐκ τῶν ἴΣ 1 . ὦ 
Τῶν αἰτίων ὡσαύτως ἔχει. ἐπὶ πάντων ὄν, φυ τῶν αἰτίων ἅπερ ἐρίδων ἀναφανέν. ἔςι δὲ ἀξιολογώτατον “ἡ θεώρημα ἔχον τι Φισς 57 
εἰώθαμεν ὃ διὰ τί ἐρωτώμενοι ἐποδιδέναι, ὁμοίως ἔχει, ἰὰ, 18. ὅτως. ἐὰν συλλογισμός, φησί, ὑπαρχῃ ἀποφατικός, εἶτα δέον 3: δ ὅξ εν. 

Εὲ τὸ δὲ “ὅταν ᾿πνῥ ὑπάρχῃ τῦτο ὅτι ἀλλο; τυτέςιν ὅταν 35 τὰς προτάσεις κατασκευάσαι παρεντιδεμένων μεταξὺ ἑκατέρας 
ὅτ. πμυροότι ὑπάρχῃ τῶτο ὃ λέγε ὑπάρχειν, ὅ ὅτι ἄλλο τί ἐςιν. ἰὰ. Ὁ, ὅρων, εἶτα πάλιν τὰς ἐκείνυ τὸ συλλογισμῶ ἐγκατασκευοίσαι ξτι ΤᾺΣ ζϑη ἜΜ σί 
860 ἐπειδὴ εἶπε τῶν μᾶλλον ἀποδεικτῶν ἀρ ω εἶναι ἀπόδειξιν, προταίσεις, ᾧ τῦτο ἐπὶ πολὺ γίνη, καταπυκνυμένων μέσοις ὅροις 

3. χοῦτο αὐὰ κατασκευάς εἰ. εἰ Ῥ τὰ πρός τι ἅμα τὴ φύσει εἰσί, τῶν προτάσεων, καὶ ἐχι ὡς ἄν τις ὑπολάβοι, ὁμοίως, αἴ τε  καταφατοὺ 

δῆλον ὅτι ὡς ἂν ἔχη “ἃ ἕτερον, οὕτως ἔχει ἢὶ “ἃ λοιπόν. ἰἅ. ἴδ. αὖξον" προτάσεις αὶ αἱ ἀποφατικαί, ἀλλὰ μόναι ἐὶ ἃ αὔξον αἱ 
36. σημειωτέον ὅτι ἐνταῦθα ἄλλως φησὶ “ὃ καθολικώτερον ᾧ 40 καταφατικαί, αἱ δὲ ἀποφατιὴὺ ὀκέτι" ἐν παντὶ δ ἀποφατικῷ 
Δ ἀμεροιώτερον" οὐδὲ δ μερικόν φησι “ὃ ἔχον “ἐν μερυιὸν Ἡροαιο: συλλογισμῷ, ἐφ᾽ ὅ ὅσων ἂν καταπυκνωθῶσιν αἱ προτάσεις, ἀδύ- 

μαμόν, οἷον σὸν τίς, καθολικὸν δὲ “ὃ ἔχον ὃν πᾶς, ἀλλὰ “ὃ ὅροις νατὸον πλόον μιᾶς ἀποφατιεῆς γενέον, πρότασιν. ὅπερ δοκεῖ παραΐ- 
χρώμενον: καθολικωτέροις, εἴτε μέσοις, ὦ υἰς ἤδη εἴ εἴπομεν, εἴτε ἄκροις. δεξον εἶναι" ἀεὶ Υὲ ἐν τῇ ἀποφατικῇ προτείσει ἐαβολλοβον μέσυ 
δον “ἃ πᾶς ἄνθρωπος ζῷον μεμκώτερον ἂν εἴη τοῦ πᾶς ἄνθρωπος ὅρυ ἡ μείζων ἀποφατοιὴ Ὑίνεῦ... πῶς ἦν φησὶ μὴ πλείως μιᾶς 
οὐσία. . ἰὰ. ἢ, 63. 45 γίνεωκ, τὰς ἀποφάσεις; λέγω ὅν ὅτι καλῶς προσέθηκεν “ἐν ἅπαντι 

36 λογικὰ δὲ λέγει τινὰ τῶν εἰρημένων. ἐπιχειρημείτων οὐχ ὅτι συλλογισμῷ" ἐὰν ἡ συνθῶμεν ὅλας τὰς προτάσεις ἢ ποιήσω- 
δ πιθανὰ μὲν οὐκ ἀληθῆ δέ, ἀλλ᾽ ἀληθὴ Αὶ κοινότερα δέ, ἢ οὐκ μεν ἕνα συλλογισμόν, μία μόνη εὑρίσκεῦ ἡ ἀποφατική; ὅτι “ἃ 
ι, ἐπὶ μόνων τῶν ἀποδεικτῶν ἁρμόζοντα ἀλλοὸ ἢ ἐπὶ ἑτέρων τινῶν, α΄ ὀδενὶ τῷ ε΄, “ὃ ε΄ παντὶ τῷ δ΄, “ὁ δ' παντὶ τῷ β΄, “ὁ β΄ παντὶ 
Ἷ σε 
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τῷ γ΄, ὃ α΄ ἄρα ἐδενὶ τῷ Ὑ" ὥςε ἡ ΚΑ ἀποφατοιὴ μία, αἱ δὲ 

λοιπαὶ πᾶσαι καταφατοιαί, ὥςε πᾶς ἀποφατιιὸς συλλογισμός, 
εἴτε ἁπλῶς εἴτε σύνθετος, μίαν ἔχει ἀποφατικὴν πρότασιν, ἀλλ᾽ 
ὁ ὶ ἁπλῶς ὼ μίαν καταφατικήν, ὁ δὲ σύνθετος πλείως τὸς κα- 

ταφατικάς. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῷ πρώτυ χήματος, ὕτω ὶ ἐπὶ τῶν 
λοιπῶν συμβαίνει" πυκνυμένων τῶν συλλογισμῶν μία Κὶ ἀπο- 
φατικὴ ἔςαι, αἱ δὲ λοιπαὶ πᾶσαι καταφατιιαί. ἰά. 10. 

μετῆλθεν ἐπὶ “ὃ τρίτον τῶν προβλημάτων, λέγω δὴ ὅτι ἡ 

ἐπ᾽ εὐθείας ἀπόδειξις κρείττων τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγέίσης, ὃ 

8716 
4. 

ὀπεφατυ ῆ. .. πρῶτον ἐκνίθεῦ τίς τέ ἐςιν ἡ ἐπ᾽ εὐθείας δεῖξις 

ἡ δι’ ἀδυνώτῳ. ἢ ἐνταῦθα λοιπὸν ἐν αὐτῇ τῇ ἐκθέσει τύ- 

των ἀπαξάπαντες ὁ οἱ ἐξηγηταὶ ἐπελάβοντο τ τῷ ᾿Αριφοτέλως ὡς 

κακῶς ̓ἐκτιϑεμόν ἐν δι᾽ ἀδυνάτω συλλογισμόν. ἡ ἡμεῖς ὧν πρῶ- 

συγκρίνει νῦν τὴν ἀποφατικὴν τῆς ἐπ᾽ εὐθείας τῇ διὰ τὸ ἀδυνάτι 10 ὑπάρχει, ψεῦδος ὃ δὲ τῦνν, ψεῦδος ἀὶ ἄρα ἢ ὃ ὑπάρχειν τ ὃ αἱ α 

ΕΙΣ ΤΟ ἃ ΤΩΝ 

δι᾽ ἀδυνάτυ. ἔξω γάρ, φησίν, ὀφεῖλον ἃ α' δειχθῆναι ὅτι τῷ β΄ 
ἀδενὶ ὑπάρχει δι᾽ ἀδυνάτυ, ἐκέτι “ὁ συμπέρασμα ὅπερ ἔδει δει-- 
χθῆναι ἐπ᾿ εὐθείας, δεικνὺς ἢ διὰ τῷ ἀδυνάτυ, ἀλλὰ τὴν μείζονα, 
πρότασιν τὴν αβ΄, εἰ ἦν, φησί, μή ἐςιν ἀληθὲς “ὃ “ὃ α΄ μηδενὶ 

5 τῷ β΄ ὑπάρχειν, ἀληθὲς ἄρα τῷ β΄ ὃ α' ὑπάρχειν. ἀλλιὰ μὴν ἢ 

ὁ β' τῷ γ' ὑπῆρχεν" συνώγεϊ ἄρα ὅτι “ὃ α΄ τῷ γ΄ ὑπάρχει. τῦτο 
ὃν ἔξω, φησίν, ἑμολογιώμενον ψεῦδος ἢ ἀδύνατον, ὅπερ συνήχθη 

διὰ “ὃ “ὦ β΄ ὑπάρχειν τῷ γ' (τῦτο ἡ) ὑπόκειἢ ἀληθές) ἀλλὰ διὰ 
οἾ δῚ ͵ »"Ἢ ἀν . Ἂν. ἦν , μι Ὧν ὧν " 
ὁ ὃ α' τῷ β ὑμέρχεν. εἰ ὖν διὼ τῶτο συνήχβη ὅτι τὸ α' τῷ Ὑ 

τῷ β᾽ 
ὠληθὲς ἄρα “ὃ μὴ ὑπάρχειν, ὅπερ ἔδει μὰ τ ὅτω β ἦν ὁ ̓ Δᾳ- 

ςοτέλης. ἐγκαλῶσι δὲ αὐτῷ οἱ ἐξηγηταὶ πρῶτον Κ᾽ μὴ δι᾽ 

αὐτῶ τῷ συμπεράσματος, ὅπερ ἤδη εἶπον, ποιήσαο, τὴν δι᾽ ἀδυ- 

νάτυ δεϊξιν ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς προτάσεως" δεύτερον, πῶς, φασί, λέγεις 

ων 

τον ᾧ ἐκθώμεθα “ἐν ἐπ᾽ εὐθείας αὶ “ν δι᾽ ὠδυνάτι, ὡς αὐὸς ἡμῖν 15 ὃ α΄ τῷ β' ὑπάρχειν; πότερον τινὶ ἢ παντί; εἰ Κη τινί, ἀσυλ- 
ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν προτέρων ᾿Αναλυτικῶν παραδέδωκεν, εἶτα 

ἐκθωμεθα ὼ τὰ ἐνταῦθα αὐτῷ εἰρημένα, ὼ τρίτον τὰς αἰτίας ἃς 

εὐλόγως δοκῶσιν ἐπιφέρειν οἱ ἐξηγηταί, ἢ μᾷ' ταῦτα εἴ τινα 

δυνησόμεθα ἡμεῖς ἀπολογίαν ὑπὲρ ᾿Αριςοτέλως ἐπινοήσακχ... 

τίς (ὶ ἂν ἐςὶν ἡ ἐπ᾽ εὐθείας δεῖξις ᾧὶ τίς ἡ δι᾽ ἀδυνάτω, εἴρη). 20 χειν. εἰ ὄν τῷ 

διαφέρυσι δὲ ἀλλήλων ὅτι ἡ [᾿ ἐπ᾽ εὐθείας ἐκ τῶν προτέρων τὼ 

ὕξερα συλλογίζεῦ (ἐκ γδ τῶν προτάσεων “ὃ συμπέρασμα), ἡ 

μώτοι δι᾽ ἀδυνάτῳ ἐκ τῶν ὑςέρων τὰ πρότερα" τῷ γὸ ψευδὲς εἶναι 

ἃ συμπέρασμα ἀναιρεῖ ἢ τὴν πρότασιν. ἡ Κα γ) ἐπ᾽ εὐθείας διὰ 

λόγιξον γοιβς ἐν συλλογισμόν, μερικὴ ηδ ἡ μείζων" εἰ - δὲ ἃ 

ὑπάρχειν ἀντὶ τῷ παντὶ ὑπάρχειν λήψῃ, αὶ συνάγεις ὃ ζητεῖς. 
ἔξω δ ὃ α΄ τῷ β' παντὶ ἢ ὃ α΄ τῷ Ὑ ἡ πανχί; αὶ ἔξω τῦτο ψεῦ- 
δὸς ἢ ἀλ νεῖν συναχθέν, διὰ “ὃ λαβεῖν “ὃ α΄ τῷ β' παντὶ ὑπαάρ- 

ἦν τῷ λαβεῖν ὅτι ὃ α΄ τῷ β' παντὶ ὑπάρχει, συνήχθη ὅτι 
ὃ α΄ τῷ γ' παντί, τῦτο δὲ ψεῦδος, ψεῦδος ἄρα ἢ ὃ ὃ α΄ παντὶ 
τῷ β΄ ὑπάρχειν. εἰ ὧν τῶτο ψεῦδος, “ὃ ἀντικείμενον ἀχηθὲς ἔςαι, 

λέγω δὴ “ὃ αὶ παντί. αὶ τῶτο δὲ ἦν ὃ ἐβυλόμεθα δεῖξαι, ἀλλ᾽ ὅτι 

ὃ α΄ ἐδενὶ τῷ β΄ ὑπάρχει. ἃ (ὦ ἦν ἐγκαλῶσι τῶ λόγῳ δοκῦντες 
τῷ μηδενὶ τῷ β΄ ὃ α΄ ὑπάρχειν ἢ ὃ β΄ παντὶ τῷ γ΄, συνήγαγεν 25 εὔλογα λέγειν οἱ ἐξηγηταί, ταῦτά ἐςιν" ἃ δ᾽ ὑπὲρ ᾿Αριςοτέλες 
“ ὦ 
ὅτι “ὃ α' ὀδενὶ τῷ γ΄. 

Η , κα ΄΄ ᾿ »Ά ν᾽: ΣΝ ἡ Ἄ, 
μενον τύτῳ ἐποίησε, λέγω δὴ “ α΄ τινὶ τῷ γ΄, ὁ ἐκ ταύτης ἡ 

ἀδέρ: προταίσεως, τῆς δα΄, ὅτι “ὃ δ' παντὶ τῷ α΄, ὡς ἐξεθέμεθα, 

συνήγαγεν ὅτι “ὁ δ΄ τινὶ τῷ Ὑ ὑπάρχεις ὶ τῇ Ι ἐναιρέτει τῇ συμ- 

Ν , Ϊ 
ἡ μέντοι δι᾽ ἀδυνάτυ πρότασις “ὃ ἀντικεί- ἡμῖν ἀπολογήσαον πρόκειδ, ὅτως ἔχωσιν, ὅτι ὃν τρόπον τὴν δια- 

φορὰν τῶν τριῶν χημάτων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Αναλυτικῶν ἐνδεί-- 

ξαὺς ἡμῖν βυλόμενος διάφορα παρέλαβε ςοιχεῖα, ἐπὶ ἥ τὸ 

πρώτυ χήματος ὃ α΄ β'. γ΄, ἐπὶ δὲ τὸ δευτέρυ ὃ μ' ν΄ ἔ ἐπὶ 

περαμιτος τύτυ ἀνεῖλε ὺ τὴν πρότασιν" ὥςε ἐκ τῶν ὑςέρων 30 δὲ τὸ ἀρίτι" ὃ π΄ ὃ ΄ σ΄, ὅτω ὑντόυθας ἵνα ἐνδείξηἢ, ἡμῖν ἐπὶ 

τὸ πρότερα συνήγαγεν" τ φύσιν ἡ) πρῶ τῇ συμπεράσματος 
ε ΄] Ν : εὐ δῷ , δ Ὁ Σ Δ δ. “Ἢ 2) Ὁ 

αἱ προτάσεις. ὦ διὰ τῶτο κρείττων ἡ ἐπ᾽ εὐθείας τῆς δι᾿ ἀδυ- 
Ἷ 2. Α ἐν» » ν Φ « Η -“ ε 

νάτυ, διότι ἡ ἐκ τῶν προτέρων τὰ ὕςερα, ἡ δὲ ἐκ τῶν ὑςέρων 

τὼ πρότερα δείκνυσι, ἢ ὅτι ἡ Κ' ἐπ᾽ εὐθείας ὃ βώλεῦ ἐξ ἀρχῆς 

τῶν αὐτῶν ὅρων τὴν ἐπ᾽ εὐθείας ἢ τὴν δι’ ἀδυνώτω δεῖξιν, δια 

τῶτο κὶ προσέλαβεν ἔξωθεν ἕτερον ὅρον. ἢ ηὃ ἐπειδὰν “ὁ αὐ 
συμπέρασμα ἢ ἐπ᾽ εὐθείας ᾧὶ δι’ ἀδυνάτυ δεῖξαι θελήσωμεν, 
ὀδένα ἔξωθεν προσλαμβάνομεν ὅρον ἐπὶ τῆς δι᾽ ἀδυνάτυ, ἀλλ᾽ οἷς 

συλλογίζεῦ, ἡ δὲ δι’ ἀδυνάτῳ συλλογίζεῦ Κι ἐξ ἀρχῆς “ὃ ἐναντίον 35 ἐχρησάμεθα ἐν τῇ ἐπ᾽ εὐθείας δείξει, τοῖς αὐτοῖς χρησόμεθα ἢ 
ὃ βύλεῦ, ἀναιρῦσα δὲ ἃ συνεπέρανεν, ἐπάνεισιν ἐπὶ “ὃ προκείμε- 

νον" διὸ ἢ κύκλῳ δεῖξις καλεῖ), διότι κύκλον τινὰ περιέρχεἷ. ὼ 

ὅτι ἡ ἃ ἁπλῆ, ἡ δὲ δι’ ἀδυνάτυ μικτὴ ἐκ κατηγορικῷ  ὑποθε- 

τικῶ, εἰ ἢ φυμβείνεὶ πατὲ ἢ τὴν ἐπ᾽ εὐθείας δεῖοῦς ὑποθέσεως" 

ἐπὶ τῆς δι᾿ ἀδυνάτυ, τὴν τάξιν μόνον αὐτῶν ἀμείβοντες" ὃ ὃ 

ἀντικείμενον τῷ συμπεράσματος λαβόντες, ἢ προςιθέντες αὐτῷ 

μίαν τῶν προτάσεων, ὅτω τὴν λοιπὴν δείκνυμεν. οἷον ἔξω “ὃ α΄ 

παντὶ τῷ β, ὃ β᾽ παντὶ τῷ γ΄, ἢ συνάξεις κατ᾽ ἀλήθειαν “ὃ α΄ 

ἔςι δὲ ὅτε τινὲς τῶν προτάσεων δι᾽ ὑποθετικῶν συλλογισμῶν πι- 40 παντὶ τῷ γ΄. ὅτω ἱ ἦν ἡ ἐπ ἐρωναι δι’ ἀδυνάτυ δέ, εἴ τς μὴ 

ςύμεθα, ἀλλ᾽ ἐκ ἀεὶ τῶτο συμβαίνει" ἐπὶ μέντοι τῶν δὲι᾽ ἀδυνάτα 
ἀεὶ διὰ Ψ«Διε δ καὶ ἐδὰ , εν [ιν κα - 

ἀεὶ δια κατηγορικῶ ἡ ὑποθετικῷ ἡ ὁδὸς γίνε. ἡμεῖς μα ὅν ἐκ τῶν 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Προτέρων ᾿Αναλυτικῶν παρ᾽ αὐτῷ εἰρημένων 
᾿ λαβόντες ἐξεθέμεθα, τόν τε δι᾽ ἀδυνάτυ συλλογισμὸν ἐν ἐπ᾽ 

συγχωρήσειε ὃ α΄ παντὶ τῷ η΄, δῆλον ὅτι καὶ παντί. ἐπεὶ ὃν τὸ [ 

αἴ καὶ παντὶ τῷ γ΄, “ὃ δὲ β΄ παντὶ τῷ γ΄, ὃ α΄ ἄρα καὶ παντὶ τῷ β΄. 

ἀλλ᾽ ὑπέκειτο παντί" “ὃ γοῦν ψεῦδος ἠκολούθησεν οὐχ ὅτι ὃ β΄ 

παντὶ τῷ γ΄ εἴληπῦ ὑπάρχον (τῦτο γδ ἀληθὲς ὑπόκει) ἀλλ᾽ ὅτι 

᾿ εὐθείας, αὐὸὲς μέντοι ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐνταῦθα ἄλλως ἐκτίθε) τεί- 45 “ὃ α' ὁ παντὶ τῷ γ΄. ψεῦδος ἄρα τῶτο, ἀληθὲς δὲ “ὃ παντί. ὅτως 
"Ὁ 

τὰς. λαβὼν ἣ τρεῖς ὅρως, α΄ β΄ γ΄, εἶτα ἐκθέμενος “ἐν ἐπ᾽ 
“ ᾿ » »“ὝἪ 

εὐθείας συλλογισμόν, ὅτι “ὃ α΄ ἀδενὶ τῷ β΄. ὃ δὲ β΄ τῷ γ' παντί, 
, »"Ἢ 2 

ὸ αἱ ἄρα ὀδενὶ τῷ γ΄, ἐπὶ τῶν αὐτῶν τύτων ὅρων ἐκτίθεῦ ᾧ ἐν 

ὧν ἡ δι᾿ ἀδυνάτυ δεῖξις τοῖς αὐτοῖς ὅροις χρὴ τὴ ἐπ᾽ εὐθείας, 

ὅταν δι᾽ ἀμφοτέρων γένη ὁ συλλογισμός. διῶ τῶτο ὧν ἐκ 

ἤμειψε τὸς ὅρως, “ὃ δὲ αβ' διὰ τῷ ἀδυνάτυ λαμβάνει δεικνύμε- 

Ὀἰο θα Ὀγ (τοοσῖίς 
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γον ἐχ ὡς τμεῳ χρώμενος αὐτῇ ἡ ταύτην ἀποδεῖξάι βυλό- συμπέρασμα, ἀλλ᾽ ἡγύμενον ἢ ὰ ἑπόμενόν ἐςιν ἐν τοῖς ὑποθετι- 
. μένος διὰ τῷ ὠδυνάτυ, ἀλλ᾽ ὡς προβλήματι χρώμενος (ἢ). λέγω κοῖς συλλογισμοῖς, πρότασις δὲ ὁ συμπέρασμα ἐκ ἔςιν. τῶν δ 
ὧν ὅτι ὃ καὶ α' ὑπάρχει τῷ β΄, αὶ προσδιορισμὸν οὐ προςιθεὶς οὐ προτάσεων, φησίν, ἡ μέν ἐςι μείζων καὶ δὲ ἐλάττων" ὑκ ἔχωσι δὲ 
παντὶ δίδωσι νοεῖν" τὰς } ἀπροσδιορίφυς ὃ ̓ Αριζοτέλης ἰσοδυ- ὕτω πρὸς ἄλληλα ἐν τοῖς ὑποθετοιοῖς συλλογισμοῖς “ὸ ἡγύμενον 

ναμεὶν φισὶ ταῖς μερυιαῖς. ἐπεὶ “ἡ Αὶ β' τῷ Ὑ "ὑπάρχει: παντί, 5 ᾧ “ὃ ἑπόμενον. ἐδέτερον ὃ αὐτῶν ὅτε μείζονα πρότασιν ὅτ᾽ ἐλάτ- 
τ δὲ αἱ Ἐν γ τινί, ἀντικειμένως δηλονότι τῷ συμπεράσματι τονα ἕςιν εἰπεῖν. πολλῷ ὅν πλέον ὠδὲ ὃ ἡγυμένον εἴη ἂν πρότασις 
συνάγει ἐν τρίτῳ χήματι “ὃ α' τιυὶ τῷ β΄ ὑπάρχειν" ὑπέκειτο ὃ συλλογισμῷ. τῶτο δέ ἐςι συλλογισμός, εἴγε ἐκ μιᾶς προτάσεως 
ὀδενί. ἠκολεθησε δὲ ἃ ὠλωτνυ διὰ τὴν βγ' ἐλάττονα πρότα- συλλογισμὸς ὁ " ̓  γίνε. ἰά. ἢ. 66. 
σιν ἀληθὴ σαν, ἀλλὰ διὰ τὴν «γ΄ Ψψενδῶς ὑποτεδεῖσαν. κα γ) ἦν ὁ "ἐξ δ᾿ τυτέςιν αἱ προταΐσεις. προτάσεις ὧν ἐν συλλο- 874 
εἰκὸς “ἐν ̓ Αριςοτέλη πρῶτον ᾧ μόνον τὰς λογικὰς μεθόδυς παρα- 10 γισμῷᾷ ἐκεῖναί εἰσιν, ὧν ἡ Κα μείζων ὅλον τί ἐςιν, ἡ δὲ ἐλάττων Σ 
δεδωκότα τηλικῶτον ἁμάρτημα ἁμαρτεῖν, ὡς οἱ ἐξηγηταὶ ὑπε- μόριον αὐτῆς. ἢ ὅτι μ' ἀμφοτέρων καταφατικῶν ὑσῶν τῶν προ- 
νόησαν, ἃ τὰς ἀπροσδιορίξυς προτάσεις ἰσοδυναμεῖν ταῖς μερικαῖς τάσεων ἡ ' μείζων ὅλον τί ἐςιν, ἡ δὲ ἐλάττων μόριον αὐτῆς, 
μὲὴ λογισάμενοι. ἀλλ᾽ ἡμεῖς, ὡς εἰκός, τὴν ὑπὲρ τῷ φιλοσόφν σαφές" ἀεὶ γδ “ὁ κατηγοριίμενον ἐπὶ πλέον ἐςὶ τῷ ὑποκειμώυ, ἢ 
ἐσολογίαν ποιησάμενοι ἐπὶ τὰ ἑξῆς μετίωμεν. ἰά. ἢ 6ᾷ ὁ. περιέχει αὐτό. ἀλλὰ ἢ ἀποφατικῆς ὅσης τῆς μείζονος ὁ αὐὸς 

λέγω ὅν ὅτι ὁ κὶ ὑπάρχειν ὁ α΄ τῷ β' αὶ παντὶ λέγει ὑπάρ- 15 λόγος" ἐξισάζει γ5 τότε ὁ μέσος ὅρος πρὸς εν μείζονα, εἴγε ἀν- 
χαν, ἀλλὰ τινί" τὰς γδ ὑπαρχόσας ὁ ̓ Αριςοτέλης ἰσοδυναμεῖν τις ρέφει πρὸς ἑαυτὴν ἡ καθόλυ ἀποφατική. ὥςε εἰ ὁ μέσος τῷ ἦ 
ταῖς μηρικαῖς φησίν. ὃ δὲ ὃ β΄ παντὶ τῷ Ὑ ὑπάρχειν λαμβάνει ἐλάττονος ἐπὶ πλέον, ἴσος δὲ ὁ μείζων ὅρος τῷ μέσῳ κτ' τὴν ἀν- 
ἐχ ὡς ἐλάττονα πρότασιν, ὠλλ᾽ ὡς μείζονα, ἵνα νοήσωμεν αὐτὴν τις ροφήν, ἐπὶ πλέον ἄρα ἡ ἡ μείζων πρότασιρ. ἔνιοι δὲ καθολικω- 

ἄνωθεν μετατιθεμένην. ἁπλῶς Ω μῶν εκ αν πείοΣ ἵνραν τῇ τέραν τῆς μείζονός φασι τὴν ἐλάττονα,, εἰ ᾧ ἡ μείζων μερικω- 
ληφθείση ἐχρήσατο προταΐσει, αὶ μὴν ἵνα αὶ κ τὴν αὐτὴ τῇ μείνη 209 τέρα ἐςίν. ἰὰ. 15. 

ταίξιν φυλάττυσα, ἀλλ᾽ ὡς εἶπον, ἵνα νοήσωμεν αὐτὴν δι. ἡρί τυτέςι “ὃ ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς συλλογισμεῖς ἡγγύμενον κα ἢ ἐπό- 87« 

μένψ. ὁ 55 ἦν εἰκὸς ἐν ̓Αριςοτέλην πρῶτον ἡ μόνον τὰς μεθό- μενον. προτάσεις δὲ εἶπεν ἀντὶ τὸ ἀποφάσεις. ἐκ ἔχωσιν ὅν, Ὁ 
δὺς τὰς λογικὰς παραδεδωκότα τηλικῶτον ἁμαρτεῖν ἡ μάρτημα, φησί, ὅτω ὃ ἡγόμενον ὼ ὃ ἑπόμενον, ὥςε ὁ Καὶ ἐἶναι καθολικυ- 
ἀλλ᾽ ὅπερ εἶπον, μόνυ ὑποδείγματος ἕνεκεν ὕτως ἔλαβε τὰς προ- τερον αὶ πρότερον, “ὃ δὲ Μμερικιάτερον ὃν τε ὕξερον. ἰά, 15. 
τάσεις, ἐπεὶ πολλαίκις ἢὶ ἐν ςοιχεῖον ἀντὶ προτάσεως παραλαμβα- 25 ἀκριβεφέρα δὲ ἐ ἐπιξήμη ἐπιφήμης κα ὼ προτέρα ζ' πλείως τρόπυς, 84 
γει, ὡς εἴπομεν ἔμπροδεν. ἰὰ, ἔ, 128. καθ᾽ ἕνα ἃ ἐὰν ἐκ τῶ διότι ὃ ὅτι δεικνύη, ἡ δὲ Μόνον ὰ ὅτι χωρὶς 

ΜᾺ ᾿πυτέςιν, ἐπ᾽ εὐθείας ἡ ἀποφατυκὴ ἀπόδειξις γίνεδ. σκόπει τῷ διότι". " δ ταύτη δῆλον ὅ ὅτι καὶ διὰ τῶν πρώτων αἰτίων ἀλλὰ 
5 ζπῤὰὲ συμπέρασμα τῷ ἐπ᾽ εὐθείας συλλογισμᾶ προτίθε) ἡ δι’ διὰ τῶν ὑςέρων ἡ τῶν σημείων ἀποδείκνυσι. ὙΠεπιΐδξ, (. 8 9. 

ἀδυνάτυ δεῖξαι, ἀλλὰ τὴν μείζονα πρότασιν τῷ συλλογισμῦ, ἀπο- . τῶτο ὑπερβατῶς ἀναγνωςέον, χωρὶς τῆς τῷ διότι, ἀλλὰ μὴ 874 
φατικιὴν σαν καθόλω, μερικὴν καταφατικὴν συνάγει, ὅπερ ἤδη 80 τῦ ὅτι χωρὶς τῆς τῷ διότι" ὁ γδ “ὁ ὅτι μόνον εἰδιὸς χωρὶς τῷ διότι Ὁ 
εἴπομεν. ἰὰ. Ε 6056. ἐκ ἀκριβῶς οἶδε. Ἰοῖ. ῬΆΪ]. ἢὶ 66 ὁ. 

51. σημείωσαι πάλιν. ὅτι ὑκ εἶπε παντὶ ὑπάρχειν ἢ ἢ τινί, ἀλλ δεύτερος τρόπος ὅτος καθ᾽ ὃν ἐπιςήμη ἐπιφήμης ἐςὶν » ἀκριεδτα 
ἦ ἁπλῶς ὑπάρχειν» ἴ ἴσμεν γδ ὅτι τὸς ἁπλῶς ὑπαρχύσας προτάσεις βεξέρα. καθ᾽ ὑποχειμένα δὲ αὶ λέγει “ὃν καθόλυ, ὡς ἐν ταῖς Κα- 

τοι τὰς ̓ ἀσροσδιορίςυς ἰσοδυναμεῖν ταῖς μερικαῖς ὁ ̓Αριςοτέλης τηγορίαις. παρέδωκεν" ὅτω δ συνέβαινε τὠναντίον. λέγειν ὅ βυ- 

φησίν. ἢ διὰ τῶτο “ἡ ὑπάρχειν “ὃ α' τῷ β' αὶ ἰδ εἰ, γ᾽ ἀντὶ 35 λέ [ Ἂὰ βύλεῦ τῆς περὶ τῶν καθόλω ἐπιςήμης ἀκριβεςέραν 
τὸ τιὶ ὑπάρχειν νοεῖ, ἰά. 1}. ῬΕ ; εἶναι τὴν τῶν μεροτῶν ἡ καθ᾽ ἕκαςα. νῦν δὲ μὴ καθ᾽ ὑπόθιμαν 

874 εἰ δ ἀαϑς τι ἐκ ψευδῶν συνόγε, ἀλλ᾽ καὶ διὰ τὰς προς φησίν, ὡς διὰ τῶν Βαῤαδεδ Ε  υὐραν ἐδήλωσε, τὰ ἀύλχα ἡ νοητά, 

9 τάσεις ἀλλὰ διὰ τὴν φύσιν τῶν ἄκρων ὅρων. εἰ δὰ “ὃ συμπέ-. καθ᾽ ὑδόκεμον: δὲ τὰ αἰδητὰ καὶ αὶ ὑλικα, Ιά. 15. 

βασμα διὼ τὰς προταίσεις συνάγοιτο, ἐκ ψευδῶν" ψευδὲς συναχ- τρίτος ὅδε τρόπος καθ᾽ ὃν ἐπιςήμη ἐπιςήμης ἐςὶν ἀκριβε- 874 
θῴσεῦ, ᾧ ἐξ ἀληθῶν ἡ ὸ ἀλοβὲς. πάντως ἂν συνάγοιτο. ἰὰ. 10. 40 φέρα. ἡ δ περὶ ἁπλώςερα, φησίν, ἔχυσα τῆς περὶ τὰ συνθετώτερα ἧς ΠΡ 

5 ἵνα μή τις εἴπη ὅτι ὺ ἡ δι᾽ ἀδυνάτυ ἐκ τῶν προτέρων τὰ ἐχύσης ἀκριβεςέρα" ταῦτα γάρ φησιν “ἐκ προυέσεως." οἷον τὰ ἼΣε ΔῈ ΘΝ 
Δ ὕξερα. συλλογίζεῦ, ἐν τῷ λέγειν εἰ ὃ αβ΄, ἡ ὃ αγί, ἀλλὰ μὲν Θεοδοσίν σφαιρικὰ ἀκριβέσερα ἐςιν ἐπιξήμη τῆς τῶν Αὐτολύκυ ΨΥ 

ὲ «γί ψεῦδος, ὸ ὲ αβ' ἄρα ψεῦδος" ἔλαβε "δ ἐν τῇ πράβε τα περὶ κυυμέης ὀφαίρας" ὁ αὶ ὃ ἁπλῶς τὰ συμβαίνοντα, τὴ υἤνεζο Ἢ 
πρότασιν Ψ' “ὃ αγ΄, συμπέρασμα δὲ ὃ 88: φησὶν ὗν, ὑκ εἴ τι σφαίρᾳ ἀμ μὴ οηρνλλενξημαν εἴτε κινεῖ ἢ εἴτε μή, ὁ δὲ 
συναναιρεῖ ἑαυτῷ, αὐὺ μέν "ὲ ἐκείνυ πρότώσις, ἐκεῖνο δὲ τύτυ 45 Αὐτόλυκος τὰ τῇ τα μένη σφαίρᾳ συμβαίνοντα θεωρεῖ. ἰὰ. ἴ5. 
ἘΘΟΟ Αροδστον, ἐσίαν εἶπε τ᾽ μονάδα χ τὸς Τνθανγορείως, περὶ ὧν πολ 8. 

, 86. 
(Ὁ ἐπ οἵδα πῶ τῦτο φησί. τὰς Ἔ οἵδ, λέγειν αὐτὸν ταῖς λάκις ἡ ἡμῦ εἰρη, ὅ ὅτι συμβεβηκὸς τὼ εἴδη ὁ τὰς τῶν πραγμοῖ- 

μερικαῖς ἰσοδυναμεῖ. ΑἸὰ, 2. των φύτσεις ἢ ἐσίας διὰ τῶν ἀριθμῶν ἐσήμαναν. ἰὰ. ἔ. 67. 

σε2 
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"ε: μία δ᾽ ἐπιςήμη ἐςὶν ἡ περὶ ἕν γένος τὰ καθ’ αὐτὰ ὑπάρ- μενον ἠβεμῖχαι, ἃ ἠρεμίζον ἀρυδδηι, ὃ ἡδόμενον ἄρα μετα 
35. οντα θεωρᾶῶσα" ἣν δὲ γένος ὃ αἱ πρῶϑ ἀρχαὶ αἱ αὐταί. ὙΤὰε- βώλει. ἠρεμίζεο, δὲ λέγει ἐν τῷ ὃ πέμπτῳ τῆς Φυσικῆς (ρ. 280) 

παΐσι, ἢ. 9. ὸ πρὸς Αὐτὴ λοιπὸν τῇ ἠρεμίᾳ εἶναι. ἄλλο δ εἶναι "ὃ ἠρεμεῖν, 
μέρη δὲ ἢ πάθη φησὶ τύτων, τυτέξι τῶν ἀρχῶν, μέρη μέν, οἷον αὐὸ ὃ ̓  ἀκνησίῳ εἶναι, ἄλλο δὲ ὁ ἠρεμίζεἰχ," τῦτο δέ ἐςι 

οἷον ἡμικύκλια τμήματα τῶν τετραπλεύρων τὼ ὑπὸ τῆς διαμέ- 5 “ὃ ἔχατον τῆς κινήσεως. μέπεντι ὅν ἐςὶ τῆς κινήσεως ἢ τῆς ἠρεμίας 
τὴν τομνόμενα τρίγωνα, παβη δὲ ὃ νεύειν, ὃ ὃ κεκλάῖχ, ὰ ἅπτει, ὲ ἠρεμίζεοχ," δῆλον δὲ ὅτι ἡ ἡ ἡδονὴ ἐν τύτιυ μάλιςα γίνεῦ τῷ μέρει 

͵ τὰ ὅμοια. τι δὲ ὅλη τῷ ῥητῦ ἡ σύνταξις ἡ ἡ διάνοια τοιαύτη. τῆς κινήσεως; ἐν ὅσαις τῶν ενηδεων ὲ ἥδε, ὑπάρχει. τὰ, ἰδ. 

Ἰ ἔςι δὲ μία ἐπιςήμη ἡ περὶ ἕν τι γένος θεωρημάτων κατα θομθηΣ ἔτι φησίν, κἂν ἐξ ἄλλης ἢ ἄλλης συφοιχίας εἶεν οἱ μέσοι 815 
περὶ ἣν δὲ γώος ἐςὶ θεωρήματα ὅ ὅσα σύγκεῷ ἐκ τῶν αὐτῶν ᾧ τῶ αὐτῶ. προβλήματος, ἀνάγκη ἢ αὐτιὸς ἐπὶ μέρυς ἀλλήλοις ἡ 

πρώτων ἀρχῶν" ἔςι δὲ τῇ αὐτῷ γώυς ἢ ὅσα μέρη ἐφὺ ἢ ἢ πάθη 1ο ὑπάρχειν, διὰ “ἃ τρίτον ποιεῖν χῆμα μ' τῷ ὑποκειμένα, ὥσπερ 
τύτων. “ὁ δὲ “τύτων" ἤτοι τῶν θεωρημάτων ἣ τῶν πρώτων ἀρ- εἴπομεν. ὅτω γὸν ᾧ ἐπὶ τῶν πρόκαιμενων: τό τε ἡ) ἠρεμίζεω, 

χῶν. Ιοβ, ΡΒ]. ὦ. 67... τινὶ κινυ μένῳ ὑπάρχει, κα ὃ τὶ κοιήμενον ἠρεμίζεν. 1ά. 15. 
876 ἀκριβῶς πάνυ ̓Εροδέδερεε ὸ “μήθ᾽ ἕτεραι ἐ ἐκ τῶν ἑτέρων." ἐπειδὴ αὐὺς ὡς ἐπὶ τὸ προΐτυ χήματος ἐποιήσατο “ὃν λόγον, 875 
9. εἰ ἐδ ὼ ἀρχαῖς [᾿ ταῖς αὐταῖς μὴ ὶ χρῶνϑ, τοῖς δὲ τῆς ἑτέρας θεω- ἡμῦν ἐπιτρέπει ζητῆσαι ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων χημάτων ποσαχῶς τῦ ἴδ 

ρήμασιν ἀρχαῖς ἡ ἑτέρα χρῷτο, ἢ αὖ αἱ αὐταί εἰσ, ὡς ἐπὶ (5 αὐτῷ γενέως, συλλογισμὸν ἐνδέχεϊ. ἰά. ἢ, 68. : 

γεωμεθρίας ἔχει καὶ ὃ ἐστίηον ες δὴ ἀρχὰς λαβῶσα τὰ ἐν γεωμε- ὰ προκείμενόν ἐ ἐςι δέξαι ὅ ὅτι ἡ αἴϑησις ὃκ ἔςιν ἐπιήμηκ εν 
τρίᾳ δεδενγμένα ἡ ἡ ὀπτική, ὅτω τὰ οἰκεῖα θεωρήματα δείκνυσιν. ἢ Ὦ δόξειεν ἄ ἄν τισι ταὐὲν εἶναι αἴϑησις καὶ ὃ ἐπιςήμη τῦτον ὺ 
αἱ αὐταί γῶν αὖῦ, δεῖ ἦν τὰς ἑτέρας ἐπιςήμας μὴ ταῖς αὐταῖς τρόπον. εἰ δ δὴ ἢ ἡ αἴδγησις ποιοτήτων ἐςὶν ἀντιληπτική ἄχρω- 

κεχρῆι ἀρχαῖς, μήτε τὴν ἑτέραν τοῖς τῆς πο θεωρήμασιν μαΐτων δ ἡ ψόφων ἡ τῶν τοιύτων), ἡ ἡ ἐπιςήμη δὲ περὶ “ὃ ποιὸν 
ὡς ἀρχαῖς κεχρῆως. ἰά. 15. 20 καταγίνεῦ " γεωμετρία γδ περὶ χήματα ἡ) τὰ τύτοις συμβεβη- 

81: δῆλον, φησίν, ὡς αὗταί εἰσιν ἰὸς ἐπιςῆμαι ἃς εἰρήκαμεν, κότα καθ᾽ αὑτό, ἢ ἡ μεσικὴ περὶ τὰς ἀπηχήσεις τῶν ψόφων. 
1. ὅταν εἰς τὰς ἑκαςης ἀναποδείχτυς. ἀρχὰς ἀνέλθη" δεῖ δ ἐν ταῖς ἀλλὰ δὴ ἢ μέγαθος ὼ κίνησις ἢ ἀριθμὸς τῶν κοινῶν αἰδ)ητῶν, 

ἑτέραις ὁ ἐπιςήμαις μηβεμιαν ἔχειν ταύτας συγγένειαν. 1ὰ. ἴδ. περὶ δὲ ταῦτα ὦ ἀσρέναμία ὼ ἀριθμητικὴ καταγίνεῦ, εἰ τοίνυν 
5} τῷ δὲ παλιν ἀρχὰς ἑτέρας εἶναι τὰς ἀναποδείκτυς, σημεέν περὶ τὰ αὐτὰ ὺ αἴϑησις κα αὶ ἐπιςήμη ἔχει, πῶς ἐκ ἂν εἶεν αἱ ἱ αὐταί, 

3. φησιν εἶναι ἕ τὰ δι᾽ αὐτῶν ἐποδεοινύμενα μὴ τὐποὲ ἐν τῷ αὐτῷ 25 ταύτην ἦν τὴν ἐπρρίαν ἐπιλυόμενος φησὶν ὅτι εἰ ἡ περὶ τὲ αὐτὰ 
γένει, οἷον τὰ ἀριθμητικὰ ἢ τὰ γεωμετρυκά, τὰ Κὶ ἐν τῷ συνε- ἔχει ἢ ἡ αἴδγησις ὶ ἡ ἐπιξήμη, ἀλλ᾽ ἐχ, ὡσαύτως. ἰὰ. 18. 
χε τὰ δὲ ἐν τῷ διωρισμένῳ" διὸ ᾧ ἀρχαὶ ἵτεραι. ἰά. Ε, 67 ὁ. τυτέςιν, εἰ ἡ αἴδλησις τῷ ποιῶ ἀντιλα μβαάνε" ἀνὴδ ὅτιδ1» 

81) ἕκαςος δὲ κατ᾽ ἄλλην ἡ ὺ ἄλλην ἐπιβολὴν ὃ ὰ αὐὸ ἀποδείκνυ- λίθος ἐντιλαμβάνεῷ ἡ αἴδλησις, ἀλλ᾽ ὅτι λευκὸν καὶ ὅτι σκληρὸν ἢ 

5: σιν. δυναὲν Ὁ πλείονας "ἰὸς: τῷ αὐτῷ ἀποδεικτες εὑρεῖν, ὼ δ { ὅτι βαρὺ ἥ τι τοιῶτον, ὧν ἢ ἐπιςήμη ἀντιλαμβάνεξ. ἀλλ ἕν, 

ὁ μόνον πλείονας μέουξ φησὶν ἐκ τῆς αὐτῆς συςοιχίας, ἀλλὰ καὶ φησί, τῦδέ τινος αἰο)άνεξ, τυτέςι τὸ μεριεῖς ἢ τῷ ἐν τῷδε τῷ 
ἐξ ἄλλης ἡ ἄλλης. ἐκ τῆς αὐτῆς ὅν συςοιχίας φησὶ μέσυς τὺς ἱ τόπῳ ὄντος (τῶτο γδ σημαίνει “ὁ πῶ) ἢ τῦ νῦν ὄντος, ᾧ ὑχ, ἁπλῶς 

ὑπαλλήλυς. οἷον εἰ θελήσομεν δεῖξαι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐσία ἐςί, : παντός, ὅπερ ἐςὶ τῆς αἰϑήσεως ἴδιον. ἡ μόώτοι ἐπιςήμη καὶ τῇ 
δυναὸν δεῖξαι διὰ μέσυ τῇ σώματος ᾧ διὰ μέσυν τῷ ζῴυ ᾧ διὰ ' μερικῶ ἀντιλαμβανεῖ,, ἐδὲ τῷ πῷ κειμένυ ὠδὲ τῦ νῦν ὄντος, ἀλλὰ 

μέσυ τῶ λογικῶ. ἀλλὰ ταῦτα ἐκ τῆς αὐτῆς συςοιχίας. δυνατὸν ) τῷ πανταχῦ ἢ ἀεί" τοιῶτον 75 “ὃ καθόλυ. ὑκ ἄρα τῶν αὐτῶν 
. δὲ ἢ ἐξ ἑτέρας συςοιχίας δεῖξαι, εἰ λάβω “ὃ δίπων μέσον ἣ “ὃ 35 αἴόησις ἀντιλαμβανεῦ αὶ ἐπιςήμη. ἃ. ἢ, 68 ὁ. 
ὀρθοπεριπατητικὸν ἢ ὃ διαλέγεοχ, ἥ τι τοιῶτον" ταῦτα γδ ὑκ ἐκ τῆς καθόλε ὁ ἐκλελνεὼς δηλονότι, εἰ ἠλανόμεθα. ὶὶ ὅτι τῦτοδϑε 
τῆς εὐ: συςοιχίας τοῖς προτέροις. ἰὰ. 18. φησί, δῆλον ἐξ ὧν ἐπάγει. ἠογανόμεθα δὰ ἄν, φησί, διότι νῦν ἐκ-- :- 

815 ἢ «’ β΄ πρόβλημα, λαμβάνει, ἢ ὃ ὃ καὶ β' ὑποκείμενον ὅ ὅβδνε λείπει, ᾧ αὶ διότι ὅλως" ὑ δῆ ἦν τῷ καθόλν αἴδγησις. τῷ μέντοι 
7... 

ὸ , α΄ κατηγορέμενον, μέσες δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς συςοιχίας δ γ᾽ πολλάκις, φησί, “ὁ αὐὸ ὸ γινόμενον ὁ ἐρᾷν, τῷ ὃ λόγῳ τῆς αἰϑήσεως, “ὃ 
ὸ ἡ ὁ ζ΄, ἐξ ἑτέρας δὲ συςοιχίας “ἃ δ΄ ἡ “ὁ η΄. καλεῖ δὲ ᾧ 40 καθόλυ συνήγομεν, ᾧ ὅτως ἂν ἐπιφήμην πάλιν εἴ; ἐχόμωι ἰά. ξ.69. 
ὥ α΄ μεταβάλλειν, “ὁ δὲ β ἥδεοςς. δυναὲν ὧν φησὶ δέξαι ὅ ὅτι τῆς αὶ ὃν αἰολήσεως ἁπλῶς “ὃ καθόλν τιμιώτερον, εἴγε “88 

Ν ἡδόμενον μεταβάλλει ᾧ διὰ μέσης τῆς κινήσεως ἡ διὰ τῶν ὅλον τῷ μέως τιμιώτερον, τε δὲ νοήσεως πάσης ἁπλῶς. καθόλου ὅ- 
ὑπὸ τὴν κίνησιν εἰδῶν. οἷον “ὃ ἡδόμενον κινεῖ ἢ, “ὃ κοιύίμενον μετ ὅσης (ὁ γάρ ἐςι μερικῷ τοὺς ἡ καθ᾽ ἕκαςα νόησις), εἰ ἡ ἄλλαι 
ταβάλλει, “ὃ ἡδόμενον ἄρα μεταβάλλει. παλιν “ἃ ἡδόμενον ἀλ- ἄλλων νοήσεις καθολοκώτεραι. ἐφ᾽ ὧν ἦν ἕτερον μέν ἐςιν αὐὸὺ 
λοιῦ ἢ, ὁ ἀλλοιίμενον μεταβάλλει, ὰ ἡδόμενον μεταβάλλει. ᾧ 45 ἵπερο δὲ “ὁ αἴτιον αὐτῶ, ἡ μἶρ' τῆς αἰτίας νόησις κρείττων τῆς 
ἔςι συνεχὲς Κὶ τῷ ἡδεὼχ, “ὁ ἀλλοιῶς, τῷ δὲ ἀλλο, ὃ κινεῖζ, ἄνευ αἰτίας" ἐφ᾽ ὧν δὲ ἐκ ἔςι τι αἴτιον, ἀλλ᾽ αὐτὰ πρώτιςά ἐςξι 
ἰ μόνον δὲ διὰ τῶν συςοιχιῶν ὶ ὦ συνεχῶν δὲ “ὁ αὐὸ ἔςι δεῖξαι, ᾧ τῶν ἄλλων αἰτιώτατα, τύτων ἡ νόησις τιμιωτάτη" τῆς παν- 
ἀλλὰ ἢ διὰ τῶν μὴ συςοιχιῶν, οἷον τὸ ἠρεμίζεος, " ὁ γδ ἡδό- τῶν γδ αἰτίας ἐςὶ νόησις, ἰὰ, 15. 

ΖΩ͂ 
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886 οσὼν τοίνυν αἴτιον ἕτερον, περὶ τύτων ἡ τῷ καθόλω γνῶσις ψεῦδος ὅτε ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενον. εἰ τοίνυν πολλαχῶς 
Τ' τιμιωτέρα τῆς αἰνήσεως, ὼ αὶ μόνον δὲ τῆς αἰϑϑδήσεως ἐπὶ τύτων. ὃ ψεῦδος, ταῦτα δὲ τὰ αὐτὼ εἶναι ἀλλήλοις ἀδύνατον, δῇλον 
ἀλλὰ ἡ τῆς νοήσεως τῆς ἁπλῆς ὦ ἄνευ αἰτίας, οἷον εἴ τις ἁπλῶς ὅτι ἀδύνατον τῶν ψευδῶν συλλογισμῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχαῖς. 

ϑνοοίη ὁ τρίγωνον ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐνὸς γωνίας, δίχα ὥςε εἰ μηδὲ τῶν ψευδῶν αἱ ̓ αὐταὶ ἀρχαί, πολλῷ γὲ δή συ παν» 
τὸ Ὑρυσκειν τὴν- ἐκτὸς ἦσαν ἴσην ταῖς δύο ταῖς ὠπεναντίον ἢ ὶ ἐνὸς 5 των. ἰά. ἴδ. 

ὄσαις. ἡ δὲ νόησις ἡ μὲ' τῶ διότι τῆς ἄνευ τῷ διότι τιμιωτέρα. δείξας, ὡς αὐὸς εἶπε, λογικῶς ὅτι ἐκ εἰσὶ πάντων τῶν συλ. 88 
ἀλλ᾽ ὅσων εἴπομεν ἕτερον ἃ αἴτιον, ἐπεὶ ἥ γε τῶν πρώτων αἰτίων λογισμῶν αἱ αὐταὶ ἀρχαί Αογικῶς δέ, διότι ἐπὶ πάντων ἁπλῶς 
νόησις ἢ ἄνευ αἰτίας ἡ πασῶν τιμιωτάτη. ὙΒεπιῖει. δ. 9. τῶν συλλογισμῶν ᾧ ψευδῶν ἢ ἀληθῶν), νῦν βυχε) ἐπὶ μόνων 

885 τῶτο προσέθηκε τὴν δοκῶσαν ἐναντίωσιν ἐπιλυόμενος. ἐν τῶν ἀληθῶν γυμνάσαι “ὃν λόγον, εὐ δὲ τῶν ἀποδεικτῶν. 
"τῆς ἔμπροοϊεν ἔλεγεν ὅ! ὅτι εἰ ἐκλείπει αἴδγησις, ἐκλείποι ἂν ἢ ἐπι- 10 τῦτο γάρ φησι “ὃ “ἐκ τῶν κειμένων συ ὅν; λέγω δὴ τῶν 

φήμη. δόξειεν ὅν ἀεὶ ταύτη ἡ αἴδγησις ἐπιςήμη εἶναι, ὅπερ νῦν ἐαόδεθετρανν; δείξομεν ὅτι ἐχ οἷδθν τε πο τῶν τούτων συλ- 
εἶχε" διὰ τῶῦτο ἦν ἵνα ἐπιλύσηῦ τὰ δοκῦν ἐναντίον, ἀναλαμβάνει ἐομσμῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς. δείκνυσι δὲ τῦτο πλείοσιν ἐπι- 

. παλιν “ὃν λόγον ἐκεῖνον. “δοκεῖ γάρ, φησί, τῶν προβλημάτων ἕνια, χειρήμασιν, ὅτι ὅτε τὰς προσεχεῖς ἀρχὰς τῶν ἀποδεικτοιῶν συλ- 
ὅσων ἡ ἐπιξήμη μὴ ὴ κατείληπ), εἰς αἰσϑήσεως ἔκλειψιν ἀναγεῶς "ὀ λογισμῶν οἷόν τε τὰς αὐτὰς εἶναι ὅτε τὰς πρώτας. «. ὅτω γῶν 
τυτέςιν ὅτι ἡ αἰτία τῆς ἀγνοίας αὐτῶν ἐςὶ “ὃ ἐκλελοιπέναι τὴν δι᾽ 15 διάφοροί εἰσι, φησ, ὡς μηδὲ ἐφαρμόττειν ἀλλήλαις, τυτέςι μὴ Ὁ τον; ἐξ 
αἰσλήσεως αὐτῶν ἀντίληψιν. οἷον ἅπορξ πῶς διὰ τῆς ὑέλυν κατηγορεῖο νι, τὴν ἑτέραν τῆς πέρας καχα φάτις τῦτο γάρ ἐςι Ἄς ΘᾺ; ἂ 

δίεισι “ἃ φῶς" οἱ Ξ ὃ ἑτέρως φασίν, οἱ δὲ ἑγέρως τὴν αἰτίαν δὴ- “ἃ ἐφαρμόττειν. ἔςι δ ἐν μὶ ἐριδμεητικῇ. ἀρχὴ ἡ μονάς, ἐν δὲ “ ἀ » . 

ϑεν ἀποδιδόντες. εἰ ὧν ῥωβρῶντε, φησίν, οἱ πόροι, ἐκ ἂν ἐν ἀπορίᾳ Ὑεω μετρίᾳ ἃ σημεῖον" ταῦτα δὲ ἐκ ἐφαρμόττει ἀλλήλοις, εἴ γε μ ς; 

ἦν τύτυ ἡ ἐπιςήμη.. ἀλλ᾽ ὅμως, εἰ ἢ αἰτία ἐςὶν ἡ αἴϑδησις τῆς ὃ β θέσιν ἔχει “ὃ δὲ ἐκ ἔχει θέσιν. ἰὰ. ἴθ. οἥ, δ -- 

ἐκλείψεως τῆς ἐπιςήμης, ἀλλ᾽ ἦν ὦ ταὐτόν ἐςιν αἴδγησις ἢ ἐπι- 20 ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ἐκ ἐφαρμόττυσι, δείκνυσιν ἐνταῦθα τί ση- 882 Ζ ἷ 
φήμη, ὡς ἐρηῷ πολλάεις. Ι08.ῬΗΙ ἢ 69. μαίνει ὲ ἐφαρμόττειν, ἀντὶ τῷ “ἃ κατηγορεῖς, “ὃ ἕτερον τὸ ἑτέρα, ὉΠ 

882 μίφεῦ καὶ ἢ “καίει ἔςι δὲ ἀντὶ τῷ φαίνει. φησὶν ὅν ὅτι ἰ ἢ ἢ ὑποκεῖοχ, ἢ ἂν εἰς μέσαι ἐφαρμόττει, φησίν, ὡς ἐπὶ τὸ πρώτυ 
1 οἱ πόροι τῆς ὑέλυ, δήλη ἂν ἦν ἡ αἰτία τὸ διὰ τῆς ὑέλ «χήματος, ὡς τῷ δ᾿ τῶν ἄκρων ἤγων τῷ μείζονι ὑποκεῖον, τῷ δ᾽ 

ἣν ὅλων ἢ ὃ σῦρ φωτίζειν. ἰά. ἴδ. ἐλάττονος "ατηγορεϊοχ, ἣ ἔων, ὡς ἐπὶ τῦ ὃ μέσυ, ὥςε ἀμφο- 
δ. δ πρυκείμενόν ἐς! δεῖξαι ὅτι ἐχ αἱ αὐταὶ ἀρχαί εἰ εἶσι πασῶν 25 ἐέρων᾽ τῶν ἄκρων κατηγοῥεῖον,, ἣ κάτωθεν, ὡς ἐπὶ τῶ τρίτυ, 
Δ. νῶν ἐπιςχγμῶν:. ἀρχαὶ δὲ τῶν συλλογισμῶν αἱ προτείσεις» τῶν ὥςε ἀμφοτέροις τοῖς ἄκροις ὑποκεῖο!ίς, ϑτω δὲ ἡ ἐν τοῖς Προτέ-, 

δὲ προταίστων αἱ μέν εἰσι προσεχεῖς, αἱ δὰ πρώτιςαι, ἐξ ὧν ἢ αἱ ροις ᾿Αναλυτικοῖς (1 ἅ) τὸς μέσυς ὠνόμαζε. ζητῦσι δὲ ἢ ἐν 
προσοχεῖς. . δείκνυσιν ἦν ὅτι ὅτε αἱ προσεχεῖς ἀρχαὶ τῶν συλλο- τύτοις πῶς φησὶν ἐν τῷ δευτέρῳ χήματι ἐφαρμόττειν “ὃν μέσον 
ἡισμῶν ὅτε αἱ πρώτιςαι αἱ αὐταὶ πασῶν. ἢὶ τέως ὅτι αἱ προσε- τοῖς ἄκροις. εἰ δ καταφατικὸς ἀμφοτέρας λάβοιμεν τὰς 
χᾶς ὑχ αἱ αὐταί, δείκνυσι πρῶτον Κ' λογικῶς θεωρῶσι. λογικῶς 80 προταΐσεις, ἵνα ὦ ἐφαρμόζῃ ὁ ἃ μέσος τοῖς ἄκροις, ἀσυλλόγιςος ἡ 

'δέ. φησιν ἀντὶ τῷ κοινότερον ἐπὶ πο ἐπὶ πάντων ἁπλῶς σ' ς συλλογισμῶν. συζυγίᾳ γίνε» εἰ δὲ ϑέοι συλλυγιςοοὴν γενέος, τὴν ἑτέραν ἀπο- 
ἔκανα. ἰδίᾳ καὶ ἡ ἐπὶ πάντων τῶν ̓  ἐπιξημονυκῶν "δείξει. ᾷ 15. φατικὴν δεῖ εἶναι, πῶς ὃν φησὶν ἄνωθεν ἐφαρμόζειν τοῖς ἄκροις: 

8. ἐὼν ὄν, φηί, μέσα ληφθὴ τῶν προτοίσεων τύτων, οἷον μέ- καί φαμεν ὅτι καὶ πρόκειἢ νῦν αὐτῷ περὶ συλλογιςικῶν. ἢ ἀσυλλο- 

Ἄ. ον τῷ α’ β' καὶ β' Ὑ᾽ ψευδῶν ἔντων, ἀνάγκη ἡ τὰς συνωγύσας γίξων συζυγιῶν παραδῦναι, δὲ ἁπλῶς σνλλογιςιτὴν ἐκθένς, 
ταῦτα προτάσεις ψευδεῖς εἶναι" δ Σ ψεῦδος ἐκ ον» συνά- 35 συζυγίαν, ἀλλὰ μόνον ἡμῖν τβοῦνες ποσαχῶς ἐπὶ ὅρον ὅροις 
γεῖῦ. Ιά. ἢ, 69 ὁ. ᾿ : ἐφαρμάσαι. ἰά, (. 70. ὶ 

8. ἃ μόνον, φησί, διὰ τῦτο ἡδω αἱ :ἀρχαὶ τῶν ἐλλονδιίδη, εὐς, δείξας ὅτι ἐχ αἱ αὐταὶ πασῶν τῶν ἐπιςημῶν αἱ προσεχεῖς 88. 
ΖΦ. διότι οἱ ' ἐξ ἀληθῶν εἰσὶ προτάσεων οἱ δὲ ἐκ ψευδῶν, ἀλλὰ ἀρχαὶ, δείκνυσι νῦν ὅτι ὠδὲ αἱ καθόλυ ὶ κοιναὶ ἕννοιαι πάντως αἱ δ 

αὐτοὶ οἱ ἐκ ψευδῶν ὄντες συλλογισμοὶ διαφόρυς ἔχυσι τὰς ἀρχαῖς. αὐταὶ ἐπὶ πάσης; ἐπιςήμης." ἐπειδὴ ὃ ὑπενόησεν ἂν τις ταύτη 

ἐδὲ 5 τὰ ψευδὴ τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις" τῶν ψευδῶν τὰ μέν ἐςιν 40 τὰς αὐτὰς εἶναι τῶν ἐπιφημῶν ἀρχάς, τῷ τὰ κοινὰ ὲ ἀξιώματα τ 

ἐναντία, τὰ δὲ ἀδύνατον συνυπάρχειν, τὰ δὲ ὅτε ἐναντία ὅτε ἀδύ- αὐτὰ εἶναι. οἷς πᾶσαι αἱ ἐπιςῆμαι κέχρηνδ, οἷον ὅτι ἐπὶ πανὸς ἢ ἢ 
μετὰ ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενα ὶ συνυπάρχεν ὅμως δὲ μὴ συνυ- ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις ἀληθεύει, ᾧὶ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα ὺ 
πάρχοντα. οἷον ἐὰν (' εἴπω ὅτι ἡ δικαιοσύνη ἀδικία ἐςὶν ἢ ὁ δί-. ἀλλήλοις ἐξὶν ἴσα, ᾧ τὰ ὅμοια, διὰ τῦτό φησιν ὅτι ὑδὲ ταύτη 
καιος ἄδικος ἢ ἡ σωφροσύνη ἀκολασία, ψεῦδος ἐναντίον εἶπον' ἐνδέχεῦ τὰς αὐτὰς εἶναι πασῶν τῶν ἐπιςημῶν ἀρχάς. κέχρηνῇ 
ἐὲν δὲ εἴπω ὁ ἄνθρωπος ἵππος ἐξὶν ἢ ὁ λίθος ξύλον, ψεῦδος ἀδυ- 45 μὲ γδ τοῖς κονοῖς ἀξιώμασι πᾶσαι αἱ ἐπιςῆμαι, οὐ μὴν δὲ δι᾽ 
νατὸν εἶπον" καὶ ἢ) ἐναντία ταῦτα ἀλλήλοις, ἀλλὰ μόνον ἀδύνατα αὐτῶν μόνων τὰ προκείμενα θεωρήματα ἀποδεικνύωσιν, ἀλλὰ 
συνυπάρχειν ἀλλήλοις, ἐὰν δὲ καθημένυ ξΣωκράτυς εἴπω ὅτι Ξω- παντως ἑκάςη ἐπιςήμη πρὸς τῷ κοινῷ ἀξιώματι ᾧ ἑτέραν λαμ- 

κράτης ὁ καθηῦ, ἢ βαδίζοντος ὅτι ὁ βαδίζει, ὅτε ἐναντίον εἶπον βάνει πρότασιν ἐκ τῦ ὑποβεβλημέν αὐτῇ γόυς, ἣν συμπλέξασα 
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κοινῷ ἀξιώματι ὕτω ποιεῖ τὴν ἀπόδειξιν... ἐδὲ τὰ ἀξιώματα λέγει, φησίν" ὅτω δ) πάντα τὰ αὐτὰ εἶεν ἂν ἀλλήλοις" ἴκαςον 
τὰ αὐτά εἰσιν ἐπὶ πασῶν τῶν ἐπιςημῶν, ὠδὲ ταῖς κοινοῖς κέχρην ἢ γ5 “ὁ αὐὸ ἑαυτῷ “ὃ αὐτό ἐςιν. 4. ἴδ. 
ἀεὶ αἱ ἐπιςῆμαι, ἀλλὰ προσοικειῶσαι αὐτὰ ὃ ἑκάφη τῷ ἰδίῳ γένει ἐδὲ ὅτω, φησίν, ἐνδέχεῦ εἶναι τὰς αὐτὰς πάντων ἀρχὰς 88» 

τὰς ἀποδείξεις ποιῶν, οἷον κοινὸν μέν ἐςιν ὡς ἐὰν τέσσαρί ὡς ἐκ τῆς τυχύσης ἀρχῆς πάντων δυναμένων δειχθῆναι, ὑΣ τὼ 

τινα ἀνάλογον ὦσι, ἢ ἐναλλὰξ ἀναλογον ἔσον)" κέχρηἢ δὲ τύτῳ 5 ἁπλῶς ἐκ πασῶν τῶν ἀρχῶν: πάντα καθ᾽ ἑκάςι. τῦτο ἦν, φησί, 
τῷ ἀξιώματι ὁ γεωμέτρης ἐπὶ μόνων τῶν μεγεθῶν, ἐὰν τέσσαρα ψεῦδος ὃν ἐλέγχεῦ ᾧ ἐκ τῆς ἐναργείας ἃ ὸ ἐκ τῷ λόγα. ὑδὲ γδ 
μεγέθη λέγων ἀνάλογον ὦσιν, ὁ δὲ ἀριθμητικός, ἐὰν τέσσαρες ὕὅτως ὁρῶμεν ἐν τοῖς μαθήμασιν ἐ ἐκ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς πάντα δει» 
ἀριθμοί, ὁ δὲ φυσικός, ἐὰν τέσσαρες κυήσεις ἣ τέσσαρες χρόνοι. κνύμενα, αὶ μόνον τὰ Φ διαφέρυς ἐπιςήμας, οἷον ἐκ ἐκ τῶν 
ὥςε ὠδὲ τοῖς ἀξιώμασιν ἀπαραλλάκτως τοῖς αὐτοῖς χρῶνἢ αἱ αὐτῶν τὼ γεωμετρικὰ ᾧ τὰ ἰατρικὰ δείκνυ ἢ μυσυκά, ἀλλ᾽ ἐδὲ 
ἐπιςῆμαι. ἰά. Ὁ. 40 τὰ Ψ τὰς αὐτάς" ἐξ ἄλλων μὶ 5 δείκνυῦ ὅτι τῷ τριγώνω αὲ ᾿ 

88: ἕτερον ἐ ἐπιχείρημα. εἰ ἦσαν, φησίν, αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πασῶν τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσ, ἐξ ἄλλων δὲ ὅτι κἡὶ διάμετρος 
3. τῶν ἐπιςημῶν, ἦσαν ἂν αὶ ἀριθμῷ ὡρισμέναι" ἐδὲ δ ἂν ἄλλως ἀσύμμετρος τὴ πλευρᾷ, ᾧ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. ὥςε ἐπὲὶ 
γνωθῆναι ἠδύναντο ὅ ὅτι κοιναί εἰσι πάσης ἐπιςήμης, εἰ ἦσαν ἀόρι- τῦτο ὁρῶμεν γινόμενον ἐκ τῆς ἐναργείας, ψεῦδος “ὃ λέγειν ἐξ 
ςξοι κατ᾽ ὠριθμὸν ἢ οἷον ἄπειροι. νῦν δὲ “ὃ εἶναι τυχὸν ὡρισμέας ἁπάντων τὰ πάντα δείκνυῶζ. ᾧ τῷ λόγῳ δὲ τῦτο ἀδύνατον 

. δηλονότι ὅτως ἐγνωκότες οἱ τῶτο ἀποφαινόμενοι, ὅτι ταῖς αὐταῖς 5 δείκνυσιν ὅτως. ἀναλύοντες γάρ, φησί, τὸς συλλογισμὲς εἰς 

πᾶσα ἐπιςήμη χρὴ, ἅτως ἀποφαίνον τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχὰς τὰς ἀὠμέσυς καταντῶμεν προτάσεις" μέχρι τύτα ἀναλύομεν, 
πασῶν τῶν ἐπιςημῶν. ὥσπερ γ5 ἢ πανὸὺς λόγυ. κοιναί εἰσιν αἱ μέχρις ἂν ἣ εἰς ὁρισμὸς ἣ εἰς ὠμέσυς καταντήσωμεν προτάσεις 
ἀρχαί, ἢ διὰ τῶτο ᾧ ἀριθμῷ ὡρισμέναι, λέγω δὴ τὰ εἰκοσιτέσ-ὀ ὄτε δὲ οἱ ὁρισμοὶ οἱ αὐτοὶ πάντων, ὅτε αἱ ἄμεφοι προτάσεις αἱ 

᾿ σαρα ςοιχεῖα, ἢ πανὲς σώματος κοιναὶ αἱ ἀρχαί, αἴ τε προσα- αὐταί... “ἃ δὴ “ἐν τοῖς φανεροῖς μαθήμασι," τυτέςι τοῖς δήλοις 
χεῖς, τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα, ὺ αἱ πρῶϑ, ἡ ὕλη ἡ ὃ εἶδος, ὅτω δή20 ᾧ συνεγνωσμένοις ἡμῖν. ἃ. 18. 
συ ἀνάγκη ᾧ εἰ τῶν ἐπιςημῶν κοιναὶ ἦσαν αἱ ἀρχαὶ ἀριθμῷ ταύ- εἷς ἔτι, φησί͵, παραλείπε τρόπος καθ᾽ ὃν δυνωὸν τὰς αὐτὰς δι 
τάς ὁρίσαν,Κ. νυνὶ δὲ πολλῶ πλείυς εἰσὶ τῶν προβλημάτων ἤ ἤτοι εἶναι λέγειν ἀρχάς. ἴσως 55 ἐρεῖ τις ὅτι ὕτως αἱ αὐταί εἰσιν 5 

τῶν συμπερασμάτων. ταῦτα δὲ ἀόριςα ἢ ἄπειρα κατ᾽ ἀριθμόν’ ἀρχαί, ἐχ ὅτι διὰ τῶν «αὐτῶν πάντα δείκνυῦ, ἀλλ᾽ ὅτι συγγενεῖς 
ὼ αἱ ἀρχαὶ ἄρα ἄπειροι ἃ ἀόριςοι κατ᾽ ἀριθμόν. τοιαῦτ) δὲ σαι ἢ πᾶσαι, ἄλλαι δὲ πρὸς ἄλλον ἐπιςήμην χρήσιμοι, ὥσπερ ᾧ αἱ 
πασῶν αἱ αὐταὶ εἶναι ἀὶ δύνανῆ, ὡς εἴπομεν ἤδη... ἰσαρίθμως 25 γεωμετρυὼ ἀρχαὶ αὐταὶ μέν εἰσι πᾶσαι γεωμετρίας, ἄλλη δὲ 
τοῖς συμπεράσμασι συναύξον; ᾧ αἱ προτάσεις, μονάδι μόνη πρὸς ἄλλην χρησίμη θεωρίαν, «. ὅτι δὲ ἐδ’ ὅτω, φησίν, ἐνδέχεϑ,, 
πλεοναζυσῶν τῶν προταίσεων, διὰ “ὃ »π᾽ ὃν πρῶτον συλλογισμὸν ἢ τῦτο δῆλον ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων. -δέδευκἢ 25. ὅτι αἱ 
δεῖν πάντως δύο προτάσεων ὠσῶν ἣν συμπέρασμα γίνενχ, εἰ δὲ ἀρχαὶ συγγενεῖς εἰσὶ τοῖς ἀπ᾽ αὐτῶν, τὰ δὲ πρώγματα διάφορα. 
ὅτως ἔχυσιν αἱ προτάσεις πρὸς τὰ συμπεράσματα ὥςε ἢ διπλα- τοῖς γένεσιν, ὥςε. ᾧ αἷ. ἀρχαὶ διάφοροι τοῖς γένεσι" διττῶν δ 
σίως αὐτῶν εἶναι, εἰ μέσος ἐμβάλλοιτο ὁ προσιὼν ὅρος, ἢ μονάδι 30 ὠσῶν τῶν ὠρχῶν, ὡς δέδευκἢ, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις, αδὴ δέ εἰσιν 
πλείως, εἰ ἔξωθεν προςίθοιτο, πῶς αὐτὸς ὁ ̓ Αριςοτέλης φησὶν αἱ κοιναὶ ἔννοιαι, ἢ περὶ ἃ αἱ ἀποδείξεις" αὖῇ δὲ εἰσιν αἱ ἄμεσοι 
ὅτι αἱ ἀρχαί, τυτέςιν αἱ προτάσεις, καὶ πολλιᾷ ἐλάττυς τῶν συμ- ἀρχαὶ ἤγυν προτάσεις, ἐξ ὧν αἱ ὠποδείξεις αἱ αὐταί. ὰ φημὶ δὰ 
περασματων; καίτοι ἐδείχθησαν πλείυς σαι. φημὶ ὧν ὅτι Κἡὶ ὅτι πᾶσαι αἱ κοιναὶ ἔννοιαι τῇ αὐτῷ γένυς εἰσίν, ἀλλ᾽ ὅτι πᾶσαι αἱ 
προέκειτο αὐτῷ περὶ τύτων ἀκριβολογῆσαι, ὅπως ἔχωσιν, ἀλλ ἐπιςῆμαι χρῶνἢ αὐταῖς. ἰά. ἔ. 71 ὃ. 
ἐπειδή τοι ἀόριξα εἶναι τὼ συμπεράσματα ὸ ταύτη ἄπειρα 35 δόξαν φησὶ τὴν ἀληθῆ" ταύτην γ) βυλεῦ διακρῖναι τῆς ἐπι 882 
ὡμολόγη, ἠρκέθη τοσῦτον μόνον εἰπών, ὅτι εἰ μὴ πολλῷ ἐλάτ- ςήμης" τῇ ἣ ψευδεῖ δόξῃ κατ᾽ δὲν ἔοικεν ἐπιςήμη, ἰὰ. ἃ, ὃ" 

Ζ τὸς ἦσαν, ὑχ οἷόν τε ἦν κοινὰς εἶναι τῶν ἐπιςημῶν τὼς ἀρχαῖς. εἰπὼν ὅτι ἕςι τινὰ ἀληθῆ, Μροσεθηκε" ὰ ὄντα." ὁ ᾿᾿. 88 

στο ῶς Φ2 ἰὰ. ζ. 70 ὁ. ανδρος ἐξηγόμενος τ δ χωρίον φησὶν ὅτι διὰ τῶτο προσέθηκε “ἢ ἘΣ 
δὲ 88 ἀδύνατον ἐπὶ πάσης ἐπιςήμης τὰς αὐτὰς ὧνι ἃ ἀρχάς: ὧν ὄντα," ἐπειδὴ ᾧ ἐπὶ τῶν μὴ ὄντων ἐςὶ “ὃ ἀληθές, ὡς ὅταν εἴπω 
«τ Ἰλκυσνγ ΤΑ ἐνδεχόμενα τὰ συμπεράσματα, τύτων ἐκ ἔσονἢ αἱ ἀρχαὶ (0 ὅτι ἐκ ἔςι τραγέλαφος. ἔλεγε δὲ ὁ φιλόσοφος μὴ καλῶς λέγειν 

. ἀνωγκαῖαι, ἐδ’ ὧν ἀναγκαῖαι, ἐνδεχόμενα. ἰά, . 71. τῶῦτο “ὃν ᾿Αλέξανδρον. ὑ δόξης, φησί, ὃ τὰ τοιαῦτα εἰδέναι, 
885 ἔτι φησίν, εἰ ὕὅτω λέγοι τις εἶναι τὰς αὐτὰς ἀρχὰς πασῶν ἀλλ᾽ ἐπιςξήμης" ᾧ )ὲ μὴ ὃν ἢ ἀληθῶς δὲ λεγόμενον ὅτι ἐκ ἔςι, 
10. τῶν ἐπιςημῶν ἐχ ες ἐκ τῶν αὐτῶν πάντα δείκνυν, ἀλλ᾽ εἶναι τῶτο ἀδύνατον ἄλλως ἔχεν" αὕτη δὲ καὶ δόξης ἀλλ᾽ ἐπιςήμης ἢ 

Εἰ διαφόρυς ἀρχὰς καθ᾽ ἑκάςην ἐ ἐπιςήμην, ἡ ἄλλως Κα τὰ ἰατρικὰ ὑπόληψις. ἐκ παραλλήλν ὧν ἔλεγε δεῖν ἀκώειν ὃ ἀληθὴ Κὶ ὄντα 
Ϊ θεωρήματα δείκνυε, ἄλλως δὲ τὸ γεωμετρικὰ ἄλλωρς δὲ ἄλλα, 45 ἐπὶ τῷ αὐτῦ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἐπὶ τῶν μὲ ὄντων ἐςὶ “ὃ ἡογκαῖῳ, 
ὅτῳ δὰ λέγοι τὰς αὐτὰς ἀρχὰς εἶναι τῶν ἐπιςημῶν ὡς ὅτι αὐταὶ μᾶλλον δὲ “ὃ ἀδύνατον, ἔςι δὲ ἡ “ὁ ἐνδεχόμενον (ὅταν ἃ δ πω 
ἑαυταῖς αἱ αὐταί εἰσιν, οἷον αἱ ἰατρρὼ ἀρχαὶ αὐταὶ ἑαυταῖς αἱ τρωγέλαφος ἐκ ἕςιν, ἀληθὲς εἶπον ἡ ἀδύνατον ἀμ ὅταν δὲ 
αὐταί εἰσιν, ὁμοίως ἢ αἱ γεωμετρίας ᾧ τῶν λοιπῶν, γελοῖόν τι εἴπω νῦν ὁ λιύομαι, νῦν ὁὶ βαδίζω, μὴ λυόμενος μηδὲ βαδίζων, 
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ἀληθὲς βὶ εἶπον μένον, μὴ ἐνδεχόμενον ἑώτοὶ εἶναι), δῆλον ὅτι τῷ ἀπορίᾳ τὴν λύσιν ἐπιτίθησι, κα ὼ φησὶν ὅτι κὶ τὸ αὐτῷ ἐνδέχεῦ εἶναι 
ἐνδεχομέμι μὴ ὄντος δόξα ἃ ἂν εἴη, ὑκ ἐπιςήμη. ὥςε χώραν δόξαν καὶ ὶὶ ἐπιξήμην, ὥσπερ ψευδῇ ᾧ ὠληθῆ ἘΝ ̓ἐνδέχεῦ τῷ αὐτῷ “ Ὡς τὰ 
ἔχει ἡ τῷ ᾿Αλεξανδρυ ἐξήγησις. ἰά. ἔ. 72. εἶναι. ἰά, 18.» 

τ βυλόμενος δεῖξαι ὅτι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα κα ἢ ἄλλως ἔχειν, ἔτι ἐπὶ παραδείγματος ὃν λόγον ποιεῖ κα ἢ φησί, ὃ αὶ ΣΝ 
35: μόνη τῶν λογικῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἡ δόξα καταγίνεϑ, διαί- δ λέγειν ὅτω τῷ αὐτῶ εἶναι τὴν ἀληδη ἢν ψευδὴ δόξαν εἰς τὰς 9 

ρεσιν ἡμῖν παραδίδωσι τῶν λογικῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, ἢ κα- αὐτὰς εἶναι ἀλλήλαις, ἄτοπον, οἷον τὴν λένε ἢ ὅτι σύμμετρος" 

λῆ τὴν μό τινα νῶν, τὴν δὲ ἐπιςήμην, τὴν. δὲ δόξαν. τὴν δὲ ἔςαι » ταὐὸν “ὁ ἀληθὲς τῷ ψευδέϊ. πῶς ὧν τῷ αὐτῷ ἀληθὲς 
| ἐπιςήμην διαιρεῖ δίχα, εἴς τε τὴν διὰ συλλογισμῆ γνῶσιν τῶν δόξα ἢ ψευδής; τῷ περὶ νι ὶ ταὐὸν ὑποκείμενον τὴν δια- 
ἐναγκαίων ᾧ ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἃ εἰς τὴν ἀναπόδεικτον ἐπι- μετρον. ἰὰ, ἔ, 73 ὃ. 
φήμην" τὴν δὲ ἀναπόδεικτον, ἥνπερ ὺ πρότερον διεῖλεν εἴς τε τὴν (0 ἕτερος 5 ὁρισμός, δηλονότι τῆς ἀληθῦς δόξης ἡ ψευδῦς, ἔτιϑ 
τῶν ἐὐσν, προτάσεων ὑπόληψιν ἢ εἰς τὴν τῶν κοινῶν ἐννοιῶν δόξης ᾧ ἐπιςήμης. ἰάὰ, ἴθ... 

“γνῶσι, ἐξ ὧν αὶ τῶν ϑμέσιν οἱ ἀποδεικτικοὶ συλλογισμοὶ Ὑίνονῦ, καλῶς προσέθηκε “ὃ “ ἅμα"" ἐν ἄλλῳ ΡῸ ἢ ἄλλῳ χρόνῳ ϑ9. 

καλεῖ ἀναπόδεικτον ἐ ἐπιςήμην. ὁμοίως δὲ ἢ Ξ τὴν δόξαν διαιρεῖ, ὡς δυνατόν. δυνατὸν δ πρότερον δυξαΐζεντας ὅ ὅτι καθ᾽ ὑποδρομὴν τῆς 
ἄδη φθάσαντες μεμα γῆν δέ φησι τὴν ἀκροτάτην τῆς ψυχῆς σελήνης ὁ ὁ ἅλιος ἐκλιμπάνει, ὡς ὑκ ἐξ ἀνώγκης τύτυ γινομένυ, {' ἰὴ ν ΩΣ 

δύναμιν, καθ᾽ ἣν ἡ τῶν θείων ἀντίληψις κῷ' τὰς καλυμένας ἁπλᾶς (5 ὥσπερ “ἐν ̓ Ἐπίκυρόν φασι δοξάζειν, ὕ, ὕξέρεν ἐπιςημονικὴν περὶ τύτυ ἴδε ἊΨ» 
ἐπιβολὰς γίεῦ. 1ἀ. 5. ͵ ὑπόληψιν κτήσα τοῖς ἀςρονόμοις ἐντυχόντα. ἰὰ. ἴ. 6. , ΤᾺ Φ 

88) λέγω γδ νῦν ἐν τῷ παρόντι τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιςήμης, ᾧ τὸς ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ ἣ εἶναι τὰ τύτυ δόξαν, ἐν ἄλλῳ ἐπιφήμην θυ ιν: 
ὁ ζρως “νωβίζομεν. Τβοαΐδε, ἢ. 9 δ. “" συμβαίνει. ἐν ᾿Ἐπικύρῳ ΩΝ δόξα ἦν ὅτι τῆς σελήνης ὑπο- Ὁ ἐβέυα. . 
ἜΡῚ οα ἰ γάρ τινι δόξη ὡμολόγνηἢ ὃ τὴν ἡδονὴν »ῷ' φύσιν εἶ; εἶναι ἐνέ- τρεχύσης ὁ ἥμος ἙΠΑΣ (ᾧετο ὃ αὐὴ δὲ ἐνδέχεςχ, ἃ ὃν ὶ ἄλλως 
ὅτ. γαιαν; “ἃ τοῦτον διαλεκτική ἐ ἐξι πρότασις ἄμεσος. Ιολ. ΡΒ]. 20 ἔχεν), ἐν Ἱππάρχῳ δ δ᾽ ἐπιξήμη τὴν δ᾽ αὐτὴν υὐτὴν ψυχὴν περὶ τὸ 

Ε72 ὁ. ὅ αὐτῷ καὶ Φ' τῷ αὐτῷ χρένῳ, ἀμήχανον δοξαῖζ εἰν τε ἡ ἐπίςαννζ, 
82 ἀκολυθήσει" ἀντὶ τῷ ἀναλύσει “ὃν συλλογισμόν, ως ἐ εἰς Ὑβοιαΐοι, ἢ 9 ὁ. 

15. τὰς ἀμέσως ἔλθη προτάσεις διὰ τῶν μέσων ὅ ὅρων. οἷον ἔς: δι᾿ φησὶν ὅτι καὶ τῆς πρρκαμέης ᾧ ἣν πραγματείας ὴὺ περὶ τύτωνϑθ» 

ἐνδεχομένων προτάσεων κατασκευάσαι ὅτι ἀθάνατοι αἱ ψυχαί, διαλαβεῖν, ἀλλὰ περὶ τινῶν ἢ Ἰθιᾶς περὶ τινῶν δὲ φυσυνῆς Ὁ 
τῶτον “ὃν τρόπον. πάντες ἄνθρωποι τιμῶσι τὺς τάφυς τῶν προ- 15 πραγματείας" προϑείημεν δ᾽ ἂν αὶ ἡμεῖς ὅτι περί τινων ὺ θεολο- 
γόνων, οἱ τιμῶντες τὺς τάφυς τῶν προγόνων θεραπείας ἕνεκα γίας. διείλεκἢ Κὶ ὄν ἐν τὴ ἠθοκῆ πραγματείᾳ περὶ φρονήσεως καὶ ὃ 

τῶν κατοιχομέγων τῦτο ποιῶσιν, οἱ θεραπείας ἕνεκα τῦτο ποιῶν». τέχνης (περὶ δ τὰ πρακτὰ καὶ ὺ τέρνη ἔχει κα Η φρένησιο), ἐν δὲ τῇ ἱ 
τες εἶναι τύτυς ἡγῦνἢ ὃς θεραπεύσσιν (ἐδεὶς δ ὃν μὴ ὄντα θερα- θεολογιχῆ, λέγω δὴ τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα, 
πεύσειεν ἄν)» εἰσὶν ἄρα τῶν κατοιχομένων αἱ ψυχαί, ἡ ὁ συνε- περὶ νῦ ὃ σοφίας, περὶ δὲ ἐ ἐπισήμης. ὸ δλανόίως αὶ ὺ δόξης ἐν ταῖς 
φθαρησαν τὸϊς σώμασιν" αἱ δὲ τῷ συΐματι φθαρέντι μὴ συμ- 30 λογικαῖς ὼ φυσικοῖς πραγματείαις" δὲν δὲ χεῖρον ἴσως ὀλίγα 
φθαρεῖσαι ἀλλ᾽ ὅσαι μὲ τὴν ἐκείνω: φθαρὼν ἀθάνατοι ἂν εἶεν" αἱ περὶ αὐτῶν εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι. ΤοΒ. ΡΒ]. ἢ, 78 ὁ. : 
ψυχαὶ ἄρα τῶν ἀνθρώπων ἀθάνατοι. 1ὰ. 18. εν τφυσικὴν θεωρίαν λέγει ἃ τὴν περὶ τῶν φυσικῶν πραγμαάτωνϑθ» 

8: τυτέςσιν, εἰσεξ ἑ ἐπισήμων μέχρι τῶν ἀμέσων ἀνιὼν ἰὶ μόνον διαλεγομένην, ἣν ἰδίως παλόμεν φυσιολογίαν, ἀλλ᾿ ἁπλῶς τὴν" 
τι ὅτι εἶδεν ἀλλὰ ᾧὶ ὁ διότι" ὅτω δ καὶ ὺ ὁ δοξάζων διὰ τὴν αὐτὴν περὶ τῶν ὄντων διαλεγομένην ἣ ὄντα ἐςίν, εἴτε φυσικὰ εἶεν ταῦτα 

αἰτίαν. ὅτι ὃ τῶτο φησί, δῆλον ἐξ ὧν ἐπήγαγεν. ὥσπερ γαίρ, 35 ἢ ὑπὲρ ταῦτα. ἰὰ. ἢ. 74. 
φιί, ὰ ὅτι δοξαςοιῶς εἰδέναι, ὅ ὅτω ἡ “ὃ διότι" ὁ γ5 σύνδεσμος ὰ “ν ἀσκέστῳ χρόνῳ" ἀντὶ τῷ ἐν ἀκαριαίῳ, ἐν ᾧ ᾧ ὀίχαϑου 
ὁ γάρ αἰτιολογικός ἐφ. εἰ Α ὁ μέσος ὅ, ὅρος δι᾿ ὃ ὁ συλλο. τῷ σκέψανχ, ἡ εὕρεσις τὸ μέσωι γίνεθ. ἢ τὰ παραδείγματα Ἶ᾽ 
γισμὸς ἐνδεχόμενος εἴη, τῦ. ὅτι ἐσὺ ἡ ἡ δόξα, εἰ μότοι ἀνε γκεῖος, δῆλα. [ἰἀ. 10. 

᾿ τὸ διότι ἐςὶν ἐπιςήμη. ὥσπερ ἦν τῷ ὅτι ἐςὶν ἐπιςήμη ἢ τὸ διότι, ὁ ὀγχίνυς, φησίν, ὁ ἰδὼν τὰ ΓΝ ἐγνούίρισε τὰ μέσα, ἅἄπερδθ5 
ὅτω δὴ ἡὶ τῷ δοξάζειν. εἰ ἦν ἐνδέχεἢ “ὃ αὐὸ ποτὲ βὶ δι᾽ ἀμέσων εἰσὶ τὰ αἴτια ἡ τῶν ἄκρων συναγωγά. ὃ διάγραμμα ἐφεξῆς Ὁ 
ἐναγκαίων γνῶναι ποτὲ δὲ δὲ᾽ ἐνδεχομένων, “ἃ αὐὸ ἄρα ἔςι ἡ τίθησι, τίνα τε τὰ ἄκρα ὶὶ τί “ὃ μέσον ὃ ἐγνώρισε. σαφῆ δὲ 
δοξάσαι ἡ ἐπίς ον, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἰὰ, {.73. .. τὰ λεγόμενα, ᾧ ἤδη ἡμῖν εἰρη... ἰά. ἔ, 74 ὃ. ὶ 

ὅθο προσυπαχυςέον δὰ διότι͵ τυτές: τῦ διότι δόξαν ἔξει. εἰπὼν . ὅταν τις ἰδὼν ἣ ἢ τῶν: τὰ ἄκρα ἀλλήλοις ἐνυπάρχειν εὐθῦρῖοι. 

2» Σ ὅτι δοξασει ᾧ ἐκ ἐπιςήσεῦ ἀληθῶς, ᾧ “ὁ ὅτι. ὦ ἃ διότι, πρὸς. ὃν μέσον νοήσῃ, ὅτος λέγεῦ ἀγχίνυς εἶναι, ἢ τοιαύτη δυγαμίς 5 
αὶ διότι “ὁ συνεχὲς τὰ ἑξῆς ἐπήγαγεν εἰπὼν ἐὰν Αι διὰ τῶν ἀμέ- 45 ἐςιν ἡ ἡ ἀγχίνοια, οἷον ἀνάλυσίς. τις σα τὸ συμπεράσματος εἰς 

σων δοξάση, “ὃ διότι δηλονότι. 1ά. 8... τὰς πρστείσεις ὶὶ εὖ εὕρεσις ταχεῖα τὸ μέσυ. Ὑμιεπιίει. ἔ, 9 ὁ. 
894 ἀπορήσας ὅ' ὅτι τὸ αὐτῷ εἰ ἐνδέχεῦ δέξαν κα ἢ ἐπιςήμην “να, ο Ἐν αὶ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῆς ᾿Αποδεικτικῆς ἐδίδαξεν ὡς οὐετν 
πῶς ὀχὶ ταὐὴν ἐπιςήμη ἢ δόξα; νῦν ἐν τύτῳ τῷ ἢ μέσῳ τῇ Ἰπαονς, ὶὶ τί ἐςιν ἀπόδειξις ἢ διὰ τίνων προτάσεων αὕτη γύεῦ, 5 
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ἔτι ᾧ τί διαφέρει ὁ ἀποδειιτοιὸς συλλογισμὸς τῶν ἄλλων συλλο- δὲ αἴτιον ὃ ὁρισμός, ζητεῖ περὶ ὁρισμ καὶ κῷὸ προηγύμενον λόγον, 
γισμῶν, ἢ ὅτι ἐν Κα τοῖς ἄλλοις συλλογισμοῖς ὁ μέσος αἴτιος ἥν ὡς ᾿Αλεξανδρῳ δοκεῖ τῷ ̓ Αφροδισιεῖ, ὃς ᾧ ν Θεόφραςον αὐὸν 
τῷ συμπεράσματος, καὶ μὴν δὲ ὶ τῦ πράγματος, ἐν δὲ τῷ ἀπο- ἐπιφέρε μάρτυρα, ἀλλὰ κφ' δεύτερον λόγον ἡ »π' συμβεβηκὸς 

δεικτικῷ συλλογισμῷ ὁ μέσος αἴτιός. ἐςι ἢ τῷ συμπεράσματος ζητεῖ περὶ ὁρισμᾶ. εοἀ. 1917 ἴπ τηᾶτρ. ἔ. 257 εἰ 272. . 
ὶὶ τὸ πράγματος, ἢ λοιπὸν ἔδει διδάξαι ᾧ περὶ τῷ μέσυ, πῶς 5 ἐν σκοπὸν τῷ δευτέρα βιβλίυ τῶν Ὑςέρων ᾿Αναλυτικῶν τῷ 
ἐςὶν αἴτιος τὸ πρείγματος, ἡ διὰ τῶτο ἰδίαν διδασκαλίαν ἢ περὶ ᾿Αριςοτέλες περὶ τῷ ὁρισμῶ εἶναι ὁ ̓ Αλέξανδρος εἴργργιεν. ἐπὶ 
τῷ »πὶ τὴν ἀπόδειξιν μέσυ ποιεῖ, ἐπεὶ αὶ ἐν τὴ ἀρχῇ τῇ βιβχω γαρ, φησί, δύο λόγοι τῆς μὲ' λόγω ἡ διανοίας θεωρίας, ὃ Κι δὲ 

ὁ περὶ τῶν τεσσάρων λόγος {πημάτων ἐδὲν ἄλλο ἐ ἐξν ἀλλ ἢ ἑρισμῶ ὁ δὲ δι᾽ ἀποδείξεως, περὶ ἐπιςήμης εἰπεῖν ἐξ ἀρχῆς προ- 
κατασκευὴ τῷ δὲϊν ζπῆσαι κα ὃ ἐξετιίσαι περὶ τῷ νῷ τὴν ἀπέδειξιν θέμενος, ᾧ τὴν ἀπόδειξιν παραδὲς πρότερον τί τέ ἐςι ὶ πῶς γί- 
μέσυ, ὡς ἂν ᾧὶ ὅτος μετ᾽ ἐπιφήμης λαμβαάνη. τεσσάρων δὴ 10 νεῖ, νῦν διδάσκει ᾧ περὶ ὁρισμῶν. ἡ ἕτεροι δέ τινες τῶν μετὰ» 
ἔντων καθόλει τῶν ζητημάτων, ἐν ἑκάξῳ τύτων περὶ τὸ μέσυ γενεςέρων ἐξηγητῶν περὶ τῆς τῷ ὅρυ κατασκευῆς τ ὑτῆῖδα 
ἐςὶν καὶ ζήτησις, ᾧ ἐπεὶ ὅτος ἀναγκῖος ὁ μέσος ἐςὶν ὡς ἐν ἀρχῇ τῷ ᾿Αριςοτέλει-  προκεϊεχ,. δοκεῖ δὲ ταῦτα πρὸς τὴν ἐπιγραφὴν 

παντὶ Ὀπήματι τύτυ εἶναι τὴν ζήτησιν, ἔδει περὶ αὐτῶ κα κὰ ἀκαταλληλα: εἰ δ) ὅτος αὐτῷ ὁ σχοπές, ἔδει μὴ ̓Αναλυτοκὶὶ τὴν 
πάρεργον εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἰδίαν ποιῆσαι πραγματείαν. ἐπεὶ δὲ ὁ μέσος πρωγματείαν ἀλλ᾽ ὁρισικὰ ἐπεγραφεδχ, κα ἢ περὶ ὅρυ, ἢ ἄλλως πῶς, 
ὅρος ἐςὶν ὁ δρισμὸς ἐν τῇ ἀποδείξει, κῷ' συμβεβηκὸς διδάσκει περὶ (5 υὑς ἂν ἢ τῷ σκοπῷ ἡ ἡ ἐπιγραφὴ συνῳδός. νῦν δὴ αἱ αὶ ἐ ἐπιςῆς- 
ὅρυ" κυρίως γδ διδάσκει περὶ ὁρισμῶ ἐν τῇ ἑβδόμῳ τῆς Μετὰ τὰ μὲ αὔθ πρὸ: ἀλλήλας ἀντιδιήρην), μόνα δὲ φωλυκεῷ τε ὃ 

ᾧυσικὰ πραγματείας, ἐνταῦθα δὲ ἐχ ὡς περὶ ὅρυ διδάσκει ἀλλ ὁριςικήν, ὃ ὑτεραι ἀλλήλων τῷ εἴδει εἰσίν... τεσσάρων δὲ 
ὡς περὶ αἰτίν ἡ μέσυ. ἐπεὶ δὲ ἡ ἀπόδειξις ἀνάλυσις λέγε, τῶν μεθόδων ὀσῶν κῷ γένος δι’ ὧν πᾶσα διδασκαλία ἢ μάθησις 
μέρος δὲ τῆς ἀποδείξεως ἡ παρῶσα πραγματεία ὡς περὶ τῷ μέσυ ἐπιςημονικὴ παρα γίνεϊ), ὁριςικῆς τε ἡ ἀποδεικτικῆς, διαιρετικῆς τα 

τὸ ἐν αὐτῷ διδάσκυσα, διὰ τῶτο ἢ ἡ παρῦσα πραγματεία ᾿Ανα- 20 ἢ ἀναλυτικῆς,. ἐκ ἂν δικαίως περιτὸν δόξῃ ἐν τῷ περὶ ἀποδεί- 
λυτικὰ ἐπιγέγραπῷ). .«. ἢ ἦν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπιγέγραπῷ ξεως λέγειν ἢ ὁρισμῦ, εἰπεῖν ἁπλῶς περὶ τῶν τεσσάρων τί τέ εἰσι 

᾿Αναλυτικα, ἢ διότι ἐν τῇ ἀποδείξει ἃ κῦρος ἔχιι ὁ μέσος ὅ ὅρος, ἢ διὰ τί, τί τε “ὃ ἔργον ἱκάςῳ ἡ πῶς πρὸς ἀλλήλας ἔχύσν: 
ὅτος δὲ ὃ μέσος ὁρισμές ὁ ἐςι τὸ πρώγματος, ὁ δὲ ὁρισμὸς ἐξ Εὐερώτιορ ὑπομνήμ. Ἔ, 1. 

ἀναλύσεως εὑρίσκεῦ. ὁρῶν ᾿ ὴν ἄνθρωπον, ἀναλύω τῶτον εἰς ἵνα τῷ σκοπᾷ τῷ προκειμένυ βιβλίν παρακολυθήσωμεν ᾧ 
τὰ ἐξ ὧν ἡ φύσις συνίςαζ, ἤγουν ὃ ὃ λογικόν, τ θνητόν, “ὃ νῦ ἡ 25 τῇ γριφυδει τῷ ῥητῶ ἐπαγγελίᾳ, φέρε ὥσπερ κοινὰ θεμέλια τῆς 
ἐπιςήμης δεκτικόν, ᾧ ὕτω λαμβάνων συνίςημι “ὃν ὁρισμόν. ἀνά- τῷ ῥητὰ ἐξηγήσεως προλάβωμεν τὰ περὶ τῶν δ΄ διαλεκτικῶν. δ΄ 
λυσίς ἐςιν ἡ ἀπὸ τῶν μερικῶν ἡ καθ᾽ ἕκαςα ἐπὶ τὰ καθόλυ ἄνο- γάρ ἐσι τὰ προσπαρακείμενα, ἀλλήλοις, τί ἐςιν, εἰ ἕξιν, ὁποῖον τί 
δὸς ἄχρι ἢ αὐτῷ τῷ γενικωτάτυ. ἕςιν ἀνάλυσις ᾧ ἡ ἀπὸ γνως ἐςι ἡ διὰ τί ἐςιν" ταῦτα γδ ἐπὶ τῆς τελείας τῷ διδασχομένυ δι- 
τινὸς εἰς τὰς ἀρχὰς ἡ εἰς τὰ αἴτια ἐπάνοδος, ἐξ ὧν “ὃ εἶναι ἔχει δασκαλίας προπαραλαμβανεῖ,, οἷον εἰ ἔςιν ἡ λογικὴ ψυχὴ ᾧ τί 
αὶ ὃ γνωρίζ ὗς, καθ᾽ ὃ σημαινόμενον τῆς ἀναλύσέως ἡ ὠπόδει- 30 ἐξιν. τύτων δὲ τῶν προβλημάτων ἁπλώόςερω ὃ εἰ ἔςι ἢ “ὃ τί 
ἕξις ἀνάλυσις λέγε. ἀναλυσίς ἐςι ἡ ἡ ἐκ τῶν αὐτῶν ἡ ὑξέρων ἐςι, συνθετοιώτερω δὰ “ἃ διὰ τί ἐςι ἢ “ὃ ὁποῖόν τί ἐςι... ἢ ἐν 
ἀναδρομὴ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ᾧ τὰ αἴτια, ἐξ ὧν τὼ αἰτιατὼ τὴν σύ- τύτοις ἡ προκειμένη πέρας εἴληφε θεωρία. ἐπειδὴ μεμαθήκαμεν 

᾿ (μασιν ἔχει. εἴληπῇ δὲ ἡ ἥ λέξις μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν ἀποδήμων τὰ περὶ τῶν δ΄ ἠροβλημάτων, φημὶ τῷ εἰ ἔςι, τῷ. τί ἐςι, τῷ 

αὶ ἀναςραφέντων εἰς τὰ οἰκεῖα, ᾧὶ ἡ εἰς τὰ οἰκεῖα ἀπὸ τῶν ξένων ὁποῖον τί ἐςι ἡ διὰ τί ἐςι, φέρε δὴ ἀκολυίθως ἢ; ὃν σκοπὸν τῷ 
ἐπάνοδος ἀνάλυσις λέγε. λέγε ἀνάλυσις ᾧ ἡ ἀπὸ τῶν συν- 35 βιβλίν ζητήσωμεν. σκοπὸς Ρ τῷ βιβλίῳ περὶ ὁ ἑρισμῶ, τῦτο δὲ 

θέτων ὁδὸς ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ ἐξ ὧν συνετέθησαν. ἔςι δὲ πὐκλεγισιας διότι ἜΤΙ ἀποδείξεως ὁ σκοπός, αἱ δὲ κυρίως ἀποδείξεις ἐκ τῶν 

ἀνάλυσις εἰς τὲ χήματα" ἀναλύομεν 5 “ον συλλογισμὸν εἰς τὰς καθ᾽ αὐτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων λαμβανονῆ, δύο δέ εἰσι 
προτάσεις ἢ τὸς ὅρυς. Ιοῖι. ΡἈ]]. ἢ. 75. τὸ καθ᾽ αὐὴ οἱ τρόποι, ὡς εἴρη, ἣ ὅτε ἐν τῷ ὅρῳ ὃ ὑποκείμενον 

διαλαβὼν ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῆς ̓ Αποδει- συμπερίλαμβανεῖ (ὁριζόμενοι γδ τὴν σιμότητα φαβ' κοίλανσιν 
κτικῆς περὶ ὠποδεικτικῶ συλλογισμῦ ἢ ἀποδεικτικῆς ἐπιςήμης, ἢ 10 ἐν ῥινί, ᾧ “ὁ ὑποκείμενον. τῇ σιμότητι, φημὶ δὴ τὴν ῥῖνα, ἐν τῷ 
διαταξάμενος περί τε τῆς φύσεως τῆς ἀποδείξεως ᾧ ἐξ οἴων προ. ὁρισμῷ συμπεριλαμβάνομεν), ἢ ὅτε αὐὸ “ὃ γένος ἐν τῷ ὁρισμᾷ 
τάσεων ὁ ἀποδεικτικὸς ὀφείλει πλέκεοςς συλλογισμός... ἢ κα εἰσάγεῶ... ὸ ἐν τύτοις ἡ προκειμένη περαιόω θεωρία. “τὰ ζη- 

θόλυ πάντων τῶν πρὸς ἀπόδειξίν τι συντελεέντων προβλημάτων τύμενά ἐςιν ἴσα “ὃν ἐριθμέν»" ὺ προοίμιον περὶ τῶν δ΄ διαλέγεἢ 
ἐν τῷ διαληφθώτι πρώτῳ βιβλίῳ τῆς ᾿Αποδευκτι» προβλομμιάτων" τοσαῦτα γάρ, φησίν, ἐξὶν ἃ ζητῦμεν, ὅσαπερ γι» 

κῆς, ἐπεὶ ἐκ ἔφθη ὅλως ἐν αὐτῷ περὶ τῷ μέσυ μρηδῆναι ὅ ὅρυ, νῦν 45 νώσκοντες : ἐπιςάμεθα. καλῶς δὲ ὕτως ἐχρήσατο, ἡ ἐκ ἔφη ἐκ τὸ 
ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ τῆς ᾿Ἀβϑδεθνηονῆς ἥκει περὶ τῷ μέσα ἐναντίων, ὅσαπερ ἐπιςώμεθα τοσαῦτά ἐςι ἡ ἃ ζητῦμεν... τὰ 
διαληψόμενος" “ὁ 75 κῦρος ἐν συλλογισμῷ “ὁ μέσον ἐςίν. ἐπεὶ ζητύμενα... ἐπιςάμεθα .". ὅτι φύσει πρότερον. τῦ αὐτὸ 4ρ.- 
δὲ “ὃ μέσον ἐν ἀποδείξει κυριώτερον “ὃ εἰδικόν ἐξιν αἴτιον, εἰδικοὸν πτὸνν εἰς τὸ δεύτερον τῆρ ἀποδεικτεεῆφ οοὐ. 1917 ἔ, 257 544. 
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ὑ.,20ο. «αἴ τὴς κυρίωρ ἀποδείξεως τὸ οΟΤὶ Κοι τὸ διοῖς συναναφοινε ἵν. 

ὙΣΤΕΡΩΝ. ΑΝΑΛΥΤΊΙΚΩΝ. ΄ 244 

᾿ ὅτε τῆς ᾿Αριςοτέλως μεγαλονοίας ὅτε τῆς ἡμετέρας ἀθενείας ὁ καὶ ἐπὶ μέρυς ὃ ὅτι ἐςὶ ζητεῖ, ἃ δὲ ἁπλῶς ὃ εἰ ἔςιν. ἰά. ἴ5.. 906 
ἐπιλαθόμενοι ὅτε πολιὺ πρότερον τῶν “ὃ παρὸν ἐξηγησαμένων κα- Αἐπὶ μέρυς δὲ λέγει ἐκεῖνο ἣ ὅτι εἰς δύο μερίζ εἢ πράγματα Ἔ 

ταγνόντες ΕβΜεν σφᾶς ἑαυτὸὺς εἰς “ὃν βάρεντα πόνον καθήκα- (ἐξ ὅσων γάρ τι σύγκειῦ, ᾧ μερίς ἢ εἰς τοσαῦτα), ὡς εἶναι “ἃ 

μεν, ἀλλὰ “ὁ ' ὅλον εἰπεῖν γυμνασία τις ἡ πεῖρα τῆς ἡξατέραν ἐπὶ μέρυς ἀντὶ τῷ μεμερισμένως, ὥς φησιν ̓Αλέξανδρος, ὅπερ ωῇ ἤχας }.,γ" 
περὶ ταῦτα ὃ πρᾶγμα ἰχχύος, ἔπειτα ὠδὲ τῦτο ἀπὸ γνώμης 5 ἀρχόμενος τῷ βιβχν ἀριθμὸν εἴρηκεν, ἢ ὡς Ἢ αὐὲς ἢ τῶτό φησιν, ἐν 
᾿Αριςοτέλωες ἐκλέγειν ἡ ἀποσημειῦος ὡς ἔκαςα" ᾧ ἄλλως δὲ ὅτι ὁ ζητῶν εἰ τῷδε τόδε ὑπάρχει, εἰ τόδε τῶδέ τί ἐςι ζητεῖ, 
χαριέξερον πεφύκασιν ἄνθρωποι τοῖς ἐπιτομωτέροις ὁμιλεῖν τῶν οἷον εἰ γένος τῦϑε, ὡς εἰ ὁ ἄνθρωπος ζῷον, ἢ ἥ συμβεβηκὸς τῦδε 
λόγων ἢ τοῖς μακροῖς ᾧὶ πλατυκωτέροις, ᾧ μάλιςα ὁπόταν ὑπὶ ὡς ἡ χιὼν λευκή, ἢ εἰ πάθος τῶδε ἐςίν, ἢ ἡ σελήνη ἐκλείπει. 

σμήνος τύχωσι προκατειργασμένοι βιβλίων. Θεοδώρν τῦ πτωχοπρο- Ἐοροὶ. ἢ. δ. 
δρόμο παράφρασιρ εἰς τὸ ὕξερον τῶν γέρων ᾿Αναλυτικῶν ᾿Αμε. ἀυδ6 οχὶξ 10 ὅτι ἐν ταῖς ἀῥάλ μὲ Ὀπήσεσι ἃ αἴτιον ζητεῖ, ὅ, ὅπερ μέσονθοα 

ἕπ δες (Ε. 324): ἀλλ᾿ ὕὅτω Κὶ ἡμῖν τὰ κτ' τὴν παρῶσαν σκέψιν ἐςίν" ἀλλ᾽ ἐπὶ Κα τῦ ὅτι ἔςι αὶ εἰ ἔςι, “ἃ αἴτιον ζητεϊἢ, ἐπὶ δὲ τὸ δ' 
᾿Αριςοτέλως ἐγκείμενα σκῶλα ὡς οἷοί τε ἦμεν διυμαλίδαἢ" “ὃν τί ἐςι ᾧ διὰ τί ΑΝ τί ὃ αἴτιον. ᾿Αποηγπαι. ἔ. 102. 
δὲ παρόντα λόγον συγγνώμοσιν εἴη ἐντυγχάνειν διαιτηταῖς. οοὰ. ὲ δὲ ̓  ἐν μὰν ἢ μή" τῶτο δηλοῖ, ὡς ἄρά γέ ἐςΐ τιςϑ0ω 

. Ἀερ- 1917. αἰτία τῷ εἶναι τὴν ὙΤ. μέσην ἢ ἐκ ἔςι (έγτρυ, δ. λόγον ἐπέ." 

“ὅσα 50 ἐπιςάμεθα" ἀντὶ τὸ ὅσων ἐπιςήμην λαμβένο- 45 χει)" καθ᾽ ἧς γῆς ὰ καὶ αἰϑηὸν κατηγορεῖ τ συμβεβηρός, ! 

ὁ ὃ ἃ ἤδη ἐπιςάμεθα, ταῦτα ζητῦμεν, ἀλλὰ ἃ γνῶναι δὲ ἐν τῷ μέσῳ εἶναι τόπῳ καθ᾽ αὐτό. “ὃ δὲ ἔχειν τὰς δύο πλευ- ἡ ᾿ 
ἐλομο. Αποηγῃ. ἢ 102... ρὰς ἀνίσως ἥγυν μείζυς τῆς μίας, κ΄ συμβεβηκός. συνηρίθμησε ἡ 

τύτων “ὁ εἰ ἐἾ ἢ ὃ τί ἐςιν εἰσὶν ἁπλᾶ, ἃ δὲ ὅτι ὺ ὰ διότι δὲ ταῖς ὀσίαις ὃ τρίγωνον ὡς Μμαθηματοοὴν ἐσίαν- τῶν ἢ) ὑσιῶν 
σύνθετα. ἐκεῖνα ' δ περὶ ἁπλῶ τινὸς ᾧ ἑνὸς ὅρυ τὴν ζάτησιν αἱ μέν εἰσι Ὅτε υς ὁ νῦς ἡ ἡὶ ψυχή, αἱ δὲ αἰολητικαί, ὡς ὁ 

ἔχυσυ, οἷον εἰ ἀῶ τις αἰτία τῆς ὑπάρξεως τῆς σελήνης, ὃ εὑρόν- 20 ἸΣωκράτης κα ἢ ὁ Πλάτων, αἱ δὲ διανοηταί, ὡς ὃ τργωονιν ἡ τες 

τες ὅτι ἔςι, ζηῦμο ὺ διὰ τί “ὃ ἐκλείπειν ὑπάρχει τῇ σελήνη." ὃ τρώγωνον. ΙοΒ. ΡΒ]. (. 76. 

ὅτι ᾧ ὁ διότι ὡς ἐπὶ σύνθετα ᾿ν ζήτησιν ἔχοντα προέταξε τῦ εἰ λόγος δέ ἐςιν ἐν ἀριθμοῖς ϑεωρόμενος ὁ ὁ ἐπίτριτος, ὃ ἡμιόλιος ον 

ἔς: αὶ τί ἐςι, τῶν ἐπὶ ἁπλῶν τὴν ζήτησιν ἐχόντων" ἘΠΕ δ ὺ ὁ διὰ πασῶν. διὰ πασῶν δὲ λέγω ὁ ἐν διπλασίονα λόγον, ὅταν 5; νος, 
ἡμῖν ἢ γνωριμώτερα τὰ σύνθετα, ὡς τὴ φύσει τὰ ἁπλᾶ. ἀντὶ ὁ βαρὺς φθόγγος περιέχῃ ὃ ἂν ὀξύν. ἐν ἐπίτριτον ἔχει λόγον, ὅταν Ἐπὶ ΤΟΙ ἐδ 
δὲ τὸ εἰπεῖν “τί εἰσὶ σύνθετα προβλήματα ζητόντες᾽ εἶπε “ὃ “εἰς 25 ὅλον ἔχη ἡ ἐν ὀξὺν ὰ ΟῚ τρίτον αὐτῶ. ἰά. ἔ, 76 ὁ. ΣΙ Δ: Ν Φ “ 

ἀριθμὸν θέντες "" ὁ Ω ἀριθμὸς ἐκ συνθέσεως καὶ ὺ πλήθυς μονάδων ὼ αὶ λέγω ὅτι “ὃ αἰϑ)άνεος τῆς αἰτίας ταὐὸν ἂν ἦν ἴὰαὶ ἐπίτϑοο 
συνίςα), ὡς ἡ δυὼς ἢ τριοΐς, ἢ δὲ μονὰς ἁπλὴ ἐςίν" ἡ διὰ τῦτοτά ταῦ, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ τῷ αἰϑ)άνεο, τ᾿ καθόλω ἂν ἐγένετο ἡ ὃ ἐπί- 5. 

ἁπλᾶ προβλήματα λέγεῦ μεναδοιὰ αὶ ὁ ἑνιαῖα. Το. ΡΆΪ]. (. 75 ὁ. φαῦχ, ζητῦντες ἃ Εὶ ὃν ἃ διότι “ὁ ὅτι γνώριμον ἔχομεν, ἀποδει- 
μὴ θορυβείτω δὲ ἡμᾶς εἰ ἑτέραν ἐν τοῖς Τοπικοῖς τῶν προ- χνύντες δὲ “ὃ ὅτι, ἃ διότι πάντως συνεξευρίσκομεν" ἐπὶ ᾿ τῆς 

βλημάτων τὴν διαίρεσιν πεποιήμεθα." μόνον δ ἐκεῖ τῶν διαλεκτι- 3) κυρίως ὠποδείξεως τῶ ὅτι ᾧ “ἃ διότι τυνδχαίψαι εν. εἴπερ ὀρθῶς ᾿ 

φιυ παῤ εις ἐρρήθησαν αἱ διαφοραί. ἅπαντα δὲ ἐκεῖνά ἐλέγετο ἐπὶ ΞΕ ἐβη πτύν μέσον αἴτιον ἐἶναι, εἶναι μὴ τῷ πὴ δε Ὶ 

ἐςιν ἐν συνθέσει ἢ μόνῳ τῷ τρόπιυ τῆς προτάσεως διαφέρει" ἢ ράσματος μόνον ἀλλὰ ἢ τῦ πράγματος. Ὑπεπιΐει. ἢ, 10. 
Ἰ 18 ὡς γῶος τόδε τῷδε ὑπάρχει ἢ ἧπερ ἴδιον τόδε τῦδε ἢ συμβε- τῶτο λύσις ἐςὶν ἐνςάσεως. ἴσως γάρ τις ἠπόρησεν, εἰ ἦθ04 

βηκὸς τόδε τῷδε, ἢ εἴπερ ὁρισμὸς τόδε τῶδε" ἢ 7 ἂν ὑπὲρ ὁρισμῶ ἔκλειψις τῆς σελήνης ἐςὶ πρῶγμα ἐπιςητόν, “ἃ δὲ ἐπιςηὸν ᾧ δ 
ζητῶμεν διαλεκτικῶς, πρότασιν αὐὲν ποιήσαντες ὅτω ζητῶμεν, 35 αἰο)ητόν ἐςιν ἕτερα ὡς ἢ ἡ ἐπιςήμη ᾧ ἡ αἴδϊησις, πῶς τὴν ἔκλει- 
οἷον “ἄρ᾽ ἐςὶν ἡ ψυχὴ ἀριθμὸς ἑαυὸν κινῶν, ὡς ἐνόμιζε ἘΞενοκρας ψΨιν ἐπιςητὴν σαν φασιν εἶναι αὶ αἰαϑητήν; φησὶν ἦν, αὶ λέγω τὴν 

δ, ὅταν δὲ ἐπιςημονικῶς μετίωμεν “ὃ τί ἐςιν, ἐδέπω πρότα- καθόλω ἔκλειψιν τὴν ἀεὶ γινομένην διὰ τὴν ἀντίφραξιν αἰϑ)ητήν, 
σις ἡμῖν ὃ ζήτημα. ἀλλ᾽ ἐδὲ “ὃ διὰ τί ἐςι πρόβλημα διαλεκτι- ἀλλ᾽ αἰο)ητὴν λέγω ἔκλειψιν ἣν νῦν ὁρῶ γινομένην. Τοῖι. ῬΆΙ]. 

κόν" αὶ ἡ) δίδωσιν ὁ πυνθανόμενος ἑλέοχ, “ἃ ἕτερον μόριον τῆς ἀντι- ἢ. 76 ὁ. ᾿ 
φασεως" ἐ ἡ) ἐλέγχυ χάριν πυνθάνεῦ. ὙΒειυΐδι. ἢ, 10. 40 καὶ τανὺ δὲ “ὃ ἐκλεῖπον ἢ ἀντιφραττον, εἰ ἡ ἴσως ὅτως ἀπὸϑοω 

ἀναγκαία ἐςὶν ἡ καθόλα περὶ τῶν ζητημάτων παράδοσις. τῆς λέξεως φαίνεῦ, ἀλλὰ “ὃ Κ' σελήνη ὃ δὲ γῆ, ἢ ὃ Κ' ἥλιος ὡς 
ἐπεὶ δὲ ὦ ἄλλη τις τοῖς παλαιοτέροις ἐξηγηταῖς παραδίδοῦ, δέῖ δὲ σελήνη. Ἑαυριταξ, (, 8. 

μηδ᾽ ἐκείνην παραλιπεῖν" ὅσω 5 πλείω τὰ αἴτια ὠποδίδο),, το- μνημονεύσας τῷ διὰ τί, καθόλυ ἡ κοινῶς περὶ αὐτῶ λόγειϑος 

σύτῳ ἢ ὁ περὶ τῶν ζητυμώνων λόγος ἀναγκαιότερος ἀναφαίνεἢ. ὅτι διττὴ καὶ περὶ τῷ διὰ τί { ζήτησις. ᾿ ἢ ἡ ἁπλῶς ζήτησις κα ἢ ἐκ ἐν 
Ἑπεῖγαὶ. ἢ 2. 45 ὑπάρξει ἄλλω, ΕΙΣ ὡς ἧς ἐπὶ τῆς τῆς τῷ τί ἐςι ζητήσεως, ἢ ἣ τῶν ὑπαρ- 

Ε: εἰπὼν “ὁ εἰ ἔςι, “ἃ “ἁπλῶς" πῤεδίσία, δειινὺς αὐτῷ τὴν χόντων τισὶ “ὃ διὰ τί ζητεῖ, ὥσπερ ΜΝ ὧν εν πρλῤρ ἩδβδΣ 

Α3. δαφορὰν τὴν πρὸς “ὁ ὅτι ἔςιν, ὃ εἶπεν ἐν ἀριθμῷ ἡ ἐχ ἁπλῶς. δειγμάτων, διὰ τί δύο ὀρθαῖς “ὃ τρίγωνον ἴσον καὶ διὰ τί ἡ ἴρις κα 
μογτα. ἢ, 102. μεῖζον ἡμικυκλίν. τῦτο δὴ ἁπλῶς ᾧ μὴ τῶν ὑπαρχόντων τι 

ΗᾺ 
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γιὰξ διὰ τύτων λέγειν, ὅτι ᾧ ἐπὶ τῶν ἁπλῶς “ὃ τί ἐςιν αἴτιον, κατηγορηθήσε. εἰ δὲ ταῦτ᾽ ἐςὶν ἀληθῆ, “ἐν ἀποδεικνύντα “ἃ τί 
ἴςν αὐτοῖς “ὃ εἶναι, οἷον τί ἐςι τρίγωνον" τῶτο γδ αἴτιον τῇ ἦν εἶναι τῷ ἀνθρώπω ἄλλο τι δεῖ προλαβεῖν τὸ αὐτῷ ὃ τί ἦν εἶναι. 
εἶναι τῷ τριγώνῳ. Αποηγπι. ἔ. 102 ὃ. Ὑβεπιῖει. [10 2. 

90. δείξας ὅτι ἡ τὰ τέσσαρα ζητήματα περὶ τῷ μέσυ ζητῦσι, ὁ ὁρισμὸς ἴδιον λέγεϊ τῷ ὁριςῦ, ἢ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖ ).91.2 
᾿- ζητεῖ περὶ τῷ ὅρυ, εἰ δυνατόν ἐςιν ἀποδείκνυονς ὡς τόδε ἐςὶν ὁρισ- 5. εἰ συνδράμωσι ἡ ἄμφω ἐν τῷ αὐτῷ ἢ ἑνὶ ὁρισμῷ, δυναῶ ἀντι- Ἶ 

μὲς τῶδε, ᾧ τίς ἐςιν ὁ τρόπος τῆς ἀναγωγῆς, ἤγωυν ᾧ πῶς ἀνά- ςρέφειν ἢ ὁ ὁρισμὸς πρὸς “ἃ ὁριςὸν ἢ ὃ ὁριςὸν πρὸς “ὃν ὁρισμόν, 
γονῇ εἰς τὴν ἀπόδειξιν, ᾧ τίς ἐξιν ὅρος, ὶ τίνων ἐςὶν ὁρισμός. ᾧ ἀντικατηγορεῖοί, ἀλλήλων. “Το. ῬΒΙ. ἢ. 78. 
ΙοἈ.. ΡΆΠ. ἢ. 76 ὁ. ὅτι τῷ τί ἐςιν ἐκ ἔςι συλλογισμὸς ᾧ ἀπόδειξις. ὅτι ὁ δρισι- 

90) διότι ὁ αὶ συλλογισμὸς δείινυσί τι πάθος ὑπάρχον ἕν τιι μὸς ἴδιόν ἐςιν ἐν τῷ τί ἐςι κατηγοριίίμενον" “ἃ 5 ἄλλως ἴδιον 
ἧι ὑποκειμένῳ. ἰὰ. ἢ, 77. 10 συμβεβηκὸς ᾧ οὐκ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορύμενον. Αποηγπι. 

90)» Ζτῦτο λύσις ἐςὶν ἐνςάσεως ἢ ἀπορίας. ἴσως γάρ τις ἐζήτη-ς . 108 ὁ. 
15 σεν, ἄρά γε ἐκ ἔςι δυναὺν “ὁ αὐὸ γνῶναι ᾧ δι᾽ ὁρισμῶ ἢ δι᾽ ἐνταῦθα “ὃ “γαάρ" ἣ ἀντὶ τῷ δέ ληπτέον ἢ ἀντὶ τῷ δή, εἶϑι4 

ἀποδείξεως; ἀλλ᾽ ὑχ ἅμα ἤγυν ὡσαύτως, ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλον ἡ λάβης τὰ λήμματα ἀπηρτισμένα ἄχρι τῷ “ἀντιςρέφειν" εἰ δὰ ἴδ 
ἄλλον λόγον. ἰά. 1}. ἄχρι “ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖ, ὀφείλεις λαβεῖν “ὃ γ΄ α' κατω- 

90) ἴσως δὲ “ὃ “τῷ 5 ἑνὸς ἢ ἣν μία ἐπιςήμη" ἐχ ὡς λῆμμα ι5 σκεναςυκὸν τὸ πρὸ αὐτῶ. ἀλλὰ προθεωρητέον τῶτο. εἰ μέλλει 
Ὧ.. προτέτακθ, ἀλλ ὡς κατασκευαςυιὸν τῷ “ἃ ἐπίςαχ “ὁ ἀποδει- τις ἀποδεῖξαι ὡς ὃ α΄ ὁρισμός ἐςι τῦ γ΄, διὰ μέσυ τῦ β' ὀφείλει 

κἂν εἶναι “ὃ ἔχεν τὴν ἀπόδειξιν. ἐπειδὴ γ5 κυρίως ἐπισήμας ᾧ ὃ α' ἡ ὃ β' ὁρισμὸν λαβεῖν. ἔςω “ἃ α' ζῷον πεζὸν δίπυν, “ὃ 
γώ β ἀγα ταύτας τὰς δύο τίθεῦ, ὁριςικήν τε ἢ ἀποδεικτικήν, ὡς ἈΠ ΊΡᾺ δὲ β΄ ζῷον λογικὸν θνητόν, “ἃ δὲ γ᾽ ἄνθρωπος. ἄλλως ἡ ὐκ ἔςι 

φ ζος μαρτυρεῖ ἢ ̓Αλέξανδρος, φησὶν ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ τῷ ἑνὸς δειχθῆναι “ὃ α΄ ὁρισμὸν εἶναι τὸ γ΄, εἰ μὴ ἢ ὁ μέσος ληφθὴ ὁρισ- 
᾿ ζωκοι φασίν 

τώ ὁρισμὸν εἶναι ᾧ ἀπόδειξιν. διὸ ὅτε ὁριςὸν ἣ ἐν ἄνευ ὁρισμῶ γνω- Ὧ μός" ἀρχὴ γ5 ἀποδείξεως ὁ ὁρισμός. εἰ μέλλει δειχθῆναι τόδε 

Χύς “Ἀν κῃ 

ςόν ἐςιν, ὅτε ἀποδεικτὸν ἄνευ ἀποδείξεως. Ἑαειγαῖ. ἢ, 11. ὁρισμὸς τῶδε, ταῦτα τὰ εἰς ἀπόδειξιν αὐτῷ μέλλοντα ληφθῆναε 

89): ἀλλ᾽ ὑδὲ κτ' τῇ ἀνθρώπω κατηγορεῖ ὁ ὁρισμός" ἐδὲ δ μέ- ἀνάγκη ἀντιςρέφειν, ἤγυν ὁρισμὸς εἶναι. εἰ δ “ὃ α΄ ἐξὶν ἴδιον ὁ 
ὅδ. ρος ὁ ἄνθρωπος τὸ ὁρισμῶ, ὥσπερ μέρος τῷ συμπεράσματος ὁ ὁρισμὸς τῷ γ΄, δῆλον ὡς ἃ α' αὶ τῦ β' ἕξαι ὁρισμός, ᾧὶ τῦτο ἃ β΄ 

ὑποκείμενος. ὁ δὲ εἰπὼν “ἀνθρωπός ἐςι ζῷον πεζὸν δίπυν" ἐχ τῷ γ᾽ ὁρισμός. ὥςε πάντας τὲς ὅρυς ἀντιςρέφειν αὶ ἀντικατηγο- 

ὁρισμὸν εἴρηκεν ἀλλὰ πρότασιν “ὃν ὁρισμὸν κατηγορύμενον ἔχυσαν. 25 ρέϊους, ἢ ἐν τῷ τί ἐςιν. ΙοἈ.. ΡἈΪ]. ἢ, 78. 
Ὑβεαιῖει, ἢ 10 δ. δείξας ὅτι δεῖ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν εἶναι “ἃ τί ἐςι, 914 

9:: ἀπόδειξιν ἐνταῦθα τὴν γνῶσιν ἔλαβεν, εἰ γῦν τῶν ἑτέρων ἡ τυτέςι “ἐν ὁρισμόν, ἐπήνεγκε “ἃ δὲ τί ἐςιν ἄμφω ταῦτα ἔχει; ἦ- 
Σ διαφερόντων αἱ γνώσεις ἕτεραί εἰσι, “ἃ δὲ ὁριςὸν ἢ “ὁ ἀποδευνὸν τῷ δέ ἀντὶ τῷ δη χρησάμενος. ἔςι δὲ “ἃ λεγόμενον ὅτι “ὁ δὴ 

ἕτερα. Ιοῖι, ῬΆΠ. ἢ, 77 ὁ. τί ἐςιν ἄμφω ταῦτα ἕξει, τά τε αβ' ἡ “ βγ' δηλονότι. καὶ ἃ 
τῶτο λύσις ἐςὶν ἐνςάσεως. ἴτως γάρ τις ἐνέςη λέγων, πῶς 30 μόνη ἡ αβ' πρότασις, ἀλλὰ ᾧ ἡ βγ᾽ ἵξει “ὃ τί ἐςν. Αποηγαι. 

φησὶ τῶν ἑτέρων ἑτέρας εἶναι τὰς γνώσεις; ἰδὺ “ὃ ἰσοσκελὲς ἡ [, 103 ὁ. 

᾿ς τρίγωνον ἕτερα, ἀλλὰ ἢ ὕτω δι᾽ ἧς ἀποδείξεως γνώσκομεν ὡς ὃ ἢ “τῦτο δ᾽ ἕξαι ἄλλος λόγος μέσος," ὁ δυνάμενος δεῖξαι ὅτιϑι ὁ 

Εἰ φρίγωνον δύο ὀρθὰς ἔχει, δι᾿ αὐτῆς γνώσκομεν ὡς ᾧ “ὁ ἰσοσκελὲς ὃ β΄ τῶ γ' ὁρισμός ἐςιν. ἢ “ττυ δ᾽ ἔξαι ἄλλος λόγος" τυτέςι 
1 ὅτως ἔχει, λύων ὧν τὴν ἕνςασιν φησίν, εἰ ἡ ἕτερά εἰσι ταῦτα, τῶ β΄ ἔςαι ἄλλος ὁρισμός, ᾧ τῷ γ΄ ἔξαι ὁρισμός. 1. 15. 
Ι ᾿ ἦν ὁ Κα τρίγωνόν ἐςιν ὅλον, “ὃ δ᾽ ἰσοσκελὲς μέρος, ἢ διὰ 35 δείξας ὡς ἐκ ἔςι δυναὲν ὠπόδειξιν τῷ ὁρισμῷ γενέωχ, κἂἄνϑιο 

τῦτο μίαν ἔχυσιν ἀπόδειξιν. 1ὰ. ἴθ. ἐν τῷ μείζονι ὅρῳ ἢ τῷ μέσῳ ὁρισμοὶ κεῖνῦ), νῦν δείκνυσιν ὅτι ἡ 
914 ἀλλὰ ταῦτα Κι ὅτι ἐκ εἰσὶ ταὐτὰ ὁ ὁρισμὲς ὃ ἡ ἀπόδειξι͵, ἐὰν λόγυς λάβης ἀντιςρέφοντας, ἐδὲ ὅτως ἀποδείξεις τόνδε δρισ-- 

12 διηπορήηω ὕτως, ἤγυν διαπορητικῶς ἡ διαλεκτοιῶς ᾧ κοινότερον μὸν εἶναι τῦδε" “ὃ 75 ἐν ἀρχὴ ᾧ ὅτως αἰτεῖ. ὡς ὁ Ἰξενοκράτης 
δεδείχθωσαν. διαπορητικὰ δὲ λέγον. τὰ κοινότερα ἢ διαλεκτικὰ βυλόμενος δεῖξαι τὸ ἀριθμὸς αὐὸς ἑαυὸν κινῶν ὁρισμὸν εἶναι 
ἐπιχειρήματα" ἴδιον γδ τῷ διαλεκτικῶ ἐςὶ “ὁ διαπορεῖοῦς, ἰὰ. (.78. 40 τῆς. ψυχῆς, ἔλαβε μέσον ὅρον ὃ αἴτιον αὐὴ ἑαυτῷ τῦ ζῆν. οἱ δ᾽ 

916 εἰ πῶς συλλογισμός τι κατά τινος ἀποδείκνυσι διά τινος μέσν, ὅροι ὅτοι ἀντιςρέφυσιν" εἴ τι γδ ψυχή, τῦτο αὐὸ ἑαυτῷ αἴτιον 
1.) δήπυθεν ἢ “ὃν ὁρισμόν, ὅταν ἀποδειινύη ὅτι ἀνθρώπυ ἐςί, διά, τῷ ζῆν, ᾧ εἴ τι αὐὴ ἑαυτῷ αἴτιον τὸ ζῆν, τῦτο ἡ ψυχή" ταὐτί- 

τινος ἀποδείχνυος μέσα. “ὃν δὲ δὴ μέσον τῶτον ἀνάγκη ἡ αὐὸν ζονῇ γάρ. ὡσαύτως εἴ τι ψυχή, ἀριθμός ἐςν αὐὺς ἑανὸν κι- 

ὁρισμὸν εἶναι ἀνθρώπν " ὅτω 5 ἔξαι ἀπόδειξις" ἐπειδὴ γ8 ἀνθρω- νῶν, ἡ εἴ τι ἀριθμὸς αὐὸὺς ἑαυὲν κινῶν, ψυχή, ἢ εἴ τι αἴτιον ἑαυτῷ 
πός ἐςι ζῷον λογικὸν θνητόν, ζῷόν ἐςι πεζὸν δίπυν. ἑτέρως δ᾽ 45 τῷ ζῆν, ἀριθμός ἐς αὐὸὲς ἑαυὸν κινῶν, ἡ “ὃ ἀνάπαλιν. ΙΟΒ. 

ἐκ ἔξαι συλλογισμὸς τῦ τί ἦν εἶναι" εἴτε γδ ἐπὶ πλέον ὁ μέσος ῬΆΪ]. (. 78 ὁ. 
ληφθείη τὸ ἀνθρώπου εἴτε ἐπ᾽ ἔλαττον, εἴτε ἀντιςρέφοι Κὶ μὴ ἐν ἤγυν ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς “ὃ ὠριθμὸς αὐὸς ἑαυὺν χνῶν ἔπε τῆϑι5 
τῷ τί ἐςι δὲ κατηγοροῖτο, ὠδέποτε ὁ μείζων ἄκρος ἐν τῷ τί ἐσι ψυχῇ ἡ ὑπάρχει αὐτῆ, αὶ μέντοι γε ἢ ὁρισμός ἐςιν αὐτῆς. ἰὰ, 18, τὸ 
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9:: πρὸς πᾶσι τύτοις φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος ὅ ὅτι ἐπεὶ ἀντιςρέφυ- τι παραλένυτα μήθ᾽ ὑπερβαίνισαι μέχρι τῶν ἀτόμων εἰδῶν. ἠά χκω ἢ δον; 
" σιν, δὲν ἃ ἂν ἧττον διὰ τῶ ἑτέρυ τῶν δρισμῶν ὁ ἕτερος ἀποδει- ὑπερβαίνει (' ἦν ὁ ἃ ζῷον εὐθὺς εἰς δίπυν ἢ πολύπουν διαιρῶν. 

κνυύοιτο, καὶ ὴ ὅτως ἂν εἶεν δι᾿ ἀλλήλων ϑεβαη ἀνα τῦτο δ᾽ ἀλλό- ἜΒΕΝΗΕ. {.11. 

τριον ἀποδείξεως. ἀλλὰ ᾧ ἄμφω οἱ ὁρισμοὶ ὁμοίως ὺ αἰτῶν καὶ ὃ ἤγυν παρέϊῷ Ὁ ̓συμβαίνει Ὑίνενχ, ταῦτα, ἤγων τὴν πράθεσοϑι» 

προλαμβάρονϑ " ὑδὲν ΩΣ μλδονὸ ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρυ. ἩΜΜΗ δὲ ᾧ 5 τὴν ἀφαίρεσιν ἡ τὴν ὑπέρβασιν ἐν τοῖς ὁρισμοῖς, ἃ κακίαι γίνονῃ 5 
ὅτως. [ΠῚ ὁρισμὸς τὰ ὀσίαν παρίςησιν, ἡ δὲ ἀπόδειξις τὰ ἐπό- τῶ ἐρισμᾶς ΙοᾺ. ΡΒ. ἢ, { 9. 

μα ἤτοι τὰ καθ᾿ αὐὸ συμβεβηκότα συνίξησιν. προτέρα δὲ φύ- “τῦτο δ᾽ ἀπέκει, ἤγυν οἱ ἅπαντα τὰ ὶ ἐσιωδῶς ὑπάρχονταϑι» 
σει ἡ ὀσία τῶν ἑπομένων αὐτῆ, ἡ ὁ ὁρισμὸς ἃ ἀῤὰ τῆς ἀποδείξεως. τῷ ὁριςῷ λαΐξβοις εἰς τὴν διαίρεσιν, εὑρήσεις ταῦτα ἢ λήψῃ ἐ ἐν τῷ" 

αὶ αὖθις φύσει πρότερον ὲ εἶναι ἀπλϑς τὸ πῶς ἦν, ὃ συμβέβηκε ἐβσμῷ. τῶτο δὲ “ἃ μηδὲν παραλιπεῖν ἐν τῷ ὁρισμῷ ὧν εἴπομεν 
τῶτο ἐκείνῳ. “ὃ εἶναι δὴ ὁ ὁρισμὸς ἀποδίδωσι, “ὃ δὲ πῶς εἶναι 10 ἀμγλαῖον ἔξαι. ἰά, 15. 

ἐκ τῆς ἀποδείξεως ἐπιςαμεθα. Ἐαείγαὶ. ἔ. 15 ὁ. . καὶ πρότερον ἀναγκαῖον ὡς ἀναγκαίως ἑπόμενον εἴρη, τῦτοϑι» 
3 οἱ περὶ Πλάτωνα ἐπειρῶντο διὰ τῆς διαιρετικῆς μεθόδω συλ- δέ ὯΣ ὺ δεύτερον ' ὸ τὸ δ᾽ χρειυΐδυς σημαινόμενον τέθει ἀναγ- Ὁ 
“΄ χογίζεῶς καὶ αὶ ἀποδεικνύειν τόδε ὁρισμὸν εἶναι τῦδε, λέγοντες υὡς εἰ καίως ὃ ὅτω τὰς ϑιαίμέσεις ποιεῖν δεόμεθα ὡς ς μηδὲν ἐλλείπειν 

ὁ δρισμὸς ἐκ γένυς ᾧ συςατικῶν διαφορῶν σύγκειἢ, ἐδείξαμεν κατιόντας. κανων δὲ τύτυ τῆς διαγνώσεως, δ᾽ ἕ “ὃ μηδὲν ἐλλεί- 

διὰ τῆς διαιρετικῆς ᾧ “ὁ ζῷον ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ, ἑκάςην δια- 45 πεῖν ἐπιγνωσόμεθα, εἴπερ εἰς ἄτομον καταντήσομεν, ἤγυν ὅταν 
φοράν, ἤγων “ὃ πεζὸν ἢ “ὃ δίπυν ὁρισμὸν εἶναι τῷ ἀνθρώπυ. 1ο!. ἔσχατον ἦ ὃ ληφθὲν τελευταῖον, Ἑμυπῖγαι, ἢ, 18 ὃ. 
ΡΒ. ..78 ὁ. ἔςι δὲ μὴ ἐμπίπτοντα εἰς πᾶσαν τὴν διαίρεσιν τὸ γένη, ὅσῳ 

ἔςιν ἦν καὶ ἐπὶ τύτυ ἐρωτῆσαι ἃ διότι. ἣ ὥς φησιν ὁ ̓ Αλές- ἀνωτέρω ἦν. τὰ δ᾽ ἄτομα εἴδη εἰς πᾶσαν ἐμπίπτει τὴν διαίρεσιν, 
κρδρος, περὶ τοιύτων ἂν εἴη ὁ λόγος συμπερασμάτων οἷα περ ἐν οἷον ὃ ἄνθρωπος. ,Αόηγαι, 104, ΝΣ “εν 

«..τι 

τῷ περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν ἔθετο, ἀσυναρτήτων ἀλλήλαις 20 πρόφεσις ἢ ἃ ὄν γίνεῦ ἐν τῇ διαιρέσει, ὅταν διαιρῶν ὁ ὁ λαμ-92. 
προηγησαμένων προτάσεων αὐτὰ ἑπόμενα. οἷον τῆς μὴ ὀσίας βάν μόνον τὰς ἀσιοΐδεις αὶ εἰδικες διαφορὰς ἀλλὰ καὶ τὸς ὑλριὼς 1΄ 
ἀναιρυμένης ὑκ ἀναιρεῖ ἢ ἡ ὁσία" τῶν μέρων ἀναιρυμένων ἀναι- ὸ τ, συμβεβηκός... παράλειψις δὲ λέγεν, ὅταν καὶ λάβης ἐν 

ρεϊἢ “ὁ ὅλον" τὰ μέρη ἄρα τῆς ἀσίας ἐσίαι εἰσίν. ἔςι 5 ἡ ἐπὶ τὴ ἡμκμνν πάντα ἘΣ ἀντιδιηρημένα, ἀλλὰ διαιρήσεις ὁ ζῷον εἴς 
τῶν τοιύτων ἐρωτῆσαι “ὁ διότι, ὡς παραλελειμμένυ τῷ μέσυ, ᾧ τε πεζὸν ἢ πτηνόν, ἐάσης δὲ ἃ ἵνυδρον. ὑπέρβασις δὲ γίνεῦ, ἰ 
ἐπ᾽ ἐκείνων τῶν λόγων οἵ μὴ ἄμφω τὰς προτάσεις λα μβάνυσιν, 25 διαιρήσεις “ὃ ζῷον εἰς δ ὑπόπυν ἢ ἄπυν" ὑπερέβης ἡ) “ὃ πεζόν. 
ἀλλὰ μόνης μιᾶς ληφθείσης, ἢ τῆς μείζονος ἢ τῆς ἐλάττονος, ἐπά-ὀ ΤΙοβ. ῬΆΪ. [.79 ὁ. 
γύσι “ὃ συμπέρασμα. Ἑαδῖται, ἢ, 17. ζητεῖ εἰ οἷόν τε “ὃν ὁρισμὸν ἐξ ὑποθέσεως συλλογίσαογαί τε92. 

91: οἱ δὲ διὰ τῆς διαιρετικῆς μεθόδυ ἀποδεικνύοντες “ὃ ζῷον ἢ ἡδὺ δῆξαι. ἐν δὲ ὁρισμὸν “ὃ τί τὴ κατ᾽ ἐσίαν εἶπε. “ὁ ἢ) πρὸς 
τὰ πεζὸν ἢ ἢ “ὃν ὅρον ὁρισμὸν ὑπάρχειν τῷ ἀνθρωπῳ, ἐκ ἐξ ἀνάγκης τῷ ἐν τῷ τί ἐφι κατηγορεῖοι, Ἧρὲ ἢ τὴν ἀσίαν ̓ ημαθῳ αὐτῷ 

συνάγυσι ταῦτα ἀπὸ τῶν κειμένων, ὡς ἢ ἔχεν χώραν τῷ βυλο- 80 ὁρισμός ἐςιν ἐκείνυ - ὁ δ) ὁρισμὸς ἡ ἑκάςυ ἀσία “ὃ εἶναι. “ἐξ 
μένυ ζητεῖν διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ζῷον πεζόν, ὥσπερ διὰ τῆς ἐπα- ὑποθέσεως" δὲ εἶπεν κα “ὃ δι᾽ ὑποθετικῶ συλλογισμᾶ ἀλλὰ διὰ 
γωγῆς τῶν μερικῶν ὁ δεικνύων “ὃ καθόλν ἐκ ἀποδείκνυσιν. Ιομ., τῷ ὑποθέια, τά, ἡ τύτοις πρὸς τὴ δεϊξιν χρήσαυζ... δείκνυσι 
ΡΏΙ. 4.79. δέ τι ἡ ἄλλο ἄτοπον τῇ τοιαύτη δείξει ἑπόμενον" ὅτι δ μὴ 

ὥσπερ δ ὁ ἐπακχτικῶς τι δεικνὺς λαμβάνει μέν τινα δι᾽ ὧν ὑπόθεσις ἐν τῷ συλλογισμῷ, δεόντως λαμβανεῦ. Αποηγαι. 
δεικνύναι τι πειρὰ, κὁὶ μὴν συλλογίζ εὖ, διότι μὴ ἐξ ἀνάγκης τοῖς 35 Ε, 104 ὁ. 
ληφθεῖσιν ἔπε “ὃ δεικνύμενον, ὅτω ᾧ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως ἔχει. ἕσι χεδὸν δὲν διαφέρει συλλόγιζομδυς τι κ ἀντὶ λήμμα-92)6᾽ 

Απουγαι. ἔ 104. τὸς ποιεῖοῦς “ἐν λόγον τῷ ̓ συλλογισμῆ καὶ ἿᾺ ὁρισμὸν ἀποδεοινύντας ᾿ν 
91}: “ἃ γάρ ἀντὶ τῦ δέ ληπτέον" καὶ ἡ) τῦ προσλαβόντος ἐςὶ ἀντὶ προτάσεως τιθέναι “ἐν λόγον τῷ τί ἦν εἶναι" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν 

κατασκευαςικόν, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπιχείρημα. φησὶν ὄν, ὡς ἐκ ἂν τῷ συλλογίζεὡς αὶ λέγομεν τί ἐςι συλλογισμός, ὅτως ἐδὲ ἐν τῷ 

δοίημεν ἕκαςον μέρος τῷ ἐρισμῶ τὸ ζῷον πεζὸν δίπον κατηγο- 40 “ὃν ὁρισμὸν ἀποδεικνύναι λέγειν χρὴ τί ἐξιν ὁρισμός" δεῖ ἡ ἡ 
ρεϊοχ, τὸ ἀνθρώπω, ἀληθῶς, ὡσαύτως δὲ ᾧ “ὃν ὅλον ὁρισμόν, ἀλλ ἀκριβῶς ἐγγολθαι ὶ τί ἐςι συλλογισμὸς ἢ τί ἐςιν ὁρισμός, ὥςε 
ἐδεμία ἀνάγκη ὡς ὁρισμὸν κατ᾽ αὐτῷ φέρεο," ὁ δ πᾶς λόγος αὐτὲς γνώσκειν ὁπόταν ταῦτα ποιῶμεν, ᾧ τὸς ἀμφισβητῶντας 
κατά τινος ἀληθῶς λεγόμενος ἤδη ᾧ ὁρισμός ἐςιν αὐτῷ ἕἔςι δ δύναρχ, πείθειν, μέρος δὲ τῶν ἀποδείξεων μὴ οἴεωπς τὺς λόγυς 

ἕω 

ἐκ συμβεβηκότων θεϊναι λόγον. Ἰοι. ΡΙΙ, (79. τύτυς. ὙΠΒεπιϊεὶ, ἢ. 11. 
91.ς τρόπυς τυὰς τίθησι καθ᾽ ἃς ἐγχωρεῖ ὃ κατηγορόμενον ἀλη- 45 φησὶ γῶν ἧς πολλοὶ οἱ τρόποι εἰσὶ καθ᾽ ὃς τὰ ἀγνούμενα 
25. βῶς κατά τινος μὴ ὁρισμὸν εἶναι αὐτῷ. 1. ἴδ. θην ἢ ἡμῖν γένη. ἣ ἢ δ διὰ τὴς διαιρετικῆς μεθῶν ὲ ἀγνούμενον 

μάλιζα δὲ ἡ διαίρεσις χρήσιμος ἂν γέσοιτο κ τόνδε ὃν τρός γοώσκομεν ἣ δι᾽ ὁρισμῶ ἢ δι᾽ ἀποδείξεως ἢ ἢ δι᾽ ἀναλύσεως ἣ 
πον, πρῶτον ὶ χλαμβάνυσα τὰ ἐν τῷ τί ἐςιν ἅπαντα, εἶτα μηδέν διὰ συλλογισμῶ. ἐν ἐδεμιᾷ γῶν τῶν μεθόδων τύτων λαμβανεῦ 

ΗΒ 2 
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ὁ ὁρισμὸς τῆς μεθόδω ἐκείνης δι’ ὃ “ὃ ὠγνούμενον ἔγνωμεν. ἐάσας γίαν ἔχει, ὡς ἐδείξαμεν, ἢ ἀντιςρέφυσιν ἥγυν δι’ ἀλλήλων δεί- 
γῶν “ὃ δεῖξαι τῶτο ἐπὶ πασῶν τῶν μεθόδων, λαμβάνει πων τὴ χνυῦ. Ιοβ.. ΡΆΐ,. (. 80 ὁ. 
συλλογιςικὴν μέθοδον, ἢ φησίν, ὥσπερ συλλύγιζομενοι ὡς ὃ ᾿ χαΐχα ἦν εἴποι τις ἂν ὅτι δι᾽ ἐπαγωγῆς δυνατόν. ἢ πῶς:52 
ἄνθρωπος ὑσία, λαμβάνομεν μόδον ὅρον “ἃ ζῷον αὶ φαΐ “ὁ ἀν- ἐπαγωγὴ Ε ἐκ τὸν καθ᾽ ἕκαςον, ὁρισμὸς δὲ ὑδεὶς τῶν καθ᾽ 
ϑρωπος ζῶον, “ὃ ζῷον ἐσία," ἐν ὁδεμιᾷ δὲ τῶν δύο προτάσεων 5 ἕχαςον, ᾧ ἐπαγωγὴ ἅ' ἄλλο κατ᾽ ἄλλ, ὁρισμὸς δὲ τῶν ἄνευ 

κεῖ ὁ συλλογισμὸς τὸ ὁρισμῆ, ὅτως ἐδὲ “ἐν ἀποδεικνύντα ὅτι συμπλοκῆς λεγθμχυνε ὙΒεπιΐϑι. ἢ. 11. 
τόδε ἐςὶν ὁρισμὸς τῶδε, δεῖ λαμβάνειν μέσον “ὃν ὁρισμὸν τῷ δέδευκδ ὄπιαχεν ὡς ἐναγκαὶόν ἐςν ἅπαν πρᾶγμα δείκνυθ κι» 
ὁρισμῦ. Ιο. ΡΒ]. ἢ. 80. ὅτι ἐπὶ δι’ ἀποδείξεως, εἰ μὴ σία Σ: ἀντὶ τῷ εἰπεῖν ὁρισμὸν ἴω 

ἮΝ ἀπὸ τῷ εἰπεῖν “ὅλη" ἰδηήλώσε τὴν μείζονα πρότασιν ὡς εἶπεν ὠσίαν" τυτέςι, μένον ὁ ὁρισμὸς ἐκ ἀποδεικνύεῦ δι᾽ ἀπο- 
“ἢ περιεχομέην ὁ ὑπὸ τῆς ἐλάττονος, ἀπὸ δὲ τὸ εἰπεῖν “μέρος" ἐδή- 10 δείξεως. Το. Ρμϊϊ. ἢ 81 ὁ. 

λωσε τὴν ἐλάττονα περιεχομένην ὑ ὑπὸ τῆς μείζονος. δύο γὸν εἰσὶν ἤγον τὴν φύσιν τῷ πράγματος δι᾽ ὁρισμῶ “ὃ εἰ ἔςι τρίγωνον, 82) 
αἱ προτάσεις ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς περαίνε" ἐν ὠδεμιᾷ γῶν τῶν ἐκ εἴσε δὶ ὁ ὁρισμῦ ἀλλὰ ᾿ ἀποδείξεως, ἀλλὰ τῦτο ἀδύνατον 

δύο ὁ ὁρισμὸς τῦ δυλλαμέμο κεϊῇ. ἰά. 18. δέδεικ),, “ὁ δὲ εἶναι τί ἐςι τρίγωνον ἐν τῷ ἀγνοεῖν εἰ ἔςιν ὅχως 
926 ἢ ὃν ὁρισμὸν τῷ ἐρμα ἡ ἐν ὁρισμὸν τῷ συλλογισμϑ δεῖ τρίγωνον. ἰὰ. ἴδ. 

15. εἶναι ἐκὸς τῶν χεμεύνων ὺ ληφθισῶν πρόταίσεων. πρὸς δὲ “ὃν (5 φησὶ γῶν, εἰ ὺ ἔςι τι ἔχον “ὃ ἴσον ἀπὸ μι ῦ μέσυ ἀφίφαονς, δ)» 
ἀμφισβητῶντα  ἐνιςαίμενον ὡς καλῶς καὶ περιέβη ὁ συλλογισμός, ἤγυν ὃ ἐπίσης ἀπὸ τὸ κώτρυ ἀφίςανχ, ἀλλ᾽ ὅτος ὁ ὁρισμὸς, ὅτε" 
ἡ ὅτι δὲ τότε ὃ ὠπέδειξας ὁρισμός ἐςι τῦδε, ἀπαντᾶν ᾧ προ- δείκνυσι διὰ τί “ὃ ὁριολέν ἐςιν ἐπίσης ἀπὸ τῦ κέντρα ἀφιςάμενον, 
βαλλεὼς τῦτρ ὅτι καλῶς συλλελόγισμαι" τῶτο γάρ. ἐςιν ὁ συλ- ὄτε δείκνυσι διὰ τί τῦτο ἤγων ὁ ὁρισμὸς τὰ κύκλυ ἀφιςᾷ ὅτος " 

λογισμός, λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ὅσον γδ ἀπὸ τῷ εἰνένε αὶ δευινύεῃ ὅτι τὸ κύκλυ ἐςὶν ὅτος ὁ οὐδ 
συνάγεῦ ἐξ ἀνάγκης. ἢ ὅτι καλῶς ἀπέδειξα τόδε ὁρισμὸν εἶναι 20 μός " εἴη γδ ἂν ἴσως αὶ τὸ κύκλιν ἀλλὰ τῦ ὀρειχάίλοι. ἡ δὲ ὁ ρεῖς 
τῶδε" ὁρισμὸς γάρ ἐςι λόγος σύντομος δηλωτικὸς παριςῶν τὴν χαλαόν ἐςιν εἶδος ὕλης μὴ νῦν εὐρισκομένης, ἢ ἣ ἐρείχαλκός, ἐςιν ὃ 

φύσιν τῷ πράγματος ἀπὸ τῶν ἐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ. ὥςε λευκὸς χαλκός, ὡς Ἡσίοδος ἐν τῇ ̓Ασπίδι φησὶν “ὡς εἰπὼν κνη- 

, ἀνάγκη συλλογίζεοχ, ᾧ ἄνευ τῦ λαβεῖν τὸ τί ἐςι, ὁ “ὃν ὁρισμὲν μῖδας ὀρειχάλκοιο φαεινῶ δύσατο.". . ἀλλ᾽ ἀεὶ ἕξεςι τῷ βυλο- 
τῷ συλλογισμῶ ἀποδεικνύειν, ὡς τόδε ἐςὶν ὁρισμὸς τῶδε, ἄνευ τῷὀ μένῳ ἐρωτᾶν “ἢ διὰ τί, ἤγυν πόθεν δῆλον ὅτι “ὃν ἄνθρωπον δηλοῖ 
λαβεῖν “ὃν ὁρισμὸν τῦ ὁρισμῶ.  ἰὰ. ἢ, 80 ὃ. 25 ἢ ὅτι ὁ ἄνθρωπος τοιῶτόν ἐςιν. ἰά, ἢ, 82. 

924 ἐπεὶ ἦσαν τίνες πειρυΐμενοι δι᾽ ὑποθετικῶ συλλογισμῖ ἀπο- ἤγυν ὁ ὁρισμὸς ἐκ ἔςι δηλωτικὸς τὸ τί ἐςιν ἤγυν τῆς92 
Ὁ. δεικνύειν τάδε ὁρισμὸν εἶναι τῶδο, ἐλέγχει ἢ αὐτὸς ὡς ἃ ἐν ἀρχῇ φύσεως τῶ πράγματος. ἔξωθεν δὲ προσληπτέον “ὃ δηλωτικέν, Ζ΄ 

αἰτῦντας. ... ἢ “ὃ καὶ κακὸν λέγε διαιρετὸν ὡς ὑπερβολὴ ὁ ἵνα σαφὲς ὰ λεγόμενον ἧ. “εἴ ο-. ἄτοπον" ἤγυν ὀνοματωδης. 

ἐκλείψει θεωράμενον (κακὸν “ὃ ᾧ ἡ θρασύτης ἡ ἡ δειλία), “ὃ δὲ ἀλλ᾽ ἄτοπόν ἐςι “ὃ δῶναι “ἐν ὁρισμὸν ὀνοματώδη εἶναι" ὅτω ἡδ 
ἀγαθὸν ἀδιαίρετον, διότι ἐν μεσότητι θεωρεῖ), ἡ δὲ μεσότης μία, 30 ἔξαι ᾧ τῶν μὴ ὄντων ὁρισμός, εἴγε τὰ μὴ ὄντα ὀνόματα 

αὶ δὲ ἐν ἀδιαίρετον. 1. 18. ἔχυσι ἡ ὁρισμεὶς ὀνοματώδεις, ἤγυν παριςῶντας ὅ τι σημαίνει τὸ 
9241 τῶτο. λύσις ἐξὶν ἐνςάσεως. ὕω γάρ τις ἐνέςξη λέγων, τί ὄνομα... ἰά. ἰδ. 
5 κακίζεις ον δείξαντα “ἃ ἀδιαίρετον ὁρισμὸν τῦ ἀγαθῦ, ἐκ τῷ λα- ἄρχεῦ, ἐντεῦθεν θεωρεῖν πῶς ἐςὶ δυναὸν ἀπέδειξιν ἡβκδι 

βὲν “ὃ διαιρεὺν ὁρισμὸν τῷ κακῶ; ἄρά γε καὶ χρὴ λαβεῖν ἐν ταῖς τῷ ὁρισμῶ. ἵνα δὲ σαφέςερος ὁ ἐφερμηνευτικὸς λόγος τῷ κειμένν 
ἀποδείξεσί τινα δι᾽ ὧν ἀποδείξομεν “ἃ ζητύμενον; λύων ὅν τὴν 35 γένη, θεωρητέον ποσαχῶς ὁ ὁρισμός... ἀλλὰ σαφηνιςέον τὰ 

ἕνςασιν ταύτην φησί͵ λαμβάνειν χρὴ εἰς “ὁ ἀποδεῖξαι “ὃ τί ἦν κείμενον. ἐπεὶ δὲ “ὃ εἰδέναι “ὃ τί ἐςι ᾧ “ὁ εἰδέναι ὃ αἴτιον τῇ εἰ 
εἶναι ἤγων ὸ ἀδιαίρετον δρισμὸν τῷ ὠγαθῦ τινά, πλὴν ἐκ αὐὸ ὃ ἔσι ὃ πρᾶγμα ταὐτά εἰσιν (ὃ γὃ τί ἐςιν ἑρισμός ἐςιν, ὁ δὲ ὁρισι- 

,, προκείμενον ἢ ζητώμενον, ἀλλ᾽ ἕτερόν τινα. ἰά, 15. μὸς εἰδθὸν ἃ δὲ εἶδος ἅϊπιον, ὸ τί ἐςιν ἄρα αἴτιον" ὁ δ ὁ ὁρισμὸς 

31. τυτέςιν, εἰς τὴ δεῖξιν τῷ τί ἦν εἶναι ἡ τῷ ὁρισμϑ ἕτερέν τι δηλοῖ τὴν αἰτίαν τῷ εἴτε ἐξὶ ὃ ὁ ζητύμενον πρᾶγμα ὑφεσὼς εἴτε ὦ 
᾿"λαμβάνει ὃ δὺ κεχωώριςαι" διὰ γάρ τινος λήρλύτιξ μέσυ ἑτέρα τῶν 40 μή. προογετέον δὲ τύτῳ “ὃ ἐγχωρεῖ γενέως, ὠπόδειξιν ἀϑέβόμα, ον 

ἐξ ὧν ὰ συμπέρασμα ὅ ὅρων ὁ συλλογισμός, ἡ ἐκ προτάσεων τις εἰ τοίνυν “ὃ αἴτιον, ἤγων ὁ ὑλικὸς ὁρισμός, ἕτερός ἐςι παρὰ “ὃ δρι- 

νῶν, ὃ ἐδήλωσεν εἰπὼν “ὃ ἃ 2) ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ὅτι ἔςι τόδε »' φόν, ἢ ἐνδέχεξ ̓ Αφοδειξεὶ αὐτόν, ἀνύγκη σα λαβιν ἐν συλ- 

τῦδε λαμβανεῖ," τυτέςι πρότασις. αὶ μὴν αὐὺ ὃ δεῖ δεῖξαι; λογισμῷ “ὃ αἴτιον ἥγυν “ὃν εἰδικὸν ὁρισμόν, ὺ ἐν πρώτῳ χίήματι 

ἢ ὃ ὃ αὐτό ἐςι τῷ δεονυμένῳ ἢ ἡ ἀντιςρέφει αὐτῷ" ἑ ἡ) τοιῦτόν συλλογιῆναι διὰ “ἢ εἶναι ἃ ἀποδεικνύμενον ἡ καθόλι ἢ κατη- 
τι λαμβάνων τ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖϑ, λαμβάνων πρὸς ἄλλο. Αποηγπι. 45 Ὑορικόν- ἀοθδοσυ μὴν δέ ἐςι ὰ πᾶς θυμὸς ζέσις τῷ περικαρ-- 

ἔ 10ὼ ὁ. δίων οἰ μεῖς εἷς αὶ δὴ τρόπος ὅτος ὁ ἐξητασμένος ἢ ἀποδοθείς, 

3.6 ἤγυν ἐδὲ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν χε πρὸς ἃ Ὀπύήμενον, ἐδὲ καθ᾽ ὃν ἐνδέχεῦ “ὃ τί ἐςιν ἤγουν “ὃν ὑλικὸν ὁρισμὸν ὠποδεῖξαι δὲ᾽ 
Ἴ1. ἀντιςρέφει πρὸς αὐτό. ὁ δὲ ὠγαθὸν ὶ κακὸν ὺ τὴν αὐτὴν ἀντιλο- ἄλλυ ὁρισμᾷ τῷ εἰδικῦ, ἰά. ἢ. 82 ὃ. 
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38. δύνα ἃ “ὦ τοῦτο ἢ ταυὸ ἣ ἄλλο" εἰρηκέναι οὐχ ὡς εἴη ἂν καταλληλότερον ἡ λέξις, εἰ ἔχοι ἀντὶ τῷ “τοίνυν »ὰ εἶδε 
ἢ συγχωρῶν, εἶναι τς αὑτῷ αἴτιον (δοκεῖ ὃ ἄλλο εἶναι “ὃ τῷ Υ᾽ ὑπάρχοι ὁ β΄. τῶτο δὲ ἀκολυθεῖ τῷ “εἰ δὲ μή, ὃ ὅτι, 
᾿ αἴτιον ᾧ ὃ ὃ ἐςὶν αἴτιον ἐν πᾶσιν) ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῷ ὁλοκλήρῳ “ὃ διότι δὲ ὅ; ὰ. 18. 

χρήσαο, διαιρέσει. ὃ εἴη ἂν “ὰ “εἰ τοίνυν ἐςὶν ἄλλο" ἐπενη- ἔλεγόν ἐξιὼ: τὴ ἔκλευψιν καταφροφὴν τῆς σελήνης" ὁ 7893 

νεγμέᾷνον σημαντικὸν τῦ ὀφείλειν “ὃ αἴτιον ἄλλο. εἶναι. ᾿Αποηγπι. 5 μέρος αὐτῆς ὃ πρὸς ἡμᾶς ἔλεγον εἶναι πεφωτισμένον ὑπὸ τῶν δ᾽ 
ἔ. 105 ). ἀκτίνων τῷ ἡλίν ὑπὸ τὴ γὴν ὄντος, “ὃ δὲ μέρος αὐτῆς “ὃ πρὸς 

83. ἤγων ἄλλον κα ἐν ὁρισμὸν τὸ πράγματος ἂν ὑλικὸν ἀποδεί- ἰἐρανὸν εἶναι ἀφώτιςον, ὅπερ ἢ φρεφόμενον πρὸς ἡμᾶς ποιεῖ τὴν 
᾽Σ ξει, ἂν δέ, ἂν εἰδιιόν, ἐκ ἀποδείξει διὰ “ὃ εἶναι ἄμεσον. ΙοΒ. ἔκλειψιν. Ιοἱι. ῬΆΪΙ. Ε, 84. 

ῬΆΙ. Ε. 83 δ. . ᾿ παραδίδωσι κανόνα, πῶς ἐν τῇ τοιαύτη ἀποδείξει εὐρήσειρθδε 
9335 λογικὸν σϑλλογισμὲν ἂν μὴ ἀρλωην ἀλλὰ διαλεκτικόν 10 τὸς ὁρισμεῖς, ὃ φησί, ἐπειδὴ ἢ αἱ ̓ δύο προτάσεις ἔμμεσοί εἰσι, 
15 τε ἡ δι᾽ ἐνδέξων συνέγοντα εἴωθε λέγειν. εἰπὼν δὲ τὴν τοιαύτην πρὸς ἀπόδειξιν Κὰ τῆς ἐλάττονος λάβε ἐ ἐσία ἔμψυχος αἰο)ητική, 

δέξιν λογυτὴν εἶναι ἀλλ᾽ ὑκ ἀποδεικτοκήν, ἑξῆς προτίθε ζητῆσαι, ὅ ἐςιν ὁ ὁρισμὸς τὸ ζῳν, ἐν δὲ τὴ ἀποδείξει τῆς μείζονος λάβε 

εἰ ὅλως ἐνδέχεζ, πῶς ἡ τίνα τρόπον. ᾿ ὃ ὑπομνήσας καὶ ἡμᾶς τῶν μέσον ὅ ὯΝ ὃ ἀνὰ μέρος δεκτοιὸν εἶναι τῶν ἐναντίων, ὃ ἴδιόν ἐςι 
κατ᾽ ἀρχὰς εἰρημένων, ἀποδείξει. κ᾽ τὴν πρὸς αὐτὰ ἀκολυθίαν τῆς ἐσίας. ἰὰ. 18. 

ὅτι ἀπόδειξιν ἐχ, οἷόν τε δρισμῦ γενέ, ἔς: μέντοι δι᾽ ἀποδείξεως 995 κῶν ὁδὲ τί ἐςι θεός, δι’ ἀποδείξεως γίνε) γνώριμον" καὶ ἡ γι 935 
τρόπον τινὰ ὁρισμὸν εὑρεῖν. Αποηγαι. ἔ, 105 ὅ. ἀποδεικὸν “ὃ ϑεὺς εἶναι" ὦ δ ἔςι λαβὴν αἴτιον νὴ ὺ τς 

ὦ δι’ ἀδήλων ἄδηλον δεικνύειν ἐν ἀρχῇ αἰτεέϊ)αί ἐςιν. λὲ- ὠφελεῖν ᾧ “ὃ κινεῖος “ἐν ἅπαντα χρόνον δεικτικὰ Κ' τῆς ὀσίας ἢ 

γέϑω γῦν ὁ συλλογισμὸς ὅτος λογικός, ἀλλὰ μὴ ἀποδεικτοκός" ἐξ αὐτὸ τῷ πράγματος, αὶ μὴν αἴτια τῇ εἶναι. ἢ τάχα ἔςι ἢ ἐκ 
πολλὰ 7) ἔχει τὼ αἰτήματα. Τολ. ΡΒ], ἔ, 88. τῶν τοιώτων ὁρισμόν τινα ἀποδῶναι, οἷον θεός ἐξι ζῷον ἀΐδιον, 

832 ὃ εἶναι πολλαχῶς ἐν ταῖς ἀποδείξεσι μέτιμεν" ἐνίοτε ἵ ΡΖΟ ΣΙ εὐποιητιυκὸν ἀνθρώπων. ἢ εἴπερ ἐςὶ ἢ ὁρισμὸς ταῦτα, εὐθὺς δὴ 

1. ἀπὸ συμβεβηκότος κα ὃ πόρρω τῆς ὀσίας τὸ πράγματος, ἐνίατε δὲ αἴτιον τῷ εἶναι" “ὃ γ5 τί ἦν εἶναι αἴτιον ἡ ἀρχή. Ὑπεμπιΐεῖ. 
ἀπὸ τὸ πράγματος ὃ τῶ ἐκείνυ τι ἵχεν, οἷον ὅτι εἰσὶ θεοὶ ἀπὸ {. 11 ὃ. ; 
συμβεβιρότος μό, ὅτι εἰσὶ βωμοί, ὡς Χρυσιππός φησιν, ἀπὸ ἤγυν. λέγε εἷς λόγος καὶ ᾧ ὁ εἰδικὸς ὁρισμός, ὃ ἕν καθ᾽ ἑνὸς 935 
δὲ τῷ πράγματος, ὅτι θεραπείνσιν, ὅ ὅτι προλέγωσιν, ὅ ὅτι κιῦνῇ λῶν Κὶ συμβεβηκός, ὡς ὸ ϑυμός ἐ ἐσιν ὄρεξις ἀντιλυπήσεως.... 
ὸν ἄπειρον χρόνον ποικίλας κοήσεὶς. ἔς: δὲ ἢ τῶν ἀπ᾽ αὐτῷ τῦ 25 ἐς ἅὶ δὴ δρισμός ἐςι τῷ ὅρα κυρίως “ὃ λόγος ἕν καθ᾽ ἑνὸς κατη- 
πρώγματος τὰ Ψὶ' ἐγγυτέρω τὰ δὲ πορρωτέρω, καθάπερ δὴ ὁ γορῶν μὴ ψ συμβεβηκός, ἄλλος δὲ ὁρισμὸς τῦ ὅρυ ἐςὶ λόγος ὁ ὁ 
ἐπὶ τῶν εἰρημένων παραδειγμοίτων. ὅσα Αὶ ἦν ἀπὸ συμβεβηκός δηλῶν διὰ τί ἐςιν, ἤγουν ὁ ἔχων τὴν αἰτίαν τῷ πρώγματος ἅμα ᾧ 
τῶν γινώσκομεν ὅτι ἔςιν, ἀπὸ τύτων ἀδεμίων ἔχομεν ἀφορμὴν “ὃ αἰτιατόν. Τοῖι. ῬΆΪΙ. ἢ, 8ά ὁ. 

πρὸς ὃ εἰδέναι ἢ τί ἐςιν. ὙΒειαῖδι, ἢ 11 ὃ. εἶπε δὲ “ἃ “συνεχής, διότι ἡ ἀπόδειξις “ὃ πᾶν δείκνυσι, τῶτοϑλα 
τῷ δὲ γνωώσκειν “ὃ εἰ ἔςιν ἀπὸ συμβεβηκότων, παραδείγ- 80 δὲ ἐν μόνῳ τῷ πρώτῳ αήματι δεώννυδ, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ χή- δ 

ματα ταῦτα, οἷον γνωρίζομεν βροντὴν εἶναι ἀπὸ τῷ γίνεως, ᾧ ματι συνεχεῖς κα ὅτ ̓ εὐθεῖαν κῶϑ οἱ ὅροι, ᾧ ἐχ, ὡς ἐν τῷ δευ- 
εἶναί τινας ἐμβροντήτυς ἀπὸ τῷ ψόφυ. ἐμβρόντητοι δέ εἰσιν οἱ τέρῳ χήματι ἢ ἐν τῷ ῦ τρίτῳ ὁ μέσος ἔξω κεῖ τῶν ἄκρων. 
ἐν νῦν ἀπολέσαντες ὠπὸ τῷ ψόφυ. Ιοβ. ῬΆΠ. (, 88. 1ὰ, ξ. 85. 

92. δοκεῖ δέ μι ὁ μέν σύνδεσμος ἐκ περιττῦ κεῖοις, ἵνα ἦ, ὧν ἀπόδειξιν δὲ φυνχῖ ἔφη ἢ ἢ ὅτι ἐν πρώτῳ χήματι (τὼ ὃ 
5ι᾿ ἔχομν τῷ ὅτι ἔςι γνῶσιν δια τινος τῶν ἐν τῷ τί ἐ ἐξι ὺ ἐν τῇ 85 ἐν τύτῳ συνεχῆ τὴν τάξω καὶ ἢ τὴν ἀκολυθίαν λαμβάνει τῷ ἣ 
ἐσίᾳ αὐτῶν ὄντων, ἔξω ἐρῦτον ϑερινύμενον καὶ ἡ ἐχέτω ὅ. ὧν γάρ, βέστῷ μὴ ἔξω τῶν ἄκρων ἀλλὰ μεταξὺ κεῖσχ) ἢ συνεχῆ, ὅτι 
φησίν, ἔχομεν ὦ ἐν τῇ τῷ εἶναι γνώσει, περιέχομεν “ὃ τί ἐςιν. ἔξω μὴ διηρημένης εἰς ἡροτάσεις ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἐν ἐξενηνεγμένης " ὁ ἡ λέ- 
παραδευετυεὸν ὃ ὃ παρατίθες. Ἀδοαγαι. Ὁ 106. γων λόγος “διὰ ὃ ἀποσβώνυδᾳ ὃ τὰ ἐν τοῖς νέφεσιν ὃ ἐγγύς 

934 εἰ δὲ “ὃ μέσον ἐκ ἔςιν αἴτιον ἐσιῶδες, ᾧ διὰ τῶτο τῦ μενος ἐν αὐτοῖς ψόφος βροντή ἐςιν" ἐκ ἔχει διηρημένον “ἐν λόγον 
ἢ συμπεράσματός ἐςιν αἴτιον τῷ δὲ πράγματος ὥ, “ὃ ὅτι μόνον 40 εἰς τὰς προτάσεις, ἀδὲ δὶς “ὃν μέσον λαμβανόμενον, ἀλλὰ συνε- 
Ὑνώσχομεν, τὰ δὲ διότι ἀ δημόμῶ, Ιοῖι. ΡὨμΙ]. ἢ 88 ὁ. χεῖς εἴρηκε τὸς δι ἐρϑο: Ἀβοῦγα; ἔ. 107. 

τὲ “ἂν διὰ μέσων ἢ ἧ " δηλωτριὸν τῷ ἂν δι᾽ οἰκείων ἡ αἰτίων, ὃ δὲ ὁρισμὸς ὁ εἰδοιός, ὃς ἡ ὠμέσως ὑπάρχει τῷ ὀμιο, θι6 

μὴ τῷ συμπεραίσματος 'μόμν ἀλλὰ ἢ τῷ πράγματος. ταῦτα θέσις ἐςὶ δηλωτικὴ τῷ τί ἐςι “ὃ πρᾶγμα, ἤγων τῆς ἀσίας τὸ 

δ κυρίως μέσα. ἡ δ διὰ τοιύτων μέσων, ἃ ἡ κυρίως ἐξὶ μέσα, πράγματος ἀναπόδεικτος. Ιοῖι, ῬΆΪ], ἢ, 85. 
ἡνῶσις τῷ ὅτι ἐςί, ἢ τῶ διὰ τί ἐςιν. ἀλλὰ ἡ τῦ τί ἐςι γνῶσίς 45 εἷς μέν ἐςιν ὁρισμὸς λόγος δηλωτυιός, τυτέςι “ὃ πρῶγμα,ϑ44 
ἐςιν, ὡς ἐρεῖ. ὁ 5 τοιῶτος ὁρισμός ἐςι τῷ ἑτέρα τῶν ἄκρων. εἰ ἀναπόδεικτος, οἷός ἐςιν ὁ εἰδικός - εἷς δέ ἐςιν ἤγον ἕτερος. συλλο-" 
δὲ μή, διὰ μέσυ, τυτέςιν, εἰ δὲ μὴ δι᾽ αἰτίν ἀλλὰ διαί τινος γισμός, τυτέςι διαφέρων τῆς ἀποδείξεως τῇ πτώσει ἤγεν τῇ 
συμβεβηκότος. Λποηγαι. δ 106. θέσει, οἷδς ἐσιν ὁ σύνθετος" τρίτος δέ ἐςιν ὁρισμὸς ὁ ὑλριός, ὃς ἢ 
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ἀποδείκνυ; ᾧ συμπέρασμα τῆς ἀποδείξεως γίνε, τυτέςιν ὅξις δονἢ ἢ ὑλικὰ αἴτια ᾧ τελικά, οἷον πρὸς “ἐν ζητῶντα εἰ βροντῷ, 
ἐςὶ ᾧὶ ἀποδεικτικός, ἀποδείκνυ διὰ μέσυ τῶ εἰδικῶ. ἰὰ. 15. ἐρεῖς ὑλικὸν αἴτιον “ὃ ἀποσβένυωᾳ “ὃ πῦρ' οἱ δὲ Ἰπυθαγόρειοι 

φ4.5 αἴτιά εἰσι τέσσαρα, εἰδικὸν ποιητικὸν ὑλικὸν ἢ τελικόν" τελικὸν αἴτιον ἀπεδίδυν τῆς βροντῆς “ὃ διὰ τὸ ψόφυ ὃν Δία ἐπα- 
21. νύτε γῦν λεγόμεθα ἐπίςαος “ὃ πρᾶγμα ὅταν γνώσκωμεν τὴν πειλεῖν ᾧ φοβεῖν τὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ Τιτᾶνας. ἰὰ. ἴδ. 

αἰτίαν δι᾽ ἦν ἐςιν, εἴτε τὴν ὑλικὴν αὐτῷ αἰτίαν εἴτε τὴν εἰδικὴν 5. τὴν αἰτίαν ἐνταῦθα ἀποδίδωσι δι᾽ ἣν ἐν τοῖς φυσικοῖς πράγ- 945 

εἴτε τινὰ τῶν ἄλλων. ἀντὶ δὲ τῷ εἰπεῖν εἰδιοὸν αἴτιον, εἶπε “ὃ μασι δύο αἰτίας ἀποδίδομεν, ὑλικὴν καὶ ὺ τελοκήν, καί φησιν, ἐπειδι 
τί ἦν εἶναι" ὁ ἡ τί ἦν εἶναι ὁρισμός ἐςιν ἐσιώδης, ὁ δὲ ἐσιώ- ἕκαςον τῶν φυσικῶν πραγμάτων ἐξ ὕλης ἡ εἴδυς σύγκεῷ. λέγε 
δὴς ὁρισμὸς εἰδικὸν αἴτιόν ἐςιν ὡς “ὃ εἶδος ὃ τὴν ἐσίαν παριςῶν δὲ ἢ “ὃ ἕνεκά τὰ ἤγυν “ὃ δ ἕνεκα φύσις, λέγε ἡ τὸ ἐξ ἀνάγχης 
τὸ πράγματος" “ὃ τί ἦν ἄρα εἶναι εἰδικὸν αἴτιόν ἐςιν. ἀντὶ δὲ τῦ ἤγυν ἡ ὅλη φύσις. ἐπὶ δὲ τῶν φυσοιῶν πραγμάτων τὸ ὰ εἶδος ἡ ὃ 

εἰπεῖν ὑλικόν, εἶπε “ὃ τίνων ὄντων ἀνάγκη τῶτο εἶναι" ἤγων “ὃ 10 τέλος ταὐτά... ἐπεὶ δὲ ἐκάλεσε τὴν ὅν ἀνάγκην, διαιρεῖ ὃ 
εἶδος. ὁ δὲ “τίνων ὄντων" παριςᾷ τὴν ὕλην. ἐν χρείᾳ γῶν Ὑνέ- ἐλνΣὴν εἰς ἣν φ φύσω ὁ ὁρμὴν ὸ κίνησιν ᾧὶ εἰς τὴν βίαν παρὰ 

μεϑω τῆς ὕλης διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῷ εϑυς» αὐτὴ γ5 καθ᾽ αὐτὴν ἡ τὴν ὁ ὁρμὴν ἢ εἰς τὴν παρὰ φύσιν κίνησιν. ἐν δὲ ἐτέραις πραγμα- 

ὕλη ὃ ἀναγκαῖον ἐκ ἔχει, ἀλλὰ διὰ “ἃ εἶδος. ἐν χρείᾳ ἦν γινό. τείαις αὐτῷ διαιρεῖ “ὁ ἀναγκαῖον εἰς “ὃ ἁπλῶς ᾧ κυρίως ἀναγκαῖον, 
μεϑα τῶν ὑλικῶν. ἰά, 18. ἃ ἐντεῦθεν παρέλειψε. ἰά. 1. 

944 διὰ τῷ “τινὸς ὄντος ὀρθῆς ἐδήλωσε “ὃν τρόπον τῆς αἰτίας, 15 ἀνάγκην, ὡς εἴπομεν, ἡγῇ τὴν ὕμν. ὕλη δὲ τῷ ἀνόριάν- 98. 
28. ὅτι τὴν ὡς ὕλην αἰτίαν ζητεῖ. τῷ δὲ συμπεράσματος, τῷ τὴν ἐν τοποιῦ ὁ χαλκός, τῆς δὲ οἰκίας οἱ λίθοι ᾧὶ τὰ ξύλα. φησὶ γῶν δ 

ἡμικυκλίῳ γωνίαν ὀρθὴν εἶναι, αἴτιον ὡς ὕλη μέσος ὅρος ληφθεὶς ὅτι οἱ λίθοι ᾧ τὰ ξύλα καὶ κτ' τὴν φυσικὴν αὐτῶν δύναμιν δύνανἢ 
ἃ δύο ὀρθῶν ἡμίσεια. δέδεικἢ δὲ ὦ τῶτο ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κινηθῆναι ᾧ ἀποτελέσαι οἰκίαν, εἰ μὴ παρὰ τῷ οἰκοδόμυ κινηθῶ- 
Εὐκλείδυ ςοιχείων. Ἀδοσσει: [. 107 ὁ. σιν, εὐάρμοςον σύνθεσιν Χρῖεν. ἰά. ἢ. 87 ὁ. 

3,0 ἤγυν ἀλλὰ μὴν ἡ ὁ ὑλικὸς ὁρισμὸς δέδευκἢ μέσος λαμβα- Ὁ ὃ αὐτό, φησίν, αἴτιον εἶναι δεῖ τῷ εἴθει" τῦτο γ5 ἐνδεῖ τῆνος 
35. γέμενος ἐν τῇ ἀποδείξει. “ὃ μέσον; ἐνταῦθα “ὃ το ὡς παρέλ- λέξει. Ἀποηγιῦ, Ε. 108 ὁ. 

κὸν ληπτέον. ΙοἈ. ΡΒ]. ἢ. 85 ὁ. περὶ αἰτίν λέγει ἐνταῦθα εἰδικῶ, ἧπερ ἅμα ἐςὶ τῷ αἰτιατῷ, 55. 
9,: φέρε πρὸ τῆς τῦ κειμώυ ἐξηγήσεως περὶ αὐτομάτυ ἡ τύχης ᾧ ἐξ ἀνάγκης γίνεῦ ἀκολείθησις τῶ τε αἰτίυ ᾧ αἰτιατῶ, ὅθεν ἄν Ἑ 
γ35: μικρόν τι φιλοσοφήσωμεν, ἵνα μὴ ἡ ἀκολυθία τῆς τῦ κειμένυ ἐξη- τις ἄρξηῦ, ἤγον εἴτε ἀπὸ τῷ αἰτίων εἴτε ἀπὸ τῷ αἰτιατῦ ἀντι- 

γήσεως ἐκκρύη. 4. ἢ, 86 ὁ. 25 φρέφυσι δ πρὸς ἄλληλα. ΙοᾺ. ΡΒ]. ἢ, 88. 
ἡ γένεσις ὄν τῷ μέσυ κα ἢ αἰτίων τὴν αὐτὴν ἐκ ἔχει τάξιν ἐφ᾽ αἴτια ἼΩΝ, μὴ ἅμα ὄντα τοῖς αἰτιατοῖς, ἀλλὰ προηγύμενα 55. 

ἁπάντων, ἀλλ ὃ αὶ πρώτην, ὡς ἐπὶ τῶν χοητοκῶν, ὃ δὲ τελευ- αὐτῶν νὴ ἐν ν χρόνον, ἃ ὑλικὸν ἡὶ ποιητικόν. ἰὰ, δ, 
ταίαν, ὡς ἐπὶ τῶν τελῶν ἢ ὧν ἕνεκεν, ὃ δ᾽ ἅμα, ὡς ἐπὶ τῶν ἤγυν ὥσπερ ᾧ ἡμᾶς δοξαζομεν ταῦτα μὴ ἅμα τοῖς αἰτια-- 952 

ὁρισμῶν ἢ τῷ τί ἦν εἶναι. ὙΜεπιΐεε, ἢ, 12. : τοῖς θεωρεῖς. ζητῶμεν ἄρά ἐςιν ἐν τῷ συνεχεῖ χρόνῳ τῦτο 
94) ἐνταῦθα ὁ ̓ Αριςοτέλης ἄλλο θεώρημα λέγει. μὴ ἀκριβο- 30 γενέονς, ἤγουν οἰκίαν, ἕτερον ἀποδῶναι αἴτιον γενόμενον, ἤγυν “ἃ 
21. λογύμενος δὲ ἀντὶ τῷ εἰπεῖν δ ἕνεκα εἶπεν “ἕνεκά τινος" ἕτερα εἶναι λίθυς αὶ ξύλα... πᾶσα δὲ γένεσις ᾧ κίνησις ἐν χρόνῳ ἐςίν, 

Ὁ ἀλλήλων εἰσὶ “ὃ ὃ ἕνεκα ἢ “ὁ ἕνεκά τινος. ἕνεκα γάρ τινος ὁ δὲ χρόνος ἐςὶ συνεχὴς ὕτω, διότι μέτρον ἐςὶ κινήσεως ὅτως 
λέγε πάντα τὰ πρὸ τέλως γενόμενα, ἀφορῶντα δὲ πρὸς ἀπλό- ἥγυν μετρύμενος, ἤγυν τῶ ἡλίω, ἥτις κύκλῳ γίνε, ἡ δὲ κύκλῳ 

τητα τῷ τέλως, ὡς ὁ θεμέλιος οἱ τοῖχοι ἢ ὁ ὄροφος ἕνεκα τῇ κίνησις συνεχής ἐς! ἢν ἀδιαίκοπος, ἡ δὲ κατ᾽ εὐθεῖαν κίνησις δια-- 

τέλως εἰσὶ τῆς οἰκίας" ὃ δὲ ἕνεκα λέγε “ὃ τελικὸν αἴτιον ἤγων 35 κόπτεῦ. ἰὰ. ἱν. ᾿ 

ἡ οἰκία. Ιοἱ. ΡΆΪ. ἢ 86 ὁ. “τῷ δὲ γενέωις, ἕτερον γενόμενον" ἀντὶ τῷ τύτυ δὲ γεγονός 96. 
942 λαμπτῆρας νόει ἢ τὰ ὑελία, ἃ διὰ τῆς γυψεμπλαςυιῆς τος ἕτερον πρὸ αὐτῷ γεγονός, ὡς ἄμφω ἐπὶ τῶν γεγονότων εἶναι, 
25. νέχνης ἐπιτίθενῃ ταῖς οἰκίαις χαίριν τῷ φωτίζεδχ, ταύτας, ἢ ὃ ἐκ ἡ μὴν ἡ ἅμα, ὥσπερ ἃ β΄ ἄμφω ἐπὶ τῶν ἐσομένων ἡ “ὃ γ᾽ 

δορᾶς λεπτῆς κατασκευαω)ὲν ἐξ ἐπινοίας τῶν ἀνθρώπων χαριν ἄμφω ἐπὶ τῶν γενομένων. τοιῦτος ἡ) ᾧ τῦ γίνεὼς, δεῖ τι ἔμ 
τῷ μὴ τοῖς λίθοις προσχύειν τιὶς νύκτωρ βαδίζοντας. ἡ γῶν δορὰ 40 προῦλεν ἐγένετο. γράφεῦ δὲ ἢ “τῶ γίνεθᾳ, τῷ τῦτο γεγονέναι" 
αὶ τὰ ὑελία φυσικά εἰσιν, ὧν τὺς πόρως ἡ φύσις μεγάλως πε- διὰ γ5 τύτων εἴληφε ποτὲ Κ ἐπὶ τῷ παρεληλυθότος χρόνυ ἀμφό- 
ποίηκε, τεχνικὰ δέ εἰσι τὰ γυψεμπλαςικαῖ, οἷς ἐντίθε τὰ ὑελία, τερα, τό τε αἴτιον ἢ “ὃ αἰτιατόν, ποτὲ δ᾽ ἐπὶ τῷ μέλλοντος. 
ὡσαύτως ᾧ “ὃ κατασκεναο)ὲν ἐκ τῆς δορᾶς. “ὃ δὲ πῦρ λίαν ἐξὶ σωζεῖῦ δ᾽ ἐπὶ τύτων ἡ ἀκολυθία, ἐὰν ἀπὸ τῶν ὑςέρων γένη ἢ 

λεπτομερέξατον. ἰά. ἔ. 87. τῶν αἰτιατῶν. Απουγαι, 109. 
οὐδ ζητεῖ γῶν, ἄρα ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἅντων τῶν καὶ ᾿ὐλοιληρίαν 45 ἐδὲ τὴν αὐτὴν ἀνάγον λαμβάνει κάτωθεν ᾧ ἄνωθεν ἐρχο- 85. 
ψ1: ὀφεςώτων πραγμάτων, ἀποδίδο ᾧ ὑλικὰ αἴτια ἡ τελικά, μένοις, ἀλλ᾽ ἀρχομώων Κ' ἀπὸ τῶν αἰτίων ὑδεμίαν ἀνάγκην ἔχει’ 

γινόμενον δὲ πρᾶγμά ἐς! ᾧ ἡ βροντὴ “Δὲ ἃ χῷὸ μέρος συνίςαχ, τὰ συμπεράσματα, ἀρχομένων δὲ ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν τὴν ἀναΐγ- 
ὶὶ δείκνυσιν ὡς ὠπὸ τὸ παραδείγματος, ὅτι ἡ ἐπ’ αὐτῶν ἀποδί- κην ἔχυσιν οἱ συλλογισμοί, ὙΒεραῖρξ, ἔ, 12 ὁ. 
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952 ταῦτα ἀπορήσας φησίν, εἰ ἢ “ὃ προγενέξερον ἀνάγκη πρῶ- δεῖ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐσομένων ἢ τῶν ἐπ᾽ ἐκείνων συλλογισμῆϑ55 
ΖΑ τον ὑπάρχειν τὸ αἰτιατῶ ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων γενέσεως... ἀρχὴν λαμβάνειν ἀμέσως προτάσεις" καὶ ἡ) εἰ πάντων τῶν ἐσο- "" 

ἀλλ᾽ ὄν ἐν τῷ συλλογισμῷ δεῖ προλαμβάνειν τὰ ὕςερα, ἵν᾿ ὅτως μένων χρόνος μεταξύ, ἤδη ὃ τῶν ἐσομένων ἐσόμενόν τι, ὥσπερ 
ἐξ ἀνάγκης ἐπκακολυθήσῃ τ πρότερον. Ιοὰ. ΡΒ]. ἢ, 88. ἐδὲ τῶν γεγονότων γεγονός. ἢ ἄμεσον ἀρχὴν εἶπεν ἀντὶ τῷ ἔχα- 

30 ἤγυν ἀπὸ τὸ ὑςέρυ ἄρθρου τὸ συλλογισμῶ, οἷον εἰ ἸΣωκραί- 5 τόν τι ὁρίσαντα ἐσόμενον, ἀφ᾽ ὅ ἡ ἡ ἄνοδος ἐπὶ τὰ πρὸ αὐτὸ ἐσό- 
δι της ἔξαι, ἐξ ἀνώγκης ἔξαι κα ὼ “Σωφρονίσκος. ὃς γυμνάζει ἐν μενα, ἡ ἀρχὴ ἄμεσος" ληπτέα αὐτῷ πρότασίς τις χωρὶς μέσυ, 

λόγον ἐπὶ τῶν γεγονότων ἡ ὑποτίθησι γεγονότα ᾧ “ὃν Σξωκράτην ἥτις ἐςὶν ἀρχὴ τῷ σὐλλγισμῦ. Αποηγαι. [109 ὁ. 
ἢ “ὃν ἸΣωφρονίσκον, καί φησιν, εἰ ἐφ᾽ ὧν “ὃ αἴτιον ἡὶ αἰτιαὸν γε- γινόμενα λέγει τὰ μὴ ὄντα ᾧ ὑφιςάμενα καθ᾽ ὁλοκληρίαν, 85) 
νέχ, ὠπὸ τῶν ὑςέρων δεῖ ἄρχεοχ. 1ά, ἢ, 88 ὃ. ἀλλὰ ἔχοντα δ ἦναι ἐν τῷ ἀεὶ πεφυκέναι γίνεῶχ, κ᾽ ἄλλως ἡ Ὁ 

954 δεῖ δὲ ἃ “ὡς᾽ ἐπεὶ τῶτο ἀληθές τοῖς πρὸ αὐτῷ συνάπτειν. 40 ἄλλως καιρύς. ΙοΒ. ΡΒ]. (. 90. 

8 κει Δ ὅτε ἀορίξυ ὅτε ἐριϑέντος ἔςαι χρόνυ. ὃ ἐδήλωσε διὰ λαβε μέσον ὅρον, ἡλικίας γενομένυ τὸ ἄρρενος λιγνωδη κα ὖϑοο 
τῶ, ὡς δ᾽ ἐπὶ τῶν γεγονότων ψευδὴς ἡ ἀκολύθησις, ὅτω ἡ ἐπὶ καπνωδη ἀναθυμίασιν ἐκ τῷ πωγωνος ἀναδίδοῦχ,, ἥτις ἀπογεννᾷ ἢ ᾿ 
τῶν ἐπύφθνι ὐ ὃ βίωι ἐπὶ τῶν λεγομένων ἔξαι ἀεί, ὅτι τὴν τρίχωσιν. ἰά. Ε. 90 ὁ. 

εἰ ὃ α΄ ἔξαι, καὶ ὼ ὃ μετ᾽ α ἐδὲ ἐπεὶ τόδε γέγονε, τόδε ἔςαι. ζητήσας ὄπιογεν πολλὰ περὶ δρισμῶ, ἐπεὶ ηὕρισκε “ὃν ὁ ᾿δριϑ6ο 
ᾧ λέγει τύτυ “ὃ αἴτιον, ὃ ὺ τῶν Ῥεύθοσωνε ἐςὶν ἴτω, ὅτι “ὃ 15 σμὸν μὴ ἡ μόνον μέσον ὅρον ἐποδάζξενὶ λαμβανέμενον, ἀλλὰ ἢ τὰ: 

μέσον δεῖ, τυτέςι “ὃ αἴτιον “ὃ κυρίως αἴτιον, τοιῶτον ᾧ πάντως “ὃ ἄλλα αἴτια, “ὃ τελικὸν “ὃ ποιητικὸν ἢ “ὁ ὑλικόν, τύτυ χαίριν 

αἰτιαὺν συνυπάρχει, ὁμέγονον εἶναι τῷ αἰτιατῷ, τὐτέςι τῷ αὐτὸ ἐδίδαξε κ τὰ τῶν ἄλλων αἰτίων, ὅπως μέσοι ὅροι λαμβάνονῇ, 
χρόνα, ἢ συνυπάρχει ἢ ἡμᾶ γίνε. Ἄποηχαι. ἢ 109. ὴὺ » τί ΤὐλΉοΥ δάφύαιν ὼ ̓ Ἑ ἐν συλλογισμῷ ἡ ἀκολυύθη- 

35. ἃ μέσον ἤγυν “ὃ αἴτιον ὁμόγονον δεῖ εἶναι τῷ αἰτιατῷ, ἤγυν σις ἐν αὐτοῖς Ὑννεῦ, ὼ μδ' τω συμπλήρωσιν τύτων πάλιν 
Ὁ ὁμόχρονον τῶν γεγονότων᾽ πραγματων καὶ ὼ “ἃ αἴτιον ἕξαι γινόμενον 20 ἀνατρέχει εἰς “ὃν συλλογισμών, ὺ ἀνακεφαλαιωσάμενος εἶπε περὶ 
ἢ καθεξῆς. ἐπὶ δὲ τῷ γέγονε ἢ τῦ ἔςαι ἀκ ἐνδέχεῦ εἶναί τι αὐτῶ. ἔτι προςίθησι ἢ ἕτερα, ἃ εἶπε περὶ ὁρισμῶ. πῶς ἅ ὃν ὃ 

ὁμόγονον" “ὃ 5 γεγονὸς πῶς ἔξαι τῷ ἐσομένῳ ὁμόγονον, εἴγε τί ἐςι αὶ ὁ ὁρισμὸς εἰς τὸς ὅρας ἀποδίδον), τρεῖς ὅροι ἐν τῷ ἀπο- 

δὲ αὶ παρεληλυθότος ἐςὶ χρόνα “ἃ δὲ μέλλοντος; Ιοἱ. ΡΠ. δεικτικῷ συλλογισμῷ λαμβάνον ἐν τίνι γῦν τῶν τριῶν ὅρων 
Ε. 88 ὁ. τέτακἢ ὁ ὁρισμός; εἴρη ὅτι ὡς μέσος ὅρος λαμβάνεῦ, ἡ τίνα 

95) “ἃ προκείμενον ζήτημα τοῖς περὶ κινήσεως ἐςιν οἰκειότερον, 25 τρόπον ἐςὶν ἀπόδειξις αὐτῦ" ὠπόδειξις αὶ 75 ἐκ ἔςιν αὐτῶ, ὡς 
1- ἕνθα ἢ πλατύτερον περὶ τῆς γενέσεως διαλαμβάνει ἐν τῷ τετάρτῳ μὴ γενομένυ συμπεράσματος ἀποδείξεως, ἔςι δὲ καθόσον δθης 

τὸ Φυσοιῆς ᾿Ακροάσεως. ἐνταῦθα δὲ μικρόν τι παρεκβὰς μὲ ρᾶ) ἐκ τῆς ἀποδείξεως. ᾧ τίνα τρόπον ἐςὶν ὁρισμὸς αὐτῶ ἡ ἐκ 
ὧν ἔλαβε παραδίδωσι τὴν τῶν αἰτίων ὸ αἰτιατῶν ἀκολείθησιν. ἢ ἐςι, τέτταρσι τρόποις δρισμὼς τῷ Ἴμημι ἀποδέδωκεν. ἰά. 15. 
ἐπειδὴ δαϑρίο. ἔλεγε τὰ αἴτια κῷ' ὃν χρόνον, ἢ ἢ 5 ὡς ὄντα ἥγυν κτ' ἀμφότερα πρῶτος, ὡς μήτε ἐξ ἀριθμῶν συγκεί- 866 

ἃ, ἀποδίδον. τὰ αἴτια, ἢ ὡς γεγονότα ἢ τὰ ἑξῆς, ἐπειδὴ 30 μενος μήτε ἐξ ἀριθμῶν μετρώμενος. “ἃ δὲ τελευταῖον ὴὰ κατ᾿ 5 
μἶ' τὴν τῶν αἰτίων τῶν τοιύτων γένεσιν τὰ αἰτιατὰ ὁρῶμεν γι- ὠμφότερα πρῶτον. ἰὰ. ἢ. 91. 
νόμενα... ζητεῖ πότερον αἱ γενέσεις τῶν αἰτίων ᾧ αἰτιατῶν ὸ δέ ἀντὶ τὸ γάρ" τὰ δ καθόλω ἀναγκαῖα. ἰὰ. 18. τὰ 
συνεχεῖς εἰσίν. ἰά. ἴθ. δεὶ ἀντὶ τὸ “ταῦτα" καθόλ» δ᾽ ὦ ϑιδηναῖα γεγράφθαι" τὰ 

95} ἥἤγωυν τοῖς αἰτίοις ὁ αἰτιατοῖς τοῖς μὴ ἅμα οὖσι ὃ μές καθόλυ 7) ἀναγκαῖα. ὡς δ αἴτιον τῷ τὰ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγο- 
15. σον, ἤγυν “ὁ αἰτιατόν, ᾧ ὃ α΄, ἤγυν ἃ αἴτιον, ἄμεσα εἶναι. 35 ρύώμενα ἀναγκαῖα εἶναι παρέθετο "ὰ τὰ καθόλυ ἀναγκαῖα εἶναι. 

14. (.89. Αποηγαι. ἢ. 110 ὁ. 
35 εἰπὼν ὅτι εἰς ἀμέσυς προτάσεις καταντῶμεν τῇ λήψει τῶν τῷ δὲ ὑποκείδγω ἀντὶ τῷ κείϑω ἢ ὁμολογείο)ω κέχρη" ἀθ6» 
2: μέσων, τῆς τε μείζονος καὶ ἐλάττονος προτάσεως, προσέθετο τόδε ἀμφισβιτᾶ κατ᾽ αὐτῷ. ἰὰ. 19. Ὰ 

“ἀεὶ παρεμπεσεῖ 3," ἀναιρῶν ὑπόνοιαν τινά, ἴσως ἄν τις ὑπέλαβε ἢ ὁ μόνον ἐπὶ τῆς τριοίδος εὑρήσεις ὅτω “ὃν ὁρισμόν, ἀλλ᾽θ6» 

μὴ εἰς ὠμέσυς ποτὲ καταντῆσαι προτάσεις τὰ αἴτια τὰ αἰτιαταί, 40 ὁμοίως ᾧ ἐπὶ ἄλλυν ὁτυῦν πράγματος ἔςξαι “ὃ εἶναι ἡ ὁ ὁρισμὸς 
διὰ “ὃ ἐν χρόνῳ εἶναι ταῦτα, “ὃν δὲ χρόνον συνεχῆ, “ὃ δὲ συνε- αὐτῶ ἀπὸ τῶν ὅτω δειχθέντων ἤγυν ἀπὸ τῶν ἐν τῷ τί ἐςι κατη- 
χὶς ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν, ἢ τῷ ληφθέντος ἀεὶ χρόνυ ἔςιν ἐπι- γορυμίνων θηρώμενος. ἐπί τινων δὲ ἀντιγράφων εὑρήσεις “τῶν 
νοεῖν ἕτερον χρόνον... ἀναιρῶν γὃν τὴν ὑπόνοιαν ταύτην φησίν, ὅτω ληφθότων"" Το. ΡΒ. ἔ. 91 ὁ. 
εἰ ἐνὶ ὁ χρόνος τρῶς ὃ ἢ διὰ τῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον διαιρετός, ἀλλὰ τὰ εἰπὼν “δ᾽ χρήσιμον τῆς διαιρέσεως, διασύρει παλιν “ὃν Πλεί- 96. 
αὐτῷ πράγματα συνεχῆ ἐκ εἰσὶν ἀλλὰ  διηρημέρα. ἰά. (.89 ὁ. 45 τωνα ὡς λέγοντα διὰ τῆς διαιρέσεως συλλογίζεοκ, ᾧ ἀποδεικνύειν δ 

95» τομὴ τῆς προτασεως ἐςιν ὁ μέσος ὅρος. εἰ ὃ ληφθῇ πρό- τὰ μέρη τῷ ὁρισμῶ τὰ ἐν τοῖς ὁριςοῖς θεωρώμενα. ἰὰ. ἢ, 92. 
59. ασις ὡς ὁ ἄνθρωπος ζῷόν ἐςιν, ἐπεὶ ἔμμεσός ἐςιν αὕτη, λαβὼν ἐνταῦθα λέγει ἀ χρήσιμον τῆς διαιρέσεως. πρῶτον λόγειτεὶς κα θοῦ 

μέσον ὁ λογικὸν διαιρήσεις αὐὸ εἰς δύο. ἰὰ. ἴὉ.. θόλω διαφορὰς ταὶς περιεχύσας, ὕςερον δὲ τὶς περιεχομένας. 1ὰ. ἵν. Ἶ- 



δον 

δ ἀξ να ως, ἔςιν ἀπ 

φῆσαι τὴν φύσιν τῷ ἀνθρώπυ ἢ τῷ ἵππυ ἢ ἄλλυ τοὺς ὀφείλει {. 

«υ͵ἶδιεννι Σ 

976 

248 

ὌΝ 

39. καλλόπτερα, ὡς οἱ τέττιγες κα ᾧὶ αἱ λμαῖαι, 14. [.. 92 ὃ. 

ἐὐμειστιον δὲ ὅτι ἀντὶ τῷ εἰπεῖν διαφοραῖς εἶπε διαφοράν" 

14. 15. 
975 

1 πᾶν δ γόνος εἰς δύο διαφορὰς τὐλαίχισον ἀειρεῖ: 

976 

3 ἐμθνονδος Ἶ ἢ ἔξω τὰ ἕτερα κα Ἂ τέχαμζινα τὸ ζῳὺ ἡ τῆς ἐσίας, 

ὧν εἴη ἂν τὰ ὑπὸ τὰς ἄλλας κατηγορίας. ἢ τῶν ἔξω ἢ τῶν ὑφ᾽ 

αὐτά ἀντὶ τῷ ἢ μὴ ὑπαλλήλων ὄντων ἀλλὰ κεχωρισμένων ἢ 
μὲ ὑπαλλήλων" τοιαῦτα δὲ ἥ τε ὄρνις ἡ ὁ ἰχθύς. Αποηγπι. 

4111 ὃ. 
“δὲν δὲ δεῖ ὃν ὁριζόμενον κα ὸ διαιρύμενον᾽ τῦτο λέγει ἀναι- 

ρῶν τὺς λόγυς δι᾽ ὧν μετεχείρει ὁ Σξπεύσιππος ἀναιρῆσαι ἢ τὴν 

διαίρεσιν ᾧ τὸς ὁρισμείς. ἐπεχείρει 75 ὅτω δεικνύειν ᾧ ὡς ἐκ 

οδῶναι ὁρισμόν τινος, λέγων ὡς ὁ θέλων δι᾽ ὁρισμῷ παρα- 

γνώσκειν παγτα τὰ ὄντα ἢ τὲς διαφορὰς αὐτῶν καθ᾽ ἃς διαφέ- 

ρύσιν ἀλλήλων" ὅτω γδ παρίςαξ ἡ φύσις τῷ ἀνθρώπυ ἣ τῷ ἵππυ ἢ 
ἄλλω τινός, ἐν τῷ ἢ χωρίς εχ, τῶν ἄλλων πάντων. Ιο᾿. ῬΒΙ. . 02 ὁ. 

Σπεύσιππος δὲ αὶ καλῶς ΠΝ φάσκων κα ἀναγκαῖον εἶναι “ἐν 

ἔξω γόη ἢ ἥ τὸ ἀνωτέρω καὶ ἡ κοινότερα αὐτῷ τῷ ζῴ ὃ ἐμὴν 5 χερημείτων δι᾿ ὧν κατασκευαζονῇ ϑεικνύονῇ ὅ! ὅτι 

ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ 

΄ ὅλόπτερα λέγε ἢ τὰ ὶ ὑμενέπτερα, ὡς αἱ νυκτερίδες, ἢ ἡ τὸ δρισμῶ, ἢ ἐχὶ ὁ ὁμωνυμος φωνή. ἔςι δὲ ἐν παρατήρημα ἀπὸ τύ- 
σων τῶν τριῶν “ὁ ᾧ προταγὲν τῶν ἄλλων διὰ “ὁ δύνα κατα- 
σκευάσαι “ὃ πρῶτον κείμενον ἐν τῷ ὁρισμῷ ἤγιν ἃ γόος, ὅτι 

ὑπαίρχει γένος, δεῖξαι δὲ τῶτο ἢ διὰ τῷ γόυς, ἤ; ἤγων διὰ τῶν ἐφι- 

Ὑένη. 
εἰσίν, ὥσπερ ἔςι. συλλογίζεοχ, ᾧ ἀποδεικνύειν ὅτι συμβέβημε τῷδε 
διὰ τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν συμβαλλομένων πρὸς “ὃ συμβεβυρκός, 

ἤγυν πρὸς ἀπόδειξιν τῇ συμβεβηκότος. Ιοβ. ΡΒ]. ἢ, 98 ὁ. 
ἀφορμὰς δ᾽ εἰλήφαμεν ἐκ τῶν Τοπικῶν, ὥσπερ ὅτι συμβέ- 

40 βηκε τόδε τῷδε, ὅτω ἡ ὅτι γένος τόδε τῦδε κατασκευάζειν καὶ ὅτι 
διαφορὰ ἐσιωώδης. ὙΒεπιῖοὶ, ἢ, 13 ὁ. 

ἀλλ᾽ ἐδὲ διαφορά ἐς! ὁ καταλειφθέν" πᾶσαι δ αἱ  διαφοραὶϑῖι 
εἴχοντο ἤγυν ἐλήφθησαν" αὶ γάρ ἐςι βαγβλεξ θεσαν ἡ ὑξέρα ἢ 

διαφορά. ΙοᾺ. ΡΒ]. ἢ, 94. 

μεταφοριὴ λέξεις λέγον αἷ τροπαί, αἷ κυρίως Αἰ τόδε σϑῖ 

μαίνυσι, μεταφέρονῇ δὲ παρ ̓ ἡμῶν ἐπὶ ἵπερόν τι σημαινόμενον, 
οἷον “ὃ μένανδρος κα ὼ σκάταρεν. εἰσὶ δὲ καί τινες λέξεις καθ᾽ ὁ 

τητα, αὶ ἀναλογίαν ἔχυσι πρὸς. τὺς πόδας τῷ ζῴν ὡἧς γδ ἐν τοῖς ̓ 
ζῴοις τῷ ἀνθρώπῳ͵ μέρος τὸ σώματος ὑπερείδε ἢ ἀνέχεῦ ὑπὸ 

ἑριζόμενον πάντα εἰδέναι. “δεῖ ' γάρ" φησίν “γνώσκειν τὰς δια- 20 τῶν ποδῶν, ὕὅτω ἡ ἡ «λίνη ἀνέχεϊ͵ ὑπὸ τῶν ποδῶν αὐτῆς. ἀντὶ 

φορὰς αὐτῦ πάσας αἷς τῶν ἄλλων διενήνοχεν" ἀδύνατον δὲ 
εἰδέναι τὰς διαφορὰς τὰς πρὸς ἕκαςον μὴ εἰδότας αὐὺ ἕκαςον. 
ὙΒεπιΐβι. ἢ, 18. 

976 ἹΣπευσίππυ ταύτην τὴν δόξαν Ἐὔδημος εἶναι λέγει τὴν ὅτι 
1. ἀδύνατόν ἐςιν ὁρίσατ)αί τι τῶν ὄντων μὴ πάντα τὰ ὄντα εἰδότα. 25 
᾿Αδοῦγαι. (111 δ. 

97α πρῶτον Π᾿ ἐλέγχει τῦτον ψευδόμενον ὡς ὠγνοῦντα τὰ τῆς 

τ: Δαβδρᾶς σημαινόμενα" καὶ φ' πᾶσαν διαφορὰν ἕτερα κρίνονἢ 
εἶναι τὰ πράγματα, ἀλλὰ χῷ' μόνας τὼς ἐσιώδεις. Ιοὶ. ΡἈᾺ]]. 

"6.92 ὃ. 
916 αὶ ἡ5 ἐκ τῷ εἰδέναι πάντα τὰ τῶν ζῴων γώνη Ὑριύριμον γί- 
20. γεῦ ὁ πᾶν ζῷον, ἣ λογικὸν ἢ ἄλογον, ἀλλ᾽ ἐκ τῶ εἰδέναι ὅτι μη- 

δέν ἐςι τύώτων μεταξύ. Αποηγπι. ἢ 111 ὁ. 
ἐπί τινων δ ἀντιγράφων κεϊἢ “διὰ τῶν θέσεων; ἐπὶ τινῶν 

25. δὲ “διὰ τῶν διαιρέσεων." 
θέσεις, καθὸ ἕκαςον τῶν ὄντων ὑφ᾽ ἕν αὐτῶν τίθεἢ ἀνάγενχ. .. 
εἶπε δὲ “κατασκευαζειν" ᾧ ὶ συλλογίζεωκ, ἢ ἀποδεικνύειν, εἰκό- 
τως" καὶ ἡδ πᾶς ὁ κατασκευάζων τι διὰ συλλογισμῶ ἢ δι᾽ ἀπο- 
δείξεως τῦτο κατασκευάζει, ἀλλὰ γίνε ᾧ ἀπὸ ἀναλύσεως ἢ 

᾿ διαιρέσεως. Ιοῖ, ΡΒ], ἢ. 98. 
κατασκευαζειν δὲ ὅρον καὶ ἃ ἀποδευινύναι εἶπεν" δὲ γὰρ 

ἔςιν ἀποδεῖξαι ὅρον" δὲ γ5 πᾶν εἴ τι κατασκευαϊζεῖ, τῦτο ἢ 

ἀποδείκνυ). κατασκευαΐσαι ὧν “ὁ εὑρεῖν τε ᾧ συνθεῖναι ἡ ἀπο- 

δῦναι εἶπε. “ἃ δὲ “διὰ τῶν διαιρέσεων" προσέθηκεν" εἰσὶ γάρ τι- 

νες ἀποδεδομένοι ὅροι ἐκ ἐκ διαιρέσεως, ὡς οἱ τῶν πρώτων γε- 45 

νῶν. . Απόηγαι. ἢ. 112. 
91. ἐπεὶ ἐν τοῖς ὁρισμοῖς πρῶτον κεῖ ὁ γόος, δεῖ σε προαπο- 
5. δεικνύειν ὅτι γένος ἐςὶ “ὃ προηγύμενον τῶν ἄλλων μερῶν τῶ 

; 

᾿ ἃ δὲ “λέγειν" 

δὲ τῦ εἰπεῖν τὼς λέξεις τὰς καθ᾽ ὁμωνυμίαν ἢ ἀναλογίαν ἀναφε- 

ρομένας εἶπεν ὅσα λέγε. ἰὰ. ἢ, 95. ' 

ῥιαλέγεα)αί φησι τὸ διαλεκτικῶς ἐ χᾶςς 
Ε112. 

ἕτερον θεώρημα, ἐν ὃ παραδίδωσι πόθεν μέλλεις εὑρεῖν τὰ 58. 
μέσα ἡ τὰ αἴτια τῶν προκειμένων προβλημάτων εἰς ἀπόδειξιν. ἢ" 

ἀντὶ τῷ ἐκλέγειν ᾧ συνάγειν ἐκληπτέον. ᾿ΙοΙ. 

ΓΑδο 97 "-- 

ΡΆΠ, ἔ, 95 ὁ. 

παραδίδωσιν ἡ ἡμῖν διὰ τύτων μέθοδον δι᾽ ἧς εὐπορεῖν δυνη- 
30 σόμεθα εἰς ὃ λέγειν τὰ προβλήματα. λέγειν δὲ προβλήματά 

ἐσι τό τε αὐτὰ συντιθέναι δύναρχ, καὶ ὼ προβάλλειν, ἢ ὃ τὰς. 
αἰτίας αὐτῶν ἀποδιδόναι. ἐφ᾽ ὁ ὅ καὶ νῦν αὐὸς τῷ λέγεν κέ- 

χρη" ἐπὶ γδ τὸ λέγειν τὰς αἰτίας τῶν ζητυμένων, ὡς ἢ προϊων 

δηλώσει. λέγει γδ προβλήματα, ἐν οἷς ζητεῖ ἡ διὰ τί, ἢ δι ὃ 

λέγον 25 ἢ αἱ ἀντικείμεναι διαφοραὶ 35 παραδίδωσι τρόπυ. ἢ ὁ ἅμα ἀμφότερα δεικνύμενα, ἡ εὖρε- 
σις τῶν προβλημάτων ᾧ ἡ εὕρεσις τῆς αἰτίας. ἕςι δ᾽ αὐτῷ 

πολλὰ βιβλία τοιώτων προβλημάτων. πῶς ἦν εὐπορήσομεν τῦ 
τὴν αἰτίαν ἐν τοῖς προβαλλομένοις ἀποδιδόναι, ὑπογράφει. ὁ 

περὶ ὁρισμῶν ἐςὶν ὦ λέγει νῦν, ὡς φήθησαν τινες. Απογαι, 
4Σ 1.112 ὁ. 

λέγει τοίνυν ὅτι πρὸς “ὃ ἐκλέγειν, τυτέςι πρὸς “ὃ ἐκφραΐζειν 
ἢ αἰτιολογεῖν τὰ προςιθέμενα. προβλήματα, δεὶ διαλέγειν, τυτέςιν 

ἀνερευνᾶν τάς τε ἀνατομὲς ἡ τοὺς διαιρέσεις, ὡς εὐπορίαν ἐχώσας 

ἡμῖν τῆς τὸ μέσυ ἀποδόσεως. Ἐπρίγαι, ἢ, 566. 

ἔτι δ᾽ ἄλλος τρόπος ἐςὶ »' ἃ ἀνάλογον ἐκλέγειν τὰ ἑπόμεναϑδο 

τοῖς εἴδεσιν, ὅταν εἰσὶ διάφορα τινα, ὡς “ἃ σηπίον ᾧ ἡ ἄκανθα ἢ ἦν 
ὺ ὀςῶν, τὴν αὐτὴν χρείαν ἀποπληρῶντα ἐν τοῖς ζῴοις. ἐπεὶ ἐκ 
ἔςι δυνατὸν δι᾽ ἑνὸς ὀνόματος ταῦτα δηλῶσαι, ἀνάγομεν ταῦτα 



ὉΣΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩ Ν, 2490 

ὑπὸ “ὃ ἀνάλογον, ᾧ ἔςι τῦτο ὡς κοινὸν ὄνομα δηλωτυτὸν τύτων ἀνάγκης ἔπε “ὃ αἰτιατὸν ἡ κυρίως ἀπόδειξις νεῖ, ὅταν δὲ ἃ 
ἑπάντων. Ἰοῖ. ΡΒ. ἢ 95 ὁ. αἰτιαὃν μέσον ΠῚ ἐκ ἐξ ἀνάγκης ἔπε “ὃ αἰτιατόν. Ιοῖ, 

τὰ δὲ αὐτὰ προβλήματά ἐςι τῷ ὃ αὐὸ αἴτιόν τε ὺ μέσεν Ῥμὶ. ἢ. 97 ὁ. 

ἔχω, οἷον διὰ τί ἡ λίθος ἡ Μαγνῆτις, ἕλκει ἡ ὃ ἤλεκτρον κα ὶ ἡ σι- πλείω δὲ τῷ αὐτῷ “μέσα τε ὺ αἴτια εἶναι ἐχ οἷόν τε, εἰ 
κύα" πάντων 5 ὃ αὐὺ μπίῤρέ τε ὦ αἴτιον ἡ ἀντυτερίφασιρ, ὡς 5 μὴ ἄρα διὰ συμβεβηριότος ἡ δεῖξις ἢ διὰ σημείν προῖοι. Ὑ8ὲ- 

φησι Πλάτων. ἕςι δὲ ταὐὺν “ὃ μέσον ἢ εἴδει ἢ γένει, εἴδει ἅ δ νῶν, κ14.. 

προείρη (ἀέρος ἢ ἐντιπερίφασις ἁπάντων αἰτία), γένει δὲ οἷον ἐκ ἀποδεικτικῶς ἀποδέδευκἢ ἡ προτέρα λύσις διὰ ὰ πᾶσανθδ» 

διὰ τί (ἠχώ, κα ὶὶ διὰ τί ἐν τοῖς κατόπτροις ἑαυτὺς ὁ ἐρῶμαν, ὶὶ διὰ τί ἀπόδειξιν καθόλυν γίνενχ,. - ἐνταῦθα δὲ καθ καὶ ἡ ἀπόδειξις ὁ Ὁ 
ἴρις" πάντα ΚΛ) δι᾽ ἀνάκλασιν, ἀλλ᾽ ὃ μα ἀέρος, ὃ δὲ ὄψεως, ὃ γέγονεν ἀλλὰ κ μέρος, ἡ καὶ διὰ τὸ αὐτῷ μέσυ ἀλλὰ δι᾽ 
δὲ φωτός. ὙΒειιῖδί. ἢ. 18 ὁ. 40 ἄλλων. Ιοἷ. ΡΒ]. ἢ, 97 ὁ. 

Θεόφραςος δὲ ἡ ἐπραγματεύσατο περὶ τῆς συναγωγῆς ᾿ μεταβαίνει εἰς ξπερον θεώρημα, κα ᾧ ζητεῖ εἰ ἐνδέχεῦ τῷ αὐτῦτθε 
. τῶν ὁμοίων προβλημάτων. ᾿Αριςοτέλης δὲ νῦν διδάσκει τίνι ΗΝ ὺ ἑνὸς πράγματος, ἤγων τῷ τὰ ὶ δέδρα φυλλορροεῖν, εἶναι ἃ αὐὸ ̓ 
"μεν τὰ ταὐτὰ ἀλλήλοις προβλήματα. λέγει δὴ διχῶς ταὐτὰ ἢ ἐν αἴτιον ἢ ἕτερον ὼ ἕτερον͵ ἤ ἤγυν εἰ ἐνδέχεῦ ἐν αἴτιον εἶναι ἢ 

ἑἶναι προβλήματα ἀλλήλοις, ἢ τῷ “ὁ αὐὸ μέσον ἔχειν, οἷον ὅτι πολλὰ τῦ αὐτῶ πράγματος. ᾧ φησὶν ὡς εἰ Κ' καθ᾽ αὐὸ δ αἴτιον 
πάντα ἀντιπερίςασις" ἔς! δὲ εἰ ἐπὶ τῶν τοιύτων προβλημάτων 15 ὑπάρχει τῷ αἰτιατῷ, ἀνώγκη εἶναι ἕν, οἷον αἴτιον τἢ φυλλορροεῖν 
κοινὸν μέσον ἡ τῷ θερμῶ ἀντιπεῤίςασις. οἷον διὰ τί χειμῶνος “ἃ πήγνυοκ, καθ᾽ αὐὸ “ἐν ὁπόν. εἶτα λέγει ἡ τὴν αἰτίαν͵. πῶς εἰ 
βᾶλλω πέττομεν, διὰ τί καθεύδοντες πυκνὸν ἀναπνέομεν, διὰ τί καθ᾽ αὐὸ αἴτιον ὁρισμός ἐςι τῷ αἰτιατῷ, ὁ δὲ ὁρισμὸς ἑκάςυ 

αἱ πηγαὶ τῷ χειμῶνος θερμότεραι. πάντων δ τύτων αἴτιον “ὃ πράγματος εἷς ἐςί, ἢ διὰ τῶτο ἡ τῆς σεληνιακῆς ἐκλείψεως ὃ 

αὐτό, ἡ τὸ θερμῶ ἐντιπερίςασις, ὃ δὺ μέσος ὃ ὅρος ἐξίν. ὺ τό- κἄθ᾽ αὐὸ αἴτιον ἕν ἐς᾿ν, ἀντίφραξις τῆς γῆς" εἰ δὲ “ἃ ἀποδοθὴν 

τῶν πάλιν τῶν διὰ “ὃ “ὃν αὐὲν μέσον ἔχειν τῶν αὐτῶν ὄντων 20 αἴτιον. κτ' σημεῖόν ἐςιν ἣ ΜᾺ συμβεβηκός, ἐνδέχεδ πολλὰ αἴτια 

ὑποθαίεσυ ποιεῖ ἢ τινά, Αποηγαι. ἢ, 113. εἶναι τῷ αὐτῶ. ἰάὰ. 10. 

 Ἴζονι τοι τ 
[42 

τὰ δὲ τῶν προβλημάτων λέγον ταὐτὰ διὰ “ἃ ὃ αἴτιον ὺ ἐρισμὸς ν᾿ τῷ ἄκρυ ἐςὶ τὸ κατηγορυμένυ κα τοῖς πλείοσινθθ: 
μέσον τὸ εἰ τιμῶν ὑπὸ ἕτερον μέσον ἀναφέρενχ,. ἐκόνων δὲ εἰπεῖν ὑπάρχοντος ἡ ἣ αἰτία δι᾽ ἧς δεῤωνυϑ, καὶ ὃ ὅτος ὁ μέσος ὅ ὄρος" ἡ ἜΝ Ω 
ὅτι ταὐτά εἰσι τὰ τοιαῦτα προβλήματα, ταὐτὰ ἃ ἐκ εἶπεν, ὠλλ᾽ τοιαύτη αἰτία χῷ' κοινόν τι ὼὺ ταὐὸν τοῖς πλείοσιν ὑπάρχει. εἰ δὲ 

ὅτι διαφέρυσι ὦ ἕτερά εἰσιν. ἔδει δὲ μὴ ἕτερα ταῦτα εἰπεῖν ἡ 25 μὴ εἴη ὠποδευινύμενον διὰ τῷ αἰτίων ἀλλὰ διὰ σημείων ἢ διὰ συμ- 
διαφέροντα ἀλλὰ μᾶλλον ταὐτά͵ διότι δὲ ζητεῖ ἐνταῦθα τίνα βεβηκότος μέσυ λαμβανομένυ, ἐνδέχεῦ ἄλλο δι᾽ ἄλλυ “ὃ αὐὸ 
εἰσὶ τὰ ἕτερα πρρβλήματα ἀλλὰ τίνα ταὐτά. ἡ λέγομεν, ἐπειδὴ ὑπάρχον δείκνυω,ζ. Αποηγπι. ἢ, 118 ὃ. 
τῶν προβλημάτων τύτων ἐφ᾽ ὧν “ὃ αἴτιον θατέρυ ὑπὸ “ὃ αἴτιον ἀντὶ τῷ εἰπεῖν αἰτιατὸν εἶπεν “ὃ αἴτιον," ἀντὶ δὲ τῷ εἰπεῖν 96 
ϑατέρω ἀναφέρεϊ, ὡς ᾧ δοκεῖν ἐντεῦθεν “ὁ ἀπαράλλακτον ἔχειν ἐλάττονα ὅρον εἶπεν “ᾧ; ἤγυν ᾧ τοὶ τῷ ἐλάττονι ὅρῳ ὑπάρχει δ᾽ 
τὰ προβλήματα τὰ τοιαῦτα, διὰ τῦτο ἠναγκαδ)η τήν διαφορὰν 80 ὁ μεῖζον ἄκρον δὰ μέσυ αἰτίω τινός. .. ἔςι γϑν σκοπεῖν εἰ συμ- 
αὐτῶν εἰπεῖν. ΙοΆ. ΡΒ. (. 96 ὁ. βεβηρός ἐςι “ὶ ὃ αἴτιον, ἤγων ὁ αἰτιατόν, ἢ εἰ Ψ συμβεβιρὸς 

ἔςι δὲ ᾧ καθ᾽ ἕτερον τρόπον τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις προβλήματα, κατηγορεῖ} τῷ ἐλάττονος, ᾧ ᾧ τινὶ ἐνυπάρχει. αὶ μὴν δοκεῖ πρό- 
ὅταν θατέρυ “ὃ αἴτιον ἐξηρτημένον ἥ ἥ τῆς θατέρυ εἰτιδξ ἢ ταάττηῦ βλημα εἶναι ἀποδεικτικόν, εἰ ὃ. ὲ μεῖζον κῷ' Ψ' συμβεβηκός ἐς: ἡ ὃ 

ὑπ᾽ ἐκείνην, οἷον διὰ τί ὁ Νεῖλος φθίνοντος τῷ μηνὸς μᾶλλον ῥεῖ; “ἃ μέσον τῷ ἐλάττονος . κατηγορίήμενον" εἰ δὲ μή, αὶ δοκεῖ. ὃ 
διότι χειμεριώτερος φθίνων ὁ μήν. ὶ ἔςιν ἐν πρόβλημα τῶτο. 35 ταὐτόν ἐςι τῷ; εἰ δοκεῖ πρόβλημα εἶ εἶναι, λοιπὸν ἢ ὃ ὸ μέσον ἔςαι 

διὰ τί δὲ φθίνων χειμεριώτερος ὁ μήν; διότι τῇ σελήνη τηνικαῦτα συμβεβηκὸς ὅμοιον τῷ μείζονι. ᾧ εἰ “ἃ μεῖζον ὡς ἐν γένει ἐςίν, 

ἀπολείπει “ὃ φῶς. ὺ δύο ἤδη προβλήματα ̓ χεδὸν ὑφ᾽ ὃν μέσον ἤγυν γένος τῷ ἐλάττονος, ᾧ “ἃ μέσον γένος ἔςαι τῷ ἐλαίττονος. 
ἐςὶ ᾧ μίαν αἰτίαν τὴν σύνοδον, ἀλλὰ τῷ προσεχῶς αἴτιον, τῇ ΙοΒ. ΡΒ]. ἢ, 98. 

ἀπολείπειν “ὃ φῶς, Φ δεύτερον δὲ λόγον τῷ γενέ, “ἐν μῆνα χει- τῶτο παραίδειγμαί ἐςι τῷ μείζονος ὦ ὡς γένυς ληφθέντος. ὃ." 
μεριώτερον, κτ' τρίτον δὲ τῷ μᾶλλον ῥεῖν τηνικαῦτα “ὃν ποταμόν. 40 λαμβάνει ὡς μέζω ἃ μεῖζον ἄκρον" “ὃ ἐὰν τέσσαρα τινα ἀνά. ὃ 

ΤΒβειοὶ, ἢ, 18 ὁ. λογον ἔχωσι, καὶ ὼ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔχυσι, τῦτο θεωρεῖ) ἐπὶ πολο 
3.0 λόγω αἴτιον μὲν τὸ μέσον, οὗ αἴτιον δὲ “ἃ συμπέρασμα. λῶν, ἤγυν γραμμῶν ἀριθμῶν ᾧ ἄλλων μεγεθῶν. ἰὰ. 18. 
ὅς 14. ὰ “ὃ αἴτιον" δηλοῖ “ἃ μεῖζον ἄκρον, “ὁ δὲ “ᾧ “ὁ αἴτιον" ἕν 
88᾽) λύσας “ὃ ἄπορον ᾧ εἰπὼν μὴ δι᾽ ἄλογον ἀπόδειξν γίνε, ἔλαττον. ἕτερον τῶτο θεώρημα. ἐπεὶ δ ὁ θυ ως συλλο-"δ 
Ξ. ταν “ἃ αἴτιον ἅμα. ὺ ἃ αἰτιατόν εἰσιν, ἀλλὰ ἐν Κα συλλογισμὸν 45 γισμὸς τρεῖς ὄρως ἔχει, παραδίδωσιν ἐνταῦθα πῶς οἱ τρεῖς ὅροι 

ὃν διὰ μέσυ τὸ αἱ πίων κυρίως εἶναι ἀπόδειξιν ᾧ τῷ διότι, “ὃν δὲ ἀλλήλοις ἀϑολυθασύσι, καί φησιν ὅ ὅτι εἰ β ἐν τῷ ἐλάττονι ὅρῳ ̓ 
διὰ τῷ αἰτιατῶ τεκμηριωόθη εἶ εἶναι συλλογισμόν, νῦν ἐπαΐγει ἡ ἑτέ. λαβης πάντα τὼ εἴδη τὰ ὑπὸ “ὃ μεῖζον ἄ ἄκρον, ἔσον κὶ οἱ τρεῖς 
ραν λύσιν, ὅτι ὅταν 'ῷ διὰ τῶ αἰτίν γένη ὁ ὈΉΜΜΗΣ ἐξ καθόλυ ὅ ὅροι καὶ ἐξισαζοντες ἢ ἀντιςρέφοντες, εἰ δὲ ἐν τῷ ἐλάττονι 
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λέβης ἕν τι ἔδος, τῶν ὑπὸ “ὁ μεῖζον ἀνωγομένων, ἀπόδειξις ὃ ἕν ὃ ἕτερον μέ ἐςι παρὼ τὰ πολλὰ ἤγυν τὰ μερικά... “ἢ ἐκ 
αὶ γίνε κα δ ἐξισαάζει ὁ ἐλάττων τῷ μέσῳ ἣ τῷ μείζονι. ἰὰ. πανὸὺς ἡρεμήσαντος τῦ καθόλι." ἥγυν ὃ ἥ ἀντὶ τῦ καί ληπτέον. 
ι "" ΙοΒ. ΡΒ, ἢ 100. 

ἢ “ἔχει δ᾽ ὅτω “ὃ παρακολυθεῖν" εἶπεν ἀντὶ τῷ ἔχει δὲ ὡς γῶν ἐπὶ τῆς μάχης διαφθαρείσης συνέβη πάλιν συςῆσαι 00 
ὕὅτω δ: τῷ παρακολυθεῖν. τῷ δὲ παρακολυθεῖν ἀντὶ τὸ ἀντι- 5 ταύτην ἐκ τῷ ἐπισυναχθῆναι “ὃν καθ᾽ ἕνα τῶν φυγόντων, ὕτω αὶ Ἔ 
φρέφειν κέχρηῆ. “ὃ δὲ κατάλληλον τῆς λέξεως τοῦτον, ἔχε ἐπὶ τῆς ψυχῆς γέγονεν. τῶν γ5 ἀλόγων δυνάμεων τῆς ψυχῆς, 
δὲ ὅτω ὁ Ἐλβυδλῶθεν ἀλλήλοις δ αἴτιον ἡ ὃ αἴτιον ἡ ᾧ αἴξ: θυμῶ λέγω ᾧ ἐπιθυμίας, ἐπιχρατησείγτων τῆς λογικῆς ψυχῆς, 
ἔςι δὲ ἃ ἃ ᾧ αἴτιον, “ὁ ὑποκείμενον, “ἃ δὲ ὃ αἴτιον, ὲ τότῳ συνέβη φθαρῆναι τὴν τῦ καϑόλυ γνῶσιν τὴν ἐν αὐτῇ ἦσαν" εἶτα 
ὑπάρχον. λέγει δὲ ταῦτα περὶ τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν αἰτίων. ἐκ τῆς αἰϑήσεως ἑνὸς αἰϑήματος ἐντυπωθῶντος ἐν τῇ φαντασία, 

Αποηγπι. ἢ. 114. 40 ἢ αὖθις ἑτέρα τοιύτυ, ᾧ ὅτω πολλῶν αἰδ)ημάτων ἐπισυναχθών- 

39. ἀλλ᾽ εἰ πάντα ληφϑῶον ὁμϑ τὲ ὑποπίπτοντα τῷ φυλ- των, μνῆμαι πολλαὶ Ὑίνονῦ, ἐκ δὲ τῶν μνημῶν ἐμπειρία μία, 
ἐδ χωροῦν, ἐξισαζυσιν αὐτῷ. πρῶτον ἃ λέγει ὃ πήγνυὼς ΕΝ ὁπόν, ἐκ δὲ τῆς ἐμπειρίας, ὃ ἐπάγεϊ αὖθις τὴ ψυχῆ, ἡ τὸ καθύλε 

ὅπερ ἐξὶν ὅρος τῷ φυλλορροεῖν. ἔςι γῶν “ὁ πρῶτον μέσον ἐπὶ γνῶσις. Ιοῖι. ΡΒ. ἢ, 100 ὁ. 

θάτερα τὰ ἄκρα. Τοῖι. Ρ.μ]. ἢ, 98 ὁ. ὃ δ᾽ “ἕως ἐπ᾽ ἀρχὴν ἦλθεν" ἥτοι ἐπὶ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ νοὺ- 
39. σπέρμα λέγε “ὁ ἄκρον τῷ ὀχάνυ, καθ᾽ ὃ συνάπτεῦ τῷ 45 μένων τε ἢ ἀθροιζομένων εἶπεν ὁ Ὁ ἐπὶ τοῖς αἰδϑητοῖς καθόλν 
39. φύλλῳ. σπέρμα δὲ λέγε ἃ ἄκριν διὰ “ὃ ἐγκεῖοζ, ἐν αὐτῷ τὴν ΤΟΝ; τε ὺ φάσις, ᾧ ἡ ἐπὶ τοῖς πρώτοις καθόλυ λῆψις τῆς 

σπερματυιὴν ὠρχὴν ᾧ δύναμιν, ἐξ ἧς φυεῦ ὃ φύλλον. ἰά. 186. ἀρχῆς ἢ τὸ πρώτυ κοινὴ λῆψιῳ ἢ ἢ ἀρχὴν ἢ ἐν τῷ σρατο- 
39. ἐπὶ δὲ τῶν πραγμάτων, φησίν, ἐδείξαμεν πῶς οἱ ὅροι ἐν ταῖς πέδῳ εἶπεν “ὃν ἀριθμὸν ἢ τὴν ςάσιν τε ἢ παράταξιν τῷ πανὺς 
δ ἀποδείξεσιν ἀκολυθῶσιν ἀλλήλοις" δείξομεν δὲ ὦ ἐπὶ (ημάτων ςρατοπέδυ. λέγει δ᾽ ἐπιτηδειότητα, κα ἢ δύναμιν τὴν ψυχὴν ἔχειν 

ςοιχεῖα. ἰά. 18. 29 τῷ δύνας φυλάττειν τὰ ἀπὸ τῶν αἰαητῶν πάθη. ᾿Αποηγαι. 
99. ἅπαντα δὲ ὁμῖ συλληφθώτα τὰ πλατύφυλλα ἐξισάζυσι ἢ. 115 ὃ. 
» τῷ πήγνυῶχ “ὃν ὀπόν, ᾧ ἀντιςρέφυσι ὦ παρεκτείνυσιν ἥγυν οἷον. ἐν μάχῃ τροπῆς Ὑενομένης εἷς ἔς ὺ πάλιν ἕτερος ἔςη 

συνεξισαζεσι, Ἰά. ἢ. 99. ᾧ πάλιν ἄλλος κ ἤδη τοσῦτοι ὥςε παράταξιν ὺ ἀρχὴν αὖθις μέ- 
ἐκεῖνο δέ, φησίν, ἐςὶ πρῶτον καδῖλ, ἥ ἦτο προσεχὴς κα ὼὸ ἀμέ- χης γενέ, ὅτω μείναντος ἐν τῇ ψυχῇ τύπυ συνηρμόϑη ἢ 

σως ὃ κατηγορεῖ ἢ κατηγορύμενον, πρὸς ὃ ἴκαςον Κ' τῶν ὑπὸ “αὶ 25 ἄλλος ᾧ αὖθις ἄλλος καὶ ἡ 1 τοσῦτοι Φη ὰ πλῆθος ὦ ὡς ἰχυρὸν τ κα- 

ὑποκείμενον εἰδῶν μὴ ἀντιςρέφει, ἅπαντα δὲ ὁμῶ ληφθέντα ᾧ θόλε γενέῶς. ἡ ψυχὴ ὅν αἰτία τοιαύτην ἔχυσα φύσιν ξε τῶν 

ἐντιςρέφει ᾧ συνεπεκτείνεῦ ἤτοι ἐξισθἢ" τῦτο γάρ ἐςι “ὃ παρε- αἰο)ητῶν παραρρεόντων ἐπιλαμβάνει, τῶν ὁμοίων τύπων ᾧ ἐνα- 
κτείνει. Ἐ ιεῖγαι. ἢ, 62. ποτίθεςχ, τὴ ῥνήμῃ, σιγόγασαν τ τ καθόλω “ὃ ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκα- 

99. εἰ ὃ μή ἐςιν ἐπὶ πλέον αὐτῷ, τί μᾶλλον; ἤγυν ἐδὲν μᾶλ- τον ὅμοιον, ὃ ᾧ αὐτή πως ἡ αἴσ)ησις συνεφάπτεῦ. ὙΠεπιΐεῖ, 

ἽΤιλον τῶτο ὃ β' ἘΡ αἴτιον. ἐκείνυ τὸ α΄. δυύυναῦ 75 ὃ α΄ γενέ, 30 ἢ. 14 ὁ. 

αἴτιον τῷ β΄. τὰ δ ἐξισάζοντα ἀλλήλων αἴτια γίνον). εἰ γῦν ἀδιάφορα λέγει καὶ ἢ τὰ κατ᾽ εἶδος ὄντα ἀδιάφορα κα ἡ ὅμοια, ἴῶς 

ἃ α΄ ἐπὶ πλέον ὑπάρχει τῷ β΄, ὑπάρξει ἄρα πᾶσι τοῖς ε΄, καθ’ ὡς ὁ ἸξΣωκράτης ᾧ ὁ Πλάτων" ζῷα ἡ) ἄμφω. ἢ ὡς ἐπισυνά- 

ὧν ἃ β΄ ὶ λέγεδ. Ιοϑ. ΡΝ]. ἢ, 99. γεῦ ὃ εἶδος “ὃ εἰδικώτατον ἐκ τῶν μερικῶν, ὅτως αὖθις “ὃ γένος 

9. ἀντὶ τῶ εἰπεῖν τι αἴτιον εἶπε “τι ἕν. 1ά. 10. ἐκ τῶν εἰδῶν. ἢ διασαφεῖ πῶς τῶτο γίνε" ἡ αἴδ)ησις ἐνεργῶσα 

ι.. Ὁὃ δὲ “τοῖς καθ᾿ ἕκαςον" λέγοι ἂν ἀντὶ τῷ “ὃ πρῶτον 35 ὡς μέρη τινὰ μερικὰ ἀδιάφορα κατ᾽ εἶδος ἅπαξ “ὃ ἣν τῶτο αἴχημα 
καϑόλυ ὑπάρχει τοῖς καθ᾽ ἕκαςον. φησὶ δ᾽ ὅτι “ὁ ἐγγύτατον ἔςησεν ἐν τ φαντασίᾳ ἢ ἐνετύπωσεν, αὶ ̓  μένον ἔχον ἀπόμορξν 
ἑκάςῳ αἴτιον, τῦτο καθόλν αὐτῷ ὑπάρχει, ἢ προςίθησι τὴν αἰτίαν. ἰδιϑματὼν ἣ συμβεβιρώτων τινῶν, ἐξ ὧν τὰ μερικὰ συνίςανἢ 

Ἀποηγπι. ἢ, 115. ὺ Ὑνωυρίζονῦ, ἀλλὰ ἡ ἀπομάσσεταί τι τῷ καθόλι. καθόλι δέ 
99 δὲ ἀποδεικτικὸν τὴ ἐπιξήμη προσέθηκεν, ἐπεὶ κοινότερον ἐπι- ἐςιν ἡ κοινέτης, καϑ" ἣν κοινωνῦσιν πάντα τὰ “μερικά, 1οἷ.. 

1 φήμη ἢ κατ᾽ ἄλλων κατηγορεῖ. ὑκέτι δὲ τῆς ὁριςικῆς πρα- 40 ΡΒ]. ἢ, 100 ὅ. 

ματείας, περὶ ἧς ᾧ αὐτῆς ἐν τύτῳ “ἐν λόγον πεποίηῦ, ἐμνημό- λέγει τὴν αἴδλησιν αἰϑάνεῶκ ἃ ̓ῷ ἂν αἰϑ)ανηῦ ᾧ ἐπὶ τῶν 1002 

νευσεν ἰδίᾳ, ἐπεὶ ἡ αὕτη πρὸς τὴν τῶν ἀποδείξεων γένεσίν τε ἢ καθ᾽ ἕκαξον (τῶν 7) ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαςα ὶ ἀτόμοις ἡ αἴϑϑησις αἰϑ)η- 11: 
σύςασιν συντελεῖ. περὶ ἡ) ὁρισμῶν προηγυμένως ἐν τῷ ζ΄ τῆς τική), ἡ δ᾽ ἀντίληψις αὐτῇ “ὁ καθύλε γίνεῦ. ὃ βυλόμενος δεῖξαι 

Μετὰ τὰ Φυσικὰ λέγει. ἰά, ἴδ. πῶς εἴρη, παραδείγματι ἐχρήσατο τῷ ἀνθρώπῳ ἢ τῷ Καλλίᾳ. 
1004 ἐπεὶ δὲ “ὁ καθόλν τριττόν ἐςι, ἢ “ὃ πρὸ τῶν πολλῶν, ὅπερ 45 Αποπγαι. [115 ὃ. 

δ᾽ εἰσὶν αἱ ἰδέαι αἱ παρὰ τῷ Πλάτωνι, ᾧ ἃ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς ἢ ἐν ἢ ὥςε ἠἐμίῳ τινὰ ἡ ὃ αἴτησις τῷ καθόλυ, ἀλλ᾽ ἐχ ὕτως ὥςειοο» 
τοῖς πολλοῖς, ἐφερμηνεύων ποῖον σημαινόμενον τὸ καθόλν ἐκ τῆς αὐ χωρίσαι ἢ ἀφελεῖν αὶ καθ’ ἑαυὸ γνῶναι, ἀλλὰ συγκεχυμά. Ὁ 
ἐμπειρίας ἐνεπάγη τῇ ψυχῇ ἢ ἑδραίωξ, ἐπώγει ὡς καθόλμν φησὶ νον τε τῷ καθ᾽ ἕκαςζον ἢ μᾶλλον εἰς ἐκεῖνο ἀποτετραμμώνν. 
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ἀλλ᾽ ἑτέρα δύναμίς ἐςιν ἣ ἥ τῆς αἰϑήσεως περὶ ὃ τ μἰριῖ ΝΡ ες πρῶτα μῶς τὰς ἀρχὰς ἤγυν τὰς ἀμέσυς προτάσεις, αἵ 105 

γόσης “ὃ ἣν ἐκ πολλῶν ἡ “ὃ ἀδιάφοριν ἐκ διαφόρων κα ἢ ταὐὲν ἐξ τινες γνωρίζονῇ κα ὸ συνάγον τὴ ψυχῇ ἐξ ἀπαγωγῆς. ὡς δ ἐν" 

ἑτέρων συπάγεις οἷον “ἐν ἄνθρωπον ἐκ Καλλίν αὶ ̓Αρίφωνος κα ὁ ὃ τῇ ἀπαγωγὴ γινώσκομεν ὃ καθόλν διὰ τῶν μεροιῶν, ὦ ὅτω ὁ 
ζῶον ἐξ ἀνθρώπυ καὶ αὶ χέοντος ἢ τὴν. ἐσίαν ἐκ φυτῦ ὼ ζωών- ἄνεισι νᾶς ἐπισυνέγει ὃ καθόλυ ἢ τὰς ἀμέσως προτάσεις ἢ ᾧ τὸὺς 
Ὁ) μέχρις ἃ ἂν εἰς ἕν βαύτέλιις τὰ πολλὰ ἀ ἀναγάγη τε ὺ συνδή- ΠῚ ὁρισμειίς. οι. ΡῺὨΪ. ἢ, 100 ὁ. 

σηῖ. ὥςε ἐπαγο,γῇ ὁ τρόπος ἔοικε τῆς συςάσεως τὸ καθόλυ ἢ εἰ μηδεμία, τῆς λογοιῆς ψυχῆς καθ᾽ ἐς ἀληθεύομεν ἐςὶν ἄοριοοι 
τῆς γνώσεως, καθὸ λέγε ἐπι παγωγὴ πᾶς ὁ ἐκ τῶν »τ᾿ μέρος ὺ ἝΝ ἀλλ᾽ ἡ ὁ νᾶς. μένος, πε ἄρα εἴη ἐρχὴ τῆς ἐπιφήμης ὺ τῆς 

καθόλε κεφαλαιύμενος, λόγος. ἤδη δὲ τὸ τούτω Ἰγε τὸ ὲ ὰ Κ' γνώσεως τῶν ἀρχῶν, κα . ἡ ἀρχὴ τῆς γνώσεως τῆς ἀρχῆς ἥ Ἦν τῶν 

λήμματα θήσυσιν αἱ αἰϑήσεις (ἀρχαὶ δ αὖ καὶ αἰτίαι τῶν κτ' ἀμέσων προτάσεων. καὶ δὲ πᾶσα ἐπιςήμη κἡ Ἷ δι ἀποδείξεως γινώσκει 
μέρος ὑπολήψεων), τὴν δὲ καθόλυ ἐπίψοραν δ νῦξ, ὁ νῶς ποιήσεν" τύτυ 10 τὰ ὶ πρύγματα ἐπιφητά, ἤ ἤγυν ὡς ὃ νῦς Ὑνυσκει τὰς ἀρχὰς τῆς ἀπο- 

“Ὁ ἔργον ἤδη τὰ πολλῇ ἱνῶν καὶ ὺ περαίνειν τὰ ἅπε τὰ ἄπειρα, ᾿ς ὅπερ φησὶ δείξεως, γνωσκει τὰ ἐπιςητὰ πράγματα ὼ ὠποδεικτα, ἰὰ. 101. 

ἐπαγωγ:: 

Πλάτων πέρατί συνδήσας. ὼ Ὁ διαιρετικὸς κα ᾿ὸ συνθετικὸς ᾧ γῶς ὅν ἀρχὴ ἐπιςήμης. ἡ ἡ αὶ ἀρχὴ τῶν ἐρχῶν γνῶσις, ἡ 
μεταβατοιὸς ᾧ ἄλλως πολυτρόπως εἰσητανο, ὙΒεαοε. Ἂ πᾶσα ἐπισήμη τῷ πανὸς ἐπιςητῦ " ὡς ἢ) ἀρχὴ πρὸς τὴν ἀρχήν 
Ε 142. ᾿ ὅτως ἡ πᾶσα πρὸς πᾶσαν. ἸὙΒβεπιῖει, δὶ 15. . 

ΕἸΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ. 

Τὴν 5 πρόθεσιν τὴ χϑ' τὴν Τοποιὴν πραγματείαν, ὺ πρὸς 45 τὴν ὕλην τὸς βὶ ποιεῖ ἀποδευιτικὺς τὺς δὲ διαλεκτικες " ὡς αὶ. 
πόσα τε ὺ τίνα χρήσιμός ἐς τ τῷ φιλοσόφῳ ἥδε ἡ μέθοδος, κα ὁ τί τέχναι καθὸ τέχναι μηδὲν ἀλλήλων διαφέρυσαι, παρὰ τὴν τῆς 
στὸ τέλος π λει αὐὴς λέγει, ὁ ἃ " ἀρχόμενος εὐθὺς “ὃ δὰ ὀλίγον ὕλης περὶ ἥν εἰσι διαφορὰν ἢ “ἐν τῆς χρήσεως τρόπον τὴν διαφο- 

προελθών, δι᾽ ὧν γνωριμον ΜΜ ὅτι ἡ τος προηγυμένως φιλο- ρὰν λαμβανυσιν ὡς εἶναι τὴν ἢ αὐτῶν τέχνην τεκτονικὴν τὴν δὲ 
σοφῦσιν ἀξία σπυδῆς ἡ διαλεκτικὴ πρὸς τὴν εὕρεσιν τῆς ἀληθείας οἰκοδομιχὴν τὴν δὲ ἄλλην τινα, ὅτω ἡ οἱ συλλογισμοὶ ὁ αὶ ἐξ, 

αὐτῆς συντελῦσα, ὃ τέλος ἐςὶ τῆς φιλοσόφυ θεωρίας. ἡμᾶς δὲ 20 ἀληϑῶν τε αὶ οἰκείων τῷ προκειμένῳ ᾧ πρώτων τε ᾧ γνωριμωτέ- ' 
καλῶς ἔχει προειδέναι ὅτι “ὁ τῆς διαλεκτικῆς ὄνομα ἐκ ἐπὶ ταὐὸν ρων δεικνὺς ἢ συνάγων “ὃ προκείμενον συλλογισμὸς ἀὠποδεικτικὸς. 

σημαινόμενον πάντες οἱ φιλόσοφοι φέρωσιν, ἀλλ᾽ οἱ ' ἀπὸ τῆς ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν καλεῖ, ἢ ἀπόδειξιν λέγυσιν αὐτὴν τὴν μέθοδον : 
ὩΣτοᾶς ὁριζόμενοι τὴν διαλεκτικὴν ἐπιξήμην τῦ εὖ λέγειν ὁρίζονν͵ τὴν διὰ τοιίτων συλλογιςικήν, “ἐν δὲ δι᾽ ἐνδόξων συλλογιζόμενον ᾿ 

α δὲ εὖ λέγειν ἐν τῷ τἀληθῆ ἢ προσήκοντα λέγειν εἶναι τιθέμενοι, διαλεκτικόν, ἢ διαλεκτικὴν ἀκολώύθως τὴν διὰ τοαίτων συλλογιςτ- 
τῦτο δὲ ἴδιον ἡγύμενοι τῷ φιλοσόφυ κῷ' τῆς τελεωτάτης φιλοσο- 25 κήν, “ὃν δὲ ἐκ φαινομένων ἐνδόξων σοφιςικόν, ᾧ σοφιςυκὴν τὴν 
φίας φέρωσιν αὐτό, ἢ διὰ τῶτο μόνος ὁ φιλόσοφος κατ᾽ αὐτὸς τύτοις χρωμένην... ᾧ εἰκότως ἡ τοιαύτη μέθοδος διαλεκτικὴ 
διαλεκτικός, Πλάτων δὲ τὴν διαιρετικὴν μέθοδον ἐξυμνῶν ᾧ καλεῖ" ἡ γ5 διαλεκτικὴ ἀπὸ τῦ διαλέγενχ,, “ὁ δὲ διαλέγενχ, ἐν 
θριγκὸν αὐτὴν φιλοσοφίας λέγων, ταύτης δὲ θέμενος ἔργον εἶνιι ἐρωτήσει τε ἢὶ ἀποκρίσει, ὁ δὲ ἐρωτῶν ἐρωτᾷ περὶ πανὸς τῷ προ- 
σὰ δυναῶχ τό τε ἣν πολλὰ ποιεῖν ᾧ τὰ πολλὰ εἰς ἣν συνάγειν, βεβλημών ὑπὸ τῷ ἀποκρινομένυ, δι᾽ ὧν ἂν ἐκ τῆς ἐρωτήσεως 
Ι ὅπερ ἂν εἴη ἴσον τῷ τὰ γένη δύνανι, διαιρεῖν εἰς εἴδη ἢ εἰς τὰ ὑπὸ 30 παρ᾽ αὐτῷ πάντως λάβη συλλογαίμενος, καθόσον Κὶ περὶ πανὸς 
' ταῦτα ἢ πάλιν τὰ ἄτομα συντιθέναι τε ᾧ εἰς ὃν γένος ἀνώγειν τῷ προτεθέντος πειρὰ) συλλογίζενχ, ἐκ ἐξ ἀληθῶν ἕςαι συλλο- 
} χε ἢ συγκεφαλαιῶοχ, τὴν αὐτὴν ταύτην ᾧ διαλεκτικὴν καλέ. γιζόμενος" ὅτε γδ πᾶν “ὃ προτιθέμενον ἀληθές... διὸ οἱ ἐπ᾿ 
᾿Αριςοτέλης δὲ οἱ ἐπ' αὐτῦ καὶ ταῦτα περὶ τῆς διαλεκτικῆς φέ. ἄλλο τι σημαινόμενον μεταφέροντες αὐτὴν ἐκ οἰκείως κατα- 
ρυσιν, ἀλλὰ τίθενῃ μ' αὐτὴν μέθοδόν τινα εἶναι συλλογιςικήν, χρῶνἢ τῷ τῆς διαλεκτικῆς ὁ ἐνέματι.. τοιαύτην δὲ σαν αὐτὴν 

ἡγύμενοι δὲ “ὃν ΝΑ μί, καθὸ συλλογισμές ἐσι, μηδὲν ἄλλον 35 εἰκότως ᾧ ἀντίςροφόν φησν ὁ ᾿Αριςοτέλης εἶναι τὴ΄ ῥητορικῇ 

ἄλλυ διαφέρειν, εἶναι δὲ αὐτῶν τὴν ἐἰάψηρον τὴν αὶ ᾿ φ' τὰ εἴδη (δβει. 11), ἐπειδὴ κἀκείνη περὶ τὰ πιθανά, ἃ τῷ ἔδοξα ἦναι 

τῶν προτάσεων τὴν δὲ Φ' τὸς τρόπυς κα ἡ τὰ χήματα τὴν δὲ ' ἢ αὐτά ἐςι τοιαῦτα" ὃ δ ἐντίςροφον ἀντὶ τῷ ἰσόφροφόν τε ὺ 
4. τὴν ὕλην περὶ » εἰσιν, ὧν ἡ Ι πρώτη διαφορὰ ποιεῖ τῶν συλλο- περὶ τὰ αὐτὰ φρεφομένην ἃ δ ἐερεγδνμέον λέγει... ὁ δὲ δια- 

γισμῶν τὺς αὶ β διαλεκτοαίς, ὃς κατηγορικὺὼς καλῦμεν, τὺς δὲ λεκτοκός τε ὶκ ὁ δίπωρ ὁμοίως τὴν τῶν ἀντικειμένων δεῖξιν σκο- 
᾿ ὑποθετοας, ἡ δὲ δευτέρα τὸς τὶ τελείως τὸς δὲ ἀτελεῖς, ἢ 40 πὸν ἔχυσι, διὸ ᾧ δυνάμεις αὐτὰς καλῶσι" Ὁ ΤΣ κυρίως δυναῖ- ὄψνλνι ὑδι ες 

τὸς αὶ ἐν πρώτῳ τὸς δὲ ἐν δευτέρῳ τιὶς δὲ ἐν τρίτῳ χήματι, μενόν τι τὰ ἀντικείμενα δύνα). λέγυσι ἅ' γάρ τινες αὐτὰς δυ- ἐς ἀνε ῦ ἃ "" 
ὡς Η τοῖς Τιροτέροις ᾿Αναλυτικοῖς δείκνυϑ... ἡ δὲ τρίτη ἡ κ᾽ νάμεις καλένα, διὰ ὃ ἐν δυνάμει τοὶ ἡὶ ὑπεροχῇ ποιεῖν τὸς χρω- ας , Δι ταν το 

μ᾿ 7 Ἐν 
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μέυς αὐταῖς" οἱ δ πολλοὶ τὸς τοιύτυς τεθαυμαίκασιν ὡς πλέν καλῶς τῇ τεθέντων φωνῇ κέχρη, δῆλον ἐκ τῦ μὲ οἷον τε αὐτὴν 

τῶν ἄλλων δυναμένες. ἀλλὰ ὶ διὰ “ὁ δύνανχ, ᾧὶ εὖ ἡ κακῶς εἰς εὐδηλοτέραν μεταλαβεῖν. συγχωρῆσαι δὲ ᾧ λαβέϊγ κὁὶ πάν- 
αὐταῖς χρῆχ, τὸς ἔχοντας" διὰ τῦτο 75 ἡ τῶν ἀγαθῶν τὰ ὀργα- τως καταφατικά" τίθε γδ ἡ συγχωρεῖ ὀδὲν ἧττον τῶν κατα- 
νικοὶ δυναίμεις καλέϊαϊςς. ἀλλ᾽ ἦν εἰ ἡ ταῦτα αὐταῖς παρακολυθεῖ, φατικῶν ᾧ τὰ ἀποφατικά, ᾧ ὦὶ πάντως ὁ συλλογισμὸς καταφα- 
ἀλλὰ κυρίως εἰσὶ δυνάμεις διὰ “ὃ ὁμοίως τὰ ἀντικείμενα δύνα," 5 τικῶν πάντων δεῖ ὧν τιθεμένων. δύνα ὃ “τεθέντων" ἐμφαί- 
ὑδὲ δ μᾶλλον ὁ διαλεχτικός, καθὸ τοιῶτος, τόδε ἢ “ὃ ἀντικείμενον νεῖν ᾧ “ὃ κατηγορικόν" τίθενἢ γ5 κυρίως ταῦτα ἐν τῷ ὑπάρχειν 

αὐτῷ συ εἶ, ὁμοίως δὲ ᾧ ὁ ῥήτωρ... περὶ δὲ τῆς ὅτω ἣ μὴ ὑπάρχειν λαμβανόμενα" τὰ 7) ὑποθετικὰ ὁ τίθε) ἀλλ᾽ 
λεγομένης διαλεκτικῆς ᾿Αριςοτέλης Κὶ ᾧ ἐν ἄλλοις βιβλίοις πε- ὑποτίθεῦ. δοκῶσι 5 τῷ ̓ Αριςοτέλει ἁπλῶς ᾧ κυρίως ἔχειν συλ» 
πρωγμάτευϊ, μαλιςα δὲ ἐν τύτοις, ἃ ἐπιγράφεῦ Τοπικὰ ἀπὸ λογισμοί, ὡς ἐν τοῖς Ἰπροτέροις ᾿Αναλυτικοῖς δείκνυσιν, οἱ κατηγο- 

τῷ τόπυς τινὰς ἐν αὐτὴ παραδίδοον, ἀφ᾽ ὧν ὁρμωμενοι δυνησό- 10 ρικοί" οἱ δὲ ὑποθετικοὶ ἐχ ἁπλῶς εἰσὶ συλλογισμοί, ἀλλὰ μᾷ" 

μεθα περὶ πανὺς τῷ προτεθέντος δι᾽ ἐνδόξων συλλογίζεῶχ, ὥς προυγήκης.' ὅτως δ᾽ ἂν εἴη τῷ ἁπλῶς ἢ κυρίως συλλογισμῶ ὃν 

φησιν αὐτός. ἔςι δ ὁ τόπος, ὡς λέγει Θεόφραςος, ἀρχή τις ἢ λόγον ἀποδιδιίς, “τεθέντων" δὲ εἶπεν ἀλλ᾽ ὁ τεθέντος, ὥς τσες 

Ὧ δ ̓  ̓γὰ “ἐ ςοιχεῖον, ἀφ᾽ ὅ λαμβάνομεν τὰς περὶ ἕκαςον ἀρχαῖς, ἐπιςήσαντες ἀξιῶσιν αἰτιώμενοι “ἂν λόγον, ὅτι μηδὲν συλλογιςικῶς δι᾽ ἑνὸς 
: ΩΣ “ ἐ τὴν διάνοιαν, τῇ περιγραφῇ Κα ὡρισμένως (ἢ ἢ) περιλαμβάνει τὰ τεθέντος δείκνυ) ἀλλ᾽ ἐκ δύο “ὃ ἐλάχιςον. ὃς γδ οἱ περὶ ̓ Αντί- ͵ 

Ἵ1δια [4 εὐ κοιναΐ τε ἢ καθόλυ, ὦ ἐςι τὰ κύρια τῶν συλλογισμῶν, ἢ δύνα- 15 πατρον μονελημμεΐτως συλλογισμεὶς λέγυσιν, ἐκ εἰσὶ συλλογι- 

ἐμὰ «ἄν τ ταί γε ἐξ αὐτῶν τὰ τοιαῦτα δείκνυο)αί τε ἡ λαμβάνενχ), τοῖς σμοῖ, ἀλλ᾽ ἐνδεῶς ἐρωτῶν, ὡς ὅτοι “ἡμέρα ἐςί, φῶς ἄρα ἐςίν" 

δὲ καθ᾽ ἕκαςα ἀορίςως" ἀπὸ τύτων 5 ὁρμώμενον ἔςιν εὐπορεῖν ἀναπνεῖς, ζῆς ἄρα." διότι ἡ) ἡμέρας ὅσης φῶς ἐςίν, ἡμέρα δὲ 
4 Μ “ 5᾽ ἐν πε προτάσεως ἐνδύξυ πρὸς “ὃ προκείμενον" τῶτο γδ ἡ ἀρχή ὦ. ἐξ ἔςι, διὰ τῶτο φῶς ἐςί, συλλογιςικῶς δείκνυ " ἢ ὅτι ὁ ἀνα- 

σιΐὰ. δόζα, σνκ ἐνδόξων δὴ εἴρηκε συλλογίζ εὐ, ὅτι ἐχ οἷόν τε περὶ πανὺς τῇ πνέων ζῆ, σὺ δὲ ἀναπνεῖς, διὰ τῶτο ὃ ζῆν συνάγεξ, ἢ διότι πᾶς 

τ Δ Άρα ςὶ ζω 
-- 

2 οἱ νι λζον. ό 

προτεθέντος ἐξ ἀληθῶν συλλογίζεοχ,, ὡς προείρηῦ. ΑἸεχαηάετ 20 ὁ ἀναπνέων ζῆ, σὺ δὲ ἀναπνεῖς" ἀλλ᾽ ἐχ ἁπλῶς διὰ τ ἡμέρα ἐςὶ 

Αρβιγοάϊϑ. ρ. ὃ - ὅ. ὃ φῶς ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐδὲ διὰ τὸ ἀναπνεῖς “ὃ ζῆς. ἐφ᾽ ὧν ὅν μή ἐςι 

το « προσκείμενον “ὁ “περὶ παντός" χωρίζει πως τῆς ῥητορικῆς “ὃ συνημμένον γνώριμον, ἐκ ἀρκεῖ πρὸς “ὃ συμπέρασμα ληφθεῖσαι 
" τὴν διαλεκτικήν". ὁ 78 ὁμοίως περὶ πανὸς προβλήματος ἡ ῥητο- μόνη ἡ πρόσληψις. τῷ γῶν κίνησίς ἐςιν αὶ δοκεῖ ἔπεοχ, “ὃ ὧν 
ρυιὴ συλλογιςική" ὕλη 75 μᾶλλον τῷ ῥήτορι τὰ ἠθικά τε ἢὶ πο- ἔςι κενόν, καίτοι αὶ τῦτο δέδευκἢ ὑπὸ ᾿Αριςοτέλως ἀληθὲς ὄν. τῷ 

λιτικὰ προβμήματα, ὡς προειρήκαμεν, ἃ δι᾽ ἐνδόξων πειρὰἢ) ᾧ 25 ἦν γνωρίμῳ τῦ συνημμένυ ᾧ ἐναργεῖ χρώμενοι, ἢ τῷ τῆς κα- 
αὐτὴ ἀποδεικνύναι. κοινότερον δὲ “ὁ περὶ πανὸς εἶπε, καθόσον ἡ θόλυ προτάσεως φανερῷ, ἡγῶν) δι᾽ ἑνὸς τεθώτος συλλογίζεω)αΐ 
περὶ φυσικῶν ᾧ περὶ ἠθικῶν ὴὶ περὶ λογικῶν προβλημάτων ὁ δια- τι. σημεῖον δὲ τύτυ φανερώτατον “ὃ μὴ γίνε, παρέλκοντα “ὃν 

ἰ λεκτικὸς διαλαμβαΐνει. ἰὰ. ῥ. ὅ. λόγον “ὃν μξ' τῶ συνημμένι λαμβανόμενον, “ὃν εἰ ἡμέρα ἐςί, 
1004 “ἔςι δὲ συλλογισμὸς λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι φῶς ἐςίν, ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐςί, φῶς ἄρα ἐςί" καίτοι εἰ διὰ τῶ 
25. τῶν κειμένων συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι. λέγω δὲ τῷ ταῦτα 30 ἡμέρα ἐςί “ὁ φῶς δείκνυ, παρέλκον γίνε ὃ συνημμένον" ὃ 

᾿ εἶναι, διὰ “ἃ ταῦτα εἶναι." περὶ τῷ ὅρυ τὸ συλλογισμῶ ᾧ τῶν τοῖς συλλογιςικῶς δεικνυυσιν ἔξωθεν προςιθέμενον πρὸς τὴν τῷ 

πρὸς αὐὸν ὑπό τινων προσαπορυμένων εἴρη) μ' ἡμῖν ἢ ἐν τοῖς ες αὐτῷ δεῖξιν παρέλοκον. ὑκ ὃν δὲ παρέλκον ἐν τύτῳ τῷ λόγῳ δεί- 
ξ 4 “ἔοφευννι τὰ Πρότερα ᾿Αναλυτικὰ ὑπομνήμασιν: ᾧ 78 προηγυμένως ἢ ὁ κνυσιν ὅτι ἐν ἐκείνῳ λείπει, ἢ ἐνδεὴς ὁ λόγος ἡ ὁ συλλογισμός. 

Ε 
περὶ συλλογισμῶν λόγος ἐν ἐκείνοις, ἐν οἷς παραδίδωσιν ὁ ̓ Αρι- ἐ γ5 πάντως εἴ τι ἔπεταί τινι ἐξ ἀνάγκης, ἤδη ἢ συλλογιςοιῶς 

ςοτέλης πᾶσαν τὴν συλλογιςικὴν μέθοδον" ἢ νῦν δὲ ὅσα πρὸς 35 ἔπεἢ)" αὶ ἡ) ἐπεὶ “ὃ συλλογιςικῶς ἑπόμενον ἐξ ἀνάγκης ἔπεῦ, ἤϑη 

σαφήνειαν τῷ ὅρων φέρει, τύτων μνημονεύσομεν. ἐν γώει Αἰ ὄν ᾧ ὅτι ἐξ ἀνάγκης ἔπεταί τινι, συλλογιςικῶς ἔπε)" κα γδ ἀντι- 

τῷ λόγῳ ὃν συλλογισμὸν ἔθετο, ἐπεὶ ὁ λόγος κατηγορώμενος τῆῦ ςρέφε" ἐπὶ πλέον 7) “ὁ ἀναγκαῖον τῆς ἐν συλλογισμοῖς ἀνάγκης. 
συλλογισμᾷ συνωνύμως καὶ τὶ τύτυ μόνυ κατηγορεῖ ἢ ἀλλὰ ᾧ τοιῶτοι δέ εἰσι ἡ οἱ ῥητορικοὶ συλλογισμοί, ὃς ἐνθυμήματα λέγο-- 

κ᾿ ἄλλων κατ᾽ εἶδος τὸ συλλογισμῆ διαφερόντων. .«. διὰ αὶ τ μεν... ἐδὲ συλλογισμὸς ὃν ἔτι εἴη ἂν ὁ μὴ τὴν χρείαν σωζων 
“τεθέντων᾽ χωρίζει “ὃν συλλογισμὸν τῶν ἄλλων λάγων ἐν οἷς δὲν 40 τὴν τῦ συλλογισμῖ- τοιῶτος δὲ ὁ λόγος ἐν ᾧ “ὃ αὐὸ συμπέρα- 
τίθεξ, οἷός ἐςι ἢ ὁ διηγηματικός. σημαίνει δὲ αὐτῷ “ὃ “τεθέν- σμά τινι τῶν κειμένων, οἷοί εἰσι » τὸς ἀπὸ τῆς ἸΣτοᾶς οἱ διφορύ- 
των" ληφθέντων τε ἡ συγχωρηθέντων, συγχωρηθέντων δὲ ἤτοι μενοί τε ἢ οἱ διαφόρως περαίνειν ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενοι. διφορώ- 
ὑπὸ τῷ προσδιαλεγομένυ, εἰ πρὸς ἄλλον ὁ συλλογισμὸς γίγνοιτο, μενοι Κ' γάρ εἰσι κατ᾽ αὐτὸς οἱ τοιῶτοι “εἰ ἡμέρα ἐςίν, ἡμέρα ἐςίν"» 

ἢ ὑφ᾽ ἑαυτῦ, εἰ ἐφ᾽ ἑαυτῦ τις δευινὺς συλλογίζοιτο. «. ὅτι δὲ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐςίν" ἡμέρα ἄρα ἐςίν," διαφέρως δὲ περαίνον-- 
45 τες ἐν οἷς “ὃ συμπέρασμα ταὐτόν ἐςιν ἑνὶ τῶν λημμάτων, ὡς 

ἐπὶ τῶν τούτων “ἥτοι ἡμέρα ἐςὶν ἢ φῶς ἐςίν" ἀλλὰ μὴν ἡμέρα 

(ὦ ροϑὲ ἀρχή οοάϊοες Ἀοεὶϊ 1874 δὲ 1917: ἀξῶσι δέ τις τὸ ἐσίν" ἡμέρα ἄρα ἐςίν." εἰ δή τις λέγοι ὶ τὸς τουίτυς λόγυς συλ- 
πρῶτὸν βιβλών μὴ Τυπικὰ ἀλλὰ πρὸ τῶν Τόπων ἐγμάφεσθαι. λογισμείς, ὁμωνύμως ἂν λέγοι" πῶς γ5 ἐκ ἄτοπον “ὁ ἤδη κείμε- 
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νον συναγεωχ, ἢ ἐνδείχνυῶκ, λέγειν: πῶς δ᾽ καὶ τὰ ἐν ἀρχῇ λαμ- ἡ ἐνταῦθα τοῖς κειμέρις ἃ ἐπενεχθέν, καὶ μὴν διὰ ταῦτα ἃ ἀναγ- 
βανοντας. .. ἔτι οἱ διφορύμενοι ἀσυλλόγιςοι, καθόσον ἢ ἀμφό- καῖον ἀλλὰ διὰ “ὃ “ὁ καθόλν ἀληθὲς εὖ εἶναι ὃ πᾶς ἃς ἡμέρας ὥσης 

τερα προσλαμβάνυσιν ἢ “ὁ ἑπόμενον" τί γὃ μᾶλλον “ὃ ἡγύμενον ἡμέραν τῇ εἶναι χέγει, ἀληθεύει. τύτυ 5 ληφθέντος, ἂν  συνέλῃ τις 
ἢ ὃ ἑπόμενον; οἱ δὲ ἐξ ἀντιφείσεως δικιρετοιοὶ Κὶ ταὐὺν τῶν ἘδΣ τὰ κείμενα εἰς μίαν πρότασιν τὴν σὺ δὲ ἡμέρας ὅσης λέγεις 
μένων τυὶ ἐπιφέρνσα ἀλλὰ “ὃ ἀντικείμενον τὸ λοιπῶ λόγυ, ᾧ 5 ἡμέραν εἶναι, συλλογισοιῶς συνάξει “ὃ σὺ ἄρα ἀληθεύεις" ἐν 
συμβαίνει διὰ “ὁ ἐκ τοιώτων εἶναι “ἃ διαιρετοιόν, ἃ αὐ γνεῶχ πᾶσι 8) τοῖς τομέτοις λόγοις “ὃ Κὶ καθόλε ἀληθὴς ὃν παραλέλειπῷ, 
τῇ πρόλήψε. ἐπὶ γν τῶν μὴ ἐκ τοιύτων διαιρετικῶν ἀσυλ- ἡ δὲ ἑτέρα πρότασις εἰ εἰς δύο διαιρῖϑ κα ἢ ἡ πλείω, ὡς ἐπὶ τῦδε τῷ 

λόγιςος ὁ μὴ ὃ ἀ ἀντοιείμενεν τῷ λοιπὸ ἘΣ ΦΟΡΙΗΣ ἀλλ᾽ ὑδὲ λέγοι λόγν" ὃ νόμος ἀνομίᾳ ἐναντίον" ἀλλὰ ᾧ ὁ ὁ νέμος κα αὶ κακόν" ἀλλὰ 

τις συλλογισμὸν εἶναι “ἐν ἐκ διαιρετικῶ ᾧ ἑνὸς τῶν ἐν τῷ διαιρε- ᾧ ἡ ἀνομία κακόν" ὠγαϑὸν ἄν ὍΝ ὁ νόμος." ἐν ἡ) τύτῳ παρεϊἢ 

τικῷ “ὁ λοιπὸν ἐπιφέροντα " ἐπεὶ γ5 τῷ ἐπιφερομένῳ ἐν τῷ διὰ το αὶ ὃ καθέλε ὃ ὃν τοῦτον “ὃ μὴ ὃν κακὸν ἐναντίον ἐςὶ κακῷ, ἀγα- 
τοιΐτυ διαιρετικ συλλογισμῷ συμβίβιραν ὅ ὄντι ἀντοιδιμένῳ τὸ θόν ὲ ἐφιν," διήρη δὰ ἐς τρία ἡ ἡ πρότασις ἡ ἡ ἑτέρα; ἔχυσα ἅτως 
ἑτέρυ τῶν ἐν τῷ διαιρετικῷ τῷ αὐτῷ ἢ Ψ τὴν λέξιν εἶναι τῷ “ὁ δὲ νόμος ἐκ ὃν κακὸν κανῷ ὅση τῇ ἀνομίᾳ ἐναντίος ΟΝ 
προσειλημμένῳ, ἃ μὴ ταὐτόν ἐςι μηδὲ κτ' ταὐτόν, ἐντικείμιενέν ταύτης δ μέρη τό τε ὁ νόμος ὀνομίᾳ ἐναντίον, ὺ ὃ ἀλλὰ 
τε τῷ ἑτέρῳ τῷ χκαταλειπομένῳ ἐκ τῶ διαιρετικῶ, ᾧ ταὐδν τῷ ἢ ὃ νόμος ὦ κακόν, ᾧ ἔτι “ἡ ἀλλὰ ὶ ἡ ἀνομία κακόν. ἐκ δ 
προσειλημιμέγῳ, δεῖ ζητῆσαι Ψ' πότερον λαμβανόμενον. τῶν συμ- 15 τῶν προειρημένων δύο πρτάσων συλλογιςικῶς συνάγεϑ ὃ ὃ ἀγα- 
βεβηκότων αὐτῷ ὺ εἰς ταὐὴν συνδεδραμηκότων ποιεῖ ἢ συλλογι- θὸν εἶναι “ὃν νόμον" ἀλλὰ ᾧ ἐκ τῆς μιᾶς τῆς εἰς τρία διηρημένης. 
σικὸν ἂν λόγον" ὅτι 75 μὴ ταὐτόν ἐςιν ἄμφω μηδὲ κ' ταυὸν ἰά. ῥ. 6 - 10. 
αὐτῷ ὑπάρχει, δῆλον. Ἀ τῷ μὴ ἐν πᾶσι τοῖς διαιρετιχοῖς τῷ ἄντην κοινότερον μώτοι καὶ κ᾿ πάντα “ὃν ἐξ ἀληθῶν συλλογισμὸν ἀπά- ἴδ 

ἄμφω ὑπάρχειν... ἡ κἐξ ἀνάγκης" προσκείμενον ἐν τῷ ὅρῳ δειξιν λέγει. λέγει (αὶ ἦν περὶ ἀποδείξεως καὶ δ: τῷ ἀποδεικτυκῶ συλ- 
τῆς ἐπαγωγῆς χωρίζει “ὃν συλλογισμόν" ἔς: αὶ ἡδὺ ̓ὴ ἐπαγωγὴ 20 λογισμῖ προηγυμένως τε ἡ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς Ὑς ἔροις ᾿Αναλυτι- 

λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων συμβαίνει, κοῖς, νῦν δὲ ἐπὶ τοσῶτον περὶ αὐτῶ εἴρηκεν ἐφ᾽ ὅσον αὐτῷ χρή 
ἀλλ᾽ ὑκ ἐξ ἀνάγκης... “ὃ δὲ “διὰ τῶν κειμένων" προσκείμενον σιμόν ἐςι πρὸς “ὃ χωρίσαι τῶν ἄλλων συλλογισμῶν “ὃν διαλεκτι- 
εἴη ἢ ἂν ᾧ τὸς μονολημμάτως λόγυς λεγομένυς ἀποκρῖνον τῶν κόν. ἔςι δὲ συλλογισμὸς αἱ προτάσεις μᾷ' τῷ συμπεράσματος. 

συλλογισμῶν (ὁ ἢ διὰ τῶν κειμένων ὃ ἐπιφερόμενον αὐτοῖς δεί- ἰὰ. Ρ. 11. 
κνυῦ" λείπει γ5 ἐν αὐτοῖς πρὸς τὴν συλλογις υεὴν δεῖξιν “ὃ παρα- 25 διαφέρι εἰ δὲ “ὃ ἔνδοξον τῷ ἀληθῶς ὁ τῷ ψευδὲς εἶναι σπιῶν 

λειπόμενον, ὡς εἰρήκαμεν), ἀλλὰ ᾧ τὺς παρέχοντας" ἐν εἷς δ γάρ τινα τ ἔδειξα καὶ ὴ ἀληθῆ ἀλλὰ τῇ ἐπρερίσει. ἕξι δ τῷ ΑἿὉ 
λόγας πρότασίς τις εἴληπῦ παρέοευσα, ὅ' ὅτοι καὶ διὰ τῶν κειμένων ἀληθε ἀπὸ τὸς πράγματος περὶ ὃ ἐπὶ καὶ ἐπίκρισις ό ὅτε ἢ τῶτο ἱ 
συνάγυσιν “ὃ συμπέρασμα, εἴ γε ἢ ἀφαιρεθείσης ἐκείνης ἔτι οἷόν αὐτῷ ὁμολογῇ, τότε ἐςὶν ἀληθές), τῷ δὲ ἐνδέξῳ ὦ ἐκ ἀπὸ τῶν ᾿ς 

τε “ἃ αὐὸ συνάγεδχ, .. ἀλλ ἐδὲ ἐν εἷς μὴ “ὃ οἰκεῖον συμπέρα- πρωγμεγων ὁ ἣ ἐπίκρισις, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀκυόντων ἢ τῶν τύτων | 
σμα ἐπιφέρεῦ, ἄλλο δέ τι ἑπόμενον ἐκείνῳ ἣ συμβεβηκός, δ᾽ 30 ὑπολήψεων ἃ ἐς ἔχυσι περὶ τῶν πραγματων. ἰά. Ρ. 12. 
ὅτοι συλλογισμοί" ὑ ΖΦ διὰ τῶν κειμένων. οἷον εἰ λάβῃ τις τὴν εἴρρεε Αἰ περὶ τῶν ἐριςικῶν ἐν τοῖς “Σοφιςικοῖς Ἐλόγχοις, ἴοι 
ἡδονὴν κτ' φύσιν ἡ ὃ χῷ φύσιν αἱρετόν, συμπεραίνοιτο δὲ τὸ ἡδονὴν ἔνθα ἦν ἢ προηγουμένως περὶ τῶν τοιύότων αὐτῷ ὁ λόγος, ἐρίζεῦ “ὦ ΐ 

οὐγαθὸν εἶναι" αὶ ὟΝ τῶτο δείκνυ ἐκ τῶν κειμένων, εἰ ὺ ἵπῷ ἐξ δὲ κἀνταῦθα ὁμοίως ὡς κι κἀκεῖ “ὲν ἐριςικὸν συλλογισμόν. ὃὲ διττὸν νυ. σ᾽ 06 

ἐναγκης τῷ συναγομένῳ. τοιῶτος ἢ ὁ περὶ τῦ θανάτυ ὑπὸ Ἔπι- δέ φησιν εἶναι “ἐν τοῦτον συλλογισμόν, “ἂν μ παρὰ τὴν ὕλην 

πκιύρυ λόγος εἰρημένος" καὶ ἢ) ἐκ τῶν λεγυσῶν προτάσεων “ὃ δια- 35 ἡμαρτημένον “ἃ ἐριςιχὸν ἔχοντα, ὀκέτι δὲ παρὰ “ὃ χχῆμα.... ἐπι- 
λυθὲν ἀναιογητεῖ, “ὁ ἀναιο)δητῶν δὲν πρὸς ἡμᾶς" συνάγεῦ “ὃ ὁ πόλαιον δέ ἐςι “ὃ ἐκ βραχείας ἐπιςάσεως ἐλεγχόμενον... ἔς! δέ 

θάνατος ὑδὲν πρὸς ἡμᾶς, ὡς αὐὺς ἡγεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι “ὃ διαλυθὲν τις ἐριςυιὸς συλλογισμὸς ὁ κ' ὃ εἶδος ἡμαρτημένος " ὅτος δὲ 

ὐδὶν πρὸς ἡμᾶς" ἀλλ᾽ δὲ ὁ θάνατος “ὃ διαλυθέν ἐςιν ἀλλὰ διώ- ὑκέτι ἐδὲ συλλογισμὸς ἁπλῶς ἐςίν, ἀλλὰ “ὃ ὅλον τῶτο ἐριςυιὸς ., 22. ΕἾ, 
λυσις... τοιῶτοι δέ εἰσι λόγοι ἢ οἱ ὑπὸ τῶν ὠπὸ τῆς ἸΣτοᾶς λε- συλλογισμὸς τοιῦτος, οἷοί εἰσιν οἱ ἐν ἀσυλλογίςῳ συζυγίᾳ ἐω- ὁ ἱ 

ν Ὑέμενν ἀμεθέδως περαίνοντες. καὶ Κὰ εἰ ὃ α΄ ἴσον τῷ β᾽ ὁμοίως 40 τοίμανοι λόγοι, οἷον... εἰ λάβοι τις τὰ νεκρὰ τῶν σωμάτων κι- 
δὲ ἡ τῷ γ΄ ὃ β' ἴσον, διὰ τῦτο ᾧ ὃ α΄ τῷ γ' ἴσον ἂν εἴ δεδει- νεῖοχ, ἡ ἀλλοῶνχ, ἀλλὰ καὶ τὰ αἰολανόμενα κινεῖ, ἢ ἐκ τύτν 
Ὑμέρον συλλογιςικῶς" ὁ ἡ) διὰ τῶν ἀρείων τ ἀναγκαῖον" ἵπεῷ οἴοιτο δεικνύναι ὅτι τὰ νεκρὼ τῶν σωμάτων ΡΝ εἷς ᾧετο , 

4 τοῖς κειμένοις τῶτο διὰ “ὁ ἀληθὲς εἶναι “ὃ καθόλυ ὃ τὲ τῷ Δημόκριτος. ὁ τοῦτος παραλογισμὸς γίνεῶ, Κ' δύνα) καὶ ἐξ ἀλη- δεν λβιν 

αὐτῷ ἴσα αὶ ἀλλήλοις εἶναι ἴσα. διὸ ἐκείνα τε κειμένυ ἡ τῷ διη- θῶν, ὥσπερ ὃς προειρήκαμεν. ἰὰ. Ρ. 12 εἰ 18. 
ρημώνυ τύτυ ἀρ τεθε τὸς ἢ συναχθέντος εἰς μίαν πρότασιν, τὴν ἐς παρὰ ὲ τὸς προερημένς φησὶ πεντας συλλογισμύς, ἂν ἀπο- 016 

ἃ δὲ α' ὺ Υ̓ τὰ αὐτὰ τῷ β' ἐεὶν ἴ ἴσαν συνάγεῷ συλλογιςικῶς δεικτικὸν ὃς ἐξ ἀληθῶν ἢ ἢ ὶ πρώτων, “ὃν διαλεκτικὸν ὃς τᾷ ἐν- 

ἤδη ἡ “ὃ α΄ τῷ γ᾽ εἶναι ἴσον. τοιῶτον ᾧ “ὃ λέγειν ὅτι ἡμέρα ἐφίν» δύξων, δὲν ἐριςικὸν ὃς ἐκ φαινομένων ἐνδόξων συλλογίζεῦ, ἄλλο 
ἀλλὰ αὶ εἰ ἐν Τὰ εἰς ὡς ἡμέρα ἐςίν" ἀληθεύεις ἄρα. ἔπεῦ 8 φησὶν εἶδος εἶναι συλλογισμῶν" “ὃν 7) καθ᾽ ἱκάξην ἐπιςήμην ἐπ 



"» σα ἴδμεν ,σναζ ΩΣ Δ σάν {9 5: ἀδαξυ “ηΡ ἐκζεσ᾽ 

11 « “ασω, λας ΩΝ οὖν “΄ ἐπισῆμα, - φυσικὴ -ἠδικη. Ἔογ ικὴ - - τοὶ κεφ 7α: 

-πὸὺὸς «Ὦ, 

264 ΕΙΣ Το ὰ Φ υσὶ κκας 

τῶν οἰκείων ἀρχῶν τῇ ἐπιςήμη γινόμενον παραλογισμόν, ὁποῖά μένην ἐν τῷ διαλέγει, πρός τινας" δεχόμενοι γαῖρ τινα προβλή 
φαμεν εἶναι ἐν Ὑρωμετρίᾳ, τὰ ὶ ψευδογραφήματα. συγγενεῖς δὲ ματα παρὰ τῶν προσδιαλογομένων, γυμναζόμενοι πειρῶν τύτυς 
λέγοι ἂν γεωμετρίᾳ ἐπιςήμας ἀριθμητικήν ὼὡ ΠῚ αὕτη περὶ πος παρίςαο,, δι᾽ ἐνδόξων τὰς ἐπιχειρήσεις ποιήμενοι. ἢ γυμνασίαν 

σόν, ἀλλὰ διωρισμένον), ἔτι δὲ ἀςρολογίαν καὶ ὃ ὀπτικὴν ἢ μηχανι- λέγοι ἂν τὴν εἰς ἑκάτερον. μέρος ἐπιχείρησιν. ἣν δ σύνηβες ὰ 
κήν" προχρῶνἢ γ αὖ ταῖς γεωμετρικαῖς ἀρχαῖς. τῶτο δὲ “ὃ ς τοιῶτον εἶδος τῶν ὃν λόγων τοῖς ἀρχαίοις, ἡ τὰς συνυσίας τὰς πλεῖ- 

εἶδος τῶν συλλογισμῶν ὅτι τῶν προειρημένων ἐςὶν ἄλλο, δείκνυ- φὰς τῶτον ἐποιῶντο “ὃν τρόπον, ὑκ ἐπὶ βιβλίων ὥσπερ νῦν (Ὁ᾽ ΟΝ 

σι7ν ἐκ τῦ θα τῶν λόγων τῶν ἀποδεδειγμένων ἐφαρμόζειν ἦν πω τότε Τοιαῦτα βιβλία), ἀλλὰ θέσεις τινος τεδείσης εἰς 

αὐτῷ... ἄλλο ἴὰ τι εἶδος τῦτο παρα ον μ ον ἐξίν, ᾧ ὅτε ὁ ταύτην γυμνάζοντες αὐτῶν ὃ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ᾿εὑρετυκὸν 

4, ᾿ λα ν᾽ ἠϊπὸ δαλοιτοιὸς ὅτε ὁ σοφισικὸς χρὴ, ἀλλ᾽ οἱ ψ' τὰς ἐπιξήμας πεί- ἐπεχείρων, κατασχευάζοντες τε ᾧ ἀνασκευαζοντές δι᾿ ἐνδόξων “ὃ 
: ει ρας: χάριν τῶν περὶ αὐτὰς καταγινομένων κα ᾧ γυμνασίας, πρὸς “ὃ 10 κείμενον. ᾧ ἔςι βιβλία τοιαῦτα ᾿Αβούτανα τε ὃ Θωφρέον 

᾿ διορατικωτέρυς αὐτὲς γίνεοχ, τῶν ἐν ἀὐτεῖς ἀληθῶν. 1. ν. 14. Ὑγβάμμένα; ἔχοντα τὴν εἰς τὰ ἀποαίίῖνα δι᾽ ἐνδόξων ἐπιχ: 
Ὧ ὅτι λήμματα αἱ προτάσεις παρὼ ἐἐππαϑδιθαι σημείθνεεν. ρῆσιν. πρὸς δὴ τὴν τοιαύτην γῆδασα χρήσιμον εἶναί φησι τὴν 

ΞΣ ΨΥ ἀπἴὰ, τῷ δὲ “ Δ ὃ ἢ τὰ ἡμικύκλια περιγραΐφειν μὴ ὡς δεῖ ἤ γραμ- διαλεκτικήν" μέθοδιν γάρ τινα εὑρετοιὴν τῶν ἐπιχειρημάτων ἔχον- 
μάζς τινας ἄγειν μὴ ὡς ἂν ἀχθείησαν" δυύναῦ ἃὶ ἁπλῶς κεχρῆοξζ, τες (αὕτη δέ ἐςιν ἡ τῶν τόπων γνῶσις) ῥᾷον ἐπιχειρεῖν δύρσε 
καθόλυν περὶ τὰ τοιαῦτα γινομένων τῶν ψευδογραφημάτων, δύ- 15 μεθα. Δ... σσπ’οΠ-'ο΄- δ 
ναῦ ὺ ὡς παριίδειγμα αὐ εἰρηκέναι ψευδογραφήματος" ἔςι ἐντεύξεις λέγει τὰς πρὸς ἘΠ πολλὸς τυχυδίθει ες δὰ αὶ ΓΥ ἘΣ ἢ 

δ Φ' ἡεωμετρὰν ψελέγρέφημα, παρὰ “ὃ μήτε τὰ ἡμροίκλια, τυγχάνειν ἐρήρνρα: τε ὄντας ἢ φιλανθρώπως ὼὺ ἐντυγχάνειν Ἦ 

περιγράφειν ὡς δεῖ μήτε τὰς γραμμὰς ἄγειν ὡς ἂν ἀχθείη- ὀφέλίμως διὰ (' ἦν ἀληθῶν καὶ ὃ ἀποδεριτιχῶν ἐχ οἷόν τε κοινολο- 
σαν. ἰὰ, ἴδ. γεϊους πρὸς αὐτός. ἐδὲ 5 τὴν ὠρχὴν συνιέναι τῶν τουύτων δύ- 

4015 ὡς ὑπογραφῇ τοὶ αὶ ὃ ἐκ ἀκριβῶς. ὅτως δὲ ἴσως κἰάννον ἥτοι 10 νανῇ),, ἀλλ᾽ ἐδὲ μανθάνειν ὑπόλεσασυν διὸ ὁδὲ ὠφελεῖοχ, δύναιντ᾽ 

᾿- πω γ7ἂνὰ 

τὰ ἀοεν ἊΨ 

1δ. ὡς μὴ ἀκριβῆ ὃν ἑρισμὸν ἀποδεδωκὼς ἱκάςυ, ἢ ἣ μᾶλλον ὡς μὴ ἂν ὑπό τινος τῶν τούτων, ὧν γε τὴν ἀρχὴν μηδὲ συνιέναι δυνανῇς, 
ἐξειργασμένος αὐτὰ διὰ “ὃ μὴ περὶ τύτων αὐτῷ τὴν πρόθεσιν εἰ δὲ διὰ τῶν ἐνδόξων καὶ ἢ δοκώντων ᾧ αὐτοῖς ἐκείνοις τὰς πρὸς τὺς 
εἶναι, ἢ ἢ ἐπεὶ προσίβηδι τοῖς τρισὶ τοῖς πρώτοις εἰρημένοις ἐν ἄλλοις πιλλὺς συνυσίας πουόμεθα, παρακολυθοῖέν τε ἂν τοῖς λεγομένοις 

μα φως ὴὸ ὃν ̓ πεηράσηκν ὡς ἄλλον ὄντα παρὰ τὸς νῦν εἰρημόυς. ἢ ὁ ᾧ ῥᾳδίως μεταβιβάζοιντο διὰ τῶν Ἠοιίτων λόγων, εἴ τι μὴ εἶεν 
Ἢ αὐτός ἐςιν ὃ πειραςικὸς τῷ προειρημένῳ τῷ ἐκ τῶν περί τινας 25 ΜΗ τιθέμενοι. Ἰά. Ρ. 17. 

ἐπιςήμας οἰκείων Ὑνομένῳ παραλογισμῷ" ἢ Ὑ τὸ ἈεβκαθοΣ ἐὸν. τὶ Ἐσροι δὲ ἐπισήμας εἶπε τὴν φυσικήν, ᾽ν ἠθυκήν, 1012 

λόγον ἀποδιδὼὺς ἐν τοῖς Ἰξοφιςικοῖς ᾿Ἐλέγχοις (ς. 2) ὕτως ὠποδέ- τὴν λον λογικήν, τὴν μὴ τὰ φυσικά. οἱ » δυνάμενοι τὰ πιθανὰ ἐν 
δωκε “πειραςικοὶ δὲ οἱ ἐκ τῶν δοκύντων τῷ ἀποκρινομένῳ ἢ {πρὸς τὰ ἀντικείμενα συντέλαντα διορᾶν ἡ εἰς ἀμφότερα ἐπιχει- 
ἀναγκαίων εἰδέναι τῷ προυπιοβιμεενῳ ἔχειν ἣν ἐπιξήμην," ὃ ἴσον ἢ ρὲν ῥᾷον ἂν εὑρίσκοιεν ἐν ποτέρῳ αὐτῶν μέρει τῆς ἀντιφάσεως 
ἂν εἴη τῷ τε Ἐκ ἐκ τῶν περί τινας ἐπισήμας οἰκείων γενόμενοι 30 τὸ ἀληθές ἐ ἔσω 1ἃ. 10. 

παραλογισμοί" ἢ τῷ “ἀλλ᾽ ἐκ τῶν οἰκείων βὶ τῇ ἐπιςήμη λημ- προειπὼν πρὸς τρία ταῦτα χρήσιμον εἶναι τὺ διαλεκτικήν, ὅθι: 
μάτων" τῷ 5 προσποιυμένῳ τὴν ἐπισήμην ἔχεν δᾶ τὰς ἀρχὰς ἐκθέμενος Ἐπὶ προσίθησι τοῖς τρισὶ ᾧ τέταρτον, ἤτοι ὑποδιαίρεσίν 

. ὁ τὼ οἰκεῖα πεν Ἶ ἐπισήμη εἰδέναι ἢ κατ᾽ ἐκεῖνα ἀποχρίναοχ, τινα τῷ τρίτυ ποιώμενος (ἦν δὲ τῶτο πρὸς τὰς κ᾽ φιλοσοφίαν 
ἡ εἴη ἂν πειραςικὸς ἀπὸ τῆς τῷ ἐρωτῶντος προθέσεως λεγόμε- ἐπιςήμας" εἰ γ5 περὶ τὰ πρῶτα τῶν περὶ ἑκαΐςην ἐπιςήμην, εἴη 
νος, ψουδογράφημα δὲ ᾧ παραλογισμὸς ἀπὸ τῷ γενομένυν. ἀλλὰ 35 ἂν ἡ πρὸς τὰ ν᾿ φιλοσοφίαν πρῶτα) ἢ προςιϑεὶς ὡς ἄλλο τῦτο 
ὁ ὁ ἐνθύμημα, εἰ ᾧ μὴ ἁπλῶς συλλογισμὸς ἀλλὰ ῥητορικός γε, παρὰ τὰ προειρημένα. ἔςι δὲ ὃ προςίθησι" χρήσιμόν φησιν εἶναι 
ἀδὲ αὐτῷ ἦν μνημονεύσας εἰκότως ἂν λέγοιτο ὡς τύπῳ εἰπεῖν. τὴν διαλεκτικὴν ἢ πρὸς τὰς καθ᾽ ἑκαάςην ἐπιςήμην ἀρχαῖς" περὶ 
ἢ “ὡς τύπῳ εἶπε διὰ ἃ κ'' τὰς τῶν χημάτων διαφορὰς εἴδη Ὁ τῶν οἰκείων ἀρχῶν ἐδεμία τῶν ἐπιςημῶν οἵα τε λέγειν διὰ “ὃ 
υίνεοχ, φυκλοηισ δῶν, ἰά. ῥ. 15. [ δὲν μέ, εἰ ἐπιςημονικῶς λέγοι περὶ αὐτῶν ᾧ δεικνύοι, ταῦτα ἐκ 

τι τὰ 7) ἔνδοξα ἡ δι᾿ ἐνδόξων δερινύμενα κεχώριςαι τῆς ἐπι- ᾧ πρώτων αὐτῶν δεικνύναι (τοιαῦ ἢ 5) αἱ ἐπιςημονικαί τε ἢ ὠπο-- 
25. τη μονυκῆς ἀκριβολογίας" τοιαῦτα δὲ τὰ Ἐἰρπειμδαυ, λέγει δεικτιὼ δείξεις), μηδὲν δὲ ἔχειν τῶν ἀρχῶν πρῶτον. τὰς ὅν δεο- 

δὲ περὶ ὁρισμῶν ᾧ ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικά, ἀλλὰ ἢ Νὴ γενῶν μένας τῶν ἀρχῶν τῶν »τ' τὰς ἐπιςήμας συςάσεως τινος τῷ μὴ 

ἁπάντων. ἐν τύτοις (' μνημονεύει, ἀλλὰ ἐπιπολαιότερον" εἰ δυναῦχ, δείκνυδα, δι’ ἀληθῶν τε ᾧ πρώτων, ᾧ δι᾽ ἐνδόξων τινῶν 
ἢ τὰ ἐν ἐκείνοις εἰρημένα ἐνταῦθά τις μεταφέροι, ἐκβαίνοι ἂν δεῖ δείκνυο)αί τε ἡ πιςϑοὶς" ὁ δὲ διὰ τουύτων συλλογίζεοχ δια-- 

γῦρο ὲν ὅρον τῆς διαλεκτικῆς, ὅσης, ὡς εἶπεν, ἐξ ἐνδόξων συλλογιςι- 45 λεκτικῆς ἴδιον" ἴδιον δὲ αὐτῆς ὶ ἡ ἥ ᾿ ἐπαγωγῆς τῷ προκειμένυ 

᾿ κῆς. ἰἀ. Ρ. 16.“ σύςασις, ὡς προϊων ἐρᾶ, μάλιςα, δὲ ἃ πις πισὸν ταῖς ν ταῖς ἀρχαῖς δι᾽ 
ει νἱ κεῖνο, τα. πρὸς τρίω φησὶν εἶναι χρήσιμον τὴν διακοντονὴν πραγμα- ἐπαγωγῆς περιγίνεϊ). ὡς διαλεκτικὸς ὧν περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν 

23. τείαν, πρός τε γυμνασίαν" λέγει δὲ γυμνασίαν ἥτοι τὴν γινος ἰδίων » δ ἐπιςήμων ἐ ἐρεῖ, ἢ ὁ διαλεκτικὸς ἠδ) αὐτῷ, εἰ δὲ πρὸς 



ον “Ἴ" δογικὼς ἘΞ διριλαε μεσ ο. 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ. [ 2585 

τὰ πρῶτα ὶ τὰς ἀρχὰς τὰς καθ᾽ ἑκάςην ἐπιςήμην ἐςὶ χρήσιμος, ἂν λέγοι τὸς συλλογισμεὶς ἢ ὶ τὸς ἐπαγωγάς" ᾧ 7) ὁ ἐπαχτυιὸς 
εἴη ἄν, ὡς εἶπε, ἢ πρὸς φιλοσοφίαν τε ἢ τὰς ταύτης ἀρχαῖς, παρε- λόγος διαλεκτικός, ὡς ἐρεῖ), πρὸς δὲ τύτοις εἰ εἰδείημεν ᾧ ταῦτα 

χομέη ᾧ ταύτη “ὃ χρήσιμον. ᾧ ὅτως ἂν δύναιτο ᾧ “ὃ τέταρτον δι’ ὧν οἷν τέ ἐςιν εὐπορεῖν τύτων (λέγοι δ᾽ ἂν τῦτο ἤτοι ᾧ περὶ 
τῦτο ὑπάγεϊκ, τῷ πρὸς φιλοσοφίαν χρησίμῳ, προσκεῖοχ, δὲ αὐτῷ τῶν προβλημάτων ᾧ τῶν προτάσεων, ἐπεὶ μὴ πᾶν πρόβλημα 
δ ὅτι ὁμοίως φιλοσοφίᾳ, κϑ' τῶτο ἢ πρὸς ἄλλας ἐπιςήμας ἐςὶ 5 διαλεκτικὸν ἀλλὰ αὶ “ὁ τοιῦτον οἷον ἐρεῖ προελθών, ἢ περὶ τῶν 
χρήσιμος ἡ διαλεκτική. ἢ αὐὸς δὲ πολλαίκις δεικνύς τινα τῶν προτάσεων δι᾽ ὧν οἱ συλλογισμοὶ μόνον λέγει “ὃ “πῶς τύτων 
χ᾽ φιλοσοφίαν προςίθησι “ὁ λογικῶς, λέγων διαλεκτικῶς, ὡς εὐπορήσομεν." ἐν Ὃ τῇ τῶν προτάσεων εὐπορίᾳ “ὃ πλεῖςον τῷ 
δεομένων τινῶν τῶν τ φιλοσοφίαν ᾧ τοιύτων δείξεων. .«. ὅτι ὃὲ συλλογίζεοκζ. ἢ λέγοι ἂν “ἃ “ᾧ πῶς τύτων εὐπορήσομεν" περὶ 

διαλεκτικῶ ἐςὶ περὶ ἀρχῶν λέγειν, ἐντεῦθεν δῆλον ἂν γένοιτο: ὃ τῶν διαλεκτικῶν λόγων, τυτέςι τῶν τε συλλογισμῶν ᾧ τῶν ἐπα- 
γεωμέτρης τίθεἢ ὶ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ᾧ “ὁ ἐπιφάνειαν Κα εἶναι δ 10 γωγῶν εἴημεν ἂν τεθεωρνριότες ἐκ τίνων ἡ μέθοδός ἐςιν καὶ δια- 
μῆριος ἢ πλάτος ἔχει μόνον, "γραμμὴν δὲ μῆκος ἀπλατές, ση- λακτοκή. ὅτι γδ τῦτο λέγειν δοκεῖ διὰ τὸ “ὁ πῶς τύτων εὐπορή- 

μεῖον δὲ ὃ μέρος ἐδέν. ἐνίςανἢ δὲ πρὸς ταῦτά τινες λέγοντες σομεν" (τῶν γ λόγων περὶ ὧν προείρηρκεν, ἀλλ᾽ καὶ τῶν προβλη- 
μήτε τι μέγεθος δύνα, διαςήματα δύο ἔχειν μόνα, ἔτι δὲ ἧττον μάτων τε ἢ προτάσεων), δηλοῖτο ἂν ἐκ τῷ μῖλ ὃ εἰπεῖν αὐὸν 
ἕν" ἀλλὰ μηδὲ σημεῖον τι ὅλως εἶναι" μηδὲν 75 εἶναι ὃ μήτε περί τε τῶν προβλημάτων τῶν. διαλεχτικῶν ἢ τῶν προτάσεων, ὃ . 

μενον μειοῖ τι μήτε προςιθέμενον αὔξει, ὡς ὁ Ἐλεάτης 45 τί ἐςιν ἑκάτερον αὐτῶν ἐπιδεῖξαι, ὅτι πᾶν “ὃ διαλεκτικὸν πρό- 

νων ἔλεγεν" ἀδιαςάτυ 75 μηδὲ φαντασίαν τινὰ δύνα λα- βλημα, ὁμοίως δὲ αὶ πρότασις, ἢ περί τινος τῶν πρὸς αἵρεσιν ἢ 
βε γεωμετρικῶς ἢ ὅν ἐχ οἷόν τέ ἐςι τῦτο ὡς ὃν δεῖξαι, ὁ δὲ φυγὴν τὴν ἀναφορὰν ἐχόντων ἐςὶν ἢ περί τινος τῶν πρὸς ἀλή- 

» δκαλεκτικὸς ἐκ ἀπορήσει δι᾿ ἐνδόξων. αὐτὰ συςῆσαι" λαβὼν Ἵ θειαν ᾧ γνῶσιν ἣ περί τινος τῶν συνεργῶν πρός τι τύτων, λέγειν 

ἔνδοξον “ὃ τὴν ἐπιφάνειαν πέρας εἶναι τῇ σώματος, ἢ “ὃ πέρας αὐὲν “τὰ δὲ ὄργανα, δι᾽ ὧν εὐπορήσομεν τῶν συλλογισμῶν, ἔςι ᾿ 
εἶναι ἄλλο ὃ ἐςὶ πέρας, ἢ τῦτο τῇ ἐπαγωγὴ συζήσας, συνώγει Ὧ τέσσαρα" (ρ.105 α 21). τῦτο γδ εἰρηκέναι δοκεῖ ἀποδιδὺς πρὸς ὃ 2.,γ είεε εἰ ΗΕ 
τὺν ἐπιφάνειαν ἄλλο εἶναι σωΐματος, τυτέςι τῷ τριχῇ διεξῶτος. “ὦ πῶς τύτων εὐπορήσομεν" διὰ γὃ τῶν ὀργάνων ᾧ τῶν τύπων 
εἰ δὲ ἄλλη, ἐχ οἷόν τε ἔχειν αὐτὴν διαςάσεις τρεῖς" ἦν γ8 ἂν ἡ τυΐτων εὐπορία. καὶ ἡ ἡ τῶν προτάσεων τε ᾧ προβλημάτων εὐπο- 
ὕτως ἡ αὐτὴ τῷ σώματι. ἰὰ, Ρ. 17. βία εἰς τὴν τῶν συλλογισμῶν εὐπορίαν συντελεῖ, ὡς ἐρεῖ ᾧ αὐὸς 

τ 101} τὸ “τῦτο δὲ ἴδιον ἣ μάλιςα οἰκεῖον τῆς διαλεκτοιῆς ἐςίν" “ἃ προελθών. δυναῇ δὲ “ὃ “πρῶτον ἦν θεωρητέον ἐκ τίνων ἐςὶν ἡ μέ- 
5. ἐξ ἐνδόξων συλλογίζ εὐ, εἶπεν, ἥτοι διὰ τὴν ῥητορυκήν, ἐπειδὴ αὶ 25 θοδος ἴσον τῷ πρῶτον ἦν θεωρητέον ἐκ τίνων ἂν τις διαλεκτικὸς 

αὕτη διὰ τουύτων, ᾧ ὅτι ᾧ ὁ φιλόσοφός ποτε διὰ τοιύτων δεί- γένοιτο" ὁ γδ εἰδὼς ἐν τίσι τῇ διαλεκτικῇ “ὃ εἶναι, οἶδε ἡ διὰ τίνων 
κνυσί τινα, ὡς προείρη... “ἐξεταςυιή" δὲ ἀντὶ τῷ ζητητική ἂν διαλεχτικός τις γένοιτο. ἰὰ. ρ. 20. 
αὶ ἐπιχειρηματική. Ἰὰ. ν. 19. τῷ τοσαῦτά τε ἢ τοιαῦτα εἶναι τὰ διαλεκτικὰ προβλήματα 101 

101 δυνάμεις εἶπε τὴν ἰατρικὴν ἢ τὴν κυβερνητικήν τε ᾧ δια- νῦν Κὶ πίςιν λαμβάνει τὴν ἐξ ἐπαγωγῆς, ὅτι εἰ πᾶν πρόβλημα ᾧ ἐν 

δ' χεχτικὴν ἤτοι ὅτι ἕνεςιν αὐταῖς ἡ εὖ ἡ κακῶς χρῆδχ, ἢ μᾶλλον 80 πῶσα πρότασις τύτων τι σημαίνει ᾧ μηδὲν παρὰ ταῦτα ὑπὸ προ- 
ὅτι ςοχαςιὴ ὦσαι καὶ χα’ ὡρισμένα. τινὰ προΐασιν, ἀλλὰ δεῖ ᾧ βλήματός τινος δηλϑ, εἴη ἂν ταῦτά τε ἢ τοσαῦτα γένη τῶν" 
οἰκείας συνέσεως αὐταῖς πρὸς “ὁ ὡρμόσαναί τε πρὸς τὰ προσ- προβλημάτων" πειράσεϊ δὲ αὐὸ προελθὼν δεῖξαι ἢ διὰ συλλο- 
πίπτοντα ἡ τάξαι τὰ γινόμενά τε ἢ λεγόμενα ὥςε ταχθέντα γισμῶ. ὃ ὶ ἦν αὐὺς τίθησιν, ἐρῦμεν ὅταν ἡ αὐὸς αὐτῷ μνη- 
χρήσιμα. ἣ δυνάμεις κοινότερον τὰς τέχνας ὡσανεὶ ἕξεις ἔλε- μονεύη, ἕνεςι δὲ ὶ ὕτω συλλογίσα». ἰά, ρ. 21. 
γεν αὐτάς, ἢ εἴη ἂν τῶν τοιώτων τεχνῶν, τυτέςι τῶν ςοχα- 35 διὰ τί δὲ ἡ διαφορὰ γενυοή; ὅτι ἐν τῇ ὀσίᾳ ἐςὶ τύτυ ὃ κα-ιοι» 
ςικῶν. ἰά. ἴδ. ᾿ τηγορεῖ,͵ ὥσπερ ᾧ “ὁ γένος, ἢ ἔςιν ἄμφω συμπληρωτικὰ τῷ 15 

4912 ἔςι ὃ Καὶ “πρὸς πόσα τε ἢ ποῖα" εἰρημένον περὶ τῶν προβλη- εἶναι ἑκάφυ ὧν ἐςὶν οἰκεῖα. ὅτι τε ἢ ἐπὶ πλέον ἔςι ἡ αὐτή, ἢ 
12. μάτων, ὡς ἐρεῖ" περὶ γάρ τινος προκειμένη προβλήματος ὁ δια- κ' πλειόνων ὶ Τ᾽ “ὃ εἶδος διαφέροντων κατηγορεῖ" μόνῳ ἢ τῷ 

λεκτικὸς “ὃν λόγον κινεῖ ἢ “ἐν συλλογισμὸν ποιεῖ ἢ. δεῖ ἦν εἰδένας μὴ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖ, ἡ διαφορὰ τῷ γένυς διαφέρει, ἐπεὶ 
πόσα τε ἡ τίνα ἐςὶ τὰ γένη τῶν προβλημάτων τῶν διαλεκτικῶν. 40 ἡ διαφορὰ δοκεῖ ἡ καθ᾽ αὐτὴν λαμβανομέν τῷ εἴδυς εἶναι μᾶλ- 
ἃ δ᾽ “ἐκ τίνων" περὶ τῶν προτάσεων. ἐχ ὡπλῶς δὲ σημαίνοι ἂν λον, ἀλλ᾽ καὶ τῦ συναμφοτέρυ δηλωτική, ἐν οἷς ἐςὶ “ὁ ὑποκείμενον 
ἃ "ἐκ τίνων" ὁ ὅτι ἐκ προτάσεων, ἀλλὰ λέγοι ἂν ᾧ ἐπὶ τύτων ὃ τοῶτον, “ὃ δὲ γένος τῦ συναμφοτέρα. ἰὰ, Ρ. 22. 
ἐκ πόσων ὺὸ τίνων" αὶ δ ἐκ πάσης προτάσεως ὁ διαλεχτικὸς συλ- ἥτοι τῦτο λέγει, ὅτι μηδεὶς ὑπολαμβανέτω λέγειν ἡμᾶς ὅτι 1015 

λογισμός. ἂν ὧν εἰδῶμεν τά τε προβλήματα τὰ διαλεκτικὰ αὐτὰ τὰ ὀνόματα τὰ ῥηθώτα προβλήματά ἐςνν, ἐπεὶ εἴπομεν ὕτω ἴω 
πόσα ἐςὶ ἢ ποῖα, “πόσα" ὶ τῷ γώει δηλονότι, “ ποῖα" δὲ ἀντὶ 46 τέσσαρα τὰ πάντα συμβαίνει γενέδχ, προβλήματα, ἣ ὅρον ἢ ἴδιον 
τῷ τίνα (ὠδέπω γ5 οἶδε τίνα ἐςὶ τὰ γένη τῶν προβλημάτων ὁ ἣ γώος ἢ συμβεβηκός" καὶ ἡ) οἷν τε ὄναμα ἢ πρόβλημα ἢ πρότω- 
μόνον εἰδιὸς ὅτι τέσσαρα), εἰδῶμεν δὲ ᾧ τὰς προτάσεις, ἐξ ὧν σιν εἶναι. ἢ ἔςι “ὃ λεγόμενον ὅτι μηδεὶς ὑπολα μβανέτω “ὃν ὁρι- 
οἱ πρὸς τὰ τοιαῦτα προβλήματα γίνον; συλλογισμοί (Λόγυς 3 σμὸν ἁπλῶς ῥηθέντα ἢ “ὁ ἴδιον ἢ “ὃ γος ἢ “ὁ συμβεβηκὸς ἢ 
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πρόβλημα ἣ πρότασιν’ εἶναι διαλεκτικήν" δᾶ ) αὐτοῖς ποιᾶς κός τι ὀδὲ παρεπόμενον ἄλλως. πλειόνων δ ὄντωκ τῶν ὑπαρχάν- 
συντάξεως τε ᾧ προφορᾶς, ἵνα γένη πρόβλημα ἢ πρότασις. των ἑκάςῳ, ὁ ὅρος “ὃ εἶναι ἀποκρίνων, τἄλλα μόνα δηλοῖ ταῦτα 
Ἰὰ. ν. 28. τῶν ὑπαρχόντων οἷς ὁρίζ εἢ ἢ ἐν οἷς ἐςὶν αὐτῷ ὁ εἶναι, ᾧ καθὸ 

τ. δ δ ήγει δὲ περὶ προτάσεως τῆς διαλεκτικῆς" αὕτη 75 ἐρώτη- διάφορον τῶν ἄλλων ἐςὶ τύτῳ ᾧ εἶναι λέγε. καὶ μάτην δὲ ὀδὲ 
σίς ἐςν. τῷ δὴ τρόπῳ τῷ τῆς ἐκφορᾶς φησὶν αὐτοῖς εἶναι τὴν 6 ἐκ περισσὰ τῷ “ἦν “ὁ “εἶναι" πρόσκει, ἀλλὰ ἀναγκαίως. εἰ 

7 Κα κε δζα, διαφοράν" τῆς Ἂ ἀντιφάσεως ἂν Ψὶ ὃ πότερον πρτάξωμεν, πρό- δ ὲ ἥν ὺ ἔσι σημαίνει, εἴη κἂν ὁ λόγος ὁ ὃ τί ἦν σημαίνων ὁ 
ἐτῶν δον βλημα, οἷον ἀϑτεῦεν ὁ κόσμος σφαιροειδής ἐςιν ἢ ὅ, ἂν δὲ ὲ αὐὺς τῷ γος ὁ ὃ τί ἐςι σημαίνων, δῆλον ὅτι “ὃ προκείμενον 
πλεζρος , «ἦρα, πρότασις, οἷον ἄρα γε ὁ κόσμος σφαιροειδής ἐ ἐςιν ἢ ὅ, δ᾽ πρᾶγμα ὃ ἀποδίδοῦ. ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, πᾶς ὁ τῶν ἐν τῷ τί ἐςι κα- 

ἜΤ ἕ ΤΥ ΟΣ ὟΝ; ν᾿ καὶ προσέθηκεν ἐλλειπσεβον εἰπων. ἔςι δὲ ἣν ἐξέθετο ὁαονν τηγορυμένων τῷ προκειμένυ ἔχων τι λόγος ὁρισμὸς αὐτῷ ἔς αι. 
αὐ ὃ δἾασ; προβλήματός τε ἢὶ προτάσεως κατά τινα χρῆσιν ἢ συνήθειαν " ᾧ 10 ἐν τῷ τί ἐςι δὲ κατηγορεῖ τῶν εἰδῶν τὰ γόώη" συνωνύμως γαρ- 

5 τῷ προβλήματι ἐφαρμόζει ὁ τῆς προτάσεως τῆς ἐν ἐρωτήσει ὁ ἐν τῷ γένει ἄρα “ἃ εἶδος τιθεὶς λόγος εἴη ἂν ὁρισμὸς τῶ εἴδυς 

λόγος" ἐρώτησις γάρ ἐςι τῆς ἀντιφάσεως, ἢ ἐρώτησις ἐξ ἧς δί- δηλῶν ὃ τί ἐςιν" ὅπερ ἐκ ἀληθές. ἐκ ἄρα αὔταρκες ὁ Ἦν, ὥς 

δοῦ τῷ ἀποκχρινομένῳ ἑλέως ὁπότερον βύλεἢ μέρος τῆς ἀντιφά- τοὶ ἡγῶν, ὧν δοκεῖ πρῶτος αὶ ̓Αντιώένης εἶναι, εἶτα δὲ ὃ τῶν 
υ ἰς ἐς ΤῊ ̓άκιιὸ 4. σεως" τοιῶτον δὲ καὶ ὺ ὺ πρόβλημα. ἣ διαφέροι ἂν ὅτι ἡ ὶ ἐρώ- ἀπὸ τῆς ἹΣτοᾶς τινές, ἀλλὰ εὐλόγως ῆο ι πρόσκεῷ. ὁ ) ὃ τί 
ς ἐς τε ἯΣ ἀποκρίσεως ἰοῦ αἴτησις τῷ ἑτέρυ μορίυ τῆς ἀντιφάσεως, 45 ἐςι “ὃ εἶναι αὐτῷ δηλῶν λόγος ὁ ἐκ ἔςιν ὁ δ γένος ἢ ἄλλο τὶ τῶν ἂν 

ἃ δὲ πρόβλημα ὁ ἐκ ἀποκρίσεως ἀλλὰ δείξεως τῶ ἐτίν μορίω τῆς τῷ τί ἐςι κατηγορῶν αὐτῶ" ὦ Ρ τῦτό ἐςι ἃ εἶναι τῷ εἴδει “ἃ γέ- 
κ ἀντιφάσεως αἴτησίς ἐςιν" διὸ ᾧ δοκεῖ βυσματὶλν 5 καὶ ἐρωτήσει σὸς νος αὐτῷ  κατηγορεῖοχ,, ὅτι μὴ ταὐτόν ἐςι “ὃ εἶδος τῷ γένει τῷ ᾿ 

Ὧν τ" “γί Κα πρόβλημα ἐοικέναι (αἴτησις δ πῤέκήῤῥω: ἐςὶ. Ὰ ὃ δείξεως αὶ ἢ δια. αὐτῷ. ὺ ἔςιν ἴσον “ὃ ον τι λόγος ὁ ὁ τῆς τὸ πράγματος 

ς θ ὦ Τὴ σ, { λεκτικῦ λόγυ), διαλεκτικῇ δὲ ἐ ἐροτήσει ὴ πρότασις. ἂν δέ τις σίας ϑηλωτικός, καὶ ὺ καθό ἐςιν αὐτῷ “ὃ εἶναι. οἱ δὲ λέγοντες 

τύτῳ βύλη διακρίνειν τῷ ὃ αὶ πρόβλημα τὴν ἀντίφασιν ἐρωτᾶν 0 ὅ ὅρον εἶναι λόγον κτ' ἀνάλυσιν ἀπραρεξύξεως ἐκφερόμενον (ἀνάλυ- 
τὴν δὲ πρότασιν “ὃ ἕτερον μέρος τῆς ἀντιφάσεως, ἐπεὶ ἢ αὐὸς σιν ἃ λέγοντες τὴν ἐξάπλωσιν τῷ ὁριςὃ ἢὶ κεφαλαιωδῶς, ἀπαρτι- 

ὅτως εἶπεν (ἐπὶ Κ γ) τῦ προβλήματος εἶπεν “πότερον “ὃ ζῷον πε- ζόντως δὲ “ὃ μήτε ὑπερβάλλειν μήτε ἐνδεῖν) ὑδὲν ὧν λέγοιεν ὧν 

ζὸὴν δίπων ὁρισμός ἐςιν ἀνθρώπυ ἣ ὅ; προ εὶς ἡ “ὁ “ἢ ὃ, ἐπὶ ὅρον διαφέρειν τῆς τῷ ἰδίν ἀποδόσεως" λόγος γδ. ᾧ “ὃ ζῷον γε- 
“ δὲ τῆς προτάσεως ἠρκέϑη μόνῳ τῷ ἑτέρῳ, εἰπὼν “δρά γε δ ζῷον λαςικόν, ᾧ ἀπερίττως τε ἢ ἀνελλιπῶς σημαίνει “ὃν ἄνθρωπον 
ἢ Ω ὃ ὃς γένος τῷ ἀνθρωπο" ἐλλειπῶς εἰπών). ἂν δὴ ταύτην τις αὐτῶν 25 (ὅτε γΥ ἐπὶ πλέον ὅτε ἐπ᾿ ἔλαττόν ἐςι τῷ ἀνθρώπυ)" ἀλλὰ πλεϊς ον 

᾿ διαφορὰν λέγη, πῶς ἔτι ἔςαι δι ι ὅρος τῆς διαλεντικῆς προτείσεως ὁρισμῶ ὁ διὰ τῷ ἰδίν λόγος ἀποδιδόμενος διαφέρει, ὅτι μὴ σημαί- 

ἐρώτησις ἀντιφάσεως, ὃν ἀπὸδίδωσιν αὐτῆς ὅρον αὐτός: ἀλλ᾽ νει ἐν τίνι ἐςὶ “ὁ εἶναι τῷ ἀνθρώπῳ. ὅτι γδ μὴ ἐν τῷ γελαςικῷ 

ὁδὲ τῷ τρόπῳ μόνον ἐπυιγίνεῦ αὐτῶν ἡ διαφορά, εἴγε “ὃ ὰ ὥ' πρό- τῷ ἀνθρώπῳ “ὃ εἶναι, δῆλον ἐκ τῷ τὰς καθό ἐςιν ἕκαςον ἐνερ- 
βλημα ἢ ἀντίφασιν περιέχει, ἡ δὲ πρότασις ὁ ὃ ΩΝ “μέρος τῆς γείας ταῦτα τελειῶν αὐτό" ὐκ ἔςι δὲ τελειότης ἀνθρώπυ “ὃ 
ἀντιφάσεως: τ Ἢ ἫΝ 80 γελᾶν. ἰά. Ῥ: 24, 

4018 .,᾿ πρῶτον περὶ τῷ ἐρισμῆ᾽ ὃν λόγον ποιεῖ ἢ» τελειότερον δ ὁ ἐριφυιὰ δὲ λήγει προβλήματα εἶναι ἢ ἐν οἷς ὑπῆν, εἰ τόδε 1026 
39. δρισμὰς καὶ Κ1 πάντα τὰ ἐν αὐτῷ ἔχων" ἡ 5 ὃ ἼΡΕΣΕ ἐν τῷ ὅρῳ ὺ τῷδε ταὐτόν, οἷον εἰ ταὐὸν αἴϑησις ἐπιςήμη ἢ ἕτερον, κα ὃ πότε- δ 

εἰ ὰ ἴδιον καὶ ΑΝ ὸ ὑπάρχων, τυτέςι ὸ τυμθῴ νας τύτῳ δ ἐρίζε καὶ ὃ ρὸν ταὐὲν ἀκολασία καὶ ὃ ἀκρασία ἢ ἐγκράτεια ἢ σωφροσύνη ἢ ὅ, 
Ο Ν ταῦτα, ἢ τί ποτε σημαίνει “ὃ ὄνομα, ὁ ἐρισμὸς ἀποδίδωσι. ἢ τῷ ἡ ταῦτα ὁριςικὼ εἶναι τὴν αἰτίαν ἀποδέδωκε" διότι γδ ἡ ἐν 

ΦΞ 0 ὃ ᾧ -μετενήνεκῃ δὲ ὃ τῦ ὁρισμῶ αὶ ὅρω ἔνομα ἀπὸ τῶν ὅρων τῶν ἐπὶ 35 τοῖς περὶ τῶν ὁρισμῶν προβλήμασι, πότερον “ὁ αὐὰ ὁ ἀποδοθεὶς 
τυ τῷ φι “ Ἐπ , τῶν χωρίων, οἷς περιγράφυσιν αὐτὰ ἢ τῶν ἄλλων χωρίζυσιν. ὁρισμὸς σημαίνει ἡ “ὃ ἀνθ᾽ ̓  ἀπεδόθη ὀνόματος ἢ λόγω ἢ ἑτέρυ, 

2 ἐκ εἰ ὁρισμᾶ δὲ ὁρισμὸν ἀποδίδωσι, διὰ τῶτο εἰς ἄπειρον προελεύ- ἡ πλείςη γίνε ζήτησις" ἐν γὸ ὁρισμὸν πρῶτον δεῖ “ὃ ταὐ ὃν 

σεν" πανὸς 7) ὁρισμῆ, καθό ἐσιν ὁρισμός, ὅτος ἔξαι λόγος, ὁ ἔχεν. ἰὰ. Ρ. 25. 
ἐκ ἄλλος ἄλλυ. λόγον δέ φησιν εἶναι “ὃν ὁρισμὸν “ἐν ὃ τί ̓ ν εἶναι λέγε ἡ ὃ ταὐτόν, ὡς ὀλίγον προελθὼν δείξει, πλεοναχῶς, 1024 

᾿ . σημαίνοντα, ὃ ὃ μόνῳ τῷ λόγῳ ὑπάρχει. τῦτο δὲ ὃ τί ἣν εἶναι 40 ᾧ ὅτε “ἃ τῷ γένει ταὐὴν ὅτε ὃ τῷ εἴδει ὁρισμός, ἐλλ᾽ δὲ ὃ τῷ ̓ 
ΣῈ γ.. «γα ὡς ἐνοματοκὸν ἃ συλλαβὼν ἐξενήνοχε, σημαίνει δὰ ὁ “ὃ τί ἐξι ὃ ἀριθμῷ πάντως. ὅτι ἯΣ ὅν ἃ ταὐὸν χρήσιμον πρὸς τὼ δριςυκοὶ 
τον ὦ » ἐν Τ᾿ ἕϊναι σημαίνων τῷ ὁριςῷ, τυτέσι λόγος ἐὴ δηλωτοιὸς τῷ τί ποτέ προβλήματα δέδενῷ, καὶ ὃ ὅτι μὴ πάντῃ ταὐτόν ἐςννῆ ἥτε περὶ ταὐτῷ 

ἐςι “ὃ εἶναι ἐκείνῳ ὃ ἐςὶν ὅρος. τῷ γδ “ἦν ὑχ ὡς τῷ παρελθόν- ζήτησις ᾧ ἧ περὶ τῷ ἑρισμῶ, Π Ω ἐπεὶ ταὐτόν ἐσι᾿ ὸ ὸ ὁρατόν τε 
τος χρόνυ δηλωτικῷ κέχρηἢ νῦν, ἀλλ᾽ Μὴ τὸ ἔςιν. συνήθης δὲ καθ᾽ αὐὴ ἢ χρῶμα ὺ ἀκυσὶν κα ὼ ψόφος, καὶ ἢ χυμὸς ὁμοίως ἢ 
ἡ τοιαύτη ἐςὶ χρῆσις" ὁ ἡ) λέγων “τῦτο ἦν" ἴσον λέγει τῷ τῶτό 45 γευςόν, διὰ τῶτο ἢ τῷ χρώματος ὅρος ἐςὶ “ὃ καθ᾿ αὐὸν ὁρατόν, 
ἐςι, τῷ ἦν ἀντὶ τὸ ἔςι χρώμενος, ἢ ὁ λέγων “τίς ἣν ὁ κόπτων ἢ ὡς τινες ὁρίζον), “ὁ ἴδιον ὄψεως αἰοηὸν" αὶ “5 καθὲ χρῶμα ἢ 

τὴν θύραν," ἀντὶ τῷ τίς ἐςιν ὁ κόπτων τὴν θύραν; λέγει ἢ) ὅρος καθὸ ψόφος τοιαῦτά ἐςιν, ἀλλὰ κϑ' τὴν χέσιν τὴν πρὸς ὃν αἰϑγα- 
τὴν ὁσίαν, ᾧ ἐν ᾧ ἐςὶν ἑκάςῳ “ὃ εἶναι, τῦτο δηλοῖ, ὁ συμβεβη- νόμενον αὐτῷ. ταῦτα εἰπὼν περὶ τῷ ὁρισμῶ ὡς πρὸς τὴν προ- 



α.4. ὕφος 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ. ο 2581 

κειμένην μέθαδον αὐταίρκη, ἐπεὶ περί γε ὁρισμῖξ ἢ ἕν τε τοῖς ἐ ἡ εἰ αἱ ἀνασκεναὶ τῶν ἄλλων ἀνασκευαζυσι ἡ “ὃν ὁρι- 1025 
Ὑςέροις ᾿Αναλυτικοῖς αὶ ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσυιὰ πραγματεύεἢ σμόν, ἤδη ᾧ αἱ κατασκευαὶ αὐτῶν πρὸς τὴν τῷ ὁρισμῶ κατα- 

μἶ' ἀκριβείας τε ἡ θεωρίας πλείονος, μέτεισιν ἐπὶ “ὃν περὶ τὸ ἰδίν σκευὴν χρήσιμοι" ὁ δ κατασκευάζων συμβεβηκὸς εἶναι “ὃ ἀπο- 
λόγον. δεῖ δὲ μὴ ἀγνοεῖν ὅτι Θεόφραςος τὰ περὶ ταὐτῦ προβλή- διδόμενον διὰ τῷ δεικνύναι οἷόν τε αὐὸ ὑπάρχειν ἡ μὴ ὑπάρχειν Ψ ᾿ 
ματα ὑποτάσσει τοῖς γενικοῖς, ὥσπερ ὶ τὰ ἀπὸ τῶν διαφορῶν' 5 τῷ πράγματι, ἔςι Κὶ ὑπὸ “ὃ συμβεβιρώς, αὶ μόνον δὲ καὶ συντελῖ “ “15 
λέγει γ5 “ἃ τὴν διαφορὰν ᾧ τὴν ταὐτότητα γενικὰ θῶμεν." ᾧ τι πρὸς τὴν τῷ ὁρισμῦ δεῖξιν ἀλλὰ ἡ ἀναιρετικὸν αὐτῶ» καὶ δ ὁ 
τῶῦτο μα ἔξωθεν προσιςορήϑω. ἰά. ἴδ. ᾿ ᾿ αὐὲς τρόπος τῆς τε τῇ συμβεβηκότος ὑπάρξεως ἡ τῆς τῷ ὁρι- ἐ 

4024 κυρίως δ᾽ ἂν εἶεν ὅροι ὡς ἔχοντες πρὸς τύτῳ ᾧ καθ᾽ ὃ μά- σμῶ. ἔτι δὲ ἐδὲ συμβεβυηρότος πᾶσα ἀνασκευὴ ἀναιρεῖ “ὃν ὅρον" 

1δ. λιςί ἐςι τῷ ὁριςξῷ ὃ εἶναι, ὡς τῷ ἀνθρώπῳ κτ' “ὃ λογικόν. διὸ ἢ ὁ 7) δείξας ὡς ἴδιον “ὁ ὑπάρχον τινί, ἀνήρηκε Κ' ὃ συμβεβηκός, 
εἷς ὁ κυρίως ὁρισμὸς ἑκάςυ ἐςίν" “ἐν Ὑ ὅρον δεῖ ἐκ διαφορῶν 10 ἐκ ἀνήρηκε δὲ “ὃν ὅρον. ὥςε ἐκ ἀληθὲς πάντα ᾧ πρὸς τὺς ὁρι- 

εἶναι" αὖ δ ὃ γένος εἰς τὰ εἴδη διαιρῶσιν καὶ ΧΦ' συμβεβηκότα σμὲς ἁρμόζειν. ἀλλὰ ἢ ὁ δείξας ὅτι ἐν τῷ τί ἐςι Κα αὶ ἐν τὴ 
τοὰ ἀλλὰ κτ' τὴν ἐσίαν. “ἃ δὲ ἴδιον καὶ διαφορά. 1ὰ. ρ. 26. ὀσίᾳ κατηγορεῖ ἢ τῷ πράγματος, ἐπ᾽ ἴσης δὲ ἀλλ᾽ αὶ κτ' πλειόνων, 

102: ἠἡ δέγε διαφορὰ κ᾿ πλειόνων αὶ ὶ διαφερόντων τῷ εἴδει κα- ἀνήρηκε ἔ ἃ γώος, ἐκ ἀνήρηκε δὲ “ὃν ὁρισμόν. ὥςε αὶ μόνον τὰ 
τηγορεῖἢ καὶ αὐτή, αὶ μὴν ἐν τῷ τί ἐςιν, ἐπεὶ ὕτως ἂν ὁ αὐὺς λό- πρὸς κατασκευὴν τῶν ἄλλων χρήσιμα πρὸς τὺς ὅρως, ἀλλ᾽ ἐδὲ 
γος εἴη γένυς τε αὶ διαφορᾶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἄλλοις λέγει, ἡ διαφορὰ 15 τὰ πρὸς ἀνασκευὴν τύτων ῥηθώτα χρήσιμα πάντα πρὸς τὴν τῷ 

ἐν τῷ ποῖόν τι μᾶλλον κατηγορεῖ), ὧν ἂν ὡς διαφορὰ κατηγο- ὁρισμῶ ἀνασκευήν. διὰ ὦ ὧν ταῦτα ὅτε οἷόν τε ὁριιὰ πάντα 
ρ52' πεῖον γάρ τι “ὃ πρῶγμά ἐςι, δηλοῖ, ὅθεν ἐχ ἡγητέον “ἃ ἐν λέγειν τὰ προβλήματα ὅτε μίαν τινὰ καθόλν μέθοδον περὶ : χοὶ χα, “ 
Κατηγορίαις (ρ.3 « 22) εἰρημένον ἀναγκαιότατον, “ὃ ὅτι αἱ δια- αὐτῶν εὑρεῖν. ᾧὶ Θεόφραςος δὲ ἐν τοῖς αὐτὸ Τοπικοῖς, καθὸ ι : 
φοραὶ καθ᾽ ὑποκειμένα κατηγορῶν), περὶ τῶν κυρίως λεγομένων μίαν μέθοδον παραδιδόναι σπυδάσας, ἐχώρισε βὶ τῶν ἄλλων “ὃ 

εἰρῆνις, διαφορῶν, ἀλλὰ τῶν ἤδη συνειλημμένων τῇ ὕλη" “ὁ 75 2 συμβεβηκὸς ὡς μὴ ὑπαγόμενον τῷ ὅρῳ, τὰ ἄλλα δὲ πειραοϑεὶς 
καθ᾽ ὑποκειμένυ κατηγορέμενον ὦπαν ἐν τῷ τί ἐξιν ἐκείνυ κατη- τῷ ὁρισμῷ ὑποτάσσειν ἀσαφεςέραν ἐποίησε τὴν πραγματείαν. 

᾿ γορεϊ, κατηγορόμεναι δὲ ἐν τῷ τί ἐςιν αἱ διαφοραὶ γένη ἂν εἶεν, ἰὰ. ρ. 80. 
᾿ καὶ διαφοραί. ἰἀ. 1. διὸ φησίν, ὥσπερ εἴρη, καθόλε Κι εἰς τὰ προειρημένα γένη 103 

1022 ἐφ᾽ ὧν μὴ οἷν τέ ἐςι τοιίτῳ λόγῳ περιλαβεῖν πᾶν “ὃ ἑριςόν, τέσσαρα τὴν διαίρεσιν ποιητέον (ἃ δ “τύπῳ τῦ καθόλω δηλωτι- ἦ' 
δ ἐγαπηὲν ἡ δι’ ἀποφάσεως αὐὰ δηλῶσαι. πέπονθε δὲ ὅτω “ὁ 25 κόν) τῶν δὲ ἄλλων τὰ μάλιςα οἰκεῖα ἑκάςῳ προσαπτέον τε ὼ 

συμβεβ»ρίός, διότι μή ἐςι μιᾶς φύσεως" τὰ δ ἐννέα γένη τὰ ὑπακτέον, τῷ ἱὰ ὅρῳ ἢ τὴν τῶν σαφεςέρων ὀνομάτων ἐκ τῶν 
παρὰ τὴν ὁσίαν συμβεβηκότα, διὸ ὠδὲ οἷόν τε ἕνα τινὰ λόγον ἀσαφεςέρων μετάληψιν ἡ τὴν περὶ ταὐτῷ ζήτησιν, τῷ δὲ γένει 
εἰποδῦναι αὐτῷ. ἴδιον δ᾽ ἂν εἴη αὐτῶ “ὃ ἐν ὑποκειμένῳ, εἰ πῶᾶσα τὰ ἀπὸ τῶν διαφορῶν, ᾧ τῷ ἰδίῳ τὰ ποτὲ ᾧ πρός τι ἴδια, τῷ δὲ 
ὠσία μὲὴ ἐν ὑποκειμένῳ ἀλλὰ αὶ τὰ εἴδη ὶ αἱ διαφοραὶ ἐν αὐτῇ συμβεβηκότι τὰ συγκριτικά, ἰά. ρ. 81. 
ἐποκρίνον τῷ ἐν ὑποκειμόῳ. αὐτὸς μέντοι τὴν τοιαύτην ἀκρι- 30 ποιησάμενος τὴν διαίρεσιν τῶν γενῶν, ἐν οἷς τά τε προβλή- 103 
βολογίαν παραιτύμενος ὡς ἐκ οἰκείαν τῇ προκειμένη πρώγμα- ματα ἡ) αἱ προτάσεις, μέλλων δεικνύναι ὅτι ταῦτα μόνα γένη τῶν ὰ 
τες ἀρκεῖ: τοῖς ἀποδεδομένοις λόγοις τῷ συμβεβηκότος. ἰὰά. προβλημάτων, ἡ ἐπὶ τύτοις ἐν τίσιν ἐςὶ τὰ γένη τῶν προβλη- 
Ρ. 28. μάτων ταῦτα ᾧ τὰ ἄλλα ὅσα χρήσιμα ὄντα τοῖς προκειμένοις 

4022 κῷ' δὲ τὰ συμβεβηκότα μόνα ἡ σύγκρισις. ἣ ᾧ ὃ μᾶλλόν διὰ τῶν ἑξῆς προςίθησι, πρῶτόν φησι τῶν ἄλλων δεῖν περὶ ταὐτῷ 
1. γε αὶ ἧττον ἔςι τινὸς ὅτε γένος ὅτε ὁρισμὸς ὅτε ἴδιον, ἀλλὰ τῶν 35 διορίσαο, ποσαχῶς λέγε" ἐπεὶ ἡ) τά τε ἄλλα πρὸς πολλὰ χρή- 

συμβεβηκότων μόνων “ἃ τοιῦτον πάθος" τύτων δ ποτὲ Κι ζητεῖδἣδ ὀ σιμὸς τῶν κῷ' διαλεκτικὴν ἡ τῦ ταὐτῷ διαίρεσις, προείρηκε δὰ ἢ 
εἰ ὑπάρχει ἢ μὴ ὑπάρχει τινί... “ὃ δὲ “ὁπωσῶν" πρόσκειἢ ἤτοι ὅτι προβλήματά τινά ἐςιν ἔχοντα ζήτησιν περὶ ταὐτῦ, ἃ ὑπά- 
ἀντὶ τῷ καθ᾽ ὃ ἂν ἡ σύγκρισις γένη, ὡς ἡ αὐὸς ἐκ τῶν παρα- γεῶζ, δεῖν εἶπε τοῖς ὁριςικοῖς προβλήμασιν, ἐχ οἷόν τε δὲ ζητέν 
δειγμάτων ἐνδείκνυῦ, ἢ ἐπεὶ ἡ σύγκρισις κτ' πλείως γίνε τρό- ὅλως εἰ ἄλλῳ ἄλλο ταὐτόν ἐςιν ἢ ἕτερον ἀγνοῦντα τὴν ταὐτῷ 

᾿ παςι.. δυύναῦ “ὁ “ὁπωσῶν" ἢ κ᾿ τῶτο προσκεῖωζ,, ὅτι ᾧ τὰ 40 διαίρεσιν, εὐλόγως τε τὰ γένη τῶν προβλημάτων ὡρίσατο ὑπὲρ 
συμβυλῆς ἐχόμενα προβλήματα ἡ αὐτὰ συγκριτικά πως ἐςί, τῷ δῆλα εἶναι τὰ κατ᾽ αὐτὰ προβλήματα, ὅτω ἡ τὴν τῦ ταὐτῷ 
διὸ ἢ ὑπάγοιτ᾽ ἂν τοῖς ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος... εἰσὶ δὲ οἱ λέ- διαίρεσιν ποιεῖ) πρὸς “ὃ γνώριμα γενέω, τὼ περὶ ταὐτῶ προβλή- 

. σι τὰ τοιαῦτα προβλήματα ἀπὸ γένυς εἶναι" ζητεῖ, 5 ἐν ματα... ὃ κα “ὡς τύπῳ εἰπεῖν" εἶπεν ἀντὶ τὸ ὡς κοινότερον 
αὐτοῖς εἰ. “ἃ αἱρεὲν γένος, καίτοι καὶ ζητεῖ εἰ ἐν τῷ τί ἐςι κατη- ᾧ καθόλω εἰπεῖν. ἐν ἄλλοις γδ εἴωθε πρὸς τοῖς τρισὶν οἷς νῦν ἐκ «ἡ αρφ λιν ! 

γορεῖ ἢ αὐτῶν “ὃ αἱρετόν, ἀλλ᾽ εἰ μόνον ὑπάρχει αὐτοῖς, ὶ οἱ ἀνα- 46 τίθε; σημαινομένοις τρόποις τῷ ταὐτῦ ᾧ τέταρτόν τινα προςιθέναι, .,.... ΟΕ Ν Σ 
σχευαΐζοντες ἐχ ὅτι μὴ γένος ἐςὶ δεικνύυσι “ὃ ὠγαθὸν φέρε εἰπεῖν “ὃν κατ᾽ ἀναλογίαν, πορρώτερον ὄντα τῶν ἐνταῦθα νῦν εἰρημένων". ἐζσιεε ΠΝ “ 
“ἀν ας 5λ.λ9 7 νι ε »»ν “ Σ »“ “ ᾽ “ΠΧ κα ; Ν ᾽ ΜΝ ᾿ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ὑπάρχει αὐτῇ" δεῖ δὲ ἐν τοῖς ἀπὸ τῷ γέ- εἰς ὥς δὲ νῦν διαιρεῖ “α ταὐτόν, ἡ οἷς συνήθως χρὴ, εἰσὶ τρεῖς. ὦ, τὰ 

μὴν γυς προβλήμασι προσκεῖοϊς “ὁ γένος. ἰἀ. ρ. 29. ἰά, ρ. 82. ᾿ Ὁδν ΝΣ ΣΕ τ 
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268 ΕΙΣ ΤΟᾺΑ 

1084 ὃ “διὰ ὃ ἔχεν τινὰ ὁμοιότητα" ἐπὶ τὸ ὕϑατος εἶπεν ἀντὶ ὄντων ἃ προκείμενον πρόβλημαι.. . “ταῦτα ἡ τοσαῦτά ἐς. 
20, τ διὰ δ ἂν αὐὸν εἶναι λόγον “ἐν καθὸ ὕδωρ" τοιαῦτα ὃ τὰ λέγει τὰ προβλήματα ἡ τὰς προτάσεις. ταῦτα δὲ καὶ ἢ τοσαῦτα 

ὁμοιοειδῆ. 1ά. Ρ. 33. τῷ γίει δηλονότι. ἰὰ, ἴθ. 

τὴν ἐπεὶ Ἐὐβυτῆρυν ὼ πρῶτον ὡς εἰπεῖν ὁρισμός, εἰκότως 4) ζητήσαι δ᾽ ἄν τις πῶς εἰπὼν ἴσα ἡ ταὐτὰ τά τε προβλή- ᾿ο8 4 

“6 ἐρισμᾷ ὑπέταξε τὰ περὶ ταὐτῦ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ τῷ 5 μάτα ὶ τὰς προτάσεις, ᾧ τῷ τρόπῳ μόνῳ τὴν διαφορὰν αὐτῶν 
ἰδίῳ. ἰά. 18. εἶναι, νῦν ὑπεναντίον πώς φησιν εἶναι “ὃ διαλεκτικὸν πρόβλημα ἢ 

103 ἐν ὅν λέγοι ἂν κατ᾽ ἀριθμὸν σημαίνεωκ ὑπό τε τὸ ὁρισμῶ τὴν διαλεκτικὴν πρότασιν τῷ ὃ δὶ ἀπορεῖοχ, τὴν δὲ γνώριμον εἶναι, 
5. τῷ ἰδίν, ὀχ, ὅτι ἐν κατ᾽ ἀριθμὸν “ὃ εἶδος ἢ “ὃ γένος ὃ ὁ ὁρισμὸς ἢ ὁ τὰ διαλεκτικὰ προβλήματα Ταῖς διαλεκτικαῖς προταΐσεσιν 
ἢ ὁ ἴδιον, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπὸ τῷ αὐτῷ τῷ ἀριθμῷ ὑπὸ “ὃ γένος ἡ “ἃ ἴσα ἡ τὰ αὐτὰ εἶπεν, ἀλλὰ καϑόλε τὰ προβλήματα καὶ ὶὶ τὰς προ- 
εἶδος ὁμοίως ἐςὶν ἀμφότερα ἀληθῆ, ἢ ἐκ ἄλλο κατ᾽ ἄλλυ. τρί- 10 τάσες τὰς ἐν τὴ τῆς ἐπι μέστς ἐρωτήσει, ἐν οἷς προβλήμασι 

τὸν δέ φησιν ἀποδίδους, “ὃ ἕν κατ᾽ ἀριθμὸν ἀπὸ τῦ συμβεβηρό- ἡ ἐν αἷς προτάσεσίν ἐςι ὺ τὰ διαλεκτικὰ προβλήματα τε ὃ αἱ 
τος. ἰὰ. 15. προτάσεις, ὧν νῦν λέγε τὴν διαφοραν" τό τό τε δ ὕνωρι ἕ»-. 

4035 εἰπὼν “ἐκ τύτων οἱ χόγοι," πῶς ἐκ τύτων ἐδήλωσεν ἐπενεγ- δοξον, ὁποία ἅ πρότασις ἡ διαλεκτικὴ εἶναι αἱ βόε, ἼΣΕΣ 

Σ κων “ὸ διὰ τύτων ἢ πρὸς ταῦτα ;" “διὰ τύτων᾽ Κ' λέγων τῶν Ἐὠμενόν τε ὼ ἀπορόμενον, ὁποῖον δεῖ φησὶν εἶναι εὴ ὲ 
προτάσεων, “πρὸς ταῦτα" δὲ τὰ ὁ πρβ ματα: 14. ρ. 84. 45 πρόβλημα, πάντα ἐν ἂντιφεσεὶ προτείνεταί τε ἢ προβάλλεῦ, ὧν 

4035 ἐπιζητήσαι δ᾽ ἄν τις ὑπὸ τί γένος τῶν προβλημείτων ὑπά- τὰ ᾿ ἔνδοξα προτάσεις, τὰ δὲ ζπυμενα προβλήματα. τὴν δὲ 
ὃ χθήσεϊ τὰ τοιαῦτα προβλήματα, διὰ τί ἡ λίθος ἡ Μαγνῆτις λε- »' τὸς τρόπυς θιαψοβαν δὴ εἶπε, τὴν μὴ ὲ ἦρα δ πότερον, ὑπὲρ τῷ 

γομένη ἕλκει “ὃν σίδηρον, ἢ τίς φύσις μαντικῶν ὑδάτων; δοκεῖ ἐνδείξαχ, τὴν κῷ' τὴν λέξιν ὁμοιότητα αὐτῶν, ἢ πῶς ὅτιαςον 
5 μηδενὶ τῶν κειμένων ὑπάγει, ταῦτα. ἢ ὑδὲ διαλεκτικὰ προ. αὐτῶν προτείνεταί τε ἡ προβάλλεῦ" πᾶσα γδ πρότασις πρόβλημα 
βλήματα ταῦτα, περὶ δὲ τύτων ὁ λόγος ἢ τύτων αἱ διαιρέσεις... 20 γίνε, ἀλλὰ γένος τῷ κτ' τὴν ἐκφορὰν τρόπυ, κῷ τὴν λέξιν, καὶ μὴν 

ἀλλὰ ἔςι τὰ ὅτω προβαλλέμενα φυσικὰ ἠροβλήματα, ὡς ἐν τῷ διαλεκτικὸν ἤδη “ὁ ἀπὸ προτάσεως μεταληφθέν, ὅτι μὴ ζητύμε- 

περὶ Προβλημάτων εἴρηκεν" ὧν ὃ Φυσμοῦν ὄντων τὰ αἴτια νον. “ἔςι αὶ ὧν πρότασις διαλεκτικὴ ἐρώτησις ἔνβοξος" ὅτε ὗν 
ἐγπά , ταῦτα φυσικὰ προβλήματα. τῷ ὺ εἴη ἂν τὰ διαλε- πᾶσα πρότασις ἐρώτησις, ἀλλ᾽ ἡ διαλεκτική, ὅτε πᾶσα ἐρώτησις 

κτικὰ προβλήματα πάντα ἀναγόμενα εἰς ᾽ν ζήτησιν τῷ τε ὅτι πρέξασις ἀλλ᾽ ἡ διαλφοτική. ἔς! γ) εἰδὴ πλείω τῶν ἐρωτήσεων" 
ἔςι ἡ τῷ εἰ ἔςιν, ἅ ἐςι δύο τῶν τεσσάρων ἃ εἶπεν ἀρχόμενος τῷ 25 κα Ρ μόνον ἐρώτησις προτάσεων Ὑνεῦ, ἀλλ᾽ ὡς Εὔδημος ἐν τοῖς ἐν τοῖς 

δευτέρῃ τῶν “Ὑςέρων ᾿Αναλυτιχῶν" “ὁ γ διότι ἐςὶ ᾧ τί ἐςιν κα περὶ Δέξεως διήρηκεν, οἱ ἐρωτῶντες ἣ ἣ περὶ συμβεβηκότος ς ἐρωτῶ: 
ἐπ ξος διαλεκτικὰ προβλήματα. ἰά. Ρ. 84. ὅδ: σὶν" ἢ γ5 προθέντες τι ἐρίσόντες πυνθάνονῇ ὁ τύτῳ συμβεβηρές, 

ἐμ Ὁ 408) ἂ “ἐν αἷς ὑπάρχυσιν αἱ ῥηθεῖσαι τέσσαρες" ἐλλιπῶς εἶπε" ὡς οἱ ἐρώτντες τίς τῷ πυρὸς ἡ κτ' φύσιν κίνησις ἢ τί (Σωκράτει 

«τ ας 25.) εἴπει δ ὁ διαφοραὶ τι τῶν προβλημάτων τε ᾧ προτάσεων. συμβέβηκεν, ἣ ἔμπαλο ὸ αὶ συμβεβηκὸς ὁρίζυσί τε ἡ λαμβά- 
ἰά. Ρ. 85. 30 νυσιν ἐν τ ἐρωτήσει, ᾧ ᾧ δὲ τῦτο συμβέβηκεν ἀξιῶσι Μαθιν; ὡς ὁ 

4035 ἀντὶ δὲ τῆς σίας ἃ τί ἐςιν ἔλάβε; κυρίως τε ἡ ὃν ἡ ἐσία, ἐρωτῶν τίνι ὁ λευκὸν ἢ ὃ μέλαν τῶν ζῴων συμβέβηκε, ᾧ τί τῶν 
δὰ χ ὸ κυρίως “ὃ τί ἐςι ἡ ὁ ὁρισμὸς ὀσίας, εἰ ἢ πλεοναχῶς ὰ τί ἐςιν. ἀγαθῶν δι᾽ αὐτό ἐςιν αἱρετόν, ἢ τίς ἐςιν ὁ καθήμενος. αὶ τῦτο δ 

τῷ δὲ ἐν ταῖς δέκα κατηγορίαις εἶναι τὰ γένη τὰ προειρημώα τῶν ἣν εἶδος ἐρωτήσεως, ἄλλο δὲ περὶ ἐσίαν, ὅταν προενεγκάμενοι τέ 
, τε προβλημάτων ἢ τῶν προτάσεων δεικτικὸν παρέθετο “ὃ ἢ “δ ποτέ ἐςι τῶτο, διὰ τῆς ἐρωτήσεως ἐξετάζωμεν, ὡς ὁ ἐρωτῶν 

, συμβεβηκὸς ἢ “ὃ γένος ἢ “ ἴδιον ᾧὶ “ὃν ὁρισμὸν τύτων τι σημαί- 35 τί ἐςιν ἄνθρωπος" ὁ ἡ) ὅτως ἐρωτῶν τὴν ὑσίαν τῷ πράγματος 

νειν" πᾶσαι δ αἱ διὰ τύτων τῶν γενῶν προτάσεις (ϑἢ δ ΟῚ τῆς ἀξιοῖ͵ ἀλλ᾽ ἐχ ὃ συμβέβηκεν αὐτῷ, μαθεῖν. τρίτον εἶδος ἐρωτή- 

λέξεως πλῆρες) ἣ ἐσίαν ἔχωσι ὃ κατηγοράμενον ἣ ποτητα ἢ ἢ σεώς ἐςιν ὅταν περὶ προτάσεως τις τὴν ἐρώτησιν ποιῆ), εἶτα ἐπό- 

τινα τῶν ἄλλων κατηγοριῶν... “ὃν ἃ ἦν ὁρισμὸν ὼ ὃ ὁριςικὰν χρισιν αὐτῆς αἰτῶν “ὃ ἕτερον τῆς. ἀντιφάσεως μέρος προτείνη, 

πρόβλημα ἐν πάσαις ἐνδέχεῦ ταῖς κατηγορίαις εἶσι, ἐπεὶ οἷόν τε ἰ οἷον ἃ; ἐρὰ γε ὁ κόσμος σφαιροειδής; ὑπὸ τῦτο ὃ εἰδὰς τῆς ἐρωτήν 
ὁρίσαο)αί τινα τῶν ὑφ᾽ ἑκάςην κατηγορίαν. ὁμοίως ἡ τὰ γένη 4 σεώς ἐςι ἢ ἡ διαλεκτικὴ πρότασις" αὶ 5 πᾶσα ἐρώτησις πρότα- 
ἢ τὰ ὲ γενικὰ προβλήματα. ἰά. ἢ. 86. ' ἦ σις διαλεκτική ἐςιν, ἐν ἐρωτήσει μέντοι ἡ πρότασις ἡ διαλεκτική" 

1032 ὅταν δὲ ὁ κατηγορόμενον μὴ τῦ αὐτῦ γόυς ἦ ἢ τῷ ὑποκει- ᾿ τῶν ) πράγάσιαν, ὡς προείρη, αἱ μέν εἰσιν ἀποδεικτικαί, οἷαί 

Ἧ μένῳ ᾿ἀλλὰ περὶ ἄλλυ λέγη (τὴ γαρ ἐς! ἃ “ὅταν δὲ περὶ “εἰσιν αἱ ἄμεσοι ὺ πρῶρ, αἱ δὲ διαλοιτεκαί, οἷαί εἰσιν αἱ ἔνδοξοι, 

ἑτέρυ"), ἐξ ἧς ἂν κατηγορίας ἧ δὰ κατηγορύμενον, ἐξ ἐκείνης ὦ “ὃ αἱ δὲ ἐ ἐρισικαί. ὅτε δὲ αἱ ἐπιφημονυὴ ἐν ἐρωτήσει ὅσαι διαλεκτοὺ 

γένος τῷ προβλήματος ἔςαι. ᾿ὰ. Ρ. 37. 45 γίνον" ὁ » διαλεκτικὴ ἡ τοιαύτη, οἷον ἄρα γε φοιχεῖα τῶν ὃν- 

ὯΝ εἰ δὲ τὰ προβλήματα καὶ ᾧ τὰ γένη τῶν προβλημάτων ἐ ἐν ταῖς τῶν εἶδος καὶ ὃ ὕμη; ἀλλ᾽ ἐδὲ ἡ ἐριςική, οἷον ἄρα γε ὁ ὁρῶν ὀφθαλ- 

ἡ κατηγορίαις, δῆλον ὡς χρήσιμος ἡ περὶ τὰς κατηγορίας πραγμα- μὲς ἔχει ἢ ἢ ὅ; ἀλλ᾽ εἰσὶ προτάσεις διαλεκτοὺ τῶν ἐν , ἐρωτήσει 
τεία πρὸς διαλοκτικήν, εἴγε χρήσιμον “ὃ εἰδέναι ἐν ποίῳ γένει τῶν προτάσεων αἱ ἔνδοξοι, οἷον ἄρά γε ἡ ὑγίεια ὠγαθὸν ἢ ὅ, ρα γε 

{ 

ἀ τ 
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εἷόν τέ τι ἐκ τῷ μὴ ὄντος γενέῶᾳ, ἢ ὅ; ὀδεὶς γ5 ἂν προτείνειεν νἣν ἐνταῦθα τὴν λογικὴν πραγματείαν ὄργανον εἶναι λόγει διὰ “ὃ 
ἔχων “ὃ μηδενὶ δοκῶν" ἡ 7) ἔνδοξος ἐρώτησις διαλεκτικὴ πρότασίς συνεργεῖν αὐτὴν πρὸς τὴν τῶν πρώτων ῥηθέντων εὕρεσίν τε ἢ 
ἐςν. εἰπὼν δὲ τῶτο, τίνα ἐςὶ τὰ ἔνδοξα, πάλιν ὑπομιμνήσκων γνῶσιν, ἀξίαν εἶναι τὸ ζητεῖν, λέγων. ἰά. Ῥ' 40 εἰ 41. 
ἡμᾶς προςίθησιν. ἰὰ. ρ. 38. ὅν») ὲ ἯΙ δὲ τρεβοίετα ἃ 9 ὧν εἰσὶν ἐναντίοι συλλο- 1045 

404 « ἐνταῦθα ἔνδοξον μᾶλλον ἃ τοῖς πολλοῖς δοκῶν, ἐπεὶ ὅτι γε μή 5 γισμοί {" ἐρὴ ἐχ ὡς προςιθέντος αὐτὸ ἄλλα τινὰ προβλογμιάτων 1: 

11. ἧςιν ἡ ὑγίεια ἀγαθόν, σοφῶν τινῶν ἐςὶ δόξα, ἀλλ᾽ ὠδεὶς ἂν τῦτο εἴδη, ἊΝ ὡς περὶ τῶν προειρημένων λέγοντος. ἐν ἴσῳ δὲ τῷ ἔςι 
ἔνδοξον εἴποι" μάχεῦ γ) ταῖς πάντων προλήψεσιν. ἀλλὰ ἢ ὅτι “ὁ ὃν ἢ ταῦτα κἀκεῖνα προβλήματα ἐναντία. ἰὰ. ρ. 48. ΄ 

ὶ ἀκίνητόν τε ὺ ἕν, Παρμενίδυ γάρ, ἢ ὅτι τὰ ἐναντία ταὐτά, ρα- διὸ δεῖ ᾧ “ἦν προςάτην τῆς δόξης “ὃν συνιςάντα τὴν θέσιν 104» 
ἀλοτν γάρ, ἢ ὅτι ἐκ ἔςιν ἀντιλέγειν, ᾿Αντιρένυς γάρ. πρᾳτάσεις προσχεῖν, τῷ τοιύτῳ προβλήματι, οἷον πότερον πάντα συνεχῶς 33: 
ἕ ὄν ὀχ εἰσὶ τὰ τοιαῦτα, ϑέσεις δέ, ὡς προϊων ἐρεῖ. ἰά. ρ. 39. 10 ῥεῖ ἢ ἀεὶ γὐνϑ, ἐδέποτε δὲ ὑδέν ἐς! καϑ᾽ Ἡράκλειτον, ἣ Ἀ ὅ, ἡ 

1042. χρὴ τῶν παραδειγμάτων μὴ ἀκριβολογυμένως ἀκύειν, ἐπεὶ ) πότερόν ἼΩΝ ἕν καὶ ἀκίνητον ὲ ὄν, ὡς Παρμενίδῃ δοκεῖ, ἢ ὅ, δὴ “ 
35. δόξει γε ἐναργέφερόν τε ὺ ἐνδοξότερον εἶναι ἃ τὴν αἴολησιν τῶν ᾿ τεὸν κίνησίς ἐςιν ἢ ὅ, ὡς δοκεῖ Ζήνων, ὺ πότερον ἡ ἡ ὑγίεια ἐγδν {ᾷι ΦΩ͂Σ δὰ 

᾿{ ἐναντίων εἶναι Ἶ τὰς ἐπιςήμην. παλιν εἰ δεν ὰὲ Μίαν ἀριθμῷ, θὸν ἡ ὅ, ὡς Χρύσιππος λέγει, ᾧ πότερον ἔξυν ἀντιλέγειν ἣ ὅ, ὡς 
τὴν γραμματικὴν εἶναι, ἔνδοξον ἂν φανείη ᾧ “ὃ τὴν αὐλητικὴν ἢ ̓Αντιωένει δοκεῖ. ἀναιρῶν γδ ̓Αντιώένης “ὃ εἶναι ἀντιλέγει, ἔλεγε 
μίαν τῷ ἀριθμῷ εἶναι" ἢ εἰ πλείως γραμματικὰς εἶναι ἔνδοξον, 15 δεῖν Κ τὸς περί τινος λέγοντας ἐκεῖνο λέγειν ᾧ σημαίνειν δι᾽ ὧν 

ὼ “ὁ αὐλητικὰς πλείως εἶναι ἔνδοξον ἔςαι" ὅμοια 5 ἡ τὸ αὐτὸ λέγυσι “ὃ περὶ ὃ λέγυσιν, ἀλλὰ ἡ τὺς ἀντιλέγοντας ἀλλήλοις περὶ 

λόγυ ἡντινῦν τέχνην εἶναι ἢ ἀριθμῳ μίαν ἢ εἴδει" συγγενῆ γ5 τὲ τῷ αὐτῷ ὀφείλειν λέγειν. ταῦτα προλαμβάνων ἔλεγεν, οἱ ἀντι- 
τοιαῦτα ἢ ὑπὸ ταὐὸ γένος, ἡ ὥσπερ “ὃ πρῶτον περαδειγμα τῇ λέγειν δοκῦντες ἀλλήλοις περί τινος ἤτοι ἀμφότεροι λέγοντες “ὃν 
ἀναλογίᾳ ὅμοιον, ὅτως τῦτο τῷ γένει" διὸ εἶπε συγγενῆ. εἴη δ᾽ τῶ πράγματος λόγον ἀντιλέγυσιν ἣ ὀδέτερος ἢ ὁ Κὶ λέγων ὃ δὲ καὶ 

ἂν ἃ μίαν τῷ ἀριθμῷ Ὑραμιματοεὴν ἣ πλείως τοῦτον" εἰ λέγοι 20 λέγων. ἀλλ᾽ ὅτε εἰ ἀμφότεροι λέγοιεν “ὃν τῦ πράγματος λόγον, 
τις τὴν ᾿Αριςάρχυ Ὑραβματριῆν, δὶ ὃ ὅλως ἑκάςην τῶν ἐν τῷ | ἀντιλέγοιεν ἄν, ταὐτὰ γ ἂν λα εἴτε μηδέτερος “ὃν τῷ πράγ- 

ἀτόμῳ μίαν κατ᾽ ἀριθμὸν εἶναι, ὅτι ἢ “ὃ ὑ ὑὐεεκείμεννην αὐὸὺ τοιῶς- ἢ Ἱ ματος λέγοι λόγον, ὠδὲ τὴν ἀρχὴν ἂν λέγοιεν περὶ τύτυ, οἱ δὲ 

τον, ἣ εἰ πάλιν λέγοι τις Μίαν εἶναι τῷ εἴδει αὐτὴν τῷ ταῖς ἐνερ-ὶ μὴ λέγοντες περὶ αὐτῷ τύτυ ὠδ᾽ ἂν ἀντιλέγοιεν ἀν αὐτῶ. εἰ δ᾽ ὁ 
γείαις συνδιαιρεῖο, αὐτήν, τὰς δὲ ἐνεργείας πλείυς κατ᾽ ἀριθμὸν ὥ λγοι ὁ δὲ μή, ἐδ᾽ ὅτως ἂν ἀντιλέγοιεν" ὁ ὁ ἡ μὴ λέγων ἐν τῷ 

εἶναι. ἰὰ. 15. 25 ΘΙ λόγον ἐδ’ ὅλως ἄν τι λέγοι περὶ αὐτῷ, ἀλλὰ περὶ 
Ἰοία ἔς: “ἀ “ἐν παραβολῇ" “ὁ ἐν παραθέσει... ἢ Ὁ εἰ καθ’ ἐκείνω ὃ σημαίνει δι᾽ ὧν λέγει" ὅτως δὲ δ᾽ ἂν ἀντιλέγοι περὶ 
Ὧ5. αὐὸ ἐμμν οὸ δεν τὰς ἐχθρὸς κακῶς ποιέῖϊν μὴ ἵνδοξον, ἀλλὰ αὐτῶ. τύτων δὲ ὕτως ἐχόντων δ᾽ ἂν ἀντιλέγειν εἴη. ψεῦδος 

ἔνδοξον αὐὸ ὃ φαίνει, ποιεῖ παρατεθὲν “ὃ δεῖν τὸς φίλως εὖ ποιεῖν" δὲ λαμβάνει “ὃ τὸς μὴ λέγοντας “ὃν τῷ πράγματος λόγον ἢ “ὃν 
τῦτο γ5 σημαίνει “ὃ ἐν παραβιλῇ. ἰά. ρ. 40. μὴ δγδτα μηδ’ ὅλως ἀντιλέγειν περὶ αὐτὸ. ἰά. 19. 

κα ὸ τῷ ἐνδέξῳ ἐναντίον ἐχ οἷόν τα ἔνδοξον εἶναι. φανείη Κα ἅ 30 “ἢ ἢ ὁποτερυσῦν ἑαυτοῖς." οἱ γδ “ὃν λόγον καὶ ὺ οἱ “ὲν συλιοΎ 4045 

39. ἦν ἂν τισι, φησί, ἡ ταῦτα ἐναντία εἶναι" πότερον δὲ ἔχει ὕτως ἢ μὸν λέγοντες ἢ ἢ σοφοὶ ὄντες πρὸς σοφυς ἂν μάχοιντο ἣ πρὸς τις ς 5. 

ὄ, ὑπερτίθεῦ σᾶφη ποιῆσαι εἰς “ὃν περὶ τῶν ἐναντίων λόγον. ἐρέϊ πολλύς, ἢ τῶν πολλῶν ὄντες μάχονῇ ταῖς δόξαις ταῖς τε τῶν 

δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τῷ δευτέρῳ" εἴρηκε δὲ περὶ τύτυ ὁ ἐν τῇ σοφῶν ἡ ταῖς τῶν πολλῶν ὁ γ) τοιῶτος συλλογισμὸς παράδοξος 
περὶ Ἑ μηνείας ἐπὶ τέλει, ἰά. ἴδ. ὑπόληψίς ἐςι ἢὶ αὐτός. ἔςι ' ἦν ᾧ ἡ θέσις πρόβλημα, καὶ μὴν 

1044 δῆλος, φησίν, ὅτι ἢ ὅσαι »ῷ τὰς τέχνας εἰσὶν εὐρημίναι 35 ἀντιςρέφει. ἰά. Ρ. ἀλ. 

33. δόξαι ὑπὸ τῶν ἐπιςημόνων τε ὺ τεχνιτῶν, ἢ αὖ διαλεκτυὴ προ- ἤδη δέ τινες θέσεις κα ὴ τὰ ὲ ῥητορικὰ καλῶσι προβλήματα, ἐφ᾽ ΚΝ 
τάσεις εἰσί͵ τυτέςιν ἔνδοξοι. ᾧ διὰ τί δῆλον, προςίθησι. ἰά. ἴθ. ὧν ὃ τῆς ὑποθέσεως ὄνομα συνηθές ἔρον τῷ δοκεῖν τὰ τοιαῦτα ἐπὶ 

104} φησὶ δεῖν “ὃ διαλεκτικὸν πρόβλημα εἶναι θεώρημα, λέγων ὑσθοειενοις τισὶ ἢ ὡρισμένοις συνίςαἷχ- ὐβνῤιος ὃ τὰ δια- 
᾿ θεώρημα ἀντὶ τῷ ζήτη Ἴτημα" ὃ Ὁ ὃ θεωρεῖν ἀντὶ τῷ ζητεῖν ἔθος λεκτικὰ ἡ καθολικώτερα. ὅτι δὲ θέσεις καλῦσι ἢ ταῦτα οἱ αἰτῶν- 

αὐτοῖς λέγειν... εἴη δ᾽ ἂν ὃ ὸ θευίρημα λόγος γνώσεις το τινος τῶν 40 τες τὰς ὑποθέσεις λέγυσιν. ἰὰ. Ρ 45, 

προειρημένων αἴτιος, ἀπὸ τῷ θεωρίας ᾧ γνώσεως αἴτιον ἡμῖν εἶναι ὡς Εὐθασὶ ποιεῖν οἱ ἄλλο μὶ ἡδονὴν ἄλλο δὲ χαρὰν λέγοντες, 1045 

ὠνομασμένον θεώρημα. ἡ ἔςι πᾶν βὶ πρόβλημα διαλεκτικὸν θεώ- ᾧ ἄλλο Κὶ αἱρεὺν ἄλλο δὲ ληπτόν. ἰά, ἴ6. 3: 
ρῆμα ἢ ἠθικὸν ἢ φυσικὸν ἢ λογικόν" τύτων γ5 δηλωτικὰ τὰ προ- λῤμι ἂν νῦν ἐκ παραλλήλυ ὃ πρόβλημα ἡ τὴν θέσιν. ἰὰ. ἴδ. κὰπ 
εἰρημένα... ὅσα δὲ μήτε ὡς πρακτυιὰ ζητεῖ μήτε τέλος ἔχει. ἤτοι ἦν λέγει ὅ ὅτι τὰ τοιαῦτα μέρη τῶν προβλημάτων ἐ 3 ἃ: 

τὴν γνῶσιν τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὡς συνεργὰ ἢ πρὸς τὴν 45 δεῖ ἐπισκοπεῖν, ἢ ἐδ’ ὅλως τὰ τοιαῦτα προβλήματα διαλεκτικά-» 
τῶν αἱρετῶν τε ἢ μὴ γνῶσιν ἢ πρὸς τὴν τῶν ἀληθῶν τε ἡ ψευ- . ὧν 75 ἀντιφασεων “ἃ ἕτερον μόριον καὶ λόγων ἀλλὰ κολάσεως 
δῶν εὔρεσιν ζητεῖ, ταῦτα προβλήματα λογικά" ἡ γδ Ἀγαὴἡ δεῖ διὰ “ἃ ἄδοξον εἶναι, τύτων ἐδὲ “ἃ ἕτερον δεῖ) λόγων διὰ “ὃ 
πραγματεία ὀργάνυ χώραν ἔχει ἐν φιλοσοφίᾳ... σαφῶς δὲ ᾧ ὶ ἐναργές τε ἢ ἔνδοξον. πρόβλημα γάρ ἐςι “ὃ δεόμενον δείξεως" 
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ὦ “ἐκ τίνων," ἢ περὶ τῶν προβλημάτων, ὃ ἐδήλν διὰ τὸ “προς τὰ δ ὅτω πεπιςευμένα ὁ πειρώμενος κατασκευάζειν διὰ λόγων 

πόσα τε ἢ ποῖα," νῦν ἢ περὶ τῶν ὀργάνων προτίθεῦ λέγειν, ᾶ πολιὴ τῆς περὶ αὐτῶν προειλημμένης πίςξεως ἀϑενεςέραν τὴν διὰ 

τῶν λόγων παρέξε σύςασιν. διὸ ἐδ’ ὅλως τὰ τοιαῦτα ἦν προ- ἐς! συντελῶντα πρὸς τὴν εὕρεσίν τε ἡ, εὐπορίαν τῶν διαλεκτικῶν 
βλήματα διαλεκτικαά, ἀλλὰ προτάσεις μᾶλλον διὰ “ὃ ἔνδοξον. λόγων. ταῦτα δέ ἐςι συλλογισμός τε αὶ ἐπαγωγή, ὡς προείρηκεν, 
ἔτι καὶ ὺ διὰ τῦτο χρὴ τὰ τοιαῦτα τῶν πρεβλημέτων φυλάσσεδκ, 5 αὐὺς μέτοι τῶν γυλλγιόμον ἐμνημόνευσε μόνων. καὶ ἔςι “ὦ 

Ε ὅτι ἡ πρὸς ταῦτα εὐπορία τῶν ἐπιχειρημάτων χέρες τὼ ἤθη ποιεῖ λεγόμενον ἴσον τῷ, τὰ δὲ ὅ ἐγαγος δι’ ὧν εὐπορήσομεν τῶν δια- 
Ι πολλάκις καὶ αὶ τὸς λέγοντας αὶ τὸς ὌΡΜΤΑΣΙ ὅπερ ἐναντιώτατόν λεχτικῶν λόγων, ἐςὶ τέσσαρα" ὧν ἣν μέν φησιν εἶναι “ὃ προτά- 

ἐξι τῇ Ὑνμνάαοιῆι εἴγε προπαρασκευὴ πρὸς φιλοσοφίαν ἐ ἐςίν. ἢ σεις λαβεῖν, ἡὶ τὰς προτάσεις λέγων ὄργανα τῶν διαλεκτικῶν λό- 

εἰ ὶ μὴ ποιεῖ χέρυς, ἀλλὰ φαίνεολαί γε χείρες ποιεῖ, ἰὰ. Ῥ- ἀδ. γων" μέρη γδ αὖῷ ᾧὶ τῶν συλλογισμῶν καὶ τῶν ἐπαγωγῶν, ἐκ ἔς: 
1056, τοιαῦτα ἐςι ἡ τὰ ἐν τοῖς περὶ καθηκόντων ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆς 10 δὲ τὰ μέρη τινὸς ὄργανα ἐκείνω, ἀλλὰ ὄργανον λέγει “ἃ δι ὃ δυ- 
ϑιΣτοᾶς ζητύμενα, οἷον πότερον χρὴ συναριςῶντά τισιν ἣ τῷ πα- νησόμεθα προταίσεων εὐπορεῖν" καὶ ὴδ αἱ προτάσεις ἀλλὰ “ἃ εὐπο- 
ΤῈ ἐκτείνειν ἐπὶ τὰ πορρωτέρω μέρη, ἂν ἢ μείζω, ἢ μή, ἀλλὰ ρεῖν δύνανχ, προτάσεων ὄργανον. ἰά. ν. ἀδ. 
ἀρκεῖ, τοῖς παρακειμένοις; ἢ εἰ χρὴ ἀκύοντας φιλοσόφυ ἐπηλ- περὶ τῆς τῶν προτάσεων ἐκλογῆς πρῶτον λέγων, τόπυς τοὶ 05. 

λαχέναι τὺς πόδας. ἀλλ᾽ ἐδὲ περὶ τῶν σοφιςικῶς ἡ ἐπιπολαίως ᾧ ἀφορμὰς τῆς τε ἐκλογῆς κα ὺ τῆς εὐπορίας αὐτῶν πλάρς ἢ 
συγκειμένων προβλημάτων ποιήσεϊ “ἐν λόγον" παραχρῆμα γ5 15 σιν... ἀλλὰ ἡ τὰ ἐναντία ταῖς ἐνδόξοις φησὶ δεῖν ἐκλέγειν" ἐκ 
κατάφωρον γίνε “ὃ ἐν αὐτοῖς ἀμφισβητεῖοχ, δοκῶν, οἷον πότερον 8 τῆς τύτων ἐκλογῆς εὐπορία προτάσεων διαλεκτικῶν γίνεῦ κϑ 
ὁ ἀνδρεῖος ἀνδρείαν ἔχει ἢ ὅ;.. δὲ τῶν κτ' φιλοσοφίαν ἐςὶ πάντα ἀντίφασιν προτεινομένων. ὁ γδ ἔχων τὴν ὅτι ἀ δεῖ τὸς φίλως κα- 
τὰ τοιαῦτα διαλεκτικὰ προβλήματα, οἷον πότερον μία ὕλη πάν- κῶς ποιεῖν, ἐναντίαν σαν ἐνδόξῳ προτάσει, ἐν τῇ χρείᾳ ἀποφατι- 
τῶν ἢ ὄ, ἡ πότερον ἡ ὕλη ἡνωῦ ἢ ὅ, ἡ πότερον αἱ ἄτομοι ἀρχαὶ κῶς αὐτὴν προτείνας εὐπορήσει διαλεκτικῆς προτάσεως, ὃ ἢ 
ἰ τῶν ὄντων ἣ ὥ, ἢ πότερον πᾶν “ὃ κινῶν κινιόμενον κινεῖ ἢ ὥ, ἢ 20 αὐὸς ἐδήλωσε διὰ τῷ ἐπενεγκεῖν “ὃ “δεῖ δὲ προτείνειν ἡ τὰς ἐναν- 

πότερον ἀϊδιός ἐςιν ἡ κίνησις ἢ δ᾽ πλείονος γδ ἡ ἀκριβεςέρας τὰ τίας ταῖς φαινομέναις ἐνδέξοις κατ᾽ ἀντίφασιν" πῶς “δ δεῖ 

τοιαῦτα ἐπιςάσεως δεῖ. ἰἀ. ἰν. χρῆνχ, αὶ λαμβάνειν ἑὰς ἐναντίας ταῖς φαινομίναις, διώρισε διαὶ 
1054 προτίθεῦ ἡπεν πόσα ἡ τίνα εἴδη τῶν λόγων ἐξὶ τῶν δια- τύτων. δεῖν δέ φησι ᾧ ὅσαι κτ' τὰς τέχνας δύξαι εὑρημῴαι εἰσὶ 

10. χεκτικῶν, καθ᾽ ὃς ὺ γυμναῖ εἰχ, γίνε ἢ πρὸς ὡς χρήσιμα τὰ ὺ ταύτας ἐπγεν οἷον τὰς ἐν γεωμετρίᾳ ὑπὸ τῶν Ὑεωμετρῶν 
παραδοθησόμενα ὄργανα... ὅτι δὲ ταῦτα τῶν λόγων δὶ’ ὧν αἱ 25 ἡὶ τὸς ἐν μυσικῇ ὑπὸ τῶν μυσικῶν, ἣ τῶν διαφερόντων ἐν αὐταῖς » 

δείξεις γίνονταί τινων τὰ ἀνωτάτω γένη, δῆλον ἐκ τῷ πάντα “ἦν θείη ἡ ἂν τις ὡς ἔνδοξον “ὃ ὑπὸ Ἱπποχράτυς λεγόμενον ἐν ἰατροεῇ 

δεωινύντα τι ἣ διά τινος καθόλν τε ᾧ κοινοτέρυ δεικνύναι αὐὸ ἢ ᾧ “ὃ ὑπὸ ᾿Αρχιμήδως ἐν γεωμετρίᾳ ᾧ “ὃ ὑπὸ ᾿Αριςοξένυ ἐν μλ- 
διά τινων τῶν ὑπ’ αὐτό" αὐ δ δι᾿ αὐτῷ ὠδὲν δείκνυῦ. εἴη δ᾽ σικῆ. ἰά. ν. 49. 

ἂν αὶ “ὃ ἴσον καθόλω. ἡ Κὶ' ἦν διὰ τῷ καθόλν δεῖξις συλλογιςική, οἷον Ἱπποκρατας “ὃ ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήμασιν ἡ τῶν ἀκρωτη- 1055 
ἡ δὲ διὰ τῶν ὑπὸ “ὃ καθόλυ ἐπακτική. ὑποτάσσεῖ δὲ τῷ μ' 

“Φδιω, 

-ποσυσντ 

τῷ ξ συλ- 30 ρίων ψῦξις κακόν, ᾿Αρχιμήδας “ὁ ἐν ἥλιον ἑπτακαιεικοσιπλάσιον ἵ΄ 
λογισμῷ “ὃ ἐνθύμημα, τῇ δὲ ἐπαγωγὴ “ὃ παράδειγμα, “ὃ ἢ ἐν- 

θύμημα ῥητορικὸς συλλογισμὸς ὄν, “ὃ δὲ παράδειγμα ῥητορικὴ 

ἐπαγωγή. λέγει δὲ τὴν ἐπαγωγὴν εἶναι τὴν διὰ τῶν καθ᾽ ἕκαςα 

ἐπὶ “ὃ καθόλν πρόοδον. διὸ ἐχ ὑγιῶς λέγυσιν οἱ λέγοντες τὴν 

εἶναι τῆς γῆς, ᾿Αριςοξένυ δὲ “ὃ ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ εἶναι τὴν διὰ πέντε 

συμφωνίαν. «οὐ. 1917 ἰπ πιατρῖπα. οἷον ὁ Ἱπποκράτης ἐδόξασεν 
ὅτι αἱ ὑγραὶ δίαι2 τοῖς πυρέττυσι σύμφοροι. τῦτο δὲ ἐδόξασεν 
ἀπὸ τῶν οἰκειακῶν πόνων ὁρμηθείς. εὕρισκε γδ ὅτι τὰ ἐναντία τῶν 

ἐπαγωγὴν λόγον εἶναι τὴν ἀπὸ ὁμοίων ἐπὶ ὅμοιον" καὶ γδ ὅμοιον “ὃ 35 ἐναντίων ἰάματα" ἐπεὶ δὲ ἢ ὁ πυρεὺς ξηραίνει, λοιπὸν “ὃ ἐναντίον 

καθόλν τοῖς ὑπ᾽ αὐτό͵ τῆς δὲ τὸ καθόλν δείξεως χάριν ἡ ἐπα- τῆ ξηρότητι εἴη ἂν ἐἰλΑδάυτοθ! τὸ πυρετῷ. 1845 ἴῃ πιᾶτβ. 
γωγὴ μάλιςα" ὁ δὲ ἀπὸ ὁμοίων ἐπὶ ὅμοιον λόγος μᾶλλον ἂν “ὃ τῷ τῆς θέσεως ὀνόματι νῦν ἐπὶ τῷ συγχωρεϊονς, ἡ τίθεως, 55 
παράδειγμα σημαίνοι. 1ὰ. ν. 47. κέχρη. ΑἸεχ. Ἀρβγοάϊε, Ρ. 50. 

1055 τὰ Κα ὄν γένη λέγει ἃ ἐξέθετο τέσσαρα, “ὃν ὅρον, “ὃ ἴδιον, “ὃ ἐπιζητήσαι δὲ ἀν τις τίνι διαφέρει τὰ τοιαῦτα τῶν πᾶσιν ἘΠ 
3 γένος, “ὁ συμβεβηκός" περί τε ἡ) ὧν οἱ λόγοι, ἅπερ ἐςὶ τὰ προ- 40 τοῖς πλείςοις δοκύντων. ἢ λέγοι ἂν ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐδὲ ἐρωτᾶν ᾿Ξ 

βλήματα τὰ ἐν τοῖς γένεσι τύτοις, ἢ ὁμοίως ἐξ ὧν οἱ λόγοι, ὦ τὴν ἀρχὴν δεῖ, ἀλλὰ χρῆδκ, αὐτοῖς ὡς ὁμολογωμένοις καὶ ὡς ἀρχαῖς" 

εἰσιν αἱ προτάσεις, ἐν τύτοις ἡ αὖ... “τὰ δ᾽ ὄργανα δι᾽ ὧν ὑδὲ γ5 τὰς ἀρχὰς ἐδεὶς ἐρωτᾷ ἀλλ᾽ ὡς ὁμολογυμέναις χρὴ. ἣν 
εὐπορήσομεν συλλογισμῶν εἰσὶ τέσσαρα." περιττεῦον ἦν ἔτι δὲ μὴ δοκῇ τὰ τοιαῦτα, ἐπακτικῶς αὐτὰ δεῖν φησὶ λαμβάνειν ὡς 
τῦτο ἢ τελευταῖον τῶν ἐν οἷς εἶπεν εἶναι τὴν μέθοδον τὴν διαλε- τοιαῦτα. 14. 18. 

κτικήν" εἰπὼν γ5 (ρ- 101 α 11) “πρῶτον ὄν θεωρητέον ἐκ τίνων κὶ 45 δεῖν δέ φησι τὰς ἐκλογὰς ποιεῖ χ, μὴ πεφυρμένως, ἀλλιὰ κ᾿ τ05» 

1 μέθοδος," ἐπήνεγκεν “εἰ δὴ λάβοιμεν πρὸς πόσα ἢ ποῖα ᾧ ἐκ τί- διαγραφὼς ἢ κεχωρισμένως ἢ ἰδίᾳ καθ᾽ ἕκαςον γένος. ἰὰ, ω Ἵ: 
ἢ γων οἱ λόγοι, ἡ πῶς τύτων εὐπορήσομεν, ἔχοιμεν ἂν ἱκανῶς “ὃ δύναῦ “ὁ ἀρξάμενον ἀπὸ τὸ τί ἐςιν περὶ τῇ ὠγαθῦ εἰρη, 

προκείμενον." εἰπωὸν ἦν περί τε τῶν προτάσεων, ὧν ἦν δηλωτικὸν ἐπεὶ δοκεῖ ἐν τοῖς δέκα γένεσιν εἶναι" περὶ πανὺς γ τῷ ὠγαθᾶ 
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λέγων φησὶ δεῖν ἀρξάμενον ἀπὸ τῦ ἐν ἐσίᾳ ἀγαθῶ" “ὃ γδ τί ἐξι εἶδος λέγε" κ᾿ πλειόνων ,) ἑκάτερον κατηγορεῖ). «. ὅτι δὲ 
κυρίως ἐν ἐσίᾳ. ἰὰ. Ρ. 51. “τῷ εἴδει" ἀντὶ τὸ τῷ λόγῳ εἶπεν, αὐὸς ἐδήλωσε δι᾽ ὧν ἐπιφέρει, ᾿ 

4052 πρὸ ὀλίγα λέγων περὶ τῷ προβλήματος εἶπε (ρ. 104 ὁ 1) “ἄν τε τῷ εἴδει" λέγων “ἂν τε ἡ τῷ ὀνόματι διαφωνῇ." ἰὰ, 

39. “πρόβλημα δέ ἐς! διαλεκτικὸν θεμίρημα “ὃ συντεῖνον ἢ πρὸς αἵρεσιν γ. 58. ᾿ 

ἢ φυγὴν ἢ πρὸς ἀλήθειαν ᾧ γνῶσιν, ἢ αὐὺ ἢ ὡς συνεργὸν πρός 5 σημειωτέον δὲ ὅτι διὰ τῶν ἑξῆς (ε. 32) αὐὸς τῷ χυμῷ τ06 

τι ἕτερον τῶν τοιύίτων." ὃ δὴ τότε περὶ τῇ προβλήματος εἶπε, ἢ ὀξεῖ “ὃ ἐναντίον ἀμβλὺ ὀνομάζει. ἰὰ. 18. .: 
ἐπεσημηνάμεθα ὅτι καὶ τὰ προβλήματα μόνον ἀλλὰ ἡ αἱ προτα- εἰπὼν δὲ “τε ἐπ’ αὐτῶν ὅτε ἐπὶ τῶν ἐναντίων," πῶς δὲ 1064 

σεις ἐν τύτοις, τῶτο ἢ αὐὸς νῦν λέγει" μέρη γ5 ἀντὶ τῷ εἴδη ἢ ἐπὶ τῶν ἐναντίων διαφωνεῖ τοῖς ὀνόμασιν, ἔδειξεν εἰπὼν “ἀμβλὺ δ 3. 

τῶν προτάσεων ἢ τῶν προβλημάτων κοινὰ καθόλεν φησὶν εἶναι, ᾧ “ὃ ἐναντίον ἑκατέρῳ." αὐὸς δὲ ὃ ἐν ὄγκῳ ἔλαβεν, ἀλλὰ ὃ 
ταῦτα λέγων τῶν διαλεκτικῶν, ἐπεὶ ἔςι τινὰ ἢ προβλήματα ἡ 10 ἐν χυμῷ. 1ὰ. Ρ. 54. 
προτάσεις ὅτε ἠθυὰ ὅτε φυσυὴ ὅτε λογικαί" αἱ ἢ) κῷ' τὰς τέχνας λέγεϊ δὲ “ὁ αἰϑϑανεὶχ ᾧ χῷ' τὴν ψνχήν" “ὃ δ) συνιέναι τε ἡ 106» 

τε ἡ ἐπιςήμας, οἷον ἐν γεωμετρίᾳ, ἐν μυσικῆ. 14. 18. νοεῖν αἰα)ανεῶχ, λέγε. ἰά. ρ. 55. Ἃ 
105) ἐπιφέρων “ὃ “ὁμοίως ᾧ τὰ προβλήματα," ἢ τὼ παρα- εἰπὼν δὲ ἢ περὶ τῶν κζ' ςέρησιν ἡ ἕξιν ἀντικειμένων, ὀκέτι 1065 

5. δείγματα λέγων ἐχημάτισεν ὡς προβλήματα" “ὃ δ πότερον τῶν κῷ' “ὃ πρός τι ἀντικειμένων ἐμνημόνευσεν. πρόδηλον γ5 ἐπ᾽ τὰ 
εἶπεν ὅτι προβλήματος οἰκεῖον, ὥσπερ “ὃ ἦρα γε προτάσεως, ἴσως 45 ἐκείνων ἀπ᾽ αὐτὸ τῷ τῶν πρός τι λόγω, ὅτι ἀνάγκη, ἂν θάτερον 
ὑκέτι τῇ λέξει τὴν διαφορὰν αὐτῶν τηρῶν. ἰὰ. 18. αὐτῶν λέγη πλεοναχῶς, ἢ θάτερον ὕτω λέγε, ἐπεὶ τοῖς πρός 

4056 ἐν Κα ταῖς πολιτικαῖς τε ἡ ἠθικαῖς ἀκροάσεσι περὶ τῶν ἠθι- τι “ὃ εἶναι ταὐτόν ἐςι τῷ πρός τι πῶς ἔχειν. διὸ ἐπεὶ “ὃ φιληὸν 

Ἂν. κῶν (τὴν πραγματείαν ποιεῖ ὁ φιλόσοφος), ὥςε τὰς ἀληθῶς πλεοναχῶς, ἡ φιλία τοσανταχῶς εἴη ἂν φιλία πρὸς “ὃ φιλέμε- 
πρὸς αἵρεσιν ἢ ἀληθῶς πρὸς φυγὴν συντεινίσας προτάσεις ἐκ- νον. ἔτι δὰ φανερώτερον, ἐπεὶ ἡ ἐπιςήμη διχῶς ᾧ δυνάμει ἢ 
λέξει ᾧ περὶ τῶν ἀληθῶς αἱρετῶν, ἐν δὲ ταῖς θεωρητικαῖς τε ᾧ 2 ἐνεργείᾳ, ἢ “ὃ ἐπιςηὸν ἰσαχῶς. ὁ αὐὸὺς ὶ ἐπὶ τῆς αἰϑήσεως 
φυσικαῖς τὰ ὡς ἀληθῶς ἀληθῆ ζητήσει, ἐν δὲ τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς λόγος: ἔτι εἰ “ὃ ὑπερέχον πολλαχῶς (ὁ 75 κῃ ποσὸν ἢ κατά 

αὶ ἐν τεῖς περὶ προτάσεων ᾧ ἐν τῇ τῶν πολλαχῶς λεγομένων διαι- τινα δύναμιν ἢ ἕξιν ἣ ἐνέργειαν), ᾧ “ὃ ὑπερεχόμενον ἰσαχῶς ἐςὶ 
ρέσει ᾧὶ ὅσα τοιαῦτα τῶν ἀληθῶς χρησίμων τὴν ἐκλογὴν ποιήσε λεγόμενον. ᾧ ἐπεὶ “ὃ κινηὲν πολλαχῶς (ἢ γ8 ἐν ποιότητι αὶ ἐν 

λογικῶς" διαλεκτικῶς δὲ πρὸς δόξαν, ὡς ἔν τε ταύτη τῇ πραγ- ποσότητι ἢ ἐν τῷ πϑ), ᾧ ἡ κίνησις πλεοναχῶς. ἀλλὰ ἡ ἡ ἕξις ἢ 

ματεᾳ. αὶ ἐν τοῖς ῥητορικοῖς ὶ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς " ἢ δ ἐν ἐκεί- 25 ἔχοντος ἢ ἐχομένυ, ἢ “ὃ ἑκὸν σλεοναχῶς. ἰά. Ρ. 56. 

νοις πλῆξαι ᾧ περὶ τῶν ἠθικῶν ᾧ περὶ τῶν φυσικῶν ἐνδόξως λέ- πτώσεις λέγυσι κοινότερον ἡ τὰς ὁπωσῶν ἐγκλίσεις τε 1065 
γεῦ. ἰά, Ρ. 52. ἐκφοραῖς" ὁ μὴν ᾧ νῦν ὅτως, ἀλλὰ ἔςι σύςοιχα ᾧ πτώσεις αὶ πα- 

1055 ἀλλὰ ᾧ ψυχρῶ ᾧὶ θερμῶ ἡ αὐτή (αἴϑϑησις), ἁφὴ γάρ, ρώνυμα, παρακεῖοι, (' ἀλλήλοις δοκῶντα διαφέροντα δέ. σύςοιχα 
3 ὁμοίως ᾧ ξηρῦ ὃ ὑγρῶ. ἐπιςήμην δ᾽ ἂν κοινότερον τὴν γνῶσιν ὦ ἡ) λέγεῦ ἀλλήλοις ἡ τὰ ὁμοίως ἔχοντα πρός τινα, ἃ ὶ ἀνα- 

λόγοι, ἥ τις γνῶσις δι᾽ αἰϑήσεως γίνε. ἀλλὰ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων 30 λογίαν εἴη ἄν, ὡς τὰ τοιαῦτα, ἡ ἐπιςήμη ᾧ ἡ αἴϑϑγησις" ἑκάτερον 

ὁμοίως. ᾧ ἐπὶ ἃ τῶν πρός τι,βιπλασίν ᾧὶ ἡμίσεος ἡ αὐτή, ἡ βα- γ) αὐτῶν ὁμοίως ἔχει πρὸς τὰ ὑφ᾽ αὐτὰ ὁμοίως ἢ “ὁ αἰο)ὸν ἢ ὃ 

ρντέρυ ἢ κυφοτέρυ ἡ αὐτή. ἀλλὰ ᾧ τῶν ὁμοίων ἡ αὐτή, ᾧ ἐπὶ ἐπιςητόν" ἑκάτερον γ) αὐτῶν ὁμοίως ἔχει πρὸς τὼ ὧν ἐςίν. σύςοιχα 
ἕξεως δὲ ἢ ςορήσεως τυφλῷ ᾧ βλέποντος ἡ αὐτὴ γνωςική, ᾧ λέγυσι ἢ πάντα τὰ ἀπό τινος παρωνομασμένα ἀλλήλοις τεὺ ἐκείνῳ 

κωφῦ ᾧ ἀκυύοντος. ἀλλὰ ἡ ἐπὶ ἀντιφάσεως τῷ εἰδότος ὅτι ἥδε ἡ ἀφ᾽ ὃ παρωνόμαςαι, οἷον ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης παρωνόμαςαι ὁ δί- 
κατάφασις ἀληθής ἐςι, “ὃ ἢ τὴν ἀντικειμένην αὐτῇ ἀπόφασιν 36 καιος, τὸ δίκαιον, “ὃ δικαίως " ταῦτα δὴ ἢ ἀλλήλοις ἐςὶ σύςοιχα 

ἐδέναι ὅτι ψευδής, ἢ ἔμπαλιν. πάλιν ὅτι πᾶσα κίνησις μετα- ὦ αὐτῇ τῇ δικαιοσύνη. παρώνυμα δὲ μόνα τὰ ἀπό τινος παρω- 

βολὴ πόθεν ποῖ ληπτέον, ἀλλ᾽ ἐχ, ὅτι ἡ τοπικὴ κίνησις" ἔχοντες δ νομασμένα ἐκείνῳ λέγυσιν ᾧ παρωνόμαςαι, ἀλλ᾽ ἐκ ἀλλήλοις, ἐδὲ 

ἐχεῖνο, ἕξομεν ὅτι ᾧ ἡ γένεσις ἡ φθορὰ ὶ ἡ ἀλλοίωσις ἢ ἡ ἐκεῖνα τύτοις" τῇ γραμματικῇ ὁ γραμματικός, ἐκέτι δὲ ᾧ ἡ 

αὔξησις ἢ ἡ φθίσις. ἰὰ, 15. γραμματικὴ τῷ γραμματικῷ. πτώσεις δὲ τὰ ἰδίως ὅτω παρά 
Ἰδέ διττῶ ὄντος τῇ πολλαχῶς, τὸ Κα ἐν ὀνόμασιν, ἃ ὁμώνυμα 40 τινα ἔχηματισμένα, ὡς “ὃ γραμματικῶς. ἰἀ. ἴδ. 

καλεῖ), τῷ δὲ ἐν λόγῳ, ἃ εἰωθαμεν ἀμφίβολα λέγειν, πῶς “ὃ ἐν δεῖν φησὶν ἐπισκοπεῖν ἡ τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν, ὑφ᾽ ἄς 1076 

ὀνόμασι διτὸν γνωρίζειν δυνησόμεθα, νῦν δείκνυσι. πρὸ δὲ τύτων ἐς! τὰ ὑπὸ ταὐὸν ὄνομα, τυτέςι τὰς κατηγορίας, ταῦτα δέ ἐςι 
πρῶτον παράγγελμά τι ἡμῖν παραδίδωσι, διδάσκων πῶς δεὶ τὴν τὰ ἀνωτάτω γώη. δεῖν δέ φησι ἢ τὰς τῶν σημαινομένων ὑπὸ 
τῶν πολλαχῶς λεγομένων διαίρεσίν τε ἡ ἀπόδοσιν ποιεῖϊοῖς. 1ὰ. 16. τῶν ὀνομάτων τῶν προκειμένων κατηγορυμένας κατηγορίας ἐπι- 

06... τῷ “πότερον πολλαχῶς ἢ μοναχῶς" ὃ “τῷ εἴδει" προσέ- 45 σκοπεῖν, εἰ κτ' πάντων τῶν ὑπὸ τῷ ὀνόματος σημαινομένων αἱ 
δι ϑηκεν εὐλόγως " ὅταν δ τῷ εἴδει ἡ τῷ λόγῳ ἡ αὐτῷ τῷ ὁρισμῷ αὐταὶ κατηγορῶν" ἂν γ5 ὑπὸ πλείως κατηγορίας ἦ τὰ σημαινό- 

διαφέρει ἀλλήλων τὰ σημαινόμενα, τότε ἐςὶν ὁμώνυμα ἡ ἀμφί- μενα ὑπ᾽ αὐτῶ ἢ πλείυς αὐτὸ κατηγορῶν, ὁμώνυμον ἔςαι, ὡς 
βολα ᾧ πολλαχῶς λεγόμενα, ἐπεὶ πολλαχῶς γε ἢ “ὁ γένος ᾧ “ὃ ἐπὶ τῷ ὠγαθῦ. 1, Ρ. ὅ7. 
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4074 λευκὴ λέγε φωνὴ ἡ εὐήκοος, εὐήκοος δέ ἐςιν ἡ τὴν ἀκοὴν τοῖς μέλεσι (ὃ ὃ ἡμωτονιαῖον ᾧ διεσικῖον ἡ “ὃ μαλακόν), ὁμω- 
" σφοδρῶς ἢ ταχέως ἀλλοῶσα. ὁμοίως ἢ “ὃ ὀξὺ δευινύοιτ᾽ ἂν ἡμει ὸ λᾶν: ἰά. 15. 

ἐμασύμον" αὶ ὃ πάντα ὧν κατηγορεῖ ἢ ὑπὸ ταὐτὸν ἐςι Ὑέρς" ὲ ποιητικόν ἐςιν ἐὺς ἡ ἡ διαφοραί “ὃ δὲ γινομένον ὑπ᾽ μοῖὸ 

ἅὶ ὃ ἐν φωνὴ ὀξὺ ὑπὸ ὁ ποῖ, εἴ γέ ἐςιν ὀξεῖα φωνὴ ἡ ταχέα" αὐτῆς δε εἶδος, ὃ δ αὶ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖς ὲ εἶδος, ὁ δὲ ἐν ἃ 
ταχὺ ὃ ὃν ἀφα τέμνει τε ἡ διαιρεῖ ἡ τοιαϊτη πληγή τε ὶ φωνή" 5 τῷ ποῖον, ὺ δ καὶ β εἶδος ὅπερ “ὃ Ὑένος ἐςύν, αὶ δὲ διαφορὰ τ 
ταχεέῖκ Ὑ) ἡ κίνησις αὐτῆς. φασὶ δ οἱ περὶ τὸς ἀριθμὸς ἁ ὧρμο-: γώυς ἐςίν, ὑχ ὅπερ δὲ ὃ “έρος" ἢ εἴδη μέν ἐςιν εἰς ἃ τὰ μι 

νικοί (ὅτοι δέ εἰσι τῶν Πυθαγορείων οἱ μαάιςα περὶ τὲ μαθήματα διαιρεῖ, διαφοραὶ δὲ καθ᾽ ἃς διαιρεῖ ἢ καθ᾽ ἐς τὰ εἴδη διαφέρει 
Ὑγεγυμνασμέροι, περὶ τὸς ἀριθμὸς δὲ ἁρμονικοὶ οἱ τὰς ἁρμονίας ἀλλήλων. ἰά. Ρ. 61. 
γ᾽ σύνθεσιν ἀριθμῶν ποιῶντες" πάντα δ ἀναγοντες εἰς τὸς ἐριϑ- ἐπεὶ ἐνδέχεταί τινας ἢ παρὰ τὸς εἰρημέυς τόπυς εὑρεθῆναι 1072 
μὲς καὶ δ τὰς ἁρμονίας ἀνῆγον) ὅτοι δὴ λέγυσιν ὅτι πληγῆς περὶ 10 τρόπυς Ἦῆ: τῶν πῤλλάχως λεγομένων εἰλέσεξς, διὰ τῦτο εἶπε Ἔ' 

᾿ ἂν ἀέρα. γενομένης ἢ κινήσεως δι᾽ αὐτῆς Ἢ ἀέρος οἱ ἱ ψέφα γί- “διὰ τύτων τε ᾧ τῶν τοαίτων." δύνα) γώρ τις γνωρίζειν τι 
γον), ὧν εἰσὶ ἢ αἱ φωναί. ἀλλὰ ταχείας ι τῆς κινήσεως γινο- ὁμωνύμως λεγόμενον ἢ ἀπὸ τῷ τῶν σημανομένων ὑπ᾽ αὐτὸ ὃ 
μόης ἐν πρθμῶν ἀναλογίᾳ τοιᾷδε ὀξὺς ὁ ψόφος" γίνε δὲ Κ' εἶδος εἶναι “ὃ δὲ ἄτομον, ὡς “ὃ ἄνθρωπος" ἦν 7) ἡ ἴδιον ὄνομα 

τοιαύτη ἥ Ἷ κίνησις ὑπὸ σφοδρότητος τῆς πληγῆς" εἰ δὲ βρα- τῶτο τῷ ̓Ολυμπιονίκυ πύκτυ, δ ἐν Ἠθικοῖς ἐμνημόνευσεν... “τὰς 
δεὲα ἡ κίνησις, βαρὺς ὁ ψόφος, ὥσπερ ᾧ ἀθρόας ' ᾧ πολ- 15 δὲ διαφορὰς ἐν αὐτοῖς τοῖς γένεσι πρὸς ἄλληλα θεωρητέον "5 τρί- 
λῆς τῆς κινήσεως τῷ ἀέρος γενομένης μέγας τε ᾧ σφοδρὸς τον ἦν εἶδος τῶν ὀργάνων τῶν πρὸς τὴν εὐπορίαν τῶν διαλεκτικῶν 
ὁ ψόφος, ἠρεμαίας δὲ ᾧ ὀλίγης ᾧ ὁ ψόφος ἥσυχός τε ἡ μι- λόγων συναίρεδχ, κειμένων ἡ τῶν ἐν ἑκάςοις διαφορῶν γνῶσις" 

κρός. ἰά. ἴδ». περὶ ὃ νῦν “ὃν λόγον ποιεῖ. χρήσιμος δὲ ἡ τῶν διαφορῶν γνῶ- 

40: πολλάκις δέ, φησί, ἡ ἐν αὐτοῖς τοῖς λόγοις τε ὃ διορισμοῖς σις, ὡς ἐρεῖ, πρός τε τὰ Ἐν ταὐτῷ ῦ προβλήματα... . λέγων δὲ περὶ 
δ. τοῖς λαμβανομένοις ἢ τῶν συγκειμένων ἣ ὅλως τύτων ἃ ζητῦμεν, 20 τῶν διαφορῶν, τόγυς Κὶ κΚὶ παραδίδωσι δι᾽ ὧν Ὑνωσόμεθα αὐταῖς, 

εἰ πολλαχῶς λέγε, λανθάνει παρακολυθῦσα ἡ ἡ ὁμωνυμία, ὡς ὥσπερ πάρεθυμεν ἐπὶ τῶν προτάσεων ᾧ ἐπὶ τῆς τῶν ὁμωνύμων 
μήπω κατάδηλον εἶναι “ὃ προκείμενον, ὅ ὅ ἐςι τῶν τλλύχώς λεγο- ϑιμτεθ ει ἐν οἷς δὲ δεῖ ζητεῖν τὰς διαφοράς, ᾧ περὶ ἃ γυμνά- 

μένων. διὸ ἀ δεῖ ἀφίφαοχ, ἀλλὰ ζητεῖν πάλιν, ᾧ τῷ ἐν τῷ ζεοχ, πρὸς τὴν ῥᾳδίαν ἐπίγνωσιν τῶν ἐν ἑκάςοις διαφερόντων, 
ὁρισμῷ κοινῷ λόγυ ποιεῖν “ὃ ἴδιον. ὅτως 738 αὐτῶν εὑρεθήσε ἡ ὑποτίθε. ἰὰ, 1. 
πρὸς ἄλληλα διαφορά. ἰά. Ῥ' 59. 25 ἤδη γᾶν τινὲς διὰ τὴν ὁμοιότητα αὐτῶν ταὐὴν ἐπιςήμην τε 1084 

4079 δεῖ ὄν, ὡς φησι, πάλιν κα αὶ αὐὸ ὲ θυμμέτρως ἔχεν καθ᾽ ἱκά- ᾧ αἴησιν εἶ εἶπον εἶναι" διαφέρωυσι δὲ ἀλλήλων. ἰά. ρ. 62. Ἔ 

29: τερον ζητεῖν τί σημαύει. ὅτω “5 εὑρεθήσεῦ ἡ τῷ ὑγιῦ ἐβένον “τὴν δὲ ὁμοιότητα σκεπτέον ἐπί τε τῶν ἐν ἑτέροις γένεσι." ἐς 

μία. σημαίνει Ἂ ἐν ἃ τῷ ποιητικῷ ἃ ποσόν" “ἃ ἢ) ΧΦ ὃ ποσὸν τῶτο ἔτι ὑπελείπετο τῶν προτεθώτων ὑπ᾽ αὐτὸ ἜΡΕΣαραν ἐργά- ἴ- 
σύμμετρον ποιητικὸν ὑγιείας " ἐν δ τῇ τοσαύτη συμμετρίᾳ “ὃ ὡς νων ὡς χρησίμων πρὸς τὴν εὕρεσίν τε ᾧ εὐπορίαν τῶν διαλεχτι- 

ποιητικὸν ὑγιεινόν. ἐν δὲ τῷ ὡς σημεῖον “ὰ συμμέτρως ἔχον ὀκέτι 30 κῶν λόγων, ἡ τῷ ὁμοίω γνῶσις. ἔμπαλιν δέ φησι δεῖν τὴν τῷ 
σημαίνει “ἃ τοσῦτον ἀλλὰ “ὃ τοιῶτον εἶναι, ὡς σημαίνειν τὴν ἕξιν ὁμοίων θήραν ποιεῖς τῆς τῶν διαφορῶν... ἡ ἔςιν ἴσον ὃ εἰρημέ- 

ες ὅτι τοιαύτη. ἰὰ. 18. γον ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῷ λεγομένῳ ὑπὸ τῶν ῥητορικῶν, τὰ κοινὰ 
407) ἐπιζητήσαι δέ τις ἂν. πῶς “ὃ λεγόμενον ἀληθὲς ἐπὶ πάντων" ἰδίως ᾧ τὰ ἴδια κοινῶς δεῖ λέγειν" ὁ ὶ ἡ) ἀξιῶν τὰ κοινὰ ἰδίως 

19...) 5 δίπον δοκεῖ ἢ τῦ ζῴυ πεζῦ ἡ τὸ ζῴν πτηνῶ διαφορὰ εἶναι λέγειν, ἀξιοῖ ἐν τοῖς ὁμογενέσι τε ἢ κοινοῖς εὑρίσκειν τινες δια- 

ἑτέρων γενῶν ἢ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα ὄντων, ᾧ ἐκ ἔςιν ὁμώνυμον. ἢ 35 φοράς, ὁ δὲ τὰ ἴδια κοινῶς ἐν τοῖς διαφέρυσιν ἀξιοῖ πάλιν λαμ- 
δεὶ ἐπὶ τύτων τῶν γενῶν χρῆοϊς τῷ προκειμένῳ, ἂν ἕτερα ἐξιὶν βάνειν ὁμοιότητας. ἰά, ἴδ. 
ἀλλήλων ἡ μὴ ὑπόκείμο, ὥσπερ “ἢ ὧν αὐὲς ἐν λόγον ἐποιή- ἄλλην δὲ ὑποτίθεἢ ἀφορμὴν τῆς τῷ ὁμοίων ζητήσεως τῆς ἐν 1084 

σατο" ζῷον δὺ ὺ ἐπισήμη αὶ φωνὴ ἡ ὄγκος ὅτως ἑτέρα, τὰ δὲ τοῖς ΔΑΦιΟι γένεσιν, ἂν λαβόντες γένος τι ὃν ἕν τινι ζηπήσω- " 
προειρημένα εἰ ὺ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλά ἐ ἐςιν ἀλλὰ ὑπὸ ἕν γε κοινὸν γένος μεν τί ὅτως ἄλλο ἐν ἄλλῳ γένει ἐςίν. .. λέγει δὲ δεῖν ἢ ἐπὶ 
ὰ ζῷον. διὸ ἡ διαφορὰ ἡ ἡ δίπυν ὥσπερ ἑκατέρυ τύτων ἐςὶ δια- 40 τῶν ὁμογενῶν Κα " ἀλλήλοις ἀνομοιοειδῶν δὲ τί πᾶσιν αὐτοῖς ὑπάρ- 
φορά, ὅτως ὴ τῷ ζῴων εἴη ἂν διαφορά" σα δὲ ἐν ἑνὶ γένει ἡ χα ταὐὸν ζητεῖν" κ'ὶ δ “ὃ κοινὸν τῦτο καίτοι ἃ ὄντα ἐν μοιοεθῇ 

αὐτὴ ἂν εἴη »' ἃ εἶδος, ἰά. Ρ 60. ὅμοια ἔςαι... παλιν ἐπὶ δένδρων πλατάνῳ Κ' ἡ ἀμπέλῳ ἡ συκῇ 
407: λέγε γάρ τι μ} μυσικὴν χρῶμα. τρία ἡ) μέρη τῆς μελῳ- ὺ ληπτόφυλλόν τε ὺ πλατύφυλλιν καυόν; διὸ φυλλορροεῖ, ἐλαίᾳ 
3. δίας οἱ ὡρμονικοὶ εἶναί ᾧασιν, ἁρμονίαν, χρῶμα, διάτονον" ὧν δὲ ἢ δάφνη ἢ μυρρίνη “ὃ πιάφυλόν τε ἢ ςενόφυλλον, διὸ ἀεί-- 

τῷ χρώματος διαφοράς φασι, ἃς ἰδίως χρόας καλῶσιν, τήν τε 45 φυλλα ταῦτα. ἰά. ῥ. 68. 

τὸ μαλακῦ χρυύματος ὺ τὴ τῷ ἡμιολίω ἡ τὴν τῷ τονιαίν χρώς- εἰπὼν περὶ ἑκαάςυν τῶν τεσσάρων, ἃ ὄργανα εἶπεν εἶναι τῆς 1054 
ματος. ἐπεὶ ὅν εἰσὶν ἄλλαι (αὶ διαφοραὶ τῦ ἐν τοῖς σώμασι χρώ- εὐπορίας τῶν διαλεκτικῶν τε λόγων καὶ ὼ συλλογισμῶν, ἀκολύθως. τὰ 
ματος, ὡς “ὃ συγκριτικὸν ὦ Εὐοκά. ὄψεως, ἄλλαι δὲ τῷ ἐν τί ἕκαςον αὐτῶν συντελεῖ πρὸς αὐτύς, ἢ κϑ' τί ὄργανα λέγεῦ, 



Ἂ 4. το αν: ΚΟ ΑΒΕ) ὃν Δ δ" σύλλογι σιν. 

ξ Α δ}. ἃ -- «α7}7 ἣ Α ὑ. -Τὸϑ συν η Κος δαηυλό ΤΟ ἱἷι ΨΟΥΔΥ. Τὸ ὑπνρβον σαρδι, 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ, τ τ 

πε γ' τ δ δγ τὸν ὅτ, 
δείννυσι. ὦ “ὃ μα ἀπὸ τὴς τῶν προτάσεων ἐκλογῆς τε ὃ παρᾶς ἄρχε. ἔςι δὲ ὁ τόπος ἀὐχὶδ αὶ ἀφορμὴ ἐπιχειρήματος, ἐπιχεί-" 
σκευῆς γνόμενον χρήσιμον πρὸς τὴν τῶν συλλογισμῶν εὐπορίαν βῆμα δὲ καλῦσι ὃν διαλεκτικὸν συλλογισμέν. .ν δι αὶ ἑρίζεῦ ὁ “1: 2. ἤταμε 
ὡς γνωριμον παρέλιπεν εἰπεῖν" ὕλη 2) ὃ μέρη τῶν συλλογισμῶν Θεόφραςος͵ ἂν τόπεν, ὡς ἤδη ἡ ἡμυ ἐν τοῖς πρώτοις εἰρηῦ, ὕὅτως Ὁ “} 

αἱ προτάσεις" ἐκ ἢ) τῶν προτάσεων οἱ συλλογισμοί, ᾧ δῆλον ὅτι “τόπος ἐςὶν ἀρχή τις ἢ σοιχεῖον, ἀφ᾽ ὅ ὗ λαμβάνομεν τὰς περὶ ἕκα» 80} ὡς δ 

ἡ τύτων εὐπορία τε ᾧ παρασκευὴ εὐπορίαν ἡμῖν συλλογισμῶν 5 ςον ἀρχαῖς, τῇ περιγραφὴ "ἃ ὁ ὡρισμένος, τοῖς δὲ καθ’ ἕκαςα ἀόρι- "Ὁ Τ' γον 

παρέξει... διὰ γῶν “ὃ μὴ διελέςα, “ὃ ὃν ποσαχῶς λέγε Παρ- ςος." οἷον τόπος ἐςὶν εἰ “ἃ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ ὑπάρχει ᾧ τῷ ᾿ 
μενίδην τε ἢ Μέλισσον, ἀδηλός ἐςι νῦν ἡ δόξα αὐτῶν ἡ περὶ τῇ ἐναντίῳ “ὃ ἐναντίον. τος 78 ὁ λόγος ἢ ἡ πρότασις αὕτη τῷ κὶ 

ἣν ὃ ὃν εἶναι. ἃ δὲ “μᾶλλον ὃ ἂν τις εἰδείη ὅ τι τίθησιν" εἴη καθόλν ὥριςαι (ὅτι γδ περὶ ἐναντίων καθόλυ λέγεζ),, δηλοῖ), ὀκέτι 
ἂν λέγων περὶ τῷ ἀποκρινομένν ἢ συγχωρᾶντος ταῖς προτάσε- μέντοι εἰ περὶ τῶνδε ἢ τῶνδε τῶν ἐναντίων λέγεζ,, ἕξιν ὡρισμένον 
σιν. ἰὰ, ἴδ. 40 ἐν αὐτῷ. καὶ μὴν ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῷ ὁρμωμένυς ἕςιν ἐπιχ ειρεῖν περὶ 

δα ἁπλῶς ἢ ἢ κείμένυ τὸ τὴν ἐπιςήμην μὴ χωρίζεςχ, τῆς ἑκάςυ τῶν ἐναντίων... ποιεῖ δὲ πρώτην τὴν τῶν τόπων τῶν 

2. ψυχῆς, δύναταί τις ἐπιχειρῶν συλλογίζ εἰν, ὅ! ὅτι πᾶσα ψυχὴ ἣν πρὸς τὰ ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος προβλήματα παράδοσιν, ὅτι τε - 
ἔχει ἐπιξήμην ἀεὶ ἔχει" εἰ δέ ἀχώριςος ἡ ἐπιςήμη τῆς ψυχῆς, κοινότερον τῶτο ἢ »' τῦτο πρῶτον" “ἡ γ) ὑπάρχον πῶσιν ὑπάρχει" 
σὺ δὲ ἀχώριςον ἀχωρίου ἐχιύριςον, ὼ ἡ ψυχὴ ἃ ἂν ἀχώριςος εἴη ὅτω “ὃ τεταγμώνη γίνεῦ ὺ διακεκριμένη, ἡ τῶν τόπων παράδοσις. 
τῆς ἐπιςήμης, εἰ δὲ τῦτο, σύμφυτος ἂν πὴ ἡ ἐπιςήμη ἀεὶ ἐς 45 ἔσι δ᾽ συμβεβηκός, ὡς εἶπεν ἐν τῷ πρὸ τύτυ, ὃ μήτε ΡΣ ἐςὶ 

τα βεύσελος μέντοι τῷ ἀχωρίςυ, ὅτι τὰ Ε ὅτως ἀχώριςα ὡς τὰ μήτε ὅρος μήτε ἴδιον, ὑπάρχει δὲ τῷ πράγματι. ἀλλὰ μὴν ὲ 
τῇ τὴ ὑσίᾳ ἑκάςυ, τὰ δὲ ὕτως ἀχωριςα ὅτι μὴ δυναῦ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχειν αὶ τοῖς ἃ ἐς παλακογοδας ὦ ὅτε τε γδ γένος ὅτε ἴδιον ὅτε 

νὰ ἀλλ᾽ ἵξν αὐτοῖς φθορὰ ὃ μὴ σὺν ἐκείνοις εἶναι, ὧν ἰεὶ ἢ ὅρον οἷόν τε εἶναί τινος μὴ ὑπάρχοντα αὐτῷ" διὸ ἀναιρυμένυ τῷ.. 
ἡ ἐπιςήμη ἡ πώνα τὰ ἐν ὑποκειμένῳ, ὠκέτ᾽ ἂν δεικνύοιτο σύμ- ὑπάρχοντος ᾧ ὃ συμβεβηκὸς ὁρίζεῦ, ἀναιρεῖ ἢ ᾧ τῶν ἄλλων ἕκα- 

ᾧντον τῇ ψυχῇ ἡ ἐν τῇ ὑσίᾳ αὐτῆς ἡ ἐπιςήμη διὰ τὸ ἀχωρίςυ. 20 ξον, ὑκέτι μέτα ἐκείνων “τὐῆς ἀναιρυμένυ συναναιρεῖ ὃ συμ-᾿ αεοἴϑε 
εἴη δ᾽ ἀνὰ Τῷ πρῶτον εἰρηκὼς περὶ τῶν ἀποκρινομένων, “ὁ δὲ δεύ- βεβηκός. ὥςε πρῶτον τὴ φύσει κτ' τῦτο τῶν ἄλλων ὃ « συμβε- ἔζε ει δειιό - 
τερον περὶ τῶν ἐρωτώντων τε ᾧὶ συλλογιζομένων. ἰᾷ. ρ. 64.  βηκός, ἔτι ἃ διότι ἀπὸ τῇ συμβεβηκότος αὐτῷ τὴς τῶν τύπων πρῷ 7ογ΄ 

15. τὰ ὃ “Αἴας ἐπὶ Ἴλιον ἐςράτευσεν᾽ ἀληθὲς ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ἀρχομένῳ παραδόσεως ἔμελλε τεταγμένη τε Ὑϑνεὸς κα ὼ δϑάχβα ἐπι ΕΣ, ὦ 
Ἄ τῶν Αἰάντων. διὸ ἐφ᾽ ὃν ἂν μεταφέρηϊ, ὑδεὶς γίνε παραλο- μένη ἡ τῶν τόπων βαράδοσις, ὡς ἄλλως Κα εἶναι τὸς πρὸς ὃ ὃ συμ- ἘΣ 

γισμός. “ἃ μώτοι “Αἴας Ἕκτορι ἐμονομαίχησεν" ἐκ ἐπ’ ὠμφο- 25 βεβηκός, ἄλλως δὲ τὸς πρὸς “ὁ γένος, ἄλλυς δὲ τὸς πρὸς ὃ δὶ 

τέρων ἀληθές. ἰὰ. Ρ. 65. ἢ ἄλλως τὸς πρὸς “ὃν ὁρισμόν. εἰ ἡ) ἀπὸ τῷ δρισμῦ τὴν ἀρχὴν 
4055 λέγει νῦν ἐξ ὑποθέσεως (συλλογισμὲς) τυύτυς ὃς λέγομεν τῆς τῶν τόπων παραδόσεως ἐποιεῖτο, ἐπειδὴ δεὶ “ὃν ὁρισμὸν μὴ 

δ ξ ὁμολογίας. τὸ “πρὸς δὲ τὺς ἐξ ὑπεθέσεως συλλογισμιῖς," ὅτι μόνον “ὃ τί ἦν εἶναι σημαίνειν, ἀλλὰ πρῶτον [' ὑπάρχειν ἐκείνῳ 
- τῷ ὅμοια ἀλλήλοις εἶναι ἀξιῶμεν ὃ ἂν ἐφ᾽ ἑνὸς δειχϑὴ, τῦτο ἢ ἐςὶν ὁρισμός, ἔπειτα ἡ ἐν τῷ τί ἐςιν αὐτῷ κατηγορεῖοχ,, ἀλλὰ ὼὸ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων δεδεῖχθαι" αὶ γ) ἐν τοῖς τυχῶσιν ὁ ἐξ ὑποθέσεως 30 ἀντικατηγορεῖος, αὐτῶ, ἀναγκαίως ἂν ἡ τῶν τῷ ὑπάρχειν κατας 
συλλογισμὸς ἀλλὰ ἐν ὁμοίοις" ὁ ἡ) ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμὸς σκεναςικῶν τόπων ὡς ἑριςικῶν ἐμνημόνευσεν, οἵτινές εἰσιν οἰκεῖοι 
νῦν λεγόμενος ἐξ ὁμολογίας ἐςίν, ὡς προείρηἢ. 1. ἴδ. ᾿ χῷ συμβεβηκότι, ᾧ τῶν δεικνύντων ὅτι ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖ), 

182 δυνάμενοι δ συνορᾶν τί ἐν τοῖς διαφέρυσιν ἀλλήλων ὅμοιον οἱ πάλιν εἰσὶν οἰκεῖοι τῶν γενικῶν προβλημάτων, ἀλλὰ ἢ τῶν 
᾿Ξ ᾧὶ τί κοινόν, δυναίμεθ᾽ ἂν “ὃ γένος αὐτῶν λαμβάνειν" “ὁ 5 τῶν δεικνύναι δυνα μένων ὅτι ἀντικατηγορεϊ), οἱ τῶν ἀπὸ τῶ ἰδίυ προ- 

κοινῶν τισὶν ἐν τῷ τί ἐςιν αὐτῶν κατηγορύμενον μάλιςα τῶτό 35 βλημάτων εἰσὶν οἰκεῖοι. ὕτως τε ἡ τὺς τῶν ἄλλων προβλημά- 
ἐςιν αὐτῶν γένος, ἡ δὲ τῷ γένις εὕρεσις χρήσιμος πρὸς τὴν τῶν τῶν οἰκείως τάξας ἑρικιὺς ἂν ἔλεγε. παλιν τε περὶ ἐκείνων λέγων 

ὁρισμῶν ἀπόδοσιν... δύνα ὁ “ὁ “τῶν ἢ) κοινῶν “ὃ μάλιςα ἐν ἢ μνημονεύων αὐτῶν, τὸς Κα ἀπὸ τῦ ἡνες ἔλεγεν ἂν αὐτῶν τὺς 
τῷ τί ἐ ἐξι κατηγορώμενον" ὕτως εἰρῆδχ,, τῶν ᾿ κοινῶν “ὃ μάλιςα δὲ ἀπ᾽ ἄλλιν τινός, ὡς γίνε, τὸς αὐτὸς. “πλείονων ὀἰκείνρ. νῦν δὰ {0 οςς Ζ. τες 
κοινὸν ἡ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορύμενον γένος" ᾧ εἴη ἂν τῷ μάθσα ἀρχόμενος ἐπὸ τὸ συμβεβηκότος, ὃ κοινότατόν τέ ἐσιὰ ὃ ἁπλοῖ. ἐΟὐν δ’ ἌΩΣ 
κοινῷ χωρίζων “ὃ γέρος ἀ ἀπὸ τῷ ἐλνς ἀμφότερα ἢ: ιδὲ ἐν τῷ τί 40 φατον, τὸς ἃ περὶ τὸ ὑπάρχειν ἣ μὴ ὑπάρχειν τόπυς ὡς ἰδως. Ζ καὶ ̓ 
ἐςιν, ἀλλὰ μάλα κοινὸν ὃ ἐν πᾶσίν ἐςιὰ ἢ τοῖς πλείοσι. ἰά. Ρ. 66. τὸ συμβεβυριότος παραδίδωσιν, ἑξῆς. δὲ μνημονεύων τῶν πρὸς ΟῚ "δ ν ", 

τ ᾿χεδὲν δὲ καὶ κ᾿ οἱ ὁριζόμενοι." ὅτως εἰώθασιν ἀποδιδόναι τὸς γένος, ὅσοι παρὰ “ὃ ὃ ὑπάρχειν περιττεύνσιν ἐν τῷ γίνει, τύτυς ὡς 

Ἐ δρισμὼς ἢ ἤτοι κ᾿ σύνθεσιν τῷ γόυς καὶ ἢ τῶν συςατικῶν διαφορῶν, ἰδίυς τῷ γώυς ἀποδίδωσι, κα αὶ ὅσοι πάλιν παρὰ ἜΝ γόος ἐ ἐν τῷ ἰδίῳ 
ἢ ὑχὶ κφ' διαίρεσιν, ὡς οἱ κτ' Τπλάτωνα ὅτω διαιρῦντες τὸς ὡς αὐτῷ οἰκείως, κα ἡ ὅσοι παρὰ τῦτο ἐν τῷ ὁρισμῷ πρὸς τὸς ὁρισι- 
ἡβθθμῚ τῶν προκειμένων ὁ ὁριςῶν ἀπεδίδωυν. εοὰ. 19171 ἰπιταᾶγβ. 46 μύς. ἄρχεῦ Κα ἦν διὰ ταῦτα ἀπὸ τῶν πρὸς ὁ συμβεβηκὸς τόπων, 

ἵπες Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπικῶν εἰπὼν περὶ ὧν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον δὲ διαίρεσίν τινα τῶν προβλημάτων ποιεῖ, ἥ ἥτις δύνα ᾿ 
ἐπεῖν πρὸ τῆς τῶν τόπων παραδόσεως... ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Κα γενέαχ, ἡὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, μάλιςα δέ ἐςιν ἐν τὴς ἀπὸ τῦ δύ 
τῶν τόπων τῶν πρὸς ἕκαζον πρόβλημα χρησίμων παραδόσεως βηθμέτηρει προβλήματα νῦν ἔοικε λέγειν αὶ τὰ προτεσόμενα 

ἐκ “ἈΝ 7 κα. τες 



΄ πε « ΩΣ ᾿, ᾿ ᾿ 

ἸΕ ξυνὸς αἹ “- ὁ ὍἼΗΥ ἐν γυγὴν ωρις ἐν ἔα δ λῶν ΤΙεμογος : 

264 ΕΙΣ ΤΟ Β 

(ἐκεῖνα Σὲ τὴν ἀντίφασιν περιέχει) ἀλλὰ τὰ ὡρίδμέε: ἤδη κ᾿ ὃ ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος οἰκείαν ὀνομασίαν εἶπεν" ἐνομάζεῷ Ἂ ὰ 
ἕτερον “μέρος τῆς ἀντιφάσεως, πρὸς ὦ δεῖ μα " ἀεὶ εὐπορεῖν ἔσιχης ὑποκείμενον τῷ τῷ 1 κατηγορυμένυ ὀνόματι ὡς οἰκείῳ ἐν τῇ τοιαύτη 
ρημάτων. ὡς Ω τῶν προτάσεων αἱ μέν εἰσιν ἐν ἐρωτήσει τὴν ἐντισροφῇ. ἐφ᾽ ὧν δὲ μηκέτι τῶτο ἀληθές, ταῦτα δὲ ὑκ ἀντι. 

ἀντίφασιν πέλέχυσων, αἱ δὲ ἤδη ὡς συλλογισμῦ μέρη λαμβά- ςρέφει ταύτην τὴν  ἐντιφροφὴν τὴ φὸ τὰ ὄνομα. τὰ κα ὧν "ν ὡς γέη 

νον), θάτερον μέρος ὅσαι τῆς ἀντιφάσεως (αὖ γάρ εἰσιν αἱ ἕν- 5 ὑπάρχοντά τισιν ἢ ὡς ὁρισμοὶ ἢ ὡς ἴδια ἀντιςρέφει. .. . ὥςε εἰ 
δοξοι͵ ἐχ αἱ ἐρωτήσεις, ἀλλ᾽ αἱ ἤδη συγχεχνυρημέναι τε ἡ κεί- ὁ πὴ ὑπάρχειν τὸ ὑποκειμένῳ αἴτιον τῷ μηδὶ ἐντιφρέφεν, μόνον 
μεναι, δι᾿ ὧν ὁ διαλεχτικὸς συλλογισμός), ὦ ὅτω ἡ τῶν προβλημά- δὲ τῶτο οἵοντε ἐπὶ τῷ συμβεβηκότος, ἐπὶ ὶ μόνω ἃ ἄν τὸ συμβεβη- 
τῶν τὰ ἡ μέν ἐςιν ἐς προβαλλόμενα τὰ δὲ ὡς ἀλέμενε ἤδη, περὶ κότος εἴη ἀληθὲς “ἃ μὴ ς αἰεὶ ἀντιςρέφειν" κα ̓ ἢ ἔτι ὃ ὑποκείμενον 
ὧν νῦν λίγει. καθόλν δὲ νῦν λέγει ἃ ἁ εἶπεν ἐν τῷ περὶ Ἕρμηνείας ἔςαι τῦτο εἶναι εἰπε ὰὲ συμβεβηκὸς 5᾽ ὼ μὴ ἐπνὸς ὑπάρχειν" 

καθόλυ ὡς καθόλυ" “ὃ Κ' 25 κοινὸν πᾶν καθόλυ, κἂν ἀδιορίςως 10 ἐκ ἀναιρεῖϑ δὲ συμβεβηκέναι τιὶ ὑπὸ τῷ μὴ ἀντιςρέφεν. ᾿ 
λέγη, “ὁ δὲ τοιῦτον καϑδω τῷ καθ᾽ ἕκαςα ἀντιδιαιρεῖ. ΑἸεχ. ὃ εἰ μὴ ἐντιςρέφει, διὼ τῶτο ἐδὲ συμβέβηκεν. ἀλλ᾽ ἐδὲ δείκνυἢ 
Ἀρβγοαϊΐϑ. ρ. 67 - 69. ὃ ὑποκείμενον ὀνομαζόμενον τῷ τῷ συμβεβιριότος ὀνόματι, ἂν 

διδάξας ἡ εἰπὼν ὃ τεχνικὸς περὶ τῶν ὀργάνων τῆς διαλεκτι- δειχθὴ αὐτῷ συμβεβηκός. μέλλων δὲ τῶν πρὸς ὰ συμβεβερεὴς 

κῆς, ὦ εἰσιν αἱ προτάσεις ἢὶ τὰ προβλήματα, νῦν διδεσκει κα ὶὶ περὶ τόπων τὴν παράδοσιν ποιεῖο, τίνα ἴδιά ἐςιν αὐτῶν παρὰ τὼ ἄλλα, 
τῶν τόπων ἢ ἀφορμῶν τῶν ἐπιχειρημάτων, δι᾽ ὧν κατασχενά- ι5 προβλήματα Τὰν ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος προβλημάτων πρῶτον 

ζομεν ὅ ὅτι τόδε ἐεὶ Ὑένος τῦδε. οοἀ. 1845 ἴῃ πρᾶγρ. ἐξέθετο, ὧν ἣν μ' ἦν “ὁ καθόλυ αὶ ἐπὶ μέρυς ἐν ττῳ γίνεαϊαί τινα 

τὴ ἵνα ἦ Ὑνιύριμον ὅτι οἱ αὐτοὶ κἂν ἐπὶ μέρος τι ἢ ἢ πρόβλημα προβλήματα, εἰ τῷ ἐν μέρει ὅτω τις ἀκύοι υὡς ἐπὶ ̓ ἀτόμων λεγο- 

ὦ. ρήσιμοι ἡμῖν ἔσονϑ, προλέγει περὶ αὐτῇ. ἐρεῖ δὲ τῦτο αὐὸ μών, δεύτερον δὲ ὃ μὴ ἀντιςρέφειν “ὃν προειρημένον τρόπον τῆς 
ψεμρύτερω. ἔτι ἢ ἐν ἢ τρίτῳ ἐπὶ τέλει. ΑἸεχαπάετ ῥ. 70. ἀντιςροφῆς πάντα τὰ ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος προβλήματα. τῶτο 

1094 ἐπέ, ες ἐμνημόνευσεν ἤδη, τὰς θέσεις ἡ τὰ προβλήματα 20 δὲ γνωρίζομεν ὃν χρήσιμον πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις. 1ά. 1... 

9. εἰς ἐπὶ “ὸ πλεῖξον καταφατικὰ κομίζυσιν οἱ διαλεγόμενοι, πρόκεΐῷ ἐζήτηἢ πῶς οἷόν τε λέγειν πρόβλημα ψευδές" εἰ δ “ὃ πρό-- 109 

δὲ τῷ διαλεκτικῷ ἀνασκευαῖζ εἰν “ὃ τιθέμενον ἢ εἰς “ὁ ἀ ἐντοιείμενον βλημα τὴν ἀντίφασιν περιέχει, πῶς ἂν εἴ λέγειν “ἃ ψεύδει, ἡ 5: 
ἐπιχειρέν (τοιαύτη 75 ἡ ἐν τοῖς λόγοις γυμνασία), δῆλον ὡς “ὃ ἀληθεύειν ἐν τοῖς προβλήμασι; μή ποτε ὧν πρόβλημα, ὡς προεῖ- 
καταφατικὸν ἀποφατικῶς ἀνασκευαζοιτο ἂν. “ἃ ὸ ὅν ἀποῷατι- πὸν ἤδη, ἀ “ὃ προτεινόμενόν τε ἢ προβαλλόμενον ἔτι λέγει, ἀλλὰ 
τὸν τὸ καταφατικῦ πρῶτον, διότι πολὺ χρησιμώτερον τῷ δια- 25 “ὁ ὡρισμένον ἤδη ᾧ κείμενον, ὡς εἶπεν ἤδη ἢ ἀρχόμενος, ὃ πραΐ- 
λεκτοιῷ, ὃ δὲ καθόλν ἀποφατικὸν τῷ ἐπὶ μέρυς, διότι κοινὸν “ὃ ςαταί τις, ὃν ὁ ὁ διαλεκτικὸς ἐλέγχειν ἐπιχειρεῖ. ἰά. ρ. 71. 

Φα καθόλυ ἡ πρὸς “ὃ ἐπὶ μέρυς. ὅτι δὲ οἰκενίτερον τῷ διαλεκτικῷ ὃ ψεύδεῦ αὶ δὲ ὃ τὴν ἡδονὴν τέλος τιθέμενος κα αὶ τύτῳ παρις εἴ- 109. 

«; ἙΡΉ (41... ἀνασκευάζειν τῷ κατασκευαζειν, ἐν τῷ πρώτῳ ὁ τῶν ἐπηρεφομέ: μένος" ὁ δὴ μὴ ὑπάρχον τῇ ἡδονῇ ὑπάρχειν αὐτῇ λέγει. ὁμρίως 3: 
γων ̓Εὐδημεωε.. ̓Αναλυτικῶν (ἐπιγράφεῦ δὲ αὐὺ ἢ Εὐδήμε ὑπὲρ ψευδεῦ καὶ ἡ ὁ τὴν κίνησιν διὰ κενῦ νεὼς λέγων, ἀλλὰ καὶ ᾿ ἁἑ ἄτομα. 

τ τῶν  λναλυτοιῶν) ὅ' ὅτως λέγε, ὅτι ὁ διαλεκτικὸς ἃ αὶ κατασκευαί- 30 μεγέθη. τἰθεμενέε; ἀλλὰ ἢ ὁ ἐξ ἐπιπέδων γεννῶν τὰ σώματα, 

ἀπ δ Ὡς ΜΙΚΡῸΣ ἢ ἐςιν, “ὁ δὲ πολὺ τῆς δυνάμεως αὐτῶ πρὸς “ὃ ἀναιρεῖν ἀλλὰ α ὁ τὴν ἦν ψυχὴν χωριςήν τε ὸ ἀθάνατον τιθέμενος, ἀλλὰ ὁ 

ὴ τι ἐςίν. δὰ δὲ δὴ ὃ πρόβλημα κοινότερον λέγει. ἰἀ, 15. ὁ μόνον “ὃ καλὸν ἀγαθὸν λέγων, ὥσπερ καὶ ὁ τὰ δὶς δύο πότε λέ- 
" ον ἃ αὶ χαλεπώτατον λέγοι ἄν, ὅτι μὴ ἁπλῶν μηδὲ πρόχειρον Ὑων. παραβαίνει δὲ τὴν κειμένην λέξιν ὁ τὴν [' ὑποκειμένην 

Ὁ. ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἀντιςροφὴν δὲ νῦν ἄλλην λέγει πβρὲ τὰς φύσιν ἥ τίς ποτέ ἐςι γνωρίζων, μὴ τῷ συνήθει δὲ ἢ κειμένῳ ὀνό- 
εἰρημένας ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς" ἐκείνων ,5 ἦν ἡ Αι Φ τυς 35 ματι ὀνομάζων αὐτήν, ἀλλὰ προχαράσσων ἡ ἰδίοις ὀνόμασι χρυΐ- 

:-. ὅρυς ἡ δὰ χκῷ τ καταφατικὸν ᾧ ὠποφατικόν, ὡς αἱ πὰ πρὸ μένος κατ᾽ αὐτῶν, ὡς οἱ λέγοντες μόνον “ἐν σοφὸν πλύσιον ἢ μό- ας, ὅρως ἡ ὺ ο μόνον εν 
ἀντέςρεφον. τὴν δὲ νῦν λέγει Ψ τὔνομα" “ἃ 5 τῷ τὸ ὑπάρ- νον καλὸν ἢ μὰν εὐγενῆ ἢ ἢ μόνον ῥήτορα. ἰά. Ρ. 72. 

Ἴκ.ν τον ἐπ νςς χεῖν τιν κειμένῳ ὀνόματι ὑποκείμενον καλεῖν ἀντιςρέφειν λέγει, δεῖ μὴ ἀγνοεῖν ὅτι Θεύφραφος διαφέρειν λέγει παράγγελμαι094 
καρ ᾿ς ̓ οἷον “ὁ ζῷον ὑπάρχει ἀνθρώπῳ, ἀντιςρέφοντες λέγομεν, ὁ ἄν- ἡ τόπον" παράγγελμα Ὑ4ρ ἐσι ὁ κοινότερον ἢ καθολικωτερον 

“πὶ ὁ θροπθς ζῷόν ἐφ" ἃ ὃ ἐλάβομεν ὑπάρχειν τῷ ὑποκειμένῳ, 40 ἁπλείςερον λεγόμενον, ἀφ᾽ ὅ ὁ τόπος εὑρίσκε ἀρχὴ γ5) τόπυ ὃ 
τῦτο ὑποκείμενον εἶναι λέγομεν. εἴη δ᾽ ἂν ἀντιςροφὴ τῦτο, παράγγελμα, ὥσπερ ὁ τόπος ἐπιχειρήματος. οἷον παρώγγελμα 
καθόσον πρῶτον ἀπὸ τῷ ὑποκειμένν ἀρχόμενοι μᾷ' ταῦτα ἀπὸ (ὦ “ὁ ὅτω λεγόμενον, ὅτι δεῖ ἐπιχειρεῖν ὠπὸὲ τῶν ἐναντίων, ἀπὸ 
τὸ ὑποκχειμένυ τὴν ἀρχὴν ποιίμεθα. ὅταν ὧν ὅτως μεταλαμβα- τῶν συςοίχων, τόπος δέ, εἰ “ὃ ἐναντίον πολλαχῶς, ὺ δὲ ἐναντίον, 
νόντων ἡ ἡμῶν ἀληθὲς ἢ ἦ ὃ λέγειν ἢ ὀνομαῖζειν ἁπλῶς ἡ ὁ χωρίς τινος ἣ εἰ “ὃ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ ὑπάρχει, ὺ [ πανόμ ὑπάρχει ὰ 
προυλήκης “ὃ ὑποκείμενον τῷ τῷ ὑπάρχοντος αὐτῷ ὀνόματι, τὰ 45 ἐναντίον, ̓  πάλιν ὡς ἣν τῶν συςοίχων, ὅτω ᾧ τὰ λοιπά. ὁ δ 
ὅτως ὑπάρχοντα ἀντιςρέφειν λέγει κτ' “ἃ ὄνομα. “χῷ τὴν ἀπὸ τῦ τόπος πρότασις ἤδη τις ἀπὸ τῇ παραγγέλματος γεγονυῖα. ταύ- 
συμβεβ»ριότος “δὲ ἀντὶ τῷ τὴν τῷ τῦ συμβεβηκότος οἰκείῳ ὀνό- τὴν δέ, λέγω τὴν διαφορὰν παραγγέλματές τε ἡ τρόπω, εἰδωὶς ἃ 

πὶ ματι ὀνομάζυσαν “ὃ ὑποκείμενον αὐτῷ. ἢ “ὃ ἀντιςρέφειν τὴΡῤό Θεόφραςος, τὰ τοιαῦτα ὁποῖός ἐςιν ὁ πρῶτος εἰρημένος τόπος, 
{ 

τὰς χὸ δα 



« .ἰ «ἀειαι . Ὁ ὦ σείοίῳ ἐδ πδὲ δήειλόσεᾳίι καλό ποῖ ὅσ. ἐκ αν: , ατυξῳ 2) 
“άβοι ε ἡγοβυίω τι. “ἃ 7“, Ὁ σίυ προ" τ ζα δὰ τς 25 ἼᾺ σρέρα» 772 " 
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παραγγέλματα. λέγει ὼὸ τόπους παραγγελματραῖς" δ “ἐπι- πατρίδι συννοσεῖν, καθὰ ἠξίν Σόλων (σολιτικῦ ὰ μὴ ἀπώγειν 

βλέπειν δεῖ εἰ ἃ κατ᾽ ἄλλον τινὰ τρόπον ὑπάρχον ὡς συμβεβηκὸς αὐτὴν τῆς κοινῆς συμφορᾶς, ἢ ὅτως ἂν καταπαύσαι τὶ τῆς ςώ- 

παν παρωγγελματιιόν: τόπος δ᾽ ἂν ἀπ’ αὐτῶ εἴη ὁ λέ. σεως ἴσως, εἰ φαίνοιτο συνάγων ᾧ ἐν τοῖς αὐτοῖς ὧν), ἣ παλιν 

εἰ “ὃ ὡς συμβεβηκὸς ἀποδεδομένον κατ᾽ ἄλλον τινὰ τρόπον ὅτι κατάρχειν ΠῚ ̓ χρὴ τῆς φέσεως ἢ ἡγεμόνα γίνεθχζ. ἰὰ, ρ. 75. 

νν ΒΝ αὶ καλῶς ἀὠποδέδοῦ." ἢ ἔτι προσεχέςερον, εἰ ὃ ὡς συμ. 5. ὁ τόπος ὅτος ὧν ἀπὸ ὁρισμᾶ καθόχε ἐνασκευκςοιὸς τουῖῦ- Ων 

᾿βεβ»ρὸς ἀποδεθε μην γένος εἴη ἣ παΐλιν ὅ ὅρος ἢ ἢ ἴδιον. ὁ μώτοι τός ἐς΄ν. ἐπεὶ “ὃ πρόβλημα πρὸς ὃ τὰς ἐπιχειρήσεις ποιώμεθα 
᾿Αριφοτέλης τόπυς ἡ ὴὶ τὰ τοιαῦτα καλεῖ, ἢ ὅτι. με' τῷ παραγγέλ- τῷ γένει πρότασίς ἐςι κατηγορική (τοιῶτον γδ ἂν κατασκευάσαι 
ματος ἤδη. ἢ “ἐν τόπον ἔλαβεν, ἀεὶ δὲ ἀπὸ τῶν εἰδικωτάτων ὶ ἢ ἀνασκευάσαι ᾿βυλόμεθα), πᾶσα δὲ πρότασις κατηγορικὴ ἐξ 
τὰς ὀνομασίας ποιύμεθα τῶν πραγμάτων; οἷον τὴν ἀσίαν ἐκ ὃν ὑποκειμένυ ὅρυ ἢ κατηγορυ μένω, κα ἢ ἐν τοῖς ἀπὸ τῇ συμβεβηκότος 
μᾶλλον ἢ ὑσίαν ὀνομάζομεν, ἣ ἣ τν ποσότητα ὄν, ἀλλὰ Ἄλλα βαλλον 48 προβλήμασιν ὁ κατηγορέύμενος ὅρος ὡς σομβεβηριός τι δηλᾶῖ, φησὶ 
ἰδίως ποσότητα. ἐπεὶ ἦν ταῦτα ἐκ ἔξω λόγυ, τόπυς ᾧ τὼ τοι. δεῖν διαλαμβένοντας τὸς τὸ προβλήματος ὅ ὅρες, «τόν τε ὑποκεί- 

. αὗτα καλεῖ τῶν παρα γεν μάτωνς Ἰά. 10. μένον Β ὃν. κατηγορύίμενον, κατ᾽ ἰδίαν ἑκάτερον. αὐτῶν ὁρίζεδχ, 
θα μάλισα δέ φησι τὴν τοιαύτην ἁμαρτίαν γίνεονς περὶ τὰ ἰλῳ ὃ συμβεβηκός, ὅ ἐςι κατηγορύμενον, ἰδίᾳ δὲ “ὃ τύτῳ 
35. γένη. τῶτο δέ, ἐπεὶ τὰ γένη ὁμοιότητα τινα μᾶλλον τῶν ἄλλων ὑποκείμενον" τῦτο γάρ ἐςι “ὃ “ἀμφοτέρων καθ᾽ ἑκάτερον. ἰά, 
). ἔχειν δοκεῖ πρὸς ὃ συμβεβηκός. δ ἋΣ ἴδιον ὶ ἑ ὁρισμὸς μένῳ 45». 76. 

τὸ παντὶ ὑπάρχυσι, διὸ τὸ ἀντιςρέφυσι τοῖς πρώγμασιν ὦ ὧν εἰσίν, ὅτω δεχβέριϑ κα ὶ ὅτι μή ΄ ἐςν οὐλείμως δ: τύραννος". εἰ δ δίι0ε 
ἃ δὲ γένος κα ὼ ὃ υπϑοὐθ ἐπὶ πλέον εἰσὶ τύτυ ᾧ ὑπάρχυσι, Κ' τύραννός ἐςιν ἄρχων παράνομος, εὐδαίμων δέ ἐςιν ὁ κατ᾽ ὃ 
διὸ ἡ ὑκ ἀκτικατηγορῶν. ἰὰ. Ρ. 78. ἀρετὴν ἐνεργῶν, ἐχ οἷόν τε “ὃν ἀπίβαινεν εὐδαίμονα ἕναν ΚΣ 

. 4,952. ἐντεῦθεν ἔςιν ὁδμωμένυς ἐλέγχειν τὸς λέγοντας ὃν ἄνθρωπον παρανόμως ἄρχειν αὶ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργῶντος. ἀλλὰ ᾧ ὅτι μὴ 
ὡω ἐζωῶεχ, ἢ ἢ ἐν ἸΞωκράτην ἡνθρωπίεχ, καίτοι ὃ λογωιὸν παρώνυ- Ὧ πλύσιος ὁ σοᾷός. τὰ; ἔν. 

μον ὃν διιφορά ἐςιν, ἢ ὃ τρίγωνον ἐχηματίν, ἣ ὃ μέγεθος διε- τῶτο ἢ ἐν τῷ πρώτῳ ἤδη φθάσας εἶπεν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ι0. 
φηριέναι, ἢ ὲ ζῷον ἐψυχῶσχ," ᾧ ἡ) ἡ διαφορὰ γενικὸν ἢ καὶ πα- τῶν τόπων ὃς πρὸς τὴν εὕρεσιν τῶν πολλαχῶς λεγομένων παρε- ὅ' 

᾿ ρωνύμως τινὸς .κατηγορύμενον. ἰὰ. ρ. 74. δίδυ (ε. 15). ἰά, » 77. . 
᾿ϑ. ἢ ὅτος ὁ τόπος παραγγελματικός" ἐκ διαιρέσεως δὲ τὴν ἔςι ὄν ὺ ὅτος ὁ ἐὰν: παρωγγελιματικός, τὸ δὲ δι᾽ αὐτὸ (106 

12. ἐπιχείρησαι λαμβάνει. ἰὰ. ἢ. 25 λεγόμενόν ἐςιν ὅτι δὲ “ὁ πρόβχημα εἰς καθολικὴν πρότασιν με- ἴδ 
195 δειρήμενον δὲ μὴ εὐθέως εἰς τὰ ἄτομα ποιέϊονς τὴν ϑαίρε: ταλαβόντα, αὐτῷ προτείνοντα ταύτην, ἔνςασιν πειρᾶονς, φέρειν 
16 ον (ἄτομα δὲ τὰ εἴδη ἂν λέγοι), οἷον μὴ εἰς λευκὸν ἢ μέλαν καὶ ὦ πρὸς αὐτήν, ὡς ἂν εἰ ἡ ἄλλυ προτείναντος αὐτὴν ἡ λαβεῖν ἀξῶν- 

διπλάσιον αὶ ἥμισυ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τετραχῶς τὰ ἀντικείμενα, εἰς τοῦτα τος ἐνέξημεν" ἣν 7) ἔνξασιν εὑρίσκομεν πρὸς τὴν πρότασιν, αὕτη 
πρῶτα χρὴ διελομένς τὰ ἀντικείμενα ἐφ᾽ ἑκαάςω αὐτῶν ὁρᾶν εἰ ἐπιχειρήματος ἡμῖν ἀρχὴ ᾧὶ ἀφορμὴ γένοιτ᾽ ἂν πρὸς τὴν τῷ προ- 
ἃ λεγόμενον ἀληθές... παραδείγμωτα δὲ παρέθετο τῆς β' τῶν 80 κειμένν προβλήματος ἀνασκευήν. τῶτο δ᾽ ἐπεὶ συνηθες ρα ἡ πρὸς 
ἐἀντυκειμένων διαιρέσεως τὰ δίκαια ἢ ἄδικα, τῆς δὲ τῶν πρός τι τὰς προτάσεις ἕνξασις τῆς εἰς τὰ προβλήματα ἐπιχειρήσεως. 

ἃ διπλάσιον ἢ ἥμισυ, τῶν δὲ κτ' ἧξ καὶ ὺ ςέρησιν τυφλότητα ἡ ἐπεὶ δὲ ἡ πρὸς τὰς καθόλε προτάσεις ἔνσασις ἀπό τινος τῶν ὑπὸ 
ὄψιν, τῶν δὲ Ψ' ἀντίφασιν “ὃ εἶναι ἡ μὴ εἶναι. ἰά. ἴδ. ὃ καθόλ γίνε, ὃ ὃ τῷ ἐπιβλέπειν τὰ ὑπὸ “ὃ καθόλε εὐρίσκεῖ, χε- 

109Ὁ δείξομεν ὅ! ὅτι μὴ πᾶσα. ἀρετὴ ἐπιφήμη, διελόντες τὴν ἀρετὴν δόν φησι “ν αὐὸν τόπον εἶναι τῦτον τῷ πρὸ ὀλίγυ εἰρημένῳ τῷ 
Ἂ ες τε τὴν -λιανοητοιὴν κα Ω τὴν ἠθικήν, ᾧ τὰς ἠθικὰς δείξαντες ὅτι 35 ἐκ τῆς τῇ καθόλυ διαιρέσεως. ἰά. ν. 78. ᾿ 

μὲ ἔχυσιν ἐν τὴ γνώσει ̓ ἃ εἶναι. ἀλλὰ ἡ ὁ ὅτι ὑδεὶς. ἔρως ἀςεῖς, ἀπὸ τύτυ τῷ τόπυ ἐπιχειροίη τις ἂν καὶ ὶ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶώνιι0.. 
πρόβλημα καθάλυ ὃν ἀποφατικόν, ἀνασκευάσομεν, ὅτι μὴ πᾶς Στωνιῶν παρείδοξα. λεγόμενα. εἰ ἐ Ὁ τῶν πολλῶν πλούσιον λεγόν ἦ᾽ 
ἔρως φαῦλος, διελόντες “ὃν ἔρωτα εἶ εἴς τε σύντονον  ὅβεξιν ἀφροδι» : ἱτὼν μόνον “ὃν πολυκτήμονα, μὴ νφ' τῦτό τις χρῷτο τῷ ὀνόματι 
σίων; ὡς ᾿Ἐπίχυρος λέγει, ὃ ὃν. ἐχ οἷόν τε ἀφέον. εἶναι, ἡ εἰς ἐπι- τύτῳ μηδὲ λέγω ἂν πολυκτήμονα πλύσιον, ᾧ δὲ τῦ σιφῦ ὼὸ 

βὰν φιλοποίας διὰ κάλλος ἐμφαινόμενον, ὡς οἱ ἀπὸ τῆς, Σ τοᾶς, 40 τῷ τὰς ἀρετὰς ἔχοντος, παραβαίναι ἃ ἂν “ὃν κείμενον τῆς τῶν ὀνο- 
ἢ ἀνάμνησιν τὸ ποτὲ ὁραθώτος κάλλυς, ὡς Πλάτων". ἐς οι δ μάτων χρήσεως διορισμόν" τίς (ἃ γάρ ἐςι πολυκτήμων, καὶ τῶν 
ἔτοι οἱ ἔρωτες. ὁ μόνον δὲ “ἐν ὑποκείμενον ὅρον ἐν τῷ προβλής- πολλῶν εἰδέναι ἀλλὰ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐξεταζόντων,. ὅτι δὲ δεῖ κῷ 

. ματι διαιρεῖν δεῖ, ἀλλὰ πολλάκις ἡ ὃν κατηγορόμενον, ἂν ὅτως. τῷ πολυκτήμονος τῷ πλιίσιος ὀνόματι χρῆον, ἱκανὴ ἡ τῶν πολ- 
τὴν διαίρεσιν δέχηἢ ὡς ἐπὶ τῶν τοιύτων προβλημάτων, ὁ σοφὸς λῶν χρῆσις. ὁ δὴ ὁμολογῶν ι ἐἶναί τινα πολυκτήμονα, μὴ ὀνο- 
πολιτεύεῖ, ὁ σοφὸς ςαίσεως κα μεθέξει" τό τε δ πολιτεύενχ, τῷ 45 μαάζων δὲ τῶτο πλείσιον, αὶ δεόντως ἂν χρῷτο τῷ ἢ ὀνόματι. ἀλλ᾽ 
σοφῷ ὑχ ἁπλῶν ὄν, διαιρεθὲν κῷ μέν τι σημαινόμενον δείξει ἀδὲ ἑ χρώμενος αὐτῷ πάλιν ἐπὶ τῦ τὴν ἀρετὴν. ἔχοντος. παλιν 
προσῆκον ὸὺ πολιτεύενα, τῷ σοφῷ, ν᾽ δέ τι ἀλλότριον αὐτῶ, οἱ Αὶ πολλοὶ εὐτυχῇ λέγυσι “ὃν ἐν τοῖς τυχηροῖς ἀγαθᾶς εὐθη- 
ὁμοίως αὶ “ὁ ςάσεως καὶ μετέχει διττόν" ἢ ἡ) ὅτι χρὴ νοσύίσῃ τῇ νῦντα, οἱ δὲ ὃν τὴν ἀρετὴν ἈΚΑΘΉ ταν: ὃ ἐκ ἔςι τῶν 

2 
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τυχηρῶν ἀγαθῶν" παραβαίνυσιν ὅν ὺ ὅτοι τὴν προσήκυσαν χρῆ- : ἐπὰ τῶν πολλαχῶς λεγομένων τιὰ Κὶ ἐν ὀνόμασι “ἃ διτόντον 
σιν τῶν ἀνομείτων. εἰποὶν δὲ ὑγιεινὸν Κὶ ῥητέον ὃ ποιητικὸν ὑ ὑγιείας, ἔχε, ἃ καλῦμεν ὁ ὁμώνυμα, τὰ δὲ ἐν λέγω, ἃ ἃ ἀμφίβολα καλεῖν ἴδ 
προσέθηκε τὸ “ἢ ὡς οἱ πολλοὶ λέγυσιν;" ὃ ἴσον ἐςίν, ὅπως ἂν ὦσν αὐτοῖς ἔθος, εἰπὼν πῶς δεῖ πρὸς τὰ προβλήματα ἐπιχειρεῖν ἐν 
οἱ πολλοὶ. λέγοντες" ὴ ἃ 2) κατ᾽ ἄλλων τινῶν οἱ πολλοὶ τῷ ὑγιενῷ εἷς ὁμωνυμόν τι κεῖτ, νῦν λέγει περὶ τῶν ἐν λόγῳ “ὃ διτ-ὸν ἐχόν- 
ὀνόματι χρῶνῃ, ἐ Φ μόνῳ τῷ ὑγιείας ποιητικῶ ἀλλὰ ἢ κ'' τὸ 5 των, τυτέςι τῶν ἀμφιβόλων. ἰάὰ. 15. 
σημαντοεῖ. ἣ εἶσε “ὁ ὅπως ἂν οἱ πολλοὶ λέγυσιν, ἐνδεικνύμενος δυναταί τις ὺ υς καθόλυ λεγομένυ τὸ “διαιρεῖοι, δὲ ἐσαχῶςμον 
ὅτι μὴ περὶ τὸ ὀνόματος τύτα διατείνεθς, χρή, ἀλλὰ περὶ τῇ χρήσιμον" ἐπὶ πάντων τῶν πολλαχῶς λεγόμένων ἀκύειν, ὥς τισιν ἢ 
χρῆνχ, τύτῳ ᾧ οἱ πολλοί: ὁ 5 εἰ μὴ τῶτο ἀλλ᾽ ἄλλο τι εἴη, ἔδοξεν, ἐκ ἐπὶ μένα τῷ ἐπισήμην εἶναι μίαν πλειόνων. διττῷ ὃ 
ἐκεσῳ τὰ ἢ ὑκ ἔσι μὲ τὸ "ἢ" ἀλλὰ χωρίς" λέγει γδ ὡς ὄντος τῷ “ἐπίςξαμαι πάντα ὃν τὰς πλείως εἰληφότα ψήφυς ὅτι 
οἱ πολλοὶ λόγυσιν" “ὃ 75 ποιητικὸν ἀπως ὑγιεινὸν τοῖς πολλοῖς 10 νενίκηκεν" (ἢ 7) καθὸ ὥριςαι τῶτο καθόλυ, ἣ ὅτι τὸς καθ᾽ ἕκαςον 

ον ἡϑρεὴν σύνηθες λέγειν. ἰὰ. Ρ. 79. πώτας, ὅπερ ὑχ οἷν τε) χρὴ ἐπὶ τῶτο ἄγοντας δειινύναι “ὃ 
ἦσο αἱ τρεῖς τόποι, ὅτόές τε ἢ οἱ μὲ τῦτον δύο, τὴν ἀφορμὴν μὴν τόνδε ἐκ οἶδας ὅτι νενίκηκεν" ἐκ ἄρα παίντας τὸς νενικηρότας 

ΟΝ σῷ, ,, Ἔ. τῆς ἐπιχειρήσεως ἀπὸ τῶν πολλαχῶς λεγομένων λαμβάνυσιν. ᾧ τὰς πλείως εἰληφότας ψήφυς ἐπίςασαι." ὅμοιον τῶτο, δ᾽ ἢ 
ΟΝ ΠΕ ἰὰ, ἰδ. αὐτῷ Θεύφραςος ἐν τῷ περὶ τῶν ποσαχῶς μέμνηϑ, οἷον ἐπίφαν, 

ἔδυ 40 ἔςι δὲ ἐφ᾽ ὦ, ὧν ᾧὶ πάντα τὰ ὁ σημαινόμενα λαμβάνοντες ἴξιν πᾶν τρίγωνον ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας" ἣ ἢ 

25. ἐπὶ πάντων αὐτῶν ἀνασκευάζειν “ἃ κείμενον. οἷον εἰ λέγοι ἴω ὅτι ὡς καθόλυ ἢ ὡς καθ’ ἕκαςα πάντα. ἀνασκευάζειν ὃν θέλοντας 
ιὐ : δον μὴ χρὴ φιλοσοφεῖν, ἐπεὶ φιλοσοφεῖν χόγεῦ ἢὶ “ὃ ζητεῖν αὐὸ τῶτο “ἃ ὅτι ὁ γεωμέτρης ἐπίςαὮ πᾶν τρίγωνον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον 

τον εἶτα χρὴ φιλοσοφεῖν εἴτε ἡ μή, ὡς εἶπεν αὐὸς ἐν τῷ Τροτρε- τὰς τρεῖς γωνίας, χρὴ ἐπὶ τὰ καθ᾽ ἕκαςα μετάγειν “ὃν λόγον ὡὼ 

ἀτεν πτικῷ, ἀλλὰ ἢ ὃ τὴν φιλόσοφον θεωρίαν μετιέναι, ἑκάτερον 5) τῶτο σημαίνεῦ), ἢ λαβόντας ὅτι ὃ μὴ οἶδέ τις ὅτι ἔςι τρύγω-- 

αὐτῶν δείξαντες οἰκεῖον τῷ ἀνθρώπῳ πανταχόθεν ἀναιρήσομεν “ὃ Ὦ νον, δ᾽ εἰ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει οἶδε, τόδε τι προχειρισαμένυς 
πο ἐστον χιθόμενον. ἰὰ, ῥ. 80. λέγειν ὅτι τῦτο δὲ ἐκ οἶδεν" ὐκ ἄρα εἰ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν 

νὴ ἂν ἡ μὴ λανθάνῃ, προχείρως ἐνσήσεῦ ὁ τῷ προβλήματι οἶδεν" καὶ πᾶν ἄρα οἶδεν. ἰά. Ὁ. 88. 
26. παριςάμενος ὅτι μὴ καθ᾽ ὅ τι τίθεῆ τὴν ἔρθαν τὴν πρὸς αὐὸὴ ἢ ὃ τόπος ἐκ μεταλήψεως" ἐπεὶ ἡ) πᾶν εὐεπιχειρητότερον Ὑμας 

τὴν ἀνασκευὴν ποιεῖ, ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλο, πρὸς τὄνομα ἡ σοφιςι- νεῖ σαφέξερον γενόμενον, φησὶ δεῖν μεταλαμβάνεν ὃ ἃ ἀσαφέςε-- ὅ' 
κῶς τὴν ὠπάντησιν ποαίμενος. δ 18. 25 ρὸν ἐς ἃ σαφέςερον, ἢ ὕτως ἐπιχειρεῖν πειρᾶον, - εὐπορωτέρα ἣδ 

ες ἔςι ἃ “ἐξ ὁμολογίας," ὃ εἶπεν ἐν τῷ πρώτῳ ἐπὶ τέλει ἡ πρὸς “ὃ σαφὲς ἐπιχείρησις. «- ἀνασκευάσαι ὦ δ βελόμενοι τὸ 
33. φ. 108 δ 7) ἐξ ὑποθέστως" λέγων ἢ πρὸς τί χρήσιμος ἡ τὸ δεῖξαι ὅτι ὁ σπυδαῖος ἐκ ἔςι τολυκ δ μὰν, τὴν πολυπραγμοσύ- 

ὁμοίυ θεωρία, εἶπε “πρός τε τὺς ἐπακτικὸὺς λόγυς ἢ τὺς ἐξ ὑπο- νὴν μεταλαβόντες εἰς φιλοπρωγμοσύνην ῥᾷον ἀνασκευάσομεν “ὃ 
θέσεως. συλλογισμες." εἰσὶ γ5 οἱ ἐξ ὁμολογίας ἐξ ὑποθέσεως, προκείμενον. ὁ ὶ 78 πολυπρώγμων ὀδέπω φανερὰν ἁμαρτίαν 
ὡς ἐν τοῖς ἹΠροτέροις ᾿Αναλυτικοῖς δέδειχεν. ὦ μὴν ἀντιςρέφει. 80 σημαίνειν δοκεῖ εἴ γε πολυπράγμων μέν ἐςιν ὁ ἐν πολλοῖς κυλιδ-- 
ὅπως δὲ γίνον), ἐδήλωσε προσθεὶς “διότι ἔνδοξόν ἐςιν, ὥς ποτε μενος πράγμασιν, δύνα δὲ τῶτο ᾧ ἀπὸ τύχης τινὸς περυγενέω, 

ἐφ᾽ ἑνὸς τῶν ὁμοίων ἔχει, ὕτω ᾧ ἐπὶ τῶν λοιπῶν." ὃ δὴ ἐκεῖ ἐξ ὁ δὰ φιλοπράγμων διάθεσιν ἤδη ἡ οἰκειότητα τὴν πρὸς τὰ πραΐγ-- 
ὑποθέσεως κοινότερον εἶπε, τῶτο νῦν ὠνόμασε προσεχέξερον ἐξ ματα δηλοῖ ἡ σπυδὴν ᾧ αἵρεσιν, ὃ ἀλλότριον τὸ σπυδαίν. πάλιν 
ὁμολογίας. ἐπεὶ δ μὴ αὔταρκες “ἃ ἐφ᾽ ἑνός τινος δενινύμενον δὲ εἰ κατασκευάσαι βυλοίμεθα ὅτι πᾶσα ὑπόληψις τὸ σπυδαύε 
τῶν ὑπό τι κοινὸν πρὸς τὴν τῷ κοινῷ τὰ ἢ καθόλε κατασκευὴν (ὁ 35 ἀκριβής, ἐπεὶ “ὃ ἀκριβὲς ὠδέπω γνώριμον (δοκεῖ 5 ᾧ ὃ ἀναγ- 
γάρ ἐςι “ἃ ἐν μέρει τῇ καθόλω δεικτικόν), δεῖν φησὶ προσδιομολο- . καῖον σημαίνειν" ἀκριβὴς δ δοκεῖ εἶναι ἡ δι᾽ ἀναγκαίων γενομένη, 
γέῶς ἢ συντίθεϊχ, ὅτι ὡς ἐφ᾽ ἑνός, ὅτω ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἂν ὃ ὁ πᾶσα σπυδαίυ ὑπόληψις ἔχει, γίνονῇ 5 ὑπολήψεις τῷ σπω- 
Ἵ προσυνθέμενοι, ὡς ἐπί τινος ψυχῆς ἔχει, ὅτω αὶ ἐπὶ πάσης δαίῳ ἢ; περὶ τῶν ἐνδεχομένων),: μεταλαμβάνοντες ὃ ἀκριβὲς εἰς 
ἔχειν, δείξωμέν τινα ψυχὴν ἀθάνατον, ἔχοιμεν ἂν διὰ τὴν ὁμολο- “ὃ σαφὲς ἢ εἰς “ὃ ἀληθὲς εὐκολωτερον “ὃ προκείμενον δείξομεν " 
γίαν ἡ “ὁ πᾶσαν ἀθάνατον εἶναι. 1ὰ. ν. 81. 40 πᾶσα δ ἡ τῷ σπυδαίυ ὑπόληψις σαφής τε ᾧ διηρθρωμένη. ἢ 

10) τῶτο δέ φησι δεῖν ποιεῖν, “ὃ διαιρεῖν ᾧ ἐπὶ τίνος ἐχ ὅτω ζη- ἀληθής... ὅτω ἢ ὁ Δημουδένης κατασκευάσαι βυληδεὶς ὅτι μὴ 
᾿ς ὁ χᾷν, ἢ ὕὅτως ἐξ ὁμολογίας δεικνύναι, ὅταν μὴ εὐπορῶμεν διί δεῖ χάριν ἔχειν Φιλίππῳ ὑπὲρ ὧν ἔδωκε, μετέλαβε “ὁ ἔδωκεν εἰς ὃ 

τινος κοινῷ ἢ πᾶσιν ἐφαρμόζ, ὑγῖθδ τοῖς ὑπὸ “ὃ καθόλε τὴν δεῖξιν ἀπέδωκεν. ἀλλὰ ἢ ὁ Θυκυδίδης βουληθεὶς παροξῦναι τὸς᾿Αθηναίνς 

ποιήσαοι, ἂν 5) οἷόν τε ἦ, "ἐκείνως δεικνύναι χρή, ὡς ὃ ἐ γρίμί πρὸς τὺς Μιτυληναίως, τὴν ἀπόςασιν αὐτῶν εἰς τὴν ἐπανάς ασιν 

τρὴς δείκνυσι καθόλω “ὃ τρίγωνον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον, ἢ μὴ 46 μετέλαβεν... ὅτω ὃ ὁ Καλλικλῆς ἐν τῷ Τοργίᾳ παρὰ τῷ Πλά- 
δι᾽ ὁμολογίας ᾧ συνθήκης αὐὸ λαμβάνει. ἰά. 15. τωνι τὸς συΐφρονας.Ἢ εἰς τὸς ἡλιθίως μεταλαμβένε. ἰά. ν. 84. 

105) οἷον “ὁ πολιτεύεοχ, “ν σοφὸν κ᾽ κ' “ὃ καλὸν δέον, κτ' δὲ ἃ τῷ τῆς ἐπιςήμης ὀνόματι εὐ ὰ ἀντὶ τῆς τὰρρῃ χρῇ. μῖΦ 
ἐὰ " συμφέρον καὶ δέον. -ἰὰ. 1}. ἰά. Ρ. 85. 

. 



τ: 7 -- ω 5 Ξ ἶ « 
α,, ῥ᾽ ̓ ζεοοι πο τυσδο ὩρΩ 5. Σ τὰς 7, σε. παρ πεκξιίος τυ ατν. 

ῇ ͵ 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 261 

1. συμβεβηκέναι τῷ 6 λέγεῦ ἡ; ὅσα ἑνί τίνι. εἴδει τῶν ἐν διάμετρον τῇ Ἐ σύμμετρον. ἔπε ἡδ αὐτῷ ὃ τὰ περιττὰ 
5. τῷ ἢ γόει συμβέβηκεν, ἢ ἢ αὶ ἐν τῇ ὑσίᾳ ἐξὶν αὐτῦ. ἰὰ. ἴθ.  ὀἘτοῖς ὠρτίοις ἴσα εἶναι, ὡς ἐν τοῖς εἰς τὰ ᾿λναλυτια δέδιε, ὥμκιν Ε 

11.“ ὃ τόπος τοιῶτος. ἐπεὶ τὰ οἴνη ὑκ ἔριν αὐτὰ καθ᾽ αὐτα,͵ ἐδίνατον δὲ τῦτο, ἀδύνατον ἄρα αὶ ὁ ᾧ τῦτο ἔπε. 1ἃ, ρ. 89. ἀν" 
35. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς εἴδεσιν αὐτοῖς ὧν κατηγορεῖ ἃ εἶναι ἔχει, ἀναγκαῖον, ὀὀὃ τόπος ὃν νῦν παραδίδωσιν, ἐςὶ “ὃ μεταφέρειν “ὃ πρό- 1.18 

εἰ “α γένος ὡς γένος τινὸς! 'κατηγορεῖς), τύτυ ἢ εἶδός τι κατηγο- ὁ ὅδε ἢ ἐν λόγον πρὸς τῦτο πρὸς ὃ εὐπορᾶμεν ἐπιχειρημάτων" 
ρεοχ, εἰ μὴ προσεχὶ᾽ εἶδος εἴη αὐὸ τὸ κατηγορυμένυ γένυς. ὃν σοφιςικὸν εἶπεν εἶναι τρόπον, ἐπεὶ τοῖς σοφιςαῖς σύνηθες ὃ 
ἰὰ ν. 86. καταλιπόντας ὃ περὶ τῦ πρικειμένν ποιέν, τὸς λόγως, μετάγειν 

1) ὄντος δὴ τύτυ τῶ. ἐρρλλλχοι Ζρὴ ἐπὶ τὰ. Σ εἴδη τῆς κνή- αὐτὸς καὶ κ μεταφέρειν πρὸς τῦτο. πρὰς ὃ εὐπορῶσιν ἐπιχειρημαύ- 
5: σεως ἐπιβλέψαντα (ἔξι δὲ ταῦτα αὔξησις μείωσις φορὰ ἀλ- των, ὡς ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ τῷ ἢ Πλάτωνοξ ὁ Πρωταγόρας ποιεῖ. .. 

λοίωσις. Ὑέεσις αὶ ὶ φθορά: καινότερον δ νῦν. ἢ ταύτας κινήσεις 0 Ἰὰ. ρ. 90. 
λέγει, ὥσπερ ἢ αὐτὴν τὴν κίνησιν γένος εἶναῦ ἰπό τῶος τύτων, εἰ πάλιν ἂν βιλόμενές τις δέξαι ὅτι ἡ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, λαμ- 14 
οἷόν τέ γε, τῆς ψνχῆς παρώνυμον τὴν κατηγορίαν ποιήσαοχ, ἡ εἴη βάνῃ ὅτι κινεϊ ἢ πρὸς ὃ δεῖξαι ὅτι ἢ ὑφ᾽ αὐτῆς, μὴ συγχωρὴ δέ 5 
ἄν κατασχευαζόμενον ὰ καέοχ, αὐτήν, οἷον εἰ γίνε κα φθείρεῦ τις αὐτὴν κέν, ὁ ὁ δὲ ἀπορῶν πρὸς αὐὸ ἐπιχειρημάτων μεταλας 
αὶ ψυχή, εἰ αὔξεῦ, εἰ μεῶθ, εἰ ἀλλοῶῷ, εἰ φέρε: εἰ δὲ μηδὲν βων πρὸς τῶτο ποιὴἢ τὸς λόγυς, δεικνὺς ὅτι κινεῖ) τῶτο 
τύτων, ἐἀνασκευάζοιτο ἂν αὶ “ἃ κείμενον τὴν ἀρχήν, “ὃ κινεῖοχ, (6 νοῦσα, τῦτο δὲ μανθάνυσα, τῦτο δὲ ἡδομένη ἢ λυπυμένη, τῦτο 
αὐτήν. εἰ δὴ κῷ " Ἀενοιράτην ψυχή ἐς ἀριθμὸς ἑαυὲν κινῶν, ἡ δὲ αἰδ)ανομένη, τῶτο δὲ ἐλπίζυσα, τῦτο δὲ φοβυμένη- εἰς δ ἀερντλοε νος 
αὔξοι ἂν αὐὴν ἣ μειοῖ ἢ ἀλλοιοῖ ἢ φέροι ἢ φθείροι ἢ γεννῴη" ἀλλ ἀναγκαῖον πρὸς. “ὃ προκείμενον ἡ μετάβασις αὕτη. ἡ ἕςιν ὁ ΕΣ το 
ὅτε αὔξει τι αὐὸ ἑαυτό. ἰὰ. Ρ. 87. ᾿ς οτος τρόπος τῆς μεταβάσεως ἐπαγωγή, ὡς εἴρηκεν ἐν τῷ 

118 ᾧδοκεῖ τὸ ἀπὸ τῶν ἑρισμῶν τόπν ἤδη ἐν τοῖς προει ἐς ἀλλα τῶν Τεροτέρων ̓ Αναλυτικῶν (ς. 28). “ὁ δὲ “ὁμοίως δὲ 2,.,,. "5 
ὅν ἐμνημονευκέραι, δι᾿ ὧν εἶπεν Ὁ. 109 ὁ 80) “ἄλλος. “ὁ λόγυς Ὁ ᾧ ὅταν ἐπαγωγὴν πρός τι διὰ τῦ προκειμών ποιησοίμενος ἀναιρῆῖν 

ποιεῖν τὸ τε συμβεβηκότος ἢ ᾧ ᾧ συμβίβηεν, ἢ ἢ ἀμφοτέρων καθ’ ἐπιχειρῆ τοιῶτον ἂν εἴη. ὁ ἐνιξείμενος πρὸς τὴν ἐρωτωμῶνν δι 
ἑκάτερον ἢ ̓ τὸ ἑτέρυ"" ἀπὸ δ τῶν ὁρισμῶν ὡς ἀπὸ φανερωτέ.ς πρότασιν ὡς χρήσιμον πρὸς τὴν τῷ προκειμένυ δεῖξιν, δύνκἢ ἢ 
βὼν ἐν ἐκείνῳ τε τῷ τόπῳ ἠξίωσε τὰς ἐπιχειρήσεις ποιεῖοχς, ἐν. ἁπλῶς μὴ συγχωρᾶν λέγων μὴ ἀληθῆ εἶναι πρότασιν τὴν λόγυ- 
ταῦθα τε ὃ αὐὺ λέγει. ἔσι δὰ τῦτο ἐχ ἐρικὸν ἀλλὰ δι᾽ ὁρισμᾶ σαν πᾶν ὃ χῷ' φύσιν ὠγαθὸν εἶναι, δύνα) δὲ ᾧ δι’ ἐπαγωγῆς 
τῇ συμβεβηκότος ἀνασχευὴ ὸ κατασκευή" ταῦτα δὲ ὁρικὰ ἐν 25 αὐὸ ἐναιρεῖν λόγων “ὁ ἀποθανεῖν κτ' φύσιν ὃν μὴ εἶναι ὠγαθόν, 
εἷς ὕπερ εἰ ὁρισμὸς “ὃ κείμενον" ἡ δὲ χρῆσις ὁρισμῶ ἐχ͵ ὁροεόν. ὁμοίως ᾧ “ὃ ἀλγεῖν ἡ “ἃ νοσεῖν" ἐδὴν 75 τύτων ἐςὶ κ᾿ συνθήκην 
εἴη δ᾽ ἂν πραφιθέμενον διὰ τύτυ τῷ τόπυ “ὃ πλείοσι τὸ αὐτῶ ὅ, ῦ ὅροις ἀλλὰ κῷ' φύσν. “ὃ δὲ “διὰ τῶ προκειμένε᾽ σημαίνοι ἂν “ὃ δὺ 
χρῆν, δὲν, ἐχ ὡς τὴ ἀληθείᾳ, πλειόνων ὅρων τὸ αὐτῇ ὄντων, αὐτῆς τῆς τιθεμένης προτείσεως" ἡ χὰ πρότασις ἃ πᾶν ὃ δ ! 
ἀλλ᾽ ὡς κ᾿ δόξαν. διὰ τῶτο. γδ προσέθηριεν “ἢ τῶν δυκύντων"" φύσιν ἀγαθὸν εἶναι, ἡ δὴ ἐπαγωγὴ δι᾽ αὐτῆς ταύτης τῆς προτά- 
τῶν δ τῷ προκειμένυ φερομένων ὁρισμῶν τὸν χρησιμώτερον πρὸς 39 σεως δοκεῖ Ὑνομένη δεικνύναι αὐτὴν ψευδῆ: λαμβάνει ἢ) καθ᾽ 
ἃ προκείμενον λαβέντας δεῖν ἐξιᾶ. ἐπὸ τύτυ ἐπιχειρεῖν πρὸς ὸ ἴκαφά τοα κῷ φύσιν δοκῦντα φανερῶς μὴ εἶναι ἀγαθά. ὁ δὴ 
πρόβλημα “ὃ κείμενον, ὃ θέσιν εἶπεν... οἷον ζητυμώνυ εἰ ἡδονὴ πρὸς “ὃ δι᾿ ἐπαγωγῆς δεικνύμενον καὶ ὺ Ἡδέμσον μεταβὰς ᾧ τῦτο 

ὠγαθόν, τῆς ἡδονῆς ἀποδοτέον πλείως ὅρως, τῦτο δ δι λεία κίνη- ἀναιρῶν εἰς ὃ ἀναγκαῖον πρὸς ὸὺ προκείμενον τὴν μετάληψιν 
σις, τῶτο δὲ ὅτι Ὑένεσις εἰς φύσιν αἰολητή, τῦτο δὲ ὅτι ἄλογος ποιεῖ)... ἀναγκαία ὧν ἐν τοῖς τολίτοις πρὸς τὸ ̓προκα τῃν ἡ 

διάχυσις, τῦτα δὲ ὅτι ἐνέργεια τῆς κῷ φύσιν ἕξεως ἀνεμπόδιςος, 35 μετεάνεσις τὸ προβλήματος ἡ εἰς τὰ τοιαῦτα. ἢ δυναῦ ταῦτα 
ἥ τι “ὃ παρακολυθῶν τέλος ταῖς τελευταίαις: ἐνεργείαις. ος δύναῷ περὶ τὸ ἀποκρνομένυ λέγειν, ὡς κὠκείνυ διὰ τῆς ἐνςάσεως πρὸς 
ὃ “μὴ εὐπορῦντι δὲ ἐπιχειρήματος" εἰρηκέναι ἐχ ὡς ΕΝ τινὸς ὃ εὐπορεῖ ἀπώγοντος, τῇ ἐπαγωγὴ χρωμέν" δύξει Ὁ μηδὲ ὅτος 
τόπυ μνημονεύων, ἀλλ᾽ ὡς προςιθεὶς τῷ προειρημένῳ" εἰ ἢ) διαις ἄτοπόν τι ποιεῖν, ἰ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς πρὸς ἣν εὐπορεῖ λόγων 
ρέμενοι τὰ γένη εἰς τὰ. ἐδ, μηδέπω φανερῶς ὠνασκεναάζειν δυ- ἀναιροῖ. τ θέσιν. ἣ μᾶλλον ὃ λεγόμενον τοιῶτόν ἐςι διὰ τῆς 
ναίμεθα “ὃ πρόβλημα τῷ ᾧ ἐπὶ τῶν εἰδῶν. ἐμφαβάτηοί τινὰ 40 λέξεως τῆς “ὁμοίως δὲ ἢ ὅταν ἐπαγωγὴν πρός τι διὰ τῷ προκει- 
καταλείπενχ, 1ὰ. 15.. μόν τενμεν ἀναιρῶν ἐπιχειρῆ." τύτυ γδ ἀναιρεθέντος ἢ “ὃ 

1... εἰ γὃ μὴ ὃ ἑπόμενον, ἐδὲ ἃ τ αν » ἂν δεύτερον λεγό- προκείμενον ἀναιρεῖ, ὡς εἶναι τὴν γραφὴν Ἔααμον" ἀλλ᾽ 

ω μένον ἀκαπόδευιτον, ὅς ἐςιν ἐξ. ἀκολεθίας ἀνασκεναςοιός. οἷον ἐχὶ “ποιησάμενος." λέγοιτο δ ἂν ὁμοίως δὲ αὶ ὅταν ἐπαγωγὴν 

εἰ προκείμενον ἡμῖν εἴη “ὃ δεῖξαι μὴ πᾶσαν ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι, πρός τι ποιησαμένυ διὼ τῦ προκειμώυ τύτυ, δηλονότι τῷ εἰς ὃ ἡ 
δείξαντες “ὃ ἑπόμενον τῷ πᾶσαν ἡδονὴν ὠγαθὸν εἶναι μὴ ὄν, δε- 45 μετάληψις Ὑἱνεῦ ᾧ πρὸς ὃ εὐπορεῖ ἐπιχειρημάτων, ἀναιρεῖν ἐπι- 
δειχότες ἂν εἴημεν “ὃ προκείμενον. .. ὅτι μὴ σύμμετρος ἡ διά- χειρῇ τῶτο ὁ ἀποκρινόμενος τῷ ἐνίξαῶκ, αὐτῷ. “ὁ 78 τύτιν ἀναε- 
μετρος τῇ πλευρᾷ δέξαι βυλόμενοι, λαβόντες “ὁ σύμμετρον εἶναι ρεθώτος δι᾽ ὃ κατεσχενάζετο τὰ προκείμενον πρίβλημα, ὃ δὴ αὐὴ 
ὲ ἑπόμενον, ᾧ δείξαντες ἄτοπον τῶτο ὄν, ἀναιρῦμεν “ὃ εἶναι τὴν προκείμενον εἶπεν, ἀναιρεῖ κα ἢ “ὃ πρόβλημα. ἀναγκαία ὅν γίνεῦ 
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ἡ εἰς τὴν τώτυ κατασκευὴν μετάλογψις τῦ λόγυ τῷ ἐρωτῶντι. εἰ τῶν ἢ ὡς κεῖ, ἀπορήσομεν ἐπιχειρημάτων πρὸς “ὃ προκαιμενον. 
γάρ τι εἴη κατασκευαζόμενον πρόβλημα. ὑπὸ τῷ ἐρωτῶντος δι’ ἰὰ, Ρ. 94. 
ἐπαγωγῆς Θὸν 1) ἔλαττον διαλεκτικῶ ὃ δι᾿ ἐπαγωγῆς δερινύναι εἰ δὴ δαίμων ἑκάςυ ἡ ψυχή, καθὰ Ἐξενοκράτει δοκεῖ, εἴη ἂν 1124 
δ προκείμενον ἣ διὰ συλλογισμῶν, ἔπειτα ἐν τῷ ἐπακτικῷ λόγῳ εὐδαίμων ὁ εὖ τὺ ψυχὴν ἔχων" εὖ δὲ τὴν ψυχὴν ἔχει ὁ σπυ- Ἰὰ 
ἡ ταιῦῦτόν τι λαβέντος ες χρήσιμον πρὸς τὴν δεῖξιν πρὸς ὃ εὐπορεῖ 5 δαῖος. σπυδαῖος ἃ ἄρα ὁ εὐδαίμων. ἰά. 18. : 

λόγων πλειόνων, ὁ διαλεγόμενος αὐτῷ πρὸς τῶτο τὴν ἕνσασν ὀ ὀὀ ὀοἋὃἋ τόπος ὅτος τὴν ἀφορμὴν ἀπὲ τῆς. τῶν πραγμάτων διαφο- 1125 
'ποιήση, ἀναγκαία γίνε τῷ κατασκευάζοντι “ὃ προκείμενον ἡ τῇ ρᾶς λαμβάνει, καὶ ὃ ἔςιν ἐπὶ πλέον τ πρώτα παραδοθέντος τὸ ἐξιῶν- ᾿ 
λόγυ μεταΐληψις εἰς τῶτο. εἰ οδ τὸ ἀποκρινομένα λέγοντος μὴ τος ἐπιβλέπειν εἰ “ἃ κατ᾽ ἄλλον τράπον ὑπάρχον ὡς συμβεβηκὸς ̓  
ἕἶναι “ὃ κτ' φύσιν ἀγαθόν, ὁ ἐρωτῶν δι᾽ ἐπαγωγῆς κατασκευάζει ἀποδέδωκεν. ἰὰ, ῥ. 95. 

αὐτό͵ λαμβάνων ἐφ᾽ ἑκαάςυ ζῴω ὅτι τὰ κτ' φύσω ὑεύσυ αὐτῶν 10 ὁ δ τὺς ἀ ἀποκηρύκτυς φαύλως εἶναι λέγων ἑπλῶς δέξαι ἭΤῊ 

ὠγαθά, ἵππῳ ̓ὶ τὰ Ἵππᾳ, κυνὶ δὲ τὰ κυνὶ ὶ λέοντι τὰ λέοντι, λέγειν ἐξ ἀνάγκης ἢ καθόλυ τοαίτυς αὐτιὸς εἶναι, ἀ μὲν ὦ ὕτως ἢ 

λαμβώνντι δὲ ἀὐτῷ ὅτι δ: τὰ ἀνθρώπῳ κτ' φύσιν ἀγαθὰ ἀνθρώπῳ, ἔχει" ἐνδέχε γάρ τινα ἢ μὴ τοιῦτον εἶναι ὠσοκήρυκτον. ὑρόμε- 
ἐνςαίη πρὸς τῦτο ὁ προϊςάμενος τῷ ἀντικειμένυ τῷ δερενυμένῳ, νον. Θεμιφοκλέα γῶν ἀποκήρυκτον μέν φασι Ὑεέρα, ὁ μὴν 
ὁ δὲ εὐπορεῖ πρὸς ̓  τῶτο δεῖξαι πλειόνων ἐπιχειρημάτων, μδπὰ: φαῦλος ἦι ἰὼ "14. "μέ 96. 

λήψεῦ Αἱ ὕτω πρὸς ὃ εὐπορεῖ πλειάνων, κἀὶ μὴν δέ, ἀλλὰ ἡ ἀναγο 15 ὁ καὶ τόπος ἀπὸ τῶν πολυωνύμων, ἔςι δὲ ὲ δι᾽ αὐτὸ λεγό- 1122 
καίως, εἴγε τύτυ μὴ δειχθέντος ἀναιρεῖ ἢ “ὃ ἐξ ἀρχῆς δειινύ- μενον" ἐπεὶ ἐδὲν αὐ ὑετῷ οἷόν τε συμβεβηκέναι ῶ δ συμ- ἢ" 
μένον, “ἃ εἶναι πᾶν “ὃ κ' φύσιν ἀγαθόν. δευινύοι δὲ τῶτο λαβὼν βεβηρὸς ἐν ὑποκειμένῳ, ἢ ἄλλο τῷ ᾧ συμβέβηκε, ἢ ὃ οἷόν τε 
ἃ πᾶν ἃ κῷ' φύσιν. ἀνθρώπῳ ἢ καλὸν εἶναι ἢ ἡδὺ ἢ συμφέρον, ὑπάρχειν ᾧὶ μή), ὅτε δὲ αὐτό τι αὑτῷ ὑπόκειἢ ἡ ἄλλο τί ἐξιν 
ἢ ἕκαςον τύτων πιςωσάμενος μ᾽ ταῦτα βροδλαμβαηπὸ ὅτι αὐτῶ, ὅτε οἷόν τέ τι αὐτῷ ὑπάρχειν τε ἢ μή. ἂν δή τις πλανη- 
πάντα δὲ ταῦτα ἀγαθά. ἕςαι “δ τύτυ δεδειχις τῶτο πρὸς ὃ καὶ 10 θεὶς ἐπὶ τῶν πολυωνύμων ὡς χῷ' τὴν τῶν ὀνομάτων διαφορεὶν 
ἔνςασις" ὃ συγχωρηθέντος δείκνυἢ “ὃ πᾶν “ὃ Ψ φύσιν ἀγαόν ἐχόντων ἢ πρωγμάτων διαφοραίν, ὲ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ εἴπη συμυ- 
εἶναι. ὡς εἰς φαινόμενον δὲ πηχῶν, Ἀν ἀναγκαῖον δέ, τὴν με- βεβηκέναι, οἷον “ἃ ξίφος τῇ μαχαίρᾳι ἢ τῷ Ῥρεᾷ ον ἄνθρωπον, 
τάληψιν ἔςι ποιέρς, ὅταν περὶ τινὸς ᾿ὶ τῶν ἐν τῷ προβλήματι ἢ τῷ φαρει ὃ ἱμάτιον, ἣ τῷ ἥδεως “ὃ χαίρειν, ἢ τῷ χαίρειν “ὸ 
ὠνομασμέων ποῆρ λόγον ὁ ὁ ἐρωτῶν, ἐδὲν ἀθθι συντελῶντος εὐφραίνεῶς, δι ϑ'τὸς ἐλέγχατο δ, ἐὐτὶ ἃ ἑαυτῷ συμβεβηκέναι λέ- 
ὅτε πρὸς ὦ ἐἰνεύψευην ὅτε πρὸς κατασκευὴν τ τὸ προβλήματος" ὁ 15 γων. ταὐτὰ ὃ Φ' ὁ ὑποκείμενόν τε ἢ σημαινόμενον ἡδονὴ ὸ 
εἰς τοιῶτον τὴν μετάληψιν ποῤήμενος φαντασίαν ἀποτελεῖ ὡς περί χαρὰ ἢ ̓εὐφρυσύνη ἡ τέρψις". Τρόδικος δὲ ἐπειρῶτο ἑκάζῳ τῶν 
τινος χρησίμα πρὸς τὴν θέσιν Ὁ ἃ πρόβλημα Ἀρδδμις τὸς λόγυς. ὀνομάτων τύτων ἴδιόν τι σημαιόμενον ὑποτάσσειν, ὥσπερ οἱ 
ἰά. ρ.90. - ᾿ ἀπὸ τῆς Ξτοᾶς, χαρὰν λέγοντες ὔλογεν᾽ ἔπαρσιν, ἡδονὴν δὰ 

1126 ὅτος ὁ τόπος ὁ αὐτάς ἐςι τῷ πρὸ ὀλίγυ εἰρημένῳ τῷ ἐξ ἄλογον ἔπαρσιν, τέρψιν δὲ τὴν δι᾽ ὥτων ἡδονήν, αὐφροσύον δὲ 

ἕω ἀκολυθίας ἀνασκευαςικῷ. «. διαφέροι δ᾽ ἂν “ὁ νῦν λεγόμενον 30 τὴν διὰ λόγων. νομοθετέίντων ὁ δέ ἐςι τῦτο. “ἃ ὦ ὄν εἰπὲν τὴν 

ἐκείνυ, ὅτι ἐκεῖ Κα ἔφη δὲν ζητεῖν τίνα ἔπε τῷ κειμένῳ, ἐνταῦθα ἡδονὴν χαρὰν ἐχ ἁμάρτημα, ὥσπερ δὲ ὁ τὴν ὡνῶς ἀδιαίρε.- 
δὲ ἢ τὴν εὕρεσιν τῶν ἑπομένων ὑπογράφει. ἰά. ρ. 92. . τον" ἐδὲ 75 ὃ τὴν χαρὰν χαρὰν εἰπεῖν ἢ τὴν μοναίδα μονα.» ὸ 

12. ἐκθέμενός τινας τόπυς ἐξ ἐἀκολυθίας κατασκευαςικώς, μ' δὲ συμβεβηκέναι θάτερον θατέρῳ ἘΝ ἄτοπόν τε ἡ ψεῦ- 
24. ναῦτα παραδίδωσι τόπον ἐκ μάχης κατασκεναςικόν τε. ἀνα. δὸς. ἰὰ. ἰθ. 

σκευαςικόν. ἔςι δὲ ὁ τόπος ἐπὶ τῶν ὠμέσων ἐναντίων ἁρμό- 35 σαφὲς ἂν λεγόμενον γίνοιτο, εἰ ἰ ἐιθέμενοι τὰς ἐναντιώσεις (12, 
ζων... ὡρμόζοι δ᾽ ἂν ὁ τόπος ἢ ἐπὶ τῆς ἀντιφάσεως" ἄμεσος ἢ τὸς συζυγίας τὰς γινομένας »ἱ τὰς συμπλοκὰς αὐτῶν, δεί-.. 5 

δ ἀντίθεσις ἡ αὕτη, ἐχ ὡς τὰ ἐναντία τὰ ἄμεσα ἐπὶ τῶν δεκτι- ξαιμεν πῶς ω ἐξ ἅπασαι Ὑίνονἢ, πῶς δὲ αἱ τέσσαρές εἰσιν ἀπὸ 
κῶν τὴν προειρημένην ἀνάγκην ἔχυσα, ἀλλὰ ἐπὶ πάντων" ἀνάγκη τῶν ἐξ αἱ τὴν ἐναντίωσιν ἔχυσαι, ἡ τίνες αὖθ. ἰά. ρ. 97. 
δ ἐπὶ πανὺς ἢ τὴν κατάφααιν. ἢ τὴν ἀρύψαναι «νοὶ ἔςι τὸς .- εἰπὼν δὲ ἀμφότερα φευκτὰ εἶναι τὰ δεύτερον εἰρημένα δ. 
Καὶ ἀμέσοις ἐφαρμόζυσα μᾶλλον ἡ δέξις ἡ ἡ διὰ τῷ πέμπτου λεγο: 40 τῷ αὐτὸ ἤθυς, ᾧ προσθεὶς ὅτι φευκὸν φευκτῷ ἐκ ἴξο ἐναντίον, δ 

μένυ ἀναποδείκτυ, ὅς ἐςιν ἐκ διαιρετιιδ κα ὃ τῷ πντραι μένηι. ἑνὶ τῶν ἐπὴ ἔκειτο ἐν Ἤν κες καθ᾽ ἑκαΐςην ἀρετὴν ἠθικὴν εἶκαί τις κακία, 
ἐν. τῷ διαιρετικῷ ἃ λαιπὸν συνάγων" τοῖς δὲ ἐμμέσαις ἡ ἡ διὰ τῷ ἡ κὶ ἐν ὑπερβολῇ ἡ ἡ δὲ ἐν ἐνδείᾳ, ἀλλὰ ἢ ἀλλήλαις, προσέθυριε ὃ 
τετάρτυ, ὅ ὅ ἐςιν ἐκ διαίρετικῶ ἢ τῷ ἑτέρυ. τῶν ἐν τῷ ἐμρυτοὴν “ἐὸν μὴ ̓ καθ᾽ ὑπερβολὴν “ὃ δὲ κατ᾽ ἔνδειαν" ἰὰ, Ρ. 98. 
ἀναιρῶν ὦ ἕτερον. 14, ρ. 98. . λεμβένεν φησὶ δεῖν τῶν ἐναντίων ὁπότερον ἂν ἦ πρὸς τήνδ 

1126 τόπον ἡμῖν ἀπὸ ἐτυμολογίας παραδίδωσιν. ἂν δ τὼ ὀνό- 45 θέσιν χρήσιμον. δὴν βραχέως Κα ἡ διὰ τῦτο ἐσαφῶς ̓εζρηῦ, ἔς: ἴδ 

ὅ2. ματα μεταφέρωμεν ἐπὶ τὸς »α' τὴν ἐτυμολογίαν λόγυς (τῦτο γδ δὲ τοιῦτο. ἔςσι Κ ὁ ἐπὶ τῶν. ἐναντίων τόπας πρὸς ἀνασκευὴν χρή- 
σημαίνει “ὃ “μεταφέροντα 'τὔγομα κ᾽ “ν λόγον") ὡς τύτων σιμος, ὀκέτι δὲ ἡ πρὸς κατασκευὴν καθόλυ" ἐπὶ ΚΛ) τῶν ἀμέ- 
μᾶλλον ὄντα σημαντικαί, ᾧ προσῆκον ὃν ὅτως ἀκύειν τῶν ὀνομά- σων ἐναντίων ἢ πρὸς κατασκευήν, ὅταν ἐπὶ τῶν δεκτικῶν αὐτῶν 



τᾷ. 

113. 
25. 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ. 

ὁ λόγος. γίνη, ὡς ἤδη προείρη). ἐπεὶ δέ ἐςί τινα ἃ ἔμμεσα ἐναν- 

τία. ἐφ᾽ ὧν ὑκέτι ἡ τῷ ἑτέρου ἀναίρεσις θάτερον αὐτῶν κατα- 

σκευάζει, ἀλλὰ μόνον ἡ θατέρω θέσις θάτερον ἀναιρεῖ (εἰ δὲ λευ- 

κόν, ἀ μέλαν" καὶ μὴν εἰ μὴ λευκόν, ἤδη ἢ μέλαν" δύνα) γδ ὼ 
τῶν μεταξύ τι εἶναι), διὰ τῶτο, υὡς εἶπον, ὃ προειρημένος τόπος 5 

πρὸς ἀνασκευὴν μόνω χρήσιμα". ἀδύνατον ἣδ συνυπάρχειν τὼ 
ἐναντία. ὅταν ὄν πρόβλημά τι ἦ ἐξ ἐναντίων “νρηίμανν, ᾧ 

πλείω ἐςὶν ἐναντία, ἀνασκενάζοντας αὐὸὺ χρὴ τίνα ἰεὶ τὰ ἐναν- 
τία αὐτῷ λεριβένανί ἢ τύτων ὃ ἂν μᾶλλον ἦ ἢ δι᾽ ἐνάργειαν πρὸς 

τὸ τεθῆναι χρήσιμον," τῶτο προχειριζομένυς ὃ δεικνύντας ὅ ὅτι ἀλη- 10 δεκτικόν, εἴ τίς τινι συμβεβηκέναι τί φῆπὴ 

θές ἐςιν, ἀναιρεῖν ΟῚ κείμενον τύτῳ ἐναντίον εὡς ἐκ ἀληθές... 

ἐπιζητήσαι δ᾽ ἀν τις πῶς πάλιν ἐνταῦθα πλείω ἑνὶ ἐναντία εἶναι 

ἔλαβεν, ἀρεδκόμενος τῷ ἕν ἑνὶ ἐναντίον εἶναι. ἢ ὅταν Κὶ ἁπλῶν ὃ 
ἐν ἢ. ἢ. ἀνέγνη ἡδδῳ ἕν ἐναντίον εἶναι" ὅταν δὲ μιὴ ἁπλᾶν, ὑδὲν 
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ἅμα κινεϊαλαί τε ἢὶ ἠρεμεῖν: αὐὴ δ “ὃ πάντα κινέϊον,, καθ᾽ ὅσον 
ἀληθές τε ἡὶ βέβαιον μένει, ἀκίνητον ἔξαι, καθ᾽ ὅσον δὲ τῶν πάν- 
τῶν ἐςί, ἢ αὐὴ κινηθήσεῦ. διὰ τῷ εἰπεῖν “διὰ ηδ τῆς περὶ τὴν 

ὄψιν αἰδήσεως τὴν ἐν ἑκαάςῳ μορφὴν γνωρίζομεν" ἔδειξε πῶς 
εἶπεν ἐν ἡμῖν εἶναι τὰς ἰδέας" ὡς γδ ὃ ἑκάςυ εἶδος ἢ τὴν μορφήν. 

διὰ τῷ τόπυ τύτυ ἀναιρεθήσε ἢ τὰ τοιαῦτα “ἐπίςα ἢ Δίων ὅτι 
τέθνηκεν" ἅμα γδ τύτῳ ᾧ “ὃ τεθνάναι ᾧ “ὃ ζῆν ἔπεῦ. ὁμοίως 

τύτῳ ἢ ὃ ἐκ ἔςιν αὕτη ἡμέρα. ἰά. 15. 
ὁ τόπος ὅτος τοιῶτος. 

ἀξιῶ σκοπεῖν εἰ τῷ 

συμβεβηκέναι λεγομένῳ ἔςι τι ἐναντίον, ἢ ὄντος, ὁρᾶν εἰ “ὃ ὑπο- 

κείμενον δεκτικόν ἐςι ἢ τύτι " δεκτικῇ ΠῚ ἡδ ὄντος κατασκευά- 

ζόσε ἂν ὺ ὸ τύτο δεκτικὸν αὐν εἶναι, καὶ μὴν ἤδη “ὃ ἡ πάντως 

αὐὸ ἐν αὐτῷ εἶναι, ὡς ὺ αὐὸὺς ἐρῶ; υἱὲ τύτῷ, αἰρχραμένᾳ ἴσι 

κωλύει τύτῳ ἢ πλείω εἶναι ἐναντία, κα Φ' ταὐτέν, ἀλλὰ ἄλλῳ 15 δεικνύναι ὅτι μηδεμία τῶν ἡἠβειῶν ὦ ἀρενῶν ἐπιςήμη" ὁ ΩΝ ἐπιρῆν 

χατ ̓ ἄλλο τῶν ἐπρβινέβόϊω ὁ ἐναντίων ὄντος ἐναντία τῷ ἑνί. ος 

ὁ δὴ Ψ' ταὐδν τῷ ἡ ἡδονὴ ὠγαθόν ἐςιν, ἐναντίον ἐξ ὰ ἡ 

δὴ κακὸν ὦ ἡ λύπη ἀγαθόν, ᾿ὴ ἡ Καὶ πρώτη, ὅ ὅτι “ὃ ἐναντίον 

τῷ αὐτὸ κατηγόρησεν, ἡ δὲ δευτέρα, ὅτι τῷ ἐναντίω “ὃ αὐτό" δύο 

μής δεκτικὸν ἀγνάίας, ὥςε εἰ ἀγνοίας ὸ λογιφικόν, κα ἡ ἐπιςήμης 

τῦτο. ἀλλ᾽ ἐδὲ ἃ παδρὸγὲ ἐν ᾧ αἱ ἠθυὰ ἀρεταί. ἰά. ῥ. 101. 

Ν ἐπεὶ δοκεῖ “ὃ αὐὺ τῶν ἐναντίων εἶναι (4132 
ῬΑ 33. 

ὃ τόπος ἐκ τῶν χ τὰς εἰλτιθίσεί ἀκολυθήσεων. ἀντίκει 132 

δὲ τὰ ἀντικείμενα τετραχῶς" ἢ γ ὡς κατάφασις ἢ ὠπόφασις, 

δ τὰ συγκείμενα, ἢ ἑκατέρῳ αὐτῶν ἴδιόν τί ἐςιν ἐναντίον. ἐδ᾽ 20 ἢ ὡς τὰ ἐναντία, ἣ ὡς ἕξις ᾧ ςέρησις, ἢ υὑς τὰ πρός τι. ἡ ἔςι 

ἐνταῦθα ἂν αὐτῷ τι μαχόμενον λέγει, ὥσπερ ἐδὲ ἐν τοῖς ̓ Ηθικοῖς. 

ἐδείξαμεν ἡ ἐν τοῖς εἰς ἐκεῖνα ὑπομνήμασιν. ἰά. Ρ' 99, 

ἄλλος εἰ ἔςι τι ἐναντίον τῷ συμβεβηκότι. εἴ τίς τινι “νμν 

Ἅ.. βεβυρκέναι τι εἴποι, δεῖ, φησί, ἐφορᾶν εἰ τῷ συμβεβηχότι ἐςὶν 

ἐναντίον. “ὅτος ὁ τόπος ὁ αὐτός ἐςι τῷ πρὸ αὐτῷ ἕν τισι φερομένῳ, 25 λύθησις ἔχει... 

ΓᾺ τὴν λέξιν μόνον αὐτῷ διαφέρων, ὡς “ὃ εἰκὸς ᾿Αριςοτέλως δια- 

φόρῳ λέξει “ὃν αὐὲν ὑποσημηναμένα τόπον" διὸ ἔν τισιν ὁ πρὸ 
τύτῳ περιήρηξ. ἔςι δὲ ὁ τόπος ἢ αὐὴς ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀνα-- 

σχευαςικός... διαφέροι δ᾽ ἂν ὅτος ὁ τόπος τῷ πρὸ ὀλίγυ ῥηθέν- 

τος, τῷ “ὅσοις δὲ ἀνάγκη θάτερον μόνον ὑπάρχειν" (ρ. 112 α 24), 30 θησις, ες ἐπὶ τῶν ἰδίων τὺ τῶν ὁρισμῶν" 
ὅτι ἐκεῖνος Κὶ ἦν ἐπὶ ἀμέσων λεγόμενος (διὸ ἦν ἢ κατασκευαςικός, 

ὁ, μόνον ἀνασκευαςικός), ὅτος δὲ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἐναντίων" 

διὸ ἄνψῃ ἐςὶν ἀρ σιενασελέρ; ἰά..ρ. 100. 
. εἶ γαίρ “τὶς λέγοι. τὰς ἰδέας ἐν ἡμῖν δὰ, μή εἶναι τὼ ἡμέ- 

τερα; εἴδη τάς γε ἰδέας, τύτῳ ἀκολεθεῖ τ ἅμο ξ, ἀκινήτος τὰς 35 παλιν γινομένη." 

ἰδέας λέγειν ἅμα δὲ κινυμένας, ἢ ἅμα Κὶ νοητὰς ἅμα δὲ αἰξ)η- 
τάς. ᾿ ὅσον (ἃ ὃ τὰς ἰδέας λέγυσι νοητάς τε ᾧ ἀκινήτας, 

ταῦτα αὐταῖς ὑπάρξει, καθ᾽ ὅσον δὲ ἐν ἡμῖν αὐτὰς εἶναι λέγυσι, 

κινα μένων τε' ἡμῶν συγκινηθήσοντ) καὶ ἔτι αἰο)ηταὶ ἔσον" τὴν γδ 

καθ᾽ ἑκάξην ἀντίθεσιν οἰκεία τις ἀκολυθία, ἀφ᾽ ἧς ἀκολυθίας ὑπο- 

γράφει πῶς οἷόν τε ὁρμωμώυς ἢ κατασκευάζειν τι ἢ ἀνα- 

σκευαίΐζειν. οὐκ ἐπὶ πασῶν δὲ τῶν ἀντιθέσεων ἡ ἀκολεθησις 

ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἐπὶ Κ᾽ τῆς ἀντιφάσεως ἀνάπαλιν ἡ γινομένη ἀκο- 

διὰ τῶτο ᾧ εἰ “ὃ γινόμενον ἀρχὴν ἔχει, ὃ 

μὴ ἔχον ἀρχὴν ἐδὲ γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ὁ Μέλισσος ᾧετο, 
ὃ μὴ γενόμενον ὧκ ἔχον ἀρχήν. ψεῦδος ἡ) τῦτο" πολλὰ γδ 
ὠγένητα ὄντα ἀρχὰς ἔχει. ᾧ εἰ “ὁ ἀμερὲς ὠδιάςατον, ἢ “ὃ μὴ 
ἀδιαάςατον ἐκ ἀμερές. γίνε, Κ᾿ ἦν ποτὲ ἢ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἡ ἀκολεῖ 

εἰ γὃ ἄνθρωπος γέλας!- 

κόν, ᾧ εἰ μὴ ἄνθρωπος. αὶ γελαςικόν.... κα τὴ ἀντιφάσει δὲ ὃ ἐπό- 

μένον λαμβένᾳρ ὡς ἂν ἐκ τῆς φωνῆς δόξαι, ἀλλὰ ἐκωπέρα τῶν 

προτάσεων. ἐξ ὧν Ἷ ἀντίφασιρ, εἰς δέδεικταί τε ὼ αὐὸὺς εἶπε διὰ 

τῷ “δῆλον ὧν ὅτι ι πρὸς ἄμφω ἡ χ, τὴν ἀντίφασιν τρία αν ἀνά- 

1ά. Ρ, 101-108. 

15. 

ὃ δὲ “ὁμοίως δὲ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων᾽ εἶπε λέγων τῶν ἀρελει85 

τῶν ὴ τῶν κακιῶν. ἰά. ἔ 108. 

. παλιν ἐπὶ τῶν Ψ' σέρηου καὶ ὃ ἕξιν ἀντικειμένων ἡ Κ' ἀκολίί- 146 

θησις ἐπὶ ταὐταί͵ ἀλλ᾽ ἐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐναντίων ποτέ, ἢ ΜΡ 

ἱκάςω μορφὴν τῇ ὄψει γνωρίζομεν, ἥτις εἰ ἔςιν ἰδέα, αἰδϑητὴ 40 λιν... τότε ἦν αὶ τῷ ἑτέρῳ τὸ ἕτερον, ὅταν τῷ ἑτέρῳ ὸ ἕσερον 
ἂν εἴη. ἕνεςι δὲ προχρωμένως τῷ τόπῳ τύτῳ ἀναιρεῖν τό τε ἐγὼ 

ὃ ψεύδομαι; πρότασιν εἶναι" εἰ γδ πρότασις, ἅμα ἔξαι ἀληθής τε κ 

ψευδής, ὡς δείκνυ, " ἀδύνατον δὲ τῶτο, ἐναντία γδ ταῦτα " ἐκ 

ἄρα πρότασις τὸ ἐγυὶ ψεύδομαι. .ν ἀλλὼ ὸ τῷ “ὃ πᾶν ἐν 

Μμέρον ἀλλὰ μὴ ἀμφότερα ἔπη» καὶ ἡ ἀρλΣ ᾧ ἡ δῇ τότῳ ἢ 
ἡ ςέρησις ἔποχ, ἰά. Ρ- 104. 

λέγοιτο ἂν σύςοιχὰ ταῦτα ὅσα. ΕΗ τινὰ ὄντα ἀπόμμε 

τινος μαρωνέμαςίι ἐλλήλὼς τε ὺ ᾧ ᾧ παρωνόμξα φῶ οἷον 'γραμ- 

παντὶ μεμῖχθαι λέγοντι ἕπεῦ ὁ ἅμα εἶναι τἀναντία. ἀλλὰ ᾧ τῷ 45 μαηκὴ γραμματυκὶν Ὑραμματιιός, ἰφεβοο ἐατρνκὼν ἰατρικός, 
ὃ ὃν ἕν τε εἶναι αὶ ἄπειρον λέγοντι ἔπε “ὃ ὃν ἕν τε εἶναι ᾧ πολλαί" 
ὸ ἢ ἄπειρον τὸ ποσῶ, “ὃ δὲ ποσὸν συμβεβηκός" ἔςαι ὧν ἡ ἐσία 
ἢ ποσόν. ἀλλὰ τῷ πάντα κινεϊοὺς τιϑεμένῳ ἔπε τὸ “ὃ αὐὸὺ 

μυσιοὴ μεσικὸν μυσικός. ὁ μόνον δὲ τὰ χῷ' ἰατρικὴν ἢ μυσυιὴν 
ἤ τινὰ ἄλλην ἕξιν παρωνομασμένα. τῷ χτ' ἐκείνην γεγονέναι συ- 

σοιχα τὴ ἕξει, υὑς “ὁ γραμματικὸν ᾧ μυσικόν, ἀλλὰ ἢ ὅσα κα- 
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θύλν ὁμοίως »π' τὴν λέξιν ἐχημάτιςαι, ἢ λεγόμενα ὕτως τῷ μενα ὠγαθα, ᾧὶ τὰ ποιητικὰ τύτων ὠγαθά, ὅτε “ὃ ὧν τὰ ποιη- 
ποιητικὰ ἐκείνυ εἶναι ᾧ παρωνόμαςαι ἣ φυλακτικα, ὺ ταῦτα τινὶ κακά, ἡ τὰ γινόμενα ὑπὸ τύτων καικοί". ὡς δ ἐξ ἐληθῶν 
σύςοιχα ἐκείνῳ... ὡἧ δὲ συνήθως τῶν τοαΐτων τε ἢ ὅτως πατ ὶ πάντως ἀληθὲς συνώγεϊ, κα μὲν πάντως καὶ ᾧὼ ὁ ἀληθὲς ἐξ ὠλη- 
ρωνομασμένων τισὶ ὶ συςοίχων λεγομένων ὅτως λέγει" διὸ ἢ προ- δῶν (ἐκ ψευδῶν 5 ἀληθές), ὕτως ὺ αὶ ὑπὸ ἃ ὠγαθῶν γεγονὸς 

σέθηριεν “σύξοχα ἢ ΚΑ ἦν τὼ τοιαῦτα εἰώθει λέγεεχ»". διαφέροι ς ὠγαθόν, Κὁὶ μὴν πάντως τὸ ὠγαθῶ ἡ τὼ σοιχτικὰ ὠγαθά- ἑρρὶ 
δὲ ἂν τὰ σύξοιχα τῶν πτώσεων, ὅτι ἐκεῖνα (ἃ ΒΕ τινί δ ἡ ὑπὸ κακῦ ἀγαθὸν γενέ, ἰά. ρ. 107. - 
ἐςιν, αἱ δὲ πτώσεις πραγμάτων ὑποκειμένων εἰσὶ δηλωτικαί, ὦ νῦν μνημονεύει τόπυ ἐξὶ καὶ ἢ αὐὸς ἐξ ἀκολωθίας. τῆς ἐκϊεμι 
ἀλλὰ τρόπυ ἐνεργείας ἣ ̓ διαθέσεως τος. .. δῆλον δὲ ὅτι ἐπὶ ἃ τῶν Ψ ἐναλογίαν τῶν αὐτῶν ἢ ἡ ὀνπλο τς ἱά, Ρ.. 108. 
γνωριμώτερον τῶν ἐν τῇ συςοιχίᾳ ἢ ῥὴν δυνάμενον δειχθῆναι ἡ ὴ ὅτος ὁ τόπος ἐξ ἀκολυθίας. ἔς! δὲ τοιῶτος". εἰ ἐφ᾽ ἑνὸς 114} 

μετάβασις τὐνὰ τῇ Ἔ: φύσει πρώτη ἡ ἕξις τῶν σαρωνμα- ἕν τι, ἡ ἐπὶ τῶν πολλῶν πολλὰ τὰ τοιαῦτα" - ἀκολυθεῖ γάρ, οἷον Ὁ 
σμένων αὐτῆ, ὼ διὰ ἃ ἐκείνη τοὶ συμβεβηκέναι καὶ ὶὶ τύτοις συμ εἰ ἃ διδάσκειν ἕνα ὠφελεῖν ἕνα ἐςί, αὶ “ὁ πολλὺς διδάσκειν πολ 
βέβηκεν. ἐν δὲ ταῖς δείξεσι πρῶτον γίνε “ὁ ἡμῖν γνωριμώτερον, λιεὸς ὠφελεῖν ἔςαι" κα εἰ ἰ μὴ τῦτο, ἐδὲ “ὃ πρῶτον... ἢ εἰ ὃ ἐπί- 
κἂν ὕςερον ἦ τὴ φύσει. κἂν ἀνασκευάσαι δέ τι βυλώμεϑα,, οἷον φαῦχ, διανοεϊο)αί ἐςι, ἡ “ὃ πολλὰ ἅμα ἐπίςαὩχ, πολλὰ διανοεῖςα, 
ὅτι “ἃ δίκαιον ἐκ ξιν ἀσύμφορον, ὡς οἴονταί τινες, δείξαντες ὶ ἅμα ἔςαι. εἰ δὲ ἀδύνατον ὦ ἅμα παλλὰ διανοεῖαχ,, ἐδ᾽ ἂν “ὃ ἐπί- 
τῶν συςοίχων μὴ ὑπάρχον αὐτό, οἷον τῇ δικαιοσύνη (ἀρετὴ γάρ, 15 ςαϑχ, διανοεῖ, εἴη... ὃ ᾧ αὐὺς δονεῖ λέγειν" προϑεὶς γδ ὃ 
αὶ ἐδεμία ἀρετὴ ἀσύμφορος τῷ δ ἐςὶν ἀρετή), δεδειχότες ἂν εἴη- “ἐνιαχῦ δ διαφωνά ἐπήνεγκεν “οἷον εἰ ὦ ἐπίφανχ, διανοεῖοχ, ὸ 
μὲν ὅτι ἐδὲ “ὃ δίκαιον τοῦτον. ἰὰ. Ρ. 105. . ὃ πολλὰ ἐπίςαὐχ πολλὰ διανοεῖ. τῶτο δὲ ἐκ ἀληθές." ἢ ὃ 

τωι δεῖ ὄν, φησί, ἢ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τῷ προκειμένῳ, ὁ μόνον “ἐνιαχῶ Ὡ δαφωνέ" εἶπεν ἐκ ἐπὶ διαβολὴ τῷ τόπυ, ἀλλὲ δει- 
δ. ἀπὸ τῶν συφοίχων, τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖς, σκοπῦντας εἰ τῷ τὴ ἐφ᾽ ὧν Χρήσιμος ὃ τόπος πρὸς ἀνασκευήν" ἐφ᾽ ὧν (ὃ φαίνεϑ 

ἐναντίῳ “ὃ ἐναντίον. «. εἴη δ᾽ ἂν οἰκειήμενον οὶ ἀπὸ τῶν ἐναντίων Ὦ Κ' ἐφ᾽ ἑνὸς ὕτως ἔχειν, ἐκέτι δὲ ἐπὶ τῶν πολλῶν δυναὲν τῦτο, 
τῷ ἀπὸ τῶν συςξοίχων καθ᾽ ὅσον 2 τὴν αὐτὴν κλῆσίν τε ἢ πτῶ- ὴ τύτων ἀπὸ τῶν πολλῶν ἀρχόμενοι ἀνασκευάσομεν ἃ ἢ ἐπὶ 
σιν “ὃ ἐναντίον λαβόντες δι᾽ ἐκείν ὦ “ὃ προκείμενον δείινυμεν" τῦ νὸς φαινόμενον, ὡς ἐκεῖ ἐπὶ τῦ “ὃν ἐπις μενον διανοεῖ," τύτιῳ 
οἷον εἰ ζητοῖτο εἰ “ἃ δικαίως ἐπαινετῶς, “ὃ ἀδίκως λαβόντες ζὥπρ ΟΣ, ὅτω ἔχειν δοκῶντι ἐναντιῦ ἢ “ὃ μὴ δύνα ὃν πολλὰ ἐπιςάμε- 
σομεν εἰ ψεκτῶς. εἰ δὲ μὴ “ὃ δικαίως ἀλλὰ τὸ δίννιον, ἀ δ νὸν μα ὃ διανοέῖε, πολλαί. διὸ ἐδὲ ἐκεῖνο ἂν ἀληθὲς εἴη. ἢ ὦ 
ἀδίκως πάλιν ἀλλὰ “ὃ ἄδικον ληψόμεθα, κ᾽ τὰς αὐτὰς συςοι- 25 ἐπὶ ἑνὸ ἑνὸς ἐπιςήμονος ὃ ὄντος ὑκ ἀνάγκη ἢ πολλές, ὃ δὸς μέλανος 
χίας τὰ ἐναντία λαμβάνοντες καθ᾽ ἃς εἰομῦ καὶ ὴ τὰ πρακείμεναι ἀκ ὠνάγκη ἡ πολλιύς, ἡ ἸᾺ ἑνὸς ἐξαδακτυύλω ὀκέτι ἢ οἱ πολλοί. ἢ 
περὶ ὧν ἔγθμεν" εἰ ἢ ἡ πτῶσις τῷ ἐναντίν ὑπάρχει τῇ πτώσει ὁ τόπος ἐπὶ τῶν φύσει ἡ κρὶ φύσιν ὑπαρχόντων προῖοι ἐπὶ ἰὰ, 
τὸ ἐναντίν, ἢ τῇ πτώσει τῷ ἐναντία ὑπάρξει ἡ πτῶσις τῷ ἐναντώω. . 108. 

ἰά. ρ. 106. δόξαι δ᾽ ἂν ὃ τόπος ἔνδοξος μᾶλλον ἢ ἀραβὴς αι" πιλλώνεισο 

“4: ἔςι τρίτο τινὰ αὶ ὅτος ὁ τόπος ἀπὸ τῶν συφείχων, πλὴν ὅτι 80) αἱ Κ' ὑπερβολαὶ πρὸς τῷ μὴ εἶναι ὠγαθαὶ αὶ κακά ἐςιν, αὐτὰ ὃ 
16. σύξοιχα Κὶ Γ᾿ εἴρηϑ δ ὄντα, οἷον “ὃ ὑγιεινόν τὐγωθνον ὼ ὑγιεινός ὑγιειο. μέντοι ἀγαθά ἐςιν, οἷν ἃ γυμναζεῶς συμμέτρως ὠγαθὸν ὅε 

νῶς, ἐκέτι δὲ ἢὶ ὃ ὑγιάζεοι, τῇ ὑγείῳ σύςοιχον. ὅτω δὲι- (ποιητικὸν γδ ὑγιείας) τὴν ὑπερβολὴν κακὸν ἔχει" τὰ δ ὑπερβάλ» 
κνύοις ἂν ὅτι ἐπεὶ παιδεία ἀγαθόν, ὴ ἃ παιδεύει, ἀγαθόν. λοντα γυμνάσια φθαρτικὰ τῆς ὑγιείας" ὺ ἡ κα ὑπερβολὴ τὸ 
γένεσις δ τῶτο παιδείας. ἢ γένεσιν λέγει νῦν αὶ δι᾽ ἧς γίνεδ, ἀλλ᾿ πλύτυ ἐκ ὠγαθόν, ὁ δὲ πλῶτος ὠγαθόν. . ἢ ὑκ ἔςι κακὸν “ὁ μᾶν- 

αὐὴ ἃ γίνεθχ," εἰ δ ὀγαθὸν ὦ γίνεῦχ, ὑγίειαν, ἢ ὑγίεια ὠγαθόν, 35 λον ἐν τῷ πλήθει τὸ πλύτυ, εἰ ὡς ἐργάνῳ χρήσαιτό τις αὐτῷ 
ὶ εἰ ἡ ὑγίεια ἀγαθόν, ἡ ὃ Ὑίνενχ ὑγίααν. ὠγαθόν... ἐπιζητήσαι ἀγαθᾷ, ὁ τοῦτος δὲ ὠγαθόν. ἀλλὰ ἢ εἰ γυμνάσια ὥριςαι τῷ 

δ᾽ ἄν τις ἐπὶ τῶν ποιητικῶν εἰ ὥσπερ ὧν τὰ ποιητοιὰ ἀγαθὰ ἢ ὑγιείας ἢ εὐεξίας εἶναι ποιητοιά͵ τὰ μὴ ταῦτα ποῶντα καὶ γυμναί» 
αὐτά, ὅτως ᾧ ὧν τὰ ποιητικὰ κακὰ ᾧ αὐτὰ κακά, ἢ ἔτι εἰ τῶν σια ἐςίν" ὁ Ὁ ὑποπίστει τι τῶν γυμνασίων ὁρισμῷ" ἐπὶ τύτων 
ὠγαθῶν ᾧ τὰ ποιητὰ ὠγαθα" εἰ δ τῦτο, δύξει καλῶς ὑπὸ τῶν Ἵ δ μᾶλλον ἐν τῷ μᾶλλον αν τὴν οἰκείαν φύσιν. ἰὰ, 
ἀπὸ τῆς Στοᾶς λέγε, “ὃ διὰ κακῦ ̓ γρέβνον ἀκ ἔςιν ὠγαθόν, 10 ρ. 109. 
πλῦτος δὲ ἢ διὰ πορνοβοσχίας κακῇ ὄντος γίνε, ἐκ ἄρω ὁ πλᾶ- δεύτερον τόπον ἀπὸ τῷ μᾶλλον π' παραδίδωσι, “ὸν ἑνὸς περὶ ι15. 
τος ὠγαθον." ἣ ὁ τόπος ἔνδοξος μώ ἐςιν, αὶ μὴν ὸ ἀληθής" ὁ δ δύο λεγόμενον, ὅς ἐςι τοιῶτος. οἱ ζητοῖτο περί τινος ἑνὸς πλείοσιν δ 
κεχώλυταί τι ἐγαθ)ν ὃ ὃν ὑπὸ κακῶ ίνενχ, ὡς ὑγίεια διὰ καύσεως ὑπάρχειν δοκῶντος, πότερον ὑπάρχοι τινὶ ἐξ αὐτῶν ἣ ὅ, ὕπεν δᾶ 
ὺ τομῆς κακῶν ὄντων. ἢ τῦτο ἡ αὐὺς δόξει λέγε κα ἡ διαιρεῖν. εἰ ᾧ μᾶλλον αὐτῶν δοκεῖ ὑπάρχειν μὴ ὑπάρχει, κἂν Ψ' ᾧ μᾶλλον 
εἰπὼν δ “ὁ δ᾽ αὐὸς λόγος κα ὃ ἐπὶ τῶν ποιητοιῶν ὶὶ τῶν φθαρτι- - 46 ὑπάρχειν δοκεῖ μὴ ὑπάρχη, ἐδ᾽ ἂν τῷ προκειμένῳ Εἰ πρρέ 
κῶν προςίθησι πῶς ὅτος κῷ' τί εἶπεν" ὧν ἢ ἢ) τὰ ποιητικὰ δὲ ᾧ ἧττον ὑπάρχειν δοκεῖ ὑπάρχον δεχθῆ, ᾧ ποιητοωὶ ὠγαθά, 
ἀγαθὲ ἦν, ὁ αὐτὰ τῶν ὠγαθῶν, ὧν δὲ τὰ φθαρτυιὰ τῶν ἀγα- ὃ τὰ γούμενα ὠγαθέ, ὴ εἰ φθαρτικὰ ὠγαθὰ αὐτὰ τῶν κακῶν, 

βῶν, αὐτὰ τῶν κακῶν" ὀκέτι δὲ προσέθυριεν ὅτε “ὃ ὧν τὰ γυό. καὶ τῷ προκειμένῳ ἂν ὑπάρχοι. “ὁ Κα Ἃ ᾧ μᾶλλον ὑπάρχει, ἂν 
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μὴ ὑπάρχον ἦ, ὁδ᾽ ἂν ᾧ ᾧ ἧττον ὑπάρχοι" ἃ δὲ ᾧ ἧττον εἰκὸς αὶ μὴν πᾶν ἀγαθὸν κακῷ προς εθὴν ἀγαθὸν “ὃ ὅλον ποιεῖ 115 
ὑπάρχειν, ὑπάρχοι ἂν ἡ ᾧ μᾶλλον... Ἀ εἰ ἀξιομαχώτεροι τῶν πλῶτος γῶν νόσῳ προςεθεὶς καὶ ποιεῖ “ὃ ὅλον αἱρετόν. εἶ δ᾽ ἂν ̓ 
ἄλλων Ἑλλήνων ὄντες Λακεδαιμόνιοι μή εἰσιν ἀξιόμαχοι, ἐδ᾽ ἂν προσκείμενον τῶτο οἰκειότερον τῷ πρὸ τύτυ τόπῳ, δι᾽ δ ἠξίω ἃ 
οἱ ἄλλοι Ἕλληνες εἶεν ἀξιόμαχοι. 1ὰ. 15. ἐὰν ἕτερον πρὸς ἥρω προςεθὲν ποιῇ ἀγαθὸν ἢ λευκόν, μὴ ὃν 

1525 εἷον εἰ ὁ θρασὺς μᾶλλον ἀνδρεῖος ἢ φρόνιμος ὧν μή ἐςξιν 8 πρότερον ὠγαθὸν ἢ λευκόν, “ὁ προς εθὲν γίνεὼς λευκὸν ἢ ὠγα- 
δ ἀνδρεῖος, δ᾽ ἂν φρόνιμος εἴη. πάλιν εἰ ὁ ἐπιεικὴς ἧττον δοκῶν θόν. ἰὰ, 1}. 
δίκαιος ἢ φιλάνθρωπος εἶναι δίκαιός ἐςιν; εἴη ἂν ᾧ φιλάνθρωπος. δοκεῖ ἔνφασιν ὁ τόπος ἔχειν" γῇ ἢ γῆς κυφοτέρα, λέγε, ἐμι55. 
ᾧ εἰ “ὁ ἀδικεῖν μᾶλλον συμφέρον ἢ καλόν, εἰ μή ἐςι συμφέρον, ἐκ ἔςιν ἁπλῶς αὐτῇ “ὃ κῶφον ὑπάρχον. ὴ καὶ κυρίως ὁ κυφοτέρα Τ' 
ἐδ ἂν καλὸν εἶς ἰά. ῥ. 110. ἐπὶ τῆς γῆς λέγε, ἀλλὰ ἀντὶ τὸ ἧττον βαρεῖα. ἀλλ᾽ ἐδὲ πενία 

1156 οἷον εἰ ἧττον ἡ ἡδονὴ ὠγαθὸν ἢ ὁ πόνος κακόν, ἔςι δὲ ὠγαθὸν 10 ἁπλῶς αἱρετή, καίτοι αἱρετωτέρα λέγε νόσυ. ἣ ὁδὲ ἐπὶ τῶν 
11. ἢ ἡδονή, ὺ ὁ πόνος ἂν εἴη κακόν. ὺ ε ὁ ἄσωτος μᾶλλον δοκεῖ τορέτων “ὃ αἱρετώτερον κυρίως, ἀλλ᾽ ἀντὶ τῷ ἦττον φευκτῶ. πρὸς 

ἔλθερος εἶναι ἢ ὃ ἀνελεύθερος σώφρων, μή ἐςι δὲ ὁ ἄσωτος ἢ ἦν κατασκευήν, ὡς εἶπεν, ὁ τόπος χρήσιμος, ὑκέτι δὲ ὼ πρὸς 
ἐλεύθερος, ἐδ ἂν ὁ ἀνελεύθερος εἴ εἴη σώφρων. ἰά. 1Ν. ἀνασκευήν" ὁ ὃ ἀληθὲς ὃ εἴ τι , μὴ ἐπιδέχεῦ νὰ μᾶλλον ἢ ὃ 

πὰ τρᾶς φησὶ ᾧ τύτυς εἶναι τὺς τόπες, ἀνάλογον ἔχοντας τὸῖς ἥττον, τῶτο μὸν ἁπλῶς εἶναι, ἢ εἴ τι μὴ ἁπλῶς ἐςί, τῦτο ἡ 

“ τρισὶ τοῖς ἑτέροις ῥηθεῖσιν ἀπὸ τῶ μᾶλλόν τε ἢ ἧττον" τῷ 75 15 μᾶλλόν τινος ἢ ἧττον εἶναι" ὅτε Κ ἡ ἡ ὀσία ἃ ΘΗ δα 
πρώτῳ ῥνηθότι τῶν ἀπὲ τῷ μᾶλλον, δι᾿ ᾧ ὑπάρχειν ἕν τι ἑνὶ ἐδει- ἐπιδέχε,, ὅτε τῶν ποσῶν τι, ὡς ἐν Κατηγορίαις δέδεικἢ).. 
χνύετο, ὅτι ἢ τῇ ἐπιτάσει αὐτῦ ἡ ἐπίτασις, ὑκ ἴξι ἃ πρὸς ἀναλο- [ἃ ἦν τῶν τουίτων παραδειγμάτων συνάδυσιν οἱ τόποι, καὶ μὲν πὶ 
ον ἀπὸ τῷ ὁμοίω" δεῖ Κα γ5 ὃ δερινύμενον ἐν τοῖς ἀπὸ τῷ ὁμοίν πάντων εἰσὶν ἐληβᾶς: διὸ χρὴ ὡς πιθανοῖς αὐτοῖς ἀλλ᾽ ὑχ ὡς 
τόποις διὰ τὸ ὁμοίων - τὰ ὅμοιον δευινύναι, ἐκ ἔςι δὲ “ὁ διὰ τὸ μᾶλ- ἰχὺν ἔχυσι χρῆως. ἡ δὲ πιθανέτης αὐτῶν τῆς κατασκευῆς ἐςὶν 
λον ὑπάρχοντος ἢ ἧττον δειινύμενον διὰ τῦ ὁμοίως ὑπάρχοντος 20 ἣ ἐχρήσατο αὐτός" ’ εἰ δ ὃ ὅλως, τυτέσιν ἁπλῶς, ἀδύνατον 
δεονύμενεν" ὦ ὃ ὃ μᾶλλον τῷ αὐτῷ ᾧ ἧττον ὑπάρχον ἢ ὁμοίως ὑπάρχειν τοί, τῦτο ὅτε κατά τι ὅτε ποτὲ ὅτε πῶ οἷόν τε ὑπάρ- 
αὐτῷ ὑπάρχοι ἄν. ἰὰ, ἴν. χειν αὐτῷ, εὔλογον δοκεῖ ὃ κατά τι ἢ πῶ αὶ ποτὰ ὑπάρχει τοί, 

152 δύο τόπυς παραδίδωσιν ἐκ : τῆς ἄλλυ ἄλλῳ προρ)έσεως κα- τῶτο ἢ ἁπλῶς ὑπάρχειν. αὶ μὴν ἀληθὲς τῦτο" ὁ δ ἱπῷ τῇ 
25. πασκευαςικὺς μόνον. ἔςι δὲ ὁ ἅ πρῶτος αὐτῶν τοῦτος" ὃ προς ἀντιςροφῇ “ὃ ἁπλῶς ὑπάρχειν, ἀλλὰ “ὁ δύναθχ, ὑπάρχειν, ὅ ἐςιν 

ςφεθέν τοι τοιόνδε αὐὰὸ ποιεῖ, μὴ πρότερον ὃν τοιῦτον, αὐὸ πολυ 25 ἀληθές. ἰὰ, 19. 
πρότερον τοιῶτόν ἐςιν... δῆλον δὲ ὡς χρὴ ἐπὶ τῶν φύσει ἀλλ᾽ καὶ χῷὶ τὴν λέξιν τὴν “ἁπλῶς δ᾽ ἐκ εἰσί ὁ "φύσει" περισσῶς 1155 
νόμῳ τοὶ ἢ συνθήκη τοκῦνδε χεγομένων χρῆν τῷ τόπῳ" ἡ δ πρόσκει- ἔςι 75 αὔταρκες “ὃ ἁπλῶς δ᾽ ἐκ εἰσὶ σπυδαῖοι ῥηθέν. δ᾽ 
ὀγχία ταῖς ἕνδεκα ἐγκίαις ἐκ ὅσα ἤδη Ἐρσανσα λίτραν. ποιεῖ ἰά, Ρ. 118. 
αὶ μὴν διὰ τῶτο ἔςιν αὕτη λίτρα. αὶ Χὲ ὀγκία ἡ ἡ λίτρα κὶ συν- «λίμνες ἐν τῷ δευτέρῳ τὸς πρὸς “ὁ συμβεβηκὸς τόπος, ἴδ. 
θῴορ" ἄλλη γῆν. παρ᾽ ἄλλοις ὕγμία τε ἢ λίγρα. ἣ διὰ τῦτο ἡ 30 δι᾿ ὧν δυνησόμεθα ἡ ἣ κατασκευεζεν τι ὡς συμβεβυριὸς ἄλλο ἢ 
ἐγχία αὶ λίτρα, ὅτι συντελεῖ πρὸς “ὃ λίτραν “ὃ ὅλον εἶναι, ἡὶ τὰ οἷς ἄλλῳ ἁπλῶς ἢ ἀνασκευάζειν ᾧ ὅτι μὴ συμβέβηκε “ὃ λεγόμενον 
ρακί αἱ ἕνδεκα ὠγκίαι, ἀκέτι πρὸς “ὁ βαρυτέρας τὰς ἕνδεκα συμβεβηκέναι δεμινύναι, ἐν τᾷ τρίτῳ τόπυς ἐκτίθεἢ) δι᾽ ὧν δυ- 
ἐγκίας γίνεῶχ, συντελῦσιν αὖ. ὁ κα ἢ) βαρὺ παρ᾽ αὐτῶν εἶχον, νησόμεϑα περὶ τῶν συγκριτοκῶν προβλημάτων διαλαμβάνοντες 
ἃ δὲ βαρύτερον παρὲ τῷ προςιθεμώυ. διὸ ἐπεὶ “ὃ ὅλον βαρύτε- ἐπιχειρεῖν ὺ δεικνύναι ἢ μᾶλλόν τι ὑπάρχον ἄλλο ἄλλῳ ἢ ἢ ἧττον. 
ρὸν γίνεῦ τῇ τῆς ὀγκίας προυέσει, ἀνάγκη α ἢ αὐτὴν βαρεῖαν εἶναι, 35 εἶεν δ᾽ ἂν ἡ ὅτοι οἱ τόποι ἀπὸ τὸ συμβεβηκότος, ὡς ἢ αὐτός γε 
εἷς δείκνυσιν ὁ δεύτερος τόπος. ὅτω ἡ Πλάτων ἔδειξε τὴν ψυ- φθάσας ἐν τῷ πρώτῳ Τοῖς ἀπὸ τῇ συμβεβυρότος προβλήμασι 
χὴν ζω. ἰά, ρ. 111. συνέταξε πάντα τὰ ψ σύγκρισιν λεγόμενα, προα)εὶς μι" “ὃ περὶ 

"54 ὡς λέγομεν ἐπὶ τῆς ἀγκίας, ὅτω δεικνύοιτ᾽ ἂν ἕκαζον τῶν τὸ συμβεβηκότος εἰπεῖν '(ρ. 102 ὁ 14) “προσκείδϊωσαν δὲ τῷ 
ἊΣ λεγομένων ἀδιαφόρων τε ὺ προηγμένων ὑπὸ τῶν νεωτέρων αἱρετόν συμβεβηκότι ἢ αἱ πρὸς ἄλληλα συγκρίσεις, ὁπωσῶν ἀπὸ τῷ 

τε ἃ ὠγαθόν" ἕχαςον ἡ αὐτῶν προςιθέμενον τῇ ἀρετῇ “ὅλον αἷρε- 40 συμβεβηκότος λεγόμεναι." ἢ ἄλλως δῆλον ὅτι σύγκρισις ἐν 
τώτερον τῷ σπυδαίῳ ποιεῖ... εἰπὼν δὲ εἰ “ὁ προς εθέν τινι μᾶλλον͵ μόνοις γίνεῦ τοῖς συμβεβιριόσιν" μόρον δ μᾶλλον ἡὶ ἥττον ὑπάρ- 
αὐτὸ τοιῦτον ποιεῖ, προσέθηκεν “ὁμοίως δὲ ὺ ἐπὶ τῶν ἄλλων," ὅτι μὴ χεῖν δύναταί τισι “ὃ συμβεβηκός" ὅτε 55 “ὁ γώος οἷόν τε τῷ ἃ 
μόνον ἐπὶ ποιῶ τῦτο ἀλλὰ ὺ ἐπὶ ποσῦ " εἰ γδ προς εθὲν μεῖζον! αὐὺ μᾶλλον τῷ δὲ ἧττον ὑπάρχειν τῶν εἷς προσεχῶς ὑπάρχει, ὅτε ὃ 
ποιεῖ, ἡ αὐὸ ἐν μεγέθει, ᾧ εἰ πλεῖον, ἡ αὐὸ ἐν πλήθει. ἢ εἰπὼν “εἰ ἴδιον ὅτε ὁ ὁρισμός" “ὁ δὲ συμβεβηκὸς τῷ ἔξωθεν εἶναι τῆς τὸ 
πρὸς αὶ ὑπάρχον προς θέν τι μᾶλλον ποιεῖ τοιίὥτον᾽ ὡς ἐπί τινος ἑνὸς 45 πράγματος ᾧ συμβέβηκεν ὀσίας, οἷόν τε ἢ μᾶλλόν τινι ἢ τισὶ ὦ 
ᾧ ὡρισμένως, προσέθηκε “ἃ “ὁμοίως δὲ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων; δεικνὺς ἦττον ὑπάρχειν ὸ αὐτό, ᾧὶ ἄλλο ἄλλυ μᾶλλον ᾧ ἄλλυ ἄλλο ἦτο 
ὅτι ἐκ. ἐπὶ τύτῳ μόνου τῷ μᾶλλον τοιέτυ γενομένυ πρόεισιν ὁ τός τον, ὅπυ γε ᾧ κατά τι. ὕχη δὲ τοῖς συγκριτυκοῖς προβλήμασιν 
πος, ἀλλὰ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ὅτως ἐχόντων. ἰὰ, ῥ. 112. ἔςι ἢ ἢ κῷ φιλοσοφίαν πᾶσαν ὑποβεβλημόη" ἡ 2) »'' τὴν ἦθι- 
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κήν... αὶ μὴν ἀλλὰ ἡ χ τὰς ἄλλας ἐπιξήμας τε ἡ τέχνας τῶτο ποεῖν, μὲὴ ὑπάρχειν ἧς δεικνύναι, ἀλλὰ τ Αὶ ὑπεροχὴν 
εὑρεῖν ἔςι τινὰ συγκριτικῶς ζηπτύμενα.» μυσικὸν δ πρόβλημα τῷ δὲ ἄλλα γον ὺ δὲ ὁ δείξας τι ὠγαθὸν ἤδη ᾧ. αἱρετώτερον δέ- 
ποτέρα ὀξυτέρα ἀβμόπία; ἣ Δύδιος ἢ Φρύγιος" ἀλλὰ καὶ . ὃ τῶν δειχεν, ἂν μὴ δείξη καὶ ὶὶ ὅτι μᾶλλον τῦτο ἐνὸν τύτα ᾧ ἔυνγς 

μέτρων κάλλιον εἶναι “ὃ ἡ ἴδω ἐπὶ ̓βυϑρεῆς ὕλης ἂν τις ζητήσειε... νεῖ. ἰά. ῥ. 117. ᾿ 

. κατηγορίαι δὲ ἐν αἷς ἐσὶ τὰ κ᾿ σύγκρισιν ζητιίμενα, ἐννέα δοκῶσιν 5 ἀλλ᾽ Ὧν ἐφ᾽ ὧν διαφωνέν δόξει" δυναῦ ὃ ὅλο ἄλλυ βε- 1166 
εἶναι" χ᾽ δ τὴν ὠσίαν μόνην ὶ δοκεῖ συνίςαὩς, συγκριτικὰ προ- βαιότερον εἶναι, ἧττον ὃν αὐτῶ πολυχρόνιον, ὡς ἐπιήμη αἰῶ. "Ὁ 
βλήματα" κτ' ἡ) συμβεβηκὸς ἡ σύγκρισις, ἀσία δὲ ὀδενὶ συμ- σεως" ἡ ὼὰ αἴϑϑησις πολυχρονιώτερον (ἀπὸ πρώτης δ ἡλικίας 

βέβηκε. πᾶσα ὦ ἦν ν σύγκρισις ὑπὸ “ὃ πρός τι" καθ᾽ ἃ δὰ σύγ- αἰδγανόμεθα), ἡ ὴ δὲ ἐ ἐπιςήμη γίνε (ἢ ἐν τελείοις, βεβαιοτέρα μώτοι 
κρισις Ὑἱνεῦ, ποτὲ ἢ κ᾿ δ ποιότης ἐςίν... δέξει δὲ ᾧ κατ᾽ ἐσίαν Ὑνεῦ κα ὺ ϑυσκινητοτέρα τῆς αἰϑήσεως ἐφιν.. διὸ δεῖ καθὸ ἂν ἧ 

γίνεονς, σύγκρισις, ὅταν Ὀπτῶμεν εἰ ἡ πρώτη ἐσία μᾶλλον ἐσία 10 χρήσιμον ἡμῖν μεταχειρίζ εἰἰς “ὃν τόπον. τύτῳ τῷ τόπῳ χρωμέ. 
τῆς δευτέρας. ὧν δὲ ἡ σύγκρισις γίνε, ποτὲ ὶ δύο ἐςὶ κατέ νὰς ἕνεςι δερινύναι αἱρετωτέραν πλότυ εὔκλειαν... ὅπυ ἢ ἦν 

τι συμβεβηκὸς ἐν συγκρινόμενα... ποτὲ δὲ πλειόνων πρὸς πλείω προο)ήκη τινὸς αἱρετῦ γίνεῦ, “ἃ ὕςερον, κἂν ὀλεγοχρονιώτερον ἧ, 
γίνε σύγκρισις κατα τι κοινὸν ὑπάρχον αὐτοῖς... ἄξιον δὲ ζη- αἱρετώτερον" ὅπυ δὲ “ὃ ἕτερον τῷ ἑτέρω αἴτιον, “ὃ πρῶτον παλιν 

τῆσαι τί δή ποτε ἐν τύτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τῶν συγκριτικῶν λέ- αἱρετώτερον, κἂν ὀλυγοχρονιώτερον ἧ... ἢ ὁ μέσος βίος αἱρετυύ- 
γῶν, ἃ πάντας ἐτήρησε τὺς συγκριτικὰς τόπυς εἰς σὰ βιβλίον 15 τερος τῷ ἐν ὑπεροχῇ. λέγεῦ γᾶν “πολλὰ μέσοισιν ἄριςα" μέσος 
τῦτο, ἀλλ᾽ εἶπέ τινας ᾧ ἐν τῷ πρὸ τύτυ " συγκρισικοὶ γ5 ἦσαν οἵ θέλω ἐν πόλει εἶναι." μαρτυρεῖ τύτῳ ᾧ ὃ Εὐριπίδου “ζηλῶ δ᾽ 
τε ἀπὸ τὸ μᾶλλον ᾧ οἱ ἀπὸ τῷ ὁμοίν, ἢ ὃ ἕτερος τῶν ἐκ τῆς ἀνδρῶν ὃς ὠκίνδυνον βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς ὠχλεής. τὸς δ᾽ ἐν 

προσθέσεως δειινύντων, ἢ ἀπὸ τὸ 9 μᾶλλόν τι ἢ ἧττον ἄλλο ἄλλυ τιμαῖς ἧττον ζηλῶ." πολυχρονιώτερον ᾧ μνήμη αἰϑϑήσεως ἢ συγ- 

λέγεϊκ, δεικνὺς ὅτι ᾧ ἁπλῶς. ἣ αὶ πρόκειἢ αὐτῷ ἐν τύτῳ περὶ γενὴς φίλν. ταῖς δ᾽ αὐταῖς ἀφορμαῖς χρωμένυς ἕνεςι “μια 
συγκριτικῶν τόπων λέγειν, ἀλλὰ περὶ συγκριτικῶν προβλημάτων. 2 υϑθν ἄλλὸ ἄλλυ δεικνύναι. 14. 18. 
συγκριτικὰ δέ ἐςι προβλήματα, ἐν οἷς συγκριτικὸν “ὃ ζητύμενόν Ὁ “ὁ φρόνιμος ἢ ὁ ὠγαθός" ἐχ ὡς ἐκ παραλλήλι εἶπεν" ὀπδο 

τε ἢ δεικνύμενον" περὶ ὧν πάντων πῶς οἷν τε αὐτὼ δείκννῶς 7) ἐπ᾽ ἴσης ὁ φρόνιμος κα ὼ ὁ ἀγαθός, ἀλλ᾽ ἐπὶ. πλεῖον ὁ ἀγαθός- ὅδ 

κατασκευαςικῦς ἢ ἀνασκευαςικῶς, ἐν τύτῳ λέγει. εἷς δὲ ἐχρής ὠγαθὸς ἵὶ ἢ ᾧ ὁ φρόνιμος, αὶ μὴν μόνος" ᾧ ὃ ὁ ἀνδρᾶος κα ᾧ ὁ 
σατο τόποις συγκριτυιοῖς ἐν τῷ πρὸ τύτυ, ἐκ ἦσαν. συγκριτιιόν συύΐφρων Μῃ{ᾳᾺ ἴσον ἦν ὃ εἰρημένον τῷ ὁ φρόνιμος ἢ ὅλως ὃ 
τι δεικνύντες, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὑπάρχεν ἢ ἣ μὴ ὶ ὑπάρχον. αὶ ταὐὸν δὲ 25 ἀγαθάς. πᾶς δ) ὁ ἀγαθός, καὶ μόνον ὁ φρόνιμος, ἀξιαπιξύτερος 
ἃ διὰ συγκριτυκῶ τι δεῖξαι ἡ “ὃ συγκριτικόν, περὶ ὧν ἐν τώτῳ περὶ τὰς αἱρέσεις τῷ μὴ τοιίτυ. δυναῦῇ καὶ ὃ, ἂν Κα φρόνιμον κτ' τὴν 
λέγει. ποιεῖ) δὲ τὴν διδασκαλίαν τὴν περὶ τῶν συγκριτυκῶν προ- λογικὴν ἀρετὴν εἰρηκέναι, ἂν δὲ ὠγαθὸν κ' τὴν γ ἠθική: ἰδίως ὃ 
βλημάτων ἢ ἣ τόπων ἐπὶ παραδείγματος τῷ αἱρετῶ, ἐπεὶ σαφεφέρα λέγει τὸς ψ' τὸς ἀρετὰς ταύτας. ̓ἀγαθύς, ὥσπερ πάλιν σοφὸς 
ὕὅτως ἔμελλεν ἡ παράδοσις αὐτῶν ἔσεν, γινομένη ἐπί τινος ὡρισ- τὸς Ψ τὼς λογικαῖς, ὅτι Ψ' ταύτας πρακτικώτεροι τῶν καλῶν" 

ἼΣ δὲ αἱρετώτερον προεχειρίσατο, ἐπεὶ πλεῖςα Ψ φίλοσο- 80 ἡ ἡ ΚΑ 8 φρόνησις κριτυκή, αἱ δὲ τὸ ἤθυς ἀρεταὶ πρακτοιαί.. δ 
φίαν τὰ Ψ' τῶτο Ὀπήματα, ὼ χρησιμωτατη ἡ ὴ Ὑνῦσίς τε ἢ ἐπί- ὃν τὸς ἀγαθὸς δέν πρὸ τ τῶν ἄλλων τιμᾶν αἱρετώτερον, ὅτι τοῖς 

κρισις τῷ τὸ αἱρετωτέρυ ἣ τῷ μείζονος ἢ αὐ ἢ τινος τῶν φρονίμοις ὅτως δοκεῖ. αὕτη δὲ ἡ τὸ φρονίμων κρίσις. ἀλλὰ ἢ ὃ 
τοιίτων. 1ά. Ρ. 114-116. " δεῖν τὰ κοινὰ τῶν ἰδίων προτιμᾶν" ἃ Καὶ Ὁ κοινὸν συνδεῖ, “ὃ δ᾽ 

ἀκολυθία τῷ πρὸ αὐτῷ βιβλίῳ" καὶ ἐν τ περὶ τῶν χρησι- ἴδιον διασπᾷ τὸς πόλεις, ὡς Πλάτων ἢ ὡς Θυκυδίδης. .. πάλιν 
μευόντων τόπων εἰς τὰ τῷ συμβεβηκότος προβλήματα. εοἀ, 35 ἐπεὶ αὶ πάντες οἱ νόμοι ὀρθοί, εἰσὶ δέ τινες ὦ  ἐπαινόμενοι ὡς ὀρθοί, 

Ἀερ. 1845 ἴῃ πιᾶτρ. . οἷον οἱ Δυκύργυ, οἱ Ζαλεύκυ, οἱ ἽΣόλωνος, ὅ ὅταν ἐμφισβητύμενόν 
166 ὀχ ὡς ἐκ παραλλήλν κειμένων τῦ αἱρετωτέρυ τε ἢ βωσί- τι ἦ τῶν ὑπὸ ἡμῶν διωρισμένων, ὃ οἱ ὀρθοὶ νόμοι ὀρίζυσιν αἷρε- 

νος ἀκυςέον" ἐπὶ πλεῖον ἡ) “ὁ βέλτιον τῷ αἱρετωτέρα. “ὃ ἃ 8 τώτερον. εἰ ᾧ οἱ ὀρθοὶ δὲ νόμοι. κζ' φρόνησιν᾽ κεῖνο, ἐκ ἤδη ταὐὸν 
αἱρετώτερον ἐν τοῖς αἱρετοῖς ὶ μόνοις, “ὃ δὲ βέλτιον ᾧ ἐν ἄλλοις" ὑγεϊοϊς, δεῖ “ὃ ὁ φρόνιμος ἣ ὀρθὸς νόμος" ὃ Κα γ5 τῶν νόμων ὧρι 
ᾧ 5 ἐν τοῖς θεωρητικοῖς ὺ φυσικοῖς ᾧ λογικοῖς ἡ ζήτησις τῷ (0 ςαι ᾧ περὶ ὡρισμένων λέγε, τὼ δὲ τῷ φρονίμων ἢ πρὸς τὸς και- 

βελτίονος... “ὃ δὲ “δυᾶν ἢ ἣ πλειόνων" εἶπεν, ἐπεί,. ὡς προειρήκα- ρὲς ἢ πρὸς τὰς περικαίσεις ᾧ πρὸς τὰς τύχας ἁρμόζεῷ, ἢ ἄλλα 
μεν, ποτὲ (ὦ περὶ δύ. ἡ πὶ τὴν σύγκρισιν ζήτησις Ψ ἕν συγκρι- ἐπ᾽ ἄλλων ἐςίν. ὕτως δειχθήσεῦ, τὰ συσσίτια, αἱρετώτερα ἐν ταῖς 

νομένων, ποτὰ δὲ πλώ πρὸς πλείω, αὶ ἑνὸς γ᾽ πλείονα συμ- πόλεσιν δ ὄντα, ἐπεὶ ὀρθοὶ νόμοι οὗ ὡρίκασιν αὐτὼ εἶναι. ἰὰ. Ρ' .418. 

ῳ 

βεβιρώτα, ἣ ἢ πλειόνων κ᾽ πλειόνων" ἑνὶ ὁ γίνεῦ σύγκρισις εἰ ὃ ἡ ἦ τοιῦτον" προσέθηκεν, ὅτι περὶ Κ' ἰατρικῶν τοῖς ἰατρι- (δε 
μὴ κ᾽ χρόνον. ἰὰ. ν. 116. 45 κοῖς ἡ τῇ τύτων αἱρέσει ἐπακολωθητέον, Ἴω δὲ τῶν μεσικῶν τῇ ἢ 

466 ἐπεὶ τὰ συγκριτικὸὶ προβλήματα Δ μόνον ὕπαρξίν τος τῷ μυσικῶ, ἰᾶ. ῥ. 119. 
11. ἀπαιτᾶ ἀλλὰ ᾧ ὑπεροχήν, τῶ ἕ , ὑπερέχοντος καθὸ ἡ ἡ σύγκρισις ἈἈἜπΠλάτων ᾶγῶν τύτῳ χρώμενος. εἧς ὄντι ἐνδόξῳ τἀγαθὸν ἔλδ- 60 

γίνεῦ, τὸ δὲ ὑπερεχομέών, δεῖ ἡ τὸς ἐπιχειρήσεις ἢ τὸς τόπυς γεν εἶναι ὃ πάντα ἐφίε;. ἀλλὰ αὶ Εὔδοξος ἐδείκνυε τὴν ἡδονὴν 1 



ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ. 

δ μέγιςον τῶν ἀγαθῶν ἐκ τὸ πάντα : Κ' τὰ ζῷα ταυτη αἱρεϊο, 

μηδὲν. δὲ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν κοινὴν ὕτως᾽ ἔχεν τ αἵρεσιν. διὰ 
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τοῖς γῦν ῥιγῶσι καθ᾽ αὐτό ἐςιν αἱροὸν ἡ θερμὴ ἐσλής, εἰ δὰ καθ᾽ 
αὐτό, ὁ κῷ συμβεβηκός, καὶ μὴν ὼ δι᾽ αὐτήν ἐςιν αἱρετή, ἀλλὰ 

τῶτο αὶ ὑγίεια δόξης αἱρατυύτερον, ὅτι πάντες ( ἄνθρωποι ὑγιαί- δι᾽ ἄλλο... ἔςαι ὄν ὃ ἢ κὶ συμβεβητὸς αἱροὺν πάντως δι᾽ 
σειν αἱρῶν), κα πάντες δὲ τὴν δέξαν. "4. ἰδ. ἄλλο αἱρετόν, αὶ δὲ δι᾽ ἄλλο αἱροὸν αὶ πάντως ἢ κθ' συμβεβηκός" 

ἐπεὶ δὲ περὶ αἰρετωτέρι ὃν λόγον ἐποιήσατο; ὀκέτι δὲ ἃ 5 δὲ ἄλλο αὶ ὃ αἱρετὰ" πολλὰ τῶν τῇ αὐτῶν φύσει ὠγαθῶν, κῷ' 
22. αὐ πᾶσιν αἱρετυύτερον, ὃ. περὶ τύτυ διαιρεῖ τε ἢ λέγει τὰ συμβεβηὼς δὲ μόνα ἃ δια τι , συμβεβιριὸς᾽ αὐτοῖς ἔχει ὃ αἱρετόν: 

ἁπλῶς εἶναι. αἱρετώτερα τὰ δέ τισιν, ἁπλῶς Αλ αἱρετώτερα ν» ὕὅτως ΟΡ αἱρετὸν γίνεταί ποτε ᾧ πενία κα ὺ νόσος ἢ θάνατος. ὥςε εἰ 
τὰς βελτίος ἐ ἐπιςήμας. οἷον εἰ ἰ βελτίων ἐπιςήμη φιλοσοφία τεκτο- μὲ ὃ καθ᾽ αὐὸ ταὐὸν τῷ δι᾽ αὐὸ μήτε ὃ δι’ ἄλλο τῇ κῷ συμ- 
νικῆς, ὁ ἁπλῶς αἱρετώτερα τὰ κ Πὐλόσοψ αν τῶν »' τεντονκήν" δλδὰ ἐδ’ ἂν οἱ τόποι οἱ αὐτοὶ εἶεν. ἰὰ, ῥ. 121. 

σῷ μέντοι τέκτονι τὰ Ψ ἡξέτοαην τῶν Ψ' φιλοσοφίαν, ᾧ τῇ 9. ἔςι Αἰ ὁ ὅτος ὁ τόπος δυνάμει ὁ αὐὺς τῷ πρὸ αὐτὸ" τὰ διιδὸ 

δεομένῳ τεϊτιηνῆς τινὸς αἱρετώτερον “ὃ τῷ τέκτονι δοκῦν. δύνα- τῇ αὐτῶν φύσει ὠγαθὰ ἢ ἁπλῶς ἐξὶν ἀγαθά, τὰ δὲ ἐπίκτητα δ᾽ 
ταί τις ἢ ὡς τόπῳ χρῆοχ, τῷ ̓ἐριβέῳ εἰς ἐπίκρισιν τῇ ἁπλῶς ὑχ ἁπλῶς ἐδὲ πᾶσν. διαφέροι δ᾽ ἂν τῇ ἐπιβολῇ" ὁ δ διότι 
αἱρετωτέρυ. ἰά, 15. “ἁπλῶς, ἀλλὰ διότι τὴ αὐτῦ φύσει τοιῶῦτον. καθόλι δὲ τὰ ὁ φὺ- 

165 ὃ “ὅπερ᾽ αὐτῷ τῷ κυρίως ἐςὶ δηλωτυκόν, κα δῷ ᾧ ἂν προςεθῇ σει συνεςῶτα τῶν μὴ φύσει ἀλλὰ ἐ ἐπικτήτων τε ὴ Φ' τέχνας ὼ 
ἘΔ ὅπερ “ἃ κυρίως ἐκᾶνο ἕἶαι σημαίνει, οἷον ὅπορ ἄνθρωπος ὁ 15 νενομισμένων. βελτίω" τά τε γδ Ψ' τὰς τέχνας μιμήματα ὄντα 

κυρίως ἄνθρωπος, ἢ ὅπερ ὃν “ὃ κυρίως ὄν, ὴ ὅπερ ἀγαθὸν “ὃ κυ- τῆς φύσεως δεύτερα ἂν εἴη τῆς φύσεως, ἀλλὲ αὶ τὸ κ᾽ ἔθη τε 
ρίως ὠγαθόν. ἢ τῶν κατηγορυμένων δὴ κατ᾽ ἄλλ, ᾧ ἂν “ὁ ὅπερ ἣ συνθήκας ἢ νόμος δεύτερα τῶν φύσει. ἰά. Ρ. 122. 
προφεθῇ, “ὁ κυρίως τῦτο ἐκείνυ κατηγορεϊοὶς σημαίνει, α ὶ ὁ εἶναι δε μέντοι διαςολῆς τινὸς ὁ τόπος. εἰ Κ΄ 5) ἁπλῶς τῆτι6. 
α ὑποκείμενον κυρίως ἐν τύτῳ τε ὺ τῦτο. ἐπεὶ ὃν τὰ γῴη τῶν αὑτῷ φύσει δ αἱρετώτερον λαμβάνειν ἔοικεν, ἀλλὰ μὴ τῷ τὴν 12, 
ὑπ᾽ αὐτὰ κυρίως κατηγορεῖ), ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορύμενα, ἐν τῷ 20 ἐπίκρισιν αὐτῶν ποιυμένῳ, ἁπλῶς ἀληθὴς ὁ τόπος" ἐπεὶ δὲ ἡμα τῷ 
ὅπερ αὐτὰ κατηγορεῖν, λέγε, ἢ τὸ ὑπὸ δ γόος εἶναί φησιν, οἷον ̓  βελτίονι ὺ τιμωτέρῳ καθὸ βελτίων ἐὺ ἢ τιμιώτερος αἱρεὸν 
σὰ χρῶμα ἐν τῷ ὅπερ τῷ λευκῦ κατηγορεῖ), ὺ ἂ λευκόν ἐςιν αἱρετώτερον τῷ αἱρετῇ τῷ μὴ τορίτυ ἢ μᾶλλον ἀγαθόν (τὼ γῶν 
ὅπερ χρῶμα. πάλιν ἃ ζῷον τῷ ἀνθρώπυ ἐν τῷ ὅπερ, ὃς ὃ ἄνθρως- τοῖς θεοῖς αἱρετὰ ἁπλῶς αἱρετώτερα ἡ βελτίω τῶν τοῖς ἀνθρυΐποις 
πος ζῷον. ἐπεὶ ἦν τῶν κατηγορυμένων τὰ αὐτὰ τῶν Κα ὡς γένη αἱρετῶν, οἷον ἀθανασία ἣ ἡ τῶν ὅλων διακόσμησις καὶ ᾧ ἀπάθεια σο- 

κατηγορεῖ, τῶν δὲ ὡς συμβεβηκότα (ὃ ἃ χρῶμα τὸ ὡς 25 φίας ὑγιείας ἀρετῆς πλύτυ φιλοσοφίας, τῶν τοιύότων ἃ τοῖς 
χρώματος λευκῷ ὡς γένος κατηγορεῖ, τὸ δὲ σώματος τῦ ᾿θτ: ἀνθρυίποις ἐςὶν αἱρεταν, εἰ δ᾽ ἡ κρίσις τῷ αἱρεγωτέρυ τῷ πὰς 

- ὡς συμβεβηκός), τόπον τινὰ ἀπὸ τύτυ παραδίδωσιν ἡ ἡμῖν δι᾿’ ὃ μένῳ γίνοιτο, ἀκέτ᾽ ἂν ἁπλῶς ὑγιὴς ὁ ὁ «τόπος εἴη" καὶ ἢδ τὰ τοῖς 

ὰ νύν Ὑριυρίσομεν. ἰά, 15. θεοῖς αἱρετὰ αἱρετώτερα, ἡμῖν τῶν ἡμῖν αἱρετῶν, εἴγε ὠδύνατα Κ 
“δ. “δὲν ἡ) λέγε ὅπερ “ἃ γένος, ὃ μὴ τυγχάνει ἐν τῷ γέει ἡμῖν πολλὰ τῶν ἐκείνοις αἱρετῶν, ἠλιθίων δὲ “ἃ αἱρέϊῶχ, τὰ ἀδύ- 
Ὁ» ἐς ἐσὶ τῷ ὑδὲν ἡ λέγε), ὅπερ ᾧ κατηγορώμενον αὐτῷ εἶναι, 30 νατα. ᾿ διὸ δέοιτο ἂν προυγήκης τῆς δυνατῶν ὄντων ἀμφοτέρων. ἐν 

εἰ μὴ εἴη ὡς ἐν γένει ὃν τῷ κατηγορυμένῳ. 1ά, ρ. 120. διαφέροι δ᾽ ἂν ὅτος ὁ τόπος τῷ ἤδη εἰρημένυ, τῷ “ἢ ὃ μᾶλλον ἂν 
1160 δύναῦ ὦ “ὁμοίως δὲ ἃ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων" πρθσιεείμινον δηλω- ἴλοπὸ, ἢ ὃ φρόνιμος ἢ ἢ ὁ ἀγαθὸς ἀνήρ" (ρ. 116 α 14)... ὅτι ἐν ἐκείνῳ 
71. πιὸν εἶνκι τῦ; ὡς ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἢὶ ἀγαθῶν αἱρετώτερον δ ὡς καὶ ἀπὸ τῷ μᾶλλα αἱρετῷ τῷ βελτίονι ἡ ἐπιχείρησις ἐγίνετο ἀμ- 

ἐν γένει ὃν τῷ ὠγαθῷ τῦ μὴ ὡς ἐν γέει ὄντος αὐτῷ, ὅτως ἡ ἐπὶ φοτέρων ὅ ὄντων αἱρετῶν τῷ αὐτῷ, ἐνταῦθα δὲ ὅταν ἄλλο ἃ ἦ τῷ 
τῶν ἄλλων μᾶλλον ἕκασον ἐκένο ὃ ἐν γόει ἐςὶ τύτῳ, καθὸ ἡ 35 βελσίονι αἱρεὸν ἄλλο δὲ τῷ χείρονι, ὸ τῷ βελσίονι δείκνυἢ αἷρε- 
σύγκρισις αὐτοῖς, τὸ ὄντος ἢ ἐν ἐκείνῳ μὴ ὡς Ὑένος δέ. εἴη δὲ τωτερον, ὡς ἔχει ἡ ἡ ψυχὴ ἡ ὃ σῶμα" αὶ ἃ ἄμφω ἑκατέρῳ 

ὶὶ τὰ ὦ ὡς ἐν εἴδει" ᾧ τὼ εἴδει γ5 ὧν ἐςὶν εἴδη ἐν τῷ ὅπερ Ἀ ΓΗ: αἱρετά. ᾧ ἐκεῖ ἃ ἐζητεῖτο “ὃ τῷ αἰλημνῳ αἱρετώτερον, ἐνταῦθα 
ρεϑ᾽ ὼ Ἂ φευκὲν μᾶλλον “ὃ ὡς ἐν γένει ὃν τῷ φευκτῷ τῷ μὴ δὲ “ὃ ἁπλῶς αἱρετώτερον, ἰ “ὃ τινί,  1ά. Ρ. 123. 
ὡς ἐν γένει ὄντος τῷ απο: ἰά. ἵ». παραδὺς τόπον “ἂν ἀπὸ τῦ τῷ ἢ βελτίονι αἱροτῦ συνιςάντα μον 

"δα ἔςι καθ᾽ αὐὸ Κὶ αἱρεὸν ὃ διὰ τὺ οἰκείαν φύσιν τε ὺ παρε- 40 αἱρετώτερον, ἐπεὶ ̓  πάντως “ὃ αἱρετόν τινι ἤδη ἢ ἴδιόν ἐςιν αὐτῷ 5 

ὅι. σίαν αἱρετόν, γ᾽ συμβεβηεὸς δὲ ᾧ ὡς ἐκ ὄντι τῇ οἰκείᾳ φύσει (ὑγίεια δ αἱρεὸν Κ' ἀνθρώπῳ, ἀ μὴν αὶ Ἰδιόν ἢ ὑγιαίνειν ἀνθρυίτω), 
αἱρετῷ συμβέβηκε κατά τινα περίςασιν εἶναι αἱρετῷ. 14. 15. νῦν ἀπὸ τῷ ἰδίωυ τόπον παραδίδωσι... δοκεῖ δέ μοὶ ἃ βέλτιον ἢ 

66 μόνον δὲ ἐσκαὶ αὐτὰ τὴν διαφορὰν εἶπε κ᾿ ὃν τρόπον τῆς ἐκ- ὃ χέριν ἐν τοῖς ὑμογοῖει λαμβάνειν, ἐπειδὴ ὃ ὴἡ ὶ σύγκρισις ἐν 
35. φορᾶς, ὅτι ἐπὶ δὶ τῷ τῷ. δι᾿ αὐὸ ὶ δι᾽ πόρῳ χρώμεθα, ἐπὶ δὲ τῦἪἨ τοῖς κοινωναίν ἔχωσι πρὸς ἄλληλα. διὸ ᾧὶ εἶπε “Ὁ Κ᾿ ὃ τὰ κοινὰ 

τῷ καθ᾽ αὐὸ αὶ Χ' συμβεβηκός. ἢ ἐπὶ Καὶ τῶν εἰρημένων παρα- 45 ἐν ἀμφοτέροις δὲν διαφέρει," ὡς τῶν τ πα πμν ὀφειλόντων 
δωγμάτων. τῷ τρόπῳ μόνον τῆς ἐχφορᾶς ἡ διαφοραί, ἐπὶ δὲ ἀλ- ἔχειν τινὰ ᾧ κοινά, 4, 15. ' 
λων ἔςιν εὑρεῖν πλείονα κ'' ὃν τῆς ἐκφορᾶς τρόπον τὴν διαφορὰν πάλιν εἰ ζητοῖτο πότερον αἱρετώτερον ὑγίεια ἣ ἰσχὺς ἣ καλ- 116» 
ἐν αὐταῖς. ἔςι δὲ ἃ καθ’ αὐτὰ μῶν ἐςν αἱρετὰ αὶ μὴν δι᾽ αὐτά“ λος, δειινύοιτ᾽ ἂν ἡ ὑγίεια, ὅτι ἐν προτέροις, εἴγε ἡ Κὶ ὑγίεια ἐν 15 

Μπι 

εὐ 
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συμμετρίῳ τῶν πρώτων σωματικῶν δυνάμεων, ὦ ἐςι θερμότης ὁ τόπος τῷ πρὸ ὀλίγα ῥηθώτος (ρ. 116 « 29), ἐν ᾧ ἔλεγε τὰ 
ψυχρότης ὑγρότης ξηρότης, ἐκείνων δὲ ἡ ΠῚ ἰχὺς ἐν συμμετρίᾳ καθ᾽ αὐτὰ δἰρῖτα τῶν κτ' πυ Βίβηθς οἰβιτετεμα εἶναι, ἣ τὰ 

τῶν ἐμδιομέρῶν, νεύρων τε ὺ ἐσὺ ὺ πνεύματος, “ἃ δὲ κάλλος ἐν δὲ’ αὐτὰ τῶν δι᾽ ἄλλα. ἐν ἡκείη ̓  τὰ δι᾽ αὐτὰ αἱρετὰ: τῶν 
συμμετρίᾳ τῶν ἀνομοιομερῶν ἐν ἡμῖν μερῶν, προσυΐπο τραχήλυ δι᾽ ἄλλα ἔλεγεν ἐἰρεηότεβα εἶναι ἡ τὰ καθ᾽ αὐτὰ αἱρετὰ τῶν κῷ 
χειρῶν, τῶν ἄλλων μερῶν, ἃ ὕςερά ἐςι τῶν πρώτων δυνάμεων. 5 συμβεβηκός, τὰ ὠφέλιμα τῶν ἌΜΑ συγκρίνων τοῖς δι᾽ αὐτὰ 

τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ παλιν δεικνύοιτο ἂν ἰσχὺς αἱρετώτερον τῷ αἱρετοῖς (ὁ δ δεῖ τὺς τόπυς ἀπὸ τῶν παραδειγμάτων κρίνειν)" 
κάλλυς. ἰά. Ρ. 124. ἐνταῦθα δὲ τῶν καλῶν ἢ) τιμίων τὰ δι᾽ αὐτὰ “ὃ κάλλιον ἔχοντα. 

4168 «εδὸν ὅτος ὁ τόπος ἐμπεριέχεῦ τῷ ἤδη εἰρημένῳ πρὸ ὀλίγα, ἢ τιμιώτερον ἢ ἐπαινετώτερον αἱρετώτερά φησιν, ὡς ὠμφοτέρων 

ὯΣ πτῷ ἢ δ αὐὸ αἱρεὸν τῷ δι᾽ ἕτερον αἱρετῦ" ὃ 2) τέλος δι᾽ αὐὸ κ' ἐχόντων ὁ δι’ αὐτό, μᾶλλον δὲ τῶν ἑτέρων. τως δ᾽ ἂν διω- 
αἱρετόν, “ὃ δὲ πρὸς “ὃ τέλος δι᾽ ἕτερον" διὰ 7) “ὁ τέλος. διαφέ- 10 φέροι ὅτος ὃ τόπος αὶ ἐκείνω δι᾿ ὃ ἔλεγε ὶ “ὁ φύσει τῦ μὴ φύσει" 

ροι δ᾽ ἂν ὅτι ἐκεῖ αὶ τὰ πρὸς “ὃ τέλος δύνέερνεῖο τῷ τέλει ἀλλὰ ταῦτα γδ ἀμφότερα φύσει. ἰά. Ρ' 126. 
τοῖς δι᾽ αὐτὰ αἱρετοῖς τὰ ὁπωσῶν δι᾽ ἄλλο αἱρετὰ καθόλυ, ἢ μὴ τόπον ἡμῖν παραδίδωσιν ἀπὸ τῶν ἸΡαβϑομόνν: ὃς ᾿ ὅτωρ 170 
δι᾽ αὐὲ τῦτο ὡς ὄντα τὴ αὐτῶν » αἱρετά, διὰ δέ τι ἄλλο" δειχθήσες καὶ αὶ ἐγκράτεια καρτερίας αἱρετώτερον, εἴγε τῇ τῇ Κὶ ἔριρα- ὃ 
ἐνταῦθα δὲ τῶν τελῶν κα ἢ τῶν πρὸς αὐτὰ ἡ σύγνμίσι: ἰά. 15. τείᾳ ἔπε “ὃ νικᾶν, τῇ δὲ καρτερίᾳ ὃ μὴ ὑστᾶνα, αἰρετώτερον δὲ 

(66 δυνάμει δὲ ἡὶ ὅτος ὁ τόπος ἐὺ ἐν τῷ πρὸ αὐτῶ" ἐπεὶ γδ ἣν (5 “ὃ νικᾶν τὸ μὴ ἢ ἡττᾶδι,. Ἂ Ρ. 127. 
23. τελειότατόν ἐςι τέλος ᾧ ὃ τὰ Σ ἄλλα δι ὅσα δοκεῖ τέλη ἄλλων Ἔμδὼ ἡ ἐπιςήμη μὴ τῷ μανθάνειν ὁ ἐκ ἕξιν αἰρετυτόρα ὙΜΈΉΤ5 

εἶναι τῷ τελειοτάτυ τέλυς χάριν ἐςί), ὸ τὰ ἄλλων τινῶν τέλη ἡ ἐπιςήμης, μιᾶς ὅσης δύο ὄντα, ὅτι “ὃ μανθάνειν διὰ τὴν ἐπιςήμο Ὁ 
αὐτὰ τῷ τελεία τέλυς χάριν δηλονότι ὄντα. διαφορὰ δὲ αὐτῶν, αἱρέμεθα. ἀλλ᾽ ἐδὲ εὐδαιμονία μὲ τῶν ἀρετῶν αἱρετωτέρα τῆς 

ὅτι τὰ κὶ ἐγγὺς τῷ τελειοτάτυ τέλυς ἐςίν, τὰ δὲ πόρρω, οἷον εὐσε μενα; μόνης, ἐπεὶ ἐν τὴ εὐδαιμονίᾳ περιέχον ὃ αἱ ἀρεταί... 
εὐδαιμονία ὦ ὁ τελειότατον τέλος, φρόνησις δὲ τέλος καὶ ὼ αὐτὴ ὁ ἡ) συναριθμεῖῆ τοῖς περιέχυσί τινα τὰ περιεχόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν, 
ἄλλυν τοὺς ὅσα, τῆς εὐδαιμονίας χάριν ἐςὶ ᾧ αὐτή" γίνε ὅν ἡ ὡς ἐν τῷ πραίτῳ τῶν ᾿Ἤθικῶν ἐρλθη: ἰά. Ρ. 129. 

αὐτὴ ἡ τὰ δι᾽ αὐτὴν τέλος ἔχοντα τὴν εὐδαιμονίαν. ἀλλ᾽ ἡ :λέγει ὅτι Ἀ ἀγαθόν τι μὰ μὴ ὠγαθῶ ὠδὲν κωλύσει πλειόνων 1114 

φρόνησις ἐγγὺς τῆς τ εἰδαιμοίς ἰά. 15. δὐεθῶν αἱρετώτερον εἶναι... δυνάμει δὲ τ ἕνςασιν ἣν ἡμεῖς 3: 

166 ὀκέτι τῦτο ἁπλῶς αἱρετώτερον, ἀλλὰ τῷ αἱρυμένῳ. σαφὴς εἰρήκαμεν πρὸς “ὃ πρῶτον εἰρημένον, ὅτι τὰ πλείω ὠγαθὰ τῶν 

36. δὲ ὁ τόπος. ἰὰ. ν. 125. 25 ἐλαττόνων ἁπλῶς αἱρετώτερα, τίθησι διὰ τύτων. ἰἃ. 18. 
ἀσαφῶς εἴρη διὰ βραχύτητα, ὁ τόπος δέ ἐςι τοιῶτος " εἰ δύνα) ἕκαςον πλεῖον, ὅτε μάλις  ἐςιν αὐτῶ χρεία." δείκνυσι 1114 

δύο εἴη τινὰ δύο τελιῶν ποιητικά, ὃ “ὃ τέλος βέλτιον ἡ αἱρετώτε- δ τὴν ἑκάςυ δύναμιν ἡ χρεία μάλιςα, ἡ εἰκότως. 1ὰ. 18." 25. 
ρον, ἢ αὐὸ βέλτιον. ὅτως παιδεία γυμνασίων δεικνύοιτο ἂν εἰπὼν “ἐν παντί" ἀσφαλέξερον ἐποίησε “ἃ λεγόμενον προ- 1115 
ἀμείνων, ἘΠῚ γυμνάσια ἕ ὑγμίας ἐςὶ ποιητοιά, παιδεία δὲ φρο- ο)εὶς “ὁ “ἐν πλείςοις." σαφὴς. δὲ ὺ ὅτος ὃ τόπος, .. καὶ περὶ 
γήσεως, καὶ ὃ ἕςν ἡ φρόνησις τῆς ὑγιείας αἱρετώτερον. ἰά. ἴδ. 30 τῶν τελείων δὲ ἀρετῶν λέγοι ἄ, ἄν" ἐκεῖναι δά ἅμα εἰσὶν ἀλλή- 

τοι εἰπὼν διὼ τῇ πρὸ τύτυ τόπου “ὃ τῷ βελτίονες ποιητικὸν τιλὺς λαις, ἀλλ᾽ ἐχὶ ἡ αἱ κῷ ταύτας ἐνέργειαι ἅμα, ἐδὲ ἡ χρεία 

7. βέλτιον εἶναι, ὡς ἀναλογίαν ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν τελῶν καὶ ἢ αὐτῶν. ἰά. Ρ. 180. 

τῶν ποιητικῶν αὐτῶν (ὅσῳ ὃ ἂν ὃ τέλος τῷ τέλυς ὑπερέχη, ὃ τῶν ἀποβολῶν ἥτοι ἐκ παραλλήλ» εἶπε “τῶν φθορῶν-" 117) 
τοσῶτον ἢ “ὃ ποιητικὸν τὸ ποιητικῶ), ταύτῃ τῇ ̓βνιλεγε προρώ- τὰ γδ αὐτὰ ἐπὶ τῶν φθορῶν ὡρμόζει ᾧ ἐπὶ τῶν ἀποβολῶν" ἢ 
μένος τόπον τινὰ ἡμᾶς διδάσκει ᾧ προλιρωμενοι δυνησόμεθα 85 φθορὰ ἅ ἢ ἂν εἴη τύτων ὧν ἐκ ἕξιν ἐπάνοδος ἐδὲ ἀνάληψις, ὡς 
συγκρίνειν τέλος τινὸς ὃ ποιητικόν τι ἄλλω τέλως" πάνυ δ γλα- ἡ ἐπὶ τῶν ςερήσεων, ἀποβολὴ δὲ τύτων ἃ ἢ ἀναλαβεῖν ἀπο- 
φυρὰ ἡ τῦ τόπυ εὕρεσις. φησὶ γδ ὅτι ἐκ τὸ ἀνάλογον εὑρήσομεν βαλόντα παῖλιν οἷόν τε... ἀλλ᾽ εἰ ἐπὶ τύτων αἱ φθοραί, πῶς ἂν 
ᾧ ἐν τύτοις τήν τε ὑπεροχὴν ἢ “ὃ. αἱρετώτερον... αὶ μόνον δὲ ἔτι εἶεν ἀρεταί τινες φθοραί; αὖϑ γδ ἔσον; τῶν ςερήσεων φθαρ- 
εὖρε ὃν τόπον περιττῶς, ἀλλὰ ᾧ ἡρμήνευσεν ἰπχυρῶς τε ᾧ βρα- τικαί͵, ὀχ οἷδν τε δὲ ςερήσεων εἶναι φθοράν. μήποτ᾽ ἦν φθορὼ ἢ 
χέως. ἰά. 15. 40 ἐπὶ τῶν ὠχωρίςων λέγε, ὧν ἡ ἀποβολὴ διὰ φθορᾶς γίνε; διὰ 

116 χορήτεβον. τοῖς ὐμωνι γῦν ν χρῆϑ, τῷ τε καλλίονι ἡ τιμὼ- “ὃ μὴ δυναοζ, αὐτὰ σώζεςχ, χωριωότα τῶν ἐν οἷς ἐςίν (τοιαῦταί 

ὅ1. τέρῳ καὶ ἃ τῷ. ἐπαινετωτέρῳ, ἐν ἃ ὃ τῇ τῶν ἀγαθῶν διαιρέσει τί- εἰσιν αἴ τε ποιότητες κα ὃ ἔξει), ἡ δὲ ἀποβολὴ ἐπὶ τῶν χωρίζεῶ, 
μια Κ' τῶν ὠγαθῶν εἶπεν εἶναι τὰ ἀρχικδτεραν ὡς ϑεὺς Ὑενεῖς ως γάρ, ὁποῖά ἐςι τὰ κτήματα. ἰά. ἴδ. 
εὐδαιμονίαν, καλὰ δὲ κα ἐπαινετὰ τὰς ἄρεταξ ἡ τὸς κατ᾽ αὐτὰς ὅτοι εἰ ὡς δύο τόποι λαμβάνοιτο, εἴη ἂν πρῶτος ὃ λέγων 117) 
ἐνεργείας, δυνάμεις δὰ οἷς ἕνεςιν εὖ ὺ κακῶς χρῆοχ, ὠφέλιμα 45 “Ὁ ἐγγυτέρω τὸ ὠγαθῦ βέλτιον;" ὁ αὐὺς τῷ ἤδη προειρημέψῳ τῷ ἴδ 
δὲ τὰ τύτων ποιητικὰ τῶν ἀγαθῶν ἡ εἰς ταῦτα συντελῶῦντα " νῦν “ᾧ δυοῖν “ὁ ἔγγιον τῷ τέλως" (ρ.116 ὁ 28)" ἴσον γ5 “ὁ ἐγγυτέρω 
δὲ ὴ ὃ καλὸν ἡ “ὁ ἐπαινεὸν καὶ “ὁ τίμιον ἔοικε ᾧ χῷ' τῶν ὡς δυνάί- τῷ ὠγαδὲ ὃ ἔγγων τῦ τέλυς" δῆλον γδ ὅτι τὸ ὡς ὠγαθῦ τέλος 

μεων ὠγαθῶν φέρειν... ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις τίνι διαφέρει ὅτος λέγει. ἢ δὴ τύτῳ ὁ αὐὺς ἔςαι ἣ τῷ προειρημένῳ τῷ “ἔπειτα δὲ 



ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ. 21 

ἃ ὅπερ τόδε τι τῷ μὴ ἐν γένει" (ρ. 116 α 23)" αὶ ὃ τὰ παρα- ὲ γον φιλοσοφεῖν τεὺ θεωρεῖν βῶσων μέν ἐςι τὸ χρημα- 1182 
δείγματα οἷς ἐπ᾿ αὐὸ χρὴ τοιαῦτα εἶναι δοκεῖ" ἡ Ἃ δικαιοσύνη, τίζεοχ, Καὶ μὴν ὶ αἱρετώτερον τοῖς ἐν ἐνδείᾳ ὅσι καὶ μὴ ἡ Ἀναμδοιὶ ας 
φησί, τῷ δικαία ἐγηντεθα τῷ ἐγιδε: τῶτο δέ ἐςιν ὅτι ἡ ̓ὶ δὲ- ἄλλως εἶναι" χ' δὺ ἐν ἀὐχυλην, δεῖ ὙΒΡΝ βιοτήν, ἐὠρετὴν δ᾽ 
καμοσύνη ἐν γένει ἐςὶ τῇ ἀρετῇ ᾧ ὄγαθν; ὁ δὲ δίκαιος ἐκέτι. ἢ ὅταν ἥ ἦ βίος ἤδη. ὅτω δὲ καὶ Ἔ ὰ ὑγιαίνειν τῷ ψιλόσαψεν αἱρετωτε- 

᾿ τῶτον δίκαιον. λέγει ἐν ἔχοντα τὴν δικαιοσύνην, ἀλλὰ δίκαιόν τι,. 5. ρον ἂν οἷ τῷ νοσῶντι. διὸ ἢ ὑχεδέν ω φησι βελτίω Κ εἶναι τὰ ἐκ 

ὃ δύναῦ, θέσει καὶ χ᾽ νόμῳ ὼ ὁ φύσει εἶναι τοιῶτο. ᾧ ὅτω δὲ ἡ δια- περιωσίας, αἱρετώτερα δὲ τὰ ἀναγκαῖα, ὰ χεδύν ὁ ἡ τοῖς βελτίοσι 
φορὰ αὐτοῖς, ὅτι ἡ Κ δικαιοσύνη ἐν γθεὶ τῷ ἀγαθῷ, “ὁ δὲ δίκαιον προρλεὶς ἀλλὰ τοῖς τ γὐλνδ κε τν ὴ ὰ δοκεῖ γα φύσιν εἶναι ἡ 
ὁ πάντως" πῶς ἡ) ἄλλως ἐγγυτέρω ἂν ἡ Σινὰ οδνῃ ληφθείη τῷ τῶν ἐκ περιυσίας αἵρεσις μξ' τὰ ἀναγκαῖα. ἰά. 18. 
ὠγαθῷ, εἰ μή τις λέγοι ὅτι τῷ τέλει κα ὃ τῇ Ἡσδαμυδιο ὴὶ ὅτος δὲ δοκεῖ δὴ παρὰ (ἃ τῆς ἀνδρίας ἡμῖν περιγίνενα, ἡ ἡ ἐκ τῶν κιν- 1188 
ὁ τόπος προείρη, ὡς εἶπον. εἰ δὲ εἷς εἴη ὁ τόπος, λέγοι ἂν δι᾽ 10 δύνων σωτηρία, ἤββε δὲ τῆς διιαιοσύνης ὃ ὃ τὸ ἴσυ διανεμητικοῖς 16: 

αὐτῷ ὅτι “ὁ ἐγγυτέρω τῷ ὠγαδῶ βέλτιον: ἐξηγώμενος δὲ πῶς εἶναι, τύτων δ᾽ ἡ ' σωτηρία παρὰ τῆς ἀνδρίας γινομένη δύναἢ 
ἐγγυτέρω εἶπε, προσέθηρα “ ὁ ὃ ὁμοιότερον ὃν τῷ ἀγαϑῷ" Δ αὶ παρ᾽ ἄλλων ἡμῖν περιγίνενχ,, μὴ ὅσιν αὐτοῖς ἀνδρείοις, “ὁ δὲ 
ὅτως ἐγγυτέρω καὶ ἡ ὁμοιότερον αὐτῷ εἶναι τῶτο αἱρετώτερον. εἰ δὴ διανεμητικοῖς εἶναι τῇ ἴσυ χωρὶς τῆς οἰκείας δικαιοσύνης ἐκ ἄν 
τῦτο εἴη λέγων, τὰ παραδείγματα αὐτῷ δύο εἶναι, ἣ ὅτι μ ἡ δι-ὀ τινι κεῤηδοσο! διὸ αἱρετωτέρα ἀνδρίας δικαιοσύνη. 1ὰ. . 0. 185. 

καιοσύνη ὁ ὁμοιότερόν ἐςι τῷ ἀγαθῷ, τυτέςι τῇ εὐδαιμονίᾳ, ἣ “ὃ 15 αὶ μόνον δὲ ἐπὶ τῆς ἰδί ἵως δυναμεως λεγομένης τῦτο, ἀλλὰ τι8ι. 
δίκαμν πρᾶγμα, ἢ ὁ δίκαιος" ὰὶ δ ὑὐδὲ εἶπε ΕῚ ὶ ἐγγυτέρω ὠγαθῶ ὺ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὠγαθῶν, ἃ ἔθος αὐτῷ δυνώμεις λέγειν, ὅ ὅμοιος 
ὸ ὃ ὁμοιότερον (ἢ ὠγαθῷ, ἃ σημαίνοι ἂν ἃ κυριώτατον τῶν ὁ λόγος" ὑδὲν » αὐτῶν αἱρετόν ἐςι χωρὶς φρονήσεως. ἰά. 15. 
ὠγαθῶν. ἔτι ὁ Τ' τῦτιν τόπος ἐςὶν ὠπὸ τῆς πρὸς τὰ ἄλλα, ἐπεὶ ἡ οἰκεία ἀρετὴ ἑκάςυ ἀκρότης ἐςὶ αὶ τελειότης τῆς1182 

ὡγαθὰ. Πὲς ὕτως ἂν δεικνύοιτο ᾧ ἀρετὴ εὐτυχίας αἷρε- οἰκείας φύσεως αὐτῶ, πᾶν δὲ αἱρετυύτερον τέλειον ὀπκιῦς εἰκέ. 5. 
τὠτεριν (ἐγγυτέρω γδ ἢ ὁμοιότερον εὐδαιμονίᾳ) αὶ εὔκλεια ἡδο- 20 τως τῶν ὑπὸ “ὃ αὐ εἶδος ᾧὶ τὴν οἰκείαν ἔχον ὠρετὴν αἱρετώτερον 
νῆς᾽ ὁμοιότερον γδ τῷ καλῷ. ἰά. Ρ' 181. τὸ μὴ ὅτως. 1. ν. 186. , 

4175 δεῖ τὴς λέξεως ὠκύειν τῆς" τῷ ἑτέρη ὄντος ὶ ἀγαθῦ μὴ ἐπεὶ τὸ ὠγαθὰ πολλαχῶς λέγεδ, ἡ τὰ Κ' αὐτῶν τῇ πε ἢ 
1. ὁμοίω. δέν ὡς λεγύσης ἃ “μὴ ὁμοίων δέ" ἀντὶ τὸ μὴ ἐπ’ ἴσης δὲ παρυσίᾳ ὠγαθὸς ποιεῖ τὸς ἔχοντας αὐταί, ὡς αἱ ἀρεταί, τὰ δὲ ὅ, 9 

ὁμοίων" ὅτω ἡ ὃ βιομτῖν σωζοιτο ἄν. ἣ δυναῦ ὶ ἁπλῶς ὡἧς πλῶτος εὐγένεια ἡδονή, τὰ τοιαῦτα αἱρετώτερα τῶν ὠγαθῶν 
εἰρῆοχ, ᾧ 7) ἐπὶ τῷ ἐπιφερομένυ ἐχ ἧττον λέγει “ὃν ἵππον τῷ 25 ἃ ὠγαθὺς παρόντα πομῖ. ἰ4, 10.᾽ 
ἀνθρώπῳ ὅμοιον εἶναι τῷ πιθήκυ, ἀλλὰ “ὃν Κα πίθηκον ἐπὶ τὰ γε- ὥσπερ “ὃ αἱρεὺν ἐν τῷ πρὸ τύτυ ἁπλῶς ἀπὸ τῶν πτώσεων 1184 
λοιότερα ὅμοιον, ἐν δ᾽ ἵππον ἐδ’ ὅλως ὅμοιον. ἰὰ. Ρ 182. ἢ τῶν συςοίχων ἔδειξε δεν δυνάμενον, ὅτω ἡ ὃ αἱρετώτε- “Ὁ 

1175 εἰ δὲ ̓Οδυσσεὺς ἠρέμα εἴη τῷ Νέςορι ὅμοιος, ὄντι τῷ ἐφ κοινοὶ 7) οἱ τόποι ἢ, τοι, ὥσπερ ᾧ οἱ ἀπὸ τῶν ἐμ το τε 

34. ̓Αχβλέως βεΐτίον, ὁ δὲ Αἴας σφόδρα ΤΥ ̓Αχιλλεῖ, ὑκ ἤδη ἢ φθορῶν ἐδείχθησαν. .. ἵμπαλιν δύνα καὶ ἢ ἄλλος 
Οδυσσεὺς βελτίων ἂν εἴη τῷ Αἴαντος" ὅτος μώτοι διὰ τὸ πα- 30 τόπος ὁ ὁ ἀπὸ τῶν πτώσεων, ἄλλος δὲ ὁ ἀπὸ τῶν πραΐξξεων ἢ Αἰ τὴ 

ρκδείγματος ὡς βελτίονα “ὃν ᾿Αχιλλέα τῦ Νέξορος λαβὼν ὅτω ὁ ἀπὸ τῶν ἔργων" ἡ γ αἱ χρήσεις κυρίως λέγον; τῶν χρησίμων" 
τὸὺν σύγκρισιν πεποίη!). δεῖ δὲ λαμβανεδκς, τὰς ὁμοιότητας καθ᾽ τοὺς δ χρῆσις ἡ χρῆσις » ἐνέργεια, γάρ ἐςί τις ἡ περὶ “ὁ χρήσιμον 
δκέτερον τῶν πρὸς ἃ ἡ ὁμοιότης ἔχει τι ἀγαθόν. 1, 15. ὸ χρησίμε. χρήσιμα. δὲ λέγεῦ τῶν ἀγαθὸν ἰδίως τὰ ὀργανικά, 

{71} ὶ ἐ ὃ βέώδιεω, δὲ τῶν ἔν τινι γένει τῷ βελτίςυ τῶν ἐν ὧν ὃν αἱ χρήσεις αἱρετωτεραι, ὺ αὐτὰ αἱρετώτερα. ἰά. ἱδ. 

35. ἄλλῳ γέει βέλτιον, ᾧ ἁπλῶς ὃ γένος τῷ γέυς βέλτων ἔς αι. 35 ἔτι εἴ τινος τῷ αὐτὸ ὃ Καὶ μεῖζον ἀγαθόν ἐς! ἃ δὲ ἔλαττον, 18) 
ἔς. δὲ τῶτο ἀντιςροφὴ τὸ πρώτυ τόπε" εἰ γ5 ὁ ἄριςος ἀνὴρ αἱρετώτερον “ὃ μεῖζον, ὡς ὃ τὸ μείζονός τινος μεγέθς μεῖζον ὺὴ Σ 
τῆς ἀρίςης γυναριὸς βελτίων, ἢ ἀνὴρ γυναικὸς βελτίων, ἡ εἰ τῶ ἐλαττονός ἐςι μεῖζον... ϑτως δειχθήσεϊ͵ ἀρετὴ ἡδονῆς αἷρε- 
ὁ ἄριςος ἄνθρωπος τῷ ἀρίςυ ἵππυ βελτίων, ὼ ἄνθρωπος ἵππα τωτερον, ἐπεὶ τῆς ὑγιείας, ζξξι τῆς ἡδονῆς αἱρετώτερον, ὑπερέχει 
βελτίων. ἐνίξαιτο δ᾽ ἄν τις τῇ ἀντιςροφῇ, λέγων ἐν Καὶ ἄριξον τῷ αἱρετῷ, ἰ4. ρ. 187. 
θάνατον τῷ ἀρίςυ περιπάτυ βελτίονα εἶναι, ἰὶ μὴν ᾧ ἁπλῶς 40 οἷον ἐπεὶ πλύτυ ἀρετὴ ἢ ὑγίεια αἱρετωτέρα, πλείων δὲ ἢ 118) 
Θῴατον περιπάτυ αἱρετώτερον. ἢ ἐκ ἕςιν ὁ ἄριςος θάνατος τῆς ἀρετῆς ὑπεροχὴ ἣ ἡ τῆς ὑγιείας, ἡ ἀρετὴ τῆς ὑγιείας αἱρετω- 
ἐν οἴδω τῷ θανάτῳ, ὡς ἄριςος ἄνθρωπος ἐν εἴδει τῷ ἀνθρώπῳ. τέρα. ἰάὰ. ῥ. 188. 
14. ν. 188. ἐκ ἔςιν ὁ τόπος ὅτος ὁ αὐὺς τῷ, πρὸ ὀλίγω εἰρημέψῳ ( (ρ' 11818ὲ 

186 χρὴ μεμνῆρ, ὅ ὅτι ἔνδοξοι κα ἢ πιθαναὶ ἐπιχειρήσεις εἰσίν. δὲει- «16) τῷ “ᾧ ὃ μὴ ἔτι δα. ἄλλυ πορίσαδ, καὶ ὃ ἔςι ᾧ παρ᾽ 
Αι χνύοι δ᾽ ἂν τις ὅτω αὶ “ὃ χρῆσαι τῷ δανεῖσαι αἱρετώτερον" ἡ Κὶ γ5 46 ἄλλυ" ἐκεῖ κα Σὲ ὃ μὴ ἔςι παρ᾽ ἄλλυ πορίσαχ, ἀλλὰ δι᾽ 

χρῆσις πρὸς τὺς φίλως, “ὁ δὲ δανεῖσαι πρὸς τὺς τυχόντας. ᾧ “ὃ αὐτῶ μόνον, ἐνταῦθα δὲ ὅ αἴτιος αὐὸς μᾶλλον ἢ ὃ ἕτερος" ὦ 
διδάσκειν τῦ ἐπιδείκνυωᾳ " διδάσκειν Κὶ 5) τὺς φίλως αἱρόμεθα, 5 τῷ δυναμένυ δι᾽ ἄλλυ ἐςὶν ἃ αἱρόμεθα μᾶλλον τῶν δι’ αὐτῶν 
ἐπιδείκνυδχ, δὲ ἡ τοῖς τυχϑσιν. ἰὰ, ρ. 184. ἡμῶν. ἰὰ, 10. 

Μιὰ 2 



216 ἫΞ ΕἸΣ ΤΟ, 

1182 ἐκ ἐπὶ πίνων δόξει ὁ τόπος βόα, εἶναι" καὶ ἢ ἐπεὶ ἐλευ- περὶ τῷ μᾶλλον ἢ τῷ μείζονος ἢ ὅλως τῶν ἐν συγκρίσει 19 
τ: θεριότης ἡ ἡ μὲ πλύτυ αἱρετωτέρα τῆς μα ἰχύος ἐλευθεριότητος, ᾿ παραδὰὺς ἡμῖν τὸς συγκριτικὸς τόπυς ἐπὶ ὑρισμών τούς (ἐπὶ ὃ 1Σ 
ἤδη ᾧ λεῖος ἵ ἰχύος αἱρετώτερος. ἐδὲ ἐτῶν ἐπεὶ ἰχὺς μξ' ἀν- τῶ αἱρετῶν)... δεῖν φησὶ τὸς συγκριτικὺς τόπυς, ὡς ἐδήλωσε τῇ 
ρίας αἱρετυύτερον ἣ πλῶτος μὲ' ἀνδρείας, διὰ πῦτο ἊΣ ἰχὺς προολέσει. τὴ περὶ τῷ μᾶλλον ἢ μέζιν, ὡς καθολικωτέρυς λαμ- 
αἱρετώτερον πλώτυ. τὸ ἡ ἂν ὃ αὐὴ τὸ αὐτῷ ἧττον αἱρετώτερον 5 βάνειν" ὅτω » λαμβανόμενοι πρὸς πλείω χρήσιμοι ἔσον), ὴ καὶ 

ᾧ μᾶλλον, εἴγε ἐπὶ ' τῆς ἐλευθεριότητος ὁ πλῶτος τῆς ἰχύος, μόνον πρὸς τὰ αἱρετὰ ἡ φευκτά, πρὸς ἃ νῦν αὐτοῖς κεχρήμεθα. 
ἐπὶ δὲ τῆς πέμϑῦι ̓ἰχὺς αἱρετωτέρα τὸ πλότυ" ὅπερ ἄτοπον. ἰὰ, Ρ. 142. 
ἀλλ᾽ ἐδὲ εἰ ἰσχὺς μξ' ἀνδρίας αἱρετώτερον ἢ μι σωφροσύνης, ἤδη ἂν δὴ εἴπωμεν ἀντὶ τῷ φύσει ἀγαθόν “ὁ Φύσει τοῶτον τῷ 1195 
ὴ τῶι «σωφροσύνης αἱρετωτέρα. αἴτιον δὲ τῦ μὴ ὴ ἐπὶ πάντων μὴ ὶ φύσει τοαίτυ μᾶλλον τοιῦτον, καθόλν τε ἐποιήσαμεν τἂν τόπον, μὰ 
ἀληθὴ γίνε, “ὃν τόπον, ὅτι ἐπὶ πολλῶν “ὃ κοινὸν ᾧ ἡ προοήκη 40 ἢ χρῆνχ, αὐτῷ πρὸς πάντα δυνησόμεθα ἐν οἷς ἐςὶ “ὁ φύσει ἢ “ὦ 
γίνε τῷ ἑτέρῳ τῶν προσιθεμένων ἢ ἣ χρῆ ἢ ἢ ὅλως ἐςὶν αὐτῷ μὴ φύσει. ἰὰ. Ρ 148. 

συνεργόν" διὸ ἐκ ὄντος αὐτῷ αἱρετωτέρυ, ὅ ὅμως “ὁ ὅλον αἱρετώς- τῷ τόπυ τὸ λέγοντος, εἰ ὃ καὶ ἀγαθὰ τινὸς μεῖζον εἴη γε ῦϑὲ 
τερον Ὑἱνε τῷ τ ὃ πλείτῳ ἡ ἡ ἐλευθεριότης χρὴ, μὴ χρω- θόν, ἃ δὲ ἀγαθὸν ἢ εἴ μηδενὸς ὃ ὠἀγαθῶ μεῖζον, αἱρετώτερον ἢ" 
μένη τὴ τῇ ἰχυύϊ χῷ' τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν, πάλ δ τῇ ἰσχύϊ ἡ “ἃ ὠγαθῷ τινὸς μεῖζον. αὶ καθόλε ἐςὶν ὅτος ὃν ἐκτίθε - δυνά- 

ἀνδρία, μὴ χρωμένη τῷ πλότῳ, αὶ ἡὶ ἰχὺς τῇ Καὶ  ἀνδρίῳ συνερ- 15 μεθα ἡ δι’ αὐτῷ ἃ θερμότερον ἄλλο ἄλλι ὃν δευινύναι ἢ γω- 
γός ἐςι, τὴ δὲ σωφροσύνη ἐδαμῶς. διὸ ὼ αὐὸς εἶπε δεῖν εὐλα- χύτερον ᾧὶ ἄλλα μυρία, τῷ “ὃ τοιῦτο πολλοῖς ἐφαρμόζειν, κα ὴ μὴ 
βῶακ. ἰὰ, (6. τοῖς αἰβετοῖς μόνοις. ἔοικε δὲ ἄλλος τις παρὰ τὺς εἰρημένους ὁ 

8:  τῶτο προδηλότατον ἢ τὶ ἐπὶ μεγεθῶν τε ὺ ἀριθμῶν ἐςίν. τόπος ὅτος εἶναι, ἂν ὅτω τις αὐτὸ ἀκύῃ" “ὁ 2) θερμόν, εἰ τῷ 
11. ἐλαττοῦ δ τὰ δέκα ἢ τῇ τῶν τριῶν κΚ;τῇ τῶν πέντε ἀφαιρίς. ΜΝ ϑερμῶ θερμότερον, μᾶλλον » θερμόν, κα ἢ ὃ τὸ μᾶλλον γλυ- 

σει" ἀλλ᾽ ἐχεδὶ μᾶλλον ἐλαττῦῦ τῇ τῶν πότε ἀφαιρέσει ἣ τῇ 20 κέος" ὁμοίως. ἡ ἐπὶ ψυχρῶ ἢ ποιρῶ ἢ τῶν τοιύτων. ἰά. ἴδ. 
τῶν τριῶν, τὼ πώτε τῶν τριῶν πλείω. ἰά, φῬ. 189. ὺ δ ῬΑ τοιῦτον Σενδαώτειε τῇ «ἰρετυίτερον, ἁρμό- 119 1194 

18. ὡρίσατο ᾧ “ὃ ἠρὸς δύξαν αἱρετόν" ὃ γδ μηδενὸς συνειδότος ζον ᾧ ἐπὶ λευκῦ ᾧ γλυκέος ἢ κακῦ ᾧ τῶν τοιότων. ἰά. 15. 

31. μὴ ἂν σπυδάσαι τις ὑπάρχειν αὐτῷ, τῶτ᾽ ἔςι ὃ διὰ δόξαν αἷρε- δυναῇ καὶ ᾧ ἀπὸ τῷ τελευταίω εἰρημένα τόπυ ὅτος μετενηνέχθαι, "95 
τόν. ἰᾷ, ἰδ. τὸ “ἔτι εἰ ὃ ἡμαίωι δερινύναι φευκτόν." ἰά. Ρ. 144. 

8. ὅθεν εἴη ἢ ὃ “ἄγνωςον μηδὲν ἔχοιμι καλόν." ὁμοίως δ᾽ 5 ἴσως κα παραδέδωκε τῦτον ἐν τόπον ἐπὶ τῶν τὰ αἴρεῖ9α 
25. ἂν δειινυοιτο καὶ ἢ φευκτότερον, ὃ ᾧ δι᾽ αὐὸ ἡ διὰ τὴν δόξαν φευ- τωτερα δεικνύντων τόπων, ὅτι μήτε τ Ἑἰρετῦ ἀγα εἷς ἦν 

κτόν ἐξι, τῷ διὰ θάτερον μόρον. ἰά, .Ῥ' 140. λόγος" τῶν 75 πολλαχῶς λεγομένων τὰ ἀγαθὰ ὦ εἰρτα, 
τ ὁ τόπος δυνέμει ἤδη καὶ ἢ ἐν τοῖς πρώτοις εἴρη)" ὧν δὴ τὸ ἰ4. 10. 

ὅ5. τη αἱρετώτερα, αὶ αὐτὰ αἱρετά, ἰὰ, Ρ. 141. εἰπὼν ἐν τῷ δευτέρῳ ἢ ἐν τότῳ περὶ τῶν καθόλυ προβλη- 419 
419ω ὀκέθ᾽ ὁμοίως φανερῶς ὰὲ αἱρεὺν ἐν τῇ »ἕ, ἂ χρήσιμον συγ- 39 μάτων, ὅσα τῷ δυμβεβηχώτος ἐχεῦ ἢ ἢ ἁπλῶς τὴν ζήτησιν ἐῆτε τ 

7. κρίσει περιέχεῦ. ἔςιν ὧν ὃ λέγει, ὅτι ἐπ᾿ ἐνίων καὶ δὲ κατασκευῆς ἣ συγκριτικήν, τίνες ἁρμόσυσι πρὸς αὐτὰ τόπαι, νῦν περὶ 

πρὸς } δῆξαι αἱρετώτερον τῶν να τὴν σύγκρισιν λεγομένων" συγκριτικῶν προβλημάτων ὑκέτι λέγει, δείκνυσι δὲ πῶς μὴν τέ 
ἴσως Καὶ ὃ πρὸς ἃ δεῖξαι ὃ χρήσιμον αἱροὴν ἢ ἢ ὃ ἡδὺ ἢ “ὃ ἄλυπον ἐςι τοῖς παραδεδομένοις τόποις χρῆονς ἢ πρὸς τὴν τῶν ἐπὶ μέρυς 
ἣ ὃ πολυχρόνιον λόγυ δεῖ" ἐν οἷς δὲ φὰὴ τ ὠγαθὸν ἡ σύγκρισις, προβλημάτων κατασκευήν τε ἡ ἀνασκευήν. .. τύτων δὲ ἐμνη- 
ταῦτα προδήλως ὃ αἱροὺν ἔχω" ὲ Ω αἱρεὺὸν ὠγαθόν. ἣ καὶ τῦτό 35 μόνευσεν, ὡς εἶπον, ὶ τῷ δευτέρα ἀρχόμενος, δι᾽ ὧν εἶπεν (ρ.109 
ἐςι “ὃ λεγόμενον διὰ τῷ “ὁμοίως δὲ καὶ ὃ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅσα τοιαύ- « 1) “ἕςι δὲ πρὸς ἀμφότερα τὼ γένη τῶν προβλημάτων κοινὰ τὰ 
την ἔχει τὴν σύγκρισιν," ἀλλὰ ἐπεὶ ἔνια τῶν » σύγκρισιν λεγο- καθόλυ κατασχευαςικὰ ᾧ ἀνασκευαςικά:" νῦν δὲ σαφέςερον 
μένων καὶ πάντως ἡ “ὃ ἁπλῶς  ἐμφαινόμενιν ἔχει" αὶ ἡ εἰ ὃ ἑνὶ ἐξείργαςαι. 14, 18. 
ὑπερέχον τινὸς πλεῖον ἐ ἐκείνο, ἡ διὼ τῶτο τὰ τρία τῶν δύο πλείω, μάλα ἐπικαίρως ᾧ κοινιίς φησιν εἶναι τόπως πρός τε τὰ 19. 

ἤδη ᾧ ὃ πολλὰ εἶναι τὰ ὁ τρία οἷόν τε διὰ τῷ ταμίη τόπυ δεικνύ- 40 καθόλυ. ἡ τὰ ἐπὶ μέρες προβλήματα τις τε ἐκ τῶν ἀντικειμένων δ᾽ 
ναι, ἀφελόντας αὐτὸ τὴν πρὸς τὰ δύο ὑ ὑπεροχή. ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐπὲ ἢὺ τῶν συςοίχων ἡ τῶν πτώσεων" καὶ γὃ πάντα τὰ ἐπὶ μέρες οἷον 
πᾶν “ὃ χηφθὲν μέγεθος, κἂν ἢ ἦ μωερόν, ὑπερέχει τινός, “ἃ δ᾽ ὑπερέχον τε διὰ τῶν καθόλυ δεδεῖχθαι, τῷ εἶναί τινα τῶν ἐπὶ μέρυς ἡ καθ᾽ 

ἀμ ς μεῖζον, ἤδη, διότι μέζω, κα ἢ μέγα. διὰ τῶτο ὅν βρυσεέιρα αὐτὰ ἀλοβῆ τε ἃ ψευδὴ" διὸ δεῖ πρὸς αὐτὰ ἢ ἰδίων τινῶν τό- 

“ὅσα τοιαύτην ἔχει." τοιαύτην δὲ ἔχει τὴν σύγκρισιν “ὃ αἷρε- πων... ᾧ ἐπεὶ τετραχῶς λέγεῦ τὰ ἀντικείμενα, ἐφ᾽ ἑκαΐξυ εἴἶδυς 
τώτερον ἄλλο ἄλλε δευινύναι τι τῷ πολυχρονωτέρῳ ἀγαθῷ, τῷ 45 ἀνεϊβιθως χωρὶς τῶν »τ' ἀντίφασιν ἀντοιειμένων δείκνυσιν ὅτι ὁ 
βεβαιοτέρῳ, τοῖς τοιότοις. . ἐπιζητήσαι δ᾽ ἄν τις εἰ ἐπὶ ΒΝ αὐὸὺς τόπος ὁμοίως ἁρμόσει, καθόλω τε ὄντος τὸ προβλήματος κα Ὦ 

τῶν ὑγὶὸς ὃ “ὃ μᾶλλόν τι ὃν ὶ ἁπλῶς εἶναι. λέγε 75 ἡ γῆ γῆς ἐν μέρει μεταφερόμενος ἐπὶ ταῦτα ἀπ᾿ ἐκείνυ. ᾧ πρῶτόν γε ἐπὶ 
κυφοτέρα, ἐκ σα ἁπλῶς κύφη. ἰὰ, 15. τῶν ἐναντίων δείκνυσι τῶτο. ἰά. 18. 



ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ. τς 27] 

19: πάλιν ἐπεὶ ταῖς Φ φέρησιν ἡ ἕξιν ἄνγυμαι μένεις τόποις ὅτως ἂν δειχθὴ ὅτι ἡ μάλιςα ἐπιςήμη, τυτέςιν ἡ ὶ μάλιςα ἀρετή, μή 
1: ἵνεςι χρῇ ᾧ πρὸς τὰ καθόλε προβλήματα κα ὺ πρὸς τὰ ἐπὶ μέ. ἐςιν ἀγαθόν, δ᾽ ἂν ἄλλη τις ἀρετὴ, ὠγαθὸν εἴη. ἰὰ. ῥ. 148. 

ρας, μόνον ἐμνημόνευσεν ὡς ἐν τοῖς πρώτοις εἰρηριὸς περὶ τῦ κα- τίς ἐςιν ὁ ἐξ ὑποθέσεως τόπος, ἐδήλωσεν προκεὶς “ ὁμοίως 1195 

δίλυ" ἔςι αὶ δ καὶ τειν ἡ ςέρησιν ἀντυκιείμενα αἰδλησις ἢ ἀναι-ὀ ἀξιωσαντα, εἰ ἑνί, ὶ πῶσιν ὁμοίως ὑπάρχειν" ᾧ 5 κατασκευα- 3 
ὁϑησία. ἰά, ρ. 145. 5 ςικὸς ᾧ ἀνασκευαςυιὸς ὗτος ὁ ἐξ ὑποθέσεως τόπος. ἰὰ. '». ὁ. 

190 παρατίθεἢ παραδείγματα ὴὸ τῶν χ᾽ πρός τι ἀντικειμένων... ὀὠ ἈΑἀδιορίςυ ὄντος τ προβλήματος, κα ἢ τὰ αὐτά ἐςι περὶ τῶν 120 « 
3. ὀκέτι δὲ ἐμνημόνευσε τῶν κ᾽ κατάφασιν ᾧ ἀπόφασιν ἀντικειμέ- ἐπὶ μέρυς προβλημάτων. τὰ Κὶ ὃ ἁπλῶς ἢ ἀδιορίξως λέγεῦ, δ 

νων, ὅτι μηδὲ ἔςιν ἐν μέρει ἀντίφασις" τι γάρ τι εἶναι τό τι μὴ τὰ δὲ μὴ διορισμῦ τινὸς ἢ ἢ πλειόνων. δείκνυσιν ἦν πῶς (ἃ τὰ. 
εἶναι ἐκ ἀντίκεϊ. 1, 15. ἀδιόριςα ἐπὶ μέρες ἀνασκευάζ εἰν οἷθν τε πῶς δὲ τὰ διωρισμένα, 

9. εἰπὼν περὶ τῶν ἀντικειμένων, ἡ ὶὶ δείξας πως ἕνεςι τοῖς αὐτοῖς 1ὸ ἡ τύτων πῶς Κα τὰ ἥττον πῶς δὲ τὰ μᾶλλον, ᾧ ὅτι τὰ ἀδώριςα 
5. χόποις καὶ ὶ ἐπὶ τῶν καθόλν χρῆὰ, ὶ αὶ ἐπὶ τῶν ἐπὶ μέρυς, πάλιν δεί- κατασκευαοδῆναι ῥάω ἣ ἀνασκευασδῆναι, εἰκότως δὲ ἐν τοῖς περὶ 

κνυσι πῶς τῷ ἀπὸ τῶν πτώσεων ἡ ἐπὶ τῶν ἐπὶ μέρυς προβλη- τῷ συμβεβηρότος λεγομένοις ἢ περὶ τῶν ἐπὶ μέρυς προβλημάτων 
μάτων οἷόν τε χρὴνς. πτῶσις ἡ 5 ὁ ἀδίκως, “ὃ ἄδικον" ζητυ- διέξεισιν" ὡς δ) ἤδη πλεονάκις ἐρρήθη, ἐν μόνῳ τῷ συμβεβιρώτι 
μέν δὲ ἐπὶ μέρυς εἴ τι ἄδικον ὠγαθόν, ἀπὸ τῶν πτώσεων ὅτως μάζα. τὰ ἐπὶ ὶ μέρυς ἐξὶ προβλήματα. 14. 15. 
ἂν ἐπιχειρήσαι τις" εἴ τι τῶν ἀδίκως γινομένων ὠγαθόν, καί τι 15 αὖῇ κ' ἦν ἐπὶ μέρως ἀδιόριςοι, ᾧ διότι καὶ διώριςαι πότερον 06 
ἄδικον ὠγαθόν. εἰ δὲ καθόλω ἐζητεῖτο εἰ “ἡ ἄδικον ὠγαθόν, ἁπλῶς διὰ “ἃ καθόλυ ἢ καθ᾽ αὑτὰς τιθέασι “ὃ ἐν μέρει. διωρισμένας δὲ Ὁ 
ἂν ἐλαμβάνετο ἡ πτῶσις" εἰ “ὃ ἀδίκως ἀγαθῶς, ᾧ “ὃ ἄδικον ἐπὶ μέρυς λέγει τήν τε λόγυσαν τὶς Κ' ἡδονὴ ὠγαθὸν τὶς δὲ ὅ, ἢ 
ἀγαθόν" ὅμοιον δ ὡς ἐπὶ τῦ καθόλω “ὃ καθόλω, ὕτω ἢ ἐπὶ τῆ: τὴν θεωρητικὴν ἡδονὴν μένην ἀγα. ἐσῶν δὲ διαφορῶν τύτων 
ἐπὶ μέρος “ὃ ἐπὶ μέρυς λαμβάνειν. ἑξῆς δὲ “ὃν ἀπὸ τῶν συςοί- ἐν ταῖς ἐπὶ μέρυς, πρῶτον Κὰ περὶ τῆς ἀδιορίςυ ἐπὶ μέρυς ὃν λό- 
χων τόπον δείκνυσιν ἐφαρμόζοντα τοῖς ἐπὶ μέρυς. ἰὰ. ἴδ. 20 γον ποιεῖ, καί φησι τὴν τοιαύτην ἐπὶ μέρυς ἀνασκευάζ ες, Κὶ [ 

419)  Απκοινότερον τῷ τῆς ἐπιςήμης ὀνόματι ἀντὶ τῆς γνώσεως χρὴ. μοναχῶς κατα σκευάζενχ, ὁ δὲ διχῶς... εἰ δὲ διωρισμένον εἴη “ὃ 
3. μ, Ρ. 146. πρόβλημα, ὃ δ ἡσὸ εἶπε, ἡ εἰ εἴη ὁ διορισμὸς τοιῶτος ἐν τῷ ἀγα 

419) μπἧὃ “τῶν ἄλλων" ἥτοι πρὸς τὰ παραδείγματα εἴρηκεν" ὦ Ὁ βλήματι εἰ τὶς ἃ ἡδονὴ ὠγαθὸν τὶς δὲ ὅ. δοκεῖ δέ μοι ὸ “εἰς 
15. μόνον ἐπὶ τῶν εἰρημένων ἀλλὰ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἂν προχειρισως- δὲ ὅ τ αμεάώ μευ ἐχ ὡς πάντως ὀφεῖλον ἐν τῇ προταίσει κεῖ, 

μεθα, ἀληθές. ὁ ὄν ὅ ἃ φαρτοων αἱρεὴν αὐὰὸ φευκὸὴν εἶναι, ὺ 5 ἀλλ᾽ ὡς δηλωτοὸν α αὶ τὸ τὴν ἐπὶ μέρυς μὴ εἶναι καθ᾽ αὐτὴν. ἀληθὴ 
δ᾽ ἡ γώεσις τῶν κακῶν ἢ αὐὸ κακόν, ἐκ ἐπὶ ἐπιςήμης μόνον ἢ μόνον ἀλλὰ διὰ τὴν καθόχω ὑφ᾽ ἥν ἐςι, μηδὲ ἀδιορίςως" ἢ γ5 εἰ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων λέγει τῶν παρεπομένων ταῖς γενέσεσι ἢ ταῖς φθο- εἶεν δυο προτάσεις κείμεναι, ὑκέτι ἡ μία πρότασις διχῶς ἀναιρε- 
ραῖς, οἷον τῶν ποιητικῶν, τῶν χρήσεων, τῶν λήψεων. ἰά. ἰδ. θήσεϊ,, ἀλλὰ δύο ὦσαι ὑπὸ δύο, ἡ καταφατικὴ ὑπὸ τῆς κα- 

119) ἡ οἱ ἀπὸ ως μᾶλλον ὴ ἧττον ἢ ἀπὸ τῷ ὁμοίως παραδεδο- θόλυ καταφατικῆς, ἡ δὲ ἀποφατοὴν ὑπὸ τῆς καθύλε ἀποφατικῆς. 
17 μένοι τόποι, ὁ ἔ' ἐκ τὸ μᾶλλον ἀνασκευαςοὸς μόνον (εἶ δ “0 διχῶς δή, φησίν, ἐνδέχεῦ τὴν ὅτω τρ υὐὰ ἐπὶ μέρυς ἀναιρεῖ. 

μᾶλλόν τι ὃν ΠΑ ΡΘΗ ὁδ᾽ ἂν τὸ ἧττον ὃν εἴ), ὁ δὲ ἐκ τῦ ἧττον ἰά. Ρ. 149. ἷ 
»ατασχευας ες" εἰ δ ὺ ἢ ἧττόν τι ὃν ἔςι, ἡ ὃ μᾶλλον ὃ αὐὸ ἀλλὰ ἡ εἰ κείμενον εἴη τρεῖς μόνας τάσδε τινὰς ἐρετὰς 420 
εἴη ἄν. ᾧ ὁ ἀπὸ τῷ ὁμοίν ὕτως πρὸς ἄμφω χρήσιμος, ἡ πρὸς ἐπιξήμας εἶναι, πενταχῶς ἂν ἀναιροῖτο κτὶ ὃν ὑφηγώμενον τρό- ᾿" 
κατασκευὴν ἡ ἀνασχευήν. ἰά. ἰδ. πον" ἢ 7) διὰ τὸ πᾶσα ἡ διὰ τῷ ἐδεμία ᾧ διὰ τῦ πλείως ἢ διὰ 

419) φησὶ ἢ τύτυς τὸς τόπυς ὁμοίως ᾧ ἐπὶ τῶν ἐπὶ μέρες 35 τῷ ἐλάτας ἡ δι’ αὐτὸ ὃ ἡὶ αὖδῇ αἱ τρεῖς, αἱ ἦσαν ὠνομασμέναι 
2. προβλημάτων “ἃ πιθανὸν ἔχειν ὡς ἢ ἐπὶ τῶν καθόλιν, ὑκέτι δὲ ἐν τῷ προβλήματι. περὶ τύτων ἢν Θεόφραςος ἐπὶ τέλει τῦ περὶ 

τῆς διαφορᾶς αὐτῶν μνημονεύει, ἣν ὅτε τὴν παράδοσιν αὐτῶν Καταφάσεως δοκεῖ πεποιῆον, λόγον. ἰὰ, Ρ. 1560. 
ἐποιεῖτο ἐξέθετο, εἰπὼν ἐν περὶ δύο λέγενχ, ἢ δύο περὶ ἑνὸς ἣ ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ ἠξίν περὶ τῶν καθόλ: προβλημάτων, «.. 1204 
δύο περὶ δύο. φθάνει γδ ἑνὶ χρῆδχ. χρὴ μώτοι παραδείγματι ἐχ ὅτω φησὶ δεῖν ποιεῖν ὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει προβλημάτων" τῦτο Ὁ 
ἐν ᾧ ὃ περὶ δύο λέγ. εὖ παῖλιν δὲ ἃὶ ἐπὶ τύτων τῶν Κ καθόλω 4 Ὁ εἶτε διὰ τὸ ὕ ἐν οἷς ὑπάρχειν τι ἣ μὴ εἴρη." ἰά. 185. 
ὦ μνημονεύει, ὡς εἰρυριυὺς ἤδη περὶ αὐτῶν, δείκνυσι δὲ τὴν τῶν ἦν ἢ τῦτο ἐπὶ τῶν καθόλυ προβλημάτων πρίμθον ἐν τῷ "ς 
ἐπὶ μέρυς ἐ ἐν αὐτοῖς ὁμοιότητα. ἰᾷ. ν. 147. θεντέρῳ, .. ἔσι δὲ ὁ πολὺ διαφέρων δ ὅτος τῷ πρὸ αὐτῷ, πλὴν ἢ" 

πὰ τί δέ ἐσι ὰ ἐξ ἄλλυ γόυς, αὐὸὲς διὰ τῷ παραδείγματος ὅτι ὅτος ἕὶ τὸ γόυς τὴν διαίρεσιν εἰς εἴδη πρῶτον ἠξίω ποιεέϊοῦς, 
31. ἐδήλωσεν εἰπὼν (γ. 19) “οἷον εἰ μᾶλλον ἅ ἐπιζήμη τις ἀγαθὸν ἣ εἶθ᾽ ὕτως ἐπὶ τὰ εἴδη. τὴ τάξει προϊόντας ἐπὶ τὰ καθ᾽ ἕκαςα ἔρ- 

ἡδονή, μηδεμία δὲ ἐπιςήμη ὠγαθόν, ἀδ᾽ ἂν ἡδονὴ εἴη." ἄλλο ἢ) 45 χεῶς " ὁ δὲ πρὸ τύτυ, εἰ ᾧ μὴ Ὑέρος ἧ ἦνὺ λαμβανόμενον, κοινὸν 
γένος ἡ ἐπιςήμη ἢ ἄλλο ἡ ἡδονή, 14. 10. δέ τι, ἠξίου ἐπιβλέπειν εὐθὺς ἐπὶ τὶ ὑπ᾽ αὐὸ ἄτομα. 1ὰ, ὦ. 

19} ἃ δὲ ὑπ᾽ αὐτὸ εἰρημένον εἴη ἂν ἴσον τῷ, εἰ Ἢ" ὃ πρόβλημα δοκεῖ μώτοι αὐὸς διὰ τῶν ἀρ υϑθηαι τῶν καθόλω προ- 120 
ὅ5 εἴ τις ἐπιςήμη ὠγαθόν, ὃ ἴσον ἂν εἴη τῷ εἴ τις ἀρετὴ ὠγαθόν, βλημάτων ἀλλ᾽ κΚὶ τῶν ἐπὶ μέρυς ἔτι μνημονεύεσ. ἰὰ, ρ.151. δ᾽ 
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42:2: ΠΠΙαραδὲς διὰ τῷ δευτέρυ τε ἢ τρίτω τῆς τοπικῆς πραγμα- σιν, ὑπάρχειν" εἰ δὲ ἔςιν αἷς οἵΖ τέ ἐςιν ὑπάρχειν τε ἢ μή, ἐπ 

12. τείας τὺς τόπός δι᾽ ὧν οἷόν τε πρὸς τὰ ἀπὸ τῇ συμβεβηκότος ὄντα ἐκείνων γένη, ἐδ᾽ ἂν τύτων εἶ τῶν ἐκείνοις ὄγτων ἀνάλογον. 
προβλήματα ἐπιχειρεῖν Ξοτεσκοιεν δῶ τε ὺ ἀνασκεναςικῶς, ὥσπερ δὲ “ὁ λευκὸν ὑπάρχον τισὶν ἐσίαις οἷόν τε ὑπάρχειν τε ὼ 

Ι ον 
43. 

422 
19. 

4202 

εἴτε ἁπλῶς πότερον ̓ ὑπάρχει ἢ ἢ μὴ ὑπάρχει ὺ συμβεβηκὸς τῷ μή, ὅτω ὸ αὐτοκνησία τὼ γδ ζῷα. αὐτοκίνητα ὄντα ἐκ ἀξ 
ὑποκειμένῳ ζητοῖτο, εἴτε ὺ συγκριτικῶς πρὸς ἄλλο, ἐπειδὴ ἢὶ τὰ 4 κινεῖ. ὡς εἶναι “ἃ λεγόμενον ἴσον τῷ μηδὶν τῶν οἵων τέ τισιν 

συγκριτικὼ προβλήματα ὑπήγετο τοῖς ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος, ὑπάρχειν τε μὴ Ὑένος τινῷν οἷς ὑπάρχει εἶ εἶναι δυναῶχ, εἰ καί 

ἑξῆς περὶ τῶν ἄλλων γενῶν τῶν προβλημάτων ποιεῖ ὃν λόγον. τίσιν αὐτῶν ὕὅτως ὑπάρχει ὡς εἶναι; αὐτῶν ἀχώριξον. ἰά. 1. 

ἕςι δὲ τὸ τε ἐσὸ τῷ γέως ᾧ τὼ ἀπὸ τῷ ἰδία αὶ τὰ ἀπὸ τῷ δρι- διὰ ταῦτα ἐδὲ τῆς ψυχῆς ἡ ἡ δὶς ἂν εἴη Ὑέος, εἴγε ἡ Ἔν. 

σμῶ" ἐν ἡ τύτοις τοῖς ὙΝ ἢ τὰ διαλεκτικὰ πάντα προβλής ψυχὴ ὅσω, ἡ δὲ κίνησις ἐκ ὑσία ἀλλ᾽ ἢ πάθος τι ὺ ποιότης ἢ ἃ Ὁ 

ματα... παραδίδωσι δὲ καὶ ὸ πρὸς τὰς κατασκευάς τε ὸ ἀνα- τὸ πρός τι ἣ ποσόν. ἀλλ ἐδὲ τῆς ἐπιξήμης ὃ ὠγαθὸν ἂν εἴη γένος, 
σκευὼς τῶν ἐν τούτοις τᾶς γόνασι προβλημάτων τόπυς οἰκείνς, ὦ ἢ “ὃ καλόν, εἴγε “ἃ Κ' καλὸν ποιόν, ἡ δὲ ἐπιςήμη τῶν πρός τι. 
πρῶτόν γε τὸς πρὸς τὰ γενικα πριβλημάται ἐπεὶ μ “ὃ συμβε- ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις πῶς ἡ ἐπιςήμη γένος ἔςαι γεωμετρίας ᾧ 
βηκὸς κοινότερον τῶν ἄλλων “ὃ γένος" ὃ Ἴὼ συμβεβηκὸς κοι- μυσικῆς. ᾧ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν, εἴγε ἡ Κ' ἐπισήμη πρός τι, 
νότατον καὶ ὺ ἁπλόςατον τῶν προβλημάτων" ἐν ἊΝ ὑπάρξει μένη ἐκεῖναι. δὲ ποιότητες. ἢ δὲν κωλύει τὺ ἐπιςήμην ᾧ ποιότητα 
τύτῳ ὃ εἶναι, ταῦτα δέ, τό τε γένος ἢ “ὃ ἴδιον ὶ ὁ ὁρισμός, ἐν 15 εἶναι, ἕξιν ὅσαν ἢ πρός τι, ᾧ εἶναι αὐτὴν καθὸ ποιότης ἐςὶ γένος 

ποιῷ ὑπάρξει πάντα... συντάσσει δὲ Σάξ ἀπὸ τῷ γόνς προ- τῶν προειρημένων. ἰὰ. Ρ- 155. 
βλήμασι τὸ ἀπὸ τῶν ν δαφορῶν, ὡς εἶπε αὶ ἐν τῷ πρώτῳ, διὰ οἷον ἂν λέγοι τις τῷ ὄντος γένος “ὶ τί ἦν εἶναι, ἢ τῷ ἑνός" δ ιζι 

ὲ τὴν διαφορὰν ὗ ὅσαν ἐν τῇ ὑσίᾳ τ πράγματος ὃ ἐςὶ ὶ διαφοραί, δὲ τύτων τινὸς ἀποδοθὲν ὡς γένος πάντως ἐπιδέξεἢ τόν τε τῷ ὄν- Σ 
ὥσπερ ἢ “ὃ γένος, κοινὴν ὃ αὐτὴν εἶναι ἡ ἐπὶ πλεῖον ὁ ὁμοίως τῷ τος λόγον ἢ ἐν τϑ ἑνές»- πᾶν δ ὃ ἐν ὑπάρξει: ὃν ἡ ἣν ἡ ἕν ἐςιν. 

γένει. ὑπάγοιτο δ᾽ ἂν τοῖς γενικοῖς προβλήμασι κα ὃ τὰ ὶ ἀπὸ τῶν 20 ὕτω δεικνύοις ἂν ὅτι μὴ καλῶς ὁ τὶ οἱ ὠπὸ τῆς ἸΣτοῶς γένος τῷ 
εἰδῶν προβλήματα, εἴ τινᾳ εἴη, ἐπεὶ ἢ δὰ εἶδος κτ' πλειόνων τε ὄντος τίθεν " εἰ γάρ τι, δῆλον ὅτι ᾧν ὄν, εἰ δὲ ὄν, “ὃν τῷ ὄντος 

αὶ ἐν τῷ τί ἐξιν. Ιἀ. Ρ. 162. ἀναδέχοιτο ἂν λόγον. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι νομοθετήσαντες αὑτοῖς “ὃ ὃν ᾧ 

διδαίξαι περὶ τῶν  φυγκριτοιῶν προβλημάτων, ἐν οἷς ἀ κα ἢ σωμάτων μόνων λέγεοχ, διαφεύγοιεν ἂν “ὃ ἠπορημένον". διὰ τῦ 
καὶον ἦν μόνον δεῖξαι ὅτι ὑπάρχει τόδε τῷδε, ὃς τόπυς ᾧ ὡς γ5 “ὁ τὶ γενικώτερον αὐτῷ φασὶν εἶναι, κατηγορύμενον καὶ κ' σω- 

ἁπλωςέρος τῶν περὶ γενῶν ἮΝ ἰδίων προέταξε. εοἀ. Ἀερ. 1845 25 μάτων μόνον ἀλλὰ ὸ ἀσωμάτων. ἀλλ᾽ ἐπεὶ γενικώτατον “ὃ 
ἴῃ πιᾶγρ. τί, εἴη ἂν ὑπ ̓αὐλ ὸ ἕν. ἀλλ᾽ ἔςι ἡ τῷ τινὸς αὐτῷ ὃ ὃν 

λέγει ὀλιγάκις περὶ τῶν ἀπὸ γένος. ἡ ἰδίν ἢ ὁρισμῶ προ- κατηγορῆσαι" ὥςε αὶ Ὁ ΝΣ ἃ τὶ τὸ Ἀλῆς ἐπιδεχέμενον αὐτῷ ἐν 

βλημάτων γίνε, “ὃν λόγον τοῖς διαλεκτικοῖς" τὰ ξὼ λεῖα τῶν λόγον. , 1. 15... 

διαλεκτικῶν προβλημάτων περὶ συμβεβηκότος τινὸς τὴν ζήτησιν ἂν δή τι ὡς γόος τ τινὸς ἀποδοθῆ, ζηπητέον εἰ εἰ τῦτο ὅ ᾧ ὃ γέοριξιε 

ἔχει. ΑἸεχδηάεν Ρ. 158. Ἂ ἀπέδοθν: μήτε χῷ' τὴν πρωΐτι διαίρεσίν ἐςι τὸ ἀπυδεδυ μενα γέ- Ὁ 
ὅτω ἡ Πλάτων ἐπεχείρησεν ἐν Φιλήβῳ, λαβὼν ἤδεὸς, Κα νυς μήτε τινὸς τῶν εἰδῶν αὐτῷ μετέχει" ἂν νύ ὅτως ἔχ» ἀδύ- 

ἂν ἀκολαςαίνοντα, ἥδεος, δὲ ἡ “ὃν σωφρονῶντα, ἡϑδεὸς, δ᾽ αὖ  νατον αὐὸ γένος εἶναι ὃ ροῦν . οἷον εἰ μέγα τις τὴν ἠδο- 

ἂν ἀ ἀνοηταίνοντα ὺ ἀνοήτων δοξῶν ᾧ ἐλπίδων Μμεφέν" οἷς ἐπήνεγ- νὴν ἐν. ὙΡΈῚΙ εἶναι τῇ κινήσει, ἐπεὶ μὴ κ᾿ τὴν πρώτην ΔΑ ετα τῆς 

κεν ὅτι ἀνόητος ἂν φαίνοιτο ἐνδίκως ἀνομοίας αὐτὰς ὕτως αὐταῖς κινήσεως ἐςιν ἡ ἡδονή (διαιρεῖῷ ἊΣ προσεχῶς ἡ κίνησις εἷς τε τὸ 
ὅσας εἰς ἂν γένος συνάγων “ὃ ἀγαθόν. ἰά. 15. 35 τ᾿ τόπον ᾧ εἰς τὴν χῷ' ποσὸν ἢ εἰς τὴν χ ποώτητα ᾧ εἰς τὴν 

ὅτω δειχθήσεῦ μήτε δ λευκὸν γένος ὃν τῆς χιόνος, μήτε ἡ κατ᾽ υσίαν; ἀλλ᾽ ὑκ εἰς ἡδονήν), δεῖ τὴν ἡδονήν, εἰ ἔςιν ὑπὸ “ὸ γέ- 

τ κίνησις ἢ ἡ αὐτεκνησία, τῆς ψυχῆς, ὡς δοκεῖ Πλάτωνι. ἰάὰ. ἷν. νος τὴν κίνησιν, τύτων τινὸς μετέχειν τῶν εἰδῶν τῆς κινήσεως. «ὁ 

ἐδ ἃ “ὅτε ἡ ψυχὴ ὅπερ κινόμενον" εἴη ἂν λέγων ἀντὶ τῷ ὅπερ κοινότερον δὲ νῦν εἴδη τῆς κινήσεως λόγοιντ᾽ ἂν τὰ εἰρημένα" ἀ δ 
24. κίνησις. 1. Ρ. 164. γένος ἡ Ἷ κίνησις, ἀλλὰ τῶν πολλαχῶς λεγομένων. ἰά. Ρ. 166. 

τον διαφίρθ: δ᾽ ἂν ὅτος ὁ τόπος τὸ πρὸ αὐτῷ, ὅτι δι’ ἐκείνυ ΡΖ. εἰπὼν ὅτι μὴ εἶδος ἡ ἜΝ τῆς χρήσεως, προσέθερεν ὅ ἀξ τῖ 

25. ἐδείκνυτο “ἃ ὑποκείμενον μὴ ὃν ὅ ἐϑὸῤ ὲὺ κατηγορώμενον, ἐν τύτῳ ἀλλ᾽ ὑδὲ τῶν ἀτόπων τι τῶν ὑπὸ τὴν κίνησιν ἡ ἡδονή" ὑπὸ γὃ τὰ 
δὲ ἔμπαλιν “ὃ κατηγορύμενον μὴ σημαῖνον τί ἐςι ἂ ὑποκείμε- εἴδη τῆς κινήσεως τὰ ὶ ἄτομα τὰ ἐν αὐτῆ. εἰπὼν δὲ ἐδὲ τῶν ὠτό-- 

νον. ἰά. 15. μων, ἐκ παραλλήλιν εἶπε “ἡ “ὠδὲ τῶν ὑπὸ “ὃ εἶδος τῆς κοήσεως 

1205 ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις πῶς ἢ τῇ χώνι δ λευκὸν ἢ τῇ ψυχῇ ὃ ὄντων." πάντα γδ τὰ ἐν κινήσει ἄτομα. ἰά. Ρ. 157. 
32. κὐτοείγτιν οἷόν τε ὑπάρχειν τε ᾧ μὴ κὶ τὸς ἀεικίνητον τιϑεμέ- 5 δόξει δὲ ὁ τόπος ὅτος ὁ αὐὺς εἶναι τῷ πρὸ ὀλίγυ εἰρημένῳ 121» 

γες τὴν ψυχν. ἢ, ὁ τύτοις αὐτὰ κάς οἷά τε ὑπάρχειν. τε ἢ μή, τῷ “ἔτι εἰ κατά τινος “ὃ εἶδος ἀποδοθὲν ἀληθεύεῦ, ἃ ὃ δὲ γώος μά" ᾿ 

ἀλλὰ καθόλε τε ἡ ἁπλῶς πάσῃ ἐσίᾳ ὑπάρχει" εἰ δ τύτοις ὡς ἡ μάλα ἐπεὶ κα ὺ τῷ αὐτῷ παραδείγματι ἐπ᾿ ἀμοτέρων κέ- 
εἴδεσι, ᾧ ταῖς ἄλλαις ἂν ἐσίαις δέοι αὐγή, αἷς ὑπάρχει ὡς εἴδε- χρη. ὁ μὴν ἀλλ᾽ εἴη ἄν τις αὐτῶν διαφορά" ἐπὶ Κα 5 τὸ πρώτυ 
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ῥηθώτος τόπυ καὶ τῷ ἐπὶ πλέον λέγενχ, ὰ εἶδος τὸ γέυς δΐρπεο ὲ ὸ μᾶλλον" προσέθηκεν, ὅ ὅτι μή ἔσω ἁπλῶς ποιὸν ἡ δια- 1225 
γώνος, ἀλλὰ τῷ μὴ ἐφ᾽ ὧν “ὁ εἶδος ἢ “ὃ γένος" δυναξ δὲ ἐπὶ φορά" ἡ δ ἐν ὑσίᾳ διαφορὰ περὶ ἐσίαν Κα “ὃ ποιὸν ἀφορίζει, ὁ νι 1: 
πλειόνων ἅ Κ᾿ λέγεῶς ὰ ἀἰσοθοθέν ἄϑος ὡς γένος, μὴ μέτα κ μὴν ποιόν ἐςιν ἀλλὰ ἐσία. λέγοι δ᾽ ἂν ἰθαν ποιὸν τὴν χωρὶς 

πάντων κατηγορῆῆς καθ᾽ ὧν ὃ ὰ εἶδος, ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλων τῶ ὑποκειμένυ ἡ τῆς ὕλης ὑποδιμρενόμόιν. ἰά. Ρ' 162. 

τινῶν... διὸ ἢ οἰκειότερον ἂν εἴη τύτῳ τῷ. τόπῳ μᾶλλον ὃ 5 ὁμοίως ἁμαρτάνει, φισί, κα ἡ ὁ τὴν διαφορὰν ὡς εἶδος ἐν ἀρὰ 
τὸ ὄντος ὶ τῷ δοξαςῦ παράδειγμα" ἐπὶ πλέον δ “ὁ δοξαςόν, εἴ νει τιθείς, ὃ ἐςὶ διαιρετικὴ ἡ διαφορά. ἰὰ. ἴδ. 

αὶ κ᾽ τῶν ὄντων πάντων ᾧ τῶν μὴ ὄντων. εἰ δὲ μὴ πάντ τὸ Απὀἢ “ὡςε ἐδὲ ὃ πεμτὺν εἶδος ἂν εἴη ἀλλὰ διαφοραί, ἐπειδὴ ὑ3ὲ 
ὄντα τὰς ἀξ λυ, ἐκείνε ἂν εἴη τῦτό πε ὃ παραίδειγμα οἱ οἰκεῖον. ἰὰ, ἴ5. μετέχει τῷ γένυς᾽ δοκεῖ ' ἔμπαλιν εἰρη," ὁ ἢ) διότι καὶ μετέχει, ὅδ 

41: ἑκάτερον ηδ αὐτῶν τῷ: πᾶσι τοῖς ὦσι ποϑδς ἐπ᾽ ἴσων διὰ τῦτο διαφορά, ἀλλὰ διότι διαφοραί, διὰ τῦτο ἐδὲ μετέχει τ 
ἘΠ κατηγορεῖϑ. 4, ἰδ. , 40 γώυς" Ὑνωριμεωτερον 5 ὁ διαφορὰν αὐὸ εἶναι ἢ “ὃ μὴ μετέχειν 
121: ὁ τόπος, εἰ “ὁ ἀποδοθέν τινος ὡς υηθος. τῶν ὁμοειδῶν αὐτῷ τῶ ἀριθμῶ. ἔτι ὃ αὐὴο ὦ ὡς ὁμολογύμενον ὃ διαφορὰν αὐὸ εἶναι 
ἴὰ ὺ ἀδιαφόρων κατ᾽ εἶδος μὴ εἴη γώος, ἐδ’ ἂν τύτυ, ὃ ἀπεδόθη λαβών, προσέθηκε “ὃ “Δ δοκεῖ δὲ μετέχειν ἡ ἜΜῊΣ τὸ γέ- 
ὡς γένος, εἴη γένος" πάντα ἡ) τὰ ἀδιάφορα κατ᾽ εἶδος ἀλλήλοις νυς ἰὰ. 10. 

ὑπὸ ταὐτὸν γένος... δεῖ δ᾽ ἐν ἀτόμοις εἴδεσι ζητεῖν “ὃ δὐημεν ὅτως ἁμαρτάνει ὃ τῆς ἧς συνάψεως γόος τὴν συνοχὴν ἀποδὲ- πῖν 
εἰ ἕξιν, ἐπεὶ ἐπί γε τῶν ὡς γενῶν. εἰδῶν ἐδὲν κωλύει τινὸς τῶν 45 δίς" εἶδος )) τῆς συνάψεως ἡ συγοχή" αὶ ἢδ πᾶν ὃ συναπτόμενον ὶ 

ὃ εἶδος γένος τι ληφθῆναι μὴ πάντων ὃν τῶν ὁμοειδῶν αὐτῷ συνέχε. 14. ἐν. 

γένος... εἴη δ᾽ ἂν δ ὅτος ὃ ἃ τόπος ὑπὸ ἐν πρῶτον “ὲν εἰρημένον ἐν εἶπε ὃ “ἀκυσίως" ἀντὶ τῷ ὀχ ῥωσίως. Ψβ κνεῖῦ, αὶ μὴν 1225 
τότῳ τῷ βιβλίῳ, δι᾽ ὃ ἠξίν ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάντα τὰ συγγενῆ ἀκυσίως. εἰ ὄν τινά ἐςιν ἐχ ὁκωσίως »ῷ' τύπον μεταβυδλουτώ, ἔς: 5 
τὸ ζῴι, ὧν γένος. ἀπεδόθη. ...  ἣ ἐκεῖ Ξ ἁπλῶς ἀποδοθέντος τὸ δέ τινα ἢ ἑκυσίως τῶτο ποιῶντα, χτὶ τόπον μεταβάλλοντα, ὡς τὰ 

γένας ὡς πᾶσιν ὑπάρχοντος, ἠξίω ἐπὶ τὰ ὁμοειδὴ βλέπειν, εἴ τινι 20 βαδίζοντα, εἴη ἂν ἐπὶ πλέον ὴ κ τόπον κίνησις, αὶ πᾶσα δὲ ἡ ὦ 

αὐτῶν μὴ ὑπάρχοι" ἐνταῦθα δὲ εἰ ἀφορίσας τινὰ τῶν ἐκ τὸ τάπον κίνησις φορά. λμλως ὶ ὄν ἢ τὸς τῶτο ποιῶντας “ὃ 
ΜΝ εἴδυς: ἡ χωρίσας ἐκείνων τόνος λέγοι τύτων “ὁ ἀποδιδόμε- ἐπ᾽ ἔλαττον λεγόμενον τῇ ἐπὶ πλέον' λεγομένν γόος λέγειν" κα 
νον, ἀξιοῖ δείξαντας ἢ τἄλλα καθ᾽ ὧν καὶ κατηγορεῖ ἢ “ὁ ἀποδοθὲν μὴν ἀλλὰ ἢ διαφέροι ἂν ὅτος ὁ τόπος ἐκείνυ, ὅτι “ὃ εἶδος αὐτῷ 
γένας ὁμοειδῆ τοῖς ὧν ἐκοδέβδωκε σὰ γένος, ὕὅτω “δ γένος ἀναι- ὃ εἶδός "ἢ γένος ἀποδιδόμενον δείκνυσιν, ὃ πλεῖν ἐςι τῷ ἐπ᾽ 
ρέϊν. .. ἀνασκευαζειν ' ὕτως ἕςιν, κατασκευάζειν δὰ δείξαντας 25 ἔλαττον λέγεδχ. Πλάτωνος δὲ ἐμνημόνευσεν ὑπὲρ τῷ ἐνδοξότε- 
ἑνός τινος τῶν ὁμοειδῶν “ὃ ἀποδεδομένον γένος" εἰ ἐὐνχς ἀνάγκη ρον ποιῆσαι “ὃν τόπον ἢ “ὃ χρήσιμον ἐνδείξαωζ, αὐτῶ, ὡς ᾧ ἐνδό- 
ἢ πάντων. ἰὰ, ἰν.. -. -. ἔων τινῶν κῷ τῦτο εὐθύνεδχ, δυναμένων. ἔλαθε δὲ ἡ ἑαυὲν εὐθύ- 

121. ἐπεὶ μὴ 'δακεῖ ἱ δύνκδχ, τὸ αὐτῷ, γένη ὔω δύο, εἰ ἰμὴ “ἢ ἃ νων" ἐν ἡ τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσοιῆς (ρ. 226 α 32), εἰπὼν ἀνώ- 
3Α. ἕτερον αὐτῶν ὑπὸ ὃ ἕτερον, ἰᾷ.᾿ “Ῥ 458. νυμον εἶναι τὴν κ᾿ τόπον κίνησιν, φορὰν αὐτὴν ὀνομάζει. ἰὰ, ἢν. 
428 πρὸς τὴν ἕνξασιν πρῶτον Μ λέγει ὃ ὅτι μὴ ΡΕ: σι ὁ 5 τῶτο ποιῶν ἁμαρτάνει, καθὸ “ὃ ἐπὶ πλέον λεγόμενον 122. 
Αι Σ τὴν φρόνησιν ἐπιςήμην εἶναι". εἰ γάρ ἐςι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἢ ὑπετάσσει τῷ ἐπ᾽ ἔλαττον λεγομένιρ" ἐπὶ πλέον δ ἡ διαφορὰ τὸ Ἷ 

ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα, ἐκ ἂν εἴη ἐπιςήμη ἡ φρόνησις. εἶτα φη- εἴδυς. κἂν λαμβανη ἡ. διαφορὰ ὡς ἡ δυνα) ψστερον ὅτως 
σιν ὅτι εἰ ἡ συγχωρηθείη ἐναί τι ἐν δύο γένεσι μὴ ὦσιν ὑπ᾿ ἄλ- ἁμαρτάνει δ᾽ τῷ ἀθανάτυ κατηγορον ἂν θεν (διαφορὰ αὶ 5 ὃ 
ληλα καὶ δ εἰ μὴ ἡ φρόνησις. ὠρετὴ ὅσα συγχωρεῖ ἐπιστήμη ἀθάνατον, εἶδος δὲ ὁ θεός, ᾧ ἐπὶ πλέον “ὃ ἀθάνατον, εἴγε μὴ πᾶν 
εἶναι, ἀλλ᾽ ἥ γε σοφία ὑπ᾽ ἄμφω ἐςίν" ἡ 7) ἀρετὴ ᾧὶ ἐπιςήμη 35 “ὁ ἀθάνατον θεός) ᾧὶ ὁ τῶ λογικῦ “ὃν ἄνθρωπον. “συμβήσεῦ δ) 
ἐκ ἔςιν ὑπ᾿ ἴὭλῃως “4. Ὁ. ὁ. ἐπ’ ἴσης ἢ ἐπὶ πλόον “ὃ εἶδος λέγε," τῶτο εἶπεν ἐλ ὅτι “ὁ γένος 

4225 φθάνει ὃ ἂν τόπον τῦτον προειρηρκέναι δ’ ὧν εἶπε (ς.121 4.10) ἐπ’ ἴσης ποτὲ λέγε τῷ εἴδει, ἀλλ᾽ ὅτι πᾶν “ὃ κατηγοριέμενόν τινος 
Το ἐπάλιν εἰ ἀνάγκη ἃ ἐνδέχεῦ τῷ τεβώτος ἐν τῷ γέει μετέχειν ἃ ἀληθῶς ἢ ἐπ’ ἴσης ἐςὶν αὐτῷ ἢ ἐπὶ πλόον. εἰ ὧν αὶ “ἃ εἶδος τῆς 

γένος." πρόσκεῷ δὲ ἐν τύτῳ ὃ κἂν τῶν ἐπαναβοβηκότων τι τῦ διαφορᾶς τὶς κατηγορεῖ, λέγοι ἂν ἢ ἐπ᾽ ἴσης ἣ ἐπὶ πλόον εἶναι “ὃ 
ἀποδοθέντος ὡς γένως. δοκεῖ δὲ ὶ ἢ ἔξωθεν παρεμβεβλῆοχ, ὁ τόπος 10 εἶδος τῆς διαφορᾶς. ἔχει δὲ ὀχ ὅτως" ἡ δὲ διαφορὰ ἢ ἐπ’ ἴσης 
ὅτος" τὰ ἡ) ἐπιφερόμενα ἀκόλυθά ἐς! τῷ πρὸ τότω εἰρημένῳ τόπῳ ἐςὶ τῷ εἴδει ὃ κατηγορεῖ:), ὅταν ἡ ἰδίως ἢ προσεχῶς εἰδοποιῶσα 
τῷ “σκοπεῖν δὲ ἡ “ὃ γένος. τῷ ἀποδοθέντος γώνς" εἰπὼν 5) δι᾽ ληφθῇ ὃ εἶδος.. ὅτω “ὁ πεζὸν εἰδοποιὸς ὅσα διαφορὰ τὸ πεζὸ ζῷν 

ἐχείνυ τὴν. ἀνασκευὴν τῇ γένυς, πῶς ἂν γένοιτο λαμβανομένων (εἶδος δ τῶτο τῷ ζω) ἐπ ̓ ζης ἐςὶν αὐτῷ. ἣ ἦν ἐπ᾽ ἴσης, ὡς “ὃ 
τῶν τὸ εἰποδοθέντος γόυς υὗς γενῶν, ἑξῆς ἐπιφέρει, δεικνὺς πῶς πτηρέν, ἢ ἢ ἐπὶ πλέον, ὡς τῦ ἀνθρώπω “ὃ ̓ δίσυν κα ἢ “ὃ λογικόν" 
οἷόν τε δι᾽ αὐτῶν τύτων πάλιν κατασκευήζεν ὅτι “ἃ ᾿ἰἀποδοθέν 16 ἡ ἂν ἐπ’ ἴσης τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ἐπιξήμης δεκτυιόν, εἰ διαφορὼ ὦ 
ἐςι Ὑένος. 1ά. ἢ Ρ' 159. ' τῶτο. ἰὰ. ρ. 468. 

ΤΣ ὅτι τῦτο ὕτως ἔχει, δι᾽ ἐπαγωγῆς φησὶ δεῖν δεικνύναι" ᾿ς Φανερῶς ἁμαρταμει αὶ ὁ τῷ ῦ γόνς τὴν διαφορὰν κατηγορῶν "23 ̓ 

19. ἐδαμῦ ἡ5 διαφωνῶν εὐὑρεθήσε. ἰὰ. ρ. 160. ἐπ᾽ ἔλαττον γ5 ἡ διαφορὰ τῦ γώυς, ἡ ἔτι ὁδὲ “ὃ γένος τῆς δια- ̓ 
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φορᾶς τὴν ἀρχὴν ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖ), καίτοι ὄσης ὑπ᾽ αὐτό“ γραμμήν" ἡ 5 ἐπιφάνεια μῆκος αὶ ἔχει, ἐκ ἔςι δὲ μῆκος ἀλλ᾽ 
εἰ δὲ τῦτο, πολὺ ἂν ἐπ᾽ ἔλαττον ἡ Ἷ διαφορὰ τῷ γέυς. ἀντέςρεψε ἐκ μήκυς ἢ πλάτωυς. 14. Ρ. 166. ΄ 

δὲ ἀμφοτέρυς τὺς τόπυς τὺς πρώτως ἀποδοθέντας. ἰά. 1. ὅτε ὠγροικίας σκληρότης, ὧς ὡς τινες ὁριζόμενοι αὐτὴν λέγωσι 

13. ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις τίνι διαφέρει τῷ “ὃ γένος εἰς “ἃ εἶδος σκληρότητα ἤθυς" ἡ γδ σκληρότης κυρίως ἐπὶ σωμάτων" παθος ὅ" 

3 θεῖναι, “ὃ γένος ὡς διαφορὰν τῷ εἴδους ἀποδῶναι" ὅσον δ ἐπὶ τοῖς 5 Ἵ σώματος. ἰά, 15. 

παραδείγμασι ὃ γένος ὡς εἶδος εἴληπῇ τῶ ἰδίων εἴἶδυς. ἢ Ἶ διαφέ- δὲν φησὶ σκοπεῖν εἰ “ἃ ὡς εἶδος κείμενον ἐναντίον τινί ( ἐφιν. 128 

ροι ἄν, εἰ τ προςιθέμενον “ὃ τῆς διαφορᾶς ὄνομα τῷ γένει, ὡς ἰά. 15. 

μὴ λέγειν τὴν μῖξιν κρῶσιν, ἀλλὰ τὴν μῖξιν διαφορὰν τῆς κρώ. ' τὰ δ ἐναντία ἢ ἐν τὸ αὐτῷ γώει ἣ ἣ ἐν σεις ἼΒΕΣΉ γένε- 13. 

σεως. ἰά. 10. σιν ἢ αὐτὼ γένη. γένος Ἂ ὧν ὠκ ἂν εἴη “ὃ κείμενον ἐν γώει. ἢ 

424 ἔτι ἐπεὶ ἡ μῖξις ἐν τῷ τί ἐςι τῆς κράσεως κατηγορεῖ, με- 10 ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐν ἐναντίῳ γέει, εἰ μὴ γένος εἴη τῷ ἀπαδοθώτι. γένει 
7. θέξει “ἃ γένος τῆς διαφορᾶς. τοιῶτόν ἐςι “ὃ εἰρημένον νῦν, ὁ ἘΣ ἐναντίον. λείπεῦ ἄρα κα ὺ ὺ ἐναντίον τῷ τεθέντι ὡς εἴδει ἐν τῷ 

τὴν διαφορὰν μὴ μετέχειν τῷ γένυς, ὃ πρότερον ἐρρέθη, ἀλλὰ τῷ αὐτῷ εἶναι γένει. ἂν ὅν ἐκεῖνο μὴ ́, ἐδ’ ἂν τῦτο εἴη" ἐν ᾧ Ἔ:) 
ἃ γένος τῆς διαφορᾶς" τῦτο γάρ ἐςι σημαινόμενον ὑπὸ τῷ δὶ ὸ λον ἐν τύτῳ ἢ “ὃ μέλαν" ἐν δ) χρώματι ἀμφότερα, ἐπεὶ 
μὴ μετέχειν τῆς διαφορᾶς," ὃ ἴσον ἂν. εἴη τῷ ἢ μὴ ἐν τῷ τί ἐξι τῷ χρώματι μηδὲν ἐςιν ἐναντίον. ὁμοίως ἐπεὶ “ὃ περιττὸν ἐν 
τὴν διαφορὰν κατηγορεϊοϊ, τῷ γένυς. ἰὰ, Ρ. 164. ᾿ς 44 ἀριθμιᾷ ἐναντίον, ἢ “ὃ ἄρτιον ἐν ἀριθμῷ. διὰ τύτυ δεικνύοι τις 

423. ἐπεὶ ἐκ τῇ γένες διαιρυμένυ κτ' τὰς διαφορὰς ἡ τῶν εἰδῶν ἂν μὴ ὅσαν τὴν φιλίαν ὑπὸ “ὃ γένος τὴν ὁμοήθειαν, ὅτι ἡ ἔχθρα 
11. αὐτῶ γένεσις, δῆλον ὡς πᾶν εἶδος γένυς τινὸς ἔχει ἢ διαφοράν ἐναντίον ὅσα αὐτῇ ὅτε ὑπὸ τὴν ὁμοήθειάν ἐςιν ὅτε ὑπὸ τὴν ἐναν.- 

τινα ἥ τιλις τῶν τῷ γένυς κατηγορυμένας αὐτῶ" διὰ τῶτο 5) ἢ τίαν τῇ ὁμοηθείᾳ. ἰά. ἴ5. 
ὁ τῶν εἰδῶν ὁρισμὸς ἐκ γέυς ὸ διαφορῶν, .. καὶ χρὴ δὲ ἀκύειν ἔθος αὐτῷ ᾧ “ὁ ὠγαθὸν ᾧ “ὃ κακὸν γένη λέγειν, καίται ὁμω- 123» 
τὸ κατηγορεϊος τῷ ες τὴν διαφορὰν ὡς ἐν τῷ τί ἐςι λέγοντος 22 νύμως λεγόμενα, ὡς ἐν Ἠθικοῖς ἔδειξεν. ἰὰ. Ρ. 167. ᾿ι: 

αὐτῶ" βεξε ἢ ὅτι ὅτε ἡ διαφορὰ ἐν τῷ τί ἐςι χανυγορεξαὶ τι- δεῖν φησὶ ζητεῖν πάλιν εἰ ὁμοίως τά τε εἴδη ἀλλήλοις ἐναν-- 123» 

νων τῶν ὑπὸ “ὃ γώος, ὅταν καθ᾽ αὐτὴν λαμβανηῦ, ὅτε τι τῶν τία ἡ τὰ γένη. δ δὲ ὁμοίως ἐςίν, εἰ ἀμφότερα τῶν ἀμέσων πὸ 
ὑπὸ “ὁ γώος ἢ Ἶ τὸ γώος αὐτῆς τῆς διαφορᾶς. 14. 18. ἐςὶν ἐναντίων ἣ ἀμφότερα τῶν ἐμμέσων" εἰ δ τῶν ἂν ἐςί τι 

13. σαφὴς ὅτος ὁ τόπος" Ὑνιύβιμον δ ὅτι τὼ γόη τῶν εἰδῶν μέσον τῶν δὲ μηδέν, αὶ δόξει τὰ ἀποδοθέντα ι εἴδη ὑπὸ τὰ ἀποδε- 
ὅτ πρότεραι τῇ φύσει" συναναιρέϊ Α Ὁ αὐτά, καὶ συναναιρέϊ) δὰ ὑπ᾽ 25 δομένα εἶναι γένη" δοκεῖ 75 ἔνδοξον εἶναι “ὃ ὁμοίως ἐπ᾿ ἀμφοῖν 

αὐτῶν τὰ γένη. εἰ ἦν “ὃ ὑποτεθὲν εἶδος συναναιρεῖ “ὃ ὡς γένος ἔχεν. ἰὰ. 15. 5 

ἀποδοθὲν αὐτῶ, ὑκ ἂν αὐτῷ εἶδος εἴη... ἔς! δὲ δύναμει ὁ αὐὸς ἔνςασιν πρὸς ̓ ν τόπον ὦ ὡς πιθανὸν μόνον, ὀκέτι δὲ ἢ ἀληθῆ, 1232 

ὅτος τόπος τῷ εἰ “ὃ γώος τις εἰς “ὃ δος θείη, διαφέρει δὲ τῷ ὑποφέρει “ὃ ὑγιείας Κὶ Ξὺ νόσυ μηδὲν εἶναι μεταξύ, ὠγαθῶ δὲ ἢ 11. 

τρόπῳ τῆς ἀνασχευῆς. ἔςι δὲ μόνον. ἀνασκευαςικὸς ὁ τόπος, κακῶ ἐναντίων ὄντων γενῶν, ὑφ᾽ ἃ ἅ τε ὑγίεια ὺ ἡ νέσος, ΡΙ, 
ὀκέτι δὲ ὦ κατασκευαςικές. 4, ἴ5. .᾿ 80 τινὰ μεταξὺ αὐτῶν" “ὁ 5 ὅτε ὠγαθὸν ὅτε κακὸν μεταξὺ αὐτῶν. 

1238 ἐπεὶ ἀδύνατόν ἐ ἐξα ἅμα τι τὸς τῶ ἐναντίω ἐπιδέχεος λόγως, δεῖ δὲ τῷ ὠγαθ ἡὶ τῷ κακῷ ἀκύειν τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ ὶ μὴ 
ὅ. χει δὲ ἢ “δὲ γένος ἀχώριςον ἐκείνυ ὃ ἐξὶ γένος, δεῖν φησίν, ὅταν τῶν ὁμωνύμως λεγομένων" ὶ ὼ ὃ τύτων ἔςι τινὰ ἔμμεσα" ὦ 

ἀποδοθῇ τι ὡς γόνος τινός, ἐπισκοπεῖν εἰ “ἃ ὑποκείμενον ὡς εἶδος εὐεξία ὺ καχεξία σωματοιὶ ὄντα, ἃ ἃ ἅ ἀγαθὸν τὸ δὲ κακόν, ἵμ- 
ᾧ τῶ ἐναντίων τῷ ὠποδοθέντι γένει ἐςὶν ἐπιδεκτυών. ἰὰ. Ρ. 165. μεσ ἐ ἐςιν" μέσ δ αὐτῶν “ὁ ὑγιαίνειν ᾧ αἶχος ὶ κάλλος ᾧ 

4234. ὅτι τὰ γένη συνωνύμως τῶν εἰδῶν κατηγορεῖ) ἢ ἐπιδέχεῦ 35 ἰχὺς ἢ ἀδέεια, ἢ ἣ ταῦτα καὶ γένη τῶν πρακειμένων, ἐδὲ κ᾿ ἀπό- 
21. τὰ εἴδη “ὃν “τῶν ἡ λόγι ἂν ὅν “ὦ ἀποδοθέν τινος ὡς Ὑένος φασιν τῶν ἄκρων μέσα, ὡς τῇ ἀγαθῶ ἡ τῷ κακῷ. ΙΔ. 18. 

ἑμωνυμον ἢ ἢ ἡ μὴ ἔχη τινὰ λόγον ὃς κατηγορηθήσες κῃ τῷ ὡς ἐν ὅτω δεικνύοιτ᾽ ἂν τῷ κυρτῶ μὴ ὃν γένος “ὃ περιφερές" εἰ δια» 
εἴδει αὐτῷ τεθέντος, ἀλλὰ μόρον ὀνόματος αὐτῷ γεϑυνη αὶ γόος ἃ Κα κυρὲν αὶ “ὃ κοῖλον ἐναντία ὄντα ὑπὸ “ὃ περιφερές, “ὃ δὲ με- 

ἕξαι ὃ ἀποδεδομώνν. ςοιχείοις δὲ χρησόμεθα πρὸς τὴν γνῶσιν ταξυὺ τῷ τε κυρτῶ ἢ τῷ κοίλυ, ὅπερ εἴη ἂν ἢ “ὃ εὐθὺ ἢ εὐθεῖα, 
τῷ ἑμωνυμα αὐτὰ εἶναι τοῖς εἰρημένοις, φησί, πρὸς τὴν ὁμωνυ- 40 μηπέτι ὑπὸ “ὃ περιφερές, ἐδ᾽ ἂν ἐκείνων γένος εἴη “ὃ περιφερές. 
μίαν, ἤτοι λέγων τοῖς ἐν τῷ ὁρισμῷ τῷ ὁμωνύμῳ λεγομένοις, ἕνςασιν δὲ φέρει ἢ πρὸς ἂν τόπον τῶτον" ἐπὶ ἡ) τῶν ἠθικῶν ων 
ἣ μᾶλλον τᾶς ἐν τῷ πρώτῳ παραδεδομένοις τόποις πρὸς τὶν τῶν αἱ β Κ' ὑπερβολαὶ καὶ ἢ αἱ ἔνδειαι ἐναντίαι ὅσαι ἀλλήλαις ὑπὸ τὴν 
τῶν ὁμωνύμων εὕρεσίν τε ἢ γνῶσιν. «. ὅτι ι δ ὰ “εἰ ὁμώνυ- κακίαν εἰσίν, αἱ δὲ ἀρεταὶ μέσαι αὐτῶν ὅσαι ὑπ᾽ ἄλλο γένος 
μον ὃ εἶδος τῷ γένει" εἴρηκεν ἀντὶ τῷ εἰ ὁμωνύμων αὐτῷ κατη- εἰσίν" ὑπὸ γ) τὴν ἀρετήν. ἢ ὅτι συμβέβιριε ταύταις ὁ μόνον μέ- 

γορεϊἢ, δῆλον ἐξ ὃ ἐπήνεγκεν εἰπὼν “συνώνυμον γ5 “ὁ γένος ᾧ “ὃ 45 σαις εἶναι, ἀλλὰ ἢ ἐναντίαις ἑκατέρων τῶν ἄκρων. 4. Ρ. 168. 
εἶδος." ἰὰ. 15. ὅτως ἐπεὶ ἁ ἁρμονίᾳ [, τ ἀναρμοκία ἐ ἐναντίον, ψυχῇ δὲ ἀδὲέν ἐσιν 128) 

135 ὕτω δειχθήσε τῆς γραμμῆς μὴ ὃν “ὃ μῆκος υϑδι ὡς οἷ ἐναντίον, ἐκ ἔςιν ἡ ψυχὴ ἁρμονία, ὡς Πλάτων ἐπεχείρησεν ἐν τῷ Ὑ 
ἍΜ. χγοντες αὐτὴν μῆκος ἀπλατές" ἐδὲ 75 ἄλλο μῆκος παρὰ τὴν Φαίδωνι. ἰά, 15. ᾿ 
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1235 ἢ ἵξι καὶ ἡ ἐπὶ τύτων ἐναντιότης ἀνώνυμος" ἡ ὃ καθ᾿ ἕκαςον τὰ δὲ ; ἀντιςρέφοντα αὐτοῖς πρὸς ἄλλας πτώσεις δ βοῦν ὶ ὁ 
ὅς. πω ὑγίεια. . 14, 5. ἃς ταῦτα, αὶ μὴν ἀλλὰ ἀλλήλοις τὰς αὐταῖς... ὁ μέντοι 

126 δεῖ δηλονότι ἃ ἀνὰ μέσον 3 κυρίως λαμβάνειν" ταῦτα δ᾽ Ἱτράτων προςίθησί τινα τῷ τόπῳ τύτῳ ἡ ἄλλον. εἰ αὐτὰ Κὶ πρὸς 2 ἕν «(ει 

δ᾽ ἐεὶ τὰ κ' μῖξν Ὑνόμενα τῶν ἐναντίων. ἐν ᾧ γδ ἡ σομφὴὴ φωνὴ ὁμοίας πτώσεις λέγοιτο, τ τὰ ἀκύδυδν Ὑος κα ὺ ὸ εἶδος, τῶν δὰ 
έψει, ἐν ἐκείνῳ ἡ ὀξεῖα ὃ! ἡ βαβει 14. 18. 5 πρὸς ἃ ταῦτα λέγε εἢ ὁ β βαικρέμαι ὸ δὲ μή; ὄ φησι ὃ τεθὲν 

1246 ζπυμών δ εἰ γένος τῆς νόσυ ἡ ῃ ἀσυμμετρία, δείξαντες ὅ ὅτι ἔσεοχ, Ὑ γένος. ὺ παραδείγμασι δὲ χρὴ τῷ τόπυ τῇ τε ἐλλείψει 
τῆς ὑγιείας, ἥτις ἐςὶν ἐναντία τὴ γέσῳ, ἡ συμμετρία Ὑέσς δι ὅσα ὺ τὴ ἐνδείᾳ: εἰ γάρ τις χες τῆς ἐλλείψεως τὴν ἔνδειαν λέγει, 

ἐναντία τὴ ἀσυμμετρίᾳ, εἴημεν ἂν δεδειχότες ὅ᾽ ὅτι ὺ ἡ νόσος ἐν ἐπεὶ ὃ ἑκάτερον Κ' αὐτῶν πρὸς τ τὴν αὐτὴν ἀποδίδοῦ͵ πτῶσιν ά τε ἡ 

ἀσυμμετρίᾳ. 14. Ρ. 169. ἔλλειψίς τινος, τῆς ὴ ὑπεροδὸ «χῆς; ὸ ἡ ἔνδεια ὁμοίως τινός, τῷ 

126 ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀπὸ συμβεβυριότος προβλημάτων τόπυς τινὰς 10 γδ ἱκανθ), ἐκέτι δὲ ἐμφέτέρε πρὸς ὦ ἑκάτερον αὐτῶν λέγεῦ, ἀν- 

1: παραδέδωκεν ἀνασκευαςικὺς ἢ κατασκεναςικὺς ἀπὸ τῶν πτώσεων τιςρέφει" ἡ Κ δ ὑπεροχὴ ἢ αὐτή τινος, ἐλλείψεως γάρ, “ὃ δὲ 
ὼ ἀπὸ τῶν συςοΐχων, ὅτω ὼ πρὸς τὰ ἀπὲ τῷ γένας προβλήματα ἱκανὸν ἐμὰ ἀντιςρέφει" ὁ ἡ λέγε “ὃ ἱκανὸν ἐνδείας ἱκανόν, 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν τύτων πἀραδίδωσί τας τόπυς" κοινοὶ γδ ἡ ἐπ- ὡὥςε ἐκ ἂν εἴη ἡ ἔνδεια, τῆς ἐλλείψεως γένος. ἀλλ᾽ ὅτός γε και- [ 
καιρότατοι πρὸς τ πάντα οἱ ἀπὸ τῶν συςοίχων τόποι. ἰὰ. 18. νατομῆσαί τι βυληθεὶς ὀλίγον ἀναιρεῖ μεῖζόν. τι" ἃ δ πάντα 

124.5 ὅμοιος ἢ ὅτος ὃ τόπος τῷ ἀπὸ τῶν συςοίχων. εἰ γάρ τινα 15 πρὸς ὃ γένος ἀντιςρέφο ντὰ λέγ τος, κινεῖ, αἴτιον δὲ αὐτῷ τῆς 
΄᾿ ὁμοίως ἔχει πρὸς ἄλληλα, ἂν ὰ ἕτερον τῶν ὁμοίως ἐχόντων τῷ πλάνης τ ὃ μὴ δεόντως λαβεῖν τὴν ἔνδειαν πρὸς “ὃ ἱκανὸν λόγεδζ. 

ἑτέρυ γέρος ἦ ἢ, ἢ ὸ ἕτερον ἔξαι τῷ ἑτέρυ γώος. ἰἀ. 10... ὼ ἵνδεία ὃ δέοντός ἐςιν ἔνδεια, ἢ πρὸς τῦτο λέγεϊ πρός τι. ἰὰ, 

Ὧ.. κἃ εἰ ὰ μανθάνειν ἀναμιμνήσκεο)αί ἐςιν ὡς ὑπὸ γένος, ἃ ρ.178. 
3: ἀναμωυμνήσχεοχ, κα ὶ μεθα ὑπὸ “ὃ ἀναμεμνῆνκ, ἂν εἴ, ὡς ΑΑδδυναῦ δέ τις τῷ τόπῳ ὺ πρὸς κατασκευὴν χρήσαχ," ὧν γ5 1256 

ᾧετο Πλάτων λέγων τὰς μαθήσεις ἀναμνήσεις. .. ἔρυιε δὲ τὰ Ὦ δειχθὴ ὰ ἀντιμα μεῖνον τῷ ὡς. γένει τεθέντι γένος ὃν τῷ ἀντικεί- ὅΣ 

παραδείγματα οἷς κέχρη ἁρμόζειν ἡ τοῖς ὠπὰ τῶν συσοίχων μενυ τ᾿ εἴδει, ᾧ “ὃ ὑποτεθὲν ἔςαι γένος. ὰ. ῥ. 174. : . 
τ σύςοιχον γ5 “ὃ οἰκοδομεῖν τῷ φκοδομοριέναι ὺ τ ἐνεργεῖν ἴσως βῶχιον ἀντὶ τῷ “δυναὺν δ ᾧ ἐν ἄλλῳ ὑπάρχειν τὴν 125 

ἐνηργνρεέναι. ἰά. ν. 170. αὐτὴν ταύτην" γεγράφθαι “δυνατὸν 75 ἡ ἄλλν εἶναι τὴν αὐτὴν Ὁ" 
Ὡς ὅμοιαι ἢ) αἱ ἀπὸ πάντων τῶν τοιύτων ἐπιχειρήσεις, 4 πὶ ταύτην" τυτέςι τὴν ἐπιςήμην" ἃ 55 μόνον ἡ ψυχ ἐπιςητόν. 
ὯΔ. παὐὴν δέ" γώεσις ἢ Ὁ ἡ τοιάδε μεταβολή, γεννητικὸν δὲ ἃ τῆς 25 δύναῦ ἢ αὐὸ ὁ “δυναὸν γδ ἡ ἐν ἄλλῳ ὑπάρχειν τὴν αὐτὴν ταύ- 

τοιαύτης μεταβολῆς αἴτιον. ὅ. 5᾿ λόγος ἢ ἐπὶ φθορᾶς τε ὃ τ εἰρῆᾳ, εἷς ἴσον τῷ δυνατὸν δὴ ἢ ἄλλῳ ὑπάρχειν, τυτέςι 
φθαρτικῶ. 1ὰ. 10... ᾧ ἄλλυ τινὸς εἶναι τὴν ἐπῶν. ἢ ἄλλῳ τοὶ ὑπάρχον τῶν ἐπι- 

14. παραδὺς πρότερον τόπυς ἀπὸ τῶν ἐναντίων (ῷ δ) ἐναντίον ςητῶν κὶ μὴ ψυχῇ μόνη. 14 Ρ. 175. . 
ὅ5ι γι ἐἶναι τῷ εἴδει ἢ τῷ γώει ἀνασκευὴ ἢ κατασκευὴ ἐγίνετο) νῦν ὅτως ἂν δεικνύοι τις ὅτι μὴδὲ σωτηρία αἰϑήσεως ἡ ἡ μνήμη 125. 
ᾧ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀντικειμένων παραδίδωσι, ᾧ ρα γε ἀπὸ 30 Η “ σωτηρία τῆς αἰδ)ήσεως ἐν αἰδήσει (πᾶσα δ σωτηρία ἐν Ἶ᾽ 
τῶν γ᾽ ἕξιν ἢ ςέρησιν. ἰὰ. ρ. 171. ᾿ , ὅ΄ ἐξὶ σωτηρία), ἡ δὲ ΤᾺΝ Ἐς Ὲ βμέρδα ς ἀλλ᾽ ἐν ψυχῆ" 

442): πῶς “ἀνάπαλιν, αὐτὸς ἔδειξε διὼ τῷ πρδμνκος εἐ καὶ Ἣ" δ μἴϑησις ὸ Μνημενεῦον. ἀλλὰ ἢ ὅτι μή ἐςι “ὃ πάθος ἐν ̓  
᾿ Ὁ εἴη κείμενον “ἃ ἡδὺ ὅπερ ὠγαθόν, τυτέςιν ἐν γένει τῷ ἀγαθῷ, νει τῇ ὁρμῇ, ὡς οἱ ὁριζόμενοι αὐὴ ἐΒά Ων ἑρμὴν ἄλογον, διὰ 

δεῖ ἀνάπαλιν ἀπὸ τῆς ἀποφάσεως τῷ ὠγαθῶ, ἢ εἰς γένος ἀπεδόθη τύτυ ἂν δευινύοιτο τῷ τόπυ. εἰ ὶ 5 πῶσα ὁρμὴ διωκτῦ ἐςὶ ἢ πρὸς 
ἀρχόμενον, τὴν τῷ ἡδέος ἀπόφασιν ἐδύψέριν αὐτῷ. ἰά. 1. 85 τῦτο λέγεϊ, ἐκ ἔςι δὲ ἡ ὁρμὴ ἐν τῷ διωκτῷ ἀλλ᾽ ἐν ψυχῇ, ἐκ 

1242 ἴον ὁ ὁ τόπος πρὸς ἀνασκευὴν μόνον χρήσιμος, πρὸς δὲ κατα- ἂν εἴη ἐν τῷ πρὸς ὃ λέγε" ὃ δὲ πάθος πεπονθότος ὃν παθος ἐξ 

13. σκευὴν ὦ πάντως" καὶ ἢ) εἰ ἀμφότερα τὰ λαμβανόμενα πρός τι, ἀνώγκης ἐςὶν ἐν τῷ πεπονθότι, πρὸς ὃ ἡ λέγε. διὸ εὐλογώτερον 
σὰ ἕτερον τὸ ἑτέρυ γένος ἔςαι. ἰὰ, ρ. 172. : κίνησιν αὐὸ λέγειν. ἰὰ, ἴ5. 

ὯΔδ λέγοι ἂν τις μηδὲ Ὑέη εἶναι τῆς ἀρετῆς τὰ εἰρημένα." ὅτε ὁ παραδιδόμενος τόπος τοιῦτός ἐςιν.. δοκεῖ τῶν αὶ ἕξεων 1255 
᾿ 40 “ὁ ὠγαθὸν γένος, εἴγε ὁμώνυμον, ὅτε ἃ καλὸν τῆς ὠρετῆς γέ- 40 ἕξις εἶναι γένος, τῶν δὲ ἐνεργειῶν ἐνέργεια. ἂν ὧν ἐναλλάττη ὦ 1. 

νος" πρῶτον 7) ἡ ἀρετὴ τῶν καθ᾽ αὑτὴν ἐνεργειῶν. τύτων δὲ “ὃ τις ἡ ἢ τῆς ἕξεως ἐνέργειαν ἀποδῷ γένος ἢ τῆς ἐνεργείας 
καλὸν κατηγορεῖ, δοκεῖ μόνον. ἰά. 10. ἕξιν, ἐχ ὑγιῶς ἀποδίδωσιν" διὸ ἀνασκευαα)ήσε͵ “ὃ ὠποδοθὲν 

Ὧ ἢ διτὸν ἡ ἵξιοὶ ὶ ὁ διάθεσις" ἕξις δ καὶ ὺ διάθεσις λέγεῦ ἡ τῦ γένος. ὕτως ἁμαρτάνει ὁ τῆς αἰϑήσεως λέγων γόος τὴν κίνη- 
ἊΑ ξχοντος αὐτὼ ὡς ψυχῆς, ὼ το ἐχομένων ὑπ᾽ αὐτῶν. ἰά. Ὁ. σιν. ἰἀ, 18. 
45. ἐπὶ ἐγίων πρὸς ἄλλον μ' πτῶσιν ὃ γένος κα ὺ ὸ εἶδος, πρὸς 45 ὁ τοιῦτον δὲ ὃ γώος ὦ ες προὔπάρχειν χρόνῳ τῷ εἴἶδυς" ὁ ἡ γϑδὲ 
᾿. ἄλλην δὲ τὰ ἐντιςρέφεντα αὐτοῖς, πλὴν πρὸς τὴν αὐτὴν αἰλλή- πράτεν ζῷον Ὑἰνεῦ, εἶτα ἐκ τύτυ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὁ ἄνθρωπος δ 

λοις, ὡς ἐπιςήμης ὃ ὑπολήψεως" ἥ τε γὴ ἐπιςήμη τούς, ἐπιςητῦ ἅμα ἢ ζῷόν ἐςι, ἡ “ὁ ζῷον “ὃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐςὶ διότι ἄνθρω-- 
γάρ, ἢ ὃ γένος αὐτῇο, ὑπόληψις, ᾧ αὕτη τινός, εἴγε ὑπρληπτθ" πος, ὃ δὲ “ὥςε ἁπλῷς ἡ ὀργὴ ἐκ ἔςι λύπη" εἶπεν ὡς ἴσον τῷ 

Νπ 



282 ΕΙΣ ΤΟ Δ 

ὦξζε ἐκ ἔςιν ἐν τῇ ὀσίᾳ τῆς ὀργῆς ἡ λύπη" “ὃ 75 ποιητικόν τινος ὅτι “ὃ πάθος ἐν γένει τιῷ πεπονθότι τίθενδ, τὺς λόγοντας “ὦ πνεῦμα 
ὶ προὔπάρχον ντ' χρόνον ἐν τῷ αὐτῷ ὁ γώος. ἰά. ρ. 176. ἀέρα κινύμενον" διὸ ἤλεγξε τύτυς καὶ τῷ δεῖξαι “ἃ πνεῦμα πάθος 

1264 πῶς εἶπε τὴν αἰχύνην ἐν τῷ λογιςοιῷ, ἄξιον ζητεῖν, εἴγε ὃν τῶ ἀέρος, ἀλλὰ τῷ δεῖξαι μὴ οἷόν τε ὃν “ὃ πεπονθὸς γένος εἶναι 
8. μαΐθος, τὰ δὲ πάθη ἐν τῷ παθητικᾷ γίνεϑ. ἤτοι ὧν ἁπλείςερον ἢ τῶ ἰδίν ποίθυς τῷ “ὃ αὐὸ κατ᾽ ἀριθμὸν διαμέψειν “ἃ ὑποκείμάνον 

κοινότερον κέχρηἢ τῷ παραδείγματι, ἣ διὰ τὴν αἰδῶ" δοκεῖ γ) 5 τῷ πάθει, ὶ μηκέτι ὄντος τῷ πάθυς... ἀλλὰ τῶτο ἢ ὅτω μέχρι 
ἡ αἰδὼς μδ' λόγω τινὸς εἶναι. 1ὰ. ρ. 177. τύτυ ἀποδέδωκε, βραχυλογίας φροντίζων ἔχει δὲ ζήτησιν ἀξιό- 

126α ὶὶ ἡ φιλία ὥσπερ φίλησις ἂν εἴη λεγομένη ὑπ᾽ αὐτῦ. ὅτω λόγον, πῶς εἰ ὑποτεθείη “ὃ πνεῦμα εἶδος εἶναι χιναμιένα ἀέρος, 
13. δὲ ἡ ἀνδρία ἐπιςήμη" ἡ βὶ γὃ ἐν τῷ λόγῳ τῷ θυμιχῷ, ἡ δὲ ἐπι- ἐλέγχε ἡ τοιαύτη ἀπόδοσις μὴ καλῶς ἔχνσα. ἐπειδή, φησίν, ὃ 

φήμη ἐν τῷ λογιςξοιῷ. λέγει δὲ χρήσιμον “ὃν τόπον τῦτον εἶναι ἀὴρ ἢ κινιόέμενος ἢ μὴ κινόύμενος ὁ αὐὸς μένει, ἃ δὲ πνεῦμα μὴ 
ἡ πρὸς “ὃ συμβεβηκός" δοκεῖ γΥ ᾧ ὃ συμβεβηκὸς ᾧ “ὁ ᾧ συμ- 10 ἐκείνιν κινωμώνυ ἀναιρεῖ. φαῖεν δ ἂν οἱ ἐκεῖνο τιθέμενοι ὅτι ἀκό- 
βέβηκεν ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι. τῦτα δὲ ἐπὶ τύτων ἂν λέγοιτο ἐν λωιθόν ἐςι τῶτο τῷ λόγῳ αὐτῶν" γένος δ ὧν ὁ ἀὴῤ τῶ πνεύματος 
εἷς ἢὶ τὰ ὑποκείμενα ἐν ἄλλοις πέφυκε γίνεοςζ. ἰὰ, ἰδ. συναναιρεῖ ἡ ὦ φυναναιρεῖἢ ὑπ᾽ αὐτῶ, "διὸ ἡμεῖς πειρασόμεθα νῷ 

164. ὑχ ὁμοίως, εἴ τι τῇ γῴυς μετέχει, ἡ τῷ συμβεβηκότος" τὸ “ὃ ἐγχωρὸν “ὁ ἀμφισβητύμενον λῦσαι. ἔχει δὲ ὅτω. τὰ γώη ὅτε 
1:: Κὶ 5 συμβεβηκότος οἷόν τέ τι ἡ κατά τι μετέχειν, ὡς τῷ λευχῶ καθ᾽ αὐτά ἐςιν ὑφεςῶτα πυ ὅτε ἐςὶ ψιλὰ χωρὶς ὑπάρξοως νοή- 

ἃ σῶμα, ὁμοίως ᾧ “ἐν ἄνθρωπον" τῷ δὲ γένυς ἀδύνατον. ἰὰ. ἴ0. 15 ματα. ἰὰ, 1}. τὸ ον 
416. εἰπὼν “οἷον “ἐν σοφιςὴν ἣ διάβολον ἢ κλέπτην, μόνον τῷ ἀναιροῖτο δ᾽ ἂν ἢ “ὁ ὑπὸ Ἐμπεδοκλέως περὶ τῷ οὖν λεγόμε- 1214 
“1. λέπτω παράδειγμα ἐπήνεγκε, συνάψας τοῖς προειρημένοις “ὁ “ὃν νον, ὅτι οἶνίς ἐς σαπὸν ἐν ξύλῳ ὕδωρ" ἀ γάρ ἐςιν ὃ εἶνος ὕδωρ, 

δυνάμενον λαΐθρα τὰ ἀλλότρια κλέπτειν. διὸ ᾧ ἀσαφεςέρα ἢ ἐν ᾧ ὡς γένει ἔθηκεν αὐὸν ὁ ὅτως ἀποδιδύς. ἰὰ, ρ. 179. 
λέξις εἶναι δοκεῖ, ἕνεςι δὲ ἀπὸ τῷ κλέπτω ἢ ἐπὶ τὸς ἄλλυς κατ᾽ . ἐπεὶ “ὃ τινὸς γένος ἢ γένος ἐςίν, εἴ τι ἀποδοθέν τινος υἷς 1215 

οἰκειότητα τὴν δύναμιν μεταφέρειν. ἰὰ. Ρ. 176. 22 γένος μηδὲ ὅλως εἴη γένος, ἐδ ἂν τύτυ ὃ ἀπεδόθη γώος εἴη. ἢ 
1265 “ καὶ μόνον τὰ ψεκτὰ καὶ δεῖ ἐν γίει τῇ δυνάμει τιθέναι, ἀλλ τοιαῦτα δέ ἐςι τὼ ἄτομα εἴδη. ἰὰ. δ. 
ὁ δὴ τὰ δι᾿ αὐτὰ ἂν αἱρετώτερα ἡ τίμια ἡ γδ δύναμις ἐργανινὸν προϑλετόον “ἃ συνωνύμως. ἣ τ “κατ᾽ ὑδενὸς Ὑ) “ὃ γένος ἀλλ᾽ 1276 

ὠγαθόν, πᾶν δὲ “ὃ τοιῶτον δι᾽ ἄλλο αἱρετόν. ἰά, ἰδ}. ἣ »' τῶν εἰδῶν κατηγορεῖ ἢ" εἴρηκεν ὡς ἀκολυθῶν τοῖς λέγυσι “ὃ ἊΣ 
΄ 

16) ζίητήσαι ἂν τις εἶ οἷόν τε ἐν δύο τισὶ γένεσιν εἶναι μὴ ὑπαλ- τισὶν ἑπόμενον γένος αὐτῶν εἶναι, “ἃ ὧν κατηγορεϊἢ ὡς κείμενον 
11. χῴλοις ὅσιν, κα μὴ ὑπὸ ταὐὸν γένος αὶ ἐν γένος ἀμφοτέρων ὄντων 15 γέος εἶναι, ὃ ἴδιον “ὃ κατηγορεῖρς, εἰ δὴ ὅτω ἡ ὁ ὃν τῦ ἑνός, εἴη 

γενῶν. αὶ δοκεῖ δὲ ὅτε ὑπάλληλα εἶναι ἥ τε προαίρεσις ἢ δύνα- ἄν ὡς εἴδους αὐτὸ κατηγορώμενον. αὐὸ δὲ κατηγορηθήσεδ, ἂν ἦ 
Μις, ὅτε ὑφ᾽ ἕν τι, εἰ μή τις ἄμφω ὑπὸ τὴν ποιότητα εἶναι λέγοι, τις εἷς αὐτῷ λόγος. προολετέον δὲ ὅτι ὃ ἐν ἔςκι τῷ ὄντος, ἂν 
ἢ κοινόν τι γένος ἐξ ὠμφοτέρων συγκείμενον ἀνώνυμον. πολλὰ παλιν τῶτο τῷ πᾶσιν ἔπεοχ, γένος τις πάντων ἀποδῷ κατηγορυῖ- 

δὲ γώη ἑνὶ ὀνόματι ἀνώνυμα. ἰά. ἱν. μενον δ ᾧ τῶτο τ ὄντος εἴη ἂν ἢ τῦτο γένος, ὥςε ὃ αὐὸ 
421. σημεέῶν ποιεῖ τῦ πάθος ἀλλὰ μὴ εἶδος εἶναι “ὃ τεθὲν ἐν τῷ 30 αὐτῷ ἡ εἶδος ἢ γένος εἶναι. ἰὰ. Ρ. 180. 

1: γένει “ἃ μόνον ἃ αὐὰ κ᾽ “ὁ ὑποκείμενον ὶ ἐν ἀριθμὸν “ἃ ἀποδο- οἷον εἰ “ἃ ὃν γένος, “ἃ δὲ ἐν διαφοραείν τις λέγοι τῶ ὄντος, 127 
θὲν γένος παθος τι προσλαβὲν ἢ κ᾿ πάθος μεταβάλλον γίνεθχ, ὡς διαιρυμώυ τῦ ἔντος τῷ ἑνὶ ᾧ τῷ πλήθει (ἢ 75 “ὃ πλῆθος ἕν τὴ, 35 
τοιῦτον, ὃ ὑχ οἷόν τε ἐπὶ τῶν γενῶν γίνε. 1ά. ρ. 178. ἐπὶ πλέον τὴν διαφορὰν ποιήσει. παλιν εἰ “ἃ γένος μὴ τῶν πᾶσιν 

1216 ἁμαρτάνειν φησὶν ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις αὶ τὸς “ἃ πάθος λέ- ἑπομένων εἴη (ἔξαι 5 αὐτῷ ἐπὶ πλέον ἡ διαφορὰ ὅσα γε τῶν 

8. γοντας εἶδος εἶναι ἐκείνυ ὃ ἐςὶ πάθος, δηλονότι τὸ πάσχοντος. οἱ 35 πᾶσι τοῖς ὄσιν ἑπομένων), ὅτω δειχθήσεϊ, μηδὲ “ὃ τὶ γένος ὃν τῶν 

Ἵ τῶτο ποιῶντες «παλιν γένος πεπονθὸς τῇ πάθυς λέγυσιι ᾧ παντων" ἔςαι γδ ἡ τῶ ἑνὸς γένος ἢ ἐπ᾽ ἴσης ὄντος αὐτῷ ἢ ἢ ἐπὶ 
δόξαι ἂν μὴ εἶναι ὅτος ὁ τόπος ἄλλος τῷ πρὸ αὐτῶ, τῷ τρόπῳ πλέον, εἴγε “ὃ Κα ἂν ᾧ χῷ' τῷ ἐννοήματος, ἃ δέ τι ἢ Χϑ' μόνων 
μόνῳ τῆς λήψεως τῷ πρὸ αὐτῶ διαφέρων" ἐπὶ ἢ! δ τῶ εἰρημών σωμάτων ἡ ἀσωμάτων, “ὃ δὲ ἐννόημα μηδέτερον τύτων κῷ' τὺς 
ἁπλῶς ἦν, εἰ γένος “ὃ πεπονθὸς τῷ πάθυς, ἐνταῦθα δὲ πρόσκειἢῦ ταῦτα λέγοντας. ὕτως ἁμαρτάνοι ἂν ὁ τῦ ὄντος διαφορὰν “ὃ δο- 
ἢ ὁ τρόπος τῆς λήψεως" οἱ γδ τῷ πάθυς ἐκεῖνο δηλονότι “ἃ πεπον- 40 ξαςὸν ἀποδιδυύς " ἐπὶ πλέον γδ τῦ ὄντος “ὁ δοξαςόν, εἴγε δοξαςὃν 
θὸς ὗ ἐςὶ πάθος λέγοντες εἶναι γένος ἡ ὅτως ὁριζόμενοι τῷ παάθυς ᾧ ὃ μὴ ὄν. ἰά. ἴθ. 

ἃ πεπονθὸς λέγυσιν εἶναι γένος. «. ἣ ὀχ οἱ αὐτοὶ τόποι, ἐδὲ κτ' ἐκ εἰ παρακολυθεῖ τοῖς ὑποκειμένοις -ὅσι “ὃ μὴ συνωνύμως 1275 
τὴν λέξιν αὐτοῖς ἡ διαφορὰ μόνη, ὡς δοκεῖ, ἀλλ᾽ ἔςιν ὁ Κ' πρῶτος εἶναι τοῖς ἐν οἷς ἐςί, διὰ τῶτο ἡγητέον “ὃν αὐὸν τόπον εἶναι τῷ " 

ὡς διαμαρτανόντων τῶν ὅτως ὁριζομένων, ἡ δι ἄγνοιαν “ὁ πάθος ἀπὸ τῶν ἐν ὑποκειμένῳ “ἐν ἀπὲ τῶν συνωνύμων" ἄλλος )δ λόγος 
ἐν τῷ πεπονθότι τιθέντων" διὸ ᾧ αὐὸς ὕτως εἶπεν “ἐνίοτε δὲ δια- 46 τῇ ἐν ὑποκειμένῳ ἢ ἄλλος τῷ συνωνύμω. ἰὰ. Ρ. 181. 
μαρτάνυσι ὶ ὅσοι “ὃ πάθος εἰς γένος “ὃ πεπονθὸς τιθέασι διὸ ἢ ὁ τάπος τοιῶτος. ἂν ἦ ᾧὶ τῷ εἴδει τῷ τιϑεμένῳ ἢ τῷ γένει 1275 
ἠρκίϑη ἐπ᾽ ἐκείνυ τὸ τόπυ τῷ δεῖξαι ὅτι ἡ ἀθανασία πάθος τῆς τιῷᾷ ἀποδιδομένῳ αὐτῦ ἐναντία τινά͵ ἐπεὶ τῶν ἐναντίων ἃ ! βῶν- ὃ 
ζωῆς, δείξας ὃ ἠγνόησαν. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἔλαβεν ὡς εἰδότας τιον “ὃ δὲ χεῖρον, δεῖ σκοπεῖν εἰ “ὃ βέλτιον τῶν ἐναντίων ἐν γύει 
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τῷ χείρονι τῶν ἐναντίων κεῖ" δεήσει ἢ) ἡ ὃ καταλειπόμενον “ἃ τόπον ἡ ἡμῶν παραδίδωσιν ᾧ ᾧ προχρυΐμενοι δυνησόμεθα, κατα- 1284 
χεῖρον ἐν γίνει τῷ βελαίον εἶναι, ἐπειδὴ καῇ ό ὅτι “ὃ ἐναντίον ἐν τῷ σχευαῖζειν τε ἢ ἐποιρίνεν τι ἦν ἐν γένει τινί" φησὶ ὃ δεῖν ἐπὶ τὰ τὸ 
ἐναντίῳ. ἔςαι ἦν ὃ ἃ βῶτιον Ὑόνος τῷ χείρονος, δὲ δὲ χεῖρον τὸ τὰς ἕξεις ἔχοντα ἢ τὰ ἀπὸ τῶν ἕξεων παρωνύμως λεγόμενα 

βελτίονος. δοκεῖ δὲ ἢ τὰ ὑπὸ ὃ βέλη γένη ἢ εἴδη βελπίω ἐπιβλέπειν, κἂν ἐς ἐκείνων “ὃ παρωνομασμένον τινὶ φαίνη) ὑπό 
εἶναι τῶν ὑπὸ “ὃ χεῖρον" τὰ γδ ὑπὸ τὴν ὠρετὴν βελτίω τῶν ὑπὸ δ τι ὃν γένος ἄλλο ᾧ παρωνόμαςαί τι, ᾧ ὁ ἀφ᾽ ὅ “ὃ προκείμενον 
τὴν κακίαν. ἰά. 15. παρωνόμαςαι λέγειν γένος εἶναι τῷ παρωνύμως ἀπὸ τῶ λεγο- 

1215 αἱ ἦν τὶ φύσιν τοῖς σώμασι (υνήσειρ τέλος ἔχυσι τὴν ἐν μένα γόυς. τῶτο δὲ ὅτως ἔχειν διὰ τῆς ἐπωγωγῆς πις 2... 
- τοῖς οἰκείοις μονήν. ἀλλὼ ἡ τῶν ὑσιῶν αἱ ἀκίνητοι βελτίως. ἀλλὰ ἡ λέξις ἡ “ἐπαιδὴ δὲ δοκεῖ “ἡ μυσυιὸν ἐπιςῆμον εἶναι, ἡ μυσυκὴ 
ὺ τῷ μανθάνοντι τέλος “ὃ Μανθάνειν τε ἢ ἐν τύτῳ ςῆναι. εἰ δὴ ἐπιςήμη τις," εἴ ἂν σαφεςέρα εἰ ἕτως ἔχοι, ἐπεὶ δὲ δοκεῖ 

τῦτο, Γ καλῶς οἱ ἐν γένει τὴν ψυχὴν τῇ κινήσει θέμενοι. “ὃ δὲ 10 διότι “ὃ μυσικὸν ἦ μεσικόν ἐςιν, ἡ μωσυιὴ ἐπιςήμη εἶναι, ἰᾷ. 
“ὅπερ χύσιν ̓  χούμενον" εἶπε, διὰ τῷ ὅπερ κίνησιν δηλώσας ἃ ν. 188. 

γένος ̓ αὐτὴρ τὴν κίνησιν λέγεις, ὡς οἱ λέγοντες αὐτὴν κύησν - αὐὸς αὶ Κ ἦν ἦν φησὶν ὡς ἐνδόξῳ δὲν τύτῳ χρῆδᾳ τῇ προαρημένῃ 1282 
αὐτοκίνητον. ἰὰ, ἰ5. ἀκολυθίᾳ πρὸς τὴν τῷ Ὑόυς κατασκευήν, εἰ δὲ ἄλλος τις αὐτῷ ἡ 

., 4278 ληπτέον “ὃ δοκῶν μᾶλλον αὐτῶν εἶναι γένος, ἢ δεικτέον μὴ χρῷτο, μὴ συγχωρέν ὡς ἐπὶ πάντων ὕτως ἔχοντι" ἔςι γάρ τινα 

30. εἶναι τῦτο. εἰ ὃ μὴ ὃ μᾶλλον ὃ δακῶν εἶναι γένος γένος ἐφίν, ἐδὲ 15 ἃ ὠκολυθεῖ Κ' ᾧ ὑκ ἀντιςρέφει, αὶ μὴν ἢ γένη ἐςὶ τύτων οἷς ὅτως 
δὰ λοιπὸν, “ὃ ἧττον... ἀπὸ ὶ ὄν τὸ μᾶλλον ὅτως, ὡς εἴρη, ἀκολυθέ, ἰὰ, Ρ' 184. 
δείξομεν. ὴν χρόνον μὴ ὄντα ἐν γένει τῷ ὠριθμῷ.. εἰ γ5 μᾶλλον ὁ Παραδὺς ἡ ἡμῖν, ἐν τῷ πρὸ τύτυ, τυτάξι τῷ ὃ τετάρτῳ τῆς τῶν 128 
χρόνος κίνησις ἢ ἀριθμός, ἔνδοξον συνεχᾷς συνεχὲς μᾶλλον εἶναι ἸΤοπικῶν πραγματείας, τὺς τόπυς δι᾽ ὧν οἷόν τε πρὸς τὰ ἀπὸ τῷ ἵὉ 
γένος, μή ἐςι δὲ κίνησις ὁ χρόνος, ὅτι πᾶσα κίνησις τινός τι ἢ γένυς προβλήματα ἐπιχειρεῖν κατασκευαςυ«ὥς τε ᾧ ἀνασκευα- 

πρός τι ὁ δὲ χρόνος καὶ πρός τι. ὁ χρόνος ἄρα ἰὶ κίνησις. ἐδὲ ἡ κί- 2 συιῶς, μεταβαίνει ἐπεῖθο ἐπὶ τὰ ἐπὶ τῇ ἰδίυ προβλήματα ὺὴ 
νησις ἄρα γέος τ χρόνυ. ἰὰ. ῥ. 182. παραδίδωσι αὶ ὼ πῶς πρὸς ταῦτα ἐπιχειρεῖν δεῖ... τὸς δὲ τόπυς 

15. ἐπειδὴ ἡ (ἃ ὡς συναμφότερος λαμβανομένη ὅτω κατηγο- τὸς πρὸς τὰ γενικὰ προβλήματα προέταξε πρὸ τῶν εἰδικῶν, διότι 
Ἦν ρδϑ, ὀκέτι δὰ ἢ ἡ χωρὶς τῆς ὕλης τῆς συναμφοτέρω διαφορώ, ἧς τιὰὶ γενικιὶ προβλήματα ἐσιώδη εἰσί, τὰ δὰ εἰδικαὰ ἐπυσιώδη, τι- 
ἢ ἐν Κατηγορίαις ἐμνημόνευσεν (ς. 8), ἐν οἷς εἶπε “ἐν τῶν δια- μιώτερα δὲ τὰ ὀσιωδὴ τῶν ἐπυσιωδῶν. πάλιν δὲ τὺς τόπυς τὺς 

ᾧορῶν λόγον ἀναδέχεθνς ἡ τὰ ἄτομα ἢ τὼ εἴδη, ἃς ἰδίως ὅσας 15 περὶ τῶν εἰδικῶν προβλημάτων προόταξε τῶν πρὸς ταὶ δριοκιαί, διότι 
διαφορὰς ὑκ εἶπεν εἶναι ἐσίας ἐκεῖ, ὅτι μήτε γένη μήτε εἴδη μήτε οἱ περὶ τῶν εἰδικῶν προβλημάτων τόποι χρησιμεύυσιν ἡμῖν ᾧ ἐν 
ἄτομα" αἱ γδ τῶν εἰδῶν κατηγορόμεναι ὡς γένη ἂν κατηγοροῖντο. τοῖς ὁρικοῖς προβλήμασι, ἰὰ, ῥ. 185. 
ὅτι δὲ μὴ γένη αἱ διαφοραί, νῦν δείκνυσιν, ἐδὲ εἴδη δέ" εἴδη δὲ αἱ ἰδίᾳ σκοπὸς τῷ ε΄ τῶν Τοπικῶν παραδῶναι τόπυς ὦ ἀφορμάς 
ἡ χωρὶς τῶν γενῶν λα μβανόμεναι διαφοραί, εἰ ἢ συναμφότεραι, πῶς δεῖ τὼ πρὸς “ὃ ἴδιον ἐπιχειρεῖν, ᾧ ποσαχῶς “ὃ ἴδιον, ὅτι τετρα- 
αἱ αὐταὶ δὲ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ ὀσίαι ὺ τὰ ἄτομα τὰ ὑπ᾽ αὐτάς. 380 χῶς, ἡ τίς ἡ πρὸς ἄλληλα τύτων διαφορά. ἀποδίδο) δὲ “ἃ ἴδιον 
τῆς δ᾽ ὅτω. λαμβανομένης διαφορᾶς ᾧ τὰ γέη τὼ διαιρέμενα ἢ καθ᾽ αὐὸ ᾧ ἀεὶ ἢ πρὸς ἕτερον ἢ ποτέ. εοἀὰ, Ἀερ. 1845 εἰ 
ὑπ᾽ αὐτῆς συνωνύμως κατηγορεῖ ᾿ εἴγε, ὡς εἴρνριε νῦν, “ὃ πεζὸν 1972 ἴῃ ταῦτ. 
σημαίνει ζῷον ποιόν» καίτοι ὁ δοκεῖ αὐτῷ “ὃ γένος τῆς οἰκείας ἰσέον ὅν ὅτι ἐπὶ πλέον “ὃ ἀεὶ τὸ καθ᾽ αὐτό" ἃ ' γάρ καθ᾽ οὐδῖδ᾽ 

διαφορᾶς ὅ ὅτω κατηγορεῖος, τῆς μέντοι χωρὶς τῆς ὕλης ἐν τῇ ἴδιον ᾧ ἀεί, ὁ μὴν “ὃ ἀεὶ πάντως ἢ καθ’ αὐτό... πρόσκειδ “τῇ 
εἰσίᾳ διαφορᾶς λαμβανομένης ὅτε ἃ διαιρμενον ὑπ᾽ αὐτῆς γένος 35 φύσει" διότι ἐμφαίνεῦ “ἃ ἥμερον ἡ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις, ἀλλ᾽ ὁ ἐκ 
συνωνύμως κατηγορεῖ ἢ, ὅτι μηδὲ ἄλλο τι ὅλον ἀνομοιομερὲς τῶν ἔςιν αὐτοῖς φύσει ἀλ}᾽ ἐκ χειροηθείας ἢ τιθασσεύσεως. ΑἸοχδη.- 
μερῶν ἑκάςω ὅτω κατηγορεῖ, μέρος δὲ αὶ τοιαύτη διαφορὰ τὸ εν Ρ. 185... 
διαιρυμένα ᾧπ᾽ αὐτῆς ὅτε αὕτη ἢ τὸ εἴδυς ἢ ἢ τῷ ἀτόμυ, ὅτι μηδὲ ὅτι ἡ μὲν ἀρετὴ ἐν πλείοσι (καὶ γὰρ ἐν τῷ παθητικῇ 18. 
ὲ μέρος τὸ ὅλυ, ἐπεὶ δὲ δοκεῖ τισὶ ἢ ἡ διαφοῥὲ ἐν τῷ τί ἐξι καὶ τῷ λογιςικῷ), ἡ δὲ ἐπιςήμη ἐν μόνῳ τῷ λογιςικῷ. ἃ, Ὁ 
τῶν εἰδῶν  κατηγορεῖον, ἐπε αὶ ἐν τῷ πρώτῳ ὅτι ἢ τὴν διαφορεὶν 40 Ρ. 186. 
ἡ τὰ ὠσὸ δάφορας: προβλήματα ἐμῦ ἢ δεῖ τῷ γένει τάσσειν, ὡς λογικὰ προβλήματα χέγα τὰ ἐπιχορηγῶντα πολλὲς λόγυς 1299 
τῶν αὐτῶν τόπων καὶ ὃ. πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν διαφορῶν προβλήματα ὺ πολλὰ ἐ ἐπιχειρήματα ὶ ἰχυρά. εἰσὶ δὲ ταῦτα τά τε καθ᾽ αὐτά 
χρησίμων ὅ ὄντων" ὅτι δὲ μὴ ὴ πάντη ταὐὸν ἡ διαφορὰ τῷ γένει, εἰ ᾧ ἀεί ᾧὶ τὰ πρὸς ἕτερον. 1ἃ, ἴδ. 
ὸ, ὅτι μάμιςα ἢ αὕτη ἐν τῷ τί ἐςι δοκεῖ τῷ εἴϑυς κατηγορεῖν, κα ὸὴ λογυκὸν γάρ φησι τῦτά ἐςι πρόβλημα πρὸς δ λόγοι γίνονἢ ᾧ 1292 
τ᾿ πλειόνων γε ἢ διαφόρων ̓ τῷ εἴδει ἡ διαφορά, τίσι τὴν διαφο- 45 συχνοὶ ᾧ καλοί" τὰ 2) εὐεπιχείρητα καὶ ὺ πολλὰς ἀφορμὰς πες ἣν 
ρὰν δυνησόμεθα χωρίζειν τῷ οἰδὺς, ςοιχεῖά τινα ὼ θεωρήματα ριέχοντα λογορὰ καλεῖ. “ἃ δὲ ποτὲ πρὸς “ὁ νῦν λεγόμενον χρόνον 
ἁμῖν παραδίδωσιν, ἃ τῷ φθάνειν εἰρῆδν, ἤδη εἶπεν ἐν τοῖς εἰρημέ- ἐπισκοπῶμεν" ᾧ 78 τῶτον “ὃν χρόνον... οοἀά. Βεξ' 1917 
νοις. ἰάὰ, ῥ. 188. εἰ 1874. 

Ν π2 
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πρὸς ὃ τῦτον “ὃν χρόνον ἐν ᾧ ὑπάρχειν αὐτῷ λέγεῦ ὃ πὶ ὃ λέγεν ἴδιον τῦ δ᾽ ζῴω ὃ ψυχὴν ἔχειν ἔοικε γραφικὸν εἶναι 1305 
Ἴδιον. ἐκ εὔπορος δὲ πρὸς “ὃ ὅτως ἴδιον ἡ ἐπιχείρησις ἀπὸ ἑνός τι’ σφαλμα" ἀ 5 ἠγνόησεν ὁ φιλόσοφος μὴ εἶναι ἴδιον τῷ ζῴυ ἃ Ὄ 

νος γινομένη χρόνα. ΑἸεχϑηάετ ῥ. 187. ψυχὴν ἔχειν (υονὸν ἡ τῦτο ὶ τοῖς φυτᾶῖ)" κεῖοχ ὃ μᾶλλον 
1295. πρῶτον τόπον ἐκτίθησιν ἀνασκευαςυκόν, “ὃν δεικνύοντα ἡ ὀφείλει ζῳν ἴδιον εἶναι “ὃ αἰο)ητικὸν εἶναι, ὡς τῷ αἰδλητικῦ μόνῳ 
1 ἴδιον μὴ διὰ γνωριμωτέρων ᾧ σαφεςέρων ἡὔγον ἀποδεδομέ- 5 τῷ ζώῳ ἐφαρμόζοντος. ἱά. 10. 

νον, ἰὰ, ἴ5. ἀλλ᾽ ἕςιν ἔνσασις τύτω" ἡ ψυχὴ ὃ ὁ Ε σῶμα ἑκάτερόν τιιϑὲ 
ΟΝ τὰ προνὲς ὰ “οὐ ὃ ἕξαι καλῶς κείμενον ἴδιον" τῆς προολήρεης τὸ ζῴ ἐςίν, ὦ, “δε ἐκ ἂν εἴ εὮ καλῶς ἀποδεδομένον “ὃ ἴδιον. λύεῦ ὃ 

7. ταύτης αἰτίαν ἀπέδωκεν, εἰπὼν τῶν Ὁ) κατασκευαςικῶν τόπων δὲ ἡ ἔνςασις ὅτως͵, ὅτι εἰ ἡ εἰσὶ μέρη τῷ ζῴν “ὃ σῶμα ἡ ἡ ψυχή, 
τὸ καλῶς ἀποδεδόο, ὰ ἴδιον οἱ αὶ ὃ καλῶς ἁπλῶς κατασκευά- ἀλλ᾽ ἐκ εἰσὶν ὑςερογενῆ τὸ ζῳυ ἀλλ᾽. ἅμα. ϑδὲ Ρ δυνατόν ἐς: 
ζυσιν, ὧν ὕςερον μνημονεύσει, οἱ δὲ “ὁ καλῶς "κα τῦτο. ἰὰ. 10 νοῆσαι ζῷον, μὴ εὐθὺς συνεπινοῦντας ᾧ ψυχὴν ᾧ σῶμα. ἰὰ, 

Ῥ. 188. ». 191. 
19) ἀμφισβητεῖ ὃ εἰ ἐν τῷ ἐμφύτῳ θερμῷ ὑ ὑπάρχει ἡ ψυχή 659ὃϑλεἴτινι, φησίν, ἀντικειμένῳ τῷ ἰδίῳ προσκέχρηταί τις εἰς τοι « 
34. ἄλλοι ὃ ἐν τῷ πνεύματι ἀπέδωκαν εἶναι τὴν ψυχήν, ἢ ἄλλοι ἐν τῷ ἰδίυ ἀπόδοσιν, ἃ καλῶς ποιεῖ τὴν ἀπόδοσιν τῷ ἰδίου" τὰ δ" 

τῆ: καρδίᾳ, ὥςς ἐκ ἔςι καλῶς ἔχον ὃ ὸ ποδοῖν ἴδιον... σαφη: ἐντοιείμενα ἅμα εἰσὶ τῇ φύσα, τὼ δὲ ἅμα τῇ φύσει ἢ ὕξερα ὁ 

νιξόον δὲ ὃν περὶ ττν λόγον. πῦρ Ξ λέγωσιν οἱ τῶτο τιθέμενοι 15 ποιεῖ “ὃ κρίνοι γνωριμώτερον. «. ἐπιζητήσειε δ᾽ ἂν τὶς ἐπὶ 
ἃ ἔμφυτον θερμόν, ὃ φασὶν ὄχημα εἶναι τὴν ψυχήν. ἐν τύτῳ τῶν πρός τι, εἰ" μὴ διὰ τῶν ἀντυιειμώων ἐπὶ τύτων ἥ τε τῷ ὁρι- 

. καδ. φαίνο τ ἕνεςιν αὐτή, ἢ χωρὶς αὐτῷ ἀὶ δύναταί τι ἐπεργῆσαι εἰ σμῶ ἀπόδοσις ὃ, ἡ τὸ ἰδίων γίνε . ττοις γδ ὃ εἶναι ταὐτόν ἐςι 
νεκρυποιὸν δ ὃ ψυχρὸν ἢ ἀκινησίαν ἐμποῦν" ἡ δ κινητικὴ ἢ ἡ τῷ πρός τι πῶς ἔχειν. ἣ ὡς ἐνδόξοις λεγομένοις δεῖ προσέχειν 
θρεπτοκὴ ψυχὴ αὶ ΟΝ αἱ ἄλλαι δυνάμεις αὐτῆς διὰ τῷ ἐμῴυύτω θερμῦ τοῖς ἐνταῦθα. καλῶς δὲ προσέθηκεν “ἣ ὅλως ἅμα τῇ φύσει" 
ὡὡς δι᾿ ὀργάνυ τοὺς τὰς πέψεις ᾧ θρέψεις τῷ ζῴν ἡ τὼς καήσεις 20 ἐπειδὴ ἢ τὰ ἐκ τῷ αὐτῷ Ὑένυς ἀντιδιῃρημένα ὦ ἅμα τὴ φύσει. ἫΝ 

ἢ τὰς αὐξήσεις. ὶ τὰς ἄλλας. ἐκγείας ἀποτελῶσιν. ἰά. 16.  ὠ Ἀ πόθεν ληπτέον τὰ ἴδια, εἰ μήτε ἐκ τῶν ἦμα μῆτε ἐκ τῶν ὑςέρων 

419) εἰκότως δὲ προσέθηκε “ὃ “ἢ ἢ ὅλως ὁ ὁ λόγος "" ἀ μῦνον γ8 μήτε ἐκ τῶν προτέρων; ἵρα μὴ γένϑ ὅ ὅρος ἐκ τῶν ὑςέρων ὦ τῇ 
51. ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων φωνῶν εὑρίσκεῦ “ὃ πλεοναχῶς λέγε, ἀλλὰ υνασει ἀλλὰ τῷ πράγματι. ἰά. 18. 

ᾧὶ ἐπὶ τῷ λόγυ, ὃ καλεῖ, «ὠμφιβολία, ὡς ἐν τῷ “γένοιτο Ζεῦ “ὃν ἀντὶ τῷ εἰπεῖν ὃ γίνεταί ποτε μὴ εὐκκι εἶπεν “ὁ Ὑίνεταί 1316 

σῦν καταβαλεῖν ἐμέ". δυναῦ δὺ ἡ διὰ δὴν ἀποδίδοον, “ὃ ἴδιον: 25 ποτε μὴ ἴδιον." ἃ δ τοιῦτον ἐδ’ ὅτε ὑπάρχει ἴδιόν ἐςι διὰ “ὃ μὴ Ξ 
4, ρ. 189. ἌΝ ἀντιφρέφειν πρὸς ὃ ὅ λαμβάνεῦ ἴδιον. ᾿. τος δὲ ὁ τόπος ᾧ οἱ 

413. ἔςι γάρ τινα ἃ καθ᾽ αὑτὰ Κ' Αχλέωῳ πλείω σημαίνει, συν. ἑξῆς μένον τῷ καλῶς ἢ ἣ μὴ καλῶς λεββενςς αὶ εἰσὶ δεικτικοί, 
8. τεθέντα δὲ ἀκέτι, ὡς ἐν τῷ μα α τὸ πολλαχῶς Θεόφραςος φησίν: ἀλλὰ κα ὸ τὰ εἰ ἴδιόν ἐςιν ἢ μή. ἰὰ. ν. 192. 

ἐν 5 τῷ ἐπίςα Ὡς γράμματα “ὃ συναμφότερον ἀμφίβολον, μη- ὅτος ὁ τόπος ἐςὶν ὠἀπὸ τῆς ὑπάρξεως: ἰὰ. 15. 1516 
δετέρυ τῶν ὀνομάτων ὁμωνίίμοι ὄντος καθ᾽ αὐτό. ᾧ τὸ ὃν Δίωνα 30. πρώτ λέγε κεχρῶνχ, ἡ ἐπιφάνεια, ἐπειδὴ τῆς ἐπιφανείας 2 
ὃν Πλάτωνα τύπτειν" τὰ Καὶ 5 ὀνόματα ἁπλᾶ, ὁ δὲ ἐξ αὐτῶν ἐν παντὶ σώματι ὄσης πρῶτον αὐτῆς ἀντιλαμβάνεῇ ἡ αἴϑγησις, 35 
συγκείμενος λόγος ἀμφίβεας. πάλιν ἐ ἐν τῷ ἀεὸς πέτε, κύων ὴ διὰ τῆς ἐπιφανείας λέγεῦ ἑρᾶοκ ὃ σῶμα. ἰὰ. Ρ. 193. 
ὑλακτεῖ, τὰ ἃ ἐνόματα ὁ ἑμιώνυμα, οἷ δὲ λόγοι ἐπλοῖ. “ὃ δὲ “Ὁ οἷον εἰ ἀποδοθείη ἴδιον τῆς ἰδέας εἶναι “ὃ αἰτίαν τῶν δημιυρ- 1324 
τῦτο" προσέθηκε κα ὸ ἐνταῦθα, ὅ ὅτι ὃ ὃ ἐνδέχεῦ εἰς ἴδιόν τινος ἐποδε- γημάτων ᾧ τῶν ἐν κινήσει, ἢ τῆς ἐπιςήμης ἴδιον “ὃ ὠγνοίας εἶναι Ξ 
δύοχ κα ἐκ ὃν ἴδιον χωρὶς ἀμφιβολίας ἢ ὁμωνυμίας, ὺ κατ᾽ ἄλλην 35 ἀποβολήν. ἃ. 18. 

τινὰ ἁμαρτίαν ἁμαρτάνειν “ἐν ἀποδιδόντα “ὃ ἴδιον. ὥςε ὁὶ πάντως - οἱ μ κατασκευάζοντες τόποι ὅτι καλῶς ἀπεδόθη “ὃ ἴδιον ἤδη 1329 
ὰ ἴδιον, ὃ μὴ τύτων τι ἔχει, ἀλλ᾽ ὅσον γε γ᾽ τῶτο ὑγιὴς ἡ ἀπό- παρεδόθησαν, οἷον "ὁ μὴ λαμβάνειν ὁμωνύμως φωναΐξ, “ὁ ἀντι» Σ 
δοσις" δι᾽ ὡς δὲ αἰτίας, ὑκ ἄδηλόν ἐξιν ἐκ τῶν πρότερον εἰρημέ- ςρέφειν “ὁ ἀποδεδομένον ἴδιον πρὸς “ὁ ὑποκείμενον, κὰ διὰ γνωρι- 
νων. . ᾧ 2) εἰ ἀσαφὲς “ὃ λεγόμενον τῷ μὴ γνώριμον εἶναι,. τὸς μωτέρων τὸ ὑποκειμένυ ἀποδίδοοςς . ἅμα δὲ φύτοις ᾧ οἱ ἀνα- 
τῶν σημαινομένων ὑπὸ τὸ ὁμωνύμου “ὃ ἴδιον ἀποδίδωσι, ᾧ ἀφορ- 40 σκευάζοντες. τὰ μὴ ὕὅτως ἀποδιδόμενα ἴδια, ἤγον εἰ δι᾽ ὁμωνύ- 
μὴν ἀνασκευῆς ποιεῖ), ἂν ἄλλο τι τῶν σημαινομένων ὑπὸ τῷ ὀνό- μων φωνῶν ἐκφέρον), εἰ μὴ ἀντιςρέφυσι πρὸς τὰ ὑποκείμενα, 
μάτος, ὃ μή ἐςι “ὃ ἀποδοθὲν ἴδιον, προχειρισάμενος ἐπ᾽ αὐτῶ ποιὴ εἰ μὴ διὰ γνωριμωτέρων τῷ ὑποκειμένυ ἀποδίδονθ,, ἢ ὅσα ἄλλα 

ἐν ἔλεγχον. οἷον ἐπεὶ “ἃ ἐπίφαθ, τῦτο πολλὰ σημαίνει" δ οἱ προειρημένοι περιέχυσι τόποι. νῦν δὰ προτίθεῦ εἰπεῖν περὶ τῷ 
ἐπίφαοχ, δύο σημαίνει, ἢ ὃ ἐπιξήμην αὐὸ ἔχεν ἢ ἢ ἃ ἐπιςήμην ἁπλῶς κα ἢ κυρίως, καλῶς" ὁ δ πᾶν “ὃ ἀπηλλοτριωμένον τύτων ἢ 
αὐτοῦ εἶναι, ἢ ϑστδα διχῶς, ἢ ἢ καθ᾽ ἕξιν ἣ ἥ κ προχείρι- 46 μὴ ἔχον ὁμωνύμως φωνὼς ἥ τι τῶν εἰρημένων ἢ ἴδιον ῥπῖν ἐξ 
σιν. ἰΔ ἢ. ἀνάγκης. 1ά. Ρ. 194. 

1. ̓ς “σιῶν τοιωνδί,". τυτέσι τριχῇ διαξατῶν" τὰ "ἢ τέσσαρα “ἐν ἐκείνοις ὅν ῥηθήσεῦ" ἀντὶ τὸ ἐν ἐκείναις ὑβκῶς ῥότίας 
ἦ φοιχεῖα τριχῇ ἀῶδε εἰσίν. ἰὰ, ῥ. 190. . οὐ σεδ" συναποδώσει ἡ ἄμφω. ἰὰ, ἴδ. 
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1325 μόνω τὸ πρώτω παράδειγμα παρέθετο; ὅτι ἐκ ἔςιν ἴδιον “ὃ ᾿τέροις ἕνεςιν ἤγυν 'ὸ μογενέσι.. ψευδῇ δέ φησιν εἶναι ὃν τόπον ἢ 
25. μηδενὶ ὑπείρχον. δ ἴδιον ἀποδέδεϑ, οἷον δ νιῃ φησίν, εἴποι ἴεν εἶναι ἐκ ἀληθεύοντα ἐπὶ πάντων ἐν. τῷ κατασκευάζειν, ὅταν ὃ Κ ἣν 

τῷ πο μέερι ὰ ἀνεξαπάτητον εἶναι ὑπὸ Μγε. μηδενὶ δ γεω- τῶν λεχθέντων ἰδίων εἴδει ἑνὶ ὑπαίρχη, ὡς ὃ πεζὸν δίπυν τῷ ἀν- 

μέτρῃ τὸ ὃ ἀμξαπσία ὑπάρχει. “ὃ δὲ “εἰ μὴ μὴ τῶτο ἀλιηθεύε" θρώπῳ, “ὃ δὲ ἕτερον πολλοῖς, ὡς “ὃ πεζὸν τετράέπων. 14, 15. 
ἀντὶ τῷ εἰ μὴ μόνῳ αὐτῷ ὑπάρχει ἀλλᾷ ἃ Ὄ ἄλλοις εἴδεσιν. ἐν- δ΄ ἐνταῦθα τύπον τινὰ παραδίδωσι σοφιςικόν, ᾧ χρώμενοι οἱ 133) 

δέχεῦ ν ὰ ἀποδοθὲν ἴδιόν τινος παντὶ ἢ ὑπάρχειν τῷ εἴδει ἐκείνῳ σοφιςαὶ πᾶν ὃ ἀποδιδέμενιν ἴδιόν τινος κατασκευβζυσι, κα ὺ δει- 
ὃ ἀποδέδοῦ ἴδιον, μὴ μώτοι ἐκείνῳ μόνῳ ἐνεῖναι ἀλλὰ ὶὶ ἄλλοις... κνύειν πειρῶν ὅτι μόνῳ τύτῳ ὑπάρχει τῷ δ᾽ ἀπεδύθη ὡς ἴδιον. 
ἃ δὲ “ἡ. εἰ μή ἐςιν ἴδιον ἑκάσυ αὐτῶν κατ᾽ ἐκεῖνο ὃ ὃ ἴδιον ὠπο- παραδίδωσι δὲ ἡ τῶῦτον “ὃν τόπον ὅπερ τῇ ἐνςάσει δεῖ χρῆν, πρὸς 

δέδωκεν" ἀντὶ τῷ εἰ μή ἐςι τὸ ἴδιον καϑ' αὐτό. ἰὰ. 1}. τὸς ἐπιχειρῦντας δεικνύειν" ὁ δὲ τόπος ἐςὶ ΤΡ στε, ὅθεν τὴν ἀφορ- 

1325 ὁ “εἰ μὴ καθ᾽ ὃ τὔνομα ἢ ὃ λόγος ἀληθεύει" δὲν οἱτ᾽ ἂν «ὃ μὴν τῆς ἐπιχειρήσεως λαμβάνυσιν, ὅτι “ἃ ταὐὸν ταὐὸν ἢ Ῥ ὰ ἕτερον πλεο- 

. ἐπὶ τῶν μηδενὶ ἢ μὴ παντὶ ὑπαῤχόντων; δ δὲ “εἰ μὴ καθ᾽ ὃ ὃ »χῶς λέγε» Ὁ ὃ γώει ὶ εἴδει ὶ ἀριθμῷ αὶ ἀναλογίᾳ. 14, 10. 

λόγος ἢ τὔνομα᾽ ἐπὶ τῶν ἐπὶ πλέον λεγομένων. ᾿ἰά. 18. ὼ ἐφεξῆς: προσκείμενον “ὸ δ) τῇ ἕξει ὑπάρχον" κα Ἐ τὼ λοιπὰ 1335 

1325 οὐ δεῖ; φησί, “ὃ ὑποκείμενον ἴδιον ἀποδιδόναι τῷ ἐν ὑπο- ἀξίωμά᾽ ἐφιὶ τῶν χρομθῶν ἐπὶ τῶν ̓ τοαίτων τ τῇ ταὐτότητι τῷ τε 35: 

ἘΣ κειμένῳ". “ὃ γ5 ἰδιον ὑπάρχειν δεῖ ἐν ἑτέρῳ, ἐχ ἕτερον ἐν αὐτῷ, ὑποκειμένυ καθ᾿ αὐὸ ᾧ τῷ ὑποκειμέυ σὺν τῷ συμβεβηκότι. 

ὅτι ἃ. αὐ πλειόνων ἢ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐςὶν ἴδιον. ἰὰ, 45 εἶτα “ὃ. ὑπόδειγμα τῷ διὰ τῆς ἑτερότητος ἀποδεικνύντος “ὃ ὅτως 

Ρ. 195. ἐποδιδέμενον ἴδιον κατασκευαικόν ἐςιν. κατασκευάζοντας δ 
1325 εἴ τις τῇ ὑποκειμένου ἴδιον “ὃ ἐν ὑποχειμένῳ θείη, ᾿ὴ ἔςι ὃ ἃ δεῖ λέγειν ὡς ἐκ ἔς ἁπλῶς ἥ γον καθόλυ τὴν ἄνθρωπος καὶ } 

23. τοῦτον ἴδιον μένῳ τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ ὑπάρχον, καλῶς ἂν ἀπο- ἕτερον ἄνθρωπος λευκός, ἀλλὰ τ. ὃν ὁρισμὸν ὦ “ὃ εἶναι. ἰὰ, 
δοίη “ὃ ἴδιον. οἷον ἥττω σῶμα “ὃ βαρύτατον τῷ εἴδει ἀπέδωκε τὸ γ. 1 

ὑποκειμένυν ἥγον τῆς γῆς, “καλῶς ἘΡΡΊΌΘΕΣ ἴδιον, ἐπεὶ ὃ ΦΨ ᾿ φύσι ὑπάρχοντά τισι ταῦτα δᾶ λέγειν, ὧν τὰ ὑπεμείμενα: 1344 
μόνης τῆς γῆς λέγεῦ τῦτο ὺ ἀντιςρέφει" -“τῦτο ἢ) δηλοῖ “ὁ “ὁ ὡς οἷς ὕὅτω λέγεῦ ὑπάρχειν, ἐπιδεκτοιὼ μίν εἰσιν αὐτῶν, ε΄ μὴν ἀὲ ᾿ 

ὃ ἴδιον κατηγορεῖ." ἥται ὡς πέφυκε ὃ ἴδιον λέγενχ" πέφυκε δὲ αὐτοῖς ἐδὲ ἐξ ἐκύγεης ἐνεργεία πάρεςιν. ἰὰ. ἴδ. 
λέγε, κ᾿ ὃ ἀντιςρέφειν. εἰ ἦν λέγοντός τινος μὴ εἶμαι τῦτο κϑινότερον νῦν ὁ ὃ φῶς πῦρ λέγει κ᾽ δύξαν τινῶν, ἐπεὶ 1.34» 
ἴδιον γῆς, καλῶς ἂν ἘΠ Ψ' τὴν᾽ τοῦ τόπυ τύτυ αὐτῷ καὶ δοκεῖ “ὃ φῶς πῦρ εἶναι, ὅτι ἐδὲ σῶμα, πᾶν δὲ πῦρ σῶμα. 
παράδοσιν. 4. Ὁ. ὃ. 25 1ὰ. Ρ. 199. 

ἐξ . “τῷ εἴδει" προσέβηριεν ἀντὶ τῷ φύσει τῇ τῇ ὃ οἰκεία φύσει ἰςξέον δὲ ὅτι κ δέξαν Πλατωνικὴν εἶδος 2 φῶς ἐνταῦθά 
32. ὦ γῇ βαρυτάτη τῶν σωμάτων, ὦ εἰ ἰ εὑρίσχιεταί ποτε διὰ πάθους φησι τὸ πυρός, αὐὸὺς τύτῳ μὴ συντιβέμενος " φησὶ δ ἐν ἄλλοις 

καφοτέρα γεγονυῖα. ες. 1017... “εἰ πᾶν πῦρ σῶμα, -ὃ δὲ φῶς αὶ σῶμα, ἐκ ἂν εἴη ἃ φῶς πυρὸς 
ι35 ὀδκ ἴδιον τῷ ἰδίων “ὃ πρότερον ἢ ὕςερον εἶναι τῦ ὑποκειμένν, εἶδος." ς. 1017 ἴπι πιᾶγρ. 
12. ἀλλὰ ὃ ἅμα ἐξ ἀνώγκης ὑπάρχον ᾧ ἀεί" “ὃ 75 ἴδιον ὅτε ὅρος ἐξὶν 30 συμβησεῦ, φησίν, ἐπὶ τῶν τοιύτων ἰδίων “ὃ αὐὸ ἢ ἐν ἴδιον 185. 

ὅτε διαφορά, ἄ εἰσι πρότερα τῇ φύσει τῦ ὑποκειμένυ, ἀλλ᾿ ἅμα πλειόνων εἶναι, τῷ τε ἁπλῶς ἡ κοινῶς λεγομένι, οἷον τῷ πυρός, ̓ 
τε ὑπάρχει τῷ ὃ ἐςὶν ἴδιον ἡ ἀεί. ΑἸεχαπάεν ρ. 195. ᾧ τῷ μαλιςα ὄντος ἐν τιᾷ τοιύτῳ κοινῷ, ἤγυν τῦ φωτός" τῦ 

13. ὃ ταὐὸν ἣ γένει λέγε ἢ εἴϑει ἢ ἀριθμῷ αὶ κῷ' ἀναλογίαν’ 78) πυρὸς ἔςαι ἴδιον, ὅτι ἀπεδύθη τύτῳ, τῦ δὲ φωτός, ὅτι μάλιςα 
2Ά. ἂν ὄν γώει τινὶ ἴδιον ἀποδοθῇ, ἀναίγκη αὐὸ πάντων τῶν ὑπὸ ὃ ὑπάρχει τύτῳ μὴ ὄντι μάλιςα πυρί. πυρί. ΑἸεχαπάεν ρ. 199. 
αὐ γένος εἰδῶν ἴδιον ενας. ̓  δὲ΄ εἴδει τινί, πάντων τῶν ὑπὸ “ὃ 35 αὐτὰ δέ, ἥγυν σοί, αὶ δοτέον ἐςὶ ταύτην τὴν ἕνςασιν" τυτέ- τὰν 

αὐὸὶ εἶδος ἀ ἀτόμων. ἂν ὅν μὰ ἢ , φησί, τινὸς τῶν αὐτῶν αὶ »τ᾿ γένος ςιν. εἰ δὲ σὺ τοιῶτον ἀποδοίης ἴδιον, καὶ δεῖ ἐπιφέρειν ἑαυτῷ τὴν δ΄ 
Γ ἢ κ᾿ εἶδος ὃ ὃ ἀπαδόθη ἴδιον, ἐκ ἂν εἴη ἴδιον “ὃ πώ τα ἴδιον. ἀλλ’ ἔἕνςασιν, ἤγων αἰτίαν διδόναι τῷ προσδιαλεγομένῳ ἐήραωδαΐ σοι, 

ἐδὰ εἰ μὴ τῶν αὐτῶν τῷ ἀριθμῷ, οἷον “ὃ διωκὲν ταὐὲν τῷ αἱρετῷ ἀλλὰ δεῖ σε εὐθὺς διορίζειν ὃν τρόπον ἀποδίδως “ὃ ἴδιον καθ᾽ ἕνα 
ἐςὶ τῷ ἀριθμῷ. 1ά. Ῥ' 196. τῶν ἐκτεθέντων. 1ὰ. ἴθ. 

1332 ὃ τόπος δ ὅτος ἢ ἀσαφῶς ἐἰρηῇ καὶ ἢ κατά τι ψευδής ἐςιν, ὡς 40 ζητήσειε δ᾽ ἄν τις ἐπὶ τῶν λεμιων ἑτερωνύμων, εἰ μὴτδι 

μὰ ἐρεῖ αὐτός, ᾧ πρῶτον μέν, ὅτι τῷ εἴδει ἀντὶ τῷ γέει παρέ- οἷόν τε ἐκέίῳ ἕτερον ἀποδίδοςχ, οἷον ὃ Ῥημεινν,, ὁ ἀμερές, ως 
λαβεν, ὅ τινες τῷ ᾧ ῥητῷ προσέθηριε σαφηνείας χέριν. ὁ δὲ τόπος ἐλαχιςον ἢ “ὃ ἀδιάςξατον" δοκεῖ γδ ἐπὶ τύτων ἡ τὰ σημαινόμενα 
ἀνασκευαςικὸς ὧν τοιῶτός ἐςν. τῶν τῷ γώει ταὐτῶν, ταῦτα δέ διαφέρειν. οἷς δ᾽ ἂν προσῇ, ἢ σαφεξέρως ἢ γνωριμωτέρως μᾶλ- 
ἐςι τὰ κατ᾽ εἶδος ἀλλήλων διαφέροντα, τύτων ἀνάγκη ἢ τὲ λον ἐναρμέττει. ἰά. ἰ5. 
ἴδια τ τῷ γώει εἶναι... ἰὰ. 15. 45 αὶ γάρ ἐςιν ἡ τὶς θάλαττα" ῥδὲ ν᾽ ἐγχωρεῖ πώποτε ἐπί τινος Οὐ 

433) ἡ ζῴῳ ἐςὶν ἑκατέρῳ αὐτῶν “ὃ συμβεβηκέναι" τοιῶτον μειροτείτης θαλάττης ἴδιον λέγεοχ, δὰ εἶναι “ὃ πλεῖξον ὕδωρ ἐλ» 3 

5: ἂν εἴη, ἤγων καθὸ ἃ συμβεβηέκι, ἤ ἤγυν ὃ ἵξαὰχ καὶ κινεῖοχ, ἑκα: μυρὸν ἀλλὰ ἃ βραχύτατον, ὅτι καὶ πρόσφορον τῇ σμιχροτάτη θα- 
τέρῳ αὐτῶν, ἥγυν τῷ ἵππῳ ἢ τῷ ἀνθρώπῳ, καθὸ ζῴῳ, ᾧ ἀμφο- λάττη, ἄλλως. ἃ εἶναι “ὃ πλεῖξον ὕδωρ ἐλιμνρέν, καίτοι μᾶλλον 
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εἴϑδιον τῆς ὅλης θαλάττης “ὁ εἶναι “ὁ ὅλον ὕδωρ ἁλμυρὸν ὠφειλε Ρ μηδὶν τῶν ἐκείνῳ ἐντιδιηρημένων, ὑδ᾽ ἂν ἃ ἀπιλϑόμοιν ἴδιον 
λέγε. ἀλλὼ διὼ τὸς ἐπιβάλλοντας ποταμὸς Ψ τὴν ἐπιφάνειαν εἴη τῷ ὅ ἀποδίδοῦ- εἰ δὲ ἃ ἕτερον τῷ ἑτέρυ ἴδιον, ἢ τἄλλα τῶν 
αὐτῆς ὃ πλεέϊξον λέγε ὕδωρ εἶναι : ἁλμυρὸν καὶ ὶ ὐὶ “δ ὅλον. ς. 1917 ἄλλων, εἰ πλείω εἴη τὰ ἀντιδιῃρημένα, εἴη ἂν διὰ τύτυ δεικνύς 
ἴῃ τοῦγρ. μένον ὅτι ἃ “ὃ ζητύύμενον Ἰδιόν ἐπι ὃ ἀπεδόθη. οἷον ἀντιδιηρη- 

ἐπειδὴ ἡ τὶς θάλασσα μόριόν ἐςιν ἐλαΐχιςον τῆς ὅλης, πῶς 5 μένα ὡς ἴδια τό τε ζῷον αἰωἸὸν ὶ ὃ ζῶν νοητόν, ὼ ἐντιδιης- 
ἂν ὃν εἴτοιμεν ἐπ᾽ αὐτὸ “ὃ πλεῖξον; ΑἸοχδηάεν ῥ. 200. βημέα ὡς ὑποκειμένα τά τε ὅπη: ζῷα ᾧ ὁ ἀθάνατος θεούς" 

1350 ἔςι δὺ ἢ τῆς τινὸς γῆς, καθόσον ἔςι γῇ, ἴδιον “ὃ κάτω φέρεως φησὶν ὗν, εἰ ὃ ζῷον αἰδ)ηὲν ἐκ ἂν εἴη ἴδιον τῶν θνητῶν ζῴων, 

5. τὶ φύσιν, καὶ καθὸ ὁ ὁμοιομερῶς, ὥσπερ ὑδὲ τῆς πάσης καθὸ πᾶσα. δὲ “ὃ ζῷον »οηὺν εἴη ἂν ἴδιον τῇ ἀθανάτω θεῦ. ἐπὶ δὲ τῷ κατα- 
ἃ δὲ “ἔςι δὲ αὐτῶ ἴδιον κῷ ὃ σύμπαν" δηλωτοιόν ἐςι τὸ τε ὡς σκευαςικῶ τόπω κέχρη παραδείγματι τούτῳ. λαβὼν: ὡς ὅλι 
ὅλυν λαμβανομένο κα ᾧ τῶν μορίων ἑκάςυ. 14. ἰδ. 40 τῆς ψυχῆς ἀντιδιηρημένα μέρη ἀλλήλοις τό τε λογικὸν αὶ ὶ “ὁ θυ- 

4133. ἐκ τῶν ἀντικειμένων παραδίδωσι καὶ ὺ πρὸς ἀνασκευὴν αὶ τ κα μικὸν ᾧ “ὃ ἐπιθυμητικόν, λαβὼν δὲ αὶ τῆς ἀρετῆς τὰς ἀντιδιηρη- 
1. τασκευὴν τῶν ἰδίων τόπυς, ὥσπερ ἐποίησε ᾧ ἐπὶ τῶν πρὸς “ὃ μένας ἀλλήλαις ὠρεταῖς, φρόνησιν ἀνδρίαν σωφροσύνην, δείκνυ- 
συμβεβηκὸς ἢ πρὸς Ἑ γένος παραδυθέντων τόπων. ἰὰ, ἴδ. σιν ὅτι ἐπεὶ τῆς φρινήσεως ἴδιόν ἐςι “ὃ καθ᾽ αὐὺ π' τὸ 

438:  ἀντίκει ὃ ὁ κὶ διπλάσιον πρὸς ὃ ἥ ᾿πμδθνοτα ὲ δὲ δύο πρὸς λογυωῖ ἀρετὴν εἶναι ἡ τῆς ἐλ αεα τὸ θυμιοωῶ, εἴη ἂν ἢ τῆς σω- 
2Α. ἕν, “ὦ δὲ ἕν πρὸς “ὦ καθόσον τὰ ἢ δύο πρὸς ἣν διπλασίυ 15 φροσύνης τῷ ἐπϑυβσιθο ὃ καθ᾽ αὐ ἀρετὴν εἶναι. Ιὰ, ἴδ. 

Ὶ σημαίνει λόγον, “ὃ δὲ ἐν πρὸς δύο ἡ ἡμίσεος. ταῦτα δὲ ἰὶ πρός τι ἐν τοῖς πρότερον ' πτώσεις ἔλεγε “ὃ Κὶ δικαίως τῦ δίκαιος, 136 
; κυρίως" αὶ ἡ5 λόγεῦ τὰ δύο τῦ ἑνὸς δύο ἢ ἡ" ὲ ἣν τῶν δύο ἕν, ὁδὲ ἐν “ἃ δὲ ἀνδρείως τι ἀνδρεῖος, γῦν δὲ πτώσεις ἑκάτερα ἰόν μὴ - 
ες πῇ πρὸς ἀλληήλα ἀέσει “ὃ εἶναι ἔχει. εἴη δ᾽ ἃ Ἡκβεδναβιν τῷ λέγει. ἔθος δὲ αὐτῷ ἢ τὰ σύσοιχα πάντα πτώσεις λέγειν" σύ- 

{ προκειμένῳ παραδείγματι, εἰ ληφθείη ἡμῖν μία "ἃ ἀντίθεσις τῶν ςοιχα δὲ ἀλλήλοις “ὁ δικαίως ᾧ “ὁ δίκαιον ὶ ἡ δικαιοσύνη" ταῦτα 
ἐς πρός τι αἴδϊησις αἰο)ητόν, ἑτέρα δὲ ἀντίληψις διὰ σώματος ἢ 20 γὃ ὅμοια ἀλλήλοις. 1ὰ. 15. 

ἀντιληπὲν διὰ σώματος. ἰὰ, ἰδ. ἐπιζητήσειε ἂν τις πῶς ἔτι δύνα ἢ αὐὸ ὃ ὁμοίως πρὸς ἄμφω 181ε 
16. φάσιν τὴν κατάφασιν λέγει. ἐπιζητήσειεν ἄν τις ὅπως ἐ ἔχειν, εἰ ἔςι μόνν τῷ ἑτέρυ αὐτῶν ἴδιον. ἣ ᾧ τῦτο συναποδεί- ᾿δ' 

δ. πρὸς κατασκευὴν χρήσιμος ὁ τόπος" ὁ ἢ) “ὃ ἕτερον τῆς ἀντιφάσεως κνυσι “ὃ δοκῦν ὁμοίως ἔχειν μὴ ἔχειν ὁμοίως. πρὸς δὲ κατα: 
δείξας μὴ ὑπάρχον, “ὃ ἕτερον ὑπάρχον ἔδειξεν" δὲν γδ μεταξὺ σκευὴν μὲὴ εἶναί φησι ἐὸν τόπον χρήσιμον τῶτον, τὴν δὲ αἰτίαν καὶ 
τῆς ἀντιφάσεως. ἣ ὅτι ὑπάρχει ἴ αὐτῷ δείκνυον, δυνατόν, αὶ 25 προςίθησιν, ἀλλ᾽ ἢ μόνον “ἃ 78 ὡσαύτως ἔχον ἣν πρὸς πλείω 
μὴν ᾧ ὡς ἴδιον αὐτῦ. ἢ δυναῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὑπάρχειν αὐτῷ συγκρίνει!" ὁ ἔοικε διὰ τάτυ δυνάμει λέγων" καὶ δὲ ὃ εἶναι τῷ 
ἃ ἀντικείμενον τῷ μὴ ἰδίῳ. ἢ “ὃ δειχθὲν μὲὴ ἴδιον ὑπάρχει ὦ ἐνέρων αὐτῶν ἴδιον “ὃ πρὸς ἄμφω ὡσαύτως ἔχον κατασκεναςυιόν 
αὐτῶ, μὴ ὡς ἴδιον δέ" αὶ δ) εἰ τῷ ἀνθρώπῳ μή ἐςιν ἴδιον ὃ ἔμ- ἐσι τῷ ἢ τὸ ἑτέρα αὐτῶν αὐὸὰ ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἀνασκευαςυκόν. 
Ψψυχον, ἤδη αὐτῷ ἢ ἐχ ὑπάρχει. οἰκειότερον δὲ ἐπὶ τῷ ζῴν “ὃ κα Ὑ) ἂν δειχθὴ τῶ ἑτέρυ ἴδιον ὄν, κατασκευάζει ὅτι ἡ τῷ λοιπῷ" 
αἰολητοιὸν μεταλαμβάνεν ἀντὶ τῷ ἐμψύχω ὸὰ δ πιλμυχονϑὲ τὐναντίον Ρ ἀνασκευαῖζεῦ»" ὃν 2) πρὸς δύο συγκρίνεξ,, ἢ “ὃ ἴδιον 
ὑπάρχει ἅ ̓ αὐτῷ, 'χ ὡς ἰδιον δὲ αὐτῷ ἐςίν. ἔςι δὲ ὁ πρῶτος πλειόνων εἶναι ἴδιον καὶ δύνα). ἰὰ. ρ». 202. 

τόπος ἐκ μάχης, ὃ ἀνασκευαςικὸς μώνον, ὃ δὲ δεύτερος ὅ- ὸ καινότερον ὡς ἐν τοῖς πλείσοις ἡ ᾧ νῦν τῷ παραδείγματι δεν ία 
ἀμφοτέροις ἐν τοῖς ἑξῆς φησὶ μὴ δεῖν ἴδιον ἀποφατικὸν εἶναι, ὡς χρηῦ, οὶ τὴν ἰδέαν τῷ  ζῴ ἤγαυν “ὃ αὐτο εν συγκῆδς ἐκ ψυχῆς '-- 

ᾧ ὃ μὴ ὃς ὑπάρχειν, ἀπόφασις δὲ φάσει ὑπάρχει μέν, ἐχ ὡς ἢ σώματος" ἔπε ( ἴσως τῦτο, καὶ μὴν συγχωρεῖταί γε ὑπὸ 
ἴδιον δέ. ἰὰ. 10. ᾿ 35 τῶν τὰς ἰδέας τιθέντων. ἰά, ἴδ}. 

436α ἂν δὲ κατασκευαίζοντα τόπον ἐν τος τοιίτοις Ψευδὴ εἶναι “ἔπειτα ἐκ τῷ μᾶλλων κα ὼ ἧττον," ὴ ἐκ τῶν ὑδεροίσα τῷ 137} 

35. φησί, ὺ τίθησι κα ἡ τὴν αἰτίαν, λέγων ὅτι ὅτε ἡ φαΐσις τῆς ἀποφά- τε μάλιςα καὶ ἢ ἥκιςα ἢ ἐλάχιξα, ὅτι ὡς ἔχει ἐπὶ τὸ ἑνός, κα ἢ τῶν δὰ 
σεως ὅτε ἡ ἀπόφασις τῆς φασευς ἐ ἐςιν ἴδιον" τὴν αὶ Χ}) φάσιν λοιπῶν ἢ τῶν πλείςων, ὺ ὡς ἐπὶ τῶν ἁπλῶν, ὅτω ὼὺ ἐπὶ τῶν 

ὡς θέσιν ἀδύνατον ὑπάρχειν ἴδιον τῆς ἀποφάσεως, ἥτις ἀναίρεσίς ἀρ τέσσαρας τόπυς παβελλθσο ἀπὸ τῷ μᾶλλον, ἐν περὶ 

ἐςι ἢ ἀνυπαρξία, τὴν δὲ ἀπόφασιν τῇ καταφάσει ἐνδέχεῦ 40 ἑνός, δύο περὶ δύο, δύο περὶ ἑνός, ἢ ἕν περὶ δύο... ἐπιζητήσειε δ᾽ 
ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ἴδιον. ἰά, ρ. 201. ἄν τις εἰ κάπως ἔπεοκ, δεῖ τοῖς ; συγκριτικοῖς τὰ ἁπλᾶ. δικεῖ ὃ ἐπί 

4365 - ἐντιδιηρημένα ἀλλήλοις λέγεδ, ὅσα ἐκ τῷ αὐτῶ γένυυς ν»ὸ τινων μὴ ἔπεδχ. μᾶλλον 5 ἡ ἧττον ἀὴρ βαρύς, καὶ μὴν ἡ ἁπλῶς 
3. χὴν αὐτὴν διαίρεσιν κεχυίριςαι ἀλλήλων. ἐὰν ὅν τις τῶν ἀντιδιη- βαρύς, αὶ γῇ μᾶλλον ἡ ἧττον κύφῃ. ἢ ἐπὶ τύτων ἐχ ἔπε τῶν 

ρημένων ἀλλήλοις τι ἀποδῷ ἴδιον ἄλλυ τινὸς τῶν ὃς αὐτῶν ἀντι- Ψ' σύγκρισιν “ἃ ἁπλῶς, ὅτι μὴ κυρίως ἐπ᾽ αὐτῶν λαμβανεῦ τὼ 
διηρημένων ἀλλήλοις κατ "ὥλν διαίρεσιν ἐκ τὸ αὐτῶ γένυς, ἣ 45 Ψ σύγκρισιν λεγόμενα, ὃ βαρὺ ἡ ὃ κῦφον, ἀλλ᾽ ὁμωνύμως" 
κατ ̓ἄλλον ἐπιβιλὴν ἐξ ἄλλων γέυς, ἐπιβλεπτέον φησὶν ἐν ἄλλῳ ὡς 75 ἐν τοσύτοις μᾶλλον, ἁπλῶς δ᾽ ὅ. τοῖς δὲ παραδείγμασι 
τῷ κῷ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν τῷ ἀποδιδομένῳ ἰδίῳ, εἰ ἄλλιν τινός τύτοις ᾧ ἐπὶ τῶν τόπων τύτων κοινότερον κέχρη" ἐπὶ ἢ) ϑσιῶν 
ἐςιν ἴδιον τῶν ἀντιδιηρημένων τύτῳ, ὃ ἐκεῖνο ἴδιον ἀπεδύθη" ἂν αἱ ἐκ ἐπιδέχον “ὁ μᾶλλον ἡ “ἃ ἧττον πεποίη “ὃν λόγον» εἴη 
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δ᾽ ἂν οἰκειότερον ἐπὶ ἡδονῆς ὁ ὠγαθῶ “ὃν λόγον ἀὐὐ ν] 14, εὐλόγως προσέθηκε “ὃ “ συκοφαντεῖν" ἐπὶ τῷ τοιύτυ ἐλέγχων" 1392 
Ρ- 208. :- ὁ δ ββσθνδομίν τῷ κυνὸς λόγον ἀξιῶν πᾶσι τοῖς ὑπὸ τῷ ῷ ἢδ 

ἐπρίτον ἀνασκευαςικὸν μόνον, εἰ ἐν δύο τισὶν ὁμοίως ὑπάρχει. ἐνόματος τῷ κυνὸς σημανομένοις ἁρμόζειν, ὡς ὄντος τῦ κυνὸς 
ἐν τύτῳ θεωρεῖ εἰ δύο ἴδια ὁμοίως ἑνὶ ὑπάρχει ἢ μὴ ὑπάρχει, μιᾶς τινὸς φύσεως, συκοφαντεῖ, ἰὰ. 15... 
ὶ ἢ τὸ μὴ ὑπάρχειν τίθησι παραδενγμα σαφές, ὃ μι ὺ ̓  5 μεταφορὰ μέν ἐςιν, ὅταν “ὃ κυρίως ἐπί τινος λεγόμενον ἐφ᾽ 139 

κύειν τῷ ἀνθρώπυ, ἐπὶ δὲ τῷ ὑπάρχειν ἀσαφές. ἔςι δ᾽ ὃ λέγει ἵσηρον μὴ κυρίως ὑπ᾽ αὐτὸ σημαινόμενον μετάγωμεν τὴ φωνήν, ὁ 
τοιῶτον. εἰ ὁμοίως ἐςὶ ψυχῆς ἴδιον “ὃ μέρυς αὐτῆς ἐπιθυμητικὸν ὃ. καλεῖἢ παρὰ τὸς γραμματικοῖς ἡ παρρίχρησις. εἰ ἦν τις ὅρι- 
“ἶναι πρώτ, ἡ λογιςικὸν ὡσαύτως μέρυς πρώτυ, εἴη ἂν ἴδιον σάμενος τὴν ἐπιξήμην ἀμετάπτωτον φήσειεν, ἐπεὶ “ὁ ἀμετάπτω- 
αὐτῆς “ὃ λογιςικὸν μέρυς πρώτα, ὥσπερ ἡ “ὃ ἐπιθυμητικὸν μέρυς τὸν κυρίως ἐπὶ τῶν σωμάτων λέγε τῶν δὲ ἰπχὺν μὴ τρεπομένων 
πρώτυ ἴδιον αὐτῆς, τὶ δὲ τῆς ψυχῆς πρώτω μέρυς εἶναι ὴ ὁ ἐπι- το ἢ δι᾽ ἰσότητα ἢ συμμετρίαν μὴ μεταβαλλόντων, ἀσαφὲς ἐποίησε 
θυμητικὸν ἢ λογιςυκὸν ἐν τοῖς παραδείγμασιν ἔλαβεν, ὅτι ᾧ ἀν- “ἃ λεγόμενον. ὡσαύτως ἢ ὁ τιθήον τὴν γὴν ὁρισάμενος" ἡ 
ὀρώπυ ἴδιον ἔςιν ὅτε τις λέγει “ὃ εὐ μα εἶναι δ δὲ ἐπιθυμη- τιθήνη κυρίως ἐπὶ τῆς τιθηνύσης ᾧ ὴὶ ἰνατρεφύσης παιδίον λέγε. 
τικόν, ἀλλ᾽ ὁ πρώτυ. ἰἃ. '. ὃ. ἐνδέχ 2 ὄν, φησί, ᾧ ὃν μεταφορικῶς ὁρισαίμενον συκοφαντεῖν ἤ ἤγυν 

ἐϑο Διδιίξας ὁ ̓Αριφοτέλης περὶ τῶν γενικῶν ὸ εἰδικῶν προβλη- ἐλέγχεν ὡς μὴ ἀποδιδόντα, ὅρον ἐφαρμόξοντα τῷ ὑποκειμένῳ, 
Τὸ μάτων, ὺ πρὸ αὐτῶν δ᾽ ὁμοίως περὶ τῶν ἀπὸ τῦ συμβεβηκώτος, 45 οἷον εἴ τις τὴν σωφροσύνην ὁρίσαιτο συμφωνίαν. 14. ῥ. 209. 

ἢ τὸς τόπυς τύς τε κατασχευζοντας ὅ ὅτι τόδε γόος ἐςὶ τῦδε ἢ ᾧ ὅτος ὁ τόπος τῦ ἄνωθεν »Τ' παράχρησιν ἔχεῖ. κείμενα μος 
ἴων ἢ ἢ συμβεβηκε τῷδε ἢ αὖθις ἀνασκευάζοντας καὶ ὴ δειινύντας ὃν ὀνόματα λέγει τὰς συνήθεις καὶ Ἂ ΚΑΤ τΈτΡμ μένας λέξεις, κα ὼ μὴ 3 

ὅτι ἐκ ἔςι παραδύς, νῦν διδαίσκει ἢ περὶ τῶν ὁρικῶν, ὀχ ὅτι τί οἵαις ὁ Δυκόφρων χρὴ, σαληραῖς τε ἢ τροπικαῖς, πεφναίαν λέ- 
ἐςιν ἡ φύσις τῦ ὅρυ, ὶ εἰ ἄρα πλείω γδη δεῖ ἐν τῷ δρισμῷ πα- γων τὴν φονικὴν ἢ κύνα τὴν. γυναῖκα διὰ “ὃ ἀναιδές. ἰὰ, 15. 
ραλαμβάνεοκ, μίαν δὲ  διιφορὰν ἢ ἢ τὐναντίον, αὶ τίνων ἐςὶν ὁρισμός, ὠ  ὡὃᾶψφαλάγγιον ζῷόν τί ἐςιν ὅπερ δαΐκνον ποιέϊ σῆψιν. ς. 1917 ἴῃ Ω 
ὅτι τῶν ἀσιωδῶν κυρίως, »Τ᾽ δεύτερον δὲ λόγον ᾧ τῶν συμβαι- ππᾶτβ. φαλαίγγιόν ἐ ἐσι ζωΐφιον ἐν ταῖς ξύλοις Ὑεννώύμενεν. ς.1972. 
νόντων (περὶ "5 πάντων τυίτων ἐδίδαξεν ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικά, ἡ ἀσάφεια ἤ ἥτοι δι᾽ ὁμωνυμίαν ἣ ἐν τῷ ὅρῳ ἣ ἐν τῷ δριςιῷ 1406 
ἢ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς ̓ Αποδευιτικῆς περὶ τῦ ἐ δεῖ τῶν ὁρισμῶν ἢ διὰ μεταφορὰν ἣ διὰ καταχρησιν. ΑἸεχαηάεν ῥ. 210. τὰ 
ἀπόθδειξν γίνεοχ), ἀλλ᾽ εἰ ῥ ἀπεδιδόμενές τινι ὅρος ὅρος ἐςὶν αὐτῷ ὸ καὶ ἦν ἀσαφές, φησίν, ἐκ τῶν εἰρημένων κριτέον, ἢ χεδὸν 4406 
ἢ ὀκ ἕξιν" περὶ τύτυ γάρ ἐςιν ἡ πρόθεσις αὐτῷ ἐν τῷ ἢ παρόντι 25 ἅπερ αγίσκαϑ ἦν τοῖς τῆς λέξεως πάθεσι" πάθος γ᾽ λέγες καὶ ἡ 
τῶν Τοπικῶν βιβλίῳ. ἰᾷ. Ὁ, 205. ; ὁμωνυμία καὶ ὺ ̓ μεταφορὰ ἡ ἢ ἡ κατάχρησις. “ἃ δὲ περίεργον ἢ ᾿ 

᾿ς ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς ̓Αποδεμετικῆς περὶ ὅρω ἐδίδαξεν, οἷον τί περιττὸν ἐν ἃ τῇ πρώτη τῶν ἐφόδων δόξειεν ἂν ὃ ̓ Αριξοτέλης 
ἐςιν ἐρειίς κα ἡ τίνων. ἐςὶν ὁρισμός, ὸ ἐκ τίνων μερῶν σύγκειδ, μετώγειν εἰς τὰς πραγματιεὶς ἐξετάσεις" ἄντικρυς γδ τὴν ἐκ τῦ 
αὶ πότερον ἔςιν ἀπόδειξις τῷ ὁρισμῆ ἣ ἣ μή. ἐνταῦθα δὲ παραδί- πλεονάζειν κακίαν ἡ πλείω τὰ πράγματα παραλαμβάνει ὁ ὁ τόπος" 
δωσι τόπως κατασκευαςικίς τε ἢ ἀνασκευαςικὸς τῶν ὁρισμιῶν" 30 ἐλέγχειν ΗΕ ὃ φανεῖ, καὶ μὴν ἀληθῶς, ἀλλ᾽ ὅταν ἅ ὅλῳ τῷ ὅρῳ 
τοιαύτη γαίρ ἐςιν ἡ διαλεκτική. οοἀ, 1972. ἅμα. συμβὴ “ὃ λέγεωχ, ἐπὶ πλέον τὸ πράγματος, αὶ πρὸς ̓  τρό- 

195. ὁ ἐνδεέξερον ἀποδιδὸς ἢ ταύτη ἁμαρτάνει, ἡ τῷ μὴ καλῶς πον ἡ ἐπιτίμησις ἐδὲ πρὸς “ὃ καλῶς. ἰἀ. 15. 
17. ἀλλὰ τῷ μηδ᾽ ὅχως ὁρίσαι" ὁ δ ἐνδεὴς λόγος χ᾽ τῦτο ἐνδεής ᾧ 18 ὃ αὐὸ ἑαυὸὴ κινῶν χωρὶς τὸ ἀριθμῶ τὴν ψυχὴν δηλοῖ, μ0 ὁ 

ἐσιν, "ὅτι ἐκλείπει τι αὐτῷ πρὸς ὸ ὁρίσαι, ἢ ἤγυν δηλῶσαι ὸ τί ἦν γαβεεερ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδρῳ φησί... ὥσπερ δή τινος ἐνιςα- ὃ 
ναι. ὁ δὲ μὴ διλῶν ὸ τί ἣν εἶναι ὑχ ὁρισμός. ΑΙεχαπάν 35 μένω ᾧ λέγοντος “πῶς φὴς ὅτι ἀφαιρεθέντος τῇ ἀριθμῶ αὶ λυμαί- 
ν. 306. -- γε ὁ ὁρισμός; γένος γάρ ἐσι τῆς ψυχῆς ὁ ἀριθμὸς νῷ, ξενοκροί- 

.᾿ ὁμιώνυμος ἡ ἥ τε ἀγωγὴ ὺ ἡ συμμετρία ἐςίν, ὅτι ἡ αὶ τὴν ὃ] Πλάτωνα, ᾧ δεῖ τῆς προοϊήκης τὸ ἀἰς ρέει ὡς γένυς ἐν τῷ 
δ᾿ ἀγωγὴ σημαίνει τινῶν φοράν, ὃ ̓  παρακομίζειν λέγε, ὡς χέ- ὁρισμῷ" φησὶν ὅτι εἰ δώσωμεν ὅτι ὁ ὁ ἀριθμὸς γένος ἐςὶ τῆς ψυχῆς, 

γεῦ σίτυ ὠγωγὴ ἣ οὔυ. λέγεῦ αὶ ἡ διὰ τῶν ἠθῶν τῷ τοῦτα κα- ἀμαρελῤτος τύτυ ὃ βάταλεφθν ὑκ ἔςαι ὅ᾽ ὅρος ἀλλ᾽ ἴδιον, αὶ μὴν 

τακόσμησις, ὡς λέγεῦ παίδων » ἀγωγή. λέγεϊ ἀγωγὴ ἢ ἡ με- 40 δὲ ἢ τὴν ἀσίαν δηλώσει τῷ πράγματος. ἰά. ». 211. 
ταβολή" ἐφ᾽ δ σημαινομόυ ὁ ὅτω τὺ Ὑόεσιν ὁριζόμενος χέχρηἢ εἷς Ἀϊενοκράτης ὠρίζετό λέγων τὴν γυχὴν ἀριθμὸν αὐὸν 
τῷ τῆς ὠγωγῆς ὀνόματι. ἀλλὰ ᾧ ἡ συμμετρία ὁμώνυμον, ἑανὸὲν κινῦντα. ἡ ὃν ' ἀριθμὸν λαμβάνει ὡς γέρος, ὲ δὰ λοιπὸν 

ὥσπερ ἢ ὁ σύμμετρον" σύμμετρα δ τὰ τῇ αὐτῷ μέτρῳ με- ὡς διαφοράν. ς. 1917 ἴῃ ταλτβ. 
τρέμενα, ὡς ἐπὶ ἀριθμῶν καὶ ἢ μεγεθῶν, ἢ τὰ ἑκάςῳ ἁρμόζοντα εὐ ἔςι φαφέξερον εἰπεῖν περὶ τύτυ ὅτι ὡς τῷ ἀνθρώπυ δε ης 
ὺ ἀρκῶντα, ὡς ἹἱΜΆΤΙΑΤἢ ἢ ὑποδήματα, ἢ κτὶ πλῆθος ἢ κ᾿ μέγε- 46 δίπων κατηγορεῖ ἢ, ὅτω ἡ τὸ ὁρισμῶ αὐτῷ τῦ ζῴυ πεζῦ ὦ δίπυ, ᾿ 
θος κτ' τὴν τῶν ποιοτήτων κρᾶσιν, τῷ μὴ ὑπερβῶλεν ἑτέραν τῆς κα καὶ δὶς “ἃ δίπυν κατηγορεῖ) ἀλλ᾽ ἅπαξ" αὶ δ μόνυ τῷ ζῴν πεζῦ 
ἑτέρας ἀλλ᾽ ἐπ’ ἴσης εἶναι ἐν τὴ ἜΤΗ ἢ κῷ τὰς δυνάμεις κατηγορεῖ “ὃ δίπυν, ὡς ἐξ ἀνάγκης, ὅταν ἀκύσωμεν ζιᾷον πεζόν, 
ἀνάλογον ἔχοντα. ἰᾷ, ἴδ. νοῶμεν αὐ ᾧ δίπυν εἶναι, ἀλλ᾽ ὅλυ τῷ ζῴο πεζῶ δίποδος, ὅπερ 
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ἐςὶν ὁ ἄνθρωπος. ἐπεὶ ὅν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ “ἃ δίπουν καὶ δὶς κατηγο- καθ᾽ αὐτὰ δὲ πρός τι εἴρη), ἐπεὶ ἔς: τινὰ ἃ κτὶ τὴν ἐπ᾽ μῶ. 
ρεϊ, ἐδὲ ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτῦ, ὃς ταὐτόν ἐ ἐςιν αὐτῷ, δὶς ὁ δίπουν ἄλλο τι ἀναφοράν ἐςι πρός τι, ἀλλ᾽ αὶ πρός τι καθ᾽ αὑτά. 1ὰ. Ξ 
παραληφθήσεῦ, “εἴπερ ἀνθρώπυ ὁρισμὸς ἀποδοθείη ὦ ζῷον πεζὸν ν. 216. 
δίπων. ὁμοίως ὃν ἀδὲ ἐπὶ τῆς ἐπιθυμίας δὶς “ὃ ἡδὺ κατηγορηθή- ἦν δεύτερος τόπος εἰρημένος ὑπ᾽ αὐτῷ δεικτικὸς ὧν ὅτι μλμιδν 

σεῦ. ΑΙεχαράες Ρ. 212. 5 διὰ προτέρων ὁ διὰ τῷ αὐτῶ" εἰς ὃν ἔοικεν ἀνάγειν καὶ ὃ τῦτον ὃν ἵ᾿ 
ὁ ταὐτόν ἐςιν εἰπεῖν ςέρησιν τῷ κτὶ φύσω ὑπάρχοντος ἡ ςές διὰ τῇ ὑποκάτω “ὃ ἄνω ὁριζόμενὸν. διὸ ἢ τρεῖς εἶπεν εἶναι τόπυς 

δ, ρησιν Ψ φύσι" ἐπεὶ γδ ἡ τῆς τῦ πεφυκότος ὅ ὅτε πέιαν, ὑπάρ- τὸς μὴ διὰ τῶν προτέρων, ἀλλ ὃ τέσσαρας: τῶτον ὧν μάλιςα 
ἕξεως ἀὠπυσία φέρησίς σι, τῶν ςερήσεων δ᾽ αἱ Κὶ βίαιοι καὶ ὺ παρὰ τρόπον εἴ; εἴποι τις ἂν τῷ διὰ τῷ αὐτῷ ἢ ὑκ ἴδιον. εἰ δ᾽ ἦν τέσσαρες 
φύσεων Ὑνόμεναι, ὡς εἴ τις ἐκκοπείη τὺς ἐφθαλιωύς, αἱ δὲ Ψ ἂν εἶναι μαΐαφα κα ἢ ὁ. τρεῖρ 14. Ρ. 217. 
φύσιν, ὡς ὁ ὕπνος ̓φέρησίς ἐςι τῆς ἐγρηγόρσεως, ὁ εἰπὼν ὅδ τὸ ἀποδὺς ὡς ἕνα τὰς τρεῖς δεικτικὸν ὄντα τὸ μὴ υὑρίο, “ὸν Δ. 

φέρησιν τῷ τ᾿ φύσιν περιπίπτει" τῷ ἄτοσήμκτι τύτῳ, καθά- δεικνύντα ὅτι μὴ διὰ προτέρων ᾧ γνωριμωτέρων, δεύτερον τόπον ἜΣ" 
περ ὃ φιλόσοφος ἀποφαίνεῦ, ὁ μϑτὰ εἰπὼν “ἐν ὕπνον φέρη. τῶτον παραδίδωσι δεικτικὸν τῷ μὴ ὡρίος, τι “ὃ γῴος ἔχον, εἰ μὴ 
σιν ἐγρηγόρσεως »φ' φύσιν περιπίπτει τῷ τοιύτῳ ὠτοπήματι, παραλάβοι ἐν τῷ τῷ ἐρισμῷ. ἃ γένος αὐτῶ. ἀσαφῶς δὲ εἴρηκε “ὃ “εἰ 
καθάπερ ὁ Ἰξωτίων οἴεῦ, “ἐν ὅτως ὑεαμον εὐθύνων. ἰά. ἐν γένει τῷ βὲ θαυ ὄντος," ὀφείλων εἰπεῖν εἰ ὃ πρᾶγμά ἐςιν 
Ρ. 218. Ὥ, 45 ὑπὸ γένος" ἔςι γάρ τινα ὧν ἐκ ἔςι γένος, ὡς τὼ γενικώτατα. 

“πᾶσα ᾿ ςέρησίς ἐςι τῷ χ᾽ φύσιν ὑπάρχοντος," εἴτε ἡ τὸ ἰά, 1}, 
πεφυκότος, ὅ' ὅτε πέφυκεν ὑπάρχειν, ἀπυσία ςέρησις, αὐὺν ὦ ἰςέον ὅτι ἡ ἡ ῥηθέῖσα τεχνολογία τὸ υἱ ἦν τόπυ. οοἄ. 1917. 

ὁριζόμενος ἐν ὕπνον ςέρησιν ἐγρηγόρσεως ἀ περιπίπτει τῷ εἰρη- ὑποτίθεἢ) εἶπεν, ὅτι μὴ Ψ ἀπόδειξν λαάμβανεῖ. ἔσι δὲ ἡτ2. 
μένῳ, ὡς οἴεῷ ὁ Σωτίων" ὅλο γάρ ἐςιν εἰπεῖν τῷ κ᾽ φύσω ἡ Μὰ ὑπόθεσις ἀντιδιηρημένη τῷ ὁρισμῷ, ἡ δὲ θέσις κοινὸν κατ᾽ "Σ 
ὅλς ὸ Φ' φύσιν: πᾶσα αὶ ὃ σέρησις τῦ ν᾽ φύσιν, ἀλλ᾽ αἱ Ὁ αὐτῶν. ἰὰ, ἴδ. 
ἕῷ βίαιοι ἡ παρὰ φύσιν Ὑνόμεναι, ὡς εἴ τις ἐκκόπτεῦ τὸῤ ΧΑπῶς δυνησόμεθα γνωρίζειν εἰ δ ἀποδοθὲν γόος ἐν τῷ 113. 

ἐφθωλμός, αἱ δὲ φ φύσω, ὧν αὶ ὁ ὕπνος ἐςίν. δμοίον ἁμάρ- λόγῳ οἰκεῖον; ἀναπέμπει ἡ ἡμᾶς ἐς τὸς. τόπους τὺς πρὸς “ὃ δὶς τ: 
τήμα ἁμαρτάνυσι ἢ οἱ τὴν γραμμὴν ὁριζόμενοι τῶν διαςατῶν ἀποδεδομένως" ἐν ἐκείνοις δ περὶ τύτυ ἐπραγματεύσατο" ἤδη 
ὰ ἐφ᾽ ἣν διαζατόν. ΑΒ, ἀε δοιίοης η1}}} ἴῃ οοὐά. 1845 δὲ τῦτο ἢ κατ᾽ ἀρχὼς εἶπε τῦδε τῷ βιβλία. ςοιχεῖα δὰ τὺς τόπως 
εἰ 1972. 25 εἶπεν, ἐπειδὴ ὅτοι ςοιχέϊα ᾧ ἀρχαὶ ἢ ἀφορμαὶ τῶν ἐπιχειρημώ- 

διαφέροι δ᾽ ἂν ὅτος ὁ τόπος τῷ πρὸ αὐτῶ, ὅτι ἐκεῖ ὦ ἐδεί- τῶν καθ᾽ ἕκαςον γένος προβλημάτων εἰσίν. εἰπὼν δὲ μὴ ὁρίζεις, 
15. κνυτο “ὁ προσκείμενον ταὐὸν ὅν τινι τῶν κειμένων, ἐνταῦθα δὲ “ὃ τὸς μὴ ἐν τῷ οἰκείῳ γένει “ἃ προκείμενον τιθέντας, φησιν δρί- 

ταὐὸν ὑπό τι τῶν δεδομώων λαμβάνεδ. δόξει ἕνςασιν ἔχειν ὁ ζεὸχ ὑδὲ τὸς ἐν τῷ μὴ προσεχεῖ γένει τιθεμένες “ἃ ὁριςέν, ἀλλ᾽ 
τόπος. ΑἸεχδπάεῦ Ρ. 213. ὑπερβαίνοντας Σ ὸ κάρότερον λαμβάνοντας" “ὃ γ) ὑπερβαίνειν 

114 γνωρίζομεν δὲ ἐκ ἐκ τῶν τυχόντων ἀλλ᾽ ἐκ τῶν προτέρων 30 αὐὸὲς εἶπεν εἶναι “ὃ μὴ ἐν τῷ ἐγγυτάτω γένει ὔμμ 14. 15. 
5 ᾧ γνωριμωτέρων, ὡς ἐν τῇ ̓Αποδεικτικῇ λδῥιϑ, ἰὰ, 15. προσέθηκε ὲ ἐπ δὲ τῦτο ταὐὴν τῷ μὴ εἰς ὃ ἐγγυτάτω 102 
"δὲ ἀκβιβεσιρῳ δὲ γενομένῳ, ποτέρνν ἐπισήμονι ὼ εἰδότι ἀξριε Ὑένος θεῖναι; ὑπομιμνήσκων ἡμᾶς τῷ τόπυ τῦ ἐν τοῖς τόποις τοῖς 3 

Δ. βῶς τὰ πρίγματα, διαιρεῖν, τὰ ἣ Α αἰϑητιὰ ὦ ἄγνωζα δοκεῖ εἶναι καὶ ὃ πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν γενῶν προβλήματα χεῖιέκι, ἰά. Ρ 218. 

ἐν ῥύσει συνεχεῖ, τὼ δὲ νοητὰ ὺ λίαν γνώριμα ὡς ἑςῶτα ἢ γῦν δείκνυσι ᾧ τὰς παρὰ τὰς διαφορὰς ἁμαρτίας ἜΗΝ 
μόνιμα. ἰά. ῥ. 215. 35 ὅρων. ἰά. ἰδ... 

142. οἷον εἴ τις εἴποι, ὁ ἄνθρωπος ζῷόν ἐςιν ὑδροφορικῶς κινόμενον φησὶν ὄν ἐπ᾽ ἐκείνων ἁρμόζειν “ὃν τόπον πρὸς κατασχευήν, ὦ» 
16. κα ἢ φύρδην ὺ κῷ τύχην φερόμενον" ὸ δ ὑδροφορικῶς κα ὺ ὲ φύρδην δ ἃ γένος ἕν τὶ τῷ ἀριθμῷ λέγωσιν" ὅτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ τὰ Ὑδη " 

ὅτε τῇ φύσει ὅθ᾽ ἡμῖν γνώριμον, τροπιὺ ὅσαι φωναὶ ἡ Κὶ κυρίως ἰδέας εἶναι λέγοντες" ἐν γάρ τι τῷ ἀριθμᾷ καὶ ἰδέα, οἷον “ἃ αὐτο- 
λεγόμεναι. ἰά. 15. ζῷον. οἱ ὧν τιθέμενοι τὰς ἰδέας φασίν, εἰ “ὃ αὐτοζῷον ἕν τί ἐςι 

4424 ὡς οἱ τὴν ἰδέαν ὁριζόμενοι διὰ τῦ αἰτιατῦ, αἰτίαν λόγυσι 4 τῷ. ὠριθμῷ, ἐκ ἐπιδέξε “ὃν διορισμὸν “ὃν πᾶς ἣ “ὃν αὶ πῶς, ἀλλ᾽ 
"τῶν πρὸς αὐτὴν γινομένων" τῶν τὰ αἰϑ)ητῶν τὰ πρὸς αὐτὴν ὃ ἐπ᾽ αὐτῶ ἑνὸς ὄντος τῷ ἀριθμῷ “ὃ λογικὸν ᾧ ἄλογον κατηγορηθή- 

αὶ δὲ εἶναι ἔχοντα, αὐτὰ μὲ ἐν κινήσει ἐςὶ καὶ ὃ ἀόριςα, ἡ ἡ δὲ ἰδέα ἀκίνητός σεῦ. ὁμοίως ᾧ εἰ “ὃ αὐτομῆκος ἕν τί ἐςι τῷ ὠριθμῷ, ἀληθὲς 
τε ἢ ὡρισμένη... ἢ ὁ τὴν ἐπισήμην αὖ λέγων ἣν διὰ μαθή- ἐπ᾽ αὐτῷ ἕςαι ἢ “ὃ πλάτος ἔχειν ἡ μὴ ἔχειν, ὥςε εἰκότως ἐν τῷ 
σεως κινητήν, “ὃ μὸν διὰ τῷ ἐν κινήσει ὁρίζ ἢ." ἡ 5 μάθησις ὁρισμῷ πρόσκε(ἢ “ὃ μῆκος ἀπλατές. ἰά. Ρ. 219. 
κίνησίς τις. ἀλλὰ ᾧ ὁ λέγων τὴν ἰδέαν ἐσίαν εἶναι ὠχημαίτισον ἐδ ἢ ὁ πηλὸς καὶ γῇ ὑγρῷ φυραθεῖσα, ὡς πλάτων, ἀλλὰ φύ- τ. 
ὸ ἀναφῇ “ὃ ὡρισμώνον διὰ τῷ ἀορίσο ὁρίζεθχ, δοκεῖ, ἡ ὁ τὴν ἀρε- ραμα γῆφ' γένος γδ τῦ πηλῶ “ὃ φύραμα, ἀλλ᾽ αὶ διαφορα.. ἰὰ, ἵν. Ξ 
τὴν λέγων μεσότητα ὑπερβολῆς ᾧ ἐνδείας εἶναι “ὃ ἜΗΝ διὰ ὁ τόπος ὅτος κοινότερός ἐςὶ τῶν προειρημένων δύο" “ὃ γδ1μμ6 
τῶν ἀορίςων ὁρίζε;. ἰὰ. . ὁ ει, εἶδος ᾧ “ὃ γένος τάδε τι σημαίνει" ἀλλ᾽ δέν τι τῶν ἐν τῇ ἐσίᾳ “5 
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συμβεβηκὸς οἷδν τε εἶναι" “ἃ Καὶ) συμβεβηκὲς οἷόν τε ὑπάρχειν ὦ φλὸξ ἢ ὁ ἄνθραξ ῥηθείη ἂν πῦρ, “ὃ δ᾽ ἕτερον, ἤγυν ὁ ὁρισμὸς τοῦ 
μὴ ᾧ συμβέβηκε, “ὃ δὲ ἐν τῇ ὑσίᾳ τινὸς ὃν ἀχωριςέν ἐςιν αὐτῶ. πυρός, τυτέςι “ὃ σῶμα καυςυκόν, μᾶλλον κῷ' τῆς φλογὸς ἢ κ᾽ 
ἰὰ, ρ. 220. τὸ παν ς ὀ ὙΠ: ἀποδέδο! ὃ ἝΤΕΣ τῷ πυρός, σῶμα “ὦ 

442Σ ἐν τύτοις ἫΝ διορθῶν “ὃ εἰρημένον ἐν Κατηγορίαις (ς. 3), καυςοών. 
1: ὅτι τῶν ἑτερογενῶν κα ἢ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τεταγμώων ἕτεραι τῷ εἴδει 5 τῶν “ τι τὰ ἃ καθ᾽ αὑτά ἐςιν, ὡς ἐπιςήμη. αἴδδλησις 146 

ἢ αἱ διαφοραί. ἣ κἀκεῖ διωρίσατο τῦτο τῇ προολήκη τὸ 15: διπλαίσιον {ππ|: αὐτὰ ὃ ἀποδίδονἢ ἐπιςήμη τὶ πρὸς ἐπιςητόν, 36. 

ἐν Κατηγορίαις ἑτερογενῆ Χέγει τὰ ὑπ ̓  ἄλλο καὶ ἡ) ἄλλο γενικώτα- αἴησις δὲ πρὸς αἰαλητόν, καὶ ὃ ὁμοίως διπλάσιον πρὶς ἥμισυ), τὼ 
. ΤῸΡ ἀναγόμενα, ἐπεὶ τῶν ἑτερογενῶν ᾧ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τεταγμέ- δὲ ὁ καθ᾽ ἑαυτὰ ἀλλὰ. Ψ ὃ γένος, ὡς γεωμετρία γραμμα- 

νων μηδ᾽ ἄμφω ὑπὸ ταὐτὸν ὄντων γένος ἕτεραι τῷ εἴδει αἱ δια- τοιή᾽ ταῦτα δ διὰ τὴν ἐπιςήμην γένος ἦσαν αὐτῶν εἰσὶ πρός τι 
φοραί. ἰὰ. ἵν. ΄ 40 ᾧ ὶ καθ᾽ αὐτά " καθ᾽ ἑαυτὰ δ) πούτητές εἰσιν, ὡς ἐν ταῖς Κα- 

14 ὸ δὲ δίπον ἐν τῷ τῷ ἀνθρώπυ ὁ ἐριφμῷ ἢ ἐκ ἐπιφέρει ἀμφότερα τηγορίαις (ς. 8) δέδεικῷ, ἰᾷ, ρ..225. 
26. τὰ γένη, “ὃ πτηνὸν ἢ ὃ πεζόν, ἀλλὰ “ὃ πεζὸν μόνον ᾧ “ὁ ὑπὲρ ὰ "δῆ Ρ πρὸς ὃ αὐὴ λέγε ἢ ἢ πρὸς ὃ Ὑέρος ἐν τῷ δρισμιᾷ 1466 

τῦτο, ἐν οἷς ἀμφστέας ὃ ζῷον. Ιἰἅ. Ρ. 221. ἀποδίδοο κ᾽ 5 ἂν εἰρημένον ὅτι τῶν πρός τι τὰ [ἃ καθ᾽ αὐτά ἐ ἐςι [6 

14} ἐπεὶ ἃ πὸ εἶναι καὶ ὃ ἐν τύπῳ τοὶ ἐκ ἕξιν ὁ ἐσία τινὲς “ἃ τί ἦν πρός τι, πρὸς ἃ δᾶ ἀποδίδοιχ. ὁ γηδ λέγων τὴν ἐπιςήμην ὑπόλη- 
31. ἦναι σημαῖνον, ὁ δὲ ὅρος “ὃ τί ἦν εἶναι σημαίνει, φησὶ δεῖν ὁρᾶν (5 ψιν τῶν ἐπιςητῶν, αὶ πρὸς ὃ ἡ ὑπόληψις λέγε," ὃ γένος ἔλαβε 

εἴ τις ὁριζόμενος ἐσίαν τινὰ λαμβάνει διαφορὰν ἐν τῷ ὁρισμῷ ὃ τῆς ἐπισήμηρ, ἐν τῷ ὅρῳ τέθεικεν, ἀλλὰ πρὸς ἃ ἡ ἐπιςήμη" καθ᾽ 
πὸ εἶναι σημαίνυσαν. “ὦ γδ ἕν τινι πλειναχῶς λεγόμενον γῦν ἐπὶ αὐτὴν δὲ ἡ ἐπιςήμη πρός τι" ὁ δὴ τὴν γραμματικὴν λέγων ἐπι- 

τῷ ἐν τόπῳ εἶναι λέγε... εἰκότως δὲ καὶ ὺ ὰ “ὁσίας " προσέθηκεν" ςήμην ἐπί σητῶν, πρὸς ὃ ὃ γέος λέγεῦ τῦ ῷ' ὁριζομένα, τῦῶτο ἔλα» 

ὁσίας Ρ διαφορὰ ὦ ἐ δυναῦ δὰ πῷ εἶναι, τῶν μέντοι πῶ ὄγτων ἀναγ- εν, ἐπειδὴ “ὁ ὁριςὸν ἡ γραμματικὴ κ᾿ γένος πρός τι, ἰὰ, 
καῖον ἃ “ὃν ὁρισμὸν ἔχειν τινὰ διαφορὰν τοῦ ποῦ δηλωτικήν. 20 Ρ. 226. 
ἰά, 1}. ᾿ . ἐπεὶ γίνονταί τινες ὡμαρτίαι ἐν τῷ ἢ ὁρισμῷ καὶ ἢ κατ᾽ ἔλλειψιν, 1462, 

(56. τῇ γὴν σλεγγίδι. αὶ πρὸς “ἃ παραξύεο, χρήσαιτ᾽ ἂν τις μό- νῦν παραδίδωσι τόπον πῶς φωρᾶν τὺς ὅτως ἁμαρτάνοντας δυ- Ἄ" 
23. ον. ἀλλὰ καὶ ἢὶ πρὸς ὃ ὕδωρ ἀρύσανχ. ... ἔςσι ἃ ςλογγίς, Ἴ νησόμεθα. «. οἷον εἰ εἴποι τις φιλότιμός ἐσθ ὁ τιμῆς ὀρεγάμενος, 

μῶν τινες λέγυσι, κτέρον, ὡἧς δὲ ἕτεροι, ὄ ὄργανόν τι κοῖλον δι᾿ δ΄ μὴ προϑεὶς ποίας, παρὰ βασιλέως ἢ παρὰ μεγιςάνων, μηδὲ 
τὸς ἱδρῶτας ἀπέξεον" ὃ δοκεῖ βέλτιον ἐκ τῦ δι᾽ αὐτῷ κοίλιν ὄντος 25 πόσης. ἰὰ. ἴθ. 
ᾧ ὕδωρ ἀρύεδχ. “ὃ δὲ τῆς φλεγγίδος ὃ ὄνομα ἐν τῷ ἢ Δυκόφρονι- ὁ τόπος ὅτος κοινός ἐςι παντός, ὃ ὃ ἐν τῷ ἢ ὁρισμῷ ὡς γένος ἧμδι 
φησὶ 5 ἐκεῖνος φλεγγίσματα τὰ ἀπεξύσματα. εἰς “ὃ αὐτό, ἔρεξις παραλαμβανε)" γένος δὰ ἡ ὄρεξις ἡ βυλήσεως ᾧ ἐπιϑυ- 
ὁ μόνον, φησί, χρὴ τὰς διαφορὰς τὰς ἐν τοῖς ὁρισμοῖς τῶν πρός τι μίας Ὁλ ἰὼ 14. ρ. 227. 
λαμβανομένας κἀκείνας πρός, τι ἐἶναι, ἀλλὰ δεῖ ἐν προσδιαλεγό- τ᾽ εἰπὼν προσέθηκε ο δεν πάλιν τὰς τὴ ὀρέξει προφιβέν- ΜΙ 

μένον σκοπέϊν ὺ εἰ ἕκαςον ὁριςὸν. τῶν πρός τι ἀποδίδωσιν ὁ δρι- 30 τας δὼ φαίνε, ἐν τοῖς τῶν προκειμένων λόγοις ̓ἐλέγχεδᾳ, ὦ ες μὴ “ 
ζόμενος, πρὸς ὃ κυρίως πέφυκε λέγεωᾳ, ὡς «έσιν ἔχον... φ)εγ- καλῶς δριζομέυς, ὥγοντας ἐπὶ τὰς ἰδέας ἢ ὦ μεταφέροντας, ἐπ᾿ 
βᾺῈ δέ τινες λέγωσι “ἃ ὀςρειῶδες κτένιον, ἄλλοι δὲ εἶδος σπόγγυ ἐχείνας τὺς ἀποδιδομένς λόγυς, εἴπερ δηλονότι ἐκεῖνοι οἱ ὅτως 

δ ἀποψῶσι τὸς ἱδρῶτας τῶν νοσύντων οἱ ἰατροί. 1, 1. ὁριζόμενοι τίθενῃ τὰς ἰδέας. ἐπεὶ δ ἡ ἰδέα πρὸς ἰδέαν λέγε, 
ςλεγγίδα οἱ Κὶ ἃ κτέιον λέγωσιν, οἱ δὲ ὄργανον καῖλον δὲ ὃ τὸς ἐχ οἷόν τε “ἃ εἶναι αὐτοωγαθὸν ῬΤΩΝ᾽ ὠγαθόν" δὲν γδ ἐν 

ἱδρῶτας ἀπέξεον. τᾷ Δυκόφρονι ὃ τῆς ςλεγγίδος ἐφεύρη ὄνομα." 85 τῇ ἰδέα φαινόμενον. ἰά. ἵν. 
σλεγγίσματα, δ ἐκεῖνος τὰ ἀποξύσματα φησίν. οοὰ. 1848, ο΄ οὗ τόπος ὅτος ἀπὸ τῶν συςοίχων ἣ ᾧ ἀπὲ τῶν ἐναντίων ἐπι μῖς 

μδο φέρε ἢ τοιαύτη γραφὴ ἕν τισιν ἀντιγράφοις, “ἔτι εἰ μὴ χειρῶν ὑποτίθησιν. ἐπειδὴ δ τὰ Κ' σύςοιχα ἀλλήλας ὁμοίως "ὦ 

8. δεκτικὸν εἴρηκεν ὁριζόμενος πάθος ἢ διάθεσιν ἢ ἢ ὁτιῶν ἄλλο, ἡμάρ- ἔχει, τὰ δὲ ἐναντία ἐναντίως, δεῖν φησὶν ἀποδοθέντος τινὸς ὁρισμῶ 
τριεν ἰὰ ; μεταφέρειν “ὃν ἀποδοθέντα ὁρισμὸν ἐπὶ τὰ σύςοιχα δηλονότι ὧρ-- 

δ᾽ ἐπεὶ ὁ ἱκάςυ ὁ ὁρισμὸς τῆς ὁσίας αὐτῷ ὑτῦ ἐξὶ δηλωτικός, δεῖ, 0 μόζοντα "Ὁ τὴν λέξιν ἑκάςῳ αὐτῶν οἰκείως “ἐν ἀποδοθέντα ὁρισ-- 

34. φησίν, ἀποδοθέντος τινὸς ἑρισμῶ ἐπισκοπεῖν εἰ κατα τινα ἄλλον μόν, κἂν ἐπί τινος διαφωνῇ, ἀνασκευάζειν “ὃν ὁρισμὸν ὡς μὴ 
λόγον δύναῷ λέγεδχ, “ὃ προκείμενον ὁριςόν" εἰ γδ εἴη μᾶλλον ὑφ᾽ ὄντα ἐκείνω ὃ  ἀποδέδοῦ. 14. 15. 
ἑτέρα τινὸς δηλιίμενον, ὁ ἐκ ἔςαι ὁ εἰρημένος λόγος ὁρισμὸς αὐτῷ " ὁ ἐπεὶ τ᾿ πολλὺς τρόπυς τὰ ἐναντία λαμβάνεῷ ἐν ταῖς ἀρ ας 
5 λόγος ὁ ων δηλῶν “ὃ προκείμενον αὐτός ἐςι κυρίως αὐτὸ πλοκαῖς, ἀξιοῖ ζητὲν πάσας προχειριζόμενον, εἴ τις τῶν συμ- ἢ 
ὁρισμός. εἴη δ᾽ ἂν ὁ τόπος δ΄ ὅτος ἐκ παραβολῆς. ᾿ΑΙεχ. Ρ. 224. 45 πλοκῶν τῶν ποιυσῶν ᾽ν ἐναντίωσιν ἁρμόσει τῷ ἐναντίῳ τύτυ, 

6.6. πάλν εἰ δοθείη τοῦ πυρὸς ὁρισμὸς σῶμα “ὃ καυςικόν, λη- ὃ ὁ ὁρισμὸς ἀποδέδο. ἡ δὲ συμπλοκὴ τῶν ἐναντίων ὅτι πολλα- 

18. ατέον. δύο εἴδη αὐτῷ. τῷ πυρὸς τὴν φλόγα ἢ ὃν ἄνθρακα, ἢ σκε- χῶς λέγε, ἐδείχθη ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ (ε. 7) τῆς παρύσης 
τος τέο εἰ “ὃ πῦρ ὁμοίως ἀμφοτέρων κατηγορεῖ, ἢ ὦ μᾶλλον ἡ πραγματείας. ἰὰ, Ρ. 228. ὁ. 

, ᾿ Οοο 
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48Ἢι. ὅτος ὁ τόπος «εδὸν ὁ αὐτός ἐσι τῷ τεσσαρακοςῷ ἢ ἐννατῷ" τίς ὁ ἁπλῶς (ψευδύμενορ) ἐπὶ τῆς ἰατροιῆς, εἶπεν “ἃ “εἰ 105 
το. ἋΣ ἀξιᾶ νῦν ταῖς πτώσεσι τοῦ ὁριςῦ τὰς πτώσεις τοῦ ὁρισμῦ δ μηδενὸς τῶν ὄντων ἡ ἰατρικὴ ἐπιφήμη" ἴσον λέγων τῷ εἰ ἌΣ ς 

ἐφαρμόζειν. ἰὰ. ρΡ. 229. μὴ εἴ) ὑπὸ “ὃ ἀποδεδομένον ταῦτα ὧν ἐςὶν ἐπιςήμη ἡ ἰατρυτή, 
1485 τὰ “πρὸς δὲ τύτοις ἢ οἱ τοιῦτοι λόγοι χρήσιμοι" λέγοιτ᾽ ἁπλῶς ἔψευςκαι. ἰὰ. ῥ. 238. 

Ὧ4.. ἂν ἥτοι περὶ τῶν ἐφεξῆς λεγομένων τόπων ἢ περὶ τῶν πρὸς τὰς 5 ἢ μένεν ἡ ἡ ἰατρικὴ ἀλλὼ ἢ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν αἱ πολ- 195 
ἰδέας ἐρημέων" ὼ εἰ τῦτο, εἴη μᾶλλον ὡρμοδιώτερον “πρὸς τύ- λα" τῶτο ἢ ἁπλιέςερον εἴρηκεν, ἢ ἢ ὅτι δοκεῖ καὶ σοφιςοιὴ ἐπι- 
τος" γράφειν ἢ “πρὸς τύτοις." “ὃ δὲ λέγειν “ἦν αὐτοάνθρωπον θνη- ςήμη τις ὅσα περὶ ὃ ὃν μὴ εἶναι, ὡς ἐν τῷ Σξοφιςῇ τῷ Πλάτωνος 
“ὃν ὦναι, καὶ τῷ ἀποθνήσκειν λέγεῦ ἀλλὰ τῷ λόγῳ τῶ θνητῦ ἐνηὸν δέδεικἢ, ἰὰ. ν. 284. 
᾿ἕναι, καθ᾽ ὃν τὰ θνητὰ τοιαῦτά εἰ εἰσιν, ἐκ σίας ἐςὶ ποιντων τὰς σφαλλονῇ δ᾽ ἐνίοτε καὶ ὺ οἱ ἱ μὴ ὁριζόμενοι καθ᾽ αὐὸ ὃ πρῶγμα, τον 
ἰδέας αὐτὰς καθ᾽ αὐτὰς πρώτας τε ἡ ἀϊδίως, ἀλλὰ τὺς λόγυς τε 1ο ἀλλὰ ὃ πρᾶγμα εὖ ἔχον ἢ τετελεσμένον. ἰά. 15. 
ἡ δρισμὸς τῶν τι πορίντων ἰδέας. ἰὰ. ἴδ. σκοπέϊν δὲ δε, φησί, ὶ εἴ τισος ὁριςῦ, οἷον οἰκίας, ἀποδοὺς 1504 

418. ὃ “ὁπότερον ἂν ἦ" ἀντὶ τὸ ᾿ ἑτερώνυμον ἢ πολυώνυμον. ὁρισμὸν ὡρίσατο ὅ ὅτι οἰκία ἐςὶ τάδε, ἥγωυν λίθοι ἢ ξύλα, ἢ ἣ ἱκ ̓ 
8. 4, Ρ- 280. τύτων, ἤγουν ὅτι ἡπαινεθης ὁ ἐςὶν κεν ἀνδρίας ὺ σωφροσύνης, ἣ 

μδι νῦν πολλαχῶς φησὶ τὰ ὁμώνυμα, καίτοι γε ἡ τῶν ἄλλων οἰκία ἐκ λίθων καὶ "ἢ ξύλων" ἣ τόδε μὲ τῦδε, ὅτι δικαιοσύνη ἐςὶ 
" πολλαχῶς λεγομώων, οἷον συνωνύμων. ἰὰ, ἴδ. 45 σωφροσύνη μ᾽ ἀνδρίας, ἣ οἰκία σκέχτη μὲ λίθων ᾧ ξύλων. ᾷ, 
δε ὸ ὃ χρὴ ὁμοίως τοῖς πολλοῖς ὅτε “ὃν εὐτυχῆ εὐδαίμονα κα- Ρ. 285. 
“ἰ χῶ, ὅτε οἰκονομυκὸν “ὃν ἀνελεύθερον, ὅτε ἐν δεινὸν φρόνιμον, πρῶτον β ἀξιοῖ δεῖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἐκ τύτων ἑμίσατό τιρίδο 

ὅτε ων τολμηρὸν ἀνδρεῖον, ὡς εἰώθασιν οἱ πολλοί, ἰὰ, ν. 281. εἶναι ἐξ ὧν ἀχ οἷόν τε συντιθεμένων ἕν τι γίνεθχ, ἑνὸς ὄντος τοῦ ἢΣ- 
[δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν ἐριδμῶν τῶν συνθέτων, εἰ εἴη “ἃ σύνθετον ὃ ὁ ὁριςῶ. ἰά. ἴδ. 
25. ἐρισμὸς ἀποδέδοῦ ἐ ἐκ δύο τινῶν συγκείμενος, δεῖ ἀφελόντα ἀπὸ Ὁ πάλιν ἐάν τι, φιί, λεγόμενον ἐ ἐκ βελτίονος καὶ ὃ χείρονος μὴ ἢ το} 

τῷ ὅλο λόγυ “ὃν τὸ ἑτέρα τῶν ἐν τῷ ὁρισμιᾷ λόγον, ἐπισκοπεῖν ἐ τὸ (ὦ βελτίονος χεῖρον τὸ δὲ χείρονος βάσιν. ἐκ ἂν δεόντως ἐκ ἢ 
ἃ καταλειπόμενον μέρος τῇ ἀποδεδομών λόγυ τῷ καταλειπο- ἐξ κα εἶναι λέγοιτο. “ὃ 2) ἐκ τοιίτων συγκείμενον μέσον γίνε) 
μόυ τῷ ὁριςῷ τῷ συνθέτῳ ἑρισμές ἐςιν" εἰ δ μή, ἐδ᾽ ὅλος ὁ ἑκατέρυ αὐτῶν ἀκράτυ λαμβανομένυ, διὰ τὴν μῖξιν τῶν ἐναντίων 
λόγος εἴη ἂν ὁρισμὸς ὅλε τῷ συνθέτυ ὁριςῦ. ἰὰ. ἴ8. ἑκατέρυ αὐτῶν φέρον τὰ δεύτερα. διὸ ἡ ἐγκράτεια συγκειμένη 

9.2. ἃ “μάμςα [ἃ τῶν πάντων, εἰ δὲ μή, τῶν πλείςων᾽ εἶπεν 125 ἔκ τε ὀρθῷ λογισμῶ ἢ φαύλης ἐπιθυμίας τῆς [' φαύλης ἐπιθυ- 
2 ἧς μὰ πάντων ἐφειλόντων ἐξ ἀνώγκης τῶν ἐν συνθέσει ἐνομάτων μίας ἐσὶ βελτίων, χείρων δὲ τὸ ὀρθῦ λογισμῶι ἡ πρὸς τῦτο δὲ 

ἐν τῷ ἐραμῷ αὐτῶν μεταλαμβανεῶς ἐς λόγον" ἱκανὸν Ρ ἕν τὴν αὐτὴν πὐῤίω φέρει ἥνπερ ὶ πρὸς τὰ ὶ πρότερον. ἰά. ν.286. 
τισι ὃ τὰ πλέα μεταληφθῆναι... ἣ μὴ πάντων ἀλλ᾽ ὅμως σημαίνει ὃ “τόδε με τ ἢ ὃ μὲ τὸ αὐτῷ ὑεῖ ὑκοιαιμόν δα 
τῶν πλείςων ἢ ἀσαφεςέρων" οἷον συλλογισμὸς ἀποδεικτικός ἐ ἘΑΗΝΣ, ἢ ὃ ἐν τῷ αὐτὰ τόπῳ ἣ ὃ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ εἶναι. προσίθησι ἦ 
συλλογισμὲς ἐν ᾧὶ τεθέντων τσῶν ἡ τὰ ἑξῆς" ἐνταῦθα “ὃ 4.39 δὲ ὅτι κἂν τὰ ἀποδεδομίνα δύν ἐν τῷ αὐτῷ ἢ χρόνῳ εἶναι, μὴ 
συλλογισμὸς καὶ μετείληπῇ εἰς λόγον διὰ “ὃ σαφές. ἰὰ. ἰΡ. πρὸς “ὃ αὐὴ δὲ ἑκάτερον λέγη, ἣ εἰ ἡ πρὸς ὃ αὐὸ τὶ ἄμφω 

1494 “ἧττον 5 ἡ διαφορὰ τὸ γόυς γνώριμος" δοκεῖ μὴ ὁμό- λέγε, ὁ μῶνττοι πρὸς “ὃ τὸ προκειμέγυ ὁριςῦ τέλος, ἐδὲ ὅτως 

Ἵ:: λογον εἶναι τῷ μικρῷ πρόογεν εἰρημένῳ " ἔλεγε δι δυνατὸν εἶναι ὑγιῶς ὥριξαι" ὅτε 5) πρὸς ἕτερον δεῖ λέγεοχ, ὅτε πρὸς ταὐὺν “ἃ 
τὴν (ἃ διαφορὰν γνωρίμως ὀνομάζει, τὲ δὲ γόος μή" διὸ ἡ ἔφη τυχόν, ἀλλὰ πρὸς ὲ τέλος τὸ  ὁριφῦ. ἰά. ῥ. 237. 
δεῖν “ὃ σαφέξερον μεταλαμβάνειν. ἣ εἰ ἃ “ὁ ὄνομα ποτε “ὃ τῆς 35 ἔτι ὁ “ὃ ὅλον ὁριζόμενος εἶ εἶναι τὴν τῶνδε, τυτέςι μερῶν, σύν τδιο 

διαφορᾶς γνωριμαίτερον τῷ γένυς εἴ, ἀλλ αὐὰ ἃ πρᾶγμα “ἃ θεσιν ἁμαρτάνει" καὶ δ ἡ τυχῶσα σύνθεσις “α ὅλον ἐξίν. ἰὰ, - 
ὑπὸ τῆς διαφορᾶς ὀυηβείμενιν ἦι ἧττον γνώριμον τῷ ὑπὸ τὸ γένυς ἊΝ Ρ. 238. 
λυμόν" ὃν Καὶ δὲ τὴν διαφορὰν Ὑνωρίζοντα δεῖ ἡ “ὁ γένος γγω-  εεἴη ἂν ὅν ἡ τοιαύτη δεῖξις δ᾽ ἐμιλογίες ἀ ἀπὸ τῶν ὁμοίων" δι. 
ζεν, μὴν ἐν τὴ τῦ γένας ἡνώσοι ἡ διαφορὰ περιέχεῦ. ἰὰ, εἰ δὲ μὴ σύνθεσις ὅλως, ἐδ᾽ ὁποιονὸν σύνθεσις τὰν ἄν. τὰ, 19. 
Ρ. 232. 4 οἷον εἰ ὠποδοίη τις ὁρισμὸν τῆς ψυχῆς ὅτι ἀριθμός ἐςιν 

1495 πάλιν δεῖν φησίν, ὅταν μεταληφθῆ ἡ διαφρρὰ εἰς λόγον, αὐὸὲς ἑανὲν κινῶν, δεῖ σε μεταλαμβάνειν αὐὸν διὰ “ὃ ὠσαφὲς 

2. σκοπεῖν εἰ ὁ ἀποδεδομένος λόγος τῆς διαφορᾶς ἃ ἄλλῳ τοὶ εἰς σαφῆ ὺ τοιῦτον ἀφ᾽ ὃ ἂν ἔχοις ἐπιχείρημα, ἤγιν τόπον ἀνα» 

ἐφαρμόζει" ἂν δ ἦ ὁ ἄλλῳ τινὶ ἐφαρμόζων, ἐκ ἔςιν ὁ ὁρισ- σκχευάσαι αὐτόν... ἔςι δὴ ᾿ενοκράτυς. εἰπὲ ἦν “εἰ ὁ ἀριθμὸς ὦ 
μὲς τῆς ματειλημμένης διαφορᾶς" δεῖ 75 “ὃν ὅρον ἴδιον εἶναι ἸΞενέκρατες ἢ ἣ περιττός ἐςιν ἢ ἄρτιος, ἡ ψυχὴ ἣ ἄρτιός ἐςιν ἢ 
τύτυ ὃ ἐςί, ἡ πρὸς μηδὲν ἄλλο κοινόν. αὶ μένεν δὲ ἁμαρτάνει 46 περιττός." Ὁ. ἃ ὅτως ἀνασκευάσεις, καίτοι τῷ ὁριζομέν τὴν 
ὁ. ἀποδιδὸς τῷ ὡς διαφορᾶς κειμένυ λόγον “ὃν ἡ ἄλλοις ἐφαρμό- ψυχὴν ὅτω κῷ τὺς Πυβαγορείως ὁριζομένι" ἕτοι εθὴ ἐκάλουν 
ζονττα, ἀλλὰ κἂν μὴ παντὶ ἐφαρμόζῃ τ ὃ ἐπθθιςι κα ἡ ὅτως τὸς ὠριθμώς, ᾧ ἔλεγον ὅτι ὥσπερ ὁ ἀριθμὸς φέρε εἰπεῖν ὁ δέκα 
ἡμαρτηῦ, 1ἀ. 1). ῥηθεὶς περιορίζει τὴν διάνοιαν ἢ ἐκ ἐᾷ πλανῶως ταύτην περὶ “ὃ 
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ποσόν, ὅτω ἢ ἡ ψυχὴ ΟῚ σῶμα περιορίζει κα ἡ αὐτή ἐςιν ἡ διδῦσα ἐκέτι προσέθηαεν ἢ ἢ αὐτὰ γόη ἐναι, ὡς ἐν Κατηγοβίαις 58. 
τῷ ζῴῳ τὰς ἀφορμὲς τῆς κυήσεως, καθ᾽ ὃν τρόπον κυεῖδ. τύότυ (ρ.1λα 19) εἶ εἶπεν, ὅτι μηδὲ χρήσιμον ἦν πρὸς “ἃ προκείμενον τῦτο 

χάριν ἢ) εἶπε κινῶν αὐὸς ἑαυτόν" αἱ δ κινήσεις καθ᾽ ἃς κινεῖ προςεθέν" καὶ γάρ ἐςιν ἡ ζήτησις νῦν εἰ γόνος ἐςὶ “ὦ πρκήμθοτ, 
ὃ ζῷον, ἢ ψυχριαί εἰσω ἢ φυσικαί, ἢ φυσὺ Κὶ αἱ εἰς ὃ ἄνω καὶ ἀλλ ὑπό τι γένος. ἰά, ν. 248. 
χάσω κινήσεις, ὡς ἡ τὸ πυρὸς ἢ τῷ λίθυ, υχοὺ δὲ αἱ ἀπὸ τόπυ 5 αὶ οὶ αὐὸ τῷ προειρημένῳ νῦν λαμβανει" ἐκὲ δὴ κῷὶ ἀνα- 153 

εἰς τόπον προαιρετιοκῶς. ἰὰ, ἴδ. . λογίαν ὁμοιότης ἐλαμβάνετο, ἐνθάδε δὲ ἡ ἁπλῶς ἢ κυρίως λεγο- ὃς: 
4412 ἘἙἰπὼν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπικῶν δρικὼ δ ὐΐω τὼ  προβρς μένη. ἰὰ. ν. 244. 

ζει ματα ἢ τὰ ἔχοντα ζήτησιν περὶ τῷ εἰ ταὐὸὺν τόδε τῷδε ἢ ἡ ὅ, αὶ λείπεῦ ὁ τόπος ἐν ᾧ ἃ δύο ἢ ἦν τὰ ὑποκείμενα ἢ δύο τὰ ὁ περὶ ιιο 
χἢ τί δείξας ἐκεῖ, εἰκότως τοῖς ὁρωκῖς.: προβλήμασι περὶ ὧν εἶπεν αὐτῶν λεγόμενα, εἰ “ὃ δὶ μᾶλλον τῷ ἑτέρῳ ὑπάρχει, “ἃ δὲ ἧττον 1" 
ἐν τῷ ἕκτῳ συντάσσει τὰ περὶ τῷ αὐτῷ αὶ τὸς ἁρμόζοντας τόπυς 10 τῷ ἑτέρῳ, ἢ ἑκάτερον ἑκατέρῳ ὁμοίως. Κι τῦτον ὧν μόνον ὃν 
πρὸς τὰ τοιαῦτα ἀνασκευαςιαίς τε ὺ κατασκευαςοαίς, ἐν τούτῳ τρόπον ἔςι κοινὸν ἀπό τε τῷ μᾶλλον ᾧὶ ἧττον ὺ ἀπὸ τῦ ὁμαίως 
ἀβδέμῳ ἔντι τῆς πραγματείας παραδίδωσι τὸς περὶ τῷ ταὐτῷ κατασκευάζειν ὅρον. ἰἃ, ἴδ. 
ἑπομένως τοῖς περὶ τῶν ὁρισμῶν. χρησιμεύυσι δὲ ὅτοι οἱ περὶ ἀπόχρη, φησίν, ἀνασκευάζοντι καθδλν “ὃ δέξαι ὅτι μη-1δ 
τὸ ταὐτῷ τόποι εἰς τὰ ὶ ὁριιὰ προβλήματα. 1. Ρ. 289. δενὶ ὑπάρχει ὁ ὁ ἀποδεδομένος λόγος τῶν ὑπὸ τῦρομα, ὀκέτι αὐὰ δ οι.) 4 

124 ἀποδείκνυσι “ν αὐὸν τῷ ἀριθμῷ ᾧ. αἱρετώτατον, καθάπερ 45 χρὴ κατ ᾿ἀντιςροφὴν δεῖξαι, ἥτις ἐςὶ “ὃ καθ᾽ ὧν ὁ λόγος κατὴ- 
ὃ. Ἀρκράτης. ἐπειδὴ ὰ αἱρετώτατον κατηγορεῖ ν᾿ τῷ εὐδαίμονος γορεῖ, κατ᾽ ἐδενὸς τύτων τὔνομα κατηγορεῖ. ὐ 75 χρήσι- εκ π 

βίω, ὁμοίως ἢ ὡΣ τῷ σπυδαίν βίω, ὡς ὁ ὁ Ἀξενοκράτης ἐπεχείρει μὲν πρὸς ἀνασκευὴν τῷ ὁριςῦ τῦτο" ἱκανὸν 75 ὃ δεῖξαι “ὃ καθ᾽ 
- δειψυίραι, λοιπὸν ἄρα ταὐτὰ ὁ εὐδαίμων » Ῥῶς καὶ ᾧ ὁ σπυδαῖος. ὧν τὔνομα, κατ᾽ ἐδενὸς τύτων ὁ λόγος. δυκεῖ μέτοι κεὐτὼ μὲ 

τῶτο δὲ ὑκ ὀρθῶς ἔλεγε διὰ “ὃ ἕτερα εἶναι τὰ ὑποκείμενα πρώά- ἀποφαντικῶς ἐπενηνοχέναι “ὃ ἀντιςρέφειν τῷ πρώτῳ, ἀλλὰ ὃ 
ματα" ὁ Ἀὶ ἡ) εὐδαίμων βίος ἣν ὅλον τί ἐςιν, ὁ δὲ σπυδαῖος 2) αὐτό" ταὐὺ γ) τό τε κατ᾽ ὀδενὸς ὧν τὄνομα κατηγορεῖ ὁ λό- 
βίος μέρος ἐςὶν αὐτῶ, πρχῷ Ὁ ὑπὸ τὸ ἑτέρυ. εοἀ, 1917 γος κατηγορεῖ, ἢ “ὁ καθ᾽ ὧν ὁ λόγος μὴ κατηγορεῖ τὄνομα 
ἴῃ τοᾶγρ. κατηγορεῖς. ἔςι γδ “ὁ ἀντιςρέφον τῷ προειρημένῳ “ὁ κατ᾽ ὑδὲ- 

12. δύξειε δ᾽ ἂν ὁ τόπος ὅτος ὁ αὐὺς εἶναι τῷ πρὸ αὐτῦ, καὶ μὴν νὸς ὧν ὁ ὅρος κατηγορεῖ, “ὃ ὅτι καθ᾿ ὧν μὴ κατηγορεῖἢ ὁ λόγος, 
ὅτως ἔχει: ἐπ᾽ ἐκείνυ κὶ ὃ ἐζήτει εἰ μὴ ὑπὸ τὴν αὐτὴν κατηγο- τὄνομα. ἴσον Ἀϑτα ὺ τῶτο ἐκείνῳ δύνα. ἣ ἀντιςρέφειν εἶπε 
ρίαν εἴη, νῦν δὲ τῷ προσεχῶς γέυς ἐν λόγον ποιεῖ, 1, ρ.241. 25 τὸ ὅτι κατ ̓ ὀδενὸς ὧι ὧν τὄνομα κατηγορεῖ ἢ ᾧ ὁ λόγος κατηγορεῖ ἢ, 

1525 τῷ “ἀλλὰ ᾧ εἰ δυναὸν ἐξ ὑποθέσεως ὑπάρξαι ἃ ἄτοπον" “ἃ ὅτι καθ᾽ ὧν ὁ λόγος κατηγορεῖ ἢ τόνομα. χατηγορέϊ.). ἀλλ᾽ 
35 γάτα κα ἃ ἀδύνατον" κειμένυ γηδ τὸ “ὃ κενόν τε ἢ πλῆρες ἀέρος ἕςιν ἴ ἴσον ὸ εἰρημένα, ὃ ἀδὲν συντελεῖ πρὸς “ὁ δεῖξαι ὅτι κατ᾽ 

ταὐὲν εἶναι ὑποτεθέντι [ὰ ἀνηρῆνχ, ὃν ἀέρα ἔπεταί τι ἀδύνατον ὀδενὸς ὧν τὄνομα κατηγορεῖ ὴ ὁ λόγος κατηγορεῖς, τῷ αὐτὴν 
ὲ ἑἶναι ταὐὸν κενόν τε ὶ πλῆρες ἀέρος. ἰὰ, ἰδ. τὴν πρότασιν ἀντιςρέψαι. ἴσως δὲ ἢ “ὁ ὑκ ἀναγκαῖον ἀντιςρέ- 

4522 δυκεῖ ᾧὶ τος ὁ τόπος ὁ αὐὸς εἶναι τοῖς πρὸ ὀλέγυ δύο τόποις 30 φειν δείκνυσι “ἃ ἀνασκευαζ εἰν καθόλα ὅτι “ἃ καθόλιν. ἀποφατικὸν 

25. τᾶς ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος. ἀποδεδομένοις, αὶ μὴν πάντως ἐςὶν ἐντιςρέφει καὶ αὶ ὁ δεῖ δείξεως. ἰὰ, ρ. 246. 
ὅτος ἐχείνοις ὁ αὐτάς, ἀλλ᾽ ὅτος παβολοιείτερος. ἰά, ἴ5. ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ φὴσι “ὃ ἴδιον ἐν συμπλακῇ, τυτέςι ΧΩ τῦ τσὶ: 

153. “διὰ τύτων" λέγει τῶν τε ἐν τῷ. πρὸ τιύίτυ βιβλίῳ εἰρημέ. γένυς λόγεως" εἶσε ἢ) ἐν τῷ περὶ ἰδέν. λόγῳ ὅτι δᾶ μα ὃ γόος ἴδ 
δ νον τόπων πρὸς ἀνασκευὴν ὅρυ, ἢ διὰ τῶν ἐν τύτῳ ἀνασκευαςι- τὴν ἀπόδοσιν τῷ ἰδίυ ποιέονκ. ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ 

κῶν τῷ ταὐτῦ. ἑξῆς δὲ παραδίδωσί τινας τόπος δι᾽ ὧν κατα- 35 ἀποδέδοταί ποτε ὺ διὰ μόνυ τῷ ὀνόματος. ἰὰ. ἴδ. 
σχευάζειν οἷοί τε ἐσόμεθα ὅρον. ἰὰ. ἊΣ 242. : πολλά εἰσι ἡ τὰ παραδεδομένα ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀνασκευήν. "ὰ 

4534 δεύτερον (ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς) ὅτι ἡ ἀκριβὴς περὶ ὅρων ἰὰ, ρ. 247. 
-- πραγματεία αὶ τῆς διαλεκτικῆς ἀλλὰ τῆς πρώτης φιλοσοφίας Ὥσπερ ἐν τῷ πρώτῳ προτεχνολογεῖταί τινα χρήσιμα τὴν τσ 

ἐςί. “ὥςε τοσῦτον μόνον λεκτέον ὅτι δυνατὸν γενέον, ὅρον ἡ τῦ πραγματείαν, ὅτως ἢ ἐν τῷ ἢ ὀγδόῳ ἐπιτεχνολογεῖἢ τινα, ΩΝ 
τί ἦν εἶναι συλλογισμόν," τυτέςι διὰ συλλογισμῶ δειχθῆναι ὅτι 40 κει τοίνυν αὐτῷ περὶ τρῶν εἰπεῖν Ἐφ Αλαίονς. πρύταν ̓ὶ περὶ 
δρισμός. καίτοι μὴ εἶναι ἀπόδειξιν ὅρα ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑςές ἐρωτήσεως ἡ ἀποίίστας, πότε ὀρθὴ ἑκατέρα αὶ πότε ἡ ἥμαρτη- 
ρων ᾿Αναλυτικῶν ἔδειξεν. ἀλλὰ λέγομεν ἦ ὅτι τὴ Κα ἀληθείᾳ τῆς μένη. παράκειῆ δὲ τῷ ἢ περὶ τῆς ἐρωτήσεως τά τε πρὸς κρύψιν 

ἀκριβείας ἐκ ἔςιν ἀποδεῖξαι, καθὼς ἡ ἐκεῖ Ὠνᾷε, διαλεκτικῶς παραλαμβανόμενα, ᾧ ὅλως δι᾽ ὧν ἂν ὁ ἐρωτῶν ἐπέγατο ἂν ὠπο- 
δὲ ᾧὶ πιθανῶς συλλογίζ δὰ, “ἐν ὄρον οἷόν τε, ὡς ἐνταῦθα λέγει. κρινόμενον τὴν καθόλι πρότασιν αὐτῷ τιθέναι, ἐπείπερ ἄνευ ταύ- 
Δ. Ὁ.’ 45 τῆς ἀδύνατόν ἐσι συλλογίσφως " τῷ δὲ περὶ ἀποκρίσεως λόγῳ 

13: "“διώριξαι [ὦ ἐν ἑτέροις ἀκριβέςερον," ἕν τε τῷ δευτέρῳ τῶν παραίκειἢ ὁ περί τε διαιρέσεως λόγος προτάσεων ᾧ σημαινομένων 
Ἀν ἔων ̓Αναλυτροῶν καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ, τῶν Μετὰ τὰ Φυσοιά, ἀμφιβόλων ἢ ὅλως ὁ περὶ ἐνσάσεως. διὸ ὶ περὶ τώτων λέγει, 

ἰᾷ, Ψ. ἐπεὶ δὲ τῶν προβλημάτων ὅσα εὐχερές ἐςι φυλάξαι, ταῦτα δυ- 

Οο2 



292 “ΕΙΣ ΤΟΘ ; 

χερές ἐςι “ὃν θέμένον ἐλέγξαι, ἔςι δὲ τὸ Κα ἀποκρινομών “ὦ ἔθετο τις τοῖς καθολοιωτέροις, αὶ ᾧ ὅσον ἀφίςαἢ ἀπὸ τῶν προσεχῶν προταῖ- 
θέσιν φυλάξαι, τῷ δὲ ἐρωτῶντος τὴν θέσιν ἐλέγχειν, κοινὸς ἂν εἴη σέων ἐπὶ τὰ ὶ πόρρω, οἷον εἰ ἀντὶ τῶν ἐναντίων λάβοι τὰ ὶ ἀντοιείμενα, 
τῷ ἐρωτῶντι ἢ ἀποκρινομένῳ ἑ περὶ τύτων λόγος. διόπερ ᾧ περὶ ἢ ἐπαγωγῇ ὅτι τῷ ἡρμοσμένυ ἢ ἀναρμόςυ ἡ μυσικὴ ἐπιςήμη, τασῦ- 

, τύτων ὕςερον ᾧ' τῆς ἐρωτήσεως πρότερον δὲ τῆς ἀποκρίσεως τον ἀδιλότερον γίνε ἃ συμβησόμενον συμπέρασμα. ἰά, 35. 
λέγει. “ἃ δὴ πρῶτον κεφαζλαιον τῦτο, “ὃ δὲ θεύτερον, ποσα- 5 αἱ παρὰ ταύτας λαμβανόμεναι τέσταρές εἰσιν, ὅτι αἱ ἱ παρδιδαο 
χῶς ἐσὶ λόγος ψεκὲς καὶ ὸ ἐπαινετός, ὅτι τριχῶς, ἣ καθ᾽ αὐὸν ἢ τὰς ἀναγκαίας προτάσεις τέσσαρες εἰσί, τυτέςι Φ' τέσσαρας ἢ 
ὡς πρὸς ὃ πρόβλημα ἣ ἢ παρὰ τῶν διαλεγομένων. ὃν ἕτερον" ἐν- τρόπυς" ἣ Κὰ ἐπαγωγῆς χάριν τῇ δοθῆναι “ὃ καθόλε, ἢ εἰς ὄγκον 
δέχῷ δὺ ὺ ὸ λόγον αὐὲν ὃν καθ᾽ αὐὴν- ψενὲν εἶναι ἢ ἐπαινετόν, τὰ λόγυ, ἢ πρὸς κρύψον τῷ συμπεράσματος, ἢ τὸ ἃ σαφέςε- 
ᾧ τύτων ὑποτερονῶν ὄντα καθ᾽ αὐὸν πρὸς “ἃ πρόβλημα τὰ ἐναν- ρον εἶναι ὃν λόγον. εοἀ, 1874. 
τία εἶναι. πατὰ δὲ ἢ δυνάμενος καλῶς ἐρωτηθῆναι παρὰ τὴν 10 δυναῦ “ὁ “ἀθρόα συλλογίζεςχ" εἰρηκέναι ἀρὰ πάντα τὰ 1566 
θατέρυ τῶν διαλεγομένων μοχθηρίαν ψενὶς ἂν γένοιτο, τῶτο τῶν συλλογισμῶν συμπερείσματα ἀθρόον τις λέγη, ἀλλ᾽ ἐπὶ πά- ᾿Ξ: 
δὲ “ὃ δεύτερον κεφαλαιον, τρίτον δὲ πῶς ἂν γυμναογείημεν πρὶν σαις ταῖς τῶν συλλογισμῶν προτάσεσιν ἀθρόον τὸ τελευταῖον 
εἰς λόγως ἐλθεῖν, ἡ τίς ἡ προκατασκευή. ἄλλως. ἐν τῷ πρώτῳ ἐπάγη ἐἰ προνέτας ὃ ὴ μᾶλλον ἔοικα λέγεωχ, ἐκ τῶν ὕςερον 

ἡ τὴν διαίρεσιν ποιησάμενος... διὰ τῶτο δὲ ἢ ἀξιῶσί τινες ἐπι- ἐπαγομένων: λέγει δ “ μόνυ τὸ ἐχάτυ ῥηθέτος συμπεραίσμα- 
᾿᾿ηραφειν “ἃ βιβλὼν τῦτο περὶ᾿ Ἐρωτήσεως ἡ ̓Αποκρίσεως, ἄλλοι 15 τος." τῷ Κα ὅν ὥνλον εἶναι “ὃ δεικνύμενον ὑπὸ τῶν ὕτως ἐρω-- 

, δὲ περὶ Ταΐξεως ἡ ̓Αποκρίσεως, ἐπεὶ ᾧ αὐὲς περὶ τύτων εἰπεῖν τωμένων συγχωρῶσι ταῖς προτάσεσι, τῷ δὲ σνγχωρηθείσας δεί- 
᾿ ἀρχόμενος πρατίθε. ἄλλως. ἑτέρυ. διδάξας ἐν ἀρχαῖς τῆς κνυοζ διὰ τῆς ἀναλύσεως τῷ λόγυ ἐμέ μεηον ὅτι τὰ συνακτικὰ 
, παρύσης πρωγματείας ὅτι τέσσαρα γένη προβλημάτων εἰσίν... τῶ προκειμένυ ὠκέτι ἀνανεύειν ἔχυσιν. ΑΙεχδηάεγ Ῥ. 252. 

14. Ρ. 516. σὴμειωτέον ὅ᾽ ὅτι μυσε: τοῖς ἀξιώμασιν ἀντὶ τῶν Ἀρτασον δὲ 

' ἐν ἃ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῶν Τοπικῶν "θθαξε πάντα τι συν- 20 κέχρηϑ. ἰά. Ῥ' 2583. - πα θ ΣΝ 
τελῶντα πρὸς τὴν διαλεκτικὴν πραγματείαν" ἔδει γ5 παραςῆσαι ᾿ διὰ τὸ εἰπεῖν “ὃ. καθόλω" “ὁ προκείμενον ἐσήμανε. ; τὰ Ὁ. 165 
τίς ἐσν. ὁ ἅ διαλεκτικὸς συλλογισμὸς ἢ "(ἢ τί διαφέρει τῷ ἀποδει- ζητῶσιν ἔνςασιν φέρειν πρὸς αὐτά, γίνοιτο δ᾽ ἂν τῶτο, οἱ μὰς 

κτικοῶ ἢ σοφιςικ ἢ πειραφυαῖ συλλογισμῆ. ςοἀ. 1972. ὀὄΣΖἊὧἧἀΨἷς ἐνδοιάζοντες ἃ αὐτοὶ ἐρωτῷεν ὺ ὡς ὑκ εἰδύτες, ὃ πολλάκις ὁ 
ἫΝ ἀναγκαίας λέγει ταύτας ὀχ ὅτι ἀναγεαίας εἰσὶν ὕλης, ἀλλ᾽ Σωκράτης π ποιεῖ παρὰ πλάτωνι" ὡς ἢ) ὑκ εἰδὼς “ὃ συμβησόμε- 

13. ὅτι ἐκ τύτων δύο ὀσῶν “ἃ ἔλαττον ἀναγκαίως συνάγεῖ “ὃ συμ- δ ν νον ὦ ὡς τῦτο ληψόμενος ὃ ἂν ἐκ τὸ λόγυ. φαίνηἢ ἄριςα ἔχειν, 
πέρασμα. ἀλλ᾽ οἱ διαλεκτικοὶ ἢ πλείονας τῶν δύο λαμβανυσιν’ ὅτως ἐδωτᾷς. ἰά, Ρ' 254. 
αὖῇ δὲ αἱ πλείονές εἰσι τέσσαρες ἤγων νῷ τέσσαρας τρόπυς ᾿ ὃ ποιέϊν φησὶ ὃ τὸς ψευδογραφῦντας ἐν γεωμετρίᾳ." πολλὲς 151 

᾿λαμβάνονϑ, Αἰεχαιεν Ρ. 260. Ὑ) ἄγοντες γραμμεὲς μηδὲν χρησίμοις πρὸς ὃ ψευδογράφημα Ὁ 
1558 ἥ δι᾽ ὄγκον λόγυ, τυτέςιν ἵνα δόξῃ τοῖς ἀκροαταῖς σοφός, δεικνύμενον, καί τινα περὶ αὐτῶν λέγοντες, λεληθότως ᾧ τὰς εἰς 

παρενείρει τῷ λόγῳ περιττὰς προτάσεις ἢ εὐμήκη τῦτον ποιεῖ... 30 “ὁ ψεῦδος φερύσας ἐγγράφυσι. ἀδηλότερον γδ ἡ ἀφανέςερον “ὃ 
ἣ πρὸς κρύψιν τῷ συμπεράσματος, ὅταν λαμβάνῃ καὶ ὺ τὸς προ- ψεῦδος ἐν πλείοσι ἡ ἐν παραβύξῳ τεθέν. ἰὰ, ἱν. 
σνλλογισμὼς τῶν ἐναντίων προτάσεων. 14. 10. ὅτι “ἃ παράδειγμα τῆς ἐπαγωγῆς ἄλλο, ὃ ἐν τῇ ̓Αναλυ- 1574 

15. “τὰς ἡ ἦν ἀναγκαίας ὑκ εὐθὺς πρτότίν, ἀλλ᾽ ἀποζατέον τιιῆ (Προτ. 2 24) εἴρηῆ... παραδείγματος ᾧ παραβολῆς δια- ᾿᾿ 
5. ὅτι ἀνωτάτω» τϑείσυ, ἐπὶ τὰ καθολικώτερα ἢ κοινότερα, ἐὰν φορά ἐςιν, ὅτι ὃ αὶ παράδεγμα δοκεῖ γεγονός τι εἰς δεῖ ξίν τινος 

διὰ συλλογισμῷ τὴν λῆψιν τῶν ἀναγκαίων. ποιυίμεβα. “ἐὰν δὲ μὴ 35 παρατίθειν, μηδέπω Ὑεγονότος ἡ διὼ τῦτο ἀδήλυ, ἡ δὲ παραβολὴ 
τιθῇ, δι᾿ ἐπαγωγῆς ληπτέον," τυτέςιν, ἐὰν “ὁ καθόλω δὴ ἀνω- εἰκών ἐςιν ὁμοιότητα πρὸς τι γεγονὸς σημαίνυσα. ἔσικε μώτοι 
τέρω τῆς ἀναγκαίας προτάσεως βυλώμεθα λαβεῖν, μὴ συγχωρῇ αὐὸς νῦν ἐπὶ τὸ αὐτῷ κεχρῆος τῷ παραδείγματι ἃ τὰ τὴ παρα- 
δὲ ὁ ἀποκρινόμενος, πειρατέον δι᾽ ἐπαγωγῆς λαβεῖν αὶ τὴν κα- βολῆ, δι’ ὧν λέγει “παραδείγματα δὲ οἰκεῖα ἐξ ὧν ἴσμεν, οἷα, 
θόλ καὶ ὃ ἀνωτέραν ἀλλὰ τὴν ἀναγκαίαν" ἐργωδέςερον 55 “ὃ κοι- Ὅμηρος, μὴ οἷα Χοιρίλος." ἐναργεῖς 25 ἡ διὰ γνωρίμων αἱ παρ᾽ 
νὅτεραν τῶν ἐλαττόνως. ἰά. Ρ. 251. 40 Ὁμήρῳ παραβολαί, καὶ τοικῦ δὲ αἱ ̓Χάκεν: ἰά. 15. 

186.Σ εἰπὼν πῶς δεῖ τὰς ἀνωγκαίας λομβινι προτάσεις, ἂν μὴ ὁ δ 5 Ὅμηρος κύνας ἡ σῦς ᾧ τέκτονας εἰς παραδείγματα [514 
1 λίαν ὦσι προφανεῖς, ὅτι διὰ ἀνέ μεν τὰ ἀνώτε Τρ: λαμβάνον- λαμβώα, ὁ δὲ Χοιρίλος ζῷα ἐς παραβολὴν λαμβάνει σχαίρυς κα ΠΝ 

τας ἣ δι᾽ ἐπαγωγῆς γῶν, τὴν αἰτίαν δι᾽ ἢ » ὕὅτω χρὴ ὴ λαμβάνειν ὄρνγγας ἐνομαζόμενα, ἃ ἃ ὅτε αὐτὰ ἴσμεν ὅτε τὰς πρέξης αὐτῶν 
ἀποδίδωσιν. ἀδηλότερον γάρ, φησί, γίνεῦ “ὃ συμβησόμενόν τε ἡ ἢ τὰ ἔργα αὐτῶν. εοά. 1917] ἰπ πιᾶγρ. : 
ἀχθησόμενον ἐν τῇ ἀποςάσει, τυτέςιν ἐν τῇ τῦ καθολικωτέρω λή- 45 ἀλλὰ αὶ τῷ τ δὴν “ὥσπερ ΚΕ τὴ ἰνδελεχείη. κοιλαίνει 
ψει αὶ ἐν τῇ ἐπαγωγῇ... εἰς ἃ αὐτό. ἀδηλότερον δ ἀεὶ ἐν πέτραν, ὅτως ᾧ συνεχὴς ἀνάγνωσις ἀπεργαζ εὖ σοφίαν." ἀδήλῳ 
τὴ ἀποςάσει κατάσκεναινίν ἐςι τῷ ἐπάνω, ὅτι δὰ πρὸς ὃ κα- 5) κέχρηδ παραδείγματι" ἄδηλον γδ ὅπως ἡ πέτρα κοιλαίνεῦ ὑπὸ 
θολικωτερον ἀνατρέχειν ἢ χρῆνκ, τῇ ἐπαγωγὴ" ὅσῳ 5) χρῆταί ῥανίδος, πότερον ἑκάφη ῥανὶς ἀφαιρεῖταί τι τῆς πέτρας ἢ ὅ. ἴΔ. 
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4161. λέγει πρῶτον ἀεὶ τῶν ἐπακτοιῶν λόγων, πῶς χρηςένν τῶ ἀνάλογον γνυύριμον γίνε) “ὃ εἰρημένον, ὅτι ἀνάλογον ὑπὸ τς ὦ. { , 
15. αὐτοῖς" ἡ πρῶτον ἢ: Κ' ϑυχέρειάν τινα πολλαίκις ἐπὶ τῶν ἐπακτυιῶν ἀχθείσης παραλλήλε τέμνεῦ ἡ γραμμὴ ὶ ὃ χωρίον, ἔςι δὲ ὁρι- 9,2 (ἐ « “ς ἐλ 

ἀπαντῶσαν μηνύει. ΑἸεχαπάεν ρ. 2695... σμὲς τῶν ἀναλόγων, ᾧ ᾧ οἱ ἀρχαῖοι ἐχρῶντο, ὅτος" ἀνάλογον ἔχει ᾿ 
εὐῳ ὅτι κἂν μὴ ἔνςασίν τινα φέρη ὁ ὃ ἀποκροόμενος, ἀρνὴ μέν- μεγέθη πρὸς ἄλληλα ἢ ὁμοίως ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὦ ὧν ἡ αὐτὴ ἀν- 

Δ. τὰ ἃ καθόλν ὑφορώμενές τι τοιῶτον, ἀξιᾶῖ αὐτὸς προλαβόντας 5 θυφαίρεσις. αὐὸὺς δὲ τὴν ἀνθυφαίρεσιν ὦ ἐνταναίρεσιν εἴρηκε. τὰ 
διορίζειν τὼς ἐρωτήσεις αὶ ἀφαιρεῖν καθ᾽ ἃ αἱ ἐνςίσεις χιύραν δ᾽ ἀνάλογον ἔχοντα πρὸς ἄλληλα ἢ ὁμοίως ἔχειν πρὸς ἄλληλα λέ- 
ἔχυσι" τύτων 5) ταῖς προϑλήκαις ἀφαιρυμένων, ἀνωγκαι)ήσε γεῦ. διὸ εἶπεν “ἔςι δὲ ὁρισμὸς ὅτως τῷ αὐτῶ λόγος πρῶτος 

τοῖς ἀξωμέσις. συγχωρεῖν τῷ μηκότι συνορᾶν ἐπὶ τίνος ἐχ τως ὅτος," ἀντὶ τῶ ἔςι δὲ ὁρισμὸς τῷ ἀνάλογον, ὃ ῥαθέντος τῷ ὅρε 

ἔχει τῶν ὑποτιθεμένων. Ἰά, Ρ. 256. ; δῆλον γίνε ὅτι ἡ παράλληλος. ὠγομένη πλευρὰ ἐ ἐν παραλλοῃλο- 
εὐϑῇ τοῖς γδ αὐτοῖς ὡς. ἐναργέσι ἢ ὁμολογυμένοις χρὴ ἡ ἡ ὁ δει- 0 γράμμῳ χωρίῳ ὁμοίως τέμνει ᾧ ἀνάλογον τήν τε γραμμὴν ἢ 
ἊΞ. ἐατικῶς δεινοὺς καὶ ἡ ὁ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, ὡς ἐδείχθη “ἃ χωρίον. " 18. 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Πιροτέρων ᾿Αναλυτικῶν (ο. 14). ἰά. 15. θέσιν ἕ “ὃ πρόβλημα λέγει, ἀξίωμα δὲ ἢ) πρότασιν ἐκ πατόφοῦ 
οὐα ,, πολλαεις γ) ἀρνεῖἢ ὁ προσδιαλεγόμενος ὼ μὴ ἐρωτᾶντές ραλλήλε. πεν. ἃ λέγει δὲ περὶ τῶν εἰς τὴν τῷ προβλήματος δεῖξιν Ὦ 

3. σὰ Η συμπέρασμα, ἀλλ᾽ ἐπιφέροντος ἢ συνέγοντος αὐὴ ἢ συμ- λαμβανομένων προτάσεων. ἔςι δὲ ὃ ζητεῖ, ἂν ἥ ἦ χαλεπώτατον, 
βαῖνον ἐκ τῶν προκειμένων προτάσεων. ἢ τῶτο ἥγυν “ὃ ἀρνεέϊοχ, 15 τυτέξι δυσκολώτατον, “ὃ δεῖξαι τὴν λαμβανομένην εἰς “ὃ προκεί- Ὁ 
ποιῶντες. ὦ δοχῶσιν ἐλέγχενχ, τοῖς μὴ ἀκριβέσι διαλεκτικοῖς. μενον πρόβλημα πρότασιν, ὅτι ὕτως ἔχει τῇ προβλήματος αὐτῦ, 
ἰά. ν. 257... - φί χρὴ ποιεῖν, πότερον ἐπιχειρητέον ἢ εἰς τὴν πρότασιν ἢ πρό- 

8... ὃ καϑδλω» ἥτοι ἐπὶ τῶν προτείσεων λέγει, ὅτι μὴ πᾶσα βλημα τὴν αὐτὴν ποιητέον, ἢ αὐτὴν μ' θετέον χωρὶς δείξεως ὅτως 
1 πρότασις διαλεκτική, ἢ. ἀντὶ τ καὶ δοκεῖ δὲ καθόλν πᾶν “ὃ ὁπωσῦν ἔχυσαν, ὃ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς προκείμενον μόνον δεικτέον ἔχον τὴν ὠπο- 

ἐρωτώμενον διαλεκτικὴ πρότασις εἶναι, ἣ πᾶν “ὃ καθόλυν.... τῶν 20 ρίαν... σημειωτέον δὲ ὅτι ἀξιώματα λέγει ᾧ τὰς δεομένας 
δὲ εἰρημένων ἐν τῷ πρώτῳ ᾧ νῦν ἡμᾶς ὑπομιμνήσκει" ὦ 7) ἐν ἀποδείξεως προταίσεις, ἀλλ ἀὁὶ μόνας τὰς ἀναποδείκτως, ὡς ἔθος 
ἐκείνῳ εἶπεν μὴ εἶναι διαλεντοιὰς ἐρωτήσεις τ τὰς τί ἐςι “ὃ προκείμε- αὐτῷ λέγεν ἐ ἐν τοῖς Ὑέροις ̓ Αναλυτικοῖς. δοκεῖ δέ τι ἀκατάλ- 
νὸν ἐξεταζέσας, ἃ ἃ πύσματα ἔθος ΜῊΝ τοῖς νεωτέροις. ἰὰ, ἴθ. ληλον ἡ λέξις ἔχειν ἡ “ὅταν δὲ ἦ πρὸς “ὁ ἀξίωμα τὴν πρότασιν 

185 εἰ μὴ ἀπσκροομένν πρὸς τὰ ἐρωτώμενα ἐνδιατρίβει ταῖς μεῖζον ἐδαι διαλεγῆναι," ὅτι, προϑϑεὶς αὶ ἢ ἦ ὃ ἐἶναι πάλιν ἐπήνεγ- 
5: ἐρωτήσεσιν, ἁμαρτάνει, ὅτι μὴ ἐπιτιμᾷ αὐτῷ ᾧ ἀφίςαἢ ἀπ᾽ 25 κεν. ᾿ διὸ ὦ παρά. τισι τῶν » ἀντιγράφων ἐκβέβχηῶ. ἔςι δὲ ὁ νῶς 

αὐτὸ ὡς ὁ διαλογομένυ. ἕκασον δὲ τύτων ἔςιν εὑρεῖν παρὰ τηλά- τῶν εἰρημένων" ὅταν δὲ ἦ πρὸς “ὃ ἀξίωμα, μεῖζον ἔργον διαλε- 
των. ἃ δᾶ δὲ ἡγέῶς αὐὸν ἐναντείμενα λέγειν τοῖς εἰρημένοις γῆναι ἢ πρὸς τὴν θέσιν.. ἰὰ, Ρ. 260 εἰ 261. 

περὶ τῆς κρύψεως, ὅτι δεῖ πολλὰς ἐρωτᾶν προτάσεις ἢ ἐναλλάσ-  “ἔςι δὲ τῷ Κα ἐρωτῶντος. τ ὕτως ἐπάγειν “ν λόγον," τυτέςιι59 
σοντα αὐτὰς τιθέναι" ὁ Λ)ὲ ἦν ταῦτα ἐπὶ ἑνὸς λεγόμενα λόγυ, τὰς ἐρωτήσεις ὅτω ποιέϊοὺς ὥς ε δι’ αὐτῶν ποιεῖν ὃν ἀποκρινόμε- δ 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ἐν ᾧ πρισυλλογισμῶν ἔδει. ἰᾷ, Ὁ. 268. 80 νον τὰ ἐἀδυξέτατα λέγειν τῶν διὰ τὴν θέσιν ἀναγκαίων, τυτέςι 

433. ὑποθέσεις νῦν Κὶ λέγει τὰ προβλήματα, ἃ ἢ ϑέσες ἐξὶν τῶν τῇ θέσει ᾧ τῷ προβλήματι, ᾧ προϊςαὮ. ὁ ἀποκρινόμενος, 

31. δος αὐτῷ λέγειν. Μαμς ἢ δὲ λόγει “ὃ ἐρωτᾶν τε ᾧ συλλογί- ἀναγκαίως ἑπομένων ἣ τῶν ᾿ὀναλοσον δειχθῆναι διὰ συλλο- 
ζεῦ ὁ δ ἐπιχείρημα. διαλεκτυκός ἐςι συλλογισμός. ὑπέχεν γισμῷ ὡς ἑπομένων αὐτῷ, ἣ “ὃ ἀναγκαῖον τῆς δὰ ἀραμώνν τ ̓ 
δὲ λέγει. ἀσοκρίνενχ, ἰά4..5.. δείξεως δηλχωτικόν ἐς». ἰὰ, ῥ. 261. 

1588) εἶ τις δρίζει σὴν μονάδα ὸ ἐν ἀριθμοῖς ἄπειρον, Ὁ ἀμφότερα 35 ἐπεὶ μὴ διώριςαι, φησίν, ὑπό τινων τῶν πρὸ ἡμῶν ὃ χρυ 
ἰπε ἐκαξε: ὅτε δ Ὑμήριμον εἰ ἁπλῶν ἐςὶν ἢ ὁμώνυμον, ὅτε φανε- φοχαίζενκ, “ὸν ἀποκρινόμενον ἐν ταῖς πειρασικαῖς ᾧ διαλεκτιχαῖς τὰ 

ρέν ἐφ εἶτε κυρίως ἢ μεταφορικῶς αὐτῷ κέχρη). βύλεῦ ) συνυσίαις, ἰἃ, 15. 0 
λόγειν “ὃ. πέρας μὴ ἔχον" ἄδηλον δὲ εἰ κυρίως ἄπειρον “ὃ τοῦτον. δ ἱκανῶς 78 ἂν δόξειε διειλέχθαι δηλωτυκόν ἐςι τῷ ὦ γδ 1500 
τὰ. ρ. 259... δόξει παραβαίνειν τὴν διαλεκτικὴν συνυσίαν ὁ ἀποκρινόμενος ὕὅτως" 

4585 ὦ ὃ ὦ ἡ ῥέδιον ἀπογράφεςχ" εἶπεν ἀνὴὶ τὸ αὶ ῥᾷδιον ἀπο- 40 δὲ 25 τὺς γυμνασίας χάριν τὰς συνυσίας ποιμένες συνοργεῖν 
" δείκνυοχ, συνιςὡς ὅτι ἐν πολλοῖς τῶν ὄντων προβλήμασιν ὁρισμῷ ἀμφοτέρυς πρὸς “ὃ διαλεκτικὸν γένεος, ἂν συλλογιόμόν. ἐπὶ τῶν 

δεῖ. παραδείγματι δὲ τῦδε ὡς δεικνυμένῳ ᾧ ἀσαφεῖ κέχρη) τοιότων δὲ προβλημάτων ὁ τοῖς ἐνδόξοις μώνοις σνγχωρῶν δια- 
τῷ ὅτι “ἡ περ τὴ πλευρὰν τέμνυσα “ὃ ἐπίπεδον ὁ ὁμοίως διαιρεῖ λεκτικὸς ἐμυτοδίσει “ὁ προκείμενον" καὶ γδ ῥᾷδιον ἀλυλθῖσθς ἐνὸσ- 
τήν τε γραμμὴν ἢ “ὃ χωρίον." ἔςι δὲ “ὃ λεγόμενον, ὅτι ἐὰν ἐπί- ξως πρατείσεις εὑρεῖν... ἰὰ. ρ. 268. 
πεδὸν παραλληλόγραμμον εἴη, ἀχθείη δ᾽ ἐν αὐτῷ μία τῶν πλευ- 45 οἱ Ρ παριφαίμενοι. τῇ Ἡρακλείτυ δόξη τῇ ἡ λεγύσῃ ὰ ἀγαθὸν 49 449, 
ρῶν παράλληλος, ἡ ἡ παραλληλος ὁμοίως διαιρεῖ τὴν γραμμὴν ᾧ “ὃ ἢ ὃ κακὸν εἶναι ταὐτέν, αὶ συγχωρῦσι τῷ λέγοντι μὴ δυνκὼς, τὰ 
πᾶν χωρίον, τυτέσιν ἐν τῇ “πῆ: ἀναλογίᾳ" τῦτο ἢ) παραπλη- ἐναντία συνυπάρχειν, ἐχ ὡς αὐτοῖς δοκῶν, ἀλλ᾽ ὡς ρακλείτῳ 
σίως λεγόμενον ἐκ ἔξι γνώριμον, ῥηθέντος μότοι τὸ δρισμῦ ὅτως ἐκ ἐδύκει, προτιθέντες δηλόνοτι τῦτο, ἰὰ, ἰδ. 
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ἊΝ ὅπ (89 ὡς. ποιεῖ ἐν τῷ Πλάτωνος Φιλήβῳ Πρώταρχος, διαδεξάμε- ἰδ 5 ἐξεταζόμενος ὁ λόγος ἐπιτιμᾶ, ἂν ἀσυλλόγιξος ἢ ἦ, ἄντε 
ΓΑ τὸ ᾿ 34. γος παρὰ φιλήβυ ἃ πρόβλημα. ἰὰ. ρ. 264. δὰ ψευδῶν δεικνύη ἄντε δι᾿ ὠγνωςοτέρων, ὡς μικρὸν προελθὼν 
Τ' εἰ πο ΟΝ, ον εἰπὼν τὰς τῶν προβλημάτων διαφοράς, κα ὃ δείξας πῶς πρὸς ἐρεῖ" λέγει γδ πότε ἐ ἐπιτιμήσεις εἶναι τῶν καθ᾽ αὐτὸ ἐξεταζομέ- 

35. ἥκαςον αὐτῶν χρὴ τὰς ἀποκρίσεις ποιεῖϊοὶ, καὶ ὃ τος φυχαζεδζ, νῦν νων λόγων. ἰά, ρ. 269. 
περὶ αὐτῶν τῶν ἐρωτωμένων λέγει, ἢ τύτων τὴν διαίρεσιν 5 ὁποῖός ἐςιν ὁ ἐν τῷ Πλάτωνος Τοργίᾳ Καλλικλῆς μηδὶν δι 6 
ποιεῖ. ἱὰ. ὯΝ μήτε τῶν ἀληθῶν μήτε τῶν ἐνδόξων συγχωρῶν. ἰὰ, ἴδ. 

τὲ ἔςι πρὸς αὶ ὃν λόγον ταῦτα ὅσα συντελεῖ εἰς ὃν τῦ προς λέγει Ὑΐγνεν, κα ὸ ἐν τῷ διαλέγεοχ, καθ᾿ αὐὲ ἁμαρτίας ἐν161} 
“ βλήματος συλλογισμόν, ὶ πρὸς “ἦν λόγον δὲ ὅσα μηδὲν εἰς ὃ λόγοις καὶ κ παρὼ ἀμ ἄγνοιαν, ᾧ ὅτι αὶ διώριςαι πότε τὰ ἀντοκεί- τ 

προκείμενον συντελεῖ ἀλλ᾽ ἔςι μάτην ἐρωτώμενα. ἰὰ, 18. μένα ὶ πότε τὰ ἐν ἀρχῇ λαμβάνισι" διὰ δ “ὃ ὠγνοεῖν τῶτο 
4604 εἶπε ηδ ἔργον εἶναι τῇ καλῶς ὠποκρινομένυ, ὅτε ὃ ἐρωτῶν 10 πολλαίκις ἐν τοῖς λόγοις ἁμαρτανυσι. ἢ ταῦτα συμβαίνει καὶ ἢ ἐφ᾽ 

12. δυνήσεἢ συλλογίζεωχ, διαλεκτικῶς, συγχωρυμένων αὐτῷ τῶν ἑαυτῶν λέγοντας ᾧ ὠποκρινομένυς. ὁ δ λέγων πάντα εἶναι καθ᾽ 
ἐνδοξοτέρων τῷ συμπεράσματος. ἔςι δὲ διαλεκτικὴ συνυσία, εἰμαρμένην ἢ εἶναί τινα ἐφ᾽ ἡμῖν, τὰ ἀντικείμενα λέγων αὐτῷ 
ὅταν μηδέτερος τῶν ἐν τῷ λόγῳ τι παρανομῇ, ἀλλὰ “ὃ αὐτῷ λανθάνει. ἀλλὰ ᾧ ὁ ἄπειρον λέγων ὑπὸ ἀπείρυ περιέχεοχ,, τὰ 
προσῆκον ποιῆ. ἰὰ. δ. ἀντικείμενα ἑαυτῷ λέγων ὠγνοεῖ, ἰὰ. Ρ. 270. 

ἴϑε πῶς ἐπὶ τῶν ἀσαφῶς ὃ πλεοναχῶς λεγομένων ἐρωτωμένων 15 ἐλ νον ἥ ψευδῶν ἢ : ἀδόξων ἐ ἐν τῇ πρώτη ἐπιτιμήσει, ᾧ εἴητοι» 

“ πῶς ἐπὶ τῶν ἀσαφῶς ἡ ἡὶ ἁπλῶς ἀποκριτέον, γῦν διδάσκει... ἂν μὲ τὴν πρώτην ἐπιτίμησιν, ἥτις ἔγΦετο ἐπὶ τῷ πάντα ἡμαρ- 45: 
ἃ ὁμοίως δὲ εἰπὼν ὖχ ὅτι ὡς προείρη παρίςησι (περὶ ἡ ἄλλων τημένως ἔχοντι λόγῳ, δευτέρα ἡ ἐπὶ συλλογιζομένῳ μέν, ὅτε δὲ 
προείρητο), ἀλλὰ “ἃ “ὁμοίως λόγοι ἂν ἀντὶ τὸ κῷ' ὃν προειρη- “ὃ προκείμενον τε δι᾽ ἀληθῶν τε ἢ ἐνδόξων. ἰά. Ρ..271. 
μένον τρόπον. ἰά. Ρ. 365, “ἀφαιρεθέντων τινῶν." ἀφαιρεθεισῶν τινῶν προτάσεων ἀπὸ 161: 

ἴω ἐὰν δέ, φησί, μὴ προειδὴ ὅτι ἀμφίβολον, τυτέςι “ὃ πολλα- 0 τῷ τορύτυ συλλογισμῶ, ὥσπερ πολλάκις συμβαίνει γίνε, ἐπὶ 3 
3. χῶς λεγόμενον (εἶδος γάρ τι τῶν πολλαχῶς λγόμδον ὃ ἀμφί- τὰς ψυλκόγισμοις. τοῖς ἀαγομόνοις διὰ τριῶν, οἷός ἐςιν ὁ λέγων 

βολαν, ὡς εἴρη ἐν τοῖς Σξοφιςικοῖς Ἐλέγχοις) εἰ ὄν μὴ ὶ προειδῇ ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοχίνητος, ὃ αὐτοκίνητον ἀεικίνητον, τῦτο δὲ ἀθαί- 

ὲ διττὸν τὸ λεγομών. 14, 19. νατον, Ἷ ψυχὴ ἄρα ἀθάνατος ." οὐ. τότε δὲ “ὃ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν, 
ὦ συλλογιςικὴν ὦ ἢ πρότασιν λγα τὴν Ν εἰς ὃν προ- οἷον τυχὸν ὡς ὅταν ἐρωτώμενος διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐ ἐσίν, 
δ κείμενον συλλογισμόν, ἥ ἣν εἶπε πρὸ ὀλίγα πρὸς “ὃν λόγον. 1, ἴθ. 25 ἐρέ διότι ἄνθρωπος. ἀκολύθως δὲ τύτοις “ὃ ἐν ἀρχὴ αἰτῶν ᾧ οἱ 
10. εἰπὼν ὃ “ἢ δι᾿ ἐπωγωγῆς, προσέθηκε “ἃ “ἢ δὲ’ ὁμοιότητος." κΦ' τὸς “Στωϊοὺς ἀδιαφόρως συλλογιζέμενοι ἑτωσί. εἰ ἡμέρα 
38: τῷ ὃ πολλὰ ὅμοια ̓ λαμβάνεν, δείκνυσιν ἡ ἡ πυνοὶ ὸ καθόλν ἐςὶν ἡμέρα ἐ ἐςίν, ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐςίν, ἡμέρα ἐςίν. ὁ ἐν ἀρχὴ 

δον διὰ τῶν καθ᾽ ἴμασα. ἢ εἰπὼν τὴν ἐπαγωγήν, ὡς κοινότερον τὴν δὲ αἰτεῖνχ, ἐσὶ ὃ ὃ ζητύμενον λαμβάνειν ὡς ὁμολογύμενον ἢ 
ὁ ΟΥΟΟΝΥ ὁμοάτητα ἐπήνεγκε" δι᾽ ὁμοιότητος δὺ ὴὸ αἱ παραδενγματοὺ προ- ποιξῖν αἴτημα ἢ ὁμολογυμένην πρότασιν. εοἀ. 1917 ἰὰ πατῇ. 

τάσεις δεικνύυσιν, κα μόνιν αἱ ἐπακτιὴ ἀλλὰ ἡ αἱ διὰ παραβολῆς 3) ἀδοξότερα ᾧ ὧν λαμβανόμενα ἐν τῷ λόγῳ, εἰ βωμοί εἰσι1δι 
αὶ δι᾽ ἀναλογίας... πρὸς δὲ “ὃ καθόλιν πειρατέον “ἃ τοῖς καθ᾿ θεός. πλείονος δὲ πράγματος δεόμενα, εἴ τις  δειύει τὴν ψυχὴν ̓ 
ἕκαξα ἐπιφερόμενον ἐνίςαοχ" ὁ δ ὧι ὥσπερ ἐπὶ τῦ συλλογισμῶ ἐξ ἀθάνατον διὰ “ὃ κίνησιν α ὑτὴν αὐτοκίνητεν εἶναι" τό τε δ τὴν 

, ἀνάγκης ἔπε τοῖς τεθεῖσι “ὃ ἐπ᾽ ἀύτδα συμπέρασμα, ὅτω ἢ ψυχὴν κίνησιν δεῖξαι ΜΝ τό τε κίνησιν ὅσαν. κοεῖδι, χαλε- 
ἙΔΗΣ 1 τᾶς ἐπακτικῶς λαμβανομένοις ἀναγκαίως ἔπεῦ ὃ καθόλυ. ἰά, πώτερον. Ἑρμῖνος μϑται τὴν ἀπὸ τῆς θέπεως ἡ, τῆς ἀφαιρέσεως 

Οὐ {.366.ὕ 85 ἐπιτίμησιν μίαν φησὶν εἶναι, τὴν δ᾽ ἀπὸ τῷ δι᾿ ἀδοξοτέρων ἢ δι᾽ 
102 ἔςι “ὃ ἀντεπιχειρεῖν “ὃ πρὸς τὰ ὶ λεγόμενα ἃ τ μὴ φέρειν ἵνσα- ἀληθῶν πλείονος δεομένην λόγυ εἰς δύο ἐπιτιμήσεις διαιρέ, τῶτο 

5. σιν, ἐπιχειρεῖν δὲ δι᾽ ἄλλων τινῶν ᾧ αὐὸ πάλιν συλλογίζεῶς ὅτι δὲ ποιῶν ποιεῖ ᾧ τὴν δευτέραν ἐπιτίμησιν τὴν αὐτὴν αὐτὴν τῇ τετάρτη, 
μὴ ἀληθὲς “ὃ δεικνύμενον... ὁ 5 εἴ τις λόγος ἐναντίος ταῖς κοι- ἣ δὶς παραλαμβανόμενον “ὃ ἐξ ἀδοξοτέρων" ᾧ ἡ ἡ δευτέρα τῦτο 
ναῖς ἐννοίαις δύσλυτος ὧν παρέχεζ, τὶς ἀντεπιχειρῶν πρὸς τὰ δει- εἶχεν, εἰ ἢ μὴ “ὃ προκείμενον συλλογίζ «ἢ ἦν ἄλλο τις ΑΙοχ. 
κνύμενα ἤδη διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ χρὴ τιθέναι τὰ ἐναργὴ τὰ 40 ρ. 271. 
δεικνύντα. ἰά, 18. γράφεἢ ᾧ "δίκαιον" ᾧ “ὁ δίκαιον" ᾧ τὰ προςεθέντα ἴρικειε. 

1615 εἰπὼν πῶς ἔςι λύειν “ὃν ψευδῆ λόγον, νῦν λέγει πῶς ἢ »' μᾶλλον ἀκόλυθα εἶναι τῷ ἰ δίκαιον. ἐπεὶ δ δέδεοῷ «ἐν τοῖς 

- ἴ- πάσας τρόπυς ἐνις μενον ἔςι τὴν ἀρχὴ κωλῦσαι συμπεραίνεο)αί ᾿Αναλυτικοῖς ὡς ὅτι ἔςιν ὁ μόνον δι᾽ ἐληδᾶῶν ἀλλὼ αὶ διὰ ψευδῶν 
τινα λόγον. αὶ ἢ) ταὐὴν λῦσαί τε αὶ κωλῦσαι" λυεῦ κ᾿) ὁ ἤδη συλλογίζεὼκ, ὅταν τὰ ψευδῆ δι’ ὧν τὰ ἀληθῆ δεικνύει ἵνδοξα 
συμπεπερασμένος, κωλύε δὲ ὁ πρὸς “ἃ συμπεραίνεως, διὸ ἡ 45 ἢ εὐπαρακολείθητα ἦ μᾶλλον τῶν ἀληθῶν, καὶ δίκαιον ἐπιτιμᾶν ἢ 

Π᾿ λύσις μοναχῶς, ἡ ἡ δὲ κώλυσις τετραχῶς, ἱἰά, ῥ. 268. τοῖς διαλεκτικῶς δεικνύμσι ἃ προνφίμενον. ἐεὶν δὲ ἦ δίναιον ἐπε- 
(κ ὅτι ἐχ Ἷ αὐτὴ ἐπιτίμησις γίνε ἐν λόγῳ καθ᾽ αὐτόν τε ἐξε- τιμᾶν, λέγοι ἂν ὅτι φεῖὲ ἐπιτιμᾶν τύτοις οἷς ἐνὸν δι᾽ ἀληθῶν “ὁ 
15. ταζομένῳ, κα ἢ ὅταν ὡς ἐν ἐρωτήσει γινόμενος εὐθύνηῦ " καθ᾽ αὐὸν προκείμενον δεικνύειν αἱρῦγἢ μᾶλλον διὰ ψευδῶν. ἰὰ, ρ. 272. 
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4162. “φιλοσόφημα μέν." φιλοσόφημα λέγε ὲ συμπέρασμα ὸ δ “φαίνονἢ" προσέθηκεν, ὅτι πρὸς ἀλήθειαν ἡ ἐν ἀρχῇ αἴτη- 162» 
15: συνωγόμενον ἀπὸ προτάσεων ὠμέσων ἢ προσεχῶν τῷ φιν ΓΈ εις τοσαυταχῶς λέγε, ὡς ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς ἐδείχθη, φ.»- ὃν 

ράσματι. μνησεὶς δὲ τῷ σοφίσματος χωρίζει διὰ τῶν ὅρων τασίαν μέντοι τῷ τὰ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν τινὰ ἀποτελῶσι κῷ τὸς 
τὰ δοκῶντα αὐτῷ κοινωνεῖν, διαφέροντα μέντοι ὡς αὐὸς καθ᾿ πέστε τρόπυς, ὃς ἐκτίθε. 1ὰ. ῥ. 275. 
ὥχαςον ἑρίζεδ, τέσσαρα ταῦτα ἀπαριθμόμενος. οοἄ. 1017 5 “ἐν δὲ τοῖς συνωνύμοις" ἀντὶ τὸ πολυωνύμοις ἢ ἐν ὅσοις “δ162) 
ἴῃ τρᾶτρ. ὄνομα ᾧ ὁ λόγος “ὃ αὐὸ σημαίνει, ἤγυν τοῖς κυρίως συνωνύμοις, 3. 

4626 ὁ δὴ ταῦτα ες τὺ τῷ προκειμένυ δεϊξιν λαμβάνων ἔχει ἐν λανθάνει μᾶλλον. ἰά. 15. 

34: αὐτοῖς ἠτημένον καὶ ὃ κείμενον τό γε εἶναί τινα δόξαν το ΡΝ: γράφεῦ δὲ “τῷ ἐξ ἀρχῆς," τυτέςι τῷ ἐν ἀρχῆ. ἰὰ. ρ. 276. 1686 
Ὁ δ ἤτηῦ δὲ ᾧ αὐὸ δόξαν ἀληθῆ εἶναι" τῦτο σημαίνει ὃ εἶναι ὃ τόπος ὁ αὐὸς εὖ εἶναι δοκεῖ τῷ πρότερον εἰρημένῳ, τῷ “εἴ τις " 
τινὰ κα ὺ ̓ αὐτοδόξαν. ἀλλὰ ἡὶ τῦτο εἴληφε “ἃ μάλιςα εἶναι ἕκαςον 0 τὰ ὀντικείμενα αἰτήσων φάσιν ᾧ ἀπόφασιν" διαφέρει δὲ ὅτος ὁ 
ὃ λέγε; αὐτό, ἐξ ὧν “ὃ προκείμενον συνάγεδ, ὰ ἕἶναί τινα δόξαν τόπος ἐκείνυ, ὅτι ἐπὶ Τὶ ἐκείνυ δυκεῖ αὐτόθεν φανερῶς λαμβάνες, 
ἀκριβεςέραν, τυτέςι μᾶλλον τῶν ἄλλων: ἡ ὃ ἀκββιοέβα δέξα ἐνταῦθα δὲ δυνάμει" ἀ γάρ ἐςιν παπύβασις “πάντων τῶν ἐναντίων. 
μᾶλλον τῶν ἄλλων δόξα" ἐν ᾧ γ5 αὐτό, ἐν τύτῳ μεῖμςα ἢ μία ἐπιςήμη ἐςίν" διὰ ἐκεῖνος ἴῷ Κα ὃ τόπος καταφοριώτερος τῆς 
ἐἰκριβέςερον" ἐν δὲ δόξῃ ὃ αὐτό" ἐν δόξη ἄρα ὃ ΡΘΕ ἡ ἀκρι- τῶν ἀντικειμένων λήψεως, ὅτος δὲ μᾶλλον λανθάνων. εἴη δ᾽ ἂν 

ἄλλως. ὅτι ἔςι τις δόξα μᾶλλον ἑτέρας. τῶτο γῶν 15 διαφορὰ τῶν ἐρημθαν τρόπων καθόσον ἐκεῖνος (' κατάφασιν ἢ 
ἕξαι δι᾽ ὀλίγων δεῖξαι ὅτως. ἰὰ. Ρ. 273. ἀπόφασιν ἐλάμβανε τὰς ὁπωσῶν ἀντικειμένας, ἀντίκειν ἢ δὲ κα- 

122. δῆλον λόγον λέγει “ὃν φανερόν τε ᾧ ἀληθῆ. λέγει δὲ τοῦτον θόλι αἱ ἐναντίαι, διὸ ἐδὲ ἐμνημόνευσεν ἐπὶ τῆς τοιαύτης τῶν ἀν- - 
Ξ γίνεοχ, τριχῶς. ἰὰ. 18. τικειμένων λήψεως, ἐνταῦθα δὲ τὰς ἐστί αταί, ἰὰ. 18. 

161} τρίτον τρόπον τῷ δήλωυ λέγει, εἰ ἐλλείπει τὶ αὶ μὴ εἴη πάντα πέμπτον φησὶ τρόπον, εἴ τις αὐτὰ ἢ μὴ λάβη τὰ ἀν- 163. 
ἢ ὠλημμέα τὰ ἐφ᾽ εἷς ἃ συμπέρασμα ἦ ἦ διὰ ὃ λεῖπον σφόδρα. ἕν- 20 τικείμενα τῦδε, τοιαῦτα δ᾽ αἰτήσαιτο δύο ἐξ ὧν ἕξαι ἡ ἀντι- ὦ 
δοξόν τε ἢ γνώριμον. τοιῶτος ὦ ὁ δοκῶν μονολήμματος" ἀνα- κειμένη ἀντίφασις. ἕνεςι ἃ ᾧ ὅτως ἀκῦσαι" εἴ τίς αἰτήσαιτο 
πνεῖς͵ ζῆς ἄρα" Ὑγύριμεν δὺ παραλειπόμενον ὃ πᾶν ἀνα- τοιαῦτά τινα δύο, οἷς ἀκολυθεῖ ἀντίφασις. ὲ δ᾽ “ἡ ἀντικειμένη 
πνέον ζῇ. τοιαῦτά ἐςι ᾧ τὰ ἐνθυμήματα" ὅτοι κολάσεως ἄξιοι, ἀντίφασις" ἴσον ἐςὶ τῷ κατάφασις ἢ ἀπόφασις αἱ ἀντικείμε- 
ἱερόσυλοι γάρ παρὰ ἢ Ρ τὸς ἱεροσύλες ἀξίως ναι κολάσεως. ναι" αὶ ἡ) πᾶσα κατάφασις πάση ἀποφάσει ἀντίκειδ. δὲν 9 
Ἰά. ν. 274. 25 διαφέρει τῷ τὴν ἀπόφασιν αἰτῆσαι ὁ ταῦτα αἰτῆσαι οἷς ἀντίφασις 

102} τῶτο ἂν λέγοι, ἥτοι ὅτι πάντες οἱ εἰς ἀδύνατον ἀπώγοντες ἵπεῦ. ἕνεςι δὲ ἀκῦσαι “ὃ τοιαῦτα. δ᾽ αἰτήσαιτο δύο συμπλοκὰς 
7: συλλογίζον; μέν, ὁ μὴν “ὃ προκείμενον, ἀλλ᾽ ἔςιν ὁ συλλογισμὸς προτάσεων ἐξ ὧν συναφϑήσεδ ἡ ἀντίφασις. ἰὰ, ρ. 277. ᾿ 

ψευδής" ὕτω ὃ δείκνυσι “ὃ προκείμενον διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον αὶ ἐάν τις μὴ λάβη τὰ ἀντικείμενα φανερῶς, ὡς ἐν τύτοις 163: 
ἀπαγωγῆς, ἀ τῷ τιὲ αὐτὰ δεικνύναι διὼ ευλληγεμν. ἢ ὄν πᾶσιν πρβ, λάβη δὲ τοιαῦτα δυο ἢ: ἥτοι ποιητικὰ ἢ φθαρτικά τι- "ἃ 3» ἵν 
τῦτο λέγει, ὡς Ἑρμίνῳ δοκεῖ, ἢ μᾶλλον ὡς ἅπασι λέγει ἰαυλι ϑονων ἐξ ὧν ἕςαι ἡ ̓ἀντικειμένη ἀντίφασις, οἷον ἄρα γε τῷ μήκανι ἐϊιαξανεα 
βαίνεν μαλιςα τοῖς εἰς ἀδύνατον ἀπάγουσι ὃ μηδὲν πρὸς “ἃ προς ὀἐχὶ “ὃ βόειον κρέας ὑγιενν ἐςιν, φϑαρτοιὸν. δὲ νόσω, ὥσπερ τῷ 
κείμενον συλλογίζεοῖ, πολλάκις, ὅταν ἀλλοτρίας τῆς ὑποθέσεως καχεκτῶντι ὰ ἀνάπαλιν. ὧν δὲ ἃ ποιητοκὸν αὶ ἢν φθαρτικὸν ταὐτόν, 

προτάσεις λείβη, ἡ συμπεραινόμενός τι ἀδύνατον ἀξιώση, ἐπὶ ᾧ αὐτὰ ταὐτά» ἔςαι ἄρα ὑγεία ᾧ νόσος ταὐτόν. ὁρᾷς ὅπως καὶ 
τῶτο ἀδύνατον, “ὁ ἀντοιείμενον τῆς ὑποθέσεως λαμβάνειν" 5 φανερῶς ἔλαβε τὰ ἀντικείμενα. ἀλλὰ συνεσκιασμώως τῷ λαβεῖν 
μὴ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν γεγονέναι “ἃ ἀδύνατον (ἡ 7) χωρὶς ταύτης 35 τοιαῦτα ἰσοδύναμα. ἰὰ. ἴδ. 
ἐκ τῶν καταλειπομέγων ὁ αὐὸ ἀδύνατον συνάγε) ἐδὲν πρὸς “ὃ ἐκθέμενος τὺς τόπους ἀφ᾽ ὧν εὐπορήσομεν τῶν πρὸς ἕκαςον 1632 

προκείμενον" τῶτο δ᾽ ἣν “ἃ ἀντικείμενον τῆς ὑποθέσεως κατα- πρόβλημα οἰκείων συλλογισμῶν, ὑποθέμενος δὲ ἡὶ τὴν προσήκει- 
σχευάσαι. εἶπε δὲ ἡ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς (Πρ. 2. 17) ὅτι “ὃ μὴ σαν χρῆσιν αὐτῶν ἑκατέρῳ τῷ ἐρωτῶντι ἡὶ τῷ ἀποκρινομένῳ, ἐπὶ 
παρὰ τῶτο ἐν τοῖς ἀδύνατον λέγυσι λόγοις. ἰὰ. ἴδ. τύτοις ὀργανικαί τινα πρὸς γυμνασίαν ἢ μελέτην τῶν διαλεκτυτῶν 

42 ἔςι γάρ τις λόγος διὰ ψευδῶν ψεῦδές τι δευινύς, ὃν πολλῶν 240 λόγων παραδίδωσιν. 14. 15. 
8. ἀληθινῶν λόγων μᾶλλον ἀποδεχόμεθα ὡς μᾶλλον δειινύτα ἡ “περὶ τῶν πρώτων θέσεων" λέγοι ἂν περὶ τῶν ἀρχῶν" αὖι163» 

συνιςῶντα “ὃ προκείμενον. ἔς: δὲ ὅτος ὁ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον δ πρῶ θέσεις, ἡ περὶ τῶν τορίπων προβλημάτων ἐξεπίς αὐχ ἾΣ 
ἀπαγωγῆς γινόμενος" ἐν 75 τῷ τουΐύτῳ λάγῳ ὑπόθεσίν τινα λαμ- λόγυς. τῶτο δ᾽ ἐπεὶ χαλεπὸν ἐἰς τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρηματων 
βάνοντες ᾧ ἐπὶ ταύτη πρότασίν τινὰ ὅτι μάλιζα δοκῶσαν (περὶ εὐπορεῖν" δεῖ Ὁ ἢ διὰ πρώτων ἢ δι᾽ ἐνδόξων ταῦτα ϑεβινυνὰ, 
48 ταύτης εἶπε ὃ “ἐξ ὃ ὅτι ι μάλισα δοκυύίντων ἀναιρεῖν “ὃ ἀληθές," 45 ἀλλὰ ἢ ἀποκρίνεῶκ, περὶ τῶν τοιύώτων χαλεπόν. ἥτοι ὧν λέγει 
ἡ δὲ ἐσαφεια ἐν τῇ λέξει ὅτι μιᾶς ὅσης τῆς τοιαύτης προτάσεως διὰ τῶτο δεῖ πρὸς τὰς τοιαύτας θέσεις παρασκευάζειν λόγυς τινάς, 
περὶ πλειόνων εἶπεν) ἐκ ταύτης τῆς ὑποθέσεως συνάγομέν τι ὅτι ἀπορήσυσι πρὸς ταῦτα ἀποκρίσεων οἱ ἐρωτώμενοι, διὸ οἱ πα- 
ψεῦδος, δι᾽ ὃ ἀναιρῦμὦ τι τῶν ἀληθῶν. ἰὰ, 15. ᾿ς ρεσκευασμένοι πρὸς ταῦτα λόγοι ῥᾳδίως ἂν περιγένοιντο τῶν ἀπο- 
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κρινομένων, ἢ καθόλν ἀξιοῖ πρὸς τὰς τοιαύτας θέσεις ἔχειν τινὰς τόπυς τινὰς ᾧ ἐν τῷ περὶ Μνήμης ὁ Ὕσνν ἡ, τῆς καθ᾽ 1635 
λόγος παρεσχενασμένυς, ἐπεὶ δύσκολος ἡ περὶ αὐτῶν ἐπιχείρησίς Ὕπνυς. Μαντοεῖς παρέθετο, δι’ ὧν ἔςιν ἀναμιμνήσκεω, ᾧ ἀπὲ 5. 

τε ἢ ἀπόκρισις. ἰὰ, ρ. 278. τῶν ἐναντίων ἃ κὸ ἀπὸ τῶν ὁμοίων ᾧ ἀπ᾽ ἄλλων πολλῶν... πρό- 
163} κεφαλισμὸς λέγει τὸς τῶν πρώτων ἀριθμῶν τῶν μέχρι δε- . τασιν κοινὴν “ὃν τόπον λέγει. 1ὰ, 18. 

25. κἀδὸς πολλαπλασιασμόές. - ἰά. ρι 279. 56 φθάνει ἰ δήπως περὶ τύτυ εἰρηκέναι, λέγει δὲ καὶ νῦν. ἰὰ. ρ.281. εὐ 

ΕἸΣ ΤΟΥ͂Σ ΣΟΦΙΣΤΊΚΟΥ͂Σ ἘΛΕΓΧΟΥ͂Σ. 
ἰᾳ ἢ ον Α ὑδε᾽ Ὅτι Κὶ ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος τέλος ἐξὶ τῆς λογικῆς ἀπά- δεδωίκασιν, ἐριςικὸν ἢ" εἰπόντες εἶναι “ὃν χῷ' “ὃ συλλογιςικὸν εἶδος 
δέκ αι ἀξ ψ δε » σης πραγματείας, ἤδη φθάσαντες εἴ εἴτομεν ἐν οἷς τε περὶτ τὸ ἁπλῶς μὴ ὑγιῶς ἔχοντα, σοφιςυοὸν δὲ “ὃν τὴν ὕλην ἔχοντα διημαρτημέ- 
᾿Ψ «[91:. συλλογισμῶ διελέγετο ὁ ̓Αριφοτέλης κα ὃ ἐν οἷς τὴν ἀποδεικτικὴν νην, ὑγιὰὲς δὲ “ὃ συλλογιςικὸν εἶδος. ἀλλ᾽ ἐλχέγχον; ὅτοι παρ᾽ 

“' ' παρεδίδυ μέθοδον. ἐπεὶ γῶν ἱκανῶς τὰ περὶ ἐκείνης ἡμῖν τῆς με- αὐτῷ τὸ ᾿Αριςοτέλες ψευδόμενοι" προϊων γδ ἐν οἷς “ὃν ἰἀποδερετν- 
᾿ (6 φ: ο. θέδυ ἐζήτη, ἀκόλωθον ἂν εἴη εἰπεῖν τι ἡ περὶ τῶν Ἰξοφιςικῶν 10 κὸν λόγον τῷ διαλεκτικῶ διίςησι, ἢ τῦτον τῷ σοφιςυκῶ (ες. 2), 

Ἐλέγχων, τίς τε ὁ σκοπὸς τῆς παρύσης πρωγματείας ἐςί, ἡ διὰ φησὶν ὅτι ὁ βὶ ἦν κ'' ὃ πρῶγμα θεωρῶν τὰ κοινὰ διαλεκτικός, ὁ 
τί τάξιν ἔχε τὴν τελευταίαν, ᾧ ὅτω χάριν Σξοφιςικοὶ ἐπιγράφον δὲ τῶτο φαινεμένως ποιῶν σοφιςικὸς ὺ συλλογισμὸς ἐριςυκός. 
Ἔλεγχοι" ὡς 2) ἐν πολλοῖς εἴπομεν, ἔνθα μὴ αὐτόθεν ἐςὶ δήλη ἐπειδὴ τοίνυν ὁ ἐριςικὸς συλλογισμὸς ὁ αὐτός ἐσι τῷ συφιςικῷ 
ἡ ἐπιγραφὴ τὸ συγγράμματος, χρὴ ᾧ ταύτην σαφηνίζειν. σκο- ἐλέγχῳ, εἰπὼν περὶ τῶν σοφιςυκῶν ἐλέγχων ἐ ἐπήγωγε “ἃ τῶν 
πὸς ἦν ἐςὶ τῆς παρίσης πραγματείας κ'' μέν τινας, ὡς ἂν ἡμῖν 15 φαινομένων ἐλέγχων ὄντων δὲ παραλογισμῶν;" ἐκ παραλλήλυ “ὃ 
τὴν μέθοδον παραδῷ δὶ ἧς τὺς ἐλέγχως συνίςων οἱ σοφιςαὶ  αὐνὰ[ε θείς. κοινὸν 75 πάντων τῶν σοφιξικῶν ἡλέχων ὺ φαίνεωχ, 
τὸς ἀπείρως τῆς συλλογιςικῆς μεθάδηε ἠπάτων. ἔς! δὲ αὕτη οἱ ᾧ τύτων τὴν διαίρεσιν ποιξῖἢ) εὐθὺς ἐν τοῖς ἑξῆς... ἀλλ᾽ ἀναγ- 

Ζ μέλλοντες παραδοθῆναι παρ ̓ αὐτῷ τῷ ̓ Αριφοτέλως δεκατρεῖς τρό- καὶόν ἐςιν εἰπεῖν τί τέ ἐ ἐσι σόφισμα αὶ τί ἀληθὴς ἔλεγχος ᾧ τί 
ἔ ΤΡοποὶ τ σοι, οἰ ᾧ ὥσπερ τινές εἰσι γενικοὶ φοχασμοὶ τῶν συφισμῶν. οἱ φαινόμενος ἔλεγχος καὶ ὁ τί παρεξέλεγχος ᾧ τί παραλογισμός... 
αν οαῇ ᾿ δὲ τῶτον εἶναι “ὃν σκοπὸν τῆς παρύσης πρωγματείας τιθέμενοι ἢ Ὁ ὅταν ἦν μὴ κῷ' “ἐν διορισμὸν τύτυ τῦ ἐλέγχυ, λέγω δὴ τῦ ἀλη- 
εχ; τυ λει διὰ τῦτο ἐπιγεγράφθαι τὸς ἸΣοφιςικὸς ᾿Ἐλέγχως φασίν, ὡς τῆς θῶς, ἐλέγχῃ τις “ἐν προσδιαλεγόμενον, ἀλλ᾽ ἢ καθ᾽ ὁμωνυμίαν ἣ 

δ φι ξωζορὶ αρώσης πραγματείας περὶ τῷ πῶς ἤλεγχον οἱ σοφιςαὶ διαλαμ- κατά τινὰ τῶν σοφιςικῶν τρόπων, τηνικαῦτα ἐλέγχοι ἂν ὑκ ἀλη- 
βανύσης, ἢ περὶ τῆς συςάσεως τῶν σοφισμάτων αὐτῶν, ἀ περ ϑῶς ἀλλὰ σοφιςικῶς" ἢ ἐν τοιῶτον ἔλεγχον δ᾽ ἔλεγχον ὀνομα- 
τὸ πῶς ἂν τοῖς σοφιςαῖς ἐντὺλέγοιμεν. ἄλλοι δὲ ἀὶ τῦτον ὃν ζει ὃ ̓ Αριξοτέλης, ἀλλὰ φαινόμενον ἔλεγχον ᾧ παρεξέλεγχον, 
σκοπὸν εἶναι τῦ βιβλίν εἰσήγαγον, ἀλλὰ μᾶλλον σκοπὸν ἔχειν “ἐν 25 ὡς ἔξω ὄντα τῶ κυρίως ᾧ ἀληθῶς ἐλέγχυ, περὶ ὃ ἡ αὐὺς δ᾿ Αρι- 
᾿Αριςοτέλην εἰπεῖν περὶ τῷ πῶς ἂν αὐτοὶ μείθοιμεν, ἐλέγχειν ἢ ςοτέλης ἐρεῖ μξ' μικρόν. ΑἸεχαηάεν ἢ, 2 - ἅ. 
μων τι πειρωμένοις σοφίζεωις ἡμᾶι ἡμᾶς" διὰ τῶτο γώρ, φα- τινὲς τῶν ἐξηγησαμένων ἐνταῦθα ἐκ παραλλήλων, ὡς ΑΔΡΙ τος 
σίν, ἀδὲ περὶ τῶν σοφιξικῶν συλλογισμῶν ἐπιγέγραπῇ “ἃ βιβμον μεν, τεθέϊγαί φασι “τῶν σοφιςικῶν ἐλέγχων καὶ ἢ τῶν φανομέ- Ὅ- 

ἀλλὰ Ἰξοφιςικοὶ Ἔλεγχοι, ὡς καθόλωη παραδιδομένης δι᾽ ἧς ἂν νων; ὡς πάντων τῶν » σοφιςικῶν ὁ ἐκ ὄντων κυρίως ἐλέγχων ἀλλὰ 
τὸς σοφιςὰςς ἐλέγχειν δυναίμεθα, ἐς περὶ δέ γε τῆς τάξεως ἐμ- 80 φαινομένων. εἴη δ᾽ ἄν τις ̓ : διαφορὼ σοφιςικῇ ἐλέγχω ᾧ φασο- 
φισβητεῖῶ πολλοῖς. οἱ ἢ γάρ φασιν. ὡς ἔδει τὴν Διαλεκτικὴν μόν ἐλέγχν" σοφιςικὸν ὦ 5 ἔλεγχον ἐρεῖς ὃν τὴν ὕλην ἔχωτα 

" Υ ΠΝ πραγματείαν, ὁμοίως δὲ ᾧ ταύτην τὴν Ξυφιςοεὴν τὶ τῆς ̓Αποδει- ψευδῆ ᾧ ἀπὸ φαινομένων. ἐνδέξων ἐπιχειρῶντα, “ὃ δὲ χῆμα ὑγιὲς 

,2 Δ Ἰτς ΕΙ ̓λσ εκτικῆς προταχβῆναι" χρῆναι δ πρότερον τοῖς πιθανοῖς χρονοτριβή- ἔχοντα, φαινόμενον δὲ ἔλεγχον κα ὃν τσ μὸν ὃν κ᾿ ὁ συλλο- 
σαντὰς εἴθ᾽ ὕτως ᾧ τοῖς ἀναγκαίοις ᾧ ἀληθέσι προσδιατρῖψαι. κα Ὑισικὸν εἶδος ἐσφαλμένον, τῆς ὕχης ὁπωσδήποτε ἐχύσης, ἐπειδὴ 

ἘΣ τς τὰ ὙΜΦΛΑ καλῶς δὲ οἱ ταῦτα λέγοντες ἀποφαίνον... Πλάτων Κ' ἐν τῷ 35 προειρήκαμεν ὅτι ὁ παραλογισμὸς κυρίως τῷ ̓ Αριςοτέλει ἐπὶ τῶν 
“συν ἀκ Εὐθυδήμῳ καὶ ὶὶ ̓ Αριςοτέλης ἐν προοιμίοις εὐθὺς τῆς ἐγ  Ἀηδὲς μὲ καλῶς ἐχόντων κ᾽ ἃ χῆμα εἴληπἢ. 1ὰ, ἢ 4. 
τα ἔεεϑε ε» πραγματείας “ὃν αὐὸν εἶναι λόγυσιν ἐριςικὸν ἢ σοφικικὸν συλλο- προθέμενος δὲ περὶ τῶν σοφιςικῶν ἐλέγχων εἰπέ, ΠῚ ὸ ἦσαν 16. 

“ἥ δ γισμάν"" τύτυς δὲ τὺς συλλογισμὸς μ“Ψ ΗΑ νῷ τὴν ὕλην δημαρ- φαινόμενοι ἔὮεγχαι, πρῶτον ἡὐερήαρ βραχέων ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς τὴς 1. 

τῆν, λέγυσι τῆς συλλογιςικῆς συζυγίας ὁ ἐκ ἐκπίπτοντας, ὃς ᾧ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπικῶν (ς. 1) γενομένης παρ᾽ αὐτῶ διαιρέ- 
" ωκν. 7) γα δε, μεφυλλογισμὺς ἐνομάζωυσι, ποτὰ δὲ “ἃ συλλογιςικὸν εἶδος μὴ ἔχον- 40 σεως τὸ ἐριςρῶ συλλογισμῦ.- τῶν γ5 σοφιςικῶν συλλογισμῶν, 

τας, ἀληθὴ δὲ τὴν ὕλην, ὑδὲ συλλογισμὸς ἀξιῦσι καλεῖν ἀλλὰ ταὐὸν δὲ εἰπεῖν ἡ ἐριφικῶν, οἱ ἱ μέν εἰσι συλλογισμεὶ ἐκ φασεμέ- 
δ φαινομένυς συλλογισμός. «. ᾧ πολλὼ τύτων τὰ παραδείγματα νων ᾧ ἐνδόξων, ὡς ἐκεῖ εἶπεν, οἱ δὲ φαινόμενοι συλλογισμοὶ ἐκ 

τ΄ ἐν ταῖς πονηθείσαις ἡμῖν εἰς τὴν Διαλεκτικὴν ἐξηγήσεσιν. ἄλλοι ὄντες δέ. ἢ πιςῦἢ τῶτο δι᾽ ὧν ἐπώγει.... οἱ δὲ προσποῶν “ὃ 
, δέ τινες σοφιςικβ ᾧ ἐριςυιῶ συλλογισμῷ διαφορὰν τοιαύτην παρα- εὐεκτεῖν ἢ διαί τινων ἐπιτεχνήσεων περὶ “ἃ σῶμα τὸς εὐεκτῦντας 
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μιμῶνἢ ςολίζοντες ἑαυτὸς παχυτάτοις ἐνδύμασι, ὶ ὅπερ αἱ φυ- διώφορον εἶναι ἢὶ ἐχ ὅμοιον, διὰ τῦ εἰπε " τῦτο δὲ ὑκ ἴξιν 

λαὶ ἐν ταῖς προσαγωγαῖς τῶν ἱερείων ἐποίων (σπεύδυσα δ ἑτέρα ὅμοιον"" ἐπὶ βὶ ἡ) τῶν ἀριθμῶν ᾧ τῶν ἀριθμητῶν ᾧ ἄμφω 

τὴν ἑτέραν ὑπερβαλεῖν. ἐν ταῖς ἑορταῖς ἡ ταῖς πανηγύρεσι, ταῖς ἄπειρά εἰσι ὃ ἀπερίληπτα, ᾧ εὔδηλον ὅτι ὡς ἂν ἔχοι “ὃ ἕτερον 

τῶν θυμάτων ἐν τοῖς βωμεῖς γινομέναις πρισωγωγαῖς, ἐνεφύσα. ὕτως ἕξει ἡ θάτερον" ἐπὶ δὲ τῶν ὀνομάτων ἢ τῶν πραγμάτων 

τῷ λειποκράῳ κα ἡ λιπῶδες ἐποίει φαίνεον, “ὁ μὴ ὃν ἐκ τῷ. ἐμφυσή- 5 ἐχ ὅτως ἔχει. ἰά. 15. . ᾿ 

ματος, ὥσπερ ᾿Αθηναῖος ἐν τῷ Δειπνοσοφιςῇ. δὴ Πρόκλος ἐν ἐν τῇ ὀχ ὅτι δὰ διὰ τῦτο μόνον αἱ ὁμωνυμίαι λέγει, ἀλλ᾽ ὅτι διὼ τόδ 

τῶν ἑορτῶν ἡπερόμίσι εἰρήκασιν, τῦτο δὴ καὶ ὺ οἱ βαχϑετῦντες ἠδὲ ἐξ ἀνοίγκης, εἰ ἢ δι’ ἄλλας αἰτίας τινὼς αἱ ὁμωνυμίαι. ἣ 11. 
ποιῶντες, ναὶ μὲν ἢ οἱ δυσειδεῖς ἢὶ τὴν ὄψιν αἰαίονές ὺ ἃ ἀληθινὸν ἡ βὶ ὁμωνυμία ἐξ ἀνώγκης διὰ τῦτο" πάντως 5 ὁ τιθέμενές τινι 
μὲὴ ἔχοντες κάλλος, ἐπιτρίμμασιν ἑαυτὸς καταχρωννύοντες σπεύ- εἶμ τι χρήσεϊ,. φωνῇ κατ᾽ ἄλλυ τινὸς εἰρημένη. ἡ μέντοι πρὸς 

δυσι τὸς ὁ ὁρῶντας ἐξαπατᾶν. ἰὰ. ἢ ἃ ὁ. . ν40 τόνδε ἢ τόνδε ὁμωνυμία ἐκ ἔςιν ἀναγκαία" ἀδύνατον δ κα θὼ 

1642. οἱ ἄπειροι, φησίν, ὥσπερ ἂν ἀπέχοντες πόρρω θεωρῶσιν. ὃ ᾧ μὴ τοιίτῳ ὁμωνυμίαν εἶναι. 1ὰ, . 6. 

21. διττὴν ἔχει τὴν ἐξήγησιν" ἢ γδ τῦτό φησιν ὅτι οἱ ἄπειροι περὶ ὧι ὧν ῬΑυμα δὲ τῦτο Ἱππίαι ἢ ΠΙρωταγόραι κα ὸ Τοργίαι ἢ Πράδι- τς 16δω 

ἀπείρως ἔχωσιν, ὅτως πεφύκασι ταῦτα νοεῖν αὶ διακρίνειν ὡς ἂν κοι, ὧν ὁ βυλόμενος τὴν σοφίαν κα ὺ ὃν πλῦτον ὃν ἐκ ταύτης συνή- 
τῆς τότων φύσεως πόρρω διακείμενοι ἡ μὴ ὴ εἰδότες ὅλως τί ἐςι “δ θροισαν μαθεῖν ἐντυγχανέτω τοῖς ὁμωνύμοις τύτων διαλόγοις τῷ 
περὶ ὃ καὶ διάλεξις γίνε" ἀπέχυσι ὃ ὄντως ἢ πόρρῳ εἰσὶ τῆς περὶ 15 ᾿τλάτωνος. ἰὰ, ἔ, 6 ὁ.. 
αὐτῶν γνώσεως. ἣ γῶν ὅτω νοητέον ἡ μάλιςα ὅτι ὥσπερ οἱ ἀπὸ ἔςιν ὡς ἣν πρὸς ἕν, ἵνα συνελὼν εἴπω ὡς ἐν πρὸς ἣν τὰ ἀμυ- 1654 
πολλῦ διαςήματος ὁρᾶντές τιν πολλάκις πατῶν ἔκ τινος ἘΡΑΣ φοτέρων ἔργα. τῷ ἕ καλῶς ἐρωτῶντος ἔργον ἐςὶ ὃ λαμβάνειν ίω 

χείας ὁμοιότητος, ἢ διὰ τὴν τῦ διαήματος ἀσυμμετρίαν α ὃ τῆς προτάσεις κυρίως ἢ μὴ ἀμφιβόλως, τῷ δέ γε ἀποκρινομένυ ἔργον 
ὄψοως τὴν ἀϑένειαν κῷ' τὴν διάκλασιν αὐτῶν ἢ ἀνάκλασιν “ὃν μὴ ἐςὶ “ὁ δυναῶκς “ἐν ἐρωτῶντα ἐλέγχειν ψευδόμενον. “ὃ δὲ δύναρς, 

Ξωκραίτην Σωκράτην οἵονῦ καὶ ὃ τὰ χρλοβάφινα διὼ ὃ ὁμοιόχρωμωον 20 ὃν ψευδόμενον ἐλέγχειν Ὑίνεῦ παρὰ “ὃ εἰδέναι τά τε ὁμείνυμα καὶ ὺ 

χρυσὰ ἢ τὰ λιθαργύρινα ὶ τὰ καττιτερινὰ ἀργυρᾶ, ὅτω ᾧ οἱ ἀμφίβιλα καὶ ὶὶ τὼ ἄλλα δι᾽ ὧν ἀπατᾶν πειρῶ ὁ ἐρωτῶν. ἢ τοίνυν 
ἐνεπις ἡήμονες τῆς συλλογιςικῆς μεθόδν ἐλέγχυς ἡγῶν καὶ ἢ συλ- “ἃ ἕν πρὸς ἕν ὅτω νοητέον, ἢ ἢ ἡ ὅτω ἐήελα νοεέϊοκ, ὅτι ἐπειδή με 

κβ  σο ἀπό τινων μερῶν ὁμοιοτήτων τὴς ἐχ ὕτως ἔχοντας, ἐρωτᾶν βέλει, Ὑίνωσκε ὅτι, εἰ θέλεις μὴ παρατραπῆναι, ἐρώε 
δι’ ἀπειρίαν τὴν δόξαν ταύτην λαβόντες" ὁ (ἢ )) συλλογισμὸς ἐκ καλῶς ᾧ ἀληθῶς, ὅπερ ἐςὶν ἔργον τῶ  ἐπιςημόνως ἐρωτῶντος, ὃ 
τινῶν ἐςὶ τεθέντων ἤτοι ὁμολογυμένων κα ἢ ἐχ ὑποθετικῶς λαμ- 25 σπόδαζε “ἐν ψευδόμενον ἐλέγχειν δι᾽ ὧν ἐἴτομεν, ὅ ὅπερ ἐςὶν οἰκεῖον 
βανομένων. τί ἐς! συλλογισμὸς ἢ ἔλεγχος, εἴρη ἐν τοῖς προ- ἔργον τῷ ἐπιςημόνως ἀποκρινομένν. ἣ τοίνυν κτ' “ἃ πρότερον νοη-᾿ 
τέροις ᾿Αναλυτικοῖς (1 1) ἡ ἐν τοῖς δευτέροις. .. ἐν δὲ τοῖς δεν- τέον ὃ ἣν πρὸς ἐν ἢ »τ' ὁ δεύτερον» σώζει δ ἢ ἐπὶ τύτοις" δύο 
τέροις τῶν Προτέρων ̓ Αναλυτικῶν ὅτι ἔλεγχός ἐςι συλλογισμὸς γάρ, τινα εἶπε, τό τε πῶς δεῖ ἀποκρίνενς, ἡ “ὃ ἐρωτᾶν. ταῦτα δὴ 

ες κμβ ἀντιφάσεως τῷ συμπεράσματος. ἰὰ. ἴν.. ες αἰπωῶν ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς ὧν ἔδειξε. 1. 15. : 
155 αἰτίας λέγει τὸς δεκατρεῖς τρόπυς δι᾽. ὧν ἀνθ τὸς ἃ δὲ “πόσα ἐςὶν εἴδη τῶν λόγων ἡ ἐκ πόσων ὃν ἀριθμόν" 165. 
᾿: πρσδιαλεγομένς, ὧν ἕνα τόπον εἶναί φησιν ἐρίκαιρόν τε ἢ κοι- ἣ ἐκ παρᾳλλήλι καῇ, καὶ ἃ κἰ πόσα ἀντὶ τῷ τίνα εἰσὶ τὰ εἴδη τῶν Ὁ 

μὸν τοῖς πολλοῖς ἢ διὰ τῶτο δημοσιωτατον, τυτέςι κοινότατον" λόγων ᾧ ἐκ πόσων “ὃν ἀμόμίν. ἢ ὃ αὶ πόσα ἀντὶ τῇ πόσα εἴδη 
κατακόρως Ω τύτῳ ᾧ ὡς ἐπὶ ὃ πολὺ χρῶνῇ οἱ σοφισαί. εὐφυέ- τῶν᾽ σοφιςικῶν ἐλέγχων, ἅπερ εἰσὶ ἴδῃ τὰ παρὰ τὴν λέξιν ᾧὶ τὰ 
ξατον δὲ ὡς ῥάδιον ὃν διὰ τῶν ὀνομαίτων, ὃ ὃς εἴη ἂν ἢ ὁ καθ᾽ ἔξω τῆς λέζως, τ “ἐκ πόσων" δὲ ἀντὶ τῇ πόσα μέρη ἑνὸς ἑκας: 
ὁμωνυμίαν λεγόμενος ἢ κ᾿ ἀμφιβολίαν ἢ τάχα ἢ ἀμφοτέρως. 35 τῶν τοοίτων εἰδῶν" μέρη Ὁ τῶν εἰδῶν τὰς ὑποδιαιρέσεις τῶν 
14, ἢ δ. ες εἰδῶν λέγει, δύνα) αὶ “ὃ “πόσα μέρη τῆς πραγματείας τυγχέ- 

1652 ὦ δ εἰ ὃ βασιλίσκος ὄνομά ἐςιν ν τι, ἤδη ὁ ὃ σημαι- νει" λέγειν ὡς ἴσον τῷ ἢ πόσων οἱ σοφιφαὶ σοχαζονῃ" ἐ ὃ 
5 νόμενον παρ᾽ αὐτῷ πρᾶγμα ἔςαι ἕν" ἄλλος 5 ὁ τοῖς πολλοῖς. μόνον τῇ ἐλέγχειν δοκεῖν ἀλλὰ ὺ ἄλλων τινῶν ἃ μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ. 

ἐγνωσμώος βασιλίσκος ᾧ ἄλλος ὁ τοῖς ἐπισήμοσιν, ὁ ἐπὶ τῆς δύνα) δὲ λέγειν τὺ «σοφιςικὴν ἥ ἤτοι ὅτι μὴ τέχνη μηδ᾽ ἐπιςήμη" 
καρδίας δηλονότι ὧν τῷ ἀςρῴω λέοντος. ἰὰ, ἢ, ὅ ὁ. 40 περὶ τἀληθῆ ) ἐκείνων ἑκατέρα, ἥ τε τέχνη ἕξις σα μ' λόγυ 

105. παραδείγματι χρὴ τῶν ἐπὶ τῶν ψήφων τοῖς λογιζομένοις. ἀληϑῦς ποιητιεή, ὶ ἡ ἡ ἐπίξήμη ἕξις ἀποδεικτικὴ περὶ ὃ ὃ ἀεὶ ὥσαν- 
9. ἃ Ὁ ἐπὶ τῶν δακτύλων ἐν τοῖς ψήφοις συλλογιζόμενοι εὑρίσκυσι, τως ἔχον. ἢ τέχνην εἶπε τὴν σοφιςικὴν κοινῶς ἡὶ γενικῶς. ἥτοι 

ταῦτα ἢ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν πρωγμάτων μεταφέρυσι, ἢ τοσαῦτα. δύναμιν" λέγει ηδ αὐτὴν ἢ τέχνην, κοινότερον χρώμενος τῷ τῆς 
φασιν ἔχειν ἢ ταῦτα εἶναι τὰ δακτυλομετρύμενα... ταῦτα. τέχνης ὀνόματι. ἰὰ, ἢ. 7. ; 
εἰπὼν ᾧ δείξας πῶς ἀπατώμεθα, δηλονότι δι᾽ ἀπειρίαν ἢ ἄγνοιανἀδ ἀπορεῖν δὲ ἄξιον πῶς εἰπὼν τῶν ἐν τῷ διαλέγει λόγων ἰδο 

ᾧ μᾶλλον διὰ τὴν ὁμωνυμίαν, μεταφερόντων τῶν σοφισικῶν τὴν εἶναι τέσσαρα γένη, ἐπήνεγκε τὸς διδασκαλιοὺς λόγυς προηγω- 
ἐπὶ τῶν ὀνομάτων ἀπάτην εἰς τὰ πρώγματα, ὥσπερ αὶ οἱ λσγα- μένως, οἵτινές εἰσιν ὠποδεοιτικοί» ὁ γδ οἱ ἀποδευοτικοὶ λόγοι ἐξ 
ριξαὶ μεταφέρυσι τὲς ἀριθμὸς ἐπὶ τὰ ὠριθμητα,, δείκνυσι τῶτο. ἐνδόξων εἰσίν, ὅτε ἐκ τῶν πᾶσι δοκώντων ὅτε ἐκ τῶν τοῖς πλείςοις 

ῬΡ 
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ὅτε ἐκ τῶν τοῖς σοφοῖς ἢ τῶν πᾶσι δοκώντων σοφοῖς ἢ τῶν τοῖς τυγχάνοντα δὲ τὸ πράγματα, ᾧ ἡ τῶν σεφιςοιῶν ἐλέγχων διαί- 
πλείςοις ᾧ τῶν μάλιςα γνωρίμων Ψ φιλοσοφίαν. ἐδὲ περὶ ρεσις τὴν πρώτην ἔχει διαίρεσιν ἢ περὶ φωνὰς ἢ ἢ περὶ πράγματα, 
πανὸς τὸ προκειμένι συλλογίζονἢ " “ὃ 25 ἐκ τύτων συλλογίζενχ, ἑκάτερον δὲ τύτων εἰς πλέα διαιρεῖ ἢ, ὃ εἰ Κα περὶ φωνάς, περὶ 
ὡς ἡ πρόθεσις τῆς Διαλεκτικῆς σημαίνει, ἐκ ἔςιν ἀποδείξεως ὦ ταύτας ἔσον) οἱ παρ τὴν λέξιν ἐξ τῶν σοφισμάτων τρόποι, εἰ 
ἀποδεικτικῶ λόγυ ἐλλὰ τῆς διαλεκτικῆς. ἢ ληπτέον ἐπὶ τῇ συλλο- 6 δὲ περὶ πρώγματα, οἱ τῶν ἔξω τῆς λέξεως λοιποὶ ἑπτὰ τρόποι. 
γίζεο, νῦν ὃ διαλέγεως " ὁ γ5 ἀποδεικνύων καὶ διαλέγεῦ ἀλλὰ συλ- ἰὰ, ἔ, 8. 
λογίζεῦ, καθάπερ ἐπὶ γεωμετρίας ἔχει κα ὁ ἄλλων τνῶν. 1ἀ. ἴδ, ἄντε ληφθῇ τις ἕτερος." ἕτερον δὲ λέγει τὸς προσυλλογισ- ἜἾε 

165 γράφεῦ δὲ ἕν τισι ἢ "ἀναγκαῖον" " διὰ τῷ ο μυιρ, ὴ εἴ ἂν μὸς ἑκατέρας τῶν προτάσεων τῷ παρ᾽ αὐτῶ τιθεμένι συλλο- 25: 
5: ἐλλειπτικὸν ὡς ἔξωθεν λαμβάνεοχ, ὰ ὧν τὴν ἐπιςήμην ἔχειν ἀναγ- γισμῆ" ἢὶ αὐὸς ὃ ὅτος ὃ προσεχῶς τοῖς λεγόμένοις παρ᾽ αὐτῷ 

καὶον τῷ προσποιυμένῳ εἰδέναι. ἐν τισὶ μέντοι ἀντιγράφοις ἀ 10 τύτυ τιθέμενος, εἰ ᾧ ἀσαφῶς ἡ οἷον εἰπεῖν αἰνυγματωδῶς. πῶς 
τέτταρα γώη ἀλλὰ τρία φέρεϊ, ἐπεὶ τῷ πειραςικῷ δοκεῖ ὡς μές δὲ ταῦτα ὅτως ἔχει, λεκτέον τὸ σαφῶς ἕνεκα. ὃ συλλογισμὸς 
ρύς τῷ διαλεκτικῶ μνημονεύειν προελθών. πολὺ δὲ ᾧ “ὃ τῆς πει- ἐν πρώτῳ χήματι γίνε ᾧ πρώτῳ τρόπῳ τῷ πρώτυ ήματος" 
ραςικῆς εἶδος παρὰ Πλάτωνι ἔςιν εὑρεῖν ἕν τε τῷ Εὐθύφρενι ἢ ἐν ὁμοίως ᾧ ἑκάτερος προσυλλογισμὸς ἑκατέρας προτάσεως. ἔχει 
ἅπασι σχεδὸν αὐτῷ τοῖς διαλόγοις. μνημονεύει δὲ τῶν πειραςικῶν δ᾽ ὁ συλλογισμὸς ὅτως, ὡς ᾧ Ταληνός φησιν. τὰ παρὰ τὴν λέξιν 

αὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τόπων (1 2: οἴ, 8 4), ἔνθα διέξεισι πρὸς τίνα 15 σοφίσματα γίνε παρὰ “ὃ μὴ τὼ αὐτὰ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι ᾧ λό- 
χρήσιμός ἐφ ἡ διαλεκτική. [ἃ, ἔ. 7 ). γοις δηλδος" πάντα τὰ μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι ἢ λόγοις 

1655 ὃ δὲ “ἢ ὃ μὴ ὃν ἀλλὰ ὃ φαινόμενον ἕκαςον εἶναι τύτων᾽" δηλύμενα ἐξαχῶς συμβαίνει γίνεωως " πάντα ἄρα τὰ παρὰ τὴν 
τοιῶτον  ἐσίν- ἀπαριθμησεμενος ὼὰ τίνων οἱ σοφις αἱ φοχάζονῦ, λέξιν σοφίσματα ἑξαχῶς συμβαίνει γίνενχ,, τοιῶτος ' ὅν ὁ 
λέγει ὅτι ἕκαςον τύτων τῶν παρ᾽ αὐτῷ φοχαζομένων ὁ ὀκ ἔςιν συλλογισμός. ἄλλον δὲ συλλογισμὸν λέγει ἂν ἐν κατασκευά- 

ἀληθῶς ὃν ἀλλὰ φαινόμενον. ἔςι δὲ ἡ λέξις ὅτω, “ὃ ἕκαςον τύ- Ὧ) ζοντα τὴν μείζονα πρότασιν τὴν λέγυσαν ὅτι πᾶν ὃ μὴ ταὐδ 
των μὴ εἶναι ὃν ἀλλὰ φαινόμενον. ὅτε γ5 ἀληθῶς δείκνυσι ψευ- τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι ἢ λόγοις δηλεέμενον ἑξαχῶς συμβαίνει γί- 
δόμενον “ὃν ἀποκρινόμενον ἀλλὰ φαιννομένως, ὅτε συλουείζοντα ὸ νεὐχ, ἔτι ὃν κατασκευάζοντα τὴν ἐλάττονα τὴ λέγασαν, τὰ 
δοκῶῦντα σολοικίζειν" ἐν ἢ τῇ ἐρωτήσει τῇ “ἄρα ὃ λέγεις εἶναι, παρὰ τὴν λέν σοφίσματα γίνε παρὰ “ὃ μὴ τὰ αὐτὶ τοῖς αὐτοῖς 

ἔςι τῶτο; λέγεις εἶναι ἸΞωκράτην, ἔςιν ᾿ἄρα Σωκράτην" ἐκ ὀνόμασι ἢ λόγοις δηλῶν, δείκνυῷ δὲ ἡ Ἷ ἐλάττων αὐτῶ πρότασις, 
ἀληθής ἐςι τῦτο σαλουκισμὰς ἀλλὰ φαινόμενος. “ἃ δὲ “ἢ ὃ μὴ 25 ἂν ληφθὴ μέσος ὅ, ὅρος τὼ παρὰ τὴν κακίαν τῆς λέξεως... λεχθείη 
ὃν ἀλλὰ “ὃ φαινόμενον" ἔςι ἡ ὅτως ἐκλαβεῖν, ὡσεὶ γον κα ἢ ὡς δ᾽ ἂν σαφέζερον ὁ ὁ συλλογισμὸς αὶ ὅτω. πόθεν δῆλον ὅτι πάντα 
εἶναι τῦτο τῆς δοκύσης ὠπορίας τῇ πῶς ἐλέγχυσιν οἱ σοφιςαὶ λὺυ- τὰ μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι ἢ λόγοις δηλόύμενα ἑξαχῶς 
τικόν, εἰ ᾧ ψεύδυς ἢ ἐλέγχυ ᾧ τῶν τοιύτων ςοχρίζον), ἀλλ συμβαίνει γίνε); ἣ πώντως τῷ ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ ἢ φαντα- 
ἕκαςον τύτων μὴ ὃν ἐσι αὶ φαινόμενον" ὅτε δ ὁ ἔλεγχος ἀληθής σίᾳ “ὃ διτὸν ἔχειν. πάντα δὲ τὰ ὅτως ἔχοντα ἐξαχῶς συμβαίνει 
ἐςιν ἔλεγχος, ὅτε μὴν ὁ σολοικισμὸς σολοικισμός, ὅτε μὴν τῶν 30 γίνεῦχ, ἢ διὰ τῦτο τὰ μὴ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι ἢ λόγοις δηλαό-- 

ἄλλων ὑδὲν τοιῦτον οἷον ἡ φαίνε ἀληθὴς καὶ Λ) ἔλεγχος ὁ τὴν μενα ἑξαχῶς συμβαίνει γίνεχ,, «. πολλὴν δὲ τὴν ἀσάφειαν ὁ 
ἀντίφασιν τῷ συμπεράσματος ὼ μίαν τῶν προτάσεων λαβὼν ᾧ ᾿Δριςοτέλης ἐποίησε “ὃν συλλογισμὸν ἐκτιθείς" σαφηνι)ήτω δὲ ἡ 
ἀνελών τι τῶν χαιμέων, ὁ ὁ δὲ λέγων “ὁ ἄραι ἔςι σιγῶντα λέγειν; ὅ. λέξις αὖθις αὐτὴν ἀναλαβόντων ἡ ἡμῶν. πίσις ἐπι τῷ ἱξ εἶναι ὃν 
τί δέ, ὅταν ξύλα ἡ λίθυς λέγης; ἔςιν ἄρα σιγῶντα λέγειν" ἐκ ἀριθμὸν τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα ἡ ἐπαγωγὴ ὴ ὁ ὁ συλλογισ- 

ἐλέγχει" διτὸν γάρ ἐςι ὃ σιγᾶν. ἃ δὲ “ἢ ὃ μὴ ὃν ἀλλὰ “35 μὸς ἂν τε ληφθῇ τις ἄλλος, ἄλλον συλλογισμὸν ὦ ὥσπερ λέγων 
φαινόμενον ἕκαςόν ἐςι τύτων" ὅτως εἴρηκεν ὡς εἴπομεν. δῆλον τὺς προσυλλογισμς τὸς τὴν μείζονα ἡ ἐλάττονα πρότασιν συνι- 
ὺ ὃ αὐὸς πεποίηκε διὰ τῷ ὑμάλιςα ὶ προαιρῶν) φαίνεν, ἐλέγχον- φῶντας. ὸ δὲὺὶ ὃ ὅτι τοσαυταχῶς ἂν τοῖς ὀνόμασι τοῖς αὐτοῖς ὺ 

τες ἢ τῶν ἑξῆς. ἔφη δέ τις ὺ ὕτως ὁρμηνεύενα, ὲ ὑόν, ὅ ὅτι“ λόγοις ἡ μὴ ταὐτὰ δηλώσομεν, ἡ ἡ μείζων ἐξὶ πρότασις τῷ παρ᾽ 
πειρᾶοχ, ἐλέγχειν “ἦν σοφιςὴν ἐκ ἔςι μὴ ὃν τοιῶτον ὡς ὃ τῇ ἀλη- αὐτῶ τιϑεμένυ συλλογισμῦ. ἴσον δέ ἐςι ὃ “τυσαυταχῶς ἂν τοῖς 
θείᾳ ἡ τῷ φαινομένῳ, οἷον “ὃ μηδαμῇ μηδαμῶς δοκῶν, ἀλλὰ μὴ ἐνόμασι τοῖς αὐτοῖς ὴ λόγοις δηλώσομεν μὴ ταὐτόν" τῷ πᾶν ὃ 
ἂν ὅσον καθ᾽ ἑαυτό, ὃν δὲ ὅσον κ' ὸ δοξαζοντα ἢ διὰ τῶτο Φαι- μὴ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι ὺ λόγοις δηλείμενον ἑξαχῶς συμβαννει 
νόμενον. ἰά, ἴδ. Ὑίνενχ,. ἐγένετο. δ᾽ αὕτη ἡ ἡ ἀσάφεια ἐ ἐκ τῦ ταύτην δὴ μόνην θεῖναι 

1656 τ δ᾽ ἂν ἀντὶ τῷ εἶδυς τρόπον παραλαμβάνων, καὶ ἔςι τρά- τὴν πρότασιν, τὴν δὲ ἐλάττονα ἡ “ὃ συμπέρασμα ᾧ τὺς προσυν- 
25. πον τινὰ λέγων ὅτως ὅτι εἴδη τῶν σοφιςικῶν ἐνοχλήσεων εἶσι λογισμὸς ἀφεῖναι. ἰὰ. ἢ. 8 ὁ. : 

δύο, ᾧ ὃ κα ἂν τῶν εἰδῶν ἕξ τρέτυς περιέχει τὸς παρὼ τὴν λέξιν 45 ἃ δὲ σόφισμα, ὡς ἐν προοιμίοις εἰρήκαμεν, ἐκ τὸ ππλάτω- 1652 
λεγομένυς, ὃ δὲ ἕτερον ἑπτα, ὃς ἕξω καλεῖ τῆς λέξεως. .. ἐπεὶ νος εἴληπἢ ἔχον ὅτως" ἠρώτα ὁ Εὐθύδημος ὁ ὃν Κλεινίαν “ὦ ἢ 
δὲ αὶ ἡ τῶν ἔντων ἀνωτάτη διαίρεσις εἰς φωνάς ἐςι ἢ πρώγματα, ᾧ Κλεινία, πότεροι τῶν ἀνθρώπων μανθάνυσιν, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμα- 
τύτων τὰ μέν εἰσι λεκτὰ τὰ δὲ τυγχάνοντα, ἰμόρϑω ὲ κ᾽ αἱ φωναὶ θεῖς ;" (Επιιγά. Ρ. 276). ἰὰ, ἢ. 9. 

ῷῳ 
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466) σημαίνει “ὃ δέον ἡὶ ὁ συμφέρον" δέον γάρ φαμεν ἥτοισυμ- “τοσῦτον γδ “ὃ μεῖζον ᾧ ἔτι πρός". ὅτως ἐπῆκῶ ὡσεὶ ἔλεγεν, ὁ 
Ξ- φέρον γυμνασίαις χρᾶοχ, τοιαῖσδε. τριχῶς ὃν λεγομώνυ τῷ δέον- ἑκκαίδεκα, τυτέςι μεῖζον, τοσῦτός ἐςιν ὅσος ὁ ὀκτὼ ἡ ἕτι 

τος, δ᾿ ̓Αριξοτέλης “ὃ ἐν σημαινόμενον παρείς, “ὃ τ᾽ “ὃ συμφέρον, πρός" αἰνιξαίμενος ἢ) “ὃν παρὰ τὴν διαίρεσιν παραλογισμὸν δι᾽ ὧν 
ἐκ τῶν δύο ἐμφανίζει τὰς μοχθηρίας τῶν παραλογισμῶν... ἐπήνεγκε σοφισμάτων, ἐπώγει ἢ παραδείγματα δεικνύντα “ὃν 
γέγονε τοίνυν ὁ παραλογισμὸς διὰ “ὃν μέσον ὅρον ἄλλον ᾧ ἄλλον 5 αὐδν λόγον διηρημένον ἢ συγκείμενον μὴ ταὐὸν σημαίνειν" “ἃ ἢ 

λαμβανόμενον. τοιῦτοί εἰσι καὶ ὅτοι" ὑχὶ ὁ κόραξ πτηνόν ἐςι; τί “ἐγώ σε ἔθηκα δῆλον" αὐὰ λεγόμενον καθ’ αὐτό, ᾧ αὖ πάλιν 
δέ, ὀχὶ “ὃ ὄργανον ᾧ κλείομεν τὰς θύρας κόραξ ἐςί; “ὃ ὄργανον ὁ ἐγώ σε ἔθηκα ἐλεύθερον, κὶ ταὐὸὴν σημαίνυσι ἡ ὅταν ἀμφό- 
ἄρα πτηνόν ἐςιν. ὁμώνυμον δ “ὃ κόραξ. ᾧ πάλιν, ἐχὶ ὁ ἐεὸς τερα συντεθέντα λόγον ἀπαρτίσωσι “ὃν χέγοντα “ἐγώ σε ἔθηκα 
πτηνόν ἐςι; ναί. τί δέ, ὀχὶ ὁ ἰχθὺς ἀετός ἐςιν; ὁ ἰχθὺς ἄρα λον ὄντα ἐλεύθερον" ὅμοιον τύτῳ ᾧ “ὁ ἐφεξῆς τύτυ κείμενον" 
πτηνόν ἐςιν. ἰὰ, ἔ. 9 ὁ. 4“0 δὶ 5 ὡς σόφισμα τέθει), ἀλλὰ ᾧ αὐὸ ὥσπερ παράδειγμα 

466. ἥν δ᾽ ἂν σαφέςερον εἰ ὅτως ἔκειτο" “ὃ δ ὑγιαίνειν ὃν κάμ- εἴληπἢ τῷ μὴ ταὐὸν σημαίνειν “ἦν λόγον τοῖς μέρεσιν. ἔςι δὲ 
Ἐ ροντα ἢ ἐςηκέναι ἂν ἀνιςμενον ἐχ ἣν σημαίνει, διότι ὁτὰ (ἃ διὰ τῶτο “ὃ “πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν ἑκαὸν λίπε δῖος ̓ Αχιλλεύς." ἄλλο δ 

τὸ λόγω τῷ λέγοντος ὅτι ὁ ὑγιαζόμενος ὑγιαίνει, σημαίνεῦ ὅτι ὁ δηλοῖ διαιραμένων τῶν ἀνδρῶν ἀπὸ τῶν πεντήκοντα, ᾧ ἄλλο συν- 
ὑγιαζόμενος νῦν ὑγιαίνει, ὅπερ ἐςὶ ἢ ψευδές (ἀδύνατον γάρ ἐξὶν τιθεμένων" εἰ Κ' 5 ὑποςίζομεν εἰς “ὃ πεντήκοντα, λέγοντες 
ἐνεργείᾳ ἔχειν τὴν ὑγίανσιν ὃν νῦν ὑγιαζόμενον ἡ τὴν ὑγείαν κατ᾽ 15 ὅτι πεντήκοντα ἑκαὺν ἀνδρῶν, σημαίνει ὅτι δῖος ᾿Αχιλλεὺς ἀπὸ 
ὀλίγον προσκτώμενον), ὁτὲ δὲ σημαίνε πάλιν διὰ τύτυ ὅτι ὃς τῶν ἑκαὸν ἀνδρῶν κατέλιπε πεντήκοντα." εἰ δὲ εἰς “ὃ ἑκατόν, 
ὑγιαζετο πρὸ δέκα τυχὸν ἡμερῶν, τυτέςι πρὸς τὴν ὑγείαν ἀνή- ἕτερον πάλιν δηλ3), ὅτι ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀνδρῶν κατέλιπεν 
γετο, νὺν ὑγιαίνει. ταῦτα δὲ εἰπὼν ἐπώγει “πλὴν ὑγιάζετο ἃ ἡ ἑκατόν. ἰὰ. Ε. 11 ὁ. 
κάμνων ᾧ ὁ καίμνων᾽" ἡ τὰ ἑξῆς, ἅπερ ὡς λύσις ἐξὶ τῶν σοφισ- ἐνομαῖζ εἢ δὲ παρὰ τὴν προσῳδίαν ὅτι ὁ τόνος πρὸς ὃν ἄδομεν 166) 
μάτων. ἕςι δὲ ὃ λέγει τοῦτον" ὑγιάζεοὶ, μ λέγε ἢ ὁ καάίμνων 20 ᾧ τὸς λόγυς ποοΐμεθα, ποιεῖ ὃν παραλογισμόν, νῦν ' ὅτως ἄλ- ́ . 
νῦν ἡ ὁ κάμνων πάλαι, ὑγιαίνειν δὲ ὑχ ὁ νῦν ὑγιαζόμενος ἀλλ᾽ .λοτε δ᾽ ἄλλως ἢ ᾧ ἀλλαχῦ τιθέμενος, οἷον τί φημι; ἐν Καὶ ὁμιλίᾳ 
ὅςις πάλαι ὑγιάζετο. “κάμνων" δὲ εἴληπἢ τῷ ̓ Αριςοτέλεϊ ὁ νῦν ἡ διαλέξει ἐκ ἀπατήσει ποτὲ ὁ λέγων “ἑταίρα χρυσία εἰ φοροίη, 
καμνων, “ὃ κάμνων" δὲ ὁ ποτὲ καίμνων. ἰά. ἔ. 10. δημοσία ἔξω "" εἴληπἢ 5 ὃ λέγων παροξυτόνως “ἂν λόγον ἐξενεγ- 

466Λ “ὃ δὲ σόφισμα “ὃ ἄρα ἔςι σιγῶντα λέγειν, ὅτως Ἑὐθύδημος κών, ἢ τυχὸν ἢ προπαροξυτόνως, ἢ ἐκ ἂν σοφίσαιτό ποτε “ὃν 
:: ἠρώτα. ἰά, ἢ, 10 ὁ. 25 ἠκροαμένον, νῦν ' παροξυτόνως λέγων, νῦν δὲ εἰς προπαροξύ- 

166Σἁ  σημειωτέον δὲ ὅτι σύνθεσιν λέγει ὁ ̓ Αριςοτέλης ἢ “ὃ χωρὶς τινα μεταλαμβάνων" ἅπαξ γδ εἰρηκὼς ἐσήμανε “ὃ ἑαυτῷ βύ- 
25. τὸ δυνατῦ ἃ βαδίζειν κατηγορεῖς, εἰπὼν ὧν ὅτι καὶ ταὐὲν σης λημα. εἰ δὲ ἐν γραφὴ εἴη κείμενον “ἃ “δημοσια" ὀδένα τόνον 

μαίνει ἂν ἃ βαδίζειν χωρὶς τῷ δύναθχ, κϑ' τῇ καθημών κατηγο- ἔχον, τότε δῆτα ᾧ ὃν παραλογισμὲν ἀπέκη. εἴρηκε δὲ ὃ αὶ ῥᾳ- 
ρήση, ὅπερ διὰ τὸ “ἂν διελών τις εἴπη" ἐσήμανε, ἡ ὅταν αὖθις “δ δίως γίνεθχ, λόγον ἐν τοῖς ἄνευ γραφῆς, διότι ἔςιν ὅτε ὶ ἐν αὐτοῖς 
βαδίζειν μξ' τὸ δύνα, διὰ τῷ “ἢ συνθείς" ὡς δυναὲν “ὃν καθή- 80 ὅτος ἀποτελεῖ, ὥσπερ ὅταν τις εἴπη “ἀρ᾽ ἔςι ὃ δ᾽ καταλύεις οἰκία; 

μένον, τῷ ( ἑνὸς τρόπυ, καθ᾽ ὃν “ὃ βαδίζειν μὲ τὸ δύναῦχ κατη- ναί, ὃ δὲ καὶ καταλύεις τῷ καταλύεις ἀπόφασις ; ναί. ἡ οἰκία ἄρα 
γορῶμεν, παράδειγμα τέθεικε “ὃ ὡς δυνατὸν “ὃν καθήμενον βαδί- ὠπόφασις." παρὼ τὴν προσῳδίαν “ὃ σόφισμα. ἰὰ, ἴ, 12. : 
ζεν ἢ “ὃν μὴ γράφοντα γράφειν" ἐν ᾧ ἡ αὐτῷ προσυπακθειν δὲ παράδειγμα δὰ ἐπιφέρει τῇ παρὰ τὴν προσῳδίαν, ὅπερ ἐν 1665 
ἃ δυνατόν, ἵνα ἦ ᾧ δυναὸν ὃν μὴ γράφοντα γράφειν. τὰ δὲ ποιήμασιν ἔφη μάλιςα γίνεθχ; παρὰ τῷ Ὁ μήρυ. κεῖ δὲ ἐν τῷ 3 
λοιπῷ τρόπυ, καθ᾽ ὃν συντίθεμεν τῷ καθημένῳ “ὃ βαδίζειν χωρὶς 85 Ψ τῆς Ἰλιάδος (328), ἔνθα ὶ ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ ὁ ἱππικὸς ὠγὼν 
τῷ δυνατῦ, μυγυτοιὸν ἐπήγαγε “ὃ “ᾧ τῦθ᾽ ὡσαύτως ὅταν συνθὴῇ ἐτετέλεςο... τοὺς ὃν ἐκάκιζον “ὃν Ὅμηρον, περισπωμώνως ὃ ὅ 
ἂν μὴ γράφοντα γράφειν" ἰὰ. ἔ, 11. : ἀναγινώσκοντες ἢ λέγοντες ἄτοπόν τι αὐὸν εἰρηκέναι διὰ τύτυ, ὡς 

4165. “ὃν αὶ τὰ πώτε συνώγοντα παραλογισμὸν ᾧ ἄρτια εἶναι ᾧ λέγοντα δῆθεν ὅτι τῷ ξύλε ἐκείνυ τῷ ἐξανέχοντος, ὃ δρύϊνον ἢ 
54. περισσὰ πάνυ σαφῶς ὁ ᾿Αριξοτέλης ἐξέθετο, “ἂν δὲ τὰ μείζονα πεύκινον ὀνομάζει, τὶ βὶ κατασήπε τὶ δὲ καὶ κατασήπεῦ εἰ δὺ 

ἴσα τοῖς ἐλάττοσι συναγοντα πάνυ βραχέως ἡ διὰ τῦτο ἀσαφῶς 0 μὴ τῦτο ἐδήλωσεν ἐναργῶς “ὃ τὶ δὲ καὶ κατασήπε, λέγυσιν ἄντι- 
ἀπαγγέλλειν δοκεῖ. δεῖ δὲ προσυπακύειν ἐν τῷ “ὃ μεῖζον ἴσον" κρυς δηλῦοὶ διὰ τῷ εἰρημένυ τῦ ὃ ὃ Καὶ καταπυθεῦ, ὡς τινὸς Κὶ ἐκ τ, 
ἃ τῷ ἐλάττονι, ἵνα ἢ “ἃ πλῆρες τῆς λέξεως τοῦτον" ἡ δ᾽ ἀγωγὴ δώνδρυ τῆς πεύκης σηπομένυ τοῖς ὀμβρίοις ὕδασι τινὸς δὲ μὴ σηπο- 

τὸ σοφίσματος ὕτως ἠρωτῶτο “ἐχὶ ὁ ὀκτὼ εἰς ἐξ ᾧ δύο διαι- μέν. τινὲς (ἃ ὃν ἐκαίκιζον “ὃν Ὅμηρον, ὡς εἶπον, ἀτόπως τόδε εἰρη- 
ρεϑ: ναί. τί, ὀχὶ εἰς τρία ἡ πέντε; ναί. ὁ ὀκτυὸ ἄρα εἰς ἹξῸ κότα." ἐπιδιορθ ἢ δὲ τύτυς ἐν τῷ περὶ Ποιητικῆς, ὡς αὐδς᾿ Αριξοτέ- 
ᾧ δύο ᾧ τρία ᾧ πέντε διαιρεῖ" τὰ δὲ Ἐξ ᾧ δύο ᾧ πέντε ἢ τρία 46 λης ἐν τῇ ἹΡητορικῇ (πιπιο Ποιητ. ς.26) φησίν, Ἱππίας ὁ Θαίσιος 
ἑκκαίδεκά ἐςιν- ὁ ὀκτὼ ἄρα εἰς ἑκκαίδεκα διαιρεῖ)" ἴσος ἄρα ὃ μὴ περισπωμώως ἀναγινώσκων “ἃ ὃ ἀλλ᾽ ἀποφατοιῶς, ὅπερ αὐὺς 
ἑκκαίδεκα τῷ ὀκτώ, ὁ μείζων τῷ ἐλάττονι." παρὰ δὲ τὴν διαίρε- ὀξυτόνως εἴρηκεν, ἵνα ἦ ἃ λεγόμενον ὡς ἡ πεύκη “ὃ δώνδρον ἐὶ κα- 
σιν ἢ τῦτο “ὃ σέφισμα" δυνάμει δ ἐν τῷ ὀκτὼ ταῦτα. “ἃ δὲ ταπύθεδ ὄμβρῳ. λέγει δὲ ᾧ ὁ Θεόφραςες τὰ φυτὰ τῆς πεύκης 
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ὀμβρίοις ὕδασι καὶ κ ἠηγαίοις μὴ σήπεοχ,, θαλαττίοις δὲ μάλιςα. ὑγρῶν (τύτν γάρ ἐςι δηλωτοιὸν “ὃ “καίτοι ἃ Κα ποιόν τι ἡ διακεί- 
ἀλλὰ τοιῶτον αὶ ὃ ἣν παραδενγμα. αὶ δὲ ἕτερον “ὁ ἐπαγόμενον “δ μενόν πως δηλοῖ"), “ἃ δὲ τέμνειν ἢ ὼ οἰδοῤυμεῦ ποιεῖν: τύτυ δ 
περὶ “ὃ ἐνύπνιον τῷ ᾿Αγαμέμνονος, ὅ φησι ὃν Δία εἰπεῖν “ὁ “δίδο- πάλιν ἐςὶ δηλωτυκὸν τὸ “ὃ δὲ ποιᾶῖν τι. ἠρώτα δὲ  τοιῶτον λό- 
μεν δὲ οἱ εὖχος ἐρέω," ἐδαμῶ κεῦ ἐν τῇ Ἰλιάδι" τὰ 75 περὶ γον ὁ Εὐθύδημος. “πότερον ὁ ὁρῶσι ἢ οἱ Ἰξκύθαι ᾧ οἱ ἄλλο ιἄνθρω-- 
τῷ ὀνείρυ ἐν τῇ ἀρχῇ τῷ βηαν ἐςίν, δ᾽ ὅλως δ᾽ εὑρήσει τις τῦτο 5 ποι τὰ δυνατὰ ὁρᾶν ἣ τὰ ἀδύνατα; τὰ δυνατὰ δήπυ. ὑκῶν ἢ 
πρὸς ἕπος ἐκὲ κείμενον, ἡ ἔοικα ὃν (ὦ νῶν ἐκεῖθεν λαβεῖν, αὐὸν σὺ ᾧ ἐγώ; ναί. ὁρῶσι δὲ τὰ ἠϑρρα ἱμάτια; ναί. δυνατὰ 
δ πλάσαος “ὃ τῷ ςίχυ τεμάχιον, τὰ ἔπη τάδε μεταβαλὼν ὅν ὁρᾶν ἐςὶ ταῦτα. ὁρᾷ ἄρα τὰ ἱμάτια." ἰὰ. [. 18. ' 
“βωρῆξαί ἕ κέλευε καρηκομόωντας ᾿Ἄχμριο; πανσυδίη" νῦν γάρ ὅταν ὄν, φησί, τὶς ἀξιῖ ὁμοίως ὑπάρχειν τι τῷ πρώγματιιδδι 

κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν τοιαῦτα ἢ τὰ ῥητά" αὐὸς δὲ καὶ ἢ τῷ συμβεβ:ριότι, πρᾶγμα Καὶ λέγει “ὃ σύνθετον ὑποκείμενον, μὰ 
δἴκοθιν βυλόμενος ποιῆσαι τῷ παρὰ ὁ προσῳδίαν παράδειγμα ὦ ὡς ἐκ 10 συμβεβιρῶς δὲ ἁπλῶς πᾶν  κατηγορύμενον, κἄντε τῶν ὑσιωδῶς 
τῷ Ὁμήρυ τῦτο ἐπήγαγεν. φασὶν ὅ; ὃν τοὺὶς ὅτι εἰς “ὃ ἔτ οἷ" ἐξὶν ἢ καθ᾽ αὐὸ ὑπαρχόντων τῷ καθ᾽ ὅ κατηγορεῖϑ ἐςί, κἄντε ἢ 

᾿ὁ παραλογισμὸς ἢ ἡ ἁμαρτία τὸ Ὃμήρε" ἐκεῖνο ῥ δ ὅτως μή. φησὶ γϑν ὡς ἐκ ἀνάγκη ἐςίν, ὅσα συμβέβηκε τῷ κατη- 
ἔγραψε “δίδομεν δέ οἱ εὖχος ἀρέ," τυτέςι φησὶν ὁ Ζεὺς τῷ Ὑορυμένῳ, αὶ ἢ τῷ ὑποκειμένῳ ταῦτα ἐὐββεσεν. .. κα ἢ ὅσα 
ὀνείρῳ ὡς ὠπελθὼν ἀπάγγειλον τῷ ̓ Αγαμέμνονι ὡς οἱ θεοὶ πάν- ὦ τῶ κατηγορυμένν, λέγε, ταῦτα πάντα ἢ »τ' τὸ ῦ ὑποκειμέν 

τες ἐψηφίσαντο τό σοι τὴν γίκην ΓΕΒ εἰσὶν ὃν τὰ ῥήματα τ τὸ 15 ῥηθήσεῦ, ὡς ἐν ταῖς Κατηγορίαις ἐμαίθομεν. .. ἣ μᾶλλον ὰ 
Διὸς πρὸς ἂν ὄνειρον ὅτι βὰς ταῦτα εἰπὶ τῷ ᾿Αγαμέμνονι ὅ ὅτι “ἐπεὶ ἢ τῷ αὐτῷ πολλὰ συμβέβηκεν, ἐκ ἀνάγκη πᾶσι τοῖς πιο» 
δίδομεν αὐτῷ πάντες οἱ θεοὶ τὴν νίκην. φασὶν ἦν οἱ ταῦτα λέγον- τηγορυμένοις ἢ καθ᾽ ὃ κατηγορεῖ" τοιῶτόν ἐςιν. συμβέβφα 
τες ὡς ἐνταῦθα ἁμαρτάνει ὁ ποιητὴς εἰσάγων “ὃν Δία διαλεγόμε- τῷ ἸΞωκράτει ἀνθρώπῳ εἶναι" ἐπεὶ ἦν τῷ αὐτῷ πολλὰ ὑπάρχει, 

νον ταῦτα τῷ ὀνείρῳ ᾧ τρόπον τινὼ ψευδόμενον, ὅπερ ἐκ ἔςι θεῦ. ἐκ ἀνάγκη ταῦτα πάντα ὅσα πᾶσι τοῖς κατηγορωμένοις σεῦ 
οἱ γῶν ἐπιδιορθόμενοι τῦτόν φασιν ὡς αὶ τῷ ̓ Αγαμέμνονι ὁ Ζεὺς Ὁ (τῦτο ὑ ας λείπε) ὼ τῷ ὑποκειμένῳ ἕπεοζ. τῶτο γδ εἶπε “καθ᾽ ὃ 
ἔλεγε “ὃ εὖχος δοθῆναι ἀλλὰ τῷ ὀνείρῳ κ᾿ τὸ ᾿Αγαμέμνονος" κατηγορεῖ," "Ὁ καὶ δ ὅσα ὑπάρχει τῷ ζῴῳ ὴὶ τῷ ἢ, ταῦτα 
ἀναγινώσκυσι δὲ ὅτως “δίδομεν δὲ οἷ" ἀντὶ τῦ σοί͵ τῷ ὀνείρῳ: τῷ Σωκράτει ὑπάρχει" ὅτε 5) ὁ ἸξΣωκράτης διαφορά ἐςιν, 
ἔς: δὲ ὸ τῶτο ψεῦδος" ὁ γδ αὐὺς νῦς ἐςὶ κἂν ὁ τόνος ἀναβιβα- ἐκ δ λογικὸν “ὃ κ'' τῷ ᾿Σωκράτυς λεγόμενον, ὅτε δισύλλαβοι, 
ὁδείη κἂν περισπακ)είη ἡ ὴ ὠντωνυμία ἡ οἷ, πῦ γῶν ἐςὶν ἡ ὧμαρ- διότι ἢ “ὃ ζῷον δισύλλαβον. ἰά. ἢ, 13 ὁ. - 
τία; ἣ ἐκ εἰς “ὁ “δέ οἱ; ἀλλ᾽ εἰς “ἃ “δίδομεν "" ἐπειδὴ γ) ἴδιόν 25 ἡ ἃὶ τῶν λεγομένων διάνοια τοιαύτη τίς ἐςιν. »ὶ δὲ τὴν λέ- 166» 
ἐςι τῆς Δωρικῆς διαλόετυ “ὃ ἀντὶ τῷ διδόναι λέγειν διδόέμεναι ᾧ ιν εἰ ὦ “ἃ “ὁ Κορίσκος ἕτερον ἀνθρωπυ" ὡς ἴσον ληφθείη τῷ ὁ Ὁ 
ἀντὶ τῷ εἶναι “ὃ ἔμμεναι, τὴς αὐτῆς δὲ ἢ “ὃ ἀποκόπτειν πολλάκις ἄνθρωπος ἕτερον Κορίσαι (συνήθης δέ ἐςι τῷ ᾿Αριςοτέλει τῦτο 
ὸ αἱ τῆς ἀπαρεμφάτω ἐγκλίσεως, τῶτο ἢ ἐνταῦθα εὑρίσκε. εἰ ποιεῖν πβλλαῖς τοιαύταις ἑρμηνείαις κεχρῆεχο, σαφές ἐςι “ὦ 
γῶν “ὁ “δίδομεν δὲ οἱ εὖχος ὠρέ)ς" ἀναγνῷ τις “ὃν τόνον θεὶς εἰς λεγόμενον, ἢ εἴη ἡ ἡ μείζων πρότασις τὸ παραλογισμῦ αὕτη. ἃ 
τ δίδομεν, “ὃν Δία, ποιεῖ ψευδόμενον. .- . 30 γ “ἐςὶν ὌΝ ἡ ἐλάττων" ὡς γίνεονς, “ὃν συλλογισμὸν ἐν 

᾿4166Σ ὠ οἷον τί φημι; “ὃ παθητικὸν διὰ “ὃ ὁμοιόχημον εἶναι τῷ ἐνερ’ πρώτῳ χήματι ὅτως “ὁ Κορίσκος ἄνθρωπος" ὁ ἄνθρωπος ἕτερος 
1... γητικῷ ὡς ἐνεργητοιὸν λαμβάνει ὁ σοφιςὴς ἢ παραλογίζεῦ, ὡς Κορίσκν" ὁ Κορίσκος ἄρα αὐὸς ἑαυτῶ ἕτερος" εἰ δὲ μὴ ὅτω “ὦ 

ἐπὶ τῶδε. “πότερον “ὁ μανθάνειν ἐνεργεῖν ἐςὶ περὶ τὴν μείθησιν; χωρίον μεταληφθὲν ἑρμηνευθείη, ἀλλ᾽ ὥσπερ κεῖ ἐν τῷ ἐδαφίῳ 
ναί. “ὃ ἐνεργεῖν περὶ τὴν μάθησιν διδάσκειν ἐςίν; ναί. ἃ ἃ ἄρα γεγραμμένον ληφθείη, δύο συλλογισμιὸς ἐντεῦθεν μανθάνομεν, 
μανθάνειν διδάσκειν ἐςίν." παρὰ ὸ αῆμα ὅν τῆς λέξεως λέγε, ὅτι 85 παριςῶντος τῇ Κὰ ἑνὸς ὃν Κορίσκον ἐκ ο ἄνθρωπον, τῷ δὲ ἑτέρα ἂν 
ἔχημάτιςαι ὸ παθητικὸν. εἰς ὃ ἐνεργητοιὸν ὴὶ ἀνάπαλιν “ἃ ἐνεργη- Κορίσκον ἕτερον αὐτῶ. λέγοι δ᾽ ἂν ἡ ἑκατέρω μόνας τὰς ἥττυς 
τικὸν εἰς “ἃ παθητικόν, κα ἡ διότι “ὃ ἐνεργεῖν περὶ τὴν μεθησιν δηλαῖ προτάσεις. ἰά. ἢ. 14. 
ᾧ ὠμφότερον" παρίςησι γδ ἡ ὺ ἐνέργειαν. τῷ διδάσκοντος, ὁ ὁμοίως - τῶν κατηγορυμένων ὅι ὅσα Κα κ᾽ συμβεβηκὸς τῶν ὑποκειμέ- 1665 
δὲ ἢ πάθος τῷ διδασκομένυ, ἣ μᾶλλον εἰπεῖν τὴν γένεσιν, καθὼς νων κατηγορέϊ, ὡς ἐν τῷ τε Ἑρμηνείας. (ε. 7) δέδεικῷ, οἷον ἴ 
ἐν τῇ περὶ Ψυχῆς πραγματείᾳ, Ω 5) φησί. ἰά. ἢ, 12 ὃ. 40 τὸ ἀνθριίπν αὶ λευκὸν ἡ “ὁ μυσικόν, ταῦτα ὶ δυνατὸν ἢ διηρημέ- 

466) ὃ τἄλλα, φησίν, ὡς διήρηῦ (τυτέςι ἡ ὺ τὰς ἄλλας κατηγορίας νως ὦ συνημμένως κατηγορεῖοϊς,, ἐπεὶ συμβεβήκασιν Ἴη- τῷ 
1Δ ἃς ἐν ταῖς Κατηγορίαις ἐδίδαξε), δυναῷ ὁ ὁ σοφιζόμενος ἐν παραν- αὐτῷ. ἰά, ἴδ. 

λογισμῷ παραλαμβάνειν, ᾧ “ὃ ποιὸν ὡς πρός τι δεικνύναι ἢ ὠ ὠῴ λέγει ὁ σοφιςὴς “ἀχὶ ὁ τρωγέλαφος μὴ ὃν ἐσ; ὑχὶ ὃ τραττοῖο 
προσὸν ὡς πρός τὶ ἢ “ὃ πρός τι ὡς ποιὸν ἢ “ὃ ποιεῖν πάσχειν. τίθησι γέλαφος δοξαςόν ἐςιν: τὰ μὴ ὃν ἄρα ἕξιν" ὁ συλλογισμὸς ἐν Ἶ 

δὲ τύτυ παράδειγμα τοιῦτρν “ὐχὶ “ὃ ὑγιαίνειν ὠπαρέμφατον : 45 τρίτῳ χήματι, ὲ σόφισμα δὲ παρὰ “ὃ πῇ ὁ ἁπλῶς. ἰά. ἔ.14 ὁ. 
ὑχὶ ὃ τέμνεν ἀπαρέμφατον; “ὃ ὑγιαίνειν ἄρα ᾧ “ὃ τέμνειν τἀὐ- ὁ τρίτος τρόπος τῶν ἐκὺς τῆς λέξεως σοφισμάτων ἐςὶν ὁδοῖο 
τόν" ἀλλὰ ὃ αὶ ὑγιαίνειν πάχειν τί ἐςιν, εἴπερ ἡ ὑγεία διάθε- παρὰ τὴν ἄγνοιαν λεγόμενος, ὃς ὕτω λέγε, ὅτι ὁ εἰδὼς τί ποτέ 3! 
σις σώματος ζῴω ἐν συμμετρίᾳ θερμῶν ᾧ ψυχρῶν ᾧ ξηρῶν ᾧ ἐξιν ἔλεγχος, ὁ περιπεσεῖ τῷ τούτῳ σοφίσματι. ἰὰ, ἢ, 1δ ὃ. 
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167. ἔλεγχός ἐςιν ἐντίφασις τὸ αὐτῷ ᾧ; ἑνός" εἰ 5 μέλλομεν τέρων ̓ Αναλυτικῶν μὴ παρὼ τῶτο ὠνόμασε. γίνε δὲ τῦτο ἐν 

25. ἐλέγξαι ἐν ἡμῖν προσδιαλεγόμενον παρὰ τ εἰκὸς ἐνιφάμενον, ὀφεί- τοῖς δι’ ἀδυνάτυ συλλογισμοῖς, ὅταν αὶ δίχα τῆς ὑποθέσεως ἐδὲν 
λομεν αὐὲν ἑαυτῷ μαχόμενον ἀπελέγχειν κα αὶ τὰ ἐναντία πλρ σῇ ἧττον περαίνης ἃ ἀδύνατον. ἰὰ, ἢ, 17 ὃ. 
νόμενον" τῶτο δ αὶ ἀντίφασις λέγε, ὅταν περὶ τὸ αὐτῶ ἢ ἑνὸξ - ἕἔςι δὲ ὃ λεγόμενον τοιῶτον. λέγει τις ἀληθῶς ὅτι ἡ ἡ ψυχὴ τ 

τὰ ἐναντία λέγοι τις, ἰὶ περὶ ἄλλι ἡ ἄλλε... ὁ λέγων εὐ 5 ἢ ἡ ζωὴ ταὐὲϊν τῷ αἰτίῳ. πειρῶ) ὅν ὁ σοφιςὴς δεικνύναι 

ἄγγελον ἀγαθὸν ἢ ὀδένα δαίμονα ὠγαθόν, ἐκ ἐλέγχει ἂν λέ- ψεῦδος τῶτο, καί φησιν, εἰ ἔςιν ἡ ψυχὴ δὴ ἡ ζωὴ ταὐὸὺν τῷ αἰτίῳ, 

γοντα τὰς ἐναντίας προταίσεις ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης συμψεύ- εἶτα πειρᾶῷ δεικνύναι ἀδύνατόν τι τῶτον “ἐν τρόπον... φαΐ ὃν 

δεὼς" ἀὶ Λ)ὲ' ἐπὶ τῷ αὐτῷ ὑποκειμένυ ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλι ἡ ἄλλυ ὃν πρὸς τῶτο ὅτι καὶ παρὰ τῦτο" ὁ γα παρὰ ὃ λέγειν ἡμᾶς τὴν ψυχὴν 

λόγον συνεπεράνατο. δεὶ δὲ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ τὸ αὐτῦ. ἰὰ. (. 16 ὃ. ἢ τὴν ζωὴν ταὐὸν συνήχθη “ὃ ζῷον ἦ ζῇ γίνεῦ, ἐπεὶ ᾧ τύτυ 

1679 μὲὴ συναριθμωμένυ δέ, φησί, τῷ ἐν ἀρχῆ, τυτέςι μὴ λαμ- 10 μὴ κειμών ἐδὲν ἧττον διὼ τῶν λοιπῶν προτάσεων ἃ ἀδύνατον 
25. βανομώυ τῷ ζητυμώνυ εἰς ἐν λόγον τῆς ἀποδείξεως. ὁ δ δι’ συναχθήσεῷ, ἀλλὰ “ὁ ἀδύνατον συνῆκ) παρὰ ὃ λέγειν σε τὴν ζωὴν 

ἑαυτῶ χρὴ δείκνυδχ, ὃ μὴ δι ἑαυτῶ δῆλον, ὅ ὅτι μηδὲ ἔλεγχος “ὃ ἐναντίαν τῷ θανάτῳ ὄντι 4808: ἡ 75 φθορὰ ὁ τῇ ζωῇ ἐναντία 

τοῦτον. ἔςι δὲ “ὃ τοιῦτον ὅταν ὁ μέσος ὅ ὅρος ὃ: αὐτός τινι τῶν ἐςὶν ἀλλὰ τῷ ἐμψύχῳ σώματι, τὴ δὲ ζωὴ ἡ διάλυσίς ὁ ἐπ ἐναν- 
ἄκρων ληφθῆ, μετοναμαζόμενος μένοι κα ἢ ἄλλως κῷ' τὴν προῷο- τία. ἡ διάλυσις δὲ αὶ ταὐὲν τῇ φθορᾷ" ὸ δ) ἐνάγκη τὼ διαλυό- 
ρὲ ἐκφερόμενος" ζητυμένυ ἡ τῷ εἰ ἀθάνατος ἡ ἡ ψυχή, ὸ ὕτως 45 μενα ἢ ἀπ᾿ ἀλλήλων χωριζόμενα φθερεοχ, ἰδὲ γάρ τις διέλυσε 
εἰπᾶν, ὅτι ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, ἢ ἑτέραν σὺν ταύτη ἐπαγωγεῖν ὶ ἀπ’ ἐπ' ἀλλήλων τὰ ἐξ ἐρῶ ὃ ἐκ σηρῶν νήματα ἀλλήλοις συνημ- 
Ξ; Ἃ ΕΝ ἡλίθιόν ἐςιν. ἰά. 10. αὶ ὶὶ κεκλωσμένα, ἡ δὲ τύτων διάλυσις ἐκ ἤδη γέγονεν αὐτοῖς 

167 εἴρη) δὲ τελεώτερον ἐν τοῖς δυσὶ τῶν Προτέρων ᾿Αναλυτι- ὶὶ αἰτία φθορᾶς... αὸ δὲ “ἐὰν ὅν ἐγκαταριθμηθῆ ἐν τοῖς ἀναγ- 

36. κῶν, αὶ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπικῶν σαφέξατα εἴρη) καίοις ἐρωτήμασι πρὸ τὸ συμπεραίσματος ὲ συμβαῖνον ἀδυνα- 
ὡς ποτοχῶς εἴρη. 1ὰ, {. 16 ὁ. 20 τον" τοιῶτόν ἐςιν" ἐὰν ἐν τοῖς ἀναγκαίοις ἐρωτήμασι, τυτέςι 

161) ὁ παρὰ “ἃ ἑπόμενον ἔλεγχος πέμπτος ἐςὶ τρόπος τῶν ἐκὸς ταῖς παρὰ τῷ ἐρίζοντος λεγομέναις προτάσεσι (ταύτας γδ ἀναγ- 

τῆς λέξεως φαινομένων ἐλέγχων, μέρος δέ ἐςι τῷ παρὰ “ὃ συμ- καῖα λέγει ἐρωτήματα, ἐχ ὅτι ἀνωγκαῖόν τι συνώγυσιν ἀλλ᾽ ὅτι 
δεβιρὸς παραλογισμῶ, ὃς πρῶτόν ἐςι τῶν ἐκὺς τῆς λέξεως σο- τύτων μὴ ληφθώτων ἐκ ἂν συνήχθη “ὃ προκείμενον ἀδύνατον), 
φισμάτων. τῦτο δὲ ἡ αὐὺς ὁ ̓ Αριςοτέλης προϊων ἐῤέῖι. ὠἀμφό- ἐὰν ὧν ἐν ταῖς “τοιαύταις τὸ ἐρίζοντος προταίσεσιν ἐγκαταμιχβὴ 
στεροι ἡ) ὅτοι οἱ σοφισμεὶ ἀπὸ συμβεβιρώτων ὥρμηνῇ, διαφέρω- 25 περὶ αὐτὸ δὴ τάτυ ὑπὸ τῷ σοφιςῦ, πρὸς “ὃ ἐπενεχθῆναι παρ᾽ αὐτῷ 
σιν δὴ ὅτι ὁ παρὰ “ἃ συμβεβιφιὸς ἐκ ἀντιςρέφει τὺς ὅρος ἀλλ’ ὃ συμπέρασμα, ὃ συμβαῖνον ἀδύνατον, τυτέςιν ἡ ψευδὴς πρότα- 
ὑτωσὶ συλλογίζεῦ. “ὁ Ἰξωκράτης ζῷον, “ὃ ζῷον γώνος, ὁ Σξωκρά- σις ἡ αἰτία γινομένη τῷ συμβαίνοντος ἀδυνάτυ (δι᾽ αὐτῆς γ5 
τῆς ἄρα γένος," ὁ δὲ παρὰ ὃ ἑπόμενον ὡς ἀντὶς ρέφοντας λαμβάνει περαίνεῦ “ὁ τοιῶτον ἄτοπον), δόξει πολλαίκις παρὰ τῦτο γίνεθ, ὁ 
τὸς ὅρυς, ᾧ γίνεῦ ὅταν ἡ τὰ μὴ ἀντιςρέφοντα ὡς ἀντιςρέφοντα ἔλεγχος, εἴπερ δὴ ᾧ ἐνταῦθα γέγονε" συγκατεμίχθη δ τοῖς 
λαμβανηῦ" ἐπειδὴ γ5 ἔπε τῷ κλέπτη “ὃ νύκτωρ πλανῶν, 80 ἀναγκαίοις ἐρωτήμασι τ ἡ ζωὴ ἐναντία τῷ θανάτῳ ὄντι φθορᾷ. 
ἀντιςρόφοντες οἱ σοφιςαὶ λέγυσι, ἢ ὁ τω πλανυίμενος κλέ- καὶ γάρ ἐςιν, ὡς εἴρη, ὁ θάνατος φθορὰ ἀλλὰ ἀθυηι ἠάων ὺ 
πτῆς ἐςίν. ἰά, ἴ0. σώματος. ἰὰ. 15. . 

1678 ἃ δὲ “πολλοῖς ̓ὶ ταῦτα ὑπάρχει" ἤγαν ἢ καλλωπίζεδχ, ὺ ἀλλὰ αὶ οἱ ἐρωτῶντες αὐτὸς τῦτο πάχυσυ,, ὥσπερ ἢ δΊ67» 

το  γυκτεπορεῖν- “ὃ δὲ κατηγορύμενον ἐχ ὑπάρχει" ἤγυν “ἃ μοι- Πῶλος τὴν βύλησιν ᾧ τὴν δόκησιν ταὐὲν νομίζων ὡς ἕν ὄντων ὅς 
χὸς ᾧ ὃ κλέπτης, λύσις ἐςίν. κατηγορώμενον δὲ λέγει ἂν μοι- 35 ἠρώτα “ἦν Ἰξωκράτην (διει. θοτρ. Ρ- 466). ἰἀ. ἢ, 18. 
χόν, κατηγορέμενον τῷ καλλωπίζεως, τῷ δὲ νυκὺς βαδίζειν ω) τοιῶτόν τι πεποίηρεε καὶ ὶὶ ὁ Πώλος ἐν τῷ Τοργίᾳ φ. 466), τὰ τὅδο 
κλέπτην, ὑχ ὡς ἀληθῶς κατηγορυμέμων (ὗν δ ὡς ὑκ ἀνάγκη πλείω ὡς ἕν ν ἐρωτήσας ἐν ἸΣωκράτην. ἦν δὲ ἡ ἧ ἐρώτησις τοιαύτη " 

ἐντιςρέφειν) ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ τῶν σοφιςῶν ὡς κατηγορυμένων λαμ- “εἰπέ μοι ὦ ἸΣωκράτες, μ δοκῶσί σοι οἱ ῥήτορες, ὥσπερ ἢ οἱ 

βανομένων. ἰὰ 4.17... τύραννοι, ποιέὲν ἅπαντα ἃ βουλονὮ ᾧ δοκεῖ αὐτοῖς βέλτιςᾳ 
1675 τύτυ τῷ λόγω πολλὰ ἡ ἄλλα τὰ ὁ αἰτιάματα ἐ ἐν τῷ πρώτω 40 εἶναι "ἢ... ἔπ᾽ ἐνίων Κα ὅν, φησί, ἑδόν ἐςιν ἰδεῖν ὅτι δύο τυγ- 
13. νῆἧς δυσιιῆς ̓ Ακροάσεως (ε. 8) εἴρηῦ τῷ ̓Αριςοτέλει, ἀπεδείχθη χάνει τὰ ἐρωτήματα -: . ἔδει δ ὅτως ἐρωτῆσαι, πότερον ἡ γὴ 

δὲ ἢ “ὃ ἡμαρτημένον, ἡ ε σὺν ἀντιθέσει ἀταρῴΆ, ἰά. ἐδ. θάλαττα ἐςιν, . εἶτ᾽ αὖθις πότερον ὁ ὁ ἀἐρανὸς θάλαττά ἐςξιν. ἰὰ, 
1672 εἰσί τινα ἀρχὴν β ἔχοντα μὴ “γεγονότα δέ, καθ᾽ Ἔλχληνας, 18 ὁ. [ 
11. ὃς τὰ πρέμα ὁ ἢ θεῖα σώματα. εἰ γὸν τῦτο ψεῦδος, δῆλον ὡς ὲ δ“ ἢ πάλιν, ὧν τὰ μϑὲ ἐςιν ὠγαθὰ τὰ δὲ ἐκ ὠγαθά, Ω 

ἐδὲ ὃ μὴ ὴ γενόμενον κα ὴὸ ὁ ὸ μὴ ὴ ἀρχὴν ἔχον ταὐταὶ εἰσιν. “ὁ δὲ παρὼ 45 σάντα ἀγαθὰ ἢ ἐκ ὠγαθα;" ᾧ τῦτο  παραζδειγμαί ἐ ἐςι τῷ τὰ πλείω ἦ' 
ἃ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον, ὅταν προσληφθῇ “ὃ ἀναίτιον" ὅτος ὁ τρός ὡς ἣν ἐρωτῶντος " ἔδει γδ ὅτως εἰπεῖν, πότερον ἡ σωφροσιη ὠγα- 
πος ἕκτος ἐςὶ τῶν ἐκὺς τῆς λέξεως παραλογισμῶν. ὃ δὲ ἐνταῦθα θὸν ἢ φαῦλον ᾧ πότερον ἡ ἀκολασία ὠγαθὸν ἢ φαῦλον; ὁ δὲ 
παρὰ “ὃ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον καλεῖ, τῦτο ἐν τοῖς δυσὶ τῶν Προ- μίξας ἀμφότερα ᾧ ὡς περὶ ἑνὸς ἐρωτήσας ἐκ ἄδηλον ὅτι ἀπατή- 
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σει “ὃν ἀποκρινόμενον, εἴγε συνυπαχθεὶς τῇ ἐρωτήσει καταφήσει ἐν ταῖς ἡμετέραις εἰς ἐκεῖνα σχολαῖς, οἱ τῷ τοιύτῳ ἐντυχόντες 
ἢ ἀποφήσει. ἰὰ. 18. ὑπομνήματι γνώσονδ... ἀσάφειαν δὲ τῷ λόγῳ ἐνεποίησε διά 

4684 ποτὲ δὲ συμβήσεῦ ἔλεγχον γενέωςᾳ, ἀληθινὸν προσληφθέν- τε τῷ “ὃν ἐλάττονα ὅρον παραλιπεῖν, εἰ ἢ μὴ πάντη, ὶ διὰ τῷ ἃ 
44. τὼν τινῶν" οἷον εἴ τις ἔροιτο “ὧρά γε ὃ ἐφ᾽ ἑνός, τῶτο ᾧ ἐπὶ πολ- τάδε τι ἐπὶ τῷ συνθέτυ χαβεῖν, ἐπ᾽ ὑσίας μένης λεγόμενον" πᾶσα 

λῶν Γ᾽ ἢ τῶτο λαβων προσλαβοι “ἐπεὶ τυφλόν ἐςι ὃ μὴ ἔχον ὄψιν 5.25 ὁσία τόδε τι σημαίνειν δοκεῖ, δεῖ ὃν καταςῆσαι τὴν λέξιν ἡ 
πεφυκὸς δὲ ἔχειν, ὶ τυφλὰ ἔςαι τὰ μὴ ἔχοντα ὄψιν πεφυκότα ὅτως εἰπεῖν “δ 7) εἰ τύτων ὄντων ἀνώγκη τόδε εἶναι" ἥτοι καὶ δ 
δὲ ἔχεν," ἢ “εἰ λευκόν ἐςι “ἃ ἔχον χρῶμα διακριτυιὸν ὄψεως, κ᾽ εἰ Σξωκράτυς ὄντος λευκόν ἐςι, “ὁ δὲ λευκὸν χρῶμα διακριτοιὸν 
λευκά ἐςι τὰ ἔχοντα χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως." καὶ ἡδὺ ἐπὶ τύτων ὄψεως (ἀντὶ 5) τῷ χρώματος κὶ λευκὸν παρέλαβεν), ἀνώγκη ὧν 
ἐ μία ἐςὶν ἡ ἐρώτησις" “ὁ ἡ ἀρά γε εἰ τυφλόν ἐξι “ὃ μὴ ἔχον “Σωκράτην χρῶμα εἶναι διακριτυοὸν ὄψεως διὰ ὃν ἐπισυναχθέντα 
ὄψιν πεφυκὸς δὲ ἔχειν, ἡ τυφλά ἐςι τὰ μὴ ἔχοντα ὄψιν πεφυ- 10 ψευδὴ συλλογισμόν" τύτυ δ δηλωτικὸν “ὁ “διὰ ὃν συλλογισμόν." 
κότα δὲ ἔχειν; ὑκ ἔςιν ἐν ἐρώτημα. ἰἀ. ἰδ. ἢ ὃ “διὰ ἂν συλλογισμόν" ἀντὶ τῷ διὰ “ὃν φαινόμενον ᾿ὶ εἶναι 

182 “τῶν Ὁ ἐν τῇ λέξει οἱ μέν εἶσι παρὰ “ὃ διττόν" εἶπεν ὅτι συλλογισμόν, μὴ ἔντα δὲ διὰ “ἃ ἀπὸ τῦ συμβεβηκότος συνωγό- 
Ξ5. τῶν παραλογισμῶν ἕκαςος ἀναχθήσεξ εἰς τὴν τὸ ἐλέγχυ ἄγνοιαν, μενον ψεῦδος" αὶ 5 συλλογισμὸς ὁ τοιῶτος διὰ τὸ μηδὲ “ν αὐὸν 

ὶ ἁπλῶς καὶ ἐν ἔφησεν ἀπέλεγχον ᾧὶ τὸς παραλογισμὲς τῷ μὴ ἐκ μέσον ἐν ἀμφοτέραις λαμβανεδχ, ταῖς προτάσεσι, εἰ ἡ τοῖς ἀτέ- 
τῶν κειμένων αὐτὲς συνάγεννς, ὅπερ ᾧ ἐν τῷ διορισμῷ τῷ ἐλέγχυ 15 χνοις συλλογισμὸς ᾧ “ἃ τοιῦτον δοκεῖ... μᾶλλον δὲ οἶμαι “ὦ 
εἴρητο" νῦν δὲ ἢ παρ᾽ ἣν ἕκαςον τῶν μερῶν τῷ ἐλέγχυ γίνεως, τοιῶτον σόφισμα ἀπὸ τῶ Φαίδρυ (ρ. 259) ἡ ἐνταῦθα παρειλῆ- 
τύτυς διδάσκει. ἢ πρότερον ἐν ἐκ τῆς ὁμωνυμίας φησὶ γίνε)ς θαι διὰ “ὃ ἐκεῖσε “ἐν Ἰξωκράτην ὁμόδυλον ἑαυὲν ἀποφαίνειν τῷ 
παρὰ “ὃ μὴ ἣν εἶναι ὃ ὄνομα ἡ “ὁ πρῶγμα, ἢ ἐν ἐκ τῆς ὠμφιβο- κύκνῳ ἵν᾽ ἦ ὁ λόγος ὅτως ἐν δευτέρῳ χήματι ἐκ δύο καταφα- 
λίας" τύτυς γ5 ἐδήλωσε διὰ τῷ “Ἵ τε ὁμωνυμία ἡ ὁ λόγος." ὅτοι τικῶν μερικῶν συναγόμενος “ὁ Σξωχράτης λευκός, ὁ κύκνος λευ- 

τε ἦν ἢ ἡ ὁμοιοχημοσύνη τῆς λέξεως, τυτέςιν οἱ παρὰ “ὃ χῆμα 20 κός, ὁ Σξωκράτης ἄρα κύκνος." ὡἧς εἶναι “ὃ “τῦτο δέ ἐςι λευκόν" 
τῆς λέξεως, ὅτι παρὰ τὴν τῷ ἐλέγχυ ἄγνοιαν γίνονῆ, δῆλον... “ἃ ἴσον τῷ τῶτο δὲ “ὃ λευκὸν κύκνος ἐςΐν. ἢ δεῖ παραλαμβάνειν 
δὲ “σύνηθες “δ “ὃ πάντα ὡς τόδε τι σημαίνειν" περὶ τῆς ἀμφι- ἀντὶ τῷ λευκῦ “ὃν κύκνον. ἰά. Ε, 20. 
βολίας δοκεῖ εἰρῆοχ, αὶ περὶ τὸ παρὰ “ὃ χῆμα τῆς λέξεως παραλο- οἷον ὁ περὶ τὰ μαθηματικὰ ἢ τὼ μυσικὰ ἐπιςήμων, ἀγνοῶν 165 
γισμῶ, ὃν ὁμοιοχημοσύνην, ὡς εἴρη, ἐνταῦθα λέγει" σύνηθες ὃ “ἐν ἀπὸ τῶ συμβεβηκότος συλλογισμὸν ἢ ἔλεγχον, ἀπατηϑή- δ᾽ 
σιγῶντα λέγειν μὴ μόνον “᾽ν σιγῶντα ἀλλὰ ᾧ τὰ σιγώμενα, ἢ 25 σεῦ" ἀπὸ δ τῶν συμβεβηκότων ποιῶν πρὸς τὺς ἐπιςήμονας οἱ 
ὁρῶντα τόν τε ἑρῶντα ᾧ τὰ ὁρώμενα. ἐπήγαγε δὲ τῶτο ἀναμι- ἀνεπιςήμονες τὸς συλλογισμαίς, οἱ δὲ ἐπιςήμονες εἰ τύχωσι μὴ 
μνήσκων τὸ ἔμπροϑεν εἰρημών, ὅτι εἷς τρόπος τῶν παρὰ τὴν δυνάμενοι διαιρεῖν ἢ διακρίνειν ποῖοι οἱ ἀπὸ τῶν καθ᾽ αὐὸ συλλο- 
ὁμωνυμίαν ἢ τὴν ἀμφιβολίαν, ἡ ὅτος ὅταν εἰωθότες ὦμεν ὕτω γισμοὶ ἢ ποῖοι οἱ ἀπὸ τῶν κτ' συμβεβηκός, ἢ ἐρωτώμενοι συγ- 
λέγειν. ἢ ἡ ἀπὸ τῆς συνθέσεως, φησί͵ ἢ τῆς διαιρέσεως ἀπάτη χωρῶσι τὼ ἐρωτηθώτα ἢ ἐλέγχονν, ἢ μὴ συγχωρῶντες ἀλλὰ 
εἰς τὴν τὸ ἐλέγχυ ἄγνοιαν ἀναχθήσεῦ " δεῖ) ἐπὶ τῦ κυρίως ἐλέγχυ 30 τὴν σιωπὴν τιμῶντες ἡ ὅτως συγκατανεύειν τὴ ἐρωτήσει παρὰ 
ἃ αὐὸ δηλθδχ, ἡ χωρὶς ὶ μξ' τῆς συνθέσεως, ὅπερ ἐπὶ τῆς συν- τῶν ἀκυόντων ὑπολαμβανονῦ, διὰ “ἃ τὴν σιωπὴν συγκαταθέσεως 
θέδεως ἡ τῆς διαιρέσεως συμβαίνει, ἀλλ᾽ ἕτερον μέν ἐςι “ὃ χω- εἶναι δηλωτικήν. ἰὰ. ἔ, 21. ; 

εὶς ὑπὸ τῶν ὀνομάτων ἢ ῥημάτων δηλιόμενον, ἕτερον δὲ “ὁ ὑπὸ ἃ δὲ “παρὰ ἡ) τῷ λόγω τὴν ἔλλειψιν ἡ φαντασία γίνε," αὶ 165 
τῆς τύτων συνθέσεως. ἰά. ἔ. 19 ὁ. τῇ δοκεῖν ἐλέγχειν ᾧ ὠπατᾶν καθολικῶς λέλεκἢ, τοιῶτο δέ ἐςι 

466. ὀ ἀνήγαγε ἢ ἐν τοῖς ἄνωθεν εἰρημένοις τὶς παρὰ τὴν λέξιν πα- 35 “ διὰ τύτυ δηλιόμενον, ὅτι πᾶς οἱοσδήποτε παραλογισμὸς ἢ 
3,. ραλογισμὲς εἰς τὴν τὸ ἐλέγχυ ἄγνοιαν, νῦν δὲ ἢ ὃν πρῶτον τῶν πᾶσα φαντασία παραλογισμῶ παρὰ ἔλλειψίν τινα γίνε; τὸ λόγα, 

ἐκὲς τῆς λέξεως ὃν παρὰ ὃ συμβεβηρὸς εἰς τὴν τῷ ἐλέγχυ ἄγνοιαν τυτέςι τῷ ὁρισμῆ τῇ ἐλέγχυ. ἣ λόγυ τῷ συλλογισμῶ φησί, καϑ’ 
ἀνάγει, καί φησιν ὡς ἀπὸ τῷ ὁρισμῶ τὸ συλλογισμῶ φανερὸν γε- ὃν ὁ ἀληθὴς ἔλεγχος γίνε. ἰά. ἴδ. 

νήσεῦ ἡ εἰς τὴν τὸ ἐλέγχυ ἄγνοιαν τῶν τούτων σοφισμάτων οἱ ἥὶ παρὰ ὃ συμβεβεριὸς “ἐφ᾽ ἑνὸς μόνο" λαμβάνον, τυ-- 168) 
ἀναγωγή. ὅτι δὲ ἀπὸ τῷ ὁρισμῶ τὸ συλλογισμῶ εἰς τὴν ῥηθεῖσαν (0 τέςιν ἐφάπαξ, ᾧ ὑκ ἀντιςρέφονἢ " ἐφ᾽ ἑνὸς 75 μόνυ λῆψιν ὸ μὴ 3: 
ἀνάγεῦ τὸ ἐλέγχω ἄγνοιαν, πις ἢ ἐκ τὸ “ὃν συλλογισμὸν ὁρι- ἀντιςρέφειν λέγει, ὡς ἐπὶ τύτυ “ὃ μέλι ξανθόν, “ὃ ξανθὸν χρῶμα, 

σαὼς εἰ δ συλλογισμός ἐςι λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν “ὃ χρῶμα ποιότης, “ὃ μέμ ἄρα ποιότης." ἣ ὃ “ἐφ᾽ ἑνὸς λαβέν" 
τι τῶν κειμένων συμβαίνει, ἐπὶ δὲ τῇ συμβεβηκότος ἐκ ἀπὸ τῶν τοῦτόν ἐςιν ἥ τι τοιῶτον σημαίνει, ὡς ὁ σοφιςὴς “ὃ συμβεβηρὸς 
κειμένων ἕτερόν τι συμβαίνει ἣ συνάγε, ὁ ἀπὸ τῷ συμβεβηκό- ἢ “ὃ ὑποκείμενον ὡς ἐν ἡ ταὐδν λαμβάνει ᾧ μίαν φύτσιν οἴεῇ 
τὸς ἄρα ἐκ ἔςι συλλογισμός, διὸ ἐδ’ ἔλεγχος. .. ὅτι ὶ ὅν ὁ 46 ἑκατέρων" ἐπειδὴ γάρ, φησί, “ἃ μέλι ᾧ “ὃ ξανθὸν ταὐτόν, ἃ δὲ 
ἴλεγχος συλλογισμὸς ἀντιφάσεως, εἴρηταί τε ἡ δέδεοιἢ" ὅτι δὲ ξανθὸν χρῶμα, “ὃ μέμ ἄρα χρῶμα, ᾧ πάλιν ἐπειδὴ “ὃ λευκὸν ' 

᾿ αὶ περὶ ἄλλων τινῶν, αὶ μὴν ἀλλὰ ᾧ περὶ τύτυ ἡ ̓Αριςοτέλης κύκνος, ὁ δὲ κύκνος ὑσία, ἢ “ὃ λευκὸν ἐσία. αὶ ὕτως, ὃ ἐγὼ 
αὐὸὺς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Προτέρων ᾿Αναλυτικῶν εἴρηκε ἡ ἡμὲς εἰμι σὺ ἐκ εἶ, ἄνθρωπος δ᾽ εἰμὶ ἐγώ, σὺ ἄρα ἄνθρωπος ὑκ εἴ. 
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εἱ ὶ ὅν παρὰ ὃ συμβεβηκὸς ἐφ᾽ ἑνὸς μόνω λαμβανονῆ), οἱ δὲ παρὰ ραλογισμαίς) εἰς τὴν τῇ ἐλέγχυ ἄγνοιαν ἄναγονῦ περὶ “ἐν τὸ συλ- 
Ν μὰν ἀὲὶ ἐν πλείοσι, τυτέςιν ἐν ἀντιςροφῇ, οἷόν εἰ ὁ κλέ- λογισμ ὅρον" εἰ γ) συλλογισμός ἐςιν ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἔτε- 
πτὴς νύκτωρ πλανᾷ, ὃ ὁ νύκτωρ πλανώμενος κλέπτης ἐςίν. .«. ρόν τι τῶν κειμένων συμβαίνει, οἱ δὲ παρὰ ἃ συμβεβηκὸς ᾧ ὃ 
ἀλλ᾽ ἴσως ἐρωτήσειέ τις ὅτι διὰ τί ἐκ εἶπεν, οἱ παρὰ δ ἑπόμενον ἑπόμενον ἢ οἱ λοιποὶ ἐκ ἐκ τῶν τεθέντων τῷ ἀποκρινομένῳ τὰ 
ἐεὶ ἐν ἀντιςροφῆ, ἀλλ “ἀεὶ ἐν πλείοσιν," ἣ διότι ἄλλο μώ ἐξι 5 συνωγόμενα συμπεραίνον, δῆρον ὃ ὅτι παρὰ “ἐν τῦ' συλλογισμῶ 
ὰ ΤΕ ὃ κύκνος λευκός, ᾧ ἄλλο “ὃ ζω τὲ λευκὸν κύκνος" ἔρον ταῦτα συνάγασιν. ᾧ εἴη ἂν ἃ “παρὰ “ὃν τῷ συλλογισμῶ 
ἐκείνυ δ᾿ Ὁ ὁ ὃ κύκνος ἐςὶν ὑποκείμενον, “ἃ δὲ λευκὸν κατηγοριίμε- ὅρον" ἴσον τῷ ἀσυλλόγιςοι δέ εἰσιν οἱ ἐκὸς τῆς λέξεως παρα- 
νον, ὅτως δὲ καὶ ὃν ὰ ἔμπαλιν ὑπόκει κα “ὃ λευκόν, κατηγορεῖ ἢ λογισμοί. ἰᾷ, ἢ, 22 ὃ. 
δὰ ὁ κύκνος. οἱ [ὦ ὅν παρὰ ὸ ἀἠνῳνι παραλογισμοὶ τοιῶτοί εἰσι, ἡ ἀπάτη, φησί, γίνε ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων ἡ τῶν ἀμφιβό- 109 
δηλονότι ἀντιςρέφοντες τὸς ὅρως ᾧ ἕτερον προσλαμβάνοντες ᾧ 10 λων (λόγον δ τὴν ἀμφιβολίαν λέγε) διὰ “ὁ μὴ δυναθ διαιρεῖν ὅΣ 
τοῦτοι ὠποτελόμενοι. ὅρα δὲ ἡ “ἃ τῦ ᾿Αριςοτέλως παράδειγμα. ποσαχῶς ὰ πρῶγμα λέγε. 1ά. 1}. 
ἰά. ἔξ. 21 ὃ.. ἐκ ἴσασιν οἱ ἐρωτώμενοι ὅτι ἄλλο σημαίνει ὃ λόγος ἀνιέμε- 169 

(82: “ἃ δὲ “ἢ ὃ ἴσοις γίνεοχ, αὶ “ὁ αὐὸ μέγεθος λαμβάνειν" ὅτι νὸς ἢ ἐήρεμοντίς τυτέςιν ὀξυνόμενος ἢ περισπώμενος" ἐπ᾿ 
5. κα ἕξ παρὰ δ ὃ κόμινέ ἐςι, δῆλον" ἔςι δὲ ἡ “ὃ σέφισμα τόδε τοιῶτον. ἐδενὸς δ ὃ αὐὸ σημαίνει ἐπιτεινόμενος ἀνέμενος, ἣ ἢ μάλιςξα : 

εἰ τὰ “ὃ αὐὺ καὶ ἐν μέγεθος λαμβάνοντα ἴτα ἐςί, ἡὶ τὼ ἴσα γινό- 15 ἐκ ἐπὶ. πολλῶν, ἐπ᾽ ὀλίγων δὲ πάντῃ" Θαλῆς ὃ ὁ Θαλης ὁ 
μενα ὃ αὐὸ μέγεθος καὶ ὺ ἐν λαμβάνωσιν, Σωκράτης δὲ ἢ Θεαίτητος αὐὰ δηλαῖ' ὁὶ ἄμφω Ἂ ὀνόματα κύρια. ἄγνος δὲ ἢ ὡγνός ἢ 
ἴσα ἐςί, ἸΞωκράτης ἄ ἄρα ἢ Θεαίτητος “ἃ μέγεθος ταὐὸν ἡ ἕν ἄργος ἢ ἀργός ἄλλο ᾧ ἄλλο δηλοῖ, ᾧ «εδὸν ἐπὶ πάντων. 
ἐς. ἀλλὰ μὴν ἐκ ἔςι ταὐτόν... ὁμοίως Φπὶὰ ἢὶ ἐπὶ τῶν ἰἀ, ἴ5. 
ἴσων νομέων. γίνε δ ἡ ὁ παραλογισμὸς ὦ ὅτος παρὰ “ὃ ἐπό- τῦτο δὲ εἴρη. διὰ τὰ ἐνεργητυκῶς ἐκφερόμενα παθῶν δὲ 196 
μενον" τὼ Κὶ ἈᾺ ἃ αὐὸ μέγεθος ἢ ἣν λαμβάνοντα ἴσα γίνε, 20 ὄντα σημαντικαί, οἷόν ἐςι “ὁ ὁρῶν, “ἃ ἀκύει καὶ ὃ σὸ μανθάνειν... ἡ ἢ 

ἀληθές, ἃ μὴν ἡὶ τὰ ἴσα γινόμενα “ὃ αὐὸ μέγεθος λαμβάνει. δυνάμενος διαίρεσιν ποιέϊοὶς τῶν ἐνεργείας ᾧ πάθυς σημαντικῶν, 
γίνεῦ δὲ ὁ παραλογισμὸς διὰ ὁ ἐκεῖ κα ὃ αὐὸὺ ἣν μέγεθος ταὐδν ναὶ μὴν ᾧ τῶν ὅσα διαιρώμενα τὶ ἄλλο τι σημαίνει, συντιθέ- 
λέγειν τῷ ὅρῳ. ἰἀ. ἴ8. ὶ μενα δ᾽ ἕτερον, ἐχ ἥκιςα δὲ ἢ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων, ὺ συνιεὶς 

θὰ ἃ δὲ “ὁ 3 αὐὴς ὃ ὅρος ἑνὸς μόνυ ἢ ἁπλῶς τῷ πράγματος" τῶν πολλαχῶς εἶναι λεγομένων “ὃ ἐρωτώμενον, ὁ τοιῶτος υὡς 
δι γοιῶτόν ἐσ, ὅ ὅτι ἢ “ὃ κατηγορόμενον ἕν ὀφελλει εἶναι ἢ “ὃ ὑποκεί- 25 δυνάμενος ἐπὶ πάντων διαίρεσιν ποιεέϊοὶς καὶ ῥᾳδίως ἀπατηθήσεζ, 

μένον ἵν, ᾧ ὁ αὐὸς ὅρος ἀμφοτέρων. ἢ μᾶλλον ὅτως" ὁ αὐτός, ἢ μὴ ἀπατώμενος ἐγγύς ἐςι τῷ θεωρῦντος “ὃ ἀληθές... μά- 

φησίν, ὅρος ἑνὸς μόνυ, τυτέςιν ἣν ᾧ μόνον ὀφείλει εἶναι “ἃ κατη- λιςα δέ, φησί, δύνα συμπείθειν, ἢ ὕτως, μάλιςα δὲ δύναῦ 
γορόμενον, ὁ ἁπλῶς εἰπεῖν ἡ τῇ ὑποκειμένυ" πρῶγμα γάρ, ὡς πείθειν εἰς “ὁ συνεπινεύειν ἡ ὁμολογᾶν τὰς τῶν σοφιςῶν προτά- 
πολλάκις εἴπομεν, “ὃ ὑποκείμενον λέγε. “ἃ δὰ “οἷον ἀνθρώπυ ἡ σεις. ὃ πάλιν ταὐτόν ἐςι τῷ μάλιςα ᾧ ἀπατᾶφχ, συμβαίνει 
ἑνὸς μόνω ἀνθρώπυ" παράδειγμα ἐπήγαγε κατηγορυμένυ ἢ ὑπο- 30 ἡμᾶς διὰ “ὃ νομίζειν ὅτι πᾶν “ὃ κατηγορύμενόν τινος τόδε τί ἐφι ἫΝ 
κειμένυ, ἄνθρωπον Η' λέγων ὃν κατηγορύμενον, ἕνα δὲ μόνον ἐν αὶ ταὐὸν ὑποκειμώῳ. γίνεῦ δὲ τῶτο διὰ “ὃ ἐν ὁμοίῳ αήματι 
ἄνθρωπον “ἐν ὑποκείμενον" εἰ δ κατηγορεῖ. ὁ ἄνθρωπος, καθ᾿ τῷ ἄνθρωπος τῷ ἑνικῷ ἀμφότερα, ὸ »ατηγορύμενον ἢ ὁ ὁ ὑπο- 
ἑνὸς μὸν κατηγορηθήσεῦ τῦ Ἰξωκράτυς, ὁ ΠῚ »' ΣΣωκράτυς ἢ Πλά- κείμενον, σημαίνεδχ, τῦτο δὲ ὑκ ἕξιν ἀληθές, ὡς ἐν ταῖς Κα- 
τωνος ὦ ̓Αλκιβιάδυ. καταχρηςικώτερον δὲ τῷ τούτῳ ἐχρήσατο τηγορίαις (ς. 5) εἴρη. τῷ Κα ἑνὶ ᾧ τῇ πρώτη ὀσίῳ “ὃ τόδε τι 
παραδείγματι. σαφῶς δὲ ὦ αὐὸὲς ὁ ̓Αρισοτέλης τὰ ἑξῆς ὠπαγ- 35 ἁρμόττει" ἄτομον γδ ὦ ν ἀρθμῷ. ὸ δηλόμενέν ἐςιν, ἐπὶ δὲ τῶν 
Ὑθλη: πλὴν ἐν τῇ λέξει τῇ “φανερὸν ὅτι ὺ ὅτος ἐν τῇ τὸ ἐλέγχα δευτέρων ὑσιῶν φαίνεῦ ξ ὅσον τῷ χήματι τῆς προσηγορίας ὅ' ὅτι 

ἀγνοίᾳ" ἃ “ὅτος" περὶ τὸ παραλογισμῆ εἴρηκε τῷ ἐκ τῷ τὰ πλείω τόδε τι σημαίνει, ὅταν εἴση ἄνθρωπον ἣ ζῷον, ὁ μὴν ἀληθές" ἡ 
ἐρωτήματα ἣν ποιεῖν ὡρμημέμι. ἰά. ἔ 22. ὃ δευτέρα ἐσία ὀχ ὡς τόδε τι δείκνυῆ καὶ λέγε, ἀλλ᾽ ὡς τοιόρ- 

194 ἀλλὰ πότε δὴ μὴ δεδωκὼς φαίνεῦ δεδωκέναι; ἢ δηλονότι δὲ, διότι παρὰ ὠσίαν “ἃ ποιόν, ὡς ἐν ἐκείνοις εἴρη, ἀφορίζει. 
18. ὅγαν ἃ ἴσως ἢ ὃ τρίπον τ τινὰ ἢ “ὃ ἔξω ἐν ταῖς ἀ ἐποκρίσεσι προσεπι- ἀ0 ἰὰ, ἢ, 28. 
φθέγγηϑ, οἷον εἴ τις ἤρετο ἀρά γε ὁ τῦτον ᾧ τῦτον τύπτων εἶμαι δὲ μὴ ἐπὶ πάντων ἁπλῶς τῶν παρὰ τὴν ὁμοιότητα ἀπ 
ἄνθρωπον τύπτει: ὁ δὲ ἀποκρινόμενος φῇ ἴσως ἣ ὅτι τρόπον λέξεως εἰπεῖν τῦτο, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνων μόνων ἐφ᾽ ὧν διὰ τὴ ὁμοιέ- ὅδ 
τοὰ ἢ ϊ ὅτι ἔξω, ἐκ τῷ λόγυ ἃ  φαίνεῦ δεδωκέψαι, ὐ δέδωκε δέ, τητα τὰς καθόλυ ἐσίας τὰς αὐτὰς εἶναι τῷ ἀριθμῷ ταῖς μεριεῖς 

ὅτω ᾧ Πρωταγόρας θύραν ἢ ὸ ὁ ἄλλοι πολλοὶ τὰς ἀποκρίσεις συνόγεν πειρῶν" διὼ τῶτο γδ εἶπε “διὸ ἡ τῶν παρὰ τὴν λέξιν 
φαίνον:) ποοίμενοι" “ὁ )5 ἴσως ἢ ὃ ἔξω καὶ ὺ τὰ ὲ τοιαῦτα αὶ δοκῶσιν εἶναι 46 ὅτος ὁ τρόπος θετέος" ὁ “ὃ καθόλω ἐν τῷ μερυκῷ ταὐὸν συνώγων 
συγχωρῦντων ἀλλὰ μὴ ἀρεσκόμενων τῇ ἐρωτήσει. ἰά, 15. διὰ τὴν τῆς λέξεως ὁμοιότητα, ὡς εἰ ἔλεγεν, κα μόνον τὸς ἤδη 

1694 ὼ οἱ αὶ Κὶ παρὰ τὴν λέξιν ὅτως ἀνώγονἢ εἰς τὴν τὸ ἐλέγχυ ῥηθώτας ἀλλὰ ἡ τὺς τὰ καθόλω τοῖς μερυκοῖς τὰ αὐτὰ σνναΐγογ- 

᾿ ἄγνοιαν, οἱ δ᾽ ἄλλοι (ἄλλυς δὲ λέγει τὺς ὠνὺς τῆς Μέξεως πα-͵ τας δι τὴν τῆς λέξεως ὁμοιότητα ταῖς παρὰ τὴν λέξιν ἀπάταις 

͵ 



8)0..ὃϑὃ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΙΚΟΥ͂Σ ΕΛΕΓΧΟΥ͂Σ. 

συντάττει. εἰπιὸν δὲ ὅτι ᾧ τῦτον “ὃν τρόπον ἐν τοῖς παρὰ τὴν λέ- 
ἕιν θετέον, αἰτίας τύτυ δύο ἐπήγαγε. ἰᾷ. 15. 

48) νγὺν ἡ περὶ τῶν ἐκὺς τῆς λέξεως ἑπτὰ παραλογισμῶν, πῶς 
5. συμβαίνει ἡμᾶς ἡ ἀπὸ τύτων ἀπατᾶν, διέξεισι, καί φησιν 

τίαν περὶ τῶν παρὰ “ὃ συμβεβηκὸς παραλογισμῶν ὃ μὴ δύναθχ, 5. “ὃ συμβεβηκός, ὡς δέδεωκ, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν γίνεῆ. 
κρίνειν “ὁ ταὐδν ἢ “ὃ ἕτερον ἢ ἦν ἢ πολλά... “ὃ δὲ “μηδὲ τοῖς 
ποίοις τῶν κατηγορημάτων πάντα ταὐτὰ αὶ τῷ πρώγματι συμ- 
βέβιμεν" ἴσον ἐςὶ τῷ ποίοις τῶν κατηγορυμένων παντα ταὐτὰ ἢ 
τοῖς ὑποκειμένοις συμβεβηκέναι, ὡς εἶναι τοιῶτον “ἃ λεγόμενον" 

γει, ἢ ὁ ἀπὲ τῷ συμβεβηκότος ψεῦδός τι συλλογιζόμενος περὶ 
τὸ μόριον τῷ ἀληθινῶᾶ συλλογισμῦ τῶτο συλλογίζε;. ἐκ τῶν καθ᾽ 
αὐὸ ὑπαρχόντων ὁ ἀληθὴς συλλογισμός, ἀλλ᾽ ἐκ ἀπὸ συμβεβη»- 
κότων. ἀλλὰ μὴν ἡ ὁ παρὰ “ὃ ἑπόμενον, ὅςις μόρων ἐςι τῷ παρὰ 

ὃ μὴ ἐπὶ τῷ πράγματος." ἢ ὁ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν τρόπος 
σοφιςικός" τῦτον γ) δηλοῖ λέγων ὃ “μὴ ἐπὶ τὸ πράγματος ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῷ λόγυ συμβαίνειν, διότι ἃ ἔςι “γῶντα λέγειν ὁκ 

ἐπὶ τῷ πράγματος ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ λόγυ συμβαίνει, κα κ᾿ ὅτος δηλονότι 

ἐν τοῖς περὶ “ἃ συμβεβηκὸς παραλογισμοῖς. γίνεδ ἡ ἀπάτη παρὰ ὲ δ 1 παρὰ “ὃ μόριόν ἐςι τὸ ἀληθινῷ λόγαυ. ὁ παρὰ ὲ ὃ πῇ ἡ ἁπλῶς 
μὴ δύναοχ, διαιρεῖν “ὃ ταὐὸν καὶ ὺ ὰ ἕτερον ἡ ἐν ἡ πολλά, κα ᾿: παρὰ 
ὲ μὴ ὶ δύνα, διακρίνειν 1 ποῖα τῶν κατηγορυμένων πάντα ὅσα κατ᾽ 
αὐτῶν λέγε, δύνα ᾧ »π' τῶν ὑποκειμώων λέγεως. ἐπεὶ δέ, 

ὡς δάδεικἢ, μέρη τῶν παρὰ ὃ συμβεβιρὸς οἱ παρὰ “ἃ ἑπόμενον, 

παρὰ “ὃ μόριόν ἐσι τῷ ἐλέγχυ" τῶτο δ σημαίνει διὰ τὸ “εἶτ᾽ 
ἀντὶ τῷ καθόλυ τὴν ἀντίφασιν," δ αὶ καὶ καθόλν τέθεικεν ἀντὶ τὸ 
ἁπλῶς, τὴν ἀντίφασιν δὲ ἀντι τῷ πῆ. ἰὰ, {. 25. 

ἐν τῷ “ἄπειροι γδ ἴσως αἱ ἐπιχῆμει "ἃ ἴσως" εἶπε κτ' τ. 

ὁμοίως ἔχει ἢ ἐπὶ τῶν παρὰ “ὁ ἑπόμενον παραλογισμῶν. ἰὰ. 15 αὐτῷ δόξαν" ἀϊδίυ δ ὄντος κατ᾽ αὐὸν τῷ κόσμωι, ὡς ἐν τῷ περὶ ὁ 
ἔ. 28 ὁ. 

492. “ὃ δὲ “ἡαρ᾽ ὅσα γίνον; οἱ φαινόμενοι" ἴσον ἐςὶ τῷ δι᾽ ἔχα, 
418. 1ὰ, ἢ. 24. 

4695 μόνον ὗν φησὶ ὃν φαινόμενον συλλογισμὸν γίνεονς, περὶ 

Οὐρανθ αὐτῷ δέδεικἢ), ἐπ᾽ ἄπειρον ᾧὶ αἱ ἐπιςῆμαι αὐξηθήσονῇ. 

Ἰά. ἢ, 26 ὁ. 
ψευδεῖς δὲ ἐλέγχως ὁ ὁ τὺς σοφιςοεές φησιν ἐνταῦθα ἀλώιπ, 

τὸς δυκῶντας ἃ ἢ ἕἶναι ἀπὸ τῶν οἰκείων ἀρχῶν τῆς ἐπιςήμης περὶ δ᾿ 
22. τὺς εἰρημένυς δας, ἀλλὰ ἢ “ἐν ὄντα μέν, φαινόμενον δὲ οἰκεῖον 20 ἧς “ὃν λόγον ποιῶν), μὴ ὄντας δέ... μένον δὲ τὰς μὴ ἀπὸ 
᾽: πράγματος, μὴ ὄντα δὲ οἰκεῖον. τῶτο δ δεῖ προσυπακύειν. τῶν ἀρχῶν ἁρμημέυς τῆς ἐπιςήμης ὑφ᾽ ἥν ἐςι “ὃ πρόβλημα, 
ὅτος δέ ἐςιν ὁ ὑγιῶς ἃ συλλογιζόμενος μὴ κ' ἃ πρᾶγμα δέ, δοκῶντας δὲ εἶναι, ψευδεῖς ἐλέγχυς φησίν, ἀλλὰ ἢ τὸς ἐκ τῶν 
ὅπερ αὶ τῆς σοφιςοιῆς λέγει εἶναι ἀλλὰ τῆς πειραςικῆς. ἰὰ. ἴδ, 

105 ὃ ( διαλεκτικὸς ᾧ πειραςικὸς δῆλον ποιῶσι “ἐν ἀποκρινόμενον 
26. ᾿ ὡς ὠγνοεῖ, διὰ “ὃ τὰ συμπεράσματα συνάγειν ἐκ τῶν δοκύντων 25 

ἢ συγκεχωρημώων τῷ ἀποκρινομέῳ. ἔχομεν δὲ τύτων πολλὴν 
ἀφθονίαν, ὡς ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ ἢ Τοργίᾳ ἢ τοῖς ἄλλοις διαλό- 

γοις τῷ Πλάτωνος, ἐν οἷς μξ' τῶν σοφιςῶν ὠγωνίζεῦ, ὁ δὲ σο- 
φιςοιός, ἂν συλλογίζη τὴν ἀντίφασιν, ὶ ποιεῖ δῆλον εἰ ἀγνοεῖ 

οἰκείων Κα τῆς ἐπιςήμης ἀρχῶν, κατά τι δὲ παραλογιζομένυς, 

εἷά εἰσι τὰ τῷ Εὐκλείδν ψευδογραφήματα. 1ὰ, 1}. 
τ “πρὸς τὴν διανοιαν" ἀντὶ τῷ “περὶ τὴν διάνοιαν" εἴληπ. τὴ 

ἰά. ἃ 26 δ. 

ὰ «μὴ πρὸς τὴν ΓΡᾺΡΝ διειλέχθαι τί, φησίν, ἄλλο ἐςὶν ἦττον 
ὅταν μὴ χρὴ ὁ ἐρωτὰν τῷ ὀνόματι, ἐφ᾿ ᾧ ὗ οἰόμενος ἐρωτᾶδχ, ὁ ̓δ 
ἐρωτώμενος ἔδωκε τὴν ἀπόκρισιν; τῶτο γάρ ἐςι “ὃ τῆς λέξεως 

ὃ ἀποκρινόμενος. ἰὰ, ἴδ. 30 καταζλληον. . ὅτως ἔμπαλιν πρὸς τὴν διανοιάν ἐςι συλλογιζό- 
1692 “ὃ ἢ μὴ ἐρωτηθεὶς οἴεἢ δεδωκέναι, κἂν ἐρωτηθεὶς θείη" μενος, ὅταν χρὴ τῷ ἐνέματι ,' τὸ πράγματος ὃ διανούμενος 

34. τυτέςιν ὅπερ ἐν τῇ οἰκείᾳ διανοίᾳ καλῶς ἡρωτῆοχ, ἐνόμισε κα ἢ ὡς κατέφησεν ὃ ἐρωτηθείς- ὃ ἡ αὐὲς' ἐδήλωσε διὰ τῷ “ἃ δὲ πρὸς 
ἀληθὴ συνίνευσε, κᾶν ἐρωτηθῆ, ἐδεδώκει ἄν, πλήν, φησίν, ἐπί τὴν διάνοιαν, δ΄ ὅταν ἐφ᾽ ᾧ ἡ δέδωκε διανοηθείς." διανοηθέντα, δὲ λέ- 
τίνων, οἷον ἐν τοῖς περὶ τὴν λέξιν ὼ “ὃν σολοικισμὸν ἐκ ἄφωνοι γει ὃν ἀποκρινόμενον" εἰ γὃ μὴ πρὸς τὴν διάνοιάν ἐςι ὃ μὴ ὴ χρῆν, 
διατελῶσιν οἱ ὠπορρινάμενοι “ἂν λόγον συμπεράναντος τῷ σοφιςῦ, 35 ἐφ᾽ ᾧ δέδωκε, “ὃ χρῆακ, ἐφ᾽ ᾧ δέδωκε πρὸς τῆν διάνμαν εἴ εἴη ἄν. 
ἀλλὰ προσερωτῶσι “ὃ ἐνδεὲς ἢ “ὁ ψεῦδος ἐμφανίζυσν. 1ὰ, εἰ δὲ ταῦτα ἀληθῆ, ἄταπον δ ὑπολάμβάνεν ἄλλες Κα εἶναι πρὸς 
Ε, 24. ). ᾿ τὔνομαλόγυς, ἑτέρυς δὲ περὶ τὴν διάνοιαν. ἰΑ. 18. 

405 ἐλλείψαντός τινος μορία τῶν τῷ ἀληθινῷ συλλογισμῦ σοφι- ὑπόθεσις “ὃν Παρμενίδην ἣν ἡγείμενον σημαίφειν δὰ ἃ σιτος 
1: φιιὸς φανείη ἂν ἔλεγχος. συνίςησι τῶτο διὰ τῆς ἐπαγωγῆς, ὁμοίως δὲ ἔχειν τύτῳ ᾧ ὃν αὐτῷ ζηλωτὴν Ζήνωνα. ὁ ἦν Πιαρ- ᾿ 

λέγων “οἷον ὁ παρὰ “ὃ μὴ συμβαῖνον διὰ “ἂν λόγον ἢ ὁ εἰς “ὃ 40 μενίδης ἐρωτῶν “ὃν Ζήνωνα εἰ ἐν ὁ ὄν, τύτυ καταφήσαντος ἢ 
ἀδύνατον" “ἃ δὲ λεγόμενόν ἐςι δυνάμει τοιῶτον" ἐπεὶ συλλο- ὁμολογήσαντος, ἐκ ἂν ἐπ᾽ ἄλλυ τινὸς ἐκεῖνος μεταγώγοι ἀλλὰ 
γισμός ἐςι λόγος συνάγων ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐκ τῶν κειμέ- πρὸς ἄρον, θΝ πρὸς τὴν διάνοιαν τῇ ἀποκρινομένυ ἔςαι διεν-᾿ 
νων, ὁ “ὃ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον τῇ συνηγμένα ἀδυνάτυ λαβὼν λεγμώνος. 
δῆλον ὅτι παρὰ “ὃ μόριον τῷ συλλογισμῶ “ὃ ψεῦδος συνήγωγεν. ὲ τλῆ; λαϑ ἐςιν" δῆλον ὅ ὅτι κα “ΩΣ τὴν διανοιαν ἀλλὰ το 
ἔςι δὲ “ὃ κατάλληλον τῆς λέξεως τοιῦτον" ὁ εἰς “ὃ ὠδύνατον δο- 45 πρὸς τὄνομα διέλεκῷ, τῦτο εἰπὼν ἐπιφέρει, δ δ πρὸς τὔνομα ἘΣ 
κῶν ἄγειν ὖ λόγον Ὑνεῦ παρὰ “ὃ μὴ συμβαῖνιν διὼ σὸν λόγον ἢ ᾧ μὴ πρὸς τὴν διάνοιαν διειλέχθαι πρῶτον ᾧ περὶ τὸς τουΐτυς 
παρὰ “ὃ ἃ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον λαβεῖν. ὁμοίως δὲ ἢ ὁ τὰς δύο ἐρω- ἐςὶ λόγυς, δυνάμει τάδε λέγων, ὡς ψεῦδός ἐςι “ὃ λέγειν ὅτι 
τήσεις μίαν ποιῶν περὶ “ἐν ὁρισμὸν τῆς προτάσεως ψεῦδος συνά- πάντες οἱ παραλογισμοὶ εἰς “ὁ πρὸς τὔνομα περὶ τὴν διάνοιαν 



α..22. οἵἴκεν αὠζξον ΩΝ σἘγυγῷ τᾷ λα γνίζαιι. ὅν: δ σι οι ἊΝ ΨΥΨΥΑΝ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΙΚΟΥΣ ἘΛΕΓΧΟΥΣ, τ 80 

ἐνγονδ" πρῶτον Ξ δ περὶ τὸς τραΐτως ἐςὶ λόγυς ὅσοι πλείω ἐν τῷ συμπεράσματι... ἀλλὰ ᾧ ὁ λέγων “τὼ ἔπη κύκλος, ὁ 
σημαύνσο" ὅτοι δ᾽ ἂν εἶεν οἱ ὁμώνυμοι ὺ ἀμφίβολα, οἱ δ᾽ ἄλλοι κύκλος χῆμα, τὰ ἔπη χῆμα" ἐν τῷ συμπεράσματι μόνῳ ἔχει “ἃ 
ἀχί' “εἶτα περὶ ἐντινὸν ἐςί," λέγων “ ὁντινῶν" ἐν ὀτοπτα ἢ αἴτιον. ΑἸεχ. ἢ, 27 ὁ. 

ἀποκρινόμενον" ἐνδέχεῦ δ τῷ λόγυ ἣ τῆς λέξεως μὴ πλείω ση- πάλιν ἐπὶ ὃ προκεΐμενον᾽ ἐπανῆλθε, ὺ ἜΝ μὴ ἕτερον τ7ι6 
Μμαίνοντος ἐν ἐρωτῶντα. ἢ ὃν ἀποκρινόμενον εἶεν, πλείω σημαί- 5 εἶναι “ὃ πρὸς τὔνομα ὺ πρὸς τὴν διάνοιαν σὺ εἰκ ἀλλ᾽, ὡς 
γεν. ἢ ἔξαι τότε ὁκ ἐν τῷ λόγῳ ὃ παρὰ τὴν διάνοιαν ἢ πρὸς δέδεικ), ταὐτόν, καί φησιν ἐρωτῶν, πότερον οἱ ἐν τοῖς ἐμὰν: 
τὄνομα ἀλλ᾽ ἐν τῷ “ἐν ἀποκρινόμενον ἔχεν πως πρὸς τὰ δεδο- μπὰ σοφιςικοὶ λόγοι καὶ ὃ ἀπατητοιοί (μαθήματα λέγων ἀριθμητι- 
μένα. ὅτι δὲ “ὃ “περὶ ἐντινῶν" τῦτο σημαίνει, δῆλον ἐκ τῦ ἐπα- κὴν Ὑειωμετρίαν κα ἢ τὰ συγγενὴ ταύταις), πότερον οἱ ἐν τοῖς μα- 

Ὑομένυ. ἰά. 15. ᾿ θήμασι πρὸς μι διανοιάν εἰσι͵ τυτέςι Ψ' διανοιαίν εἰσι τῷ ἰρωτω- 
102 . εἰ δὲ εὑρεθῶσί τινες, ὡς δειχθήσεῦ, μὴ ὄντες πρὸς τὄνομα, 1 μένει κα ὃ ἐρωτήσας ἐἀποκρίνεῦ λέγών "ἢ ἢ ὃ, δηλῶν διὰ τύτυ ὅτι καὶ 

ἌΣ τοι ὑδὲ πρὸς τὴν διάνοιαν ἔσον). καὶ ἔσονταί τινες παραλογισμοὶ Ψ' τὴν ἐκείνω διάνοιαν, ὡς ἴσυ ὄντος τὸ “ἢ ὅ" τῷ δῆλον ὅτι περὶ 
τῆς παρίσης ἔξω πίπτοντες μεθόδυ. ἰὰ. ἔ, 27. ; τὴν διάνοιαίν εἰσι τῷ ἀποκρινομένα. -. ἰςέον δὲ ὅτι ἐφ᾽ ἑκάςης 

“Ὁ: ὀ ἐῴ“Ὅὅσοι συλλογισμοί εἰσι παρὰ “ὃ πλεοναχῶς," τυτέςιν ὅσοι τῶν αὐτῶ ἐρωτήσεων “ὃ “ἢ δ᾽ ὡς ΠΕΎΜΗ ἐςι ἡ οἱονεὶ ἀπόφα-᾿ 
35. ἐκ εἰσὶ τῶν πλεοναχῶς τισὶ χρωμένων, ἀλλ᾽ ἐκτός εἰσι τότῶν, σις ἢ ἀπάρνησις, ἀντὶ τῷ οὐ ον ὅτι ἐκ ἔςι πρὸς τὴν διάνοιαν. 

ὡς ἐπὶ τῶ ὦ “Σωκράτης χάθη), ὁ καθήμενος δύνα βαδίζειν, ὁ 15 1ά. ἔ, 28. 

ἸΞωκράτης ἄ ἄρα β βαδίζει. ̓ ὅτοι ἐκ ἐκ τῶν πλεοναχῶς ἀλλ᾽ ἐκ τῶν τὴν δὲ λέξιν τὴν “ἔτι εἰ πολλὰ ἕ σημαίνει τὄνομα, ὃ δὲ μὴ 1714 
παρὰ “ὃ πλεοναχῶς, ὥςε ὑδὴ πρὸς τόνομα ἔσονῦ ἐδὲ πρὸς τὴν διά- νοεῖ μηδ᾽ οἴεταί πως, ὅτορ, ̓ πρὸς τὴ διάνοιαν διείλεκἢ" τριχῶς ἷ 
χοιαν. “ἃ δὲ “τύτων εἰσί τινες οἱ παρὰ τὔνομα" ταὐτόν ἐςι τῷ εν ἐκλαβεέν. καθ᾽ ἕνα Κ τρόπον ὅτως. εἰ τῷ ὀνόματος διττῦ 
τύτων εἰσί τινες οἱ μὴ πρὸς τὔνομα ὄντες. πῶς ὃν ἀναχθήσον ὄντος μὴ νοεῖ τῦτο ὁ με μι, πῶς ὅτος ἠπάτην, κῷ' διά- 
ὅται εἰς “ὁ παρὰ τὴν διάνοιαν; ὁ μόνον γάρ, φησίν, ἄτοπόν ἐς! “ὃ 20 νοιαν ἢ ὅ; ἡ πρὸς τῦτο λύσις, καὶ πρὸς τὴν διάνοιαν ἤγυν ὁ κῷ' τὴν 
τὸς τρισκαίδεκα τρόπυς λέγεν πρὸς τὄνομα, ἀλλ᾽ ἐδὲ αὐτὺς τις διάνοιαν. ἣ κατ᾽ ἐρώτησιν ἀναγνωφέον ὺ ὑπερβατῶς ὅτως" ἄρά 

παρὰ τὴ λέξιν ἐξ εἰς τὺς παρὰ τὄνομα ἀνάγειν χρεών. 14. 18. γε ὗτος πρὸς τὴν διάνοιαν διείλεκἢ ; ἢ ὅτως ἐπακτέον ὡς ἀρνητι- 
12 ᾧ δοκεῖ ἐκ τύτυ ὁ ᾿Αριοτέλης ὅ' ὅτι πρός τινας ἀντιλέγει | κόν τε ὶ ἀποφατικὸν “ὁ ὅ᾽ σύνηθες γδ αὐτῷ τῦτο, ὡς ᾧ ἐν τῇ 

γράψαντας ἢ αὐτὸς πρωγματείας περὶ τῶν σοφιςικῶν ἐλέγχων. ὶ Φυσικῇ ᾿Αχροάσει (ρ. 185 α 18) εἶπεν “ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ φύσεως 
Ρ ἴῃ πιλγρίῃθ. Κ᾿ ὅ, φυσικὰς δὲ ἀπορίας συμβαίνει λέγειν αὐτοῖς." ἢ ἦν ὅτω 

1.  ἔςιν ὁ σοφιςικὸς ἔλεγχος φαινόμενος οὐλλνν δ ΝΗ τν λὲν ἀναγνωςέον ἢ Ἶ ἀποφαντοιῦς ὧδε “ἔτι εἰ πολλὰ Κὶ ση- 
σεως" διὸ ἀῤ ἦ φαινόμενος ἔλεγχος (ὅτω 7) συντακτέον “ὁ χω- μαίνει τὔνομα, ὁ δὲ μὴ νοεϊ μηδ᾽ οἴεταί πως; ἢ σίξαντας δἰ Δὲ 
βίον), τυτέςιν εἰ μέλλει φαινόμενος ἔλεγχος ᾧ σοφιςικὸς συλλο- γαγεῖν “ὅτος ὁ πρὸς τὴν διάνοιαν διείλεκἢ" ὡς ἴσον τῷ πάντως 
γισμὸς γενήσεον,, δεῖ “ὃ αἴτιον τῆς ἀπάτης ἡ τὸ ψεύδυς ἢ ἐν τῷ ὁ τοιῶτος δῆλός ἐςιν ὅτι ὁ πρὸς τὴν διάνοιαν διείλεκἢ ἀλλὰ παρὰ 

συλλογισμῷ, τυτέςιν ἐν τῷ συμπεράσματι, εἶναι, ἢ ἐν τῇ ὠντι- 30 τὴν διάνοιαν. ἀλλὰ μὴ ᾧ τῦτο ἢ πρὸς τὄνομα ἐςιν" ταὐὸν ἄρα 

φάσει, τυτέξι τῇ τῆς ἀντιφάσεως ἐρωτήσει" προσκεϊοὶς δ δὲ ἐν ἃ πρὸς τόνομα ὃ ἃ παρὼ τὴν διανοιαν. 1ὰ, 18. 
τὴ ἐρωτήσει τὴν ἀντίφασιν, οἷον ὧρα ἔσι σιγῶντα, λέγειν ἣ ὅ; τίς δὲ ἡ κ΄ διαίρεσιν ἐρώτησις ὶ πῶς εἰσαχθήσεϊ, σαφῶς τις 

ποτὰ δὲ ἐν ὠμφοῖν, ᾧ ἐν τῇ ἀντιφάσει ἢ ἐν τῷ συμπεράσματι. πάθον φησὶν “εἶτ᾽ ἐρωτήσειέ τις εἰ ἔςι σιγῶντα λέγειν αὶ ὅ, ἢ 5 
ἐν Κὶ ἦν τῇ ἀντιφάσει ὶ ὁκ ἐν τῷ συμπεράσματι “ὃ τῆς ἀπάτης ἔςι Κα ὡς ὅ, ἔςι δ᾽ ὡς ναί;" τοῶτόν τι διὰ τύτων παριςῶν, ὡς ὁ 
πων ἐςιν, ὡς ἐπὶ τῦδε" ἄρ᾽ ἔςι σιγῶντα λέγειν ἢ ὅ, ἐδαμῶς. 35 διαλεκτικῶς ἐρωτῶν Π] προύγα τὴν ἐρώτησιν ϑτως ὡς ἄρ᾽ ἔςι σι- 
τί δέ, ὅταν ξύλον λέγης καὶ λίθυς ᾧ σίδηρα, αὶ σιγῶντα λέγειςς γῶντα λέγεν ἢ ἢ ὅ, ἀλλὰ Ψ τόνδε “ὃν τρόπον, ὦ ἄρα ἔςι συγῶντα 
ναί. ἔςιν ἄρα ξύλα ᾧ λίθῳς ἢ σίδηρα λέγειν, τυτέςιν ἄρα σι- λέγειν ἢ ἐκ ἔςιν ἂν ἔσι ἅ' ὡς ἔξω ἔςι δ᾽ ὡς ἐκ ἔςιν; τυτέςιν ἄρ 

γῶντα λέγειν. “ὁ Τὶ ἦν σόφισμα τοιῦτον, “ὃ δὲ αἴτιον τῆς ἀπά- ἔςι λέγειν σιγῶντα; ἣ ἁπλῶς (δ ὁ συγῶν αὶ λέγει, τρόπον δέ τινα 
τῆς ὑκ ἐν τῷ συμπεράσματι (ἀληθὲς γάρ ἐ ἐςιν" λέγομεν δ ᾧ ἔςι λέγειν “ὃν σιγῶντα, τρόπον δέ τινα ὄ, τυτέςιν τὶ τὶ Κα κέ- 

ξύλα ἢ ηδως, ἅπερ ἐςὶ σιγῶντα), ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἢ ἀντιφάσει, τῇ τῆς 40 γε ὁ σιγῶν, »ζ' τὶ δὲ ὅ. φησὶν ὄν πρὸς τῶτο ὁ ̓ Αριςοτέλης 

ἀντιφάσεως φημι ἐρωτήσει, ἥτις εἶχε “ὃ διττόν" ὁ γδ ἄρ᾽ ἔξι ὡς κἂν Ψ' διαίρεσιν ἡ ἐρώτησις γένη, οἱ συναχθησόμενοι παν. 
σιγῶντα λέγειν; δηλοῖ δὴ ὺ ἐν σιγῶντα ἢ τὰ σιγώμενα. ἦ ὅτως. λόγοι εἰς ἃ ὺ πρώην ἀνήγοντο, αὶ παλιν ἐς ταὐτὰ ἀναχθήσονῇ, 
ἄρ᾽ ἔςι λέγετε σιγᾶν; ὁ δῆτα. τί δέ, ὅταν σιγᾷς, αὶ πάντα εἴτε “ἃ πρὸς τὔνομα ἢ πρὸς τὺ διανοιαν, ὅπερ ἐδείχθη ταὐτόν. « . 
Ἀδὰ ἐκῦν τὰ λέγοντα σιγᾷς" ἐκ τῶν πάντων γάρ εἰσιν. ἕςιν «τὴν λέξιν τὴν “ἄρα αὶ πρὸς τὴν διανοιαν διείλεκἢ" ὀξυτόνως. ἀνογι- 
ἄρα λέγοντα σιγᾶν. ἐνταῦθα ἡ) λέγοντα τὰ λεγόμενα ἔλαβεν ὁ ̓ ω νυΐσκειν δεῖ ἢ κ' ἀπόφασιν ἀλλ ἐχὶ κατ ̓ἐρώτησιν. ἵνα ἦν συν- 
ἐρωτῶν, ὁ δὲ ἀποκρινόμενος ἐπὶ τῷ λέγοντος ἔδωκε. ὃ ὅτος αὶ τόμως ἐρῶῦμεν, τῦτ ̓ ἔφω ὅ ὃ φησιν, ὡς εἰ ὁ ψ' διαίρεσιν. καθ᾽ ὑμᾶς 
ὃ παραλογισμὸς ὡς ᾧ ὁ πρὸ αὐτῶ ἐν τῇ ἀντιφάσει ἔχει ὃ αἴτιον, ἡ ἐρωτησις γένοιτο, ἣν δὴ ἢ προλαβόντες εἰρήκαμεν, ᾧ τῆς διαι- 
ὁ δὶ “ἃ μὴ ἔχει τις, δοίη ἄν:" ἐν ἀμφοῖν, καὶ ὴ ἐν τῇ ἀντιφάσει ᾧ ρέσεως γενομένης ὁ ἢ ἴ ἀποκρινόμενος εἴπῃ μηδαμῶς λέγειν ὃν 

οᾳ 

» 
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σιγῶντα ἤγιν δ᾽ ὅλως, ὁ δ᾽ ἐρωτῶν συμπερανεῖ σὲ κι αὐτόν, τῶν μονάδων μιᾷ ἑκάςη τῶν δυάδων ὅ. εἴτις ἦν ὕτω, φήσυσα 
ἄρ᾽ καὶ κῷ' διάνοιαν τῷ ᾿ ̓̓ἀποχρϑο είν διείλεκ ἢ, ἡ "ἄρα" ἐκεῖνοι, τὴν ἐρώτησιν ποιήσεῦ, κῷὶ διαίρεσιν ἠρώτησε, καίτοι μήτε 
συμσερασματεκόν. καίτοι ὅτος ὁ λόγος, τυτέςιν ὁ Κ1}} τὴν δά τῶν μονάδων μήτε τῶν δυάδων πλεοναχῶς λεγομένων. ἰὰ. ἰδ. 
γοιαν, ἡ παρὰ τὔνομα ἐςίν" ὅτε δ ἡ αὐτὴ διάνοια τῷ ἐρωτῶντος ἔτι" ἀναιρεῖ τὺς ψ' διαίρεσιν ἐρωτῶντας, καί φησι ὃ τ τὲ 

ὶ τὸ ἀποκρινομένυ, ὅτε πρὸς ὃ αὐὺ πρᾶγμα, πρὸς ὃ ἡ τὸ ἀπο- 5 πρότασιν ὕτως ἐρωτῶν ὡς ἀνωγκάζεοχ, ἐν ἀποκρινόμενον να ὃ 
κρινομόνυ ἀπόκρισις γέγονε, πρὸς ἐκεῖνο ὁ “ὁ συμπέρασμα ἐξή- ἣ ὃ ὅ λέγειν (ταῦτα γδ εἶπε φάναι ἢ ἀποφάναι) καὶ δεικνύντος ἐςὶν 
γεν, κἂν “ὃ αὐὴ ὄνομα ἦν- ὥςε “ὃ αὐτό ἐςι τό τε πρὸς τὄνομα ἀλλὰ πεῖραν λαμβάνοντος τὸ ἀποκρινομένυ εἰ γινώσκει ὃ ἐρωτώ- 
ᾧ πρὸς τὴν διάνοιαν. “ὃ δὲ “ὐκ ἄρα ἐςὶ γένος τι λόγων “ὃ πρὶς μενον. πῶς ὅν ἐνδέχεἢ ἐν ἀπόπειραν ποιίμενον διαιρεῖν ὦ διδοί- 
τὴν διάνοιαν" τοιῶτόν ἐςιν, ἵνα ᾧ “ὃ πλῆρες τὴ λέξει προυήσομεν" σκειν “ὃν ἐ ἐρωτώμενον ὃ ζητεῖ μαθεῖν εἰ δν 1ά. ἔ. 29 ὁ. 
ἐπεὶ ἀπεδείχθη “ὃ “ὁ αὐὴ εἶναι “ὃ πρὸς τὔνομα ᾧ πρὸς τὴν διά- 0 δύο ὧν, φησίν, εἰσὶ συλλογισμοὶ ἐ ἐριφικοί, εἷς Κι ὃ προειρημέ- "πὸ 
γοιαν, ἐκ ἔςι λοιπὸν “ὃ γῴος τῶν παρὰ τὴν διάνοιαν λόγων ἄλλο νος ὁ ἀσυλλόγιςον πὐνάν ἃ χῆμα, ἕτερος δὲ ὃὲ ὑκ ἐκ τῶν οἰκείων 1" 
παρὰ τὄνομα ἀλλὰ ταὐτό. ὁμοίως ὶὶ “ὁ “ἀλλ οἱ Κὶ πρὸς τόνομί΄.͵ ἀρχῶν τῆς προκειμένης ὧν μεθόδα μηδὲ ταῖς οἰκείαις τὸ πράγμα- 
εἰσι" τοιῶτον ὅτι ἀλλ᾽ οἱ μο: ἤων τινὲς τῶν ψευδῶν συλλο- τὸς χρώμενος προτάσεσι δοκεῖ εἶναι κ᾿ τὴν τέχνην ἤγυν τῶν 
γισμῶν, πρὸς τὄνομα ὼ παρὰ τὴν διανοιαίν εἰσι, πλὴν ἃ πάντες εἰς οἰκείων τῇ τέχνη. διὰ τῦτο τὰ ψευδυγραφήματα ὑκ ἐμιςοιὰ 
ταῦτα ἔχωσι τὴν ἀναγωγήν. ἰά. ἢ, 28 ὁ. οἷς ἀλλὰ διαλεκτικά. ἐκ 2 τῶν οἰκείων ἀρχῶν ὥρμηνἢ τῆς Ἵωμε- 

115 εἰπὼν ὡς ἐκ ἐγχωρεῖ τὰ σοφίσματα πάντα εἰς “ὁ πρὸς τρίας, αἱ γραφαὶ δὲ ὁ γγίνονῦ ὡς δεῖ. ἢ εἴρηἢ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 
1. τὔνομα ἀνώγενς, ἢ πρὸς τὴν διαίρεσιν ἀπαντήσας τε ἢ πρὸς τὸς Τοπικῶν (ς. 1 ρ.101 α 15) περὶ τύτων" λέγει γδ ἐν ἐκείνοις “τῷ 

ἴσως ἀντιπεσόντας ᾧ φήσαντας δυναὸν εἶναι διὰ τῆς διαιρέσεως δ ἢ τὰ ἡμωιύκλια περιγράφειν μὴ ὡς δεῖ, ἢ γραμμάς τινας 
ἀνάγεῶχ, εἰς αὐτό, ὦ δείξας ὅτι κἂν δώσομεν πάντα εἰς ταῦτα ἄγειν μὴ ὡς ἂν ἀχθείησαν, “ὃν παραλογισμὸν ποιεῖ) ὁ ψευδὸ- 
ἀνάγενχ, ἀλλ᾽ ἦν πάλιν ἢ ὅτως οἱ παρὸ τὴν διαίρεσιν ἢ οἱ πρὸς 20 Ὑραφῶν." οὐκ ἐριςιιὰ οὖν τὰ ψευδογραφήματα, ὅτι ἀπὲ τῶν 
τὔνομα οἱ αὐτοί εἰσι, νῦν εὐθύνει αὶ “ὃν ἀξιῶντα λόγον κῷ' διαίρε- . οἰκείων ἀρχῶν παραλογίζον,,, δὲ εἴ τί ἐς! ψευδογράφημα περὶ 

σιν ἐρωτᾶν, ὺ πειρῶ ἐδυρέπευ αὐτόν, λέγων ὡς εἴ τις ὅτως ἀληθές, ἐριςικὸν ἔφαι, οἷος ὁ τῷ Ἱἱπποκράτυς δ διὰ τῶν 

ἀξιόῖ λέγων, ὅτω ᾧ ἐρωτῶν, ἄρ Ἵ σιγῶντα λέγειν: ἔςι δὲ σι’ σκων τῷ ᾿Αφέμοντος τὸ κύκλυ τετραγωνισμός" αὶ γάρ εἰσιν ἐρι-- 
γῶντα ὅ τε μὴ λαλῶν ἄνθρωπος κα κ τὰ σιγυίμενα (θη δ δηλοῖ ςιχοί, ὅτι τηρῦσι τὰς οἰκείας ἀρχὰς τῆς Ὑδωμετρίας. ἀλλ᾽ ὁ τῷ 
δὲ τὸ ὃ “τὰ βδωδὶ τὰ δὲ ὠδί" τὰ ἃ ὅτως εἰσὶ σιγῶντα ὡς δύναμιν 25 Βρύσωνος Τετραγονσμος τῷ κύκλιυ ἐ ἐρισυιός ἐςι ἢ σοφιφοιός, ὅτε 

ΚΑ ἔχοντα τῷ λαλὲν νῦν δὲ σιγῶντα, τὰ δὲ ὅτως ὦ ἐς μὴ πεφυκότα ἐκ ἐκ τῶν οἰκείων ὠρχῶν τῆς γεωμετρίας ἀλλ᾽ ἔκ τινων κοινοτέ- 
λαλεῖν), εἴ τις ὕὅτως ἐρωτᾷ, ἀ καλῶς ἀξιοῖ, ὅτι καίπερ τῆς ἐξιώ- ρων" ὃ ὃ περεγρείφειν ἐκὸς τῦ κύκλυ τετράγωνον ὼ ἐνὺς ἐγ- 
σεως εὐπρεπῶς ὅσης, ἐπὶ (' τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἴσως ἂν τις γρίφεν ἕτερον ὃ μεταξὺ τῶν δύο τετραγώνων ἕτερον τετρώγω-- 
κ᾿ διαίρεσιν ἐρωτήσῃ, ἐπὶ δὲ τῶν μὴ πολλαχῶς πῶς ἐνδέχεῦ νον, εἶτα λέγειν ὅτι μεταξὺ τῶν δύο  τετριυγωώνων κύκλος, ὁμοίως 
διαιρεῖν; ἰά, 29. , 30 δὲ ὁ “ὁ μεταξὺ τῶν δύο τετραγώνων τετρώγωνον τῷ ἢ νὸς 

1714 εἰπὼν ὅτι ἐνίοτε ὃ ἐρωτεύμενον, καίτοι πολλαχῶς λεγόμε- τετραγώνυ ἔλαττόν ἐςι τῷ δὲ ἐνὸς μεῖζον, τὰ δὲ τῶν αὐτῶν 

ὍΔ ρον, ἐν εὐδοκεῖ πολλαχῶς λέγεϑᾳ, ὃ δὲ μὴ μω πολλαχῶς λεγό- μείζονα ᾧ ἐλάττονα ἴσα ἐςίν, ἴσος ἄρα ὁ κύκλος αὶ ὃ τετρώγω-- 
μένον, πῶς ἂν διέλοι ὁ ἐρωτῶν, γὺῦν ὡς ἀπ᾽ ἐκείνων ἐπάγει “ὃ λε-. νον, ἔκ τίνων κοινῶν ἀλλὰ ὃ ψευδῶν ἐςί, κοινῶν κα ὅτι αὶ ἐπ᾽ 
γόμενον “ὃ “ἐπεὶ ἢ ἐν τοῖς μὴ ὶ διπλοῖς." ἴςι δὲ ὃ λεγόμενον τοιῶ- ἐβ μον ὃ χρόνων κα ὶ τόπων ᾧ ἄλλων πολλῶν ἑρμόσοι ἄν, ψευδῶν 
τὸν, ὅτι πῶς φής, ̓Αριςοτέλης, ὅτι δεῖ “ὃ ἐρωτυύΐμενον ὁμοίνυμον 85 δὲ ὅτι ὀκτὼ ἢ ἐννέα τῶν δέκα ᾧ ἑπτὰ ἐλάττονες ἢ μεζνές εἰσι, 

εἶναι, ἵνα ἡ “αἰ διαίρεσιν Τρεβοῖη ἐρώτησις; δυναὸν γάρ ἐσι ὺ ἢ ὅμως ὑκ εἰσὶν ἴσοι. ἃ. ἔ. 80. 

ἐν τοῖς μὴ δινλοῖς, τυτέρι μὴ ἡ ὁμωνύμοις, τῦτο ποιᾶνν, ἤγυν “ἃ τὶ ἐλλιπῶς ἔχει ἡ λέξις, ἔςι δὲ “ἃ πλῆρες τοῦτον" ἐκ δ τῶνιττιν 
διαίρεσιν ἐρωτᾶν. εἶτα ἢ πῶς ἐνδέχεδ τὰ μὴ πολλαχῶς ἀλλὰ αὐτῶν τὴ διαλεκτικῇ παραλογίζεῦ, ὥσπερ ὁ γψευδογράφος ἐκ ὁ 

μοναχῶς λεγόμενα διαιρῦντας ἐ ἐρωτᾶν, διδάσκων ἐπάγει ἀρ γε τῶν αὐτῶν τῷ γεωμέτρῃ, πῶς δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν; ὅτι καὶ ὃ ἡ δια» 
αἱ ἐν ταῖς τέσσαρσι μονάδες ἴσαι εἰσὶ ταῖς δυσὶ δυάσιν; ἤγουν 40 λεκτικὸς ἢ ὁ ἐριςικὸς ἐξ ἐνδόξων, ἀ ἀλλ᾿ ὁ αὶ ἐκ δοκύντων ἢ ὄντων, 
ἄρα αἱ τέσσαρες μονάδες ἴσαι εἰσὶ ταῖς δυσὶ ϑυάσι; λέγω ἐχὶ ὡς εἴρηϑ, ὁ δὲ ἐκ δοκύντων μὴ ὅ ὄντων δέ. διὰ τῦτο ἐκ ἔςιν ἐρι- 
ἑκάςην τῶν μονάδων ἴσην τῇ δυάδι, ἀλλ᾽ τ τὼς τέσσαρας μο- ςυιὸς ὁ ψευδογραφος, ὅ ὅτι ἀκ ἐκ δοκεντων Κὶ Κ' ἰνδέξων μὴ ὕντων 

νάδας ἴσας ταῖς δυσὶ δυάσι. “ἃ δὲ “εἰσὶ δὲ δυάδες αἱ ἃ δὶ δέ, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἀρχῶν ἡ συμπερασμάτων τῶν ὑπὸ τὴν τόν» 
ἐνῦσαι αἱ δὲ ὡδί ἴσον ἐςὶ τῷ λέγω ᾿ ἐς Αἰ ἴσας ὡδὶ δὲ μή, ψευδογραφεῖ. 14. Ε. 80 ὁ. : 

ἐμῶ ἢ τὰς δύο δυάϑας ἴσας ταῖς τάν σέρο, μονάσιν, κ' δὲ τῶν 45 ὁ δὲ διὰ τῶν μηνίσκων ἀκ ἐριςικός, ὅτι " τῶν ἀρχῶν ἐμ 

μπώλων ἑκαςας τῶν δυάδων ἐκ ἴσας. ἡ ἵνα δι᾽ πύεε ὁ λόγος γεωμετρίας τὸς λόγυς ποιεῖ, ἢ διὰ τῶτο ον Κι ἀκ ἔςι μετινεγ- ὃ 
γένη, ὅτως αὐὸν δέξῃ" αἱ τέσσαρες μοϑάδες ὠδὶ Κ' ἐνῦσαι  κεῖν ἐπ’ ἄλλα, ὅτι τὰς ἀρχὰς τῆσδε τῆς ἐπιρήμηρ. ἀδύνατον ἐπ᾿ 

λαμβανόμεναι ἴσαι εἰσὶ ταῖς δυσὶ δυάσιν, ὠδὶ δὲ ἤγυν μία ἑκάςη ἄλλην μετώγειν, ὃν δὲ τῇ Βρύσωνος πρὸς πολλά, ὥσπερ ὶ ἐν τῇ 
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᾿Αποδεοιτικῇ (1 9) εἴρη τῷ ᾧ ᾿Αριφοτέλει, ὅτι “» κοινόν τε Ἂ περὶ τῶν οἰκείων διαλέγε ἀρχῶν, ἀλλ᾽ ὡς ὅτως ἐχύσαις χρω- 
δεικνύυσιν οἱ τῷ Βρύσωνος ἡ Βὴν ὃ ἡ ἑτέρῳ ὑ ὑπαάρχει»" διὸ ἡ ἐπ᾿ μώη “ὃ ἑξῆς ἐαρρ σιν ὅτι δὲ ἢ τὰς ἀρχὰς ὁ διαλεκτικὸς 
ἄλλων ἐφαρμόττυσιν οἱ λόγοι ὁ συγγενῶν" εἷς ηδ ὁ Βρύσων ἐπὶ συλλογίζεϊ, δῆλον. ἰά. ἔ. 31 ὁ. 

ποσὸν ἐχρήσατο, ταῦτα ἔπι ἀεεσε γαῖ. αὶ ἐπὶ ποιά" ἔςι γ5ὃ ὅτως πειραφυχὴν δὲ ἐνταῦθα λέγει ἐχὶ τὴν ἐν τοῖς μαθήμασι γινο- πὸ 

εἰπεῖν “ὃ ψυμύθιον κα ᾧὶ ὠὲν χιόνος ὦ Γ᾿ μελαΐντερα, τιτάνε δὲ λευκό- 5 μένην (αὕτη αὶ ἐν μένοις τύτοις ἐςίν), ἀλλά τινα ἄλλην καθόλει “' 

τερα, τὼ δὲ τῶν αὐτῶν λευκέτερα ὺ μελόίντερα ὁ ὁμοίως εἰσὶ ᾧ ἐν ἐνθυμήμασι ἢ ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις εὑρισκομένην ἢ "ἢ 

λευκά, “ὃ ὠὲν ἄρα αὶ ὃ ψημύθων ὁ ὁμοίως εἰσὶ λευκα" πάλιν ὁ προσωπεῖον τῆς διαλεκτοιῆς ὑποδυομένην ἢ ἐπιχειρῦσαν περὶ παν- 
γλήχων ὃ ὸὺ σκόροδον πυρὸς β  ψυχρίτερα ἐλαίω δὲ θερμότερα, ἐς τὸ προτεθέντος, ὡς ἡ ἡ διαλεκτική. πλὴν ἐκ ἐπιςημονυιῶς κα ὼ 
τὰ δὲ τῶν αὐτῶν θερμότερα ὺ ψυχρότερα ὁ ὁμοίως εἰσὶ θερμά, ὁ αὕτη ἐπιχειρεῖ, εἷς ἡ ἐν τοῖς μαθήμασι πειραςυιή, ἀλλὰ ᾧαινο- 

γλήχων ἄρα ᾧ “ὃ σκόροδον ὁμοίως εἰσὶ θερμά. ὦ ὥςε ἣν Βρύσωνος 40 μένως τε ἡ “ὃ ὅλον ὡς ἔτυχεν. ἰά. ἢ. 32. 
συλλογισμὸν δυνάμεθα μετενεγκεῖν ἡ εἰς ἄλλα, ὅταν οἱ ὠποκρι- ἔςι δὲ ᾧ “ὃ διὰ τύτων λεγόμενον ηπρήῤμν δὲν κωλύει ὄντ. 
νόμένοι ἢ ἀκροώμενοι ἀγνοῶσι αὶ ἐκ ἴσασι. δεῖ δὲ ἔξωθεν ὑπα- εἰδότα τὰ ἑπόμενα τῷ πράγματι, περὶ ὃ ὗ τὴν πεῖραν λαμβά- “Ὁ 
κύερ “ὁ ἀληθῶς ἐκ τινῶν Κὶ συνάγεῦ “ὃ ἀδύνατον, ἐκ τινῶν δὲ ὑκ νει, τὴν τέχνην ὠγνοεῖν, ὥσπερ ἢ οἱ ἐμπειρικοὶ τῶν ἰατρῶν. 
ἀληθῶς, ἢ ὶ ὅτω συμβιβάσεις “ὃ ἀπορέμενον ὠδὶ λέγων" ὃν ὦ Ἢ 15. 
τὸ" ̓Αντιφῶντος (δηλονότι ἐν διὰ τῶν μηνίσκων) ἐκ ἔξι μετενεγκεῖν, 15 περὶ τῆς ἀτέχνυ ταύτης πειραςικῆς ἢ ἐν τοῖς εἰς τὴν “ ῬποοΊΤΙο 
ὃν δὲ ὡς ἀπὸ κοινῦ λαμβάνοντα ἔςι μετα ὃν τὸ Βρύσωνος ρικὴν ἀἰῤυῤθέι διειλήφαμεν. 14. ἢ. 832 ὁ. 
πρὸς πολλὸς διαλεγομένῳ, ὅσοι μὴ ἴσασιν ἀληθῶς ὃ δυναὸν ἐν ἐκ ἔςιν ὁ ἐριςικὸς ὅτως ἔχων πρὸς ἐν διαλεκτικὸν ὡς ὁ ψευ- 1 
ἑκάςῳ ᾧ “ὁ ἀδύνατον: ἁρμόζει γ) ἐπὶ πολλὰ μεταχθῆναι ὅτος πγάφον πρὸς ὃν Ὑεωμέτρην" εἰ ἢ) ἦν τῶτο ἢ ἦσαν ὡρισμών ἢ 
παρ᾽ ὃ ὁ τὸ ᾿Αντιφῶντος. ἰἀ. ἴδ. αὐτῷ τὰ ὑποκείμενα ὥσπερ δὴ τὰ τῷ ψευδογραφῶντος, ἐκ ἂν 

12ς λέγει “δὲ τοιῦτός ἐςιν οἷος ὁ καθόλν," λέγων καθόλω “ὃν 20 ἠδύνατο περὶ πανὺς ἢ τῷ προκειμένυ παραλογίζεω)ς. 1ὰ. 15. 
13. βρολόγον... ὅτι δὲ ὁκ ἴξιν ὡρισμένης τινὸς φύσεως ἡ διαλε- φησὶ πρῶτον Κα Κα γίνεδχ, τῦτο ἐκ τῷ πυνθαάνεα)αί πως, τυτέξι172 

πτική, ᾧ διὰ τῦτο ἐδὲ ἡ μιμεμένη ταύτην ἐριςική, εἴρη) ἢ ἐν κρυπτικῶς" αὶ ἡ) ἁπλῶς τις προώγων τὴν ἐρώτησιν ἐλέγξει ψευ- ἸΣ 

τῷ πρώτῳ τῶν Τοπικῶν. δείκνυσι δὲ ἢ ἐνταῦϑα λέγων “ἅτε δόμενον “ἐν ὠποκρινόμενον, ἐκ δὲ τὸ πῶς ἐρωτᾶν, τυτέςι μετ᾽ 
γάρ ἐςιν ἅπαντα ἐν ἱνί τινι γένει; τυτέςιν, εἰ ἃ ἦν κοινὸν πάν- ἐπικρύψεως.... ἔοικεν ἐλλειπτικὴ εἶναι ἡ λέξις, εἴη δ᾽ ἂν ὁλό- 

τῶν γέρος “ἡ ὃν ἕν, ἦν ἴσως λέγειν ὅτι μεν τι ὡρισμένον εἰσὶν ἡ 25 κληρος εἰ ὕτω ληφθείη, τό γε ἐρωτᾶν πολλά, κἂν ὡρισμένον ἢ 
διαλεχτοιὴ ἡ ἡ πειραςική" ἐπεὶ δὲ δέκα τὰ γένη, ὑκ ἔςι λέγειν πρὸς ὃ διαλέγεϊ,, εἰς ἄδοξον δύνα ὠγωγεῖν. ἐπὶ τύτῳ ἢ τῦτο 
ὅτι περὶ μίαν τινὰ ὶ ὡρισμένην φύσιν εἰσίν. ἀλλὰ κἂν ἦι ἥν, φησίν, ᾿κατορθοῖ “ἃ ̓σπυδαζέμενον, ὸ ἀξῶν ὧν “ἐν ἀποκρινόμενον λέγειν τὸ 
ἂν κοινὸν γέῤος πάντων “ὃ ὄν, ἐχ οἷδν τε ἣν ὑπὸ τὰς αὐτὰς ἀρχὰς δοκῶῦντα. τὸς πολλοῖς. πλὴν ὅταν ἧ, φησίν, ὡρισμένον “ὃ πρό- 

ἔδαι πάντα τὰ ὄντα... δείκνυσι δὲ ὦ προκείμενον 3 ἄλλως, βλημα, ἧττον κακυργεῖν οἱ σοφις εύοντες δυνανῆ, κἂν πολλά τα 
δυνάμει συλλογιζόμενος ὅ ὅτως" αἱ μιᾶς τινὸς φύσεως ἡ ἑνὸς ὑπο- 30 ἐρωτῶσυ. 1ὰ. 15. 

παιμάνν ὅσαι ἐκ ἐρωτῶσιν, ἡ διαλεκτικὴ ἢ ἡ πειρασοιὴ ἐρωτᾷ, ἡ ὅπερ ἄνωθεν ἐλέγετο ἡ ἔτι “ὃ αὐτό φησι, σαφέςερον δὲ νῦν ττον 

1724 
418. 

διαλεκτικοὶ ἄρα αὶ ἡ πειραςικὴ ἐκ εἰσὶ μιᾶς τινὸς ὡρισμένης φύ- “ὃν λόγον μεταχειρίζεῦ, λέγων ἀρχὴν εἶναι αὶ ᾿ οἱονεὶ φοιχεῖον τῷ 
σεως ἐδὲ ἑνός τινος ὑποκειμένα" αὶ ἡ ἕξεξιν ὁ ἑποτερονῶν τῶν μο- ἐλέγξαι τινὰ ψεῦδος ἢ ἄδοξον λέγοντα ἃ μὴ δῆλον ποιεῖν “ὃ βύ- 
βίων δῦναι... ἡ ἀπόδειξις ἐκ τῶν οἰκείων ὶ καθ᾽ αὐτὰ ᾧ ἧ. λημα μηδὲ “ὃ πρόβλημα τιθέναι ᾧ ἐρωτᾶν, ἀλλὰ λέγειν μὴ πει- 
αὐταί, ὡς ἐν τῇ ̓ Αποδεικτικῇ (1 4) δέδευκ), τῷ δειχνυμένυ γἱνῷ, 35 ρασικῶς διαλέγεεχ, ἐρωτᾶν δὲ χάριν μαθήσεως. ἰὰ. ἢ, 88. 

ἐκ δὲ τῶν καθ᾽ ἑαυτὰ ὑπαρχόντων ἕν τι δείινυϑ τληθές. ὥςε ὡς ἐν τῷ ὀγδύῳ τῶν Τοπικῶν (ς. 2 ἐδίδαξε, χαίριν τεσσαῖ- Τῶν 
ἐπὲ ἐκ ἔςιν αὐτῷ δυνατὸν ἐκ τῶν αὐτῶν ἢ ὃ ἀντικείμενον δει- ρων ἀναχωρεῖ τις τῇ προβλήματος, ἢ χάριν κρύψεως ἢ ἢ χάριν 
κγύναι, ἐκ ἐρωτᾷ. ἰά. ἢ. 81. ὄγκυ ἢ ἐπαγωγῆς χαριν τῦ δοθῆναι “ὃ καθόλω ἣ πρὸς “ὃ σαφέςε- 

νῦν αὐὸ τῶτο πάλιν κατασκευάζει, ὅτι ἐκ ἀποδεικνύει ὃ ρον γενέωᾳ, “ὃν λόγον. ἰἀ, 19. 
διαλεκτικός" φησὶ 7) “εἰ δὲ ἐδείκνυεν ὁ διαλοκτυιός, ὑκ ἂν ἠρώτα, 0 ἈΑεἰ βύλει γάρ, φησί, ποιεῖν ὃν ἀποκρινόμενον παράδοξα λέ- 128. 
εἰ αὶ μὴ πάντα, ἀλλὰ τά γε πρῶτα ᾧ τὰς οἰκείας ἀρχάς" “ὃ γειν, σκόπει ἡ ἐξέταζε ὁποῖός τίς ἐςιν ὅτος ἡ ποίας αἱρέσεως ᾧ 3: 
᾿ ἑξῆς τῆς λέξεως ὁ ἂν πλῆρες τοιῦτον" εἰ ἐδείκνυε, φησίν, ἐκ ποίν δόγματος ἀντέχεῷ τῆς φιλοσοφίας, εἰ Περιπατητικός ἐξιν ἢ 
ἅν ἡ ἦρτα. διὰ τί; ὅτι ἐκ ἐρωτᾷ ἀλλὰ λαμβάνει ὁ ἀποδευινύων, Στωϊκός. ὺ εἰ ἹΕεριπατητικός ἐςιν,  ἐρεύνα ὅ ὅπερ εἶπον ὅτοι πα- 
ὡς ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς εἴρη, ὥςε ἣ περὶ ὀδενὸς ἂν ἠρώτα ὅλως ράδοξον καὶ ὃ ἐναντίον τοῖς λοιποῖς, οἷον ὅτι πέροτεν σώματός ἐςιν ὁ 

ἐλλὰ τὰ οἰκεῖα τῷ δεινυμών λαμβάνων τυππίρεμν ἂν ἃ δ προ κα ὀρανός. ὸὴ ἐρώτα τῦτο, εἶτα παράγαγε τὰς πολλές" τύτοις ἡ 
κείμενον, ἢ εἴπερ ὅλως ἦρτα, ἀλλ᾽ ὄν περὶ τῶν πρώτων ἡ τῶν ἀνόητον πάντη ἢ παράδοξον “ὃ τοιῶτον φανέϊ ἢ. ὅτι δὲ ἑκαίςη 

οἰκείων ὠρχῶν ὑκ ἂν ἠρώτα, καὶ ἀπό τινων ἐνδόξων συνελογίζετο αἵρεσις ἴχει τι παράδοξον, ἐδήλωσεν εἰπὼν “ἔςι γδ ἐν ἑκκοίςοις τι 
ᾧ ῥοπὴν ἐδίδωυ πρὸς τὴν συγκατάθεσιν αὐτῶν" ἐδεμία δ ἐπιςήμη τοιῦτον." 1ὰ. ἢ, 88 ὃ. 
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413:  Αγίνεδ δὲ τῦτο ἐπ᾽ ἐκείνων, ὅταν ὄνομα ἢ λόγον ἐδὲν διαφέ- γάρ, “ὃν ἄνθρωπον ἢ “ὁ λευκόν, χάριν παραδείγματος ἔλαβεν, ὡς 
3 ρει εἰπεῖν, οἷον διπλάσιον ἢ διπλάσιον ἡμίσεος, ὅ ἐςι λόγος τῷ δι- εἰ ἔλεγε, τόδε ᾧ τόδε ᾧ πράγματά εἰσι ἢ ὀνόματα. εἰ ὶ ἦν ὡς 

πλασία" ἐπεὶ γ) “ὃ διπλάσιον πρὸς “ὃ ἥμισυ λέγεῦ (πρές τι ἢ ὃν πρώγματά τις αὐτὰ λαμβάνει, ποιήσει ὃν παρὰ τὴν ὁμοιοχημο- 
αὐὸ ὅπερ ἐςὶ πρὸς ἄλλο τὴν ἀναφορὰν ἔχει), ᾧ μόνον λεγόμενον σύνην ἔλεγχον, εἰ δ᾽ ὡς ὀνόματα, “ὃν στλοικισμόν. ἰὰ, 1}. 
διπλαΐσιον ποιεῖ συνεξακιεον, πάντως ἢ “ὁ ἡμίσεος. εἰ γῶν ἀντὶ 5 δύο εἴδη τῶν σοφιςικῶν λόγων ἄνωθεν ἡ ἐξ ἀρχῆς ἀπέδωκε. 1145 
τὸ εἰπεῖν “ἃ ὄνομα ἥτοι “ἃ μέγεθος τόδε διπλάσιον, ἐρεῖς τόδε λέγει ὅν ἢ παλιν τὰ αὐταί, ὅτι εἴδη μῶν εἰσι τῶν σοφισμάτων ἽΞ 
ἃ μέγεθος διπλάσιον ἡμίσεος, ἠδολέχησας" ἐν οἷς δ εἶπας δι- ταῦτα, μέρη δὲ τὸ ἢ ἑνὸς εἴδυς τῷ παρὰ τὴν λέξιν ἕξ, ὁμώνυμον 
πλάσιον, ἐδήλωσας αὐτό" εἰ γδ ἐν τῷ διπλασίῳ “ὁ ἥμισυ ἐμφαί- ἀμφίβολον αὶ τὰ λοιπὰ τέσσαρα, τῷ δὲ ἑτέρω εἴϑως τῇ ἐκὺς τῆς 
σεται εἰλημμένυ ἐνεργείᾳ τῷ ἡμίσεος, δὶς εἴληπῦ “ὁ ἡμίσεος. εἰ λέξεως τὰ πολλάκις ἀπηριθμημένα ἑπτὰ σοφίσματα, ᾧ τρόποι 
τοίνυν ὅτω λέγεις, τόδε διπλάσιον ἡμίσεος, ὠδὲν ἄλλο λέγεις 10 οἱ δέκα ἢ τρεῖς. ἔφασαν δέ τινες τρόπυς αὶ κτ' λόγον, εἰς εἶμαι, 

᾿ ἢ τόδε διπλοίσιον ἡμίσεος ἡμίσεος" ἅπαξ Κα 5 “ὃ ἡμίσεος ᾧ τὰ παρὰ τῶν σοφιςῶν σπυδαζόμενα, ἃ φαίνεοχ, ἐλέγχειν, “ὃ 
συνεμφαίνετο ἐν τῷ εἰπεῖν σε διπλαίσιον, ἡ ἔτι ἐν τῷ προϑεῖναί εἰς ψεῦδος ἄγειν αὶ παραδοξον, “ὃ εἰς ἀδολεχίαν, ᾧὶ τὰ ἑξῆς. 
σε ἐνεργείᾳ “ὃ ἡμίσεος. παλιν ἂν ἀντὶ τῷ εἰπεῖν διπλάσιον “ὁ δι. μέλλων δὲ εἰπεῖν πῶς ὁ σοφιςὴς τάττει τὰς ἑαυτῶ ἐρωτήσεις ὦ 

πλάσιον ἡμίσεος ληφθῇ, τρὶς ἔςαι εἰρημένον “ὃ ἡμίσεος. εἰσὶ δὲ συντίθησι ᾧ περὶ τύτυ πλατύτερον διαλαβεῖν, λέγει ὅτι ὥσπερ ἐν 
πάντες οἱ τοιῶτοι τῶν λόγων ἕν τε τοῖς πρός τι. ἰὰ, ἔ, 84. 45 τοῖς διαλεγομένοις κα μικρὰ συμβαλλεῦ “κα προσηριῶωτως ταχθῆναι 

43: ἀλλὰ ἡ ἐν ἐκείνοις, ὅσων μὴ ὄντων πρός τι κατηγορυμένων τὰ ἐρωτήματα (ᾧ τῦτο ἐδείξαμεν ἐν τῇ διαλεκτικῇ ἐν τῷ ὀγδόῳ 
5: δὲ τὸ ὁσίας τινός, παραλαμβάνεῦ ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτῶν ἡ ὑπο- τῶν Τοπικῶν), ὕτως ἔχει ᾧ ἐν τοῖς ἀγωνιςικοῖς τῶν λόγων. ἐπεὶ 

κειμένη αὐτοῖς ὀσία, ἢ ὅλως ἐν ἐκείνοις ὧν ἕξεις εἰσὶν ἢ πάθη ὧν ὠφελεῖ ἢὶ ὃν ἀγωνιζόμενον “ὁ ὕτως ἢ ὕτω ταάττεῶκ τύτυ τὰς 
καθ᾽ αὐὺ κατηγορόμενα τῶν ὑποκειμένων. ἰὰ, '[6. ἐρωτήσεις, ἄγε δὴ ἢ περὶ τύτυ εἴπωμεν. ἰὰ. ἴδ. 

113ς ὀἠτοιῶτός ἐςι ἢ “ὃ ἀριθμός ἐςι μέσον ἔχων “ὃ περιττόν" ἐπειδὴ 20 ὅτι δὶ φοιχεῖον ἡ ἀρχὰς προειρημένας τὰ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶνι144 
ἰω 5 ἡ τῦτο πάθος ἐτξὶ τῷ ἀριθμᾶ κατηγορύμενον, ὁπηνίκα “ὃ περιτ- Τοπικῶν εἰρημένα λέγει, δῆλον. ταῦτα δὲ ἦσαν ὃ παρεμβαλ- τὰ 

δὲν ὁριζόμενος “ὃ ἀριθμός παραλήψομαι, δὶς εἰλήφειν" περιττὸν λειν ᾧ ἐρωτᾶν μὴ μόνον τὰ αἴτια τῷ συμπεράσματος ἀλλὰ ἡ τὰ 
5 εἰπὼν τρόπον τινὰ ἢ ἀριθμὸν εἰρήκειν, προςέθεικα δὲ ἢ ἐνερ- μὴ τοιαῦτα, παραβολαῖς τε ἡ παραδείγμασι καταποικίλλειν “ὃν 

᾿ γεία “ὃ ἀριθμός. 1, ἴ5. λόγον. ἔτι γε μὴν δῆλον τῦτο πεποίηκε διὰ τῷ μετ᾽ ὀλίγον ῥηθη- 
412) ἐΟσολοικίζειν ἐςὶ ὃ ποιῆσαι “ἐν ἀποκρινόμενον τῇ λέξει βαρβα- 25 σομέω τῷ “ὅλως δὲ πάντα τὰ πρὸς τὴν κρύψιν ῥηθώτα πρότερον 
μὰ μἶζειν ἐκ τῷ λόγυ. γίνεῦ δὲ κτ' τρεῖς τρόπυς, ἢ πρῶτον ἢ ὅταν χρήσιμα ἢ πρὸς τὸς ὠγωνιςικὺς λόγυς. ἃ, ἢ, 85 ὁ. 

ἀληθῶς τις σολοικίζῃ λέγων “Λάχης Δάχυ"" δεύτερον δὲ ἔςι μὴ ταραττόμενοι γαρ, φησίν, οἱ ἀποκρινόμενοι πάντες ἧττον 144 
ποιεῖν, φαίνει, δὲ ποιεῖν, ὡς οἱ σοφιςικοὶ ἐπιχειρῦσι λέγοντες δύνανἢ φυλάττεως, ἐν τισὶ δὲ “πάντα γράφεθ." αὶ εἰ ὅτως Ὧ" 
“ἄρα ὃ σὺ φὴς εἶναι ἔςιν; φὴς δὲ λίθον εἶναι," εἶτα ἐπάγυσιν “ἰςν ἔχει, δηλθῶ ὅτι ἀὁὶ δύνανἢ θυμέόμενοι πάντα ὁρᾶν ἢὶ φυλάττει 

ἄρα λίθον" “ἃ τοιῶτον σολοικισμὸς βὶ εἶναι δοκεῖ, κυρίως δὲ ἐκ 30 τὰ ἐρωτώμενα, κἀντεῦθεν πρὸς ἀπάτην ἀπώγον). ἰὰ, ἴθ. 
ἔςιν" ἔδει γδ ὅτως ἐπαγαγεῖν τὸς σοφιςαῖς “ἔςιν ἄρα λίθον εἶναι. εἴρη περὶ τύτυ ᾧ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ΤΙροτέρων ᾿Αναλυτι- 142 
ἐνίοτε δὲ ποιῶν τις σολοικισμὸν ὁ δοκεῖ ποιεῖν, ὡς Πρωταγόρας" κῶν (ς. 15) ᾧ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπικῶν (ες. 1). ἰἀ. 15. ᾿- 
ὅτος ὃν μῆνν ᾧ “ὃν πήληκα ἔλεγε, ᾧ ποιῶν σολοικισμὸν ἐκ ᾧ ὅλως τὰ λεχθώτα ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπικῶν, ὡς εἴρη, 114 

ἐνόμιζε σολοικίζειν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐφαίνετο, ὥς ἐκείνῳ αὶ ἐφαί- χάριν κρύψεως χρήσιμά εἰσι ᾧ τοῖς ὠγωνιζομένοις. «ἰὰ, ἴδ. 3. 
νος γετὸ σολοικίζειν ὁ λόγων τὴν μῆνιν ᾧ τὴν πήληκα, τοῖς δὲ πολλοῖς 35 ἐπεὶ δὲ πολλάκις ὁ ἀποκρινόμενος ἐρωτωώμενός τινα ᾧ συνιεὶς 1114 

ἄν ὁ δὲ λέγων “θλόμενον μῆνιν" ἐφαίνετο ἢ τοῖς ἄλλοις σολοικί- ὅτι ταῦτα συντελῶσι τῷ ἐρωτῶντι πρὸς κατασκευὴν ὃ βύλεῦ Ὁ 
ζει, ἀλλὰ τῷ Πρωταγόρᾳ ἀ σολοικίζειν ἐδόκει. ἰά. ἢ, 84 ὁ. αὐὺς ὁ ἐρωτῶν, αὶ δίδωσι ταῦτα ἀλλ᾽ ἀνανεύει, διδάσκει ἢ περὶ 

114. τρόπον τινά͵ φησίν, ὅμοιός ἐςιν ὁ σολοικισμὸς τοῖς περὶ “ὃ τύτυ, πῶς χρὴ ποιεῖον, τὴν ἐρώτησιν, ἢ λέγει δεν εἶναι τό τε 

δ χῆμα τῆς λέξεως γινομένοις ἐλέγχοις" ὥσπερ γδ ἐν ἐκείνοις ἐπὶ κ΄ ἀπόφασιν ἐρωτᾶν... ἢ ἢ ἐξ ἴσω ποιητέον τὴν ἐρώτησιν, οἷον 
τῶν πραγμάτων τις ἀπατὰἢ, ὅτως ἐνταῦθα ἐπὶ τῶν ὀνομάτων 40 ἄρα γε ἡ ἡδονὴ κτ' φύσιν ἢ ἐκ ἔςι κϑ' φύσιν, ἰὰ. 15. 
συμβαίνει τινὰ σολοικίζειν. ἰὰ. ἢ, 85. αὶ ὅταν, φησίν, ὃ ἐρωτῶν ἐπαγωγὴν ποιώμενος τῶν καθ᾽ 1742 

114. ὅτι δὲ ὁ ἢ περὶ ὃ χῆμα τῆς λέξεως δοκεῖ ὅμοιος εἶναι κατά ἕκαςον ἔχη ὃ “ὃν ἀποκρινόμενον διδόντα “ὃ μυιρόν, ὁπηγίκα μέλλει 
δι π τῷ σολοικισμιῷ, δῆλον ὡς ἐπὶ παραδείγματος. ἄνθρωπος γάρ, ἐρωτῆσαι “ὃ καθόχε, αὶ δεῖ κατ᾽ ἐρώτησιν τῶτο προάώγειν ἀλλὰ 

φησί, ἡ λευκὸν ὶ πρῶγμά ἐςι ἢ ὄνομα. εἰ ἃ ἦν ὡς πράγματάα ἀποφαντυιῶς ᾧ ὡς δοθὲν παρ᾽ αὐτῶν τῶν ἀποκρινομένων" ἡ γὃ 
τις αὐτὰ ἐξετάσει, ποιήσει καθ᾽ ὑπόθεσιν “ὃν παρὰ “ὃ χῆμα τῆς 45 ἐνίοτε αὐὸ “ὃ καθόλυ δεδώκασι ᾧ ἀπὸ μόνης τῆς ἐπωγωγὴς ᾧ τῷ 

λέξεως ἔλεγχον, εἰ δὲ ὡς ὀνόματα, “ὃν σολοικισμόν. ἐκ ἐπὶ τὸ  καθόλιν μὴ μνημονευθέντος, ᾧ τοῖς ἀκροάταις φαίνον; δεδωκέ- 
ἀνθρώπυ δὲ ἡ τὸ λευκῶ ποιήσει τις ᾧ “ὃν παρὰ τὴν ὁμοιοχημοσύ- ναι ὅτι μηδὲ μάτην ἢ χωρίς τινος λόγω ἡ ἐπαγωγὴ ἐγίνετο... 

νην ἔλεγχον ᾧ “ἐν σολοικισμόν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑτέρων τινῶν" ταῦτα ἐπεὶ δὲ ἐπί τινων ἐπαγωγὴν ποιυμένυς ἐκ ἔςιν εὐχερὲς ἐρωτῆσαι 
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ὁ δ καθόλω διὰ “ὃ μὴ εἶναι ὠνομασμένον, λέγει πῶς ὃ τότε 

ὀφείλομεν ἐπαΐειν “ὃ καθόλι, καί φησιν ἐν οἷς μή ἐςιν ἕν ὄνομα 
τὴν ὁμοιότητα περιέχον αὐτῶν, ὡς ἐπὶ τῶν τετραπόδων ζῴων" 

τύτοις γδ ὑκ ἔςιν ἐν ὄνομα... διὰ τὴν ὁμοιότητα λανθάνει πολ.- 

λάκις ὁ τοιαύτην ποιύμενος τὴν ἐπιφοράν. ἔφησε δέ τις ᾧ ὅτως 
ὃ ἐὸν ἑρμηνεύεωζ, ἢ μάλιςα τῆς τὸ ᾿Αριςοτέλες δεινότητος κα- 
θαπτόμενος" ἐπὶ τινῶν [' ἐπαγαγεῖν δυναὸν αὶ δηλῶσαι “ὃ καθόλν 
δι’ ὀνόματος, ἐπὶ δέ τινων ὁκ ἔςι δυναὸν ὀνόματι δηλῶσαι ὃ κα- 
ϑέλω ἀλλὰ λόγῳ" “ὃ γῶν τοιῶτον, φησί, καθόλν “ἃ μὴ 
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ἐξ ἀρχῆς," δυνάμει λέγων, εἰ περιέχει ἐν ΝΣ: ἡ ἠρωτημέη 

πρότασις “ὃ χέμον ἐξ ἀρχῆς, δῆλον ὅ ὅτι “ὃ προκείμενον ἀξιοῖ 

ἀποκρίνεοζ. οἷον κείμενον, ἄδοξόν ἐςι “ὃ τὴν ἀδικίαν εὐδαιμονίαν 
εἶναι. τῦτο γῶν οἱ σοφιςαὶ βυλόμενοι κατασκευάσαι ἐρωτῶσι 

5 ἢ ἀξιῶσι “ἐν προσδιαλεγόμενον ἀποκρίνεωνς “ὃ φαινόμενον ἄδοξον, 
αὶ τὴν ἐρώτησιν ὅτω πως ποιῶν... δεῖ ὄν, φησί, ἢ ἐν τύτοις 
ὅτως ἐρωτᾶν" πότερόν σοι εὐδαίμων δοκεῖ εἶναι ὁ ̓ Αρχέλαος ἢ 
ἄθλιος; αὶ εἰ Κ' δοίη ὁ ἀποκρινόμενος, ὁ λέγων κακὸν εἶναι “ἃ ἀδὲ- 
κεῖν, εὐδαίμονα εἶναι “ὃν ᾿Αρχέλαον, ἐλεγχθήσεϊ) ὅτι ἐκ ἔςι 

τος ἀλλὰ “ὁ διὰ λόγυ ἐπαγόμενον ἐνίοτε πῖπτον ὑπὸ ἔνςασιν, υς 10 κακὸν ἀλλ᾽ ὠγαθόν" εἰ δὲ μὴ δοίη μηδὲ φάσκει δοκεῖν εὐδαίμονα 
χρησιμεύει σοι τῷ ἐρωτῶντι ἔπαγε" εἰ ὦ 75 αὐὸς ἐπάγεις, λέγε 
τῦτο ὡς ἀληθὲς ἢὶ ὅτως ἔχον, εἰ δὰ ἕτερος λέγει τῶτο, ἔπαγε 

αὐὺς τὴν κειμένην πρὸς τῶτο ἔνξασιν. ἀλλὰ. σαφηιλήτω ὶὶ διὰ 

παραδενγ μάτων ἃ λεγόμενον. "δι᾽ ὀνόματος ἃ ἐπάγεῇ ᾧὶ δηλῶ 

εἶναι, ἄδοξα ἢ παράδοξα λέγειν δόξει" «χεδὸν Ὁ οἱ πλείως εὐδαί- 

μονα “ἐν ̓Αρχέλαον εἶναι ἔλεγον. εἰ δὲ μὴ συγχωρεῖ, ὅμως δὲ 
φάσκει δοκεῖν εὐδαίμονα, ἐλεγχοειδές. ἰὰ. ἴ, 86 ὁ. 

. ὥσπερ, φησίν, οἱ ῥήτορες (ῥήτορας δὲ λέγει τὸς ὑπέρ τινος {74 
ὁ καθόχν ὡς ἐπὶ τῦδε “ὁ Σωκράτης δίπον πλατυώνυχον ὦ ὧν γε- (5 λόγυς ποιυμένυς κα ᾿ βοηθᾶντας αὐτῷ) σπυδάζυσι τὲς ἐπιλέγαγε ̓ ᾿ 
λαςυιόν ἐςι, ἀλλὰ ἢ ὁ δεῖνα ἡ ὁ δεῖνα, ἢ πᾶς ἄρα ἄνθρωπος δί- 
πὺς πλατυώνυχος ὧν γελαςικός ἐξιν"" ἰδὺ δι᾽ ὀνόματος τῷ ἀν- 

ϑρώπυ ἐπῆνταί μοι “ὃ καθόλε. ἐπὶ δὲ τῦδε ὑκ ἔςι δυναὲν ὀνόματι 
δηλῶσαι “ὃ πρόβατον πεζὸν τετράπουν ὃν ἐκ ὠμφόδων ἐςίν, ὁμοίως 

τας σφίσιν αὐτοῖς περί τινος δέϊξαι τἀναντία λέγοντας τοῖς ὑπὸ 

τῶν νόμων λεγομένοις ἢ τοῖς τῆς πόλεως ἔθεσιν, ὕτω ἢ τοῖς 

ἐλέγξαι βυλομένοις ποιητέον ἡ ἐπιχειρητέον δεῖξαι “ὃν ἀποκρινόμε- 
νον ὅτι τἀναντία λέγει τῆς κειμένης θέσεως ὑπ᾽ αὐτῷ (τὐτυ γάρ 

αὶ ἡ ἔλαφος καὶ ἡ αἴξ, πᾶν ἄρα κερασφόρον ἐκ ὠἀμφόδυν"" “ἃ 5 20 ἐξι μηνυτικὸν “ὃ “ἢ πρὸς τὰ ὑφ᾽ ἑαυτῶ λεγόμενα" ἢ τἀναντία 
κερασῴόρον ἐκ ὄνομα ἀλλὰ λόγος. ἐνταῦθα ὧν ἐξ ὁμοιότητος οἷς ὁμολογεῖ καλῶς λόγειν ἢ πράττειν" ὃς δ) ὁμολογεῖ καλῶς λέ- 
εἴληπἢ “ὃ καθόλυ" ἐπειδὴ 5 τόδε ᾧ τόδε ὅμοιά. εἰσι κερασφόρα, γειν, τύτοις εἰ δείξομεν τἀναντία λέγοντα, ἐλέγξομεν. ἰἀ. [.87. 
ὅντα, λοιπὸν συνῆκα ἡ πᾶν κερασφόρον. ἔςιν ὅν πρὸς τῶτο ἔν- οἱ ἀποκρινόμενοι, φησί, πολλάκις ἐλεγχθέντες καὶ ἐχ ὁμολογϑδοιῖαν 
ξασιν ἐπωγαγεῖν “ὃν ἄγριον ὄνον, ὃς ἐν Ἰνδίᾳ λέγε γίνεωνζ, κερα- σιν ἐπὶ τῷ συμπεράσματι, ἀλλὰ διενίςανἢ ἐπ᾽ ἄλλυ Κα τὴν πρό- 
σῴέρον ὄντα ἢ ἀμφόδοντα. ἰὰ. ἢ. 36. 25 τασιν αὐτοὶ δῶναι, ἐπ᾽ ἄλλυ δὲ συμπερᾶναι “ὃν ἐρωτῶντα. ὅθεν 

19 πρός τε ὃ λαβὲν τὴν πρότασιν χρηςέον ἐςὶ ᾧ συντελῶν τῷὀ ᾧ ἐλεγχθώτες ποιῶσι διττόν, ἤγων διαιρῶσι “ὃ ὄνομα ἐκεῖνο ἐφ᾽ ᾧ 
τ: ἐρωτῶντι εἰς “ὁ λαμβάνειν τὴν πρότασιν ὶὶ “ὁ μὴ αὐὸ ἐκεῖνο μόνον ἠλέγχθησαν, ἡ λέγωσι τόδε δῦναι. ἰὰ, ἔ, 37 ὃ. ᾿ 
- δβλε ἐρωνᾶν ὁ ἀλλὰ προςιθέναι ἢ “ὃ ἐναντίον. 1ὰ. , 86 ὁ. ἐπειδὴ πολλάκις οἱ ἀποκρινόμενοι εἰς τὴν τῶν ἐρωτώντων. 

4252 ἐν τισὶ (' ἅ ὅν ᾽ πρόσκε ὺ “συγχωρητέον, » καὶ ἔςι σαφὲς “ὃ τάξιν μετακίπτυσιν (ἐρωτήσαντος γάρ τινος πρότασιν συντελῶσαν 
ἐν λεγόμενον. εἰ δὲ ὶ τόδε ἔγκειῦ, ὅτως ληπτέον" πότερον συγ- 30 εἰς κατασκευὴν τῆς δεμάτης θέσεως τῷ ἐρωτῶντος οἱ ἀποκρνόμε- 

χωρητέον “ὃ πολλὰ πείθεο, τῷ πατρὶ ἣ ἢ ὀλίγα: μᾶλλον γδ ἂν δ γοὶ ἀντεπιχειρῶσι πρὸς τὴν πρότασιν ἡ ἐρωτῶσί τινα δὲ ὧν νομίζυσιν 
ἔμεν εἶναι τὰ πολλὰ συγχωρεῖν, εἴτερ βε λαῶν ἐςιν, ἢ ταὶ ἀποφαίνειν ψευδῇ τὴν ἠρωτημένην πρότασιν), λέγει ἀφίς αἷς ἐρω» 
ἀλίγει. τῦτο εἰσὼν ὺ τὴν αἰτίαν προςίθησι δ᾿ ἦν λέγει συμβάλ- τήσαντα τὴν πρότασιν τῦ λόγυ τῷ δεικνύντος αὐτὴν ψευδῆ, ὥσπερ 
λιν. Ὁ. ὶὶ ὁ Καλλικλῆς (ῬΊαι. αοτρ. Ρ. 505) ποιεῖ" ἐρωτήσας γὃ πρότασιν 

ΓΝ ἕξι δὲ ὃ λόγει τοιῦτον. μάλιςα φαντασίαν ἀποτελεῖ ἐλέγχυ, 35 ψεῦδῆ ᾧ τῦ Ἰξωκράτυς ἐπιχειρήσαντος ἐλέγξαι ἡ δεῖξαι ψευδῆ, 
8. ὅταν μὴ συλλογισαμώυ τῇ ἐρωτῶντος μὴ ἐν ἐρωτήσει “ὃ τελευ- ἀπέςη τῷ λόγυ φήσας “ἐκ οἶδα τί λέγεις, Σώκρατες" ἄλλον τινα 

ταῖον ἤγον “ἃ συμπέρασμα ἐξάγηϑ ἀλλ᾽ ἀποφαντικῶς. ἐπάγη" ἐρώτα." δεῖ ὄν, φησί, ἀφίςαςκ, τῦ λόγυ, ἄνπερ γνοίης εὐπσ- 

τῶτο γάρ ἐςι “ὃ “συμπεραντικῶς. ἀλλὰ διὰ τί αὶ ἐκ ἐἶπε μὴ ἐν ρῶντα “ὃν ἀποκρινόμενιν ἐπιχειρημάτων εἰς “ὃ δεῖξαι ψευδῇ τὸ 
ἐρωτήσει “ὃ συμπέρασμα, ἀλλὰ “ὃ τελευταῖον," ἢ ὅτι συμπέ- πρότασιν, ὦ ἐπιτέμνειν τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιχειρημάτων" κἂν προαί- 
ἐπόμα κυρίως λέγε “ἃ συλλογιςοιῶς κα αὶ κ᾿ μέθοδον συλλογιςι- 40 ὅ)η2 τῦτο ἐπιχειρῶν ὅτι ἀποχωρεῖς ἡὶ ἀφίςασαι τῶ λόγω, προσα- 
κὴν συναγόμενον. ὰ δὲ μὴ ὅτω πῶς ἂν συμπέρασμα ῥνθείη; ομεύην ὡς ἐκ : ἀφίφαμαι, οἷον ἢ ὁ Καλλικλῆς (Ὁ. Ρ' .497) “ἐρώτα 
δ ὃ λέγον ὅτι ἃ παρὰ ὰ ὃν ἐκ ὄν, ἃ ἐκ ὃν ἐδέν, ἕν ἄρα “ὃ ὄν, σὺ τὰ σμικρὰ ταῦτα ἡ ςενα" μενενυχὶ λέγων τί δεῖ ἀφίςανχ : 
τῶτο τελευταῖον ἃ ῥηθήσεῦ ὡς ὕςερον δπᾶχθα, τὐμβεροξια δὲ ὅτως εὐεξέλεγκτα εὐτελῆ εἰσὶν ὦ μ᾽ ἐρωτᾷς. ἢ ὃ λεγόμενόν 

ὅ. δεῖ ὄν, φησί, συμπεραντικῶς ἐπάγειν, ἐκ ἄρα πολλὰ “ὃ ὄν, ἐςιν" ὅταν διὰ μακρῶν “ὃ προκείμενον συλλογι]ῇ τῷ μὴ ἡ δύνα 

ἐκ ἄρα πεπερασμένον ἃ ὄν. φαίνεῦ γδ ὅτι ὡς ἀποδείξας ᾧ θαρ- 46 διὰ βραχέων (εὐφώρατον γδ γίνεῦ, “ὁ συμβαῖνον ἐξ ὀλέγων συνωγό- 
ρῶν τῇ ἀποδείξει ὅτως ἐπάγεις. ἰὰ. ἴδ. μενον), δεῖ͵ φησίν, ἀφίςαὐχζ τῷ λόγυ, τυτέςξι τῆς μακρο 

δ φαινόμενον" ἀντὶ τῦ προκειμένυ εἴληπἢ. ᾧ πῶς “ὃ προ. ᾧ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιχειρημείτων ἐπιτέμνειν, κἂν προαιϑόμενος “ὃ 
12 κείμενον ἀξιῦ, ἐξηγύμενος ἐπήγαγε “προκειμένυ, τῷ δοκῦντος συμβαῖνον ἐνίς ἢ) ὅτι ἐκ ἔςιν ὃ μέλλει συναγειν, προσαγορεύειν 

τὴ δ 



ν᾿ 

810 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΙΚΟΥΣ ἘΛΕΓΧΟΥΣ. " Ἀ 

ὦ ὃ αὶ ὃ πρὸ ὀλίγυ ὡμολόγησας: ἡ ἔςι πολλὰ τοιαῦτα εὑρεῖν ἐπειδὴ ὁ ἀληθὴς ἔλεγχος ἀντίφασίς ἐςιν ἔκ τινων μὴ ὁμώ- 8: 
παρὰ τῷ Πλάτωνι. καλλίων δὲ οἶμαι ἡ προτέρα ἐξήγησις" τῶτο γυμος, ὰ χρὴ ὸν ἀποκρινόμενον ἄλλο τι προσδιορίζεαχ, ἐν τοῖς 
δ ὁ σοφιςικόν, ὃ τὰ ὲ προεξομολογηθέντα ἡὶ προδειχθέντα διαρθρῶν, ὁ ἐμωνύμεις ἣ ἢ ἀμφιβόλοις ἐλέγχοις, ἀλλὰ λέγειν μόνον ἀμφίβολα 
ἀλλὰ διαλεκτικόν. ἢ ὁ βυλόμενος ἀκριβεφέρως μαθεῖν πῶς ἀφί- ὺ ὁμώνυμα εἶναι τὰ ἐρωτώμενα, ὶ ὅτι ὃ συμπέρασμα φαίνεῦ 
ζαῦ αὶ ἐπιτέμνει “ἐν λόγον ὁ ἀποκρινόμενος, ἀναγννΐτω ὲ ΤρυΤα 58 , ἐλέγχειν, κα αὶ ποιεῖ δὲ τῦτο ὁμώνυμον ὄν. ἰὰ. ἔ. 39 Ὡ 

τῶν Τολιτειῶν τὸ Πλάτωνος... ἢ ἦν τῶτό ἐςιν ὃ λέγει, ὅτι δεῖ πολλάκις εἰ διεῖλεν ὁ σοφιςὴς τὰ ὁμώνυμα ὺ ἠρώτησεν, 75. 
μετάγειν “ἦν λόγον πρὸς ὃ εὐπορῦμεν ἐπιχειρημάτων, ἢ ὅτι πρὸς ἐποίησεν ἃ ἂν ἔλεγχον κυρίως, οἷον εἰ διεῖλε τὰ τῷ κυνὸς σημανό- “΄- 

ἄλλο τῇ κειμέμι. 1ά. ἢ. 87 ὁ. μένα ᾧ ἠρωτησέ τι περὶ ἑνὸς τύτων, ἠπάτησεν ἄ ἄν" νῦν δὲ μὴ 
τῶ ὥσπερ ἢ Ἰσοκράτης ποιεῖ" μὴ ἡ δυνηθεὶς ὃ αὐτόθι τὴν Ἕλέ- ποιῶν τῦτο, πολλάκις συμπεραινόμενές τι ἄτοπον, εὑρίσκει “ὃν 
30. ον ἐγκωμμίσαι, ἐπαινεῖ πὼς αὐτῆς ἐραςὰς καὶ ἢ ἐκ τύτυ συναΐγει 10 ἀποκρινόμενον ἀνθιςαέμενον καὶ ὼ λέγοντα μὴ ἐπὶ τύτυ καταφῆσαι 

δὲν ἔπαινον εἰς αὐτήν" ἧς δ οἱ ἥρωες ἤρων, πῶς ὁ καθέξηκεν καθ᾽ ὃ ᾧ ἀπέφησεν ὁ σοφιςής" ἡ ἴσως ἐφ᾽ ὅ ἔδωκεν ἐκεῖνος ὁ ἀπο- 

ἀξία ἐπαίνων; ᾧ ὁ σοφιςὴς Λυκόφρων τὺς λυρυαὶς ἐπαινῶν ἐπὶ κρινόμενος, ἐπὶ τύτυ συνεπεραάνατο ἂν ἃ ὁ ἐρωτῶν, ὥςε ἄδηλον 
τὴν λύραν μετήνεγκε “ὃν ἔπαινον" ἢ μᾶλλον, ἐπειδὴ ὑπό τινων ποιεῖ “ὃν ἐλεγχόμενον" ἄδηλον 5 εἰ ἀληθῶς νῦν λέγει ὁ ἀποκρωό- 
ἐναγκαζετο ἐπαινέσαι τὴν λύραν, εἶτα μὴ λόγων εὐπόρει πολλῶν, μενος λέγων μὴ δῦναι ἐπὶ τύτυ ἐφ᾽ ὅ συνεπεράνατο ὁ σοφιςής, 
μοιρόν τι ἐπαινέσας τὴν αἰδ)ητὴν ταύτην λύραν ἐπὶ τὴν ὀράνιον 15 τῦτο δὲ ἐκ ἂν ἐγίνετο, εἰ διελὼν τὰ ὁμώνυμα ἡ ἦρώτα. ἰὰ. ἴ5. 
ἀνηνέχθη" ἔς! ηδ ἐν ὀρανῷ ἄςρον τι ἐξ ἄςρων πολλῶν συγκείμε- εἰ διελων τὰ ὁ μωνυμα ὁ σοφιςὴς ἠρώτα, ἐγίνετο ὅ ὅπερ νῦν 175 
νον λύρα ὀνομαζόμενον, εἰς ἣν πολλιεὺς ᾧ καλὸς ᾧ ὠγαθὺς λόγυς Κ' ἧττον ἐπιζητῦσιν οἱ σοφιςαί, μᾶλλον δ᾽ ἐν τοῖς κ΄ Πλάτωνος δ: 
ἐξεῦρεν. ἴά. . 38. χρόνοις. τί δὲ ἦν ἐκεῖνο ὃ ἐζήτυν, ἐπάγει, “ὁ ἀποκρινόμενον ἣ ναί 

1: ἡ δὲ λέζις ἡ “λεχθέντων δ᾽ ἐνίων εὐφυλακτότερον “ὃ καθόλυ ἣ ὅ. ἰά, ἰδ. 
35. συμβαῖνον ἐν τοῖς ἐλέγχοις" ἡ. ἀσαφής, καθὲ ὃν δέ σύν- Ὁ ὃ “τρόπον τινα" προσέθηριε διότι μὴ κυρίως ἐξὶν ὁ ὅτος ἔλεγ- 175 

δεσμον ἐκ περιττῷ συμβαίνει κερὶ, ᾧ διὰ “ὃ ἐλλείπειν τινά, ἦν Χθρ..- περικαλύψαντες ἣν μυσοιὸν Κορίσκον ὀθόνη ἢ ἢ ἄλλῳ τοὶ ᾿δ' 
δ᾽ ἂν σαφὴς εἰ ὕτως εἶχε" λεχθέντων δὲ ἐνίων εὐφυλακτότερον οἱ σοφιςαὶ ἠρώτων ὧρ᾽ οἶδας ὅτι ὁ Κορίσοιος μυσικός ἐςιν; ναί, 
τῶτο καθὸ συμβαῖνον ἐν τοῖς ἐλέγχοις, “ὃ λέγειν τὴν ἀντίφασιν. τί δέ, εἶδας “ὃν κεκαλυμμένον ὅςις ἐξίν; ὅ. εἶτα ἀφελόντες ὦ 
ᾧ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον τοιῶτον" λεχθέντων ἐνίων, οἷον ἡρμοσμένα περοιάλυμμα, τί δέ, οἶδας, ἔλεγον, τῦτον ὅςις ἐςίν; ναί, οἶδας 
ᾧ ἀναρμόζυ ἡ περιττῷ ἢ ἀρτίω ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη, τύτων λεχθέν- 25 ἄρα τῶτον ἡ ὅτι μεσικός ἐςιν. ἀλλὰ μὴν ᾧ ἐκ οἶδας" ὃν Υδ 
τῶν εὐφυλακτότερόν ἐςι ᾧ ἀσφαλέςερον εἰς ὃ ἐλέγξαι “ὃν ἀπο- ἠγνόεις ὅτε περικεκαλυμμένος ἦν ὅξις ἦν, τῶτον ὑδὲ εἰ ἦν μεισικὸς 
κρινόμενον (ὃ γ5 “ἐν τοῖς ἐλέγχοις" ἀντὶ τῷ ὅτε ἐλέγξαι βυλόμεθα) ἐγίνωσκε. οἶδας ὦ ὅρα ὃν αὐὸν μασιν ὴ μὴ ἡ μυσυκόν, ἤτοι 
ἃ εἰπέν “ἀλλὰ μὴν τύτων ὅ ὅτως ἐχόντων ὑ ὑγιεῦ ῦ ἡ νοσώδυς ἡ αὐτὴ μυσωιὸν ᾧὶ ἄμεσον, ὥςε ὃ ὃ ἀπέφησας ἀπ᾽ αὐτῦ ὄνομα “ὃ μυσικός, 
ἐπιςήμη ἔςαι" ἔςαι δὲ κ' σὲ ὶ ̓ ὐχ ἡ αὐτή" συναληθεύσει ἄρα ἡ τῶτο κατέφησας κατ᾽ αὐτῶ. ἰά, ἢ, 40. 

ἀντίφασις." εὐφυλακτότερον ὄν ὃ λέγειν ὅτι συναληθεύσει ἡ ὠντί- 30 ἀνατρέψας ὅν τις κακῶς λύοντας φιὶν ωμ. ἴσως καὶ ταὐὲν 175 
φασις τῷ λέγειν “α καθόλυ συμβαῖνον ἤτοι τῦ λέγειν ὅτι συμ- σημαίνει." ὃ δυνάμει τοιῶτον ἂν εἴη" ἴσως ἐχ ὅτω δεῖ διορθῦος τῶν 
βαύει τύτων κειμένων ᾿ καθόλε" πὶ δὲ “ὃ καθόλυ “ἃ πάντων τῶν ὅτι ὅδε ὁ ἹΚορίσκος μυσικὸς ὺ ὅδε ἅμωσος, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ταὐὸν ση- 
ἐναντίων τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην εἶναι καὶ ἐχὶ τὴ αὐτῷ: ἰά, ἔξ, 88 ὁ. μαίνει, τυτέςι “ὃ Κορίσκος ἐχ ἣν σημαίνει" καὶ γάρ ἐςιν ἑνὸς δη- 

4. ἃ δὲ “ἔνια δ᾽ ὑκ ἐρωτητέιν" τινὲς Αὶ ἐπὶ τῶν συμπερασμά- δλωτικὸν “ὁ Κορίσκος ὄνομα, ὥσπερ ὁδὲ ὁ Ἰξωκράτης αὶ ὁ λευκὸς 
33. τῶν λέγυσιν, ὡς ὁ δε τὰ συμπεράσματα ἐρωτηματικῶς προά- 35 Σξωκράτης" εἰ 7) ἡ τῷ ὑποκειμένῳ ἕν ἐςιν ὁ Κορίσκος ὁ κεκα- 

γεῦζ. ὁ δ᾽ ἀληθὲς μᾶλλον ἔχει ὡς διὰ τὰς προτάσεις εἴρη" λυμμένος Κορίσκος, ὥσπερ ᾧ ὁ Σωκράτης ᾧ ὁ λευκὸς Σξωκρά- 

τυὰς 5 τῶν προτάσεων ὦ δεῖ ἐρωτᾶν ἀλλὰ λαμβάνειν ὡς ὁμο- της, ἀλλὰ τῷ λόγῳ ὀχ εἷς ἐςίν" ὥςε ῥπέν ὅτι ἐλεγχοειδὲς ἢ 
λογυμένας. ἰά. ἰδ. παρὰ ὰ συμβεβηκός. εἶτα ἐπειδὴ εἶπεν εἴ τις ὑπολήψεϊ “ὃν Ὁ 

154 πλεονεξία 7) ὄντως ἐςὶ τὰ ὁμώνυμα ἀναγκάζειν “ὃν ἀποκρι- τὴν ὁμωνυμίαν, ὅτος δὲ τὸ παρὰ “ὃ συμβεβηρὸς τέθεικε παρά- 
19. γόμενον ὁμολογῆσαι. ἰά. ἢ, 39. 40 δειγμα, ἐπιφέρει “ὁ γ5 ἐκεῖ τὄνομα," ἐκεῖ λέγων ἐπὶ τὸ καθ᾽ 
45. φησὶν ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων εὑρόντες τὰς τὸ ὁμωνυμίαν" ἐπὶ τύτω γ5 αὶ ταὐδν σημαίνει ἃ ὄνομα, ὥςε τι 
25. ϑεωρήματος δεικτικὰς προτάσεις συνθεῖναι ἡ εἰς χῆμα ϑαγάγεν διαφέρει “ὃ ἁπλῶς περὶ ἹΚορίσκυ ἐρωτᾶν ἢ κεκαλυμμώυ. ἰὰ. 

εὐυατὸ μα διὰ “ὃ δυολεωρητον εἶ εἶναι ποία τῶν προτάσει! ἐςι μεί- [40 ὁ. 
ζωὴ ὺ ποία ἐλάττων, ὦ ὥσπερ ἐπὶ τῇ ἀσύμμετρον εἶ εἶναι τὴν πλευ- εἰ ἐν “τῷ ἕ" ἢ ἤγυν ἐπὶ τῶν προτάσεων, ὡς ἐκεῖνοι λέγυσιν ἴδ. 
βὰν τῇ διαμέτρῳ ἡ ἢ ἐπ’ ἄλλων πολλῶν συμπίπτει" ὡς ἦν ἐπὶ 15 ἁπλῶς δεῖ λέγειν, ὅτι ὁ Κορίσκος μυσικός, ἐν δὲ τῷ συμπερά- ἘΣ 
τόνων, ὕ τω ᾧ ἐν τοῖς ἐλέγχοις" διὰ γ5 ὃ συμβαίνειν πλείονας σματι προςεθήσεῦ ὅδε, ἄτοπον. “ἃ δὲ “δὲν ἡ) μᾶλλον θα- 

ἁμαρτίας εἶναι τῷ λόγω ἀδυνατῶμεν συνιδεῖν ποία ἐςὶ καθ᾿ ἣν ὁ τέρῳ" τοῦτόν ἐςιν, ὅτι ἐπ᾽ ἴσης ἔδει ᾧὶ ἐν ταῖς προτάσεσι ὸ ἐν 

ἔλεγχος γίνε). ἰὰ. ἴθ. τῷ συμπεράσματι τεθέϊοχ, “ὁ τόνδε" ἢ 5 ᾧ ἐν ταῖς προτάσεσι 



- 
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τα 
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΄Θ ἀλλ᾽ εἰ ἢ μὴ κατ᾽ ἀληθὲς ἀποκρίνον ἐν τοῖς ὁμωνύμοις ἃ ναί ἢ ἐςιν ἥπερ “ὃ ζῷον" ἔχει 2) ᾧ τὰ τῦ ζῳν, οἷον τὴν ὀσίαν ἃ ἔμ- 

1185 
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προσκείοχω “ἃ ὅδε, ἢ εἰ μὴ ἐν ἐκείναις, μηδὰ ἐπὶ τῷ συμπερά- μεν ὡς ἐκ αὐ θέλοντες ἀλλὰ δι᾽ αὐτὸ ἄλλο βυλόμενοι λαβὲν. 
σματι. ἰά. ἴδ. ἰά. 15. 

πὸ εἰ γῶν μὴ ἦν ὁ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἐν ποιῶν παραλογι- κύρια ἐκεῖνα λέγει ὀνόματα τὰ οἰκεῖα τοῖς ὑποκειμένοις πράτ τἴός . 

ἈὉ σμός, ὁ ἐκ ἂν ἦν ὁ περὶ τὴν ὁμωνυμίαν κα ἡ τὴν ὠμφιβολίαν- εἰ δὲ Ὑγμάσιν, οἷον ἄνθρωπος, ἵππος. ἰὰ. ἔ. 42. 

μὴ ἦν ἀμφιβολία ἢ ὁμωνυμία, ἢ ἀληθὴς ἐγίνετο ἔλεγχος ἢ δ᾽ 5 ἐνταῦθα γῶν ἐρωτηθώτος κολοβῶς τῦ προβλήματος συνέβη ΩΣ 
ὅλως ἐγίνετο. ἰὰ, ἢ, 41. ὃ παραλογισμός" ἔδει δ εἰπᾶν" ἄρα ὃ ἂν ἦ ̓Αθηναίων κτῆμα, ἢ 

1169 ἐλλ᾽ ἐδὲ ἐὰν κ᾿ πάντων τῶν πραγμάτων τῶν ὑπὸ τὸ ἑμω- κτῆμεί ἐςιν ᾿Αθηναίων, ἢ δ᾽ Λακώνων κτῆμα, κτῆμα τύτων. 
5 νύμω ὀνόματος σημαινομένων ἐςὶν ἀληθὲς “ἃ κατηγορύμενον, οἷόν “ὅταν δὲ δυοῖν ὄντοιν" τῶτο δῆλον ἕςαι, εἰ ἀνα μνηδείημεν ὧν 
εἰ ἐρωτήσει τις ὦρα ὁ Αἴας ζῷον δίπουν; τῦτο ἀληθὲς μέ ἐςι ἢ ἦτο ἐν τῷ ἐλέγχῳ τῷ γινομένῳ παρὰ ὃ ἑπόμενον. εἶπε δὲ τῷ 
κατ᾽ ἀμφοτέρων τῶν Αἰάντων, ὁ δεῖ δὲ ἀπόκρισιν μίαν ποιῆ- 10 Κα “γενομένῳ ἔπε, ὃ ἀρχὴν ἔχειν, κα ἡ ὄντος τῷ ὙΜΩ͂Ν ἐξ ἐνεγ- 
σαι. ἰά. 15. κῆς ἐςὶ καὶ ὺ ὸ ἀρχὴν ἔχειν" εἰ δ γέγονεν, ᾧ ἀρχὴν ἔσχεν. καὶ μὴν 

τῶτο, φησί, “ὃ πολλὰ ἐρωτηθώτα ἐρωτήματα μίαν ἀπόκρι- εἰ ἀρχὴν εἶχε, ἡ γέγονε" πολλαχῶς ὃ ἡ ἀρχή. ἐπὶ τύτων δεῖν 
5 σιν δῦναι ταὐτόν ἐς! τῷ ἐρωτηθότι τι ὁμώνυμον. τύτυ γάρ ἐξι φησὶν ἐρωτώμενον ὸ μεροκιύτερον (τῦτο γ5 εἶπεν “ἔλαττον 

δηλωτικὸν “ὁ “ὃ αὐὸ ὄνομα τεθείη τοῖς ἑτέροις" διαφόροις 8 διδόναι ἃ συγχωρεῖν, ἀληθὲς γάρ, “ὃ δὲ ἕτερον μὴ διδόναι" τῦτο 
πράγμασι ὃ αὐὸ ἣν ἐπίκειἢ ἔνομα. 14. 15. 45) δεῖ προσυπακίειν... εἶπε δὲ “ἃ μερικώτερον πλείονα ἣ διότι 

ὸ δὲ “ἀλλ ὦ ἀξῶνταί πως ἐν τοῖς διαλεγομένοις" ἴσον ἐςὶ τῷ συνθετώτερά ἐςι ᾧ πλειόνων (ὁ γὃ ἄνθρωπος ἐκ πλειόνων μᾶλλόν 

ἃ ὅ λέγοντες, ὅμως ἀξῶν), τυτέςι νομίζον; ᾧ ὑπολαμβαάνονῃ ψυχον ἡ “ὃ αἰο)ητυκόν, ἔχει δὲ ἢ “ὃ λογικὸν ὶ “ὃ ἐπιςήμης δεκτι» 
ὅτι ἀπόκρισιν ἐποιήσαντο. νομίζονῃ δέ, φησίν, ὠποκρίνεχ, διὰ κύν, ἅπερ ὃ ζῷον ἐκ ἔχει), ἢ εἶπεν αὐὺ πλείονα, ὅτι “ὁ καθόλν 
ὃ λανθάνειν τὺς ἀκροατὰς τὰ συμβαίνοντα ἤγυν “ὃ μιῶς ἐρωτή- 20 τρόπον τινὰ ἕν ἐςι, τὰ δὲ μερικὰ πλείονα. καλλίων δὲ ἡ προτέρα. 
σεως μίαν ἀπόκρισιν εἶναι ἡ τῶν πολλῶν πολλάς, ἢ μάλιςα διὰ ἐξήγησις. “ἐὰν δὲ ἐπιχειρῇ ὅτι τὶ ἢ μέν" εἴρη ἐν τοῖς Τόποις ώ. 8) 
σὺ λανθάνειν αὐτὰς ὅτι ἐν τοῖς ὁμωνύμοις ἐκ ἔςιν ἀπόκρισις" τῦτο ὅτι εἰ τῷ γώει ἐςὶν ἐναντίον, ὺ τῷ τῷ γόυς εἴδει ἀνώγιη εἶ εἶναι 

Ὁ εἶπε συμβαῖνον" συμβαίνει γδ ἐν τοῖς ὁ μωνύμοις τὴν νομιζο-, εἶδος ἐναντίον" τῇ γ5 ἀρετῇ γένος ὄση ᾧ ἐναντίας ὄσης αὐτὴ τῆς 
μένν ἀπόκρισιν μὴ εἶναι ἀπόρμσν; ̓ ὅπερ δὲ ἐν τῷ ὀγὸόδῳ τῶν κακίας, ἢ τῷ τῆς ἐῤετῆς εἴδει τὴ ἀνδρίᾳ ἐςὶν ἐναντία ἡ δειλία. 
Τοπικῶν (ο. 11) εἶπε, τῦτο ἢ ἐνταῦθά φησιν, ὅτι πολλάκις ἀπο- 25 τύτυ ὕ τεῦς ἔχοντος, εἴ τις ἀληδῶς Ἔδεξε τῆς ψυχῆς μὴ ἡ εἶναι γέ- 

κρίσεις δοτέον ψρδας μᾶλλον ἢ ἀληθέϊς. ἰά. ἔ. 1 ὃ. γος τὴν ἁρμονίαν διὰ “ἃ τῇ δ, ἁρμονίᾳ εἶ ἐἶναι ἐναντίον τὴν ἀναρμο- 
ὁδαμῶς ᾧ τύτων προσλεγομένων δυνήσε γίνει, ὁ συφιςι- σίαν, τὴ δὲ ψυχῇ ὑσίᾳ ὅσῃ μὴ εἶναι ἐναντίον τι, ῥητέον, φησίν, 

Ὧι ὺς Ῥεγχοῦ" τῶτον γδ καλεῖ παρεξέλεγχρον διὰ “ἃ ἔξω εἶ εἶναι τῇ ὅτι ἔςι ὶ τῇ ψυχῇ ἐναντίον ἀλλ ὁ κεῖῦ ὄνομα αὐτῷ, ἔςι δὲ ἀνώ- 
κυρίως ᾧ ἀληθῶς ἐλέγχυ. “ἐπεὶ δὲ πῶς αἰτεῖ ὁ ἐν ἀρχῇ δῆ- νυμον. ἰά, ἴνν 
λον." ἐπειδή, φησί͵ δῆλόν ἐςι τί ὃ ἐν ἀρχῇ αἰτέϊοις, (ότε δὲ ῷ ἐν τοῖς ἀμφιδύξοις ὧι ἕν τεύτοις ὁ Κὶ δέϊ ἁπλῶς ἀποκρίνεν, (τῦνο 4765 
οἰόμεθα ὸ ἐρχὴ αἰτέϊοχ, ᾧ λαμβάνειν “ὃν ἐρωτῶντα, ὅταν ἢ 2) λείπει), ἀλλὰ σκοπεῖν ὅπως βιλεῦ ὁ ἐρωτῶν, ἵνα αὐὲς μὴ 
σύνεγγυς ᾧ ταὐὲν “ὃ ἐρώτημα τῷ προβλήματὸ, λέγει ἐπὶ τῶν λαβης αὐτό... ἐν δὲ τῇ λέξει, ὡς εἴρη, τὴ “ἢν οἷς ὧν ἄδηλον 
τοιίτων εὐθὺς ἀναιρεῖν ἔνια τῶν ἐρωτημάτων ἢ μηδ᾽ ὅλως συγ- ποτέρως εἴωθε λέγει" λείπει “ὃ ἐν τύτοις δεῖ μὴ συγχωρέϊν. 
χωρᾶϊν λέγοντος τῷ ἀποκρινομένα τῷ ἐρωτῶντι ὃ ἐν ἀρχὴ αἰτεῖ" ἔςι 5 “ὁ πλῆρες" ἐν οἷς ἦν ἄδηλον ποτέρως εἴωθε λέγεον, αὶ δὲϊ 
ἐγγὺς γάρ εἰσι ἡ ταὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα τῷ προκειμένῳ προβλή- 35 συγχωρεῖν “ὃ ναί ἢ “ὃ ὅ, ἀλλ᾽ ἁπλῶς λέγειν ὅτι ἄδηλον “ὃ προτει- 
ματι. οἷον εἰ προκείμενον συμπερανθῆναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν, νόμενον. λέγει δὲ λέγειν, γνώμας ἡ τὸς ἀληθεῖς δόξας, ὁποῖαί 
ἔροιτο ὧρα γε ἡ χαρὰ ὠγαθόν; κα δοτέον, ἀλλὰ ῥητέον ὅτι “ὃ ἐν εἰσιν αἱ δοκῦσαι πᾶσιν ἢ τοῖς πλείςοις ἢ τοῖς σοφοῖς, ᾧ τύτοις 
ἀρχὴ αἰτεῖ, ἔτι ὅταν τις ἀξιοῖ τι συμπέρασμα ψευδές τε ὼὶ ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς πλείςοις ἢ τοῖς μάλιςα γνωρίμοις (περὶ ὧν ἐν τῷ 

ἄδοξον, ὃ ἐξ ἀνάγκης ἐκ ψευδῶν συνήχθη προτάσεων (ὃ 38 πρώτῳ τῶν Τοπικῶν εἴρη), ἡ τὰς ὅλας ἀποφάσεις, λέγων ὅλην 

ψευδὲς ἀεὶ ἐκ ψευδῶν), τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν προτοίσεων ῥητέον, ὅτι 40 ἀπόφασιν τὴν καθόλυ ἀπόφασιν, οἷον τὴν ὀδείς. ἰὰ. ἴ, ἃ2 ὃ. 
ψευδεῖς ἢ ἄδοξοι αἱ προτάσεις αἱ “ὁ τοῶτον συνάγυσαι συμπέ- ἐφ᾽ ὧν, φησίν, ἐκ ἔςι “ὃ ἀληθὲς ὁμολογώμενον ἀλλ᾽ ἀμφι- 176ν 

ρασμα.- τὼ ὃ συμπεράσματα, ἅπερ αὐὸὺς συμβαίνοντα εἶπε, δοξύμενον, μάλιςα τις μεταφέρων ἡ μεταλαμβένων τὲ ὀνόματα “-- 
τῆς αὐτῆς εἰσὶ θέσεως. θέσεις δὲ λέγει νῦν τὰς προτάσεις" πρὸς “ὃ χρήσιμον αὐτῷ διαλανθάνοι ἄν... ἣ λέγοι ἂν διὰ τῷ 

ὁποῖαι γάρ εἰσιν αἱ προτάσεις, τοιαῦτα ἢ τὰ συμπεράσματα, μεταφέρειν “ὃ μεταφοραῖς χρῆδκ εἰ γάρ τις θείη τὴν ψυχὴν 
ὥςε εἴπερ ἄδοξον ὸ συμπέρασμα, ἑὁἔπν ὅ ὅτι ἢ αἱ προτάσεις ἐδ ϑνητήν, χρήσεϑ δὲ τῇ μεταφορᾷ ἢ εἴπη “εἰ Ἷ ψυχὴ ἁρμονία ἐςὶ 

ἄδοξοι. “ἔτι ὅταν “ὃ καθόλυ μὴ ὀνόματι ληφθῇ. ὡς ἐν πα- ζωὴ ὅσα," ὡς ὁ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι πεποίηκεν, “κ ἂν γένοιτό 

ραβολὴ λαμβάνεν, ὃ βυλόμεθα λαβεῖν, ἐν τῷ ἐγδέῳ τῶν Το- ποτε ἀναρμοςία ἥτοι θάνατος" εἰ 5 ἡ ψυχὴ ζωὴ ὅσα ὡρμονία, 
πιιῶν (ς. 1) εἴρηκεν, ὅταν ὃ βυλόμεθα λαβεῖν ὅτως ἐρωτῶ- "ἃ πάντως ὁ θάνατος ἀναρμοςία ἐςίν" εἰ δὲ ἡ ἁρμονία μὴ γίνε 
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ἀναρμοςίκ, πάντως οὐδὲ θάνατος" ἀθάνατος ἄρα ἡ ψυχή ἃ “ὅσοις Κα ὄν ἐν τῷ τέλει ἴσον ἐςὶ τῷ ἐν ὅ᾽ ὅσοις ἃ ἦν ἐν 1776 

καλλίων δὲ ἡ προτέρα ἐξήγησις διὰ τὰ εὐθὺς ἐπενηνεγμένα. τῷ συμπεράσματι" τῶτο 75 εἶπε τέλος. ἐν ὅσοις Κ ὃν ἐν τῷ ἔω 
ἰά. 15. ; τέλει ὁρῶ δ πολλαχῶς λεγέμθνν, τυτέςιν ἡ ἀντίφασις, δῶ 

6 μέλλων χωρῆσαι εἰς ὃ βαβαδύναι ἢ ἡμῖν μέθοδον δι᾽ ἧς ἂν εἰδέναι ὅτι ἡ πρότασις χυτὰ τὴν ἐνίφασιν ἔλήφθη" εἰ ὃ μὰ , 
9: δυναίμεθα. διαλύειν τὰ σοφίσματα, εἴτε καθ᾽ ὁμωνυμίαν ἴμ 5 προσλάβη ἐ ἐν τῇ προτάσει τὴν ἀντίφασιν, ὦ Γ γνῶ ἔλεγχος ἐξ ἑνὸς 

εἴτε κατ ᾿ἀμφιβολίαν ἢ ἢ καθ᾽ ἕτερόν τινα τρόπον τῶν ἀπηριθμη- συλλογισμῶ τἀναντία συνάγων. εἶτα ὥσπερ ἀναμιμνήσκων ἡμᾶς 
μόωυν δέω καὶ ὶ τριῶν, ἀνάγει “ὃν λόγον ἐπὶ “ἃ καθολικώτερεν καί τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἹΠροτέρων ᾿Αναλυτικῶν ο 11) εἰρημέ- 
φησιν ὅτι ἐπεὶ πᾶς συλλογισμὸς σοφιςικὸς ἢ ἢ παρὰ τὴν ὕνν ἐςί, νων ἐπήγαγεν “ἄνευ γδ ἀντιφάσεως ὁ ἐκ ἦν ἔλεγχος ὡς ἔλεγχος "" 
τὰς προτείσεις ἔχων ψευδεῖς, Ἶ ἢ παρὰ ὃ χῆμα ᾧ κ᾿ τῦτο ὧν ἀσυλ- εἴρη 7) ᾧ ἐν ἐκείνοις ὅτι ἄνευ τῷ προσλαβεῖν τὴν ἀντίφασιν Γ 
λόγιςος, τῷ κὶ κτ' ὃ χῆμα ὄντος ἐρρωμένυ ψευδεῖς δὲ τὰς προ- 10 δύναἢ γενέ, ἔλεγχος, ὅτι “ὁ ὠγαθὸν ἐκ ἀγαθόν" τὰ ὶ ἡ δεύτερα 

τασεις ἔχοντος δεῖ ἀναιρεῖν μίαν τῶν κειμένων προτάσεων παρ’ τῶν Προτέρων τὰς ἀρχὰς περιέχει τ σοφιςυιῶν ἐλέγχων. 
ἂν “ὃ ψεῦδος, ἢ εἰ τύχοι ᾧ ἀμφοτέρας, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν μεί- μᾶλλον “ὃ λεγόμενόν ἐ ἐςιν" ἐν ὅσοις Κ' ὄν ἐν τῷ συμπεράσματι 
ζονα, ὡς πολλαίκις εἰρήκαμεν, ἢ διαλύειν ὅτως αὐτόν, τὸ δὲ “ὃ ἀμφιβολία ἐ ἐςί (ταύτιν ὃ εἶπε “πολλαχῶς », ἂν μὴ προσλάβη 

᾿ χῆμα ἡμαρτημένον ἔχοντος τὴν ἀσυλλογιςίαν αὖθις Ἔλοχδο ἐν ἀντίφασιν, ὄπω δῆλον εἰ ἐλέγχει" τύτυ γάρ ἐςι δηλωτικὸν 
ἡ ὅτω ᾧὶ αὐὸν ἀνατρέπειν. ἰὰ. 48, “ὁ γίνε ἔλεγχος" ἰά. ἢ ἀλ ὁ. 

1165 εἰρημένην δὲ νῦν λύσιν λέγει τὴ προσεχῶς ῥηβεσαν; τὴν ὅτι ἐν ὅσοις δέ, φησίν, ἐν τοῖς ἐρωτήμασίν ἐςι “ὃ διττόν, ἐκ 1776 
33.» 

εἶναι τὰ ἠρωτημώα ἥ τι πρϑτό ἢ ὅτι ἐκ δύο μερικῶν συλλογίζῃ γεν ὅτι ὅ, ὅταν πὴ μέν ἐςι ἀληθὲς πῇ δὲ ψευδές. ἐπὶ τύτων 

ἢ ἐκ δύο ὠποφατικῶν. ἤ τι τοιῦτον" ἢ ἡ διόρθωσις τῆς ὁ καλῶς δὴ ὧν ὑκ ἐνάγνη προαποφάσκειν" ψευδῶς ὃ ἀποφείσκοις ἄ ἂν... 
ληφθείσης προτάσεως παρ᾽ ἣν “ὃ ψεῦδος συνάγε. ἰὰ, 15. 29 εἰπων δὲ ὅτι ἐκ ἀνάγκη προαποφῆσαι “ὃ διττόν, τὴν αἰτίαν ἐπή- 

17: ἃ Καὶ “διαιρῦντες" ἀντὶ τῷ ἀναλύοντες εἰς τὰς προτάσεις, Ὑγαγε τύτυ διὰ τῷ “ὁ 75 πρὸς τῦτο ἀλλὰ διὰ τῶτο ὁ λόγος; 

4. ὥσπερ Κ Ἢ “ἀναιρῶντες ὧδε ἡ ὧδε" ἀντὶ τῷ ἢ “ὃ συμπέρασμα τυτέσιν καὶ γδ πρὸς τῶτο “ὃ ἐρώτημά ἐςιν ὁ λόγος, ἀλλὰ διὰ τῶτο 
μόνον ἣ “ὃ συμπέρασμα ᾧ τὰς προτάσεις. ἰὰ. ἢ, 48 ὃ. ἤτοι “ὃ συμπέρασμα" διὰ γδὃ “ὃ συμπέρασμά ἐςι “ὁ ἐρώτημα. 

Π1Ὺ οἱ ἃ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἔλογχρι ἕν τι τῶν ἐρωτημάτων ἰὰ. ἴδ. 

καὶ συλλελόγιςαι ἀλλ᾽ ἀσυλλόγιςος ἦ ἶ διὰ “ἃ ὁμώνυμα ἣ ἀμφίβολα ἀνύγκη προαποφάσκειν, τυτέςιν καὶ δεῖ ἁπλῶς ἀποφάσκειν καὶ ὺ χέ. 15. 

0, ἔχυσι πολλὰ σημαῖνον, “ὃ ὄνομα δηλαδή" ἐπεὶ δὲ τῦτο ἔχυσι 25 ἐπὶ γᾶν τῦ αὐτῶ, οἷον τῷ βαδίζεν, ἅμα διαίρεσις ᾧ σύν- 1776 
πολλὰ σημαῖνον, ἡ ὁ λόγος διτὺς ἔςαι ᾧ συνεπλάκη “ὃ ὄνομα. θεσις γίνε, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἄλλυν Α' διαίρεσις, οἷον τῷ ϑύναϑ, ἄλλῳ 
προσυπακυςέον ὃν “ὃ ἢ “ἐν λόγον, ἵν᾽ ἧ ἃ πλῆρες ὅτως" οἱ δὲ σύνθεσις, οἷον τῷ 3ωυκρέης. διὰ τῦτο εἶπεν " εἰσὶ δὲ παρα 

παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἔχυσι ἢ “ὃ ὄνομα ἢ “ἐν λόγον πλείω σημαί- τὴν σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν "" δὲν δ διαφέρει ὅ' ὅτως ἢ ὅτως λεγόμε- 

γοντα. ἰὰ. ὑπὸ νον. διὸ ἢ ὁ Ταληνὺς τὲς ὙαΙΣ τὴν σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν ὦ ὡς ἕνα. 

4716 τῶν ὶ ἀπὲ τῆς ὁμωνυμίας καὶ ἐκ ἔθηκε παράδενγμα, τοῖς δὲ 30 τρόπον ἔλαβεν, εἰπωὶ εἴπμρ δὲ τὴν σύνθεσιν ὃ διαίρεσιν ὅ! ὅταν αὐτὴ 
ἐᾷ παρὰ ὲ τὴν ἀμφιβιλίαν δύο τέθεικε παραδείγματα, ὃ ὸ ἕ ἔχον διττὸν ποιῇ τῦ δημιωνομών τὴν διαφοράν." ὅτι δὲ ᾧ “ὃ παρὸν σό- 
ἡ τὰς προτάσεις ἡ “ὁ συμπέρασμα, “ὃ δὲ τὴν πρότασιν μόνον. φισμα “ὁ “ἀρ᾽ ᾧ εἶδες σὺ τῦτον τυπτόμενον, τύτῳ ἐτύπτετο;" 
εἰδέναι δ δεῖ ὅτι τῷ Κα σιγῶντα λέγειν διττὸν Κ᾿ “ὁ συμπέρασμα παρὰ τὴν συύνθεσίν ἐςι, δῆλον ἔςαι εἴπερ “ὃ ὅλον ἐκφήσομεν σό- 
ἡ ἡ πρότασις, τῦ δὲ μὴ συνεπίς «Ὡς “ἐν συνεπις μενον ἡ ὦ πρός φισμα. ἔςι δὲ τῶτο. ἄρ᾽ ᾧ εἶδες τῶτον τυπτόμενον, τύτῳ 
τασις διττὴ “ὁ δὲ συμπέρασμα ὠχί. ὃ ὃ συμπέρασμα “ὃ “ὅτος 35 ἐτύπτετο: ναί, εἶδες δὲ αὐὸν τῷ ὀφθαλμῷ τυπτόμενον. τῷ 
ἄρα συνεπίςα ἢ ἢ τὰ ἰαμβεῖα" καὶ διττόν. ἦν δ᾽ ἂν σαφεςέρα ἡ ἄρα ὀφθαλμῷ ἐτύπτετο καὶ ὶὶ ὁ μάςιγι. ὅπερ ψεῦδος" ὁ γδ ἀληϑὲς 
λέξις ἡ “ἐν δὲ τῷ μὴ συνεπίς αὐ “ὃν ἐπιςάμενον;" εἰ ὅτω πως ἦν, τῷ ἐφθαλμῷ ὦ ἄρα εἶδες τῶτον τυπτόμενον. γέγονε δὲ ὁ πα- 
ἐἶχεν" ἐν δὲ τῷ ἐλέγχῳ τῷ λέγοντι, ἐκ ἄρα συνεπίςαὮ ὁ ἐπις- ᾿ραλογισμὸς ἐκ τῷ διελεῖν “ὁ “τῦτον τυπτόμενον" ἀπὸ τῷ “εἶδες," 

μενος, “ὃ ἐρώτημα διττὸν ᾧ ἀμφίβολον, “ἃ δὲ συμπέρασμα προϑεῖναι δὲ τῷ ὀφθαλμῷ. 1ὰ. ἢ, ἀ5. 
ἁπλῶν. “ὁ δὲ “ἃ “ὁ διτὸν ὁτὲ ἂν ἔςιν ὁτὲ δὲ ἐκ ἔςιν" εἶπε 40 ἢ ὅτι ἡ σύνθεσις ἡ τῷ ὑςέρυ μβ' τὸ προτέρων πεποίηκε ΕΣ 778 
περὶ τῶν δύο προτάσεων τῶν τὰ πολλαχῶς λεγόμενα συνιςών- διττὸν σαφηνίζων, ἐπήγαγεν δεῖπερ μὴ ὶὶ ὁ ὅ ὅρος ἡ ὅρος," δυνά- Φ 
τῶν, τῷ τε χωρὶς Κ' ἕκαςον ἔχοντος ἁπλῶν, συντεθέντος δὲ ἐχ μει λέγων ὅτι ὥσπερ ἐδὲ “ὃ ὅρος ᾧ ὄρος σημαίνει ἕτερον τῇ αὐτῷ 
ἁπλῶν, ἢ περὶ τῷ ἀντιςρόφως τύτῳ ἔχοντος... . ἃ δὲ “ἀλλὰ προσιψδίᾳ, λεχθέν (το γάρ ἐςι “ἃ πλῆρες τῆς λέξεως), ὅταν δὲ 
σημαίνει “ὃ διττὸν ὁτὲ ' ὃν ὁτὲ δὲ ὁ ὧς ὄν" ἴσον ἐςὶ τῷ τὶ Κ' ἅ τῷ ᾧ αὐτὰ δὴ αἱ διαφοραὶ προσῳδιῶν συντεθῶσι, τότε γίνεῦ διτὸς ὁ ὃ 
διττῶ ἐςὶν ὃν ὦ ἀληθές, τὶ δὲ μὴ ὃν ᾧὶ ψεῦδος" ἐπὶ Φ τῷ ἄρ᾽ ὁ 46 λόγος, ὅτως ἡ ἐπὶ τὰ προκειμένυ " τὴ 25 συνθέσει γέγονε ἢ ὅτος 

ἐπις μενος χὰ φεῖδι: ἢ ἐκεῖνο συνεπίςαἢ λέγειν; πῇ Καὶ ἀληθὲς πῇ διττός... “ὃ δὲ “ὦ γάρ ἐς! διτὸν “ὃ παρὰ τὴν διαίρεσιν" ὑχ ὡς 
δὲ ψεῦδος" ἐπὶ μὶ ἡ) τῷ ἐπιςήμονος ἀληθές (ὅτος δι συνεπίς α), κατασκευαςικὸν οἶμαι ἐπῆκἢ τ μὴ εἶναι “ὁ παρὸν σόφισμα παρὰ 
ἐπὶ δὲ τῷ παιδίωυ ἣ τῷ ἰδιώτυ ψεῦδος. ἰὰ, ἔ, ἀλ. τὴν ἀμφιβολίαν" ὁ δ κυριώτατος τρόπος ὁ ἐκ τῆς ὠμφιβολίας 
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μᾶλλον ἦν ἐν ᾧ τῶν ὀνομάτων ὑδέν ἐςι διττόν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ ἀγωγὴ τοιαύτη, “δρί γε σὺ νῦν ἐν Πειραιεῖ εἴς ναΐ, ἄρ ᾿ οἵϑας 
λόγῳ, ὡς ἐπὶ τῶ γένοιτο καταβαλεῖν οὸ νῦν μέ . ἐνταῦθα δ ἐν Ξικελίᾳ τριήρεις ὅσας: ναί. ἄρα. οἶδας σὺ νῦν ὅσας ἐν Πει- 
τῶν ἃ ̓ ὀνομάτων ἐδὲν διττόν, ὃ δὲ λόγος. καὶ δὴ ὄν ὡς κατα- ραιεῖ τριήρεις ἐν Σικελίᾳ ὧν Ὁ παρὰ. τὴν. σύνθεσιν ὰ λέω (εἴ 

σκευαςικὸν ̓ ἐπῆκἢ" δοκεῖ δ λέγειν ὅ ὅτι εἰ διαιρεθέντος τῶ λόγυ Ἀμεϊοτίς, 2 24). ἰὰ. Ε, 46. Ϊ 
ἦσαν τὰ μέρη αὐτῷ διττά͵ τότε ἦν ἂν τῶν ἀμφιβόλων, ὡς τῶν αὶ πάλιν “ἄρ᾽ ἐςὶν ὠγαθὸν ὄντα ὌΝ μοχθηρὸν εἶ εἶναι." ἘΠ 

ἀμφιβόλων πάντων ἐχόντων τὰ μέρη διττά. ὅπερ ψεῦδος" τεσ- τῶτο ὀξύεν θᾶ: συμπέρασμα γάρ ἐςι τῷ πϑομκες ἔχον ἃ 5 
σαάρων 5 ὄντων τρόπων, ὡς ἢ πρὸ ὀλίγυ εἰρήκαμεν, ἐξ ὧν τὰ διττὸν παρὼ τὴν σύνθεσιν. 1ὰ. 18. 

δύο εἴδη συνίςανῦ), τό τε ἐκ τῆς ὁμωνυμίας καὶ ὃ ἀμφιβολίας, πρῶ- τῶτο δ᾽ ἔλυσε δυνάμει ἢ ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας λέγων “ὁ 171: 
τὸς ἢ ὅταν ὁ λόγος ἢ ὃ ὅ ἔμα πλείω σημαίνῃ, ὅς ἐςι κοινὸς ὦ ὃ με ἡ) ὅσα χωρὶς λέγε, ὃ ἦμα δυναῦ λέγε," ἰά. Ὁ. . ι, 

ψ- ἐπ᾿ ἴσης, δεύτερες δὲ ὅταν εἰωθότες ὦμεν ὅτω λέγε ὅςις 9. ἐν δὲ τῷ “ἀρ᾽ ὧν αἱ ἐπιςῆμαι σπυδαῖαι, σπυδαῖα τὰ μαθή- 1718 

ἢ αὐὸὴς κοινός ἐςι, τρίτος ὅταν τὰ συντεθὲν πλείω σημαίνει, κχω- μάλα" κ' δύο ἡμάρτηῦ ὁ ὁ λόγος, καθ᾽ ἐν Κι ὅτι ἐκ δύο καταφας ἴοι 

ρισμένον δέ ἐςιν ἁπλῶν, ὅς τ ἴδιος τῷ Ψ' ἀμφιβολίαν μόνυ, τικῶν ἐν ̓ ΘΠΜΝδ «ήματι συλλογίζεδ, καθ᾽ ἕτερον δὲ ὅτι ἀδὲ 

τέταρτος δὲ τῷ ἀντιςρόφως τύτῳ ἔχοντος, ἡνίκα ὼ Εὶ συντεθὲν συνάγει ὅπερ φαίνεῦ ἐκ τῶν κειμένων πρω ἀλλ᾽ ἄλλο τι. 

ἐν σημαίνει, κεχωρισμένον δὲ πολλαχῶς λέγεῦ, ὃς ὡς ἐπίπαν “ὃν δῆλον δὲ τῦτο ἐντεῦθεν. ἔ, ἀ6 ὁ. ᾿. ᾿ : 

πρῶτον τρόπον ποιεῖ, ἐπ' ἔλαττον δὲ ἢ “ὃν ἐεύτηρηνυϑς τεσσείρων 15 ἃ δὲ “ἀλλὰ μὴν ἢ κακὸν κὶ σπυδαῖον μάθημα ἃ κακόν" 1718 

ὧν ὄντων τρόπων ἡ κυριωτάτων ὄντων παρὰ τὴν ἀμφιβελίαν, ὅ ὅταν δυναῦ καὶ ᾧ ὡς ἀπὸ τῶν σοψφιςῶν- λεγόμενον νοεϊο , ἐπιτεινόντων ὃ Ἶδ' 
τῶν ἐνυμάτων δὲν ἔχῃ. τὸ διττόν, ὑκ οἵ εἶμαι τὰ “ἐδὲ γάρ ἐςι διτιὸν ἄτοπον, ὡσανεὶ γλεγόντων σπυδαῖον ἃ ἄμα μάθημα ὁ κακόν͵ ἀλλὰ 
οὲ παρὰ τὴν διαίρεσιν" ὅτως ̓ ἐπενεχθῆναι ὡς λέγον ὅτι ἂν διαιρεθὲν μὴν ἢ κακόν," ὅπερ ἄτοπον" “ὁ δὲ “ὶ ὃ μάθημα, τ κακόν" ὡς κα- 

εἶχε “ἃ διττόν, ἦν ἂν παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν, ἐπεὶ δὲ ὁκ ἔςι διττόν, τασκευαςικὸν ὑπ᾽ αὐτῶν λέγεωᾳς ὧς ᾧ ὃ κακὸν μάθημα εἶναι ἢ 

ὑκ ἕξι παρὼ τὴν ἀμφιβολίαν. ἀλλ᾽ ἔςιν ὃ λέγει, ἐπειδὴ συντεθεὶς 20 μὴ μόνον τὰ καλὰ εἶναι μαθήματα ἀλλὰ ἢ τὰ κακά. δυναῇῦ δὰ 

ἔχει ἃ διττόν, διαιρεθεὶς δὲ ἐκ ἔχει, παρὰ τὴν συνθεσίν ἐςι ὃ σέ- ὧν ᾧ ὅτως ὡς εἴσομεν νοεῖεχ,, δύνα δὲ ᾧ ὡς λύσιν τις τῦτο τ᾽ 
φισμα. ὁμοίως δὲ αὶ “α “ἄρα οἶδας σὺ νῦν ὅσας ἐν Πειραιεῖ σοφίσματος ἐπινοεῖν, δυνάμει λέγοντος τῷ ᾿Αριςοτέλυς, πρῶτον 
τριήρεις ἐν Ἰξυιελίᾳ ὧν" παρὰ τὴν συνθεσίν ἐςιν" ἄλλο ἢ) δηλοῖ ἐκ ἔςι μάθημα “ὃ κακόν, εἰ δὲ αὶ θήσει τις μάθημα εἶναι ἡ “ὃ 
διαιρυμένων τῶν τριηρῶν ὠπὸ τὸ Πειραιεῖ, ἡ ἄλλο συντιθεμένων... κακόν, κακὸν ἔξαι μάθημα" 7) “ὁ σπυδαῖον εἶναι συνάγεῇ διὰ 

ἐν δὲ τῷ “ἀλλ᾽ ἐν Κ' τοῖς γεγραμμένοις “ὃ αὐὸ ὄνομα" λείποι ἄν, 25 τῶν ἠρωτημένων, ἀλλὰ “ὃ τῶν κακῶν σπυδαίαν εἶναι τὴν ἐπιςή- 

ἐκ ἔσι ως ϑΐρι -ἔς! δὲ ὃ λέγει τοιῦτον" ἐν τοῖς γεγραμμένοις ἐκ μην" τῶτο δὲ ἐδὲν ἐςιν ἄτοπον. ἰὰ, ἴδ. 

ἔξι διττὸν “ὁ αὐὰὲ ὄνομα ἣ τὰ αὐτὼ ὀνόματα" ὅταν γδ ἐκ τῶν ἐπιμέμφεδ τὺς ἐχ ὅτω λύοντας μηδὲ λέγοντας ὅτι παρὰ 1715 
αὐτῶν ἦ γεγραμμένα. φοιχείων ᾧ ὡσαύτως, τυτέςι διὰ τῶν σύνθεσιν ὁ παραλογισμός, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλυν φερομένυς ᾧ λέγοντας Ἵ 
αὐτῶν τόνων ὺ πνευμάτων, Ν᾽ ἢ ἀβφάσεβα δασύνη ἢ ἐμφό- μὴ δ δύναῦ ποιεῖν πάντως, τυτέσι ̓ ὴ ἐξ ἐνέγκας δύνα" εἰ δ 
τέρα Ψιλῶνἢ, ὦ ἢ ἀμφότερα διὰ διχρόνων ἢ ἣ ἐμφύτερα διὰ μαι 30 ταὐδν ἦν, φασί, “α δυναὲν τῷ ἐμέγκαίν, τότε ἔδει λέγον μὴ 
κρῶν" “ὃ ἡ ἦχος ἡ τὸ αὶ διττόν. ὅταν δὲ μὴ διὰ τῶν αὐτῶν ἦ κιθαρίζων κιθαρίζοις ἄν... κα Σ ταὐτόν ἐςι “ὃ δυναὲν ἢ “ὃ Ὁ 
γεγραμμένα ἀλλὰ ὃὶ ̓,ἄλλων καὶ ἢ ἄλλων, διττόν, ὥσπερ ἐπὶ τὸ[ καῖον" τύτυ γάρ ἐςι δηλωτοιὸν ὸ “αὶ ταὐδν δ᾽ εἶναι ὡς δυναῦ, ἢ 

πλῆμα ὃ κλίμα" ἃ Α' 0) διὰ τῦ ἡ σημαίνει ὃν ἄμπελον, “ὃ δὲ πάντως ὡς δυναῦ ποιεῖν... καὶ παντώς, φασὶ μὴ καλῶς ως 

διὰ τῦ τ “ὃ τμῆμα τῆς γῆς, οἷον εἰ τύχοι “ὃ διὰ ἹΡόδυ κλίμα ἢ “δ τες, ὡς δυναῇ ποιεῖν, δεδύχ ποιήσειν, τυτέςιν καὶ κθ' πᾶν σημαι- 

διὰ Βορυσένυς" παράσημα ἢ) τὰ ςοιχεῖα. ἴσως δὲ ᾧ τὶς τόνως, 35 νόμενον τῷ δυνατῷ δέδωκε “ὃ δύνα, κιθαρίζειν ἤδη ᾧ ὁ μὴ κι- 
μᾶλλον δὲ ὠμφότερα εἴρηκεν" ἐπειδὴ ἡ τὰ φθεγγόμενα ᾧ δη- θαρίζειν, δύνα, δὲ κιθαρίζειν. ἀλλὰ “ὃ Κ' ὡς δυναῦ κιθαρίζειν 

λύμενα διὰ τῶν τοιώτων ὀνομάτων, λέγω δὴ τῷ κλήματος ᾧ κιθαρίσει, δηλοῖ ὅτι δύναμιν ἔχω μὴ κιθαρίζων νῦν με' ταῦτα κι- 
κλίματος, καὶ τὰ αὐτά ἐςι, παρεσημειώσαντο πρὸς δήλωσιν τῶν θαρίσαι, ἃ δὲ πάντως δύνα κιθαρίζειν δηλοῖ ὶὶ ὃ ὅτε καὶ κιθαρίζει 
δηλυμένων ὃ ὶ γραφεὼχ, διὼ τῷ διχρόνυ ἃ δὲ διὰ τῶ φύσει; μα- ὅτι ἤδη κιθαρίζει, ὅπερ Ὑθστὰ δὰ λέγειν ὅτι δύναμιν ἔχε, ὅ ὅτε ἃ 

κρῦ. “ἐν δὲ τὴ λέξει τὴ “τὰ δὲ φθεγγόμενα καὶ τὰ αὐτα" ἦν ἂν 40 κιθαρίζει, τότε κιθαρίζειν, ὡς ἅμα εἶναι ἘΡΡΟΕΣ ᾧ μὴ κιθα- 
σαφέςερον εἰ ἀντὶ τῦ ᾿δέ ἦν ὁ γάρ σύνδεσμος γεγρκμιμέος" ρίζοντα. ἰὰ. 16. 
ες αἰτίαν: γ τῷ διὰ τί τὰ ὲ παράσημα ποιῶν), “ἃ “τὰ φθεγγέμενα ἐνταῦθα ἢ περὶ τῶν παρὰ “ὃ χἣμα τῆς λέξεως Ὑνομάων θα 

ὁ τὰ αὐτά" ἐπήγαγε. ὃ δὲ “ὡςε αὶ διτὲν “ὃ παρὰ τὴν διαίρεσιν" ἐλέγχων φησίν. δῆλον ὅ ὄν, φησί, πῶς ἀπαντητέον πρὸς τύτυς, ἢ 
ἴσον ἐςξὶ τῷ ὥςε καὶ διτὸὸν δὲ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν ῥηθείη ἂν εἴπερ ὥριςαι ἡμῖν ὅτι δέκα τὰ ἀνώτατα γένη. ὁ ' ἦν ἀποκρινό- 
σέφισμα. ἰά. Ε 45. 45 μενος ἐρωτηθεὶς εἰ ὁ ἸΞωκράτης, ὅς ἐςιν ὁσία, ΕἸΣ τί ἐςιν, 

π᾿ ο αἰ δὲ ἃ " “ἄρα οἶδας" ὀξύνειν ἀλλὰ μὴ περισπᾶν, ἐν δὲ ἀνανεύει" τῶτο γδ δηλοῖ “μὴ ὑπάρχειν τι τύτων," τυτέσι τῶν 

12. γύγον ἠρώτα ὃ ὁ Εὐθύδημες ἐν Πειραιεῖ τυγχάνων, ὅτε αἱ τῶν ἐννέα, τον ὅσα τί ἐ ἐσι ἡ ὑσίαν σημαίνει" ὁ δὲ ἐρωτῶν δείκνυσι 

᾿Αθηναίων τριήρεις εἰς Σικελίαν ἦλθον. ἔς! δὲ ἡ τὸ σοφίσματης τὴν ὑὀσίαν ἢ ποσὸν ἢ πρός τι ἢ ἄλλο τι νομιζόμενον ἐσία εἶναι, οἷον 

Ἀν 

οι 
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ἐρωτῶν εἰ ὃ Σωκράτης πατήρ, ὁ δὶ ἐρωτώμενος ὁμολογεῖ σιν ᾧ ἀληθὴ ταύτην εἶναί φασιν. ἔςω γῶν, φησίν, ἐπειδὴ ψεῦ- 
τῦτο, ὀχὶ πρός τι ἡ συμβεβηκὸς “ὃν Σωκράτην νομίζων ἀλλ δὸς ὃ μὴ τύπτειν, ἀληθὲς “ὃ τύπτειν μεθ᾽ ἧς ἐκ ἔχει χειρός, ὃ 

υς υἱὸν ἔχοντα, ὁ δὲ συνάγει εὐθὺς τῷ “ὃν “Σωκράτην φατέρα βυύλονῇ) οἱ σοφις αἱ συνάγειν ὡς ἄτοπον ἡ ἀδύνατον. εἰ γᾶν ἀλη- 

εἶναι, τῶτον δὲ πρός τι, ὃ δὲ συμ βιβινάς; ἢ αὐὸν εἶναι θές, ἐδὲ λύσιμον ἔςαι. ἀλλὰ μὴν λύσει ὑποπίπτει" ἐρῶῦμεν ἃ 

συμβεβηκός. ἔςι δὲ ἡ παραγωγὴ τῷ σοφίσματος τοιαύτη. ἰὰ, 5 πρὸς “ὃν σοφιςὴν ὅτι ὁ ἀποκρινόμενος δέδωκε τύπτειν με ̓ἧς ὑκ 
47. ἔχει χειρός, ἐχὶ τῆς μὴ ὥσης ὅλως ἀλλὰ τῆς λαιᾶς" τύπτειν ἡ 

τ τοιῶτον ἢ ἃ τοιόνδε σόφισμα ἣ ὃ ἐγώ εἶμι, σὺ ἐκ εἶ, ἄν- ἔφησε μὲ" τῆς δεξιᾶς ἢ »} ἐκ ἔχει λαιάν, ἣ τῆς τὸ ἹΞωκράτυς χει- 

24. ϑρωπος δέ εἰμι ἐγώ, σὺ ἄρα ἄνθρωπος ἐκ εἶ" κἀνταῦθα ὃ αὶ ρός. ὁ δὲ “εἰ γ5 ἦν αὕτη λύσις, δόντα “ἃ ἀντικείμενον ὀχ οἷόν 

ἐγὼ ὶ σὺ ἐπὶ τῶν ἀτόμων λέγεζ), ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐπ᾽ ὀδενὸς τῶν τε λύειν" ἴσον ἐςὶ τῷ, εἰ ὃ αἱ ἀληθεῖς ὃ τὸ πράγματος αὐδῇ 
ἐν μέρει. γέγονεν ἦν ὁ παραλογισμὸς διὰ “ὁ ὦ τινι ὥς τινι χρή- 10 ἦσαν λύσεις, εἴ τις δείη ἡ ὸ ἀντικείμενον, ἐκ ἂν λυθεῖεν τὰ σοφίον- 

σαῶχ. ἰά. ἢ. 47 ὁ. ματα" τὰ δ ούόμει τρς τοῖς κειμένοις ἀληθὴ ἕςαι, ὦξε ὴ τὲ 

18 ἐκ τύτων λύε ἡ ὃ σόφισμα ἂ λέγον μὴ εἶναι τὴν κίνησιν διὰ τῶν Σωμένων συναγόμενα. ἰά. ἴδ". 

ιν τῷ κουμένῳ" εἰ γάρ ἐ ἐςιν ἡ κίνησις ἐντελέχεια τῦ κινητῦ ἧ κατ τ κα τίνα τὰ Ἄλλα, ἐπήγαγε λέγων “οἷον εἰ ἔς: [ἃ ὃ ἐς, δὲ δ΄1182 

νητόν͵ ὡς ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως δέδεικἢ, δῆλον ὦ φέρε, δὲ ἢ ἄλλη γραφὴ ἔχωσα ὅτως “οἷον εἰ ἔςϊ αὶ ἔςι δὲ - 

ὅτι ἐν τῷ κινυμένῳ ἐςίν. πρὸς τῦτο δὲ ἐνίςαντο οἱ σοφιςαὶ λέ- 15 ὅ" δι᾽ ἀμφοτέρων δὲ τὸ αὐὰὸ δηλῶδ... ἔςι δὰ ἦν “ὃ “οἷον 
γοντες" ὦ λέγομεν ὁρᾷ ὁρῶ ὅρασις ᾧ ἀκύει ἀκώε ἄκυσις, ἔςι κα ὅ ἐςιν, ἔςι δὲ ὃ δ᾽ ἴσον τῷ εἷον εἰ ἃ μέν ἐςιν ἀληθὴς ἃ 

ἀλλὰ μὴν ἡ ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι ἡ ἡ ἄκυσις ἐν τῷ ἀκυόντι ἡ ἡ δὲ ψεῦδος, τεθέντος τῦ ἀληθῶς, ὅπερ “δ᾽ εἶπεν, ἄλυτον ἂν ἦν. 

κίνησις ἐν τῷ κινῶντι. παρὰ ὃ χῆμα τῆς λέξεως ὁ παραλο- ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει “ἡ λύσις, ἂν ἁπλῶς δῷ λέγειν, συμπεραί- 
γισμός" “ἃ Ὑ ὁρᾶν ἢ ὅλως “ὃ αἰο)ανεὼς πάχειν ἐςὶν ἀλλ᾿ ὁ νεῖ," δυνάμει λέγων" ἡ ὑπ᾽ ἐκείνων λεγομένη λύσις μοχθηρὰ 
ποιεῖν. ἰὰ, ἴ, 48. 30 ὶ ἀδόκιμος, ἡ δὲ ἀληθής, ὅτι εἰ αὶ ἁπλῶς δῷᾷ λέγεδχ,, τυτέςιν εἰ 

18... ὃ σόφισμα τοῦτον “ὧρα δοίη ἂν τις ὃ μὴ ἔχει; ὅ, ὅδε δὲ (ὦ τὰ μὴ ὡσαύτως λεγόμενα ὡσαύτως δῷ λέγεϊχ,, συμπεραίνεἢ 

. 35. ἀκ εἶχε μόνον ἕνα ἀςράγαλον, δέδωκε δὲ ἕνα. δέδωκεν ἄρα ὃ ἐκ ἡ ἐλέγχει" εἰ δὲ μὴ δῷ, ὁ συμπεραίνεῦ " εἰ δὲ μὴ συμπεραίνεῖ, 

εἶχε" μὴ ἔχων “ὃ ἕνα δέδωκεν ἵνα. δοίη ἄν τις ὃ μὴ ἔχει" ἡ κ ἂν εἴη λύσις. ᾧ δεῖ προσυπακύειν “ὃ ἣν ἐκεῖνοι μοχθηρῶς 

λύσις, ὅτι ὁ δέδωκεν ὃ ἐκ εἶχε" πολλὰ γ5 ἔχων εἶχε ᾧ ἕνα, λύοντες ἐπαγωυσιν" ἀλλὰ λύσις ἔςαι, ἣν αὐὸς εἶπε. “ὃ “ἐν δὲ 
ὦξε ὁ δέδωκεν ὃ ἐκ εἶχεν (εἶχε ἡ) “ὃν ἕνα), ἀλλ᾽ ὡς ἐκ εἶχε" μὴ 25 τοῖς εἰρημένοις πάντων διδομένων" ἴσον ἐςὶ τῷ ἐν δὲ τοῖς εἰρη- 
ἔχων ἵνα μόνον δέδωκεν ἕνα μόνον. ὡς γ5 “ὁ “μόνον". ὅτε μένοις ἐλέγχοις ὼ σεφίσμασι πάντων συγχωραμένων αὐτοῖς, τῷ 
τόδε τι σημαίνει, οἷον ὁσίαν, ὅτε ποιόν (ὐδενὸς δ τύτων ἐςὶ ση- τύπτειν ἣ μὴ ἔχει χερί τῷ ὁρᾶν ᾧ μὴ ἔχει ὀφθαλμῷ, ὶ συμ- 
μαντικόν), ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἶπέ τις ἄχετον χέσιν, οἷα εἷον ὅτι καθ᾽ ἑαυτόν περαίνον᾽.. ἐδ’ ἔλεγχον ὅτοι ἡνμοιόνι ὥςε ἐδὰ ὅτοι καλῶς 
ἐςιν ἀλλ᾽ Καὶ κατά τινος ἄλλυ, ὕτως ἡ “ὁ μὴ μόνον “ὃ μετ᾽ ἄλλιυν λύυσι. 14. ἔ. 49 ὁ. ᾿ 

ὃν δηλοῖ, 1. 10. 30 ὅταν τὴν ἐρώτησιν πρίτενε τὴν “ἄρα ὃ ὃ γέγραπϑ γέγραφέιτδι 
τι συνεπεραίνετε, δὲ τὰ σοφίσματα ἐπὶ τῷ ἔχοντος δύο χεῖρας τις," ἐπὶ ποσῶ μόνυ ταύτην ἠρωτησας" ἐπὶ γδ λόγω ἡ ἠρώτησας ἣ 
δὰ δύο ὀφθαλμὸς ἢ πλείω ψηφίσματα δὲς ὁ ὅτως. ἦρα ἣ μὴ συλλαβῆς ἢ ἢ λέξεως, ἅτινα ὑπὸ “ὃ ποσὸν ἀνάγον, ὡς μεμαθή- 
ἔχει τις χειρὶ τύπτοι ἃ ἂν; ὅδε δὲ ὑκ ἔχει Μίαν. χεῖρα μόνην ἀλλὰ καμεν" ὅταν δὲ συνῆξας ὰ συναχθέν, ἐπὶ ποιῶ συνῆξας" “ὁ ὃ 
δύο, τύπτει δὲ τῇ μιᾷ. ἣ ἄρα χειρὶ ἐκ ἔχει τύπτει" μὴ ἔχων δ ψευδὲς κα ὃ ἀληθὲς τῷ ποιῶ εἰσίν. ἰά. 18. 
μίαν μόνον τύπτει τὴ μιᾷ μόνον." ἡ λύσις ὅτι ὶ τύπτει ἥ ἐκ ἔχει 35 τὴν δὲ λίσω τῷ «σοφίσματος ἐνέφηνε διὰ τῷ “ἢ ὁ τὶ ἅπαν, ττ8 

- ἀλλ᾽ ὡς ἐκ ἔχει. 1ἀ. (. 48 ὁ. . ὲ δὲ ἐχ ἅπαν." ἔςι δὲ ὃ λέγει ὅτι “ὃ κα πᾶν, ἥν ἄρ κἢ παῖς, 
118 ἐν δὲ τὴ λέξει τῇ “οἱ δὲ ᾧ ὡς ὃ ἔχει ἔλαβε" ὃ λεγόμενόν ἃ δὲ καὶ ποιὸν ἀλλὰ ποσόν" “ὃ δ ὧν ὃ Κ ἃ δ᾽ Κὁὶ ἃ ποσά, ἐρω- 
11: ἐςιν, ὅτι λαβων ἕνα ᾧ να ἐκ τὸ λαβὶσ ἔχει. “ὁ δὲ “ἐδίδυ Μίαν τήσας ὅν ἐπὶ τὸ ὅ, συνάγει ἧι ὅσα. ἕτι ἔςι ἡ ἄλλως εἰπεῖν “ὁ “ἢ ὁ 

μόνον ὅτος ψῆφον" κατασκευαςυιόν ἐςι τῇ ὅδε δὲ λαβὼν μίαν ὶ ἅπαν, “ὁ δ᾽ ἐχ ἅπαν," τυτέςιν ὅτι δυνατόν ἐςιν ἐπὶ μέν τινος 
μόνην ψῆφον παρὰ τῦδε ἐκ ἔχει μίαν" εἰ γάρ, φασί, μίαν μόνην 0 μαθήματος ἅπαν εἰπεῖν, οἷον ὅτι ᾧ εὗρον ἐγω ᾧ ἔμαθον παρ᾽ 
ὅδε ἐδίδυ, ᾧ μίαν ὁ λαβὼν ἐλάμβανεν. ὃ δὲ διὰ τῷ “οἱ δὲ εὐθὺς ἄλλυ, ἐπὶ δέ τινων ἐχ ἅπαν ἀλλ᾽ ἢ “ὃ εὑρεῖν μόνον ἢ “ὃ μαθεῖν 

τὴν ἐρώτησιν ἀναιρῶντες" τοιῶτόν ἐςιν" τῶν λυόντων τὰ προρρη- παρ᾽ ἄλλυ. “ᾧ ὅτι ἔςι τις τρίτος ἄνθρωπος. παρ᾽ αὐτόν" ὃ λε- 
θέντα σοφίσματα οἱ Κ' πρὸς “ὃ συμπέρασμα ἐνίςανῇ),, οἱ δὲ πρὸς γόμενος ὑπὸ τῶν σοφιςῶν λόγος ᾧ ὃν τρίτον ἄνθρωπον εἰσάγων 
τὴν πρόίτασν; οἷν ἐραῦ σαὶ οἷ σοφιςαὶ “ἀρ εἰκὸς τύπτειν τινὰ ἧ τοιῶτος, οἷον λέγοντες, φασίν, ἄνθρωπος περιπατεῖ, ὅτε τὴν ἰδέαν 

μὴ ἔχει χειρί, ὅ. ὅδε δὲ μὴ ὴ ἔχων μίαν χέρα ἀλλὰ δύο, ἔτυψε 46 ἄνθρωπον περιπατεῖν λήθει ἀκίνητος δὲ ἐκείνη, ὅτε τῶν καθ᾽ 
τῇ μιᾷ. ἔτυψε λοιπὸν ἢ ἷ ἐκ ἔχει χειρί: ἐδὲ ὃ εἶχεν ἐκείννν ἕκαςν τινα, πῶς δὲ ἐν μὴ γνωρίζομεν; ὃ ὦ γ5 ἄνθρωπον περι- 
μόνην" οἱ ' ἦν εὐθὺς ἐνίςαντο πρὸς “ὃ συμπέρασμα μίαν αὐὸν πατεῖν γνωρίζομεν, τίς δὲ τῶν καθ᾽ ἕκαςά ἐςιν ἐφ᾽ ᾧ λέγομῳ, ὁ 
λέγοντες ἔχειν τὴν Ἡρβθο) ἄλλοι δ᾽ ἐνίςαντο πρὸς τὴν πρότα- γνωρίζομεν. ἄλλον ἄρα τινὰ παρὰ τύτυς τρίτον ἄνθρωπον λέγομεν 
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περιπατεῖν" τρίτος ἄρα ἄνθρωπος ἕςαι ὃ “ὃ περιπατεῖ κατηγορῦ- ἀξίωμα δὲ λέγει τὴν πρότασιν. “ἃ δὲ σόφισμα ὅτως ἦρω- 119) 
μεν. ἡ λύσις ὅτι ὁ ἄνθρωπος ᾧ πᾶν “ὃ κοινὸν κα τόδε σημαίνει τᾶτο. ἴςω δὲ λόγυ χάριν ἐπὶ Τλαύχωνος τῷ Πλάτωνος ἀδελφῶ, ᾿ 

ἀλλὰ τοιόνδε" ὁμοίωμα γάρ ἐςι τῶν καθ᾽ ἴκαφα. ἰά. ἔ. 50. ὅςις δὴ Γλαύκων ὁ μόνον ἀδελφὸς ἦν Πλάτωνος ἀλλὰ ᾧὶ πατήρ" 

178) ὥσπερ ὁ μυσικὸς Κορίσκος ἕτερος ὧν τ αἰαῤοι ἐκ ἔςι εἶχε ἢ παῖδας. ἰά. 15... ' 

39. καθ᾽ αὐτόν, ἐδὲ ὕπαρξιν ἔχει ἰδίαν (τῦτο δ σημαίνει ἃ “ὥςε ἐκ 5 ἔλεγεν ὁ Ζήνων μὴ εἶναι κίνησιν. εἴ τις ἦν, φησίν, ἐπιχειροῖ 119» 
ἕξιν αὐὰὴ ἐκθέςχ,), διότι ἐκ ἔςι τάδε τι ἡ ὑσία ἀλλὰ τοιόνδε Ὁ συνώγειν τε ᾧ δειινύναι “ὃν Ζήνωνος λόγον τὸν ἀναιρῦντα τὴν κίνη- ἄν 
ποιόν, ὕτως δ᾽ ἄνθρωπος περιπατεῖ, ἰὰ, ἰδ. σιν ἐκ τῷ συνάγειν ἀδύνατόν τι, τεθείσης τῆς τῷ Ζήνωνος ὑποθέ- 

1792. φησὶν ἡ ὁ δ ἐκτίθενς, δὲ ποιεῖ ἐν τρίτον ἄνθρωπον," δον σεως, ἁμαρτάνει" ὑὐδὲ Ρ λέλυκε ὃν παραλογισμόν" εἰ δ λέγε 
3. τῦτο διὰ τύτων λέγων, καὶ ἃ ἀπαριθμεῖα, τὰς καθ᾽ ἕχαςα ἀνῆρω- “ἐγὼ Κὶ ὦ Ζήνων εἶναι χδησῦ φῆμιν εἰς δὲ ψεῦδος τῦτο, ἀληθὲς 

αὺυς ἢ ἕτερον ἐκείνων λέγειν τὸν τρίτον ἄνθρωπον ποιεῖ, ἀλλὰ ὁ τὸ δὲ ὃ σὺ ἠκὶ ὰ μὴ εἶναι κίνήδιν, ἔξω τῦτο ᾧὼ κείϑω ὅτι ἐκ ἔςι 

᾿διδόναι ὦ συγχωρεῖν εἶναι ὅπερ τόδε τι, τυτέςιν ἀλλὰ “ὃ ὁσίαν ἡ κίνησις δὲ ὃ κινεῖε, ἀλλ᾽ εἰ μή ἐςι τῶτο, ὠδὲ “ὃ πόθεν ποῖ 
τόδε τι λέγειν αὐτόν. τῷ δὲ “τόδε τι" ἔθος αὐτῷ ἐπὶ τῆς ἀτόμν κινεϊον, ἔςξαι" εἰ δὲ τῶτο, ὑδὲ ὁ ἥλιος ἀπ᾽ ἀνατολῆς εἰς δύσιν κινη- 

χρῆνχ, ὁσίας. 1ὰ. 15. θήσεῦ ὁδὲ ἀπὸ ὸ δύσεως εἰς ἀνατολήν" εἰ δὲ μὴ τῦτο, ἐδὲ ἡμέραι 

4792 ἜΝ Ἂ προσῳδίαν πανταχῶ τὴν περισπωμένν λέγει. ἰὰ, ὺ νύκτες ἴσον. ὅπερ ἀδύνατον" εἰ δὲ τῦτο ἀδύνατον, ψευδὴς 

1. ἢ 50}. 45 κἡὶ σὴ ὑπόθεσις, ἥ ἡ “ὃ ἀδύνατον ἠκολύθησεν;"--- ὁ ταῦτα συλλογιζό- 

19. εἰ ἐκ τῆς ὁμωνυμίας ὲ ἄψυχον ἔμψυχον συνελογίσατο, Μενος, κἂν εἰ ἰ μυριάκις ἦ Η συβλογίξονῶρ ἡ ὃ ἀληθῶς συμπεραινόμε- 

17: χυτέον ἐποφήσαντας, εἰπόντας μὴ τόδε δεδωκέναι ὃ σημάίνει ὃ "ς ἢ συνάγων ὡς ἀδύνατον μὴ εἶναι κίνησιν ἐκ τῦ συνελαύνειν 
ἄψυχον ἀλλ᾽ ὃ δηλοῖ “ὃ, ἔμψυχον" καὶ ἡ) ἔροιτο ἄρα γε “ὃ διδά- τὴν Ζήνωνος ὑπόθεσιν εἰς “ὁ ἀδύνατον, ὁ λέλυκε “ὃ σόφισμα ὃ 
σχον ἔμψυχόν ἐςιν; εἴποις δὲ ναί, εἶτα: εἴποι “ἃ δὲ βιβλίον διδά- τῷ Ζήνωνος, ἀλλ᾽ ὁ λέγων ὅτι ἐνεργείᾳ τὰ ἄπειρα λαμβάνεις, ἢ 
σκει, ἔμψυχον ἄρᾳ “ὃ βιβλίον, ῥέον ὅτι αὶ ὃ ἄψυχον διδα- Ὁ ὅσα ἄλλα αὐὸὺς ὁ ᾿Αριςοτέλης ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῆς Φυσικῆς 
σχειν εἶπον ἀλλὰ “ὃν διδάσκαλον. ὁ μοίως ποιητέον ᾧ ἐπὶ τῇ ἀνά- ᾿Αχροάσεως εἴρηκε ἢ ἡμεῖς ταῦτα ἐξηγύμενοι τεθεωρήκαμεν. 
παλιν" εἰ ἔροιτο ἄρα γε “ἃ διδαίσκον ἔμψυχόν ἐ ἐφ: εἴποις δὲ ἰὰ. {.51 ὁ. ᾿ 
ὅ, εἶτα εἴποι ὁ δὲ Πλάτων διδάσκει, ἔμψνχον ἄρα “ὃ διδασκον,  ὀὀὄᾷἍὄκἂν ἀληθέρ, φησί, κἂν ψεῦδος ἦ 7) ἐξ ἀσυλλογίςυ τρόπυ 119. 

εἰσὶ ὦ ὡς ἐπὶ τὸ βιβνίν “ὁ διδάσκει εἶπον. ἰὰ, 18. : συναχθέν͵ ἡ ἡ τύτυ ἐμφανισίς ἐςι λύσις. ἰὰ, 15.. 
12: "ὃ λέγει, τοιῦτόν ἐς». εἰσί τινα τῶν τῷ συμβεβηκότι ὑπαρ- 25 ἴσως δέ, φησίν, ἐπί τινων ὁδὲν κωλύει λύειν “ἐν λόγον διὰ ἀν 

Ζ1. αόντων ἀληθεύοντα ᾧ, ἐπὶ τὸ ὑποκειμών τῷ συμβεβηκότι, φημὶ δερινύναι ἀδύνατόν τι ἑπόμενον, ἀλλ᾽ ἐπί γε τῷ παρόντος ἐκ ἀπό- “5 

δὲ τῷ πράγματι, τινὰ δὲ τῷ τὶ συμβεβηκότι δ)πάρχει τῷ δὲ χρὴ τῦτο. ἢ μάλιςα τῦτο λέγει, ὅτι ἐπὶ τινῶν αὶ ὀδὲν κωλύει 
πράγματι ἐχ ὑπάρχει. ὲ ΕΝ λενλλαβιν λέγε αὶ ἕὺ κῷ τὸ δ λευκῦ, λέγειν ὃ αὐὺ εἰδέναι ἢὶ μὴ εἰδέναι, κατ᾽ ἄλλο μέντοι ὶ ἄλλο, ἐπὶ 
ἀληθεύεϊ δὲ αὶ κτ' τὸ ἵππω τῷ τινός, ᾧὶ συμβέβηκε “ὃ λευκόν, ὥξε δὲ τῦ προσεέντος Κυρίσκυ ἐκ ἐμῶν τῦτο" οἷδε γδ ὁ ἀποκρινόμενος 
ἐπὶ τύτυ ἀληθὲς δῶναι τάσδε τὰς προτάσεις. ἰὰ. 18. 30 ὺ σὲ προσιὸν ὅτι προσέρχεξ καὶ κ ἐν Κορίσκον ὅ ὅτι Κορίσνος: ἀλλὰ 

41. ᾧ ἔτι δεῖ προφέρειν ἢ “ὃ οἷον ἤγουν “ὃ ὁποῖον, ὥσπερ ἐν τῇ ἡ οἱ λύοντες ὲ σέφισμα ὸ ὅτι τὰ ἑκαὸν ὶ πολλὰ αὶ ὀλίγα συμ. 
"Μίνωϊ τὸ Πλάτωνος γέγραπ. ἔχει δὲ ὕτω τὰ ἐκεῖσε “ὁ νόμος περαινόμενον, λέγοντες ὅτι πᾶς ἀριθμὸς ᾧ πολὺς ᾧ ὀλίγος, ὁμοίως 

ἡμῖν τί ἐςιν ὁποῖον ᾧ ἐρωτῶ τῶν νόμων." τὰ δὲ ἐπαγόμενα σο- τύτοις ἁμαρτάνυσιν ἧς εἴπομεν ἁμαρτάνειν ἐν τῷ εἰς “ὁ ἀδύνα- 
φίσματα τοιαῦτα εἰσιν “ἀρ᾽ οἶδας ὃ μέλλω σε ἐρωτᾶν; ὅ. ἄρ᾽ τον ἐσάγιον τὴν τυχῦσαν λύσιν ἐπάγοντας ἡ μὴ παρ᾽ ὃ “ὃ ψεῦ- 
οἷδας ὅτι ἡ ἀρετὴ ἀγαθόν; ναί, τῦτο δέ σε μέλλω ἐρότδη οθκοῖς δος ἐξίν. ἡ εἴη ἂν λεῖπον τῷ “ὥσπερ ὡς εἴπομεν" “ὁ ἡμάρτανον" 
ἄρα ὃ θα σε ἐρώταν: " ἡλύσις ὅτι ὁ ταὐτόν ἐςι “ὃ τὴ ἀρετὴν υς αὶ ἐκεῖνοι ἡ ἡμάρτανον, ὅτω ἡ ὅτοι. ἰά, 10. 

ἀγαθὸν εἶναι ἡ “ὃ μέλλειν ἀμωτᾶςς εἰ ἔςιν ἀγαθόν, ὠγαθῷ εἰ γῦν καί τίνες, φηνί, παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἣ ἣ τὴν ἀμφιβο- 19) 

ὄση συμβέβηκεν αὐτῇ ὃ μέλλειν ἐρωτᾶν εἰ ἔξιν ἀγαθόν. παά- λίαν {ξόντα γάρ εἰσι τὰ διτταί) λέγυσιν εἶναι “ὃ σόφισμα, ἀλν δ 

λιν ἄρ᾽ οἷδας “ἦν προσιόντα ἡ κεκαλυμμένον; ὕ. εἶτα ἀφελόν- ὅν, ὡς δέδεικῷ, παρὰ “ἃ συμβεβηκός ἐ ἐςιν. ἰά. ἢ. 52 ὃ. 
τες “ὃ περικάλυμμα, τί δέ, οἶδας τῦτον; ναί. “ὃν αὐὲν ἄρα 40 εἰ δ᾽ ἄρα πολλαχῶς" ἢ Ρ ἂν ἄνθρωπον τῶν ζῴων φαίτιδ. 
οἶδας ἢ ὑκ οἶδας. παλιν ἀρα γε ὁ ἀνδριὰς ἔργον ἐςίν; ναί. ἄρα εἶναι." λείποι ἂν τῷ λόγῳ ὃ ὁ καλῶς λέγει, ἢ ὺ εὮ ἂν ἃ πῇ 
γε σός ἐςιν; ναί, σὸν ἄρα ἔργον ἐςὶν ὁ ἀνδριάς. ἀλλὰ μὴν ἡ ρες τοιῦτον" εἰ δέ τις “ἃ τῦτο τύτων ἢ “ὁ ὅτος τύτυ πολλαχῶς 
ὑκ ἔςι" τὸ Φειδίν γάρ ἐςιν. πάλιν ὧρά γε ὃ κύων πατήρ ἐςιν; λέγεωθαί φησιν, ὅτι κα ὃ ὁ λόγος ὁ λέγων “ὃν ἄνθρωπον τῶν ζἴψων 

ναί. ἄρά γε σός ἐξιν; ναί, σὸς ἄρα ὁ κύων πατήρ. παλιν πολλαχῶς λέγεῷ, -- εἰ ἦν τῦτό τις εἴποι, αὶ καλῶς λέγει. ἢ τὴν 

ἄρα γε τὰ ὀλυγάξις ὀλίγα ὀλίγα; ναί. ἀλλὰ μὴν τὰ ἑκατὸν πρὸς 45 αἰτίαν τῷ μὴ καλῶς λέγειν “ὃν εἰπόντα τῦτο γοργῶς τέθακε διὰ 

τὰ δεκάκις μύρια ὀλιγάκις ἐςὶν ὀλίγα. τὰ ἑκατὸν ἄρα ὀλίγα: τῷ “ἀλλ᾽ Κὁὶ κτῆμα," ὅπερ ἴσον ἐςὶ τῷ καὶ δ λέγε κτῆμα. ἔςι 
ἀλλὰ μὴν ᾧ πολλά, φανερὸν ἦν ὡς πάντες ὅτοι οἱ παραλογισμοὶ δὲ ἡ ἡ συμελπα τῶν λέξεων διάνοια τοιαύτη" εἰ 75 ὁ ἄνθρω- 
παρὰ “ὃ συμβεβηκὸς λύον). 1. ἴ. 51. πὸς καθ᾽ ἕνα Κὶ τρόπον ἐλέγετο τῶν ζῴων, διότι ζῴων ἐςί (πᾶν 

Ἀν2 
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Ὁ ζῷον αὶ τῶν μὴ ζῴων ἀλλὰ τῶν ζῴων), κατ᾽ ἄλλον δὲ παλιν λήλων εἰσίν. ἔτι “ἃ ὑδὲ δ εἴ ποτέ τί τινος ἀφελόντες τοιῶτόν 
ἐλέγετο τῶν ζῴων ὥσπερ ὁ Πειραιεύς, μᾶλλον δὲ ἡ Ὑύναιγρα ἐςιν" καὶ Ἂ ὰ τύτυ τῦτο λέγε πολλαχῶς, εἴ ποτέ τινος ἀφελόρ- 
τῶι ν ᾿Αθηναίων (λέγε ὃ ταῦτα τῶν ᾿Αὐραίων ὡς χτήματα), τες σημαίνομεν τῇ προσηγορίᾳ τῇ τύτυ τῶτο" ὦ δ ἐἰπέντεξ 
ἢν δὴ τότε ἡ “ὃ “τόδε τῦδε" ἢ “ὁ “τῦτο τύτων" ἐλέγετο ἀν πολ- δός μοι “ὃ ἥμισυ τῦ ἔπυς “ὁ “μῆνιν ἄειδε θεά" δυνάμει σημαίνο- 
λαχῶς. ἐπεὶ δὲ ὁ ἄρωπος, τῶν. ζῴων αὶ λέγεϑ πολλαχῶς 5 μὲν τῇ προσηγορίᾳ τῇ τύτυ τῦτο" εἰ δ ἦν διττόν τ ̓  δέϊ 
(δεὶς ὃ ἀκύσας αὐὸν τῶν ζῴων, ὡς μὰ νὰ εἶναι τῶν ζῴων προσυπακύΐειν εἰπόντες, δός μοι τύτυ τῦτο ἥ ἤχων τὸ ςίχυ ὃ ἥμισυ 
ἀκύει ἀλλ᾽ ὅτι ζῷόν ἐςιν" ὦ γ5 λέγε, κυρίως ὁ ἄνθρωπος τῶν τὸ ἔπυς, οἷον ὖ ἂ “μῆνιν ἄειδε θεά), σημαίνομεν τὴν Ἰλιάδα ἤγυν 

ζῴων ὡς κτῆμα τῶν ζῳων), ἐδ’ ὁ τῦτο λέγων τὐμολ ένα: ἐπεὶ σημαίνομεν ὅτι δός μοι ὃ ἥ ἥμισυ. τῆς Ἰλιάδος" ἀλλ᾽ ὁ τῶτο τς 
ὅν ὁ ἄνθρωπος τῶν ζῴων αὶ λέγεἢ πολλαχῶς, ἐδὲ “ὁ “τύτυ᾽" δὴ- μαίνομεν. ἐν δὲ τῇ λέξι. τῇ “ὁ Δ ὃ ἥμισυ εἰπόντες δός μοι 

λωτικόν ἐςιν.. τὸ. δὲ τθτο τύτων" διττόν ἐ ἐσιν, ὡὥςε ὠδὲ “δ ση- 10 ὑποξικτέον εἰς “ὃ «δός μοι," εἴτα. ὑπακτέον “ὁ “ Ἰλιάδα σημαίν- 

μαντικὸν τῷ δύλιν ἢ δεσπότυ. ἕςι δὲ ἢ αὐ “ὃ “τῦτο τύτυ" διτ- μεν» ἔςι δὲ ἃ τῆς λέξεως κατάλληλον τοῦτον" ἢ 75 δ ἥμισν 

τόν, καὶ ὺ εἴρη πρότερον διὰ τί, ὁ δὲ “ὦ, ἐάν τι πρὸς τὰ κακὰ λέ- τῷ ἔπυς εἰπόντες, εἷον “ἢ “μῆνιν ἄειδε θεά," μῶν σημαίνομεν. 
Ὑγ2 ὡς τινός" ταὐτόν ἐςι τῷ ̓  ἐάν τι πρὸς τὼ κακὰ λέγη ΓΝ λέγαι δ᾽ ἂν δι’ αὐτῶ" εἰ πᾶν ὃ τύτο τῦτο διττόν, κα ὁ ὃ ὃδς μοι ἃ 

γενικὴν χτυ αι καθάπερ ἡ ἡ φρόνησις λέγε, τῶν. κακῶν ῥηθήσεῷ ἥμισυ τὸ ἕπυς διττόν ἐξι, ἢ τῶτο λέγοντες λέγοιμεν ἂν ̓ : μα 

μώ, ἀλλ ὑἐχ ὅτι κακή ἐςι τῶν κακῶν ἀλλ᾽ ὅτι ἐπιφήμη ὦσα τῶν ι5 ὃ ἥ ἥμισυ τῆς Ἰλιάδος. ἰά. 18. 

κακῶν" ὁ 5 φρόνιμος ἐπίςαἢ τὰ κακά, ὥςε τὰ σοφίσματα τὰ ϑοψίε ματα τοιαῦτα. ἄρ᾽ ἐνδέχεῦ “ὃ μὴ ὃν εἶναι; ὥ. 1806 
ταῦτα, ἃ μικρῷ πρότερον εἰρήκαμεν, παρὰ ὸ  συμβεβερεὸς γέγο- ὅρα γε ὃ μὴ ὃν ϑοξασόν ἐσυ; ναί. ἃ μὴ ὃν ἄρα ἑὰς ὲ ἐΝ 3Ξ 
γεν ἀλλ᾽ ὁὶ τῷ διττῷ, πῇ δὲ ᾧ ἁπλῶς αὐὺ ὃ παρὰ συμβεβηκὸς “ἀλλὰ μὴν ἔςι γέ τι μὴ ἔν" ὡς ἴσον ἐςὶ τῷ ἀλλὰ μὴν ἃ μὴ ὅν 
ὠνόμασαν" πῇ δ ὧν ὅδε ̓ τῦδε, οἷον δῦλος δεσπότυ, ἢ ἁπλῶς κ᾽ ἐςί τι, οἷον δοξαςόν. πάλιν “ἃ ὃν συνάγυσι μὴ εἶναι ὅτως" εἰ 
πάντων καθ᾽ ὅσων “ἃ “τόδε τῶδε᾽ λέγε, δυναῦ, ἐπιφέρειν ἀξιῶ- 2 ἔςι “ὃ ἔν, ἢ ἄνθρωπός ἐςιν ἢ ἵππος καὶ βῶς ἢ τι τῶν τοιίτων" ῥδὲν 

1804 

σιν. καίτοι ἐνδέχεῦ, φησίν, ἴσως ἀγαθὸν εἶναί τι τῶν κακῶν, ὡς 

ἡ ἀνδρεία ἁπλῶς ὅσα ὠγαθὸν δοκεῖ τισὶ διὰ τὰ ἐν πολέμοις τραύ- 

ματα εἶναι κακόν. διὰ τῶτο γ5 ᾧ αὐὸ “ ἴσως" προσέθηκεν" 
ὥςε ἑ λόγος ὁ λόγων “ἡ ἀνδρεία τῶν κακῶν διττός" ἢ 75 ὅτι 

κακόν τί ἐσθ ἡ ἀνδρεία, ἣ ὅτι ἐπίςαἢ) τὰ κακά. 1ἀ. 1}. 

“ἀλλ᾽ εἴ τι δῦλον εἴη τ γὼ μοχθηρθ φέρε δὲ δὲ ἢ ἄλλη 

; γραφὴ ἔχυσα ὅτως “ἀλλ᾽ εἴ τι δῦλον εἴη ὠγαθὸν δ' ἐγεμα μηχθηρδ 

ὃ δὲ λέγει τοιῶτον ἐςίν" ἐαΐν τις δῆλος ὠγαθὸς ὦν, ἣ εἰ γάρ τις 

δὲ τύτων ἐςίν- ὥςε δὲ ἔςιν" ἐκ ἄρα ἔςι “ὃ ὄν. πάλιν ἃ; 
δέχεῦ “ἦν αὐὸν ἅμα εὐορκεῖν ᾧ ἐπιορκεῖν; ὁ δὲ ὀμόσας ἐπιορκή- 
σειν ἐπιώρκησεν, ὥςε εὐώρκησεν" ἠλήθευσε ἡ) πεποιηκιὸς ὃ ποιεῖν 

ὥμοσεν" ἐμόσας δ ἐπιορκήσειν ἐπιώρκησεν" ὁ αὐὺς ἄρα ἅμα 

25 ἐπιορκεῖ καὶ ὃ εὐορκεῖ. πάλιν ἄρα “ὃν αὐὸν ἐγχωρεῖ ὦ ἅμα τῷ αὐτῷ 
πείθεοχ, κα αὶ ἀπειθεῖν: ὥ. - ἀλλὰ μὴν ὅδε πεθεῦ ἃ ᾿ὶ τῷ γεωμέτρη 

ἀσύμμετρον εἶναι τὴν πλευράν, ἀπειθεῖ δὲ σύμμετρον εἶναι, ὦ 

πείθε) μείζονα εἶναι “ὃν. ἥλιον τῆς γῆς, ἀπειθεῖ δὲ τῷ αὐτῷ ἐλάτ- 

δῦλος ὄνομα ἔχη κεκλῆνχ ᾿Αγαθός, τύχοι δουλεύειν μοχθηρῷ, τονα εἶναι" ὁ αὐὸς ἄρα τῷ αὐτῷ πείθεῦ αὶ ὠπειθεῖ. θεὶς δὲ τὰ 

λέγοι ο τις ἂ ὠγαθὸν μοχθηρῶ, δόξειεν ἂν διττὸς ὁ λόγος εἶναι... 30 σιφίσματα συντόμως λύει αὐτὰ λέγων “ἢ ὅτε “ἡ εἶναί τι ταὐ- 
«ταῦτα αὶ διὰ τῆς μίδὲ τῶν γραφῶν λέγοιντ᾽ ἂν" διὰ δὲ τῆς ἐχεί- τ οὐδε αὶ ταὐτόν ἐςι “ὃ λέγειν “ὃ μὴ ὃν ὅτι ἔςι τι, οἷον δοξα- 

σὴς ὶ “ὁ “ὄνομα" Ἀρισεθμενον λέγοι ἄν" αὶ δὺ εἰ τῷ δύλῳ κεῖῦ φόν, ὼ ἁπλῶς ὅ ὅτι ἔςιν. εἰ Κη “ὃ τὶ ὃν ταὐὸν ἦν τῷ ἁπλῶς ἔντι, 
ὄνομα “ὃ ὠγαθὸν ὡς μὴ καλεϊωχ, Νικοκλέα ἢ πχύρωνα ἢ ἢ Ἱππόνι- ἦν ἂν “ὃ μὴ ὃν ὄν" ἐπεὶ δὲ ἕτερον, ἐκ ἔςαι “ἃ μὴ ὃν ὄν. λύει δὲ 
κον ἢ ἄλλο τι τοιῶτον ἀλλ᾽ ᾿Αγαθόν͵ ὥσπερ ἢ δ᾽ Ολυμπιονίκης ὦνο-ς σαφῶς ᾧ “ὃ ὃν αὐὸν ὦμα ἐπιορκεῖν ᾧὶ εὐορκεῖν λέγων “πλὴν τῦτο 
μάζετο αὐὸ τῶτο ἼΑνθρωπος, ἤδη ᾧ “ὁ ὠγαθὸν μοχθηρῶ διττόν. 35 μόνον, εὐορκεῖ δὲ ὄ," δ ἴσον ἐςξὶ τῷ ἁπλῶς Κα ἐκ εὐορκεῖ, ἀλλὰ 

ἰὰ, ἢ, 538. τῶτο μόνον ὅτι ὁμόσας ἐπιορκήτειν ἐπιώρκησεν, ὥςε κί' τῦτο μό- 

1806 ἐπειδὴ “ὃ “μῆνιν ἄειδε θεα ἀφελόντες υὑρισμένως οἴδαμεν νον, ἁπλῶς δὲ ἐκ εὐορκεῖ ἀλλὰ τῶτο μόνον ὅτι ὀμόσας ἐπιορκη- 

19. ὅτι ἥμισυ ςίχυ ἐςὶ καὶ ὁ τῆς Ἰλιάδος, ὁ λέγων ὅτι δές μοι “ὁ “μῆ- σειν ἐπιωρκησεν. ἰά. ἔ. 58 ὁ. 

νιν ἄειδε θεαί" “ὁ ἥμισυ τὸ ἔπυς, διττὸς ἂν ἦν» ἀλλὰ μὴν αὶ διτ- . ἢ, δὲ ἀγωγὴ τῷ σοφίσματος τοιαύτη. ἄρά γε ἐνδέχεῦ, ὄν 1802 

τός" καθ᾽ αὐὸ ληφθὲν ὰὸ “μῆνιν ἄειδε θεαί" δῆλον γέγονε τίνος 40 αἱ ὐὲν ἅμα ψεύδεῶς ἡ ἀληθεύειν; ὅ. εἶτα ἐπῆγον, ἀλλὰ μὴν ἴω 

ἐςὺ ἥμισυ, ὡςεὶ ἢ ὁ τῶτο σημαίνων λόγος καὶ διττός. εἰ δὲ Ττῦτοι εἰπὼν “ἐν ὀφθαλμὸν λευκὸν ψεύδεῦ. ἀλλὰ ἢ ἀληθείην ἅμα 

ἐδὲ ὁ λέγων “ μ᾿ ὅδε σός" διττός" δῆλον γαρ ἐςιν ὅ ὅπως ὅτος γάρ ἐςι λευκὸς ὺ ΠῚ παῦε, λέγει δὲ καὶ ὸ πρὸ τὴν αὐτὴν εἶναι 

τύτο ἐςίν. ὥξε ΠῚ λέγε πθλεχῶς ἃ τύτυ τῦτο. ὅταν ἀφε- λύσιν, ἀλλὰ διὰ ὃ μὴ ἐἶναι εὐθευύρητεν, ὺ μάλιξα ἐ ἐν "ἴἶρ τὼ ἀν- 

λόντες τι Ὑριύριμον ὃν τί ἐσι, ταύτη τῇ προσηγορίᾳ ἀρβεϊ μάν, ταπαθα ὁμοίως ὑ ὑπάρχει, πότερον δεὶ φάσκειν, ἄρα ὃ ἀληθεύειν 

λέγω δὴ προσηγορίαν “ἡ τύτυ τῦτο" καὶ ὃ ἐν Πλάτωνα καὶ ὸ ̓Αρί- 4 ἢ ὃ ψεύδει, τὴν δυσκολίαν παρέχεϊ. δὲν δὲ κωλύει “ἐν αὐὲν 
ξωνα καθ᾽ αὑτὸς λαβὼν ᾧὶ ἐρωτῶν “ὦρά γε ὅτος τύτν ἐςί" ταὐὲν ἁπλῶς Κὦ Δ εἶναι ἀληθῆ πὴ δὲ ψευδῆ, ὡς ἐπὶ τῷ Αἰθίοπος ἢ τ 

λέγει τῷ ἄρα ὁ Πλάτων υἱός ἐςιν ᾿Αρίςωνος, ᾧ ὁ διτοὸν ἐνταῦθα, μὴ ὄντος" ὁ γ5 ὃν Αἰθίοπα μέλανα λέγων ἁπλῶς μέν ἐςιν ἀλη- 
ἃ ἐρώτημα διὰ ὃ τὰ ληφθέντα γνώριμα τυγχάνειν πῶς ἀπ᾿ ἀλ- θὴς πῆ δὲ ψευδής, ὁ δὲ λέγων αὐὸν λευκὸν ἀπλῶς βὶ ψευδὴς 
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νόμος ἦν ̓Αθηναίοις τὰς δικαωείσας δίκας κυρίας εἶναι" Τὸ 180 

τῶτο δῆλον πεποίηκε ὶ ἐν τῷ Κρίτωνι τῦ Τάτιος Σωκράτης" 3: 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΣΟΦΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. 

πὴ δὲ ἀληϑής.. “ἃ δὲ “ἢ τινός" λέγοι ἂν ἐφ᾿ ὃ “ὁ ἥμισυ λευκὸν ὃ 

δὲ ἢ ἥμισυ κὶ λευκόν" σης δῦ ὅτε ἁπλῶς ἐςὶν ἀληθὴς πῆ δὲ ψευ- 

δής, ὅτε ἴωραλν ἁπλῶς αὶ ψευδὴς π πὴ δ᾽ ἀληθής, ἀλλά τινος λέγει κὸ ἐν ἐκείνοις ὁ Σξωκράτης “τί ἐρῦμεν πρὸς ταῦτα ὦ Κρί- 

ἤγυν ἐπ᾽ ἴσης ὸ ψευδὴς ᾧ ἀληθής. δυναῦ καὶ ἢ ἐκ παραλλήλων ἂς τῶν ὃ ἄλλα τοιαῦτα; πολλὰ δ ἂν τις ἔχῃ ἄλλως τε ὺ ῥητῶς 

τινός κεῖοχ," ὁ ὃ πὴ ψευδόμενος ἢ ἢ ἀληθεύων Ψ τὶ ψεύδιῦ ἢ ἣ 5 εἰπεῖν ὑπὲρ τύτυ τῷ νέμω ἀπολλυμέν, ὃ ὃς τὰς δίκας τὰς δικα- 

ἀληθεύει δ! 9χ ἁπλῶς. ἃ δὲ “ὁ εἶναι ἀληθῆ ἐχκὴ ἀληθὴ δὲ μή ὡείσας προςάττει κυρίας εἶναι" ἰὰ. (. 55. 

ἴσον ἐςὶ τῷ εἶναι Ψ τὶ αὶ ἀληθῆ, ἁπλῶς δὲ μὴ ἀληθὴ" ὁ ὃ ἐν δὲ τῷ “πότεβον δεῖ τὐω ἐν τὰ ἄδικα λέγοντα ἢ δίκαια" 1). 

κατα τι ἀληθεύων ἐπί τι ἀληθὴς ᾧ ὀχ ἁπλῶς ἀληθής ἐςιν. δύνα “ἃ κρίνειν ἴσον ἐςὶ τῷ κατακρίνειν ὃ: καταδίκη ὑδεβελλόα: τίνα 1 

δέ τις αὶ ὅτως ὐῤο αν τὸ ἀὐφίσματος ἀκύειν. ὧρά Ἷ ἐνδέ- γάρ, φασί, δεῖ ἀκεβλιίης ἀξῶν, ἐν τὰ δίκαια λέγοντα ἢ ἣ τὰ ἄδικα: 

180 

Ἵ τις “ὃ ἑαυτῶ κακόν; ὅ, 

δὲ ὁ κλέπτης κλέπτειν; ναί. “ἃ ἑαυτῦ ἄρα βυλλεῦ κακόν. 

1802 
2. 

χεῦ “ὃν αὐὸν ὦμα ἡ ψεύδεὼζ ᾧ ἀληθεύειν; ὅ. 

γων “ἐγὼ ψεύδομαι" ἅμα ἡὶ ψεύδεῦ ᾧ ἀληθεύει" ψεῦδος ἄρα 

ἃ ὐκ ἐνδέχεν ἐν αὐὸν ἅμα ᾧ ἀληθεύειν ἡ ψευδεῶζ. τὰ δὲ 
ἐφεξῆς κείμενα σοφίσματα σαφῆ εἰσί, ᾧ πλεῖξα τύτων τὰ πα- 

ρβαδείγματα ἡ ἐν τοῖς Τοπικοῖς. ἰ4. ἢ, 54. 

τί δέ, ἃ κλέπτειν κακόν; ναί. βιλεῦ 
λα- 

“ὁ Ὁ εἰ 
ἃ δὲ ὅτι κακὸν 

βὲν δὲ ἀντὶ τῷ κλέπτειν ἐνταῦθα εἴληπἢ, ἐν οἷς λέγει 
κακόν ἐςιν ὁ κλέπτης, ἢ ὃ λαβεῖν ἐςὶ κακόν.» 

ἀλλὰ μὴν ὃ λέ- το εἰπόντος δ τὸ ἀποκρινομών ὅ ὅτι ὃν τὰ ἄδικα λέγοντα χὐτωλων: 

ζειν δεῖ, ἐπῆγον περὶ τῷ ἀδικηθέντος λέγοντες ὅδε δὲ ἄδικα λέ- 

γει" ἃ Ὁ) ἔπαθεν, ἐκεῖνα ᾧ διηγεῖ ᾧ λέγει, ἔπαθε δὲ ἄδικα, 

ἄδικα ἄρα λέγει. ὥςε εἰ ον τὰ ἄδικα λέγοντα κρίνειν δεῖ ὦ 

καταδικάζειν, ὅτος δὲ ἄδικα λέγει, τῦτον ἄρα δεῖ καταδικάζειν " 

ἔςι δὲ ἡ ἀγωγὴ τῷ παραλογισμῷ τοιαύτη. ἄρά γε βύλεταί 15 ὅτος δέ ἐςιν ὁ ἀδικηθείς, δεῖ ἄρα “ἐν ἀδικηθέντα καταδικάζειν, 
δικαιῶν δὲ “ὃν ἄδικον. “ἃ δὲ “ἀλλὰ μὴν ἢ “ὃν ἀδικιίμενον δίκαιόν 

ἐςιν ἱκανῶς λέγειν ἃ ἔπαθεν" ὡς αἰτία ἐπὴκἢ τῷ ἄδικα λέγειν “ὃν 

ἀδικηϑέντα," δίκαιον γάρ φασιν οἱ σοφιςαἱ λέγειν “ἐν ἀδικηθέντα 

ἃ πέπονθε, πέπονθε δὲ ἄδικα, ἄδικα ἄρα λέγει. μέχρι Κα τύτυ 
ἃ κλέπτειν κατεσκεύαζον οἱ σοφιζαὶ δεικνύντες κακὸν “ὃν κλέ- 20 ἐτέθη μόνα αὐτὰ τὰ σοφίσματα, τὶ δὲ ἐντεῦθεν τὰς λύσεις αὐτῶν 

πτῆν, ἐδείκνυον δὲ αὐὸν κακὸν ἐκ τῦ ὁρισμῶ τῦ κλέπτυ, ὃν αὐὸὺς 

κλέπτυ λόγον εἶπεν. ἰὰ. 1. 
χρεὼν δ᾽ ἐςὶ πρὸς σαφήνειαν πρότερον τῷ λεγομένι τὸ ἐν 

τῷ πέμπτῳ τῶν ᾿Ηθικῶν εἰρημένυ ἀνα μνησγῆναι, ὅπερ ἐςὶ “ὁ ἄλλο 

ἐπάγει. ἰά. 18. 

ὸ δὲ “ὃ 

λύσις ἐςὶ τὸ σοφίσματος τῦ “ὃ τὰ ἑαυτῶ ἔχειν ἕκαςον δίκαιον ἴ 

εἶναι ἀξιῶντος. λέγει δὲ ἀληθὲς Κα εἶναι “ὃ δίκαιον δ τὰ ἑαυτῶ 

Κὶ εἶναι ἃ φύσει δίκαιον, ἄλλο δὲ “ὁ κτ' δόξαν τῷ κρίναντος, ἄλλο 25 ἔχειν, ἄδικον δὲ “ὁ τὰ ἀλλότρια. κρίσιν μέντοι τοιαύτην, εἰ ἡ 

δὲ ἃ χῷ' τὴν διάταξιν τὸ νόμν περαιωθέν... ὥσπερ ᾧ ὁ Καλλι- 
κλῆς ἐν τῷ τὸ Πλάτωνος Τ᾿οργίᾳ πρὸς “ὃν Σξωκράτην λέγει... 
ὕτως ἦν τῷ δικαίν τριχῶς διαιρυμένυ ἀφορμαὶ πολλαὶ παραλο- 
γισμῶν ἐντεῦθεν τοῖς σοφις εὐυσι δέδον), ὡς ὺ ἐπὶ τῷ παρόντος" 
ἔλεγον γάρ, ὦρα δίκαιον ἐς! “ὃ ἕκαφον ἔχειν τὰ ἑαυτῶ, ἄδικον δὲ 30 πη ὺ πολλὰ ἵμπαλιν. 

τὶ δὴ εἰ λέγειν δίκαιον, ἀνάγκη δίκαια εἶναι" ἐναντίως 1806 ἃ τὰ ἀλλότρια, ἢ ὅτως" πότερον ποτέ ᾧαμεν εἶναι δίκαιον ἢ 

κρίσιν δικαίαν (ὶ 5 δίκαιον ἀντὶ τῷ δικαίν εἴληπἢ ὡς μηδὲν δια-- 

φέρον), ἐχὶ “ὃ ἕκαςον τῶν κρινομένων ἔχειν τὰ ἑαυτῶ ᾧ ἃ δεῖ 
ἔχειν αὐτόν; ναί. ἄδικον δὲ ὦ κρίσιν ἄδικον ἐχὶ τὴν Ἐυμείσα σαν 
τὰ ἀλλότρια ἔχεν ὃν μὴ κύριον; ναί, 
ὅδε ἔχει τὰ χρήματα τύτυ λαβών" ὺ ἡ αὶ ἐκ τὸ νόμω ἣ ᾧ τῆς 
δέξης τῷ κριτῷ ἔλαβε (τῦτο δ λείπε), ἦ Αὶ ἦν ἐκ τύτων. ἔλαβε, 
τὰ ἑαυτῷ ἔχει, “ὃ δὲ τὼ ἑαυτῶ ἔχειν κεῖἢ δίκαιον εἶναι" εἰ δὲ δὲ- 

ψευδής ἐςι, τυτέσιν εἰ ὁ ἡμαρτημώη ἐςὶ τῷ πρὸς ὰ φύσει δί- 

καιον βλέποντι, ὅ ὅμως ἐδὲν κωλύει ΜΝ δικαίαν εἶ εἶναι, ἐπειδὴ κ᾽ 

τὴν τῶν ἐμὶν πρόζαξν πεπέραςαι, ἡ ἢ πολλὰ μέν εἰσιν ἃ ὶ φαίνεῦ 

ἄδικα (ἃ Ξ διὰ δ μὴ κ νόμυς προβῆναι, δίκαιαι δὲ ὅμως ὄντα τῇ 

1ά. 10. 

ἑὰς μοι ἀΐι: τοῖς εἰρημένοις" ἔδει δ ὡς οἶμαι ὅτως εἰπεῖν" κα τ 

δ ἀνάγκη ἄδικα εἶναι, ἐπειδὴ δίκαιόν ἐςι λέγειν αὐτὰ ἃ ἢ πέ- 
πονθέ τις ἀδίκως, λέγει, ᾧ ἐκ ἀνάγκη ἄδικα λέγειν. ἣ εἴη ἂν 

εἶτα ἐπῆγον ἀλλὰ μὴν 35 λέγων ὅτι ἐκ ἀναΐγκη ἐν τὰ ἄδικα λέγοντα κατακρίνειν" καὶ γδ εἰ 

δίκαιόν ἐς! “ἃ λέγειν ὦ τις πέπονθεν, ἀνάγκη ἢ τὰ λεγόμενα δί- 
καια εἶναι" πῶς 7) ἐπειδὴ ἀδίκων εἰσὶ σημαντικὰ ἢ μηνυτικας 
ἔςι γῶν, ἵνα σαφέςερον εἴπωμεν, ὃ λέγει τοιῦτον, ὅτι ἐκ ἀνάγκη 

ὼ “ὁ ἔχειν τὰ ἑαυτῦ θαι τὰ δὲ ἀλλότρια ὦ δίκαιον" (δ ' 

καίως ἔχει, δικαία ἡ κρίσις» Ψ' νόμως δ ἔχει, ἢ δὲ παλιν τῦἠ: ἄδυιον εἶναι; ἀξηιθὴ δίκαιόν ἐςι λέγειν αὐταί" ἃ 75 πέπονθεν, ἄδικα 

ἀποςερηθέντος ἧι ἦσαν, ἄδικος ἡ κρίσις" ἡ ἐν τὴ ἄρα δικαία καὶ ὃ ἄδι- 40 ἐκεῖνα λέγει" ἢ δίκαια ἔς! λέγεοϊ, ταῦτα, ὥςε καὶ δεῖ “ὃν ἀδοιη- 

πος. οἷον. εἴ σῷ συκοφάντης ἔλεγε τὴν οἰκίαν ἢ “ἦν ὠγρὸν τὸ θέντα κασβερίην. 1ά. 18. 

Πλάτωνος, ἃ χατεῖχε μίολωμα καὶ ᾧ φόρυς τελῶν Πλάτωνι, μὴ ἴσον ἦν ἐςὶ “ὃ “ὁμοίως δὲ καὶ ᾧ ἐπὶ τῶν  διιαίων" τῷ ὁκοίως 180} 

τὸ Πλάτωνος εἶναι ἀλλ᾽ οἰκεῖα, ἔκρινε δὲ ὃ δικαςὴς ὀμο εόκεναι δὲ ἐδὲ εἰ λέγει τις δίκαια, ἀνάγκη δίκαια, λέγειν" ὁ δ εἰ ὁύβρι- ἦ- 

ὃν Πλάτωνα ἢ γέ, κύριον τῷ ἐγρῶ κα ἡὶ τῆς οἰκίας, ὁ δὲ πλά- εὶς λόγων ὅτι ὑβρί)η ἄδικα λέγει (ἃ 75 πέπονθεν ἄδικα ὄντα 

των διὰ τὴν περὶ “ὃν ὅρκον εὐλάβειαν “ἦν συκοφάντην εἴασεν ἔχειν 45 λέγει), ὁ ὑβρίσας δηλονότι λέγων μὴ ὑβρικέναι τὰ δίκαια λέγει, 
τὰ ἑαυτῶ. ὅτως ὁ συκοφάντης τὰ μ' ἑαυτῦ ἔχει" ἃ γδ ἀπὸ νόμν “ὃ δὲ μὴ ὑβρίζειν δίκαιον, τῦτο δὲ λέγει, “ἃ δίκαιον ἄρα λέγει. 
τις ἔχεν, ὡς ἴδια ἔλαβε" “ἃ δὲ τὰ ἴδια ἔχειν κεῖὉ δίκαιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἐχί, εἰ τὰ δίκαια λέγει, ᾧ ἁπλῶς δίκαια ἐςιν ἃ λέγει" 

ὥςε δικαία ἡ κρίσις, ἄδικος δὲ τῇ φύσει. ἰά. ἔ, δά ὁ. Ψευδὴ γάρ ἐςιν" ὥςε εἰ ἃ λέγει ὁ ἀδικηθεὶς δίκαιά ἐςι χέγεν, 
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καίπερ ἄδικα ὄντα, τὴν νικῶσαν λήψεδ" δίκαιον γάρ ἐς! λέγειν ὁτὲ Κ' ἀμφοῖν ὁτὲ δὲ ὑδετέρῳ ὑπάρχει... ᾧ ὅτι τῦτό ἐςιν ὃ χέ- 
ἃ λέγει, ᾧ Η Κὶ δίκαιά ἐςι λέγε, δίκαιά ἐςιν, ἄλλως δὲ ἄδικα" γει, δῆλον πεποίηκε διὰ τῶν ἐφεξῆς εἰπὼν “ὅταν ἃ ὄν τὰ πλείω 

μυνυτικὼ ἤὼ ἀδίκων. ἰ4. ἢ, 55 ὁ. τῷ ἑνὶ ἢ ὃ ἐν τοῖς πολλοῖς ὑπάρχῃ." ν Κα τοῖς πολλοῖς ὃ εἰς 
4812 ἕςι ὃ ἑπὸν ὑπερβαὸν καὶ ἡ μὴ κατ᾽ εὐθεῖαν κείμενον. εἰ γῦν Ἴλιον ἀπελθεῖν ὑπάρχει τῷ Αἴάντι, ΛΩΝ δὲ τοῖς Αἰδός πλείω 
5. ὅτως εἴληπτο, ἦν ἂν σαφὲς ὁ λεγόμενον. αὶ ἐὰν ἐν ἀρχῇ τις 5 δὲ τῷ ἑνὶ ὡς τῷ Κορίσκῳ “ὁ λευκὸν αὶ ὃ μυσυκόν. εἰ ὧν τις ἔροιτο 

προσέρηδ, ὡς ἄρά γε ἀδύνατον “ὃ αὐὸ εἶναι διπλάσιον ἡὶ μὴ πότερον ὁ Κορίσκος μυσικὸς ἢ λευκός ἐ ἐσο, ὁ εἰπὼν ὅτι ναί ἐδα- 

διπλάσιον; ὐχ ὁμολογητέον. ἕςι δὲ τοιῶτον" ἐάν, φησίν, ἔρηταί μῶς ἂν ἐλεγχθείη, καίτοι ἡμαρτημένως νὰ ναὶ δύς" καὶ ὁ γ5 δεῖ ἐπὶ 
τις, ἄρα γε ἀδύνατον “ὃ αὐὸ εἶναι διπλάσιον ἢ μὴ ὴ διπλάσιον: μὴ τῶν πολλαχῶς ἁπλῶς φάσκειν ἢ ἀποφέσκειν. ἰά. 18. 

ὁμολογητέον ἀδύνατον, ἀλλὰ φοτίν ὮΝ ναί, μὴ μώτοι ὡδί," τυ- ἡ δὲ λέξις ἡὶ “ἐπεὶ δὲ ἐκ ἄλλοις τὰ αὐτὰ ἀλλ᾽ αὐτοῖς" ἐλλι- 1815 
τέςι πρὸς ὁ αὐτό (τῦτο γάρ ἐςιν ὁ κυρίως ἔλεγχος), ἀλλὰ πρὸς 10 πέςερον ἀπήγγελ, εἴ δ᾽ ἂν “ὃ πλῆρες τοιῦτον" ἐπεὶ δὲ ὑκ ἀλ- ὼ 

ἄλλο αὶ ἄλλο. ἰἀ. 15. λοις μέν εἰσι τὰ αὐτὰ ἢ ἕτερα, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς εἰσὶ τὰ αὐτὰ ἢ 
1819 εἴρη) πότε ἐςὶ δῆλον ἢ πότε ἄδηλον, ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἕτεραι ἑαυτῶν, συμβαίνει τὰ αὐτὼ ἢ; ἕτερα εἶναι ἑαντῶν ἡ τὰ 
16. προτέρων ᾿Αναλυτικῶν ᾧ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπικῶν. ἂν δ, αὐτὰ ἑαυτοῖς. Ιά. ἔ, 57. 

φησί, δῆλον ἡ ἥ, αὶ δοτέον, ῥΥεν δὲ ὅ ὅτι “ὃ ἐν ὠρχῇ εἰηηθσε ὰ δὴ λέγει δὲ ἐμπίπτειν τύτυς ὶὶ εἰς ἄλλας λύσεις, οἷον εἰς τὴν 181} 

ταιῦτον εἰ ἢ ἔνδοξον, φησίν, ἐς, ὃ ὅμως ΠῚ δοτέον. Ἶ εἴη ἂν ἐμὴ τ 45 ἐμφιβολίαν. ὃ ὸ δ ἐρεῖν πότερον ἄμφω ταῦτα ἢ πάντα ταῦτα “" 

διὰ τῷ “ὅθ᾽ ὅταν ἔνδοξον ἥ, λέγοντα τἀληθές," ὅτι κἂν δοκεῖ αὶ μὴ ἴσα ἐςὶν ἢ ἄνισα, ἢ ἀμφίβολόν ἐςιν’ δυύναἢ γάρ τις ἀκύειν τῷ 

λαμβάνειν ὃ ἐν ἀρχὴ, τῇ ἢ δὲ ἀληθείᾳ ὃ ἐν ἀρχὴ ἢ αἰτεῖ, αὶ δοτέον χέ- ἐρωτήματος ἢ ὡς λέγοντος ἄραί γε ἴσα ἀλλήλοις ἐςίν, ἢ ὡς 

γοντὰ τἀληθές, τυτέσιν ἀλλὰ ῥητέον πρὸς αὐὲν Ῥάληθε) ἔςι δὲ “ὃ ἴσα αὐτὰ ἑαυτοῖς: ὁμοίως δὲ καὶ ἦρα ἄνισα ἑαυτοῖς εἰσίν, ἣ 

ἀληϑὲς ὃ δεῖ πρὸς “ὃν Ἰἐρυσώντα λέγειν, ὅτι φαίνῃ ̓  μὴ ἡ ὁ ἐν ἀρχῇ ἄνισα πρὸς ἄλληλα; κῶν, φησίν, ἐπὶ τῶν ἀμφιβόλων ἢ ἐπὶ τῶν 

λαμβάνων, τὴ δ᾽ ἀληθείᾳ ὃ ἔδει συμπεράνανν, αἰτεῖς. 1ὰ, ἢ. 66. 29 πλείω ἐρωτώντων ταὐτό, τυτέςι ὃ αὐὸ πρεγμά φάσκει κα ὃ ἀπο- 
12 εἶτα, φησί, ῥητέον δεδόοχ, ἐχ ὡς χρησαμένῳ τῷ δοθέντι φάσκει, ἀλλὰ “ὃ αὐὺ ὄνομα Ψ' ἄλλυ ἢ ἐπ᾽ ἄλλυ τῶν ὑπὸ ὃ 
19. σοι ὡς προτάσει, ἀλλὰ δέδοῦ ὡς πρόβλημα, ἵνα πρὸς τῦτον συλ- ἄνομα. τῦτο δὲ ἐκ ἔλεγχος" ὁ ὃ Κ ἔλεγχος γίνε ὅταν συμβαίνη 

λογῆ, τυτέον ἵνα λαβὼν πρότασιν συλλογισάμενος δείξης “ὃ ἃ αὐὸ πρᾶγμα τ᾿ τῷ αὐτῷ ἑνὸς πράγματος ἅμα λέγε, ἢ 

ἐναντίον. συ δὲ ὡς προτάσει χρησαίμενος συνελογίσω “ὃ συμπε- μὴ λέγεοχ, ἐκ τῆς τὸ ἀκρῤνυμῶν θέσεως. “ἃ δὲ ̓ ὠλλὰ φω- 
ρανθέν. .. ἡ ὅλως, φησί, δεῖ τὰς ἀποχρνομένς τὸ ἐναντίον ποιεῖν 25 ρὸν ὅτι μὴ μιᾶς ἐρωτήσεως" ὺ τὰ ἑξῆς τοῦτόν ἐςιν, ὅτι καὶ μὴ 
τῶν παρεξελέγχων " ἐκεῖ γ) τεθέντων τινῶν ἢ ἐπαχθέντος τὸ συμ- συμβήσεῦ δὲ ἀδύνατον, ἤγυν ὁ ἔλεγχος, ἂν αὶ ποιήσηταί τις τὰ 
περάσματος συγχωρεῖν - φασιν ὅ ὅτως ἔχειν, αὶ μὴν τῦτο ἐβυλό- πρλλὰ μίαν ἐρώτησιν ἀλλ᾽ ἕν καθ᾽ ἑνὸς εἴπη, ἤγυν κατηγορύμενον 
μεθα δειχθῆναι, ἀλλὰ δι᾽ αὐτῶ ὡς διὰ προτάσεως ἄλλο τι. 14.186. καθ᾽ ἑνὸς ὑποκειμένυ " εἰ γδ ἕν καθ᾽ νὸς εἴπη, αὶ μὴ δυνήσεῦ ἐλέγ- 

481.“ τὸς διὰ τῦ παρεπομένυ συλλογισμὸς τὸς παρὰ “ὃ ἑπόμενον ξαι ἂν ἀπελβιρήθϑ ὁ ὁ σοφιςής. ῃ αὶ ὅτως, φανερόν, φησίν, 
Ξ: λέγει συμβαίνοντας" τον ὅν ὡς ἐπ᾽ αὐτὸ τῷ λόγυ, τυτέςι τῷ 30 ὅτι μὴ μιᾶς ἐρωτήσεως γινομένης »( τῶν ἀμ: ἀλλ᾽ ἑνὸς πρά- 

συλλογισμῶ, δεικτέον ὅτι “ὃ σόφισμα παρὰ “ὃ ἑπόμενον συμβέβη- γματος καθ᾽ ἑνὸς ἐρωτηθότος ὁ ὐ Ὑίνεῦ ἔλεγχος" ὅ ὅταν γάρ τις τὰ 
κεν, ἤγαν παρά ὲ μὴ ἐ ἀντις ρέφειν. 1ά. 15. πολλὰ ὡς ἕν ἀρώτιθι, ἢ ἃ ναὶ ἢ Ἶ ὁ  δύς, ὑκ ἂν ἐλεγχθείη δλι: 

(διε ἔδει δ ὁ: ὅτως εἰπεῖν" εἰ “ὃ γεγονὸς ἀρχὴν ἔχει, ὰ μὴ ἔχον θῶς ἀλλὰ μόνον φαινομένως" ὅταν δὲ ὃν καθ᾽ ἑνὸς φήσῃ, εἰ ἃ 

ἀρχὴν ὁ ΠῚ γλ ν περὶ τῆς ἀντισροφῆς ταυτησὶ πολλὰ ἱ' ἡ ἐν ἀληθῶς φήση, ἐκ ἔξαι ἔλεγχος, εἰ δὲ ψευδῶς, ἔλεγχος, ᾧὶ ἔλογ- 

τοῖς εἰς τὼ Φυσικὰ ἡμετέροις εἰρήκαμεν θεωρήμασι. ἰά. ἴθ. 85 χος καὶ φαινόμενος ἀλλὰ ἀληθὴς. ἰά. 15. 
48:ς περὶ καὶ προςιθέναι τι συλλογίζ εοἷζ λέγει τὸς παρὰ ὃ μὴ αἴτιον περὶ τύτυ ὄν διδάσκει ἡμᾶς ἡ; παραινεϊ, εἰ ἐρωτώμεθα πό- 1815 
“ΑΔ. οὺς αἴτιον τιθέντας, ὃς ἦν ἕκτος τρόπος τῶν ἔξω τῆς λέξεως πα- τερον “ὃ διπλάσιον καθ᾽ ἑαυσὺ λεγόμενον ἢ μ᾽ τῷ ἡμίσεος ταὐ- 

βγμον, ἰά. 18. τόν ἐςι ἡ “ὁ αὐὺ σημαίνει ἢ ὅ, μὴ διδόναι ἀλλὰ φάσκειν ὅτι ἄλλο 

ἴδ. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐμφανιςέον, ἐπήγαγε “ὦ λεκτέον ὡς δέδωκα," μέν ἐςι ὃ εἰπεῖν διπλάσιον ᾧὶ ἄλλο “ὃ διπλάσιον ἡμίσεος" εἰ δ ὦ 
33. ἐχ ὅτι μοι δοκεῖ ἀλλὰ χάριν: τῷ λόγυ, ἵνα μὴ δυσκολαίνειν ἢ ἐρί- 140 ἐμφαίνεῦ αὶ συνεπινοεῖἢ) ἐν τῷ εἰπεῖν διπλάσιον “ὁ ἡμίσεος, ἀλλ᾽ 

ζειν δόξαιμι" εἰδὼς 5 αὐὸ μηδαμῶς ὃν πρὸς “ν λόγον μηδὲ ὅν ἄλλο ἐςὶ ὃ εἰπεῖν ἡ ὁ ἡμίσεος ᾧ ἄλλο “ μὴ εἰπεῖν. ᾧ συνί- 

- αἴτιον αὐτὸ δέδωκα, σὺ δὲ ἐχρήσω τύτῳ ὡς πρὸς “ὃν λόγον ὄντι ςησι τῶτο διὰ τῆς ἐπαγωγῆς λέγων “ὁ γἃ τὰ δέκα ἐν τοῖς ἑνὸς 
ὶὶ οἰκάῳ ὑπάρχοντι τῷ λόγῳ. ἃ δὲ πλῆρες τῷ “ᾧ ὅδε κέχρη ἐδὲν δέσσι δέκα," τυτέςι ὶ γδ τὼ δέια ἐμφαίνεδ, ἐν τῷ περὶ μονάδα 
πρὸς “ἐν λόγον" τοιῶτόν ἐςιν" συ δὲ κέχρησαι πρὸς “ὃν λόγον ᾧ ὡς δέκα λέγων" ᾧ 7) περὶ μονάδα δὲ δέκα ἐςὶ τὰ ἐννέα" τοῖς 

οἰκείῳ ὄντι τὸ προβλήματος ὑδὲν ὄντι πρὸς “ὃν λόγον. 1ὰ. [.56 δ. 45 ἐννέα εἰ προς εϑείη μονάς, δέκα ἐςίν" τὰ 7) ἐννέα λέγοντες κα 
4815 γῦν δὲ δι᾽ ὧν ἐπάγει, τῶτο λέγει, ὅτι πολλάκις δὲ μὴ ἁπλῶς δέκα, ἐν ὅσῳ ταῦτα καὶ δέκα φαμέν, συνεμφαίνομεν ἐν τύτοις ἢ 

1: ἤὕσης τῆς ἐρωτήσεως δόντα τινὰ ἁπλῆν τὴν ἀπόκρισιν ἐδὲν συμ- δέκα. ὡς γδ ἐν τοῖς μξ' τὰ Φυσιχὰ δέδευκἢ, αἱ καταφάσεις ἐκ- 

βαίνει αὐὸν ἁμαρτάνειν" ὥσπερ γάρ, φησίν, ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων, φαίνον ἐν ταῖς οἰκείαις ἀποφάσεσιν. .. ὅτω ἡ ὁ διπλάσιον χέ- 
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γῶν ἐκ ἐξ ἐνώγκης ἡ ὃ Καὶ διπλάζφιον λέγει, ὅ ὅπερ ἐτὶν ἥμισυ" Δ σατο" εἶπε δ αὕτη ὅτος, ὅτος Κορίσκος, αὕτη ἄρα Ἱορίσκος." 
ἥμισυ α διπλάσιον. αὶ ὃ α ἃ διπλάσιον, φηύ, ὁ δὲ σημαίνει ἀδὲν ὁρᾷς πῶς ἀ σολοικίζει ἐν πτώσεσιν. ἔςι δὲ τῶτο σολοικισμός" 

ἴσως," τυτέςιν ἴσως ἐδὲ σημαίνει “ὃ ἥμισυ. “ἃ δὲ ἴσως" πρός φησὶ γδ ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ περὶ Μνήμης ᾧ ̓Αναμνήσεως ὡς ὁ μὴ 

σκειἢ ὅτι δυνάμει, ἐνεργείᾳ δὲ ὅ. εἰ δέ γε ᾧ σημαίνει, ἀλλ᾿ ὁ τὰ πράγματα δἰχάας ὀνόμασιν ὀνομάζων σολοικίζει. ἰὰ, ἴ5. 

ταὐὰ διηρημένως ἢ συνημμένως. ὁ δὲ “διηρημένως" ἴσον ἐςὶ τῷ 5 ἐκ περωσίας. ἐςὶ ὃ ἐπιχείρημα, ἃ δὲ διὰ τῦτο λεγόμενον 1826 

καθ᾽ αὐτό, “ὃ δὲ “συνημμένως" τῷ μῖ' τὸ ἡμίσεος... ἢ τὴν τοιῶτόν εν! κἂν δοίημεν ἐν Κορίσκον καὶ ὴ θηλυκῶς λέγειν, οἷον 

αἰτίαν τύτυ συντόμως ἐπήγαγε διὰ τῷ “ἐκεῖνο δὲ ἦν ἡ ἐπιστήμη ἢ ὅτος αὶ αὕτη, μὴ δοίη δὲ τῶτο ὁ ἀποκρινόμενος, ὁ συλλελό- 

ἐπιςητῶ," δυνάμει λέγων ὅ ὅτι ἡ ἐπιςήμη λέγε ἐπιςητῶ, ἡ δὲ ἰα- γιςαι “ἐν σολοικισμόν, ἀλλὰ δεῖ ἐρωτῆσαι “ὃν ἀποκρινόμενον. ἡ εἰ 
τροιὴ ὦ λέγεταί τινος" ὅτε δὴ ἡ γραμματική τινος λέγεῦ Ὑραμ- δίδουν κα Α' αὶ λέγεῦ δέ, γίνε ἡ ᾿ συλοικισμὸς ἀλλ᾽ ὑχ ἁπλῶς ἀλλὰ 

ματυιὴ ὅτε ἄλλη τῶν τεχνῶν κῷ δ μέρος ἐδεμία, ὡς ἐν ταῖς Κα- 10 πρὸς ἐν πέουρῆθε εἰ δὲ μήτε λέγε μήτε δίδοϊ, ὅθ᾽ ἁπλῶς 

τηγορίαις (ς. 9 Ρ. 11 α 24) μεμαθήκαμεν. ἰά. ἢ. 57 ὁ. γίνε ὅτε πρὸς “ἐν ἀποκρινόμενον. ἐν δὲ τῷ “ὁμοίως ὧν δεῖ 
481): λέγει κατηγορύμενα τὰ κοινότερα ᾧ περιληπτικώτερα τῶν κἀκεῖ" λείποι ἂν “ὃ προσερωτηθῆναι εἰ δίδωσι “ἐν λίθον σημαίνει 
35. ὑπ’ αὐτά, ἕςι δὲ ἡ λέξις ἐλλιπής, “ὃ δὲ πλῆρες τοιῶτον" ἐν δὲ ὅτος. ἰά. ἴδ. 

τοῖς κατηγορυμένοις ἢ ὑποκειμένοις, δι᾽ ὧν ὑποκειμένων δηλϑνῇ ὰ “πολλάκις οἱ αὐτοὶ ἐ ἀρείναις ὄντες ἢ τοῦτόν ἐςιν" οἱ αὐτοὶ 82 

ἥτοι ὁρίζον. (ἡ 7) σιμότης διὰ τῆς ῥινὸς ὁρίζεῦ, ὥςς τὰ κατη- 15 ἀλλήλοις εἰσὶ πάντες οἱ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὥσπερ καὶ οἱ παρὰ τὴν » ὃ 
γορύμενα διὰ τῶν ὑποκειμένων δηλῶν), ἐν δὴ τύτοις, φησί, ὠμφιβολίαν πᾶσι τοῖς παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν αὶ οἱ παρὰ ὃ συμβε- 
ἑμτέον ὅτι καὶ “α αὐὺ δηλοῖ χωρὶς ἡ καθ᾽ αὐὸ λεγόμενον ἡ ἐν τῷ βηκὸς πᾶσι τοῖς παρὰ “ὃ συμβεβηκός. ὃ δὲ λέγει ἐςὶν ὅτι τινὶς 
λόγῳ, τυτέςι ᾧ ὅταν μετά τινος ὑποκειμένυ συνδυαοδὲν λόγῳ λέ- ἃ ὄντες παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἔλεγχαι ὶ φαίνον᾽ ὅτι παρὼ τὴν ὁμω- 
Ὑγη2 ᾧ μὴ ὀνόματι. ἡ τῦτο λίαν ἐναργῶς παρέςησε διὰ τῷ κοίλυ. νυμίαν εἰσί, τινὲς δὲ εἰσὶ [ὶ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ἰὶ φαίνονται δὲ 

ἰὰ. ἴ. ὅ8. . 20 ὄντες παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν " ἅτω καὶ οἱ παρὰ “ὃ συμβεβεριός. ὅμως, 
481 ὁ εἰπὼν σκέλος κοῖλον ὡρισμένως δι᾽ αὐτῷ “ὁ ῥαιβὸν δηλοῖ, φησί, τὸς παρὰ “ὃ συμβεβηκὸς πάντας τὸς αὐτὰς δεῖ καλεῖν, τυτέςι 

35. ὥσπερ ἢ ὃ εἰπὼν κοίλην ῥῖνα ὃ σιμόν" τώτυ γάρ ἐςι δηλωτικὸν παρὰ “ὃ συμβεβηκὸς δεῖ λέγειν εἶναι, κἂν μὴ φαίνων ὄντες παρὰ 
αὲ "δὲν κωλύει, ὁ μὐρισμένον τι ἀλλὰ μὴ συγκεχυμένον. ὡς “ὃ συμβεβηκός. ὅτι δέ εἰσι παραλογισμοὶ παρ᾽ ἄλλο ὶ φαινόμε- 
γᾶν ἐνταῦθα καὶ ταὐτόν ἐσιν εἰπεῖν κοῖλον ἢ κοίλην ῥῖνα, ὅτως ἐδὲ νοι δὲ εἶναι παρ᾽ ἄλλο, εἴρη πρὸ ἐλίγω. ἰά. ἔ. 59. 
ἃ λέγειν διπλάσιον ταὐὸν ἔςαι τῷ λέγειν διπλάσιον ἡμίσεος. 25 “μεταφερόμενον" δὲ λέγοι ἂν ὃ ἐπαγόμενον, ὥσπερ αὶ “δ 182 
1ὰ. 18. ἄρ᾽ ᾧ εἶδες σὺ τῦτον τυπτόμενον, αὐ: ἐτύπτετο ὅτος, ἢ ᾧ ἐτύ- 1: 

4826 ὁ μή τις ὑπολάβοι ἄτοπόν τι λέγειν δ» ̓Αριςοτέλην ἐκ τύότν πτετο, τῦτο σὺ εἶδες: τῦτο γδ »π' αὶ τὰ ὁ ἠρωτημένα δοκεῖ παρὰ τὴν 
δ. τῷ ἑητῦ ὁρμηθείς (ἔοικε ἡ ὃ ττὸξ ἐν τύτῳ τῷ ̓ : παραλαμβέ- ἐμ θαι ε πνα χῷ δὲ ὁ ἐπαχθὶν παρὰ τὴν σύνθεσιν. ἰὰ. ἴδ. 

γειν δὶς τὴν ῥῖνα), λέγοντα “ὡς ὑδὲν ἄτοπον ἡ ῥὶς ἡ σιμή, ῥίς ὃ παρὸν σόφισμα “ἃ “ἀνὴρ ἐφέρετο Γ κλίμακος. δίφρον" 182) 

ἐςιν ἔχυσα κοιλότητα ῥινός" κα ἡ) δὲς παραλαμβάνει ὰ ῥίς" Ὁ παρ ἃ χῆμα τῆς λέξεως ἐςιν" ὁ Ὁ ἄρρεν ὃν ἄνδρα ὑδέτερον ἐρ- '᾿ 
ὑποςικτέον ἡ) εἰς “ὃ “ῥίς ἐςξιν ἔχυσα κοιλότητα ῥινός." ὅταν δ μηνεύει" λέγει δ “ἐν ἄνδρα δίφρον ὑπάρχοντα φέρε, χτ' κλί- 

. ἐρωτώμεθα τι, συμπεριλαμβανομεν κἀκεῖνο ἐχ ὡς μέρος ὃν τῷ μακος, ὲ ἀρσενικῶς λεγέμενιν δετέρως ἑρμηνεύων. . . σι δὲ 
ὁρισμῶ ἀλλ᾽ ὡς ἐρωτηβί. οἷον ἐρωτώμενοι τί δέ ἐςι τόδε; λές ἡ παρὰ τὴν ἐμφιβιλίαν. ὶὶ εἴη ἂν ἃ σύφισμα τοιῶτον" “ὁ ἜΡΜΑ 
Ὑμῖν τόδε ἐξὶ τόδε αὶ τόδε. ἰὰ, ἴδ. δίφρον σημαίνει, ἀνὴρ δὲ ἐφέρετο Φ' κλίμακος δίφρον, ὃ ἀνὼ 

1826 “ἄρ᾽ ὃ λέγεις ληθῶς, ὺ ἔςι τῶτο:" ἐνταῦθα ἅ' ὡς ἐπ᾽ 35 ἄρα κ᾽ κλίμακος ἀ ων ἅρμα, ὥςε ὃ ἐνὴ ἅρμα ὧν χ᾽ τῆς 

10. εὐθείας ἐλωτηθὶν το “τῦτο" ἡ ὕτω παρὰ τὸ οι συγχω- κλίμακος ἐφέρετο. αὶ ὅτι ὅτως ἐγένετο ἡ ἀγωγὴ τῷ λόγυ, δῆλον 
μηθὲν συμπεραίνει ἐπὶ αἰτιατικῆς, λέγων “ φὴς δὲ εἶναι “ἐν λίθον; ἀπὸ τῷ κ᾽ προσῳδίαν τύτυ τῇ σοφίσματος. “ὃ κἣρ ψυχὴν ση- 

ἕξιν ἄρα τι λίθον" ἢ ἃ λέγε λίθον ἐκ ἔς: λέγειν εὐθεῖαν, ὅ᾽ ὅπερ μαίνει, "Ἀγθμέμνθι δὲ ὁ πολεμεῖν᾽ “κὴρ εἴδετο εἶναι" ᾿Αγαμέ- 
εἶπεν αὖνὸ ὑὸς “ὅ" ἀλλ᾽ αἰτιατική, ὅπερ ἐδήλωσεν αὐὸς διὰ τὸ “ὄν. μνονι ἄρα “ὃ πολεμεῖν ψυχὴ εἴδετο εἶναι. ἔςιν ὅν τῆς τῶν σοφι- 

εἰ ὄν. ἐμ τς ἄρ᾿ ἀληθῶς λέγεις," ὥσπερ, φησίν, εἰ ἔροιτό 10 σμάτων ἀγωγῆς ἡ ὁμοιότης τοικυτη" ὰ κῆρ ψυχὴν σημαίμι, 

τις “ἀρ ὃν ἀληθῶς λέγεις, ἔςι τῶτον." “ὃν τοιῦτον δὲ ἐκ ἂν τις ᾿Αγαμέμνονι δὲ ἃ πιλόμενν κὴρ εἴδετο εἶναι, " ᾿Αγαμέμνονι ἄ ἀρα 

φαίη ἑλληνίζειν ἀλλὰ δέλθσις ἐνὶ 14, ἢ, 58 ὁ. ὃ πολεμεῖν ψυχὴ εἴδετο εἶναι. “ὁ ὦ εὐμᾶ δίφρον σημαίνει, ἀνὴρ 

θὰ ἃ δὲ λον εἶ εἶπεν ὅτος" ἐπήγαγεν ὡς εἰ ἔλεγεν, εἰ ἑλληνί- δὲ ἐφέρετο κτ' κλίμακος δίφρον, ἀνὴρ ἄρα ἐφέρετο Ψ' κλίμακος 

"ζω τις τὸς ὅτω λέγοντας φήσει, συμβήσεῦ “ὃ αὐὸ καὶ ἢ θηλυκῶς ἅρμα. δύναῦ ὦ “ἀνὴρ ἐφέρετὸ »' κλίμακος, ἐς νινἢ ὼὸ παρὸ ὶὲ τὴν 

ᾧὶ ἀρσενικῶς ἡ ὀδετέρως λέγε, 1ά..18. 45 ἐμφιβεζίαν τῇ εἶκι" ἢ ἣν τὰ ἀνὴρ ἔφερεν ἐπὶ τῷ ὧμν δίφρον χτ' κλί- 
ΙὩ 5 ἐπὶ δὲ τῷ “ἄρ᾽ ὅτός ἐξ: αὕτη; τί δέ, ἐχ ὅτος Κορίσκος," μακος φερόμενος, ἢ ὅτι ὁ ἀνὴρ δίφρον ὦ ὧν καὶ ἔρμα κ' κλίμακος 
13. 5 συμπεραινομένυ "οὐ ἄρα δ ὕταος αὕτη αὶ συλλελογίοχ, φησὶ ἐφέρετο. ὅτι Κ ἦν “ὦ “ἀνὴρ ἐφέρετο Ψ κλίμακος δίφμν" παρὰ 

σολοικισμόν, καθὸ μὴ τὴν αἰτιατικήν, δοτικὴν ἢ εὐθεῖαν συνελογί- τὴν λέξιν ἐςί, δέλονι. «. εὐρήσεῦ δὲ ἡὶ ἄλλη γραφὴ ἔχυσα ὅτως 
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“ἀνὴρ ἐφέρετο κτ' κλίμακος διάφορον," αὶ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον διὰ ᾧ ὅτως ἠρωτᾶτο" ἄρ᾽ Εὔαρχος ὅδε: ναί, τί δέ, ὅδε ὁ τὸ Πλάτωνος, 
ταύτης τοιῦτον" εἰπὼν “ὃ Ρ οἱ λόγοι “εδὸν γελοῖοί εἰσι πάντες εἰ τύχοι, διαλογός ἐςιν; ὅτι δὲ ἡ ὃ ὃν ᾧὶ ὃ ἐν οἱ Αἰ ὁμώνυμα, ἡ πολ- 
παρὰ τὴν λέξιν," ἐπάγει τύτων ὑποθαγδτά, δυνάμει λέγων: λαχῶς λέγεο)αί φασιν, ἐκ ἄδηλον" Παρμενίδης δ ὃν ὃ ὄν φησι, 

ὰ δ “ἀνὴρ κῃ κλίμακος ἐφήμε ἐχ ἀπλῶν ἐ ἐςὶν ἀλλὰ δαψοβον Πλάτων δὲ “ὁ ἐν μοναχῶς λέγεὼχ, ὁ δὲ ̓ Αριςοτέλης ἀμφότερα 

ᾧ ἀμφίβολον, τῦτο δὲ παρὲ ρὲ λέξιν. ὅτι δὲ διάφορόν ὁ ἐςι ἢ 5 πολλαχῶς" “ὃν Ζήνωνος δὲ λόγον ὼ Πκρμενίδν λύειν λέγει ἐπ 

ἀμφίβολον, νὰ ἢ γ ὅτι ἀνὴρ μ κλίμακος ἐφέρετο ἢ ὅτι αὐὸς ἄλλον τινὰ ἀλλ᾽ ἢ ἑαυτόν. ὅτος κυρίως λέλυκε τὺς Παρμενίδν 

ἔφερέ τι. ᾧ μήποτε ἁπλυςέρα αὕτη ἡ γραφή. 1ἀ. (. 59. ἢ Μελίσσυ λόγως ἐν τοῖς Φυσικοῖς (1 2 εἰ 8), τὸς δὲ Πλάτωνος 

4828: ἡἥ τῷ “ποῖ σέλλενε πρὸς τὴν κρκίο ἀγωγὴ σοφίσματος ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικά, ἰὰ. ἔ, 59 ὁ. 
17. τοιαύτη τις ἂν εἴη" ποῖ φέλλεονε πρὸς μή κεραίαν; ὸ δὲ ςέλλεοζ, δεύτερον δὲ εἶν εἶξε λέγει δριμὺν “ἐν ἐξ ἁπάντων ὁμοίων, τυτέςι (835 

πέμπεο)αί ἐςιν, πέμπενδε ὦ πρέ: πρὸς τὴν κεραίαν. διτὸν “ὁ ολε 40 ὃν τὰς προτάσεις ξ ὁμοίας ἔχοντα ἑαυταῖς, ἀνομοίας δὲ τῷ τὸν» Ἧ 
λεῦχ, τό τε ἐξ αὐτῶν ἡ ἀπὸ ἰδίας προαιρέσεως καὶ αὶ ὅλως ὃ πο- περάσματι, ὦὖξε εἶναι ἐνδοξότερον ὸ συμπέρασμα τῶν προταΐ- 

ρεύες,, ὡς “ὃ ἐξελιάμην ταύτην τὴν ὁδόν ἀντὶ τῷ ἐπορεύθην, σέων. ἐπὶ Κα ἦν τὸ προτέρυ, ὁ ὁμοίως ἐσῶν τῶν προτάσεωὶ ἐνδό- 
ἢ ὃ παρ’ ἄλλων ἢ ἄλλυ ἀποςέλλεωχ,, ὡς “ὁ “ἔπεμψεν ἡμᾶς ὁ ἔων τῷ συμπεράσματι, ἐκ ἔςι δῆλον εἰ γέγονε παραγωγή, ἐπὶ 
βασιλεύς, ἄνδρες Ἕλληνες" ἐν τῷ ὅν “ποῖ ςέλλεν)ε" ἐκεῖνοι αὶ δὲ τῶ δευτέρυ, ἐπειδὴ δῆλόν ἐςιν ὅτι “ὃ συμπέρασμα ἐνδοξότερον 

ὃ φέλλεοχ, ὡς “ὁ πορεύεωχ, δεδώκασιν, ὁ δὲ σοφιςὴς ἐπὶ τὸ πέμ- 15 τῶν προτάσεων ἐςι, προφανές ἐςιν ὅτι παραγωγὴ γέγονεν. καὶ ἢ 
περὶ ἔλαβε. τῶῦτο δὲ “ὃ σόφισμα δυναῦ ᾧὶ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν δεῖ “ὃ συμπέρασμα ἐνδοξότερον εἶναι τῶν προτάσεων ἀλλὰ τὲς 
εἶναι, μαλιςα δ᾽ ἂν εἴη παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν" ἢ γ5 ὅτι ποῖ ποτ προτάσεις τῷ συμπεράσματος, εἴπερ ἐκ πιςοτέρων ἡ γνωριμω- 
ρεύεχε; ἣ ὅτι ποῖ παρ᾽ ἄλλυ πέμπεϑε; μήποτε δὲ ἡ παρὼ “ὃ τέρων δεῖ τὺς συλλογισμες γίνεσζ, ὡςε ἐπεὶ ἧττον εἰσι τὸ ὦ 
οαὗμα τῆς λέξεως ἂν εἴη, “ὁ “ςέλλεῶϑε" ἀντὶ τῷ πέμπετε τῶν συμπεράσματος ἔνδοξοι, ἑαυταῖς δὲ ὅμοιαι, ὅτι ἃ παραγωγὴ 
σοφιςῶν λαμθακίπτν». ὰ παθητικὸν ἀντὶ τῇ ἐνεργητικῦ, ἡ “ὁ 20 γέγονε, δῆλον, παρ᾽ ὁποίαν δέ, κα δῆλον, ὁ ὁμοίων σῶν ἀλλήλαις... 

“ἐμπροόεν" δὲ δηλοῖ κ' ᾧ “ὃ πρότερον χρονικὸν ἐπίρρημα, δηλ πλῆρες δὲ τοιίύτων συλλογισμῶν τῶν ὁμοίας ἀλλήλαις τὰς 

δὲ ἃ ὃ ἕμπροογεν τὸ ζῴν μέρος. ἀλλὰ ἢ ὃ ̓ καθαρός" σημαίνει προτάσεις ἐχόντων ἀναμοίας δὲ τῷ συμπεράσματι, “ὃ δεύτερον 
βὺ δύ ὑγιεινός (αὐκρὺς δὲ ὁ Βορρᾶς ὁ ὁ ὑγιεινὸς λέγεϑ), σημαί- τῶν Μετὰ τὰ Φυσυιὰ ᾿Αριςοτέλυς βιβλίων. 1. ἢ, 60 ὁ. 
γεὶ δὶ ἡ ὁ ἀμόλυντον ὶ ἄχραντον, ὥςε εἰ ὁ αὶ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῶ "ἢ πότερον παρὰ “ὃ ψεῦδος ἡ λύσις ἢ παρὰ διαίρεσιν" ἴσον 153 
δοίη, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ ἀχράντυ συμπερανεῖ), ἀ συλλελογίως, “ὃ δὲ 25 ἐςὶ τῷ πότερον ἡ λύσις παρὰ “ἃ συμπέρασμα “ἃ συνάξαν ὃ ψεῦ- κι 
α΄} “ἄρ Εὔαρχος; αὶ δῆτα, ἀλλ᾽ ᾿Απολλωνίδης" παρὰ τὴν σύνθεσιν δὸς, ὅπερ εἶπεν αὐὸς παρὰ “ὃ ψεῦδος, ἢ παρὰ ἀναίρεσίν ἐςί τινος 

ὕτως. ἄρα γε Εὔαρχος; ὁ δῆτα. ἀλλ᾽ ᾿Απολλωνίδης; ναί. Εὔαρ- τῶν προτάσεων, ὅπερ εἶπεν αὐὺς διαίρεσιν. ἰά. Ἐ61. 
χος ἄρα, ἀλλ᾽ Κὶ δῆτα ᾿Απολλωνίδης" παρὰ τὴν σύνθεσιν γὃ τ΄. “ὅτι παρὰ τὴν διαίρεσιν ἢ ἢ ἀναίρεσίν ἐςιν" ἴσον ἐςὶ τῷ ὁ δῆ- 188. 
ἀλλα συνδέσμυ “ὃ σόφισμα ἐςίν, ἣ ᾧ ὕτως" ἄρ᾽ Εὔαρχος;: ὁ λος αὶ ἢ ὅτι παρὰ τὴν ἀναίρεσίν ἐςιν" τῷ γ5 παρὰ διαίρεσιν Σ “ἀναί- 15: 

δῆτα. ἀλλ᾽ ᾿Απολλωνίδης; ναί. ὁ Ἐὔαρχος ἄρα ̓ Απολλωνίδης 30 ρεσίν" ἐςιν ἐφερμηνευτικόν. διαφέρει δὲ ὁ δεύτερος τρόπος τῷ 
ἐςίν. “ὃ δὲ παρὸν σόφισμα ἠρωτῶτο πρὸς ὃν ἀδελφὸν τῷ Εὐάρχυ" προτέρω, ὅτι ὁ Κὶ δεύτερος φανερὸν ἔχων ἐςὶ “ὁ συναχθέν, εἰ ᾧ μὴ 
ἦσαν δὲ ὅ τε Εὔαρχος ἡ ὁ ἀδελφὸς αὐτῶ υἱοὶ τὸ ᾿Απολλωνίδυν, ᾧ τῶτο φανερὸν ἔχει “ὃ τίνος ἀναιρεθέντος ἀναιρεθήσε ὶ “ὃ συνα- 
ἥν δὲ ὁ Εὔαρχος ἡ πατήρ. ἠρώτων ὧν “ὃν ἀδελφὸν Εὔαρχον χθέν, πότερον τὸ συμπεράσματος ἢ τινος τῶν προταίσεων, ὁ δὲ 
ὅτως, ἄρα γε Εὔαρχος σός ἐςι; ναί. τί δέ, ὑχὶ ὁ Εὔαρχος πρότερος ἄδηλος εὐθὺς ἦν ἔχων “ὃ εἴτε συλλογισμός ἐςιν ἢ ὅ. ἢ 
πατήρ ἐξω; ναί. σὸς ἄρα ὁ Εὔαρχος πατήρ ἐςιν. ἀλλὰ μὴν ἡ 35 τῷ Κα ἀπάτας γίνεωχ, περὶ πιὰ ἠρωτημένα πλῆρες ἦν “ὃ παρὸν βι- 
Καὶ πατήρ" ἀδελφὸς 5 σῷ ἐςν. ἡ αὶ ὃν ἀγωγὴ τῶ πεφίσ ματος βλίον. ἰά. 1}. 

τοιαύτην ὁ ὁ δὲ᾿Αριςοτέλης διὰ τὴν βραχυλογίαν καὶ ὶ ὃ φθάσαι τὰ ἔξωθεν δὲ ἐλλείπειν λέγει προτάσεις τὰς δειετικάς τρος τῶνι83. 

ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος σοφίσματα ὧν ὺ τῶτό ἐςι, ἢ δι’ ἄλλων πρὸς κατασκευὴν τῦ πρέκάιμααι εἰλημμένων" ταύτας γάρ, εἰ μὴ 3 
ὀνομάτων ἐκθέων, τὴν μίαν πρότασιν, θεὶς ἡ ταύτην ἐλλιπῆ, τάλλα παραμυθίας τις ἀξιώσας δεομένας συςάσεως λαβὼν συμπεραί- 

παρῆκεν" ἦν γα ἂν πλῆρες εἰ ὅτως εἶχεν “ἄρα γε Εὔαρχος σός 40 νεῦ, ἐλλείπειν ἂν τι τῶν ἔξωθεν ἐν τῷ συλλογισμῷ λέγοιτο, κἂν 

ἐςνν;" τέθεικε δὲ αὐὸς ἐλλιπὴ διὰ “ὃ δυναῶς ὁ “ἄρά γε ὁ Εὔαρ- μὴ εἴποις ὡς αὶ δεῖ τὰς σοφιςυκὰς τὰς προτάσεις δεικνύναι" κοινὰ 
χος" ποτὰ συμπλέχει, τῷ σοφίσματί ἐςι, ποτὲ δὴ τῷ πα- ὃ ταῦτα, καθάπερ εἴρη. ἰά. ἴδ. 

τήρ ἐςιν. “ἃ δὲ “ὁ δῆτα, ἀλλ᾽ ᾿Απολλωνίδης" ἡ λύσις ἐςὶ τῶ δύναμιν συλλογιφικὴν τὴν τῶν Τόπων λέγει πραγματείαν, 1432 
σοφίοματος, δυνάμει οὶ ὑκ ἔςι μα. ὁ Ἐὔαρχος πατὴρ ἀλλὰ ὸ εἴρη ἐν ἐκείνοις διὰ τί λέγε δύναμις. ἰά. ἔ, 61 ὁ. 57. 

ὁ ̓ Απαλλωνίδης." δυναῦ “ὁ Ἐὔαρχος ᾧ ὡς παράδειγμα τῶν ὁμω- 45 ἐπειδὴ ἡ σοφιςικὴ πάντα εἰδέναι ἐπαγγέλλεξ, “ἐν δὲ λέγοντα 1835 

ΩΣ κεῖ, ὲ ὃ Εὔαρχος διττόν, ἢ ὁ εὖ τὴν ἀρχὴν διέπων ἢ ὁ πάντα Ὑινυΐσκειν μᾶλλον προσήκει ἐρωτᾶς, ἡ φανερὰ ποιεῖν ἅπερ Ὁ 
καλὴν ἀ ἀρχὴν ἔχων. καὶ 2 ἴσως ἂν ἠρωτᾶτο ὁ ὁ λόγος ἐπὶ τῷ ̓Απολλωνίδιη! ἐπίςαϑ ἥπερ ἐρωτᾶν, φαίνε ὅτι ὶ τῆς διαλεκτικῆς: ἐφὶν ἔργον καὶ 
καλὴν κα ἔχοντος ἀρχήν, ὁ καλῶς δὲ αὐτὴν κυβερνῶντος. ἴσως ἂν μόνον “ὃ ἐρωτᾶν ἀλλὰ ὶ “ὃ ἐρωτῶ χ, ἡὶ λόγον ὑπέχειν, ἢ μᾶλλον 
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τῦτο" εἰ δ τῆς σοφιςικῆς μᾶλλον ἐςι “ὃ λόγον διδόναι ὡς λεγύ- 
σὴς πάντά εἰδέναι, γειτνιάσει δὲ ἢ ἡ σοφιςυᾳὴ τὴ διαλεκτυιῆ, 
εἴη ἂν ἡ τῆς διαλεκτυιῆς ἔργον “ἃ ὑπέχειν λόγον. διὰ ταύτην ὧν, 

φησί, τὴν αἰτίαν εἶπον ἐκεὶ ἔργον εἶναι τῆς διαλεκτικῆς μὴ μόνον 

λαμβάνειν δύνα, λόγον ἀλλὰ ᾧ διδέναι. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ 
“τὴν «δὲ αἰτίαν εἰρήκαμεν τύτυ" ἐλλείπει ὃ “νῦν "ἢ κῶν ἢ ἐκ 

ἐκεῖ ἀλλὰ νῦν. 1ἀ. 18. 

λέγει δὲ δεδηλῶϊᾳ αὐτῷ ἐν τοῖς Τοπιιᾶς ̓φαῦτα δῶ εἶπε 

9. απρόϑεν") ὶ ἐκ τίνων ἢ πρὸς πόσα με τό τε ἐρωτᾶν ἢ λόγον 

5 ἐκ τίνων οἱ παραλογισμοὶ γίνονῆ ἢ πρὸς πόσα δεῖ βλέποντα 

τόν τε ἐρωτῶντα ἐρωτᾶν ἢ “ὃν ἀποκρινόμενον ὑπέχειν λόγυς. δῆλα 

δὲ ἡὶ τὰ ἑξῆς. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ “τὰ β' παρ᾽ ἑτέρων ληφθέντα 
πρίτερον πεπονημένα ἢ ὑποδθεξσῃ εἰς ὃ “πρότερον," εἶτα ἐπᾶνες 
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ἐφεξῆς ἅπαντες κ᾿ βραχυ μα πόνων ἢ φροντίδων ταῖς καθ᾽ ἑκά- 
φὴν προυϊήκομᾳ ἐπὶ μέγα ηὔξησαν. τῶτο δὲ εἶπεν ἐν τῷ ἐλάτ- 

τονι πρώτῳ τῶν Μετὰ τὲ φυσικά, ἱἰὰ, ἢ, 62. 

ΒΡ ολι λέγοι ἂν ἢ τὴν Τοπικὴν ἢ πᾶσαν τὴν λογικὴν δὲ ; 

5 μάλιξα. μιϑωτὺς δὲ καλεῖ τὺς σοφιςὸς ὡς ἀπὸ φαινομένης ἦν 
πλυτῶντας, σοφίας. τίς δὲ ἡ τῦ Τοργίυ πραγματεία, ἧ ἢ ὁμοίαν 

λέγε τὴν σοφιςικήν, δήλη τοῖς “ὃν Πλάτωνος Τοργίαν ἀνεγνω- 
κόσι. ἰὰ. 18. 

ἐν ἐ τῇ λέξει τῇ “ἐξ ἀρχὴς ὑπαρχώτων ἔχειν ἡ μέθοδος 1815 

ὑπέχειν. ἢ λέγοι ἂν “πρόϑεν" ἡ τὰ ἐνταῦθα ἐρημένα." εἴρηκε 10 ἱκανῶς “ὁ “ἱκανῶς " θαρρώντως ἐπῆκϑ᾽ αἱ (ἄλλαι τέχναι ἐκ ἢ 
ἐξ ἀρχῆς ὑδὲ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν εὑρόντων ἃ τέλειον ἔχον ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῶν διαδεξαμένων αὐτάς, ἡ δὲ λογυιὴ πραγματεία. τῷ 'Δριςο- 

τέλει πρώτως τὐρέθτα : παρ᾽ αὐτῷ τετελείω, ᾧ δεῖ πάντας 
ἡμᾶς καὶ πολλήν, ὡς αὐὲς ἔφη, ἀλλ᾽ ἐδ’ ὅφην εἰπεῖν ἔχειν χέρι. 

πὰς ἂ "πεπονημένα" ἡ τὰ συνεχὴ τύτων. ὃ δὲ ἩΤΡῈ ἐφὶν ὅτι 5 1ὰ. ἴ, 62 ὁ. 
τὰ Κὶ ὑπό τινων πρότερον εὑρεθέντα παραλαβόντες οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΦΥΣΙΚῊΝ ΑΚΡΟΑΣΙΝ. 
Τὸν σκοπὸν τῆς ̓ Αριφοτέλως Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως Ὁ μαθεὲν 

ἔςι ῥᾳδίως, εἴπερ τῆς κατ᾽ αὐὸν διφιρέσεως τὸ φυσικῶ μέρς τῆς 
φιλοσοφίας ὑπομνηϑείημεν. ὦ χεῖρον δὲ ἴσως καὶ τὴν ὅλην τὴν 

κατ᾽ αὐὸν τῆς φιλοσοφίας ἐκθέονς διαίρεσιν... 
μένης πραγματείας ὁ σκοπὸς περὶ τῶν χοινῇ πᾶσιν ὑπαρχόντων 

τοῖς φυσικοῖς πράγμασι καθ᾽ ὅσον εἰσὶ φυσικά, ταὐὸ δὲ εἰπεῖν 
σωματικά, διδάξαι. κοινὰ δὲ πάντων αἱ ἀρχαὶ ὺ, τὰ ταῖς ἀρχαῖς. 

κεραχιλαδιντα, ἀρχαὶ δέ εἰσι τά τε αἴτια κυρίως λεγέμενα ἡ ὼ 

χῦς ἀνάγκη διαλαβεῖν. ᾧ ταῦτα  παρακολυθεῖ ταῖς φυσικαῖς 

ἀρχαῖς, ἐμπίπτει δὲ ζητήματα ᾧ περὶ ἀπείρυ ᾧ περὶ κενῶ... 
ἢ ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς λοιπὸν δήλη" περὶ ἢ) τῶν κοινῶς πᾶσι 

τῆς δὲ προκει- 20 τοῖς φυσικοῖς καθὸ φυσικά ἐςιν ὑπαρχόντων διδάσκουσα εἰκότως 
ἃ κοινὸν ὄνομα ἀπηνέγκατο φυσικὴ ἐπιγραφεῖσα, ᾿Ακρόασις δὰ 

ὡς κατ᾽ ἀκρίβειαν ὅτως ἠσκημένη ὡς εἰς ἀκρόασιν ἄλλων προτε- 

θέ. Αδραςος δὲ ἐν τῷ περὶ τῆς Τάξεως τῶν ᾿Αριςοτέλως 
συγγραμμάτων σὔθει παρὰ μέν τινων περὶ ̓Αρχῶν ἐπιγεγράφθαι 

τὰ συναίτια, ὺ αἴτια δ᾿ τό τε ποιητικόν ἐςι ὃ ὁ τελικὸν »α' τύτυς, 25 τὴν πραγματείαν, ὑπ᾽ ἄλλων δὲ Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως. τινὰς δὲ 

συναίτια δὲ τό τε εἶδος ἢ ἡ ὕλη κα ἢ ὅλως τὰ ςοιχεῖα " Πλάτων 

δ τᾶς αὶ αἰτίοις ὲ παρ σα μευ: προςίθησι, τοῖς δὲ συναιτίοις 

ἐδ ὀργανικόν. ὴ ὅτι περὶ τῶν κοινῇ πᾶσιν ὑπάρχέγεων τοῖς τς 
σικοῖς ὁ τῆς πραγματείας ἐςὶ σκοπός, δηλοῖ Κ' εὐθὺς ᾧ “ὃ προοί- 

παλιν τὰ πρῶτα πέντε περὶ ᾿Αρχῶν ἐπιγράφειν φησί, τὰ δὲ 

λοιπὰ τρία περὶ Κινήσεως. ὅτω δὲ φαίνε ἢ ̓Αριςοτέλης αὐτῶν 

«ἀά, τί - 
εὐυοδιίτέι ον υέ 
4π- Ν Α “΄᾿-Ψ 

πολλαχῦ μεμνημένος. .. εἰ δὲ ἢ περὶ τῆς τάξεως τῷ συγγράμ-. 
ματος χρὴ λέγειν, ὅτι ' τῶν φυσικῶν προηγεῖἢ) πάντων ὡς τὰς 

μιον, ἀναγκαῖον εἶναι λέγων τῷ φυσικῷ πρῶτον δορίσους τὰ περὶ 30 ἀρχὰς διδάσκον τὰς φυσικοίς, πρόδηλον ἐκ τῆς παρατεθείσης ῥή- 
τὸς ἀρχάς, δηλοῖ δὲ ἡ ἐν ἀρχῇ τῦ τρίτυ βιβλίυ (ρ. 200 ὁ 28) λέγων 

“δῆλον ἦν ὡς δια τε ταῦτα, διὰ “ὃ πάντων εἶναι κοινὰ ᾧ καθόλν 

ταῦτα, σκεπτέον προχειρισα μένοις περὶ ἑκάςυ τύτων" ὑςέρα γδ 
ἡ περὶ τῶν ἰδίων θεωρία τῆς περὶ τῶν κοινῶν." ἐπεὶ δὲ ἡ φύσις 

σεως" μὴ δὲ τὰς ἠθικὰς πραγματείας τὰς “ὃ ἦθος ἡμῶν καταρ- 

τιζύσας, ἢ τὰς χογικὰς τὰς “ὃ κριτήριον ἡμῖν τῆς ἀληθείας εὐτρε- 

πιζύσας, τὰς φυσυιὰς χρὴ πραγματείας παραλαμβανεως. ὅτι 
δὲ γνήσιον τῷ ᾿Αριςοτέλως “ὃ βιβλίον, περιτὸν κατασκευάζειν, 

ποιητικόν πως προσεχῶς αἴτιον σα τῶν φυσικῶν ἀρχὴ κινήσεως 35 ἀναμφίλεκτον ὑπάρχον ὃ. ἐν πολλοῖς τῶν ἀναμφιλέκτων συγ- 
ὅσα δειχθήσεται, αὶ πᾶν φυσικὸν σῶμα ὃν ἀρχὴν ἐν αὐτῷ κινή- Ὁ 
σεως ἔχει, ὃ περὶ κνησεώς λόγος ἀ ἐἐναγίαϊος τῷ φυναῷ: ἐπεὶ 

δὲ ὁ κυνίμενον ὑπὸ χρόνυ μετρεῖῷ χῷ' τὴν κίνησιν ἡ σῶμα ὃν ἐν 
τόπῳ ἰσί, δὲ ὃ περὶ χρόνυ κα ὃ περὶ. ὶ τόπυ διδεΐξαι. ἐπειδὴ δὲ ὁ ὃ 
σῶμα ᾧ ὁ τόπος ᾧ ὁ χρόνος ἡ ἡ κίνησις συνεχῇ ἐςί, ἢ περὶ συνε- 20 

(Ὁ Δὰά 9. βοΐ 6 5: πιρ] οἷ οοπηπιεη τὶ 8 ἐχοογρία οοὐά. ἤερ. 
Ῥατίδ. 1908. 7. 6 εἰ οοά. Ὅχοη. (οἸ]οςὶϊ Νονὶ 244 ραβ5πὶ οο]- 
ἰαιΐ ευοῖ; δὰ Ἰοαπηὶς ἀὐρελω αὐυδεάδηλ ἰοῖὰ ἱπδρεχὶ οοἀά. 
Ἀερς. 1853. 

γραμμάτων μνήμης παρὼ τῷ ᾿Αριφοτέλως τυγχάνον, ᾧ τῶν σπν- 
δαιοτάτων αὐτῶ μαθητῶν καὶ ἢὶ τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως πάντων με- 

ἤγήμένα τῶν δὲ καὶ ὺ κεφάλαια αὐτῆς ᾧ συνόψεις πορήμεπη: 

διχὴ δὲ τὴν πρώτην τῆς ὅλης πραγματείας διηρημέης τὰ ἃ προ τα 

᾿Αδραφος λέγει πέντε βιβλία περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν εἶναι τεισῶν 1] 7- Ἐρ 
εἶ: 

Ὑ 

ᾧὶ τῶν ταύταις ἀκολυθώντων καὶ ὃ εἰς ζήτησιν παρεμπιπτόντων, ἀπὸ ὺ ἊΝ ἱππὼν 

δὲ τῷ ἕκτυ Βιβλάνε ἐν περὶ κινήσεως ἀναλαβωὸν λόγον ἐν τῆς τρισὶ ' 

τοῖς λοιποῖς τὰ πάρτυδάμὰ περὶ κινήσεως φυσικὰ θεωρήματα 

παραδίδωσι" διὸ τὰ ἢὶ πρῶτα πότε περὶ ἀρχῶν εἴωθε καλεῖν ὃ 
58 
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᾿᾿Αριξοτέλαης, τὰ δὲ ἐφεξῆς περὶ ήσεως. τῶν δὴ περὶ ἀρχῶν ἐπειδὴ περὶ πάσας τὰς μεθόδυς τὰς ἀρχὰς ἐχύσας ἢ αἴτια ὃ ζω- 
ἐν ' τῷ πρώτῳ περὶ τῶν συναιτίων διδάσκει, τῆς τε ὕλης φημὶ χεῖα ἐκ τῇ ταῦτα γνωρίζειν συμβαίνει ὸ εἰδέναι αὐτὰς ὺ ἐπί- 
ὶὶ τὸ εἴδυς καὶ ἡ τῆς ἀντικειμένης τῷ εἴδει ςερήσεως, ἐν δὲ τῷ δευ- ςαὺχ (εἰ μὴ 5 αἱ ἀρχαὶ πανὸς πράγματος γνωριαμῶσιν, ἐκ ἂν 

τέρῳ περὶ τὸ προσεχῶς ποιητικῇ αἰτῆν, ὅπερ τὴν φύσιν εἶναί φησι, ὅλως ἀκριβῶς τι ἐπιςήσεταί τις), ἐπειδὴ γῶν ἐκ τῆς γνώσεως τῶν 
ἢ μότοι ἢ περὶ τῷ τελικῶ. .. ὅ γε Πλάτων τὰ τῶν Πνθαγο- 5 ἀρχῶν ἡ εἴδησις ἡ ἡ ἐπιςήμη συμβαίνει ταῖς μεθόδοις ἁπάσαις, ἕςε 

μείων ᾧ τῶν ᾿Ελεατικῶν ἐπὶ “ὁ σαφέζερον προαγαγὼν τά τε ὑπὲρ δὲ ᾧ ἡ φύσις μέθοδός τε ἀρχὲς ἔχυσα αὶ αἴτια ὶ ςοιχεῖα, δεῖ δη- 
τὴν φύσιν ἐξύμνησεν ἀξίως, κἀν τοῖς φυσικοῖς ὦ γενητοῖς τὰς λονότι ᾧ ταύτας εἰδέναι τὸς ἀρχάς. ὁ συλλογισμὸς δὲ τοιῶτος. ος 

ξοιχειώδεις ἀρχὰς τῶν ἄλλων διέκρινε ᾧ ςοιχεῖα πρῶτος αὐὺς “ὁ εἰδέναι ἡὶ ἐπίςαὡς," ἢ ὡς ταὐδν ἀμφότερα ἔλαβεν, ἢ “ὃ εἰδέ- 
ὠνόμασε τὰς τοιαύτας ἀρχαῖς, ὡς ὁ Εὔδημος ἱςορεῖ. ἢ “ὃ ποιη- ναι καθολικώτερον εἰπὼν ἐπήγαγεν ὡς εἶδος τύτυ “ὁ ἐπίςα ἐκ... 

τικὸν αἴτιον ᾧ “ὁ τελικὸν ἢ ἔτι πρὸς τύτοις Ὁ παραδειγματυκὸν τὰς 10 “μεθόδυς." μεέθοδός ἐςι πᾶσα ἕξις θεωρητικὴ τῶν ὑφ᾽ ἑαυτὴν μᾷ" 
ἰδέας αὐὸς θεασάμενος διέκρινε. 81πιρ]. ( 1 - 2. λόγυ, τυτέςι μετ᾽ αἰτίας, ταὐὲν δ᾽ εἰπεῖν ἡ μὴ ὁδῦ τοὺς εὐτακτυ 

ἃ προκείμενον βιβλίον ἐςίν, ὡς εἴρη, περὶ τῶν κοινὴ πᾶσι τοῖς πρόοδος ἐπὶ “ὁ γνωςόν. εοἀ, γαι. 1028. 
φυσικοῖς πράγμασι παρακολυθόντων" διὸ ἢ ἰδίως φυσικὴν τὴν ὃ παρὸν βιβλώον, ὅ σὺν θεῷ ἀρχόμεθα,, ἕςι ξ τόδ᾽ ἐκ μέσα 
πραγματείαν ὠνέμανεν ταῦτα δέ ἐςι πώτε, ὕλη εἶδος τόπος τῆς φιλοσοφίας, ὃ ὑπὸ “ὃ θεωρητικὸν ἀνάγεϑ, ἢν εἴρη ᾧ ἀρχὴ 

χρόνος κίνησις. ᾧ ἐν Κ' τοῖς πρώτοις τέτρασι βιβλίοις διδάσκει ι5 τῶν ὀρηκῶν, ἐπειδὴ περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ὥρῈ: γέγραπἢ 

περὶ τῶν τεσσάρων, ἐν Η τοῖς τελευταίοις τέτρασι περὶ κινήσεως" δὲ τῷ ̓ Αριςοτέλει ἢ Φυσικιὴ καλεῖ Ακρδασις, ὅ ὅτι ἁπάντων τῶν 
ποικίλος γαρ ἐςιν ὃ πὶ χκνήσεως λόγος ᾧ πολλὰ τύτῳ ἐςὶ τὰ φυσιχῶν τώτυ ἀκροα ματιῶν ὄντων, ὡς ἢ τῶν ἄλλων συγγραμ- 
παρακολυθήματα, ὅθεν ἢ τὴν δλην πολλάκις πραγματείαν περὶ μάτων αὐτῷ, βαθέων, ὃ δὴ λέγεϊ,, δεομένων ἐὐλυμβητίαν τῦτο 

Κινήσεως ὀνομάζει, “εἴρη, λέγων “ἥμιν ἵν ἐν τοῖς περὶ Κινήσεως," τέτευχε μάλιςα τῆς προσρήσεως" πανταχῦ δ αἱ ὠρχαὶ “ὁ ἐργω- 

τυτέξιν ἐν τὴ φυσικῆ, ἐκ τὸ μέρυς ὅλην πραγματείαν ὀνομάζων. 20 δέξατον εἰσίν, εἰκότως ἄρα ἢ τῶν ψφυαθές. ἀλλὰ ζ᾽ Τείν ὲ 

Ρμῖορ. α εἰ. τῷ φιλοσόφῳ ἐνταῦθα ζνασεν τί ἐςι, πότερον αἱ ἀρχαὶ τῶν 
πρόκειῷ τῶν. τῇ συγγραφῇ ἐπιςήμην τινὰ ὶ πορίσαι, τῆς τὸ φυσοιῶν. πραγμάτων ἢ ἣ αἱ ἀρχαὶ τῆς τῶν φυσοιῶν γυστων: ὺ 

φύσεως καὶ ἢ τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς γιγνομένων. ὁ αὶ 5 ἄνευ λόγυ ταῦτα ἕἔςιν εἰπεῖν ὅτι ὃ ἀμφότερα, ὅτι ὺ αἱ γαύσεις πρὸς τὰ γνως ἃ τῶν 
γινώσκειν ῥᾷδιον πᾶσιν ἀνθρώποις" ἅπαντες γδ ἂν εἰπεῖν ἔχοιμεν πρός τι εἰσίν, ὧν. ἐξ ἀνάγκης μία ᾧ ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη. συλλογί- 
οἵ γε τὴν αἴδγησιν ὑγιαίνοντες ὅτι τῶτο μέν ἐςι γῆ, τῦτο δὲ ὕδωρ, 25 ζεῦ κὶ 5 ὡς περὶ αὐγῆς τῆς ἀρχῆς τῆς τῶν φυσικῶν γνώσεως 

τῶτο δὲ φυτόν, τῦτο δὲ ζῷον" ἀλλὰ τῷ μετ᾽ ἐπιςήμης γιγνω- ὅὕτως, λειπιίσης τῆς ἐλάττονος ἐν πρώτῳ τρόπῳ τῷ πρώτυ χήμα- 

σκομένιυ ᾧ τὰς ἀρχὰς αὐτῶ πρότερον ἀνάγκη γινώσκειν. δηλῶσι τος" ἡ φυσικὴ ἐπιςήμη ᾧ μέθοδος, πᾶσα ἐπιςήμη ᾧ μέθοδος 

δὲ τῦτο ἡ αἱ λογικώτεραι τῶν τεχνῶν" γραμματικὸς ηδ λέγομεν γινώσκε͵ τῶν ἀρχῶν αὐτῆς γνωσκομένων, ἡ φυσικὰ ἄρα γινώ- 
ὁ τὸς ἐπακιύοντας τῶν ὀνομάτων ἀλλὰ τὺς εἰπεῖν ἔχοντας ἐξ ὅσων σκεῦ τῶν ἀρχῶν γινωσκομένων αὐτῆς. προϊων δὲ περὶ τῆς ἀρχῆς 

ἕκαςον ὄνομα σύγκειἢ ςοιχείων, μυσικς τε αὖ καὶ τὶς αἰϑγανο- 30 τῶν φυσικῶν πραγμάτων διαλαμβάνει, ὅρα δὲ ἢ πῶς ὁ ὃ συμ- 

μένυς τῶν μελῶν διὰ τῆς ἀκοῆς, ἀλλὰ τὺς διαλύειν Αἰρώκαςι πέρασμα εἶπεν ἀλλὰ “ἃ ἀκόλυθον τῷ συμπεράσματι, δηλῶν ὅτι ἢ 

εἰς τόνυς ἢ ἡμιτόνια. πῶς ᾿ ὅν τι περὶ τῶν ἀρχῶν μὲ' ἀποδεί- τῆς περὶ φύσεως ἐπιςήμης πειρατέον διορίσας, κὶ τὰς ἀρχὰς ἀλλὰ 

ξξως ἔχοιμεν λέγειν, εἴγε ἡ ὦ ̓ ἀπόδειξις ἐ ἐκ προτέρων, εἰ δὲ τὰ τὰ ὲ περὶ τὰς ἀρχὰς εὐ μέντα δἰ ὶ ὃ τῶν ἀρχῶν ἢ οἱ πρότε- 
πρότερα ἐπιζητοίημεν, ἀρχὰς τῶν ἀρχῶν εὑρεῖν βυλησέμεθα; δ ρὸν εἶπον, εἰ δὲ καλῶς ἢ κακῶς ἣ τελείως ἢ ἐλλιπῶς, ζητεῖ. 

πρότερον ἦν διχῶς, ἡ πρὸς ἡμᾶς ἢ πρὲς τὴν φύσιν. πρὸς ἡμᾶς 35 “εἰδέναι ᾧ ἐπίςα ς᾽ ἢ ἐκ παραλλήλυ ὃ αὐὸ λέγει (ἡ γδ εἴδησις 
Εἰ ἦν πρότερον “ἃ γνωριμώτερον ἡμῖν ᾧ ὃ ῥᾷον ἂν καταλάβοιμεν, καθολικωτέρα τῆς ἐπιςήμης), ἢ “ὁ εἰδέναι Κα περὶ τῶν ἁπλῶς γνω- 
οἷον τὰ ὀνόματα ἡ αἱ συλλαβαὶ τῶν γραμμάτων, πρὸς δὲ τὴν ςῶν ᾧ γνώσεων, ὃ δ᾽ ἐπίςαδᾳ περὶ τῶν ἀεὶ ᾧ ὡσαύτως ἐχόντων. 
φύσιν πρότερα τὰ κ᾿ τὴν ὁσίαν ἁπλιίςερα, οἷον τὰ γράμματα διαςέλλων δὲ λέγε “ὧν εἰσὶν ἀρχαί," ἀρχὰς λέγων ἃ ὑλικὸν ἢ 
τῶν ὀνομάτων. ἀνάπαλιν δὲ ἡ πορεία " ἡμεῖς ' ἡ ἀπὸ τῶν συν- εἰδικόν, ᾿ αἴτια" ἃ ποιητικὸν ᾧ “ὃ τελικόν, “ δ᾽ ὑλικὸν ςοιχ εῖον 

θέτων ἐπὶ τὰ ἁπλιίςερα ἢ πρότερα ἀναλύομεν, ἡ φύσις δὲ ἐκ τῶν 40 εἰδικῶς " ἃ δὴ ἢ αὐτὰ ἀρχαὶ κληθεῖεν, “ὁ Κ' ὡς ὁ ὑφ᾽ δ, “ἃ δὲ ὡς 
ἁπλῶν τὰ σύνθετα μηχανῶν. ὅταν ᾿ὶ ὄν περὶ τῶν συγκειμένων πρώτως κινῆσαν" πρὸς γ5 “ὁ τέλος βλέποντες πράττομεν. τί δή- 
ποιύμεθα λόγον, ἐκ τῶν φύσει προτέρων αὐὸ ἐπιδείξομεν, ὅταν ποτε δὲ διαςέλλει ὅτι αὶ πᾶσαι μέθοδοι ἀρχὲς ἔχυσι; ᾧ 75 μᾶλ- 

δὰ περὶ τῶν ἀρχῶν, ἐκ τῶν πρὸς ἡμᾶς προτέρων. καὶ ἕξιν ἐκείνη λον αἱ πρακτυὴὺ φανερὰς ἔχωσι τὰς ἀρχάς. ἀλλ᾽ ὅμως τῶν θεω- 
Κ ἡ κυρία ἀπόδειξις, αὕτη δέ, εἰ ᾧ μὴ κυρία, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἱκανῶς. ρητικῶν τινὲς ὡς ἀὕλων ἡ μηδὲν ἐχυσῶν τὰ καθ᾽ αὐτὰ ἡ εἰδοπε- 

ἐὼν ὅν ἀρχώμεθα τῦ περὶ τῶν ἀρχῶν λόγυ ἀπὸ κοινῶν τινῶν 45 ποιημένα ἀρχὸς ἐκ ἔχυσιν, ἀλλ᾽ ὦμα νῦς ἐπιβάλλει ᾧ γινώσκει 
πλείοσιν ὑπαρχόντων, καὶ ταραττέτω κτλ. Οοἀ. γαὶ. 1025. αὐτας, ἢ δίχα ἀρχῶν προηγησαμένων. οἷα δὲ διδασκαλίαν ἀπὸ 

δ προοίμιον εὐθὺς “ὃν σκοπὸν ἐμφαίνει τῷ βιβλίν, ὅτι περὶ τῶν ἡμῖν γνωρίμων ποιεῖ τὴν ἀρχὴν ᾧ ἀπὸ τῶν συνθέτων, ἃ ἢ 
τῶν ἀρχῶν τῆς φυσικῆς πραγματεύεῦ. ἔςι δὲ τοιῶτον ὃ λέγει. συγκεχυμένα λέγει, ὡς ἁπλῶς ἐπιβαλλώσης ἐπ᾽ ἐκείνοις ἢ τῆς 



------ 

.»»».»“». 

ᾶ. (ἢ. ΜΙ φυσὶς Τὰν οὐὐτ δ ων ΦΤῚῚ ὁ ΘΟΟΥ γῈ {χΧ’- 

ι᾿  Σ Ογ πε] ομ Ι Και ΕΑ͂ΡΗ 

᾿ ΦΩΆΣΙΚΗ ξὶ 
αἰϑήσεως ἢ τῆς γνώσεως ὕςερον δὲ γίνονται δῆλα τὰ τῇ φύσει 

πρότερα ὼ ἀπλᾶ" ἡ δ φύσις ἐκεῖνα πρῶτον οἶδεν ὡς ἀρχὰς ὼ 

αἴτια, ὁ τρόπος κτ' ἀνάλυσιν. “διὸ ἐκ τῶν καθόλν" (ν.28). εὖθε- 

τὸν ποιῶν “ἐν τρόπον τῆς διδασκαλίας αὐτὸ ἐκ τῶν ἡμῖν ἀρχεῦ 

προτέρων ὦ γνωριμωτέρων, ἐπιβάλλεωχ, θέλων τοῖς προτέροις τῇ 

φύσει ἢ ταῖς ἀρχαῖς ἢ τοῖς αἰτίοις. τὰ γᾶν σύνθετα ἡ ἡμῖν πρό- 

τεραί φησι ᾧὶ καθόλε ἄλλον τρόπον ἢ ὡς πρότερον ἐν ἄλλοις ἔλεγε" 

δ ζῷον ἡ ὁ ἀνθρωπος καοβλὺς ὁ δὲ Ἰξωκράτης καθ᾽ ἕκαςον" 

ἐνταῦθα δὲ καθόλυ λέγει τὼ σύνθετα ὡς σιηγκίμενα, ἐκ πολλῶν, 

ὄνϑ β' σύνϑε ον, ὃ Τρ Αγ. Ἐλοῖφος ς “-- “ὄγομια, 
ὄν 7ος .. δρ( 5 οὐ ἦκ 
ΚΡΟΑΣΕΩΣ 

ἐνέκρινεν αὐτὴν ςοιχεῖον ὡς παχεῖαν ἡ μὴ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἔχωσαν κί- 
γησιν, ἄλλοι δὲ δύο εἶπον, σύγκρισιν αὶ διάκρισιν, ἢ μᾶλλον πῦρ 

ἢ γῆν, ὡς Παρμενίδης" ἄλλοι δὲ ἢ τρία, ᾧὶ Ἐμπεδοκλῆς τέσ-- 

σαρα. ἢ Ἱπποκράτης “ὃ ἕν ἀποδοκιμάζων φησίν, εἰ ἕν, ἄνθρω- 
5 πος ἐκ ἂν ἤλγει. ὄντα δὲ λέγει ταῦτα πρὸς τὴν ὕλην ἀντιδια- 

ςέλλων" ὕλη γὸ μὴ ὃν ἢ »ϑ' τιλάτωνος φάσιν ὃ ἀληθινὸν ψεῦδος, 

δὰ ἰδεῖν ἕν ἐξι ὼ ἄπειρα ἐκ ἔςιν. ὃ δὲ εἶδος ὄν μέν ἐσι 

Πλάτωνα ᾧὶ κυρίως ὄν, ὺ κυρίας ὃν ὡς ὀντότητος παρεκτικόν" γί 

δὲ ἐν ᾿Αριφοτέλην ἐδώ ἢ ἤ με τὰ ὶ πολλά, ὡς ἐ ἐν ἄλλοις φησίν. διὰ! 

καθ᾽ ἕκαςα δὲ τὰ ἁπλὰ ὧν συντιθεμένων ἃ σύνθετον γίνε. πῶς 10 τῦτο ὄντα φισὶ τὰ φοιχεῖα. ᾧ ὄντα τὰ ἐξ αὐτῶν. ἐπαποδύεῇ δὲ 

δὲ “ὃ τοιῦτον καθόλω γνωριμώτερον, συλλογίζεῦ. “ὃ καθόλε ὅλον 

τι, “ὃ δλὸν τῇ αἰσ)ήσει γνωριμώτερον" πολλὰ 3 περιλαμβάνει, ὼ 

ἡ αἴϑησις παχυμερῶς οἶδε καὶ ὁλοτελῶς ἀντιλαμβανεῖ, ἡ δὲ φύσις 
»" - Ν, 

τῶν ἁπλῶν ἐπιδράττε. πέπονθε τῶτο τρόπον τινά, φησί, ὦ ὃ 

ὄνομα πρὸς “ἐν λόγον" “ὃ γδ ὄνομα ὁρισμὸς συνεπτυγμένος, ὃ δὲ 15 γενῶν ᾧὶ ἐξ αὐτῆς ἀποςάντων ;" 

λόγος πλατυκὸν ὄνομα. “ὃ δὲ τρόπον τινὰ (ρ. 1δά ὁ 10) εἶπεν 
μή , ; » Δν δὰ ». κ» , ΝΜ ὦ ᾿ “ἊΝ 
ὅτι κυρίως ἐκ τῶν τῷ ὁρισμᾷ μαὶ ἰὶ σύνθετον “ὃ ὄνομα, ἀλλὰ ὁ 

τῷ ἐνόματι δηλήμενον πρᾶγμα" τὼ δ μέρη τῶν ὁρισμῶν δεύτε- 
ϑων » 7 Ν “ πὶ , δι ἃς “ἢ ΦῸΩΝ 

ραι ἐσίαι εἰσί, “ὁ δὲ τ κη ιη συνέρον, ὡς ἐν ἀλλοις φησί, ὦ 

πρῶτον Ψ' Μελίσσυ, σις λέγειτὴ τὲ ὃν ἐν καὶ ὃ ἀμέητινν. πεϑάκεῷ 

δὲ τύτω ἢ ὅτι εἶπεν ἕν τὴν ἀρχήν" ἡ γ ἀρχὴ τινὲς ἢ τινῶν ἐςίν" 
»Ἤ “ Ε] - Ν νον ᾽ , 35." 7 

πῶᾳ ὧν ἕν; ἀὶ καθαρῶς δὲ πρὸς “ὃ ἐν ἀπομαχεῦ" ἠδύνατο γάρ τις 

εἰπεῖν “ἃ τί κωλύει ἀρχὴν Κα εἶναι μίαν, τινῶν δὲ εἶναι ἂν ὕςερο- 

ἀλλὰ συνδυάζων ᾧ “ὃ ἀκίνητον 

ποιεῖ) τὴν ἔνςασιν ἰχυράν" “ὃ γ ἕν ᾧ ἀκίνητον ἐκ ἂν κινηθείη 

ποτὲ πρὸς ὕπαρξιν ἄλλυ. ἀπομάχε δὲ ἢ πρὸς “ὃ ἀκίνητον ἰδίως, 

μᾶλλον δὲ παραιτεῖ λέγειν πρὸς “ἐν ἀναιρῦντα τὰς τῆς φύσεως 
Η ,ὔ « " ᾽ ᾿ , Υ “τὰ , - 
ἀρχάς. ἡ ἋΣ φύσις ἀρχὴ κιήιωρ" πὴ ὧν ἐκ ἔςι λόγος τῷ 

ὥσπερ ὄνομα σύνθετον ὁ - πρλγέλομ, ὕὅτως ὄνομα ἐπ ἁπλῶν ὁ ὁ ἄν- 20 Ὑθωμέτρῃ πρὸς ἐν ἀναιρῦντα τὰς ἀρχὰς τῆς Ὑδω μετρίας ἀπο- 

θρωπος., ἡ ὀνομαΐζονῇ ἃ κὴ τὰ μὴ ἡ ὄντα, ὁρίζον δὲ ἐ μόνα ι τὰ ὄντα. 

ὅμως ὲ κύκλος ἢ ὄνόμα ἀδιορίςως ὅλον τι σημαΐνει, τὰ δὲ μέρη τὸ 

δρισμῆ τύτυ καθ᾽ ἕκαςα εἰσίν. ὁμοίως ἢ ἄλλο τίθησι δεικτικὸν 

τῷ λόγω ἐκ τῶν ἰδιωτικῶν ᾧ καθ᾽ ἡμᾶς, ὃ ἡ αὐὸ ἔθος ᾿Αριςοτέ- 

λει, ὅ ὅτι αὶ τὰ παίδια ἅτω ποιῶσι, αμεχιξθηωι πώς νοῦντα 25 πθψεν ϑ πάμπαν ἔκδηλον ἦι 

ἢ λέγοντα, ὕςερον δὲ διευκρινῦντα μερικῶς τὺς ἐννήσαντας. ἢ 
ἱ ς , , ᾽ Η ν " » - , 
ὕτω δὴ προοιμιασάμενος εἰσβάλλει εἰς τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν ζήτη- 

σιν ἐκ διαιρέσεως. ἰςέον δὲ ὡς ἅπαξ ἐμβαλὼν τοῖς τοιότοις ὦ 

διαςέλλει τὰς ἀρχὰς τὰς παρὸ τῶν προτέρων ῥηθείσας, ποῖαι αἱ 

ςροφή, ὕτως ἐδὲ τῷ ἀπώροι πρὸς “ἐν Μέλισσον" ὡς θέσιν γέρ 

τινα λέγει τοῦτο, καθὼς καὶ ὅ: ἄλλοι  πἀραδύξυς ὑπολήψεις ἔχον περί 

τινων, ὡς, ὁ Ἡράκλειτος ὅ' ὅτι πάντα κινϑνῇ καὶ αὶ ἀεί, ἐριςικοὶ ὧν οἱ 

λόγοι... “ἐπεὶ πολλαχῶς λέγε ὰ ὃν" 

περὶ τύτο ἢ μᾶλλον ἐκείνυ Σωκράτης, ὼ ὅτος πολλὰ περὶ αὐτῷ 

ἐν πολλοῖς εἶπε, μάλιςα δὲ αὶ περὶ τέτω σκέψιν εἰς ὄργανον τάττει 

ἃ μέγιςον ἢὶ δεύτερον ἐκ τῶν τεττάρων ὀργάνων τῆς διαλεκτι- 
Ἀν ίσί 

κῆς, ἢ πολλὰ τῶν παλαιῶν διὰ τύτν διορθθ. “ὃ γῶν ὃν ὁμώνυ͵ 

Φφυσυὴ ἢ ποῖαι αἱ θεολογικαί, ὡς ἂν περὶ τῶν φυσικῶν δια ριάχεοὺζ 30 ἐςι, φησίν... ἐξ ἀδιαιρέτων ἄρα “ὃ πᾶν (ρ. 186 ὁ 85) συμπεραι- 
μένον εἶχεν, ἀλλὰ περὶ πασῶν ὡπλῶς διαλαμβάνει, ᾧ ὡς φυσι- 
καὶς ἁπάσας ἀπελέγχει. τὰς δὲ Πλατωνικὰς ἐγκρίνει, ἀλλὰ ἢ 

ταύτας ὡς ἐλλιπεῖς δρῶ ὅρα δὲ ὺ ὰ τῆς ϑαέμοων ἀνελ.- 

λές, κα ἢ πῶς καθ᾽ ἕκαςον τες περὶ τῶν ἀχᾶν εἰπόντας ἐκβάλλει, 

νόμενος φησίν" ὃ δὴ διττῶς νοοῖτ᾽ ἂν, ἢ ἐξ ἀδιαιρέτων ἀντὶ τῷ ἀδιαί- 

ρέτον, ᾿Αττικῇ συνηθείᾳ, ὡς “ὃ ἐκ τρίτων ἀντὶ τῷ τρίτον. ἡ ἐπεὶ 
, Ὁ ᾧ δι. ς Ἄν - ἂν Δ: ΓΑ ΧΙ, ἊΝ ὧν 

πρότερον τρέχε ὅτι τριχιῦς “ὃ Ῥ ὃ τῇ συνεχείᾳ Ἶ τῷ λόγῳ ἢ τῷ 

ἀδιαιρέτῳ, περὶ τῶν δύο εἰπὼν ὅτι ὅτε τῇ συνεχείᾳ ἐςὶν ἕν ὅτε τῷ 

εἰπὼν δὲ ὡς οἱ φυσικοί, δηλοῖ ἐντεῦθεν ὡς Παρμενίδης ἃ Μέλισ- 35 λόγῳ, Φυμπερανόμωος λέγει, λοιπὸν τῷ ἀδιαιρέτῳ ἕν ἔςαι. ἀλλὰ 

σος μακρὰν ἦσαν τῷ περὶ φυσικῶν ἀρχὼν λέγειν" τῷ ) Ἰταλικῇ 

διδασκαλείν ἦσαν, ὅπν θεολογία ἠκριβῶτο, ὥσπερ οἱ φυσικοὶ τῷ 

Ἰωνικῶ, ὅπν φύσις ὶ φυσικὰ διηρευνῶντο. “ὥσπερ Δημόκριτος; 

(υ- 20). Δημόκριτος Ἴων αὶ ̓Αβδηρίτης ἦν ἡ τῶν πάντων κατα- 

γελῶν, ὅμως περὶ ἀρχῶν διαλαμβάνων φυσικῶν “ὃ Κ' γένος τύτων 40 ὄν, ἢ ὅκ ἐκ συμβεβηκότων ἢ αὐτῷ ἢ ἑτέρῳ. 

ἐτίθει ἕν (ἀτόμως γ) ἐποίει), τὸς δὲ αηματισμὲς αὐτῶν διαφόρυς, 

κύχλον τρίγωνον τετράγωνον εὐθιὴ περιφερὲς ᾧ τὼ λοιπαί" ὁ μοίως 

αὶ τὰ εἴδη, θερμὸν ψυχρὸν γλυκυ ποιρὸν σκληρὲν μαλακὸν καὶ τὰ 

λοιπά. “ἐμείως δὲ ζητῷσ᾽᾽ φησὶ “ἡ οἱ τὰ ὄντα ζητῦντές," ἥτοι Φ' 

ὼ τῦτ᾽ ἀδύνατον, καθὼς ἀπέδειξε πρόρερον, πῶς δὴ μέγεθος ἕξει 

ᾧὶ ἢ πεπερασμένως ῥηθήσεϊ), ὥσπερ Παρμενίδης ἔλεγεν, ἢ ἄπειρον, 

ὡς ὁ Μέλισσος; “ὃ γὃ ἀδιαίρετον πέρας, αὶ πεπερασμένον. ἢ γῶν 
“ ΕῚ ἣν τὰς , ᾿ δ »Ἥ κΥ ΠΝ »" δῚ 
ὕτως ἢ πρὸς “ὃ σύνεγγυς" ἐκ μερῶν ἄρα αὐτῷ ἀδιαιρέτων ἐςὶ 

ὼ ἔςιν ὡπλυς ρα 

ἡ ἔκδοσις αὕτη. οἱ περὶ Πλάτωνος δέ, φησί, ἹΞΙενοκρατως ἐνεῤί- 

δοσαν τοῖς λόγοις ἀμφοτέροις ἢ συνεχοΐρεν τῷ τε λέγοντι ἃ περὰ 
Νὰ ᾽ ΕΣ Ἂ, »"Ὕ » , -. «χ᾽ ΄ Ν 

“Ὁ ὃν ὑκ ὃν ἐςι τὸ τῷ τῆς διχοτομίας, »ῇ ΠῚ λέγμτεξ ὅτι ἔςι τὶ μὴ 

ὄν, τῷ δὲ ποῶντες ἄτομα μεγέθη. τί δὲ ταῦτα εἰσίν, ἄνωθν ἐπ 

ταύτην τὴν ἀνελλιπῇ διαίριον ζητῦσι καὶ ὼ ὅτοι. ὄντα δὲ λόγα τὰ 45 τέον. εἰς ὸ πὸ ἔνιοι δὲ ἐνέδοσαν. ἐν τῷ ΣΞοφιςῇ (ρ. 288) ὅτω 

ἐν τῇ ὅλη ̓ἰδικεοή μέν, ὰ δὴ καὶ ἢ ἁπλῶς ςοιχεῖά Φένι, ὡς ὁ 

Θαλῆς ὸ ὕδωρ καὶ ἢ ὁ Διογένης “ἐν ἀέρα ᾧ Ἤραίκλειτος τὸ τ πῦρ. ἡ 

ὃὲ γῆ κριτήν, φησὶν ἐν τῷ περὶ Ἑυχῆς (4 2), ἐκ ἔχεν" ἐδεὶς ὃ 

λέγει περὶ τῷ μὴ ὄντος ὁ Πλάτων. τῷ ΣΞωκράτως λέγοντος πρὸς ὃν 

σοφιςὴν ὅτι γόης εἴ 5εῤὶ. τῷ μὴ ἵνῶς καταγόμενος, ὁ ὁ σοφιςὴς λέ- 
γει ὅτι λοιπὸν ἔ ἔςι ὃ μὴ ὄν" πρὸς ὃν ἀντεπιφέρει ὁ Σωκράτης ὅτι 
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πολλαχῶς. ἢ μὴ ὄν" “ὃ ἄρρητον ὅπερ ἐσὶ ὸ μηδαμῇ μηδαμῶς, 
δεύτερον “ὃ καθ᾽ ἑτερότητα, τόδε β μὲὴ ὃν τόδε δὲ ὅι ὄν, τρίτον ὃ 
τη τῷ ὄντος, δηλαδὴ ὃ ὑπερύσιον, τέταρτον “ὃ χεῖρον τῷ 

ὄντος, ὲ ὺ μετύσων᾽ λέγει, ἢ ἄλλο “ὃ γος ὃ τῆς φαντασίας, 

ἽΕΙΣ ΤΟ Α ΤῊΣ. 

γίνεταί τι,: ὡς οἰκίας λίθοι καὶ ξύλα: ἀρχὴ κα ὡς ὕλη. ἀρχὴ δὲ καὶ ὺ ἡ 
μορφὴ κα ὼ ὸ χῆμα ᾧ ὅλως ὃ εἰδοξιν: τύτων δὲ ἡμῖν ἱφορημένων, 

πρὸς ἡ ἅν ᾿Αλέξενονον ὼ πὴ: τύτυ πρὸς “ὃν Εὔδημον ῥητέον ὅτι 
ἃ ὃ ἕνεκα τέλος ὃν ὦ ἀρχὴ εἴη ἂν πάντως δ κυβζωτέβα τῷ ἈΝ 

ὅπερ ἐξὶν ἐκ δόξης ἢ αἰκλήσεως, ὡς ἡ φαινομένη κώπη ἐν τῷ 5 τικῶ ἀρχή... πρὸς δὲ ὃν Πορφύριον, ὅτι ̓ πδο το ἅ ἐξ ὧν ἢ 

ὕδατι, ἣν ἡ δόξα ἔχει ἄκλαςον, ἡ δὲ αἴϑχησις κεκλασμένην. εὐ, αὐὸὲς διεςήσατο, Π λέγε ἰσαχῶς αὶ αἴτιον ἡ ἡ ἡ ἀρχή, ἀλλὰ ἃ ὶ 
γαὶ. 1780. αἴτιον πᾶν ἢ ἀρχή, ἡ δὲ ἀρχὴ τῦ πράγματος, οἷον τῆς ὁδὺ ἢ τῷ 

ἔθος τῷ ᾿Αριςοτέλει ἀπὸ κοινῶν τινῶν ἀξιωμάτων ἄρχεῶς δράματος, ἐκ ἂν λέγοιτο αἴτιον.. δεύτερον δὲ ὅτι καὶ προεπινοεϊ ἢ τῷ 
τῶν πραγματειῶν. ὅτω γᾶν ἡ ἐν τῷ Μετὰ τὰ Φυσικὰ ὠπὸ τινος αἰτίων ἡ ἀρχή... μήποτε ὧν δ᾿ Αριςοτέλης τὴν ἀρχὴν ὡς κουὸν 
κοινῷ ὁμολογήματος ἤρξατο" “πάντες γάρ φησιν “ἄνθρωποι τῷ 10 λαβὼν διεῖλεν αὐτὴν εἴς τε τὰ κυρίως αἴτια, οἷόν ἐςι “ὃ ποιητοιὸν 

εἰδέναι ὀρέγον; φύσει. σημεῖον δὲ ἡ τῶν αἰοϑ)ήσεων ἀγάπησις." ὁ τ τελικόν, ᾧ εἰς τὰ συναίτια ὑπό τινων λεγόμενα, οἷά ἐςι τὰ 
ἐν τῇ ̓ Αποδεικτικῇ “πᾶσα διδασκαλία ἢ πᾶσα μαθησις ἐκ προῦ- φοιχεῖα. .. 2 δὲ εἰδέναι αὶ ὃ ἐπίςαεχ, ἐκ ἐκ παραλλήλε εἴρη, 
παρχύσης γίνεῦ ἡνώσεως" ᾧ ἐν ̓ Ηθικοῖς “πᾶσα τέχνη κα ὺ πᾶσα ὡς ἐλέησον ὁ ᾿Αλέξανδρος, εἰπὼν τὰ ἐκ παραλλήλι λεγόμενα 

μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε ἢ προαίρεσις ὠγαθῶ τινὸς ἐφίεως, ὀνομάτων μόνον ἔχει διαφορὰν ἐν πράγματος ποιότητι, ἢ διὰ τῶτο 
δοκεῖ." ὅτως ὧν ἡ ἐνταῦθα ἀπὸ κοινῷ τινὸς ἀξιώματος τὴν ἀρχὴν 15 ἡ ἐν ἐκ τῶν τοιύτων ἴσον δύνα ἢ τοῖς πᾶσι" “ὃ δὲ εἰδέναι ἢ “ὁ ἐπί- 

ποιεῖ... ἀρχὰς τῶν πραγμάτων πάντων Πλάτων ἕξ φησιν φαΐ καὶ ταὐὲν δύνα τῷ εἰδέναι μόνῳ". εἰδέναι γ5 λεγόμεθα 
εἶναι, ὕλην, εἶδος, ποιητικὸν αἴτιον, παραδειγματικόν, ὀργανικόν, τὰ δὲ᾽ αἰϑϑήσεως ἢ δόξης ᾧ τὰς ἀμέσυς προτάσεις, ὧν ὀδὲν ἴσμεν 

τελικόν. ῬΒΙορ. α νΡ. 2. 3. δι’ ἀποδείξεως, ταὐὲν δὲ εἰπεῖν καὶ κατ᾽ ἐπιςήμην. ταῦτα ἅ ἦν 
ἃ προοίμιον εὐθὺς “ν σκοπὸν ἐκφαίνει τῷ συγγράμματος, καλῶς εἴρηκε" πῶς δὲ ἐνταῦθα παρείληπἢ ἄμφω, ἐκέτι προσέ- 

ὅτι περὶ τῶν φυσικῶν᾽ ἀρχῶν ἐςίν... ἀλκὶ ὅτι μέν εἰσιν ἀρχαὶ 20 θηκεν. ἔοικε δὲ Ὑόος δι σαν τὴν εἴδησιν τῆς ἐπιξήμης προταάξαι, 
τῶν Φυσίνον» ἐφεξῆς ἅπας ὁ λόγος ϑείξει, καὶ ὶ ὁ δεῖ νῦν ἀποδεί- ὡς εἰ ἔλεγε ἃ Ὑνωύσκειν. ἐπιςημονικῶς. ἀν μήποτε δὲ ὁ 'Αριςο- 

ξεως" διό, ἀἴμδα ταύτην αὐὸς τὴν πρότασιν παρῆκεν. ὃ μέντοι τέλης νῦν ϑῳ τὴν κυρίως λαβων, εἰς ταὐὲν αὐτὴν ἤγαγε τὴ 
ΤΣ ΝΣ ἜΝ γεσίις 4 Θεόφραςος ἐν ὠρχῇ τῶν αὐτῷ Φυσικῶν αὶ, ταύτην ἀθέλεξε λέγων ἐπισήμη" ᾧ Ὁ) ὁ Πλάτων μὴ εἰδέναι φησὶ τὰς ἑαυτῶν ἀρχὰς τὺς 

“ὃ ὙότΝ τῶν ἐλ θυμῶὲ ἀρχὰς εἶναι ΔῈ ἐκ τῷ τὰ μ' φυτὰ μαϑηματικώς.... ἀλλὰ πῶς εἰπὼν “ἃ εἰδέναι ὺ ὸ ἐπίφανν, 

σώματα σύνθετα εἶναι, πᾶν δὲ σύνθετον ἀρχὰς ἔχειν τὰ ἐξ ὧν 25 σύμβεινει περὶ πεσᾶε: τὰς μεθόδως;" ἐπήγαγεν “ ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ 

σὐγκειὃ " ἅπαν δ ὃ φύσει ἢ σῶμά ἐςιν ἢ ἔχει γε σῶμα" ἄμφω ἣ αἴτια ἢ ςοιχέϊα;" ἢ ὡς ἴδιον πασῶν τῶν ἐπιςημονοιῶν ̓ εἰδήσεων 

δὲ σύνθετα" ὁ δὲ Πορφύριος δὲ φυσικῷ φησὶν εἶναι “ὃ ζητεῖν τῦτο προσέθηκεν; ἡ γδ ἐπιςήμη συλλογισμὸς ὅσα ὠποδεικτιχὸς ἐξ 
εἰ εἰσὶν ἀρχαὶ τῶν φυσικῶν, ἀλλὰ τῷ ἀναβεβηκότος... ὁ μέ. ἀρχῶν πάντως ἐςὶ τῶν ἀμέσων προτάσεων. ϑέπιρ!. {2 ει 8. 

τοι Εὔδημος ἀρχόμενος τῶν φυσικῶν ἀνωτέρω ἐν λόγον ἐπήγαγε, “ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ ἣ αἴτια καὶ ςοιχεῖα." εἰ κα ὃν ἢ ἡρφδέμν 
ἡ δείξας ὅτι πρὸς ὶ τὰς πράξεις εὐχρηςότερον εἰδέναι τὰ καθ᾽ 30 διαζευκτικὸν λάβωμεν, καθολικωτέρα ᾧ ἐπὶ πλειόνων γίνε ἢ 
ἕκαςα, πρὸς δὲ θεωρίαν τὰ κοινα, κοινότατον, φησί, φαίνεἢ περὶ πρότασις" τὰ δ μὴ φυσικὰ ἀλλὰ λογικὰ ἡ νοερὰ ἀρχὰς Κὶ ἔχει 

τὰς ἐπιςήμας “ὃ τῶν ἀρχῶν" ὑπάρχυσι γάρ τινες καθ᾽ ἑκάςην. αἴτια, ςοιχεῖα δὲ πεῖτα ἐΣ ὅτ ταρεῖ τξεαταν λάβωμεν 

τύτων δὲ ὅτως ἐχόντων ἐπε πειῖν τῷ φυσιολογῶντι τὰς ἀρχὰς ὃν ἥ ἀντὶ τῷ καί, ἐπὶ τῶν φυσικῶν μόνων χωρήσει ὁ λόγος, ὧν 
πρῶτον ἐπισκέψανχ, δ ὁ ὅλος τῶν Μοβάναν γῶς τς εἰσὶν αἱ ἀρχαὶ ἡὶ αἴτια ἡ σοιχεῖα. ῬΒΠΟρ. α ρΡ. 8. 

ἔςι δὲ ἄξιον ζητεῖν τί ἀρχὴ ᾧ τί αἴτιον ᾧ, τί ψοιχέϊον" ὸ δὲ πᾶσα ἡ διδασκαλία ἢ πᾶσα μάθησις διανοητική, τυδέτνηξις 
ἜΣ Ὁ ᾿Αλδξανθβος θμάϑέεῖν ταῦτα ἀλλήλων φησὶ τῷ ἀρχὴν μ ΗΝ ἐκ ἐξ αἰϑήσεως δὲ κτ' νῶν γινομένη ἀλλὰ συλλογιφοοή: τε ἢ ἀπο-- τ 

Τ τ ζῶν. σεν ἰδίως “ὃ ποιητυιόν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, αἴτιον δὲ “ὃ ὃ ἕνεκα δεικτικη, ἐκ προὔπαρχυσης γίνε γνώσεως, ὡς ἐν τος τ ὙσέροιΣ 

ἴω: ΜΝ Ὁ καὶ ὃ εἶδος ( Ρ τοῖς ς φύσει. ὸ δ ἕνεκα (6 5 580). ςοιχεῖον δὲ ἃ ἐνυ. ᾿Αναλυτικοῖς μεμαθήκαμεν. .. δυναὸν δὲ τρόπον τινὰ ἡ ἐκ τῶν 
ΚκΧ  -π- ἀι7ι Ουσιάρχον ὡς τὴν ὅν». ̓ἔοκε δὲ τῷ ; Εὐδήμῳ κατακολυθεῖν ὁ ̓ Αλὲξ- ἐπεμλνων ταῖς ἀρχαῖς ἢ ἀπ᾿ αὐτῶν ϑυγηιδεμείημν ὑκέτι ὡς ἀπὸ 
56 'χξι ον. αἰδρος λέγοντι ὅτι τῷ αἰτίν τετραχῶς λεγομένα ὃ ὃ ἅ ςοιχεῖον ψ 40 αἰτίων ἀλλ’ ὡς ἀπὸ γνωριμωτέρων, τὰ περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν φν- 

Ε τὴν ὕλην λέγουν τὰ θαυμαςὸν δὲ εἰ μὴ ἐνυπάρχει ὲ εἶδος ἐν τῷ σικῶν συλλογίζι εὐ, ἐκ ἐπιφείμενον. αὐτὰ ἀλλὰ γνωρίζοντα μόνον. 

Αἰ μάτι εἰ μὴ ἄρα εἶδος ὃ καθόλι δέησις ὁ μώντοι Πορφύριος διὸ ἐκ εἶπεν ἐήφηβσθιες γνῶναι τὰς ἀρχάς, ἀλλ᾽ ἐκ τὸ γνωρίζειν 
}»»} Ξ ἕνα ἅὶ τρόπον ἀρχὴν λέγει, ὅθεν ἡ πρώτη κίνησις γίνεϑ ἐπι δὲ αὐτάς, διότι ἀπὸ τῶν ἐπόμίνων ἡ ἡ γνῶσις αὐτῶν. ϑιπιρὶ. ἢ ἅ.. 
ΚΣ 

᾿ τοιαύτη ἡ ἡ ἀφ᾽ δ᾽, ὡς ὁδῶ “ὃ πρῶτον, ὅτω δὲ ἡ νεὺὺς Κα τρόπις, ὅτι δὲ Ὑρωριμωτερεν ἡμῖν ὸ ὸ ἀδιέριξον κα ὃ συγκεχυμένον, οἷον 1844 

Γ᾿ οἰκίας δὲ θεμελιει τύτῳ δὲ τῷ ὃ σημαινομέμῳ ἀντίκειῶ ἡ ἷ τελευτή. 45 “δ ὅλον δοκεῖ, πιῶ ΕΝ ὄνομα ἕκαςον ὡς ὅλον τι λαβών, ἂν δὰ ἢ" 
ἕτερον δὲ τρόπον ὡς “ὁ ὑφ᾽ ὅ, ὡς ἡ φύσις τῶν φυσικῶν ᾧ ἡ τέχνγ τῶ ὀνόματος ὁρισμὸν ὡς τὴν διάρθρωσιν τῷ ὀνόματος μερῶν ἢ 
τῶν τεχνητῶν. ἀρχὴ δὲ ἢ “ὁ ὃ ἕνεκα, οἷον ἀθλήσεως ἡ νίκη. ςοιχείων παραδιδόντα... ἀχλὰ τῦτο ἅ' ὡς πρὸς “ὃ σύνθετον ἢ 
κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον ἀρχὴ λέγε," ἐξ ὃ πρώτυ ἐνυπάρχοντος ὅλον οἰκείως ἔχει “ὁ παράδειγμα" συνήρηἢ 75 ἡ συγκέχυϑ τῷ 

------ 
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ϑ νόει οὐ ἐν ἡκον νος τ μδν ρὸν ἐν δ ἀλλα, ἜΘΟΥ ΟΥ̓ τοῦ 
ΟΝ 

αν, γα εφουδ τῷ Τὴν Φυσι ὁΚογίκγ - εἰκοτολ γί ἂν «ὀχζν. 

: ΦΥΣΙΚῊΣ ἈΚΡΟΆΣΕΩΣ. ᾿ 325 

ἐνόματι, ὡς ἐν ὁλότητι μιᾷ, τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ πάντα μέρη ἢ ςοι- λογισμῷ λόγος προτάττεῦ τῷ τε ἀποδεοιτικῇ ἢ διαλεκχτικῦ καὶ ἢ σο- 
χεῖα- ὀκέτι δὲ τᾷ καθόλι προσέοσιε" “ὃ αὶ ΠῚ καθόλυ ἑκάςῳ τῶν φιςικῶ" ὠπὸ γ) τῶν κοινῶν ὁρμωμενοι ῥᾷον ΞΡ: τὸ ἴδια ἢ προ- 
συμπληρόντων αὐὴ ἐφαρμόττει... δὰ πως πολ ρ σεχῆ σεχὴ διαχρίνομεν. Ὑμεπιΐοὶ. (. 15 ὁ. 
παράδειγμα, “ἃ ἐπὶ τῆς καθ᾽ ἡλικίαν προκοπῆς θεωρύμενον... .- καλῶς “ὃ “τρόπον. τινὰ" προσέθεριε, διότι ἐχ ὥσπερ “ὃ ὅλον 

ἐλέγετο. δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, δύναδλαί τινα λέγεις, καθόλυ 5 αὐὲ διαιρεϊῶ εἰς τὰ μέρη, ὅτω δὴ ᾧ “ὃ ὄνομά ἐςι ἡ ὑπὸ τὸ ὁρισμῶ 

ὑπ᾽ αὐτὸ νῦν ὺ τὰ ἀξιώματα, οἷς πρὸς ἅπαντα Κ τὰ δειινύμενα δικιρύμενον, ἀλλὰ “ὁ ὑπὸ τῷ ὀνόματος σημαινόμενον διαιρεῖ ὁ δρι- 
χρώμεθα διὰ “ἃ εἶναι ἐναργῆ, ὠδενὸς δὲ τῶν δ αὐτῶν δεικνυμές- σμός, ὺ ἐχ ὄνπερ τρόπον τὸ ὁ καθ᾽ ἕκαζα μέρος τυγχώνει τῦ κα- 
νων ἐξὶν ἴδια... ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον. πρῶτον. ̓ , ὅτι τοῖς προκεις θόλε ὀνόματος, ἽΔΟ: ἐεὶ τὰ μέρη τὸ ὁρισμῦ. Ῥμίϊορ. «5.9. 
μώοις οἰκεῖον “ὃ τῦ ὅλν ᾧ συνθέτυ ἀλλ᾽ ὑχὶ ὃ ὃ τὸ καθόλυ παρέ- ἀκόλυθον ἅ ἂν ἦν πρῶτον ζητεῖν εἰ εἰσὶν ὅλως ἀρχαὶ τῶν 845 
δειγμα... δεύτερον δὲ ὶ ἐπιξάσεως ἄξιον ὅτι διττή σι τὸ ὅλο καὶ ὃ (0 φυσικῶν, ἢ τότε τίνες εἰσὶ ἡ πόσαι". αὕτη Ὁ ἡμῖν ἡ τάξις τῶν 15: 
τῷ καθόλυ ἡ Ὑντς ὥσπερ ᾧ τῷ ἐνόματος, ἡ ἃ ἑλοχερὴς α ὺ προβλημάτων ἐν τοῖς ᾿Αποδεικτικοῖς ὑπ᾽ αὐτῷ παραδέδοδ. ἀλλὰ 
συγκεχυμώη ᾧ κα ψιλὴν ἐπίνοιαν τῷ γνως γινομένη, ἥτις ὺ τῶτο, φασίν, ἐκ ἦν τὸ φυσικῷ θεωρεῖν ἀλλὰ τῦ ἐπαναβεβηκότος" 

παχυτέρα. ἐξ. τῆς κ' ἂν ὁρισμὸν γνώσεως, αὶ δὲ συνῃρημένη κα ὼ ὰὶ » φυσικὸς ὡς δεδομένῳ τύτῳ χρῆϑ. «Ὁ ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον, 
ἡνωμένη ἡ τὰ κι μέρος περιειληφυῖα,. νοεραί τις αὕτη ὼ ἁπλῆ, μήποτε ὸ ἃ πόσαι αὶ τίνες αἱ ἀρχαὶ κα ἢ ὅλως ὁ περὶ τῶν ἀρχῶν 

φανταςυχὴ δὲ μᾶλλον ἐκείνη, ἃ ἢ ἀπεξενωμένη. «. ἡ δὲ κῷ' ἐν 15 λόγος τῇ ἐπαναβεβιριότος Ψ' τῦτον “ὃν λόγον εἶναι δοκεῖ, μήποτε 

ὁρισμὸν καὶ ἢ ἡ διὰ τῶν φειχείων γνῶσις Μέδη τις ἐσν ἀμφοῖν, δια- δὲ ᾧ ἀνάγκη “ἐν φυσικὸν ὅτι σώματά ἐ ἐςι τὼ φυσικὰ εἰδέναι, καὶ ὺ 

γοητικὴ μᾶλλον ὦσα ἢ ἢ δυξαςοιή, ἢ ὶὶ τῆς αὶ χείρονος κ᾿ ἃ ἀκρι- ὅτι πᾶν σῶμα, σύνθετόν ἐςι, ἢ ὅτι “ὃ σύνθετον ἀρχὰς ἔχει τὼ ἐξ 
βὶς ὑπερέχυσα, τῆς δὲ κρείττονος, ἀπόλεδομένη Ψ' ὰ δαηρημέρον ὧν συύγκεῷ, ὡς ἢ ὁ Θεόφραςος ἀπέδειξεν. ἢ ἄμεινον ὧν ἴσως λέ- σάᾷ ἐδλὶ τ, 4.’ 

ὺ μᾶλλον κεχηνός. «. τρίτον δ᾽ ἐφιςαάνειν ἐτῶν. ὁποία τις ΩΝ γεῖν ὅτι ἐπ ἐν πᾶσι προβλήμασι Ῥ εἰ τὶ ζητεῖ, ἀλλ᾽ ἐν οἷς τῶτο ἀ: 

ἡ περὶ τῶν φυσικῶν πραγμάτων γνῶσις τοῖς τὰς ἀρχὰς ὼ τὸ 20 ἀμφιβαλλεῦ. .. δυνατῷ δὲ ὄντος ᾿ὴ τὸς μίαν λέγοντας εἰς ὰ" 

αἴτια τῶν φυσικῶν. ἔγνωκόσι, ταύτας. δὴ ἐκ τῶν συνθέτων ἤδη ἡ ἀπειρον ἢ “ὃ πεπερασμένον διελεῖν ἡὶ τὸς πολλὰς εἰς ἐρομθαν ἣ 
συγκεχυμένων εὑρίσκυσιν, ἅπερ ἐκ ἴξιν ἀκριβῶς ἡνῶναι μὴ τῶν ἀκινήτυς, “ὃ οἰκειότερον, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἑκατέρῳ τῶν ἐκ 

αἰτίων ἐγρσμέρων ἀκριβῶς. δῆλον ὧι ὅν ὅτι τον μηριωθης ἐςὶν ἡ τῆς διαιρέσεως ὑπέταξεν. οἰκειότερον δὲ τῇ αὶ Μ μιᾷ κινεῖ, ἢ μή, 

γνῶσις ἡ τὴν τῶν ἀρχῶν, ἀλλ᾽ ἐκ ἀποδεικτική. ὺ ϑαλῶν δ τοῖς δὲ πόλλοις ὲ πεπερασμένον ἢ ῇ ἄπειρον. .. ἢ Εὔδημος ὡς ἄν, ΘΟ ς Ἢ 

Τλέτων τὴν. φυφρολογίαν εἰκοτολξγίαν ἔλεγεν εἶναι, ᾧ ὸ ̓Αριςο- 25 φησί, ὑπάρχωσυ αἱ ἀρχαί, ἤτοι κινῶν ἢ ἀκίνητοι εἰσίν. ἀλλὰ ᾿ 

τέλης συμμαρτυράς, τὴν κυρίως ἀπόδειξιν ἐξ ἀμέσων ν καὶ αὖ αὐτοπί- τῶτο ᾧ ὁ διείρετθον παῤηεν ὁ δ᾽ Ἀριςξοτέλης διὰ “ὃ μὴ γεγονέναι 

ΦῺν υν ἀρχῶν ̓ ὶ ἐκ τῶν κυρίως αἰτίων ᾧ τῆ. φύσει προτέρων εἶναι δόξαν πολλὲς καὶ ἢ ὠἀκινήτυς τὰς ἀρχὰς λέγυσαν. ἃ δὲ πεπερασμέ- 
βυλόμενος. ἀλλ᾽ ἐκ ἀτίμαςών. διὰ τῶτο φυδιθχογίαν, ἀλλ᾿ ἀρ. νὸν ἢ ἄπειρον ἐπὶ τῆς μιᾶς διὰ τὴν συντομίαν νῦν παραδραμεῖν οΥ, Ε 
κενὰ, χρὴ τῷ χ᾽ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν ἡ δύναμιν, ὡς ᾧ Θεο- ἔοικεν" ἐν γῶν τοῖς πρὸς Παρμενίδην, ὡς εἶπον, ἢ Μέλισσον λόγοις 4“ "“ Ζ Λε’, 
ὡράςῳ δοκεῖ. τὐν ἐὸν δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἄξιον ζητεῖν, πῶς 30 ἢ ταῦτα βασανίζει. ϑίπιρ!. ἢ ὅ ὁὅ. 6. ᾿ ΝΝ 

τὰ πονὰ σαφέςερα. (' ὡς πρὸς ἡμᾶς, ἀσαφέςερα δὲ τῇ φύσι . ἀνάγκη τὴν ἀρχὴ ἢ μίαν ἣ πλείως εἶναι. ἀλλ᾽ εἰ μίαν, ἢ ᾿ 
λέγει ὁ ̓ Αριοτέλης. «οἴ ὰ τίνα μέν ἐςι τὰ πον τίνα δὲ τὰ τῇ κθμέην γε ἣ ἀκίνητον, ἣ πεπερασμένην ἢ ͵ ἄπειρον. εἴτε πλείως, 

φύσει πρότερα, ἄπερ᾽ ὺ ἀρχαὶ τῶν φυσοιῶν; ὃ Σ ὧν ̓ Αλέξανδρος ἢ ταύτας γε αὖ ἢ κυυμένας γε ἢ ἀκινήτυς, ἢ πεπερασμένας 
πρῶτον, φησί, δείξει ὅ ὅτι πλείως αἱ ἀρχαὶ καὶ αὶ ὅτε ἄπειροι ὅτε μία, κατ ᾿ἀριμμὸν ἢ ἢ πάλιν ἀπείρυς. ὙΒεπιίοι, ἔ, 15 ὁ. 
εἶτα ὅτι δεῖ ἡ ὺ ἐναντίωσιν ἐν αὐταῖς εἶναι ᾧ τῇ ἐναντιώσει τι ὑπο- 385. - ἐχ ὡς Ἰταρίμενθυ; φιὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, καὶ ὺ Μελίσσυ ρρὴ 
κε ἀφ᾽ ὧν κοινῶν ὄντων. βελθον δείξει κα ὃ τίνες εἰσὶν αὖ" ἀρχὴν τιϑεμέμων ἡ αὶ ταύτην ἀκίνητον λεγόντων, ὅτως εἶπε “ὃ "ὦ 
δ: ὁ ἢ ἐκεῖνα εἰδωὺςς ὀδέπω τὰς ἀρχὰς. οἶδε τίνες εἰσιν... μήποτε Παρμενίδης καὶ ὼ ἀμόνι (ται δ δὲ ὅλως ἀρχὴν ἐτίθεντο" ν 

ὅν ἄμεινον ἐκ τῶν τᾶς φϑσθοῖ πράγμασιν ἐναργῶς ἢ Ὑμωρίμως Ρ ὄλεγον ἃ πᾶν, ὃ μαχόμενόν ἐςι τῷ ἀρχὴν λέγειν εἶναι" ἃ ἐδ 
'τῇ ἢ εἰδήσει ὑπαρχόντων τὰς ἀρχὰς ἈΝ τῶν φυσικῶν, ὥσπερ ἀρχὴν. τρέμαγῃ ὁμολογῶσι πλείω τὰ ὄντα εἶναι, τῇ ἀρχῇ ᾧ τὸ ὧν. 
᾿ὸ τῷ ̓Αβισοτέλα δοκεῖ, οἷον ὅτι καὶ μία ἀρχὴ ἐκ τῆς τῶν ὄντων 40 ἡδῷ ἀρχὴ συνεισαΐγοντες), ἀλλ᾽ εἰπὼν “ὃ πρῶτον δαιρετιωών, δ ἢ 

διαφορᾶς, ὡς μαϑησόμεθα. εξ ὅλως δέ, ὡς κοινῶς εἰπεῖν, ἀπὸ μίαν εἶναι τὴν ἀρχὴν ἢ πλείυς, ἐπὶ τὸ ἐτέρε τῶν ἐν τὴ ὅαρὴν 
τῶν αἰοϊήσεων ᾧ τῶν αἰϑητῶν τὴν περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἀλή- πάλιν διαιρετικῷ χρὴ τῷ εἰ Ἅμα. ἡ ἀρχὴ ὅτοι ἀκίνητος ἢ κουο τ, 
θωαν ἀνιχνευτέον ἡ Θεοφράςῳ πειθομένοις, ὃς περὶ τύτυ ζητῶν μένη. ὃν δὲ ἀπίθανον “ὁ ἀρχὴν μίαν ἢὶ ἀκίνητον ταύτην λέγεν, ““" Ν 

πέτραι τῶν Φυσικῶν δι γζγραφεν. 4. ἢ ἃ ὃ εἰ ὅ. : κ πὐβὰ μῦβας ἔθετο... ταῦτα ἦν αὐτὴ λέξει τῷ δ᾽ Αλεξαίδρυ λέ- 
- ἐὰν ὧν ἀρχώμεθα τῦ περὶ τῶν ἀρχῶν λόγυ. ὠπὸ κοινῶν τινῶν 45 Ὑοντος, δ αὶ τῷ μᾶλλον ἀπιθάνῳ παραμυϑέδ, τὴν ἀπθσῆν θέσιν 

Ν τλνῶον ὁ ὑπορχόντων, ΠῚ τβεκτέθην ὠπὸ ὃ τύτων ἐπὶ τὰ ἴδια ἐκ ἦν, οἶμαι, τῆς ᾿Αριςοτέλυς Μεγαλονοίας.. : ἐξ ὧν 2) τὰ ὄντα 
βαδωώώμεθα. γνωριμώτερα δ᾽ ἡμῖν τὰ κοινὰ τῶν ἰδίων ἐςίν, εἴγε ἐξὶ ζητῶσι πρῶτον αὐτά, πότερον ἣν ἢ πολλαί" ὥςε περὶ ἀρχῆς 

σύγκειδ μᾶλλον... ὕτω ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς ὁ περὶ τῇ συλ- τῶν ὄντων οἴεῦ τιὺς ἄνδρος τύτυς φιλοσοφεῖν. - ϑίπιρί. ἔ. 8 ὁ. 
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εἰώθασι τὸς περί τι μέρος φιλοσοφίας σπυδάσαντας ἣ μόνον 
ἢ μάλιςα ἀπ’ ἐκείνυ καλεῖν, ὡς ἠθικὸν Αἰ ἐκάλων “ἐν Σωκράτην, 

φυσικὸς δὲ τὸς περὶ Θαλῆν ἡ ̓Αναξίμανδρον ᾧὶ ̓Αναξιμένην ἢ 
᾿Αναξαγόραν ᾧ Δημόκριτον ὶ τὶς τοιΐτυς, παραιτῶμαι δὲ κἀν- 
ταῦθα ἐν᾿Αλέξανδρον πρότερον βὶ εἰπόντα ὅτι τὸς φυσικὸς ἀντι- 
διές εἰλε πρὸς τὲς ἕν ἢ ἀκίνητον λέγοντας, ὕςερον δὲ ὅτι ἔθος᾿Αρι- 
ςοτέχλει φυσικιὶς καλεῖν τὲς περὶ τῆς ἀληθείας φιλοσοφῦντας, ἐπεὶ 

ἡ τῆς φυσικῆς “ὃ τέλος αὶ πρᾶξις ἀλλὰ γνῶσις ἐςίν. τίς γ5 ἠγνόει 
ὅτι δὴ Παρμενίδης, πρὸς ὃν ἀντιδιεςαλθαι λέγει τὲς φυσικύς, περὶ 

ΕΙΣ ΤΟ ἃ ΤΗΣ 

δι’ ἐκείνων δηλοῖ τῶν ῥητῶν (ρ. 188 α 22) “ὁ Δημόκριτος “ὦ 
᾿πλῆρες ἢ “ὃ κενόν, ὧν ὃ κ' ὡς ὃν ὃ δὲ ὡς ἐκ ὃν εἶναί φησιν" ἔτι 

θέσει, ήματι, τάξει. ταῦτα δὲ γένη ἐναντίων, θέσεως ἄνω 
κάτω, πρόολεν ὄπιοϊεν, χήματος γωνία “ὃ εὐθὺ ἡ “ὃ περιφερές," 

5 κἂν γδ αὐὺς ὁ ̓ Αριςοτέλης φησὶν ἐναντίον μὴ εἶναι χῆμα χήματι, 
ἐκ ἤδη ὁ Δημόκριτον ἀνάγκη ταύτης εἶναι τῆς δόξης. ὕτω δὲ 

τὴ ἐξηγήσει ταύτη συμπέπονθεν ὁ ̓ Αλέξανδρος ὡς αἱρέϊο, δυοῖν 

τ ἕτερον λέγειν, ἢ τὴν συγγραφὴν ἡμαρτῇοχ,, περιττῶς παρεγκεν- 
μέν τῷ ἥ, ὅτως τὴν πρὸς Δημόκριτον ἀνταπόδοσιν ἀπαιτῶντος" 

᾿ τῆς ἀληθείας ἐφιλοσόφει; ... ᾧ τῶν μίαν ἢ κινυμένην λεγόντων 10 ὀφείλειν γ5 εἶναι “ὁ εἰ ἀπείρυς, ὥσπερ Δημόκριτος, “ὃ γένος ἕν, 

ἐὰ 

ἐν φιακ {ἐν 
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νην" ἢ Ὁ) τῶν ἀπείρυς τὰς ἀρχὰς ὑποθεμένων οἱ (ὦ περὶ Δημό- 35 ἐν τοῖς ᾿Αποδεριτικοῖς “ὁ ὑποκείμενον γένος ὠνόμασε. 

᾿Αναξίμανδρος ὁ Πραξιάδυ Μιλήσιος ἄπειρόν τινα φύσιν, ἄλλην «ἥματι δὲ ἢ εἴδει διαφερύσας, ἢ ᾧ ἐναντίας" ἢ εἰ ὀρθῶς ἔχει, 
ἦσαν τῶν τεσσάρων φοιχείων, ἀρχὴν ἔθετο, ἧς τὴν ἀϊδιον κίνησιν φησίν, ὴ γραφή, πεβρα τὸ ἀνταποδῦναι τὸς λέγοντας μηδὲ τῷ 

ἔσεως ἕλι ΝΝ αἰτίαν εἶναι τῆς τῶν ὄντων σε σας; γε: Ἃ Ἀναξιμένης δὲ ὁ γέμει τὰς αὐτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, ὡς ἔλεγον οἱ περὶ ̓ Αναξαγόραν. 

Εὐρυφράτυ Ἡϊλήσιος ᾧὶ αἱ αὐὸὺς ἀρχὴν μίαν ἔθετο καὶ ὃ ἄπειρον, ἀέρα εἰ ὄν ἡ ὃ τὰς γραφὰς, ἀθετεῖν τὰς ἐν πᾶσι τοῖς ἀντιγράφει συμ- 

ταύτην ἐπόνει ἐξ ὁ ἀραιυμένα ἡ τιμοὺ τὰ ἄλλα γίνεως. 15 Φφωνιμένας ἄτοπον, ὺ ὦ ἐλλιπὴ “ἐν λόγον ἀποδεῖξαι καὶ Ὁ »(' τὺ 

ὄσης ὧν ἢ τοιαύτης διαιρέσεως παρῆκε νῦν αὐτὴν ὁ ̓Αριςοτέλης, φράσιν ὺ κ' τὰ τμήματα τῆς διαιρέσεως, ἐχ ἧττον ἄτοπον, ἢ 

ὡς ὁ ᾿Αλέξανδρός φησι, διότι ὁδεμίαν ἡ διαίρεσις αὕτη διαφορὼν μαάλιςα ὅτι ᾿Αναξαγόρυ δόξα παραλιμπάνεῦ, πρὸς ἣν πολλὺς λό- 

γενέσεως τοῖς ἐξ αὐτῆς γινομένοις παρέχει" ὁ γὃ ἄλλα Κα εἰ ἄπειρος γυς ὁ ᾿Αριςοτέλης κατατείνει. ἀλλὰ ἢ “ὃ τὴν ̓ Αριςοτέλως περὶ 

ἄλλα δὲ εἰ πεπερασμώη γενήσε, ὥσπερ ἄλλα Καὶ εἰ μία, ἄλλα Δημοκρίτυ δόξαν ἀθετεῖν, οἰομένυ σαφῶς ἐναντίωσιν ἐν ταῖς 
δὲ εἰ πολλαί. 1. (.9. 20 ἀρχαῖς ἀποτίθενχ, ἔπερ οἱ ἀενρ ποιῶσιν ἐξηγνταί, ὐκ εὐπαράί- 

ὁ μάστε εὐφραδὴς ΘεΙΈΩΕ παραφράζων ὰ ὑπόν, καὶ ἢ τὰς δέεκτον φαίνεῦ. μήποτε “ὃ τῷ αὶ χήματι ἡ τὴ καθ᾽ αὐὸ μορφὴ 

δ. πλείως ἢ προς φηδὶν ἢ ἢ ἀκινήτως, ἢ ἣ ἀϑάοαν τοίρς κατ᾽ διαφέρειν ὡς τῇ Δημοκρίτυ ἴ ἴδιον ἀποδέδωκε, κατ᾽ ὑσίαν μηδὲν 

ἀριθμὸν ἣ ἣ πάλιν ἀπείρους. ὼ Εὔδημος δέ, ὡς ἢ πρότερον εἶπον, ἐν λέγοντος διαφέρειν τὰς ἀτόμως, “ὃ δὲ μὴ διαφέρειν μόνον τὰς 
ε .“ » ΝΜ “, 
τοῖς Φυσικοῖς, ὡς ἄν ποτε ὑπάρχωσιν αἱ ἀρχαί, φησίν, ἥτοι κινῶνἢ ἀπείρες ἀρχὰς ἀλλὰ ᾧ ἐναντίας εἶναι, ὶ τῇ Δημοκρίτα μόνον θέ- 
ἢ ἀκίνητοι εἰσίν. ἢ δῆλον ὅτι τὴν ἀνάγκην ὅτοι τῆς ἀντιφατικῆς 25 σει ὑπάρχον ἀλλὰ ᾧ τὴ ̓Αναξαγόρυ, κοινῶς ὠμφοτέραις ἀποδέ- 
διαιρέσεως ἀποδεδώκασιν... τὰ ἔουκε, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, ἃ ἀμ- 

φογίβας τὰς διαιρέσεις ὑπδξέρι τῶν ἐκ τῆς πρώτης διαιρέσεως 

μὴ προσαγαγεῖν διὰ ὦ μὴ πολλαίκις περὶ αὐτῶν λέγειν, ἀλλὰ δεί- 
ξας ὅτι ἐπὶ τῆς μιᾶς νχ οἷόν τε τὴν ἀρχὴν. ἀκίνητον εἶναι, ἐκ τῷ 

δωκεν. ἰά. (. 10. 

ἀλλὰ Δημάκριτος Εὶ μίαν ἀσίαν ταῖς ἀτόμοις ὑποτιθεὶς τεῖς 

χήμασιν αὐτὰς ἐξαλλάττει μόνοις, ᾿Αναξαγόρας δὲ ἐν ταῖς 

ὁμοιομερείαις ἐναντιότητας, θερμότητας ψυχρότητας, λευκότητας 

μᾶλλον συναποδείξει ὅ' ὅτι ὠδὲ τὰς πλείως οἷόν τε εἶναι ἀκινήτυς. 30 μελανίας. Ὑεπιΐει. ἢ, 15 ὁ. 

διὸ ἐπὶ τῶν πολλῶν ἐκέτι ἐχρήσατο τῷ ἢ κινυμένας ἢ ἀκινήτυς. 
1ά. (.9 ὁ. 

ὸ ἢ ἡ ἐναντίας" ὁ ' Πορφύριος ᾧ ὁ Θεμίξως ἀνταπόδοσιν 
τὸ “ἢ ὅτως ὥσπερ Δημέεμτορ" περὶ ̓ λιμξ χέρι λεγομέ- 

κριτον ὁμουσίως τὰς ἀτόμως ὑποθέμενοι καθ᾽ ἕν γένος “ὃ πλῆρες 

θεωρυμένας χήματι ᾧ θέσει ᾧ τάξει διαφέρειν αὐτάς φασιν, οἱ 

δὲ περὶ ᾿Αναξαγόραν ᾧ ταῖς ὑσίαις ἐναντίας τίθεν" θερμότητας 
5 ὃ ψυχρότητας, ᾧ ξηρότητας ἡ ὑγρότητας, μανότηταάς τε ἢ 

γένος φησὶ “ὃ ὑποκείμενον ὺ τὴν ἐσίαν τῶν ἀτόμων" ἔλεγε 
Ὦ μιᾶς Κῷ ὀσίας εἶναι κατὰ; τὰς ἀτόμυς, διαφέρειν δὲ ἀλλήλων 

τοῖς χήμασι τῷ τοὺς Κα εἶναι σφαιρικὰς τὰς δ κυβικιὰς ἣ Ἐυρα- 
μοειδεῖς ἢ ἥ ἔτεράν τι τῶν χιμάτων ἔχειν. ὅτω δὲ πολλάκις καὶ ΝᾺ 

“χήματι 
δὲ ἢ εἴδει" ἐκ παραλλήλυ “ὁ αὐτό φησιν" εἴδυς 7) λόγον ἐν 
ταῖς ἀτόμοις “ὁ χῆμα ἔλεγεν ἔχειν ὁ Δημόκριτος. ῬΒΐορ. ὦ 
Ρ.11. 

τῶτο αὐτῷ τείνει πρὸς δεῖξιν τὸ ἀναγκαῖον εἶναι “ὃν περὶ τῶν 1δλ5 
πυκνίτητας, ἢ τὰς ἄλλας ντ' ποιότητα ἐναντιότητας ἐν ταῖς ὁμόιο- 40 ἀρχῶν λόγον, εἴπερ ὶ τοῖς μὴ περὶ τύτων προθεμένοις ὅμως ἡ ζή- 
μερείκις ἀποτίθενν, αἷς διαφέρειν τὰς ὁμοιομερείας ἀρχὰς κατ᾽ 

αὐτὸς ὥσας φασί, κυρίως τῆς ἐναντιότητος ἐν ταῖς ποιότησι θεω- 

ρυμένης, ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τοῖς χήμασιν. ὁ μέντοι ᾿Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξ- 
ανδρος ὧδε μ' ἢ ταύτην τ᾽ ἐξήγησιν, ἐκ ἀποδέχεῦ δὲ αὐτήν, 

τησις ἡ περὶ αὐτῶν ὑπήντα πρώτη, ὡς ἀκ ἄλλως εἰσομένοις περὶ 

ὕτω Κ᾿ ἦν δ᾿ Αλέξανδρος ἐξηγεῖ τὴν λέξιν, ἢ περὶ 

πάντων φησὶ τῦτο λέγειν τῶν φυσικῶν. μήποτε δὲ ὅτε περὶ 

πάντων τῶν φυσιολόγων ἐςὶν ὁ λόγος, ὅτε ὡς ἄλλα β' προτιθε- 

-- Ν 
ΤΟΥ ὄντων. 

ἀλλ οἴεἢ μᾶλλον ὃ ὅλον περὶ Δημοκρίτυν δέγεν, ὡς τὰς ἀρχὰς 465 μένων ζητεῖν, ἄλλης δὲ πρὸ ἐκείνων αὐτοῖς ζητήσεως τῆς τῶν 

τύτο τιθεκένυ “ὃ ΚΑ γένος (Ἰν)), αντέσι Ψ' τὴν ὑποκειμένην φύσιν, 
«ήματι δὲ ἢ ἴϑι. διαφερύσας ἣ ᾧ ἐναντίας. ὅτι δ ὡς ἐναντίας 

λέγοντος τὸ Δημοκρίτυ τὰς ἀρχὰς ὁ ̓ Αριςοτέλης ἀπομνημονεύει, 

ἀρχῶν ὑπαντώσης, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ Παρμενίδης ᾧ Μέλισσος περὶ τῷ 
ὄντος ἐζήτων, πότερον ὃν ἢ πολλά, ἢ εἰ ἀκίνητον ἢ κινύίμενον, ὺ 

ὅτοι, φησίν, ὁ περὶ τῶν ὄντων, ὡς ἄν τις οἰηθείη, ἀλλὰ περὶ τῆς 



«4. ζι οἰωνννν - ἐν 1 ς«λ καῖ ἐκ ᾿ ΔΡΙ σὲ “ακ ἐχοζεές, . ᾿ ἢ Ὁ ΣΤ ΚΝ ὑγόθ ον 7 
α. ((- συ ίζι οι ζγιυυκιο κε άρλε τς ἀρχον τῶν φυσικῶν. 
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ἀρχῆς τῶν ὄντων ἐζήτυν, εὐγνωμένως τῶτο αὐτῶν ὁ ̓ Αριςοτέλης ὁ περὶ τὴν τὸ τετραγείνο πλευρὰν τὸ εἰς ὃν κύκλον ἐγγραφομέν. 
ἀποδεχόμενος. δίπρὶ. ἢ 10. ὅτοι δὲ οἱ μηνίσκοι περὶ τὰς τὸ ἐξαγώνν πλευράς εἰσι τῷ εἰς’ ἂν 

ὄντα Ρ ἐνόμιζον τὰς ἀρχὰς ἐκεῖνοι, ἢ ζητῶντες ὁπόσα τὲ κύκλον ἐγγραφομένυν. ἔςι τις ᾧ τοιαύτη δεῖξις διὰ τῶν μηνί- 

ὄντα, τὰς ἀρχὰς ἐζήτουν ὁ ὁπόσας θετέον ἐςίν. ὙΤΒοπῖσι. ἔ. 16. σκων τετραγωνίζειν ϑομίνη ὃν κύκλον, ἁπλυςέρα ἢ ἐκ ἔλεγχο- 

1841 διὰ τύτων, φησὶν δ᾽ Αλέξανδρος, ᾧ “ὃ δοκῶν παραλελέ δ ταϑαι 5 μέη παρὰ τί γέγονεν ἐν αὖ τῇ ὁ ψευδογράφημα. «. ἐχ ἱκανὸν 

᾽5. πρόβλημα, εἰ εἰσὶν ὅλως ἀρχαί, προςίϑησιν, ἀντιλέγων πρὸς τὸς ὧν οἷμαι ὃ εἰρημένον εἰς ἀπόγνωσιν καταςῆσαι τῆς εὑρέσεως 
μηδὲ ὅλως ἀρχὴν εἶναι τιδεμένυς τῶν φυσικῶν. .. μήποτε δὲ τῷ τετραγονισ μῶν ἢ Ὁ ὁ Ἰάμβλιχος ἐν τῷ. εἰς τὰς κατηγορίας, (χα δ τ, σξκαι 

περινενοημένη μᾶλλόν ἐςιν ἡ τοιαύτη ἐξήγησις" ὁ 75 ὅτι εἰσὶν ὑπομνήματι “ὃν Ι'; ̓Ἀμξοτέλη φησὶ μήπω ἴσως εὑρηκέναι ὃν τῶ “αὶ ἐξ. 
ἀρχαὶ φυσικαί͵ διὰ τύτων ὁ ̓ Αριφοτέλης δεῖξαι προτίθεδ, ἀλλ᾽ κύκλιν τετραγωνισμόν, παρὰ δὲ τοῖς ᾿πυθαγορείοις εὑρῆκχ, ὡς ἐς ΜΕΡῸ γοζ, 
ἐμολογώμενον τῶτο λαβων ᾧ κατ᾽ αὐτιΐς, εἴπερ “ὃ ὃν ἀντὶ τῆς (0 δῆλόν ἐςι, φησίν, ἀπὸ τῶν πε ἐξ τῷ Πυθαγορείν ὠποδείξεων, ὃ ὃς ΟΥ̓ 5531 Ἔ Ῥβρλν ον εχ τες. ξὐταν ὺ ἐν ὡς ἀρχὴν ἄνωθεν κφ' διαδοχὴν παρέλαβε τὴν μέθοδον τῆς ἀποδεὶ τως. ὸ ὦ ὦ ἀρεῖς ζ αὸ 

λέγοντας διασαλεύειν.... ἀνάγκη τὰς ἑκάςων ἀρχὰς ἣ τὰς ἐπα- ὕςερον δέ, φησίν, ᾿Αρχιμήδης διὰ τῆς ἑλυιοειδῦς γραμμῆς ὁ Νυχο- 

ναβεβυριυίας προσεχῶς αὐτῶν ἐπιςήμας ἐπιδειινύναι, ὡς τὰς μήδης διὰ τῆς ἰδίως. τετραγωνιζύσης καλυμένης, ἢ ̓Απολλωώνιος οἷς Ἣ" ε΄σνεικεΐ 

ἰατροιὰς τῆς φυσικῆς ἡ τὰς μηχανιιὰς τῆς γεωμετρίας, ἢ πα- διαΐ τινος γραμμῆς ἣν αὐὸς κα κοχλιωδς ἀδελφὴν προσαγορεύει, 

σῶν τινὲ κοινήν, οἵα ἐςὶν ἡ διαλεκτικὴ τῶν Περιπατητικῶν" ἢ γ 15 ἡ αὐτὴ δέ ἐςι τῇ Νικομήδυς, ἢ Καάρπος διά τινος γραμμῆς ἣν 
ἐν τοῖς Τοπικοῖς (1 2) χρήσιμον ἐκείνην εἶπε τὴν μέθοδον ᾧ πρὸς ἁπλῶς ἐκ διπλῆς κινήσεως καλεῖ, ἄλλοι τε πολλοί, φησί, ποράλως 
τὸς κ᾿ φιλοσοφίαν ἐπιςήμας... ᾧ, ἡ πρώτη δὲ φιλοσοφία πα- “ὃ πρόβλημα κατεσκεύασαν. ᾧ μήποτε ὅτοι πάντες ὀργανικὴν 

σῶν ἀποδείξει τὰς ἀρχαῖς" διὸ ἢ, τέχνη τεχνῶν ἡ ἐπιςήμη ἐπιςξη- ἐποιήσαντο τῷ θεωρήματος κατασκευήν. ὁ Κὶ ἦν ᾿Αλέξανδρος 
μῶν ἀνευφημεῖϊἢ... ζητεῖ δὲ δ᾽ Αριςοτέλης ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυ- ὕὅτως ὡς εἶπον οἴε.) “ὁ ψευδογράφημα ἐλέγχεῶχ,, παρ᾽ ὅσον “ὃν 

σικὰ (Β 2) πότερον τὰς ἑκάςης ἐπιςήμης ἀρχὼς καθ᾽ ἑκάξην μία 2) περὶ τὴν τ τετραγείνν πλευρὰν μόνον ετραγωνίσας μηίσκον ὗ 
τις ἐςὶν ἡ δειχνύυσα, ἣ μιᾶς ἐπιςήμης ἕςι θεωρῆσαι κοινῆς τινὸς Ἱπποκράτης ὡς ἢ ἐπὶ τῆς τὸ ἐξαγωνυ πλευρᾶς αὐτῷ δεδειγ- 
πασῶν τῶν ἐπιςημῶν. ὦ Εὔδημος δὲ ἀ ἀρχόμενος τῶν Φυσικῶν μέῳ ἀπεχρήσατο. ὃ μέντοι Εὔδημος ἐν τῇ Τεωμετρικὴ Ἱφορίᾳ ξ σί ΣΝ 
ζητᾶ Κὶ φϑιοκάλως “ὁ πρόβλημα, τὴν δὲ λύσιν εἰς ἄλλας πραγμα- ὑκ ἐπὶ τετραγωνικῆς πλευρᾶς δέϊξαί φησι ἣν ν Ἱπποκράτη ὃ ἐν τὸ ἊΣ ἀὐδεγ δα 
τείας τελεωτέρας ὑπερτίθε. λέγει δὲ ὅτως. δ περὶ. {.10 ὁ. μηνίσκυ τετρκηωνισμέν, ἀλλὰ καθόλυ, ὡς ἄν τις εἴποι" εἰ ΕΣ “ε ἄνες, Ζ Ὧν, 

4185. βάλαν φορτικὸν εἶναι “ὃν Μελίσσυ φησί, διότι μὴ μόνον ἣν 25 πᾶς μηνίσκος τὴν ἐκὺς περιφέρειαν ἣ ἴσην ἔχει ἡμοκυκλίν ἢ ἢ μεῖς 

10. ὅτος ἡ ἀκίνητον “ὁ ὃν ἔλεγεν, ὥσπερ ὁ Παρμενίδης, ἀλλὰ πρὸς ζονα ἣ ἐλάττενα, τετρωγωνίζει δὲ ὁ Ἱπποκράτης ἢ ὃν ἴσην ἡμι- 
τύτῳ ᾧ ἄπειρον αὐὸ ἐτίθετο. τοιγαρῶν κοινῶς πρὸς αὐτὸς ἀντει- κυκλίων ἔχοντα καὶ αὶ ὃν μείζονα ᾧ ἐν ἐλάττενα, καθόλω ἂν εἴη δε- 

πὼν ἐπήγαγε “Μῶλισσος δὲ “ὃ ὃν ἄπειρον εἶναί φησιν. ποσὸν ἄρα δειχώς, ὡς δοκεῖ. ἐκθήσομαι δ δὶ τὰ ὑπὸ τὸ Εὐδήμι κῷ' λέξιν λε- Φ,ι )εννι; 
τι ὃ ὄν. Ιά. ἢ. 11 ὃ. Ὑόμενα, ἐλίγην τινὰ προι)ὲς Σπεφρταρ σελ τ τῷ ὧν Εὐκλείδυ φιι ὦ 2 

4852 Ν τετραγωνισμὸν τῷ κύκλι. πολλῶν ζητυντων (τῦτο δὲ ἦν; » 30 φοιχείων ἀναμνήσεως, διὰ ἐν ὑπομνηματυκὸν τρόπον τῇ Εὐδήμυ ἧς 

μα: τῷ κύκλῳ ἴσον τετραΐγωνον θέν) ἢ Αντιφῶν ἐνόμισεν εὖρί- χ ὃ ἀρχαὐιὸν ἔθος συντόμως ἐκθεμένυ τὰς ἀποδόσεις. ἰὰ, 
σχεῖν ἢ αἰπαοιράτης, ὁμοίως ψευῶέντες. ἀλλὰ ἃ αὶ ̓Αντιφῶντος ἔ. 11 ὁ - 18 ὁ. 

ψεῦδος διὰ “ὃ μὴ ἀπὸ γεωμετρικῶν ἀρχῶν ὡρμῆνζ, ὡς μαθησό- τὰς ἀρχὰς φυλάττων παραλογίζεἶ (ὁ Ἱπποκράτης) τῷ μό- 
μεθα, ἐκ ἔςι γεωμετρικῇ λύειν, “ὃ δὲ Ἱπποκράτυς, ἐπειδὴ τὰς νον Αἰ ἐκεῖνον “ὃν μηνίσκον τετραγωνίσαι, ὃς γράφεῦ περὶ τὴν τῷ 
ἀρχὼς φυλάξας τὰς γεωμετρικὰς ἐψεύμη, γεωμετρικῶ λύειν. «. 35 τετραγωώνυ πλευρὰν τῷ εἰς “ὃν κύκλον ἐγγραφομένυ, πάντα δὲ 
ὁ δὲ ᾿Αντιφῶν γράψας κύκλον ἐνέγραψέ τι χωρίον εἰς αὐὸν πος μηνίσκον οἷόν τε τετραγωνίζειν ἢ λαβεῖν εἰς ἀπόδειξιν. πρὸς 

λύγωνον τῶν ἐγγράφενν, δυναμένων... ἢ μέντοι τέμνων ἀεὶ ᾿ΑγθφΩτα δὲ ἐκ ἔτι ἂν ἔχοι λέγειν ὃ ̓Ὑομέτρης; ὃς ἐγγράφων 

ὰ μεταξὺ τῆς εὐθείας ἡ τῆς τὸ κύκλυ βεραρέρείας ἐπίπεδον, ὁ τρίγωνον ἰσόπλευρον τς ὃν κύκλον, ἢ ἐφ᾽ ἑκάςυ τῶν Ἐλθ ες 

δαπανήσει αὐτό, δὲ καταλήψεταί ποτε τὴν τὸ κύκλυ περιφέ- ἕτερον ἰσοσκελὲς συνις ὡς πρὸς τὴ προς τὸ κύκλυ, ὼ τῦτο 

ρειαν, το ἐπ᾿ ἄπειρον ἔσι διαιρεῖν “ἃ ἐπίπεδον. εἰ δὲ ὁ καταλαμ- 40 ἐφεξῆς ποιῶν, ψετό ποτε ἐφαρμόσειν τὸ τελευταίν τριγώνυ τὴϊ 
βάνει, ἀνήρηταί τις ἐρχὴ Ὑεωμετρικὴ ἡ λέγυσα ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι πλευρὰν εὐθεῖαν ὄσαν τὴ περιφερείᾳ. τῶτο δ᾽ ἦν ἐπ᾽ ἄπειρον 

τὰ μεγόθη διαιρετά. ᾿ ταύτην ᾧ ὁ Εὔδημος ἀναιρεϊο)αί φησιν τομὴν ἀναιρῦντος, ἣν ὑπόβεσιν ὁ ὁ γεωμέτρης λαμβάνει. Τμαπίβξ. 

ὑπὸ τὸ ᾿Αντιφῶντος. ἐν δὲ διὰ τῶν τμημάτων, φησί, τετραγω- ξ, 16. ἐν ἢ 
γισμὸν γεωμετρικῶ διαλύειν ἐςίν- λέγοι δὲ ἂν “ἐν διὰ τῶν τμη- Ἱπποκράτης Χιός τις ὧν ἔμπορος ληςρικῆ νηΐ περιπεσυνν ὼ 
μάτων τἂν διὰ τῶν μηνίσκων, ὃν Ἱπποκράτης ὁ Χῖος ἐἐφεῦδεν κύ- 45 παντα ἀπολέσας ἦλθεν ᾿Αθήναζε γραψάμενος τὸς λης αἵ, ὴ πο- 

κλυ 5 τμῆμα ὁ μηνίσκος ἐςν. ἡ δὲ δεῖξις τοιαύτη... “ὃ δὲ λυὺν περαμθων τιν ̓Αθήναις διὰ τὴν γραφὴν χρόνον ἐφατησεν εἰς 
ὉΎρ γέγονεν παρε “ὃ “ὃ μὴ καθόλν δεδειγμένον ὡς κα- φιλοσόφυς, ἢ εἰς τοσῦτον ἕξεως γεωμετρικῆς ἦλθεν εἷς ἐπιχειρῆ- 

ἡ τοτ ας δι ἐδείχθη πᾶς μηνίσκος τετρωγωνιζόμενος, ἀλλ᾽ σαι εὑρεῖν δ κύκλυ τετραγωνισμόν. ῬΆΠορ. α Ρ. 13. 

“ 
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186.6.Ύ διχῶς ςίξας ὁ ᾿Αλέξανδρος διττὴν ἐποιήσατο τὴν ἐξήγησιν ἢ τὴν κῷ ἃ ἣν διαίρεσιν ὦ ὕτως. .. ὁ μώντοι Εὔδημος συντομώτε- 

17. πρῶτον ἢ ἀχύσας ὅτι περὶ φύσεως Κὶ λέγασιν ὅτοι, κα φυσικὰ δὲ ρον ὕτως ἐπιχειρεῖ τῷ λόγῳ. δἰμιρῖ. 10 

ἄς Ἂς ἀκ νυσοῦ τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα" ὁ 75 ἀναιρῶν τι, εἰ ᾧ μὴ χρὴ ἐκείνῳ, ἀρχὴ δὲ οἰκειοτάτη πασῶν, τί σημαίνει “ἃ ὃν αὐτοῖς ἐρωτῆ- 

ὥ»- ἀλλ᾽ ὄν περὶ ἐκείνω τὺς λόγυς ποιεῖ, τῷ ἦν ὅλως περὶ φύσεως σαι, πότερον οἷον πολλαχῶς αὐὸ λέγεδᾳ ἢ μοναχῶς. εἰ αὶ δ 
αὐτοῖς γεγονέναι τὺς λόγυς εὔλογον ἂν εἴη λέγειν τι τῶν φυσι- 5 πολλαχῶς, ὡς ἡμεῖς ἐν Κατηγορίαις ἐδείξαμεν, κτ' “ὃ ὄνομα ἂν 

κῶν πρὸς αὐτύς" καθόσον δὲ καὶ φυσικὰ λέγυσι, πρὸς ὀλίγον ἐν. λέγοιεν “ὃ ὃν ἵν, πολλὰ δὲ κτ' τὴν ὑπόφασιν ὁ τὰ πράγματα" εἰ 

διατρίψει τοῖς πρὸς αὐτὸς λόγοις. ᾧ ταύτη ἔοικεν ἀρέσκεος, τῇ 15 ἔσαι αὶ ὀσία, ὺ ποιὸν ὦ ποσόν, εἴτε ἡ ἀπολελυμένα ταῦτα ἀπ᾿ 
ςἸγμὴ ἡ ὁ Πορφύριος ὅτως ἐπιαβέχιαεν τῇ λέξει. ἦν ἡ ἔχει πολὺν ἀλλήλων, εἴτε σὺν ἀλλήλοις ὃ ὃ εἶναι ἔχοντα, πολλὰ τὰ ὄντα γέ 

λόγον ἡ ἡ ἐξήγησις, εἴπερ, ὡς ἢ πρότερον ἔφην, ὁ Μέλισσος ἢ τὴν νησεῦ, κἂν μία φωνὴ πάντων κατηγορῇ!" εἰ δὲ μοναχῶς, ὅτω 
ἐπιγραφὴν ὕτως ἐποιήσατο τὸ συγγράμματος, περὶ Φύσεως ἢ 40 δὲ τῷ πράγματι λέγοιεν ἂν ἕν ἡ τῷ σημαινομόῳ. ἀλλ᾽ εἰ 
περὶ τῷ Ὄντος. ἔςι δέ͵ φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τὴν προειρημένην πρῶγμα σημαίνει, ἢ ὡς γένος ἣν ἂν σημαίνοι ἢ ὡς εἶδος ἢ ὡς 
λέξιν ἡ ὕτω διαςέλλειν, “ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ φύσεως δ, ἄτομον. ἀλλ᾽ εἴτε ὡς γένος, πολλὰ τὰ ὄντα, εἴτε ὡς εἶδος, 

εἶτα ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς “φυσικὰς δὲ ἀπορίας." ἔςι γάρ, φησίν, ᾧ ὁμοίως" κ᾽ γδ πλειόνων ἡ διαφερόντων ταῦτα κατηγορεῖ. λεί- 
ὁ τρόπος αὐτῷ τῆς ἑρμηνείας ὅτος συνήθης" ἐν γῶν Σξοφιςικοῖς πε τοίνυν ὡς ἄτομον ἂν εἶναι “ἃ ὄν, ὡς ὁ Καλλίας, ὡς ὁ Βυκέ- 
᾿ἸἘλέγχοις χρὴ αὐτῷ λέγων “ἔςι ὶ ὥ, φαίνεῦ δέ" (ρ.160 ὁ 22) 15 φαλος ἵππος, ὡς τοδὶ “ὁ μέλαν. πότερον ὃν ἐσίαν τῦτο ἐρῶσιν ἢ 
ἡ παΐλιν “οἱ δὲ τῦτο ποιῶσι Κὶ ὅ, δοκῶσι δέ" (ρ. 161 « 8), ᾧ “ὃ συμβεβηκός; οἷον ὦ Ὁ συμβεβηκός. ὙΒεπιΐοι. ἢ. 16. 
λεγόμενον, φησί, καταλλήλως ἃ ἂν ἔχοι" κυρίως ὃ περί τινος λέγει τινὲς ὑνέαβα διὰ πότων τὸ καθόλυν μέριον τῆς διαιρέσεως 

ὁ διεξιὼν περὶ αὐτῶ ὑποῶν τι ἐςίν. .. ὺ ἀκόλυθον ἐξ τὰς δρηε5 αὐὸν ἐκτίθερχ, ἢ διὰ Κα τῷ εἰπεῖν “πότερον ὡς ἐσίαν ἅπαντα ἢ 

ρημώοις, φησί, “ὃ ὅτω διαςεέλλεθχ" εἴρηκε δ᾽ ὸ μ Α ἦν εἰ ἐν καὶ Ἐ ποσὰ ἅττα ἢ ποιά" ὁ Ψ' γέρος ἕν λέγειν, διὰ δὲ τῷ “ὃ παλιν 
ἀκίνητον “ὃ ὃν σκοπεῖν αὶ περὶ φύσεως ἐ ἐςι σκοπεῖν," ᾧ συνάδει “ὃ 20 πότερον ἐσίαν, μίαν δὲ ΤΕ ταὶ οἷον ἄνθρωπον ἕνα ἢ ἵππον ἕνα" ὃ 
“ἀλλ᾽ ἐπεὶ περὶ φύσεως Κα δ. ταύτη καλῶς εἰρημένη τῆ ἐξηγής κτ' ἃ εἶδος ἕν" ἃ δ Μεροῶν μετ᾽ ὀλίγα ἐκτίθεως, ἔνθα λέγα 
σει συνάδει ἢ ἡ τῷ Θεμιςίν παράφρασις. ἐπάγει δὲ τύτοις ὁ φ. 185 ὁ 7) “λέγε δὲ ἐν ἢ ᾿ συνεχὲς ἢ ἢ ὸ ἀδιαίρετον ἡ ὃ ὁ γκό- 
᾿Αλέξανδρος ὅτι δὲ εἰρήκασί τι περὶ φύσεως ἐκεῖνοι" ὰ 8 προ- γος ὁ αὐτός." ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτι ἐπειδὴ ὅταν ἀκύσωμεν ἄνθρωπον 
θέμενοι περὶ φύσεως εἰπεῖν ἔπειτα ἀναιρῶσι τὴν φύσιν, ἀλλ ἕνα ἣ ἵππον ἕνα, εὐθὺς ἡ διάνοια ἡμῶν εἰς “ὃ μερικὸν ἀναφέρεξ, 

ἠκολύθησεν αὐτοῖς ἐξ ὧν ἔλεγον τὴν φύσιν ἀναιρεῖν. δ πιρ!. 25 διὰ τῦτό φαμεν ὅτι διὰ [ἃ τῷ “πότερον ὡς ὀσίαν πάντα ἢ ποσὰ 
15. . ἄττα ἣ ποιά" “ὃ καθόλω αὐὲν ἐκτίθεθκ, κοινῶς τό τε κῷ ὃ γένος 

αὶ μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ φύσεως Κ ὑδὲν λέγωσιν (πῶς γδ οἵδ ἢ “ὃ κφ' ὁ εἶδος, διὰ δὲ τῷ “οἷον ἄνθρωπον ἕνα ἣ ἵππον ἕνα" 
γε ἀναιρῶντες τὴν φύσιν.) φυσικὰς δὲ ὠπορίας συμβαίνει λέγειν “ὃ μερικόν. ἐφεξῆς δέ, ὥσπερ ἤδη εἶπον, αὐὸ “ὃ μεροιὸν διαιρεῖ, 
αὐτοῖς (τὰς δ ἐκ τὸ κενῶ ἢ τῷ ἀπείρυ ἡ τῆς κινήσεως), ἴσως ῬΆΙΟρΡ. ἃ Ρ. 15. 

ἔχει καλῶς ἐπὶ μικρὸν διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν. εἰ ἢ) ᾧ φυσυκῷ 30 “εἰ δεῖ ἄτοπον λέγειν “ὁ ἀδύνατον" ᾧ δ ἄτοπον Κὶ β ᾧ δ854 
μὴ προσήκων ὁ λόγος, ἀλλὰ φιλοσόφυ γε ἐκ ἀλλότριος. ἐρῶμεν ἁπλῶς ψεῦδος, ἐπίτασις δὲ τῷ ψεύδυς “ὁ ἀδύνατον. ᾧὶ ὃ λέ 

δὲ πρὸς τὸς ἄνδρας ἐχ ἵνα κινήσαντες αὐτῶν τὴν δόξαν θώμεθα ἄτοπον τῷ εὐλόγῳ ἀντίκειδ, σημαῖνον ἤτοι “ὃ μα ππι δ μὴ 

ὅτω φύσιν ᾧ, κίνησιν (ταῦτα γδ ἡμῖν διὰ “ὃ ἐναργὲς ὑποκεί)ω), τοπάσαι ἂν τις, ἢ “ὃ χώραν μὴ ἔχον" “ὃ δὲ ἀδύνατον τῷ ἀναγκαίῳ 
ἄλλως δὲ ἐκ περιόντος ἃ λέγυσιν ἐξετας ἐον, ἢ πρῶτόν γε αὐτὴν ἀντίκει), πῶς ἦν τῦτο ἀδύνατον; ὅτι ὅσης ̓ ' ὑσορῆ ἥτοι ταὐὸν 

τὴν δόξαν καθ᾽ ἑαυτήν, χωρὶς τῶν λόγων. εἷς ἐπιχειρῦσιν αὐτὴν 35 ἔςξαι ἐσία ἢ ποιόν, ἣ ἦμα ἕν τε ὶ ἐχ ἐν τὰ ὄν." μὴ ὄσης δέ, ἐπὰ 
κατασκευάζειν. ὙΒεπιΐδι. (, 16. ἘΣ μηδέ τ χωριφὸν τῆς ὀσίας “ὃ ποιόν, ἐδ᾽ ἂν αὐὸ εἴη. ὡς ὅν τῷ 

τῷ ἡ ὃν εἶναι “ὃ ἐν ὑποτίθεονς ἡ ἀκίνητον ἀναιρῶσι τὴν φύ- εὐλόγων “ὃ ἀναγκαῖον ἐπίτασίς ἐςιν, ὕτω ὶ τὸ ἀτόπυ “ὁ ἀδύνατον. 
σιν, τῷ δὲ ἀναιρεῖν τὴν φύσιν συμβαίνει φυσικὰς αὐτὺς ἀπορίας πρῶτον δὲ εἶπε τὰ ἑπόμενα ἃ ἄτοπα τοῖς ποιὸν εἶναι ἀεμεὶ «τὰ 

λέγειν. ῬΆΙΟορ. α Ρ. 18. οὐ παΐντα ἥ τι τῶν ἄλλων ὙΡῸΝ εἴτε : ὅσης πστὶ εἴτε μὴ ὄσης. ὃ 

ἐπ ἐν Τεῤμεπδν:. Μὴν ἢ Μελίσσυ ἐλέγχειν ὃ ̓Αριφοτέλης 4) δ ὅσης ἕ ἕςαι καὶ αὐὸ ἢ ὃ ἄλλο “ώος, μὴ ὅσης δὲ χωρὶς ὀσίας 

Ὅν προέμενος ἐρώτον Ι ᾿ καθολυεὴν πρὸς αὐὲν ποιεῖ ἔνςασιν, “ὃ ἐν ἔςαι τὼ συμβεβηκότα." δίπυρὶ. ἢ. 16 ὁ. 

εἶναι ἃ ὄν, εἴ τις κτ' ὃ πρόχειρον ἀκώοι, ἐκ ὀιαιρέσεος ἀνασκευα- τῷ “καθ᾽ ὑποκειμένυ" χρὴ νῦν ὦ τῷ ὸ καθόλυ σημαίνοντι, {568 
ζων, ἦτα ἃ τὸς λόγυς αὐτῶν ἀνατρέπων, εἴ τις αὐτὸς ὡς κατα- ἀλλ᾽ ἀντὶ τῦ ἐν ̓ὐποιειιάνῳ: εἴωθε δ τὲ μὴ καθ᾽ αὐτὰ ὄντα ἀλλ 2 

σκευαφκὺς τοιύτυ ἑνὸς ὄντος ἀποδέχοιτο. γίνε δὲ διαλεκτικὴ ἑτέρυ πρὸς “ὃ εἶναι δεόμενα καθ᾽ ὑποκειμένν λέγειν, ὡς λεγόμενα 

τὐτὶν ἡ ἐπιχείρησις ἀπὸ τῆς τῶν ὄντων διαιρέσεως ἐῤβηθεῖσα, .. 45 χ' τῶν ὑπκηβθθνς αὶ δ τὰ ὑποκείμενα. χα τῶν συμβεβηκότων 
᾿ἐγὼῷ τῷ Πορφυρίῳ ἂ πλέον ἀκολυθῶν ὕτω τήν τε διαίρεσι, κατηγορεῖ ᾿ ἀλλὰ τὰ ὶ συμβεβηκότα »' τῶν ὑποκειμένων. ἰὰ. ἴθ. 

τὸ ᾿Αριςοτίλυς ἐποιησάμην ἢ τὴν καθ᾽ ἕκαςον τῆς διαιρέσεως ἕν- ἐν τισὶ δὲ τῶν ἀντιγράφων ὦ ὅτω γέγραπϑ “Μῶλισσος δὲ δι85. 

φασιν. ὃ μώτοι ἐπιμελέςατος ᾿Αλέξανδρος συνῆψε τὴν κ᾽ “ἃ ἐν ὃν ἄπειρον εἶναί φησιν" ποσὸν ἄρα τι ὃ ἕν" αὶ εἴη ἂν παρ᾽ αὐτοῖς ̓ς ἢ 
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δὲν λέγον ὅ ὅπερ ἦν “ὁ ὄν. ἐπειδὴ δὲ ὁ δ ᾿Αφροδισιεὺς ̓ Αλέξανδρος τις ἦν, ὡς Εὔδημές φησι, διαλεκτοιὴ μᾶλλον ὃ ὅσα... ὃ μώνται 
τὸ δι᾿ οἰκείων ἐπιχειρημάτων ἀνηλέγε ἀξιοῖ τοῖς ἣν τὸ ὃν λέγυσι, Εὔδημος ὅ ὅτι καὶ διὰ ὃ δειχθῆναι ὃ ὲ συπεχὶς μὴ ὃν ἕν εἴρη, σαφῶς 

φέρε συντόμως ἴδωμεν πῇ ὃ. αὐὸς εὖ λέγειν. δοκεῖ ᾧ ἡ παλαιὰ λέγει, μερῶν δὲ καὶ ὃ αὐὸς ποτὲ Κα διωρισμένων ποτὲ δὲ συνεχῶν Τμοΐδονι ΄ 

σοφία μάσι ἐπελεγότθει ἰά. (. 17. μέμνηϑ. ἔχει δὲ ὅτως ἡ τῦ Ἔν λέξις. 1άὰ. ἢ 1. 
185) οἰκείᾳ τῶ ἑνὸς χρὴ διαιρέσει, ἐκ ἐρεσκόμενος εἶμϑι τοῖς 5 Ἂ εἰ τῷ ὅλῳ" κτλ. εἰ μ ΓᾺ γάρ, φησί͵ ταὐτὰ τὰ μέρη τὶ 1855 
5. ε ὑπὸ τῷ Πορφυρία ἐπγβδναιςι ἐνταῦθα. λέγει δ ὅτι ᾧ ὃ ἐν πολλὰ ὅλῳ εἰμ μεν συμβήσεδ αὶ ταὐτὰ εἶναι ἀλλήλοις" τὰ γδ τῷ αὐτῷ 15 

σημαίνει, πρῶτον β' ὅσα “ὃ ὄν, ἡ. διελομέμοις “ὃ ἐν’ εἰς τὰ αὐτὰ ταὐτὰ ᾧ ἀλλήλοις ταὐτά ἐςι, εοἀὰ. ψαι. 1028. 

τῷ ὄντι παραπλησίως ἔςιν ἐπιχειρεῖν, ἀπαιτῦντας πῶς ἣν λέγυσιν ἀλλ᾽ ὡς ἀδιαίρετον δεὶ λαμβάνειν “ὃ μέρος τῦ ὅλει; ταύτη 
ἐἶνκι “ἃ ἔν, πότερον ὡς ἐσίαν ἢ ὡς ποιὸν ἢ κατά τι τῶν ἄλλων. “ὃ λέγε συνεχές, Η κατ᾽ ἐνέργειάν ἐςιν ἕν.. ἀλλὰ πρῶτον ἃ 

:] ἀκριβέξερον ἢ) ὁ ̓ Αριςοτέλης ἄλλην ὃ τὸ ὄντος ἄλλην δὲ τῷ ἑνὸς 10 ὁἐδα μῶς διας ἐλλονῇ “ὃ κατ᾽ ἐνέργειαν τὸ δυνάμει. ἔπειτα, σνγε 
τῶν σημμαινομένων οἰκείαν: πεποίη τὴν διαίρεσιν. ὲ Ἂ ἐν ἢ γώει κεχωρήδω 7) αὐτοῖς τῶτο, ἐκεῖνό γε πάντως ὁμολογήσυσιν, ὅτι 
ἣ εἴδει ἃ ἀριθμῷ ἐν ἔςαι. ἀλλὰ “ὁ Κὶ γένει ἢ εἴδει ἐν ἐκ ἠξίωσεν συνεχῆ τε ἢ ἡνωμένα ἐχ ὁμοιομερὴ μένον ἐςίν, πλεῖςα δὲ ὶ ὠνο- 
ὃ ̓ Αριςοτέλης θέδᾳ, νῦν, ὡς προφανῶς. εἰσείγοντα ὸ πλῆθες. οὐ μοιομερὴ, τὰ σώματα λέγω τῶν ζῴων ᾧ τῶν φυτῶν: ἥνω ὃ 
τὲ δὲ ἐν τῷ ἀριθμῷ καὶ ἢ αὐὸ πολλαχῶς λέγεῦ ἢ δ ὡς ὃ ὲ συνεχές, ὼὶ τύτων τὰ μέρη, ἢ ὁ" σύγκεῷ, ὥσπερ σωρός. διὰ τί ἦν, εἰ τῆς 
ὡς μάν εἴτοιμι ἂν τὴν γραμμήν, ἢ ὡς ἃ ἀδιαίρετον φύσει, ὡς 45 γραμμῆς ὺ μέρος ἕν τε ἢ ταὐὸν τῇ γραμμῆ, ὅτι μὴ διήρνῷ τῆς 
ὃ σημεῖον ἡ ἡ μενείς, ἢ ὡς: τὰ “ἐν αὐὸν ἔχοντα λόγον κἂν ὀνό- ὅλης, ἐκ ἔςαι ἢ ἡ χεὶρ ταὐὸν Σωκράτει, ὺ ὃ πὺς δὲ ὁμοίως; ὃ 

μασι διαφέρη, ὡς λώπιον ἢ ἱμάτιον. κατ᾽ ἄλλην δὲ πάλιν διαί. γ) αὐὸς λόγος. εἰ δ᾽ ἄμφω τὰ αὐτὰ τῷ αὐτῷ, ᾧ ἀλλήλοις δήπν 
ἐὼν ὸ ᾿ δυνάμει ἐν λέγεῦ ὃ δὲ ἐ ἐνεργείᾳ. .ς διὰ δὴ ταῦτα εἰ τὰ αὐτά, ἕςαι ὃν ταὐὲν πὸς χεὶρ ὀφθαλμὸς Καλλίας. τῶτο ὃ 

ὥ ὡς ΔΘ ἐρῶσι ὃ ὃν ἕν, ἔξαι ἐνεργείᾳ Κ' ἕν δυνάμει δὲ πολλὰ ζήτημα κατ᾽ ἰδίαν ἐτύγχανε λέγυ παρὰ τοῖς πάλαι, πότερον 
᾿ᾧ ἄπειρα. «. εἰ δὲ ὅτως ἣν “ὃ ὃν ὡς ἀδιαίρετον, ἐπεὶ “ὁ ἀδιαίρετον 20 ταὐδν τῷ ὅλῳ ὃ μέρος ἢ ἕτερον" ἀπήντα )) ἄτοπον ἐξ, ἑκατέρυ. 
πολλαχῶς, οἷον “ὃ μήπω διυυύν οἷόν τε δὲ διαιρεθῆναι, καθά- ὙΠεπιίει. , 16. ὁ. 

κῷ ἕκαςον τῶν ἀὐηχς ἣν μηδὲ ὅλως πεφυκὸς διαιρεῖεχ, τῷ ἰςέον ὄν ὅτι ὁ ὅλον πὴ β ἣ' ταὐτόν ἀδὶ τοῖς ἡμέρεσι πῇ δὲ ἔτε- 
μὴ ἵχεν μέρη εἰς ἃ ἂν. διαιρεθῇ, ὥσπερ ςιγμὴ ἢ μονάς, ἣ ἡ βον. ἕτερον ἡ Α' γάρ ἐςι τῶν μερῶν ὡς ἐπιγινόμενον τὴ πάντων 

μόρια βὶ ἔχον αὶ μέγεθος, ἀπαθὲς δὲ ἐν διὰ τὐρδτητά ὃ 5 ταφέ- συνθέσει ἢ ἀποτέλεσμα αὐτῆς ὄν, ταὐὸν δὲ παλιν τᾶς μέρεσι 
τητά, καθάπερ ὁ ἑκαςη τῶν: Δημοκρίτυ ἀτόμων. εἰ ᾿ ὄν ὡς δ 25 “ὃ ὅλον ὡς πνφ ἐπιγινομένν ἴον τῶν μερῶς εἰς τὴν τῷ ὅλ» 

συνεχὶς ν αὶ ὄν, πολλὰ πάλιν ἔςαι “ὃ ὄν" εἰ δὲ ὡς ἡ ἄτομος, ὕπαρξιν... ἃ Καὶ ἦν ἀντὶ τῷ ταὐὲν ἔν ἃ δὲ πλείω ἀντὶ τῷ 

πρῶτον Ε ἁτοπὸν ὺ ἀπεμφαῖνόν ἐ ἐςι “ὃ μίαν μος ἄτομον τὰ ἘΗΜΕ ὺ πῶς να ἢ πλείω" ἀντὶ τῷ ἢ πῶξὶ ταὐὲν ἥ πῶς ἕτερον. 
πείντα, εἶτα ᾧ αὐτὴ συνεχὴς ᾧ. διαιρετὴ ἐπ᾿ ἄπειρον. .. κἀν. κᾧ περὶ τῶν μερῶν τῶν μὴ συνεχῶν λέγει, ἣ τῶν κτ' παραίβεσιν ἢ 

ταῦθα δὲ ὁ ᾿Αριςοτέλης τῦτο μόνον τῷ διαιρετῶ ὃ σημανέμενον τῶν ἀφεςηκότων. «ο εἰ ἑκαΐτερον, φησί͵ τῶν μερῶν ταὐτόν ἐςι τῷ 

ἀντιλογίας ἠξίωσεν, ὡς τῶν ἄλλων εὐδιαλύτων ὄντων. ὺ πρὸς 30 ὅλῳ διότι ἀδιαίρετόν ἐςι, πρόδηλον ὅτι ἢ αὐτὰ ἑαντοῖς τ 

, φῦτο δὲ ὑἐχ ὡς πρὸς σημεῖον ἐνταπεν, ὥσπερ οἱ ἐξηγηταί, ἀλλ εἰσιν. “ὃ ὧν “ὡς ἀδιαίρετον" αἰτίας ἐξὶν ἀπόδοσις διὰ τί τῷ 

ὡς πρὸς τοιῶτον οἷον ἂν ὑπέθεντο καὶ Ω «οἱ περὶ Παρμενίδην, “ὁ ἄποσόν ὃ μέρος ταὐτόν. ὃ δὲ ̓Ἰδετῆμ ἀντὶ τῷ ἕκαςον, ἩΡΟΙΗΝ: ἰ 

τε ὺ ἄποιον. . οἱ «αὐὸς δὲ πρὸς ὃ πρῶτον τμῆμα τῆς διαιβένεως διὰ ὦ ἐδιαίρετα εἶ εἶναι τῷ ὅλυ τὰ μέρη ἵκαςον τῶν μερῶν τῷ ὅλῳ 
ὦ ὕτως ἣν ὃ ὃν ὡς συνεχὲς λέγον ἃ ἐπαντήσερ, ὯΝ τῷ τὰ λοιπὰ ἐςὶ ταὐτόν ὃ 5 ἕν πάλιν ἀντὶ τῷ ταὐὲν κεῖ, Ἂ τὰ μέρη αὐτὰ 

. διαλῦσαι, ἀπορίαν τινὰ παρεμβαλὼν. περὶ τὸ ὅλυ ἢ τῷ μέρυς, εἰ 35 ϑαύτοις τυτέςιν ἀλλήλοις, ταὐτὰ ἔξαι. κῶν ἡ κεφαλὴ τῇ χαρὶ 
τ ταδὲὴν ἣ Ἱπερὸν ἐ ἐςι,. ἌΘΩ δὲ εἰ ἐν ἄμφω, ἀσαφέςερον “ἐν λόγον ἡ αὐτὴ ἕςαι. ῬΙδιον. ὁ Ρ 2. 

πεποίηιε. τὴν δὲ ἀπορίαν ταύτην Ἰπορφύριος προβεβλῆο)αί φησιν - ὁ Δυκόφρων ἀφήρει ὁ ἔςι τῶν κατηγορημάτων, λέγων ΣΞω- 185) | 
ὡὥς ἡινων ἐνςησομένων αὐτῷ τρεῖς εἰπόντι τρόπυς τῆς τῦ ἑνὸς ὑπο- χραΐτης λευκός, ὡς αὐτῶν καθ᾽ αὐὺ τῶν δ βμβιβρώτυν δι ἄνευ τῷ ὅ- 

φάσεως ἢ μὴ προςιθέντι “ἐν τέταρτον,. ὃν τινες εἰσῆγον, νομίζον- ἔςι μὴ ποούντων ὄντος προυγήκην. καίτοι, εἰ μὴ προϑ)ήκην ἐπάει, 

τις “ὃ μέρος ὃ μὴ συνεχὲς ἄλλῳ μέρει ᾧ “ὃ ὅλον ταὐὸν εἶναι... 40 ταὐὲν ἀν ἦν Σωκράτης λέγειν ἢ Σωκράτης λευκός. ἔπειτα ἡ 
ἡ δὲ ̓ Αλέξανδρος λῦσαι τὴν περὶ τῷ μέρες ὺ τῷ ὅλυ ἀπορίαν μάθε τοιαύτη προφορὰ ἀποφαντικὸν λόγον αἰ ποιεῖ" ὅτε γδ ὠλήθειαν ὅτε 

αὐὸν τὴν λέγυσαν “ὃ μέρος τῷ ὅλῳ ταὐὸν εἶναι, ἵνα δείξας μὴ ψεῦδος δηλοῖ. ἀὶ μέντοι ἐδὲ ἄλλο εἶδος λόγω ποιεῖ, ἐδὲ )όγος 

ἢν ταὐὴν βεβαιότερον. ἔχη, ὅ' ὅτι καὶ μόνον ὀοιρεέθτα τὰ μέρη ἀπὸ ἕςαι... ἄλλοι δὲ ἐπλφάκηδον λόγον ποιεῖν βλδμενι εἰς ῥήματα 

τῦ ἴλυ πλείω γίνεῦ, ἀλλὰ ἐν. τῇ συνεχείᾳ λαμβανόμενα, εἴγε μετέπλαττον τὰ κατηγορόμενα, ἄνθρωπος ὐὶ λευκός ἐςι λήντες 
ὼὺ ἀλλήλων ν τῷ ὅλυ ἕτερά ἐςιν. «ὃ δὲ “ἴσως αὶ πρὸς ὃν λόγον, 45 ἀλλὰ "λελεύκωϑ, ὶκ ὁ βαδίζων ἐ ἐςίν ἀλλὰ βαδίζει, ἵνα μὴ ὃ ἔςι 
καίχοι τρὸς λόγον ὄντων τῶν “ἐρημένων, λέγεϑαί φησι, διότι προσαητοντες πολλὰ ποιῶσι “ὃ ἕν, ἀλ)᾽ ἦ δῆλον ὅτι ὑϑαμθην 

ἱκανὰ ἧ, ἥν τὸ, προλελεγμέῃε τὸς ὅτως ὃν ὁ ὃν Μγοταρὼ ὡς συνεχὲς ἔχει φύσιν τὰ συμβεβηκότα, ὥσπερ ὺ ὁ ῥἔῆμα ἐνέργεμιν ἢ Ἷ παΐθος 

δελάγξαι.. ἴσως δὲ ὅγι ἡ ἐφ᾿ ἑκάτερα ἀπορία τῦ λόγυ ἐξωτεριοή δηλοῖ, ὑφειμένα τῆς ἐσίας ὄντα. ᾧ δηλονότι ὑδὲ ὅτοι τὴν ἀπο- 

τι 

᾿' 



α΄. ἃ γον - Ἰογσζιαδέι ἀμ δ ῥαντ ὦ ζ ωτίᾷ ττεν ᾿ ϑοι δὲς τ΄ Ξ. αν ζων ὥς, γ,, 
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βίαν ἐξέφυγον, ἀάν εἰ ἐκκλίνοντες ἢ μεταρρυϑμίζοντες τὴν λέξν : ὡς Μενέδημος ὁ Ἔρετριεύς. ἢ δὲ ᾿Αριξετέλης. ἀνωνύ- 

τὴν κατηγορίαν ἐποιῶντο" πᾶν γδ ῥ μα εἰς μετοχὴν ἡ ὃ ἕξιν ἀνα- μως ΞΕ Σ᾿ Ξ. ταρὶ εἰς ὃν εἰαζθβη αὐὸν αἰνίττε 
λύῷ, βαὸ εἰ- βαδίζων ἐςΐν. οἱ δὲ ψε τῆς ἘδεροΣ ὕτω τὴν παντελῶς ἄπειροι ὄντες καὶ αὐτῆς τῆς Πλατωνικῆς λέξεως. 

γεξνεοων ͵ ς Ἅ ἀφυβήθησαν ὡς λέγειν μηδὲν Ω) μηδενὸς κατηγορεῖοχ, ΒΡΟθν: ὁ ν. 8. ὃ 

εαὶ ὸ καθ᾽ αὐὸ ἀλλ λέγεοχ, οἷον ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος κα ὼ δ΄ τὴν καθολικὴν ἀναίρεσιν τῆς ὑποθέσεως προλαβων, ἵνα μὴ ιϑ 1865 
χὰ ι ὰ εν λευκόν. ἢ ἐδὲ ὅτοι (' ἐξέφυγον τὴν ἄκοραν: ἢ ὁ δοκῆ διὰ. σαθρότητα, τῶν παριςαμώνων αὐτὴ λόγων ἐλέγχενς, Ὁ 

ἀνθροπὸς πολλά ἐςι ἢ “ὃ λευκὸν πολλά, ὡὡἧς οἱ ὁ ὁρισμοὶ δηλῶσι. μέτεισι λαπὸν ἐπὶ ὁ ὶ τὸς λόγνς διελέγχειν ᾿αὐτύς, εἷς πιςεὐον- 

ἡ τῷ ἑτέρῳ δὲ τῶν ἀτόπων ᾿περδεντυπᾶαι τῷ “ὃν ἀποφαντικὸν τες ὃν ἐπι φ σαν ὸ ὄν. ϑίπη. 4.22. 
λόγον ἀναιρῶντι.... τοιαύτη Κ ἡ κ'' ἃ πρόχειρον ἔννοια τῆς ᾿Αρι. ὁ. ὸ καὶ ἦν ἀσυλλόγιςον αὐτὸς ἐγκαλεῖ διότι ἐμφότερι καπθοιδεα 

᾿ ςοτελικῆς λέξεως εἶναι δοκεῖ τῷ δὲ Τπορφυρίν καινοπρεπῶς αὐτὴν 10 τῇ ἀντιςροφῇ ἐχρήσαντα, ἐκ τῷ ἡγυμώνν ποιησάμενοι αὐτήν. ἢ ὶ δ 
! οΥ̓ἢ μῷῳ ̓  ἐπιδραμόντος, ἄξιον ἂν εἴη μηδὲ τὰ ἐκείνῳ δοκῶντα παραλιπεῖν, ηδ ἡ ὁ Παρμενίδης τῷ αὐτῷ. τῆς ἀντιςροφῆς ἐχρήσατο τρόπῳ" “ὃ 

τὰ ἃ συντέμνονται τῶν λεγομένων; τὰ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως παρὰ “ὃ ἂν γάρ, φησίν, ἀκ ὄν, “ὃ ἐκ ὃν ὠδέν, “ὃ ὃν ἄρα ἕν. συνή- 

παρετιβήτα. ον τὴν τοίνυν τοιαύτην ἢ τὐ λει ἀπορίαν μόνος γετὸ ᾧ γ) ἐκ τῶν προτιίσεων “ὃ παρὰ τὰ ἂν ἄρα ἐδέν" ὁ δὲ ἃ 
τ ᾿ ᾿Αριφοτέλης συνοῖδεν ὅπως λύειν χρή" τὰ 75 ὄντα ησὶ μὴ συμπέρασμά τῦτο ἰἀντιςρέψας ἐκ τὸ ἡγυμένυ ἀντέξρεψε, δέον 

ἀγὺὲ ἱστλα ὁμοίως ὄντο ὄντα ἀλωε διὸ μὴ εἶναι αὐτῶν γένος “ ὼ ὁ ὃν, ἀλλὰ “ὃ μα τοιῦ- 45 ἐκ τῷ ἐπόμην ΡΒΙορ. ὁ ν.7. 

ΛΡΊα σι ἦγ (( τὸν ἔναι ὃ ἢ αὐὸὰ καθ᾽ ἑαυ ὑποςῆναι δυναῆ, χαρακτῆρα. ἐμ δὰ β ὧν ἐσυλλόγιξον ἐ ἐκ τῷ τὴν ἀκολυθίαν ἀνάπαλιν ἢ ἐχρὴν 136 

ΜΝ μοΐ σις φαῖνον ἴδιον, τὰ δὲ ὄντα μέν, ἐχ ὁμοίως δὲ μετειληφότα τῷ ὄντος ἡαβιὰ ἠτιάσατα" ἀ Ρ̓ ἕπεῦ τῷ ὃ γενόμενον ἀρχὴν ἔχεν δὰ ΝΣ 
. ἀλλὼ κατ᾽ ἄλλον τρόπον τι ἐν ἐκείνοις εἶναι ἢ ἠρτῆνχ, ἀ ἀπ᾽ ἐκείνων μὴ γενόμενον ἀρχὴν μὴ ἔχειν, ἀλλὰ ὃ ὃ μὴ ἔχον ἀρχὴν ἀ γέγο- 

γέ νοῦ - πρὸς ἃ εἶναι" ὁ Κα ἢ πατήρ τε ᾧ ὁ υἱὸς Ὁ τύχην ὑπέξησαν, ἡ ὃ τὴ ἐν ηδ τοῖς συνημμένοις τότε ὑγιὴς ἡ » ἀντιςροφὴν τρϑτς 

ὁ δεσπότης αὶ ὁ δόλος. διὸ πολλαχῶς ἔφη ἃ ὄν, πλὴν ὅτι τὰ 20 ὅταν “ὃ ἀντικείμενον τῷ Ἐπομῖνι λαβόντες ἐπενέγκωμεν ὰ τῷ 

Ὡλαὶ ἐπὶ τὴ ὠσία . συμβέβηκε; καθ᾽ ἣν ὁ χαρακτερίζ ἢ ὃ ὃ ὑπο μένε ἀντικείμενον... «ὁ μέντοι Εὔδημος καὶ ᾧ διὰ τύτων τῶν ΥΙ͂ 
7 Ν « ἔβμψι διὸ οἱ ᾿ ἀνήρυν τὰ ὶ ἄλλα, καθάπερ οἱ ἀπὸ τῆς “Ξτοᾶς μάτων ἐδὲν ἄλλο δείκνυσϊαί φησιν ἢ ὅπερ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ὃ ὃν ὠγέ- 

ἐποίυν, πλὴν τὰ ἐναργῆ" ὁ δὲ ὁ ὁμοίως 1] ἐσίᾳ καταλιπὼν ἐν μᾶλ- νητόν ἐςν" ὴ δὺυ ὑγιὴς ἀντις ροφή ἐςι, ὃ μὴ ἔχον ἀρχὴν ἀγένητόν 
λον ἁμαρτάνει" π πολλὰ γ ποιήσει τὰ ὄντα ὸ σωρεύσει, ὥσπερ ἐςι, “ὃ δὲ ὃν ἀρχὴν ἐκ ἔχει. λέγει δὲ ὅ' ὕτωρ. δίπιρ!. ἢ. 22 ὃ. 

τὰ ἃ ἄτομα: σώματα. ὁ δὲ πῶς ' λέγων εἶν τε: τῷ ἐπὶ τῇ ὑσίᾳ 25. αὶ τοίνυν ὅταν λέγη Μέλισσος. ἅπαν κὰ γενόμενον ἀρχὴν 1864 

ΓΝ δυξ Ὧν θεωρεῖ, κα ἢ μετ᾽ ἐκείνην εἶναι, πῶς δὲ μὴ εἶναι, τῷ. μὴ ἄνευ ἔχειν, ποίαν ἀρχήν, ἐρησόμεθα αὐτόν" ἅπαν αὶ δ ἀρχὴν ἔχει τὴν ἴ" 
Σ Ως μὴ ἘΜῈ ; τ αὐτῆς ὑποςῆναι δύνανχ, ὅτος ἐπέληπϑ τῷ τ δ... ὅπερ ἴσως ψΦ' χρόνον, ὃ γίνε κατ᾽ ὑσίαν ἁπλῶς, ὡς ἄνθρωπος ἴ ἵππος ἐλαία 

ἀσέραλλς δ, γὴ ὦ νῦν ἡνίξατο, μηδὲν ἄτοπον εἰπὼν “ὃ αὐὸ ἕν πολλὰ εἶναι, πλάτανος, ἐχ ἅπαν δὲ τὴν κτ' μέγεθος, οἷον ὃ Ὑἰνεῦ κατ᾽ ἀλλοίω- 

ψυϑι ον ἔα Σ΄ πρλλὰ Καὶ ἐν, τὸς πολλῶν συμβεβηκότων λόγις, ἣν δὲ κ΄ ἢ ὑπο σιν ᾧ ἀθρόαν μεταβολήν" γίνεῦ γδ ᾧ χρύφαλλος καὶ ᾧὶ τυρός, ὶ μὴν 

ἐν; τ ὦ κάμενον ὼὺ τὴν ὑσίαν) ἧπερ αὐὸ μένον ἐν πολλά ἐ ται κατ᾽ "᾿ ἐκεῖνο... 30 ἔςι λαβεῖν ἀρχν τὸ μεγέθυς, ὅθεν ἤρξατο πρῶτον τῆς πήξεως. 

ΕΝ εν κρ ὥςε εἰ μέλει κα ἡ ἡ ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων ἀπορία λύεος, κα καλῶς πάλιν δέ, ὅταν ἐπαγάγῃ ὸ μὴ γενόμενον ἀρχὴν ἐκ ἔχει, παρα- 

ἐς ὃ Πορφύριος ἃ ὑπὸ τῷ ᾿Δρισοτέλως ἠνιγμένον διὰ τῷ “ὡς μονα- πλησίως ἐξετα σέο, τίνα λέγει τὴν ἀρχήν; τὴν δ δ »᾽ χρόνον ὑκ 

χῶς λεγομένω ἣ τῷ ἑνὸς ἡ τῷ ὄντος, πολλὰ δὲ τὰ ὄντα" ἐνόησέ ἔχει “δ μὴ γενόμενον, τὴν κῷ μέγεθος δὲ τὰν κωλύεἢ ἔχειν. 

τε ἢ ἐξέφηνεν, ἐνδειξα μένυ μέν πως ᾧ τῷ Εὐδήμν. ὃ τοιῦτο, ὦ ὙΒεπιίϑε. (. 17. 

αὐτὸ δὲ τὴν λύσιν εἰς “ὃ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ κατακλείσαντος. 35 δείξας “ὃ τῆς εὐβενθε ἀσυλλόγιξον ἐφεξῆς ὰ ψεῦδος 1862 

ἐς δὲ ἴσως χεῖρον ὁ τὰ Εὐδήμε παραθέδᾳ. .. ταῦτα ὄν τῷ δαβέλλει τῶν λημμάτων, ὁ Ὁ συνημμένον αἰτιωόμενο, δ ἃ γενό. 15 
6 υἱ. Ν εὐν (μυ: λέγοντος ἐχχλχεδρως Πλάτωνά τὴν εἶναι “ὃν τὴν λές μενον ἀρχὴν ἔχειν ὡς ἀληθὲς ὑποτιθέμενον ἃ ἕ' ἐπὶ τῆς ρονικῆς, 

ἕιν ἐτην μπυσα τῶν συμβεβηρότων, ἢ ἴσως διότι ὁ Εὔδη- Μεταλαμβανόμενον δὲ ἐπὶ τῆς χ ὃ ἐρί χῳ ἀρχῆς ᾧ παρὰ τὴν 
μοι μ' τὶς ἀφαιρῦντας, ὰ ἕξι τῆς δόξης ταύτης ἐμνήη. ὅτι ἐπωνυμίαν σεσοφισμένον... ἐπειδὴ δὲ ἡ τὰ ἀλλοιόμενα γίνεωι, 

δὲ ἐκ ἦν τῶν ἐπὶ τῇ ἀπορίᾳ ϑορυβηθέντων ὁ ὃ Πλάτων, δὲ τῦτον ὁ 40 λέγεϑ, ἢ γένεσίς τις ἐςὶ αὶ ἡ ἀλλοίωσις (γίνεῦ Ρ θερμὸν ἐκ ψυχρῦ 

᾿Αριοτέλης αἰκττεϑ, ΒΗΝΝ ἐξ ὧν ἐν Φιλήβῳ ὶ ἅ δ παίδων ἐρεσχελινο ὺ λευκὸν ἐκ μεαμος ἐπὶ τύτων ὑκ ἀληθὲς ὅ ὅτι πᾶν “ὃ Ὑνόμενον 

των ἐδολεχίαν εὖ εἶναι τὴν τοιαύτην ἀμφισβήτησιν φησίν, ἐν Σοφικὴ ἀρχὴν ἔχει τὴν κ᾿ ὃ πρᾶγμα, ἀλλ ἔνια ἃ ἀθρόως Ξαθέλν τὲ 

δὲ (ρ.251) ᾧ τὴν ὅλην ἀπορίαν σαφῶς! ἐκτίθεῦ αὶ διαπαίζει πάνυ μέρη αὐτῶν ἄρχεῦ ἀλλοιῶκ, ὡς ἔχει τὰ πηγνύμενα, ὧν ὑκ ἀπό 
τὺς ἐστυδακότας περὶ αὐτήν, γράφων ὕ ὕὅτως. διαιρὶ. 20. τος έρυς ἡ ἡ Ψ πητν ἀρχεῦ. μεταβολή, ἀλλ ἀθρόως ἄρχε αὶ Ὁ 

τὲ ΤΑάτων δὲ Μετερρύθμιζε ἐν λόγον, ἀντὶ τὰ λευκές ἐς! 45 προκόετει κατ᾽ ἀὐτὴν. ἀθρόως πάντα, τῷ ἀθρόν, ὡς οἶμαι, ὁ ἃ 

᾿" λέγων λλεύκωϑ, ἡμεῖς δέ φαμεν ταὐὴν εἶναι δύνα ὦ ἕν τε ἄχρονον ὐλεμῥὴς ὡς ὁ Τορρφύριος ἤκνσε ἢ πειρὰἢ ἄχρονον κατα- 
᾿ α ὑχ ἕν, ἀλλ᾽ ὶ κὉ δ ταὐὲν ὑδὲ ὦ ἅμα" τῶτο Καὶ ἀμήχανον ὄντως. σκεναζεν τὴν ἀλλοίωσιν, ἀλλὰ ὁ ὁμῶ πάντων τῶν μερῶν" ἡ ἡ 

ἤμεαί ἐ.16 ὃ. ' πῆξις ἢ ὁ φωτισμὸς τῷ ἀέρος ἐκ ἄχρονος γίνεῦ, ἀλλ᾿ ἔχει τὴν κὸ 



ΦΥΣΕΚΗΣ ἈΚΡΟΛΣΕΩΣ. 431. 

χράνον ἀρχὴν τόδε τὸ χρόνυ “ὃ μέρος, ἀθρόα δὲ πάντα πάχειτὸ . φασὶ δὲ ᾧ γεγράφθαι αὐτῷ (τῷ ᾽Αρ.) ἰδίᾳ βιβλίον πρὸς 1864. 
μόρια “ἃ πάθος, ἢ ὁτιῶν μέρος ἀθρόως ἀλλοιῶ, ᾧ αὐὸ ἐπ᾽ ἄπει- τὴν Ἡαρμενίδυ δόξαν, ὃ νῦν αἰνίττεῦ διὰ τῷ εἰπῶν “ εἴ τινες 

βὰν ὃν διαιρετόν, ᾧ ὦ νῷ' μόριόν τι πρῶτον παΐχον, ὡς ᾧ αὐὸς ἄλλοι ἕτεροι" ῬΜΐΙορ. ὁ ρ. 9. 

᾿Αριςοτέλης ἐν τῷ Ζ ταύτης τῆς πραγματείας δείξει λέγων ᾿ ὅτι μηδὲ συλλογιζεῦ (ὁ Παρμενίδης), δῆλον ἂν γένοιτο ἐξ 186 

οὐδὲ δὴ τὸ μεταβεβληκότος ἐςὶ “ὃ πρότερον ὃ μεταβέβληκεν" 5 ὑποθέσεως, εἰ τῷ αὐτῷ «ήματι τῷ λόγω ἕτερα λήμματα ἐναρ- ἦ5 

(Ρ. 286 « 27). ἔτι δὲ σαφέξερον ἐν τῷ τελευταίῳ βιβλίῳ μόσωμεν. ᾿ὑποκείογω γδ ὑπὸ τῷ ὄντος μόνον σημαίνεςχ, “ἃ λευκόν, 
ταῦτα γέγραφεν, “ὁμοίως. δὲ αὶ ἐπὶ ἀλλοιώσεως ὁποιασῶν" ἃ δ δὲ παρὰ “ὃ λευκὸν μηδὲν εἶναι, ἡὶ πλεκέϑϑω παραπλήσιος ὁ λόγος. 

εἰ μεριςὸν εἰς ἄπειρον “ἃ ἀλλοπέμενον, διὰ τῶτο ᾧ ἡ ἀλλοίω- εἴ τι παρὰ τ λευκόν ἐςιν, ἐκ ἔςιν ἐκεῖνο λευκόν, “ὃ δὲ μὴ λευκὸν 

σις, ἀλλ ἀθρόα γίνε; πολλάκις, ὥσπερ ἡ πῆξις" (ρ. 253 ὁ 28). ἐδέι ἐςιν. τί δὴ συνάγε; ὃ παρὰ “ὃ λευκὸν μηδὲν εἶναι. εἰ γέ- 

καὶ ὁ Θεόφραςος δὲ ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ περὶ Κινήσεως τὰ αὐτὰ 10 γονας ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς, οἶδας ὅτι τῦτο συνάγεϊ. ὁ δὲ ὑπάγει, δ 

ταῦτα περὶ τύτυ δοξάζων φαίνεῦ.. λέγει δὲ ὕτως. ϑέπιρ!, μόνον “ὃ λευκόν ἔς... τί ὧν κωλύει πολλὰ εἶναι τὰ λευκά, μεσ ένα, ζ, 

ἔ.28. ' ᾿ς κύκνον, χιόνα, Ψψιμμύθιον, γάλα; καίτοι τί λέγω; ταῦτα ἃ 
4864 ὁ Μέλισσος δείξας ἃ ἄπειρον ἐκ τὸ μήτε ἀρχὴν μήτε τέλος διέςηκεν ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἡ “ὁ πλῆθος εὐφώρατον ἅπαντι. ἀλλ᾽ ἣν 

16. ἔχειν, ἐκ δὲ τῶ ἀπείρυ ὲ ἐν εἶναι, ἐφεξῆς καὶ ὅτι ἀκίνητον δείκνυ-ὀ μόνον ἔσω “ὃ λόυκόν, συνεχὲς αὶ ἡνωμένον. ἀλλ᾽ ἐδὲ τῶτο ἕν ἐςιν, 
σιν, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρός φησι, τῷ ὃ κινιήμενον. ἢ διὰ πλήρυς ὀφεί- 15 εἰ σκοποίης κἂν λόγον, ἀλλὰ δύο τὐλάχιςον ἐν αὐτῷ, τό τε 

λει κινεῖοχ, ἢ διὰ κενῦ, ὅτω δὲ ᾧ ἄλλο τι ἔσει... ὅτι δὲ ἐχὐ ὑποκείμενόν σῶμα ἢ ἡ λευκότης. δύο δὲ ἐχ ὡς δυνάμενα χωρὶς 
ὡς ᾿Αλέξανδρος ἤκυσεν, ὅὕτως ἡ ἀπόδειξις προῆλθεν, ἐκ τῷ ὦ κι΄ ἀλλήλων ὑποςῆναι ποτέ, Ὑδεπιρῖοι, ἢ, 17. 

γύμενον ἢ διὰ πλήρες ὀφείλειν κινεῖν, ἢ διὰ κενῇ, ἀλλ ὅτι δεῖ αὐὸ ἐπὶ τῷ λευκῶ δείκνυσι “ὃ ἀσυμπέραντον (ὁ ̓Αρ.), νῦν Κ᾽ ὡς 186. 

ἃ ὃν πλῆρες εἶναι, δηλοῖ ὦ ἁ Εὔδημος λόγων “ἀκίνητον δὲ δὴ πῶς; συμβεβενριός τι λαμβάνων “ὁ ὄν, μετ᾽ ὀλίγον δὲ ὡς ὠσίαν, ἢ καθ᾽ 5 δἴσανι, 

ἢ ὅτι πλῆρες. πλῆρες δέ, ὅτι ὑκ ἔςαι ἄπειρον κενὲ μετέχον" ἀλλ 20 ἱκάτερον δεικνὺς μὴ δυνάμενον ἣν εἶναι “ὃ ὄν... τῶτο δέ, φησί, 
ἐπειδὴ κἂν ἀρχαιοπρεπῶς ἀλλ ὑκ ἀσαφῶς ταῦτα ᾧ ὁ Μέλισσος Παρμενίδης ὅπω ἑωρα, ὅτι δυναὸν τὰ τῇ ὑποςάσει ἐν ὄντα λόγυς 
ἔγραψε, παρακεί)ω ἢ αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα γράμματα πρὸς “ὃ δύ- διαφόρως ἔχεια ἢ δὶ τῦτο πολλὰ εἶναι. ἡ ἐδὲν ἦν θαυμαςὸν τὺς 
ναῦχ, τὸς ἐντυγχάνοντας ἀκριβεζέρυς γίνενχ, κριτὰς τῶν προσφνε- κανόνας τῶν λόγων μήπω τότε διακεκρίνχ, ἀλλὰ φωραϑόντας 
φέρων ἐξηγήσεων. ἰὰ. [ 24. ὕξερον ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ὕτως ἐξενεχθῆναι πρὸς πλείονα 

4866. ἔοικε δὲ ἡ τῶ ᾿Αριςοτέλωυς βραχυλογία σφαῖλλειν πολλαχῦ 25 συντελῶντας ἀκρίβειαν, ὡς ᾧ ὁ Εὔδημος μαρτυρεῖ λέγων... ἜΝ 
18. τὺς ἐξηγητάς. εἰπόντος ἡ) αὐτῷ “ἔπειτα ἀλλοίωσις διὰ τί ἐκ διὰ δὲ τὴν περὶ ταῦτα ἄγνοιαν ἡ οἱ Ἡϊεγαρικοὶ κχηθέντες φιλόσο- ἐπ ἢ ἀκο, ἦ 

ἂν εἴη: ὁ᾿Αλέξανδρος ὕτως ἐξηγεῖϑ, ὡς. Μελίσσυ. διὰ “ὃ δεῖξαι φοι λαβόντες ὡς ἐναργῆ πρότασιν ὅτι ὧν οἱ λόγοι ἕτεροι, ταῦτα πα χξιλα; ΝΡ 

μὴ δυνάμενον “ὃ ὃν τὴν κῷ' τόπον κίνησιν κινεῖς, ὃ πάντη ἀκίνη- ἕτερά ἐςι, ἢ ὅτι τὰ ἕτερα κεχώριςαι ἀλλήλων, ἐδόκυν δεικνύναι 4.χος “τε δ ἐς σιν 

τον αὐτῷ κατηγορῦντος (ταῦτα γ5 αὐτῇ λέξει γέγραφεν ὁ ̓ Αλέξ: αὐδὲν αὐτῦ κεχωρισμένον ἕκαςον.. ϑ πιρ!. [. 25 ὁ. ἶ:ᾶ 
ανδρος), καίτοι τῷ Μελίσσυ ἢ πρὸ τῆς κῷ' τόπον κινήσεως τοὺς 0 ἐπειδὴ εἶπεν ὅφι ἕτερόν ἐς! “ἃ λευκὸν τῷ ὑποκειμένυ, ἵνα μή!86« 

ἄλλας ἀναιρῶντος, ὡς ἡὶ προεκτεθεῖσα ῥῆσις δηλοῖ. ὡς δὰ τῷ ἑνὸς τις ὑπονοήση ὅτι τῷ εἶναι ἰδέαν τινὰ τὸ λευκῶ χωριςὴν ἡ ὑκ ἐν Ἂ 

ἀλλοιῶνχ, καὶ ἑτεροιθοχ, δυναμένυ, ᾧὶ μώνντος ἔτι ἑνὸς ντ' τὴν ἐσίαν, ὑποκειμένῳ τινί, ταύτη ἕτερός ἐςιν ὃ τῷ λευκῶ λόγος παρὰ “ὃ 
ὅτω νῦν ὑπήντησεν ὁ ̓ Αριφοτέλης, “ἃ ἕν ὁλοχερῶς Χζ' τὴν συνής ὑποκείμενον, διὰ τῦτό φησιν ὅτι ἀκέτι χωριςόν τι εἶδος ἕτερον 
θειαν λαβών. ἰἀ. [. 24 ὁ... Ἤ . παρὰ “ὃ χευκὸν “ὃ ἐν ὑποκειμένῳ τῷ σώματι “ὁ εἶναι ἔχον, ὥστερ 

ἀλλοίωσιν δὲ ἥτοι κίνησιν κ νενόμωκας, ἢ διὰ τί ᾧ ταύτην 35 τυχὸν ὑποτίθε) Πλάτων. ΡΠορ. ὁ Ρ. 8. 

προσαφήρηφαι τῷ ἀπείρως αὶ δ) δὴ ἢ ὃ θερμαίνεθχ, ἡ “ὃ ψύχες, ἠ ὠ ἠ ἠἠ ὠἀδυναὲν ὶ τὰ προσεχῶς εἰρημένα ᾧ ταῦτα μὴ πρὸς Παρμε- (86 
᾿ 32. τόπυ προσδεῖ. φορτιμὸς ὧν, ὅπερ ἔφην, ὁ λόγος, αὶ ἐφ᾽ ἑνὶ σα- νίδην λέγεοχ, μόνον ἀλλὰ ᾧὶ πρὸς Μέλισσον. ἐπειδὴ γδ τῶν ὄντων 

λεύων ἀτόπῳ, τῷ μοναχῶς λέγεως, τὴν ἀρχήν, ὅπερ εἰ μὴ συγ- τὰ Καὶ ἅτως ἐςὶν ὡς. συμβεβηκότα, τὰ δὲ ὡς ὑποκείμενα οἷς τὰ 
χωροῖτο, εὐφώρατος ἡ κακυργία. ὙΒεπείϑι. ἢ, 17... . συμβεβηκότα συμβέβηκε, ᾧ ταῦτα καὶ μόνον τὰ αὐτὰ ἐκ ἕςιν 

186. ἐν τοῖς καθόλε λόγοις τριῶν τὸ ἑνὸς σημαινομένων ἀφορι- 40 ἀλλήλοις ἀλλὰ ὶ ὑπεναντία πως, τό τε καθ᾽ αὐὸ ὑφεςὼς ὃ ἐν 
15. δόντων, τῷ τε κ᾽ συνέχειαν ἢ τῷ ὡς ἀδιαιρέτω ᾧὶ τῷ τῷ λόγ᾽ ἄλλῳ “ὃ εἶναι ἔχον, ἀνάγκη “ὁ ἕτερον τύτων ἃ ἐν λέγειν, ἢ ὃ 

ἑνός, δείξας ὅτι κατ᾽ ἐδὲν τῶν σημαινομένων τύτων ἐν εἶναι δύ- συμβεβηκὸς ἢ “ὃ τύτῳ ὑποκείμενον... ἅμα δὲ καὶ ἄτοπον ἦ ὕτω 
ναἢ ὃ ὄν, ᾧ ὑπαντήσας πρὸς αὐτὸς τὺς τῷ Μελίσσε λόγυς, κοι- κλεινοῖς ἀνδράσιν ἐγκαλεῖν ὡς ἀγνοῦσιν ὅτι ὁ συμβεβηκὸς συνά- ] 
νὸν οἶμαι τῶτον ἐπάγει λόγον, ὅτι ὅλως τῷ εἴδει ἂν ἐχ, οἷόν τε ὃ χει πάντως ἑαυτῷ ᾧ ἄλλο τι ᾧ συμβέβηριε. δεῖ τοίνυν ὑποθέρς 

ὃν εἶναι, πλὴν τῷ ἐξ ὃ, τυτέςι πλὴν κῷ' τὴν ὑλρεὴν αἰτίαν. »' 45 “ὁ ὃν ἐν λέγειν αὐτοὺς “ὃ κυρίως ὃν ἡὶ μάλιςα τὸ ὄν, ἡ ὡς ἂν Πλά-᾿ 

ταύτην γάρ, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐξηγεῖ), δυναὺν τῷ εἴδει ἂν λές τῶν Κὶ' εἴποι “ἃ αὐτοέίν, ’Αριςστέχης δὲ ὃ ὅπερ ἔν" τῶτο ἡ αὐτῷ 
γειν “ἃ ὄν, ὥσπερ ᾧ ἄλλοι τινὲς τῶν φυσικῶν ἔλεγον. ϑίπωρῖ. σημαίνει “ὃ κυρίως ὃν ἡ μάλιςα ὄν, ὅπερ νομίζει τὴν ὀσίαν ὡς ἢ 
ἔ, 2ὰ ὃ. Ἔν; ; καθ᾽ αὐτὴν ὑφεςῶσαν ᾧ τοῖς ἄλλοις τῷ εἶναι αἰτίαν... ὁ δὲ 

Τι2 



92 εὑ ΕἸΣ ΤΟ ἃ ΤΗΣ 

 Αδραςος βυλόάενος δηλῶσαι “ἃ ὅπερ ὄν, παρεξῆλθεν Κ' ὀλίγον μήποτε δὲ καὶ τῦτο αὐτοῖς ἐπάγει “ὃ ἄτοπον. ὁ ̓Αριςοτέλης 1865 

τῶν προκειμώων, χρήσιμα δὲ ὄντα τὰ παρ᾽ αὐτῷ ῥηθέντα, ὧν ὅπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἐξηγητῶν οἴονῦ, ὰ μὴ ἔχειν ἂν μέγεθος “ὁ ὄν, 
ἢ Πορφύρως ἐμνημόνευσε, κάλλιον οἶμαι μὴ παραδραμεῖν... καίτοι ἄπειρον ἣ ΜΕΝΑ μανὸν ὑπ᾿ αὐτῶν λεγόμενον (ὠὦ ὃ ἠγνόει 

καί μοι δοκεῖ διὰ τύτων ὁ ̓Αὐσονέλης τῷ Τπερμενίδη ἐνδείκνυως ὅτι ἀμέγεθες αὐ ἡ ἀδιαίρετεν ἐβύδλοντο εἶναι ὸ ἀπεδείκνυσαν), 
ὅτι βυλόμενος ὃ Ὁ μὴ ὃν ἀνελεῖν, ὺ διὰ τῦτο ἐν “ὃ ὃν ὑποτιθέμενος, 5 ἀλλ᾽ ὅτι εἰ ἵν μόνον ὑποτεθὴ τὸ τὲ ὄν, ἐδὲν ἐν τὴς ὅσιν ἴδ! μέγεθος 

ἐπειδὴ “ὁ παρὰ “ὃ ὃν ἐδέν ἐ ἐςιν, Π] μοῆνι εἰσάγει τι μὴ ὃν διὰ τῆς ἔχον, ἐδὲ ὅλον καὶ ὃ μέρη" πολὺ δὲ τῦτο παρὰ. τὴν ἐναργειάν ἐς! διὰ 
τ ΓΙ ὑκνβέγεως,. ἀλλὰ ὁ αὐὸ “ὁ ὃν μὴ ὃν εἶναι δείκνυσι. ἢ τῦτο ἢ ὃ τὰ αἰϑιητὰ καὶ αὶ φυσικοὶ παντα σώματα εἶναι. μέγεθος ἔχοντα. 
οὐδ. ᾿ ε ἤδη ὃ παρὰ τῷ Πλάτωνος ἐν ΣΣοφιςῇ δέθερῦ, ὃ ὴ ὅτι “ὃ ὃν ἕν τ ἐπὶ δίπρ!. ἢ. 27 ὁ. : 
{, σγϑ ΠΣ πολλὰ δ᾽ ἐκ ἔςιν" στ ΥΣ ςάσις ὅτε ἄλλα ἡδη! ἐσὶ ὧ ὄν. ὁ ̓ Αλεέξανδρός φησιν ὅτι δέξές συνεισάγεδς κα ᾧ τὰ ἡ συμβε- 4865 

ὁ μώντοι ᾿Αριςοτέλης, ὅτι τοῖς σα ἕν ὃ ὃν ὑχὶ τὶ μὴ ὃν μόνον τὸ βηκότα τῷ ὅπερ ὄντι, νῦν δείκνυσιν ὅτι κἂν δοθὴ αὐτοῖς ὃ ὅπερ ὃν 1 

δειχθήσεϊ “ὃ ὄν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς μὴ ὄν. ἐν δὲ τῇ ἡλέξει πολλὴν ἀσάφειαν μόνον εἶναι τῷ κυρίως. τῦτο εἶναι, τὰ δὲ συμβεβηκότα ἄλλον 

ἐποίησε τῷ ὑποθέμενον αὐὲν ὑσίαν “ὃ ὅν, πολλὴν ὃτὶ μὴ ἡ συμβεβηκὸς τρόπον, ὺ ὕτως αὐτῷ “ὃ ἐν κα ὑχ ἕν ἴχάι ἀλλὰ πολλὰ ὅ; ων ἅντα. 

δεικνύναι ἐν τῷ “ὸ δ συμβεβηκός" ὼ τοῖς ἑξῆς. δἰπιρὶ. (. 26 ὁ. - ἥ τε. δ) ὡς μεγέθυς αὐτὸ διαίρεσις, ἧ ἧς ἐμνημόνευσεν, εἰς ἧπερ 

ἀλλ᾽ ἀκ ἔχει καλῶς ἀνδρὶ παλαιῷ τοσαύτην ἐναντιολογίαν ὄντα ἔςαι. ἀνάγκη ̓ δὲ κ' ὃν λόγον διαιρεῖο εἰς ὅπερ ὄντα 

προσάίτειν, ἀλλ᾽ ἔσω" δεδέν)ω ὁ ὃν αὐὸ σημαίνειν “ὁ μάλιςα ὃν 45 πλείω, τυτέξι κ᾿ ἐν ἐβε μένε ἰά. 15. 
ἢ ὁ περ ὃν ᾧ τὴν ὁσίαν ὶ “ὃ αὐτοὺν αὶ ὃ μηδαμῶς ΜΕΊΩΝ ; ᾿ δὲ σῶμα ἴσως ὃ ἄπειρον ἐδὲ μέγεδος ἔχειν Ἰδέ; 

ἄλλῳ, μᾶλλον ὃ ᾧ ᾧ τὼ ἄλλα δυμβέβηδν, ἀλλὰ καὶ Ὁ ὅτως αὐὸ ἵνα μήτε εἰς μόρια πολλὰ διώρεν ἀναγκάζωνἢ μήτε συμβεβη- 
τ ὅπερ ὃν ἔξαι μὴ ὃν. ἄρα γδ εἴπαις ἂν “ὃ ὅπερ ὃν τῦτο ᾧ λευκὸν κότα -προσάπτωσι. πότερον ὧν ὁριῶν; “ὁ ὅπερ ὃν ὶ λόγον τινὰ 
ἢ μέλαν ἢ ὁτιδήποτε" ὑπάρχειν γάρ τι τῇ ὀσίᾳ δηλονότι συγ- αὐτῷ τὴς ἐσίας ἀποδώσυσιν, ἢ ἢ τῦτο ἀφαιρήσονγ; εἰ κὶ 

χωρήσεις, εἴπερ ὑπόκειἢ πᾶσιν. ἔξω δὴ “ὃ ὅπερ ὃν τῦτο ᾧ λευκόν. 20 ἀφαιρήσονἢ “ὃν ὁρισμόν, ἐκ οἶδα τί λοιπὸν ὑπὲρ αὐτὸ δυνήσνἢ 

ἀλλὰ “ὃ λευκὸν ἐκ ἦν ὅπερ ὄν" ἐκεῖνο χ ὼὰ ἐσήμανε τὴν ὁσίαν, λέγειν ἣ γράφειν, εἰ μήτε ὡς συμβεβηκὸς, μήτε ες γένος μήτε 

τῦτο δ᾽ ἐξὶ συμβεβηκός... εἰ δὲ μὴ ὅπερ ὃν ὃ λευκόν, ἐδὲ ὃν ὡς εἶδος μήτε ὡς διαφορὰν μήτε εἰς ὁρισμὸν ὅλως τῶν ὡς ἐπι- 
ὅλως" μένον ἊᾺ δπόκεῷ εἶναι “ἃ ὅπερ ὄν. ὑχ ὕτως ὅν μὴ ὃν αραφὴν ἕξυσιν αὐτῷ βαεγγοβίαν. εἰ δὲ ποωιήσονταί, τινα λόγον, 

λευκὸν ὡς πῇ Κὶ εἶναι πῇ δὲ μή, ἀλλ᾿ ὡς παντελῶς Μὴ εἶναι διὰ τῶτον ἀνάγκη διαιρεῖον, εἰς ὅπερ ὄντα... ᾿εἰ δ μὴ ὅπερ ὄντα, 

τὴν ὑπόθεσιν. ὙΤβεπιῖοι. (, 17 8.6. ον ΖΚ συμβεβηκότα πάλιν γενήσεῦ. ἀλλ᾽ ἐκ ἐνδέχε τινὶ συμβεβη-᾿ 

᾿ δείξας ὅ ὅτι ἐκ ἔςιν ὡς τῷ λόγῳ ταὐὲν ἕν “ὃ ὅν, βλεδ. γῦὺν κέναι τὰ “ἐν ὁρισμὸν αὐτῷ συμπληρῶντα. ὅτι δὲ τῦτο ἀληθές, 

δεῖξαι ὅτι ἀδὲ ὡς συνεχές. εἴη δὲ ὅτι εἰ ὡς συνεχὲς ἕν, ἡ ὡς ῥᾳδίως οἶμαι διδάξειν. τὰ συμβεβηκότα τοίνυν ἢ τὰ τοιαῦταί 
ὀσία, μόνον ἔξαι, ἣ συμβεβηκὸς μόνον, ἢ μυσὲν ἐξ ἀμφοῖν. τέως ἐςιν ὡς οἷά τε ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπαρχειν, ὡς ὃ καθῆςχ, αὶ διαλέ- 
ὧν ὅτι κα δύνα ἐσία, μόνον εἶναι δείκνυσιν. «.. ὦ δ δή, φησί, ὃ χεὼχ, ἢ τοιαῦτα ὡς ἐν τῷ λάγῳ, τῷ συμβεβηκότος “ὃ ὑπομαιμαν 

συμβεβηκὸς ἂν λέγοιεν “ ὄν. τῶτο δὲ ἐσήμανεν εἰπὼν “ὃ 7) 30 περιέχει, ὡς σιμότης ἐν ἐυὶ καὶ ὰ ὃ περιτὸν ἐ ἐν ἀριθμῷ ᾧ “ὃ ἄρτιον. 
συμβεβηκὸς καθ᾽ ὑπρκειμένυ τινὸς λέγε," τυτέςιν ἐν ἄλλῳ ὃ ὙΜεπιίοί. Ε. 17 ὃ. 

εὐ εἶμαι ἔχει. Ῥμῖορ. ὦ ρ. 10. ᾿ Ἧ εἶπε δὲ ἂν τὸ ὸὲ μήποτε δὲ ὅλως ὑποτίθεδς εἶναι τὰ νι 
486) δείξας ὅ' ὅτι ἀδύνατον “ὃ ὃ ἂν συμβεβηιὸς αὐτὸς ὑποτίθεος, βεβηκότα, ἀλλὰ μένην τὴν ὑσίαν εἶναι. διὰ τῦτο νῦν τῦτο προτί- 

τ ἀνκτρέχει ἐπὶ “ὃ ἐξ ἀρχῆς» ὅτι ἐδὲ ὑσίαν μίαν δυναὲν εἶναι. θεῦ δεῖξαι ὅτι κἂν “ὁ ὃν τὴν ὀσίαν ὑποθιύμεθα εἶ εἶναι ἢ ταύτην 

διχῶς δὲ ςικτέον. ἢ ὅτως. “εἰ ὃν “ὁ ὅπερ ὃν μηδενὶ συμβέβηκεν, 35 ἀριθμῷ μίαν ᾧ μηδ᾽ ὅλως ὑπάρχεδ αὐτῇ τὰ ὶ συμβεβηριότα, κα ὃ 
ἀλλὰ μᾶλλον ἐκείνῳ ἕτερόν τι συμβέβηκεν, εἶτα: ὑποσίξαντας ὕτως δειχθήσεϊ͵ ἐδὲν ἧττον πολλὰ τὰ ὶ ὄντα καὶ δὴ ὃχ ἕν... ἣ ἦν εἰς 

ὧδε ἐπαγαγεῖν “ὃ ὅπερ ὃν σημαίνει ὰ ὃν ἡ ὃ μὴ ὃν" ἢ μᾶλλιν τὸ “ὁ τῷ λόγῳ ὑποςικτέον, ἵνα ἦ, ἦ, ὅτι δὲ ἡ ὀσία διαιρεῖ εἰς 

εἰς “ὃ “ἀλλ᾽ ἐκείνῳ" σικτέον, εἶτα ἐφεξῆς. “τί μᾶλλον δἕ ὅπερ ὄν" σίας ἑτέρας διαιρύσας ἀλλήλας τῷ λόγῳ τῷ ὁριςυκῷ, εἰ ἢ μὴ 
ᾧν ἰὰ ἑξῆς. ὁ δὴ νῦς, εἰ ἦν ἀδύνατον “ὃ ὅπερ Ἐν συμβεβηκέναι τῷ ὑποκειμένῳ. . ἢ ςικτέον εἰς Ὅπερ ὄν τι ἄλλο, εἶτα ἐφεξῆς ὸ 
τ ἀλλ᾽ ἐκείνῳ τῷ ὅπερ. ὄντι φυῤβέπηκαι ἕτερόν τι, τυτέςι ΟίωΣ ὃ τῷ λόγῳ φανοῦ. «ἀντὶ τῷ αὶ τῷ λόγῳ αὐ τ λένε ὅτι ἡ 
ἐσίᾳ ὃ συμβεβηκός, τί μᾶλλον “ὃ ὅπερ ὄν, τυτέςιν ἡ ὑσία, “ὃ ὃν ἢ σία διαιρεῖ εἰς ἑτέρας ὑσίας, ὡς δὴ τύτυ φανερῶ ἢ [ἐκ τῆς ἐναρ- 

ὸ τὰ ὃν σημαίνει; τυτέςιν ἐδὲν μᾶλλον ἔςαι ὃν ἢ ἐκ ὃν ἡ ὁσία. γείας ὄντος, δεικνυμένυ δὲ ὺ λόγῳ." Ῥμίϊορ. ὁ Ρ. 12. 
πῶς δὶ τῶτο συμβαίνει, ἐπήγαγεν. ἰά. 15. ᾧὶ εἰ συμβεβηκότα, ἤτοι. αὐτῷ τῷ ἀνθρώπῳ ἣ Ἶ ἄλλῳ τινί" 1865 

186) εἰ ἄτοπον, φησί, ὁ ὅπερ ὃν ὃ αὐ ὶὶ μὴ ὃν ἐπαῖς. διότι “ὃ ὅπερ ἄμφω δὲ ἀδύνατα. εἰ γδ συμβέβηκε τῷ ἀνθρώπῳ, ἤ ἥτοι ὡς χω- Ἵ 

“ἂν ἔσι ἃ λευκόν, “ὁ δὲ λευκὸν μὴ ὄν ἐςι, ψεῦδος ἄρα. ὺ λευκὸν 4δ ριςὰ αὐτῷ συμβίβιριεν αὐτῷ, ὡς ὁ. καϑηδχ, ̓ : ἔξαι ποτὲ ὁ ἄν- 
μὴ ὃν εἶνει, ὃν ἄρα “ὃ λευκόν: πᾶν δὲ ὃν εὐθὺς ἢ ὅπερ ὄν, ὥξε θρωπος μὴ ζῷον ἣ μὴ πεζὸν ἢ μὴ δίπυν, ὅπερ ἄτοπον" ἣ ὡς " 

ᾧ ὃ λευκὸν ὅπερ ὄν. εἰ δὲ τῶτο, ἔςι δὲ ἢ ἡ ὀσία ὅπερ ὄν, πλείω ἀχώριςα.. ἔςι δὲ ἀχώριςον συμβεβηκός, ὃ ἐν τῷ λόγῳ ὑπάρχει “ὃ 

ἄρα σημαίνὰ ὃν ἡ ἐχ, ἕν. Δ. 1. ᾧ συμβέβηκε" “ὃ δ σιμὸν ἀχώριςον συμβεβηκός ἐςι τῆς ῥινός" 



186 δ 
23. 

31. 
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διὸ τὴν σιμότητα ἐριζόμενοι τὴν ῥίνα παραλαμβάνομεν σιμότης ἐλέγξας “ὃν Παρμενίδυ λόγον αὐτὸς ὡς ᾧ τὰς προτάσεις 187 5 
γάρ ἐςι κοιλότης ἐν ῥινί, ταῦτα δὲ ἢ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχειν ἐν τοῖς ψευδεῖς λαμβάνοντα (ἦν δὲ ἡ πρότασις “ὃ μοναχῶς λέγερχ, τ ὅν, 

Ὕκέροις ̓ Αναλυτικοῖς φησίν. ϑίπιρὶ. ἢ. 27 ὁ. ἤτοι “ὃ παρὰ ὃ ὃν ἐκ ὄν, ἢ ὃ ὑκ ὃν ὁδέν " ταῦτα δ ἰσιδυναμεῖν), 
ὁ ἔν υαν ὲ “ἐξ ἀδιαιρέτων ἄρα “ὃ πᾶν" ἀξιοῖ κα ὶ ὅτως ᾧ ὡς ἀσυλλογίςως συνάγοντα (μὴ δ ἀκολυθεῖν “ὃ ἐπιφερόμενον 

4. 

ἀκέέειν, ὡς ἐκ μὴ συμβεβηκότων μηδὲ χωρίζεωχ, δυναμένων ἀπ᾽ 5 συμπέρασμα), ἐνίυς φησὶν ἀμφοτέροις ἐνδῦναι τοῖς λόγοις, τῷ 
αὐτῷ μηδὲ ἄλλης ὄντων φύσεως, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς τῷ παντί. τε εἰρημένιν παρὰ Παρμενίδη ἡ τῷ τῦ Ζήνωνος, ὃς βοηθεῖν ἐβύ- 

σία δὲ ὃ πᾶν ἡ ὃ ὄν, ἡὶ τὰ μέρη ἄρα αὐτῦ ἐσίαι. ὡσανεὶ ἔλε- λετο τῷ Παρμενίδυ λόγῳ πρὸς τὲς ἐπιχειρῦντας αὐὴν κωμῳδεῖν, 
γεν, ἐξ ἐσιῶν ἄρα “ὃ πᾶν, ἡ ἐξ ὧν ἐςί, ἡ διαιρεῖ ἢ εἰς ταῦτα. ὥςξε ὡς εἰ ἕν ἐςι πολλὰ ᾧὶ γελοῖα συμβαίνει λέγειν τῷ λέγῳ ᾧ ἐναν- 

δέδεικἢ) “ὃ προκείμενον, ὅτι διαιρεῖ ἢ τὸ ὅπερ ὃν εἰς ὅπερ ὄντα. ὥςξε τία αὐτῷ, δεικνὺς ὁ Ζήνων ὡς ἔτι γελοιότερα πάσχει ἐν αὐτῶν ἡ 
μὴ ὡς ἄτοπον ἐπῆχβαι ὁ “ἐξ ἀδιαιρέτων ἦρα ὸ πᾶν; ἀλλ᾽ ὡς το ὑπόθεσις ἡ λέγυσα “πολλά ἐςιν᾽ ἥπερ ἡ τῷ ἕν εἶναι, εἴ τις διανῶς 

ἀκόλεθον μόνον τοῖς τἰβημανοι: αὕτη αὶ ἡὶ ὅλη τῶν εἰρημένων ἕν- ἐπεξίοι. .. ἐνδῦναι δέ ἐ ἐπὶ λόγῳ ὃ συγχωρῆσαι ταῖς προτάσεσι 
νοια. κ᾽ ἐδ τὴν λέξιν, ὅταν λέγη “ὅσα ἐν τῷ ἐριςικῷ λόγῳ ἕνε- ταῖς κατασκεναζύσαις αὐὸν ἣ τῇ Φυμπνόξη: ἂν ὅν πλάτωνά 

ςιν ἢ ἐξ ὧν ἐςί" δηλοῖ ὅτι ἢ ἐν ες μὴ ἴτω ὁρισμός, ὥσπερ ἐν Ὁ ἐνδῶναι τ εὐρός τῇ λεγύσῃ ὲ παρὰ ὃ ὃν ὑκ ἵν ᾧ δ 

ταῖς ἀτόμοις ὁ ἐσίαις, ἕξιν ὅ ὅμως τινὰ τὼ ἐξ ὧν ἐσύ: ὰ δὲ “καθ᾿ τὴν κίνησιν ἢ τὴν ςαῦσιν καὶ ὃ ταὐὲν αὶ ἘΡΗΝ ἐν ἸΣοφιςῇ τῦ ὄντος 

ὯΣ 

δ ἄμφω καὶ ἑκάτερον ἡ “ὃ ἐκ τύτων λεγέδϊω," πὰ καθόλι “ὃ ἐκ (5 ἕτερα εἶναί ( φησὶ, τὸ δὲ ἐκ ὃν δὲν ὀκέτι συγχωρεῖν" ΚΝ τὰ 
τῶν βερῶν συγκείμενον, τῶτο ἴςω ᾧ λεγέσψω δι ἐπὶ ὺ τὰ μέρη ἕτερα τῷ ὄντος, κἀν μὴ ὄντα ἢ, ἀλλ᾽ ὁ ὅμως εἶναι φησί, Σ: ταῦτα 
ἄμφω, ἑκάτερον, εἰ τὰ μέρη συμβεβηκότα, ὺ ἃ ὅλον. ἢ ὁ μὴ ὃν ὴ ἦν εἰσάγεις δ μ ὁ ὁ Κ΄ Ἀλέξανδρός φησιν. αὐὸν ὁ καὶ εἰ ἐκ ἐν 

μᾶλλον ἀνάπαλιν, ὅτι ᾧ τὰ μέρη λεγέϑω τῦτο ὅπερ ὺ ἃ ἐκ συγχωρεῖν, πᾶντα δὲ ἐν εἶναι μπριέτι. σνγχωρεῖν, “ἶκα τῶν 

τῶν μερῶν" ὃ δὲ ἐκ τῶν μερῶν σία ἦν ἢ ὅπερ ὃν ᾧ ὑδενὶ πάντων μὴ μένον ὸ ὄν, ἀλλὰ ὁ ὃ μὴ ὃ ὄν... ὁ δὲ Πορφύριος ὃν 
συμβεβηκὸς ὄν" ἡ τὰ μέρη βρὲ: ὑσίαι ὼ ὅπερ ὄντα ἡ κα ἀν 29 Πλάτωνα φησι ὺ οἱ μὴ ὃν λέγειν εἶναι, ὅτω. μότοι εἶναι ὡς μὴ 

βηκότα. γράφεϊ δὲ “ὃ καθ᾽ ὃ ἄμφυ, καὶ Ἶ ἑκάτερον, ἢ ὃ ἐκ ὄν... ἀλλὰ πρὸς “᾿Αλέξανδρον ἀρκεῖ τὴν Πλάτωνος παραθένᾳ 
τότων λογω," συτέρ καθ᾽ ὃ ἂν λέγη ἢ ἑκάτερον ἤγυν ἕκα- ῥῆσιν, ἧς αὐὸὺς ᾿Αλέξανδρος ἐμνημόνευσε, δεικνῦσαν “μαι σα- 

ξον τῶν μερῶν, κτ' τύτυ καὶ ὃ, ὸ ἐκ τῶν μερῶν λεγέϑω. τύτῳ δὲ φῶς ὡς ὁ Πλάτων αὶ “α ἁπλῶς μὴ ὃν ἀλλὰ ὸ Ἰ μὴ ὃν πριρ 
ἂν εἴη ἐκόλυθον ὰ “ἢ ὁ ἄνθρωπος ἂν εἴη τῶν συμβεβηκότων ἔχει δὲ ἡ ῥῆσις ὧδε... ὁ δέ γε Πορφύριος ὅτι β αὶ ἃ ἁπλῶς μὴ 
ἑτέρῳ" ὧν μεταξὺ Ξαρίλεβε ἃ “ἀλλὰ ὁ ὅ ὅπερ ὃν ἔςω μηδενὶ 25 ἐν ὁ Πλάτων εἰσάγει καλῶς ἐθεάσατο, ὅ ὅτι δὲ μὴ ὃν ὃ γενγὲν ἦν 
συμβεβηρίς" ἐν τύτοις δὲ ἡ ὺ τῦτο προυϑετέον, ὅτι “ὁ δικιρίμενον ἐν “Σοφιςῇ φησὶ παραδιδόναι, περὶ ὃ λέγει ἐν Τιμαίῳ “ ὃ τί ὃ 

γῦν ὅπερ ὃν ὅτε ὡς Ὑώος ὅτε ὡς εἶδος διαιρεῖ, δῆλον ἐκ τὀ γινόμενον . ἂν δὲ ὑδέποτε;" τῦτο ἐπιζάσεως ἄξιον εἶναί μαι 
τὸν ἄνθρωπον ἐκ εἰς τὸς ἀτόμος. ἀλλ᾽ εἰς “ὃν ὁρισμὸν διελεῖν. ἰὰά. δοκεῖ... “ὃν δὲ δεύτερον λόγον “ἐν ἐκ τῆς διχοτομίας τὸ Ζήνωνος 
428... εἶναί φησιν ὁ ̓Αλέξανδρος, λέγοντος ὡς εἰ ἱ μέγεθος ἔχοι "ὃ ὃν ἢ 

126. ᾿ δείξας ὅτι ἀδύνατον τὰ μέρη τῷ ν ὁρισμῦ αὐτῷ ἐκείνῳ φυμ 5 30 διαιροῖτο, πολλὰ ἃ ὃν ἢ ὀκέτι ἐν ἔσεςχ, κα ἡ διὰ τύτυ δεικνύντος 
βεβηκέναι ὅ ὁ ὁρισμές, βυλεῦ δεῖξαι ὅτι ἐδὲ ΕΝ δυνατὸν αὐτὰ ὅτι μηδὲν τῶν ὄντων ἐςὶ “ὃ ἕν. περὶ δὲ τῇ λόγυ τύτυ ἡ) διὰ τῶν 

συμβεβηκέναι. εἰ γάρ, φησί͵, τὰ μέρη τῷ ὁριτμῶ μή εἰσιν ἐσίαι ἔμπροδεν εἰρηκέναι φησὶ “ὃν ᾿Αριςοτέλην, ἐν οἷς ἔλφγεν “ἐθορυ- 

(τὗτο ἢ) σημαίνει ὃ “ὃ μὴ ἔςιν ἑκάτερον ὅπερ ὄν τι), συμβέβηκε βῶντο δὲ ἢ οἱ ὕςερον τῶν ἀρχαίων" (ρ. 185 ὁ 26). ὃ ἢ τὴν 
δ᾽ εἰ ἐν ἄλλῳ τινί, ἐπειδὴ ᾧ τὰ μέρη ὑπάρχει, τύτῳ ἢ “ὁ ὅλον, λύσιν παρέθετο διὼ τῇ “ὥσπερ ἐκ ἐνδεχόμενον ἣν ᾧ πολλὰ ταὐὸν 
ᾧ ὃ ὅλον συμβεβηκὸς ἂν εἴη ἑτέρῳ, ὥς: ὁ ἄνθρωπος ἡ ἁπλῶς ἡ 35 εἶναι, μὴ τὰ ἀντικείμενα δέ. ἕςι δὲ “ὃ ὃν αὶ ἐν δυνάμει ὶ ἐντε- 

ἐσία τῶν συμβεβηκότων τινὶ ἔςαι. ὅπερ ἄτοπον ᾧ ἀδύνατον τὴν λεχείᾳ" (ρ. 186 « 1). τύτῳ δὲ τῷ λόγῳ φησὶ τῷ περὶ τὰς δὶ- 
ὁσίαν συμβεβηκὸς εἶναι. Ῥμῆορ. ὄ Ῥ' 14. χοτομίας ἐνδῶναι ΞΞενοχράτη ὃν Χαλκηδόνιον δεξάμενον ἕ ὺ γᾶν 

18: ἐὰν δὲ ἔχη ἡ ἡ γραφὴ ὁ“ ὁκαίτερον," ὅτως ἐξηγητέον. ἢ ὃ διαιρεῖν πολλὰ εἶναι (ἃ μέρος ἕτερον εἶναι τῷ ὅλ), ὶ διὲ 

3. καϑ᾽ ἄμφω ὦ ἅμα τὰ μέρη κατηγορεῖ κα ἡ ἑκάτερον ἰδίᾳ, κατη- μὴ ἐὐμεεῖ ταὐὴ ἕν τε ἅμα ἡ πολλὰ εἶναι, διὰ “ὁ μὴ συνάλη- 
Ὑρρηθήσεῇ καὶ ἢ “ὃ ὅλον “ὃ ἐκ τύτων συγκείμενον. ἐὰν δὲ ἢ ἢ ἡ Ὑραφὴ 4 θεύεςν, τὴν ἀντίφασιν, Ἄρατε συγχωρεῖν πᾶν ᾿μέγεθος διαρεὺν 

αὶ καθόλυ,᾽ ὅτω εὐὐρ ὼ καθολικῷ λόγῳ ἄμφω ἐπὶ τῷ αὐτῷ εἶναι δὴ μέρος ἔχειν" εἶναι γάρ τινας ἐτόμυς Ὑραμιμάίς, ὧν 

{τὰς ἡ ὃ τὰ μέρη, ἐπὶ τύτυ ἢ “ὃ ὅλον, ἢ ἴμκαλιν, ἐκέτι ἀληθεψεοχ, ὲ πολλὰς ταύτας εἶναι. ὕτω δ ᾧετο τὴν τὸ 

ΟΕ ἀδιαιρέτων ἄρα “ὃ πᾶν." τῶτο ᾿ὐδῥη: ἐξηγητέον. ἢ 5 ἐξ ἑνὸς εὑρίσκειν φύσιν, ἡ φεῖεν τὴν ἀντίφασιν, διὰ τὸ μήτε ὃ 

ἀδιωρέτων, τυτέςιν ἐκ σημείων. .. ἣ ὅν ὕτως ὰ “ἐξ ἐδιαιρέ- διαιρεὲν ἐν εἶναι ἀλλὰ πολλαί, μήτε τὰς ἀτόμυς γραμμαὶ; πολλὰ 
των, ἢ “ἐξ ἀδιαιρέτων" ἀντὶ τῷ ἐξ ἀσιῶν... ὼ ἐπίτηδες ὕτως 45 ἀλλ᾽ ἐν μόνον. ταῦτα τῶ ᾿Αλεξανδρυ λέγοντος, ἐφιςεῴειν ἄξιον 

εἶπε “ὃ πᾶν αὶ καὶ ὃ ὄν, πληκτικώτερον πσιῶν “ὃ πᾶν, ἐπειδὴ ἐκ διω- πρῶτον εἰ Ζήνωνος οἰκεῖον τῦτο, ὃ μηδὲν τῶν ὄντων λέγειν 
».Δ - ΒΡ , ἢ ν Υ ΄ ῃ , »- , λ ρισμένων ἐςὶ ποσῶν. “ὃ ἦν πᾶν, φησίν, ὅπερ ἔφη ἣν εἶναι, ὁ ὕτως “ὃ ἕν, ὅς γε τὐναντίον πολλὰ γέγραφεν ἐπιχειρήματε, ὸ πολλὰ 

ἐκ πλειόνων ἐσιῶν ἕςαι, ἢ ἐκέτι ἐν ἂν εἴη ἀλλὰ πολλά. ἰὰᾷ. '1θ. εἶναι ἀναιρῶν, ἵνα διὰ τῆς τῶν πολλῶν ἀναιρέσευς “ὃ ἣν εἶναι 
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πάντα βεβαιωθή, ὅπερ ἡ ὁ Παρμενίδης ἐβύλετο. ἔπειτα ἔδει 
τὴν χρείαν ἐπεν τῆς μνήμης τῷ Ζήφωνος λόγυ ἡ τῶν μάτην ἐν- 
δεδωκότων αὐτῷ... ἀλλ᾽ ἔοικεν ἀπὸ τῶν Εὐδήμω λόγων ὃ 

ΕΙΣ ΤΟ ἃ ΤῊΣ 

τῦτο δειενύντος ὅτι μηδὲν τῶν ὄντων ἐςὶ “ἃ ἕν, ἐνέδωκε τῷ λόγῳ 
τύτῳ Ἰενοκράτης ὁ Χαλκηδόνιος. εοἀ. γαι. 1028. 

ὅτι ἐκ ἀνάγκη τῷ συλλογισμῷ τῷ Παρμενίδν ἔπε ὃ μλιδ 1874 

᾿Αλέξανδρος δόξαν περὶ τῷ Ζήνωνος λαβεῖν υἰς ἀναιρῦντος ὸ ἕν: ἑἶναι ὃ μὴ ὃν, διὰ τύτων κοεασετυνξες σὸν ὅν δέ σύνδεσμον δ 

λέγει ΟῚ ἁ Εὔδημος ἐν τοῖς “ἀν σθηιοτες ὼ ταῦτα ἐὑχὶ “ὃ ἐν 5 ἀντὶ τῷ γάρ ἐπακύσομεν. Ευβόβεο Ῥ' 1. 

ἐναιρῶν ὁ ὁ Ζήνων λέγει, ἀλλ᾽ ὅτι εἰ μέγεϑος ἌΝΩ ἔχει τῶν πολ- τῶν ἣν πέδῳ δύο τρόπυς εἶναί ἐφι τῆς ἐξ ὃ ὅ τῶν ὄντων 1814 

λῶν αὶ ἐπείρων, δὲν ἔςαι ἀκριβῶς ἕν διὰ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον τομήν. Ὑϑεεείς, πάντες ᾿ὶ γ σωματυιόν τι “ὃ ἣν ὑποτίδινο τῶτο, ἀλλ ἿΣ 

δεῖ δὲ ἣν εἶναι, ὃ δείκνυσι, προδείξας ὅτι ἐδὲν ἔχει μέγεθος, ἐκ οἱ ἅ' ἵν τι τῶν τριῶν ςοιχείων, ὥσπερ Θαλῆς καὶ Ἵππων “ὁ ὕδωρ, 

τὸ ἕκαςζον τῶν πολλῶν ἑαυτῷ ταὐδν εἶναι αὶ ἕν. ἡ ὁ Θεμίςιος ᾿Αναξιμένης δὲ ᾧ Διογένης “ὃν ἀέρα, Ἡράκλειτος δὲ ἢ Ἵππασος 
δὲ “ὃν Ζήγωνος λόγον ἕν εἶναι “ὃ ὃν κατασκευάζειν φησὶν ἐκ τῦ 10 “ὃ πῦρ (τὴν ὃὲ γῆν ὑδεὶς ἠξίωσεν ὑποθέονς μόνην διὰ “ὃ δυσαλ- 

συνεχὲς ὁ αὐὸὺ εἶναι ἢὶ ἀδιαίρετον" εἰ γ5 διαιροῖτο, φησίν, ὑδὲν 
ἴςαι ἀκρβῶς ἣν διὰ τὴν ἐπ᾿ ἄπειρον τομὴν τῶν σωμάτων. ἔοικε 
δὲ μᾶλλον ὁ Ζήνων λέγειν ὡς ἐδὲ πολλὰ ἔξαι. ὁ μέντοι ἸΙορ- 
ᾧφυύριος ἡ ἐν ἐκ τῆς διχοτομίας λόγον Παρμενίδη φησὶν εἶναι, ἐν 

λοίωτον), τινὲς δὲ ἄλλο τι τῶν τριῶν ὑπέθεντο, ὅ ἐςι πυρὸς 

πυκνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον, ἣ ὡς ἐν ἄλλοις φησίν, ἀέρος ὦ 
πυκνότερον ὕδατος δὲ λεπτότερον. ὺ ὁ ὁ ἃ Κὶ ̓Αλέξανδρος᾿ Αναξί- 

μανδρον οἴεἶ “ἐν ἄλλην τινὰ φύσιν σώματος παρὰ τὰ ςοιχεῖα τὴν 

ἃ ὃν ἐκ ταύτης πειρωμένυ δεικνύναι. γράφει δὲ ὕτως. «. ἐφι- 15 ἀρχὴν ὑποθέμενον, ὁ μέντοι Πορφύριος, ὡς τῷ ᾿Αριςοτέλως ἀντι» 
ςάνειν δὲ ἄξιον εἰ Ππαρμενίδυ ἡ μὴ Ζήνωνός ἐςιν ὁ λόγος, ὡς ἢ 

τῷ ᾿Αλεξανδρῳ δοκεῖ, τε )) ἐν τοῖς ἸΠαρμενιδείοις ἔπεσι λέγε- 
ταί τὶ τοιῶτον, ᾧ ἡ πλείςη ἱορία τὴν ἐκ τῆς διχοτομίας ἀπορίαν 

εἰς ὃν Ζήνωνα ἀναπέμπει. ἢ δὴ κὶ Ὁ ἐν τοῖς περὶ χνήσεως λόγοις 

διαιρῶντος τὸς σῶμα “ὃ ὑποκείμενον ἀδιόριςον ποιήσαντας πρὸς 

τὸς ἢ τῶν τριῶν τι ςοιχείων ἣν ἢ ἄλλο τι “ὃ μεταξὺ πυρὸς ᾧ 
ἀέρος, σῶμα κὶ ὁ ὑποκείμενον ἀδιορίςως ̓ Αναξίμανδρον μγω 
φησὶν ἄπειρον, ΓΙ διορίσαντα τ εἶδος, εἴτε πῦρ εἴτε ὕδωρ εἴτε ἀήρ, 

ὡς Ζήνωνος ἀπομνημονευεῇ. ὼ τί δεῖ πολλὰ λέγειν, ὅ᾽ ὅτε ὼ ἐν 20 ὁ δὲ μεταξὺ ὴ αὐτός, ὥσπερ ἢ Νικόλαος ὁ ὃ Δαμασκηνός, εἰς Διογέ- 

αὐτῷ φέρεῦ τῷ τῷ Ζήνωνος συγγράμματι; ϑῖαμ!. αὶ 29.. »» ἐν ᾿Απολλωνιάίτην ἀνέπεμψεν. αὐλόν δέ πὰ δοκεῖ 
τύτῳ μώτοι τῷ λόγῳ ἢ προσέτι γε Ζήνωνος, ὃς ἐκ τῷ χτ' τὴν λέξιν μὴ ὡς ἀντιδιηρημένυ τῷ σώματος πρὸς τὰ ςοιχεῖα 

συνεχές τε εἶναι ᾧὶ ἀδιαίρετον ἣν εἶναι “ὃ ὃν κλτσκεύεζε, λέγων ὺ ὰ μεταξὺ ἀκύέειν, ἀλλ' ὡς διαιρυμένυ μᾶλλον εἴς τε τὰ δια ὴ 

ὡς εἰ διαιρεῖ, ἐδὲ ἔςαι ἀκριβῶς ἕν διὰ τὴν ἐπ᾿ ἄπειρον τομὴν ὁ μεταξύ. σῶμα δὲ ὁ ὑποκείμενόν φησιν ἣ τῶν τριῶν τι ἢ ἄλλο, 
τῶν σωμάτων, Ν ἐνέδοσαν τις ἤδη ἢ ὑπεχώρησαν" λύειν γ 25 ὁ ἐςι πυρὸς β πυκνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον, .. λέγει δὲ ὁ 

αὐτὲς ἐπεχείρυν ἐκ αὐτὸς ἐ ἐκεῦνε πονντες, ἀλλὰ ἕτερα εἰσαγον- ᾿Αλέξανδρος ὅτι Ψ' Πλάτωνα πάντων ἀρχὴ κα ἢ αὐτῶν τῶν ἰδεῶν 
τες ἀπορώτερα, ἸΞϊενοκραάτης Κὶ πρὸς τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον τομὴν τὰς 
ἀτέμως γραμμάς, ἵνα φεύγη ταὐὸν ἕν τε ᾧ πολλὰ λέγειν... 

Πλάτων δὲ ὃ παρὰ ὃ ὃν ἐκ ὃν εἶναι διδύς, “ὃ πρότερον. λῆμμα τῷ 
Περμενιδείω λόγω, ἀλλὰ καὶ ἐν εἶναι “ὃ ὃν συγχωρῶν, ὅπερ ᾧετο ὁ φ 
λόγος συνάγειν, ἀκέτι τὰ πάντα ἣν εἶναι συνωμολόγει" εἶναι δ 

ἕφασκέ πως ᾧ “ὁ μὴ ὄν" “ὁ Κ' 5 ἔντως ὃν ἀπέφαινε τὴν ἰδέαν, 

τὴν δὲ ἄμορφον ἢ πρώτην ὕλην εἶναι μέν, μηδὲν δὲ τῶ ὄντος 
εἶνιι" συγκεῖονχ, ) ὃ ὃν πάλιν ἔκ τε τῷ ὄντος, ὃ ἢ ἐν εἶναι ἐδίδυ, 

κως τῷ μὴ ὄντος, ὃ τὴν ὕλην ὑπελάμβανεν. Ὑπειηίϑε. ἢ, 18. 
“ἔνιοι δέ οἷον ὁ Πλάτων ἢ ὁ "Ξενοκράτης συνεχυύρησαν, 

φητίν, ὡς ἀληθεῖς ἀμφοτέρυς τὸς λόγυς, Πλάτων ἡ ἐν τῷ πὰς 
μείδυ, Ξενοκράτης κα Ὄ ὃν τὸ Ζέήψωνος. Πλάτων δὺ ὃ παρὰ ὃ ὃν 

ἐκ Ἶν ἀληθὲς ἔλεγεν εἶναι" κίνησις ἡ) ᾧ ςέσις ᾧ ταὐτότης ἢ ἕτε- 

τό τε ἵν ἐςι ἡ ἡ ἀόριςος δυάς, ἣν μέγα ᾧ μικρὸν ἔλεγεν, ὡς ᾧ 

ἐν τοῖς περὶ τ᾿ Α,γαθῶ ᾿Αριςοτέλης μνημονεύει. λάβοι δὲ ἄν τις 

αὶ παρὰ Σπευσίππυ ἢ παρὰ ἸΞενοκράτως ἡ τῶν ἄλλων, οἱ παρε- 
γένοντο ἐν τῇ περὶ τἀγαθῷ τὸ Πλάτωνος ἀκροάσει" πάντες “ὃ 

συνέγραψαν ἡ διεσμίσαντο τὴν δόξαν αὐτῶ. δίπιρ!. ἢ, 82. 
ἕτεροι δὲ τῶν ςοιχείων Κα ὑδέν, ἄλλο δέ, ὃ πυρὸς ' πυκνό- 

τερον ἀέρος δὲ λεπτότερον, ὡς ᾿Αναξίμανδρος. ὅτος δὲ ὑκέτι 
ἀλλοιώσει χρὴ πρὸς τὴν γένεσιν τῶν ἐφεξῆς, ἀλλ᾽ ἐκκρίνε)αί 

35 φησιν ἐξ ἀπείρυ τῷ ςοιχείν τὰς ἐναντιότητας ἐνυπαρχύίσας ὥσπερ 

γε ᾧ οἱ πολλὰς ὑποθέμενοι τάς ἀρχαίς, ἕν δὲ αἴτιον “ὃ ποιητικόν, 
᾿Αναξαγόρας τε ἡ Ἐμπεδοκλῆς. ὙΒεπρΐεεξ. ἢ. 18. 

δεῖ προσυπακῶσαι ὡς οἱ φυσικοὶ λέγυσιν ἂν εἶναι “ὃ ὄν καὶ 
κοινῷ γάρ, ἐν εἶναι “ὃ ὄν... δεῖ μικρὸν μεταρρυθμίσαι τὴν λέξιν, 

ρότς αὶ ἡ ἀνείδεος ὕλη ὐκ ὄντα " αὶ μὴν τὰ ἐκ ὄντα ἐδέν" εἰσὶ γδ 40 ἵνα τὴν ἀκόλωθον ἀνταπόδοσιν ἴδωμεν. ὕτως ὧν ὑπερβιβας ἐον τὴν 
τὰ ἐρημία, εἰ ὺ ἐκ ὄντα εἰσί, ᾿Ξενοκράτης δὲ τῷ Ζήνωνος λόγον 
ἐπεδίχετο ὸ κυρίως ἔν, εἰ ἢ μέγεθος ἔχει, ἀδιαίρετον εἶναι λέ- 

ἵστο εἶναι γδ καί τινα μεγέθη διὰ σμικρότητα ἀδιαίρετα.., εἰ δ 

Οὴ δοθεὶς, φησὶ ἸΞενοκράτης, πᾶν μέγεθος διαιρεὲν εἶναι, “ὃ αὐὸ 

λέξν" ὡς δὲ οἱ φυσικοὶ λέγυσι, δυο τρόποι εἰσίν » ἣν γ5 ποιήσαν- 
τες ΟῚ ὄν, σῶμ ὰ ὑπδξεμάην ὼ τὰ ἑξῆς τὰ ὲ ἄλλα ̓ γονώσο, οἱ 

Εὶ πυκνότητι ἢ μανότητι, οἱ δὲ ἐκ τῦ ἑνὸς ἐνώσας τὰς ἐναντιότη- 
τας ἐκκρίνεοχ, λέγυσι. “ὃ δὲ “ὡς οἱ φυσικοὶ λέγεσιν" ἐκ σι 

ἐν αὶ πολλὰ ἔςαι. καίτοι ἡ ὅτως ἀντίφασις γίνεῦ, εἰ ἔςι μέγεθος 45 καθόλυ Ψ' πάντων τῶν φυσικῶν" δῆλον ἡ) ὅτι ὡς οἱ φυσικοὶ οἱ 

ἀϑιβίρὐτὸν ἕςαι ὃ μέγεθος ἀμέγεθες. «οἀ, Ἀεβ. Ρατ. 1947. 

“τῷ ἃ ἐκ τῆς διχοτομίας." τῇ Ζήνωνος λέγοντος ὡς εἰ μέ 

δ γεθος ἔχοι ὲ ὃν ὶ διαιροῖτο, πολλὼ “ὁ ὃν ἢ ὑχ͵ ἕν τι ἔσεοχ,, αὶ διὰ 

ἣν εἶναι τὴν ὑϑοκελενεν ὕλην ὑποτιθέμενοι. ὶ πρὸς τῶτο δὲ τὴν 
ιἀνταπέδοσιν ἐπάγει λέγων “ὅτι δὲ ἕν ᾧ πολλά, ταῦτα δέ ἐςιν 

ἐναντία." ΡΒΙΟΡ. ς Ρ. 8. 
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4874 τινὶς δὲ ἀέρος (ἐκὺς ) τῶν. τρῶν ὑπέθεντο ὅ ἐφι πυρὸς ἢ ἅἶπυ- ἁπαξάπαντα τιὰ ἐναντία, ὥσπερ ἡ πᾶσαι αἱ διαφοραί, ὼὶ διὰ 
314. μνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον, ἢ ὡς ἐν ἄλλοις, ἀέρος ὶ πυκνότερον τῶτο μᾶλλον τῇ ̓Αναξαγόρυ δόξη προσήκει μῖλ τῦ ἄρθρυ λεγόμε- 

ὕδατος δὲ λεπτότερον. καὶ οἷον τῶτον ᾿Αναξίμανδρον εἶναι... νὸν “ὃ τἀναντία. ἢ ἄρα ἡ ἐν τοῖς ςοιχείοις πάντα τὰ ἐναντία, 
Πλάτων δὲ τὰ δύο “ἃ μικρὸν ἡ “ὃ μέγα ὕλην ὑποκείμενον, διὸ Ὁ εἴπερ ἀρχαὶ τὰ ςοιχεῖα, ἀλλ᾽ καὶ προσεχῶς πάντα, ὡς ἐπὶ τῶν 

διναδα τὴν ὕλην φησί, “ὁ εἶδος δὲ ἕν. μικρὸν δὲ ἢ μέγα τὴν ὕλην 5 ἐμδαμερειῶχ δἰαιρί. [. 38. 
φησὶ παρ᾽ ὅσον μικρὸν μέν ἐφιν ὡς ἀνείδεος ᾧ ἀσώματος ᾧὶ ἐμε- αὶ ἐν τύτῳ τὴν πλάτωρς εὐγνωμοσύνην ὁ ̓ Αριφοτέλης ὥν ες 
γέθης, ὡς δὲ πανὸς ὄγκυ ἡ πάσης διαςάσεως αἰτία μέγα. εοά. λῶν βλῶ μὴ ὡς πάντη ἄλογα λέγοντας παλαιὸς ἢ κλεινιὶς ἄν ἄν- Ὅ- 
Ἀερ. 1947. δρας εἰσάγειν, μηδὲ ἐρήμην ἘαΡΑΡΊΦΙΣ ἐμθδνς περορᾶν, ἀλλὰ 

ὁ Πλάτων ἔλεγε τὴν ὕλην μέγα καὶ ὺ μικρόν, μι μοιρὰν ἕ: ἢ ὡς λογισμὸς ἐκτίθεολαί τινας καθ᾽ ὃς ἐπὶ τὸς ἀπεμφαίνειν δοκύσας 
ἀσώματον ὺ ἀμεγέθη, μεγάλην δὲ ὡς πανὸς ὄγκυ ἢ ἘΚΤῚΡ δια- 10 δόξας προήχθησαν. .. ἃ δὲ "ἢ ὃ γίνεθχ, τοιόνδε καθέξηκεν ἀλ- 

φάσεως αἰτίαν. “ὁ ἢ ταῦτα ποιεῖ ὕλην." ὁ Πλάτων τὴν ὑπερο- λοιθοχ," ὡς πρὸς ̓ Αναξαγόραν ὁ ̓Αλέξανδρος εἰρηο)αί ὅγσι, διότι 
χὴν ἡ τὴν ἔλλειψιν μέγα κα ὴὸ μιαρὸν ὠνόμαζεν" Ἷ ἡ δι ὕλη τῷ με- ἢ ἐν τῇ πρὶ ΤΓενέσεως (1 1) ἐμέμψατο τῷ ̓ Αναξαγόμῃ ὦ ὡς τὴν 

γάλῳ ἢ τῷ μικρῷ, ἥτοι τῇ μανώσει ἢὶ τῇ πυκνώσει ἢ τὴ ὑπεροχῇ σύγκρισιν κα ᾧὶ τὴν διάκρισιν, καθ᾽ ἃς “λέγει γίνε, τὰ τόμενα, 
ἢ τῇ ἐλλείψει, ὁ καθολικωΐτερον,, μὶ τῶ ἑνός, ὅ ἐσι ὸ εἶδος, τὰ ἀλλοίωσιν καλέσαντι, λέγων “καίτοι ᾿Αναξαγόρας γε τὴν οἰκείαν 
ταχεῖα ποιεῖ ᾧ Πλάτωνα, ἐξ ὧν τὰ ἄλλα πάντα τὰ ὁ φυσικώ. 45 φωνὴν ἠγνόησεν." ΜΝ γῶν ες ἂ γίνε, ἡ “ὁ ἀπόλλυνχ τοιόνδε 

ἢ συνάδει Ψ' ταῦτα τῷ ̓ Αριςοτέλει ἀρχὰς τῶν φυσικῶν εἰπόντι καθέςηκεν ἀλλοιϑοχζ, " αὶ ἡ) οἰκείῳ ὀνόματι τῷ τῆς ἀλλοιώσιως κῷ 
τὸ ὥτ αὶ ὃ εἶδος. εοά. ναὶ. 1028. εἴ. ϑ περί. [. 32 ὁ. τῆς συγκρίσεως ἐχρήσατο. Πορφύριος δὲ ἢ Δ “ἦν ὁ ἐμῦ στάντα 

4874 ὺΡ̓ ̓Αναξωγόρας τὰς ὁμοιομερείας , τ νεῦσε μεναι ἃ ἀρχὰς χρήματα" εἰς ̓ Αναξαγόραν᾽ ἀναπέμπει, “ὃ δὲ “με ὦ εἶναι ὁ ἀλ- 
Ξ: μμμιας ἀπείρυς ἔλεγε ταύτας, ᾧ “ὃ ποιητικὸν δὲ αἴτιον ἕν ἔλεγα λοιδο" εἰς ᾿Αναξιμένην, τὴν δὲ σύγκρισίν τε ᾧ διάκρισιν εἰς Δη- 

εἶναι, “ὃν διακρίνοντα νῶν" ᾿Εμπεδοκλῆς δὲ πλείως ν᾿ ὁ ὑποκεί- 20 μόκριτόν τε αὶ Ἐμπεδοκλέα. σαφῶς δὲ ̓ Αναξαγόρας ἐν πρώτῳ 
μενον ἀρχὰς ἔθετο, τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα, ἣν δὲ τὴν φιλίαν ᾧ ὃ τῶν Φυσικῶν “ὁ γίνεω, ἡ “ὁ ἀπόλλυωκ, συγκρίνενχ, ᾧ διακρίνεοςς 
νεῖχος, ὅτι παρὰ μέρος ἑκάτερον αὐτῶν ἐπικρατεῖ ἢ ποιεῖ, ἢ ἐχ λέγει, γράφων ὕτως. ἰά. ἢ, 84 ὃ. . 

ἅμα ἄμφω" ἀεὶ γδ αὐτῷ ὅτως ἕν ὃ ποιῶν γίνεδ. ἢ ἐχὶ ὃ ποιη- καίτοι γε ᾿Αναξαγόρας ἀλλοιίῶεχ, ὰ Ὑίνεν, λέγε ἀλλ᾽ ἐκ 

τυκὸν αὐτὸς ἣν λέγειν ῥητέον, ἀλλ᾽ αὐὸ “ὦ μῖγμα, ὃ ὃ ἦν αὶ τῶν τὐθν βάτον δῆλός ἐςιν ὶ γινώσκων τὴν οἰκείαν φωνήν" τὴν 
᾿Αναξαγόραν ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν ἀπείρων δ πλήθει μευγμίον, 25 σύγκρισιν ἀλλοίωσιν ὀνομάζει. Ὑβεπικίσὶ. ἔ, 18. 
κ δὲ δὲ Ἐλπδικλενέ ἐκ τῶν τεσσάρων ςοιχείων, ποτὲ τυγΑῤονς πρὸς δὴ τὰ τοιαῦτα τῦ δ᾿Αναξαγέρυ ἐξωμᾶτα ὅπη ἐδ 137) 

μένων ὑπὸ τῆς φιλίας ποτὲ δὲ διακρινομένων ὑπὸ τῷ νείκυς, ὺ ᾿Αβεύτέλης πρώτον πρὸς ὰ ἀπείρυς εἶναι τὼς ἀρχὰς ἀ ᾿ἀππεριβε: 1: 

πουίντων τόνδε “ὃν κόσμον. ᾧ Θε Θεόφραφος δὲ ἐν ᾿Αναξαγόραν εἰς ἩΡῚ ὴ δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἂν εἴη, ὥς Φησι Πορφύριος, Ἂ πρὸς Δεύκιτε - Ἰκεοιά ἄγχα,, 

ὃν ᾿Αναξίμανδρον ἀμομεν, ἢ ὅτως ἐκλαμιβάνει τὰ ὑπὸ τὸ πον ὺ Δημόκριτον ὦ Μητρόδερον καὶ ἢ πρὸς ἅπαντας τὸς ἄ “πεῖρα, τὰ : 
᾿Αναξαγόρυ λεγόμενα ὡς δυναῶχκ μίαν αὐὲν φύσιν λέγειν “ὃ 30 φοιχεῖα λέγιντας. διττῷ δὲ ὄ ἔντος τῷ ἀπείρυ, ἢ χὰ ποσὸν ἢ 
ὑποκείμενον. γράφει δὲ ὅ ὑτξ ἐν τῇ Φυσικὴ Ἱςορίᾳ. .. διε ἃ ποιόν, ἢ τῷ ναὶ ἃ ποσὸν ἣ κ πλῆθος ἣ κ᾿ μέγεθος, κ᾿ δ πλῆῶς 

ρύσι δὲ ἐκείνων ' τῶν μίαν μόνην λεγόντων τῷ αὐτοὶ μίαν ὶ' ἄπειρα τὰ ςοιχεῖα οἱ εἰρημένοι φασὶ πάντες, κ᾿ μέγεθος δὲ οἱ 

1374 
11. 

πολλὰς λόγειν, ἀλλήλων δὲ πρῶτον β τῷ ἐν ̓ Αναξαγόραν λέγειν 

ἅπαξ γενόμενον. ὃν κόσμον ἐκ τῷ Σ μίγματος διαμένειν λοιπὸν ὑπὸ 

περὶ Λεύκιππον ὺ Ἀἠβονμιτῶ ἃ κενὸν ἄπειρον εἶναι λέγοντες, 

κατ᾽ εἶδος δὲ ἀπείρους τὰς ὁμοιομερείας ᾿Αναξαγόρας ϑόχεῖ Κέγεῖς 

τῷ νὰ Ἰϑιού τος διοικόμενάν τε ὺ δακρνθάεης. ἣν δὲ Ἐμπεδο- 35 εἴγε ἕτερόν φησιν ἐδέν ἐςιν ὅμοιον ὠδενὶ ἑτέρῳ ἀπείρων ὄντων. 
κλέα παρὰ μέρος ἀεὶ Ψ' περιόδως τινὰς ποτὰ ΠῚ σύγκρισιν τῶν δίπιρὶ. (. 35. 
τεσσάρων ςοιχείων ὑπὸ τῆς φιλίας Ὑρανν ὑποτίθενχ,. ποτὲ δὲ. 
διάκρισιν ὑπὸ τὸ ἀιδές, ἔπειτα δὲ τῷ τὰ πολλὰ ἐξ ὧν Δ πᾶν κροτάτυ σμικρότερα ἔλεγεν εἶναι αὶ τὸ μεγίςυ μεῖζον ἐν ταῖς φ- 
ον αὶ ᾿Αναξαγόραν ἄπειρα ὑποτίθεῶχ, τὰς ὁμοιομερείας, “ὃ ἐν δὲ χαῖς. λέγει ἦν ̓Αριφοτέλης δι’ ὑποθετιχῶ συλλογισμῦ ὗ ὑτίρι εἰ 

ει τεδοκμς πεπερασμένα" τέσσαρα δ τὰ καλύίμενα ςοιχεῖα. 40 τὰ μόρια ὅλυ τινὸς ἐνδέχεῦ ὁπηλικαῶν εἶναι χα μέγεθος ἢ χτ' 
ἢ ἐν αὶ ὁμοιομερείας, ἐν δὲ ςοιχεῖα. ἡ) τἀναντία δὲ προσέθηκεν σμικρότητα, ἢ αὐὰ “ὁ ὅλον ἐνδέχεἢ ὁπηλικονῶν εἶναι κῷ' μέγιθος 
ἐπὶ ̓ Αναξαγόρυ, ᾧ σιν" ̓Αλέξανδρος, διότι αἱ ἐναντιώσεις ἐν ταῖς αὶ »Ὅὶ σμικρότητα. ςοά. Ἀερ. 1947. 

ὁμοιομερείαις εἰσῶ, ὥσπερ αἱ διαφοραὶ πᾶσαι. διό, φησί, ὁ ὁ εἰπόντος τῷ ᾿Αναξαγόρυ ὅτι ὅτε τὸ σμικρῶ ἐςὶ τώλαζιςον 
ἐπάνω ῥηθὲν ὃ “ἢ ἡ ἐναντίας (ς. 2) ἐπὶ τῆς ̓Αναξαγέρυ δόξης ἀλλὰ “ὃ ἔλασσον 4ε; ὅτε “ὃ μέγιςον, ὡς ὃ αὐτὴ ἡ λέϊιις τῷ 
ἀκυςέον μᾶλλον. ᾿λήτι δὲ ὺ ἐν τοῖς φοιχείοις, εἰσὶν ἐναντωύσειρ, 45 ᾿Αναξαγόρω δηλοῖ, ᾧ πάλ Θεόφραςος ἐν τῷ περὶ ̓ Αναξαγόρυ "7 

θερμῷ ψυχρῶ, ὑγρθ ξηρῦ ἃ βαρέος αὶ αὶ κύφυν ἢ τῶν τοιύτων, ὺ ὀευνενῳ τάδε γράφων “ἔπειτα τὸ διὰ τῶτο Λρμδαν πίντα ἐν 
κοινῶς ἑκατέρᾳ δόξη προσήκει “ὃ “ὃ τἀναντία." εἰ μὴ ἄρα ἐν ὶὶ παντί, διότι ᾧὶ ἐν μεγέθει ὶ ἐν σμικρότητι ἄπειρα, κα ὃ ὅτε δ ἡ ἐλες 
τοῖς χοιχείοις εἰσὶν ἐναντιώσεις τινές, ἐν δὲ ταῖς ὁμοιομερείαις χιςὸν ὅτε “ὁ μέγιςον ἔςι λαβεῖν, ἐχ ἱκανὸν πρὸς πίςν»" ἅμα δ᾿ 

“ἔτι δ᾽ εἰ ἀνάγκην" Παρμενίδης (. ̓Αναξαγόραρ) ἃ ἢ τῷ σμι- Γ 
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ἐἰσιβε τῦτο ὃ ̓ Αριςοτέλης, ἅμα δὲ ὡς χρήσιμον αὐτῷ ὃ εἶναι λέγω, ὦ τινα ὺ “{' τὺ ἐκ τῷ ὅλυ λαίρεσιν ὑφεςήκασι δ, ὰ φϑεί- τ 

τὴν ἐλαχίςην “ρὸς τὰ ἐφεξῆς χεδὸν ὦ ἅπαντα,  Τροαποδείενυσι διὰ ρον" ἀεὶ χς εΕἰλιρ, τοῖς ἐκ τῷ σώματος γίνονν" τὰ ὅν , ἀπορ- 
τοιῶδέ τινος συλλογισμῶ. .. εἰ δὲ λέγοι τις ὅᾳ πᾶν μέγεθος ἐπ᾿ ῥέντα σώματα ὼὶ μᾷ μᾷ" τὴν ἐκ τὸ ὅλν διαίρεσιν δύνα ἢὶ καθ᾽ 
ἄπειρόν ἐφ ἐὐώρετέν, ἢ διὰ τῶτο πανὺς τῷ λαμβανομώυ ἐςὶν ἑαυτὰ ὑποςῆναι. εἰ δὲ ἃ ἐνυπάρχον πρὸς “ὃ ὅλον ἀκυσόμεθα, 

ἔλασσω, ἴξω ὅτι αἱ ὁμοιομέρειαι ἐκ εἰσὶν ἁπλῶς μεγέθη ἀλλ᾿ 5 ὕτω" μόρια, φησί, λέγω ταῦτα ὧν ἢ δαιρεθυπων ἐκ τῷ ὅλν 
ἤδη τοιάδε μεγέθη... διὸ ὰ ὁ ̓ Αδοὐεέλης ἀσφαλῶς προσέθηκε ἐδὲν ἧττον σωζεῦ “ὃ ὅλον. τοιαῦτα δέ ἐςιν,, εὡς εἶπον, τὰ ἀεὶ ἐξ 

“λέγω δὴ τῶν τοιύτων τι μορίων Ἂἰς ὃ » ἐδ ταῤχον διαιρεῖ δ ἡμῶν ἀπορρέοντα σώματα. ῬΕμθΡ. ςνΡ.9. 

ὅλον." ὐ ἃ Ἐ δαρδη εἰς σώματα ἥ ἀσώματα “ὃ ὅλον, ἀλλ᾽ εἰς ὁ Κ' ̓Αλέξανδράς φησι τῷ δεδεγμένῳ τρασιεχωξ ἐσχερξηνι 

σάρκας ἢ Ὡ Ξ τὰ τοιαῦτα, ὦ ἢὶ ἄφθαρτα Φ' ̓Αναξαγόραν θὰ προχρωΐμενον- ὲν ἌΡΕΤΕλΗν δεικνύναι νῦν ὅτι ὅτε ἐκκρίσει τ 

ἐςίν... 4) δὲ “ὁ οἱ καρποὶ τῶν φυτῶν," φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, 10 ἡ Ὑένεσις ὅτε πάντα ἐν πᾶσιν, ὡς τᾶς περὶ ̓ Αναξαγόραν δοκεῖ, 
ἀντὶ τῷ τὲ σπέρματα εἶπεν" ἐκ γδ τύτων ἡ τῶν φυτῶν σύνθεσις λαβὼν ὧν ἐνταῦθα ὡς ὁμολογύμενον ὅτι ἔςιν ἐλάχιςον δώμας 

εἴ ἄν. ἢ διὰ τῶτο με ὀλίγον ἀντὶ τῷ καρπϑ σπέρμα ἔλαβεν διὰ τῷ εἰπεῖν “εἰ ἢ ἀεὶ ἐλάττων σαι ἡ ἡ: ἐρίραθ μη: ἀλλ᾽ ὅμως 
ὡς μόριο τῷ φυτῶ, ἐν οἷς λέγει “ ὕςεῦτε σὰρξ εἴη ἂν ἐπημλων ὃχ ὑπερβαλεῖ μέγεθος τι τῇ σμικρότητι"" ̓ὖχ ὑπερβαλεῖ δ) τῇ 

ὅτε ὀςῦν ὅτε σπέρμα ἐν φυτῶν" ἐκ τύτων δ ἑ ἑκάτερα αὐτῶν σμικρότητι, δηλονότι “ὃ ἐλάχιςον. .. ὅτω καὶ ὅν ὁ ̓ Αλέξανδρος καὶ 
σύγκει)." ἀλλὰ τὰ κὶ εἰς ἐμὲ ἐλθόντα βιβλία τῦτο “ὃ ῥησείδιον 15 ὁ Θεμίςιος ἐξηγήσαντο. μήποτε δὲ ᾧ δυναὲν ἀποδεῖξαι χωρὶς 
ἐκ ἔχει, ὥσπερ ὑδὲ Η ἕτερον ὃ παρέθετο ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἔχον τῷ προαποδεδειγμένυ συμπεράσματος ἃ νῦν ἐπιχείρημα, ἴσως 
ὕτως “εἰ ἦν τὰ ζῷα ᾧ τὰ φυτὰ μήτε πηλίκα ἐςὶ μήτε ποσά" δὲ τῷ ᾿Αριςοτέλες, ὅπερ ἐκεῖ ἀπέδειξε, τὸ ἀδύνατον ὁπηλικονῶν 
τυτέςι, φησί, μήτε ὡς συνεχῆ μήτε ὡς διωρισμένα ἐπ’ ἄπειρον εἶναι μέγεθος, συγχωρῶντός πως αὐτοῖς ὑποτίθεθχ,, ἐν οἷς φησὶν 

ἔχει τὴν ἐπίδοσιν, “ἀδὲ τὰ μόρια αὐτῶν ὁπηλικαῦν ἔςαι, ὅτε “εἰ ἡ ἐλάττων ἀεὶ ἔςαι ἡ ἐκκρινομένη, ἀλλ᾽ ὅμως ἐχ ὑπερβαλεῖ 

αὔξησιν ὅτε ἐλάττωσιν ἐπ’ ἄπειρον ἕξει" ἡ ὅρα ὅτι πρὸς “ὃ πη- ἢ μέγεθός τι τῇ σμικρότητι" ἡ ἐχ ὅτι ἐπιλείπει ἡ ἔκκρισις ἁπλῶς 
λύων ἀπεδόθη τὰ εἰρημένα μόνον, ἐκέτι δὲ ἢὶ πρὸς “ὃ ποσόν, ὅπερ δείκνυσι νῦν ὁ ̓ Αριςοτέλης, ὡς οἶμαι, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τῷ ἐπιλείπειν ὼ 

ὡς διωρισμένον ποσὸν ἀντιτεθῆναι τῷ πηλίκῳ φησὶν ὁ ̓Αλέξαν- τῷ μὴ ἐπιλείπειν ἄτοπόν τι ἀκολυθεῖ τοῖς πᾶν ἐν παντὶ λέγωσι ὦ 
δρος", ἀκέτι γδ ἔδειξεν ἐν τύτοις ὅτι ἐκ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει πᾶν ἐκ-πανὸς ἀποκρίνεδχ,, ταὐὲν δὲ εἰπεῖν γίνεθκ, ἀξιῶσι. .. δο- 

σύγκεξ, ἀλλὰ κυρίως ἂν ἡρμονεύετο, εἰ ἔλεγεν, εἰ ἦν τὰ κεῖ δέ μοι ὃ “ἴσα πεπερασμένα" ᾧ ὃ “ὐχ ὑπερβαλεῖ μέγεθός 
ζᾷ αὶ τὼ φυτὰ μήτε ὁπηλοιᾳῦν ἐ ἐςὶ μήτε ὁποσαῦν, ἀντὶ τῷ 25 τι τὴ σμικρότητι" αἰτίαν γενέο, τῷ ᾿Αλεξανδρῳ τῆς τοιαύτης 

μήτε Ψ μέγεθος μήτε “τ᾽ πλῆθος εἰς ἄπειρον ἐπιδίδωσιν. κα ὃ ἐξηγήσεως. δ πιρὶ. [. 86. 

. ταὐτὸν ἐξι πηλίκον ἢ ὁπηλοιονῦν, ὅπερ σημαίνει “ὃ χτ' ὃ πηλ- . ἀλλ᾿ ἴσως φαίη. ἂν πρὸς 18 ὅτως αὐτῷ μαχομένις ̓ Ανκξαν 
κὸν εἰς ἄπειρον ἐπιδιδόναι, “ὃ δὲ σπέρμα, φησί, παρατίθε ὡς γόρας ὡς ἐκ ἂν ἰγὼ σνγχωρήσαιμι τῇ τῶν ὁμοιομερῶν αὐξήσει 

ὀσῶν τινῶν ὁμοιομερειῶν ἢ τοιύώτων, ἐξ ὧν πλεοναζυσῶν τὰ τε ἢ μειώσει αὶ τὰς διαφορὰς ἀκολυθεῖν τὰς Φ' μέγεθος τῶν τε 
φυτὰ γίνε, ἢ τῶν φυτῶν αἱ διαφοραὶ παρὰ τὴν διαφορὰν 30 ζιῴων ἡ τῶν φυτῶν" τῦτο γ5 ὑπῆρχεν ἄν, εἰ τὰ ζῷα ἡ τὰ φυτὰ 
τῶν ἐν αὐτοῖς πλεοναζόντων σπερμάτων. καίτοι “ἃ σπέρμα ἐξ ἑκάςυ τῶν ὁμοιομερῶν εἴδυς μίαν ὁμοιομέρειαν εἶχεν, μίαν ὀςῖ 
ἐξ οὗ γέγονε “ἃ φυτόν, οὐκ ἔςι τῶν τοιύώτων μορίων εἰς ὃ ᾧ μίαν αἵματος ᾧ πρὸς τύτοις μίαν ἐφ᾽ ἑκαάςν τῶν ἄλλων" νῦν 
ἐννποαίρχον διαιρεῖ ἢ “ὁ ὅλον: ἐδὲ γ5 ἐν τῷ ζῴῳ “ὃ σπέρμα ἐξ δὲ πλῆθος ἐφ᾽ ἑκαΐςυν τῶν ὁμοιομερειῶν εἴδυς καθ᾽ ἕκαςον εἶδος 
δ᾽ γέγονε σωζεῖ, ὡς διαιρεῖν, ἢ εἰς ἐκεῖνο “ὃ, ζῷον. ἀλλ᾽ τῶν ζῴων. ἐδὲν ὧν ἄτοπον σάρκα ΚΜ ἐπ᾽ ἄπειρον καθαιρεῖν, ζῷον 

ἔοκε τὰ πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ὀρθῶς ἔχειν, τὰ λέγοντα “ᾧ οἱ 35 δὲ μηκέτι" τὴν γ ἐν τῷ ζῴῳ σάρκα ἐκ πλειόνων σαρκῶν εἶναι 
καυποὶ τῶν φυτῶν." ὡς γ5 κλάδοι ᾧ φύλλα, ὕτω ἢ καρποὶ τῶν ὡς ἀρχῶν ἡ ςοιχείων. ἀλλ᾽ εἰ ἡ τῦτο ὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ ὁρίσαι 
ἡ περικαύρπιον μέρη τῶν ἐγκαύρπων φυτῶν ἐςί, ᾧ διαιρεῖ ὃ γε χρὴ τῶν ςοιχείων τύτων “ἃ μέγεθος". ὅρος γὰ δώσει δήπυ τινὰ 

ε ὅλφ ἡ εἰς ταῦτα ἐνυπάρχοντα ᾧ χωρίζεως δυνάμενα. ἀλλὰ ἀριθμόν, ἀφ᾽ ὃ συντεθώντα τὰ ςοιχεῖα ταῦτα τὴν ἐν ζῴῳ σάρκα 
ταῖτα Κ' ἀρκείτω πρὸς “ὃ τῆς γραφῆς παρηλλαγμένον. ϑπιρί. ποιῶσιν. ὙΠεπιῖει. Ε, 18 ὁ. 

ν 85 ὃ. 40 ὰ δὲ “ἀναιρεῖ ἢ" ἀντὶ τῷ κατα μετρεῖ" “ἃ ὃ μετρήμενον!δι. 
181: ὁμολογεῖ ἢ ἅπαν “ὃ σύνθετον ἐκ μερῶν" ἐκ μερῶν δὲλέγω ἴσα ἀεὶ τῷ μέτρῳ ἀφαιρύμενον ἐπιλείπει ἢ καταδαπανᾶϑ. 
15. ποιότων ὧν αὶ χωρισῆναι δύνα κατ᾽ ἐνέργειαν ἀλλήλων τε ἡ τῦ ῬΆΠΟρΡ. ὁ ν. 9. 

ὅχυ, ἃ ὃ ὅλον τοῖς μέρεσιν ἀκολυθεῖν κ᾽ “ἃ μέγεθος, οἷον εἰ μικρὰ ἂ πᾶν ἐν παντὶ εἶναι ἢ πᾶν ἐκ πανὺς ἐκκρίνεςχ, αὶ ᾧ διὰ μὸν το 
τὼ μὲη, μικρὸν ἢ “ὁ ὅλον, εἰ μεγάλα ἐκεῖνα, μέγα ᾧ τῦτο, ἢ σαλεύει τῦ ἐπιχειρήματος, προσλαβὸν αὖθις ἐναργὴς ἀξίωμα, 
εἴγε εἰς ἄπειρον ἐκείνων ἡ πρόοδος ἐπ᾽ ἀμφότερα, ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι 45 ὅτι πᾶν σῶμα ἀφαιρεθέντος τινὸς ἔλαττον γίνεω ἀνάγκη, ἐπειδὴ 

αὶ τῷ συήέτυ. - Ὑμεπιΐεέ. ἢ, 18 ὁ. αὶ προςεθώντος μεῖζον, ἢ πρὸς τύτῳ τῷ ἀξιώματι τῷ ἤδη δὲ- 
487 δ διττῶς ὸ ἐνυπάρχον δυναὺν ἐχλαβὲν) ἢ ὡς πρὸς “ὃ μέρος δειγμένῳ χρώμενος ἐνταῦθα, τῷ μὴ ὁπηλικηνῶν εἶναι σαρκα, 
1 ὡς πρὸς ἃ ὅλον. πρὸς “ὃ μέρος αὶ ὕτως" μόρια δέ, φησί, ταῦτα ἀλλ᾽ εἶναι τὴν ἐλαχίστην ὡρισμένην, ὥσπερ καὶ τὴν μεγίστην. 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ἈΚΡΟΑΛΣΕΩΣ. ᾿ 381 

᾿ χῴτων δὴ προειλημμένων συλλογίσαιτο ἄν τις ὅτως. δίπιρὶ,. κἂν μὴ εἰδότως, ἀλλ᾽ ὅμως ἀληθῶς λέγε. τὰ ἢ παίθη, τυτέᾳ 
[36 ὁ. ᾿ τὰ συμβεβηκότα, ἀχώριςα τῆς ὑσίας ἐςίν. οἷον τὲ χρώματα 

428. ἕςαι ὅν ἄπειρα μεγέθη πλείονα κατ᾽ ἀμάμίν, μᾶλλον δὲ κα αἱ ἕξεις" μεμδιμένης γδ τῆς ὑσίας ᾧ τῶν συμβεβηκότων, ἐὰν 
Σ ἀπειρείκις ἄπειρα (καθ᾽ ἑκάςην 75 ὁμοιομέρειαν), ὅπερ ἄλογον’ διακριθῇ ὁ συμβεβηκός, ἕξαι ὀκέτι συμβεβηκὸς ἀλλ᾽ ὠσία, ἅτε 

ἄπειρον ἡ) μέγεθος ἐκεῖνο ἐςιν ὃ μηδὲν ἐκτός τι μέγεθος. ἢ ὁ 5 καθ᾿ αὐὸ ὑφεξως αὶ ὑκ ἐν ὑποκειμένῳ ὁ εἶναι ἔχον" ὅπερ πάλιν 
δυνάμει “ὃ ἄπερῳ,. ὡς ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἄπειρον γινομένων. ἢ διαιρυ- ὁ καθ᾽ υὑϑύκείμου ἐκάλεσεν. ἡ ὅπερ Εὔδημος καλῶς ἐπέςησεν, 
μένων, ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ. ἤδη ὸ ὦ ἀπεβεν' ἤδη ἢ) ὑφέξηκε κεχωρι- ὦ θὰ τὰ πάθη τῶν ὑσιῶν ἐχ οἷον τε χωρίσαι, ἀλλ᾽ ἐδὲ πάντα 

σμένα ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἡ ὑδὲν ἢ ἧττον ὄντα τῶν ἐν οἷς ἐςίν. ἔτι δὲ ὁμῖ τὼ πάθη εἶναι δυνατόν, ὥςε πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι. 8 πιρὶ. 
ἐλογώτερον “ὃ κεχωρισμένα ὄντα ἄπειρα ὅμὼς εἶναι" τὼ γδ κε- 4.37 ὃ, 

χωρισμένα ἀπ᾿ ἀλλήλων περαίνει πρὸς ἄλληλα. κεχωρισμένα 10 καίτοι “δ μηδέποτε τὰ ὄντα δανρθήρεςς τ τύχην ἐρθῶς 

δὲ ταῦτα τὰ ἄπειρα εἶναί φησιν καὶ μόνον ὅτι ἐν κεχωρισμένοις ἐξὶ φησὶν ᾿Αναξαγόρας" ἐχωώριςα γδ τὰ συμβεβηκότα ἐσίας ἐςίν. 
τοῖς ἀπείροις ὁμοιομερέσιν ἡ σὰρξ ἢ “ὃ ὀξὺν ἡ τῶν ἄλλων ἕκα- ὙΠεπιΐει; (, 19. 
ςον, ἀλλ᾽ ὅτι ὺ αὐὲς ̓Αναξαγόρας ἔτερῖν φησιν δέν ἐ ἐξιν ὅμοιον ἔλεγεν ᾿Αναξαγόρας ὅτι ἐπιχειρῶν ὃ νῶς διακρῖναι τὰ ὄντα 

ἐδενί- ἡ αὐτὰ ὧν τὴ οἰκείᾳ φύσει ἀπ᾽ ἀλλήλων κεχώριςαι. ᾧ ἐκ ἔχυσε διακρῖναι πάντα " πάλιν μι πᾶν ἐν παντὶ μέμικῷ. πρὸς 
κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον ἔτι ἀτοπώτερον δόξει ὃ ὑπὸ τῷ ̓ Αριφοτέλως 44 τῶτο ὅν φησὶν ὁ ̓Αριςοτέλης ὅτι ὑκ εἰδήτως ΚΑ λέγεῦ ἢ ἐκ ἐμπεί- 
συναγόμενον. «. πολλαχῶς ὅν “ὃ ἄλογον ἐν τῇ τοιαύτη ὑποθέσει. ρως ἀλλ᾽ ἀνοήτως, ἀληθῶς δὲ ὅμως λόγεῦ. οοά. γαὶ. 1028. 

ᾧ ὅτι ἐν πεπερασμένῳ μεγέθει ἄπειρον εἶναι μέγεθος ἄλογον, ὃ ̓ Αναξαγόρας ἐκκρίσει λέγων τὴν Ὑέεσι, καὶ ὺ ἵκαςιν ἀπὸ 188 
μᾶλλον δὲ ἄπειρα καὶ ἀπειράκις ἄπειρα... ἀλλὰ μήποτε, φησὶν τῷ ἐν αὐτῷ πλευνεῖς οντος χαρακτηρίζων, πάντων ἐν πᾶσιν ὄντων, ὁ. 
ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἐχ ὅτω χρὴ “ἐν λόγον εὐθύνειν" “ὃ 75 πάντα ἐν δῆλός ἐςι τὴν γένεσιν ὁιιάςι τῶν συνθέτων ν᾽ τὴν τῶν ὁμοίων 

πᾶσι μεμῖχθαι ἐκ ἐπὶ τῶν ἀρχῶν ἴσως ἔλεγεν ὁ ̓ Αναξαγόρας, 29 σύνθεσιν ἐπιτελεῖ, βυλόμενος, διότι ᾧ; διαιρώμενα εἰς τὰ ὅμοια 
ὡς ἐν ἑκας τῶν ἀρχῶν πάντων ὄντων (ἅὅτω ἡ ὑἐδὲ ἀρχαὶ ἂν ἑωρα, σάρκα γδ εἰς σάρκας ἡ ὁςὺν εἰς ὀςῶ, δοκεῖ δὲ ἕκαςον εἰς 

ἦσαν ἔτι, εἴπερ συγκρίματα ἣν), ἀλλ᾽ ἐν ἑκάςῳ τῶν αἰϑητῶν ἐκεῖνα διαιρεῖ, ἐξ ὧν ᾧὶ σύγκειδ. ὁ μέντοι ἀναγκαῖον τὴν 

σωμάτων τῶν ἐκ τῶν ἀρχῶν συγκεκριμένων πάντα ἔλεγε μεμῖ- γώεσιν ἐξ ὁμοειδῶν γίνενχ,, ἡ μαάλιςα τὴν ὡς ἐκ ςοιχείων. μᾶλ- 
χθαι" ἐκ τύτων “ὃ ᾧ αἱ γενέσεις ἡ αἱ ἐκκρίσεις" τὰ γδ ςοιχεῖα λον δὲ ἀναγκαῖον μὴ ὕτω γίνεωχζ- ὅλα αὶ 7) ἐκ μερῶν γένοιτο ἂν 

τὰ εἰἱλιχρινὴ μήτε αἰδ)ητὰ εἶναι τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ μηδὲ εἶναι καθ᾽ 25 τὰ ὁμοειδὴ ἐκ τῶν ὁμοειδῶν, ὥσπερ πηλὸς ὁ μείζων ἐκ πηλῶν 

αὑτα" μηδὲ γ5 διακριθῆναι ταῦτα δύναῶζς. ἀλλ᾽ ὁ λέγων ταῦτα πλειόνων βραχυτέρων. “ὃ δὲ ὡς ἐκ φοιχείων ἐκ τῶν ἀνομοίων 
ὑδὶν ἄλλο ἢ μεταφέρει “ὃν ἔλεγχον εἰς τὰ συγκρίματα... ὅτω ὺ ἁπλυξέρων τὴ φύσει. Ὑνεῦ, καὶ ἡ εἰς αὐτὰ διαιρεῖ ᾽ ὡς ὁ πλίνθος 
ΕΚ τὴν δοκῶσαν εἶναι τιῷ λόγῳ βοήθειαν ἐνεγκὼν ἀνεῖλε ἢ ταύτην ἐκ τῆς" γῆς ᾧ ὕδατος καὶ ἢὶ ἀχύρυ, εἰς ἃ διαιρεῖ. κα ὅσῳ μᾶλλον 

ὁ ̓ Αλέξανδρος. μήποτε δὲ ὅτω μᾶλλον ἂν εἴη πιθανώτερος ὁ τῶ εἰς ςοιχεῖα γίνε ἡ ἀνάλυσις, τοσύτῳ μᾶλλον εἰς “ὁ ἀνόμοιον κα- 
᾿Αναξαγόρω λόγος, εἰ μὴ ἐξ ἑνὸς Κ' αἰογητῷ λέγοι ἐκκρίνεωλαί τι 30 θίςαἢ... διχῶς δὲ τὴν σύνταξω τῆς λέξεως ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐξη- 

αἰνψϑητόν, οἷον ἐκ τῆσδε τῆς σαρκὸς μόνης ὀςῦν αἰϑ)ὐγὸν ἡ ἐκ τύτυ γήσατο, Ἢ γάρ, φησί͵ τῦτο λέγει, ὅτι ἐκ ὀρθῶς τῶν ὁμοιομερῶν 

πάλιν ἄλλο τι αἰνϑητόν, ἀλλ᾽ ἐνεῖναι (' ἑκάςῳ τῶν αἰδϊητῶν πάντα, τὴν γένεσιν ποιεῖ συνθέσει, ἣ ἢ ὅτι ὑκ ὀρθῶς τὴν γένεσιν ποιεῖ ἐκ 
ἀναίογητα δέ, ὦ ἐκκρίνεωχ, ἕ ἅπαντα ἀπὸ ἑκάςυ τῶν αἰητῶν, τῶν ἐλδυμεμων, ἵν᾽ ἢ λεῖπον τῇ λέξει ὃ τ ἔκ. ϑίπιρὶ. (, 88. 

᾿ ἀναίϑητα μένειν, ἕως ἂν ἀπὸ πλειόνων αἰολητῶν πλείονα τὰ ὅσοι Κ᾽ κόσμως ἀπείρως ὑπέθεντο, ὥσπερ Δημόκριτος, ἀναγ- 1884 

ὁμοειδὴ ἐκκριθέντα συγκριθὴ ὼ ἀναίογητα γένηται, πάντων ἢ πα- 35 καίως ἡ τὰ ςοιχεῖα ἀπειρά φατιν εἶναι τῷ ἀριθμῷ" τῷ γΣ εἴδει 
λιν ἐνόντων ἑκαάξῳ τῶν συγκριμείτων, κῷ' δὲ τὴν πὰς ὑδίετας ὑκίξω ἐδὲ ὅτοι ἄπειρα λέγειν ἐναγκαάζον. ὅσοι δὲ ἕνα “ὃν αἰτιῶν φα- 
χαρακτηριζομόν. ἀλλ᾽ εἰ ἡ τῦτο ὅτως ἔλεγον, πρῶτον Κα ἢ ἡ πᾶν σίν, ὥσπερ ᾿Αναξαγόρας ἡ Ἐμπεδοκλῆς, ὠδεμίαν τῆς ἀπειρίας 

αἰα)ηὲν ἐκ πανὲς αἰα]ητῶ γενήσεῖ, ὅπερ τοι βυδλονῦ, ἢ ὁμοίως ὃ ἀνάγκην ἔχυσιν" διὸ ἄμεινον Ἐμπεδοκλῆς πεπερασμένα λέγει 
ἀπειράκις ἄπειρον ἀκολυθήσει... εἰ μέντοι μὴ ὕτως ἄπειρα ἔλεγεν τὰ ςοιχεῖα. ἰά. ἢ, 38 ὁ. 
᾿Αναξαγόρας τὰ ςοιχεῖα ὡς τῇ. φύσει ἄπειρα ᾧ ἀνάριθμα, ἀλλ᾽ Ὁ δείξας ὅτι ὅτε μία ἡ ἀρχὴ ὅτε ἄπειροι, ἢ συνανγανγιὸν ὅτιιδιο 
ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀπερίληπτα, ἐπεὶ καθ᾽ αὐτὰ πεπερασμένα ἢ ὧρι- ἄμεινον λέγωσιν οἱ πλείονας κα ὼ πεπερασμένας ὀβ μι ὥσπερ 

σμένα τῷ εἴδει ὶ τῷ ἀριθμῷ... ἢ ὅτω πάντα τὰ ἐπαχθέντα ἐγ. Ἐμπεδοκλῆς, ὠφειλε μ εὐθὺς ἀποδεῖξαι πόσαι εἰσὶν αἱ πλείυς 
κλήματα διαφεύξεται ᾿Αναξαγόρας... ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ὃν αὖῇ. ὁ δὲ τῦτο παρεὶς τίνες εἰσὶ πρῶτον δείκνυσιν, ἐκ ἀλόγως 
ἐγκέφαλον ὡς ὁμοιομερές τι παρέλαβεν ὁ ᾿Αριςοτέλης, καίτοι τῦτο ποιῶν. ἰὰ. ἰ5. 

ὀργανιχὸν ὄντα μόριον, εἴπερ ἡ φλέβας ἔχει ᾧ ἀρτηρίας τὲς συμ- 45 Ἐμπεδοκλέα. δὲ ᾧ ̓Αναξαγόραν παρέλιπε νῦν, ὃν κα ὅτιδδα 
πληρύσας αὐτόν, ἡ ὑπὸ μηνίγγων διείληπῦ. ϑιίπιρὶ. ἢ. 87. πρόδηλος κατ᾽ αὐὸν ἡ ἀϑήφν αν ἕν τε τοῖς φοιχείοις ὼ »ζ' Δ ἝΞ 

48: τῶτο, φησίν, ἐκ εἰδότως Κα λέγε" ΚΛ) διὰ “ὃ πάντα ἐν πᾶ- νεῖκος ἡ τὴν φιλίαν, ᾧ μέντοι χ᾽ σύγκρισιν ἢ τὴν διάκρσιν" 

5: σιν εἶναι συμβαίνει “ἃ μὴ διακρίνενχ,, συμβαίνει μέντοι, διὸ λέγει γδ ὅτι ὀδὲν ἄλλο ἐςὶν ἡ γένεσις ἀλλ᾽ ἢ μόνον μῖξίξ τε ᾧ 
σα 
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λάλλαξις τῶν Μμιγέντων. ᾿Αναξαγέρυ δὲ καὶ ὺ πρότερον ἐμνημόνευ- τῶν σύνθεσιν ἐχώτων (ἐν τάξει Ὁ δὲ κῶς τὰ τῷ ἀνδριαντος 
σεν ὡς τἀναντία τιθέντος ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ὅ ὅτε τὴν διάψφθραν αὐτῷ μέρη, ὥςε τὰ (ἃ τ θῆς τὰ δὲ δεύτερα εἶναι τὰ δὲ ἐφεξῆς), λέ- 
πρὸς Ἐμπεδοκλέα παρεδίδυ, .ν. κ οἱ Πυθαγόρειοι δὲ ὁ τῶν φυ- γεῖ δὲ ᾧ ἐπὶ τῶν μὴ ἐχόντων σύνθεσιν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν. 
σικῶν μόνον ἀλλὰ ᾧ πάντων ἁπλῶς μ' ὃ ὰ ἕν, ὃ πάντων ἀρχὴν διιρὶ, ἢ 40 Ἧ 

ἔλεγον, ἀρχὰς λευτέρας ὃ ὺ ςοιχειώδεις τὰ ἐναντία ἐτίβεσαν, αἷς 5 διὰ τί αὶ Γ᾿ πρότερον ἔλεγε μὴ γίνεθχ, τὰ ἐναντία ἐξ ἀλλήλων, 

ᾧ τὰς δύ συςοιχίας ὑπέταττον, ὑκέτι κυρίως ἀρχαῖς ὅσαις. νῦν δὲ ἐκ τῦ ἐναντίν “ὁ ἐναντίον, ἐρη κατωτέρω. ἡ τες δὶ 

γράφει δὲ περὶ τύτων ὁ Εὔδωρος ταδε. ἰὰ. [. 39. ᾿ τὴν ἐξήγησιν τίθησιν ὁ ἸΣιμπλέκιος ὦ ὅτως ῥητῶς ἔχυσαν ὅσον τέως 

ὲ "πως" προσέθηριε διὰ “ὃ ὡς φέρησιν ἕξιν ἀντικεῖοχ, ὃ εὐθὺ πρὸς “ὃ γίνεωχ, “ὃ ἐναντίον ἐκ τῷ πόσει; ἐνταῦθα δὲ ἤτοι ὅπν 
τῷ "αμπύλῳ καὶ ὼ ὃ γεγυπαμενον τῷ ἀγωνία ςοἀ. δι. 1028. φησὶν ὁ ὁ ᾿Αριξοτέλης Ὑνεὶ, ὃ ἃ ἐναντίον ἐκ τὸ ἐναντίν, ὅτι τῷ ἐναν- 

188 ἀπορία. ἀλλὰ πῶς τὰ ἐναντία ἐκ ἐξ ἀλλήλων; αὐὸ γ5 τύ- 10 τίν ἐκςαάντος εἴδυς ἐκ τῦ ̓ ὐροκεμόν ἐπιγίνεῖ “ἢ ἐναντίον ἐκείνῳ 

Ἵ7. ἐναντίον δειχθήσεῦ ὅ ὅτι ἐξ ἀλλήλων τὰ ἐναντία" ἐκ Α μέλανος ὃ τἰϑὸς ἀπὸ τῷ ποιῶντος. ᾿ ἔτι Κὶ ἐδὲν πέφνκε ποιεῖν εἰς ἃ τυ- 

λευκὸν ᾧ ἐξ ἀμείσυ “ὃ μυσικόν. λύσις. ἢ ὡς β μετ᾽ ἄλληλα χὸν ἐδὲ πάχειν ὑπὸ τῷ τυχόντος, ἔξω δῆλον. «ςοά, γαι. 1028. 
. γινόμενα ἐξ ἀλλήλων λέγοιτο, ὡς δὲ ἐκ ςοιχείων ὺ ὑπομενόντων, ςἴ, δἰ πρὶ. ἢ, 40 ὁ. 

ὡς ἐκ ξύλων κλίνη λέγε Ὑνεοχ, ἀκ ἂν λέγοιτο “ὃ ἐναντίον ἐκ τῷ ὲ “χεδόν ἵν" ἢ πρὸς “ὃ “οἱ πλεῖςοι" δι᾽ εὐλαΐβειαν φιλόσοφον 188 

ἐναντίν. ὅτος δέ ἐςιν ὁ κύριος ἐκ τινὸς τῆς Ὑρέτενε τρόπος" αὶ 15 πρίσκειῦ, ἢ ἣ πρὸς ὃ" συνηκολυθήκασιν," ὅτι ἐχ ἁπλῶς ὀδὲ ἐκεῖνοι ω 

ἋΣ οἷν τε ὕλην εἶναι ὃ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ αὶ ἡ) δὴ δέχεῦ δ τὰ ἐναντία ὡς ἐναντία Ἔμον ἀρχάς, ἀλλ ὦ; ἽἈΚΙΡ ἔκεγον, ταῦτα 

ἐναντίον ὑπομένον “ὃ ἐναντίον. ὃ δὲ" ἐκ τύτυ τὰ ἀλλα" ταῖς Κ᾽ ἀρ- ὺ ἐναντία, ἦν, ὡς φῶς ἡ σκότος, καὶ ἢ νεῖκος ἢ φιλία, αὶ σύγκρισις 

χαῖς ἀναμφιλέκτως προσήκει (ἀπὸ γδ τῆς ἀρχῆς τὰ μῖ' τὴν ἀρ- ᾧ διάκρισις, ἡ τὰ τοιαῦτα. 3, δὲ μαμςα τὴν αὐτοφνὴ τῷ 
χύ,, εἴπερ ὄντως ἀρχὴ εἴη), προσήκει δὲ ἡ τοῖς ἐναντίοις, διότι κ΄ δόγματος ἀλήθειαν ἢ τὴν χτ' τὸς κοινὰς ἐννοίας προσειλημμένην 

μεταβολὴν ἡ γένεσις τῶν μὲ' τὰς ἀρχὰς γινομένων" πᾶσα δὲ 20 πεποίθησιν “ὃ ἄνευ λόγυ, τυτέςιν ἄνευ ἀποδειιτικῆς αἰτίας, λέγον- 

μεταβολή, ὡς δειχθήσεῦ, ἀπὸ τῶ ἐναντίν γίνεῦ εἰς τἀναντία. τας αὐτὸς ὅμως ὅτω λέγειν, ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας, ἐνα- 
εοἀ. αι. 1028 εἰ ἘΜΕᾺΙ [.89 ὁ. γομένυς. Ἔὐπρον (40 ὁ. 

ἀλλὰ πῶς τὰ ἐναντία ἀρχαί, εἴπερ αὐὸς ἐν τῇ Μετὰ τὰ τὴν διαφοραν δᾶ, τὸς καὶ β πρότερα τῇ φύσει τὺς δ᾽ 1 

Φυσιιὰ (Δ 10 εχίτ.) ἐνδίως πεβώσεην ὑκ ἀγαθὸν πολυκοιρα- ὕξερα λάμβανε εἰπών, ὺ τὺς ἃ β γνωριμώτερα φ ἂν λόγον τὸς ̓ 
νη" ἢἣ φυσυιῶν πραγμάτων ἀρχὰς ζπῦμεν γῦν, ὦ ταύτας ὦ 25 δὲ Φ' τὴν αἴϑησιν, ἤ ἤτοι τὰ αὐτὰ λέγων τά τε τρτεβε τῇ φύσα 
τὰς ἐξῃρημένας ἀλλὰ τὰς φοιχειωδεις, ὶὶ τὰς ἐξ ὧν ἐνυπαρχυ- ὺ τὰ Ὑνωριμιύτερα, κῃ ἐν λόγον, ὼ αὖ πάλιν ν ὕξερα τῇ φύσα 
σῶν γίνε τὰ γινόμενα, ὡς ἢ αὐὺς προελθὼν ἐνδείκνυ;. ϑιπιρί, ἢ χφ' τὴν αἰϑησιν Ὑρωριμώτερα. .. ἡ κα ᾿ θερμὸν κα ὺ ψυχρὸν 

δ 89 ὁ. Παρμενίδης φησί, ὸ δὲ ὑ ὑγρὸν ὼ ξηρὸν ᾿λλήξωνδρος ἡ Αὲ ἤτοι αὐτόν 

31. λόγον γάρ, οἶμαι, τὴν αἰτίαν καλεῖ. 1ὰ.  ἀ0. φησιν εἰρηκέναι ὃ ἐν ἐρμιὰ ψυχρὸν εἰπόντα, ἢ Ἐλπθαλίο πρὸς 
ον ὑχ ὡς ἐξειλήφασί τινες, τὰ ' ἐπάνω περὶ τῶν Φ σύμβε 30 τῷ νείκει ἢ τῇ φιλίᾳ τὰ ττερα ςοιχεῖα ἀρχὰς θέμενον. ὁ μέν 

9. βηκὸς μεεβδλλατων: εἴρη, ταῦτα δὲ ἐπὶ τῶν κατ᾽ ὑσίαν, ἵνα τοι Πορφύριος οἰκειότερον εἰς ̓ Αναξιμένην (Ἰ. Ἐϊενοφαίνην) τὴν δόξαν 

σύνθετον τὴν ἀσίαν ἀκύσωμεν" εἰ δ σύνθετον τὴν ὑσίαν εἶπε διὰ ἀνέπεμψε ταύτην, εἰπόντα “γὴ ἡ ὕδωρ πάνθ᾽ ὅσσα γίνον; ἠδὲ 

δ ἐξ ὑποκειμένν εἶναι ᾧὶ εἴδυς, ὥς φασιν, ὑδὲ τὰ ἐν ὑποςάσει φνονῆ.".. μήποτε δὲ τῶν Καὶ χφ' ὃν λόγον γνωριμωτέρων ᾧ τῶν 
ποιὰ ἄνευ τῷ ὑποκειμένα θεωρῶν. ᾧ ἄλλως, εἰ περὶ πάσης ὑσίας πρὸς αἴολησιν παραδείγματα τὰ εἰρημένα παρέθετο, τῶν δὲ προ- 
ἔλεγε “ὦ “ἐπεὶ ἡ τὰ μὴ ἁπλᾶ τῶν ὄντων ἀλλὰ σύνθετα," πῶς 35 τέρων ἢ ὑφέρων ἐκέτι. πρότερα Ε δεῖ εἶναι τὰ ὑλοεύτερα ὺ 
φιὶ μὴ ὠνομαῶχ, τὰς ἀντικειμένας διαθέσεις τῶν ὀσιῶν, καθ᾽ περιεκτοιωτερα, ὕξερα δὲ τὰ μερικώτερα ὺ Τέρέχέιανα, τὰ δὲ 

ἃς Ὑίνεῦ; ἐπὶ γῶν τῶν ἁπλῶν πρόδηλοι αἱ ὐῤῥό μι: διαθέσεις ἐστε ἐκ ἔχει ὅτω πρὸς ἄλληλα, ὥξε ἐκ ἂν ταύτη διαφέρω. 

ἐξ ὧν μεταβάλλυσι, λέγω δὴ ἐπὶ τῶν ςοιχείων. Ῥμίορ. ς ἣ ὅτι προείρηκεν ἤδη περὶ τῶν ἐναντίων τῶν κτ' ὃ πρότερον καὶ ὼ ὕξε- 
Ρ. 16. εὖ δίπιρ!. ἢ. 10. ρὸν διαφερόντων, ὅ! ὅτε ἔλεγε (φΡ. 187 α 15) “τἄλλα γεννῶξι πυκνός 

τ: πόθεν δὲ δῆλον ὅτι τὰ ἐναντία ἐεὶ τὰ ὶ πεφυκότα ποιεῖν εἰς 10 τήτι ἢ μανέτητι πολλὰ ποιῶντες. ταῦτα δέ εὐ ἐναντία, καθέλε 
3. ἄλληλα καὶ ὺ πάχεν ὑπ ̓ ἀλλήλων; ὺ δ) ψυχὴ ὑ ὑπὸ ἘΝ ἐλλάμπεὼς δὲ ὑπεροχὴ ̓  ἤλλίαμα, ὥσπερ ὰ μέγα ᾧ φησὶ Πλάτων ὶ ὃ μι- 

λέγεν, ἀλλ᾽ ἐκ ἐναντία ἦσα ὑπὸ τὸ ἐναντίν. ἢ ὡς ἐνδεὴς ὑπὸ χρόν," εἰ μὴ ἄρα ἢ τύτων τὰ Κα νοητὰ ἡ λόγῳ θεωρητά, ὡς νεῖ- 

πλήρυς πάχει ἡ αὐτή, ᾧ μεταβάλλει ἀπὸ τῷ ἀθέω εἰς “ὃ ἔνθεον... κος ἢ φιλία αὶ περιττὸν ᾧ ἄρτιον, περιέχειν λέγοιντο ἂν ἅτε ἐπὶ 
ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ ὅτι ἄλλο μέν ἐςι σύνθεσις ἄλλο δὲ τάξις, ἡ ἡ ἅ' πάντα φθάνοντα τὰ ἄλλα, τὰ δὲ αἰδητὰ καὶ ὑλικὰ ὦτε ὑπ᾽ ἐκένα 

σίνθεσις ἐπὶ τῶν σύνθεσιν ἐχόντων λέγε μετ᾽ ἀλλήλων, πλη- 45 τεταγμένα ᾧ μετέχοντα αὐτῶν περιεχόμενα. «. ὃ δὲ ̓ Αλέξαν- 
σιασμός τις ὅσα τῶν κειμένων εὐάρμοςος, κἂν μηϑεμία τάξις δρος τὰ Κ' εἰδικωώτερα τύτων περιέχειν φησί, τὰ δὲ ὑλικώτερα 
ὑπάρχῃ, ὡς ἐπὶ ξύλων ὅταν μὴ μέλῃ τῷ συντιθέντι τί Ἄρτα περιέχον, εἰδοιώτερα ἅ: Κ ἐν ταῖς προειρημέναις ἐναντιώσεσι λέγων 
ἢ τί δεύτερον, εἰ μόνον ἀρμόζοιντο. ἡ δὲ τάξις λέγε κα τὺ ἐπὶ θερμὸν ξηρὸν περιτὸν᾽ φλίω, ὑλικώτερα Ἂ τὰ τύτοις ἀντικεί- 
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μενα. καίτοι τὸς ' τὰ πρότερα ὦ περιέχοντα λαμβάνειν (λαν- ταύτην δευτέραν αἰτίαν ὁ ̓Αλέξανδρος ἐπάγειαί φησι τὸ 1896 
θάνειν εοἀ. αι. 1028) φησί, τὸς δὲ τὰ ὕςερα ἢ περιεχόμενα, ἐήνὰ ἐν ταῖς ἀρχαῖς Μίαν ἐναντίωσιν τιθέναι ὼ μὴ ἐπείρυς. ὶὶ ὡς 17 
ὑδενὸς ὡς θερμὲν ὃ ξηρὸν εἰπόντος, ἐδὲ ἄλλυν πάλιν ὡς ψυχρὸν ' μίαν ἐναντίωσιν τὴ ἀρχὴν δεικνῦσα βευτέρα ἃ ἂν εἴη" ὡς δὲ ὅτι 

ὼ ὑγρόν, ἀλλὰ τὰ ἀντυκείμενα ἅμα. ἰά. ἔ, ἀ1. ἐκ ἄπειροι αἱ ἀρχαί, τετάρτη ἐξὶν ἐπιχείρησις. ϑῦλμι. [42 ὃ. 

εὐ ὁ Πορφύρως φησὶ “ἐν ᾿Ξενοφάνην ὲ ξηρὸν ἢ ὁ ὑγρὸν δοξά- 5 ἀλλὰ πῶς τὰ ἐναντία ἀρχὰς τῶν γινομένων ᾧ φθειρομένων ἫΝ 
35. σαι ἀρχάς, τὴν γὴν λέγω καὶ ὴ ὁ τὴς ὶ ῥῆσιν αὐτὸ παρατίθε εἰπὼν ἐπήγαγε “τὰς δὲ ἀ ἀρχὰς ἀεὶ δεῖ μδταν" 8 ὁ αὶ ἦν ̓Αλέξαν- ἢ 

τῦτο δηλῶσαν, “γὴ ᾧ ὕδωρ πάντ᾽ ἔω᾽᾽ ὅσα φυον ἠδὲ γίνον;." ρος ἀϊδίυς φησὶν εἶναι τὰς ἀρχαῖς" εἰ γ5 γίνοιντο, πᾶν δὲ “ὃ γινό- 
ῬΒῆορ. ὦ ν. 12. . “μενον φθείρεῦ, φθείροιντο ἂν αἱ ἀρχαί, ὥςε ὶὶ τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν, 

οἱ ἥ δ θερμὸν κα αὶ ψυχρὸν αὶ ξηρὸν ἡὶ ὑγρὸν ὕςερά τε ὺ εἶδι. ὡςε ἐπιλείψει ποτὲ ἡ γένεσις, μηδενὸς ὃ ὄντος ἐξ ὅ τι γενήσεν" εἰ 

κυτερα ὼ γρωριμιώτερα τῇ αἰϑήσει βαμβώνσιν), οἱ δὲ “ἃ μέγα 10 δὲ ἄτοπον τῶτο, δεῖ τὰς ἀρχὰς ἀεὶ εἶναι. εἶτα ἢ τὴν Πλάτωνος 
ὼ ὃ μυιρὸν ὼ ὃ ἄρτων Ἐ ὸ περιττὸν ὺ γεῖκος ᾧ φιλίαν πρότερα ἀπόδειξιν προςίθησι περὶ τῶν ἀρχῶν. .. ταῦτα τῷ ᾿Αλεξένδρυ 
τεὺ γροωύτερα ἢ γνωριμώτερα τῷ λόγῳ. Ὑβεπιῖθι. (.19ὁ. κατ᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως εἰπόντος, ἄξιον ἂν εἴη ὺ πρὸς αὐὲν ὺ πρὸς 

οἱ δὲ ὑ ὑγρὸν ὼ ξηρόν» ᾿Αναξιμένης τῶτο δέγεις ἀρχὰς δ ᾿Αριςοτέλη ζητεῖν πῶς ἀρχὼς λαμβάνων τὰς προσεχεῖς καὶ ὃ σο- 

ἔλεγέ γὴν ᾧ ὕδωρ, ὥσπερ Ἰαρμενίδης γὴν ᾧ φῶς, ἥτοι θερμὸν χειώδεις, ἀλλ᾽ ἐχὶ τὰς ποιητικὰς ὦ ἐξηρημένας, πῶς δὲ ἡ τὰ 

ὺ ψυχρόν. εοά. ΒΡ 1947. 45 ἐναντία ἐκ τῶν ἐναντίων γίνε, λέγων καὶ Ὁ φθείρει, εἰς τὰ ἐναντία, 

1: ἐν δὴ τύτοις χρὴ πΆσεΣ πρῶτον ἢ τίς ἡ μία ἐσία ἡ τί ταῦτα τιθεὶς ἀρχοίς, ὅμως ἀϊδίως λέγει τὸς ἀρχάς:... μήποτε 
ἡ: σημαίνει νῦν “ὃ τὸ γώυς δ ἔνομα, ὶὶ τίς ἡὶ μία ἐναντίωσις ἡ περὶ ὃ ὧν ᾧ τῶῦτο κάλλιον ὡς ὁ ἡμέτερος διορθθἢ καθηγεμων, λέγων ὦ 
γώος τῆς ὁσίας θεωρυμένη, ᾧ διὰ τίνα αἰτίαν πάντων κοινῶς προ- “ἀεὶ δεῖ μένειν" καὶ “ἃ ἀΐδιον σημαίνειν, ἐδὲ ὠγενήτως ἡ ἀφθάρτυς 

θέμενος τῶν φυσικῶν τὰς ἀρχὰς εὑρεῖν τὴν ὑσίαν μόνην ἡ τὴν δηλῶν ταύτας τὰς ἀρχὰς περὶ ὧν ὁ λόγος" πῶς ἢ“ ἔτι κτ' τὴν 
κατ᾽ αὐτὴν ἐναντίωσιν παρέλαβε" πῶς δ ταῖς κτ' τὰς ἄλλας 20 τύτων μεταβολὴν. “ γένεσις ἔςαι ἢὶ φθορά; : ὅπερ ἐςὶ “ὁ ζητύμενον 
κατηγορίας γενέσεσιν ἐφαρμόσει ἡ κτ᾿ τὴν ἐσίαν ἐναντίωσις; ὁ ὶ ἐν τύτοις" ἀλλὰ “ὃ “ἀεὶ δεῖ μένειν" εἰ ἴρηῦ εἰς δέον ὃν ἐπὶ ἑκαςυ τῶν 
ὄν ᾿Αλέξανδρος ὀσίαν β' ἀκύει “ὃ ἕνυλον εἶδος, μᾶλλον δὲ “ὃ σύν- γινομένων ἢ φθειρομένων εὑρίσκεῶᾳ πάντως ἢ εἶδος ἢ ςέρησιν ἐν 
θετον ἐξ ὕλης ᾧ εἴδυς, ὅπερ ἐςὶν ἐν γένος τῆς ἐσίας, τριῶν ὄντων τῷ μεταβάλλοντι, μᾶλλον δὲ ᾧ εἶδος ἡ ςέρησιν. ἰὰ, ἢ. 48. 

αὐτῶν, τῆς τε ὕλης ἢ τῷ εἴδυς ἢ τῷ συνθέτυ... πρὸς δὲ ὃ πρὸς πίςιν τῷ ᾧ τρίτυ δεῖν τινὸς τοῖς ἐναντίοις, παρέθετο 1895 

δεύτερον ἔλεγεν ὁ ἡμέτερος καθηγεμὼν ᾿Αμμώνιος ὅτι τῆς τῶν 25 τινὰς μηδὲ ἐν μόνον ποιεῖν τοῖς ἐναντίοις ὑποκείμενον ἀλλὰ πλείονα, 2. 

ἐσιῶν ὑποςάσεως τὰς. ἀρχὰς ζητῶμεν, ἐν αἷς ὶ αἱ ἄλλαι κατης ὡς Δημόκριτος ἃ ἀπείρυς ἀτόμως τοῖς ἐναντίοις ὑποθεὶς τοῖς κατ᾽ 

γορίαι αὶ εἶναι ἔχυσιν, ὅπερ ὴ ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐπέςησεν ἐξηγύμενος αὐτόν, τοῖς τε κτ' “ὃ χῆμα τὴν θέσιν ἡ τὴν τάξιν, Ἐμπεδοκλῆς 
αὶ φ. 189 α 23) “ἅμα δὲ ἡ ἀδύνατον πλείως εἶναι ἐναντιώσεις δὲ τὰ τέσσαρα σοιχεῖα τῷ νείκει ἡ τῇ φιλίᾳ. ἰά. Ε 3 ὁ. 
τὰς πρώτας... ἀλλ᾽ ὁ Αὶ μέγας ἸΞυριανὸς μήποτε φησὶ γένος τῶτο ὃ ῥηὲν εἰς δύο συλλογισμὸς ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος διεῖα, ἡ ὴῇ 
Εἰ τὴν κατηγορίαν λέγει, μίαν δὲ ἔχειν ἐναντίωσιν, ἐπεὶ κἂν ὦσι 30 μὲν “εἰ μή τις ἑτέραν ὑποθήσει τοῖς ἐναντίοις φύσυ" ὡς ἵνα ἢ 
πολλαί, ὑπὸ μίαν ἀναάγονῆ τὴν ὑπεροχὴν ἡὶ τὴν ἔλλειψιν, ἥτις ἑκαθ᾽ συνάγοντα ὅτως" τὰ ἐναντία ὀδενὶ ὑπόκειν, αἱ δὲ ἀρχαὶ ὑπό- 
ἑκάςην κατηγορίαν οἰκείως λαμβανεῦ... ὁ δὲ ̓ Αμμώνιος Ὅεγε κεινἢ, ἐκ ἄρα ἀρχαὶ τὰ ἐναντία. “ὃν δὲ δεύτερον τοιῶτον" αἱ. 
μὴ περὶ τῷ κυρίως γέυς μέλον νῦν μήτε τῷ προσεχῦς μήτε τὸ ἀρχαὶ καὶ καθ’ ὑποκειμένυ, τὰ ἐναντία καθ᾽ ὑποκειμένυ, ὥςε τὰ 
ἀνωτάτω" ΠῚ δὴ ἡ ἐναντίωσις ἡ κί τὰς διαφορὰς ὁποτέρω τύτυ ποιέξ ἐναντία ὑκ ἀρχαί. μήποτε δὲ “ὃ μὲν “ἔτι κἂν τόδε τις ὠπορή- 
τὴν Ὑδεσιν ἡ τὴν φϑωράν, ἀλλ ὅ ὅπερ, φησί, ἡὶ ὁ ̓ Αλέξανδρος πρὸς 35 σειεν, εἰ μή τις ἑτέραν ὑποθήσει τοῖς ἐναντίοις φύσιν" ὑκ ἀπό- 

τῷ τέλει τῆς τὸ ῥητὸ τύτυ ἐξηγήσεως ἐπέξησε, γένος ἣν καλεῖ νῦν δειξίς ἐςιν ἀλλὰ “ὃ πρόβλημα, τὴν δὲ ἀπορίαν ἣν ἂν τις ὑποθήσει 
ὸ ἐν ὑποκείμενον... κεν ὅν ὃ δ ᾿Αλέξανδρος ὁ ἐσίαν ἐνταῦθα τὴν κ' πρὸς τὸς μὴ ὑποτιθόντας ἑτέραν φύσιν, ἐφεξὴς ἐπάγει. διὸ “ὃν 
τ ἔνυλον εἶδος ἀκούη, εἰ αὶ τὴν κυρίως ὁσίαν τὴν ταῖς ἄλλαις κατη- Ὑάρ προσέθηκεν... ὁ δὲ συλλογισμός, οἶμαι, Ἐμπῦε: τὰ ἐναν- 

γορίαις ἀντιδιηρημένην, ἐλλιπὴς ὁ λόγος, εἰ εἰ δὲ ἨΣ αὐ δ: ἐπὶ πάν- τία ἐν ὑποκειμένῳ κα ὃ αυμβεβηξέτα,. αἱ ἀρχαὶ ὁ συμβεβηκότα, 
τῶν τῶν γενητῶν εἰδῶν λεγομένην, εὖ ἂν ἔχοι. ἡ τὰ Εὐδήμε δὲ 20 τὰ ἄρα ἐναντία ὑκ ἀρχαί. ὃ ὅτι Καὶ τὰ ἐναντία συμβεβηκότα, 

τῷ Ῥοδίν πρὸς ταύτην μοι δοκεῖ τὴν ἔννοιαν φέρεονς, εἰ  ἀσαφῶς προέλαβεν ἐκ τῷ μηδενὸς τῶν ὄντων ὁρᾶν, ὁσίαν τὰ ἐναντία " εἰ 

εἴρη ἢ ἐκεῖνα. ἔχει δὲ ὅτως. δπωρ!. (. 41 ὁ. οἴ, ΡΆΠ. ἀ ρ.8. δὲ μὴ ὑσία, δῆλον ὅτι συμβεβηκότα. ἰά. ἰν. 
γένος λέγειν αὐὸν ὁ Θεμίςιος ἐξέλαβεν ὃ τὴν διαίρεσιν πὶ . πρὸς τύτοις δὲ ὅρα ἡ ἐκ τῷ λόγυ “ὃ ἀναγκαῖον. τὰς ἀρχὰς 

εἴϑη μόνον ἢ ἐκ εἰς γένη πουΐμεθα... τῶτο δ᾽ ὑκ ἔσι σύμφώην ἀκ ἐν ὑποκειμώῳ ϑετέον" εἴη γδ ἂν ὅτως τῆς ἀρχῆς ἀρχή" ὃ 
τὴ ̓ Αριςοτελικῆ ἐννοίᾳ " περὶ ὃ πᾶν ὃ Ὑέος τῆς ὑταξ τὴν μίαν 46 ὑποκείμενον πρότερον ὺ ἡ ὁσία τῶν ἐν εὐτῆ; τὰ ἐναντία δὲ ἐν 

ἐναντίωσιν ΡῈ εἶναι" ἐκ ἔςι δὲ τῆς κοινοτάτης ὠσίας ἡ ἡ διαίρεσις ὑποκειμένῳ πάντως. ἐκ ἄρα ἀρχαὶ τὰ ἐναντία. παλιν ὑδενὶ 
προσεχῶς εἰς εἴδη, ἀλλ᾽ εἰς ὑπάλληλα γένη, ἐναντίωσις δέ ἐξιν ἡ τῶν ὄντων ὁρῶμεν ὑποκείμενα τὰ ἐναντία, τὰς δὲ ἀρχὰς ὑπο- 

«έσις τῶν δύο ἐναντίων. ῬΆΠΟρ. ἀν. 6. κῶν, δεῖ πᾶσιν. ὑκ ἄρα ἀρχαὶ τὰ ἐναντία. Ὑεπιῖει. (. 20. 
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49. ὁ ᾿Αλέξανδρος τῷ “ὑκ εἶναί φαμεν ὑσίᾳ ἀσίαν ἐναντίαν" ὥτως ἥπερ ἐπ᾽ ἐκείνης τῆς ὁσίας ἀκύειν τῆς ὅλης τῆς τοῖς ἄλλοις 
55. προσυπακύΐειν φησὶ δεῖ τῇ κὉ “ἃ ὑποκείμενον" τῷ δ εἴδει ὑσίξᾳ γένεσιν ἀντιδιηρημένης. ἰά. 15. 

ὄντι ἡ φέρησις δοκεῖ ἐναντία εἶναι. εἰ μὴ ἄρα, φησί, κοινότερον ἢ εἴτε μέντοι δύο ἀρχαὶ εἴτε τρεῖς (σϑτο γάρ ἐςι ὁ “καθαί- 1391 
φέρησις ἐναντίον εἴρη). θαυμάζω δὲ εἰ ὶ τὴν ὕλην ἀκύειν χρὴ περ εἴπομεν"), ζητήσεως ἄξιόν ἐς. ἡ δι εἰ αὶ ὡς μία ἀρχὴ τὰ ἢ 

τὴν ὑσίαν νῦν" ὑδὲ γ5 ἡ ὕλη καθ᾿ αὐτὴν ἀρχή ἐςιν ὑδὲ ὁσία κυ- 5 ἐναντία λαμβαΐοιτο, δύο ἂν εἶεν ἀρχαὶ ἥ ἥτε ὕλη αὶ τὰ ἔναν- 
ρίως, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, κ᾽ τρίτον λόγον... μήποτε ὃν τὴς συν- τία" εἰ δὲ ὡς δύο τὰ ἐναντία, τρεῖς εἰσὶν αἱ ἀρχαί. ἄμεινον δὲ 

θέτυ ἐσίας, ἣν ἢ κυρίως ὀσίαν ἐν τοῖς ἑξὴς ἐρεῖ, τὰ ςοιχεῖα ζη- διὰ τὴν ςέρησιν ἀμφιβόλως εἰρῆνς, ἢ ἢ ταὐδν δοχῦσαν τὴ ὕλη, 
τῶν, τὴν ἀντίθεσιν τῷ εἶδυς ᾧ τῆς φερήσεως ὄ φησιν ἀρκεῖν. ἣ ἢ εἰ διαφέροι κτ' Ψ' συμβεβηκὸς ἀ ἀρχὴν ὦσαν. ἄπορον ὅν εἴτε δύο 

δίπιρὶ. ἢ. 43 ὁ. ἀρχαὶ “ἃ εἶδος κα ὼ ἡ ὕλη, εἴτε τρεῖς, ἡ τῆς ςερήσεως προσλαμ- 

4898) ἢ ᾧ οἱ μανότητι ἢ πυκνότητι τὰ ἄλλα γεννῶντες τῷ ἐπιτεί- 10 βανομένης, εἴτε πῶς ἅὶ δύο πῶς δὲ τρεῖς, ὅπερ ᾧ ἀληθὲς φανής- 
10. νεῖν ἣν ἔχει ποιότητα ἣ ἀνιέναι ποιῶσιν" ἡ Κα 5 μάνωσις ἄνεσις, ἡ σεῦ. ἰὰ, (, 45 ὃ. 

δὲ πύκνωσις ἐπίτασις, ὧν ἡ Κα ἐπίτασις ἐπὶ “ἃ μᾶλλον, ἡ δὲ ἄνε- ἐντεῦθεν ἡ τὴν τῷ ὑποκειμένυ φύσιν εὑρεῖν ἐναργέςερον προ- 1295 

σις ἐπὶ “ὁ ἧττον, πάντα δὲ εἰς ὑπεροχὴν ἀνάγεῖ ὁ ἔλλειψιν. ἰά, τίθεῦ, κἂν ἤδη ταύτην ὅτι ἔςιν εὗρέ τε καλῶς ἡ ἐβεβαιώσατο. ὺ ἮΝ 

ἢ. ἀά ὃ. μώτοι ἢ δια ψφεβεν ἡμῖν τῆς ςερήσεως πρὸς “ὃ ὑποκείμενον παρα- 
1895 “ἀλλ᾽ οἱ Κὶ ἀρχαῖοι" οἱ πρὸ τὸ Πλάτωνος, οἷς ὁ ̓ Αριφοτέλης (5 δίδωσι, πρῶτον ' ἀπὸ τῦ λέγεῶχ, διαφόρως ἐπιχειρῶν, εἶτα ἡ ἐξ 

13. ἐπηκολύθησε. “ἃ δὲ ἣν πάχειν, τὴν ὕλην. τῶν δ᾽ ὕςξερον τινές, αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως. μεταχειρίζ ἢ δὲ “ὃν λόγεν 
τῶν Πυθαγορείων, οἷς ὁ Πλάτων ἠκολίθησε. εοἀ. Ἀερ. 1947. ὅτω... τύτων ὅν διυβαβένων, τῷ τε διχῶς λέγεις, τὰ γινόμενα, 

189 ὃ δοκεῖ δὲ ὁ Πλάτων ὕτω λέγειν, “ὁ Καὶ ποιῶν ἐν τιθείς, “ὁ δὴ ἣ ὡς ἁπλᾶ ἢ ὡς σύνθετα, ὺ τῷ διαφέρεν ὃ γινόμενον κατά τε “ἃ 

κὸ πάχον τοι τὴν ὕλην ὑπερβολὴν ᾧὶ ἔλλειψιν καλῶν ᾧ μέγα ἡ μι- λέγεν καὶ ὺ κῷ ὃ ὑαθμνε ἢ μὴ ὑπομένειν, πανταχόθεν τῦτο ἕςι 
κρόν͵ ἢ ταύτη δύο λέγων αὐτό. δυΒΡ: ἢ, λἀᾷά δ. 2 λαβῶν, ὅτι δεῖ τι πάντως ὑποκεῖςχ, ὺ Ὑινόμενον. τῦτο δέ ἐςιν ἢ 

189 σημειωτέεν ὅ ὅτι ἀκ εἶπε “ὃ αὶ ὧν Τρὴς φάναι τὸς ἀρχάς, ἃ ἐξ ὃ λέγομεν Ὑίνεον, οἷον “ὃ ἅμυσον, ἣ ὃ λεγόμενον γίνεὼχ, 
16. ἀλλὰ “ὁ κα ἦν τρία φώκι τὰ φοιχεῖα," σημαίνων ὅπερ κατ᾽ ἀρχὰς οἷον “ἐν ἄνθρωπον" ἅπερ καὶ εἰ ἀριθμῷ ἕν ἐςι, διότι “ὶ ἕτερον καθ᾽ 

ἡμῖν αρ, ἢ ὅτι τὰ Κ ςοιχεῖα ἢ ἀρχαί, αἱ δ᾽ ἀρχαὶ ὑκέτι ςοιχεῖα. ἑαυὸ ὑποςῆναι ἐ δυναῦ, ἀλλὰ τῷ λόγῳ ἕτερα" αὶ ἢ) ταὐὸν ὁ 
Ῥμΐορ. ἀ ν. 11. ἄνθρωπος ἢ ἄμυσεν. ὼ πδταρ μέτα λοιπὸν τὰ ῥηθέντα τῷ 

489) ἐλλιπέξερον εἴρηῦ κτ' τὴν λέξιν. δεῖ ἦν ἔξωθέν τι προσυπα- 25 ὑποκειμένῳ ἢ τὴ σερήσει. ὧ πρώτην τὴν κῷ ὃ Ἐρβγμα Δαψε. 

19. κείσαντα “ὃ ἐντελὲς δεῖξαι. εἰ δὲ τεσσάρων ὄντων δύο ἔσον ἐναν- ρὰν διανέμων λέγει ὅ' ὅτι ὃ β ὑπόμάνιν δύ ὑπόχε ἐθϑον ἐσί, α δ᾽ 
τιώσεις, δεήσει ἢ ἢ χωρὶς ἰυκύος ὑπάρχειν ἑτέραν τινὰ μεταξὺ ἐξιςείμενον ἡ ἡ ςέρησις, μεγίςην ταύτην εὑρὼν διαφορὰν καὶ ὼ τὴν αἷ- 
φύσιν, ἢ μίαν ἢ τὺ αὐτὴν ἀμφοτέραις ταῖς ἐναντιώσεσιν. εἰ ὁ τίαν πρόδηλον ἔχυσαν... εἰ δὲ χρὴ διορίζ εἰν ἕλως, ὁ καὶ ἐκ τῶδε 
μὴ τῦτο προσυπανεΐσομεν, δὲ “ὁ ἀναγκαῖον ἔχει λόγος. ἰά. 10. γίνε μᾶλλον τῷ μὴ ὑπομένοντι, τυτέςι τὴ ςερήσει, προσήκει 

489} ὁ μέντοι Πορφύριος ὃ “ἐξ ἐλλήων γεννᾶν" ὕτως ἀκύΐέι, ὡς 30 (δύνα 5 ᾧ “ὃ μ'' τόδε δηλῶσαι), ἃ μέντοι τόδε γίνεοχ, τόδε 
1. ἡ πω ω τῶν ἐναντιώσεων τὴν ν ἐτέραν γεννᾷ, οἷον εἴ τε μὰ τῷ ὑπομένοντι μᾶλλον ἁρμόττει... αὕτη Κ' ἡ ὅλη τῶν λεγο- 

ἀραιὸν ἢ πυκνόν, θερμὸν αὶ δε εἰς πρῶτα, ἔπειτα “ὁ Κ' θερ- μένων ἔννοια" ἐν δὲ τοῖς κ᾿ μέρος ὃ συγκείμενον ὺ Ὑνόμενον 
μὲν ἐκ τῷ ἀραιῶ, ὃ δὲ ψυχρὸν ἐκ τῷ πυκνῦ" ἀρκέσει δ ἡ τὸὟῪ ὁ ὑποκείμενον ὶὶ τὴν τπεῚ φησιν, οἷον “ὃν ἄνθρωπον κα ὶ ὃ ὦ ἄμω- 
ἀραιῶ καὶ ὃ πυκνῶ ἐναντίωσις. εἰ Κ' ἐξ ἀλλήλων γεννᾶοχ ἔλεγεν, σον, “ὃ δὲ ὃ γίνε, ὃ εἶδος. .. ὅτι δὲ ἡ φέρησις κα αὶ ὑπάρχει τὴ 

εἶχεν ἄν τι ἀκόλωθον ἡ ἐξήγησις" νῦν δὲ γεννᾶν εἶπεν ἐξ ἀλλήλων. 35 ὕλη καὶ τ᾿ ὡς συμβιβμδεν ὑπάρχει, ὸ πρίεσὶ [᾿ ἴξαι ϑῆλον λεγέϑω 
διἰμωρὶ. ἔ 45. δὲ ἡ νῦν. μὴ ὑπαρχύσης ΚΛ) τῆς σερήσεως ἐκ ἂν εἴη γένεσις... 

139 ἡ ἐσία ἐν γένος ἐςὶ “ἃ αὐτό͵ ἐν δὲ ἑνὶ γένει μία ἐναντίωσις... ἀλλ᾽ εἰ “ὁ ὑποκείμενον δυνάμει, “ὃ δὲ δυνάμει ἐν ςερήσει, πῶς καὶ 
Ὧς προσεχεῖς ' γενέσεως ἀρχαὶ κατ᾽ αὐὲν δυο εἰσὶν ἐναντιωσεις, τῷ οἰκείῳ λόγῳ ςἐρησίς ἐςι “ὁ ὑποκείμενον; ἣ φαΐ ἐνεργείᾳ ὑπο- 

ϑερμότης ψυχρότης, ξηρότης ὑγρότης, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τὴς κείμενον αὐ εἶναι" ἀ δ δὴ ἡ τῦτο δυνάμει ἔχει, συμβέβηκε 
περὶ Τενέσεως (ο. ἅ) ἔδειξεν" ἐπεὶ δὲ ὶ αὖὮ ὑπὸ μίαν ἀνάγον 40 δὲ αὐτῷ “ὃ δύνα, κοινωνεῖν τοῖς εἴδεσιν" ὥςε ὴ ἡ ςέρησις τῶν 
τὴν τῆς ἕξεως αὶ τῆς ςερήσεως, διὰ τῶτο μία ἡ ἀρχικὴ κατ’ εἰδῶν ὧν μέλλει δέχενχ, συμβεβηκὸς ἂν αὐτῷ εἴη. ὅταν γάρ, φη- 
αὐὸν ἐναντίωσις. ὅτως ὁ ̓ Αλέξανδρος ἡ νῦν ἐξηγήσατο “ὃ χω- σὴν ᾿Αλέξανδρος, ὡς ὕλη τινὸς λαμβανηῖ, τότε ἐςὶ μξ' ςερήσεως, 
βίον" ἃ δὲ “ἀεὶ γ) ἐν ἑνὶ γένει μία ἐναντίωσίς ἐς ιν" ἐπὶ τῆς προ- ὅταν δὲ αὐ καθ᾽ ἑαυὺ “ὁ ὑποκείμενον, ἡ μξ' ςερήσεως. ὁ μό 

σεχῶς τοῖς γένεσιν ἐναντιώσεως ἀκύΐει. .«. ὃ μέντοι Πορφύριος τοι Βοηθὸς ἔλεγεν ὅτι ἄμορφος Κ ἦσα ἡ ἀνείδεος ὕλη λέγε" ἡ 

ἐσίαν ἀκυΐέει τὴν ὕλην, ἢ περὶ ταύτην μίαν λέγει ἐναντίωσιν τὴν 45 γ5 ὕλη πρὸς ὃ ἐσόμενον ὠνομαςχ, δοκεῖ" ὅταν δὲ δέξη “ὃ εἶδος, 
πρώτην, διότι γένος ἡ ἐσία, ἐν παντὶ δὲ γένει μία ἐναντίωσις ἡ ὑὀκέτι ὕλη ἀλλ᾽ ὑποκείμενον λέγε" ὑποκεῖαχ, γάρ τοι λέγε τῷ 

πρώτη... κἂν ὦσι πλείυς, τῷ πρότερον ὶ ὕςερον διοίσυσιν, ἀλλ᾿ εἴδει ἐνόντι. μήποτε δὲ ὕλη αὶ ὡς ἔχάτη λέγε, ὑποκείμενον δὲ 
ὁ τῷ γένει" ἀεὶ γδ ἐν ἑνὶ γέσει μία ἐναντίωσις. ἡ ἄμεινον οἶμαι ὡς πρὸς “ὁ εἶδος, εἴτε ἔχει ἤδη “ὃ εἶδος εἴτε μέλλει δέχεχ, αὐτό. 
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ἄποιος δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, χ᾽ ἂν ἑαυτῆς λόγον ἡ ὕλη, ἰχ νασι" καὶ τὰ ἑξῆς ἐρῶ δηλῶντα ὅ ὅτι τὰς σοιχειωύδεις ἀρχὰς ὁ ὃ 
ὡς ἐν ςερήσει σα ποιότητος (ἡ δ Ἶ ξέρησιε: ποιότης) ἀλλ᾽ ὡς λόγος ζητεῖ, ἐξ ὧν ἔςιν ὅτε ἐσὶ ὼ ὙΡΡεν ὅτε ὝΕΥΡΕ τὼ φυσικὰ 

ἐν ἀποφάσει" ὥσπερ γ5 τῷ εἴδυς, ὅτω ἡ τῆς ςερήσεωυς ἐς! δεκτική. πάντα... “ὃ δὲ “ἕκαςον ὃ λέγεῦ χκῷ' τὴν ὠσίαν" ὅμοιόν ἐς! τῷ 

ταῦτα τῷ ᾿Αλεξανδρα λέγοντος ἐπιςήσειεν ἄν τις πρῶτον μέν. ἐν ταῖς Κατηγορίαις (ρ. 1 α 4) ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων εἰρημένῳ, “ὁ 

ϑἰπιρ!. ἢ, 45 ὁ. οἴ, ὙΒεπιῖοι, ἐ, 21.. 5 δὲ κτ' τὔνομα λόγος τῆς ἐσίας ἕτερος." Ἰά. [. 47 ὁ. 
1895 πάσης δὲ γενέσεις φησιν κα μένον τῆς κατ᾽ ἐσίας ἀλλὲ καὶ ὸ καλῶς “ὃ “εἰσὶν ᾿ ἢ γεγόνασι" ὁ Αὶ εἰσίν" ἐπὶ τῶν ςοι- 190 

31. τῆς »ζ' συμβεβηκός. ἢ ϑῆλον ὅτι ἡ ἐντεῦθεν σαφές ἐςιν ὅπως χείων τῶν ἑλοτήτων ἢ τῶν ὑρανίων, 2 δὲ “γεγόνασιν᾽" ἐπὶ τῶν “δ 

ἔλεγεν ἐν ἀρχὴ ἐκ τῶν καθόλω δεῖν ἄρξανχ, ὦ ὡς σαφεφέρων κα ὴ τῇ "Ὁ μέρος πάντων τῶν γινομένων ἡ φθειρομένων. ῬμΙ]. ἐ ρ. 15. 

αἰο)ήσει γνωριμωτέρων, καθόλν λέγων καὶ τὰ κοινὰ γένη κα ὺ ἐξηρη- ἂν ἡ) λόγον τῷ μυσικῶ ἐν)ρώπυ ἀναλύσει εἰς τὲς λδγυεηνΣ 
μένα τῶν μερικῶν, ἀλλὰ τὰ μερυιὰ Κὶ πλείοσι δ᾽ ἐφαρμόττοντα. τ0 ἐξ ὧν ̓ συνέσηκε: ἐν γράφεῦ δὲ ἢ “εἰς τὸς ὄρυς"" ἀναλύεῇ δὲ 

ῬΆΒΙορ. ὦ ν. 12. μυσικὸς ἄνθρωπος εἰς ὃν ρόρωπὼ κα ὶ εἰς ἂν μοισικιόν, ἰά. Ρ.16. 
5} Ὑνόμενον νῦν λέγει ἃ ὑ ὑποκείμενον" ἐφεξῆς δὲ γνόμενον λέ- τὴν κοινωνίαν παλιν ἐνταῦθα τῆς τε ὕλης ̓  τῆς ςερήσεως 190 

ἤ γι ὲ ἐς ὃ γίνε ἡ μεταβολή, ὃ δὲ γίνεῦ), “ὃ εἶδος, ὡς δηλοῖ ἢ ὺ τὴ δάφηβαν αὐτῶν παραδίδωσι. καθόσον Ξὺ σὺν τῇ ὕλη ̓ - 
τὰ ὶ παραδείγματα. ἰά. Ρ. 18. ᾧ ἡ ςέρησίς ἐσι πρὶν ἐπιγένηϊ “ὃ εἶδος, ἢ σὺν αὐτῇ ϑεωρῖϑ ὡς 

190. ὅτι δ᾽ ὡς σῶμα ἀμετάβλητόν ἐςι “ἃ δεύτερον ὑποκείμενον, 15 ὑποκείμενον, κῃ' τοσῦτον ἣν τῷ ἀρθμῷ ἐςὶ “ὁ ὑποκείμενον “ὃ ἐξ 
3. δέδεικἢ ἡμῖν ἐν τοῖς Συμμθαὸις Θεωρήμασι. ἰά, ν. 14. ὕλης ὼ φερήσεως, καθόσον δὲ ἡ ἢ ὕλη ὑπομένει, οἷον ὁ ἄνθρωπος 

4905 μδ' δὲ τν ἐπαγωγὴν. καθολικῇ φησὶν ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἀπο- ἢ ὁ χρυσὸς ἐν τῇ μεταπλάσει τῶν χρυσῶν σκευῶν, ἢ ὑπὸ δδεν 

1: δείξει χρῆδχ, ἂν ᾿Αριςοτέλην δόύστα ὅτὶ κτ' πάντας τὺς τῷ γί πίστει, ᾧ τόδε τι λέγεδ (χρυσῶς γδ ἡ ὁ μανιάκης, χρυσῶς ἢ ὃ 

νεὰχ, τρόπυς ἐξ ὑποχκειμένυ γίνε τὰ γινόμενα, ἡ “ὁ ἑκαθόλυ συνα- δακτύλιος, ἐνυπαρχύσης ἀεὶ τῷ συνθέτῳ καθ᾽ αὐὸ τῆς ὕλης), κ 

ποδεικνύντα ἡ “ὃ ἐπὶ τῆς θσίας, εἴγε ἢ ἡ ταύτης γένεσις ὑπὸ τὸς 20 τῦτο ἢ ἀριθμητή ἐςιν αὐτή... ἐπεὶ δὲ προσέθηκε τύτοις “ὦ 
ἐκτιϑεμένυς τρόπυς ἐςίν. διὸ ᾧ τὰ γινόμενα ἁπλῶς ἀντὶ τῷ κα- ὅλως ἡ ὕλη," ἡ δὲ πρώτη ὕλη ὀκέτι ὁμοίως τῷ, ἀνθρώπῳ ἀριθμητὴ 
θόλυ αὶ καθάπαξ ἀκύει, ὡς ἐπανιόντος αὐτῷ πάλιν ἐπὶ τὺς κοινὸς ἡ τόδε, ἐπειδὴ ἐδὲ δύνα ἢ χωρὶς εἴδυς ὑπὸ δεῖξιν πίπτειν, διὰ 

τῆς γενέσεως τρόπυς, ἐν οἷς ᾧ ὁ κατ᾽ ἐσίαν συνείληπἢ" τῇ  τῶτο προσέθηκε τῷ “τόδε γαρ τι" “ὁ “μᾶλλον"" ὁ ἢ) ἁπλῶς ἡ 

ἀλλοιώσει, φησίν, ὑποτιίσσεῦ ἡ ἡ κατ᾽ ὑσίαν γένεσις, ἡ ἴσως εἴποι ὕλη τόδε, ἀλλὰ καθόσον συνεργεῖ τῷ συναμφοτέρῳ πρὸς “ὃ εἶναι 

ἂν ὑχ ὅτι ἀλλοίωσίς ἐςιν, ἀλλ᾽ ὅτι ὑκ ἄνευ ἀλλοιώσεως. ὅτω 25 αὐὸ τόδε τι, οἷον γενητὸν ἢ αἰο)ητόν, ὑπομένυσά τε ὁ σωζομένη 

ὅν ὁ ̓ Αλέξανδρος. ἡ ἔοιιε ἢ ἸΞυριανὸς ὁ μέγας τὴν τοιαύτην ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἐδήλωσε διὰ τῷ τὸ αὶ κ᾽ συμβεβνκιὸς ἐξ αὐτῷ 
ἐξήγησιν ἀποδέξας. μήποτε δὲ τῶν κατ᾽ ἐσίαν γινομένων ἐξὶν γίνε “ὃ γινόμενον.᾽,. διαφέρει δὲ ἡ ςέρησις τῆς ἀποφάσεως τῷ 
ἡ διαίρεσις αὕτη... μήποτε ὧν ᾧ ἐνταῦθα γινόμενα ἁπλῶς εἶπε προσσημαίνειν “ὃ ἐν ᾧ ἐςίν... ἄξιον δὲ ἐν τύτοις ἐπιζῆσαι πῶς 
τὰ κυρίως, ἢ κατ᾽ ὑσίαν Ὑνόμενα. τῆς ὺ εἴη ἂν ἡ διαίρεσις το- ἀκόλυθα τοῖς ἐν Τιμαίῳ περὶ τῆς ὕλης εἰρημένοις τῷ Πλάτωνι 
αὐτη. τῶν γινομένων κατ᾽ ἐσίαν τὰ ἅ' ὡς ἁπλὰ γίνε τὰ δὲ ὡς 30 γέγραφε νῦν ὁ ̓ Αβξετέληρ. ϑἰανρί. [. 47 ὃ. 
σύνθετα. τὰ ( ὄν σύνθετα ἀμώία ὡς ἡ οἰκία, τῶν δὲ ἁπλῶν δύο μέ, εἰ τὲς κυρίως τις ἀρχὰς λαμβάνοι, τό τε ὑποκεί- 190 

τὰ δ δὰ βαθυς τὰ δὲ ἐπιπολῆς, ὶὶ τὰ ἐπιπολῆς μετασχηματίσει μενον ἢ “ὃ εἶδος, τρεῖς δέ, εἰ τὴν χκ συμβεβηκὸς ἀρχὴν ταῖς ς 5. 

ὼ Σ αὕτη ἐσίωθαρ γϑεσις, ὅταν ἐκ σφαίρας ἀνδριὰς γώ), δύο προσλαμβάνοι, τὴν φέρησυ. προςίθησι δὲ ἢὶ ἄλλον τρόπον, 

τῶν δὲ διὰ ἔπε τὰ τὰ ἃ καθόλυ, ὡς ἄνθρωπος ἐκ ϑπϊρμανος ἀλ- καθ᾽ ὃ ̓  ἴσι δ ὡς δύο ἕςι δὲ ὡς τρεῖς δυναὲν λέγεοκ, τὰς ἀρχάς" 

λέωμθν; τὰ δὲ κα θῇ ἢ τύτων τὰ ᾿' ἐν προολέσει, εἰς τὰ 35 δύο Κὶ γάρ, εἴ τις τὰ ἐναντία λέγε ἀρχάς, τό τε εἶδος ἢ τὴν σέ- 
αὐξανόμενα, τὰ δὲ ἀφαιρέσει, ὡς τὰ μειίμενα. ὃ ἐπίξησιν ρῆσιν. .«.« “ὃ δὲ “τρέπον τινα ἢ “ὃ “δύο ὡς εἰπεῖν" εἴρη, ὡς ὁ 

ὅτι κΚὶ παρέλαβεν ἀλλοίωσιν ἐνταῦϑα τὴν κτ' ποιότητα μένον ἣ με- ᾿Αλήξανδμίς φησι, διότι ἀὶ δύο Φ' ἀριθμὸν καὶ Ἵ ὕλη ὴ ὃ εἶδος, τῷ 

ταβολήν, ἀλλὰ τὴν “ τροπὴν τῆς ὕλης, οἷον τῷ σπέρματος ἐπὶ μὴ οἷόν τε εἶναι ἰδίᾳ ἑκάτερον αὐτῶν ὑποςῆναι, τὼ δὲ τῷ ἀριθμῷ 

τῶν φυτῶν αὶ τῶν ζῴων, καθ᾽ ἣν ἡὶ κατ᾽ ἐσίαν γένεσις ἐπιτελεῖ. ἵτερα ἐπὶ ἰδίας ἐσίας κεχωρισμένα εἶναι. ἣ εἰπὼν δύο τρόπον 

εἰ δὲ τὰς μεταβολὰς ἀπαριθμεῖ, πῶς τὴν κτ' τόπον αὶ παρελάμ- 40 τινὰ ἐπήνεγκε ἐν τρόπον, εἰπὼν “ἀλλὰ δυο ὡς εἰπὲν τῷ ἀριθμῷ "ἢ 
βανε, πῶς δὲ τὴν ὦ ὃ χῆμα ἀντιδιήρει πρὸς τὴν ἀλλοίωσιν. ἐν γδ τῷ ἀριθμῷ ἡ ὕλη μ' τῆς ςερήσεως, ἡ ἕν “ὃ εἶδος. ἰά. [, 8. 

ϑίαν!. ἢ 46 ὁ. πάνυ ἀκριβῶς εἶπε τὰς ἀρχὰς εὑρῆοϊς τῶν ἐν γενέσει φυσοϑῖς 
τὰ ἀντιςρόφως, νῦν τῷ πρόδλεν γινόμενον ὦ ὁ εἶδος καλέ, ὃ ὃ γί- κῶν" ὅτε δ τῶν ὝΡΈμθΩΝ ἁπλῶς ἁπάντων, [ Ἄὰ δὴ ἢ προαιρέ- Ὁ 
13... δὲ τὴν ὕλην ᾧ τὴν ςέρησιν, ἐνδεικνύμενος, οἶμαι, ὅτι ἑκατέρως δέὸς ἀρχαὶ αὖν, ὅτε τῶν Φφυσαῦν πάντων" αὶ ἡ) δὴ τῶν θείων 

καλεῖν δυνατόν. ἰὰ, (, 47. 44 τε ὦ ἐἰδίων, οἷον τῶν ἐρανίων" ὺ δ φυσυιὰ μὲν ἐςιν ἐκεῖνα δὰ 
190) σημειωτέον ὅτι “ὃ τῆς αἰτίας ἀρχῆς ἢ ἔνομα αὶ ἐπὶ τῆς ὕλης ἃ ἐν κινήσει εἶναι, ἀ μέντοι γενητὰ διὰ “ὃ ἀϊδια δεδεῖχθαι... διὸ 
17. γίθησιν ὃ ᾿Αριφοτέλῆς, ἐν οἷς φησὶν “ὡς, εἴπερ εἰσὶν αἰτίαι ἢ ἢ αὐὸς ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Μετὰ τὰ Φυσικὰ (Η ἃ ρ. 1044 « 82) 

ἀρχαὶ τῶν φύσει ὄντων." “ὃ δὲ “ἐξ ὧν πρῶτον εἰσὶν ἢ γεγό- τάδε φησίν" “ὅταν δέ τις ζητῇ “ὁ αἴτιον, ἐπεὶ πλεοναχῶς τὲ αἴτιον 

Φ 
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λέγε, πάσας δεῖ λέγειν τὰς ἐνδεχομένας αἰτίας... ὅτι δὲ μέσα ὰ κι ὄν θηλυκὸν ληπτέον πρὸς τὴν ἀρχήν, “ὃ δὲ ἀρσενικὸν 

πως βύλεῦ εἶναι τὰ ὠρανια αὶ ἰδίας πραγματείας δεόμενα, ἐδή- πρὸς “ὃν λόγον, ὡς ἂν ἔλεγεν, ἡ δ᾽ ἑτέρα ἀρχὴ ὁ λόγος ἐςί, τυτέςι 
λωσεν ἐν τῷ ὁευτεθᾳ τῆσδε τῆς συγγραφῆς (ες. 7 Ρ. 198 « 29), ὃ εἶδος. «ςοἀἁ. αὶ. 1028. : 
τριχῆ ὀϊωρανα τὰς τρεν μαγείας, 14. ἴδ. πῶς ἔχυσαν αἱ ἀρχαὶ τὰ α ἐναντία, λέγει, ὃ ὅτι ἀπυσία τῆς ἡὐδυτα 

4914 διὰ τὸ “ἱκανὸν 75) “ὁ ἕτερον τῶν ἐναντίων ποιεῖν τῇ παρυσίᾳ 5 ρας ἡ τέρα, ὶὶ τί ὃ ὑποκείμενον, ὅτι “ὃ τ᾿ ἀναλογίαν λαμβανό- ἢ 
δ τὴν μεταβολήν" ἐνδείκνυσλαί φὴν ὃ ̓ Αλέξανδρος ὅ ὅτι ὑκ ἔσσὰ ἡ μενον ᾧ ὃ μὴ ἔχει ἐναντίον. δίπιρ!. (, 51. 

ςέρησις φύσις τις ἢ εἶδος, ἀλλ᾽ ἡ ἀπυσία τὰ πεφυκότος, ἥτις ἐν τῷ τῶν δέκα Κατηγοριῶν βιβλίῳ (. 5) τὴν ὀσίαν ὁ 914 
ἀπυσία ἐκ ἔςιν ἐν τῇ φύσει τῷ ὑποκειμένα. .. τῶτο δὲ τῷ ᾿Αρι- ᾿Αριφοτέλης εἴς τε τὴν προΐτην ἐσίαν αὶ εἰς τὴν ὀευεέραν. διᾶλε, 5 
φατέλυς ὁ ῥηὴν πάνυ τοῖς Πλατωνικοῖς ἔρέσκα; διότι ᾧ ὁ Πλά-ὀ τυτέςιν εἴς τε τὴν ἄτομον ὸ εἰς τὴν ἰδικήν τε ὺ Ὑενικήν, ὁ δὲ 

των καὶ δύο ἀλλ᾽ ἣν ποιεῖ “ὃ ὑπεμενμαινιν, κἂν τοῖς ἀντικειμένοις 10 ᾿Αρχύτας εἴς τε τὴν ὕλην καὶ αὶ εἰς “ὃ εἶδος καὶ ὃ ὃ σύνθετον, ᾧ ὺ ̓Αρι- 

αὐὸ προσρήμάσι καλῇ, μέγα αὶ βαρὺ προσαγορεύων, διὰ τὴν ςοτέλης συνακολυθήσας ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ (Ζ 2) ἀκριβέ- 

πρὸς τὰ ἐπθΝν μετα ἐρτιάνόίετα, τὴν ςέρησιν καὶ βυλόμενος ἐν ςερον ἔδοξε ὼ αὐὸς τριχῇ διελών, ᾧ λέγει βᾶλξα, Κὶ ἐσίαν 
ὑποςάσει τινὶ ἐεύρεν: 14, ἢ. 49. συναμφότερον ἐπὶ τῶν γενητῶν, δαπέρως δὲ ἃ εἶδος καὶ ἢ τὴν ὕλην, 

μι ἐπειδὴ τὼ γαβατεθιστα τῆς ὕλης παραδείγματα, οἷον ὃ ἄν. ἐξ ὧν ὃ συναμφότερον συνέξηκε: τύτων δὲ κ᾽ ὦ ὁ ἀΐδιον ἢ 
Τ᾿ θρωπος καὶ ὺ τὰ σπέρματα ὡς εἴ τι τοιῦτο, κἂν ὕλης εἶχε λόγον πρὸς (5 ὑποκεϊος τὴν ὕλην μᾶλλον ἐσίαν φησί" καθόσον δὲ “ὃ εἶναι 

τὰ γινόμενα, ἀλλ᾽ "9. τινὰ ἣν ὼ αὐτε, πᾶς ἂν ἐπιζητήσοι μα- ἑκάςξῳ τῶτο ὅ ἐςι χ' ὃ εἶδός ἐςι καθ᾽ ὃ ὺ διαφέρον τῶν ἄλλων 

θὲν τί ποτε ἂν εἴη αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν ἡ ὑποκειμένη τοῖς εἴδεσιν ἐπ᾽ ἀρίβας ἐςὶ φύσεως, ὃ τ μᾶλλον ἐσία “ὃ εἶδος αὐτῷ δοκεῖ, 

ὅλη... τὴν δὲ κτ' ἀναλογίαν ταύτῃ γνῶσιν νόθον λογισμὸν ἐκα- ταύτην ὧν ἐνδείκνυ νῦν τὴν σύγκρισιν, ἀρκύμενος ἐν τῷ περὶ 

λεσεν ὁ Πλάτων, διότι καὶ κατ᾽ ἐπέρεισιν εἴδυς ἀλλὰ ν᾿ ἀνα- τῶν ψσθίωξ ἀρχῶν λόγῳ, πόσαι ᾧ τίνες εἰσὶν αἱ ἀρχαί, παρα- 
γύμνωσιν ἃ ἀπόφασιν γίνε τῶν εἰδῶν... ἀλλ᾽ ἐπειδή τινες, ὼ 20 δῦναι. ἀ εἰ φθείρεται, φησὶν ὁ ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὲ εἶδος, πῶς ἀρχὴ 

ἐδὲ οἱ τυχόντες ἐν φιλοσοφίᾳ, “ὃ ἄποιον σῶμα τὴν πρωτίςην ὕλην τῶτο; νόθα δ ἡ ἀρχὴ δοκεῖ εἶναι. ἰά, [, 51 ὃ. 

εἶναί φασι ὼ κτ' ̓Αριςοτέλη ἢ Πλάτωνα, ὥσπερ τῶν ἧὶ παλαιῶν ὅτι καλῶς πρὸς τὴ ὕλη ἡ τὴν ςέρησιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἔθετο, 1914 

οἵ Σξτωϊκοί, τῶν δὲ νέων Περικλῆς ὁ Λυδός, καλῶς ἂν ἔχοι ταύ- δείκνυσιν ἐκ τῷ τινὰς τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων μὴ ἐννοήσαντας 

τὴν ἐπισκέψαν κα τὴν δόξαν... ταύτην δὲ περὶ τῆς ὕλης τὴν αὐτὴν ἀναιρεῖν τὴν γένεσιν ἡ τὴν φθοράν, ὑπὸ ἀπορίας τινὸς ἡτ- 

ὑπόνοιαν ἐοίκασιν ἐσχηκέναι πρῶτοι τῶν Ἕλλήνων οἱ Πυθαγό- 25 τηθώτας, ᾧ ἄλλοις ἀτόποις περιπεσεῖν. πρώτυς δὲ κτ' φιλοσο- 
ρειοι, μ᾽ δ᾽ ἐκείνυς ὁ Πλάτων, ὡς ᾧ Μοδερᾶτος ἱςορεῖ... ἢ φίαν 1. 4 μόνον τὺς τῷ χρόνῳ προειληφότας, ἀλλὰ  τὺς 
ταῦτα δὲ ὁ ΤΙορφύριος ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ ὕχης τὰ τῷ Μοδεράτυ πρώτως τὴν ἀλήθειαν ἐζητηκότας. ὁ περὶ πάντων δὲ λέγει γῦν, 

᾿ παραθέμενος γέγραφεν. ἰ4. (. 60. ἀλλὰ περὶ ἐκείνων ὅσοι ὌΩΝ ἀνήρυν. διήρηνἢ δὲ ὅτοι διχῆ, 
491.5 ἰςέον ὅτι ὁ Πλάτων πρὸ αὐτῷ δύο τρόπος φησὶν εἶναι καθ’ μᾶλλον δὲ τριχῆ. οἱ Κὶ 5 αὐτῶν ἣν “ὃ ὃν ἔλεγον ἡ ἀγένητον 
18. ὃς δυναὲν εἰς τὴν τῆ ὕλης ἐαρίω ἐλθὲ, ἕνα αὶ ὃν ἐξ ἀφαιρέ- 30 τῶτο, οἱ δὲ πολλὰ Κα ἐνυπάρχοντα δὲ ἐκκρίνειδᾳ, ἔλεγον, τὴν Ὑένε- 

σεωρ, λεγόντων ἡ ἡμῶν ὅτι ὕλη ἐςὶν ὃ μήτε ἵππος " μήτε ἄνθρω- σιν ἀναιρῶντες, Μὰ ᾿Αναξίμανδρος ἢ ̓Αναξαγόρας, οἱ δὲ συγκρί- 

πος Ἢ καθόλου μήτε σῶμα μηδέν. ἘΡίορ, ἄν. 16. σει ὃ διακρίσει τὴν γένεσιν τῶν παν; ςοιχείων ἐποίων, ὡς Δη- 
1914 κᾧ' τὴν λέξν ὰ μίας δὲ 5 ἧ ὃ λόγος" σημαίνει ἃ ὃ μίαν μόκριτος ἡ Ἐμπεδοκλῆς. ἰά. 15. 

18. ἶναι τὴν »τ' ἂν λόγον ᾧ τὶ εἶδος ἀρχήν, ἀσάφειαν δὲ ποιεῖ “ὃ πρώτυς φησὶ κτ' φιλοσοφίαν καὶ τῷ ἀξιώματι πρώτυς ἀλλὰ 91. 
“«Ὅ» ἢ τῷ “ὁ λόγος" προσκείμενον, ᾧ θηλυκὸν ἄρθρον τῷ ἀρσε- 35 τῷ χρόνῳ. “τὴν δὲ ἀλήθειαν" φησι “ἡ τὴν φύσιν" ἀντὶ τὸ τὴν ἐν ἢ 
νικῷ δυτεταγμόνν συντέτακἢ δὲ ὦ τῷ “ὁ λόγορ" ἀλλὰ τῇ φύσει ἀλήθειαν, Ῥμήορ. 6 Ρ- ὃ: 

τῇ ἀρχῇ, ὡς εἶναι ἴσον τῷ μία δὲ ἡ » ἂν λόγον, ἢ μάλλον “δῆλον δ᾽ ὅτι ὼ ὃ ἐκ μὴ ὄντος." τό τε κυρίως ὺ ἃ ἐκ μλλιϑιν 

μία ἃ ἀρχὴ ὁ ὁ λόγος κα ὺ ὸ εἶδος. γράφεῦ δέ, φησὶν δ᾽ Αλέξανδρος, ᾧ ὄντος Ὑίνεοχ, ὅταν καθ᾽ αὐὴ ἐκ μὴ ὄντος γίνηταί ἔνι ὅπερ οἱ ἀρ- ὃ 
χωρὶς τῷ ἧ, τινῶν ἴσως διὼ τὴν ἀσάφειαν ἀφελόντων αὐτό͵ καί- χαῖοι ἐ διελόντες ἀπὲ τῷ κ᾽ συμβεβηκὸς γεν, ἐ ἐκ μὴ ὄντος, ἀλλ᾽ 
τοι μετ᾽ αὐτῷ τῆς ἑρμηνείας ἀρχαιοπρεπες ρας ὄσης. δι περὶ. 40 ὡς μοναχῶς λεγόμενον λαβίντες τ ἐκ μὴ ὴ ἦντος γίνε, ἀπέςησαν 

Ε. δ1. τῆς φύσεως τῶν ὄντων ἡ τῆς κατ᾽ αὐτὰ ἀληθείας. εοἀ. γαῖ, 

μία δὲ ἡ ὁ λόγος. ὃ ἡ ἡ ὃ ὁ ἀμφότερα ἄρθρα ὯΝ λόγον 1028. 
δ᾽, ὡς πολλαάκις εἰρηῦ, ὲ εἰδός φησιν. εἰπὼν ἦν τὴν ἀρχὴ τὴν οἱ ἀρχαῖοι μονστρόκως ὸ μὴ ἂν “ὰ κυρίως ὺ καθὸ μὴ ὃν 191 
ὑλικὴν λίγει ἡ τὴν εἰδικήν, ἢ φησὶν ὅ ὅτι ἔςι ἢ “ὃ εἶδος μι ἀρχή. λαβόντες, "ἃ μὴ διελόντες τό τε καθ᾽ αὐὺ ὺ͵ ̓ μὴ δνὰὴ "ὁ ὰ κῷ " 

ἔταξε δὲ τὰ δύο ἄρθρα κτ' τὸ αὐτῦ, καθότι ὁ λόγος ὦ ὡς αὶ ἀρχὴ 45 συμβεβηκός, ἀπέςησαν τῷ γένεα τι ἐξ ὄντος ἢ ἐκ μὴ ὄντος" ἢ 
θηλυκόν ἐ ἐςιν, ὡς δὲ λόγος ἀρσενικόν. διὰ τῦτο ἦν τὰ δύο ἄρθρᾳ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὸ καθ᾽ αὐὺ ἡ τῦ Ψ' συμβεβηκὲς προσηγνόησαν 
» τὸ αὐτὸ ἔταξε, τό τε θηλυκὸν ἢ “ὃ ἀρσενικόν. ῬΆΪ. 6 ρ.8 ᾧ ἄλλα, ὥςε μηδὶν οἴξονς, νεῖ, εἴπερ ἐκ μὴ ὄντος ἧ μὴ ὃν μη- 
εἰ οοἀ. γι. 1028. θὲν γίνε... ἡμεῖς δὲ ὃ κα ἁπλῶς ἐκ μὴ ὄντος, τυτέξι καθὲ μὴ 

88: 
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ὃν, μὴ Ὑένεολαί τι ὁμολογῦμεν, κτ' συμβεβηκὸς. δὲ γίνει, λέγο-. ἐλλὰ τῶν περὶ φύσεως εἰρημένων, ὧν ἡ γένεσις ᾧ ἡ φθορά, 
μὲν ἐκ μὴ ὄντος" ἐχ δ τῆς ὕλης, καθόσον ἐ ἐνυπάρχει αὐτὴ ςέρη- δίπιρὶ. ἢ, 58. 

σις, ἥτις ἐςὶ καθ᾽ αὐὸ μὴ ὄν, γίνεταί τι. ὃ, Πλάτων (βορίμε, ΣΣυριανῶ, ἐπειδὴ Ὑόεσο ὦ ἀναιρῦσι, δι᾽ αὐτὴν ὴ τὴν ὕλην καὶ Ἂ 

Ρ- 258 ε) δὲ περὶ αὐτῆς φησίν.. ὺ ἔσι ὐλὺ αν τῷ Ππλα- τὴν φέρησνν συμ, ἅπερ δὲ ἕνια τῶν ἐρημένων ἀρχῶν εἰσίν. 

τωνος διωρισμένον πῆ κ ΚΑ ὃν πὴ δὲ μ μὴ ὄν, ἢ καθ᾽ αὐὸ Καὶ μὴ ὃν κ᾿ 5 διὰ ἢ) τὴν ἀπορίαν ἀναιρῶντες τὴν γένεσιν προὔπάρχειν λέγυσι τὰ 

συμβεβηκος δὲ δ᾽ ὅν, ὅτι τοιῶτό τι συμβέβηκε. ὧν διαφέρει“ ὄντα ἣ “ὃ ὃν ἣν εἶναι. ἸΣιμπλικίσ. δυνατὸν δὲ ἴσως τῶν εἰρημέ- 
κ᾿ ἑτερότητα μὴ ὃν τῷ »τ' σέρησιν, καθόσον ψ ἰδῶν ἐσὶ πρὸς νων ἔνια μὴ τῶν ἀρχῶν ἀκύειν. οοἀ, γαῖ. 1028. 
ἄλληλα, ὁ δὲ τῇ ὕλη συνυπείρχει. ταύτην αὶ ἦν ἐγκρίνει. τὴ τὴν ςέρησίν φησιν ὀφθεῖσαν πάσης τῆς »'' λόγον ἀπορίας 1915 
ἐξήγησιν ὁ ̓Αλέξανδρος, τὴν ὃ μὴ ὃν διαιρῶσαν εἴς τε “ὃ μὴ ὄν, λύσιν ἔχειν... ὅτω ἃ ἦν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐξηγήσατο. μήποτε 

«ντέςι “ὃ κυρίως μὴ ὄν, ᾧ ἐς ἃ κ΄ συμβεβηκός, προςίθησι δὲ αὶ 1ὰ δὲ “αὐτὴ ὀφθεῖσα ἡ φύσις" εἶπεν, ὑχ ἡ τῆς ςερήσεως μόνον ἀλλὰ 
ἄλλην. δύνα γάρ, φησί, τὶς ἐκ τῶν λεγομένων ἀκύειν ὅτι καὶ ὺ ὦ αὶ ἡ τῆς ὕλης" τῦτο 7) ᾧ αὐὸς ᾿Αλέξανδρος προϊὼν ἐφις νει, 
μὴ ὃν μοναχῶς λέγε, κῷ ἃ κυρίως ὺ Η μὴ ὄν, ἀλλὰ “ὃ ἐκ τύτυ διίαυρὶ. ἢ, 58. 

γίνεως, διχῶς δυνατὸν λέγειν" ἣ ἡ καθ᾽ αὐὸ ἢ ἢ κῷ' συμβεβηκὸς εἴτε ἡ τῆς φερήσεως φύσις ἐξὶ καὶ ἢ τῆς ὅλης, ἥτις ὀφθεῖσα 191} 
ἕςαι... ὥςε αὶ ὁ “ἡμεῖς δέ φαμεν γίνεοκ Κα " μηϑὲν ἁπλῶς ἐκ πᾶσαν ἂν διέλυσεν ἀπορίαν, εἴτε ἡ τὸ καθ᾽ αὐὸ κ συμβεβη- Ἰὼ 

μὴ ὄντος" διχῶς ἀκυςέον- ἢ 5 μηδὲν ἐκ τῇ ἁπλῶς μὴ ὄντος 15 κὸς ἢ τῷ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ, εἴτε ἡ συναμφότερος (διὰ γδ τὴν 
ίνεχ, ἣ μηδὲν κυρίως ἡ ἁπλῶς γίνε ἐκ μὴ ὄντος. ϑίπιρ!. ἑτέραν ἡ ἑτέρα), ταύτης, φησί, τῆς φύσεως οἱ Κ ὑδὲ ὅλως ἐφή- 

Ε 52 ὁ. ψαντο, ὅσοι “ὃ ὃν ἕν ποιῶσιν, ἢ ὅσοι πάντα ἐνεργείᾳ προύπάρχειν 

1915 γράφεῦ ᾧ ὕτως “οἷον εἰ κύων ἐκ κυνὸς ἣ πα κἂν ὃ λημέι ᾧὶ ἁπλῶς ὅσοι γένεσιν ἀναιρῶσι" τοὺς δὲ αὐτῆς ἥψαντο 

ὦ " τινος ζῴν τι ζῷον Ὑγνῦίσο, οἷον εἰ κύων ἐκ κυνὸς ἢ ἵππος ἐξ ἃ ἀλλ ὑχ ἱκανῶς. ὺ δοκεῖ ταῦτα ἀποτεινόμενος αν Πλάτωνα 

ἵππυ, ὑχ ἧ κύων ἐδὲ ἡ ἡ ἵππος γίνε, ἀλλ ἡ ἧ τὶς κύων ἣ τὶς ἵπ- Ὧ) λέν: αὐὸς η5 ἐν Τιμαίῳ (ρ. 50): λέγων μηδὲν τῶν ὄντων ἐνερ- 

πος. ἰὰ. (. γείᾳ. τὴν ὕλην εἶναι, ἐν εἷς φησὶν ὅτι τοῖς εἴδεσιν ὑποκείμενον ὑκ 

419::} λέγει γῶν ὅτι ὑκ ἀναιρῦμεν" καὶ ἡδ να ὃ αὐὴ ναί τε ἡ μὴ ἂν εἴη παρεσκευασμένον εὖ, πλὴν ἄμορφον ὃν ἐκείνων πασῶν τῶν 
25. ναι λέγομεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ καθ᾽ αὐὸ ἃ ὄντος κτ' συμβεβυρκὸς δὲ ἰδεῶν, ὅσας μέλλει δέχενν,, ἐφάψανϑθαί πως δοκεῖ ἡ τῆς ὕλης ἢ 
μὴ ὄντος τὴν γένεσιν φαμέν" τοιῶτο δ ἡ ὕχη. δυνωὲν δὲ ὺ τῆς ςερήσεως" ὃ πεφυκὸς δέχενς κ᾿ μή, μὴ ἣν δέ, ἐςερῆος, 
ἐκ ἀναιρῦμεν “ἃ εἶναι ἅπαν ἢ μὰ εἶναι" εἰπεῖν δηλῶντα ὅτι τὴν 3.25 ἂν λέγοιτο δικαίως. ᾧ “ὃ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ ὺ ὃ καθ᾽ αὐὸ ὸ ἴ (2 

δλαίρεσιν ἐδὲ ἡ ἡμεῖς ἀθετῶμεν, τὴν λέγυσαν πᾶν “ὃ γινόμενον ἢ ἐξ »(᾽ συμβεβηκὸς πρῶτος φαίνεῦ διορίσας ὁ τιλάτων, ἡ ὃ πὴ δὴ 

ὄντος 3 ἐκ μὴ ὄντος Ὑένεχ, (μεν ἢ Ὁ δ ὅτι ἐπὶ πανὺς ἀληθὲς ἡ “ὃ ὃν πῇ δὲ μὴ ὄν, ὡς των πρότερον. ᾧ ὃ αὶ ὺ ἐπὶ τῶν Ἀλλων ὁ 
ἑἶναι ἡ “ὃ μὴ εἶναι), ἀλλὰ καὶ θ᾽ τηρῶντες ̓τῦτο. ̓ σώξομεν ἅμα γένε- Πλάτων τὰ πο λλαχῶς λεγόμενα διεςείλατο, ὡς ἡ ὁ Εὔδημος ἐν 

σιν ἢ φθοράν, τῷ πὶ αὐὴ αὶ τῷ Ψ συμβεβηκὸς διελόντες “ὁ ὃν τοῖς Φυσυκοῖς μαρτυρεῖ Πλάτων τε 2) εἰσαγαγὼν ὃ διτοὺν 
ᾧ ὃ μὴ ὄν. ὺ ὅτω δ καθ᾽ ἕνα τρόπον ἡ ἀπορία ΤΩΣ ἐν δ᾽ 3 πολλὲς ἀπορίας ἔλυσε πραγμάτων.".. ὥςε ἐπαινέσας Παρμενί- 

ἕτερον ἐφεξῆς ἐπάγει. ἰάὰ. ἢ, δ8. ὃν υὡς ἕν ὃ ὃν εἰπόντα, ἐν τῷ ἁπλῶς μὴ ὄντος φαίνε ποιῶν αὐὸς 

κὰν γίνεῦ δ ἐκ τὸ δυνάμει Κὦ ὄντος ἐνεργείᾳ δὲ μὴ δ ὄντος" ἡ δ τὴν γένεσιν. ὺ ὕτω [ἃ ἀεδόν τι πάντες οἱ ἐξηγηταὶ τὴν λέξων 

21. ὅλη δυνάμει μέ ἐςν ὅ ὅπερ γί, ἐνεργείᾳ. δὲ ὅ. καὶ εἴ εἴληπῷ ΠῚ ἐξηηγήσαντο, ὡς τὸ Πλάτωνος ἀποδεχομώνυ Τιαῤμο ἐν ὃ ὃν ᾿ 
ἐπὸ τῆς ὕλης δι ὅτος ὁ ὁ διορισμές αὕτη γάρ ἐςιν ἡ δυνάμει ἃ ἦσα λέγοντα. ἢ ϑαυμαζω τῦτο. τῦτο" σαφῶς γδ ἐν Σξοφιςἣ πρὸς ἐν Παρ- Φωωΐὸ 
ἐνεργείῳ δὲ μὴ σα τῶτο ὅπερ γίνε. αἰτία δὲ τῇ ὕλη τῆς τοιαύ.- 35 μενίδυ λόγον ὑπήντησεν διὰ πολλῶν ἐπιχειρημάτων ἕν ὁ ὃν λέ- ς ὴ ἔῃ) 

τὴς φύσεως ἐσν ἥ τἰρηδιο, ἀπυσία δὲ ὅσα ἐν τῷ πεφυκόει, διὰ γοντα... ἵνα ὃν οἱ ἐξηγηταὶ μὴ παρὰ θύρας ἐξηγῶν), τάχα ᾿ 

Ε' ὃ ἀπυσία εἶναι ποιεῖ μὴ εἶναι ἐνεργείᾳ, διὰ δὲ “ὃ ἐν τῷ πεφυ- λέγομεν ὅτι πρὸς τὰ ἐν ΤΙ, διαλόγῳ τῷ Παρμενίδη παρὰ τὸ 
ἐν ἃ δυνάμει εἶναι παρέχε,. διώριςαι δὲ περὶ τῷ δυνάμει ᾧ Πλάτωνος ἐρημόα ἀπετείνατο νὺν ὃ ΣΧ ἐν οἷς ὃ ἐν ὃν ὅς μι δας σίκλῳ 
ἐνεργείᾳ τελεώτερον ἐν τῷ ἐνάτῳ τῶν Μετὰ τὰ Φυσυιά, 1ά. ἴθ. ὑποτιθέμενον “ὃν ΤΙαρμενίδην κα ἢὶ ἀποδεικνύντα θαυμάζειν ἔοικεν ὁ 

ἐν τῷ θ' τῆς Μετὰ τὰ Φυσικα, ῬΆΙΟΡ. ἐς Ρ. δ. 40 Τιλάτων. δῆλον δὲ ὅτι ᾧ πολλὰ δείκνυσι “ὃ ἐν ὃν ἐκεῖνο, κατ᾽ 
4191: ὁ Κ᾿ ̓Αλέξανδρος τυτὶ ὃ ῥησείδιον (δι. μεταβολήν) ἀνεξή- ἄλλην ᾧ ἄλλην αὐὺ τάξιν θεωρῶν. ταῦτα ὶ ἦν ὑπὸ ἀπορίας : ; 
"Ἄ.. νητον εἶμαι κατέλιπεν, ὁ δὲ μέγας ἸΞυριανὸς τῶν εἰρημένων ἔνια ἐγὼ περιφερόμενος γέγραφα" εἰ δέ τις προσφυέςξερον ἀπολογή- Τιωωκέάκ, . 

ἀναιρεῖν φησὶν αὐτὺς διὰ τὴν ὠπορίαν, ἐπειδὴ γένεσιν ἀναιρῦντες σοιτο, πῶς ἐκ τῷ μὴ ὄντος λέγει τὴν γύνσιν ὁ πλάτων, διότι ᾿, τέρεν Ἔ, 
δι᾿ αὐτὴν ἡ τὴν ὕλην ἡ τὴν ςέρησιν συναναιρῶσιν, ἅπερ ἵνια τῶν Παρμενίδην ὀρθῶς λέγειν ὁμολογεῖ, φίλος ὧν ὅτος ἀλλ᾿ ὑκ ἐχθρὸς ὉΘΡΕΒΟΝΘΥΟΣΣ 
εἰρημένων ἀρχῶν ἐςίν... ἢ ὅτι ταῦτα λέγει “τῶν εἰρημένων 45 κρατεῖ. ἰὰ, [..53 ὃ. 
ἔρια," δηλοῖ καὶ τὼ ἱξῆς ἐπαγόμενα. δυναὲν δὲ ἴσως “τῶν εἰρη- λέγει νῦν ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅ' ὅτι ἐκ τῶν νῦν εἰρημένων δηλϑιμα 
μένων ἔνια" μὴ τῶν ἀρχῶν ἀκύειν (ἡ γ) ἡ ὃ εἶδος ἀναιρῦσιν οἱ γέγονεν ὡς ἢ ὁ “ἡμμόοι αὶ β ὅν ἡ ἵτερί τινές εἰσιν αὐτῆς ἐπὶ ἢ 
ὕτω λέγοντες “ὁ μεταβαλλόμενον, ὥςε ἐκ ἕνια τῶν ἀρχῶν) τῆς ὕλης εἴρηκεν, ὁ τῆς ςερήσεως" περὶ γδ τῆς ὕλης λέγει “ὃ “φαί- 
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νεῦ αὐτοῖς ὡς τῷ 5 ἀριθμῷ μία ὅτω καὶ τῇ ἡ δυσαμαι:" ὑδ ἡ φέρη 
ἀριθμῷ μία. ἥ, τ ὸ αὶ πρῶτον εἰρημέον ὃ Ῥ “ἡμμώοι ἕ ὄν ὺ 

ἕτεροί τινές εἰσιν αὐτῆς" ἐπὶ τῆς ςερήσεως εἴρη, “ὃ δὲ νῦν λεγό- 
μένον ἐπὶ τῆς ὕλης... ΜῊΝ δὲ πρὸς ν᾿ Αλέξανδρον ὅτι ἄμει- 
γον ἢ πρότερον ἢ νῦν περὶ τῆς ὑποκειμένης ἀκύειν φύσεως, ἐξ ἧς 
ἡ γένεσις, ἥτις ἐςὶν ἡ ὕλη μὲ' τῆς ςερήσεως" ὅτι γ5 περὶ τῆς 

αὐτῆς ἡ τὰ πρότερα λέγει ἡ τὼ νῦν, δηλοῖ ἡ τῶν λεγομένων 

συνέχεια. ᾧ μώτοι ἀριθμῷ Κ' ἐν λόγῳ δὲ δύο ἐκ ἂν εἴη καθ᾽ 
αὑτὴν ἡ ὕλη, ἀλλ᾽ ἢ μῖ' τῆς ςερήσεως. εἰ δὲ πρὸς Πλάτωνα 

ΕΙΣ ΤΟ ἃ ΤΗΣ 

καλῶς ἡ Πλατωνικῶς “ὁ “ συναιτία "" δ δ πυρίως ὃν ἐξη- 

ἥοκ, δεῖ τῦ ἀποτελέσματος, ὥσπερ “ὃ ποιητικὸν ἢ “ὃ παρα- 
δαγματοιόν, συναίτιον δ᾽ ἡ ὕλη. ῬΒίΙορ. εν. 10. 

τὴν διαφορὰν τῆς ὕλης ἡ τῆς σερήσεως παραδύς, καὶ ὺ Ψ' τὴν 1526 
5 πρὸς “ὃ εἶδος ἀμφοῖν Χέσιν παραδίδωσιν αὐτήν" θεῖον δὺ ὃ εἰ! 

Ἀ «ει θὸν ᾧὶ ἐφετόν ἐςι “ἃ εἶδος, ᾧ τύτυ ἐφίε Μὴ ὕλη τ᾽ τὴν α 
φύσιν, ὑπεναντίον δέ ἐςιν ἡ ςέρησις, ᾧ ὑκ ἂν ἐφίοιτο. Ψν. εἰ 
θεῖον ᾧ ὠγαϑὸν ᾧ ἐφεὸν “ὃ πρῶτον εἶδος λέγοι “ὃ χωριςόν, ὃ ὲ 

νῶν ᾧ πρῶτον αἴτιον καλεῖ, τῷ ὄντι πάντα τὰ κτ' φύσιν συνιφά- 

ἀποτεινόμενος ὁ ᾿Αριςοτέλης λέγει ὃ μὴ διορίζειν τῷ λόγῳ τὴν 10 μένα ἐφίεῦ τύτυ, ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς φύσεως θείν ᾧ αὐτῆς ὄσης 
ὕλην ἢ τὴν ςέρησιν, διὰ τῦτο λέγει, ὅτι ὁ Πλάτων δύο τὰ ςοι- 
χεῖα παραδίδωσι, τὴν ὕλην ᾧ “ὃ εἶδος, προτοίξας τῶν δύο “ὃ ἐξη- 

ρημένον ᾧ παραδειγματικὸν ἅμα ἢ ποιητικὸν αἴτιον. λέγει 5 ἐν 

τῷ Τιμαίῳ φ. 52) ταυτί, ἰά. 15. 

ἢ αἰτίν ὅτω κατεσκευασμένα, ὡς ἕκαςον καθ᾽ ἣν ἔχει δύνα- 

μιν ἐφίεο)ς, τῆς πρὸς ἐκεῖνο ὁμοιώσεως. ὁμοίωσις δὲ αὐτοῖς ἡ 
οἰκεία τελειότης " τελειότης δὲ τοῖς (' συνθέτοις ἡ κτ' ἃ εἶδος ςά- 

σις, τῇ δὲ ὕλη ἡ τῷ εἴδυς μέθεξις. .«. ἀλλὰ πῶς τῷ πρώτῳ 
Πλάτων τὴν ὕλην μηδὲν τῶν ὄντων εἶναι εἰπὼν ἐπέβαλέ πως (5 εἴδει ἐναντίον ἡ ςέρησις, εἴπερ μηδὲν ἐκείνῳ ἐναντίον :... ἣ λέ- 

ἡ τῇ φερήσει, ἀλλ᾽ ὑχ ἀκύτοο: συμβαίνει γδ αὐτῷ ποιέν τὰς 

γενέσεις ἐ ἐκ τῷ μὴ ὄντος Η μὴ ὄν. καθὸ Ἂ ἐπαινεῖ Παρμενίδην ν 

εἶναι “ὃ ὃν λύγμντας ὸ ΕῚ παρὰ τὶ δὰ ὃν ἐκ ὄν, χ᾽ τῶτο ἂν ἐκ τὸ 

ἁπλῶς μὴ ὄντος ποιοῖτο τὰς γενέσεις" καὶ δ οἷδν τε ἑνὸς ὄντος τῷ 

ὄντος ἡ τῷ παρὰ τῶτο μὴ ὄντος, ὁ πὴ μὲὴ ὄντος ὑδὲ κ' συμβε- Ὁ 

βηκὸς μὴ ὄντος ἀλλ᾽ ἁπλῶς μὴ ὄντος, ὡς ᾧετο Παρμενίδης, σώ- 

ζεὸς τὴν τῆς ὕλης φύσιν... ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐκεῖνο ὀρθῶς, ὅτι μὴ χω- 
μἴζει κτ' ἐν λόγον τὴν ὕλην τῆς ςερήσεως. ὙΒεπαΐδι, (. 22. 

εἰ πρώτως ἕ' ᾧ κυρίως ἐσία ἡ σύνθετός ἐςι, δευτέρως δὲ “ὃ 

εἶδος, δεκτικὴ δὲ τύτυ ἐςὶν ἡ ὕλη, ἐγγὺς ἂν εἴη ὀσία, ἡ δὲ ςέρη- 25 εἴ, ὙΒεπιῖει, (, 22 ὁ. 

ἐφεξῆς ᾧ ὅτι ἄφθαρτος (ἡ ὕλη) ἐςὶ καθ᾽ αὐτὴν δείινυσιν, 192 σις ἀπυσία τῷ εἴδυς ὅσα ὃ χτ' τῶτο πόρρω ἂν εἴη τῆς ἐσίας. ἔτι 

ἡ ἀσία κι᾿ ἃ ὑποκείμενον λέγεῦ ἀπ᾽ αὐτῶ, ὑποκείμενον δέ πως ἢ 
ἡ ὕλη, κἂν εἰ ὡς μέρος τὸ συναμφοτέρυ λαμβανηῦ, ὅπερ τῷ 

γοιτο ἂν ἐναντία εἶναι τῷ προΐτῳ εἴδει ἡ σέρησις, καθόσον ἐναν- 
τία ἐςὶ τὸ εἴδει τῷ διὰ τὴν ἔφεσιν τῷ εὐ εἴδυς ἐγγνομέρῳ. 
ἢ θεῖον ὦ ὀγαθὸν καὶ ἢ ἐφεὺν καλεῖ “ἃ προσιὸν αὐτῇ τὴ ἢ ὕλη εἶδος, 

ὡς τῆς θείας μοίρας ἔκγονον ὑ ὑπάρχον. δίπιρ!. 1 δ5. 
διὰ τῶτο φησὶ δόξει μηδὲ εἶναι ὅλως ἡ ςέρησις. πάλιν δ᾽ 

αὖ εἶναι ἡ αὐτὴν ἀνάγκη, ἐπειδὴ ὁκ ἄνευ ταύτης ἡ γένεσις. τῷ 

Ὁ ὄντι, ὡς Θεμίςιός φησι, ϑαυμαςὸν Κ εἰ ἔςι φθείρυσα “ἃ εἶναι, 
θαυμαςὲν δὲ εἰ μὴ ἔςι ποιῶσα “ὃ γίνεῶζ," αὶ δ ἂν γένοιτό τι μὴ 

φθειρομένυ τινός͵ ἀλλ᾽ ἦν ἅπαντα ἀΐδια. ῬΆΪορ. ὁ Ρ. 10 εἰ 11. 

»,, Φ» εἰ ἡ χ'' συμβεβηκὸς φθείρεῦ... κυρίως Κα ὁ “ἐν ᾧ᾽ ἃ ὑποκεί- 
μένον δηλοῖ (ἄλλο γ “ὁ ἐν ᾧ τι ἐςί, ᾧ ἄλλο “ὁ ἐν ἐκείνῳ ὄν), κα- 

κυρίως ὑποκειμένῳ ἐχ ὑπάρχει, ἐγγὺς ἄρα ἐσίας ἡ ὕλη. ἔτι τεχρήτατὸ δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῷ ἐν ὑποκειμένῳ. ἀντὶ δὲ τῷ εἰπεῖν ὡς 
δὲ εἰ ὁ τῆς ὑσίας ὁρισμός, ὁ λέγῶν, ἐσίαν εἶναι “ὃ ταὐτὸν ᾧ ἕν 30 δὲ Ψ τὴν αὐτῆς φύσιν Π φθείρεῦ καθ᾽ αὐὺ “ὡς δὲ χῷ τὴν δύνα- 

ἀριθμῷ τῶν ἐναντίων πμώνωι ὑπάρχει ἢ τῇ ὕλη, ἢ ρώμηα μιν" εἶπε, διότι τῇ ὅλη ὲ εἶναι ὕλη ὸ ὁ δύαϑαί ἀξέεν: δ ὸ 

ἐγγὺς ὦ ἐσία, ὅτι καθ᾽ αὐτὴν “ὁ ἕν ἀριθμὰ ἐκ ἔχει, ἀλλὰ καὶ ἢ ὃ μη- δυνάμει υσίωῦ. ΕἾ . μήποτε δὲ ἡ ὁ ̓ Αριξοτέλης τὴν ὕλην ἐχ τὸ 
δὲν εἶναι αὐτῇ ἐναντίον... ἐπειδὴ πολλάχν μέμνηϑ τὸ πλάτω- δυνάμει ἢ τῆς ἐν τύτῳ ςερήσεως θεασάμενος, ψφ κὶ Ω ἐν ᾧ, ᾧ, 

νος ὁ ὃ ̓ Αριςοτέλης ὡς τὴν ὕλην μέγα ἡ μικρὸν λέγοντος, ἰξέον τυτέςι ντ' τὴν ςέρησιν, φθείρεῶ, τὴν ὕλην καθ᾽ αὐτό φησι, κτ' δὰ 
ὅτι ὁ Πορφύριος ἱςορεῖ “ὃν Δερκυλλίδην ἐ ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ τῆς Πλα- 35 τὴν δύναμιν ἄφθαρτον εἶναι ᾧὶ ἀγένητον. ὅτω δέ, οἶμαι, ἡ ἡ λέξις 

τωνος φιλοσοφίας, ἔνθα περὶ ὕλης ποιεῖ “ὃν λόγον, Ἑρμοδιύρυ τῦ καταλληλοτέρα φανήσεῦ ἡ ᾿ γα," ὡς αὶ ὃ ἐν ᾧ εἰ ὡς ἐπὶ 

Πλάτωνος ἑταίρυ λὲν παραγραφειν ἐκ τῆς περὶ Πλεΐτωνος αὐτῷ τῆς ὕλης λέγοιτο ὅτι φᾷ τὴν φέρησιν καθ’ αὐὸ φθείρε, κτ' δὲ 
συγγραφῆς, ἐξ ἧς δηλθ ὅτι τὴν ὕλην ὁ ὁ πιλάτων κῷ' ὃ ἄπειρον “ὃ ϑυνάμει ἄφθαρτές ἐ ἐςι ὠγένητος- ὺ; Ρ ἐδὲ εἶπεν ὅτι κτ' συμ- 
ὺ ἀόριςον ὑποτιθέμενος ἀ ἀπ᾽ ἐκείνων αὐτὴν ἐδήλν τῶν “ὃ μᾶλλον ἢ βεβητὺς φθείρεῦ κα ἡ ὕλη, ἀλλ᾽ ὅτι ὡ Τὰ ςέρησις καϑ᾽ αὐὲ φθεί- 

ἧττον ἐπιδεχομένων, ὦ ὧν ἡ ὃ μέ ἡ “ὃ μικρόν ἐςιν. ῬΙΜΡΙ. [.δ4. ρεῦ, ὡς δὲ “ὃ δυνάμει ὅτε γίνε ὅτε φθείρε. οἱ δὲ ἐξηγηταὶ 

122 διὸ ᾧ ὃ Πλάτων ποτὲ Κ' ᾿ μητέρα ποτὲ δὲ χυίραν αὐτὴν κατ κ᾽ συμβεβηκὸς φθείρεῶζ, λέγυσι, διότι “ὃ ἐν αὐτῇ ὃν ἡ ςέρησις 
13. εἶ. ἀναλογεῖν δ᾽ ἂν μητρὶ λέγοις κα ἡὶ καθόσον διαςατικὴ ἡ. Ἰδμῖμες φθείρεῦ. ϑίπιρ!. (. 55 ὁ. 

τικὴ τῶν εἰδῶν ἐςὶν ἡ ὕλη, ὥσπερ τῶν πατρικῶν σπερμάτων αἱ τέσσαρα δυνάμει προλαβὼν ἐναργὴ ἀξιώματα διὰ ἢ τῶν 1952 
μητέρες ᾧ τῶν βρεφῶν, τρέφυσαι ᾧ αὔξυσαι αὐτὰ εἰς μείζονα δύο δείκνυσιν ὅτι ἀγένητος ἡ ὕλη, διὰ δὲ τῶν δύο ὅτι ἄφθαρτος. Ξ-: 

ὄγκον. διὸ ᾧ τιθήνην αὐτὴν ὁ Πλάτων καλεῖ... ᾧ λέγει ὁ 45 ἔςι δὲ δύο μέν, ὅτι τε “ὃ γινόμενον ἔκ τινος γίνε ὑποκειμένα 
᾿Αλέξανδρος ὅτι αὕτη (ἡ ςέρησις) ἢ τῶν κακῶν αἰτίω" κἂν ὃ 
ἡ ὕλη δοκῇ τῶν κακῶν αἰτία, ἀλλὰ αὶ αὕτη διὰ τὴν ςέρησιν κα 

δυναμένη τὴν τῶν ἀϊδίων εὐταξίαν ἐπιδέχεθχς, 1. ἔ, δᾷ ὃ. 

πρώτυ, ἢ ὅτι “ὃ γινόμενον ὀδέπω ἐςὶ τῶτο ὃ γίνεδ. ἡ τὰ λοιπὰ 

δὲ δύο τύτοις ὅμοια, ὅτι πᾶν “ὃ φθειρόμενον εἰς τῶτο φθείρεῦ ἐξ 
ὃ πρώτυ γίνε), καὶ ὅτι “ὃ φθειρόμενον ὅτε φθείρεῦ ἐδέπω ἔφθαρῆ). 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΔἈΚΡΟΑΛΣΕΩΣ. 

πρὸς τύτοις ἢ “ὃν ὁρισμὸν τῆς ὕλης ἀξίωμα προσλαμβάνει. ἐξ΄ 
ὧν δεύινυσι πρωύτως ὅτι εὐθ πῆς ἡ ὕλη, ὅτως... ὁ δὲ “ἐξ ὅ 
“γίνεταί τι ἐνυπάρχοντος μὴ κῷ,. συμβεβηκός" πρὸς ἀντιδιαςολὴν 

εἴρη2 τῆς φερήσεως" κἄν κ) λέγηῷ ἡ ὶὶ ἐκ ταύτης Ὑίνεοχ, ὰ γινό- 
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ἔμελλεν ἀκολιίθως διδάξαι ᾧ περὶ τῆς κτ' “ὁ εἶδος ἀρχῆς, ὁ ὕτως 
ἐπὶ ὃ ποιητικὸν αὶ τελικὸν αἴτια βετάβηναι, ἐπειδὴ ταῦτα ΜΑΙ 

λον αἱ κύριαι ἀρχαί. ἐπεὶ δὲ ὁ εἶδος καὶ ὃ φοχειν: ἀρχή 1 ἐσιν ὡς 

ἐνυπάρχον τῷ συνθέτῳ ἢ ὡς ποιητικὸν αἴτιον ψ' τὴν φύσιν ἡ ὃν 

μενον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐνυπαρχώσης ὅτε καθ᾽ ἑαυὺ ἐκ ταύτης, ἀλλὰ 5 λόγον δαΜΝ τ, εἰκότως ᾧ περὶ τῶ εἰδικῶ κα ὃ περὶ τῇ ποιητικῇ 

»' συμβεβηκός. τῷ Ἢ ἀπεῖναι αὐτὴν ἐξ αὐτῆς λέγε γίνε, ὃ αἰτίν διδάσκειν ἐφείλων περὶ τῆς φύσεως ἐν ἀρχὴ διαλέγεϑ" 
Ὑνόμενον. ἢ φησὶν ὁ ἠΑλέξανδρος. ὰ μὴ κῷ' συμβεβηκὸς προ- ταύτην δὼ ὡς εἶδος ᾧ ὡς ποιῶν αἴτιον ᾿ὦσαν ἀποδείξει. ἄλλως τε 

σκεῖοχ,, ὅτι ἐνυπάρχει τῷ γινομένῳ ἢ τὰ τῷ ὑποκειμένῳ συμβε- τῷ περὶ τῶν φυσικῶν πραγματενομένῳ ἀναγκαῖον “ὃ γινώσκειν 
βηκότα, οἷον τῷ ἀνδριάντι “ὃ χρῶμα “ὃ συμβεβηκὸς τῷ χαλχῷ, Ἣν φύσιν. διὰ τῦτο διδάσκει πρῶτον εὐθὺς περὶ τῆς φύσεως 
ἀλλ᾽ ὦ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχει ἀλλὰ χ᾽ συμβεβηκός, διὸ ἐδὲ ὕλη 10 περὶ τῷ φυσικῶς ἔχειν, τί ἐν, ἕκαςον αὐτῶν ὺ τί διαφέρον 
ἐςὶν αὐτὸ, δὲ συντελεὶ τῷ ἀνδριάντι πρὸς ἃ εἶναι... εἰ ὄν ἀλλήλων. ἐπειδὴ δέ τινες ὺ τὴ τύχην κα δ ὸὺ αὐτόματον αἴτιον 

φθείροιτο καὶ ὕλη, εἰς “ὃ τοιῶτον ἀναλύῷ ὅ ἐςιν αὐτή, ἢ ἔξςαι λέγωσι, διὰ τῦτο ἢ περὶ τύχης ἢ αὐτομάτυ διδάσκει, ἐπισκή- 

ἐφθαρμένη ἡ ὕλη ἃ ἦσα" ὕλη δέ ἐ ἐξι πρὸ τὸ φϑείρενς, ὥςε ἐψύαῥ- πτων τοῖς πρὸ αὐτῷ ὅτι ὡς αἴτια ταῦτα παραλαμβάνοντες ἐδὲν 

μόη ἕςαι πρὶ τῷ φθαρῆναι... “ἃ ἄφθαρτον δὲ τῆς ὕλης ἀπὸ τ περὶ αὐτῶν εἶπον. πρυταν δὲ περὶ φύσεως διδάσκει, εἶτα περὶ 
Πλάτωνος καὶ ὃ τῶν Πυθαγορείων ὃ ̓ Αριξοτέλας παρέλαβε. ἰὰ. '0. 15 τὸ φύσις ἡ τὸ χ᾽ φύσιν καὶ ἢ τὸ φύσιν ἔχοντος, ἐπειδὴ τύτων πάν- 

περὶ τὶ τῆς κυρίως Φ' τα εἶδος ἀ ἀρχῆς τῆς χωριςῆς ᾧ νοητῆς τῶν ἡ γνῶσις τῆς φύσεως προηγεῖ." μὴ γνωϑώντος δ τί ἐςιν ἡ 

αὶ ἀκινήτυ, εἴτε Μία ἐςὶν τε πολλαί, ἢ Ἶ ὅπερ ἀληθέσερον, ἡ μία φύσις, ἐδὲ ὃ τί τῇ φύσει ὶ τὰ λοιπὰ ἄὼς γνωσλησεῖ. 
ὺ πολλαί, ὃ τίς ἢ τίνες, ὅτι ἄῦλοι ᾧ νοηταὶ ἢ πάντῃ τέλειαι εοάὰ. Ὑ1Ὲ 1028. 

ὅσαι τῇ ὀσίᾳ ἐνέργειαι, ταῦτα ὧν δι᾽ ἀκριβείας τῆς πρώτης φιλο- ὅτε ὃ προαίρεσις τύτων αἰτία, εἶτερ ἀόριξος ἢ ἕ ἡ προαίρε- 1925 
σοφίας ἔργον ἐςὶ διορίσαι, ταὐὲν δὲ εἰπεῖν τῆς ὑπὲρ τὰ φυσικὰ Ὁ σις, ἐρισμώνη δὲ ἡ τύτων γώεσις, ὅτε ἀπὸ τύχης ἢ ἐκ ταύτο- 3. 

. πρωγματείας... τάχα δὲ δυναὲὴν λέγειν ὅτι περὶ τῆς κ᾿ “ὃ εἶδος πὰρ τὰ γδ τοιαῦτα ἐπ᾿ ἀν χάβες τὰ δὲ διὰ φύσιν ὡς ἐπὶ πλεῖ- 

ἀρχῆς ἐχὶ τῆς χωριςῆς εἶπε νῦν, ἀλλὰ τῆς ςοιχειώδυς... ᾧ δὴ ἢ σον" ὅτε ἀπὸ τέχνης" τὰ γδ ἀπὸ τέχνης ἔξωθεν γίνεῦ, ταῦτα δὲ 
ἐρεῖ περὶ τύτων ἐν τοῖς περὶ Τενέσεως ᾧ Φθορᾶς, ἅπερ ὕξερον ἔνδοθεν... εἰπὼν δὲ “ᾧ τὰ ζῷα," προσέθηκε “ἡ τὰ τύτων 
δείκνυσ)αί φησιν ὡς μα' ταύτην τεταγμένα τὴν πραγματείαν. μέρη," διότι, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τῶν φυζσει ὄντων καὶ τὰ μέρη 
καλλίων δὲ ἡ προτέρα ἐξήγησις, ὅτι ποιητικὸν τῦ ἐρανῦ οἶδεν ὁ 25 φύσει" τῶν ' ἢ) τεχνητῶν τὰ μέρη καὶ πάντα τεχνητά... ἐπὶ ἢ 
᾿Αριςοτέλης. ἐπειδὴ δέ τινες οἵἴον ποιητικὸν αἴτιον τῇ πανὲς μὴ δὲ τῶν φυσικῶν, εἰ ἢ “ὃ ἔχατον ὑποκείμενον μὴ ἔςι φυσικόν, 
λέγειν ἐν ᾿Αριςοτέλη ἀλλα μόνον τελικόν, ᾧ τῦτο ἢ “ὃν ̓ Αλέξ- οἷον ἡ ὕλη, ἀλλὰ τὰ προσεχὴ φυσικά ἐςιν, ὡς τὰ μι ςοι- 
«νδρον ἀρέσκειν νομίζυσιν, ἀναγκαῖον δοκεῖ μοι τῶν ἐνταῦθα λε- χεῖα. ᾧ εἴη ἄν τις ὅτω κ᾿ τῶτο τῶν φύσει ἢ τῶν μὴ φύσει 
γομένων ὑπὸ ᾿Αλεξανδρυ τῦ γνησιωτάτυ τῶν ᾿Αριςοτέλες ἐξηγη- διαφορόί. ἀλλὰ πῶς τὰ ζῷα ἡ τὰ φυτὰ φύσει καὶ ὺ διὰ φύσυ 

, τῶν ἀκιύειν αὐτύς, ἐχόντων ὅτως. ἰά, ἢ. 56 ὃ. 30 εἶναι φησίν, ἔμψυχα ὄντα κῦτος ἡ διὰ ψυχὴν ὄντα ἅπερ ἐφίν:. τῶν 

4926 
34. κ 

Προϑέμενος ἐν ταύτη τῇ πραγματείᾳ τὰς ἀρχὰς ἢ αἰτίας 
τῶν φύσει συνεςώτων παραδῶναι, ἐπειδὴ τῶν ἀρχῶν αἱ μῷν εἰσι 
ςοιχειώδεις αἱ δὲ ποιητρὴ αἱ δὲ τελικαί, πρῶ δὲ προσπίπτυσιν 
ἡμῖν αἱ ςοιχειώδεις, διότι “ὃ γνωςὸν πρὸς τὴν ζήτησιν τῶν ἑαυτῶ 

μήποτε ὧν ὑνεθῖα [ΠῚ ἅ μένα τὼ ἁπλᾶ. τῶν φυμάτων ἐςί, κἂν ἔχῃ 
δὲ ψυχὴν τὰ ζῶα καὶ Ὁ τὰ ἡ φυτά, τὰ (ᾧ φυτικὴν τὰ δὲ ὁ ἐρεκτυκήν, 
ἀλλὰ καὶ ὃ φύειν ἔχει τὴν ἐνταῦθα ζητυμένην. «. αὶ διὰ τῦτο ἴσως 

ὶὶ τὰ ΤΑΝ αὐτῶν προσέθηκε" “ὃ 5) ὀςῦν ἢ ὃ ξύλον ἢ ὄρεξιν ἃ ἢ 
αἰτίων ἀνερεθιζ εἰ “ὃν γινώσκοντα ἐκ τῆς οἰκείας φύσεως ἢ συς ἀ- 35 φυτικὴν ψυχὴν ὀκέτι ἔχει, ᾧύσιν δὲ ἔχει. «. ᾧ ὅτι τὰ ζῷα ᾧ Ν 

σεως, ἣν τὰ ἐνυπάρχοντα αὐτῷ ςοιχεῖα συνίςησι, διὰ τῶτο ἐν 
τῷ πρώτῳ βιβλίῳ μ᾽ ὃ τὰς δόξας ἱςορῆσαί τε ἡ βασανίσαι τῶν 
φυσικῶν τὰς φοιχειώδεις ἀρχὰς ἐανβσδι πρώτας. .. ταῦτα 
ὅν πάντα δείξας, κα ἢ μέλλων ἀκολύθως κα ᾧ περὶ τῆς τ ὸ εἶδος  ἀρ- 

ἐπὶ “ὃ ποιητικὸν ἡ τελικὸν αἴτιον μεταβαίνειν, ἐπειδὴ “ὁ εἶδος ἢ 

εἰς ςοιχεῖον ὑπάρχει τῷ συνθέτῳ ) ὡς ποιητικὸν αἴτιον κῷ' φύσιν 
ὼ “ὃ λόγον θεωρέμενον, εἰκότως ἢ περὶ τῷ εἰδικῶ ὺ περὶ τῷ ποιη- 

ἄρον αἰτίυ διδαίσκειν ὀφείλων περὶ τῆς φύσεως ἐν ἀρχὴ διαλέγε, 

ἣν» ὺὴ ὡς εἶδος καὶ ὃ ὡς ποιῶν αἴτιον σαν ἀποδείξει, ἰά, ἢ, 57. 

ἐν τῇ πρώτῳ βιβνίῳ παραδὺς πόσαι αἱ τῶν φυσυιῶν ἀρχαί, 
ὅτι ἡ ὕλη καὶ αὶ ὃ εἶδος ἡ ἡ ςέρησις, ἢ διδάξας περὶ τῆς ὕλης καὶ ἡ τῆς 

φερήσεως τί τε ἑκάτερον αὐτῶν ἐςὶ ἢ τί ἀλλήλων διαφέρυσιν, 

φυτὼ αὶ καθὸ ζῷα ἡ φυτά, παρέλαβεν ἐν τύτοις ὁ ̓ Αριςοτέλης 
ὡς φύσει ὄντα, ἀλλὰ καθὸ ᾧ αὐτὰ φυσικά, δηλοῖ ἡ Εὔδημος 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Φυσικῶν τάδε γράφων. ΘΙ: [.57 ὃ. 
ἐφιςάνει ὁ 

τὰ φυτὰ ἡ τὰ ἁπλᾷ τῶν σωμάτων, ἀλλ᾽ ἐχὶ πάντα τὰ ἐφ 

κ δ ὃ κυκλοφορητικὸν σῶμα φυσικὸν ἢὶ αὐὸ ὃν κινήσεως 
ἐρχὴν ἔχει ἐν ἐαύτι, φάσεως δὲ ὠκ ἔχει ἀπαύςως κυνίμενον. 
μήποτε δὲ αὶ Ὁ τὰ ἐρανια, κἂν μὴ μεταβάλλῃ ἀπὸ κινήσεως εἰς 

45 φάσιν, ἀλλ᾽ ὅμως χει ςασιν αὶ αὐτὰ Ψ ὰ κέστρον, κ᾿ ἐν ἄξοκι, 
“ᾧ' ἀμ πόλως, Ψ' τὴν ὁλότητα. ὼ δε ἡ κίνησις αὐτῶν φυ- 

σική, ἢ φάσις ἂν εἴη τοιαύτη. ἀλλ᾽ αὶ πᾶσα ςαῦσις ἠρεμία ἐςίν, 

ἀλλ᾽ ἡὶ μτ' κίνησιν. κάλλιον ἦν ὁ Πορφύριος ἐφιςάνει, μήποτε ἐν 

Χχ 

ξακ ἄορι 

ὁ ᾿Αλέξανδρος ὅ ὅτι τύτων ἕκαςον εἶπεν ἐν ἑαυτῷ 1925 
χῆς λέγειν τῆς φοιχειώδυς τὰ σύμμετρα τῷ φυσιχῷ, ὼ ὅτως ὦ χω ἀρχὴν Ἔρηπεως ὃ σάσεως, ἃ ἃ προείρηκε, τυτέςι τὰ ζῷα ἢ 1. 



1920 
15. 

1926 
18. 

τῆς 
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τῷ ἀρχῆς τινὸς ὦ αἰτίας τῷ κινεῖ, ἢ ἠρεμεῖν ᾿ καί ἀντὶ τῷ ἢ εἶεν ταῦτα πάντα, ὸὺ ταύτη δοκεῖ τῇ ἐννοίᾳ συνάδειν καὶ ὺ ὰ μετ᾽ 

παρεθογτῷ, διὰ “ὃ τινὰ τῶν φύσει κινεϊοὶς μ᾽ ἀεί͵ μηδέποτε δὲ ὀλίγον ζηπύύμενον, πότερον ἡ ὅλη ὶ ὴ ὑποκείμενόν ἐ ἐςιν ἡ φύσις ἢ ἢ 
ἠρεμεῖν. ἰὰ. ἢ. ὅ8. ἃ εἶδος ὁ “ὃ ἐν ὑποκειμένῳ. ἀμείνων δὲ ἡ ϑρότερα, ἐξήγησις ὼ 

ἐπιςάσεως δὲ ἄξιον ὅτι ὅτος ὁ ὁρισμὸς ἐκ ἔςι τῷ τί ἐφιν ἡ διὰ τὰ ἐφεξῆς ἐπαγόμενα, ὺ ὅτι ὑκ ἂν ὃ ὑ ὑποκείμενον ὶ ὃ ἐν 

φύσις σημαντικός, ἀλλὰ τῆς ἐνεργείας τῆς φύσεως" ὦ ὃ τί ἐσν 5 ὑποκειμένῳ ὄύο ὄντα πάντα ὁ ̓Αριςοτέλης ἐκάλει, ὅ ὃς γε ἐν τῇ 
ἡ φύσις ἐμαίθομεν διὰ τῶ μαθεῖν ὅ ὅτι ἀρχή ἐςι χνήσεως ὺ ἦρε- περὶ Οὐρανῶ « 1». 268 α 16) τάδε γέγραφε “τὰ γδ δύο ἄμφω 
μίας, ἀλλὼ τί ποιεῖ, ἵνα ἦν τῆς ὁσίας αὐτῆς “ὃν ὁρισμὸν ἀπο- ἅ , λέγομεν ἡ τὸς δύο ἀμ δῦνηνον. πάντας δὲ ὁ Μγμθ, ἀλλὰ 

δῶμεν, λεκτέον ὅτως, ὅτι ἔςιν ἡ φύσις ζωὴ ἥτοι δύναμις κατα- ἢ τῶν τριῶν ταύτην τὴν κατηγορίαν φαζ' πρῶτον." διὸ ἢ τὰς 

δεδυκυῖα διὰ τῶν σωμάτων, διαπλαςικὴ αὐτῶν ᾧ διοικητική, λοιπὰς ἐξηγήσεις τῦ ᾿Αλεξαάνδρυ εἰς τῶτον “ὃν νὸν τειρίσας παρα- 

ἀρχὴ κινήσεως ἢ ἠρεμίας ὅσα ἐν ᾧ ὑπάρχει πρώτως καθ᾽ αὐὰ ᾧ (0 τρέχω. «. σημειθῇ δὲ ὁ ̓Αλέξανδρος ὅτι ᾧ “ὁ εἶδος ἡ τὴν φύσιν, 

ἀ συμβεβηκός. ᾿ ἘΜΗΙ͂ΘΡ, 6 ν. 15. καίτοι ὑὐσίας εἶναι βυλόμενος, ἐ ἐν ὑποκειμένῳ λέγει, ἐν Κατηγορίαις 

ὃ χιῦνϑ τὰ ἃ δ κῷ τόπον, ὡς γῇ β' κάτω πῦρ δὲ ἄνω, τὰ (- 5) εἰπὼν μηδεμίαν ἐσίαν ἐν ὑποκειμένῳ εἶναι. ᾧ παραμυθεῖἢ 

δὲ γ᾽ αὔξησιν ὺ “μέευν ὡς αὐὰὴ “ὃ πῦρ ἢ εἴ τινες πέτραι ἱξορῶν) τὴν ἔνςασιν λέγων... ἀ μέντοι ταὐτόν ἐςι “ὃ “φύσει" ἡ ὃ ἀὑκο 

καθ᾽ ὅλον “ὃν ὄγκεν ἐπιδιδῶσαι. εοἀ. Ἀερ. 1947. φύσιν," ἀλλ ἀλλ ἐπὶ πλέον ἐςὶ “ὁ φύσει τῷ »α' φύσιν. ἰά, ξ, 59. 
δρμὴν κυρίως τὴν ἔνδοθεν ἀρχὴν ἐκάλεσε τῆς κρήσεωρ, τινὲς 15 ἡ φύσις ἀεί τι ὑποκείμενον ἔχει ἡὶ ἐν ὑποκειμένῳ ἐςν, ἐν 1925 

δὲ ἀντὶ τῷ ὁρμήν ἀρχήν γράφυσι" τὰ γ δύσοια τὴν αἰτίαν τῆς ὑποκειμένῳ δὲ ἐχ ὡς τὰ συμβεβηκότα, ἀλλ᾽ ὅτι ἀρχὴ ἔνυλος ἡ ἢ 
κινήσεως ἐν ἑαντοῖς ἔχει, τὰ δὲ τεχνητὰ ἔξωθεν... πάνυ δὲ καὶ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ἀσωμάτων. ὙΒεπιίοι. ἢ, 23. 
ἀναγκαίως πρόσκειἢ “ὁ “ἐν ᾧ ὑπάρχει πρώτως καθ᾽ αὐὺ ἢ μὴ τὰ ὃ ἐναργὴ τὴν ὑπόςασιν ἔχοντα καὶ δεῖ ἢ τῆς τῦ ὅτι ἔς 
»᾽ συμβεβηκός" καὶ ὶ ἡ κλίνη ἀρχὴν ἔχει κινήσεως δ ἀρεμίας ἀποδείξεως, ὡς καὶ ὺ τῶτο αὐὺς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑςέρων ̓ Ανα- 
ἐν ἑαυτῇ " ἀφεθεῖσα, γῶν ἐπὶ “ὃ κάτω φέρ, ἡ ὃ ὅμως ἐ λέγε Ὁ λυτικῶν (ς. 8), εἴ τι μέμνημαι, διωρίσατο. «. ὅτι δὲ ὃ τὰ ψ4: 

φυσοιὴ δὲ φύσιν ἔχειν ὡς κλίνη, διότι ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως καὶ τῇ νερὰ διὰ τῶν ἀφανῶν πειρᾶοῦς δεικνύναι συμβαίνει τοῖς ὰ κριτή- 

κλίνη πάντως ὑπάρχει, ἀλλὰ τῷ ξύλῳ, δι᾽ ἐκεῖνο δὲ ὶ τῇ κλίνη... ριον τῶν φανερῶν ἀπολέσασι, “ὃν τυφλὸν ποιεῖ μάρτυρα -ὲν περὶ 
διαφέρει δὲ “ὃ πρώτως τῷ καθ᾽ αὐτό: δὲ γ5 “ὁ καθ᾽ αὐὸ πᾶν πρώ- τῶν χρωμάτων συλλογιζόμενον. δίπρ!, ἔ, 60. 
τως ἐσ, δὲ ὃ πρώτως καθ᾽ αὐτό... ἔς! δ᾽ ὅτε ὺ συντρέχει ες εἰπὼν πρότερον ὅτι τὰ φύσιν ἔχοντα ἐσίαι εἰσί, διότι ὑποκεί- 
εἰς ταὐὲν ἄμφω, ὅταν ἢ ὀυαληῤότεα τῆς ὑσίας Η ὺ ἀμέσως 25 Μενόν τι ἐςὶ “ὁ ἔχον ἡ ἐν ὑπικειμέν ἡ ἡ φύσις ἡ ἐχομέν, ἢ ̓ διότι 

ὑπάρχη, ὡς λογοιεὸν τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ καθ᾽ αὐὸ ὃ πρώτως ὑπαάρ- ἡ φύσις ὑποκείμενόν τι ἐςὶ ἢ ἐν ὑπυξέμθῳ; ὡς ἤκυε κ᾿ μίαν 
χειν λέγοιτο ἄν... ὁ συγχωρητέον δὲ τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ ὅ ὅτω λέ- ἐξέγησιν ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, εἰκότως τὼς δόξας παρατίθε) τῶν τε 
γοντι κινεῖν ἑαυτὴν τὴν ψυχὴν ὡς “ὃν κυβερνήτην, τῷ κινεῖν ὃ τὴν φύσιν “ὃ ὑποκείμενον λεγόντων ἢ τῶν “ὃ ἐν ὑποκειμένῳ, ἢ 
σῶμα ἐν ᾧ ἐςίν, ὡς ὁ κυβερνήτης τὴν ναῦν... ἐφιςάνει δὲ ὁ τὰς κατασκευὰς τὰς ἑκατέρων τῶ οἰκείν λόγω προτίθησι, ᾧ ὅτως 
μέγας ἸΞυριανὸς ὅτι ὁ ἀποδοθεὶς ὅτος τῆς φύσεως ὁρισμὸς πᾶσι 30 αὐτῶν τὴν ἐπίκρισιν ποιεῖ... πρῶτον δὲ λέγει περὶ τῶν τὴν 

«κεδὸν ἁρμόττει τοῖς τῆς φύσεως σημαινομένοις, οἰκείως ἐφ᾽ ἑκάξῳ ὕλην φύσιν ἑκάςυ γομὶς ὅτῶν: .. σημεῖον δὲ τὸ ὃ ὑποκείμενον 
λαμβανόμενος. ϑίπιρ!. ἔ. ὅ8 ὁ. . ἀλλ ΐ, εἶδος εἶναι τὴν φύσιν ὁ ὁ ̓ Αὐτιφιον ὁ ὃ σοφιςὴς ἐποιεῖτο “ὃ 

τῦτο ἐχ ὡς ἀπόδειξιν ἐπήγαγεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐναργὲς ἡ ἢ παρεί- φύσω ΚΑ ἑἶναι τὴν φύωσαν ἤ ἥτοι τὴν ἔκφυσιν, κα ἡ διανάφασιν ἦσαν 
μπῇ, χρείαν δὲ παρέχε αὐτῷ νῦν ἀναληφθὶν ἢ ἢ πρὸς ὃ διορί- εἰς κίνησιν ἡ τὸ ἀμί ἀπογένησα, .«. ὦσε ὁ Κ᾿ ̓Αντιφῶν κοινῶς 

σαι τί “ἃ φύσιν ἔχειν ἡ τί “ὃ κ᾽ φύσιν, ὅπερ ἐφεξῆς ποιεῖ͵ πρὸς 35 ἐῴκει λέγειν “ὃ ὑποκείμενον τὴν φύσιν, τῶν δὲ ἄλλων ἕκαςος ὅπερ 
ὲ συναγαγεῖν ὅτι ὃ φυσοιὸν πᾶν ἐσία ἐςὶ σύνθετος, ἔχωσα μέ ἔλεγε πρῶτον ὑποκείμενον, τῦτο ᾧ φύσιν ἐκάλει τῶν ὄντων. .. 
τι ὑποκείμενον ὸ ἐν ᾧ ἐςὶν ἡ φύσις, εἶπερ ἡ φύσις ἀρχὴ ἢ αἰτία γῆν δὲ μόνην ἐδεὶς εἶπεν, ἀλλὰ τῇ συνεκδρομῇ τῶν ἄλλων 
ἐςὶ τὸ ἐν ᾧ ἐςὶ καθ᾽ αὐτό, ἔχυσα δὲ ᾧ ἐν ὑποκειμένῳ τι τὴν ταύτην τέθεικεν ὁ ἐξήρ δῥεων 14. 1}. 

1934 
ἊΣ 

1936 
9. 

φύσιν. αὐτήν. ον δεικτικὸν ἦν τῷ τὰ ἔχοντα φύσιν ἀσίας εἶναι, ὃ τοὺς ἀντὶ τῷ “ ' νόμον διάθεσιν" τὴν ὑφ ῥυθμόν" γρά- 889 
ὑποκείμενόν τι εἶναι ἡ ἐν ὑκηνιμέῳ; ἐσίαν δὲ ἑκάτερον εἶναι ἢ 40 φυσι. ἢ ἔςι τῶτο γνωριμώτερον" ῥυθμὸς δ καὶ μορφὴ λέγεξ. 15: 
μᾶλλον ὸὺ συναμφότερον. ἢ ὃ “ὁ ταῦτα πάντα ἐσία" ἀκυςέον, ἰά. ἢ. Ὗ ὃ. 
ὅτι ἡ “ὁ ἔχον φύσιν, τυτέςι “ὃ ὑ ὑποκείμενον, ὁσία ἐ ἐςί, ὶ ἡ φύσις ες εἰπὼν δὲ “ὦ ὡς δ κ ̓ συμβεβηκὸς ὑπάρχον," τί τῦτο φήσας 
ἐσία, ἢ πολὺ πλέον δηλονότι ὃ συναμφότερον ὑσία" ἔςι ἡδ ὑπο- ἐπήγαγε “ τὴν » νόμον διαθεσιν ἢ τὴν τέχνην," “ὃ εἶδος λέγων 

κείμενόν τι ἢ ἐν ὑποκειμένῳ. ἢ εἰπὼν ὅτι εἰσὶ ταῦτα πάντα τῆς κλίνης, ὅ! ὅτι διατίθεῦ ὦ ὡς ἂν τοῖς τῆς τέχνης νόμοις δοκῆ. Ὑρά- 

ἐσία, τυτέςι τό τε ὑποκείμενον ὶ “ὁ ἐν ὑποκειμένῳ, τῶτο δείκνυσι ἀδ φεῦ δὲ αὶ “τὴν κ' ἐνθμὸν διάθεσιν "" κατά τινα γδ συμμετρίαν 
διὰ μέσης τῆς φύσεως, λέγων ὅτι ἡ φύσις ὑποκείμενόν τι ἡ ἐν τῆς τῶν μελῶν πρὸς ἄλληλα ἀναλογίας “ὃ εἶδος ὠποτελεῖἢ) τῆς 

ὑποκειμένῳ ἐςὶν ἀεί, εἰ ὄν ἡ φύσις ἀσία, “ὁ δὲ ὑποκείμενον φύ- κλίνης. εἰ δὲ εἴη “τὴν κῷ' νόμον," σημαίνει τὴν θέσει ἡ μὴ φύσει 
σις ὦ “ὁ ἐν ὑποκειμένῳ φύσις, τυτέςιν ἡ ὕλη ἡ ὃ εἶδος, ἐσία ἂν διάθεσιν. ῬΆΒΙορ. 7. ὅ. 
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1889 ἐπεὶ διττόν ἐςι “ὃ εἶδος, “ὃ Κὶ χα τὴν μορφὴν ἃ δὲ κῷ' ὃν λά- χνήσεως ἐνυπάρχυσα. “ὃ μέντοι φυσικὸν ᾧ ἔνυλον εἶδος ἀεὶ ἐξ 
δ γον ὄν, ὁριζόμενοι τί ἐςιν ἕωφον, ἀποδίδομεν ΕΣ τὴ μορφὴν ὁμοίν τὴν γένεσιν ἔχει. Τβεπιΐει. ἢ, 24. 

μένην ὃ ἐπιπολῆς λῆμα ὼ χρῶμα ἡ μέγεθος, Ἂ ὸὲ Φ' ὃν λόγον τρίτον τῶτο τίθησιν ἐπιχείρημα, δεικτικὸν τῷ τὴν φύσι δι» 
ὸ 2) ὸν μονοειδῆ τύπον τὸ ἀνηλιγμένυ ὁρισμῦ, ὃ ὺ συντρέχει εἶδος εἶναι, πάνυ ἐ ἐντρεχῶς προαχθώ. ἡ ὃ φύσις ἡ ἡ ὡς ἔκφυσις ἢ 
τῷ ὁρισμῷ, ὥσπερ ὸ ὸ δ ὄνομα, τῦτο δὲ καὶ ᾿ τὴν μορφὴν περιέχει. 5 ἐμάς λέγομέη φύσις ὁδός ἐςιν. ἐς τὴν φύσιν προῶσα τῷ γινο- 

τῶτο ἦν “ὃ εἶδος “ὃ χ᾽ ὃν λόγον ἥτοι τὴν τοιαύτην μορφὴν εἶναι μέν ἢ εἰς αὐτὴν τελευτῶσα. ὥσπερ ἕν ἐπὶ τῶν τεχνητῶν. «. 
τὴν φύσιν λέγει. διὸ ἢ προςίθησι τῷ εἴδει τὴν μορφήν, λέγων ὕτως ᾧ “ὃ φυόμενον, ἐπειδὴ εἰς φύσιν ἔρχεῦ,, λέγε φύεῶκ, ἀλλ᾽ 
ἄλλον δὲ τρόπον ἡ μορφὴ ἢ ὃ εἶδος, ἢ πάλιν ἡ μορφὴ ἢ ὃ εἶδος ἐχ ὅτι ἀπὸ φύσεως. ἔρχεδ δὲ ἐπὶ “ἃ εἶδος. “ἃ εἶδος ἄρα ἡ φύ- 
ΠῚ χωριφὸν ὄν. ϑίπιρ!. {.61.. σις... ὃ ὃ θερμὸν θερμὸν ποιεῖ, ΕἼ ἡ μεταξὺ ὁδὸς θέρμανσις. 

1935 εἰ δὲ ἐχ ὡς κῆμα, ἐδὲ ὡς τὐειδὲς ἐλέγομεν ἣ ὀυσεδει 410 ἐν δέ τισιν ἑτερώνυμον, ὡς ἰατρικὴ ὑγίειαν. ϑ8αιρὶ. Ξ.61 δ. 

ἀν. ἀλλὰ καθ᾽ ὃ ἕκαφον δριζόμενοι ὲ τί ἐφιν ἀποδίδομεν. ὺ ὺ Ὁ ὦ ὅν . ἢ ἡ δύνα παραδιαζευκτιωὸς εἶναι, ἵνα ἦ ὅτω" “ὃ γινόμενον 1935 
ΝΥ  τῦτο ἐσέ ὃ ὅτι φύσις ἃ ᾿ ἑκαίςυ ἃ εἶναι ἑκάςυ, ὺ καθό ἐ ΝΑ ἔχ᾽ τς εἴς τι ἔρχεῦ ἤγουν φύεῦ" ταὐὸν ) ἀμφότερα. δύνα 17 
ἕκαςον ὅ ἐς. ἔςι δὲ ἕκαςον ὅ ἐξι κῷ “ἃ εἶδος, αὶ κῷ' ὃ ὑποκεί- δὲ ἢ ἐπίρρημα εἶναι προσηγραφομένυ, τὸ ἡ, ἀντὶ τὸ καθὸ φύε. 
μένον" ὥςε ὰ εἶδος ἡ ἡ φύσις. ἘΠῸ δὲ ἡ ἡμεῖς ἃ εἶδος ὑκ ἐλέγο- καθὸ δ δ φύεῦ, εἴς τι ἔρχεῦ. εἰς τί ἦν φύε; φησίν" ἐχὶ εἰς ἃ 
μεν χωριςὸν καθ᾽ ὑπόζασιν, ἀλλὰ μόνον κ λόγον. ὙΒεπιΐεί. 45 ἐξ ὅ, τυτέςιν εἰς τὴν ὕλην, ἀλλ᾽ εἰς εἷ εἰς ὅ, τυτέςι “ἡ εἶδος. 

{.28 ὃ : ῬΜΙοΡ τὰ Ρ. 7. 

198) ὃ μέντοι Πορφύριος. ΕΣ ὃ μᾶλλον αὕτη φύσις τῆς ὕλης" εἰ ἦν “ὦ τέλος εἶδος ἡ φύσις ἐσί, πῶς ἂν εἴη ἡ ςέρησις τέ- 1935 

“ περὶ τὸ συνθέτυ ἀκύει, ὅπερ κἂν εἰ μὴ φύσις ἐςὶ κυρίως ἀλλὰ δος, ἀντικειμένη τῷ εἴδει: ἔτι δὲ τὰ ςοιχεῖα τῶν ἐν γενέσει τὴν ἴδ' 
φύσει, ἀλλ᾽ ὅμως μᾶλλον φύσις ἐςὶ τῆς ὕλης, διότι “ὁ εἶδος ὕλην ἔθετο ᾧὶ τὰ ἀντικείμενα" ἐπεὶ ὧν “ὃ ἕτερον τῶν ἀπθάνμών 
μᾶλλον φύσις ὃν ἐν ὲ ἑαυτῷ ἔχει. ἔςι δὰ “ὃ πρῶτον ἐπιχείρημα 20 ἔθετο νῦν τὴν φύσιν, πρόχειρον ἢ! ἦν ̓ἐσεβεα πῶς αἴτια αὶ ἄμφω, 
τοιῦτον" ἡ φύσις αἰτία ἐςὶν ἑκάξῳ τῶν φυσικῶν τῷ εἶναι τῦτο φύσις δὲ θάτερον. διὸ αὶ τῇ φερήσει Φ τοσῶτον τῆς φύσεως 
ὅπερ λέγε, “ὃ δὲ αἴτιον τῷ εἶναι ὅπερ λέγεῦ ἔςι ἃ αἴτιον τῷ ἐν- μετέδωκε καθ᾽ ὅσον ᾧὶ τῷ εδυς, εἰπὼν " ὰ γη5 ἡ ςέρησις εἶδός πως 
τελεχείᾳ εἶναι ἡ μὴ μόνον δυνάμει, αὶ δὲ αἴτιον τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι ἐς ν." ἔςι δὲ εἶδός πως ἥτοι ὡς πρὸς Ἦν ὑποκείμενον ἀντιδιας ελ- 

τῦτο ὅπερ λέγεῷ ὺ εἶδος ὁ ἐςίν, ἡ φύσις ἄρα “ὃ εἶδος ἰσίν» ὁ δὲ λομένη, διότι ἐν ὑποκειμένῳ ὅσα ἢ αὐτὴ ὦ ὥσπερ ἃ εἶδος, μορφή 
᾿Αλέξανδρος ὅ ὕὅτω συνήγαγε δὴν λόγον. ἕκαςον τῶν ὄντων τότε 25 τις ὸ αὐτὴ εἶδος γίνε τῷ ὑποκειμέν - ἣ ἢ λέγοιτο ἂν εἶδός 

ἐςὶν ὅ ἐςιν, ὅταν Η ἀστελεχάφ: ἐπήεχεξ δέ ἐςι πᾶν ὅταν “ὃ πως ἡ ςέρησις κα Ξόσα, ἀλλ ἡ ἡ χεῖρον τῶν ἐναντίων θεωρε- 
εἶδος ἔχη" ἀλλὰ μὴν ὅ παρισίᾳ τὰ φύσει φύσει ἐςί, τῦτο ἐξὶ μένη" τῦτο γ5 ὑπὸ τὴν Ἐπρλοὶ ἃ εἶδος, ὦ ὡς ἐν ϑὰς περὶ Γενέσεως 
φύσι: τῇ δὲ τὸ εἴδυς παρυσίᾳ τὰ φύσει φύσει ἐντὶ ὰ εἶδος ( 8) ἀποδείκνυσι... λέγοιτο ἂν φύσει ὶὶ τὰ ἐν ςερήσει, ὁ μὴν 
ἄρα φύσις. ὲ δὲ μᾶλλον" προυλεὶς ἐδήλωσεν ὅ ὅτι ἡ τὼ ὶ δυνεέμει Ἔτι καὶ ὺ ἢ φύσιν, διότι “ὁ τέλος ἡ δ ἐφίεῦ, “ὁ ὑποκείμενον, τῦτό 
ὄντα, εἰ Ἅ᾽ μὴ ὁμοίως τὴ ἐντελεχείᾳ, ἀλλ᾽ ὅμως λέγε καὶ αὶ αὐτά, 30 ἐσι ἢ κα φύσυ, ἐφίε δὲ τῦ εἴδυς. διὸ αὶ ἐπὶ πλέον “ὃ φύσει τῦ 
ὥςε ὶὶ ἡ ὕλη φύσις, εἰ ἡ ἧττον τῷ εἶδες. “ὃ δὲ τῆς ἐντελεχείας 5 φύσιν, διὰ "τὴν φέρησθι ἀλλὰ πῶς ἡ ἐπὶ τὴν ςέρησιν ὁδὸς 

ὄνομα λέγε ἔ Ἁ αὐτῷ τὸ ̓Αρισοτέλεις ἴδιον, σημαίνει δὲ “ἃ εἶδος φύσις λέγοιτο ἂν, ἐκ ὅσα ἔκφυσις; φθορὰ γάρ ἐςι ἡ ὀχὶ γένεσις. 
ὰ ἐνεργείᾳ ὄν, παρόσον κῷ τῶτο ἐςὶν ἡ τῷ ἑνὸς τέλυς ἀπόληψις, δ πιρὶ. ἔ. 62. 

ἧτοι ἡ τὰ ἐν καὶ ὺ τέλειον εἶναι ἀπόληψις, ἥτοι ἡ τὸ ἐντελῶς συνέχεια, φέρησιν λέγει ἢ ὃ χεῖρον τῶν ἑηστίῦν, οἷον “ὃ μέλαν, εἶδος 108 

τυτέςιν ἡ κ᾽ “ἃ ἐντελὴς ἕξις... προαναφωνηθὲν δὲ “ὃ οἷον συμ- 85 δὲ “ὃ κρεῖττον, οἷον “ὁ λευκόν" διὸ κα ἡ τὴν ἐκ μέλανος ἢ εἰς λευκὸν 19 
πέρασμα, “ὃ “γίνε ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου," ἀσάφειαν ἐποίησε μεταβιλὴν ἁπλῶς Κα γένεσιν καλεῖ ἢ φθορὰν δέ τινος, τὴν δὲ ἀπὸ 
τῷ λόγῳ. ἔςι δὲ ἡ ἐπιδρομὴ τῷ λόγυ τοιαύτη" γίνε ἄνθρωπος λευκῶ εἰς μέλαν ἀνάπαλιν. ἣ τὴν κυρίως σέρησιν εἴδος κα ἢ μορφὴν 

ἐξ ἀνθρώπυ φυσικὸν εἶδος ἐκ φυσικῶ, ὦ μώτοι τεχνηὲν ἐκ καλεῖ διὰ “ὃ εἶναι διίθεσίν τινα τῷ ὑποκειμένυ. εἰ Κὶ δ μὴ πάντα 

τεχνητῦ " εἰς ὃ ἀποβλέψαντες ἐέῖσοι Κδγυσι μὴ εἶναι “ὃ εἶδος τὰ ὄντα εδη εἰσίν, ἀλλ᾽ ἔςι τινὰ ἢ ἀνείδεα, ἐκ εἶδος ἡ ςέρησις" 
φύσιν. καίτοι ἔδει δλλὰν εἰς τὰ φυσικὰ ἀποβλέψαι τὰ ὅμοια 40 εἰ δὲ πᾶν “ὃ ὁπωσῶν ὃν εἶδος χκαλέμο, δηλονότι ἐπειδὴ ἡ ςέρησις 
τῷ εἴδει γεννῶντα, ἢ εἴπερ τῦτο φύσεως ἐμ ὁ εἶδος φύσιν τῶν πῇ μὴ ὄντων ἐξὶ κα ὸὴ πῇ εἶδος ἂν εἴη. διάκειἢ δ ᾧ μεμόρφω- 
λέγειν. ἰὰ. ἔ. 61 ὃ. ταί πως κατ᾽ αὐτὴν ὃ ὑ ὑποκείμενον" διατίθησι γάρ, πως ἡ ἡ τυ- 

4935 πρὸς Ἀρρῶπα δὲ χριν εἰπεῖν, ὡς εἰ ; διὰ τῶτο τὴν φλότης “ὃ ὑποκείμενον ᾧ πᾶσα ςέρησις. ἐπειδὴ ἦν πᾶσαν διά- 
11. ὕλην ᾧ ᾧετο φύσιν, ὅτι γένοιτο ἂν ἐκ κλίνης, εἰ λάβοι σηπεδόνα, θεσιν μορφὴν τῷ ὑποκειμένν ἢ εἶδος λέγομεν, διὰ τῦτο αὐ 

βλάςημα ὃ ξύλον, αὶ κλίνη, γίγνεῦ δὲ ᾧ ἐξ ἀνθρώπωι ἄνθρωπος, 45 ἐπεσημήνατο, ᾧ ἁπλῶς δὲ γένεσιν τὴν ἐσιώδη λέγει. εοὰ. ᾿ 

πῶς ἐκ ἂν εἴη “ὃ εἶδος φύσις ; ὁ ἄνθρωπος εἶδος, ὡς ἐκ τὸΓ αὶ. 1028. 

ὁρισμῶ δῆλον. “ἃ κα δ τεχνικὸν εἶδος ἐδὴ ἡ ἡμεῖς ἂν εἴποιμεν φύ- ποταχῶς λέγε ἡ φύσις, καθ᾽ ἕνα Α' τρόπον ἡ ἐν ἑκαάςῳ 1930 
σιν" διόπερ ἐδὲ τῆς κλίνης ὃ εἶδας φύσις ἐςίν" ὁ γάρ ἐςιν ἀρχὴ ὕχη" αὔτη δέ ἐςι “ἃ πρώτως ἐν ἑκάςῳ τῶν φυσικῶν ὑπάρχον ἕῳ 

ΧΧ2 
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ἀρρύθμιςον. .. νφ' δεύτερον δὲ σημαινόμενον “ἃ περὶ τὴν ὕλην λέγει ἢ γραμμῶν ἢ σημείων ὡς περὶ περάτων τῷ φυσικῦ ὶ κι- 
εἶδος... κ' δὲ τρίτον “ὃ ἐκ τῆς ὕλης ἡ τὸ εἴδυς συγκείμενον, νητῦ σώματος, ὁ δὲ μαθηματικὸς ᾧ τὴν κίνησιν προσποιεῖἢ τὴν 

οἷον ὁ ἄνθρωπος... εἰ μέντοι “ὃ “μᾶλλον αὕτη φύσις τῆς ὕλης" ἔμφυτον, ὅτε ὡς πέρατα φυσικῦ δώματος παραλαμβάνει... 
ἐπὶ τῆς συνθέτυ εἴρη), ὡς ἥκυσεν ὁ Πορφύριος, δηλονότι κυρίως ὥςε εἰ μήτε ὡς περὶ φυσικῶν λέγει μήτε ὡς φυσικοῖς ὑπαρχόν- 
τὶ φύσις ἐκ ἔσι ὃ σύνθετον... κχτ' νά τὰ δὲ σημιαινόμενον 5 ἀμ ὅτε φυσικὸς ἂν εἴη ὁ μαθηματιὸς ὃ ὅτε μέρος ἡ μαθημα- 
λέγε φύσις ἡὶ οἷον ἔκφυσις ᾧ Ὑύεσις καὶ ἢ κίνησις, καθ᾽ ν ὑπὸ τῇ τικὴ τῆς φυσικῆς. ἀλλ᾽ ὑδὲ ἡ ἀςρολογία... ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος 

φύοντος φύεῦ “ὁ φυόμενον... κτ' πέμπτον δὲ σημαινόμενον δ φιλοπόνως λέξιν τινὰ τῷ Τεμίνυ τρρότίσησνν ἐκ τῆς ἐπιτομῆς τῶν 

κυριώτατον φύσις ἐςὶ “ὃ τῷ κινεῖ, τοῖς φυσικοῖς αἴτιον... ὁ Ποσειδωνίυ Μετεωρολογικῶν ἐξηγήσεως, τὰς ἀφορμὰς παρὰ Αρε- 

μώτοι ὁρισμὸς πᾶσι τοῖς ̓ λμβουμάνις ἐφαρμόσει οἰκείως ἐφ᾽ ςοτέλωυς λαβῦσαν. ἔχει δὲ ὧδε... διὸ ἢ παρελιθών τις, φησὶν 
ἑκάτερα. λαμβανόμενος. αὶ » ὴ ἕ κυρίως φύσις ἐ ἀρχὴ ὺ αἰτία 10 Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός, ἔλεγεν ὅτι ἢ χινωμένης πως τῆς γῆς, τῷ 
κινήσεως ἐσι ὼ ἦρεμίας, ἡ ν υὡς κίνησις φύσις ὡς ὀργάαη᾽ διὰ δ᾽ ἡλίν μένοντός πως, δύνα) ἡ περὶ “ὃν ἥλιον φαινομένη ὦ ἀνωμα- 

Ἂ ταύτης ἡ ποιητικὴ φύσις τὴν ἐν τοῖς Φύσιῖοις χὐνσ ἢ ἦρε- λία σωζεοζ, ὅλως δὲ ἐκ ἴσων ἀφρυλγν, ὃ γνῶναι τί ἠρέμιέν ἐςι 

μίαν ἀπερελξι ὡς ὁ ἰατρὸς διὰ τῆς ἰατρεύσεως τὴν ὑγίειαν. ἡ τῇ φύσει ἡ ποῖα τὰ χοητά. εν περὶ τὴν τῶν ὀνομάτων δὲ χρὴ- 
δὲ ὅλη ἢ “ὃ εἶδος ἀρχαὶ τῆς ψ' φύσιν ἀποδιδομένης ἐνεργείας σιν ἐπισημήναφι, ἄξων ὅτι βαθημάτρων νῦν “ἐν γεωμέτρην ἔοικα 

ἔν: ἄκνν, εἰσὶν ὡς ςοιχειώδεις. ὃ λέγει ὁ ὃ Εὔδημος ὖ ὅτι ἐπιδέχεῦ κα ὃ ταῦτα 15 καλεῖν" ὅτος γάρ ἐςιν ὁ ἐπίπεδα καὶ ὃ φερεὰ ὁ μήκη ἡ σιγμὰς ἔχων, 

ἣν λόγον τῆς φύσεως" ἀρχὴ ἡ Ὁ δοκεῖ κινήσεως εἶναι ὺ ἡ ὕλη ὁ “δ καίτοι τῆς κυρίως μαθηματικῆς κα Ἂ Δ ἀριθμητοιὴν κα ὸ τὴν ἐφρολε: 

δ ἕνεκα... ἀλλὰ πθξ: ἃ σύνϑετον ἀρχὴ ἂν εἴη ὃ αἰτία, ἀποτέ- γίαν ἤτοι σφαιρικὴν ᾧ τὴν ὡρμονυκὴν ἤτοι τὴν κανονικὴν περιεχύί- 

λεσμα μόνον ὑπάρχον: ἢ ᾧ τῶτο ὡς τέλος ἂν εἴη ἀρχή... οἱ δὲ σης. ὺ ὲ τῆς ἀςρολογίας ὄνομα, μήπω τότε τῆς ἀποτελεσμα- 

παλαιότεροι φαίνονἢ Α αὶ αὐτοὶ Ἄδυ εν τινὰ τῆς φύσεως ἔννοιαν τικῆς εἰς τὸς Ἕλληνας ἐλθύσης, ὡς ἴοικεν, ἐπὶ τῆς νῦν καλυμέ- 
ἐσχηκότες, ὡς ψ τὴν ἐπιτηδειότητα τὴν πρὸς κίνησιν ἑκάξων θεω- 20 "- ἀφρονομίας ἔφερον. οἱ δὲ νεώτεροι διελόντες τὔνομα τὴν ἢ 

ρυμένης, καϑ᾽ ἣν χαρακτηρίζε τὰ φυσικὰ πράγματα. ϑίπιρί. τὰς, κινήσεις τῶν ἐρανίων ἐπισκοπῶσαν ἀςρονομίαν καλῶσι, τὴν 

. 62 ὁ. δὲ περὶ τὰ ἀποτελιέμενα ἐξ αὐτῶν ἀςρολογίαν ἰδίως ἐπονομαζυ- 
4935 εἰ δὲ ἢ ἡ ψυχὴ ἀ ἀρχὴ κινήσεως ἐς! ἢ ἦρεμίας τοῖς ἐμψύχοις σιν. ΘΙΑΡ: ἔ. 64 ὁ. 

"; σώμασι ὶ Ὁ Πλάτωνα καὶ ὃ ̓Αριςοτέλην, τὶς ϊ διαφορά; ὅτι ἡ ὁ ὃ γῶν Θεοδόσιος ἐν τῇ Σφαιρικῆ᾽ διδάσκων τὰ συμβαίνοντα μι 1935 

ἡ ἐχάτη γυχὴ ἡ ἡ φυτριὴ καλυμένη ἄλλη ἡ κῷ' ὃν ̓ Αρισοτέλην 25 πάθη τῇ σφαίρᾳ ὑδὲν προσλογῖζεῦ ὕλην, ἀλλὰ χωρίσας πάσης 

ἐςὶ παρὰ τὴν φύσιν, ἐκ τῶνδε δῆλον, κἂν πολλάκις φύσιν κα- ὀσίας ὃ σφαιρικὸν χῆμα, ὅτω τὰ συμβαίνοντα αὐτῷ ἐπισκέ- 

λῶσι τὴν φυτικὴν ψυχὴν ὡς ἐγγὺς ἦσαν τῆς φύσεως. πᾶσα πτεῖ, ὅτι ἐὰν σφαῖρα ἐπιπέδιν τμηθὴ κύκλον ποιεῖ, ᾧὶ ὅσα ἄλλα. 
ψυχὴ  ἡὶ ἔχάτη ἐντελέχεια σώματος φύσιν ὀργανικὴν ἔχει παρ᾿ ὁ δὲ Αὐτόλυκος περὶ κινυμένης σφαίρας γράψας ἡ ὅσα συμβαί- 

αὐτῷ, ὥςε φύσιν ἔχοντι σώματι ὑπάρχει ἡ φυτικὴ ψυχή, ἄλλη νει τῇ κινυμένη σφαίρᾳ, μερικωτερός ἐςι τῷ Θεοδοσίν ᾧ μᾶλλον 
δηλονότι ὅσα παρὰ τὴν φύσο. ἀλλ᾽ ὁδὲ ἵν τὰ ὀργανυκὲ σώ- 30 τῷ φύσας προσεγγίζων. ῬΜΙορ., 232 ν.8. 
ματα φύσι ἔχει, ἀλλὰ καὶ ὃ τὰ ἑμοιομερῆ ὶὶ τὰ δ΄ ςοιχεῖα. ἔτι δὲ οἱ ἃ μαθηματικοὶ γραμμὰς αὶ ἐπίπεδα ἡ Ἧ τὰ τοιαῦτα χω- 493) 

ἔμψυχα αὶ β λέγομεν τὰ ἔχοντα αἰτίαν ἐν ἑαυτοῖς τῇ τρέφεο, ὃ ρίζυσιν ἀπὸ τῶν φυσικῶν σωμάτων, ὦ ἅπερ εἰ ἡ τῇ ὑποςάσει ἀχώ- 35: 
αὔξεχ, κα ἢ γεννᾶν ὅμοια, ἩαοῚ δὲ τὰ ὶ μὴ τοῖξυτὰν οἷον λίθοι καὶ ὁ ριξα ἐςΐν, ἀλλὰ τὴ γε ἐπινοίᾳ, χωριζόμενα ἐδὲν ἀδύνατον ὑπόμε- 

τὰ ἄλλα μέταλλα αὶ τὰ νεκρὰ σώματα ὶ τὰ ἁπλᾶ. ἔτι δὲ πᾶν νον ἔχει" τοι δὲ τὰ φυσυιὰ εἴδη χωρίζειν ἐπιχειρῦσιν, οἷον ἄν- 

σῶμα φύσιν ἔχει" ᾧ "5 τὰ τῶν τεχνητῶν, οἷον “ τῷ ἀνδριάντος 36 θρωπον ᾧ σάρκα ἡ τὼ τοιαῦτα, ἅπερ ἧττον ἐςι χωριςὰ τῶν μα- 
αὶ φυσικόν ἐςιν, ὥσπερ ἢ “ὃ τῆς κλίνης ξύλον. αὶ πᾶν δὲ σῶμα ᾿ θηματοβῶν. τὰ δὲ “ἥττον᾽" δοκεῖ δι᾽ ᾿εὐλαβειαν λῆρον φιλόσοφος, 
ἔμψυχόν ἐςιν, ὥς ἐκ ἂν εἴη ψυχὴ ἡ φύσις. δῆλον δὲ ὅτι χεῖρόν καίτοι βυλόμενος αὐτὰ μηδαμῶς εἶ εἶναι μηδὲ τῇ ἐπινοίᾳ χωριςα, τῷ 
ἐςιν ἡ φύσις τῆς φυτικῆς ψυχῆς, εἴπερ ὡς εἶδος ὕλη τῷ φυ- ὅτι δὲ πάντα δυνατὸν χωρίσαι τῶν φυσικῶν, δεθουσι κα ἡ διὰ τῷ 

ἐφ σώματι ἡ τοιαύτη ψυχὴ ἐπιγίνεῦ. πῶς ὅν ᾿Α σόπέλης τῶν μαθημάτων καίτοι χωρίζ εἰν πεφυκότων, ὅμως τὰ φύσα: 

τὴ πρὸς ψυχὴν αὐτῇ ὀαφοραν ἀποδέδωκεν; ἐγὼ Κα οἶμαι ᾧ “ὃ 40 τερα ἢ κινήσει προλρυΐμενα, οἵα ἰσν ἢ ὴ ὀπτικὴ ᾧ ἡ ἁρμονυεὴ ἢ ἡ 

ἐν ᾧ ἐςίν ἀρκεῖν πρὸς τῦτο ᾧ “ὃ ἐφεξῆς σαφέςερον εἰρημένον ἀιμλογίο, αἰδλήσεσιν ἤδη προχρωμενα, αὶ κινυμένοις ὑποκειμένοις 

ἃ ἐν ὑποκειμένῳ εἶναι τὴν φύσιν. εοἀ. γαὶ. 1028 εχ δίπιρί. μὴ δύναοχ, χωρίσαι ταῦτα τῆς ὕλης ἡ τῆς φύσεως... ταῦτα 
4. 63 ὁ. καλῶς ὁ ̓ Αριςοτέλης πρὸς τὰς δημώδεις περὶ τῶν ἰδεῶν ἐννοίας 

493) διαφέρει ὃ μαθηματυωὼς τῇ φυσικῶ πρῶτον ἢ ὅτι ὁ φυσικὸς ἀντείρηκεν, ὅσαι τῶν Κα ἐκεῖ μηδενὸς συναιω)αάνονῃ, τὰ δὲ ἔνυλα 

2: περὶ τῶν συμβεβηκότων μόνον τοῖς φυσικοῖς λέγει ἀλλὰ ᾧὶ περὶ 45 εἴδη μηδὲ ἀποδύυσαι τελέως τῆς ὕλης ἐν τῷ δημιυργοιῷ νῷ 

τῆς ὕλης, τῷ μαθηματικῷ μηδὲν περὶ ὕλης πολυπραγμονῦντος. προῦπαάρχειν φανταάζον,, περ. ἢ. 65. 

ἔπειτα κα ἡ περὶ τῶν συμβεβηκότων, περὶ ὧν ὧν ἀμφότεροι λέγυσιν, λαβῶσαι ἦν τὴν τοιαύτην γραμμήν, ἐπειδὴ χρήσυσιν αὐτῆς 1946 
δ αὶ Δ ὃν αὐὸν λέγυσι τρόπον, ἀλλ᾽ ὁ ἢ φυσικὸς περὶ ἐπιπέδων κατ᾽ ἐνέργειαν ὑφεςώσης, ὑκέτι χωρίζυσιν κοήσεως ἢ ὕλης, Ὁ 
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ἀλλὰ κέχρην. ὡς φυσικῇ τε καὶ χυουμένη" τῇ γὰρ ἐκ τῆς φέρεϊ πάντα, ὑπενόησε διὰ τῦτο γίγνεωι, “ὃν ἄνθρωπον ἵνα ὠπρ- 
διόπτρας εὐθείᾳ μεθ᾿ ὕλης ἤδη χρῶνἢ ᾧ κινήσεως. Ὑβεπιῖδι, θάνη. ἰά. ρ.15. 
{94. ὅτι συνήρτη ἀλλήλοις ὃ τέλος ἢ τὰ πρὸς “ὃ τέλος, δεί- 1916 

Ὅ4 διχῶς δὲ καὶ φύσις κατά τε τὴν ὅλην καὶ ᾿ »' ὰὲ εἶδος, ἢ κυ- κχνυσιν ἐκ τῷ ἡ ἡμᾶς τέλη ἢ ὄντας χρῆοχ, ἐκείνεις τοῖς ἡμῶν ἕνεκα ω 

2. ριώτερον ψ' ὰ εἶδος. μἰλότως ὦ ὅν ὃ τινα βφύτερον γινώσκει κ᾿ 5 παραλα μβανομένοιρ. ὺ δηλογότι καὶ ᾧ ὃ ἐπὶ τῶν τεχνῶν εἰρημένον 
ὰ εἶδος. ἢ εἴπερ ἡὶ ὶ ὕλη χῷ᾿ ἀναλογίαν ἐςὶ γνωςή, “ὃ δὲ εἶδος ᾧ ὃ ἐπὶ τῶν τελῶν κατ᾽ ἐπίτασιν δείκνυσι “ὃ προκείμενον" χέρας 

χτ᾿ ἐπέρεισιν, εἰκότως κτ' ἃ εἶδος ἡ τῦ συνθέτυ γνῶσις ἐπιτελεῖ. τεύει δ “ὃ ποιεῖν ἡ χρῆῶς, τῦ γινώσκειν μόνον. ἀλλὰ πῶς ἡμεῖς 
«“᾿ε δίπιρὶ. ἢ 66 ὁ. : τέλη, ᾧ πῶς χρωμεθα πᾶσιν; ἣ ὅτι διχῶς “ὃ τέλος, “ὃ Κ ὡς ὰὲ 

1.1.5 Ἐμπεδοκλῆς αὶ “ὁ νεῖϊκος ᾧ τὴν φιλίαν ὡς εἐἰδοποὺς αἰτίας ὃ ἕνεκα Ἷ ἔφεσις, ὅπερ σκοπὸν οἱ νεώτεροι αλῦσο, οἷον ἡ ὑγίεια, 
 “,ι«."» 

20. ἐν ταῖς ἀρχαῖς ̓ φεύσνα Δημόκριτος δὲ “ὁ κῆμα τὴν θέσιν το ἧς ὁ ἰατρὸς ςοχαάζεῖ, “ὃ δέ, ἐν . ἡ τῦτό ἐσιὶ δῷ ᾧ περιγίνε, ὧς ὥσπερ 
ἢ τὴν τάξιν, “ὃ εἶδος οἶμαι κτ' ἐν λόγον ἀφορίζει καϑ' ὃν ἵκαςα ἃ ὑγιαίνων" τῶτο γάρ ἐ ἐσι τέλος ὡς “ὃ ᾧ, ὃ ἡμεῖς ἐσμέ: τέλος 

ἐποίων. .. ᾿Αναξαγόρα δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἐκ ἐμνημόνευσε, γ᾽ τῶ ἰατρῷ ὁ ὑγιαίνων ἐχ ὡς ὃ ὅ ςοχαζ εἶν, οἷον ἡ ὑγίεια, ἀλλ᾽ 
καίτοι" ὃν νῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τιθέντος. ἴσως, φησίν, ὅτι μὴ προ- ὡς ὁ ᾧ βυλεῦ αὐτὴν περιποιῆσαι. γέγονε δὲ ἡ διαίρεσις αὐτῷ 
χρῆῦ αὐτῷ ἐν τῇ ὙΡέσαι ἀλλ ὅτι ἃ προχρῆϊ), δῆλον, ἘΠῚ ἐν τοῖς Νικομαχείοις Ἠθικοῖς, ἃ περὶ φιλοσοφίας καλεῖ, φιλοσο- 

τὴν γα ἐδὲν ἄλλο ἣ ἢ ἵκρισιν εἶναι φησί, τ’ δὲ ἔκκρισιν ὑπὸ 15 φίαν ἰδιαίτερον καλῶν πᾶσαν τὴν ἠθικὴν πραγματείαν. ϑ πρὶ. 
τῆς κινήσεως Ὑένενχ, τῆς δὲ κινήσεως αἴτιον εἶναι “ἐν νῦν. λέγοι ἔ. 67 ὃ. 

Ὁ ϑτως ᾿Αναξαγόρας.. ἀλλὰ διὰ τῶτο τῷ ᾿Αναξαγόρυ ὑκ “αὶ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας." λέγει δὲ τοῖς Ἤβθικεῖς, ἃ ἁ περλιϑῖα 
ἐμνήδνη, ὅ ὅτι “ἐν νῦν ὁ ᾿Αναξωγόρας ὁ ἐκ ἔλεγεν εἶδος ἔνυλον, οἷον φιλοσοφίας, διότι ὃ φιλεσεφα ἦθος δι᾽ αὐτῶν παραδίδοϊ. αὕτη “- 

ἦν ὃ νῦν ζητύμενον, ἀλλὰ διακριτικὸν ἢ κοσιμητικὸν αἴτιον, χω- ὦ ἦν ἡ σύνταξις, τὰ δὲ μεταξὺ τὰ μέν ἐςι προκατασκευὴ 

ριςὸν ἀπὸ τῶν κοσμεμένων ἢ ἄλλης ὃν ὑποςάσεως παρὰ τὰ κο- 20 τῷ ὅτι “ὃ ὃ ἕνεκα τέλος, τὰ δὲ πρὸς ἔλεγχον τῷ Εὐριπίδω. 
σμόμενα... μήποτε δὲ ᾧ διὰ τῶτο ἐκ ἐμνημόνευσεν ᾿Αναξα- ῬΆΙορ. Κὶ Ρ. 15. 
γόρυ, ὅτι ὁ παρ᾽ αὐτῷ νῶς καὶ ποιεῖν ἀλλὰ διακρίνειν ὄντα τὼ εἴδη εἴρη δὲ περὶ τύτων ἐν τοῖς θικοῖς τοῖς Νικομαχείοις" 
δοκεῖ... δευτέρῳ δὲ χρὴ ἐπιχειρήματι τοκίτῳ. εἰ τῆς αὐτῆς ταῦτα γηδ φιλοσοφίαν καλεῖ ὡς περὶ ἀρετῆς διδάσκοντα. εοά, 
ἐςὶν ἐπιςήμης “ὃ τέλος ἡ “ὁ ὃ ἵνεκα γινώσκειν ᾧ τὰ πρὸς ὃ τές Ἄερ,. 1947. 
λος, οἷον οἰκοδομικῆς τὴν ὀροφὴν ἡ τὸς τοίχυς, ἡ δὲ φύσις ἢ “ὁ 2 εἰπὼν ὅτι ἔνιαι τῶν τεχνῶν ὺ ποιῶσι τὴν δὼν ὴ κα μόνον 
εἶδος τέλος ἐςὶ ᾧ ὃ δ᾽ ἕνεκα, δηλονότι τῆς φυσικῆς εἴη ἂν μὴ γνωρίζυσι, νῦν δείκνυσιν ὅτι αὶ αἱ ἀρχιτεκτονιὺ τῶν τεχνῶν αἱ 

μένον τὴν ὅνν γουύσκειν, ὡς οἱ παλαιοὶ ψφυσθ λέγυσιν, ἀλλὰ μαλιςα δοκῶσαι πρὸς “ὃ εἶδος ὁρᾶν, ἐδὲ αὐταὶ τὴν ὕλην τὐρμυ 

ᾧ ὃ εἶδος, ἢ μὴ μόνον “ἃ εἶδος, ὅπερ ἐςὶν ἡ κυρίως φύσις, ἀλλὰ δϑίπιρ!. ἔ. 67 ὁ. 
ἡ τὴν ὕλην" ὅτω γ5 ὁ ̓ Αλέξανδρος ἀκύει. δυναὲν δὲ ἀμφοτέρως. προσέθηκε “ὃ “πως" διὰ “ὃ μὴ τεχταίνεθκ, τὴν κυβερνητικήν. 191» 
ἀλλ ἡ αὶ Κα ἀπόδειξις τῷ αὶ τὸ εἴδυς εἶναι τὴν φυσικὴν ὀρθῶς ἔχει 30 ἄρχει ὦ 78 μᾶλλον τῆς ναυπηγικῆς, αὶ τεκταίνε δέ. πρὸς ἔχω 

ὡς τῶν τὸς φυσικὸς λεγομένη, ἡ δὲ τῷ ἢ τῆς ὕλης πρὸς τὰ τεκταίνεωχ, ἦν τὸ πως," καὶ πρὸς ὃ ἄρχειν. ῬΒΙορ. ὔ Ρ-.16. 

ἐφεξῆς ἐπαγόμενα. ἰὰ, ἴδ. καί μοι δοκεῖ κατάλληλος ἡ ἡ λέξις φαίνεθχ, ἐὰν ἢ ἐπὶ τῷ 1948 

1.22 ἐ ̓ Αλέξανδρος ἄμεινόν φησι γεγράφθαι “ὧν γ) συνεχῦς τῆς “μέχρι τίνος " βαρύνωμεν ἃ τίνος (ταὐὲν γάρ ἐςι τῷ μέχρι πόσυ) 1" 
2. 

θη ποιητὴν ἂν Εὐριπίδην λέγει. ὅτι, φησί, καλῶς ὑμσθμθα τῆς πραγματείας δ ὅσης περὶ τῶν ἀρχῶν καὶ ὺ αἰτίων τῶν φυ- 1945 

κινήσεως ὄσης ἔςι τι ἔχατον, τῶτο τέλος ᾧ ὅ ἕνεκα," ἐπεὶ μὴ ἡ ἐπὶ τῷ “τίνος ἡ) ἕνεκα ἕκαςον" βαρυτόνως προενέγκωμεν ὲ τί- 

πᾶν ἔχατον τέλος. καίτοι ἡ αὐὸς ᾿Αριςοτέλης ὁμολογεῖ μεὴ 35 νος" δηλοῖ γδ “ὁ ἄχρι τῦ τέλους ᾧ ἄχρι τῷ τίνος ἕνεκα. εἰ δὲ ἢ 
πᾶν ὃ ἔχατον εἶναι τέλος. μήποτε ὃν μεταγράφειν ἐκ ἀνάγκη ἐγγράφοιτο “μέχρι τινός, ἕνεκα τινός, τινὸς γδ ἕνεκα ἕκαςον" (.4- 

τὴν λέξιν. ἰά. ἢ, 67. γει γδ ὁ τοιαύτην γραφὴν ὁ ̓ Αλέξανδρος), “ὃ Α' πρῶτον τίνος βα- Ὁ : 
“ὧν γ5 συνεχὃς τῆς κινήσεως ὅσης ἐςὶ τέλος, τῦτο ἔχατον ρυνῶμεν, “ὃ δὲ δεύτερον ὀξυνῦμεν. .. σημειῶῇ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος 1 

ὶὶ ὃ ὃ ἕνεκα." μικρὸν δεῖ τὴν λέξιν μεταρρυθμίσαι, “ὧν δ συνε- καὶ ἐκ τῶν ἐνταῦθα λεγομένων ὅτι κτ' ̓Αριςοτέλη συνῆπἢ τῷ 1} 
χῦς τῆς κινήσεως ὄσης ἕξων ἔχατόν τι, τῶτο τέλος ἢ “ὃ ὃ ἕνεκα." 40 θείῳ σώματι ἡ τῶν ἐνταῦθα γώεσις ἢ ὑκ ὠπήρτη ἀπ᾽ αὐτῶ. 

ὁ δὲ νῶς τῶν προκειμένων ὗτος. Ῥδηοβ. 7, Ρ. 14. δίπιρ!. ἢ. 68. : 

ϑδ τῆλος καὶ ὶ ὁ δ ἕνεκα, κα Ε ὅτι ἐπὶ τῆς ἀδιακόπω κινήσεως, πιςϑ ἢ ἡ σικῶν, διότι, ὡς αὐὺς ἀρχόμενος ΠΣ “τότε οἱῪ μεθα Ὑσσκειν 1. 
Ἑὐριπίδης, ἐκ κοινῆς αὶ ὁ ἐννοίας τῶτο λαβων, ὅτι τῆς ἀυνῖχες κι- ἕκαςον, ὅ ὅταν τα αἴτια Ὑλυβίσωμεν τὰ Ἡρύτα ὴὶὶ τὰς ἀρχὰς τὰς 

γήσεως ὰ ἔχατον τέλος ἢὶ δ ἵνεκάώ ἐςι, γελοίως δὲ τὴν κοινὴν 45 πρώτας ᾧ μέχρι τῶν φοιχείων," περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν ὡς ςοιχείων 

ταύτην ἔννοιαν ὺ καθολικὴν ἐφαρμόσας τοῖς κτ' μέρος. ἐπεὶ γῶν πρῶτον προέθετο σκοπεῖν... ἐπειδὴ πολλὰ μεταξὺ τῆς τῶν 
συνεχῶς τινὸς τῆς ζωῆς τέλος ἐςὶν ὁ θάνατος, ἐνόμισε τῦτο τέλος αἰτίων πρὸς ἄλληλα αὐ ώξ νος ἐρρήθη, ἀναλαβὼν “ὃν λόγον ἐφε- 
ἡ ὃ ἕνεκα εἶναι" ὅθεν ἐπειδὴ β. πρὸ τῷ τέλες πρὸς “ὃ τέλος ἀνα- ξῆς αὐτὰ ἀπαριθμήσεϊ), τὺς προσήκοντας ἑκαάςῳ ἐπάγων διορι- 



“: » 
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5. αἴτια λέγοντα, εοά, ΒἈερ. 1947. 25 ἀκύσωμεν. ἣ βυλεῦ διὰ τύτων δεῖξαι ὅτι ἡ τῶν τῆς αὐτῆς 

1942 

39. κυρίως ποιητικὸν αἴτιον τὴν φύσιν ἀλλ᾽ εἰδικοὸν μᾶλλον, διὰ “ὃ μὴ 20 μόνης ἡ τῦ εἴδυς μόνυ ἢ τῶν ἄλλων αἰτίων. νῦν δὲ τρόπυς τὰς 

380 ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΗΣ 

σμες, ἡ μ' τὰ καθ᾽ αὐὰ αἴτια αὶ τὰ κθ' συμβεβηκὸς ὑπ᾽ ὄ ἀλλήλοις τῶν ἁπλῶν ἐν τῇ τῷ συνθέτυ γενέσει, οἱ δὲ Ἰπλατωνικοὶ 
ἄγων. ἰὰ, ἔ, 68 ὁ. τὴν ὕλην ἄτρεπτον λέγωσιν, τοῖς ἐν Τιμαίῳ (ρ. 60) λεγομένοις 

94:2: τῦτό ἐςι “ὃ ὑλικὸν ἢ ὑποκείμενον, ὅπεῤ Φῇ δ κ ἐξ αὐτῷ γί- ἀκολυθῶντες, ϑίπιρ!. ἔ. 71 ὁ. 
23. νεϑαί τι τῇ φερήσει ἐπικοινωνεῖν δοκεῖ, κ δὲ “ὁ ἐνυπάρχοντος τρίτον πάλιν ἀπαριθμεῖδ ὰ πουτυκὸν αἴτων, παραδείγματα 

τόύτυ διαφέρει. ἰά, ,.69. 5 ᾧ ἐνταῦθα παρατιϑείς, δ ὦ ἀν ὡς οἶμαι, ἡ τὰς τῷ ποιητικῶ αἰτίῳ 

4902} καλεῖ παράδειγμα “ὁ εἶδος, ἐχ ὡς οἱ τὰς ἰδέας λέγοντες διαφοράς, ὡς τὰς τῷ ὑλυιῦ ἡ τὰς τῷ εἴδυς πρότερον ἐνεδείξατο " 

26. αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν εἰδικὴν ὁσίαν ὑποηθειαννο, πρὸς ἣν τὼ ἐνθάδε ἄλλως 7) ὁ βυλεύσας ποιέ, ᾧ ἄλλως ὁ ἰατρός, ἢ ἄλλως ὁ 
ἀφωμοίωϑ- δὲ δ τὰ φύσει ποιῶντα, φησὶν ̓Αλέξανδρος, πρῶ- σπέρμα. ἰΑ. ἴδ. 
τὸν νοήσαντα ἃ ποιεῖ ὅτω ποιεῖ... ἀλλὰ “ὃ γινόμενον περὶ ῇ . “ὃ δὲ ὡς τέλος ἡ ὃ ἀγαθὸν τῶν ἄλλων." ἢ φησὶν ὁ ̓Αλέτιοδο 
ὕλη εἶδος, τῶτο καλεῖ παράδειγμα... ἐχ ὁμοίως δέ, φησὶν ̓Αλέ ὁ ξανδρος “ὃ ἀκόλυθον εἶναι κ᾿ τὴν λέξιν, “οὶ δὲ ὡς τὰς τῶν ἀλ- Ὁ 
Ἑανδρος, ἐ ἐν τοῖς ἕνεκά τὰ ποιῶσι πᾶσιν ἔχει “ὃ τέλος ἡ “ὃ παρά- λων, ἡ ὃ ἀγαθόν. τῶν ἄλλων, δηλονότι ὦ ὧν ἐςὶ τέλος. μήποτε 
δεγμα... παράδειγμα δὲ “ὃ ἔνυλον Ἡς ὁ ̓Αριςοτέλης καλεῖ, δὲ κοινῶς κ᾿ κοινῶ ὺ τῷ τέλει ἡ τὰ ἀγαθῷ ἐπῆκῇ “ὁ “τῶν ἄλ- 
ἴσως Κ' ᾧὶ ὡς σκοπὸν τῆς φύσεως, εἰς ὃν καὶ γνωςικῶς ἀλλ᾽ ὑσιω- νηθ ἦν τοσύτων ὧν ὄντων τῶν αἰτίων λέγει ὁ Ἐὔδημος ὅ ὅτι ὃ 

δῶς ἀποτεινομένη πάντα ποιεῖ, ἰὰ. ἵν. ἃ : ὑποκείμενον κα ὁ ὃ κινῶν πρώτως πάντες ἡ ἡπιῶντο, τὴν δὲ μορφὴν 
ὅλας ἢ ἐμ Ξ ἔςιν ἡ διὰ πᾶσων ἁρμονία, ἐν ἢ ἡ ὑπάτη ὃς ἔχει τὴν γήτιν, 45 πολλοί, “ὃ δὲ δ᾽ ἕνεκα ἐλάττονες ἡ ἐπὶ μικρόν. ἡμῖν δὲ τῶν πλεί- 

ἘΣ τυτέςι διπλασίονα αὐτῆς φθόγγον ἔχει ἔζων ὃ ἦν εἶδος ταύτης των φαίνεῦ ἰλὰς αἴτιον" φαίνεῦ γδ πολύχεν εἶναι. ἰά. 18. 
τὰ δύο πρὸς ἵν" ὃν 5 λόγον ἔχει τὰ δύο πρὸς ἕν, τῶτον “ν λό- πρότερον β' ὅτε ἔλεγεν (ρ. 194 ὁ 28) “ἕνα ἢ ἦν τρόπον αἴτιον τᾶ. 
γον ἡ ὑπάτη πρὸς τὴν νήτην. ῬΆΠοΡ. Ρὶ Ρ. 2. λέγεταί τι, “ἃ ἐξ ὃ γίνεταί τι ἐνυπάρχοντος" τρόπυς ἔλεγε τὰς Ἶ"- 

δεῖ μεμνῆο, ὅτι ἐνταῦθα ὁ ̓ Αλέξανδρος ὁμολογεῖ μὴ εἶναι πρὸς ἄλληλα τῶν πρώτων αἰτίων διαφοράς, οἷον τὰς τῆς ὕλης 

εἶναι πρῶτον ἐν τοῖς ποιητικοῖς. ἢ ὄργανα δὲ δοκεῖ κινήσεως αἴτια διαφορὰς τῶν μερικῶν αἰτίων φησίν, αἵτινες τῶν ὁμοειδῶν εἰσίν. 
γίνεοχ, ἀλλ᾽ ἐδὲ ταῦτα κυρίως ποιητικά ἐςιν, ὅτι μὴ πρώτως ἰά. ἔ. 72. 

ἀλλὰ κινείμενα κινεῖ, ϑ8ῖπιρ!. [.70. “ εἰς κατασκευὴν τῶ προτέρα τῶτο ἐπήγαγεν, ὅτι ἔςι τῷ συμ-- 195 
ἃ ἀεδόν εἶπε διὰ τὴν πρὸς “ἐν Πλάτωνα εὐλάβειαν ἐξ τὲ βεβηκότος “ἃ Αὶ προσεχὲς “ἃ δὲ πόρρω, ἵνα ἂν δέ ἀντὶ τὸ γάρ " 

ἃ ἀεδόν πρόσκειἢ ἢ ὅτι τὰ κυρίως αἴτια τοσαυταχῶς, τάξεως τὐββα νερῖν τὼ ὶ οἰκειότερα μᾶλλόν ἐςι τοῖς καθ᾽ 
πολλῶν ὄντων ὦ κ᾿ συμβεβηκὸς αἰτίων, ὡς ἐρεῖ, ἢ δι’ εὐλάβειαν αὐ αἰτίοις, τὰ δὲ ἧττον, ἵνα ὃ πορρώτερον ἢ ἐγγύτερον ἀντὶ 

εἴρη) τὸ Πλάτωνος ὃ Καὶ παραδειγματικὸν αἴτιον τοῖς κυρίως τῷ οἰκεώτερον ὸ ἀνοικειότερον ἐκύτωμος ὅθεν ἡ τὰ παραδεί- 
αἰτίοις συναριθμήσαντος, τῷ τελικῷ ᾧ τῷ ποιητικῷ, “ὃ δ᾽ ἐργα- ματα τὰ τοιαῦτα ἔθηκε, “ὃν λευκὸν ᾧὶ “ὃν μυσικόν, ὧν ν ὑδέτερον 
γικὸν τοῖς συναιτίοις, τῷ τε ὑμικῷ ᾧ τῷ εἰδικῷ... ἢ ὅτι κ2 30 περιεκτοκώτερόν ἐξιν, ἀλλὰ ὃ αὶ ἅ μεσυων οἰκειότερον, ὅ ὅπερ ἐδενὶ 
ταῦτα αἴτια τῶν γινομένων ἐςί, δῆλον" ὅτι δὲ ἡὶ μόνα ταῦτα, ἄλλῳ συμβαίνει ἢ τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ ᾧ αὐτῷ τῷ μυσυιῷ συμ- 
ἐκ τῆς διαιρέσεως ἐπιβλεπτέον. ϑἰπωρὶ. ἔ. 70 ὅ. ; βέβηκεν, ἧττον δὲ οἰκεῖον “ἃ λευκόν" ᾧ 7) ἄλλοις πολλοῖς παρὰ 

1955 ἅπαντα μώντοι γε, ὥσπερ ἔφην, εἰς τέτταρας τρόπυς πί- “ὃν. ἄνθρωπον. Ῥμῖορ. 5 Ρ.7. 

πτει τὲς φανερωτάτυς, ὶ ὃ πάλιν γε αὐτὸς ἀκριβείας ἕνεκα ἐξα- κοινήν τινα διαφοραν ἐπάγει πᾶσι τοῖς εἰρημένοις αἰτίοις, ἡ τὰ δ 

βιβμητεῖνι πρῶτον Κὶ εἰς τὴν ὕλην ἡ δ ὁ ὑποκείμενον ἐχ εἷς δὲ 35 τε καθ᾽ αὐὸ ᾧ τοῖς κ᾿ συμβεβηκός, τοῖς τε ἀπολελυμένοις δη- ἢ 
ὁ τρόπος τῆς ὕλης" ἄλλως δ ὑπόκε τὼ φοιχεῖα ταῖς συλλαβεὶς λονότι ἢ τοῖς συμπεπλεγμένοις, τὴν ᾧ' ἃ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ" 

(ζ᾽ σύνθεσιν γάρ), ᾧ ἄλλως ἡ κυρίως ὕλη δέχ ὃ ὃ εἶδος (ᾧῷ ὥςε ἐξ ὠσῶν τῶν διαφορῶν ἢ διπλασιαζομένων τῷ δυνάμει ἢ 
ἀλλοιώσεις γαρ), γῆ δὲ ᾧ ὕδωρ κατ᾽ ἄμφω τοῖς τῶν ζῴων σώ- ἐνεργείᾳ, δώδεκα γίνεοχ, τὰς πάσας, ἃς ᾧ αὐὸὺς σαφῶς ἀπα- 
μασιν, ἢ τὰ μέρη τῷ ὅλῳ καθ᾽ ἕτερον τρόπον, ἢ αἱ προτάσεις ριθμεϊ. δ πιρ!. ἔ. 72 ὁ. 
τὸ συλλογισμῆ τῷ συμπεράσματι. δεύτερον δὲ “ὃ τί ἣν εἶναι ἡ 0 οἷον αἰτιατὸν ἀνδριαῖς ἐςιν ὅδε προσεχῶς, οἷον ὃ Μίλωνος, πορ- 195) 
ἂν λόγον. ᾧ τῦτο δὲ λέγεῷ πολλαχῶς, ὅλον Κα ἐπὶ τοῖς ἐκ μέ. ρώτερον δὲ ἀνδριὰς ἁπλῶς, ἔτι τύτυ πορρώτερον ἡ εἰκών. 1ὰ. ἴ5. ἦ- 
Ῥῶν συγκειμένοις, ὅλον δὲ καὶ σὺν τοῖς μέρεσιν (τῦτο δ ἤδη ὃ Πολύκλειτος δὲ τός ἐσιν ὁ ἀνδριαντοποώς, ὃ αὶ Ταληρὸοιθ5. 

συναμφότερον) ἀλλὰ “ὃ ἐπὶ πᾶσιν αὐτοῖς ἐπιθεωριίμενόν τε ἢ ἐμνημόνευσεν, ὃς “ὃν ἀνδριάντα ἐδημιίργησε πᾶσαν ἔχοντα με- ἦ 
ἐπιγιγνόμενον. Ὑβεπιῖεί. ἢ 25. λῶν συμμετρίαν καθ᾽ αὐτά τε ἡ πρὸς ἄλληλα, ὡς διὰ τῦτο “ὃν 

1,44 συντάξας τὰ εἴδη τοῖς ὑποκειμώνις εἰκότως ἐπήγαγε “τύ- 45 Ἰπολύκλειτον καλεῖν, κανόνα. ἰὰ, ἢ, 78. 

1 γὼν δὲ τὰ μέν". . μεμνῆδχ, χρὴ ὅτι τὴν ὕλην Ψ' ἀλλοίωσιν εἰπὼν τὰ ἐνεργῶντα, προσέθηριε “ἃ τὰ καθ᾽ ἵκαςον," ὑχιθδν 
ἀναλαμβάνειν κα εἶδος ὁ ̓ Αλέξανδρός φησιν. διὸ ἢ ἐξ ὕλης ὺ ὡς ἄλλα παρὰ τὰ ἐνεργῦντα λέγων, ἀλλ᾽ ὅτι τὰ ἐνεργῶντα τὰ 17" 
εἴδυς “ὁ σύνθετον οἱ Περιπατητικοὶ λέγυσιν, ὡς συνεβαλλοιμένων καθ᾽ ἕκας ἐςιν. ἰὰ, ἴδ. 



ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ.. ᾿ ΄ 884 

195» ἀκρότατον  γέγει αἴτιον “τὸ κυριώτατον λεγόμενον, ὃ ἄλλοι ταγῆναι τῷ φαλακρῶ “ὁ κρανίον “ὃν ἀεὺν ῥίψαντα τὴν χελώνν, ᾿ 
21. συνεκτικὸν ΓΑ Ρ  μΝ ἀσαφὲς δὲ αὐὸ διὰ τῷ παραδείγματος ὅπως “ὃ χελώνιον ῥαγῇ. ὅτως χὰ ὁ ὁ Εὔδημος ἱςορεῖ. πρὸς δὲ “ὃν ξιιϑευννς 7 

ἐποίησε. τί δ ἄνθρωπος. οἰκοδομεῖ πρυτώρης ἀκώομεν ὅτι δεύτερον ᾿έγνν ἣν ποτὰ ἄτοπόν τι ᾧ ἄπορον ἀκολυϑεὶν τοῖς 
λυ: "δὰ τί δὲ οἰκοδόμος ; ὅτι Ψ' τὴν οἰκοδομιοιήν. ἢ ἐν τιθεῖσι τὴν τύχην “ὃ τὸς προτέρως φυσιολόγυς μηδὲν περὶ αὐτῆς 
τύτοις παύτῷ ἡ ἡ τὸ διὰ τί ζήτησις, διὸ ἢ ἀκρότατον τῦτο καλεῖ, 5 εἰπεῖν, πρὸς τῶτον ὧν ἀπαντῶν “ὃ ἄτοπόν φησιν αὶ τοῖς λέγυσιν 
ὅτι μέχρι᾽ τύτα ἀναβαίνοντες ἱσάμεθα. ἢ 18. αἴτιον τὸ ζύων ἀκολυθεῖν, ἀλλὰ τοῖς παλαι φυσιολόγοις. . . 

1955 εἰπων τίνα τε ᾧ πόσα τὰ αἴτια, ὃ τῴες τρόποι ὺ διαφοραὶ ἀλλ᾽ ὅτος Κ' ἐπὶ σμοιροῖς τῇ τύχη καταχρῆςχ, δοκῶν ἥττονος ἂν 
3: θεωρῶν καθ᾽ ἴκαξον, ἐπειδὴ λέγε καὶ ἡ τύχη ἡ “ὃ αὐτόματον εἴη ἐπιςάσεως ἄξιος, τί ποτέ ἐ ἐςιν ἡ τύχη μὴ παραδύς" οἱ περὶ. 

αἴτια, ᾧ πολλὰ ἢ εἶναι ᾧ γίνεθνς, διρὶ τύχην ὁ “ὃ αὐτόματον, Δημόκριτον δὲ, διχῶς ἃ ἄτοπόν τι πεπονθέναι δοκῶσι, πρῶτον ὅτι 
ἀκόλυθον ἦν ὥπεν εἰ ἔςι αὶ τί ἐςι ᾧ ὑπὸ τί τῶν εἰρημένων αἰτίων τὸ ᾧ ὑρανϑ τῦδε, τί [λέγω τῦδε τῷ ὀρανῦ; ὅτι ὸ τῶν κόσμων ἁπάν- 

ἀνάγεῦ ταῦτα. Π μάτην δὲ εἶπεν ὁ ̓ Αριζοτέλης λέγε, ταῦτα" τῶν πολλῶν ἢ ᾧ ἀπείρων ὄντων τῶν κατ᾽ αὐτὸς αἰτιώμενοι ὲ 
ὺ Ὁ οἱ Κα πολλοὶ καὶ ὺ αὐτόθεν οἷον πολλῶν αἰτίαν εἶναι τὴν τύχην αὐτόματον (ἀπὸ ταυτομάτυ γάρ φασι τὴν δίνην κα ὶ τὴν κίνησιν 
ὺ ὁ αὐτόματον, εἱ δὲ φυσιολόγοι κἂν μὴ ὴ λέγωσί τι περὶ αὐτῆς τὴν διακρίνασαν ὺ καταςήσασαν. ἐς τήνδε τὴν τάξιν “ὃ πᾶν), 

ὅν ὡς ὅση χρῶνῇ ἢ ὀνομάζωσι. ἢ 8 Ἐμπεδοκλῆς ἐν οἷς ὅμως καὶ λέγυσι τί ποτέ ἐςι “ὃ αὐτόματον. ὃν ἀπολογεῖδ δὲ ὁ 
φησὶν “ ὅτω δ συνέευρσε θέων τότε, πολλείκι δ᾽ ἄλλως; ὃ Εὔδημος ὑπὲρ τῶν παραλιπόντων ἐ ἐν τοῖς αἰτίοις τὴν τύχν, λέ- Ὁ ρα οανεν ἢ 
παλμν “ ὅπη συνέκυρσεν ὦ ἀσάντα,᾽ τὴν τύχην αἰτιᾶει, δοκε. ἢ γων “εὐλόγως δὲ αὐτὴν παρέλιπον Φ συμβεβηκὸς ἦσαν" τὰ 

εἱ θεὸν ἢ ὕλην τὰς ἀρχὰς λέγοντες ἢ ὠγαθὸν ἢ κακόν, τὴν διά- 5) τοιαῦτα δὲ εἶναι δοκεῖ, ἀλλὰ τὰ καϑ' αὐτά ἐν δὴ τύτοις ὦ 
τάσιν αὐτῶν ᾧ ἐν μερισμὸν τῶν Εἰ κι ἢ τὰ τοιαῦτα ὡς ἐκ πᾶσι τὸς χωρίοις ὁ ὦ ̓Αριφοτέλης σαφῆ ἢ ὺ τεταγμένην, ἐποιή- “Ὁ 
τύχης ἢ ἐκ ταυτομάτυ λέγειν ἀναγκασ)ήσονῦ, ἀλλὰ ᾧ Δημό- σατο τὴν παράδοσιν, τὰ δὲ τῷ ᾿Αλεξανδρα ὑπομνήματα ἡ ἐλλι- 

κριτος ἐν οἷς φησὶ “δεῖν ἀπὸ πανὸς ἀποκρίνεονς, παντοίων εἰδέων," 2) πέςεραί πως ἐν τύτοις ᾧ ὑποσυγκεχυμένα μοι δοκεῖ, τάχα τῷ | 
πῶς δὲ ᾧ ὑπὸ τίνος αἰτίας μὴ λέγει, ἔοικεν ἀπὸ ταυτομάτυ ἢ μετωγραψαμένω τὴν τάξιν τῶν εἰρημένων ταράξαντος. ἀξιῶ δὲ 

τύχης γεννᾶν αὐτά. καὶ ̓Αναξαγόρας δὲ “ὃν νῦν ἐάσας, ὥς φησιν τὸς ἐγκαλῶντας ᾿Αριςοτέλει ὡς ποιητικὸν αἴτιον τῷ ὀρανῶ μὴ λέ- 

Εὔδημος, ᾧ αὐτοματίζων τὰ πολλὰ συνίςησι. ἢ τῶν ποιητῶν γοντι τῶν ἐνταῦθα λεγομένων εὐγνωμόνως ἀκώειν. ἰὰ, ἢ. 74. τ λει 
δὲ ἕνιαι πάντα «εδὸν εἰς τὴν τύχην ὥγυσιν, ὥςε ἢ τῆς τέχνης “χαθάπερ ὃ παλαιὸς λόγος," ὁ τῷ Δημοκρίτου" δ ὅτος κἂν 1964 

οἰκείαν αὐτὴν ποιεῖν, λέγοντες “τέχνη τύχην ἔςερξε ἢ τύχη 25 ἐν τῇ χοσμοσοιίᾳ τῇ τύχῃ κέχρη, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς κ᾿ μέρος ὀδενός ἵν 
τέχνην." “ἐν ἐὐτυχθπτὸ δὲ ᾧὶ φρονεῖν φασί. πρὸς δὲ τύτοις φησιν εἶναι τὴ τύχην αἰτίαν. εοά. Ἀερ. 1917. ᾿ 
ὁρῷ ρῶμεν Ῥ τῶν ἀπὸ τέχνης Ὑινομένων κα ἢ ἀπὸ τύχης γινόμενα" πολλῆς ἦν ἐμβροντησίας ἂν τ τῶν αὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων 1966 

ὁ γὃ ὑγίεια ὑγίεια ἀπὸ τύχης δοκεῖ Ὑνεχ, ὧς ὥσπερ ἀπὸ τέχνης" δψής ὰ αὐτόματον αἰτιῶῶς, τῶν δὲ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἀλλ᾽ ἴω 
σας “δ ᾧ πιων τις ψυχρὸν ὕδωρ γέγονεν ὑγιής. ἀλλ᾽ ἴσως ὅ φησι ἔςιν ὅτε ἡ τῷ σκοπῷ τ φυσι ἀποτυγχανόντων, οἷά ἐςι τὰ ἐν 
Δημέκριτος τὴν τύχην αἰτίαν εἶναι ἀλλὰ “ἃ διψῆσαι. 1ὰ. δ. 78 δ. 30 γενέσει, τύτων ,πρόνοιάν τινα ὁ μὴ ὃ αὐτόματον αἰτιᾶοχ, εἰ 

1966 “ὠγορώσαι" τυτέςιν εἰς ἀγορὰν διατρῖψαι" ᾿Αριςοφανης μή τις διὰ “ὃ ὦ ἀνόητον τῷ λόγυ ἀπελογύμενος ὑπὲρ αὐτῶν εἴποι ὅτι 

δι πε δῆτα Κλειωένης ἀγοράσει ἢ Στράτων" ΡΒέορ. 6 Ρ. 10. αὐτόματον ἔλεγον τὴν ὑλικὴν αἰτίαν. δ. 8. 11. 
196. ἠτιάσατο ὁ ̓Αλέξανδρος Ὁ τὴν λέξιν ὡς ἀκατάλληλον τὴν λέ- ὥσπερ οἱ ΣΣτωϊκοὶ δοκῶσι λέγειν. ἢ ὅτι β ἢ πολλοὶ ταύτης ωῶ 

δ. γνσαν “τί δήποτε ἐδεὶς περὶ τύχης ὀδὲν διώρισεν." ἔδει γῴρ, φη- γεγόνασι τῆς δόξης, δῆλον ἐ ἐκ τῇ προσκυνεῖν τὴν τύχην ὡς θεόν, δ 
τὲ ἐπενεγκεῖν περὶ τύχης τι διώρισε, διότι πρόκεϊ ὃ ἀποφαντι- 35 ὺ ἱερὰ οἰκοδομεῖν αὐτῆ, ὺ ὕμνος εἰς. αὐτὴν ἔδεν. ἔοικε δὲ ἡ (ἃ 
κὸν ἐν τῷ ὑδείς. ὺ δηλονότι πολλῷ μᾶλλον ἂν μέμψαιτο τῷ ὡς περὶ θείω τινὸς τῆς τύχης ὅσα δόξα ὁ πρὸ τῷ ᾿λμεώλον : 
πλώτν λέγοντι “ὑδεὶς εἰς ὑδὲν ὀδενὸς ἃ ἂν Ὑϑδτὸ ἄξιος."᾿ ἀλλὰ εἶναι παρὰ τοῖς Ἕλλησι, καὶ ὃ ἐχ ὑπὸ πρώτων ἐνρμιδηρει τῶν Ξὼς- 
ὺ θαυμάσαι μᾶλλον ἔδει “ χωρίον ᾧ σαφῶς ἢ ἀκριβῶς ᾧ ἐν- κῶν, ὡς τινες οἴονῆ). ὺ ὃ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις ὡς θεὸς ἕὰ. 
τρεπτικῶς πορψευθον, διπρὶ. ἢ, 78 ὁ. πάντα ᾧ μῖ' ϑεῦ φησὶ τύχη ὶ καιρὸς τὰ ἀνθρώπινα ἀαμυπύμασι : 

με ε , πρὸς τὺς δύο λόγως τὸς δεραυστας μὴ εἶναι τὺ τύχν κ Ἐ͵Ὶ ξύμπαντα. ἃ δὲ καί τινας τῶν πόλεων Τύχας τιμᾶν ὺ ναθς ᾿ 

το τ 'ματον ἀντιλέγει, ἢ πρότερον πρὸς “ἐν τρέτον, ὃς ἀγειρέν: τὴν οἰκοδαμεῖν ὕςερον ἔοικεν νομιαγῆναι" καὶ γδ ἔχομεν παρὰ τοῖς πα- . 
τύχην διὰ “ὃ ὡρίονς, πάντων τὼ αἴτια, τὴν δὲ τύχην ἀόριςον εἶναι. λαιοῖς Τυχῶν πόλεων ἱερὸ ἱςορημένα ἣ ἑορτὰς ἀναγεγραμμένας. 
ἀντιλέγει δὲ τὐναντίον ἢ βυλεῦ δευινὺς “ὃν τοῦτον λόγον περαί- καίτοι “ὃ τύχης ὄνομα ᾧ, παρὼ τοῖς παλαιοῖς τιμώμενον ἴσμεν" ἐν. 

νοντά.... “ἡ καθάπερ ὃ παλαιὸς λόγος ὁ ἀναιρῶν τὴν τύχην" Δελφοῖς δὲ ἡ προκατῆρχεν ἐν ταῖς ἀρωτήσεσιν “ὦ Τύχη ὁ Λοξία ᾿ 
πρὸς Δημόκριτον ἔοικεν εἰρῆνκ,- ἐκεῖνος γδ κἂν ἐν τῇ κοσμοποιίᾳ 46 τῷδέ τινι θεμις ύεις;" ᾧ παρ᾽ Ὀρφεῖ δὲ μνήμης τετύχηκεν. 
ἐδόκει τι τύχη χρῆν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μερικωτέροις ὀδενός φησιν ϑίωρ!. [74 ὁ. 
εἶναι τὴν τύχην αἰτίαν, ἀναφέρων εἰς ἄλλας αἰτίας, οἷον τῦ θη- ᾧ δαιμονιώτερον." οἱ Στωωϊοὶ τὴν τύχην θεϊόν τι ἢ δαιμό- 1965 φίοι ι 
σαυρὸν εὑρεῖν “ὁ σκαστειν, ἢ τὴν φυτείαν τῆς ἐλαίας, τῷ δὲ κα- νιον ὑπελάμβανον, διὸ ἡ ἱερὰ τῇ τύχη ἐποίυν. οοἀ. Ἀερ. 1947. Ἄ Ὡ 
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4965 περὶ τύχης ᾧ αὐτομάτυ προθέμενος ἐπῶν, ἡὶ πρῶτον “ὁ εἰ προαίρεσιν ἢ πρᾶξιν ἡ τύχη, ὡς δειχθήσεδ, ἡ δὲ προαίρεσις ἐκ 
10. ἴςιν ἢ μὴ ἔςι προβαλόμενος Ὀτῖν, δείξας ὅτι ἕξιν ὠπὸ τῆς ἄνευ ἡιαπίας. ἰά. ἢ. 76 ὁ. 

πάντων κοινῆς μαρτυρίας... ὥρμησε τὰ ἐπὶ τὰ ἑξῆς προβλή- εἰπὼν τί ἐςιν ἡ τύχη, ἡ δι᾿ ἐρισμᾷ παραδὲς αὐτήν... Ὄπ οἷν 
ματα, τί τέ ἐςιν ἑκάτερον εἰς ζήτησιν προβαλλόμενος, ᾧ τί δια- ξῆς, εἶμαι, βόμῷ κ' ὃ σύνηθες συμψήφυς ἑ ἑαυτῷ δεῖξαι ἢ τὸς δ 

φέρετον ἀλλήλοιν, ᾧὶ πῶς εἰς τὰ διωρισμένα αἴτια ἀναχθήσονζ). .. 5 ὁτιῶν περὶ τύχης λέγοντας. τῦτο δὲ ποιεῖ τὴν ἀνοδοδομέην τῆς τύ- 
τὰ ὑχ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ ἢ ἐπ᾽ ἴσης ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον" ᾧ ὃ ἐπ᾿ ἴσης χης ἕννοιαν ἐφαρμόζυσαν. τοῖς περὶ αὐτὴν λεγομένοις δειανύς. οὸ 
δὲ ἐπ᾽ ἔλαττόν ἐςι τῶν τε ἀεὶ ᾧ τῶν ὡς ἐπὶ ὃ πολύ. ἡ διὰ τῦτο, ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι πρότερον ἄδηλον ἀνθρωπίνη διανοίᾳ τὴν δι 
εἶμαι, Κ ̓Αριφοτέλης τό τε ἐπ’ ἴσης ἢ “ὁ ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον κοινῶς χὴν ἔλεγε δοκεῖν τισίν, ὰ διὰ “ὃ ἀόριςον ἀλλὰ διὰ θεῖόν τι εἶναι ἢ 

παρὰ “ὃ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ διετέλεσε λέγων δίιρὶ. ἔ. 75. δαιμόνιον. ἀλλ᾽ ἴσως ᾧ ὶ τῶῦτο ἐπενόων. ἐκεῖνοι διὰ “ὁ μὴ. ἔχειν τι 
ἴον τῶτο, φησὶν ̓ Αλέξανδρος, ὁ ὃ ἀπὸ τύχης ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἀγαθῆς 10 υὐβσίδενιν προφανὲς αἴτιον τῶν ὕτω γινομένων ἀποδιδόναι. ἰά. ἴ0. 

εν ἐςὶ παρείδειγμα. ὅτι δὲ ἡ ὃ “ἄμφω δὲ ἐν τοῖς ἕνεκά ὅταν δ νοσῶντός τινος ἢ ἀποκαρέτος διὰ τὴν τῶν τριχῶν τε 
Δ πρότερον εἰρημένον, Π περὶ τῶν Φ' προαίρεσιν εἴρη, ὡς ἀπόθεσιν ἢ πνεῦμα ἐπιγένηἢ διαφορητυιὸν ἢ εἴλησις (τέριν ἀπὲ ἢ 

τινες ὑπέλαβον, ἀλλὰ περὶ τῆς τύχης ἢ τῷ αὐτομάτυ, δηλοῖ ὃ ἡλίων θρ μη; ἐδ δὴ ἡ τῷ ἡλίν θέρμη, ὅθεν καὶ ὃ ὸ εἰληθερεῖ κα ἢ ἀκο- 

ἐν τῇ προσεχῶς ἐκτεϑείση ῥήσει διὰ τῶν αὐτῶν συλλαβῶν προα- λυθήση ἡ Ἷ ὑγίεια, ἦρα τῆς κ᾿ τύχην ὑγιείας ὁμοίως αἴτιόν ἐςι ὦ 

χϑώ. .. ὁ δὲ Εὔδημος ὕ ὅτω δείκνυσιν ὅτι ἡ τύχη ἐ ἐν τοῖς ἕνεκά 15 πνεῦμα ἢ ἡ εἴλησις, ἀλλ᾽ ὁ “ὃ ἀποκεκάρθαι; ἰὰ. (. 77 ὃ. 
τυ. ἐν ΝΝ φησί, ὃ ἐύτυχεν δ ὺ ἀρύχευ; ἐν ὠῤῥῖν ἐςὶν ἡ τύχη" ὅτι ἐν μεγέθει ἡ ἡ εὐτυχία ἐσί, Αὐκεῦτα, τ εἶμαι, ὍΡΜα συλ- 1972 

ταῦτα δὲ ἐν οἷς ἀγαθὰ ἐπίτευξις ᾧ ὠπότευξις ᾧ “ὃ ἕνεκα τοῦ λογιζόμενος ὕτως. ἅ. εὐτίχία, ὼ δυςυχία, κἄν παρὰ μεερὸν ἦτ 
πᾶς δ ὁ ἕνεκά τὰ πράττων ἀγαθῷ ἐφίε. ὁ δὲ λόγος ὅτος τὴν ἔχωσι “ὃ μέγιςον ἀγαθὸν ᾧ κακόν, εὐτυχία ὶ δυςυχία εἰσίν" τὰ 

τύχην μόνην ἐν τοῖς ἕνεκα τὰ τέθεικεν, ὑκέτι δὲ ἢ “ὁ αὐτόματον. παρὰ μικρὸν ἔχοντα ἐδὲν ἧττόν ἐςι τῦτο ὅπερ λέγε " ταῦτα δὲ 
ἰά. (. 75 ὁ. 20 ἐν μεγέθει ἐςί, διότι ἐν τοῖς μεγέθεσι “ὃ παρὰ μικρὸν δὲν ἀπέχειν 

195) τῷ 5 δεδανεισμένυ χομιζομέυ ἐν ἔρανον, εἰ ἤδει ὁ χρεω- δοκεῖ τῷ ὅλωι" ἡ ἄρα εὐτυχία καὶ ϑυςυχία ὡς μέγεθος ἔχοντα λέ- 
Ὁ: σύμενος, ἦλθεν ἂν ἐπὶ 1 τύτῳ- ὑκ ἦλθεν δὲ ἐπὶ τύτῳ" ἐκ ἄρα ἡ γεῦ ὕτως. ἢ μᾶλλον ὃ Πορφύριος ὅτως ἐπέβαλε, ᾿Αλέξανδρος 

αἰτία τῆς ἀπολήψεως, ἥν φαμεν εἶναι τὴν τύχην, τῶν ΒΝ τὰ ἐξὶν "' πρώτην ἐξήγησιν, τῷ παρὰ μικρὸν ἐνταῦθα ὑκ ἐπὶ τῷ παρὸ 

ἀλλὰ τῶν κτ' συμβεβηκός... “ἃ δὲ “κομιζομένυ" γράφεῦ ᾧ μικρὸν ἐλθόντος τῷ τυχεῖν ἡὶ ἐμποδιωέντος ἀκυομένυ, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
κομισάμενος" μέλλοντος, ἵνα ἐπὶ τῷ χρεωςυμένυ ἦ. μᾶλλον δὲ 25 τὸ “ὃ ὅλον κακὸν ἡ ἀγαθὸν παρὰ μυιρὸν λαβόντος, διότι ᾧ “ὃν ἃ 
ὸ πρότερον. Ῥμίορ. ΕΡ' 14. μέγιςον ὠγαθὸν παρὰ μικρὸν λαβόντα εὐτυχῆ καλῶμεν ὁμοίως 

1965 ὡς δ ὄν, φησί, ὃ ἐδ ἐσι Ὑ58. αὐὴ ἃ δὲ κ' συμβεβηκός τῷ “ὃ ὅλον μέγεθος λαβόντι ᾧ “ὃν “ὃ μέγιςον κακὸν παρὰ μικρὸν 
ἴω Οέγει δὲ ὃν καθ’ αὐὺ Ε τῇ ἐσίαν, » συμβεβηκὸς δὲ τὰ τὴ δυςυχῇ, ὡς τῷ μικρῶ μηδὲν ὄντος. ᾧ ἄλλως δὲ δυνατὸν ἀκιέειν 

ὑσίᾳ συμβεβηκότα), ὅ ὅτω ὺ ὲ αἴτιον ὃ μέν ἐσι καθ᾽ αὐὸ “ὁ δὲ τῷ εἰρημένυ" εἰ ηδ “ὃ παρὰ μικρὸν ἐπὶ μεγέθυς λέγενχ, εἴωθε, λέ- 
Ψ συμβεβηκός, ὥς φησιν ὁ ̓Αλέξανδρος. μήποτε δὲ ἢ ἁπλοὶϊ- 380 γομεν δὲ ̓ δυσύχεν ἐκείνυς ὅ᾽ ὅσαι παρὰ βαρ" κακὸν ἂν τι μέγα 

ποτέρα ἀκυς ον “ὃ ὃν πᾶν “ὃ αἰτιατόν, ἵνα ἦ λέγων, ὡς αἰτιαὸντὸ ἔλαβον, ᾧ εὐτυχεῖν ἐκείνυς ὅσοι παρὰ ̓Μυιρὸν ἀγαϑόν τι μέγα 
Εἰ καθ᾿ αὖὐὸ ὁ δὲ συμβεβηκός, ὅ ὅτω ᾧ αἴτιον. ϑἰπιρὶ. (.76. ἔλαβον, δηλονότι ἐν μεγέθει “ὃ εὐτυχεῖν ᾧ δυςυχεῖν ἐςίν. ἢ ἐτί- 

πη οἷδε δὲ ἢ τοιαύτην γραφὴν ὁ ̓Αλέξανδρος “ἀλλὰ τῶν μων τὺς παρὰ μικρὸν καλυμένυς θεὺς οἱ Λακεδαιμόνιοι ὡς σωτῆ- 
2 ἀπροαιρέτων ἢ ὑκ ἀπὸ διανοίας." κἂν ὅτως εἴη, φησί͵ γεγραμ- ρας, ὅτι τὸς μέλλοντας κινδυνεύειν “ὁ παρὰ μικρὸν τῷ κινδυνεῦσαι 

μένον, λέγοι ἂν τότε ἀπὸ τύχης εἶναι “ὃ τέλος, ὅταν μὴ ἔρηες 35 διδόντες ἔσωζον. ἢ ταύτη μᾶλλον τῇ ἐξηγήσει τίθεῦ ὁ ̓ Αλέξαν- 
μέοις ἡμῖν μηδὲ διανοηθεῖσι περὶ αὐτῷ μηδὲ τύτυ χάριν τὰ πρὸ δρος. ὃ δὲ ἐπαγόμενον, ὅτι ὡς ὑπάρχον λέγει ἡ διάνοια" “ὃ ὲ 
αὐτῷ ὅϑητκαν ἀπαντήση, ἐπεὶ ὅτι γε ἡ ἀπὸ τύχης γινόμενον παρὰ μικρὸν ὥσπερ ἐδὲν ἀπέχειν δοκεῖ" μᾶλλον τὴ προτέρᾳ 
τῶν ὑπὸ προαίρεσίν τε ἢ διάνοιαν πιπτόντων ἐςίν, ὀλίγῳ πρόοεν ἀύχίθε ἐξηγήσει. ἰά. 15. 
εἴρηκε. δοκεῖ δὲ τῇ γραφῆ ταύτη ὺ ὸ ἐπαγέμενον συνάδειν, ὃ ὺ ὃ παρὰ μιιρὸν μέγα ὠγαθὸν λαβεῖν, ἡ γινόμενον ἐγγύς, 
“εἰ δὲ προελομένυ τύτυ ἕνεκα "" πρὸς γὃ “ὃ ἀπροαίρετον ἐπῆχβαι Φ εὐτυχία μεγάλη, ὅ ὅτε ὡς ὑπάρχον αὐὸ ἤδη λέγει ἡ διάνοια" “ὃ 
δοκεῖ “ὁ “εἰ δὲ προελόμενος." ἡ δὲ προτέρα γραφὴ “ὁ ἀπὸ τύχης παρὰ μικρὸν ὥσπερ ὑδὲν ἀπέχειν δοκεῖ, ὙΒεπιῖοι. ἢ, 26 ὁ. 
τέλος ὁρίζει τὸ φυσικῶ- τὰ 5 φυσικὰ τέλη ἐκ ἔςι προαιρετὰ ὅταν τις περιτυχὼν μεγάλῳ κρδύνῳ ἐγγὺς γέ τῷ κιδυ- 
ἐδὲ ἔξωθεν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς τὴν φύσιν ἔχυσιν... δύνα δὲ νεῦσαι ἢ μεγάλῳ περιπεσεῖν κακῷ, οἷον ναναγίῳ ἢ ἄλλῳ τοί, 
ἢ ὅτως ἀκύεως, “ὃ λεχθέν, ὅτι “ὃ τέλος, ὅπερ ἐςὶ κομιδή, ὦ τῶν εἶτα μικρῷ λείποντος “ὃν κίνδυνον ἐκφύγη, εὐτυχῇ “ὃν τοιῦτον κα- 
ἐν αὐτῷ αἰτίων ἀποτέλεσμα ᾧ τέλος, ἔςι δὲ ἐν αὐτῷ αἴτιον ἡ 46 λῦμεν, διότι παρ᾽ ὀλίγον τῷ κινδύνῳ προσομιλήσας ἐξέφυγεν... 
φύσις. ἡ ὲ φύσις ἀρχὴ κινήσεως, ἐν ᾧ ὑπάρχει πρώτως. ὥςε ἐπειδὴ ἢ) “ὃ παρὰ μικρὸν ὑἐδὲν δοκεῖ τῦ τέλυς ἀπέχειν, ὁ λογιζο- 
ἃ ἀπὸ τύχης γενόμενον ἐκ ἔχει ποιητικὸν αἴτιον τὴν φύσιν, ἀλλὰ μένη “ὃ μικρὸν τῶτο ἡ διάνοια, ὥσπερ ἐκβεβηκότων τύώτων, ὕὅτως 
διάνοιαν ἢ προαίρεσιν" διὸ περὶ αὐὴ διάνοια ἢ τύχη" περὶ δ εὐτυχῇ ἢ δυςυχῆ ὃν πεσόντα καλέ. ῬΆΪοΡ. αὶ Ρ. 16. 
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191) ἃ “ὥσπερ φησὶ Τιρώταρχος" καὶ πρὸς “ὃ “εἰ μὴ καθ᾽ ὁμοιό- ἐν δὴ τύτοις ὁ ̓Αλέξανδρος, ὅ' ὅπερ, φησίν, ὁ Πλάτων ἐν τῷιθθο 
3. γητα"" ἐδὲ δ καθ᾽ ὁμῳότητα ἔλεγε : ΤΙρώταρχος εὐτυχεῖς εἶναι δεκάτῳ τῶν Νόμων βύλεῦ δεῖξαι, ὶ διὰ πολλῶν αὐὰ δείκνυσι, 
τὸς λίθως, ἀλλ᾽ ἁπλῶς εὐτυχεῖς. ὅτως ὧν ἀναγνωςέον, ἐδὲ «τῶτο διὰ βραχέων ὁ ̓ Αριςοτέλης ἔδειξεν ἐνταῦθα, τὴν τῆς τύχης 
ὥσπερ φησὶ Πρωώταρχος, εὐτυχία ἢ ἢ δυςυχία ὑπάρχει τύτοις. φύσιν ἥτις ποτέ ΠΝ ὁρισείμενος, ὺ. δείξας ὅτι ὑφέρα.. . λέγει 
εἶτα “ἃ “εἰ μὴ καθ᾽ ὁμοιότητα" αὐτῷ ἐςὶν ἐπίχρισις πῶς δυνατὸν 5 δὲ ὃ Πλάτων, ὡς ἅπαὶ ἐχ ὅτι φύσεως ἢ ὺ νῦ ἡ τύχη ἐςὶν ὑςέρα, ᾿Ἂ ἔριο 

᾿ὶ ἐπὶ ἀψυύχων εὐτυχίαν εἰπεῖν ἡ δυςυχίαν. Πρωταρχον δὲ ἤτοι ἀλλ᾽ ὅτι φύσεως ᾧ τύχης προτέρα ἐςὶν ἡ ψυχὴ ἡ ὸ ἡ τέχνη, γρα- 
ὃν ἐν Φιλήβῳ φησὶν ἢ ἕτερον τινά. ῬΒΙορ. ἃ Ρ. 8. φων ὕτως (ρ. 889)... ὁ δὲ Εὔδημος τὴν Κ' φύσιν τῆς τέχνης, ζὼ “(δηνιῳ 

4975) ζωγράφυ δέ ποτε γράφοντος ἵππον ᾧ ῥίψαντος ἀκωσίως τὴν τὴν δὲ τέχνην τῆς πχῳ προτέραν δείκνυσιν. ἄξιον δὲ πάλιν τοῖς : 
11. σπογγιὰν ἀφρὸς ἐν τῷ ςόματι τῷ γραφομώνυ ἵππι κῷ τύχην ἀπε- ἐνταῦθα λεγομένοις ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλες ἐφις νειν τὺς οἰομόνυς ἃ 

τυπώϑη. ϑῖπιρ!. ἔ. 78. 40 ποιητικὸν αἴτιον τῷ πανὺς μὴ λέγειν ἂν ᾿Αριςοτέλη. .«.«. ἀλλ᾽ 
4978 ᾿Αλέξανδρος “ὦ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις" γραφει, “ἡ τοῖς ἀψύ- ἐπειδὴ μέχρι τῶδε τοῖς περὶ τύχης ὺ αὐτομείτυ λόγοις ὑπ᾽ ᾽Αρι- 

ΤΑ οι" ὀδὲν διάφορον σημαινύσης τῆς γραφῆς. ἀκώυξε δὲ τῦτό ςοτέλως παρακολεθήσας ὡς δυνατὸν ἦν ἐμοὶ τῶν εἰρημένων ἕκαςα 
ἐςι τῷ “ὃ αὐτόματον ἐπὶ πλέον εἶναι τῷ ἀπὸ τύχης... κα πάντως διήρθρωσα, καλῶς ἂν ἔχοι συντόμως ἐκθέμενον καὶ ἡ τὰ τῷ ̓ Αριςο- 
δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἐν εἷς παρὰ τὴν προαίρεσιν ἄλλο τι ὑπῴς- τέλει δοκῦντα περὶ τύτων, ὅτω τὰ τοῖς νεωτέροις φιλοσόφοις δὲ- 
τησεν, εὐθέως τύχη τῦτο καὶ ὃ ἀπὸ τύχης, ἀλλ᾽ ἂν τοιῶτον ἦ οἷον 16 δογμένα προο)εῖναι ᾧ δεῖξαι μηδὲν τῆς παλαιῶς παραδόσεως δια- 
μὴ ἀναγκαίως μηδὲ εἷς ἐπὶ ὁ πολὺ ἀκολυθέν τῷ ἄλλυ χάριν γι- φέροντα. ϑιμρ!. ἢ. 80 ὁ. 
νομένῳ" τῷ γ5 ἰχύος χάρν γυμνασαμένῳ, πλείω ἡ διὼ κόπον ζητήσας ὅπερ ἐν ἀρχῇ πρϑθετο. “. ἐπειδὴ μέγα ὲ ἔγχαί- δ. 
πυρέξαντι ἀπροαίρετον ἕ “ὁ πυρέξαι, ἐκ ἀπὸ τύχης μέντοι. ἰᾷά, ρημα “ὃ πλῆθος τοσῦτον τῶν κτ' μέρος αἰτίων εἰς ὕὅτως ἐλάχισα 
Ε. 78. γένη συνωγαγεῖν, εἰκότως παραμυθίας ἀξιοῖ “ἂν λόγον, δ ὅτι το- 

151: ἔτι δὲ ἡ ἄλλη γραφὴ τῆς ἐν ἀρχῇ λέξεως τοιαύτη ἥ σῃν 29 σαῦτα “ὃν ἀριθμὸν κτ' γένος ἐςὶ τὰ αἴτια δείκνυσι δυνάμει ὅ' ὅτως... 
22 μον δὲ “ἃ μάτην, ὅτι λέγε ὅ ὅταν μὴ γένη ὼὰ δ ἵνεκα, ἀλλ ὃ ἐρωτηθέντες διὰ τί ἐπολέμησαν. Φωκεῦσι Θηβαῖοι, ἐρῦμεν διότι 

ἐκείνυ ἕνεκα." “ὃ δὲ αὐὸ ἡ αὔτη δηλοῖ" μάτην )) λέγεταί τι ἐσύλησαν οἱ Φωκεῖς “ὃν νεών, “ὃ ποιητικὸν ὅτως αἴτιον ἀποδιδόν- 

Ὑίνεοχ, ὅταν μὴ γένη; “ὃ δ ἕνεκα, ἀλλ᾽ ὃ ἂν τι προσγένετο, δι᾿ τες... λέγει δὲ ὁ Πορφύριος ὅτι “ὃ (' διὰ τί τετραχῶς ἕξων 
ἐκένο ὃ προγενόμενον ἀκολυθήσει τῷ κῷ' συμβεβηκὸς αἰτίῳ... ἀποδῦναι, “ὃ δὲ τίνος ἕνεκα ἐπὶ τῷ τελικῶ μόνον ἐρωτᾶϑ. τίνος 
ἄξων δὲ οἶμαι τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις ὑπ᾽ ᾿Αλεξανδρυ ἐπιῆσαι. 25 ὃ ϑεκα ἐπλήησων ὦ ἵνα ἄρξωσι, φυλάττων δὲ καὶ ὃ πρότερον ᾿ 
ὐ ὃ λέγει, φησίν, ὁ ̓Αριφοτέλης ταὐὲν εἶναι “ὃ αὐτόματον ὺ ὲ εἰρημένον. ὑπ᾿ αὐτὸ ὁ ̓ Αλέξανδρος, “ὃ τὰ μαθηματικὰ μὴ ἔχεν ! 
μάτην, ὥς τινες φήθησαν, ἀλλ᾽ ᾧ διαφέρει τύχη ἡ “ὃ ἀπὸ τύχης, τελικὸν αἴτιον, ἢ “ὃ εἰρημένον ἐνταῦθα ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλωυς, ὅτι ὃ ᾿ 
τύτῳ ὺ ὃ μάτην τὸ αὐτομείτυ. ἰά, ἃ. 79. διὰ τί εἰς “ὃ τί ἔσχατον ἀνάγεξ ἐν τοῖς ἀκινήτοις, οἷον ἐν τοῖς μα- ἢ 

4975 εἰ δέ ποτε ὺ τῷ αὐτομάτῳ ἀντὶ τῷ ἐκ ταὐτομάτυ χρὰ, θήμασιν, αὐὸὴς ἐξηγεῖϑ" ἐπειδή͵ φησίν, ἐκ ἔςιν ἐν τοῖς μαθήμα- 
15. βαυμαςὸν ἐδέν" ᾧ 75 Ὅμηρος ὅτω χρῆϊ, ἐν οἷς φησὶν “αὐτό- 30 σιν ἄλλο τῦ εἴδυς “ὁ ὃ ἕνεκεν (ἐκεῖνο δ ἂν ἦν ἐν αὐτοῖς τελικὸν 

ματος δὲ οἷ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς. Μενέλαος" (1]. 2 408) ᾧ “αὐτό- ᾧ ἔσχατον τὐλρ ας διὰ τῶτο ἔσχατον ἐν αὐτοῖς γίνε “ὃ εἶδος ἢ ὁ 
ματοι δὲ πύλαι μύκον ὀρανῦ, ἃς ἔχον Ὧραι δ 749), ὃ ἐκ μὴ ὁρισμός. ὺ ὅτι αὶ ἕξι τι τῶν μαθηματυιῶν τέλος, ἢ πρότερον ᾿ ́ 
προηγησα μένης αἰτίας προφανῶς ἀποτέλεσμα αὐτόματον λέγων. εἶπον ὃ νῦν ἐρῶ. ἰὰ. ἢ, 81 ὁ. 
ἰὰ. δ. 79 ὁ. ἐπειδὴ δὲ ὁ ̓Αλέξανδρος “ἢ ἐν τοῖς Ὑνομένοις ἡ ἡ ὕλη" γράφει, 185 1,5. 

191) “παρὰ φύσιν" ἀντὶ τῇ παρὰ τὴν φύσιν, τυτέςι παρὰ “ἐν 35 καὶ ὺ τῆς τύτυ ἐξηγήσεως ἀκυφέον, ἢ 75 πρὸς ἀντιδιας ολήν, φησί, ὅ' 
3.. σκοπὸν τῆς φύσεως. Ῥμορ. ἃ Ρ. δ. τὴν πρὸς τὸ ἀγένητα εἶπεν, ὡς ὑκ ὅσης ἐν τοῖς ἀϊδίοις ὕλης, ἣ 
18. “ἀλλὰ τύτων ὃ ὲ πλῆθος ἀόριςον;" ἀντὶ τῷ ἀλλὰ ταῦτα κ᾿ ὅτι ἐπὶ τῶν κυρίως γινομένων ἕςιν εὑρεῖν τὴν ὕλην, ταῦτα δὲ 
ἀ- συμβεβιριός- ὧν δὲ ὃ πλῆθος ἀδριξον, ταῦτα κ' συμβεβηκός ἰἐσίαι" τῶν δ κῷ συμβεβηκὸς γινομένων τε ὶ ὄντων ἐκ ἔςιν ὕλη 

ἐςιν, ἐπειδὴ ᾧ τῶν μὴ κθ' συμβεβηκὸς ἀλλὰ καθ᾿ αὐὸ αἰτίων ὃ καθ᾽ αὐτά, ἀλλὰ κί τὴν ἀναφορὰν τὴν ἐπὶ τὴν ἐσίαν ἐν τύτοις ἡ 
πλῆθος εὐσμάην ἐςίν. ϑίπιρὶ. ἔ. 80. ᾿ 40 ὕλη. ἰὰ. ἢ, 82. 

56. ἔχει ἡ ἡ λέξις ἀκατάλληλόν τι" εἰπὼν 5 “ὃν νῶν ἡ τὴν φύ- αὶ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ᾧ ὅταν ταὐὸν γώχἢ τύτοις, ὑμκα 
5. σιν συμβεβηριὸς αἴτια, ἐπειδή, φησί, πρότερον τὰ καθ᾽ αὐὸ Φ' ὰ ὑποκείμενον δὲ τῷ ἀριθμῷ ταὐτόν ἐςιν, ἀλλὰ τῷ εἴδει 

αἴτια τῶν κτ' συμβεβηκὸς αἰτίων, μα ἄρα τῷ αὐτομείτυ μόνον... μήποτε διὰ τῷ “ὃ ὅλως ὅσα κιύμενα κινεῖ" πόρρωθεν 
ἡ τῆς τύχης νῶς ᾧ ἐΦύσι. καίτοι εἰ “ὃν νῦν ὺ τὴν φύσιν κ᾽ ἐνίςαἢ πρὸς τὸς τὰς ἰδέας ὁμοειδεῖς αἰτίας τῶν. τῇδε νομίζοντας 
συμβεβηχὸς εἶπεν εἶναι εἴτι, τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὸ» καθ᾽ αὐτό εἰσιν 45 ἀκινήτυς ὅσας" τω ̓  ὁμοειδὲς συνώνυμον, ταῦτα δὲ ὁ ὁμώνυμα ἣ ᾿ 
αἴτια, αὐτὰ ἑαυτῶν. ἄρα καὶ ὺ πρότερον ἂν εἴη ἡ ὕςερον, εἴγε τῶν ὡς ἀφ᾽ ἑνός. ὅτω ὦ ἄν τις ἐξηγήσαιτο, εἰ πάντα τὰ ποιητικὰ 
αὐτῶν ᾧ καθ᾽ αὐτό εἰσιν αἴτια ἡ κῷ συμβεβηκάς. ῬΊμΙορ. τὰ αὐτὰ τοῖς εἰδιιοῖς τῷ εἴδει νομίζοι εἶναι, ἐὰν κινώμενα κινῇ. 
Ἀ.ν.6. “8, ἢ.82 δ. 

Υγ 
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1985 τῶτο “ὃ ῥηὲν ἤτοι πρὸς ὰὲ προσεχὲς συντακτέον, ἵνα λέγη ὅ' ὅτι σει μὴ ὅτως ὁρᾶν γινόμενα" τὰ δὲ ἐχ ὅτως ἔχει, φησίν, ὡς ἤδη 

21. προσεχὴς ποιητικὸν αἴτιον ταὐτόν ἐςι τῷ εἴδει ἡ τῷ τέλει, ὺ προειρήκαμεν. ἰὰ. ἢ, 84. . 
καθόλε φημὶ ὅτι ὅσα τῶν ποιητοιῶν προσεχῆ ὄντα πούμενα κινεῖ, δεύτερον τῶτο ἐπιχείρημα. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ὅτως ἐξηγᾶϑ 4994 

ταῦτα τῷ εἴδει ὁ τῷ τέλει τὰ αὐτά εἰσιν... ἢ ὅπερ ἢ μᾶλ- “ὃ χωρίον. δείξας, φησίν, ὅτι τὰ φύσει ἕνεκά τὰ (ἔςι δὲ ἐν αὐτοῖς δ 
λον, τοῖς ἀνωτέρω συνεχὲς ἂν εἴη ὃ ἑτὶν τῦτο “ὦ εἰς πάσας 5 Τέλοβ τι δὶ ἕνεκα), προσλαμβάνει τῶτο. ὃς ἑπόμενον, ἐ ἐν οἷς ; τέλος 
ἀνάγων ὰ διὰ τί ἀποδώσει φυσικῶς, τὴν ὕλην, “ὃ ἧς ὲ δειρῆς τί ἐπὶ αὶ ἕνεκά τυ, τύτυ χάριν τὼ πρὸ αὐτῷ πράσσεῦ" ᾧ ὗ ἐπεῦ. 

σαν." εἶτα ἐφεξῆς “ὦ ὅσα χούμενα κινεῖ" τυτέςι ταῦτα τὰ αἴτιω “ὃ ἢ ἐν τάξ, φύσει Ὑνομένοις τῷ τέλυς ἕνεκα γίνεοι, τὰ πρὸ τῷ 

ἀποδώσει ὁ φυσριός, ὅσα τῷ αὐτὰ κινεῖν, ὅτως κινεῖ. ῬΆΠΟρ. τέλυς. ἐγὼ δὲ ἔοιια μὴ νοεῖν “ὦ ἀδέανοΣ δυκεῖ γάρ μοι λέ- 
ἃ ν.9. γεν ὑδὲν ἄλλο ἢ ὅτι λαβὼν ὅτι τὰ φύσει ἕνεκά τυ, συνάγει ὃ 

: ὑεῳ δυναῦ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἡ λέξις ἡ ἡ τῶ “περὶ γενέ- 10 τὰ φύσει ἕνεκά τυ. ὁ μώντοι ᾿Αλέξανδρες τέλος, φησί, λέγει 

33. σεως ἣ μάλιςα" ἀκολυθεῖν τοῖς ἀνωτέρω εἰρημένοις, ἐν οἷς ἔλε- ἐχ ἁπλῶς τ ὕξερον ἐπηνόμενον, ἐ ἐπεὶ ἡ τοῖς αὐτομάτως ̓Ὑνομές- 

γεν (νυ. 22) “ἐπεὶ δὲ αἰτίαι τέσσαρες. περὶ πασῶν εἰδέναι τὸ νοις ὕςερόν τι ὠπαντᾷ, ἀλλ᾽ ὡς “ὁ ὃ ἕνεκα. ἡ ἐπάγει ὅτι τῶτο 
φυσοῶ, ἡὶ εἰς πάσας ἀνάγων “ὃ διὰ τί ἀποδώσει, “ὃ εἶδος, τὴν βυλόμενος ᾧ νῦν ἐνδείξα δ, προσέθηκε “ὃ “ ἔτι ἐν οἷς τέλος ἐςὶ ὃ 

ὕλην, “ὁ κινῆσαν, “ὁ ὃ ἕνεκα περὶ γενέσεως γ5 μάμιςα τῶτον ὃν ἕνεκά τυ" καὶ Υδ ἁπλῶς ἠρκέωη τέλος εἰπών, ἀλλὰ προσέθηκε “ἃ 
τρόπον τὰς αἰτίας ζητῦσι," τῶν μεταξὺ παρεμβεβλημένων εἰς 15 ἕνεκα τὰ, δειινὺς ὁποῖον “ὃ τέλος εἶναι βύε:. αὶ ταῦτα ἐπιςά- 
διορισμὸν τῆς ταὐτότητος τῶν αἰτίων, ᾧ τῷ ποιητυω αἰτίν τῆς σεως ἄξιά μοι δοκεῖ, πρῶτον ὅτι ἐχ ὕτως ἔχει ἡ γραφὴ τῶν ἐμοὶ 
διαφορᾶς, εἴπερ “ὃ Κα ἀκίνητον ὃ δὲ κινύμενον, ᾧὶ τύτυ “ὃ μὶ ἀφθαρ- συγηισ ὐνων ἀντιγράφων πάντων, ἀλλ᾽ ὕτως “ἔτι ἐν οἷς τέ- 
το ὰ δὲ φθαρτόν. “ἃ δὲ “ὦ ὅτω “ὃ ἐφεξῆς ἀεί" δύναῷ Εἰ λέγειν, λος τι ἐςί, τύτυ ἕνεκα πράττεϑ τὰ πρότερον," ἔπειτα ὅτι “ὃ ἕνεκά 

ὅτι βοτάνη πρῶτον ἀπὸ πυρῶ, ᾧ ἐφεξῆς καλάμη, ᾧ ἐπὶ ταύτῃ τὰ ἐκ ἔςι τέλος, ἀλλὰ “ὃ δ᾽ ἕνεκα. βυληθεὶς δὲ ὅτω συντάξαι, 
ἄφαχυς" δυναῦ δέ, ὡς ̓ Αλέξανδρος ἀκύΐει, τῦτο ἐνῆνθαι, ὅ ὅτι 1 ὅτι ἐν οἷς ἕνεκά τὰ ύεν τι ἐςίν, εὑρίσκω μὴ πρύχωρῦσαν τὴν 
ὲ πρῶτον ποιῆσαν ἐπὶ “ὃ προσεχὲς ποιητικὸν μετέρχονῃ, ἃ ὺ αὶ σύνταξιν διὰ “ἃ ἑνυκὸν ἄρθρον τῷ ἕνεκά τὸ προσκείμενον. ὅλως 
τὸν πρώτην ὕλην ἐπὶ τὴν προσεχὴ καθ᾽ ὁμοιότητα, ἐκ ἐπ᾽ ἄλλο δέ, ὅπερ εἶπον, τῦτο ἦν ξην αινον: εἰ ἕνεκά τὰ ποιεῖ ἡ φύσις, 
τι εἶδος αἰτίυ “ὃ ὃ ἕνεκα μεταβαίνοντες" μᾶλλον δὲ ὅτι ἐφ᾽ ἑκάςτν ὅπερ ἐνδείκνυ διὰ τῦ ἐφεξῆς ᾧ ἐν τάξει τὴν ὁδὸν παυμένην εἰς 
αἰτίων ὃ ἐφεξῆς ζητῦσι. ϑῖπιρὶ. ἢ, 88. ᾿ πέρας τι καταντῶν" “ὃ δὲ τοιῶτο πέρας ὦ ὅ ἕνεκα ἐςίν. φύσει δὲ 

1.88 ́  ὅτω Κα ἦν, ἐὰν εἰς “ὁ “ἕνεκα τυ" ὑποςίξωμεν, ἢ τῷ “παν- 55 ὃ ὅτως ὁδεῦον, ὡς ἢ πρότερον εἶπε, ᾧ ἐφεξῆς δηλώσει λέγων 
ὁ τως" πρόσκειἢ ὁ καί σύνδεσμος. εἰ μέντοι μὴ πρόσκειῦ ὅτος, ὡς “φύσει δύ ὅσα ἀπό τινος ἐν αὐτοῖς ἀρχῆς συνεχῶς πε ρα ἀφι- 

ἕν τισιν ἀντιγράφοις φέρε, εἰς “ὁ “ὁ ταύτην εἰδέναι δεῖ" ὑπο- κνεῖ εἰς τέλος." ἰᾷ. ἢ, 86. 

φοιτέον, να λέγη αἴτιον τῦ “ὃ διὰ τί ἀποδιδόναι “ὃ τὴν φύσιν δεῖν ἑ Τὶ ᾿Αριςοτέλης ὅ' ὅτι; δοκεῖ δέ μοι μὴ ὑγιῶς ἔχειν τῦτοιο94 
εἰδέναι ἕνεκα τὸ ποῶσαν... διὰ δὲ τὸ “ὅτι τῶτο ἦν “ὃ τί ἦν εἶναι" “ὃ ἐπιχείρημα. πρῶτον Ὁ ὃ πρῶτον τῶν ἀξιωμάτων δόξει μὴ δ" 
τὴν κ᾽ ἃ εἶδος αἰτίαν ἐνδεβινυῷ, διὰ δὲ τῷ “διότι βέλτιον ὅτω" 80 καλῶς εἰλῆφθαι, “ὁ λέγον, ἐν οἷς λόγος τις ἐςίν,᾿ ἐν τύτοις πάντα 

τῷ τελικῦ. μέμνηϑ αἰτίων. ὃ ἢ Πλάτων αὶ ̓Αὐμροηλης τῷ τὰ πρὸ τῷ τέλας. τῷ τέλυς ἕνεκα πράττε. ποῖον γδ τέλος ἐν- 
φυσικῷ προσήδεειν φασὶ τὴν διττὴν αἰτίαν ἀποδιδόναι, τὴν αὶ τὸῦ ταῦθα φησίν; Ῥαΐορ. ἃ Ρ. 11. 
ἀναγκαίαν τὴν δὲ τῷ εὖ... ᾧ ἔςι τοιαύτη πραγματεία τῷ ̓ Αρι- ὃ μέντοι Πορφύριος ἐκ τῶ 9 μᾶλλον καὶ ὶὶ ἧττον Ὑίνεὸς, τὸν ἐπι- Ἰδὲς 
ςοτέλει ἡ περὶ Ζωώων Μορίων, ἔνθα κτ' ὃν διττὸν τρόπον φυσιολο- χείρησιν ἐνταῦθα φησίν" εἰ ἢ) κἡὶ τέχνη τῆς φύσεως χείρων ὅσα, ἴδ 
γεῖ, τὶ ὃ ἀναγκαῖον ᾧὶ “ὃ εὖ, Ιὰ. [. 88 ὃ. 35 ὥσπερ ᾧ ἡ εἰκὼν τῦ παραδείγματος, τὰ πρὸ τῷ τέλως ἕνεκα τὸ 

182: δυο προτίθεῦ) προβλήματα ἐν τύτοις, ἐν Α' ὅτι τῶν ἕνεκα τὸ τέλος ποιεῖ, πολλῷ μᾶλλον ἡ φύσις κρείττων ὅσα τῆς τέχνης 
" ποιάντων αἰτίων ἡ φύσις ἐςὶν ἀποδεῖξαι, διότι πολλάκις ἐχρήσατο τω ποιήσει. πῶς δ᾽ ἂν λέγοι Χέρινα τῆς φύσεως τὴν τέχνην, 
τύτῳ ἀντιλογίαν ἔχοντι, δεύτερων δὲ περὶ τῦ ἀναγκαίων, πῶς ἔχει εἴπερ ἐκεῖναί φησν ἀποτελεῖν τὴ τέχνην ἅ; ἅπερ ἡ φύσις ἀδυνατεῖ 
ἐν τοῖς φυσικοῖς. 1ἃ. ἴδ. ἀπεργάσαδᾳ - εἰ μὴ ἄρα τῶτο ὕτως εἶπεν ὡς τῆς τές. ἃ λεῖ- 

1.38Σὲ: τῶτο δὲ ὼ ὁ ἐν τῷ Φαίδωνι (ρ. 97 ᾿ Σωκράτης ἐγκαλεῖν Ὁ πὸν ἀναπληρύσης" τῦτο δὲ ἢ “ὃ χεῖρον ποιεῖν δυνατόν. ἢ ἢ ὡς 
15: τῷ ̓ Αναξαγόρᾳ δοκεῖ. ἰά. 15. μιμυμένης. διπιρί. ἢ. 85 ὁ. 

1985 προβαλόμενος ὁ ̓Αριςοτέλης δεῖξαι ὅτι ἡ φύσις ἕνεκά τὺ τῷ 7) ὄντι φύσεις ζῴων ἀδίδακτοι, ὡς ᾧ Ἱπποκράτει δοκεῖ, 199 4 
16. ποιεῖ, πρῶτον, ὥσπερ εἴωθε ἢ αὐὸὺς ὶ ὁ τύτυ διδάσκαλος Πλα- ΡΆΙΙορ. ἃ Ρ. 12. 2. 

τῶν, κρατύνει “ὃν ἐναντίον λόγον... ταύτης δὲ δοκῶσι τῆς δόξης ὰ δὲ ἔτι τύτων θαυμασιώτερον, ὅτι τὸς ἑαυτῶν φωλεύς, ὃς 1994 
τῶν Κα ἀρχαίων φυσικῶν ὅσοι τὴν ὑλικὴν ἀνάγκην αἰτίαν εἶναι τῶν 45 χειὰς καλῦμεν, τριχῇ διαιρῦντες (οἱ μύρμηκες) ἐν (' τῷ δὶ μέ- ΞΣ 
γινομένων φασίν, τῶν δὲ ὑςέρων οἱ ᾿Ἐπικθρειοι. ἡ δὲ πλάνη ρει διαιτῶν, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ τὰς τροφὰς ὑποτίθεν, ᾧ ἐν τῷ 
γέγονεν αὐτοῖς, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, ἀπὸ τῷ ἡγεῖον πάντα τὰ τρίτῳ θάπτυσι τὸς νεκρύς. ἢ χελιδὼν δὲ ἡ ἀηδὼν οἰκοδομεῖ τὴν 
ἕνεκά τὸ γινόμενα, κῷ προαίρεσιν γίνεωχ, ἡ λογισμόν, τὰ δὲ φύ- νεοττιάν, πηλόν τε “ὃν εὐεργότατον ἐκλεξαμένη, ὡς αὶ τὺς ἰατρὺς 
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αὐτῷ ἀντὶ τῶν ξηραντικωτέρων χρῆν, φαρμάκων, ἢ κάρφεσι εἰπων ὅτι ἐκ ἂν πολλὰς νίκας ἐν Ολυμπίᾳ ἀντηλλάξατο τῆς πραΐ- 
συνδίώωσα “ὃν πηλόν, κ' χῆμα πολυχωρητότατον ἢ ἰχυρότατον. ἕξεως ταύτης. ῬΆΙΟΡ. ἑ ρ. 2. 

ἡ ἡ μῶστα τῆς τῶν ἑξαγώνων χωρημάτων συνθέσεως. τῆς δὲ γράφεῦ δὲ ᾧ λυσάμενος, ὅ ἐςι λυτρωσάμενος. ἐλθὼν 
ἀλκυόνος τὴν καλιὰν ἐν ὕδατι γινομένην ἥκιςα ἂν ὕδωρ λυμή- γάρ τις ἀπὸ ξένης εὑρών τινα τῶν φίλων ἐν δεσμοῖς ἐλυτρώσατο. 
γαιτο. Ἀμαρὶς ἢ. 86. 5 ἘΜΙΟΡ: «οἀ. Ἀεβ. 1698} ἴῃ τὴρ- 

199. μήποτε ὧν ὁ᾿᾿Αριςοτέλης φύσον καλῆ καὶ ἡ τῆς ψυχῆς πᾶν “ὃ ὡς ὅταν ἀπὸ τύχης ἦλθεν ὁ ξένος ἡ λυτρωσάμενος ὃν αἰχμαί- 

Ἂ- πεὶ σῶμα καταγνέμενον. διὸ ἡὶ τὴν περὶ ψυχῆς πραγματείαν λωτον, ὡς παρα Μυώνδρῳ Δημέας ὃν Κράτην ἀῴα: διπλῆ 

τὰ πολλὰ περὶ τὴν τοιαύτην ψυχὴν πραγματενομώνην τῆς φυσι- δὲ ἡ Ὑραφή, ἡ ἃ “λυσάμενος" ἡ δὲ “ λωσάμενος;" ὺ πάλιν ἡ ἡ 
κῆς θεωρίας ὑπολαμβένυσιν. .. δοκεῖ δέ μοὶ, φιον ὁ ὁ ᾿ΑλετΑν- ἕω νὰ ἡ δὰ “ἀπῆλθεν οοἂ, ες. 1947. 

δρος, διὰ τύτων ἐνδείκνυδχ, ὅ ὅτι κυριωτέρα, αἰτία ἐςὶ “ὃ εἶδος ἡ 10 τὴν ὁμοιότητα τῆς φύσεως δηλοῖ παλιν πρὸς τὴν τέχνην διὰ 199) 
ὑχὶ ἡ ὕλη, ὡς οἱ ἀρχαῖοι λέγειν ἐδόκων εἰς τὴν ὑλικὴν αἰτίαν πώτα τῶ “ὃ εἰ ἐνὴν ἐν τῷ ξύλῳ ἡ ναυπηγική, ὁ μοίως ἂν ἐποίει ναῦν; 5 

ἀναΐγοντες" εἰ 75 ἢ ἡ ὕλη τῶ εἴδυς χαίριν ἐςί, κυριωτέρα ἂν εἴη ὡς κατ᾽ ὑδὲν ἄλλο διαφερόντων τῶν φύσει ἢ τέχνη γρημάκον ἡ ἣ 

αἰτία τῆς ὕλης αὸ εἶδος. ἰὰ, ἵν, κῷ τὰ Κὶ φύσει ἔνδοθεν γίνεονς τὰ δὲ τέχνη ἔξωθεν. διὸ ἢ ἐπ᾿ 
139. ὼ Ὁ ὁ γραφεὺς σκοπὸν ἔχων τὸ καλῶς γράψαι διὰ ὃν ἄλλο τι περ μέ προσεχέςερον μεταβάς, μάλιςα, φησί, λη 
35. χάρτην πολλάκις μανότερον ὄντα ἢ διὰ πλευνεξίαν ἢ ἣ διὰ ἀνεπιτη- 15 ἡ πρὸς τὴν φύσιν τῆς τέχνης ὁμοιότης, ὅταν τις ἰκτρεύρ αὐὲς 

δειότητα τ μέλανος ἁμαρτάνει τῷ σκοπῦ. ὁμοίως ᾧ ὁ ζωγρά- ἑαυτόν. ϑίμηρί. Η. 87 ὁ. 
φος τὰ αὐτὰ ἂν πάθοι ἢ διὰ τὴν τῶν χρωμάτων ἣ τῆς σινδόνος ἐν . σύμβασιν τὴ περὶ τῶν αἰτίων, δύο πρέθετο Ὅν 199} 

Η γράφει ἀνεπιτηδειότητα. ῬΆἈΙοΡ. ἃ Ρ' 15. τήματα οἰκεῖα τῷ περὶ τῶν αἰτίων λόγῳ" διαρθροῖ δ τὰ περί τε Ὁ 
πρὸς τὸς λέγοντας ἕνεκα τὰ ποιεῖν τὴν φύσιν ἵνξασις ἦ! ἦν τῷ ὑλικῦ ὺ μη ῥρεὶ αἰτίω ἀδιαρθρώτως παρά τισιν ὑπόνοηθθταν 

ἀπὸ τῶν Τεραΐτων" τίνος ἡ) ἕνεκα τὰ βυγδὴ ἀνδρόπρωρα γίνοιτο 20 ὺ πρωτὸ ὅτι ἡ φύσις τῶν ἕνεκά τύ ΩΝ αἰτίων αὶ καὶ τῶν εἰκῆ 

ἂν τὰ κ΄ Ἐμπεδοκλέα; λύει ἦν ἡὶ ταύτην τὴν ἔνςασιν νῦν λέγων. ᾧ ὡς ἔτυχε πορίντων, ὅ ὅπερ ἐδόκει τισί, δεύτερον δὲ πῶς ὃ ἐξ 
δίμρ!. ἢ, 86 ὁ. ἀνάγκης. διὰ τὴν ὅν λεγόμενον ὑπάρχει τοῖς φυσυκοῖς, .. συγ 

19) εἰ αὶ ὃ ἔσι, ἀτόπως αὐτὰ παραλέλοιπεν ᾿Εμπεδοκλῆς" χωρεῖ Αἰ ᾧ αὐὲς “ὃ ἀναγκαῖον τῇ ὕλη, ἀλλ᾿ ἐχ ὡς τὸ εἴδυς 
εἰ δὲ εῷ ἔςι, πῶς ἐπὶ ὶ τῶν ζῴων ἐςίν, ἐπὶ δὲ τῶν φυτῶν. ὧκ ἐξ ἀνάγκης ἀκολυθῦντος, ἀλλ᾽ ὡς τῶν ὧν ὑκ ἄνευ λόγον ἐχύίσης 
ἕςι; δοκεῖ δέ μοι, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, τῷ “ἔτι ἡ ἐν τοῖς φυτοῖς 25 τῆς ὕλης" ὁ γ5 “ὁ τέλος ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ διὰ “ἃ τέλος ὃ ἐξ 

ἕνεςι “ὃ ἕνεκά τυ" προσκείμενον “ὃ “ττον δέ" ἐπιχείρησίν τινα ἀνάγκης. ἢ ἐν τύτῳ δὲ τῷ κεφαλαιῳ Πλατωνικῶς ὁ ̓ Αριςοτέ- 
ἀπὸ τῶ μᾶλλον αὶ ἧττον ἐνδείκνυςς, τοιαύτην" εἰ ἐν οἷς ἧττον φα- λης ἀναςρεφόμενος φαίνεῷ. λέγει 5 ᾧ ὁ Πλάτων ἐν Τιμαίιρ 

νερὸν “ὃ τέλος ἐςὶ γινομένοις φύσει, ταῦτα ὑχ ὡς ἔτυχε γίνε “ταῦτα δὴ πάντα τότε ταύτη πεφυκότα ἐξ ἀνέγκηρ' φ.68 54)... 
ἀλλ᾽ ἕνεκα τυ, ὠδὲ ἐν οἷς μᾶλλον ὡς ἔτυχε γίνεῦ. ἐν δὲ τος τὰ αὐτὰ δὲ περὶ τύτων τῶν διττῶν αἰτίων ἡ, ἐν Φαίδωνι διώριςαι 

φυτοῖς, ἐν οἷς ἧττον διήρθρωῦ “ἃ τέλος, καὶ γίνε ἀπὸ τύχης τὰ 380 σαφῶς, ἐν οἷς φησὶν “ὃ 7) διελέοχ," (ρ. 99 δ)... ἀπορῶ δὲ 
ινόμενα ἐδὲ ἀμπελογενῆ ἐλαιόπρωρα" ἐδὲ ἐν τοῖς ζῴοις ἄρα, ἐν ἔγωγε πῶς ὁ ᾿Αλέξανδρος ὃ ἁπλῶς ἀναγκαῖον ἼΨΌΘΙΝ τὸ 
εἷς μᾶλλον διήρθρωἢ “ὁ ἕνεκά το, γίνε “ὃ ἀπὸ τύχης, ὥςε δὲ ἕνεκά τὰ λέγει εἶναι" ἁπλῶς ἢ ἀναγκαῖέν φησιν, ἐν οἷς ἐξ ἀνάγ- 
βυγενὴ δἀνδλθπ ῥα συνίςαῷ. ἰά. ἰδ. : ες κῆς τοῖς πρὸ αὐτῶν “ἃ τος ἀκολυθεῖ" καίτοι ἐν τοῖς ἀϊδίοις ᾧ ἐξ 

15: ἐπειδὴ ἡ ἐν τοῖς ἀπὸ τύχης εἶναι δοκεῖ “ὁ ὃ ἕνεκα ᾧ ὃ ἕνεκά ἀνώγκης ἀκολυθεῖ τοῖς πρὸ αὐτὸ ὃ τέλει οἷον τῇ ἀνατολῇ τῷ 
18. τὸ, ὅταν λέγωμεν ὅτι ἀπὸ τύχης ἦλθεν ὁ ὁ Ἑος ἢ λυτρωσαί- 35 ἡ ἡ ἡ κατάδυσις αὐτῶ, ἡ τῷ χειμῶνι “ὃ ἔαρ τύτῳ ὰ θέρος, 

μενος “ὃν αἰχμάλωτον, ὡς ὁ παρὰ Μενάνδρω Δημέας τὴν ὅμως ἕνεκά τὰ τύτων ἕκαςον. ἰᾷ. 18. 
πὐρλῆναι ἀπῆλθεν (ἡ ἀφῆκε" γράφεῦ γ5 ἀμφοτέρως, ὥσπερ ὁποῖόν ἐςι “ὃ ἐξ ὑπυδέσθυεα ἀναγκαῖον, ἢ διὰ τῆς ἐν μαθή- 2004 

ὺ ἀντὶ τῷ λυτρωσείμενος ὰ λυσάμενο), καὶ πράξει τῶτο μασιν δδίλυθ ας ὑπομιμνήσκει... ἐπειδὴ δὲ ᾿ἀϑάψϑε εἴρη ὃ 15 

ὥσπερ ἕνεκα τύτυ ἐλθών, κἂν μὴ διὰ τῶτο ἐλ: τῦτο δ τὸ τριῶν παράδειγμα, ἡϑοξειου μϑηιν αὐτῷ τὴν ἀπόδειξιν, 

κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιον, ἢ διὰ τῦτο ἀπὸ τύχης λέγεν, ἡ 40 ἰςέον ὅτι δέδεικ) πανὸὺς εὐθυγράμμω τὰς ὀκτὼ πάσας γωνίας 

θεωρεῖ πάντως ᾧ ἐν τύτῳ “ὃ ὃ ἕνεκα ἢ “ὁ τύτυ ἕνεκα. ἰὰ, τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι, ἡ, ὅτι αἱ τῷ τριγώνυ πᾶσαι γωνίαι αἱ 
.87. ἐνὸς αὶ αἱ ἐκὺς ἐξ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἐπεὶ ὧν “ὃ τρίγωνον εὐθύ- 

γρίφεϊ ᾧ “λυτρωσάμενος" ἀντὶ τὸ λυσάμενος, οἷον εἴ τις γραμμόν ἐςιν, ὅπερ εἶπεν αὐὸς “εὐθὺ τοδί," τύτυ δὲ αἱ ἐνὸς ἢ 
ἐν πόλει ἐλθὼν εὖροι ἄν τινα δέσμιον, εἶτα λυτρυίσαιτο τῦτον. αἱ ἐκὸς ἐξ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ὧν αἱ ἐκτὸς τέτρασιν, λοιπαὶ αἱ ἐνὸς 

λέγομεν . ἐν τοῖς τοιύτοις ὅτι ἦλθεν ἵνα λυτρώσηϑ αὐτόν, καί- 46 δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἰὰᾷ, ἔ, 88 ὁ. 

τοι καὶ τύτυ ἕνεκεν ἤλθεν, ἀλλὰ “ὃ ἐκβὰὼν ὅτω γέγονεν υἰς ἂν εἰ ὑποθεμένοις γδ “ὁ εἶδος ὅτως εὑρίσκεῦ ἢ τῆς ὕλης “ὁ ἀναγε 
τύτυ ἕνεκεν ἦλθεν" ἀπερχόμενος 7) ὠγωνίσαδχ, ᾿᾽Ολύμπια, ᾧ καῖον. “ὃ δὲ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγκαῖόν ἐςί πως κἀν τοῖς μαθήμα- 
εὑρὼν ἐν Αἰγίνη Πλάτωνα δεδεμένον, ἀγοράσας ἐλυτρώσατο, σιν" ὑποθεμένοις δ τὰς προτάσεις ἐξ ἀνάγκης ἔπε ἡ ὃ συμ- 

Υγ2 ᾿ 

- 
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πέρασμα" ὁ μώντοι εἰ “ὁ συμπέρασμα τῆτο, τὼ δὲ διὰ πάντως εἶναι» ὑχ ὡς αὐτῷ δοκῶν τῶῦτο λέγει, ἀλλ᾽ ὡς τῶν πρὸ αὐτὸ 
ᾧ τὰ λήμματα" δύναῦ γδ ταὐὸν ἀποδείκνυως, διὰ πλειόνων, φυσιολόγων τοῖς περὶ Δημόκριτον ἀρέσαν “ὃ διὰ κεν τὴν κίνησιν 
καθάπερ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς. ὙΒεπιῖδι. ἢ, 28 ὁ. γίνε, ἡ ὃ κενὸν εἶναι τόπον ἐξερημένον σώματος... ἔτι δὲ 

διὰ τί δὲ δυο αἱ ἐφεξῆς ἴσαι δύο ὀρθαῖς εἰσίν; διότι τῶτό σπυδῆς ἄξιος ὁ περὶ κινήσεως λόγος ἡ ὅτι ἠμέλη τοῖς παλαιο- 
ἐςιν ὃ ὁρισμὸς ὀρθῆς, ὡς ἂν εὐθεῖα, ἐπ᾽ εὐθεῖαν ςαθεῖσα τὰς ἐφε- 5 τέροις, ὀλίγα περὶ αὐτῆς τὸ Πλάτωνος εἰρηκότος. ἰά, ἢ. 90. 

Ἑξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν γωνιῶν ἐςίν. “δοκεῖ δέ" ἥτοι τοῖς πολλοῖς δοκεῖ, ἢ Ἶ δοκεῖ καθόλυ πᾶσι ὦ 
' ῬΜΙορ. ἐφ. 5. ΄ αὐτῷ, ἀντὶ τὸ φαίνεῦ... “ἃ “πρῶτον" ἥτοι ἀντὶ τῷ καθ’ αὐὰ 
08 ἄρ᾽ ὅν ὁμοίως ἔχει ταῦτα ταῖς φυσικοῖς “ὃ ἐξ ὑποθέσεως εἶπε, τὶ “ὁ δεύτερον σημαινόμενον τῷ καθ᾽ αὐτό, τῦτο δὲ ὅπερ ἐν 
19. ἀναγκαῖον: ὑδαμῶς, ἀλλὰ ἡ ταξις ἀντέφραπϑ᾽" ἐνταῦθα δὲ εἰ τῷ τὸ ὑποκειμέν λόγῳ παραλαμβανεῦ... ἣ “ὃ "πρῶτον" ἀντὶ 

αἱ προτάσεις, ἢ ὃ συμπέρασμα, τυτέςιν εἰ τὰ πρῶτα, ὃ δ το τὸ προηγυμένως ἃ ὺ Ψ πρῶτον λόγον. ῬΒίΙορ. ἡ » 16. 
ὕςερον, ἐπὶ δὲ τῶν φύσει τὔμπαλιν- εἰ δ “ὁ ὕξερον, καὶ τὰ ὁ Πορφύριος ἐκ ἀποδέχεῦ “ἐν ̓ Αλέξανδρον ὕτω ςίξαντα ἐπε ΩΣ 

πρῶτα" εἰ δ ἡ μορφή, ἡ ἡ ὕλη, ἐπεὶ τά γε ἄλλα ὁμοίως ἔχει. τῷ “ἐντελεχείᾳ μόνον" ἀντιδιηρῆοὰ, ὲ “δυνάμει καὶ ὴ ἐντελεχείᾳ" δ 

ΤΒαεπιίεὶ. ἢ. 29. εἰπὼν γάρ, φησίν, ὅτι τὰ Κ᾿ ἐντελεχείᾳ με δὲ δυνάμει, ἀναλαβὼν 
ρα ἐἴρηἢ ππτῷ ἐν τοῖς ᾿Ηθυιοῖς ὅ ὅτι ἡ πρᾶξις τῇ θεωρίᾳ ἐ ἐναν- τὰ ἐντελεχείᾳ, ὺ ἐντελεχείᾳ φησὶ ὁ κα τόδε τι “ὃ δὲ τοσόνδε 
25. πίως ἵχει" ἡ θέωβία ἴω ἀρχὴν ἔχει ἀπὸ τῷ τέλυς τῆς πρά- 15 ἡ τὰ ἑξῆς, ὃ δὲ δυνάμει αὶ διαιρεῖ ἢ εἰς τὰς κατηγορίας " ὠ ἡ γάρ 

ἕεως, ἡ δὲ πρᾶξις τὴν ἀρχὴν ἔχει ἀπὸ τῷ τέλωυς τῆς θεωρίας. ἐςι “ὃ δυνάμει δεκαχῶς ἀλλ᾽ ἱναχῶς" ἡ γδ ἀνωτάτω ὕλη, ἥπερ 
ῬΒεΙορ. ἐ Ρ. 6. ἐςὶ ὃ δυνάμει, μία. εἴτε δὲ “ὃ ἐντελεχείᾳ λαμβάνει, ὅπερ ἐςὶ 

202 εἰπὼν ὃν ὁρισμὸν ἢ ὃν λόγον ἀρχὴν εἶναι αὶ αἰτίαν τῆς ὕχης, “ὃ σύνθετον, οἷον “ὃν ἀνδριάντα, εἴτε τὴν ἐντελέχειαν, ὅπερ ἐςὶ ἃ 
ὁ ὅτις ἦν “ὃ ἀναγκαῖον ἐν τοῖς αἰτίοις, ἐπειδὴ ἐν πολλοῖς ὁρισμός ἁπλῶν, οἷον “ὃ εἶδος, δεκαχῶς ἑκάτερον. ᾧ μήποτε, φησί, ἢ ὃ 

ἐμπεριλαμβάνεῦ ἢ ἡ ὕλη, ποτὲ Κ᾽ δυνάμει ἐν τῷ τῶ εἴδυς ὁρισμῷ, 2) δυνάμει δεκαχῶς" προελθὼν γδ ὁ ̓ Αριςοτέλης αὐὸς ὅτως εἶπε 
ὡς αὐὸς παρατίθεζ), ποτὲ δὲ ἐνεργείᾳ, ὡς ἐν τῷ συνθέτῳ, ᾧ τότε “διηρημώυ δὲ καθ᾽ ἕκαςον γένος τῷ ἐντελεχείᾳ τῦ δὲ δυνάμει" 
δῆλον ὅτι ὁ ὁρισμὸς ὠκέτι ἀρχὴ ἡ αἰτία τῆς ὕλης ἔςαι ἐμπεριέχων (ρ. 201 4 9). ταῦτα (ἃ ὅν ὁ Πορφύριος, “ὃ δυνάμει τῷ ἐντελε- 
αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ, διὰ τῦτο προσέθηκεν ὅτι “ἴσως ἢ ἐν τῷ λόγῳ χείᾳ μόνον βυλόμενος ἀντιτεθῆναι παρὰ τῷ ᾿Αριςοτέλως, ἀλλ᾽ ἐχὶ 
ἐςὶ ὲ ἀναγκαῖον," δίωρ!. ἢ. 89. ὸὲ δυνάμει καὶ ὼ ἐντελεχείᾳ. ᾧ ἴσως ἐκ τύτυ τῷ ῥητὸ ταύτην ἔχε 

20): Ἐντῷ τῷ ὲ τύτο βιβλίῳ περὶ τῶν αἰτίων διαλεχθείς, κα ὃ ποιης 25 τὴν ὑπόνοιαν τῷ λέγοντος “διηρημών δ καϑ᾽ δεν γένος τὸ 
12. ικὸν αἴτιον τὴν φύσιν εἰπών, ἡ διορισάμενος αὐτὴν ἀρχὴν κινής ἐντελεχείᾳ τῦ δὲ δυνάμει." ἀλλ᾽ εἰ ὦ ὡς τὰ πολλὰ τῶν ἀντι- 

σεως, εἰκότως ἐφεξῆς περὶ κινήσεως διδάσκει... ἰςέον δὲ ὅτι ἐν γράφων φέρεῦ, ὅτως ἔχει ᾧ ἡ ἀρχαία γραφή, “ἔςι δή τι ὃ 

πολλοῖς χωρίοις διάφορος ἡ γραφὴ τύτυ τῷ βιβμίν φέρεῦ. ἰὰ. ἐντελεχείᾳ μόνον, ὰ δὲ δυνάμει ᾧ ἐντελεχείᾳ, “ὃ ᾿ὶ τόδε τι ὃ 
[. 89 ὁ. δὲ τοσόνδε" ᾧ τὰ ἑξῆς, σαφῶς “ὃ μόνον προσκείμενον Ἢ δηλοῖ τὴν 

2002 σημειδῆ ὃ ̓Αλέξανδρος ὅ ὅτι τὴν κίνησιν συνεχῆ λέγων ἐν τῷ 30 διαίρεσιν τῶ ἐντιλεχας, μόνως πρὸς “ἃ ἐντελεχείᾳ μα ἡ δυνάμει 

τὰ ποσῷ πάντως αὐτὴν τίθησι ( δ ποσῶ ἐςὶν εἴδη ὃ συνεχὲς κα ὼὺ λ γεγενῆνχ, ὡς ᾿Αλέξανδρος ᾧὶ Θεμίςιος ἐξεδέξαντο. εἰ 5 τῷ 
διωρισμένον), ἐν μέντοι ταῖς Κατηγορίαις ὁ τίθησιν αὐτὴν ἐν τῷ ἐντελεχείᾳ “ὃ δυνάμει μόνον ἀντετίθει, μηδαμῶ “ὃ συναμφότερον 
ποσῷ, ἢ ἐνταῦθα δὲ μετ’ ὀλίγον ὑπὸ “ὃ πρός τι τὴν κίνησιν ὑπά- παραλαμβάνων, διὰ τί προσετίθει “ὁ μόνον ἐπὶ τῷ ἐντελεχείᾳ; 
ἕξει. ἥτοι ἦν, φησί͵, διὰ τῦτο ὕὅτως εἶπε, “δοκεῖ δὲ ἡ κίνησις εἶναι πῶς δὲ χαταζλληλος ἂν ἦν ἡ ἑρμηνεία μ' ἀποςάσεως λέγυσα “ὃ 
τῶν συνεχῶν," ὡς ἐκ ὠρεσκόμενος τύτῳ, ἢ μᾶλλον ἡ κίνησις πῶς 35 ἕὸ τόδε τι ὸ δὲ τοσόνδε; εἰ μέντοι ὦ ωξ τινα τῶν βιβλίων γέ- 

ΠῚ ἢ συνεχές ἐξι ἢ ποσόν, πῶς δὲ πρός τι, κατ᾽ ἄλλο ὶ ἄλλα Ὑραπῷ ὦ ὅτως ἔχει “ὃ ῥητόν, “ἔςι δή τι ὃ Καὶ ἐντελεχείᾳ “ὁ δὲ δυνά- 

λαμβανομένη" αὐτὴ Κ᾽ Ὑ) ἡ κίνησις ποσόν, “ὃ δ᾽ ἐν κινήσει πρός μει, ᾧ ἐντελεχείᾳ “ὃ Κ' τόδε τι ὃ δὲ τοσόνδε" δυναῦ καὶ ἡὶ ὄτω 
« τι, ἅτε ἐν «έσει τινὶ ὑπάρχον τῇ πρὸς “ὃ κινῦν. ὃ δὲ “δοκεῖ," σίζεἰκ ὡς ὁ πρρψύρος. ἐξεδέξατο, διὼ τί δὲ “ἃ ἐντελεχείᾳ μόνον 
φινί, σημεῖόν ἐςι τῷ ἀπὸ τῶν φαινομένων κα ἡ ἐναργῶν ἄρχεῶς. εἰς τὸς δέκα διαιρεῖ κατηγορία, καίτοι ἢ τῷ δυνάμει ἐ ἐν πάσαις 
εἰπὼν δὲ ὃ ἀ; ἀπεῖρον ἐμφαίνει, πρῶτον ἐν τοῖς συνεχέσι, δηλοῖ διὰ (0 θεωρυμένυ, ὡς αὐὸς ὁ Πορφύριος ὡμολόγησε, αὶ τὴν ̓ Αριςοτέ- 
τῷ “πρῶτον" ὅτι κυρίως ἢ καθ᾽ αὐὸ ἡ ὁ δι’ ἄλλυ μέσυ “ὃ ἄπει- λως παβαδέ ιανας ῥ ῥῆσιν τὴν λέγυσαν ᾿δηρημόν ὁ δὲ καϑ᾽ ἕκκζον, 

ρον ἐμφαίνεῦ ἐν τῷ συνεχεῖ... “ὃ Η “πολλάκις προσέθηκεν, γένος τὸ αὶ ἐντελεχείᾳ τὸ δὲ δυνάμει; μήποτε ὅν ἡὶ αὶ ἐξ ἀρχῆς 

ὅτι ὁκ ἀεὶ “ὃ συνεχὲς ὕτως πιδμ, συνεχὲς λέγοντες “ὃ εἰς διαίρεσις εἰς τὸ “ἐντελεχείᾳ μόνον" γέγονε ὶ “ὃ “ἐντελεχείᾳ ἢ δυ- 
ἄπειρα διαιρετόν, ἀλλὰ ἢ ἄλλος τις ἐσὶν ὁρισμός, ὃν αὐὺς τέθει- νάμει," ἡ τῦτο διηρῆρ)αί φησιν εἰς τὰς δέκα κατηγορίας... χρη- 

κεν ἐν στολαῖς (ς. 6), συνεχὲς λέγων ὃ τὰ μόρια πρός τινα 45 σιμεύει δὲ αὐτῷ, ὡς πῶ ὺ λῆμμα. τῦτο, “ὃ διαιρὺν τὰ ὄντα εἴς 
κοινὸν ὅρον συνάπτει. ὑκέτι δέ, φησὶν ὃ ̓Αλέξανδρος, κα .Ὰ ὸ διω- τε τὰ ἐντελεχείᾳ ἡ εἰς τὰ ὲ δυνάμει ὼ ἐντελεχείᾳ, πρὸς τὴν ἀπέ- 
ρισμένον ποσὸν ὁριζόμενοι προχρώμεθα τῇ ἀπόρῳ: .. ὅταν δὲ δόσιν τῇ τῆς κινήσεως ἐμσμϑὶ ὡς προϊόντες εἰσόμεθα. ϑίπιρὶ. 
λέγη “πρὸς δὲ τύτοις ἄνευ χρόνυ ἢ κενῷ ἢ τόπῳ κίνησιν ἀδύνατον »ἴ, 90 ὁ. 



ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΛΣΕΩΣ, 361] 

τῶν ὄντων τὰ Κα ἐντελεχείᾳ μόνον, εἷον τὲ ἄύλα εἴδη ἢ ὺ βαρέος ἐσὶ φύσεως, ᾧ “ὃ γῆρας κάμπτει, ὸ ἡ νόσος βαρύνει, 
πρῶτα (ὐδὲν 5 ἄλλο γενέωκ, δυναῦ παρ᾽ ὦ ὦ ποτέ ἐςιν ἐξ ἀρχῶν), ᾧ τὰ θεῖα ἄνω τὰ δὲ θνητὰ κάτω, ᾧ ἡ ἀρετὴ ἀπὸ τῷ αἴρειν ἄνω 
τὼ δὲ ἐπλεχεῃ τε ὺ δυνάμει, οἷον τὰ σύνθετα ἐξ ὕλης καὶ ὃ εἴδωυς, λέγε, ἡ ": ̓ κακία ἀπὸ τῷ κλᾶν, καὶ δὲ κλάσις ὃ κλώμενον κάτω. 

ἐντελεχείᾳ ἃ! ὅτι ἔχει τινὰ ἤδη μορφήν, δόμα, δὲ ὅτι ἡ ἑτέραν τοιαῦτα ' ἦν ὁ Ἰπορφύριος φιλολογεῖ" μήποτε δὲ κυριώτερον ὁ 
εἷά τε δέξαωκ. “ἃ δὲ αἰθέριον σῶμα φῇ τὴν ὁσίαν ἐντελεχείᾳ 5 ᾿Αμιξοθέλης ἐπὶ ἕ τῆς σίας εἶδος τέθεικε ἢ ςέρησιν, ἐπὶ δὲ τῶν 
μόνον ἐςίν- (ἡ 5 ἂν μεταβάλλοι ποτὲ κατ᾽ ὑσίαν), μετέχει δέ ἄλλων τὰ ἐναντία παρατέθευιε.. ., δείξας δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξαν- 
πως ἢ τὸ δυνάμει διὰ τὴν κίνησιν τὴν τοπικήν" ὁ ἢ πανταχὰ ὅρος, ὅτι τῶν ἐν εἷς ἡ ἡ χίνησις ἔκαξον διχῶς ὑπάρχει πᾶσιν, εἰκό- 
ἅμα ἐςίν. ὅσα δὲ ἐντελεχείᾳ ἐςίν, ἢ ὡς ἐσίαι εἰσὶν ἃ ὡς ποσὶ τως ἐπήνεγκεν “ὥςε ἡ κινήσεως ὺ μεταβολῆς εἰδὴ τοσαῦτα ὅσα 

ἢ ὡς ποιὰ ἢ ὥς τις ἄλλη κατηγορία. εἶεν. τῶτο Κ᾿ δὴ κεϑῶω τῷ ὄντος,",. ἦν δέ, φησίν, οἰκειότερον ἡ λέξις αὕτη κειμένη πρὸ 

ωὴ λόγυ, “ἃ εἶναί τινα τῶν ὄντων ἩΜΕΒΛΑΡΈΦΉΡΝ ἸΒεπιῖοι, 10 τῆς ᾿ξυβον δὶ διχῶς ὑπάρχει," συντεταγμένη τῇ “ὐκ ἔςι δὲ κί- 
4.29 ὃ. νησις παρὼ τὰ πρώγματα." μήποτε δέ, εἰ πρόκειτο νῦν αὐτῷ 

ὰ αὶ τῆς ἐντελεχείας ὄνομα σημαίνει παρὰ τῷ ̓Αριςοτέλει τὴν διπλόην παραλαβεῖν τῶν χυήστων, καλῶς πρότερον δείξας ἐν 
τὴν ἐνέργειαν κα ὴ τὴν τελειότητα." σύγκεῷ δ παρὰ “ὃ ἐν ἡ “ὃ τές τοῖς γένεσι τῶ ὄντος ἐν οἷς ἡ κίνησις τὴν διπλόην ὅσαν, κα ὺ μ ταύ- 
λειον ᾧ ὃ ἔχειν. ὅταν ὅν ἔκαςον ἔχη τὴν ἑαυτῷ τελειότητα, ἐν- τὴν διπλασιάσας τὰ γένη, τότε ἐπήγαγεν “ ὥςε ἡ κινήσεως ἢ 
τελέχεια λέγε εἶναι. ῬΆΙΪορ. ἑ Ρ. 9. 45 μεταβολῆς πὰ τοσαῦτα ὅσα τῦ ὄντος," τυγέσι διπλασιαζόμενα ; 

20:  ἀντιθεὶς τῷ ποιητοειᾷ, ἃ παθητικὸν κ᾽ τὴν συνήθειαν τῶν ὁνο- ἡ ταῦτα... εἰ δέ, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἠξία, ταύτην ἔδει τὴν λέεν 
35 μάτων, ἐπειδὴ κ᾽ “ὁ χῆμα τῆς λέξεως τῷ  ποιητικῷ “ὃ ποιηὺν προτετείχβαι τῆς λεγύσης “ἕκαςον δὲ διχῶς ὑπάρχει," τί ἔτι ἦν ἡ 

ἀντίκειἢ τῷ δὲ παθητοιῷ “ὃ παθητόν, ἐκ ὠνόμαςαι δὲ “ὁ παθη- χρεία ἐκείνης ἐπαγομένης ; εἴδη δὲ λέγει νῦν κινήσεως ἢ μεταβο- 
τικὸν ἐπὶ τῷ παΐθος ἐμποιῶντος ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ αὐτὸ τῷ παθητῷ, λῆς ἐχ ὡς ἐξ ἑνὸς γώυς διαιρεθέντα, ἀλλ᾽ ὡς διαφόρως ἰδιότητας. 
ἐπὶ τὰ σαφέςερα καὶ κ τοῖς προκειμένοις οἰκειότερα μετῆλθεν, ἐπὶ “δ 22 καλῶς δὲ κα χνήσεως μόνης εἶπεν ἀλλὰ ἢ μεταβολῆς, διότι περὶ 
. τῷ χνητῦ, ἐν εἷς, ὃ αὶ ἐνεργητικχόν ἐς! σαφῶς, τὰ δὲ πα- τῆς κατ᾽ ἐσίαν, ἥτις ἐςὶ γένεσις φθορά, ὕςερον ζῆ, μήποτε 

ν ἢ κῷ' τὴν λέξιν. ὅτι Ἂ ὰ καθ᾽ ὑπεροχὴν ὁ ἔλλειψιν τῶν ἐκ ἔςι χησις ἀλλὰ μεταβολή. ... ἀλλ᾽ ἄξιον ζητεῖν διὰ τί τῷ δυ- 
μἱνν τι ἐςί, δηλοῖ “ἃ μέγα ἢ “ὃ μικρόν. ϑῖπιρ!. ἢ. 91. νάμει ἢ ἐντελεχείᾳ ἐν πᾶσιν ὄντος τοῖς γένεσι τῷ ὄντος, ἢ τῆς 

200) ὴὶ ἐκ ἂν εἴη κίνησις καϑ᾽ ἑαυτήν, ὅτε ὡς ἰδέα κινήσεως αὐὸ κινήσεως σης ἐνεργείας τῦ δυνάμει ἣ τοῶτον ἐςίν, ἐν τέτρασι 
32. τῦτο κίνησις ὅσα, μηδενὸς δὲ κίνησις, ὡς δοκεῖ λέγειν ὁ Πλάτων 25 μόνοις γένεσι τῦ ὄντος, τῇ ὑσίᾳ ἢ τῷ ποιῷ ᾧὶ τῷ ποσᾷ ἢ τῷ πῦ, 

ἡ ἐν Σξοφιςῇ ᾧὶ ἐν Παρμενίδη, ὅτε ὠσία τις κίνησις αὐὰὸ τῶτο ὅσα, ἔςιν ἡ κίνησις, ὡς ἢ ἐν Κατηγορίαις (ς. 14) δέδεικἢ ἢ ἐν τῷ 
ὡς ὁ Πλάτων ὁρίζεῦ τὴν ψυχήν, κίνησιν αὐτοκίνητον λέγων. εἰ πέμπτῳ τῆς πρωγματείας ταύτης σπυδάσει δεῖξαι, ἐν δὲ τοῖς 

Ὁ ἐν τοῖς κινυμένοις πράγμασιν ἢ τοῖς κινῦσιν ἐξὶν ἡ κίνησις, ἄλλοις ἀκέτι" καίτοι ἐν πᾶσίν ἐςιν ἡ τῷ δυνάμει ἐνέργεια, μώον- 
συμβεβηκός τι ἐςὶν κἡὶ κίνησις ἡ ὑχὶ ἐσία καθ᾽ ἑαυτὴν θεωρυμένη... τος δυνάμει. ... ἀλλ᾽ κα ̓Αριςοτέλης ἐν τῷ πέμπτῳ τῆσδε τῆς 
διὰ τύτυ δέ, ὡς ἔφαμεν, ὑπομιμνήσκει τῷ δεδεῖχθαι μὴ εἶναι κοι- 80 πρωγματείας τὰς αἰτίας λέγει τῷ τὴν κίνησιν ἐν μόναις ταῖς τέ- 
νὸν γένος τῶν δέκα κατηγορημάτων “ὁ ὄν... ἐπεὶ δὲ ὁ ἐκ τῆς τρασιν ἢ ταῖς τρισὶ κατηγορίαις ὑφίς αὐχ, ᾧ οἱ ἐξηγηταὶ τῦ ᾿Αρι- 
Δυκίας φιλόσοφος ἣν τῦτο ἢὶ μόνον διάφωνόν φησι ὃ δόγμα περὶ ςοτέλως εἰς ἐκεῖνον ἀναβαλλον “ἐν τόπον τὴν τῆς ἀπορίας ταύτης 
χυήσεως. τῇ ̓Αβσστένας ὴ τὸ Πλαΐτωνος, τῷ ἃ λόγοντος “ὐκ ἔξει λύσιν. δὲν δὲ ἴσως χεῖρον ἡὶ νῦν συντόμως τὰς ἐκεῖ λεγομένας 
δέ τις κίνησις παρὰ τὼ πράγματα" ὺ ἀναιρῶντος ὲ Ὑέος εἶναι αἰτιολογίας ἐπισκέψας, .. ἐπειδὴ δὲ ἑκαςη μεταβολὴ κατά 
τὴν κίνησιν, τῷ δὲ γένος ἂν τῷ ὄντος τὴν κίνησιν λέγοντος, ὡς τὴν 35 τινα γίνε τῶν ὄντων, τὰ δὲ ὄντα ταῖς κατηγορίαις συνδιήρηζ, 

ὑσίαν, ὡς “ὃ ταὐτόν, ὡς “ὃ ἕτερον, κάλλιον, εἴ πι δυνατόν, τὴν ἐν λεγέδω τίς ἑκάςη τῶν εἰρημένων μεταβολῶν. κ᾿ τίνα τῶν κατή- 
τῇ δοούσῃ, διαφωνίῳ συμφωνίαν ἐπιδεικνύναι. ἰὰ, ἢ. 91 ὁ. γοριῶν ἄλλην γίνε, εἰ μὴ κϑ' τὴν οἰκείαν. κα οἶδα, ἢ ὅτι προπε- 

ἐντεῦθεν δὲ λαβόντες οἱ ἐξηγηταὶ ἀφορμὰς φασὶ μὴ ἐναι τὶς εἶναι δοκεῖ “ὃ τὴν ἐναντίαν ἀφιέναι τῷ ̓ Αριςοτέλει φωνήν, 
τὴν κίνησιν Ὑέος ἀλλ᾽ ὁμώνυμον φωνήν" εἰ ἰδ ύκ ἔςι κίνησις παρὰ ἕως δ᾽ ἂν γνῶναι δυνηθῶμεν ἀκριβῶς ἣν αἰτίαν τῆς τοιαύτης ᾿ 

τὰς »ατηγορίας, τῶν δὲ χατηγυριῶν κοινὸν γένος ἐκ ἔςι, δῆλον 40 αὐτῷ διαταξεως, ἀρκίμεθα πρὸς παραμυθίαν τῇ τε ̓ Εὐδήμα, συ- ξςιι ὃ εὐνρφ (ἢ 

δήπυ ὅτι ἐδὲ κινήσεως γένος ἂν εἴν εἴ... ἢ πολύς ἐςιν ὁ ̓Αλέξαν- νηγορίᾳ ἐπὶ τῆς ποτέ κατηγορίας ῥηθείση, ἢ ἔτι μᾶλλον μᾶλλον τῇ Θ Θεο- οχ » Ζ ΤΕΣ 
δρος αὐ τῦτο κατασκευάζων, ὅ ὅτι ἡ πων ἢ ἐκ ἔξι γένος ἀλλ φράέσυ, σαφῶς τὴν κίνησιν Ε ὰ μεταβολὴν ἐν πάξαις ταῖς καὶ κατη- “᾽ πες 
ὁμώνυμος (. μήποτε ἦν ἔςιν εἰπεῖν ὅτι αὶ ὁ μὴ (ὲ ἐἶναι κίνησιν γγόρίαις ἄις θεωρῶντος. λέγει γῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν περὶ Κνήσεως. 
παρὰ τὰ πρώγματα, τῦτο ἐλέγχει τὴν κίνησιν μὴ ἦι ὕὥσαν γένος. ϑιἰπιρὶ. ἢ. 92 ὁ. 
Ῥμῆορ. ὦ ρ. 11. 45 πὰ τοίνυν ἢ ἡ κίνησις δὲν ἄλλο παρὰ ταῦτά ἐςιν, εἰκότως 201 

2015 τέταρτον ἀξίωμα προλαμβώνει, ὅτι ἕκαςον τῶν εἰρρημώων ἡ αὕτη διττή τις ἂν εἴη καθ᾽ ἕκαςον γένος. πῶς δὲ ἕξει, τῦτο “΄ 
3. ἐν οἷς καὶ κίνησιὰ, τυτέρν ἦτε ὑσίω κα αὶ ποσὸν ἢ κα ποὸν καὶ ὃ σδ, ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐρῦμεν. «. λέγω τοίνυν κίνησιν εἶναι τὴν τῷ δυνα- 

διχῶς ὑπάρχει τοῖς ὅσι πᾶσι... διὸ ἢ τὼ χείρονα τῆς τὸ κάτω μεῖι κινητῶ ἐντελέχειαν ἣ τοιῶτον, τί ἦν πρόσκεζ “ἢ τοιῦτον." 
Ρ Ὁ Υ̓ -᾿ 5» ἢ 

δε τΐ, "αλκωνϑον: κοι - Υ Κινυσις ΕἸ τὸν γἘνὸς, ὧιλ᾽ δριὦψυ κι ὁ: 

Ὑό αν, “ Ε 



υ; ).48. δ) “[κειον είν, ὅτι τὸ ἕν Καὶ ταγαθὲγ, Κα ὅλ ω!, τὸ Τρ, 

“Ἴ οΥ Κι νγ Ἐν πϑὸς ἕκυτὸ πανῦος ὡς Ξ 

᾿ πλάίων ᾿ δ ηλδι ὅκι οὖς τῷ ΚῚΣ 
ΤῸ Ἢ τι 

ὁ 9 
ὧν εξ 

ἐ᾿ ἴδ, μι ΩΣ ησην 
ἈΦ ἴον 

ὁμα 
ΑΝ ἐντελέχεια γένη, μενύσης ἔτι ὦ σωζομόης τῆς δυνάμεως, ἐδ ὦ ὀζῶψ αν ὑςάτη Κ γάρ ἀεχϑ κι ἵν ΔΎ τητα με- 

ἧσπερ ἣν ἐντελέχεια. Ἐπεί, , 80. ταβολή, καθ᾽ ἣν ἐνεργείᾳ γενόμενον τῦτο ὅπερ ἦν δυνάμει ἠρεμεῖ 

28ι“σ τύτυ ἦν, φησί, τὸ δυνάμει αὶ ἐντελεχείᾳ τὴν τῷ δυνάμει ὄντος νῷ τῶτο λοιπόν, πρώτη δὲ ὁδὸς ἡ ἐπ’ ἐκεῖνο. ταῦτα τὸ σ᾽ Αλεξοίν- 
11. ἐνέργειαν, ἧ τοιῶτον ἐφί, λέγω κίνησιν... 

σατο τὴν κίνησιν, μείθοιμεν ἂν ἐντεῦθεν. «. ὅτως ἄρα καθὲ ἐνερ- 5 λῶς δυνάμεως πρώτην λόγοι μεταβολὴν τὴν κίνησιν, ὑςέραν δὲ 

ὅτι θαυμασίως ὡρί- ρυ λέγοντος αὐτῇ λέξει, ἀποδεκτέον μέν, εἰ μιὰ αὐτῆς τῆς ἀτε- 

γείᾳ ἐςίν, ὀδὲν κινεῖ... ὦ μέντοι ἀδὲ καθὸ δυνάμει, μένον δυνά- τὴν εἰς “ὃ εἶδος, ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ ϑυναβένν ἢ πεφυκότος" τῦτο 

μει ᾧ ἐν μόνη τὴ ἐπιτηδειότητι, ἐκ ἂν μὰ κινεῖς ἀλλ᾿ ὅταν διὰ κινήσεως ἐκ τὸ ἀνελῦς μεταβάλλει εἰς “ὁ τέλειον... ἐπις ἢ» 

ἀπὸ τῷ δυνάμει μεταβάλλη εἰς ὃ ἐνεργείᾳ, μέοντος ἐ ἐν αὐτῷ τὸ σαι δὲ ἄξιον ὅτι τὰ ἐκτεθέντα παραδείγματα τῶν ἀδῶν ἐςὶ τῆς 
δυνάμει, τότε λέγε κινεῖς, εἰκότως ὄν προσέθηκεν “ἦ ἢ τοιῦτον," κινήσεως, μάθησις Κ' ὃ ὃ ἰάτρευσις ἀλλοίωσίς τις, ἡ αὶ περὶ ἐἰῤίλᾳ 

ἵνα ἡ ἐνέργεια τῷ δυνάμει π ἐπιτελῆ" παυσαμέμι ὃ τῦ 0 ἡ δὲ περὶ σῶμα, κύλεσις δὲ ἡ ἄλοις φοραί, ἡ ἡ τ" ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἡ δὲ 
ὁ 41» δυνάμει ὀκέτι ἐςὶ ΞἙύηδιξις ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ὁ β΄ Αριξο- ξυλον ἄνδρυνσις δὲ ἡ »ὶ ποσότητα ὺ Ὑήρανσις ἡ κατ᾽ ὀσίαν, 

τέλης ὁριζόμενος τὴν κίνησιν ἐν ἀρχῇ τήν οἰῶν ἐἶπε τἠ ἡ ἃ αὔξησις ἡ δὲ φθορά͵ ὧν ὺ τὰ ἀντοκείμενα δέδωκεν ἐννοεῖν. 

κνητῦ ἢ τοιῶτον. 

ἄλλοι “ἐν ὁρισμὸν ἐξηγόμενοι, ἀαίσαντες μετ᾽ ὀλίγα τὸ 9 ᾿Αριξο- 
τέλους ᾧ ἐντελέχειαν καλῶντος αὐτήν, ἔν τισιν ἀντιγράφοις ἕτως 15 

εὑρηκότες τὴν γραφήν “ἡ τὸ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, Η τοιῶτον, 

εἰνησις ἐς; εἰς ττεεχααν τὴν ἐνέργειαν ἐν τῷ ὁρισμιᾷ τῆς κι- 

᾿Αλέξανδρος δὲ Πορφύριος κα ἢ Θεμίςιος ᾧ οἱ δυναῦ δὲ ἡ καὶ οἰκοδόμησις τῆς ὀσίας εἶναι, ἡ δὲ ἄνδρυνσις ἢ γΆ- 
ρᾶνσις τῇ ποσῦ, ἰὰ. ἔ. 95. 

ἀπορίαν τινὰ πρὸς “ἐν τῆς κινήσεως ἐνέων ὑποφερομέηψ δι! 5 
19. διαλύει καλῶς. ἡ δὲ ἀπορία τοιαύτην ἔχει τὴν ἐρώτησιν ἐν πρώτῳ 

χήματι. τινὰ χινήμενα, ἢ αὐτὰ κινεῖ" πάντα τὰ κινῶντα ἐνεργείᾳ 
γήσὼς μεταλ μβιωνσα; ὡς ταὐδν ὃν παρὰ τῷ ᾿Αριςοτέλει.᾿ ἐφίν, ΓΙ ϑϑδιαν τινὰ ἄρα κινύμενα ἐνεργείᾳ ἐφ, αὶ δυνάμει, ὧς ὦσε 

μήποτε, δὲ τὴν ἐντελέχειαν ὁ ᾿Αριφοτέλης ἐπὶ τῆς τελειότητος ἡ πᾶσα χϑησις τὸ δυνάμει ἐξὶν ἐνεργείᾳ ἡ τοιῶτον. λύεῦ ὧν 

ἀκύει, ὶ εἴποτε ἐπὶ ἐνεργείας αὐτὴν τίθησιν, αὶ τῆς τυχύσης ἀλλὰ 20 αὕτη ἡ ἀπορία διὰ τῦ κινεῖρς, ἐἱ πᾶν ὃ κικίμενον κα ὼ πάχειν καθὸ 
τῆς τελείας, καθότι ἔχει τέλειον... τύτῳ καλῶς ἐπέζηψε: ὃ ὁ δυνάμει ἐςί, κινεῖν δὲ κα ὃ ποιεῖν καθὸ ἐνεργείᾳ" ἄλλο δ αὐτῷ ὃ 

᾿Αλέξανδρος, ὅτι ᾧ τ δυνάμει, εἰ λέγοιτο ἐντελέχεια ὑπὸ τῇ δυνάμει ᾧ ἄλλο “ἢ ἐνεργείᾳ εἶναι. 14. 18. 
᾿Αριςοτέλης ἡ κίνησις, Ψ' τῶτο ἐντελέχεια λέγε καθόσον τε-. 

λεώτης ἐςὶ τὸ πναμεεὴ ἡ κατ᾽ αὐὸ δεργθίατων διττὴ ὃ ὅν ἡ κυ- ὅσοι σωματικὴν ἣ Μίαν ἢ πλείως ὑπέθεντο τὴν ἀρχήν, ἢ τῶν νέων ὅ-- 

ρίως ἐντελέχεια, ἡ ἡ ὡς εἶδος τέλειον ἡ ἠρεμῶν, ὡς ἡ ψυχὴ λέγεῦ 25 οἱ ΣΣτωϊκοί" » ἢ τὴν τῶν ἀρχῶν διάκρισιν ἢ σύγκρισιν ἢ ἀχλοίω- 
ἐντελέχεια, ἢ δὲ ἡ »χ' τῶτο ἐνέργεια... ὁ δὲ Ἰπορφύριος τὴν κί- σιν τν ἔλεγον οἱ πάλαι γίνεοκ, τὰ γινόμενα. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ΤΠ Πλαά- 

Σ τῶ Ἷ [4 ̓  ἦγησιν ἀτελῆ ἐντελέχειαν φησιν εἶναι, ἐνέργειαν δὲ τελείαν. καί τῶωνος ναι τὴν δόξαν φησίν. ὶ ὅτι τὶ ὃ ἐν αὶ τὠγαθὸν ἢ ὅλως ὃ 

ας 

ἊΝ, α πολλαχῦ τῶν ἐμεμέτοιν ἐπιλειπόντων ἐπισημαίνεἢ καλῶς ὁ 

201 σκληρότερον δοκεῖ “ὃ ὃ δυνάμει ἐνεργείᾳ λέγειν, ὅταν ἐνεργῇ 

ἐν τ ἃ δυνάμει. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὅλως ἐ ἐνεργῶν ὑπόκειἢ,, “ὃ δὲ ἐνεργὸν ἐδ τόν, κίνησίς ἐς» ΟΦ δὲ ᾿Αλέξανδρον Πορφύμων ὗ ὅτως “ἡ δὲ 

γεν κίνησιν εἶναι τὸν τῇ δυνάμει ὄντος πρώτην μεταβολὴν ἢ 

τοι εἰ τῇ δυνάμει ἐςὶν ἐνέργειαι, ἃ δὲ δυνάμει ἀτελές, πῶς ἡ τῦ πρῶτον. αἴτιον, κινῶν πρὸς ἑαυ πάντα ὡἔ ὡς ἐφτῶ; ἀκίνητον εἶναί 
ἀτελῶς ἐνέργεια τελεία ἂν εἴη ἐνέργεια; ὅλως δ εἰ ἔςιν ἀτελὴς φησιν ὁ Πλάτων, δηλοῖ σαφῶς τὰ κῷ' τὴν πρώτην ὑπόθεσιν τῷ 

ἐνέργεια, ἡ τῷ ἀτελῶς ἂν εἴη. ἡ αὐὸς δὲ ὁ᾿Αριςοτέλης μετ᾽ 80 Παρμενίδυ λεγόμενα" μᾷ" 8 ὃ ἑκάςην τῶν κινήσεων ἀνελεῖν ἀπ᾽ 
ὀλίγα (ρ. 201 ὁ 81) “ἥ τε κίνησις φησὶν “ἐνέργεια εἶναί τις αὐτῦ, ἐπάγει κ᾽ πᾶσαν ἄρα κίνησιν “ὃ ἐν ἀκίνητον. ἢ τὰς ἰδέας 

δοκεῖ, ἀτελὴς δέ" προσεκτέον δὲ ὅτι “ὃ τῆς ἐνεργείας νῦν ὄνομα δὲ αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος ὁμολογεῖ ἀκινήτως λέγειν “ὃν Πλάτωνα" διὸ 
κοινῶς τέθεικεν ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐπί τε τῷ ποιῦντος ἢ τὸ παΐχοντος" ἢ συύγκρισίν τινα τῶν Πλατωνικῶν λόγων οἵκἢ ἀποδεικνύναι. «. 

κοινῶς γ) ἐπ’ ὠμφοῖν ἡ τῷ δυνάμει ἐπὶ “ὃ ἐνεργείᾳ διανάςασις κί- ὡςε “ὃ ἀκίνητον εἶναι ὃν νῶν κῷ τὰς φυσικὰς κυήσεις ὁ ̓ Αριςο- 
γησις ἐςΐν. πος Π 94. 35 τέλης παρὰ τῷ Πλείτωνος ἔχει μαθων. ἸῊΝ εἴπερ ἄρα πρὸς 

ἀποδίδωσι τὴν κίνησιν ὁ Θεμίςιος ἐλέγον μεταβαλών, ὅτι Πλάτωνα ὁ λόγος τείνει, εἰς τὴν περὶ ψυχῆς αὐτὸ δόξαν ἀποβλέ- 
ἕξιν ἡ τὸ δυνάμει ὅ ὄντος πρώτη ἐντελέχεια, ἦ τοιῶτόν ἐςιν" ὑπὸ πεῖν ἔοικεν. «. ἢ ἐδὲν ἐν τύτοις ἐςὶ διάφωνον Πλάτωνι ἢ ̓Αβ»- 
τὴν Α Δ εἶναι ἐπελέχθιων τὴν εἰς “ὃ εἶδος μεταβολήν, ἐν ᾧ ἦρε- φυέχες ταν τῷ ὀνόματος τῷ αὐτοκινήτυ, ὅτι ὁ (' Πλάτων αὐτο- 

μεῖ λοιπόν, πρώτην δὲ τὴν ἐπ᾽ ἐκεῖνο πορείαν, ἥτις ἐςὶ κίνησις. κίνητον τὴν ψυχὴν καλεῖ, ὁ δὲ ᾿Αριςοτέλης δ ζῷον κινῶν ᾿' κῷ 

Ῥμίορ. ἑ Ρ. 12. 40 τὴν ψυχήν, ἀκίνητον σαν ἣν κινεῖ κίνησιν, κινύίμενον δὲ χϑ' “ὃ 
σῶμα. ἰά, ἔ, 95 ὁ. 

12. ριςοτέλης ὅτι ἐπὶ β' τῇ ποιῶ ἔςι τι κοινὸν ὄνομα κείμενον “ἃ τῆς 
ἀλλοιώσεως. δ πιρὶ. ἢ 94 ὁ. 

δυνάμει ὄντος, ὅταν ἐντελεχείᾳ ὃ ὃν ἐνεργῆ, ἐχ ἢ αὐ ἀλλ᾽ ἢ Ἀδη: 

ἐνεργείᾳ λέγε, διὰ τῶτο ᾧ “ὃ δυνάμει ἐνεργείᾳ εἶπεν. ὁ δὲ τῷ δυνάμει ὄντος, ὅταν ἐντελεχείᾳ τι ὃν ἐνεργῆ, ἤτοι αὐὸ ἢ δδλα, 
᾿Αλέξανδρος δύναταί τις φησὶν ἐκ τῶν εἰρημένων μεταλαβὼν λέ- ἣ κινητόν, κίνησις ἐςίν"" οἶδε δὰ ὦ τὴν ᾿Ασπασίν γραφὴν ὃ 

ε' 

᾿Αλέξανδρος, ἀλλ᾽ ὠρέσκε ταύτη μᾶλλον ὡς προςιθείση τινὰ ὦ 

δηλονότι ταύτης εἰσὶ τῆς δόξης τῶν τε παλαιῶν φυσιολόγωνζοι . 

δχῶς φέρεῦ ἡ τῆς λέξεως ταύτης γραφή, κῷ ἃν ᾿Ασπά- 201. 
σιον ἢ Θεμίςιον ἢ τὰ πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ὅτως “ἡ δὲ τὸ Ἐ- 
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διαφορὰν τῆς κνήσεως. “ὃ 9 “αὐὴ ἢ ἄλλο" προσκείμενον δηχω- μόνη ἀκωςή, εἴγε ᾧ ὁ ψόφος ἄλλος ὧν παρὼ τὴν φωνὴν ἀκυςός 
τικάν ἐς: τὸ τινὰ [δ κίνησιν ἐξ ἑαυτῶ ἐνέργειαν εἶναι , ὃ δυνά- ἐςιν. ἡ οἱ ἀέρα δὲ πεπληγμώνν τὴν φωνὴν ἀποδιδόντες, ὥσπερ 

μξι, ὡς τὴν αὔξησιν ᾧ μείωσιν ἔνδοθεν σαν, ἢ τὴν κτ' τόπον Διογένης ὁ Βαβυλώνιος, ἁμαρτάνυσι" σῶμα γδ ὕτως ἔςαι ἡ. ων 
φυσικὴν φοράν, ἢ τὴν καθ᾽ ὁρμὴν τῶν ζῴων μετάβασιν, ὑπ’ φώνή, εἴπερ ἐν γένει τῷ ἀέρι ἐςίν, ὦ “ὃ πεπονθός, τυτέςι “ὃν πε- Ω 
ἄλλω δέ, ὡς τὰ βίᾳ κινύμενα αὶ τὰ κ᾽ τέχνην πάντα γινόμενα. 5 πληγμένον ἀέρα, ἀντὶ τῷ πάθυς, ὅπερ ἐςὶν ἡ πληγή, ἀποδιδόασι. 
ὁ ἔςι δ Κα ἐνεργεῖν “ὃ δὲ ἐνεργεῖοις, κοινὸν δὲ ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἡ ἐνέρ- ἰὰ. (,97. . 
γεια ἡ τ “ὁ δυνάμει, ἥτις ὑδὲν ἧττον πάθος ἐςὶν ἢ ἐνέργεια. ἐφις νει ὁ ̓Αλέξανδρος ὅτι ἕν τισιν ἀντιγράφοις ὁ φέρε αὕτηοι » 
ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον, μήποτε ἡ βίαιος ἃ ἡ κ᾽ τέχνην ἐκ ἔςι φυσικὴ ἡ λέξις, ἴσως, φησί, τινῶν παραιτησα μένων αὐτὴν διὰ τὴν ἀσά- Σ 
κίνησις, νῦν δὲ περὶ τῆς φυσικῆς ἐςὶν ὁ λόγος, ἧς ἡ ἀρχὴ ἡ φύ- φειαν, ἢ ὅτι τὰ φθάνοντα εἰρῆοκ, δι᾽ αὐτῆς λέγε. ἀλλ᾽ ὅτι ἃ 

σις... ἢ ἴσως ἀσφαλεςέρα ἐξὶν ἡ τὸ ᾿Ασπασίω γραφή. εἰ δὲ 10 ἐκ ὠποδέδεικἢ πρότερον ὅτως ἐναργῶς τὼ ἐν τῷ ὁρισμῷ τῆς κι- 
ἔχει τινὰ λόγον ὶ ἡ κτ' ἐν ̓ Αλέξανδρον προυϊήκη, “ὁ ἐξ ἑαυτῶ ἐχ νήσεως παραληφθέντα, πρόδηλον ὅτι δέ, εἰ τὰ ἀσαφῆ διαγρά- 
εὑς ἐφ᾽ ἑνὸς ἀκυςέον, ἀλλ᾽ ὡς ἔνδον ἔχοντος “ὃ κινῦν αἴτιον, εἰ ὺ ψαιμεν, πολλὰ ὧν τῶν ᾿Αριςοτέλες διωγραφείη, ᾧ τῦτο προδὴ- Ὡς Ὡ 

ἄλλο παρὰ “ἃ κινιίμενον ἐςίν, ὡς ἡ ψυχὴ ᾧ ἡ φύσις. ᾧ ἀντι- λότερον. ἰςέον μέντοι ὅτι ἡ ὁ Θεμίςιος ᾧ ὁ Πορφύριος ἐξηγύ- ἀὐων4: Ἢ 
διαιρεἢ τῶτα τῷ ἐξ ἄλλν ἢ ἔξωθεν ἐναργῶς, ὡς ἐπὶ τῶν βίᾳ ᾧὶ μενοι ὃν τόπον ὶ τῦτο “ὁ ῥπὸν ἐξγγήσαντο. ἰφῴν δὲ ὅτι ὁ Πλά- Ὁ ἌΝ ἜΝ 

τῶν τεχνικῶς κινυμένων ὁρῶ). μήποτε δὲ αὶ “ὁ “ἐξ ἄλλ᾽ οἰκειό- 15 των Η πᾶσαν ἐνέργειαν κίνησιν εἶναι φησί, κῷ' τὴν ἀπὸ τῆς ὕσίας ’ δ τ 

τερόν ἐςιν ἐπὶ τῶν ἔξωθεν Κὶ ἀλλὰ φυσικῶς κινυμένων, οἷον ὅταν ἐξανάξασιν τῶ ἐνεργῦντος θεωρῶν τὴν ἐνέργειαν, ᾿Αριςοτέλης δὲ φως Ζῶ, 

ἐξ ὕδατος πυρυμένω ἀὴρ γίνη ἢ πῦρ, ἢ ἐπὶ τῶν ἀλλοιυμένων. ἡ) οἱ τύτυ φίλοι τὴν Κ κίνησιν ἐνέργειαν λέγυσιν, ὶ πᾶσαν δὲ ἐνέρ- ῳῃΣ ΤΑ ! 

ἐκ οἶδα μέντοι διὰ τί οἴεῦ ὁ ̓ Αλέξανδρος ταύτη μαλλον τῇ γραφῆ γειαν κίνησιν" ὁ ὃ δὴ ὴὶ τὴν τελείαν. ἰά. ἔ. 97 ὃ. τ 
συνῴδειν τὰ ἐφεξῆς λεγόμενα ἢ τῇ ἑτέρᾳ" ὀδαμῶ γδ οἶμαι εἰπὼν τὴν ἑαυτῶ δόξαν αὶ ἐπὶ τὸς τῶν προτέρων περὶ κινή- 2015 
ἐξ αὐτῶ ἐν τοῖς παραδείγμασιν διαφαίνεςχ, τεχνικοῖς ὅσιν, εἰ ᾧ ἡ 20 σεως μεταβέβηκεν, ἐπισκεπτόμενος ἐκείνας. ᾧ ὁ β. ᾿Αλέξανδρος ἦν 
ὑγεία ἡὶ ἡ νόσος ἔχει τι φυσικόν. τὰ. ἔ, 96. ὼ τὼ ἄλλα αὶ ἐκ εἶδα ὅπως ἑρμηνεύει τῶν ἐνταῦθα λεγομένων, 

ἂν ἐρισμὸν τῆς κινήσεως ἀναλαμβάνει. διττὴ δὲ φέρε ἡ ἡ “ὃ ἐν ἀρχῇ λεγόμενον “ὃ “ὅτι δὲ καλῶς εἴρη, δῆλον ᾧὶ ἐξ ὧν οἱ 
γραφή, μία Α' αὕτη “ἡ δὲ τῷ δυνάμει ὄντος, ὅταν ἐντελεχείᾳ ἄλλοι περὶ αὐτῆς λέγυσι," ἢ “ὁ μὴ ἐν, ἄλλῳ γένει τὴν κίνησιν 
ὃν ἐνεργῆ, ἐχ ἢ αὐὸ ἀλλ᾽ ἢ ἄλλο, κίνησίς ἐςι3" τυτέςιν ἡ δὲ ἐνέρ- εἶναι δυνατόν " πιςῦ γάρ, φησίν, ἐκ τῆς τῶν ἀρχαίων δόξης, οἵτινες 
γεια τὰ δυνάμει ὄντος, ὅταν τῦτο “ὃ δυνάμει ἐντελεχείᾳ ἄλλο τι 25 ἔξω τῆς τοιαύτης ἐνεργείας τὴν κίνησιν τιθέμενοι ὠδὲν εἶπον ὑγιὲς 

ὑπάρχον ἐνεργῆ, ὑχ, ὃ ἐςὶν. ἐντελεχείᾳ ἀλλ᾽ ἦ δυνώμει, τῦτό ἐξιν περὶ αὐτῆς. μήποτε δὲ εὐγνωμονέζερον ἔςιν ἀκίΐειν, ὅτι τὴν "ὦ 
ἡ κίνησις. γράφει δὲ ἢ ἑτέραν γραφὴν ὁ ̓ Αλέξανδρος φερομένην ὁλοιζερεςἐέραν ἐκδοχὴν τῶν τοῖς ἀρχαίοις εἰρημένων διελέγχει, δὴ- 
ἐν τοῖς παλαιοτέροις τῶν ἀντιγράφων, “ἡ δὲ τῷ δυνάμει ὄντος, λοῖ δὲ ᾧ ἐκ τῆς ἐκείνων ἐννοίας ὅτι καλῶς αὐὸς ὡρίσατο τὴν κί- 
ὅταν ἐντελεχείᾳ ὃν ἐνεργὴ αὐὸ ἢ ἄλλο ἢ κινητόν, κίνησίς ἐςιν νησιν.. ἢ ἐκεῖνοι γδ εἰς ἀνισότητα ἢ ἑτερότητα ἢ “ὃ μὴ ὃν τιθέα- 
ὑπερβατῶς δὲ ἀναγνως ον" ἡ δὲ τῦ δυναΐμει ὄντος ἐνέργεια, ὅταν 30 σιν, ὅτι ἀδριςόν τι δοκεῖ ἡ κίνησις" δύο 75 ὁσῶν συςοιχιῶν παρὰ ὅ, δια: 

ἄλλο τι ὃν ἐντελεχείᾳ ἐνεργῆ, Η κινητόν ἐςι, τῦτό ἐςι κίνησις, τοῖς Πυθωγορείοις, ὧν ἐν τῇ ἑτέρᾳ ἐξὶν ἡ κίνησις τῇ τὰς ἀρχὰς ἰφθας, 

Ῥμῆορ. ἐρ. 14. . ἐχόσῃ ςερητικὰς ᾧ ἀορίςυς, ἐν αἷς ᾧ ἑτερότης ἢ ἀνισότης ᾧ ὃ 
21. ἃ Κα “εἰ ταὐὸν ἦν ἁπλῶς" εἶπεν ἀντὶ τὸ παντοίως, ὥςτε μὴ ὃν (αἱ ἡ) δέκα ἀντιθέσεις ὡς ἀρχαὶ παρελήφθησαν), εἰκότως 
32 μὴ μόνον τῷ ὑποκειμένῳ ἐν εἶναι, ἀλλὰ ἡ τῷ λόγῳ. ϑίιρ!, ἀδριςόν τι δοκεῖ ἡ κίνησις ἢ ἐκείνοις, ὥσπερ ἢ ἡμῖν. «.« ᾧ ἐγὼ 

.96 ὁ. ᾿ 85 ὶ οἶμαι ταῦτα πρὸς ἐκεῖνο ἀποδεδύος “ὃ λέγον “ὅτι δὲ καλῶς 
3015 γῦν κἀὶ τῶτο πρύκειτο ζητέν, ἐν τίνι “ὃ ὑγιαίνειν ἢ “ἃ νοσὲν εἴρηδ, δῆλον ἢὶ ἐξ ὧν οἱ ἄλλοι περὶ αὐτῆς λέγωσιν" ὁ δὲ ̓ Αλέξ- 

5. πρώτως, ὥσπερ ἐζήτυν τινές, ἄρα ἐν ὑγρότητι ἡ ἐν χυμοῖς ἁπλῶς, ἀνδρος τύτῳ μέν φησιν ἐδὲν ἀκόλεθον ἀποδιδόναι, τῷ δὲ δευτέρῳ 
ἢ ἐν αἵματι ὡς ᾧ τὸς ἄλλυς ἔχοντι χυμές, ἢ ἐν πνεύματι, ὡς οἱ τῷ λέγοντι “ᾧ ἐκ τῦ μὴ ῥᾳίδιον εἶναι διορίσαι ἄλλως αὐτῷ" ἐπὴν 
πολλοὶ τῶν παλαιῶν ἰατρῶν, ἢ ἐν τοῖς ςερεοῖς, ἢ ἐν τῇ συμμε- χθαί φησι “ὃ “ὅτε γδ τὴν κίνησιν ὁ μεταβολὴν ἐν ἄλλῳ τινὶ τιθέ- 
τρίᾳ τῶν πρώτων ποιοτήτων" πολλοὶ γδ περὶ τύτυ γεγόνασι δόξαι, 40 ναι δύναιτο ἄν τις." ᾧ ἀσάφειαν ᾧ ἀκαταλληλίαν ἐγκαλεῖ τῇ 
τῶν Κα τοῖς προσεχεςέροις ὡς πρώτοις προσβαλλόντων, τῶν δὲ τὸς λέξει, διότι τῷ προσεχῶς εἰρημένῳ ἐκ ἐπήγαγε “ὃ ὅτε τῶν εἰρη- 

μέσοις, τῶν δὲ ἢ μέχρι τῶν κυρίως πρώτων ἀναβεβηλότων, οἷον μένων τι περὶ αὐτῆς ὑπὸ τῶν ἄλλων ὑγιῶς εἴρη" τύτῳ 73. προρ- 
Ἱπποκράτης ᾧ οἱ ἀπ᾽ αὐτῦ εἰς τὰς πρώτας ποιότητας τῶν πρώ- ρηθέντι, φησίν, ἀκόλεθόν ἐςιν ὃ ἐπιφέρει, “ “δῆλον δὲ σκοπῶσιν ὡς 
τῶν ςοιχείων ἀναδραμόντες. «. ὅτι δὲ καὶ ταὐτόν ἐςι τῷ λόγῳ τό τιθέασιν αὐτὴν ἕνιοι ἑτερότητα" ἕως τὸ “χαλεπὴν [ὦ ἰδεῖν ἐνδε- 
τε δυνάμει ᾧ “ὁ δυνάμενον, κἂν τᾷ ὑποκειμένῳ ταὐὸν ἥ, δείκνυσι 46 χομένην δὲ εἶναι" (ρ. 202 « 2). ἢ κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον “ὁ ῥηὲν 
ἢ διὰ παραδείγματος τῇ χρώματος ᾧ τῷ ὁρατῦ... ὁμοίως δὲ ἐκδεχόμενος ἄμεινόν φησι “ὁ “ὅτε 75 τὴν κίνησιν ᾧ μεταβολὴν 
ἁμαρτάνυσι ἢ οἱ τὴν. φωνὴν “ὁ ἴδιον αἰο)γὺν ἀκοῆς ὁριζόμενοι’: ἐν ἄλλῳ γένει τιθέναι δύναιτ᾽ ἂν τις ἀντὶ τὸ ἐν ἄλλη φύσει 
ἀκυσῦ 78 ὅτος ὁ ὁρισμός, ὃ συμβέβνριε τῇ φωνῇ" ἐδὲ δ αὕτη ἀκύειν. εἴη ἂν ἑπόμενον αὐτῷ ὃ “δῆλον δὲ σκοπῦσιν ὡς τιθέα- 
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σιν αὐτὴν ἕνιοι ἑτερότητα." ἐν πολλοῖς δὲ ὁδὲ φέρεν, λέγει ταύ. ςόον; φαίη δ ἂν τις ὅτι ὃ δυνέμει δεξιόν, ὅταν ἕω ἐνεργείᾳ, 
τὴν τὴν λέξιν, ἡ δια τῦτο μηδὲ ὑπεμνηματίως. ἢ αὐὸς δέ, ὡς μεταςάντος ἐμῶ φέρε πρὸς τὰ εὐώνυμα, μεταβάλλει ἃ εἰς ἐντε- 
ἐμοὶ δοκεῖ, Ἐς ΟΥ̓ ΒΗΞ ιΣ ὃν ὑπομνηματισμὲν ἐποιήσατο. λέχειαν ἐκ τῷ δυνάμει, ὁ κινεϊἢ δέ. λέγε ἦν καὶ τῦτο καλῶς 
πολλὰ δὲ ἐντεῖπεν ὡς ἑτερότητος παρὰ τῷ Πλάτωνι λεγομένης πρὸς τὺς ἀπορῶντας, ὅτι ὃ δυνάμει εὐώνυμον ἐκοήθη, μία δὲ ἡ 

4 ἕ “ἢ τῆς κινήσεως, ὧν τὰ κυραύτεβα ταῦτα νομίζω... νῦν δὲ τοσῦ- 5 δύναμις τῶν πρός τι" αὕτη δ ἡ χέσις ἢ δυναμίς ἐςιν ἣ ἐνέργεια, 
τον ἰςέον, ὅτι ὺ Εὔδημος πρὸ τὸ ̓Αλεξαίνδρε ἱ ἱςορῶν τὴν Πλα- » ἧ ὺ ἂ δεξιὸν ἡ “ὃ εὐώνυμον πρὸς ἄλληλα ἔςι τε ἢ λέγε, 

ἐὲ ἐξ γνλα.) Τῶνος περὶ κινήσεως δόξαν ὺ ἀντι ἔγων αὐτῇ, τάδε γράφει" ὥςε εἰ “ἃ ἕτερον ἐκινήθη, πάντως πὺ ἢ “ὃ ἕτερον. ἐγὼ δέ φημι 
“Πλάτων δὲ “ὃ μέγα ἡ μιιρὸὴν ὶὶ ὃ μὴ ὃν ἡ ὃ ἀνώμαλον, κα ἡ ὅσα τὴν κτ' ἃ πρός τι ἐνέργειαν μὴ διασώζειν ἃ Ἄρηα, ἀλλὰ ἀθρόαν 
τύτοις ἐπὶ ταὐδ φέρει, τὴν κίνησιν λέγει, φαίνεῦ δὲ ἄτοπον αὐὸ ᾿γίνεθχ, μεταβολὴν ἐκ τῷ δυνάμει εἰς ἐντελέχειαν. Ὑβεπεῖεῖ. 
τῶτο τὴν κίνησιν λόγειν" παρύσης γ) κινήσεως δοκεῖ κινεῖϊοῦς “ὃ ἐν 10 ἔ, 31. 
ᾧ, ἀνίσυ δὲ ὄντος ἢ ἀνωμαλν προσαναγκάζειν ὅτι κινεῖ, γε- δείξας ὅτι “ὃ κωύμενον, ἕως ἄν κινὴ, φυλάττει “ἃ ἀτελὲς 202 
λοῖον. βέλτιον δὲ αἴτια λέγειν ταῦτα, ὥσπερ ᾿Αρχύτας." ᾧ ᾧ ὃ δυνάμει, εἰκότως ἐπισημαίνεῦ περὶ τῷ κινῦντος, ὅτι τῦτο τὰ 
μετ᾽ ὀλίγον “ὃ δ᾽ ἀόριςον" φησὶ “καλῶς ἐπὶ τὴν κίνησιν οἱ Πυθα- τέλειον εἶναι χρὴ ὸὴ εἶδος ἔχεν. .. ἡ γὴν ψυχὴ κινεῖ τὶ ὃ σῶμα 
γόρειοι ἢ ὁ Πλάτων ἐπιφέρυσιν." ἰά, ἢ 98. τοπικὴν κίνησιν, καὶ μὴν ἐν τόπῳ ὅσα. ᾧ ἴσως διὰ τῦτο ὁ ̓ Αριξο- 

τς ΓΑ δι} δ ὁ ὃ Πλάτων ὁ ὑπεροχὴν ὶὶ ἔλλειψιν ἔλεγε τὰ τῆς κινήσεως 45 τέλης ἀσφαλέξερον ποιῶν ὀκ εἶπεν ὅτι εἶδος οἴσεἢ “ὃ κινῶν οἷον ἢ 
: αἴτια, ἀνισότητα λέγων καὶ ὼ ἀνομοιότητα ὶ ἢ ἑτερότητα τῷ κινῶντος “ἃ κινόμενον, ἀλλ᾽ ὅτι τόδε ἢ τοιόνδε ἢ τοσόνδε. ϑιμιρι 100 ὁ: 

πρὸς “ὃ κινήμενον. ὁ δὲ ᾿Αριφοτέλης ἐκ ἐν τύτῳ τῷ εἴδει τὴν μ' ἃ ἀποδῦναι “ὃν τῆς κινήσεως ὁρισμὸν κα ὸ τὴν προσήκυσαν Ἀά0 
διαφορὰν ἔλεγε τῦ κινῦντος πρὸς ὃ κινίμενον, ἀλλ ἐν τῷ ποιη- αὐτῷ διάρθρωσιν ποιήσαοζ, μεταβαίνει λοιπὸν ἐπὶ “ὃ δεύτερον 
τοιῷ ἡ παθητικῷ ἢ ὅλως κινητοιῷ ἢ κινητῷ. Ἄοοἄ. Ἀες. 1947. τῶν περὶ κινήσεως προβλημάτων, ζητῶν ᾧ διακαθαίρων ἐν τίνι 

πὰ ζητῶσιν ἐνταῦθα οἱ ἐξηγηταί, πῶς φησὶν ὁ ̓ Αριςοτέλης τὴν 20 ἐσὶν ἡ κίνησις, πότερον ἐν τῷ κινῦντι ἢ ἐν τῷ κουμένῳ, ἢ ἀπὸ τῷ 
26. στέρησιν ἐῤριξιν εἶναι διὰ “ὃ ὑπὸ ἡ μηδεμίαν τῶν κατηγοριῶν ἀνώ- κινῶντος ἐν τῷ κινυμένῳ, ὡς ἔχει ἢ ἡ τῶν πρός τι χέσις. διὰ 

γεοὶ; καίτοι τῶν ἐναντίων τὰ αὐταί εἰσι γένη. ὺ φασὶν ὅ ὅτι Ἧ ἥ τῦτο ἢ τὴν τῷ πρός τι χέσιν διέλαβεν... ὑπεναντιῶοὶ, δέ φησιν 
ἑκάςξυ ςέρησις τῷ ὄντι ἡ προσεχῶς ἀντικειμένη αὐτῷ, ἐξ ἧς ἡ εἰς Εὔδημος τοῖς λόγυσιν ἐν τῷ πάχοντι ὶ κνυμένῳ εἶναι τὴν κίνησιν 

τς δον, τὴν ἕξ γνῷ μεταβολή, ὑπὸ “ἃ αὐὰ γένος ἀνάγεἢ ὑφ᾽ ὃ ἡ ἡ “ὃ περὶ τὰς αἰδγήσεις" λέγομεν δ ὁρᾷ ὁρῶ) ὅρασις, ἀκύει ἀκωεῃ 
ἕξις. ῬΜΙ͂ορ. ἀ Ῥ: 2. 25 ἄκυσις" δοκεῖ ὅν ἧ ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι εἶναι ἢ ἡ ἄκυσις ἐν τῷ 

2. βυλεῦ νῦν ἅμα Ε τεκμήρια παραθέως ἐναργῆ τῶν ἐν τῷ ἀκύόοντι. ὁμοίως κα ᾧ αἱ γεύσεις ὶ αἱ λοιπαί, ταῦτα δὲ ᾧ ἐν τῇ τῷ 
3. κινεῖν ἀντικινυμένων, ἅμα δέ, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, ὁ χωρίσαι ποιῶντος ἢ κινῦντος εἶναι δοκεῖ συςαιχίᾳ. ἀπατώμεθα δέ, φησί τὴ 

Ἵ ζι Χά. ἢ, ἃ θεῖον σῶμα τὸ ἀντικινέῖοις, κα ἡ ἀντιπαάνχειν. .. ἰςέον δὲ ὅ ὅτι ὁ αὶ ει ἐπακολυθῶντες α ὶ μὴ ἐ ἐνναῦστις ὅτι “ἃ αἰϑϑανόμενον πάχει. “. 
Ασπάσιος ὕὅτω γράφει τὴν λέξιν “κινεῖς δὲ αὶ “ὁ κινῦν, ὥσπερ ἰςέον δὲ ὅτι ἐν τύτῳ τῷ χωρίῳ οἱ Κα πολλοὶ σαφέσερον ὕτω γρά- 

ἦτ τ᾿ εἴρη, πᾶν ὃ δυνάμει ὃν κινητικόν," ᾧ συνάδει τότῳ ὰ μετ᾽ 3 φυσι ταύτην τὴν λὲν “ἐντελέχεια γάρ ἐςι τύτυ ὑπὸ τῷ κση- 
Ἔ": ἰ να Ψο ὀλίγον  ἐπαγόμενον ὅ' ὅτως “ὃ ὃ πρὸς τῦτο  ἐπεργέν, ἢ ἡ τοιῶτο, αὐὸ τριῶν" ὁ δὲ ᾿Ανδρόνικος ὕτως “ἐντελέχεια γάρ ἐςι τῷ κινητῶ ἢ 

δ κινεῖν ἐςίν" τῦτο δὲ ποιεῖ ἢ θίξει, ὥςε ὦμα ὴ παΐχει:" δυνάμει ὑπὸ τύτυ. ἡ ἐξηγεῖ ὅτι κἂν ἔξωθεν ἢ ὃ κινῶν, ἐκ τῆς ἐνύσης 

“ κ}., 6) ᾿ ζω ᾿ ὃν κινητικὸν ὸ θίξει κινῶν ὅταν κινῆ, ἢ ἀντικινεῖ)» τοιαῦτα ) δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν ὠγόμενον, ὑφ᾽ ἑαυτῶ κινεῖν, δοκεῖ “ὃ κι- 
ὶ τὰ ἐν ἀπ: ἢν φθορᾷ. ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος εἶδε ̓' ἡ ταύτην τὴν νιΐμενον. ἰἀ. 18. 

γραφήν, ᾧ ἐξηγεῖ προσφόρως ταύτην ὡς ὑφ᾽ ἐπέων νομιζομέ- 3:5 λογικὴν καλεῖ ((τὴν ἀπορίαν) ἢ ὡς προϊῦσαν ἐξ ἐνδόξων, ἢ Ὅλ. 
νην, πρώτην δὲ τίθησι τὴν ἑτέραν τὴν λέγυσαν “κινεῖ ἢ δὲ “ὃ κι ὡς ἐν λόγῳ μόνῳ “ὃ πιθανὸν ἔχυσαν ἡ ἐκ ἀπὸ τῶν πραγμάτων “" 
γύμενον, ὥσπερ εἴρη), πᾶν “ὃ δυνάμει ὃν κινητόν" ᾧ σαφεςέρα βεβαιεμένην" ὅτω δ λόγοι λέγον οἱ τῇ Ζήνωνος οἱ πιθανῶς τὴν 
ἐξὶν αὕτη, διορίζασα ποῖα τῶν κινύντων ἀντικινεϊ, ὅτι κΚὶ πάντα... κίνησιν ἀναιρῦντες. ἢ λογυκὴν λέγει τὴν Ἐδαστέραν ὺ αὶ προσεχῆ 
ὺ ϑυκέ, φησ ὁ ̓Αλέξανδρος, σαφέςερον νῦν λέγειν τί ποτέ ἐξιν δὲ ἰδίαν τῦ προκειμένυ, ἐδὲ ἐξ οἰκείων ἀρχῶν" ἡ αὶ δὲ ἐκ τῶν 

ἡ κίνησις, ἥπερ ὅτε ἴλεγεν αὐτὴν ἐντελέχειαν τῷ δυνατῷ ἧ δυνα- 40 οἰκείων ἐπιχείρησις ὦ αὶ λογική, ὡς ἡ τὴ ψυχὴν ἀθάνατον δερινῦσα 
τόν... ὁ δὲ Θεμίσιος κα ἢ ἐνταῦθα ἐξιῖ μὴ εἶναι κίνησιν κῷ τὰ ᾿ τὸ αὐτοκινήτυ (ἀπὸ ὼ τῆς ἐσίας τῆς ψυχῆς βυλεῦ προϊέναι, 

ΣῊΝ πρός τι, διότι ἡ κτ' τὰ πρός τι ἐνέργεια ὦ αὶ διασώζει “ἃ δυνάμει. .«. ὡς φησιν ᾿Αλέξανδρος), ἡ δὲ ἐκ τῷ τὰ ἐναντία ἐκ τῶν ἐναντίων 
τ τοὺς δὲ αἰτιῶν “ἐν ὅρον τῆς χνήσεως, διότι τῷ κινητῷ ὁμοίως γίνεωχ, “ὃ ἀθάνατον δευινῦσα λογιή. 1. ἢ. 101. 

ὄντι, ὥς φασιν, ἀδήλῳ τῇ κινήσει ᾧ γνωριζομένῳ διὼ τῆς κινή- λογικὴν ἀντὶ τῷ ἀξίαν τινὸς λόγυ, οἱονεὶ πιβανὴν ᾧ ὠξίαν 

σεως, προσκέχρηϊ. ἀπολογεῖϑ δὲ δ᾽ Αλέξανδρος λέγων. ϑίπιρ!. 45 ἦσαν λόγυ τυχεῖν ἡ ἐπιλύσεως. ῬΒΙορ. ἃ Ρ. 6. 
90. ὰ τρίτον τμῆμα τῆς διαιρέσεως, “ὃ λέγον ἢ ἄμφω ἐν τῷ ζῶα 

ἄρα ἦν ἔχει καλῶς ὁ τῆς κινήσεως ὁρισμός, ἢ πᾶσα ἡ τῦ κινῦντι, παραλέλοιπε ᾧ ὡς ἐναργῶς ἄτοπον... ὡς ἐν τοῖς Ὁ 
δυνατῦ, καθὸ δυνατόν, ἐντελέχεια κίνησις ἐςίν, ἥ τι προσδιορι- πλείοσι γέγραπἢ τῶν ἀντνγράφων. ἐν τισὶ δὲ ἡ τῶτο πρόσκειῶ, 

ῳ 
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τῆς γραφῆς ἐχύσης ὕὅτως “ἢ )ὲ ἄμφω ἐν τῷ πάχοντι  ποιυ- “ὃ μαθηματοιόν. ᾧ θαυμαςὸν ἔμοιγε δοκεῖ πῶς “ὃ “ὐκ ἀποτε- 
μένῳ, ἣ ἐν τῷ ποῶντι ἡ διατιθέντι, ἣ ἡ Κὶ ποίησις ἐν τῷ ποιῶντι τμημένως" ἀντὶ τὸ ἀκ ἀορίξως ἤκυσε, καίτοι πρότερον καλῶς ὃ 
ἡ δὲ πάθησις ἐν τῷ πάσχοντι" περιττὴ “δὲ ἡ προυλήκη, εἴπερ “ἕν τινι μέντοι ἢ ὑκ ἀποτετμημένη" ἐξηγήσατο, δηλῶν ὅτι κα 

μηδὲ ἀντιλέγει πρὸς ἐκείνην τὴν θέσιν ὁ ̓ Αριςοτέλης. «. ὁ μώτοι κεχωρισμένη τῷ μανθάνοντος, ὅτε ὡς ἐν τῷ διδάσκοντι μόνῳ ὅσα 
πιθανὸς Θεμίςιος “ἃ “εἰ δὲ δεῖ ἡ ταύτην ποίησιν καλεῖν, ὁμώνυ- 5 ὅτε ὡς καθ᾽ αὑτήν. ἡ ἐπὶ ταύτης 7) τῆς γραφῆς ὃ αὐὴ ἂν ση- 

μος ἂν εἴη" πρὸς ἔνδειξιν τότυ τῷ τμήματος εἰρη, νομίζει, ὡς μαίνοι ἃ ἐπίρρημα. ἰὰ, ἢ. 102. 

εἰ μα' ὃ εἰπᾶν “ἢ αὶ Καὶ ποίησις ἐν τῷ ποιῶντι ἡ δὲ πάθησις ἐν τῷ δύνα δέ, φησν ὁ ̓ Αλέξανόρος, ὰ ὦ μὴν ἀλλ᾽ ἐδ᾽ εἰ ἡ δί- 2.2 

πάσχοντι" ἐπῆγεν ἀνάπαλιν δ ἐκ ἐνδέχεῦ, οἷον τὴν ποίησιν ἐν δαξις τῇ μαθήσει ταὐδν" ἡ τὰ ἑξῆς ὡς ἐκ περωυσίας εἰρῆρχ, ἐς ἴδ 
δ: παΐχοντι εἶναι, εἰ μή τις τ᾽ν τῷ πάχοντος ἐνέργειαν ὁμωνύμως εἰ ἔλεγε, καὶ ἢ εἰ δοθείη ἡ δίδαξις τῇ μαθήσει ταὐὸν εἶναι, ἐκ ἀνάγκη 

ξεν. ὀνομαίζειν ἐθέλοι. καίτοι εἰ τύτυ ἕνεκεν εἴ εἴρητο, ἀνάγκη 10 ὺ ὃ μανθάνειν τῷ διδασκειν ταὐὸν ἐἶναι" κ Ὁ ἐπεὶ ἡ διίφασις 

ἦν ἡ τὴν πάθησιν ἐν τᾷ ποῶντι ὁμωνύμως λέγε, ὅπερ ἐκ εἴρη μία τῶν διεφηρεότων, ἤδη ἤδη ἡ “ὃ διίςξα δ, ἐνθένδε ἐκεῖσε ἢ ἐκεῖθεν 
ἐπιπόλαιον ὄν. ϑ᾽πιρὶ. ἔ. 101. ἐνθάδε ὃν κα ὺ ταὐτόν ἐσι. εἶτα ἐπὶ ὃ πρῶτον ἀκόλωθον ἀναδρα- 

22. πρὸς “ὃ προσεχῶς ἐπαχβὲν τμῆμα ἃ λέγον “ἢ Κα ποίησις ἐν μών, ἀφ᾽ ὃ πάντα ἢ, ἤρτητο, διελέγχει ἡ τῦτο. ἦν δὲ ἐκεῖνο, εἰ 
ὅ5. τῷ ποῶντι ἡ δὲ πάθησις ἐν τῷ πάχοντι" πρῶτον ὑπαντᾷ... μία ἡ ἀμφοῖν ἐνέργεια, ἡ δίδαξις τῇ μαθήσει ταὐτόν... ὡς ἔοικε 

τῶτο δὲ δείξας ἄτοπον μεταβέβηκεν ἐπὶ “ὃ ἕτερον τμῆμα τῆς 15 ὡῳ ὃ τῦδε ἐν τῷδε ἢ ὃ τόδε ὑπὸ τῦδε" ἐπὶ τὴς ΜΑΣΕΙΣ ἀκύειν. 

διαιρέσεως “ὃ πρῶτον ῥηθέν, ᾧ τὰ ἄτοπα λοιπὸν ἐπάγει τοῖς ὑπο- ἐγὼ μέντοι ἐπὶ τῆς ποιήσεως ἡ τῆς παθήσεως εἰρῆνζ, νομίζω ἢ 
τιδεμένοις ἄμφω ἐν τῷ κσυμένψῳ αὶ πάχοντι, τήν τε ποίησιν ἡ τῶτο ᾧ ὃ “ἕτερον τῷ λόγῳ" ἰά. ἢ, 108. 
τὴν πάθησιν, ἢ τὴν δίδαξιν κα ὺ τὸ μαΐθησιν... δυναὸν δέ, φησὶν εἴδη λέγει ἐχ ὡς ἀπὸ γένυς τῆς κινήσεως διαιρεθείσης ο δ ται 

δ ̓ Αλέξανδρος, κα ὁ ἄλλως ὦ ἀναγινώσκειν, ὀξύνοντας ἀλλὰ μὴ βαρν- γένος ἡ ἡ κίνησις), ἀλλ᾽ ὡς διαφόρες ἰδιότητας. ἐφ᾽ ἑνὸς δὲ καὶ ὴ τῶν ἢ 
νοντας “ὃ “τινές (γ. 35)" εἰ γδ δύο αἱ κινήσεις ὦμα, δύο τινὲς 20 κ᾽ μέρος εἰδῶν τῆς ἀλλοιώσεως ὑποδείξας ὅπως χρὴ ἐν καθόλε 

ἔσον") ἢ ἐναντίαι ἀλλοιώσεις τῦ ἑνὸς εἰς ἣν εἶδος, ἅπερ ἀδύνατα. λόγον ἐφαρμόττειν τοῖς κτ' μέρος εἴδεσιν, ἄλλον τρίτον ὁρισμὸν. 
δυναὺν δέ, φησί, ἡ ὑπερβιβάσαντας σαφεςέραν τὴν λέξιν ποιῆσαι τῆς κινήσεως προςίθησιν, ὃν ἢ γνωριμώτερόν φησιν ὡς συμπλέ- 
ὅτως “εἶτα ἄτοπον “ὃ δύο κινήσεις ἅμα κινεῖοχ, ᾧ εἰς ὃν εἶδος," κοντὰ τῷ παθητικῷ “ὃ ποιητικόν... ἡ δὲ φύσις ᾧ προδιατιθεμένη 

ἢ ὦ μόνον ἄτοπον ἀλλὰ ᾧ ἀδύνατον τῦτο" εἶτα ἐπὶ τύτοις. ὸ διατίθησι “ὃ ὑποκείμενον ἔνδοθεν καθ᾽ ἕκαςον κινήσεως εἶδος, ὡς ἢ 

“τίνες ἡδ ἔσον. ἀλλοιώσεις τῷ ἑνός "" διὰ τῶτο γδ ἀδύνατα, ὅτι 25 ὁ ̓Ανδρόνικος ἔλεγε... ὁ μέντοι ᾿Αλέξανδρος τὴν γνωριμωτέραν 
εχ οἷόν τε λαβὲν τίνες ἔσονἢ ἀλλοιώσεις τῷ ἑνός. ᾧ ἄλλως ἀπόδοσιν μετάληψιν οἵεῦ τῶ τῆς ἀλλοιώσεως λόγυ, ἀπιθάνυς 

δὲ ἑκατέρῳ τῶν ἀτόπων ἴδιόν τι δηλωτικὸν ἐπήνεγκε, φησὶν ὁ εἶμαι λέγων ἀπολογισμές. φαίνεῦ δὲ ᾧ ὡς τρίτον ὅρον τῆς κι- 
᾿Αλέξανδρος, τὸ ἀτόπα" ἔςι δὲ τὰ ἄτοπα τό τε δύο κινήσεις νήσεως ἀποδεχόμενος, κἂν ὡς ἀπὸ παραγραφῆς ἡ λέξις εὐ δῇ 
ἅμα κινεῖς, κα ὸ ἃ τὰ δύο εἰ εἰς ἐν εἶδος εἶναι... μήποτε δὲ ὁ ᾿Αρι- θεῖσα συγκεχύες, ἐν τῷ βιβλίῳ ϑνθη: τὴν δὲ οἰκοδόμησιν κα ἡ τὴν 

φοτέλης ἀρκεῖν οἰόμενος πρὸς ἐχϑτα ἀτοπίαν “ὃ δύο εἶναι τὰς κι- 30 ἰάτρευσιν ὡς ἀλλοιώσεις παβαγαγων ἐπήγαγεν ὅ ὅτι ὃν αὐὸν λε- 

νήσεις ἑνὸς εἴδυς, τῷ ἐναντίας εἶναι ἐκ ἐμνημόνευσε. διὸ δύο τὲ χθήσεϊ, τρόπον ἢ περὶ τῶν ἄλλων κινήσεων. καλῶς 75 ὁ ᾿Αλέξ- 

ἄτοπα ἐπήγαγε, τό τε δύο ὅλως εἶναι ἑνὸς εἶδυς ἡ “ὁ δύο ὅσας ανδρος ἐπισημαίνεἢ ὅτι πᾶσαι ᾿Χεδὸν αἱ τεχνυὺ κινήσεις κατ᾽ ἀλ- 

διαφόρως εἰς ἐν φέρεῶχ, κἂν μὴ ὦσιν ἐναντίαι. ἐπιτείνει δὲ “ὃ λοίωσίν εἰσι μαῖμςα. ἰά. (. 108 ὁ. 
ἄτοπον ἡ ̓ ἐναντίωσις. ἰά. ἢ. 101 ὁ. περὶ τῶν κοινῶς πᾶσι τοῖς φυσικῆς ϑρέγμασι ἘΕΡΑΝΟΑΒΕΙΟΙ 

202} τὰς ἀπορίας αὶ πάσας ἐντεῦθεν ἀρχῷ λύει, ἀλλ᾽ ὅσαι πρὸς 35 θύντων ὄσης τῆς πραγματείας, ἐπειδὴ τὰ φυάθα σώματι ἐςι καὶ ὺὸ ἢ 

5: ἀληθῆ δόξαν ἐνίςανἢ τὴ λέγυσαν μίαν ἢ εἶναι τῷ ὑποκειμένῳ μεγέθη κιγεέμενα ἐν χρόνῳ, ἀνάγκη δέ ἐςι ἡ ὃ σῶμα ἢ τὴν κί- 
τὴν κίνησιν, δύο δὲ κ᾿ ὃν λόγον. διὸ τὰς δὶ ἕ πρὸς ἃ μίαν εἶναι νησιν ὃ “ὃν χρόνον μεγέθη ὄντα ἢ πεπερασμένα ἢ ἄπειρα εἶναι, 
τὴν κίνησιν ἀπορίας, ἃς ὕςερον τέθεικε, τ: Βὴ διαλύει, τὰς δὲ ἔςι δὲ ᾧ συνεχῆ τὰ εἰρημένα, ἐν δὲ τῷ συνεχεῖ “ὃ ἄπειρον ἐςί͵, 
πρὸς “ἃ δύο εἶναι τὰς κινήσεις καὶ πάσας, ἀλλ᾽ ὅσαι δύνανἢ ἢ πρὸς διότι συνεχές ἐςι “ὃ ἐπ᾽ ἄπεριν διαιρετόν, εἰκότως ὁ ὧν τὴν φύ- 
τὴν μίαν ) ἐν τῷ κυυμένῳ ὅς σαν ὑπαντᾶν. ἢ τῶτο εἰκότως... 40 σιν πραγματευόμενος καὶ ὺ περὶ ἀπείρα τί διαλέξεῦ. .. ὁ ἴσωρ" 
διὰ τῶτο ὅταν Κὶ κ ἀποτομὴν αὐτὴν ὁρῶμεν (τὴν κίνησιν), ἐν τῷ προσέθηρεε τῷ μηδὲν τύτων ἀναγκαίως ἐν δπείν ἕἶναι, ἣ τῇ 
κινυμένῳ θεωρῶντες αὐτήν, ἐπειδὴ ἐν ἐκείνῳ ὑφέσηκεν, ἐντελέ- ἐπεφίᾳ ἢ τῷ πέρατι, διότι τὰ παίθη, οἷον “ὃ λευκὸν ὶ “ὃ θερμόν, καὶ ὃ 
χεαν λέγομεν τὸ κινητῶ, ἧ κινητόν" ὅταν δὲ χτ' συμπλοκὴν ἀπὸ αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὅτε ἄπειρα, ὅ ὅτε πεπερασμένα" ὁδὲ ἢ ποσὰ 
τὸ κινῶντος ἀρξάμενοι, λέγομεν Ἰρν νύα τῶ κινητικῷ ἐν τῷ κου- ταῦτα καθ’ αὐτά ἐςι ( ποσῶν ὰ ὸ ἀ ἀκερα λέγε ἡ “ὁ πεπε- 
μέρῳ, ὡς ἑριεϊ ἢ ἐπὶ τέλει τῷ περὶ κινήσεως λόγυ. φερομώης δὲ 46 ρασμένον), ἢ συμβεβηκὸς μῶντοι ἢ αὐτὰ γίνεῦ ποσά, καθόσον 
ἢ τοιαύτης γραφῆς “ἔςι μότοι κα ὶ ὑκ ἀποτετμημένως, ἀλλὰ τῦδε ποσὰ τὼ ὑποκείμενα αὐτοῖς ἐςίν. ὁ δὲ φυσικὸς ὶ περὶ τὰ πάθη 

ἐν τῷδε; ὁ ̓Αλέξανδρος ἐχ ἁπλῶς φησὶ ᾧὶ ἀποτετμημένως ἕν ἔχει, καθόσον πάθη ἐςὶ τῶν σωμάτων" διὸ τῆς περὶ Οὐρανῶ ἀρ- 
τινι, ἀλλ᾽ ἐν ὡρισμένῳ τινί, ἢ τῦτο πρὸς ὃ λέγε" λέγε δὲ πρὸς χόμενος... ἰὰ. , 104. 

Ζε 
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2034 εἶναι δέ φησιν οὶ ἐτίθεντο αὶ ἔξωθεν τῷ ὠρανῶ “ἃ ἄπειρον, δηλο- θέσω ὁ Ὑμώμων ἢ χωρίς, τυτέςιν ἰδίως “ὃ ὃν καὶ δ: τὰ γ᾽ αὐτὰ καθ᾽ 

6. γότι ἐκ αἰαἸητόν, εἴπερ αὐὸς ὁ Τίμαιος λέγει μηδὲν σῶμα ἔξωθεν αὐτὰ ᾧ χωρὶς “χηματογραφίας τετράγωνον πορῦσιν. ἐμοὶ δὲ ὑκ 

ὑπολειφθῆναι τῷ κόσμνυ. ἐοίχασιν ὃν διτεὸν λέγειν ἡ “ἐν ἀριθμὸν ἀρέσκει ἡ τοιαύτη ἐξήγησις. οοά, Ἀερ. 1947. 
ἢ ὃ ἐν τῷ ἀριθμῷ ἄπειρον, ὅπερ ἔλεγον εἶναι “ὃ ἄρτιον, ὃ ὉΠ μήποτε “ὃ “τῶν λεγομένων ςοιχείων" ὁ περὶ τῶν τεσσέρων Ὧδε 
αἰα)ηγὸν “ἃ δὲ νοητόν, ὅπερ ἔξωθεν τῷ ἐρανῦ ἔλεγον. ὁ μέντοι 5 εἴρη. τῶν νῦν βεθυμιλεμανον, ἀλλὰ περὶ τῶν ὑπὸ τῶν φυσικῶν εἰν 
Πλάτων ἔξωθεν τῷ ὀρανᾷ δὲν ὑποτίθε σῶμα, λέγων ἐν Τιμαίῳ τεθέντων, εἴτε ὕδωρ εἴτε ἀὴρ εἴτε τι μεταξὺ τύτων, ὃ ςοιχεῖον 

σαφῶς περὶ τὸ κόσμυ (ρ. 832 6)... ἀρχὰς γδ ἡ τῶν αἰσθητῶν τῶν γινομένων ἐτίθεντο. ᾧ ἄλλως δὲ “ὁ “τῶν λεγομένων" ὁ 
ὰ ἐν αὶ τὴν ἀῤριςέν φασι δυαδα λέγειν ἐν Πλάτωνα, τὴν δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖ, ἀντὶ τῷ λέγομέν ὺ δοκύντων μόνον ζοι- 
ἐόριξον δυάδα ἢ ἐν τοῖς "οητοῖς τιθεὶς ἄπειρον εἶναι ἔλεγεν, ἢ χείων, ὁ ἐκ ὄντων δέ, διότι ταῦτα σύνθετα ἡ) ἐκ ςοιχείων ἐςὶ τῆς τε 

ὸ μέγα ὃΣ ᾧ “δ᾽ μιιρὸν ἀρχὰς τιθεὶς ἄπειρα. εἶναι ἔλεγεν ἐν 10 ὕλης ὶὶ τῷ εἶδυς. .. ὦ Εὔδημος ἐ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Φυσιχῶν “ὃ 
τοῖς περὶ τ᾿ Αγαθῶ λόγοις, οἷς ὃ ᾿Αρισοτέλης ἢ Ἡρακλείδης ἢ κῷ πλῆθός φησιν ὁμοειδὲς ἄ! ἄπειρον λέγειν ὑδὲν διαφέρει ἢ ἢ “«ᾧ ὸ 

Ἑςιαῖος ᾧ ἄλλοι τῦ Πλάτωνος ἑταῖροι παραγενόμενοι ἀνεγρα- μέγεθος ἄ ἐξέρθη πάντ θερ μίαν δὲ σημάτων εἶπε τὴν τῶν Δημο- 
ψαντο τὰ ῥηθέντα αἰνιγματωδῶς, ὡς ἐρρήθη, Πορφύριος δὲ διαρ- ὑβοω ἀτόμων, ἐπειδὴ ἀπείρως ὑπετίθετο τῶν ἀτόμων κα ἷ τὰς 
θρῶν αὐτὰ ἐπαγγελλόμενος τάδε περὶ αὐτῶν γέγραφεν ἐν τῷ κῷὶ ὃ χῆμα διαφοράς. δέμαρ!. [105 δ. 
Φιλήβῳ. ἰά. (. 104 ὁ. 45 δείκνυσιν ὅτι ἃ μόνον “ὃ ὅλον μῖγμα ἄπειρον ἀνάγκη τῷ ἀπ ίτῳ 

2234 ὅτοι ( Πυθαγόρειον ὰ ἃ βπειμεν ἐν ἄρτιον ἀριθμὸν ἔλεγον γέθει λέγειν αὐτόν (ὃν ᾿Αναξωγόραν), ἀλλὰ ἢ ὑκάφην ὁμοιομέ- δ 
10. διὰ ὃ πᾶν Α' ἄρτιον, ὥς φασιν οἱ ἐξηγηταί, εἰς ἴσα διαιρεῖοχ, ὰὲ βειαν ὁμοίως τῇ ὅλῳ πάντα ἔχυσαν ἐ ἐνυπάρχοντα. ὶὶ ἐδὲ ἄπειρα 
δὲ εἰς ἴσα διαιρύμενιν ἄ ἀπίιρον χῷ' τὴν διχοτομίαν" ἡ δ εἰς ἴσα ᾧ μόνον ἀλλὼ καὶ ΩΣ ἀπειρείκις ἄ ἄπειρα... εἰκότως δὲ ἢ τῶν αἰοηπτῶν 
ἡμίση διαίρεσις ἐπ᾽ ἄπειρον" ὃ δὲ περιτὸν προςεθὲν τιραινε ἕκαςον κοινωνεῖ πᾶσι ἢ μετέχει πάντων" ξύρροια γδ μία,. σύμ- 
αὐτό" κωλύει ἊΝ αὐτῦ τὴν εἰς τὰ ἴσα διαίρεσνν. ὅτω Καὶ ὄν οἱ 20 πνοια μία, πάντα συμπαθέα, ες Ἱπποκράτης φησί, διὰ τὴν ἀρ- 

ἐξηγηταὶ τῷ ἀρτίῳ “ὃ ἄπειρον ἀνατιθέασι κτ' τὴν εἰς τὰ ἴσα διαί- χέγονον ἐν τοῖς νοητοῖς αὐτῶν προὔπάρχυσαν ἕνωσιν. ἰά. Ε.106. 

βεσιν, ᾧ δηλονότι ἐκ ἐπ᾽ ἀριθμῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ μεγεθῶν λαμβάνισι, λαμβάνει ἦν ὅτι πᾶν “ὃ γινόμενον ἐκ τῷ ὁμοίυ γίνε" τῦτοο34 

τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον τομήν. .. ὅλως δὲ ἐδὲ ὁ ̓Αριφοτέλης φαίνεῦ τὴν γάρ ἐςι ὃ “ἐκ τῷ τοιύτυν.. ΩΝ μώτοι κοινὴν φύσιν ὑποτίθησιν 

εἰς ἴσα ἀπιόν αἰτιασάμενος τῷ ἀπείρα. μήποτε ὃν ἐν πάση ὁ Δημόκριτος) σώματος τι: «ήμασι πᾶσι, τύτυ δὲ μόρια εἶ εἶναι 

τομὴ “ὃ ἄρτιον αἴτιόν ἐ ἐσι πάσης διαιρέσεως. ̓ ν δυνάμει δ ἡ ἐκ 25 τὰς ἀτόμως μεγέθει ἢ «ήματι διαφερύσας ἀλλήλων. αὶ μόνον 
ἐνεργείᾳ ἔχει τὰς τομὰς τὰς ἐπ᾽ ἄπειρον. διὸ ἐναπειλῆφθαί Ὁ ἄλλο ᾧὶ ἄλλο χῆμα ἔχωσιν, ἀλλ᾽ εἰσὶν αὐτῶν αἱ ἅ' μείζυς αἱ 

φησι “ὃ ἄρτιον, ᾧ παρέχειν τοῖς ὅσι τὴν ἀνέφίαν! ὃν ὃ ἐν τῷ δὲ ἐλάττυς. ῬΆΐΙορ. ἃ ρ. 14. 
ϑωμανθθδῇ παντὶ τῶν αἰολητῶν ἕκαςον ψβ τὴν ὕλην καὶ Ὺ ὃ ὑπο- (ὁ Δημόκριτοῦ) ὃ σὲ κοινὸν σῶμα ὁ τῶν ἀτόμων ἕν πάντως 235 

κείμενον διαιρετόν ἐ ἐσι, ἡ ταύτη ετῆν τε ἢ ἄπειρον, τὶ δὲ ὃ εἶναι ἔλεγε, τὴν διαφορὰν αὐτῶν κ᾿ μέγεθος καὶ ᾧ χῆμα τιθείς, ἀλλ ἴὰ 

τόδε τι ὥριςαί τε ἢ ἀδιαίρετόν ἐ ἐσὶ ἡ ταύτη περιττόν. πὼς δὲ 30 κτ' “ἃ ὑποκείμενον σῶμα. ϑίπι!. ἔ, 106 ὁ. 

τῷ “ὃν περιττὸν ἀριθμὸν εἰδοποιὸν ὦ περατωτικχὸν εἶναι, ὃν δὲ ἄρτιον τῶτον “ὃν λόγον οἷον) παραλογισμὸν εἶναι, νομίσαντες “ὃν 203. 
ὑλικὸν ᾧὶ ἀπειροειδῇ, οἱ Τιυθαγόρειοι ποιῶν “ὁ συμβαῖνον ἐπὶ τῆς ᾿Αριςοτέλη λέγειν ὡς εἰ ἔχει ἀρχὴν “ὃ ἄπειρον, ἡ δὲ ἀρχὴ ἡ κ᾽ Τ᾿ 
τῶν ἀριθμῶν προμέσεως" οἱ (ἃ γ) περισσοὶ προςιθέμενοι ἑξῆς τῷ μέγεθος ἢ πέρας ἐςίν, ἔχοι ἂν ἢ πέρας, ὥςε ὠκ ἄπειρον ἀλλὰ 
τετρωγώνῳ ὠριθμῷ φυλάσσυσιν αὐὸν τετράγωνον ἢ ἰσάκις ἴσον, ὃ πεπερασμένον ἔξαι. ἡ γίνεα)αί φασι τὴν παραγωγὴν παρὰ τὴν 
δὲ ἄρτως πρυτιθεμος ἀεὶ τ τετραγώνῳ ἐναλλάσσει “ὃ εἶδος 35 τῆς ἀρχῆς ἐμεσυβίον. .. ἐκεῖνα ἦν μᾶδον καλῶς ὑπὸ τῷ 

ἑτερομήκη ποιῶν; ἄλλοτε κατ᾽ ἄλλην πλευρὰν παρηυξημένον. .. ᾿Αλεξάνδρυ λέγεϊ,, ὅτι καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον ἀρχῆς ἂν ὑποτεθὴ 
Ὑώμονες ὧν αὶ οἱ περιττοὶ ἀριθμοὶ λέγον), ὅτι προςιθέμενοι τοῖς ἐξ ἀρχῆς Ὑενόμμενον ὃ ὲ ἄπειρον, πάντως πέρας ἔχει “ὃ χ᾽ ἢ μέγε- 
ἤδη ὅι ἦσι τετραγώνοις ποιῶσιν ἀεὶ “ὃ Ττετροίγωνον.. .ν. καλῶς δὲ θοὸς, ὥςε μὴ ἄπειρον εἶναι. ἰά, ἰδ. ς, ῬΜΙορ. ἀν. 16. 

ὅτως ἐπέβαλε τ ἐξηγήσει ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὅ ὅτι “ὁ αὶ “περιτιθεμέ- εἴτε δ γέγονε ποτέ, ἀρχὴν ἔσχεν τὴν »τ' μέγεθος" καὶ δ) ἀύρδα 

νων τῶν γνωμόνων" τὴ κὶ τὸς περιττὸς ἀρθμὸς αηματογρα- 40 ἀθρόον ἐφαΐνη καθάπερ τὰ ἀλλοιέμενα. εἴτε φθαρήσεξ) ποτέ, πέ- δ 

φίαν ἐνδείινυῦ, “ὁ δὲ “ὦ χωρίς" ἡ ἀριθμητικὴν προχήκην χωρὶς ρας ἕξει τι κ᾽ μέγεθος, εἰς ὃ ἡ φθορὰ ἀπολήξει. ὙΠεαιΐεξ, 
περιθέσεως Χηματικῆς γινομένην ἐπὶ τῶν ἀρτίων" ἢ γὅ ἔθος ἐπὶ ἢ. 32 ὃ. 
τοῖς Πυθαγορείοις ,ηματογραφεῖν. 1ὰ, ἢ, 105. τοιῶῦτον ᾿Αναξίμανδρος ὰ μεταξὺ πυρὸς ἡ ἀέρος ἄπειρονζιδι 

223. “ὁ δὲ αὶ χωρίς" ἐμοὶ δοκεῖ τῶτο λέγειν, ὅτι χωρὶς περιτι-, ἀρχὴν ἐτίθει. ἡ ὑδὲν ἄτοπον, εἰ θεῖον ἐκάλει, μᾶλλον δὲ ἀναγ- ἶτ 
1Ὲ θεμένων τῶν περιττῶν Ὑνωμόνων ἐν τοῖς τετραγώνοις ἢ χωρὶς τῶν 45 καῖον" ἐκ τύτυ ΜΝ ἐδείκνυτο “ὃν θεὸν ὑπὲρ αὐὸ εἶναι" θεῖον ἢ) ὃ 

ἀρτίων γνωμόνων ἐν τοῖς ἑτερομήκεσιν, ὁτὲ ΑΙ ἄλλο ἀεὶ γίνεῦ τῷ θεῶ μετέχον ἐσίν. ὁ δὲ λόγος τοῖς τουΐτοις περὶ τῶν φυσικῶν 
ἤγων ἑτερόμηριες, ὁτὲ δὲ ὃ αὐτό͵ ἤγων τετράγωνον. ἸΞιμπλί- ἀρχῶν ἐγίνετο, ὥσπερ ᾧ τῷ ̓ Αριςοτέλει ἐν ταύτη τῇ πρωγμα- 
κιος δὲ ὅτω τῦτο λέγει, ὅτι ἢ ἐν χηματογραφίᾳ τοιαύτη περιτι- τείᾳ, ἀλλ᾽ ἐχὶ περὶ τῶν ὑπὲρ φύσιν. εἰ δὲ ᾧ περιέχειν ἔλεγον ἢ 
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κυβερνᾶν, ὁδὲν θαυμαςόν" ὁ περιέχειν ὑπάρχει τῷ ὑλικῷ “ἄλλως δὲ ἃ διέξοδον ἔχον" διέξοδον ἔχει ἀτελεύτητον ὁ 
αἰτίῳ ὡς διὰ πάντων χωρῶντι, ᾿ δὲ κυβερνᾶν ὡς κτ' τὴν ἐπιτη- δακτύλιος ὁ μὴ ἔχων σφενδόνην. μόγις δ᾽ ἔχει διέξοδον, ὡς ὃ 
δειότητα αὐτῶ τῶν ὠπ᾽ αὐτῶ γινομένων. δ πρὶ. ἢ, 107. “ λαβύρινθος παρὰ Κρησὶ ἡ παρὰ Λακεδαιμονίοις ὁ κεάδας δεσμω- 

2352 πρώτην τῆς ἀπειρίας ἔννοιαν τίθησι τὴν ἐκ τῷ χρόνυ, ἀπείρῳ τήρια τοῖς κατακρίτοις δυσδιέξοδα." ὅτι γὃ εἶχεν ἔξοδον μόγις, ἐδή- 
15. τῷ ὄντι τυγχάνοντος" εἰ γδ μή ἐςιν ἄπειρος ὁ χρόνος, ἦν ὅτε ἐκ 5 λωσεν ἡ ἀλώπηξ “ὃν Μεσσήνιον ᾿Αριςομένη δηεξοδεύσασα. εοἅ. 

ἦν χρόνος, ΠΝ ἕςαι ὅτε ὕκ σαι, ὥςτε ἢ ὅτε ὑκ ἔςι χρόνος, ἔξι Ἀερ. 1947. ; 
Χρόνος" ἀεὶ ὗν ἐξὶ χρόνος, ἄπειρος ἄρα ὁ χρόνος. δευτέρα δὲ ἐπειδὴ ἐπὶ ἅ τῶν ἀριθμῶν κτ' πρόϑεσιν μόνως ἐςὶ “ὃ ἄπειρον 20. 
πίςις τῷ εἶναι ἢ ἄπειρον ἐκ τῆς ἐν τοῖς μεγέθεσι διαιρέσεως, ἢ ἢ ὡς (ἡ δ διαίρεσις εἰς μονάδα, ἱςαμώνη ὀκέτι ἐπ᾿ ἄπειρον προχωρεῖ), 1. 

Εὔδημός φησιν ἐν τοῖς συνεχέσι. ἰὰ. ἔ. 107 ὁ. ἐπὶ δὲ τῶν μεγεθῶν καὶ ὴ διαίρεσιν, ὅ ὅταν πᾶν ὃ ὃ λαμβανόμενον 
23) τύτῳ τῷ λόγῳ ὡς μάλιςα, ὡς φησιν ὁ ᾿Αλέξανδρος, οἱ 10 τέμνη, ἢ κτ' πρόσλεσιν δά, ὅταν καὶ τέμνηῦ ἐπ᾽ ἄπειρον καὶ κ᾿ τὰ 
20. περὶ Ἐπίκυρον πιςεύοντες ἄπειρον ἔλεγον εἶναι “ὁ πᾶν, διότι πᾶν ὃ ᾿σόνεις εἰ προςιθεῖτο, διὰ τῦτο εἶπεν “ἢ ἢφ' πρόσγεσιν ἢ γτ' διαί- 

πεπερασμένον παρά τι περαινόμενον ἔξωθέν τι ἔχει. ὁ δὲ ̓ Αριςο- ρεσιν ἢ ἀμφοτέρως." ὅτω δὲ ἢ ὁ χρόνος ᾧ πρου)έσει ἄπειρος, ὁ 
τέλης ὡς ἀρχαιοτέρω μέμνηἢ τῷ λόγυ. ἰάὰ. 10. μέλλων, ἀφαιρέσει ὁ ὁ παρεληλυθώς. ϑἰωρ!ὶ. ἔ. 108 ὃ, 

235 ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐπίνοια ψ τὰ πράγματα δοκεῖ γίνε, οἰόμεθα πρότερα ' ἦν περὶ τὸ Γ᾿ ἀπείρυ προβλήματα, εἰ ἔςιν ἢ μὴ ἔςι, 2044 

25. τὰ πρώγματα ὅτως ἔχειν ὡς φανταζόμεθα. “ὃ αὐὸ δὲ πάχομεν 15 ᾧ ὕτω πότερον ὁσία ἐςξὶν ἢ συμβεβιράς. αὐὸὺς δὲ εὐθὺς ἀρξά- ὃ 
ἢ περὶ “ὃ ἔξω τῷ ὠρανῦ" ἀεὶ γδ τῶ ληφθώτος ἔξω τι ἐπινοῦμεν, μενος τῆς ζητήσεως ζητεῖ πρότερον εἰ ὑσία ἣ συμβεβηκὸς τῦτο, 

ἢ ὅτως ἄπειρον δοκεῖ ὃ ἔξω. ὶ εἰ Ψ' κενόν, ὡς ἐδόκει λέγειν διὰ συντομίαν ἴ ἴσως. ἰά. , 109. . 
Δημόκριτος, ἄπειροι ἂν εἶεν ἢ Ὁ οἱ κόσμοι" τί ἢ) μᾶλλον τῶ κενῶ “ἢ κῷ' συμβεβηκός" οἱ ἐξηγηταὶ. ἀντὶ τῷ συμβεβηκός εἰ ρῆοχ 20. 

ἐνταῦθα ἐνταῦθα, ξε εἴτε μεναχῦ, ὼ πανταχῦ ἂν εἶναι “ὃν λέγωσιν, ἵνα ἢ ἢ λέγων, εἰ δὲ μὴ ἐσία ἀλλὰ συμβεβηκὸς εἴη ἃ Ὁ 

σωματικὸν ὄγκον, ὥςε ᾧ αὐὸὺν ἀ ππερὶν εἶναι. ᾧ ἄλλως... Ὁ ἄπειρον, ὀκέτι ἂν εἴη σριχεῖον τῶν ὄντων ὁ ἄ; ἄπειρον, ὡς ἔλεγον Ὦ 

᾿Αρχύτας δέ, ὥς φησιν Εὔδημος, ὅ ὅτως ἦρώτα ἐν λόγον. ἐν τῷ οἱ Πυθαγόρειοι καὶ ἡ ὁ Πλάτων ἢ ἔτι μᾶλλον οἱ Φυσικοί... μήποτε 
ἐχάτῳ ἤ ἤχων τῷ ἀπλανεῖ ἐρανῶ γενόμενος πότερον ἐκτείναιμι ἂν ὃὲ ὃ “Φ συμβεβηκός" ἐκ ἀντὶ τὸ συμβεβηκός, ἀλλὰ ὁ κυρίως 
τὴν χεῖρα ἣ τὴν ῥάβδιν εἰς ὁ ἔξω, ἢ Ἶ ἐκ ἄν; ὁ κα ἦν μὴ ἐκτείνειν εἶπεν ὃ ̓ Αριξοτέλης, ὅπω μετελθὼν ἀπὲ τῆς ὁσίας εἰς “ὃ ζητεῖν 

ἄτοπον" εἰ δὲ ἐκτείνω, ἥτοι σῶμα ἢ τόπος “ὃ ἐκὸς ἔςαι. διοίσει εἰ συμβεβνρὸς ὃ ἀπειρίν ἐ ἐσιν, ἀλλὰ μδ' ὰ δέξαι ὅ ὅτι ὑκ ἔςιν ὑσία 
δὲ ὑδα, ὡς αθησόμεθα. ἀεὶ ἦν βαδιεῖ ἢ ὃν αὐὸν τρόπον ἐπὶ “ἃ 25 καθ᾽ αὐὸ ὺ ἄπειρον, ὅτε ταὐτόν ἐς! “ὁ ἀπείρῳ κα ὺ ἀσίᾳ εἶναι, δεί- 
ἀὲ ἥμενον πέρας, καὶ ὃ ταὐὲν ἐρωτήσει, κα ὶ εἰ ἀὲ ἕτερον ἔξαι κνυσιν ὅτι ὑδὲ Ὶ συμβεβηκὸς ὑπάρχει τῷ ἀπείρῳ τὸ ὑσία εἶναι. 
ἐφ᾽ ὃ ἡ ῥάβδος, δηλονότι ἡὶ ἄπειρον. ἢ εἰ σῶμα, δθδεκῷ Δ αὶ οἷδα αὶ β ὅτι δυνατὸν ἣν ὅτως ἐξηγεϊοὺς, ὡς πρότερον εἴρη" ἢ 
προκείμενον" εἰ δὲ τόπος, ἕςι δὲ τόπος ὃ ἐν ᾧ σῶμα ἐεὶν καὶ ὁύ- ὃ πρόϊων ὲ συμβεβηκὸς ψ συμβεβηκὸς καλεῖ" ἐνάγει δέ με 
ναιτ᾽ ἂν εἶναι, ὸ δὲ δυδμαι ὡς ὃν χρὴ τιθέναι ἐπὶ τῶν ἀϊδίων, ὦ πρὸς ταύτην τὺ ἐξήγησιν ὰ ἔτι ἡ ἄλλα τινὰ τιθέναι ἐπιχειρή- 
ὅτως ἂν εἴη σῶμα ἄπειρον ὺ τέπορ. .. ὅτω κα ὅν κα ̓ λρφοτθος 80 ματα πρὸς “ὃ μὴ εἶναι ὀσίαν “ὃ ἄπειρον, εἰς δὲ “ὃ συμβεβιφιὸς με- 
ἐκ πέντε μᾶλλον εἶναι τὴν πίςιν φησὶ τῷ εἶναι “ἃ ἄπειρον, ὁ δὲ ταβέβηκεν ἐν ἷς φησὶν μὰ συμβεβηκὸς ἄρα ὑπάρχει ὺ ἄπει- 
Εὔδημος δι᾽ αἰτίας ἕξ φησιν. ἰά. ἔ, 108. ρον" (ν. 29), ᾧ ἀναιρεῖ ω ὁ ἐκᾶ τῶτο ἐκ τῷ μὴ εἶναι ἀρχήν. 

223): εἰ μηδέτερόν τις λέγοι τύτων, ἑἶναι δὲ ὅ᾽ ἴα: ἄπειρον, ἄτο- δῆλον δὲ ἢ ἐκ τῷ τῇ αὐτῇ πως ἐπιχειρήσει χρῆν, ὅτι ὑχ ἡ τῷ 
54. τὸν εὐτίδιν δοκεῖ ὁ εἶναί τι, ὅπερ μήτε ἐσία μήτε συμβεβηκός συμβεβηκότος ἐςὶν ἐνταῦθα ὑπόθεσιρ. 14. 1}. 

ἐςιν. ὃ ἄλλως δὲ ὁ ̓Αλέξανδρος ἐξηγεῖἢ “ὁ “μηδετέρως, ἐχ 35 εἰ δὲ ἄλλη φύσει ὃ ἄπειρον ἐρῶσιν συμβεβηκέναι, ὦ 
ὡς “ὃ πρὸς πᾶν συμβεβηκὸς ἀντιδιαιράμενον, ἀλλὰ πρὸς ἀ καθ᾿ ἂν εἴη φοιχεῖον τῶν ὄντων “ὃ ἄπειρον, ἀλλ᾽ ἐκείνη ἡ φύσις ἧ ἥ ὅδ 
αὐὸ φύσει τινὶ ὑπάρχον" ὡς εἰ ἔλεγεν, ἢ ἐδὲ ὡς ὑσία ὑδὲ ὡς βέβηκεν ὁ ἄπειρον. ὙΠεπιῖει, ἢ, 82 ὁ. 
καθ’ αὐὸ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ἄλλως πως συμβηβηκός. ἰὰ. οἱ (ὶ παλαιότεροι ὃ φ συμβεβηκὸς αὐὸ ὃ συμβεβηκὸς λέ- 
ἔ. 108 ὃ. Ὑάσι, Σιμαλίκος δὲ τὴν ἐσίαν φησίν" ἔςι δ κῷὶ συμβεβιρώς τι 

2,42 περὶ τὸ χῷ' πλῆθος ἀπείρυ, ὃ ὅτι κἡὶ δυνωὴν εἶναι, ἔδειξε κα ὴὶ ἐν τ0 εἶναι ὀσίαν, ὡς τὸ τὶ ἃ λευκὸν Σωκράτην εἶναι ἡ τῷ ἀπείρῳ 
1: τῷ πρώτῳ βιβλίῳ (ἐς. 6) ἐν τοῖς πρὸς ̓ Αναξαγόραν ἢ Δημόκριτον ὀἐσία. πρότερον ὧν εἰπὼν ὅτι εἰ ἔςι καθ᾽ αὐὸ ὑσία ὃ ἄπειρον, διὰ 

λόγοις, δείξει δὲ ἀκριβέξερον ἡ) ἐν τοῖς περὶ Τενέσεως ἢ Φθορῶᾷὲ τῶτο δ ᾧ χωριςὴν αὐτὴν τηνικαῦτα. ἐκάλεσε, συμβήσε ὃ δὴ ὺ τό. 
(4. 8ν. 818 « 20). ῬΆορ. ὦ ν. 8. νῦν δέ φησιν ὅτι εἰ δὲ μὴ καθ᾽ αὖὲ καὶ ὃ χωριςὴ ὀσία ἐςὶ “ὃ ἄπει- 

εν ἡ δρεπανίς νειν τῶτό ἐςιν, ὃ κεγχρίδα καλῦμεν) ἄπυν ρον ἀλλὰ ᾧ συμβεβηκὸς ὦ ὑσία,, ἀὴρ τυχὸν ἢ ὕδωρ, ἐκ ἔξαι ἃ ἄπει- 
ὁ χργεῦ, ὅτι μιιρὺς α ἡ φαύλως ἔχει τὸς πόδας. δἰπιρ!. [108 δ. 45 ρὸν φοιχεῖον τῷ πανὺς ἄπειρον ἀλλ᾽ ἦ ἀὴρ ἢ ἧ ὕδωρ. ὥσπερ ἐδ᾽ 

24. ὡςδ παρὰ Λακεδαιμονίοις ἦν κεάδας, εἰς ὃν τὺς κατακρίτυς εἰ συμβέβηκε: τῷ ἀοράτῳ φωνῇ ἐἶναι ἔςαι ὃ ἀ ἀόρατον ςοιχεῖϊον τῆς 
5: ἐνέβαλλον... ὅτι δ ἔχε μόγις (διέξοδον), ἐδήλωσεν ἡ ἀλώπηξ ἡ διαλέκτυ ἡ ἀόρατον ἀλλ᾽ ἣ φωνή, τῶν δ ἐσιῶν ὀσίαν δεῖ εἶναι 

ὃν Μεσσήνιον ᾿Αριςομένην διεξοδεύσασα. ἰὰ. ἴδ. ἢ ὃ ςοιχεῖον, καὶ ἔςιν αὔτη κρείττων ἐξήγησις" πις ἢ δὲ τῦτο 
Ζ:2 
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ἢ τὰ μὴ ταῦτα ἐπιχειρήματα ἔτι περὶ ὁ εἶναι ὑσίαν “ὁ ἄπειρον ναῦ κἀν τοῖς μαθήμασιν "εἶναι αὶ ἐν ταῖς ἰδέαις, ἥτις ἔξω τῆς 
διαλαμβάνοντα. «οἀ. Βερ. 1947. προκειμένης μεθόδυ σκέψις ἐςίν. ὙΒεπιῖοι. ἢ, 32 ὃ. 

2044 ὁμολογεῖ ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἢ τῶτο ἔτι δεικτικὸν εἶναι τῷ ὅτι ἐκ τῦτο συνεχὲς τῷ ἐδαρέρω ὑπῷ. ἔςιν ὄν Ἷ ὅλη τὰ ῥητθ 201 « 

ἐσία ἃ ἄπειρον αὐὸ καθ᾿ αὐτό. ἡ δὲ ἐπιχείρησις ἐκ τῇ μᾶλλον σύνταξις αὕτη. μα' ὃ “ εἶτερ σία “ὃ ἄπειρον ᾧ μὴ καθ᾽ ὑποκει-- Ξ: 
ὃ ἧττον. βίαι. ̓  109. 5 μέν," σύγαψον ἐφεξῆς “ὥσπερ } ἀέρος ἀὴρ μέρος, ὅτω ἢ 

Ὧ1 ἐν τύτοις “ὃ (“ἐνεργείᾳ ὄν" εἶπεν, εἰ ὅτως ὡς ἐνεργείᾳ τόδε ἄπειρον ἀπείρυ, εἶγε ἐςὶν ὁσία τις ᾧ ἀρχή. εἶτα σύναψον “ὥς « 

"τι ὅσα, αὐὸ καθ᾽ αὐὸ ὑφεςάναι δυνάμενον, ᾧ μὴ ὅτως ἔχον ὡς ἢ ἀδιαίρετον ἢ εἰς ἄπειρα διαιρετόν" πολλὰ δὲ ἃ ἄπειρα ὃ αὐὴ εἶνα ε 
τὰ σύνθετα, ἄλλο ἅ' “ἀ καθ᾽ ὑποκειμένυ ἄλλο δὲ “ὃ ὑποκείμενον ἀδύνατον." εἶτα πάλιν σύναψον “ἀμέριςον ἄρα ᾧ ἀδιαίρετον." 
ἔχοντα" ταῦτα 5 ἐχ ἁπλᾶ. ὑδὲ ὡς τὰ συμβεβηκότα τοῖς ῬΆΙ. ὦ ν. 6. 
σώμασιν" ὑδὲ ὃ ταῦτα ἀῆλᾶ, σὐνθναπεψυ μάνα τοῖς ὑπδοῖλαν 4 μρηβ)εὶς τῶν τύθαγθβκαν εὐγνωμόνως. ἐπέςησεν ὅ ὅτι ἐχεῖνοι 204 

ὑμρ᾽ ἄλλο ἡδὺ τὲ λευκὸν κα ὃ ἄλλο ὃ ἀαυλιν εἶναι. ἀλλ᾽ ὡς ἁπλῶν" δ᾿ κοινὰς ἀρχὸς ἡ ἐν νοητοῖς ὶ ἐν αἰο)ητοῖς καὶ ὃ ἐν τοῖς μέσοις τύ-- 5ε 

ὕτω δ ὃν ἀρχὴ ἂν εἴη, ὡς ἀξιῶσιν. ἢ “ὃ “ἐνεργείᾳ πρὸς ἀντι- τῶν ταῖς διανοητοῖς ὸ μαθηματοιοῖς ἔλεγον “ὃ πέρας ἡ ὃ ἄπειρον. 
διαφολὴν εἴρη τῷ δυνάμει, ἐπειδὴ δυνάμει γε ὃν δειχβήσεῦ ἃ ὡς ἑνώσεως ἢ διαιρέσεως αἴτια... ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος καθόλεε 
ἄπειρον. “ἐντελεχείᾳ" ὧν εἶπεν ἀντιτιθεὶς αὐὸ πρὸς “ὃ δυνάμει, ταύτην λέγεωχ, τὴν ζήτησίν φησι, διότι δυναὺν ταύτη χρωμένως 
ὅπερ δὲν κωλύει εἶναι διὰ “ἃ ἐπ᾽ ἄπειρον. ἀντέθηκε δὲ “ἃ ἐνερ- 15 μὴ μόνον ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἀλλὰ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζητῶν εἰ ΝΣ 
γείᾳ ὑφεςυὸς ἢ πρὸς “ὁ μόνον ἐννούμενον. τάχα δὲ “ὃ ἐνεργείᾳ ἔςιν ἐν ταῖς ἰδέαις “ὃ ἐνεργείᾳ ἄπειρον, ἢ ὡς σία ἔςαι ἢ ὡς συμ-- 
ὑφεςὼς σῶμα ἄπειρον ἢ πρὸς τὴν ὕλην ἀντέθηκεν, ἥτις ἄπειρος βεβηκός. ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ ὅτι καὶ προσήκει ταῖς ἰδέαις ἡ τοιαύτη 
μέν, ἀλλ᾽ ὑκ ἐνεργείᾳ σῶμά ἐςιν ἀλλὰ δυνάμει. δὶς δὲ τῷ ἐσίαν διαίρεσις. δίανρ!. 110. 
χρησάμενος, ἅπαξ ὦ ἥ ἐν τῷ μέγεων ὑχκ ἐνδέχεῦ ὐ θσίαν εἶναι ὃ ἄπει- πρῶτον λογοιῶς ἐπιχειρεῖ, ἡρότν πιθανῶς ἡ ἐνδόξως, ὅ3οι» 

ρον, δεύτερον δὲ ὅταν ὙΠ Ὴν ὃ ὡς ἐσίαν ἡ ἀρχήν, "Δ καὶ πρῶ- ἢ ἔτι Ἀρυύτερον πως ᾧ διαλεκτικώτερον. ἡ δ διαλεκτικὴ ἡ ̓ Ἄριςο- “- 
τον ἀντὶ τῷ φύσιν εἶπε τινὰ ὅτως ὡς ἐνεργείᾳ σαν" ὃ δ τῆς τέλυς κανή ἐς! μέθοδος περὶ πανὺς τῷ προτεθέντος ἐξ ἐνδόξων 
ἐσίας ὄνομα κοινῶς κῷ' πάντων κατηγορεῖ), καθὸ λέγομεν ὁ ὑσίαν συλλογιζομένη, εἰς αὐὸς ἀρχόμενος τῶν Τοπικῶν φησίν" ὃ 

ποσῦ ἣ ποιῶ ἢ ὅλως συμβεβνκότος- ὁ δὲ δεύτερον ἐπὶ τῆς κυ- λογικὸν ὡς κοινὸν ἀντιδιας λλειν εἴωθε τῷ οἰκείῳ ἡ “Ψ φύσιν τῷ 

ρίως ὑσίας. μήποτε δὲ κάλλιον ἐπὶ τῆς κυρίως ὀσίας ἄμφω πράγματος κα ὺ ἀποδεικτικῷ. ἰά. 18. 

ἀκύειν" εἰπὼν γ5 “ὡς ἡλται ὄν" ἐπήγαγε “ᾧ ὡς ὑσίαν" ἵνα 25 ὠ δὅτι ὃν ἐκ ἔςιν ὁδ’ ὕτω “ὃ ἄπειρον, πρότερον μέν, ὥς φησι, λο- 
δηλώσῃ πῶς ὃ ἐνεργείᾳ, εἶπε... ὺ ἄλλο δὲ τοῖς ὡς ἐσίαν ὁ γυιῶς δείκνυσι, τυτέςι πιθανῶς ἢ ἐξ ἐνδόξων. ἣ λογυιῶς φησὶν 
ἀρχὴν ὑποτιθεμένοις τ ἄπειρον ὡς ἄτοπον ἑπόμενον ὃ Εὔδημος ἀντὶ τῷ κοινοτέρως" ἐφαρμόσει γδ ἡ δεῖξις αὕτη καὶ μόνον ἐπὶ τῶν 
ἐπάγει" εἰ ἡ) ἔςι, φησί, ςοιχεῖον “ὃ ἄπειρον, ᾧὶ κινεῖταί τι ἐξ αὐτῶ, φυσικῶν σωμάτων ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν μαθηματικῶν" διὰ τῦτο ὅν 
ἔςαι ἐν τῷ γινομένῳ πεπερασμένον τι" καὶ γδ δὴ πάντα γε τὰ γι- λογικῶς φησίν. ἕπειτα ᾧ ἀναγκαςιοκώτερον ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν 
νόμενα ἕςαι ἄπειρα. συμβήσε ὅν “ὃ ἄπειρον ἐν τῷ πεπερασ- 30 πραγμάτων φύσεως. Ῥμῆορ. ἐν. 6. 
μένῳ ἐἶναι. τὰ. {. 109 ὁ. ἢ τῦτό φησιν, ὅτι ὁ ἀριθμὸς ὅ ὅ τε ἐπὶ τῶν δακτύλων καὶ Ὄ ρων 

ὅλως δὲ ἐμήχανον ὅτως εἶναι “ἃ ἄπειρον ὡς ἐνέργειαν ἡ᾽ αὐὸὲς φημὶ ὁ ἀριθμὸς ὅ τε ἐπὶ τῶν πρωγμάτων αὐτῶν λαμβανό- ὅ- 
ἐσίαν ἡ ὡς ἀρχήν, ἁπλῆν τινὰ φύσιν, αὐὸ τῦτο ἄπειρον μόνον, μενος, λέγω δὲ τῶν ἀριθμητῶν, πεπέραςαι πάντως, διότι ἀριθμη- 
δὲν ἔχυσαν ὑποκείμενον, οἵαν τὴν ψυχὴν λέγομεν ἢ “ὃν νῶν, ὡς ἐς ἑκάτερος, “ὃ δὲ ἀριθμηὸν ἐνδέχεἶ διεξελθεῖν... πρὸς δὲ ταύ- 

ταὐὲν εἶναι κτ' ὃν λόγον τό τε ἀπείρῳ εἶναι ὶ ἄπειρον. αὕτη 7) 35 τὴν τὴν ἐξήγησιν “ἃ “ἢ “ὃ ἔχον ἀριθμόν" ἀντὶ τῷ ὶ ὁ ἔχον ἀριθμόν. 
ἡ φύσις τῶν ἁπλῶν ἀκριβῶς, μηδὲ τῷ λόγῳ διηρῆον, εἰς πλείονα, ἢ ὧν τῶτό φησιν, ἢ ὅπερ ἢὶ μᾶλλον, ὅτι ὀδεὶς ἀριθμὸς χωριςὸς 

ὃ τοῖς συνθέτοις ἐδὲ ὅλως ὑπάρχει" καὶ 5 ταὐὸν λευκόν τε ᾧ τῶν ἀριθμητῶν, ἀλλὰ πᾶς ἀριθμὸς ἐν τοῖς ἀριθμητοῖς ἔχει ὃ εἶναι, 

λευκῷ εἶναι, ἀλλὰ λευκὲν μὲν σῶμα λελευκωμένον, “ὃ λευκῷ τὰ δὲ ἀριθμητὰ ἐνδέχεἢ διεξελθεῖν. ἰά. ν. 11. 
δὲ εἶναί ἐςι “ὁ χρώματι εἶναι διακριτικῷ ὄψεως. ἀλλ᾽ ὅπερ ἔφην, ἡ Καὶ ἐκ τῆς ὠσίας ἀπόδειξίς ἐςιν, ὅτι ὅτε σύνθετον ὅτε ἀπλῦνολ 

εἰ τοιαύτη φύσις “ἃ ἄπειρον ἁπλὴ ᾧ ἀσύνθετος ἄπειρος μόνον, πᾶν (0 ἐνδέχεἢ σῶμα φυσικὸν ἄπειρον εἶναι" οἰκεῖον δ τῷ φυσικῷ σω- 
αὐτῆς μέρος ἄπειρον ἔξαι... πολλὰ ὅν ἄπειρα ἔςαι “ὃ ἄπειρον, ματι “ὃ ἁπλῶν ἡ σύνθετον. λέγει ἦν ὅτι εἰ ἔςιν ὅλως ἄπειρόν τι 
εἴγε πολλὰ μέρη. εἴτε ταύτας φεύγοντες τὰς ἀπορίας ἀδιαίρε- σῶμα φυσυιόν, δεῖ αὐὲ ἣ σύνθετον εἶναι ἢ ἁπλῶν" ἡ εἰ σύνθε- 

τον αὐὸ ποιήσυσι, τῦτο ἐκεῖνο πάλιν ὑπομώνσι, σιγμὴν ὑπολαμ- τον, ἐκ πλειόνων πάντως (διὸ ἡ αὐὸς προσέθηρεεν “ἀνώγκη πλείω 
βάνειν ὃ ἄπειρον. βέλον ἥ ὄν, ὅτι λέγυσιν ἄπειρον οἱ πυθαγό- εἶναι) ἢ τῷ εἴδει διαφερόντων. ἀνάγκη δὴ τὼ πλείω ταῦτα ἣ 

ὅπως. ἃ ἄπειρον ὀσίαν εἰπεῖ, ὐ φυλάττυσι δὲ ἀλλ᾽ ἀποκλίνωσιν 45 πεπερασμένα εἶναι τ ἀριθμῷ ἣ ἄπειρα. ὑἐδὲ δ τὴῦν ΤΡΕΙ͂ΣΕ ὰ 

εἰς “ὃ συμβεβηκὸς αὐὸ λέγειν. ὃ γ) ἄρτιον ἄπειρον λέγωσιν... τμῆμα, ὡς οἴεῦ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὡς δεδειχως αὐὸ ἡ δείξων, 

ἀλλὰ τ καὶ εἰ τοιῶτόν ἐςιν ἄπειρον ζητεῖν, ὠδὲν διαφέρει τῷ ζητεῖν ἀλλὰ ἢ αὐὸὲς ἐλέγξει ἐν οἷς φησὶν “εἰ δὲ ἄπειρα, Σ ἁπλᾶ" 
εἰ νοητόν ἐςιν ἄπειρον (τοιῦτον 7) “ὁ ἄνευ ὑποχειμένα), ἡ εἰ δύ- (φ. 205 « 29)" ᾧ 79 ὅτι ἐκ ἔςιν ἣν “ἃ ςοιχεῖον ἔδειξε. ᾧ ὅλως 
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τῷ τελείν τῆς ἀποδείξεως ἕνεκεν ἢ ἁπλῶν “ὃ ἄπειρον ὑποτίθεῦ... ᾿Αναξιμάνδρῳ γάρ, ἐπειδὴ πρὸς δὲν ἐναντίωσιν ἔχει τῶν τεσσά- 
δὲ σύνθετον “ὃ ἄπειρον ἀλλ ἁπλῶν, ὅπερ ὀλίγον ὕςερον ἐλέγξει" ρων ἐκεῖνο “ὃ μεταξύ, δ᾽ ἂν εἰς ἐν τύτων μεταβάλλοι. ἰὰ. 15. 

δεῖ ,5 ἐξισαζειν ἢ ἰσοο)ενῆ εἶναι τὰ ςοιχεῖα, εἰ μέλλοι σωζεῶς. νῦν προτίθεἢ) ἁπλῶς περὶ πανὺς φυσυιῦ ὑπὸ σελήνην τέως 205 

εἰ δὲ ὁ (ἃ ἀὴρ εἰ τύχοι ἄπειρος εἴη, “ὁ δὰ πῦρ πεπερασμένον, κρα- σωματος ᾧ ἀπλῦ ᾧ συνθέτυ τὴν ἀπόδειξιν ποιήσας, εἰ ἐνδέχεἢ ἴὰ 
τηθήσεῦ “ὃ πῦρ ὑπὸ τῷ ἀέρος ἢ μεταβληθήσ εἶ εἰς αὐτόν. ϑὶπιρὶ. 5. ἢ ἐκ ἐνδέχεἢ εἶναι ἄπειρον, εἰς ὁμοιομερὲς αὐὰ ἢ ἀνομοιομερὲς 

{.110 2. διελών, ὥσπερ πρότερον εἰς ἁπλῶν ᾧ σύνθετον. ὥσπερ δὲ πρότε- 
24}: ἕν τὲ δ τῷ πρώτῳ λόγῳ (ς. 6) δέδεικἢ ὅτι ἀδύνατον ρον ἀπὸ τῆς ὀσίας ἡ ἀπὸ τῶν δυναμένων τῶν φυσικῶν ἐποίει τὰς 
11. ἄπειρα εἶναι ςοιχεῖα. δείξει δὲ ἡ ἐν τῇ περὶ Οὐρανῦ (8 ἅ) ᾧ ἐπιχειρήσεις, ὅτω νῦν ἀπὸ τῶν τόπων τῶν φυσουιῶν ποιήσεῇ τὴν 

μαλιςα ἐν τῇ περὶ Τενέσεως ᾧ Φθορᾶς (1 8). ῬΆΙορ. ἐ ρ.7. ἐπίβλεψιν. ποιεῖ δὲ νῦν “ὃν λόγον περὶ τῷ ἐν γενέσει ἢ φθορᾷ, 
Δ δ᾽ γε πρὸς τῶτον “ν λόγον ἴσως ἂν τις ὑπολαΐβοι, πρότερον 10 ὅτι τοιῶτο σῶμα ἄπειρον ἐκ ἔςι δεικνύς" περὶ γδ τῷ θείν ἢ κυ- 
17. διαλύομεν. φαίη ἡ) ἄν τις ὡς ὀδὲν κωλύει ἃ ἄπειρον σῶμα τῷ κλοφορητοω ἐν τοῖς περὶ Οὐρανῦ (4 ὅ 7) δείξει ὅτι μὴ ἄπειρον... 

Εἰ ὄγκῳ μέγιςον εἶναι, τῇ δυνάμει δὲ ἔλαττον τῶν πεπερασμέ- παραιτησόμεθα “ἐν ̓ Αλέξανδρον ἐνταῦθα τα ἁπλῦν ἢ “ὃ ὁμοειδὲς 
νων, ἐπεὶ ᾧ ἀέρος ὄγκον εἰ πολλῷ πλείονα λάβοις, πυρὸς δὲ “ὃ σύνϑετον ᾧ ἀνομοειδὲς εἰς ταὐὸν τιθέντα, αὶ λέγοντα ὅτι καὶ νῦν 

ἐλάττω, ἥ γε δύναμις ἡ τ πυρὸς ἔςαι πολλῷ πλείων, καίτοι κ' ὕτω διεῖλεν ὡς διεῖλεν ἤδη, ὅτε εἰς ἁπλῶν ᾧ σύνθετον ἐποιεῖτο 

οὸν ὄγκον ὄντος ἐλάττονος. ἀλλὰ τῦτο, ὅταν ὶ ἀμφότερα ἦ πε- 15 τὴν διαίρεσιν. ἐπὶ τύτοις ἦν τοῖς λήμμασι διείκνυσιν ὅτι ὑκ ἔςι 
περασμένα τὰ σώματα, γένοιτο ἂν ἀληθές, ὅταν δὲ ὃ αὶ ὃ δὸὰ σῶμα φυσικόν, ὅτε ὁμοιομερὲς ἥτοι ὁμοειδές ὅτε ἀνομοιομερὲς 
μή, λόγον ἐκ ἔχει. πῶς; ὅτι κἂν πολὺ τῷ πυρὸς ἰσομεγέθης ὁ ἤτοι ἀνομοειδές, ἄπειρον. δτωρὶ. ἔ, 111 ὁ. 
ἀὴρ ἀδενέξερος ἧ, παραύξοντείς τε αὐτὸς εἰς “ὁ πολλαπλάσιον ὶ εἰ δὶ πεπερασμένα τῷ ἀριθμῷ, τῦ ὅλυ κτ' μέγεθος ἀπείρει 205 
μέγεθος ἕξαι ποτὲ ἀντανισῶσαι τὴν δύναμιν, εἰ δὲ τῶτο, ἢ ὄντος, ἀνάγκη πάλιν ἕν ἢ πλείω ἄπειρα εἶναι. εἰ γὲ πάντα πεπε- 2. 
μείζω ποιῆσαι, ἐνώσης γε ἡμῖν τῆς παραυξήσεως, ἢ εἴγε μηδέ- Ὧ ρασμένα, ἡ “ὃ ὅλον ἔςαι πεπερασμένον ἢ ὑκ ἄπειρον" εἰ δὲ ἔςι τι 
ποτε ὑπολείποι, ᾧ ἀπείρῳ μείζω. τί ἦν ἐνταῦθα ὠφελεῖ, εἰ ὃ ἄπειρον, ἥξει πάλιν ὁ πρότερον ῥηθεὶς λόγος, ὅτι διιφθαρήσε 
ἴσον πυρὸς τῷ ἴσα ἀέρος ἰσχυρότερον; ὙΠΒεπιῖεὶ. ἢ, 88. τἄλλα ὑπὸ τῷ ἀπείρυ, ᾧ κῷ “ἃ εἶδος ἢ καὶ ὃν τόπον ὑποκειμένε 

2.4 ἤτοι 5 ἦν τι τῶν ςοιχείων ἐςίν, οἷον ἀὴρ ὕδωρ ἢ πῦρ, ἢ διαφέρειν. ἰά. ἔ, 112. ' 
ὯΔ τις ἑτέρα φύσις, ὡς ̓ Αναξίμανδρος οἴεῦ)" ὅτος δ ἦλθεν ἐπὶ τὴν ὅτι Κὶ ἡ πρόληψις ἀληθὴς ὶ εἰσὶν οἱ τόποι πεπερασμένοι, 2055 

ὑπόνοιαν ταύτην, ἐξορίσαι τῶν ςοιχείων “ὃ ἄπειρον, ὅπως μὴ ἑνὸς 25 δῆλον ἐκ τῶν τοπικῶν ἀντιθέσεων" αἱ γδ διαφοραὶ τῶν τόπων ἕξ τὰ 
ὄντος ἀπείρν τὰ λοιπὰ φθείρη αὐτῷ ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ἀπείρῳ εἰσι, “ἃ ἄνω ᾧ κάτω, δεξιὰ ᾧὶ ἀριςερα, ἔμπροολδεν ἢ ὄπιογεν, ὦ 
δυνάμεως, ἐπειδὴ ἐν τοῖς ςοιχείοις εἴη πρὸς ἄλληλα ἐναντίω- παρὰ ταῦτα ἀκ ἔςο... “ἃ δὲ “ἡ ἔςαι ἄπειρα τὰ ςοιχεῖα" δύ- 
σις. ἰἀ. 18. να ἢ ὦ ἢ ὡς ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως εἰρῆν, ἢ ἐπάγεῦ “ὃ “εἰ δὲ τῦτο 

24) ὡἧς ἐν ὑποθέσει ψυχρὸν εἶπε ὃν ἀέρα" δείκνυσι δ αὐὸς ἐξ ἀδύνατον" ἡ εἴη ἂν ςοιχεῖα λέγων τὰ ἁπλᾶ ᾧ ὁμοιομερῆ τὸ 
( τῇ περὶ Τενέσεως (2 8) ὅτι θερμός ἐςιν. ῬΆΪ. 1 ρ.12. 80 ἀπείρυ ἀνομαομερῦς μέρη. δύνα) μέντοι ἢ ὡς ἑπόμενον ἄτο- 

2042 ἀλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις ὅτι ᾧ κατ᾽ αὐὸὲν ἐξ ὕλης ᾧ εἴϑυς ἐξὶ ὃ πον τῇ ὑποθέσει ᾧ αὐὸ λέγεον," ἐπειδ δ “ὁ ἀνομοιομερὲς ἄπει- 
35. σύνθετον, ὥςε ἢ τὴν ἀνάλυσιν εἰς ταῦτα γίνεως, ᾧ ὅμως ἐδέ- ρον σύγκει ἐξ ἁπλῶν ἀπείρων τᾷ «ἴδει » τὴν ὑπόθεσιν, ςοι- 

ποτε φαίνεῦ ἐνταῦθα γυμνὴ ἡ ὕλη, ἀλλ᾽ ὑδὲ “ἃ εἶδος καθ᾽ δαυτό... χεῖά ἐςι ταῦτα " δέδευκἢ δὲ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ (ε. 6) ὠδύ- 
ἔοικε δὲ ἢ ὁ Εὔδημος ὡς ἀπορήσας τὴν ἀπορίαν ταύτην ὅτω πως νατον ἄπειρα τῷ ἀριθμῷ εἶναι τὰ ςοιχεῖα. ἔοικα δὲ νῦν πρὸς 
λύειν... ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ ὅτι οἱ ἄλλο τι παρὰ τὰ τέσσαρα ςοι- 35 τὴν πρώτην ἐξήγησιν ἀποδεδωκέναι τῶτο. εἰ δὲ τῶτο, ἀδύνατον, 
χεῖα ταῦτα “ὃ ςοιχεῖον τῶν ὄντων λέγοντες ὡς ὕλην ἐτίθεσαν αὐὸ ὡς δηλοῖ ἡ τὸ ἀδυνάτυ αἰτία ἀπὸ τῶν τόπων ἐπαγομάνη. ἰά. 
εἰ θεωρῶντες ἐν αὐτῷ ποιότητας ἐναντίας... ᾧ τῶτο δὲ ἄξιν ἔ. 112 ὃ. 
ἐπισημήνας, κῷ' ταύτην τὴν λέξιν, ὅτι ἐν τοῖς τῶν ςοιχείων παρα- τὴν αἰτίαν τῷ μένειν ζητῶν ὑκ ἀρκεῖ τῷ μένειν. δείκνυσι2ο55 
δείγμασι ἂν Κὶ ἀέρα ψυχρὸν εἶπεν, “ἃ δὲ ὕδωρ ὑγρόν, ὅπερ ἐκ δὲ τῦτο ὅτως ἔχον ὶ ἐπὶ τὸ κτ' τὴν γῆν παραδείγματος" κἂν δ 
εἴωθε" ὃν δ ἀέρα ὑγρὸν καλεῖ ὡς μᾶλλον ἔχοντα “ὃ τῷ ὑγρῦ 40 ἄπειρόν τις αὐτὴν ὑπόθη), ἵνα μὴ διὰ τῶτο νομίση τι συμβαίνειν, 
ἴδιον “ὃ τῷ ἰδίῳ Κα ὅρῳ δυσόριςον ἀλλοτρίῳ δὲ εὐόριςον. εἰ μὴ ἀλλὶ οἷον ἔμενεν ἂν ἡ ἐς ήριζεν ἑαυτήν. "ὁ διὰ τῦτο ἔμενεν, 
ἄρα ᾧ ἐνταῦθα ἢ κατεφρόνησεν, ὡς διαὶ μόνην ἐναντίωσιν χρω- ὅτι ὑκ εἶχέ πω ἐνεχθῆναι ὡς ἄπειρος, ἐδὲ ὅτι ςηρίζει ἑαυτήν, ἀλλ᾽ 
μένος τῷ παραδείγματι, ἢ γραφικὸν συνέβη πταῖσμα. ϑὶπιρί. ὅτι ὑπὸ τῆς τῷ μέσν δυνάμεως, ἐν ᾧ πέφυκεν εἶναι, ὑπὸ ταύτης 
6111. εἴργεῦ κινεῖς, .. δῆλον ὅτι ἐπὶ Ψ' τῷ ὅλν διελέγχει “ὃν λόγον 

τὰ Κα ἐκ γαίης φύντα εἰς γέαν, φησὶ ἡ ἡ τραγῳδία, τὰ 45 ὡς μὴ φυσικὴν αἰτίαν τῆς μονῆς ἀποδιδόντα, ἐπὶ δὲ τῶν μερῶν 
δὲ ἀπὸ αἰθερίω βλαςόντα γονῆς εἰς αἰθέρα. ἸὙπεπιῖεε, ἢ. 38 ὁ. ὡς τῇ ῥηθείση αἰτίᾳ ἀδυνατυ τινὸς ἑπομένυ, τῶ μηδὲν τῶν φυσι- 

2056 ὁ 5 ὅτος (ὁ Ἡρακλειτος) ἁλίσκεῦ τῷ αὐτῷ λόγῳ τὰς κῶν κινίῶχ, ὅτω Καὶ ὃν πρὸς “ὃ φαινόμενον τῆς ̓ Αναξαγόρυ ὀδξης 
Ἂν τῆς γενέσεως ὑποθέσεις προϊέμενος, ὥσπερ γε ἢ ̓Αναξίμανδρος. ὑπήντησεν ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἰὰ, , 113. 
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ὰ κυφότητα, ἣ ἄνω ἢ κάτω εἶναι, ἔδειξε διὰ τῦ εἰπεῖν 

205 ̓ν 

πρὸ 

ὥδ4 

᾿ ᾿ δὲ ποιὸν πρὸς οὶ οἷον, “ὃ δὲ ποσὸν πρὸς “ὃ ὅσον, “ὃ δὲ πῦ πρὸς “ὃ ἐνεργείῳ λέγομεν, ὅ ὅταν ἧἥ. διττὸν ἄρα ἢ ὃ δυνάμει, ὃν 

366 

ἃ ςηρίζειν ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐπερείδεονς, βιαίων μονῆς αἰτία μᾶλ- 
λον ἣ τῆς κ' φύσιν ἐςίν" τόπυ δ ἀπορίαν ὑποδηλοὶ ἢ ὃ μὴ ἔχειν 
ὅπυ κινήσεδ, ἄδηλον δὲ εἰ παρόσης χώρας ἠρέμησεν ἂν ὥσπερ 
τὰ πεφυκότα" μεν γῶν ὁ πέφυκα διὰ τῶτο δὺ τῇ γῆ ὰὲ 

μένειν χ᾽ φύσιν ἐςίν, ἐπειδὴ αὶ τόπο , ὑπάρχοντος ὅ ὅμως καὶ κινεῖϑ, 5 
διότι πέφυκεν ἐν τῷ τὺ μῴειν" ὥςε εἰ καθ᾽ ὑπόθεσιν ἄ ᾿ἀπέιρος 
ἦν, ἐν τῷ μέσῳ κειμένη ὡς νῦν ἔχει, ἐὶ διότι ἄπειρος ἦν ἢ ἐςήρι- 

ζεν ἐν ἑαυτῆ, ἔμενεν, ἀλλ᾽ ὅτι μένειν ἐν τῷ ἡξῳ βάρος ἔχασα 

ἐπεφύκει. χεκτέον ὃν τὸ ἃ ἃ ἄπειρον μένειν αἰτίαν φυσικήν. ΤΒε- 

ποΐει. ἢ. 85. 
ἐνταῦθα ἢ ἦν δείκνυσιν ὅτι ἐκ ἐτν κατ᾽ εὐθεῖαν κίνησις 

Ἴ ἄπειρος, ἐν δὲ τῇ περὶ Οὐρανῦ (1 ὅ 7) ὅτι ἐδὲ κυκλοφορικὴν 
κίνησιν ἄπειρον ἕϊναι ἐνδέχεῦ. ῬΆΠΟρ. πὶ ῥ. 8. 

ὅτι δὲ εἰ ἄπειρόν τι ἐςὶ σῶμα, ἀδύνατον αὐὸ βάρος ἔχειν ἢ 

δὲ ἢ πᾶν ὁποτερονῶν ἢ “ὁ ἥμισυ ἑκάτερον πεπονθέναι." τύτων δὲ 
δυοῖν ὄντοιν, τῷ ἵ' ἅπαν ὁποτερονῶν πεπονθέναι ἐκ ἐπήγαγε “ὃ ἐπό- 
μένον ἄτοπον ὡς ἐναργές" εἰ ἢ) ἅπαν ἢ ἄνω ἢ κάτω, ἐπειδὴ ἑκαῖ- 
τερον τύτων πεπέραςαι, εἴπερ ἄνω μέν ἐςι “ὃ πρὸς τῷ ἐχάτῳ 

ΕΙΣ ΤΟ Γ ΤῊΣ 

τῶτο δὲ ἢ ἄνω ἢ κάτω. κάλλιον ὅν ἴσως, εἴπερ βαρυτονεῖν χρὴ “ἃ 
ἕτερον ποσόν, ἐχὶ “ἡ πρῶτον ἀλλὰ “ἃ δεύτερον βαρυτονεῖν, “ὁ “πό- 
σον γάρ τι ἕςιν;" ἵν’ ἦ ὃ αὶ πέσον βαρυτόνως “ὁ ὡρισμένον δηλῶν. 
ἃ δὲ τὶ ἃ δίπηχυ ἡ τρίπηχν. ἰὰ, ἔ. 114. 

παραδείγματι τῷ τῷ ποσῶ κέχρη. ὁ ἢ ἦν πρότερον ποσόν 
ὀξυτόνως ἀναγνως ἕον (σημαίνει δ ὁ τῷ ποσῦ γένος), ὃ δὲ δεύτε-- 
ρον βαρυτόνως, πόσον, ὡς νόθον" σημαίφει δὲ “ὁ ὡρισμένον ποσόν, 
οἷον δίπηχυ ἢ “ὃ τρίπηχυ, ὡς αὐὸς εἶπεν. ῬΒΙΙορ. πε Ρ. 7. 

δηλονότι τῷ διαιτήσοντος χρεία ἢ δείξοντος πῶς μέν ἐφιζος. 
0 πῶς δὲ ἐκ ἔςι ὃ ἃ ἄπερον. ϑίπιρὶ. δ 114. 

εἰ τοίνυν, φησί͵ αὶ οἱ ἀνασκευάζοντες “ὃ ἄπειρον λόγοι "ὰ εἱ εἱ εἰσ αἴ- 
ὙΝΣ ἀληθεῖς, ἐάν χρήζυσι τῷ διαπήσοντος ἐ ἐναντίοις λόγοις 

ἢ δείξοντος χ᾽ τί αὶ ἀληθεῖς εἰσὶ Ψ' τί δὲ ὅ. ῬΆΠΟρ. πε Ρ. 5. 
γέγραπῇ βιβλίον αὐτῷ πρὸς τὰς ̓ Ατόμως Τραμμάς, ὃ ἐν 206. 

γέθη. δῆλον δὲ τῦτο ὶὶ ἐκ τῶν μαθημάτων. 8 πιρ!. . 114 ὁ. 

ὁλόκληρον γδ βιβλίον πρὸς ᾿Αναξαγόραν (1. Ἐϊενοκράτην) 
αὐτῷ γέγραπἢ περὶ ᾿Ατόμων Τραμμιῶν, ὅτι ἀδύνατον ἄτομα 
εἶναι μεγέθη... εἴπομεν δὲ ἢ ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ ὅτι τινὲς “ἂν 

κάτω δὲ ὃ πρὸς τῷ μέσῳ, ἔςαι “ὃ ἄπειρον σῶμα ἐν πεπερασμένῳ 20 ᾿ξενοκράτην ὑπώπτευσαν τὰς ἀτόμως εἰσηγεῖοχ, γραμμαΐς, ὦ 
τόπῳ, ὅπερ ἀδύνατον. ἔτι δὲ εἰ ἐν τῷ ἑτέρῳ τύτων “ὃ ἄπειρον, 
ὁ συναμφότερος τόπος μείζων ἴσαι τὸ ἀπείρυ, εἴγε αὐ ἴσον ἐςὶ 
τῷ ἑτέρῳ ἐν ᾧ ἐςί, τὸ δὲ ἀπείρυ μεῖζον ἀδέν ἐςιν. ϑπιρ!. 
{.118 ὃ. 

ἐδείξαμεν ὡς ψευδὴς ἡ ὑπόνοια. ῬμῆοΡ. πὶ Ῥ. 8. 

ἐνίςανταί τινες τῷ ̓Αριςοτέλει εἰς τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον τὸ μεγέ-- 
θυς τομὴν λέγοντες, εἰ ὕτως φὴς ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρέῖδᾳ ὃ μέγεθος, 

διέλοις ἂν αὐ εἰς ἀτόμως γραμμὰς ἥτοι σημεῖα. ἣν ὁδὲ διαΐί- 

πρῶτον ὶ πῶς ὁ ἄπειρον διαιρεῖ, ἔπειτα εἰ “ὸ Κὶ ἐν τῷ ἄνω 25 ρεσιν ἀξιοῖ φαίναι ὁ ̓Αριςοτέλης" ἡ 75 εἰς σημεῖα διαίρεσις ὀδὰ 
ὅϑ. 1 ἡ ἐχάτῳ, “ὁ δὲ ἐν τῷ κάτω τε΄ ᾧ μέσῳ, περανθήσεῦ ὑπὸ τῶν 

τόπων" “ὃ γ) ἔσχατον ἢ ὃ μέσον περάτων ἐςὶν ὀνόματα. ΤἈε- 
τίει, (. 84. 

ὸ αὶ φύσει εἶναι τὰς τῷ τόπυ ταύτας διαφορὰς αὐὸς ἐν 

ἣ» ̓Επυούρειον Ζηνόβιον ἀντιγεγραμμένοις. ϑίαιρί. 4.118 ὃ. 
ὁ μέντοι Εὔδημος ὁμολόγως ἔχειν φηὶ ἡ ὲ καὶ τὶ πρὸς “ὃ τάδε, 

ὅ, ἡ τὰ Κα εἶναι καθόλω τὰ δὲ καθ᾽ ἕκαςα, οἷον “ Κὶ πῶ ἐν τόπῳ, 

διαίρεσίς ἐς. διὸ καί φησιν, καὶ χαλεπὸν καταλύσαι αὐτὰς ὡς “ὃ 
παράπαν μὴ ὅσας. εοὰ. Ἀεβ. 1947. 

διχῇ δικήν “ὦ δυνάμει κτ' τὴν τὸ ἐνεργείᾳ δάυσν ἐπειδὴ 206 « 
δὺ δυνάμει πρὸς “ὃ ἐνεργείᾳ λέγε, ὁσαχῶς “ὃ ἐ ἐνεργείᾳ τοσαυ- δ: 

Ἂ5 γῇ περὶ Οὐρανῦ (ἀ 1) δείκνυσιν, ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ἐν τοῖς πρὸς 3) ταχῶς ᾧ ὁ δυνάμει ῥηθήσεῦ. “ἃ δὲ ἐνεργείᾳ ὀχῶς" ἢ δὼ ὡς ὰ 
ὑφεςὼς ὅλον τῦτο ὅπερ ἐφίν, ὦ ὥσπερ ἄνθρωπος ἢ ἣ οἰκία, ἣ ὡς ὃ ἐν 
τῷ γίνεοχ, “ὁ εἶναι ἔχω, ὡς ὁ ἀγὼν καὶ 5 ἡ ἡμέρα" ἢ δ ἡ ταῦτα 

εἰκότως 
ἄρα ἐν τῷ δυνάμει λέγεῦ εἶναι ὃ ἄπειρον ἢ ὁκ ἐν τῷ ἐνεργείᾳ " 

α δὲ δ᾽ ᾿Αθήνησιν, ὁ μέντοι ᾿Αριςοτέλης ἔοικε “ὃ πῶ ἀντὶ τῷ καθ᾽ 35 “ὃ καὶ γ5 μεριϑὲν ὥριςαι ἀεί, ὥς φησιν Εὔδημος, ἡ ἐκ ἔςιν ἄπει- 
ἕκαςον λαμβάνειν. ᾧ ἄμεινον οἶμαι ᾧ ὃ ἐν τῷ "εἰ ἦν μηδὲ πο- ρον" πεπερασμένον γδ πεπερασμένῳ προςίθε), ἡ δὲ διαίρεσις ὀχ, 
σόν" καὶ ὃ ἐν τῷ “ποσὸν γάρ τι ἐςίν" ἑκάτερον ποσόν ὀξύνειν, ὑπολείπει" ὃ 7) γένοιτ᾽ ἂν ἐχ ὥριςαι, ἃ δὲ ἀόριςον ποσὸν ἄπειρον: 
μὴ βαρύνειν “ἃ “εἰ ἦν μηδὲ πόσον," ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος βύλεῦ" ὃ ἐντεῦθεν δὲ ἔοικε ᾧ Πλάτων “ὃ μέγα ἢ “ὃ μικρὸν ἄπειρον λέγειν, 
δ ὡρισμένον, ὅπερ “ὁ βαρύτονον δηλοῖ, ἐπὶ τῷ “πόσον γάρ τι 
ἀκυφέον" ὸ δ τὶ προσκείμενον ὺ ὡρισμένον δηλοῖ. δυναὸν δὲ ὦ 40 

ὅτι ἐφ᾽ ἑκάτερόν ἐςιν ἡ ἀπειρία δυνάμει. δἰπιρί. [114 ὃ. 
ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πρὸς “ν λόγον, πῶς φησὶν ἀεὶ “ὃ λαμ 206. 

“ἀδύνατον (5 ταύτη δείξει τῇ πραγμάτεις ὅτι ἐκ ἐξ ἀμερῶν σύγκειἢ τὰ με-- τ᾽ 

» ἂν ᾿Αλέξανδρον ἀκύειν. εἰ ὧν μηδὲ ὡρισμένον. ποσὸν δύνα ἢ βανέμενον τὸ ἀπείραυ μόριον πεπερασμένον ἐςίν. ἐπὶ μὰ ᾿ δ. 
εἶναι “ὦ ἃ ἄπειρον, διότι μερικόν τι “ὃ ἄπειρον γίνε; ὕτως, οἷον δί- ἀριθμῶ ᾧ τῆς διαιρέσεως τῶν μεγεθῶν ἀρχομένων ἀπὸ μονάδος 
πηχυ: ἣ τρίπηχυ, ἐδὰ ἐν τόπῳ δύνα εἶναι, ὅτι ἕν τινι τόπῳ ἔςαι, ἀληθὴς ὁ λόγος" ἀεὶ δ πεπερασμέναι ἢ αἱ τομαὶ τὸ μεγέθως ἢ 
οἷον ἄνω ἢ κάτω ἢ ἄλλη τινὶ διασάσει τοπιεῆ, ἐξ ὀσῶν τῶν τοπι- αἱ μονάδες τῇ ἀριθμῶ" ἐπὶ δὲ τῷ χρόνω αὶ τῶν ἀνθρώπων ἀκέτι" 
κῶν διαφάσεων" ἐν τύτων δέ τινι εἶναι κα δκϑ, διότι πέρας ἐςὶν 46 εἰ δ ἀΐδιος ὁ κόσμος, ὁ πᾶν μόριον ὅτε τῆς ἀπειρίας τὸ ὃ χρόνα 

ἑκαςη. ὅτω δὲ εἶπε ᾧ ὃ “ἀλλὰ μὴν τέγε πῦ ἐν τόπῳ ἢ “ὁ ἐν ὅτε τῷ ἀριθμῦ τῶν ἀνθρώπων λαμβανόμενον πεπερασμένον ἐςίν. ... 
τόπῳ πῶ" ὁ “πῶ ἀντὶ τὸ ἕν τινι τόπῳ εἰπών, οἷον ἄνω ἢ ξ κάτω, ἢ τοίνυν ἐκ ἄναρχος ὁ κόσμος, ἵνα μὴ ἄπειρος ἦ ἐπὶ θάτερον ὁ 
ὡς ἐδήλωσε μετ᾽ ὀλίγον εἰπὼν ὅτω “ᾧ ὃ ἐν τῷ τόπῳ ὅτι πὸ." χρόνος ἢ ὁ τῶν ἀνθρώπων ἀριθμός, ἣ ἕξεςι λαμβάνειν ἡμῖν τὸ 
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ἐπείρυ μόριόν τι ἡ αὐὴ ἄπειρον, ἢ κατ᾽ ἀριθμὸν ἢ κτ' τὴν διαίρεσιν λόγον ἐν τῇ τομῇ, ὁ “ὃ ἴσον δὲ μέγεθος, ᾧ μόνως ὕτως ἡ διαίρε- 
τῶν μεγεθῶν. ῬΆΙορ. πε Ρ. 9. σις ἐχ ὑπολείψει. ὅτω δὲ δὲ ἡ πρόϑεσις, ᾧ ὃ ἄπειρον ἔς! Κ 

26. δοκεῖ δίς πως τὰ αὐτὰ λέγενχ, ἀπὸ τῷ “ἔτι ἐ ὦ εἶναι πλεο- ἐν ἀμφοτέροις δυνάμει. ὙΜεποίει, 84 ὁ. 
3. γαχῶς λέγε" τῶν κυ τῶν πάλιν ἐπαγομένων ἢ ἐπ᾿ αὐτῇ, αὐτῆς λέξεως διαφέρει ἀλλήλων, ὅτι ἐπὶ βὶ τῷ κτ' δικίρεσιν πανὺς τῷ λη- 2066 

τῶν πλειόνων. ἀλλ᾽ εἰ (ἃ ὡς ὸ πολλὰ τῶν ἐπηράφων ἢ ἔχει, ᾧ ὁ 5 φϑότο μεγέθες ἔςνν ἔλαττον Ψῃ.» λαβέ, ἐπὶ δὲ τῷ χῷ' πρό- 
᾿Αλέξανδρος ἢ ταύτην ἴ τὴν γραφήν, μ᾽ ὃ “ὁ ὃ ὸ λαμβανόμενον ἁλεσιν ὶ πανὸς μεγέθος ἔς: τι μεῖζον λαβεῖν" καὶ ἢ) πανὺς με- 

ἀεὶ «πεπερασμένον εἶναι" συνῆπῇ “ὃ “ἀλλ᾽ ἀεί γε ἕτερον ἕτερον, γέθυς ἔςι τι ἐκτός, εἴπερ ὁ κόσμος πεπέρανἢ ᾧ δέν ἐξιν ἐκτὸς 
αὶ “ὃ προσεχὲς ἀλλὰ ὃ χατωτέρω, γενομένων μεταξὺ πάντων αὐτῷ, ὡς δέδεικἢ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς περὶ Οὐρανῶ, ἀλλ᾽ ἐκείνυ τῷ 
ἐξηρημένων, ἁπλῶς ἂν εἴη ἢ σαφὴς ὁ ἐ λόγος. εἰ δὲ πρόσκειἢ “ὃ μεγέθυς ἔςι τι ἐκτός, ὃ τεμνόμενον ἐπὶ θάτερα ὑπὸ τῶν τῷ ἑτέρυ 

“ἔτι “ὃ εἶναι πλεοναχῶς λέγε" ἢ τὰ ἑξῆς, μήποτε “ὃ “ἔτι" ὑκ 10 τμημάτων ηὐξάνετο, “ὃ μώτοι κ πρόολεσιν ὑπερβάλλειν ἀεὶ 
ἄλλης ἐςὶν ἐπιχειρήσεως δηλωτικόν, ἀλλὰ σαφεςέραν τῆς αὐτῆς πανὺς τῷ ληφθότος ἐδὲ δυνάμει ἔςιν, ὥσπερ ἦν ἐπὶ τῆς ἑτέρας 

ἔκθεσιν ποιεῖ, ὅπερ ὁ πάνυ τῷ ̓ Αριςοτέλει συνείθιςαι, βραχυλο- προολέσεως καὶ ἢ τῆς διαιρέσεως. δορὶ, (. 116. 
ίαν τιμῶντι. εἰ μὴ ἄρα τὴν αἰτίαν τῷ ὠπείρε προσείς, “ὃ ἐν τῷ πάνυ μέλει τῷ ̓Αριςοτέλει, εἰ δυνατόν, ἡ κὸ ὃ φαινόμενον Ὧ6» 
υίνεοχ, “ὃ. εἶναι ἔχειν, συνυφαίνει τὰ ἐφεξῆς. δίπιρ!. 115. συμφώνως τοῖς κλεινοῖς ἀνδράσι τὸς ἑαυτῷ λῴγυς ἐπιδεικνύναι, εἰ 

ἔτι “ὃ εἶναι πλεοναχῶς λέγε, ὥςε ὃ ἄπειριν ὁ δεῖ λαμβά- 15 δὲ τῶτο μὴ δυνατόν, ταῖς ἐννοίαις γῦν τῶν παλαιῶν ὁμολογῦντας 

νειν ὡς τόδε τι... ἐντεῦθεν μέχρι τῷ “ἀλλὰ εἴγε ἕτερον ἢ ἔτε- αὐτὸς ἀποδιδόναι. “ἐν γῶν Πλάτωνα φησιν ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐν- 
ρον" ἐκ ἕςιν ἐν τοῖς ἀχριβεςέροις τῶν ἀντιγράφων" τὰ αὐτὰ . νοιῶν κινηθώτα ποτὲ β' ἀόριξον δυάδα ποιῆσαι “ὃ ἄπειρον, αἰνιτ- 

γάρ εἰσι τοῖς εἰρημένοις ἀπ’ τως. πεβῤῇβαπτέον ἦν αὐτά. τόμενον “ὃ ἀορίξως ᾧ ἐπ᾽ ἄπειριν προδν τῆς τε διαιρέσεως ὴ τῆς 
ῬμΠορ. πε Ρ. 9. συνθέσεως, ποτὲ δὲ μόγα ᾧ; μικρὸν λέγειν, τὴν Κ' ἐπὶ “ὃ ἔλαττον 

τ. ὁ "ἀντεφρεμμένυς᾽ δυναῇ ἃ ὴ Χῷ' τῦτο λέγενχ, ὅν ὅτι ἀντί- Ὁ Ὑνομένην ἐπ᾽ ἄπειρον διαίρεσιν διὰ τῷ μικρῷ δηλῶντα, τὴν δὲ ἐπὶ 
5. φροφός ἐς! τὴ ἀπ Μθὴ ἡ πρόογεσις, δυναῇ δὲ ᾧ ὅτι κτ' θάτερον. “ὃ μεῖζον νῷ ὁ πρόφγεσιν διὰ τῷ μεγάλν. ἰἀ. ἰν. 
μέρος ὸ μὴ τεμνόμενον γνῷ ἡ πρόοεσις, ἔτι δὲ ἀμφότερα ὃ πλάτων ἀόριςον λέγων δυάδα “ὃ μέγα ᾧ μικρόν, ἥτοι 
ς μοίως ὃ ἄπειρον ἔχυσιν, ἥ τε διαίρεσις ἢ ἡ πρόογεσις, καὶ αὶ ἐκ τῶν μέγα ἃ τὴν τῦ ἀρθμῦ πρόογεσιν, μικρὸν δὲ τὴν τὸ ἈΡΥΝΜΕ. ἐπὶ 
ἐὐτίνι ἀλλ ἡὶ (' τῇ συνθέσει ἡ δὲ τὴ διαιρέσει. τὴν δὲ : δ ἔλαττον ἐπε πος ὅμως αὶ χρὴ ἀπείροις ὦ ἀρχαῖς" ἀρχὰς ἢ 

ρὰν ἀμφοῖν πον αὐὸς ἐν τοῖς ἑξῆς παραδώσει... “ὃ “ἐν 25 δ Μεγ τὰς ἰδέας, ταύτας δὲ ὠριθμώς, ἐὸν δ᾽ ἀριθμὸν ὐμισμάον, 

ὁ τῷ πεπερασμένῳ μεγέθει," δοκῶν μάτην ἔχειν “᾽ν αἰτιολογικὸν ᾧ ἐπὶ “ἡ ἔλαττον εἰς τὴν μονάδα ᾧ ἐπὶ “ὃ μεῖζον τὴν δεκάδα. 
σύνδεσμον, τοῦτόν ἐςιν. εἰπὼν διαιρεῖν, ᾧ προςίθεοκ, ἐπ᾽ ἄπει- οοἀ. Ἀερ. 1947 εἶ, ϑίπιρ!. 4.116. 
ρον, αἰτίαν ἐπώγει τύτυ τὴν ἐν λόγῳ ὡρισμένῳ ἀλλ᾽ ἐκ ἐν μεγέ- ᾿σημειωτέον ὅ' ὅτι αὐὲς ἐν τοῖς ἔμπρουγεν ἔλεγε “ὃ μέγα ᾧ “ει 
θει ὡρισμένῳ γινομένην διαίρεσιν, ὡς εἰ ἔλεγεν, ἐὰν γάρ τις μιιρὸν “ὁ ἐόριςον ὃ τὴν ὕλην σημαίνειν τῷ Πλάτωνι, νῦν δὲ ὦ ὡς ἢ 
τοιῶσδε ποιήσε τὴν διαίρεσιν ἀλλὰ μὲὴ τοιῶσδε, εἰς ἄπειρον 30 ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν αὐτῷ λέγοντος, ὅτως ἐπιλαμβένεῦ τῷ λόγου" 
διελεῖ. ὁ δὲ “τῷ αὐτῷ λόγῳ μὴ “ὃ αὐτό τι τῷ ὅλωι μέγεθος τῷῪ ὡς δηλονέτι πανταχῦ “ὃ φαινόμενον ἐλέγχει αὶ ὶὸ καὶ τὴν διάνοιαν τῶν 

ὅλν περιλαμβάνων," εἰ ἢἰ ὅτως εἴη γεγραμμένον, σαφῇ παρέχε ἀρχαίων. ῬΜΐΙορ. πε Ρ. 11. 
τὴν ἔννοιαν" εἰ ἡ) ὁ Κ' λόγος ὁ αὐὸς εἴη ἐν ἑκάξῳ τῶν τμημά:. ὀ ἠ  ΑτῶτοᾶΩΚμὶ ὅμοιον ἔχει τῷ ἀπείρῳ ὁ κροιωὺς δακτύλιος ἤτοι ὁ 207 

τῶν, οἷον πανὸς τῷ ἀεὶ λαμβανομένυ “ὃ ἥμισυ ἣ “ὃ τρίτον, μὴ κύκλος, ὡς ὕςερον ὀνομάσει" διαφέρει δὴ καθόσον ἐπὶ τῷ κύκλι, ΞἜ 

ἃ αὐὸ δὲ ἦ μέγεθος τὸ ἀφ᾽ ἑκάςυ ὅλε τῦ ἀεὶ προτιθεμένω εἰς διαί- 35 κἂν ἀεί τι ἕτερον λαμβάνωμεν, ἀλλὰ ἢ πάλιν “ὃ αὐὸ κῷ' τὴν 
ρεσιν ἀφαιρώμενον, οἷον δακτυλιαῖον, ὁ διέξεισι “ὃ πεπερασμένον. περιςροφήν, ἐπὶ δὲ τῷ ἀπείρυ ἀεὶ ' ἕτερον, ὀδέποτε δὲ “ὃ αὐτό... 
εἰ δὲ ὡς ἕν τισι φέρε, “μὴ “ὃ αὐτό τι τῷ λόγω μέρος περδιαμ- μήποτε δὲ διὰ τῷ “κ᾿ “ὃ ποσόν" τὴν διαφορὰν τὴν πρὸς τὸς κύ- 
βανων, ἀσαφέςερον μέν ἐςι “ὃ λεγόμενον, σημαίνοι δ᾽ ἂν “ὃ αὐὸ κλυς τῷ κυρίως ἀπείρυ ἐνεδείξατο" ἐπὶ ἃ 5) τὸ κύκλυ, ὅταν 
τῷ πρότερον εἰρημένῳ" μὴ “ὃ αὐὺ δ τῷ λόγω μέρος λέγει ἐχ συμπεράναντες αὐὲν πάλιν ἀπὸ τῷ αὐτῷ ἀρχώμεθα, ἐκ ἔςι τι 
ὡς μεριζομών τῶ λόγυ, ὥσπερ τὸ ὅλυ, ἀλλ᾽ ἀντὶ τὸ μὴ “ὃ αὐὸ 0 κτ' “ὃ ποσὸν ἔξω (ὁ ἢ) προςίθεταί τι τῷ κύκλῳ), ἐπὶ δὲ τῦ κυρίως 
ὡρισμένον μέγεθος ἀπὸ τῷ λόγω ἀφοριοδὲν περιλαμβάνων, ὅπερ ἀπείρω ἀεί τι τῇ εἰλημμένυ ποσῦ ἐςὶν ἔξω, ἢ ἐπὶ “ὃ μεῖζον, ὡς 
ἦν ᾧ ἐν τῷ ἐξ ἀρχὴς προκειμένῳ εἰς διαίρεσιν μέρος τῷ λόγυ. ἐπὶ τῆς προολέσεως, ἢ ἐπὶ “ὃ ἔλαττον, ὡς ἐπὶ τῆς διαιρέσεως, ἔςι 
ϑίπορί. 115. δὲ ἡ διαίρεσις ἔξω κα ὺ πρόολεσις ἀεὶ τῆς λαμβανομένης. ἢ ἄλλως 

206. ὦ πᾶσα δὲ διαίρεσις ἐπ’ ἄπειρον, ἐδὴ πράδεσις" ἄν ἡ ἴσα δὲ “ὁ “χῷ ποσόν" οἰκείως πρόσκεζ, διότι κι ὃ εἶδος ἀλλὰ Φ' 
5. τις ἀλλήλοις τὰ ὁ μεγέθη ἀεὶ λαμβάν διαιριῖν, ποτὲ ἀναλώσει “ὃ 45 “ὃ ποσόν ἐςιν ἡ ἡ ἜΝ ες ὃ σωματι ὦ προςίθεΐ, ἀλλ᾽ ὡς 

ὅλον, ὁπηλίκον ἂν ἦ. ἀλλὰ χρὴ ποιῆρς τὴν τομὴν τῷ αὐτῷ αὶ τοσῷδε συίματι. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ἃ “κὸ δ ποσόν" ἡ ὅτως 
λόγῳ, αὶ τῷ αὐτῷ δὲ μεγέθει" ἐὰν δ ἐξ ἀρχῆς εἰς ἥμισυ διαι- ἐξηγεῖ» ὃ δ ζητῦμεν, φησί, ὶὶ περὶ ὃ λέγομεν ἄ ἄπειρον, ἃ ἐν 
ρῶν ἀεὶ “ὁ ἥμισυ λαμβάνης τῷ λειπομένυ, “ὃν Αἰ αὐὸν φυλάξεις ποσῷ ἐςίν" εἰ δὲ ὃ ἐν ποιῷ ἦν, ἐλέγομεν ἄν, ὃ κτ' ὃ ποιὸν λαμ- 



368 : ΕΙΣ ΤΟΥΤ ΤΗΣ 

βώνυσιν ἀεί τι ἔςιν ἔξω. μήποτε δὲ ἃ ποιὸν καθὸ [ἢ ποιόν, ἐκ ἂν τυτέςιν ὑκ ἄλλο ἐςὶν ἀριθμὸς ἣ μονὰς πολλάκις ληφθεῖσα. 201: 

μετέχοι τῆς τὸ πεπερασμένυ κα ὸ ἀπείρυ ἐπι ἢ καθὸ δὲ τὸῦῈ ὁ δὲ “ἡ ποσὰ ἅττα" ὁ αὐὴ ἐκ παραλλήλυ, τυτέςι ποσαί ταες ἦ᾽ 
ποσῶ μετέχει “ὃ ποιόν, κῷ' τῦτο ἡ αὐ πεπερασμένον ἣ ἄπειρον ὑπ} Ῥμῖορ. πι Ὁ. 17. 

ὁπωσῶν ἐλέγετο. δίπιρ!. 6116 ὁ. ὡρισμένυ" ἀντὶ τῷ εἰλημμένυ. πανὸὺς ὅν τῷ εἰλημ- 207) 
ἡ Ὦ σφενδόνη ἡ ἀνομοειδὴς σα τῷ ὅλῳ οἷον πέρας ἐξὶν ἢ 5 μένυ, γϑηη ὑπερβάλλει ὁ ὁ ληφθησόμενος, καὶ ἐκ ἐκλείπει ἡ λῆψις. 2 

ἀρχή. ὅσοι δὲ μὴ ἔχυσι σφενδόνην, ὃς καλῦσι κρίκυς, ὅμοιομε- ἰά, ἴδ. 

ρεϊς ὄντας ἑαυτοῖς, ἐκ ἔχυσι πέρας τι ὡρισμένον. ῬΙΙορ. πε αὶ ἡ) ἔςηχεν ἡ ἀπειρία, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τῆς κινήσεως ἡ τῷ χρόνυ 201: 

ν. 11. ἢ τῷ ταῦτα μετρῶντος ἀριθμῶ, ὁ μῴει ἡ ἀπειρία ἀλλ᾽ ἀεὶ γίνε, Ἐ 
2074 ὑπομνήσας ἐκ τῶν καθ᾽ ληρηος τεχνητῶν ἢ ὼ φυσικῶν, οἷον πον ὅτι ἐπὶ αὶ τῆς ἐκ τῶν διαιρημαίτων προολέσεως ὑπομένον Ῥ 

1: ἀνθρώπω κα ἡ κιβωτίν, ὅτι ὅλον ἐςὶν ὃ μηδὲν ἀ ἄπεςνν, ἐπήγαγεν ὅτι 10 πρότερον δέχεῦ ὃ ἐ ἐπιόν, κἂν ἃ ἃ ἄπειρον ὶὶ ἐπὶ ταύτης ἐχ ὑπομένῃ 
ὡς ἐπὶ τῶν καθ’ ἕκαςα ὅλον ἐν ἕκαςον ὃ τῶν μερῶν μηθὲν ἀλλ᾽ ἐν τῷ γίνεοχ, ὃ εἶναι ἔχη, ὡς ὴὶ ἐπὶ κινήσεως ᾧ χρόνυ ̓ : 
ἄπεςιν, ὕτω ἡ δὶ τ᾿ κυρίως ἢ ἁπλῶς ὅλυ. κυρίως δὲ ὅλον ἐξὶ μοναδοιῶ ἀριθμῶ. .. ἀριθμὸν δὲ χρόνυ φησί, καθ᾽ ὃν ἀριθμεῖ 
δὰ ὃν ὅλον" τῶν β ὃ μερικῶν ὅλων ἕκαςον ἐκ ἔςι κυρίως ὅλον, ἀριθμεῖ ὁ χρόνος. περὶ. ἢ, 118. 
διότι μέρος ἐςὶ τῷ ὅλυν ὄντος, ἢ τόδε μίν ἐςι τόδε δὲ ἐκ ἔςιν" “ὃ τῷ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον αὔξεοχ, “ὃ μέγεθος αἴτιόν φησιν εἶναι “201 
δὲ ὃν ὅλον κυρίως ὅλον ἐςίν, ὅτι ὑδενός ἐςι μέρος, πάντα ἐν ἑαυτιᾷ (5 προχωρῶσιν ἡμῖν ἐπὶ “ὃ μεῖζον “ἃ ὅλον ὑπαντᾶν ἡ ὃ πᾶν, ὅπερ 
τὰ ὄγτα συνειληφός. δύνα δὲ τάχα τις “ὃ κυρίως ἢ ἐπὶ τὸ κα- ἐςὶν ὡρισμένον... ὅσον γδ ἐνδέχεἢ δυνάμει εἶναι, ᾧ ἐνεργείᾳ 
θόλυ τὸ παρ᾽ αὐτῷ λαβεῖν" πρὸς δ) τῦτο μάλιςα “ὃ καθόλν ἕκα- ἐνδέχεῦ" ὥξςε ἐπειδὴ ἄπειρον ἐδέν ἐςιν ἐνεργείᾳ μέγεθος αἰδτητόν, 
'φιν ἀκηλαρεῦι εἴτε δὲ ὅτως εἴτε ἐκείνως, ἐπιςῆσαι ἄξων ὃ ὅτι ὡς δέδεικἢ, ἐδὲ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊόντας ἐνδέχεῦ πανὺς ὑπερβαλ- 
Κὶ τὰ καθ᾽ ἕκαςα κυρίως ἰξὶ παρ᾽ αὐτῷ" τῶτο ὧν κυρίως ὃ μηθὲν λειν ὡρισμένν μεγέθως, ἵνα μηδὲν ἢ ἐνεργείᾳ τῷ κόσμυ μέζον, 
ἄπεςι. καλῶς δὲ “ἃ ὅλον ὰ τέλειον ἣ δ αὐὰ πάμπαν ἣ σύνεγγυς Ὧ ὅσπερ ἐςὶ “ὃ ὅλον ἡ πᾶν μέγεθος ὁ Φ Πλάτωνα μόνον ἀλλὰ ὺ 
τὴν φύσιν εἶναι “φῆσο" ἡ ὃ τῷ τὶ ὑποκειμένῳ “ὃ αὐτό ἐςι, τῷ δὲ Φ ̓Αριφοτέλη, καλῶσι δὲ ἄμφω καὶ ὃ ἂν ὅλον κόσμον ὑρανόν, ἢ ἥ 
λόγῳ διάφορα ἥὸ σύνεγγυς δὲ ἀλλήλων. ϑίπιρ!. 116 ὁ. ἐκ τῷ ἐν αὐτῷ κυριωτέρυ ἢ πλείςυ “ὃ ὅλον προσαγορεύοντες, ἢ ἢ ὅτι 

27. καὶ τὰ συγκλωθεὼς πεφυκότα συγκλυίθει ὁ ὁ ὃ ἄπειρον ὅλον ἢ “ὃ πρὸς “ὃν ἑαυτῦ δημιυργὸν ἐφράφθαι καὶ ὺ ὁρᾶν ἄνω, ἀφ᾽ ἕ ὺ ἐρα- 
17. πᾶν λέγων" ἐπὶ τύτων 5 λέγε ἡ παροιμία. 14, ἃ. 117. νὸς καλεῖ, καὶ τῷ ἀϊδίῳ μόνῳ σώματι ὑπάρχει ἀλλὰ ᾧ τῷ παντὶ 

τὰ ὶ ἀσύγαλωςα, φησί, συγκλωώθει ὁ Μέλισσος, ᾧ καὶ λίνον 25 κόσμῳ. ἰἀ. ἴδ. 

λίνῳ »τ' τὴν παροιμίαν, ἅπερ πέφυκε συνδυάζεῶς. ῬΆΠΟρ. πε ἰδαμῶ δ τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀπείρῳ μεγέθει χρῶνῇ) οἱ 6:1). 
Ρ. 18. θηματικοί͵ ἀλλὰ πάντα τὰ δευινύμενα διὰ πεπερασμένων περαί- 8 

Ὧ79 δείξας ὅτι περιέχεῦ μδλὴν ἃ ἄπειρον ἥπερ περιέχει, ἢ ὅτι νυσι γραμμῶν ᾧ ἐπιπέδων, ὥςε ἐδὲ δέον; τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν 
33. ἄγνωςόν ἐςι τῇ ἑαυτῶ φύσει, τὴν ἐπιπόλαιον ἐκδοχὴν ἐλέγχει ἀπείρυ μεγέθως, ἀλλὶ ὑπὴρ τῶ ἔχειν ὅσην ἂν βύλωνῇ, τὰς ἀπεί- 

τῶν τῷ πλάνωνος λόγων. τῶ γ5 Πλάτωνος ἐν τοῖς περὶ τ᾽ 30 ρυς γραμμὰς ὑποτίθενδ. .. ὁ μόνον δὲ τὴν ἄπειρον ἀλλ᾽ ἀδὲ τὴν 
᾿Αγαθῶ λόγοις εἰπόντος “ἡ μέγα ᾧ ὃ μικρὸν τὴν ὕλην, ἥν ᾧ ἄπει- μεγίςην λαμβάνυσι καταγράφοντες" τίς δ τὴν τὸ κόσμε διά- 
ρον ἔλεγε, ᾧ περιέχειν ὑπὸ τῷ ἀπείρυ πάντα τὰ αἰϑ)ητά, ᾧ μετρον ἐν τοῖς διαγράμμασι παραλαμβάνει; καλῶς δὲ ἐπὶ τῆς 
ἄγνωζα εἶναι διὰ “ὃ ἔνυλον ἡ ἄπειρα ἡ ῥευςὴν ἔχειν τὴν φύσιν, ἀναλόγυ τομῆς ἔδειξε “ὃ μὴ δέον, τῆς ἀπείρω, ἐξ ἧς δείκνυδ 
ἀκόλυθόν φησι δοκεῖν τῷ τοιίτῳ ὸ αὶ ἐν τοῖς νοητοῖς ὑπὸ τῷ ἐκεῖ παρὰ τοῖς γεωμέτραις ὃ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ἄπειρον, ὡς εἰ ἔλεγεν 
μεγάλων ἡὶ μιιρῶ, ὅπερ ἐξὶν ἡ ἡ ἀδριςος δυάς, ἀρχὴ αὕτη ὅσα 35 ὅτι ᾧ ἐξ ὧν αὐτοὶ δεικνύυσι, τῆς Κὶ ἐνεργείᾳ ἡ ἐπὶ τὴν αὔξησιν 
μᾷ' τῶ ἑνὸς πανὺς ἐριθμῦ κα ἢ πάντων τῶν ὄντων (ἀριθμοὶ 5) ᾧ αἱ ὑπερβαλλιίσης ἀπείρυ ἃ δέονἢ, τῇ δὲ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ἀπειρίᾳ 
ἰδέα), ἀκόλυθον ὧν “ὃ ἡ ἐν τοῖς νοητοῖς ὑπὸ τῷ ἐκεῖ ἀπείρων ᾧ χρῶν, ᾧ ταύτην ἀποδεικνύυσιν. ἅπερ δὲ ἑνὸς τῷ ξῳχά αὐτοῖς 
ἀγνώςυ περιέχενχ, ὃ ὁρίζεοκ, τὰ νοητά, γνως ιὰ ὄντα φύσει ἢ θεωρήματος δείκνυϑ τὸ ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ςοιχείων, ὃ ἡ πρότασίς 
ὡρισμένα ἅτε εἴδη ὄντα. δ πιρὶ. ἢ, 117. ἐςι τοιαύτη, τὴν δοθεῖσαν ἄ ἀτμῆτεν οὐδέν τῆ δοθείση τετμημένη 

1. δείξας ὅτι καὶ περιέχει “ὃ ἄπειρον ἀλλὰ περιέχε ἐν τοῖς 40 ἀνάλογον τεμεῖν. εἰπὼν δὲ ὅτι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ἐδὲν διοίσει “ὁ 

85. μεγέθεσιν, αἴτιον τῶτόδ φησι τῶ ἐν τῷ ἀπείρῳ ἀνομοίν, διότι ἐπ᾽ ἐλάττονος γραμμῆς ὁ ἣν ἢ ἐκβάλλειν δυναὸν ποιήσας, τὴν δεῖ- 
ὰ καὶ ἐπὶ τὴν πρόδγεσιν ἐκ ἔςιν ἄπειρον ὅτως ὥςε πανὸς ὑπερ- ιν, ἐπήνεγκε “ὁ δὲ εἶναι ἐν τοῖς ὅσιν ἔξαι μεγέθεσιν." τυτέςι 
βάλλειν μεγέθως, “ὃ δὲ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ἕςνν ὥςε πανὲς ἐλλεί- κἂν τὴν ἀπόδειξιν δυνατὸν ὁμοίως ᾧ ἐπὶ τῶν μὴ ὄντων ἀλλ᾽ ἐπι- 
πεῖν. ἰὰ. ἴ5. γουμένων μεγεθῶν ποιοὶ, ἀλλὰ τά γε ὑφεςῶτα χἥματα. ἐκ ἐν 

ὯΠ Αεἰπὼν τὴν ἐν τῷ μεγέθει νῷ τὴν ἀπειρίαν διαφοράν, καθ᾽ ἣν 46 πᾶσι μεγέθεσιν" καὶ Ὁ) δὴ ἐν τοῖς ἐπινουμένοις ἀλλ᾽ ἐν τοῖς σιν 
1. ἐπὶ Κὶ “δ ἔλαττον ἐφ ἀεὶ τῷ ληφθέντος ὑπερβάλλειν, ἐπὶ δὲ ὃ ἐςίν. ζητήσας δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος : πῶς ἐκ ἀναιρεῖ ὃ ὃ πρῶτον θεω- 
μῆζο ἐκ ἔςι, νῦν τὺ αἰτίαν παραδίδωσι τῆς ἐν τῇ ἀπειρίᾳ δια- ρημα τῶν Ἑὐκλείδυ ςοιχείων, εἴπερ μὴ ᾧ ἔξω τῶ πανὺς δυναὴν 
φορᾶς τῦ τε ἀριθμῷ ἢ τῷ μεγέθυς. ἰὰ, ἔ, 117 ὁ. εὐθεῖαν ἐκβάλλειν ἢ κύκλον γράφειν... ἰά. ἢ. 119. 
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21:2: ὅτι δὲ ἐκ ἕξιν ἐν τόπῳ τὰ ὶ μαθηματοιά, φησὶν ̓ Δριφοτέλης ραυξήσεως, ἢ ὡς “ὃ ἄςυ ὑπερβάλλοντος, ἢ ἁπλῶς ὃ ἔχομεν. ἰὰ, 
31. ἐν τῷ ῦ ἐχομένῳ σύγγραμματι. δηλοῖ Υδ τὰ μαθηματικὰ ἐκ ὄντα ἔ, 120 ὁ. 

ἐν τῶ ἢ ὅμως κῃ τὴν πρὸς ἡμᾶς χέσιν. ἀλλὰ τίς ἂν βλάπτοι τὰ ἀκριβέξερα τῶν ἀντιγράφων ἐκ ἔχει ὁ “τὸ ἄςεος" ἀλλὰ 
γεωμετρίαν τῶν περὶ φύσεως λόγων: ὁ τὰ ἀμερὴ ᾧ ἐλάχιςα μόνον “ἔξω τῷ τημικώτυ μεγέθυς," τυτέςιν ὃ ἔχομεν οἱ ἄνθρωποι. 
ἀρχὰς ὑποτιθέμενος ἢ ςοιχεῖα." τὴν δ εἰς ἄπειρον τομὴν ἀναιρεῖ, 6 ῬΆΠΟρ. πε Ρ. 19. 
ἢ συναναιρεϊ πολλὰ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι νῦν προχείρως δει- Ἔν τῷ παρόντι βιβλίῳ (τῷ Δ) περὶ τόπυ ᾧὶ χρόνυ ἢ κενῦ δια- 
κνυμένων. ὙΜΒεπιίει, ἔ, 856 ὁ. λαβεῖν βυλόμενος πρῶτον περὶ τόπυ διδάσκει, δεικνὺς ὅτι ἀναγκαία, 

καλῶς ὃ ̓ Αλέξανδρος ἐνταυθαά φησιν ὅτι δείξας ὁ ̓ Αριξο- ἐξὶ τῷ φυσικῷ ἡ περὶ τώτυ ζήτησις, πότερον καθ᾽ αὐὸν ὑφέςηκεν 
τέλης ὁποίυ ἀπείρυ ὁ προσδέονῇ εἰς τὰς δείξεις οἱ γεωμέτραι, ὅ' ὅτι ἣ ἐν ἄλλῳ “ὃ εἶναι ἔχει, ᾧὺ πότερον κενόν ἐσν ἢ ἣ  διάφημα ἢ ἣ πέρας. 
τὸ τὴν ἔκτασιν ἀπείρα καὶ δέον), νῦν λέγει ποίῳ χρῶν), ὅτι τῷ 40 δηλοῖ ἐκ τύτυ ὁ λόγος ὅτι πάντα τά τε νοητὰ ὺ αἰϑητὰ σώματα 

γῇ διαίρεσιν ἀπείρῳ χρῶνὮ " ἔςι γάρ, φησί, τιῷ μεγίςῳ μογέθει κτ ἐνόμιζεν εἶναι. συνελογίζοντο δὲ τῶτο ὅτως, εἰ ἃ μὴ ὃν ὑδαμῶ, 
δὲν αὐὸν λόγον ὁπηλικονῶν ἄλλο μέγεθος τμηθῆναι. ῬμΙορ. πε “ὃ ὃν ἄρα πῶ, τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιςροφὴν ἐκ τῷ ἡγυμένυ ποιή- 
ν. 18. σαντες, δέον ἐκ τῦ ἑπομένυ, οἷον ὅτι ὃ πῦ ἄρα ὄν. λέγομεν δὲ 

28 φέρησις Ρ τὸ εἰδητυῶ πέρατός ἐςι “ὃ ἄπειρον τῦτο, ἢ σέρη- ὅτι ὁ τὸ τῶτο ἐλέγχον. σφαλλοντες" ἐπειδὴ δ ἐκεῖνοι πάντα 
ἴ. σις τοιαύτη ὡς ἀπυσία ἐν τῷ πεφυκότι δέχεωχ, “ὃ πέρας ἢ “ὃ 15 σώματα ὑπελάμβανον ἐπὶ τριῶν ἐξισαζόντων, ἀδιώφορόν ἐςιν 

εἶδος" πλὴν ὅτι ὡς ἢ σέρησις εἴδει ἀντίκεζ), ὡς δὲ ἄπειρον πές εἴτε ἀπὸ τῷ ἡγυμένυ εἴτε ἀπὸ τῷ ἑπομένν ἡ ἀντιςροφὴ γένη, 
βατι. ἀλλὰ τί ὃ ἐφεξῆς ὅ φησι, “Ἔ δὲ καθ᾿ αὐὸ ὑποκείμενον “ὃ προέταξε δὲ “ὃ πῶς ἐςὶ τὸ τί ἐςιν ὡς ἰσοδυναίμενον τῷ ὁποῖον τί 
συνεχὴς κα ἡ αἰδγητόν;" ἐδὴ ἡ ὕλη ἐςὶ “ὃ τῇ ςερήσει ἢ ἀπειρίᾳ ὑπο- ἐςιν" τῶτο δὲ τὰ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχοντα τᾷ πρώγματι δηλοῖ. ἐκ 
κείμενον, “ὃ δὲ τῇ ςερήσει ἢ ἀπείᾳ τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρέσεως δὲ τῶν καθ᾽ αὐὸ λαμβανεῦ “ὃ τί ἐςιν. εοά. Ῥαϊαι, 237. 
ὑποκείμενον καθ᾽ αὐὰ ἃ συνεχὶς καὶ ὺ αἰολητόν, τῦτο δέ ἐςι “ὃ φυ- Ὁ συμπληρώσας ἂν περὶ τῶν ςοιχείων ᾧ τῶν ἄλλων αἰτίψνιδε 
σικὸν σῶμα, συνάγειν, δοκεῖ λαμπρῶς ὅτι ἡ ἡ ὕλη ὃ σῶμα ἐςιν, λόγον, ἡ ἔτι ὃν περὶ τὰς ἀρχὰς ὑποδυομένων, ἐφεξῆς λοιπὸν περὶ 1" 

ὅπερ τινὲς δεύτερον ὑποκείμενον λέγυσιν. ἢ ὁ μάτην πρόσκειῦ τῶν » ἔξωθεν ὑπαρχόντων τοῖς φυσικοῖς σώμασιν ἡ τοιαῦτα, ζητεῖ 
τῷ ὑποκειμένῳ “ὃ “καϑ' αὐτό." ὁ δ ἡ ὅλη μόνη ὑπόκειἢ τῇ εἰς τε ἢ παραδίδωσιν οἷός ἐςιν ὅ τε τόπος ὁ ὁ χρόνος... ὃς εἰκότως δὲ 
ἄκαιρα διαιρέσει. ἡ τῇ κατ᾽ αὐτὴν ςερήσει, ἀλλὰ τῶτο ἤδη ἃ περὶ προτέρω λέγει τῷ τόπυ" προηγεῖ: δ ὁ τόπος ὁ αὶ μόνον τῷ 
συνεχὲς σῶμα ὶὶ αἰδϑητόν. δεῖ δ ἐνεργείᾳ διεςὼς ὃ διαιρεθησός- 25 χρόνυ ἀλλὰ ᾧ τῆς κινήσεως ἢ αὐτὸ τὸ σώματος. ϑιπιρ. 
μένον εἶναι, ᾧ μὴ δυνάμει μόνον ὥσπερ ἡ ὅλ πῶς ὧν λέγε 6121. 
περὶ τὴ Ὧν ἃ ἐν τῇ διαιρέσει ἄπειρον; ἣ ὅτι τὸ συνθέτυ σώ- αὕτη ἡ ἐρώτησις, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρός φησιν, αὶ πάντων ἁπλῶς 208 

ματος εἰς ἄπειρα τεμνομένυ, ἐπειδὴ μὴ κτ' “ὃ εἶδος ἡ τομὴ γίνε). ἐςίν, ἀλλὰ τῶν μόνα τὰ σώματα ἡγυμένων. εἶναι ἢ μόνα τὰ 3; 

διμωρὶ. ἢ. 119 ὃ. ἔνυλα, ἀναιρύντων δὲ τὴν ἀσώματον φύσιν. ᾧ κατά γε ὃ φαι- 
χ8. δείξας ἐν ϑυνάμει ἃ ἄπειρον ἢ ὁκ ἐνεργείῳ, ἢ τὰ οἰκεῖα 30 νόμενον ἀμεθόδως τὴν ἀντιςροφὴν ἐποιήσαντο... ἔοικε δὲ τὴν ἐν 
5. πάντα τύτῳ τῷ λόγῳ διαρθρωσας προβλήματα, βμῷ λοιπὸν Τιμαίῳ τὸ Πλάτωνος φ. 52) ῥῆσιν παρῳδεῖν ὁ ̓Αριξοτέλης, ἐν 

λῦσαι τὸς λόγους τὸς προεκτεθέντας, ὅσοι “ὃ ἐνεργείᾳ ἄπειρον κα- οἷς φησὶν ἐκεῖνος, πρὸς ὃν δὴ ᾧ ὀνειροπολῶμεν βλέποντες, ἡ φαίῷ 
τε ον. ἰᾷ, ἵ. 120. ἀναγκαῖον εἶναί πο “ὃ ὃν ἅπαν ἕν τινι τόπῳ ἢ κατέχον χώραν 

208 ὅτός ἐςιν ὁ τέταρτος τῶν ἐκεῖ κειμένων λόγων, ὁ πανὸς τινά... εἰ δὲ παλαιοῖς ἀνδροίσι μὴ μάτην δεῖ ἐπισκήπτειν, εἰκός 
10. πεπερασμένν λέγων τι εἶναι ἔξω, πρὸς ὃ περαίνει, ἢ τύτυ ἀεὶ 35 ἐςι “ἃ πῦ ὁ τὴν ἐν τόπῳ τύτῳ τῷ νῦν ζητυμένῳ «χέσιν δηλῶν, 
ὑρμα ὃ ἐνεργείᾳ ἄπειρον εἰσώγων. «. πρὸς τῶτον ἦν “ὃν λόγον ἀλλὰ ἐν τῆς τάξεως ἀφορισμόν, καθ᾽ ὃ σημαινόμενον ᾧ ὑπερυρώ- 

ὥς ἐνίςαος ὁσάτιη λέγοντας ὅτι ἕτερόν ἐςι “ὃ πεπερείνθαι νιον τόπον εἶδεν ὁ Πλάτων, ὺ ὃν νῦν ἐν τῷ νοητῷ λέγομεν. .. 

᾿ φῶτε, ὸ β δ ἀπτεὴξ, τῶν πρός τι (ὃ ἢ) ἁπτόμενον τινὸς ἡ κοινὴν ὶ ταύτην ἐκάλεσε τὴν κίνησιν, ἢ ἣ ὡς κοινῇ ὑπὸ πάντων 
ἅπτεῦ ἁπτομένυ ἡ ἄλλυ παρ᾽ αὐὰὴ ὄντος), “ὁ δὲ πεπεράνθαι ἐν ὁμολογυμένην" πάντες 75 τῆς Ψ' τόπον κινήσεως μᾶλλον ἢ ἢ τῶν 
τῷ ποσῷ ἐςίν. ἰὰ. 18. ; 40 ἄλλων αἰογανόμεθα. τοιγαρῶν κα ὺ φθορὰν ἀνεϊλόν τινες ὡς οἱ περὶ 

208 κάλλιον οἶμαι “ὃ ἔξω τῷ ἄςεος ὕτως ἀκύειν, ὡς ὁ Εὔδημος ᾿Αναξαγόραν, ἢ ἀλλοίωσιν, ὡς οἱ νόμῳ χροιὴ λέγοντες, τὴν δὲ 
18. ἐνόησε τὰ τῷ ὃ καθηγεμόνος, ὡς μείζονα τῆς πόλεως “ὃν ̓Διίρη φαν- Ψ' τόπον κίνησιν ὀδεὶς σπυδῇ λέγων" ἑαδγω 75 ἡ Ζήνωνος ἀπορία. 

ταζομένων, ἢ μὴ ὡς ᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖ, ὅταν ἡμᾶς αὐτὸς ἣ κοινὴν αὐτὴν εἶπεν ὡς ταύτην μόνην πᾶσι τοῖς φυσικοῖς σώ- 
ἔνδον ὄντας ἄςεος ἔξω νοήσωμεν, ἣ πολλαπλασίως κῷ' “ὃ μέγεθος, μασιν ὑπάρχυσαν. τὰ δ ὀράνια τῶν ἄλλων πασῶν κινήσεων 
ὡς τῷ ἔξω τὸ ἄςεος κτ' “ὃν τόπον ἔχοντος μόνον τὴν παραλλα- 45 ὑπερέχοντα ταύτην ὅμως κινεϊ ἢ, διὸ ἢ κυριωτάτην αὐτὴν καλεῖ" 
γήν. ἡ ἔοικεν ὕτως ἐξηγεέϊοὺς διὰ “ὃ ἐπ’ ἄλλυ ἡ ἄλλυ ἀκῦσαι κυριωτάτη γ5 ἡ τῶν πρωτίςων ἡ ἀρχηγικωτάτων. ἢ μέντοι ὡς 
τ "ἀλλ αὶ διὰ τῶτο ἔξω τῷ ἄςεος τί ἐς." ἢ ὃ “ἢ τὸ τηλυωώτυ δείξει προϊών, πρώτη τῶν κινήσεων ἐςιν ἡ φορὰ ᾧ χρένῳ ὦ 

μεγέθυς ὃ ἔχομεν"" εἴρη δὲ ἑκάτερον ἐπὶ τῆς τὸ μεγέθυς πα- φύσει ἡ αἰτίᾳ, κυριωτάτη δὲ εὐλόγως ἡ τοιαύτη. ἕν τισι δὲ 
᾿ Αδὰ 

» 



810 ΕΙΣ ΤΟ Δ ΤΗΣ 

“«ε ἀντὶ τῷ κοινή “πρώτη. ἢ ὅτω γράφει ἢ ὁ Εὔδημος. ἰὰ. λυϑῶν ταῖς σφῶν αὐτῶν ὑποθέσεσιν, ἃς ἐνόμιζον ἐν παντὶ τρόπῳ 
ἢ. 121 ὃ. δεῖν κυρῦν. πρὶ. ἢ, 128 ὁ. ᾿ 

2,8 κἂν ἔδοξεν Ἡσίοδος λέγειν “ἥτοι ἢ πρώτιςα χαίος γένετο," εἰ δ ἡ ὁ τόπος σῶμα, ἢ “ὃ γενόμενον ἐν αὐτῷ σῶμα, ἢ 
κὰ ᾧ μυθική ἐξι ἢ ἐκ ἀποδειιτοιὴ ἡ τῦ Ἡσιόδυ παράδοσις, ἢ τος ἴσα τοῖς διαςήμασιν ἄμφω, “ὃ σῶμα ἕςκαι ἐν ἴσῳ ἑτέρῳ σώματι. 

σῦτον, εἴπερ ἄρα, ἐνεδείξατο καλῶς, ὅτι δεὶ τι προῦὔπαρχειν ἐν ᾧ 5 τῦτο δὲ Χρυσίππῳ Κὶ αὶ τοῖς ἀπὸ Ζήνωνος ; δόγμα ἐςίν, οἱ παλαιοὶ 
τὰ γινόμενα ἔςαι. ᾧ ὁ Πλάτων δὲ ἐν Τιμαίῳ ὅσα περὶ τῷ τόπυ δὲ ἀπάγυσιν ὡς εἰς ἀδύνατον ἐναργῶς, ἢ πολλοὶ παρίφανῇ τῷδε 
δοκεῖ λέγειν, περὶ τῆς ὕλης εἴρηκεν. ὁ δὲ Εὔδημος τῆς δυσκο- τῷ λόγῳ γεννικῶς, ὅ τε ᾿Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος ἐ ἐν τῷ περὶ 

λίας τῷ περὶ τόπα προβλήματος ᾧ τῶτο αἴτιον εἶναι φησί, ἃ μὴ Κράσεων γράμματι καὶ ἡ τοῖς ὑπομνήμασι τοῖς Φυσικοῖς, ἢ ἄλλοι 
ῥᾷδιον εἶναι ἐπιλαβές, τὸ τόπυ, διότι ὑποφεύγει πάντως ἐξαιρα- τινές, οἷς κἡὶ χαλεπὸν ἐντυχεῖν. ὙΠοιΝΐδι. ἢ, 37. 
μών τῷ ἐν τόπῳ σώματος, ὺ καθ᾽ αὐὺ Καὶ ἐκ ἔςιν αὐὲν νοῆσαι, 10 τῶτο εἶπε, διότι δοκεῖ Τιλάτων “ἐν τόπον τὴν ὕλην λέγαν, 209. 
εἴπερ δὲ ἄρα, μεθ᾽ ἑτέρα, ὥσπερ τὺς τῶν ὠφώνων καλυμέυς ὅπερ ἐφεξῆς ἐλέγξει. Ῥμΐορ. πὶ Ρ. 7. 
φθόγγυς. ἰὰ, ἔ. 122. ἐπιφῆσαι ἄξων πῶς εἶπε τὰ τῶν αἰδγητῶν φοιχεῖα σώματαξθε 

καὶ ὁ ̓ Αλέξανδρος τὴν λέξιν τὴν λέγασαν “ὦ ὡς τὰ μένον λεγό- εἶναι" ἡ ὸ ὕλη ἢ ὃ εἶδος ἐσὶ τὰ πρῶτα ςοιχεέϊα τῶν αἰοὐητῶν, 11: 
ἡ μενα διὰ θέσιν ἐκ ἔχοντα φύσει τύτων ἀμινὰ ὅτω μεταγρείς- ἀσώματα ὄντα ἄμφω. μήποτε ὅν ὁ μάτην εἶπε “τὰ Κὶ τῶν 
{εν ὥςε μόνον νοεῖ, αὐτῶν τὴν θέσιν." εἰπὼν γάρ, φησίν, ὅτι 15 αἰδλητῶν φοιχεῖα σώματα" ἵνα δείξη ποῖα ἐλαμβνὶ σύνθετα, 

τὰ ὶ μαθηματοκὰ κῃ τὴν πρὸς ἡμᾶς θέσιν ἔχει τὰ ὶ δεξιὰ καὶ ὺ ἀριςερά, ὅτι καὶ τὰ ἐξ ὕλης κα ἢ εἶδυς προσεχῶς, ἀλλὰ τὰ ἐκ τῶν ἁπλῶν σω- 
ποίαν θέσιν προσέθηκεν, ὅτι τὴν κατ᾽ ἐπίνοιαν" εἰ 5 τὴν ἀρχὴν ματικῶν ςοιχείων τῶν τεσσάρων, ἅτινα ἐκ ἕςιν αἰϑητὰ καθ᾽ 
μηδ᾽ ἔςι καθ’ αὐτά, ἐδ’ ἂν θέσιν ἔχοι καθ᾽ αὐτά. ἐνταῦθα δὲ ἑαυτά, ὀδὲ ἔςιν ὅχως καϑ᾽ ἑαυτά... καί μοι δοκεῖ συναιω)όμε- 
σαφῶς ὃ ̓ Αλέξανδρος ὁμολογεῖ “ὃ ἀπὸ τῶν μαθημάτων παρά- νος ὃ ᾿Αριςοτέλης ὅτι καὶ πάντων τῶν ςοιχείων ἐποιήσατο τὴν 
δειγμα μὲὴ εἶναι ἴδιον ἐπιχείρημα, ἀλλ᾽ εἰς πίςιν εἰλῆφθαι τῷ κ᾽ 2 ἀναίρεσιν (ὁ ἢ) δὴ τῆς ὕλης ἡ τῷ εἴδυς) ἀλλὰ μόνων τῶν σωμα»- 
φύσιν διωρίοχ, τὰς τῶν τόπων διαφοράς, εἴπερ τὰ μὴ κ᾿ φύσιν τικῶν, ᾧ διὰ τῦτο ἐπάγειν “ὃ ἑξῆς ἐπιχείρημα, ἐν ᾧ δείξει ὅτι 
διωρισμένυς ἔχοντα τὸς τόπυς, ὥσπερ τὰ μαθηματοιά, ὁ ἐδὲ ὅλως ὅτε ὡς ὕλη ὅτε ὡς εἶδος ἐςὶν ἀρχὴ ἢ ςοιχεῖον ὁ τόπος. δ πιρῖ. 
ἐξὶν ἐν τόπῳ. μήποτε δὲ δύνα ἡ ἴδιον ἐπιχείρημα εἶ εἶναι τῶτο, ἔ. 124. 

ὥσπερ ὠήθη πρότερον ὁ ̓Αλέξανδρος, “ὃ τρίτον ἐπιχείρημα τῶν ὅτι δὲ ὅτε εἶδος ὅτα ποιητικὸν ὅτε τελοιὸν αἴτιον ὁ τέπος, πΘ. 
εἶναι “ἦν τόπον δεικνύντων, ἃ ἀπὸ τῶν μαθημαίτων εἶ εἶναι λέγων. 25 αὐὸς ἢ παρῆκε δεικνύναι... ὁ Ἑὔδημος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Φυ- Ὁ 
ἔχοι δ᾽ ἂν ὅτως" εἰ τὰ μαθηματικὼ καίτοι μὴ ὄντα φύσει ἐν συκῶν ραρεκιλυδον τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις, ᾧ ὡς ὁμολογόμε-- 

τόπῳ, ὅμως κῷ' τὴν πρὸς ἡμᾶς θέσιν ἔχει τὰς τῷ τόπυ διαφοραῖς, νον ἕκαζον τῶν αἰτίων ἀφαιρῶν τῷ τόπυ, ἀλλ᾽ ἦρα γε φησὶν ὡς 
δηλονότι ἔςι τι ὁ τόπος" τὰ γδ θέσει ἀπὸ τῶν φύσει μετώγε, ὡς ὃ «νῆσαν, ἢ ἐδὲ ὕὅτως ἐνδέχεῦ ὦ Δημόκριτε; δᾶ δ κινητικὸν 
τὰ φανταςὰ ἀ ἀπὸ τῶν αἰδ)ητῶν. 14. ἢ, 122 ὃ. ἑἶναι ἢ ἔχειν τινὰ δύναμω.. . ἡδὲ ἐπιχείρησις ὑτ, συντελεῖ ἵἢ 

πὰ τῷ Ἡσιόδυ ἐν τῇ Θεογονίᾳ λέγοντος “ἥτοι ἅ' πρώτιςα χάος ὃ πρὸς Δ μηδὲν εἶναι τῶν ὄντων ὃν τόπον, μήτε ἀρχὴν μήτε Δ» 
Ὅ5. γδετο» ἢ τῷ χάος ἀπὸ τῷ χῶ ῥήματος δοκῶντος γεγονέναι ᾧ ἀρχῆς, μάλιςα δὲ τείνει πρὸς ὃ μὴ εἶναι ἀρχὴν αὐτόν, ὅπερ ἐδύ-- 

διὰ τῦτο “ὃ χωρητρωὸν δηλῶν, ὅπερ ταὐτόν ἐςι τῷ τοπικῷ, ἐκ κυν λέγειν οἱ “ὁ Ἥσιδδω χαίος ᾧ “ὃ κενὸν τῷ Δημοκρίτυ προφέρον.- 
τότυ δύο συλλογίζεῦ ὁ ̓ Αριςοτέλης. «. ἔοικε δὲ τοιαύτη τις τες, ἢ τὴν φυσικὴν τῶν σωμάτων κίνησιν ὡς ἀπ᾽ αἰτίας τὸ τόπεε 
τότε τῶν Ἢσιόδυ ἐπῶν ἐπιπολάζειν ἐξήγησις, “ὃ χάος εἰς χώραν γινομένην. ἰὰ. ἴ5. 

μεταλαμβαάνυσα. δηλοῖ δὲ αὶ χώραν ἀλλὰ τὴν ἀπειροειδῆ ἢ πε- 35 εἰ μὴ λυθείη ἡ Ζήνωνος ἀπορία (ἧπερ σημαίνει “ὃ ζητεῖν τινεὰ 2.9. 
πληθυσμένην τῶν θεῶν αἰτίαν, ἣν ̓Ορφεὺς χάσμα πελώριον ἐκά- λόγον αὐτήν), δηλονότι ἀναιρεῖ “ὃ εἶναι τόπον. ἰά, ἢ, 12 ὁ. Ὧν 
λεσε. ἴά. ἢ. 128. ἡ γδ Ζήνωνος ἀπορία ζητεῖ τινὰ λόγον, τυτέςι λύσιν ἢ ἀπο-- 

διὰ τῦτο γῦν πρὸ πάντων ὑποςῆναί φησι “ὃν τόπον, ἀπὸ λογίαν, ἴσως τῶ Ζήνωνος τῶτο ἀπορῶντος ᾧ ἀναιρῦντος ἐκ τῶν 
τῆς χώρας ᾧ τῷ χωρητικὸν πάντων εἶναι χάος αὐὸν ὀνομάσας. ὄντων τὴν τῶν τόπων διαφορὰν διὰ τῷ καθόλω “ὃν τόπον ἀναιρεῖν, 
ῬμΙΙορ. π Ρ. 2. 40 διὰ “ὃ δεῖξαι ἕν “ὃ ὃν ὑπάρχον" ἡ 7) τῶν τόπων διαφορὰ σαφῶς 

10: ζητεῖ πρῶτον ἐν τίνι γίνει χρὴ τιθέναι δι τόπον" ἀρχὴ δὰ πλῆθος τῶν πραγματων παρίςησι. ταῦτα δὲ ἐκ ςοχασμῶν 
τῷ τί ἐςι καὶ ὶ τῷ ἐρισμῶ ὰ γένος ἐςίν. πότερον ὅν σῶμα ἣ ἢ ἀσώ- φαμό" ἡἀ ἃ ἔχομεν εἰ ἐπᾶν σαφῶς, τί βυλόμενος ὁ Ζήνων τῶῦτο 
ματον ὁ τόπος. εἰκότως δὲ ἐκ εἶπεν ἣ ἀσώματον, ἀλλ᾽ “ἥ τις ἠπόρει, ἴσως δὲ ἢ “ὃ ἄπειρον εἰσαγαγεῖν βυλόμενος. Ῥιῖ- 
ἑτέρα φύσις," ἐπειδὴ ἀ πάντη σώματος ἐκὸς αὐὸν εἶναι τίθησι, Ιορ. π Ρ. 7. 
πέρας λέγων αὐὸν σώματος, ὡς μαθησόμεθα. ϑῖπιρ!. ἢ. 128 δι5 δ ἢ προςεθὲν σῶμα ἣ ἐκ ἔξαι ἐν τόπῳ, ὅπερ ἀδύνατον “τ Χχ9. 
εἰ εοἀ. Ρ]. 237. τὺς “ν τόπον εἰσάίγοντας, ἢ ἢ ἕν τινι προῦπαρχοντι κενῷ γέγονεν, ὅ7- 

2985 ἃ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν οἱ Καὶ ἀρχαῖοι ὦ ω ἐναργὲς ἅτο- ὅπερ ᾧ αὖὸ ἐλεγχθήσεϑ᾽ ἣ ὃ τόπος ηὔξη ἢ ἐκ μυιρδ μείζων 
δ πον ἐλάμβανον, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς ἸΣτοᾶς ὕςερον προσήκαντο ὡς ἀκο- γέγονεν, ὅπερ ᾧ αὐὰ γελοῖον. ἰὰ, Ρ. 8. 
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29. ἐν τοῖς περὶ ἵκαςον προβλήμασι μα ὃ εἰ ἔςι αὶ τί ἐςιν, τρίς “ὃν ̓ Αριςοτέλη λαμβανεῶζ τῷ Πλάτωνος, διότι κἂν μεταφορικῶς 
31. τὸν “ὰ ὁποῖον τί ἐς! προβαλλόμεθα. “ἃ δὲ ὁποῖον τί ἐςιν ἐκ τῶν τις αὐὸν λέγοι τὴν ὕλην τόπον καλεῖν, ἔδει “ὃν μεταφοραῖς χρω- 

κατ᾿ αὐὸ ὑπαρχόντων τῷ ὑποκειμένῳ γνωρίζομεν... ὅτι ὃ μενον πρῶτον ἔχειν κείμενον τί ἐςιν ὁ κυρίως τόπος... ἄλλον δὲ 
“καθ᾽ αὐτό" νῦν ἀντὶ τῇ πρώτως εἶπε, δηλοῖ α αὶ ἡ πρὸς “ὃ κατ’ τρόπον ἐν Τιμαίῳ τὴν ὕλην ἡ ἄλλον ἐν ταῖς ἀγράφοις συνυσίαις 
ἄλλο ἀντίθεσις, δηλοῖ δὲ ἡ αὐὸς μετ᾽ ὀλίγον εἰς “ὃ πρώτως με- 5 ὀνομάσαι φησίν" ἐν Τιμαίῳ Κα ) “ὃ μεταληπτικὸν αὐτήν φησι 
ταλαβών... ὁ “ὁ ἐν τῷ ἀέρι ὅτι καὶ ἐν τῇ γῆ" εἶπεν ἀντὶ τὸ ὅτι (μεταλαμβάνειν δ τὴν ἀπειρότητα τῷ νοητῦ), ἐν δὲ ταῖς ὠγραί- 
ἐν τῷ περὶ τὴν γῆν ἀέρι. δἰπιρ!. (. 124 ὁ. Φοις συνυσίαις μέγα ἢ μυιρὸν ἐκάλει. ϑπιρὶ. ἢ 125 ὁ. 

29) θαυμαξὸν ὅτι κῷ' ὃ διάςημα τὴν ὕλην ἐξωμοίωσε τᾷ τόπῳ, δοκεῖ Κα εἶναι ὁ τόπος διάςημα τῦ μεγέθυς ᾧ τῷ σώματος, 
δὰ ὦ κὶ δ ὑποδεκτικόν, ἀλλ᾿ ἴσως τῦτο τῷ Πλάτωνι παρῆκεν, τοιῶτον δέ τι ἢ ἡ ὕλη φανταζεῦ" ὁριϑεῖσα Κα ἢ ὑπὸ τῷ εἴδυς ἡ, 
ὡς μαθησόμεθα, ἢ μᾶλλον “ὃ διάςημα ὡς ὑποδεκτοιὸν ἐθεασατο. 10 περιχιοεῖσα ἐπιπέδοις ᾧ πέρασι μέγεθος γίνε) ἡ σῶμα, καθ᾽ 
ἀλλ᾽ εἰ “ὁ διάςημα τῷ μεγέθες ποσόν τι ἐςὶ ᾧ μετρεῖ), “ὃ δὲ ἑαυτὴν δὲ διάξημα μέν ἐςιν, διάξημα δὲ ἀδριξον" ὅταν δ 
ποσὸν εἶδος, πῶς ὕλη λέγεῦ “ἃ τῦ μεγέθυς διάςημα:; ἣ “ὃ ὑλοιὸν ἀφαιρεθῇ τῆς σφαίρας “ὃ πέρας ᾧ τὰ συμβεβηκότα, λείπεῦ ῥδὲν 
διάςημα ὁκ ἔςι ποσὸν μεμετρημένον, ἐδὲ εἶδος, εἰ μὴ μετάχη παρὰ τὴν ὕλην ἡ ὃ διάξημα" ὁ 5 ἐν τῷ πέρατι ἃ διάςημα, 
τὸ » ἃ ποσὸν ἡὶ “ὃ μέγεθος εἴδυς, ἀλλ᾽ ἔςι χύσις ἀόριςος. δηλοῖ ἀλλὰ ὁρίζεῦ μὶ ὑπὸ τύτων, ἔς! δὲ ἐκ ἐν τύτοις ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὑπο- 

δὲ ᾧ ̓Αριφοτέλης τοιαύτην ἔχων ἔννοιαν περὶ αὐτῶ ἐν οἷς φησὶν 16 κειμέψῳ. ἔςι ὦ ὧν ἢ διὰ τῦτο προσοικειῶν τὴ ὕλη “ὃν τόπον, 
“ἔξι δὲ τοιῦτον ἡ ὕλη ᾧ “ὁ ἀδριςον" διάςημα δὲ μεγέθυς λέγει μᾶλλον δὲ ὅτι δέχεῦ πλείως μορφάς τε αὶ εἴδη τὰ ἐν τᾶς σώμα- 
ὸ ὑποκείμενον ἀόριςον, ὃ ἢ ἄπειρον ἔλεγε πρότερον... ὃ μέντοι σιν ὁ αὐὸς μένων. ἀπὸ δ) ταύτης τῆς ὁμοιότητος ἢ Πλάτων τὴν 
᾿Αλέξανδρος, καίτοι πολλὰ εἰπὼν πρὸς “ὃ διορίσαι τὴν διάςασι ὕλην ἡ τὴν χωραν ταὐτόν φησιν εἶναι ἐν τῷ Τιμαίῳ “ὁ δ μετα- 
τὴν ὑλοιὴν ἀπὸ τῷ μεγέθυς, ταράττεωχ, ὅμως ἔοικεν ὡς πάσης λαμβάνον τῶν εἰδῶν, ὅπερ ὕλη, ἢ τὴν χυύραν, ὅπερ ἐςὶν ὁ τόπος, 
διαςάσεως μεγεθικῆς ἢ πεποσωμένης εἰδητυιῆς ὥσης" διὸ ἢ Ὁ ταὐτὰ λέγει. καίτοι τὴν ὕλην ἄλλως β ἐν Τιμαίῳ φησὶ δέχεως, 
προήχθη ἐπώγειν τοῖς εἰρημένοις τάδε. ἣ τῶν νῦν λεγομένων περ τὰ εἴδη, ἄλλως δὲ ἐν τοῖς ἀγράφοις δύγμασιν" ἐκεῖ δ »δ' μέ- 
τῆς ὕλης ὕὅτως ἀκύειν χρὴ ὡς ἐκ ἀκριβῶς λεγομένων, ἀλλὰ θεξιν, ἐν τοῖς ἀγράφοις δὲ καθ᾽ ὁμοίωσιν. ὙΤΜοπιΐδε, ἔ, 87. 
πρὸς τὴν χρείαν τῷ δειχθῆναι προκειμένυ. καίτοι, ὅπερ εἶπον, σα- μεταληπτικὸν καλεῖ τὴν ὕλην (ὁ Πλάτων), ὡς ἤδη εἶπον, 
φῶς τὸ ᾿Αριςοτέλος διορίσαντος τῷ ἀορίςῳ ᾧ ἀπερατώτῳ τὴν ὡς τῶν εἰδῶν μεταλαμβάνυσαν, ᾧ μόνως μεταλαμβάνυσαν, 
ὑλικὴν διάςασιν τῆς μεγεθικῆς, ἢ ἐναργῶς εἰπόντος ὅτι “ὃ δια 25 ὁδαμῶς δὲ μεταλαμβανομένην. .. τὰς ἀγράφυς' συνυσίας τῷ 
φημα τῶτο ἕτερον τῇ μεγέθους ἐςί, ἡ ὕλη τῆς τῷ μεγέθυς τελειό- Πλάτωνος αὐὸὺς ὁ ̓ Αριςοτέλης ἀπεγράψατο. ῬΆΪΟρ. π᾿. 10. 

τήτος, ᾧ περιέχεῦ ὑπὸ τῷ εἴδυς ὡς ὑπὸ ἐπιπέδυ ὦ πέρατος, ὦ εἰ ὶ ἀρχαί εἰσιν ἥ τε ὕλη ᾧ ἃ εἶδος, αἱ ἀρχαὶ τὴν ἀκροτάτην 209 
ἕξιν ἀόριςον τὴ ἑαυτῷ φύσει. ἰὰ. ἔ, 125. ἔχυσι θεωρίαν, ἢ μώτοι χωρὶς ἀλλήλων ἀδύνατον αὐτὰ γνωρίζειν. ἦ᾽ 

209: “ὃ πέρας, τυτέςιν ἡ ἐπιφάνεια ᾧ “ὃ σφαιρικὸν κἦμα. τὰ δϑιπρὶ. (. 126. 
10. δὲ παθη, τυτέςιν αἱ παθητυὺ ποιότητες, “ὃ χρῶμα, “ὃ βάρος ἡ 30 εἰπων ἐκ τίνων ἂν τις ὕλην ἢ εἶδος ὑπονοήσοι “ἐν τόπον εἶναι, 2095 

᾿ πᾷ λοιπά. ῬΒΙΟΡ. π Ρ. 10. δείκνυσι δι᾽ ἑπτὰ ἐπιχειρημάτων ὅτι ἐδέτερον τύτων δυναὲν εἶναι " 
29εὲ διὰ τ προσεοικέναι τῇ ὕλη “ὃν τόπον ἡ ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τι- “ὃν τόπον. ἰά. ἴν. 
11. μαίῳ τὴν ὕλην ταὐὸν εἶναί φησι τῇ χώρᾳ" ἡ δὲ χώρα τόπος ἐςίν, δύνα μέν τις ὃ Κα μόριον ἐπὶ τῆς ὕλης ἀκύΐειν τὴν δ᾽ ἕξιν 209. 

ὥςε ταὐὴν εἶναι τὴν ὕλην τῷ τόπῳ. μεταληπτοιὸν δὲ καλεῖ τὴν ἐπὶ τῷ εἴδυς, ἵνα ἦ ἥ τε ὕλη ἢὶ “ὁ πάθος μόριον αὶ ἕξις, ὅπερ πρό- Τ᾽ 
ὕλην ὡς τῶν εἰδῶν μεταλαμβαάνυσαν ἢ μὴ μεταλαμβανομένην" 35 κει. ἕξις δέ ἐςι “ὃ ὡς τελειότης συμβεβηκός, οἷόν ἐς! “ἃ εἶδος" 
χιώραν δὲ ὅτι κατ᾽ ἀναλογίαν, ὅτι ὥσπερ ἅπαν σῶμα ἐν τόπῳ, ὥςε ὅτε ὕλη ὅτε εἶδός ἐςιν ὁ τόπος. δυνατὸν δὲ ᾧ καθολικώτερον 
ὅτω αὶ ἅπαν εἶδος φυσυιὸν ἐν ὕλη. εἰ γ) τῆς σφαίρας, φησίν, ἐφε- ἀκύΐειν, “ἃ Κὶ μόριον ἐπὶ πάντων τῶν ἐσιωδῶς συμπληρύντων, τὴν 
λοίμεθα τὼ πάθη ἢ “ὃ χῆμα ἢ τὼ πέρατα, ἐδὲν ἄλλο περιλεί- δὲ ἕξιν ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων" ὅτε δ πάθος ὅτε δύναμις ὅτε 
πεῆ ἢ διαςηταά, οἷον ἢ ἀπεραάτωτον" ἐν ἐκείνοις ηδ τὴν ὕλην ἐκά- ἄλλο τι τῷ ἐν τόπῳ ὁ τόπος ἐςίν. Ιὰ. ἔ.126 ὁ εἰ οοἀ, Ρα].237. 
λεσε “δ μέγα ᾧ “ὃ μυιρόν, ὡς δεκτοιὴν τῶν ἐναντίων. - «οἁ. Ὁ ὀ μόριον μέν, οἷον χεὶρ ἢ πῦς ἢ τῶν ὁμοιομερῶν τι, ἕξις δὲ 
Ῥαὶϊ. 227. ἥτοι “ὃ εἶδός φησι ἃ ἐσιῶδες ἢ ἁπλῶς πᾶν εἶδος ᾧ “ὃ »ϑ' συμβε- 

ἐν εἷς κῷ “ἃ πάρεργον ἐγκαλεῖν τῷ Πλάτωνι δοκεῖ, ὁ τῦτο βηκός... δυναὲν δὲ μόριον ἀντὶ τῶ ςοχεῖον ἀκύΐειν, οἷον “ἃ εἶδος 
ἐνεκάλεσεν ὅτι τὴν ὕλην τόπον εἶπεν ὁ Πλάτων τῶν εἰδῶν" ἤδει ᾧ τὴν ὕλην, ὅπερ ἢ μᾶλλον, ἵνα εἴη συμπέρασμα ὃ “ὥςε ὅτε 
Δ ᾧ αὐὺς ἄλλο σημαινόμενον τὸ τόπυ τῷ τῶν εἰδῶν δεκτικῶ, ὅτε μόριον ὅτε ἕξις," ἀντὶ τῷ δῆλον ἦν ὅτι ὅτε εἶδος ὅτε ὕλη ὁ τόπος. 

ἔλεγεν ἐν τῇ περὶ ψυχῆς (8 ἃ Ρ. 429 α 27) “ᾧ εὖ γε οἱ λέγοντες 45 ῬΆΠΟρ. π Ρ. 11. 
τὴν ψυχὴν τόπον εἰδῶν, πλὴν ὁκ ἐντελεχεία ἀλλὰ δυνάμει τὰ τῶτο οἱ ἐξηγηταὶ συνάπτυσι τῷ προσεχῶς εἰρημένῳ δευτέρῳ 2095 
εἴδη"... ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ὁμολογεῖ β' ᾧ αὐὸς κατ᾽ ἄλλο ση- συμπεράσματι. “ὃ αὐὸ δὲ δείκνυσι ᾧ ἐκ τῆς τὸ ὠγγείυ πρὸς “ἐν Ξ 
μαινόμενον τὴν ὕλην ἐν Τιμαίῳ χυύραν κληθῆναι, εὐλόγως δέ φησι τόπον ὁμοιότητος. ϑἰπιρὶ. ἔ. 126 ὁ. 

: ΑΔΔ2 
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χ9). καλῶς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐπιβάλλει τῷ χωρίῳ λέγων, νῦν ὃ δέ με πρὸς τὴν τοιαύτην τῶν εἰρημένων ἀποδοχὴν ἢ ὁ γάρ αἰτιο- 
30, ἐπὸ τῦ μάλιςα ἑκατέρῳ ὑπάρχοντος, τῷ τε εἴδει φημὶ ἡ τῇ ὕλη, λογικὸς σύνδεσμος. δ πιρὶ. ἔ, 127. 

τὴν πρὸς “ὃ τόπον λαμβάνει διαφοράν. ἰὰ, 'δ. ἕκτον τῦτο ἐπιχείρημα, ὡς οἶμαι, δευινύον ὅτι ὅτε “ὃ εἶδος 204 
χοὸΣ τῆῶτο οἱ Κα ἐξηγηταὶ ὡς ἄλλο τέταρτον ἐπιχείρημα τιθέασιν, ὄτε ἡ ὕλη τόπος ἐςί, διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ᾧ τῦτα. .. ᾿' 
32. ἀπὸ τὸ ἄλλο κα εἶναι “ὃ ἐν τόπῳ ἄλλο δὲ “ὃν τόπον τῷ ἐν ᾧ, ἐκὸς 5 ἀπορεῖ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐν τύτοις, μήποτε ἐκ ἀνάγκη, εἴ τι ἐςὶν 

ὄντος τὸ ἐν αὐτῷ" εἰ ὃν ἃ ἐν τόπῳ ἡ ὕλη ᾧ “ὃ εἶδός ἐςιν, ἄλλο ἐν τόπῳ, ᾧ τὰ ἐν αὐτῷ ὄντα ἐν τόπῳ εἶναι, εἰ μὴ ἄρα κ'' συμ- 
᾿ ἂν εἴη παρὰ ταῦτα ὁ τόπος. δύνα δὲ ἢ κοινὸν συμπέρασμα βεβηκός... ὅτω δ᾽ ἐδὲν ἄτοπον ἢ “ἐν τόπον ἐν τόπῳ εἶναι" ἢ 

εἶναι τῶν πρὸ αὐτῶ ἐπιχειρημάτων, ἀπὸ τῆς ἐναργείας εἰλημμέ- ) αὐὸὺς λέγων εἶναι τόπον “ὃ τὸ περιέχοντος πέρας, ἐν τῷ αὐτῷ 
νον. ᾧ τῇ γε τοιαύτη ἐννοίᾳ συνάδει μᾶλλον ἡ τοιαύτη γραφή, εἶναι τόπῳ φησὶ τό τε τῷ περιέχοντος πέρας ᾧ “ὃ τῷ περιεχομένι" 
αἰτιολογικὸν ἔχυσα “ἂν γάρ, “δοκεῖ γδ ἀεὶ “ὁ ὃν πυ,᾽ ἕν τισιν 1ὁ αἱ ηδ ἐπιφάνειαι ἁπτόμεναι ἀλλήλων ἐν τῷ αὐτῷ εἰσίν. λύων δὲ 
ἀντιγράφοις ὅτω φερομένη. ἐπειδὴ 7) δοκεῖ ἄλλο Κ' εἶναι “ὃ ἐν τὴν ἀπορίαν, εἰ ἔςι, φησί, ἃ εἶδος ἢ ἡ ὕλη τόπος τῷ συνθέτυ, ἴσα 
τόπῳ ἐξ ὕλης ἢ εἴδυς ὄν, ἄλλος δὲ ὁ τόπος, εἰκότως ἄλλος αὶ ὁ αὐτῷ ἐςίν" ὁ γ5 τόπος ἴσος τῷ ἐν τόπῳ. «. “ὃ δὲ ἐν τόπῳ ἴσον 

τόπος ἄλλο δὰ “ὃ εἶδος ᾧ ἡ ὕλη ἐςίν. 1. ἴ0. τῷ τόπῳ, καθ᾿ αὐὸ ἐν τόπῳ ἐςὶ ἡ ὁ κ᾽ συμβεβηκάς. ἰὰ, 
29). “ἃ “εἰ δεῖ παρεκβάντας εἰπεῖν εἴρηκε, διότι “ἃ Καὶ δεῖξαι ὅτι Ε. 127 ὃ. ΄ 

35. ὅλη τόπος ὑκ ἔςιν, ἀκόλωθον ἦν τῇ προκειμένη θεωρίᾳ" “ὃ μῶτοιις τῶτο “ὃ ἐπιχείρημα ἕτερόν φασι ἢ ἀπορίαν ἰδίαν ἔχειν περὶ. 
λέγειν ὅτι εἰ τόπος εἴη ἡ ὕλη, ἔσον τὰ εἴδη ἐν τόπῳ, τῦτο ὑδὲν τόπυ, ὅτι δοκεῖ ἀπόλλυῶ, ὁ ἑκαάςυ τόπος τῶν σωμάτων, ὅταν εἰς 

τῷ παρόντι λόγῳ συμβαλλόμενον ἦν, εἴτε ἐν τόπῳ εἶεν τὰ εἴδη ἄλλο σῶμα μεταβολὴ αὐτοῖς γένη" τῷ δὲ ἀπολωλέναι “ὃν τόπον 
εἴτε μή. δυναὸν δὲ ᾧ τῶτο ὡς εἰς “ὃ προκείμενον συντελῶν χα-ὀ σημέϊον, ὅτι ὠκέτι εἰσὶν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. ἀλλ᾽ ἄτοπον" τίς δδ 
βᾶν' εἰ 5 ἄτοπον ἃ τὰ εἴδη ἐν τόπῳ εἶναι, δῆλον ὅτι ἐκ ἂν εἴ ἂν γένοιτο τόπυ φθοραί; μήποτε δὲ “ὁ “ἔτι" προσκείμενον δηλοῖ 
ἡ ὕλη τόπος. ῬΆΙορ. π Ρ. 12. 20 περὶ “ἃ αὐὸ τῷ προσεχῶς εἰρημένῳ προβλήματι ςρέφεωχ, “ὃ ἐπι- 

2.95 τὸ μεθεκτικὸν ἐν ̓ ὶ ταῖς ἀγράφοις ταῖς περὶ τ᾿ Αγαθῦ συνυ- χείρημα. εἴπερ δὲ ἄρα ἄλλην ἔχει ἀπορίαν, ὅτω μᾶλλον αὐτὴν 
35. σίαις μέγα ᾧ μικρὸν ἐκάλει, ἐν δὲ τῷ Τιμαίῳ ὕλην, ἣν ᾧ χωύραν ἐκδεκτέον ὡς ̓ Ασπάσιος ἐκδέχεν" ὅταν δ ἐξ ἀέρος ὕδωρ γένη, 
ἢ τόπον ὠνόμαζε. ἢ δηλονότι φαινομένη τίς ἐςιν ἐναντίωσις τυτέςιν ἐκ μείζονος σώματος ἔλαττον, ἀπόλλυξ τῷ τόπυ μέρος" 

αὕτη, ἀ μώτοι ἐςὶν ἐναντία... θαυμαςὸν δὲ πῶς ὁ ᾿Αλέξαν- ὦ δ τοσῦτός ἐςιν ὁ τῦ γινομένυ ὕδατος τόπος, ὅσος ἦν τῷ ἀέρος 

δρος, καίτοι συννοήσας ὅτι εἴδη τὰς ἰδέας λέγει νῦν ὁ Αριςοτέλης, 25 τῷ εἰς αὐὸν μεταβαλόντος, τίς δὲ τόπυ φθορά, πάνυ χαλεπὸν 
ὅμως ἀναγκαζεῶς νομίζει ὃν Πλάτωνα ἐν τόπῳ λέγειν τὰς ἰδέας, ἀποδῦναι, ὡς μαθησόμεθα. ᾧ; εἴη ἂν τῶτο συγγενὲς ἐκείνῳ τι 
καίτοι ἀΐλωυς αὐτὰς λέγοντα, ἐπειδὴ τόπον ᾧ χωραν τῶν ἐνύλων ἐπιχειρήματι τῷ ἀπὸ τῆς αὐξήσεως τῷ τόπυ, ἐν ᾧ ἔλεγε “πῶς 
εἰδῶν εἶπε τὴν ὕλην. ϑίπιρ!. ἢ. 127. ΄ ὅν περὶ τῶν αὐξανομώνων ἐρῦμεν" (ρ. 209 « 27)... κάλλιον δὲ 

Πλάτων εἰ σφόδρα βυλεἢ τὴν ὕλην ποιεῖν “ὃν τόπον, ὅρα τῶ αὐτῷ προβλήματος εἶναι “ὃ ἐπιχείρημα τῷ δεικνύντος ὅτι ὅτε ἡ 
αὐὸν ἡ τὰς ἰδέας ἐν τόπῳ λέγειν ᾧ τὺς εἰδητικὺς ἀριθμείς" ἢ 30 ὕλη ὅτε “ εἶδος ὁ τόπος ἐςί, αὶ μᾶλλον ἐπὶ τῦ εἴδυς ἀποδεί- 
ἢ) τύτοις ὑποτίθησι τὴν ὕλην, ὥσπερ ἔφην, ἣν ποτὰ αὶ “ὃ μέγα ἡ κνυϑαί φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτως ἐκδεχομώνων ἡμῶν... ᾧ τῷ 
ὰ μικρὸν ποτὲ δὲ “ὃ μεθεκτικὸν ὀνομάζει. ὙΜεπεῖδι. ἔ. 37 ὁ. Αἰ ̓Αλεξάνδρῳ μᾶλλον δοκέϊ ἐπὶ τὸ εἴδυς ἀληθεύεθᾳ, ὃν λόγον" 

240. Ὁ ἐφεξῆς λεγόμενον “ἀδύνατον γδ ὃ μὴ κίνησις μηδὲ ὁ ἄνω πῶς δὲ “ἃ κα εἶδος τόπον ὑποθέμενος ἔλεγεν ὅτι τῦ Κι εἴδυς φα- 
8.2 κάτω, τόπον εἶναι ἄλλον λόγον ὁ ̓ Αλέξανδρός φησι συνημμέ- νερὰ ἡ φθορά;... μήποτε ἦν ἐν ἀμφοῖν ὁμοίως ἀληθεύε), ἐν 

νον τῷ πρὸ αὐτῷ τοιῶτον “ἐφ᾽ ὃ μή ἐςι κίνησις, τῦτο τόπος ἐκ 35 ταῖς μεταβολαῖς τῶν σωμάτων “ἃ ἀπολωλέναι “ὃν τόπον, εἴπερ ἢ 
ἔςιν" ἐπὶ δὲ τὴν ὕλην ᾧὶ “ὁ εἶδος ὑκ ἔςι κίνησις" ὁδὲ ἄρα ἡ ὕχη ἢ ἡ ὕλη ἢ “ὃ εἶδος ἐςὶν ὁ τόπος... ὁ δὲ Εὔδημος δεοινὺς ὅτι ὑκ 

τὸ εἶδος τόπος ἐςίν." δύνα δέ, φησί, ὁ “ὁ τύτῳ συγκείμενον ἄλλος ἔςιν ὁ τόπος ἡ ὕλη, ᾧ τῦτο προςίθησιν “ἔτι δὲ ἡ Κὶ ὕλη κινεῖ, ὃ 

εἶναι λόγος τοιῶτος “ὃ μὴ ἔχει διαφορὰς τήν τε ἄνω ᾧ τὴν κάτω, δὲ τόπος ἀκίνητος." δῆλον δὲ ὅτι ἡ τῷ εἴδει ἐφαρμόττει ὁ αὐὸς 
ἐκ ἔςι τόπος" ἡ δὲ ὕλη ἡ “ὁ εἶδος ἐκ ἔχει διαφορὲς “ὃ ἄνω ᾧ ὃ διορισμός" ἡ 5 ἡ αὐὸ κινεῖ. ἰἄ, ἐδ. 
κάτω" ἐκ ἄρα ἡ ὕλη ἡ “ὃ εἶδος τόπος" αὐὸὺς δέ, φησί, συνθεὶς ἀ0 συμπερανάμενος τὲς λόγυς, ἐξ ὧν τε ἀναγκαῖον εἶναί τι “ὄν 2102 
πάντα ὡς ἵνα ἠρώτηκε λόγον, πρου)εὶς “ὃ “πῶς ἂν φέροιτο ἔτι τὲ τόπον δοκεῖ, ἢ πάλιν ἐξ ὧν ἀπορήσειεν ἂν τις περὶ τῆς ὠσίας αὐτῷ 14 
κινείμενα εἰς τὺς αὐτῶν τόπος, εἰ ἡ ὕλη ἢ “ὃ εἶδος τόπος, ὡς ὃν τί ποτέ ἐςιν ὁ τόπος, ἢ ὅλως εἰ ἔςιν. «. ἐπὶ τὴν εὕρεσιν λοιπὸν 
τῦτο ἐναργές, ὅτι ὠδὲν ἐπὶ “ἃ ἴδιον εἶδος ἣ τὴν ὕλην κνάιἢ. ὅτως τῆς τῷ τόπυ φύσεως παρασκευάζεῦ. ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τῦ ἐν τόπῳ 
ὅν ὁ᾿Αλέξανδρος ᾧ ὁ᾿Ασπαίσιος,. μήποτε δὲ εἷς μῶν ἐςιν ὁ ὅλος ὄντος εἰς ἔννοιαν ἐρχόμεθα τῷ τόπυ, “ὃ δὲ ἐν τόπῳ ἂν ἕν τισι ἐςί, 

λόγος, ὡς ἡ ̓Αλέξανδρος ἐπέςησεν, συνημμένον ἔχων “ὃ πρότερον 45 διαιρεῖ ἢ πρῶτον πολλαχῶς λεγόμενον “ὃ ἕν τιν. χρησιμεύσει δὲ 
ῥηθὲν τοιῶτον “εἰ ὁ τόπος ἡ ὕλη ἢ “ὃ εἶδος ἐςίν, ἐδὲν ἂν τῶν κινυ- αὐτῷ μάλιςα ἡ διαίρεσις ἡ εἰς τὴν λύσιν τὸ ἐν τόπῳ “ὃν τόπον 
μώων ἐπὶ “ὃν αὐτῷ τόπον φέροιτο" ἐν δὴ τύτῳ τὴν  πρόσλη. ἔσεῶκ, κθ' τὴν Ζήνωνος ἀπορίαν, ἣν εἶπε ζητεῖν τινὰ λύσιν... τὰ 
Ψιν ὡς σαφῇ παρῆκε, “ἃ δὲ συνημμένον ἀποδείκνυσι... ἐνώγει ὅν ἕν τινι κ' ὀκτυὸ ἢ ἐννέα τρόπυς λέγεν)αί φησιν... ὦ ἕνα ὡς 
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ὰ γένος ἐν εἴδει, ὡς ζῷον ἐν ἀνθρώπῳ, ἵππῳ αὶ ταῖς ἄλλοις, ὅτι ὅτω ἐκ τῆς ἐπωγωγῆς τῶν τῷ ἕν τινι τρόπων ἔσω ἰδεῖν, 2100 
ἐν τῷ ἑκίςν τῶν εἰδῶν λόγῳ περιέχεῦ. διὸ “εἴδει εἶπεν, ἐκ ὅτι κατ᾽ ὑδένα τύτων δύναταί τι αὐὸ ἐν ἑαυτῷ εἶναι. ἢ ἐκ τὸ ὃ 
εἴδεσιν... ὺ Εὔδημος δὲ τύτοις παρακενιθον, αὶ εἰπὼν “ἄλλως λόγυ δὲ δυναὲν ὃ αὐὴ γνῶναι" χρεία 25 ᾧ τῆς λογικῆς ἀποδεί- 
δὲ τὰ παθη ἡ ὼ αἱ ἕξεις ἐν ταῖς ἐσίαις," ἐπήγαγεν “ἐπισκεπτέον δὲ ξεως μάλιςα, ὅ ὅτι μὴ ἐκ διαιρέσεως ἀ ἀναγκασικῆς ἐλήφθη τὰ τὸ 
εἰ ὅτω ἡ  χῆμα ἡ ὅλως ἡ μορφὴ ἐν τῇ ὕλη," ὶ αὐὸς δηλονότι 5. ἔν τινι σημαινόμενα, ἵνα τὴ καθ᾽ ἕκαφον αὐτῶν ἐφόδι θαρρήσω- 
τὴν διαφορὰν ἐνδεικνύμενος. «. εἰ δὲ ἐν Κατηγορίαις ἐνδεκαχῶς μεν... ἢ πάνυ καλῶς ἐπὶ τῦ αὐτὸ παραδείγματος ἐποιήσατο 
εἱ ἐξηγηταὶ ἀπαριθμῶνῷ ὰ ἣν τινι, ἀναμνης ἐον ὅτι ἐκεῖ ἄλλο αὶ δ “ἐν λόγον, ἐφ᾽ ὃ “ὁ κατ᾽ ἄλλο ἐν ἑαυτῷ ἐἶναι δυνατὸν ἔδειξεν. 

ὡς εἶδος ἐν ὕλη, ἄλλο δὲ ὃ ὦ ὡς συμβεβηκὸς ἐν ἀσίᾳ ὅλως ἐν διωρὶ. ἴ. 129 ὁ. 
ὑποκειμένῳ λέγυσι, ἡ ἄλλο κὶ ὃ ἐν τόπῳ ἄλλο δὲ “ὃ ἐν ἀγγείῳ, ἀκόλωθον ἃ ἦν ἦν συμπέρασμα ἐπαγαγεῖν ὅτως “ὅτι κα ὄντιοῦ, 
ἐκ τῶν ἐνταῦθα λεγομένων τὰ Σ δέω σημαινόμενα διακρίνοντες, ᾧ 10 ἀδύνατον αὐτό τι ἐν ἑαυτῷ καθ᾽ αὐὰ εἶναι, δῆλον" ὁ δὲ τῶτο αὶ δ 
ἄλλο τι παρὰ ταῦτα προςιθέντες “ὃ ἐν χρόνῳ, οἷον ὅτι ᾿Αριςοτέλης ἐκ εἶπεν, ἐξ ὃ δὲ ἔδειξεν ὅτι καθ᾽ αὐὸ ἐν ἑαυτῷ εἶναι, τῦτο συμ- 
ἐγεννήθη ἐπὶ τῆς τοσῆσδε ᾿Ολυμπιάδος" ὃ νῦν ἴσως ὁ προσέθηκε περαίνεδ, λέγω δὴ “ἃ ἕτερον ἢ εἶναι ὃν τόπον φύσει, ἕτερον δὲ “ὦ 
διὰ “ὃ μήπω διδαίξαι ὅλως περὶ χρόνυ. λέγε δὲ ἕν τινι ὺ ὸ ὑπο ἐν τόπῳ. Ῥ Ιορ. ον.1. 
κείμενον ἐν τῷ συμβεβηκότι, ὡς λέχεμιν: ἃ σῶμα ἐν νίσῳ εἶναι ὕτως ὅν ἢ εἴ τι ἐν αὐτῷ " συμβεβηκὸς εἶ, ἀναγκη συμτδοΣ 

ἢ “ὃν ἄνθρωπον ἐν περιςάσει. εἰκὸς δὲ ᾧ ἄλλα εἶναι τῷ ἕν τινι 15 βεβηκέναι μέρος ἑἶναι τῷ καθ᾿ αὐὰ ἐν ἑαυτῷ ἔντος. τύτῳ δὲ 'δ' 
σημαινόμενα. ἰὰ, ἢ, 128. ἀκολεθεῖ “ἃ εἰ ἔςι τι συμβεβιρεὸς ἐν ἑαυτῷ, δεῖν πάντως εἶναι 

λέγει τοσαυταχῶς ὃ ἣν τινι λέγενχ, ὁσαχῶς ἡ ὑπὸ τῶν πρὸ τύτω ὃ καθ᾽ αὐὸὴ ἐν ἑ ἑαυτῷ, ὅπερ ἀδύνατον ἀποδέδεικἢ ἤδη. 
ἐξηγητῶν αὐτῷ εἴωθε λέγε, ἐν τῷ τῶν Κατηγοριῶν ὑπομνή- διὸ νῦν τῶτο παρῆκε ὃ ἄτοπον ἐπάγειν. ἀκολωυθεῖ δὲ ὁ “ὃ ἅμα 
ματι... ὃ δὲ ̓ Αλέξανδρος κα ὺ ἕτερα σημαινόμενα, τῷ ἕν τινι πα- δύο ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι, σώματα δηλονότι" περὶ ὃ τύτων ὁ λόγος. 
ρατίθεδ), ἡ ἐν αὶ ὡς τὰ ὦμα ὄντα φησί, λέγω δὲ τὰ χῷ' τὰς ἐπι- Ὦ εἰ γάρ τις λέγοι ὃν ἀμφορέα ἐν ἑαυτῷ Ψ' συμβεβηκὸς εἶναι, 

φανείας ἁπτόμενα. ἀλλήλων" λέγοιντο ᾿ ἂν ταῦτα ἐν ἀλλήλοις ἐπειδὴ ἐκεῖνο ἐςὶ κτ' συμβεβηκὸς ἕν τινι ὃ τῷ καθ᾽ αὐὴ ἕν τινι 
εἶναι" ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὰ ἅμα πάντως ἢ ὡς ἐν χρόνῳ λέγον εἶναι συμβέβενριεν, ἐπειδὴ ὁ οἶνος ἐν τῷ ἀμφορεῖ καθ᾽ αὐτό, ἐὰν ὁ ἀμ» 
ἢ ὡς ἐν τόπῳ. ῬΒΙορ. π Ρ. 18. φορεὺς ἐ ἐν τῷ οἴνῳ Φ' συμβεβιρως ἧ ἦ, ἕςαι ὁ ἀμφορεὺς ἐν ἑαυτῷ 

Ἠδν αὶ καθ᾽ αὐὸ ἐνταῦθα ἀντὶ τῇ πρώτως ἀκυςέον" ἰςέον δό ὅτι ψ συμβεβηκός, ἢ ὁ οἶνος εἰ οἶνυ ἐφνν ἀμφορεὺς ἐν αὐτῷ καϑ᾽ 
Σ Καὶ καθ᾿ αὐὸ ἀντίκει “ὃ κ᾽ συμβεβηκός, τῷ δὲ πρώτως “ὃ 25 αὐτό. ὅτω Κ οἶμαι ὁ ̓ Ασπάσιος. ὁ ̓ Αλέξανδρος δὲ γράφει 
" Ἰᾶλλο. ἰά. ῥ. 14. ὅτως “οἷον εἰ ὁ οἶνος ἐν τῷ ἀμφορεῖ εἴη, ὡς συμβεβυριὸς αὐτῷ 

210. εἰ τὴν ἐπιφάνειαν μέρος λέγει τῷ λευκῶ σώματος, καίτοι ἣ ὡς μέρος αὐτῷ, ὁ δὲ ἀμφορεὺς ἐν τῷ οἴνῳ καθ᾽ αὐτό" ὅτω 
30. πέρας σαν αὐτῦ, πρῶτον Κ ἐπιςῆσαι χρὴ ὅτι ἡ “ὃ λευκὸν μέρος ἂν ὁ οἶνος αὐὸς ἐν ἑαυτῷ κ᾽ συμβεβηκὸς εἴη, ὅπερ τὰ καθ᾽ αὐὰ 

καλεῖ τῦ λευκῦ σώματος, καίτοι, ὡς ὁ ὁρισμὸς τῶν συμβεβυριό- ἐν ἑαυτῷ ὄντος ὀδὲν διαφέρει." ἀγνοῶ δὴ πῶς ὃν οἶνον ἐν ἑαυτῷ 
των λέγει, μὴ ὡς μέρη ὄντα δεῖ νοεῖν" ἔοικε γ) μέρη τὰ ὁπωσῶν 30 »' συμβεβηκὸς εἶπε, τῦ ᾿Αριςοτόλως ἀκύων λέγοντος “αὐτός τε 
συμπληρῶντα καλεῖν. ἵἕπειτα εἰ “ἃ σῶμα ἐκ τῶν τριῶν διαςά- 55 ἐν ἑαυτῷ ὁ ἀμφορεὺς ἔςαι".. ὁ δὲ “εἰ ᾧ ἡ φύσις δεκτικὴ 
σεων συνέςηριε, μία δὲ τῶν διαςάσεων ἡ ἐπιφάνεια, ὡς φησιν ὁ τῶτο ἐνδέχεῦ ἐν ἑαυτῷ εἶναι" ἀσάφειαν Κὶ ἐποίησε τῷ λόγῳ με- 
᾿Αλέξανδρος, διὰ τί μὴ μέρος ἃ ἂν λέγοιτο τῷ σώματος: ... ἐκ ταξυὺ παραληφθέν, ἄτοπον δέ τι ἄλλο τῇ τοιαύτη ὑποθέσει ἀκο- 
ἀνάγκη δέ, εἶμαι, ὡς δ᾽ Αλέξανδρος ἐπέζησε, “ἃ καθ᾽ αὐὸ ἀντὶ λυθῶν ἐνεδιξάτο, εἰ ὃ ἡὶ φύσις δεκτική ἐςι, τῦτο ἕν τινι γίνε, 
τὸ πρώτως ἀκύειν" κυριωτάτη ") ἀντίθεσις τῷ καθ’ αὐὴ πρὸς ὃ 35 ἀλλὰ μὲὴ ἄλλο ἐν ἑαυτῷ " συμβαίνει ἡ) τῦτο τῷ λέγοντι “ὃν ἀμ- 
καθ᾽ ἕτερον. ϑίμηρί. (129. φορέα αὐὸὲν ἐν ἑαυτῷ ὥῶ δῆλον δὲ ὅτι κἂν “ὃν οἶνόν τις ἐν 

2106 ἵνα σαφὴς ἢ ἡ διαφορά, διδάσκει πρῶτον τί ἐςι “ὃ πρώτως ἑαυτῷ λέγῃ, συμβήσεῦ ὰ ὃ καὶ φύσις ἐν ἄλλῳ εἶναι ἐςί, τῦτο 
ὸ τί ὃ κατ᾽ ἄλλο" δὲ Ὁ χρῶμα ἐν δὶ τῷ σώματι κατ᾽ ἄλλο, ἐν δεκτικὸν εἶναι... “ἃ δὲ “ἅμα 5 δύο ἐν τῷ αὐτῷ ἕςαι" ὅτι ὦ 
Ἀ τῇ ἐπιφανείᾳ πρώτως. ἰὰ. ἴδ. ὡς ἄτοπον εἰρη ἢ ἀδύνατον, δῆλον. δοκεῖ δὲ ἀδύνατον εἶναι “ὃ 

δείξας πῶς ἐνδέχεῦ ἃ αὐτό τι ἐν ἑαυτῷ εἶναι, ὅτι κατ᾽ 40 δύο ἅμα σώματα ἐν ταὐτῷ εἶναι, ᾧ πάντες οἱ ἐξηγηταὶ οἷς ἐγὼ 
ἄλλο, νῦν φησὶν ὅτι πρώτως ἐκ ἐνδέχεῦ, ὅτε καθ᾽ αὐὸ ὅτε »τ' προςυχὴς γέγονα, “ἃ ἀδύνατον ὡς ἐπὶ σωμάτων ἀκύυσι. μή 
συμβεβυριός. ἐπεὶ ὧν πρῶτον “ὃ καθ᾽ αὐὸ δείκνυσιν, ἐνταῦθα “δ ποτε δὲ ὁ μάτην ἐκ ὠνόμασε σώματα ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἀλλ᾽ 

πρώτως καθ᾽ αὐὲ πρώτως ἀκυςέον. εἰπὼν δὲ ὅτι πρώτως ἐκ ἐν- ἁπλῶς εἶπεν “ἅμα γ5 δύο ἐν τῷ αὐτῷ ἕςαι," τό τε δεκτικὸν ᾧ 
δέχεῦ, τὰ παραδείγματα ὀκέτι πρὸς τῦτο ἐπήγαγεν ἀλλὰ πρὸς “ὃ ὑποδεχθέν, ἕτερα τῷ εἴδει ὄντα κατ᾽ αὐὸ τῦτο ᾧ ἄλλην φύσιν 
ἂ ἀνωτέρω, ὅτι λέγονταί τινα ἐπὸ μέρως. ῬΜΙορ. πΡ. 16. 46 ἔχοντα, ὡς ἔλεγε πρότερον. .. ἀπορεῖ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος πῶς 

2:0} ἀλέγοι δ᾽ ἂν φύσι, ὅτι ὃ αὶ ποιότης ἐςὶ ὺ χρῶμα, Ὁ ἡ δὲ ἐπι- λέγε μήτε καθ᾽ αὐὸ μήτε κ' συμβεβιριὼς ἐν ἑαυτῷ εἶναι" εἰ 
7. φάνεια πέρας. σώματος ᾧ τῷ ποσῶ, δύναμιν δέ, ὅτι ἡ ὅ' ὑποκεί- Ἂὰ ὃ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσι, τὰ δὲ μέρη ἐν τῷ ὅλῳ, ἵξαι τ ὅλον ἐν 

Μενον, “ὃ δὲ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ. ἰά. 15. τῷ ὅλῳ, τυτέςιν ἐν ἑαυτῷ. ἀλλ᾽ ἐ συνάγεξ, φησίν... ὁ αὶ 
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᾿Αλέξανδρος, καίτοι εἰωθὼς ἢ ἱφ ᾧ μηδὲν πρὸς ἔπος ὃν Πλάτωνα ρίζεῶς, ἰά. ἴδ. εἰ εοὰ. Ῥα]. 237, φαΐ οοάεχ ροϑὲ ᾿ἰλοππλπι 7 
παράγειν εἰς ἐξέτασιν, ἐκ οἵδα ὅπως ἐνταῦθα τῷ Πλάτωνος ἐπε- γεὶ 8 ἰπογάταπι ἀὐάϊε ἐχ ὅτι ἑκάτερον ἐν τῷ ἑτέρῳ, ἀλλ᾽ ὅτι 
λαάθετο μᾶλλον. ἕςι δὲ ὁ δεοινὺς ὃ ὅλον ἐν ἑαυτῷ λόγος ἐκ τ “ὃ ἥτερον ἡ τῷ ἑτέρω. 

Παρμενίδν (ρ. 145 δ) ἔχων ὅτως περὶ τῶ ἑνὸς τῦ ὅλεν δειχθέντο. δ προσεχῆ δηλαδὴ ὺ πρῶτον τόπον" ἐφαρμόζυσι ἢ ἀλ-- 
ϑιδιρ!. [.180. 5 λήλαις αἱ ἐπιφάνειαι. εἰ [ἃ εἴη ἡ γραφὴ “ἀπολείπεοχ," περὶ τῷ 

αὶ ταὐὸν ἃ κτ' συμβεβηκὸς τῷ κ᾿ μέρος, εἰ ἢ ἄμφω κατ᾽ καθ’ ἕκαςα τόπυ φησὶ τῷ προσεχῶς ἕκαςα περιέχοντος" τῦτον 
ἄλλο, ἀλλὰ πάμπολυ διαφέρει" ἃ Α Ἷ ζῷον ὁ ἐρᾶν λέγεῦ » μές δ ἀπολείπεςχ, τῷ ἐν τόπῳ ἢ χωρίζεοχ, αὐτῶ, εἰ δὲ “μὴ ἀπο- 
ρος (μέρος δ αὐτῷ τὰ ὄμματα, εἷς ὁρᾷ), ὁ δὲ ἱςὸς νεῷ κῷ λείπε," ὐ περὶ τῷ καθ’ ἕκαςα τόπυ, ἀλλὰ περὶ τῷ ἁπλῶς" ὁ 
συμβεβηκὸς ἐν τῷ πλοίῳ, ἐπειδὴ τῷ πλοίῳ συμβέβιρειν, ὃ ὃ κι- δ ἁπλῶς τόπος ἐκ ἀπολείπε τῶν σωμάτων" εἰ δ ᾧ τῶτον 
νἦϑ, αὶ ἡ λευκότης χνεῖϑ κ᾿ συμβεβηκός, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος 4 ἀπολείπει, πάντως ἐν ἄλλῳ τινὶ ἔξαι. “ὃ δὲ χωριςὸν κτ' τὴν γρα- 
ᾧ ὑπάρχει. δύο ἡ) ὅτοι τρόποι τῷ ψ συμβεβηκός, ὅ ὅταν ἢ “ὃ φὴν ταύτην ἀντὶ τῇ μηδὲν εἶναι τὸ πράγματος, ἀλλ᾽ ἑκὺς τῆς 
μόριόν τίνος ταὐτόν τι λέγη παάχειν ὅπερ ὺ αὸ ὅλον, ἢ ἡ “ὃ συμ- ἐσίας αὐτῶ. εοἀ, Ραϊ. 287. 

βεβηκὸς ὅπερ ᾧ ᾧ συμβέβηκεν. πῶς ἂν ἕν εἴη τι κῷ ̓συμβε- διττὴ φέρεν ἡ γραφή, ἃ, ἀπολείσεςᾳ, ἑκάςυ," ἣ μ᾿ Τ᾽ ἀρνής 
Βηκὸς ἐν ἑαυτῷ; δεῖ δ αὐὰ ἢ μέρος ἢ πάθος ἑαυτῶ εἶναι, ὅπερ σεως “μὴ ἀπολείπεω!ς." εἰ ὶ ἦν “ἀπολείπεωχ," εἴη ἡ γραφή, ὡς 
ἐδὲ ἐπινοεῖς, δυνατόν. ὙΠεπιΐει. , 88. 45 ἡ τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων ἔχει, περὶ τῷ καθ᾽ ἵκαςα τόπυ φησὶ 

210Σ: εἰ κα μοναχῶς “ὃ ἕν τινι ἐπὶ τῷ ἐν τόπῳ ἐλέγετο, ἄλυτος ἂν τῷ ἕκαςζον προσεχῶς περιέχοντος, ὅν φησιν ἀπολείπειν, τῦ ἐν τόπῳ 
2. τ ἡ τὸ Ζήνωνος ἀπορία, εἴπερ πᾶν “ἃ ὃν εἴτε “ὁ ἁπλῶς εἴτε “ὃ σω- ὃ χωρίζει, αὐτῷ" ἔςι δ τῷ ἀπολείπειν, ἐξηγητικὸν ὁ χωρίζει, 

Μματικὸν ἕν τινι ἐςίν, ὡς οἱ παλαιοὶ πάντες ἐδόξαζον, ὀνειροπολῶν- εἰ δὲ εἴη “μὴ ἀπολείτεωχ," λέγοι ἂν καὶ περὶ τὸ καθ᾽ ἕκαςα τόπο 
τες τὴν ἐν τῇ ὕλη, ὡς ὁ Πλάτων φησί, τῶν εἰδῶν ὑπόφασον. ἐπεὲ ἀλλὰ περὶ τὸ ἁπλῶς τόπυ. ῬΜΙορ. ον. 2. 
δὲ πολλαχῶς, λέγε ἃ ἦν τινι, δὲν κωλύει “ἐν τόπον ἐν ᾧ ἐςὶ “ὃ 20 ἔτι πρὸς τύτοις ἀπολείπει, καὶ ἢ χωριςὸν εἶναι τῇ σώματος 
σῶμα, εἶναι Κὶ ἡὶ αὐὸν ἕν τινι, ὦ μὴν ἐν τόπῳ. «. ἢ ὁ Εὔδημος (ἀξῶμεν “ὃν τόπον). ὅτω δ ᾧ ἐξ ἀρχῆς ἐνοήθη ἐκ τῆς ἐντιμε- 
δὲ ὕτως ἱςορεῖ τὴν Ζήνωνος δόξαν, λέγων “ἐπὶ ταὐὸν δὲ ᾧ ἡ ταςάσεως τῶν σωμάτων. Ὑβεπιΐει. ἔ. 38. 
Ζήνωνος ἀπορία φαίνεῦ ἄγειν. ἄξιον ἡ) πᾶν “ὃ ὃν πῦ εἶναι» εἰ δὲ ἰςέον δὲ ὅτι ᾧ Θεόφραςος ἡ Εὔδημος ἐν τοῖς περὶ τόπυζιι 

ὁ τόπος τῶν ὄντων, πῶ ἂν εἴη. κὸν ἐν ἄλλῳ τόπῳ, κἀκεῖνος δὶ ἀξιώμασι ᾧ “ὃ ἀκίνητον εἶναι ὃν τόπον προλαμβάνυσι. διὰ τί δὲ δ 
ἐν ἄλλῳ, καὶ ὺ ὅτως εἰς ὃ πρόσω." ἡ ἐρᾷς ὅτι ἢ ὁ Εὔδημος. πρὸς “δ 25 ὁ ̓ Αριςοτέλης τῦτο παρῆκε, δῆλον γενήσεῦ ὅτε τὴν διαφορὰν τῷ 
τῆς ἀπορίας χρήσιμον “ὃ πῶ εἰς ὃ ἐν τόπῳ μετέλαβεν. ὅπως δὲ τόπυ πρὸς “ὃ ἀγγεῖον παραδώσει. ϑίαιρ!. ἔ. 181 ὃ. 
ἢ αὐὸὺς ἐξέλαβι ὁ πῶ, ἢ ὅτι χζ' κοινὸν σημαινόμενον, δῆλον γί- μὴ πάντα τὰ εὐ μδὲ εἰς τὴν περὶ τῷ τόπυ ἔννοιαν ἡμᾶς2ι1 

νεὮ ἐν οἷς λύει ᾧ αὐὸς “ἐν τῷ Ζήνωνος λόγον, γράφων τως προήγαγεν, ἀλλὰ μόνα τὰ καθ᾽ αὐτι αἱ, τὰ δὲ κ᾽ συμβεβηκός, 18. 
“πρὸς δὲ Ζήνωνα φήσομεν πολλαχῶς ὃ πῶ λέγε," ϑίπιρί. ὥσπερ ἐδὲ κινεῖ ἢ κυρίως, ὅτως ὅτε τόπυ προσδεῖἢ ὅτε εἰς τὴν 

180 2. 80 ἡνῶσιν αὐτῷ συντελεῖ, καίτοι διαφορὰ μέν τίς ἐςι τῶν χ 
2100 πανταχόθεν ςρέψας τὺς περὶ τόπυ λόγωυς ἐπάγει “ταῦτα ' συμβεβηκὸς κνυμίνων. Ὑβεπιΐδι, ἔ, 38. ᾿ 

31. ἡμῖν ἔξω διηπορημένα;" ἐχ, ὅτι μηδὲν τῶν μέχρι νῦν εἰρημένων αὶ "δοκεῖ" ἀντὶ τὸ φαίνεῦ ᾧ, ἴξιν. ῬΆΊΟρ. ο Ρ. 4. ἡ τα 
ἀποδεικτικῶς εἴρη (πολλὰ 73) ὅτως ἐρρέθη), ἀλλ᾽ ὡς ὠπόρυ ᾧ τῦ ὁ μέντοι ᾿Αλέξανδρος οἴεῦ) διὰ τύτων δείκνυωας ὅτι μή ἐςι2114 
εἶναι “ἐν τόπον φανέντος διὰ “ἃ δυσκατάληπτον τῆς ἐσίας αὐτὸ, τὰ συνεχῆ μέρη τῷ ὅλυ τῷ ὄντος ἐν τόπῳ καθ᾽ αὐτὰ ἐν τόπῳ, 3" 
ἰά, [. 181 ὃ. 35 ἀλλ᾽ ἐν ὅλῳ τῷ ἐν τόπῳ. καίτοι σαφῶς περὶ τῆς τὸ περιέχοντος 

205 ἐπὶ τὴν τόπυ εὕρεσιν λοιπὸν τραπείς, ἐπειδὴ δύσκολος ἐφανη διαιρέσεως εἶμαι ὦ συνεχείας πρὸς “ὃ ἐν αὐτῷ λέγει γράφων 
τ πανταχόθεν ὁ ὁ λόγος, ὥσπερ ἔθος ἐπὶ τῶν μὴ αὐτόθεν φαινομόων “ὅταν ἅ' ἦν μὴ διηρημένον ἦ ἢ ὃ περιέχον ἀλλὰ συνεχές" ᾧ πάλιν 

ὁρισμῶν, ἀπὸ τῶν καθ’ αὐὸ ὑπαρχόντων τῷ τόπῳ “ὃν ὁρισμὸν “ὅταν δὲ διηρημένον καὶ ὴὺ ἁπτόμενον." συμφωνέτερον ὧν οἷμαι ἡ ὃ τὴ - 
αὐτῷ συνάγειν πειράσεῦ. ἰά. ἴδ. λέξει ὶ τοῖς: προκειμένοις ἐςὶν ἀκύειν ὅτι ὅταν ὶ συνεχὴς ἦ 

21. τέταρτον (ἀξίωμα) μήτε ὠπολείπεως ὑκάςυ καὶ ὺ χωριφὸν 40 περιέχον τῷ περιεχομένῳ, τότε ὡς μέρος ἐν ὅλῳ ἐςὶ ὃ περιεχέ- 
2 ἕναι, τυτέξι μήτε εἶναί ποτε καθ᾽ αὐὸν ἐκὲς σώματος, ὺ ὅμως μενον ἐν τῷ περιέχοντι, ὅταν δὲ διῃρημένον, τότε ὡς ἐν τόῳ 
μἴ σώματος ὄντα χωριςὴν τὸ ἐν ἑαυτῷ σώματος ἔχειν τὴν ὑπός τῷ ἐχάτῳ τῶ περιέχοντος “ὃ περιεχόμενον, ἢ ἐν πρώτῳ τύτῳ. ἢ 
φασιν. ἃ δὲ μὴ εἶναι ἐκὺς σώματος ἴσως τῇ τῷ κενῦ ἀναιρέσει τύότῳ ἐφαρμόττει τὰ προληφθώντα περὶ τόπο ἀξιώματα. δίπωρ!. 
θαρρῶν ἠξίωσε. ᾧ ἔςιν αὕτη ἡ γραφὴ ἢ πλέον τι δυλῶσα κα ὺὼ ἢ 182 ὁ. 

καινοπρεπέςερον τὼ ἀντυκεϊοις δοκῦντα συνάγυσα. ἔςι καὶ κ ἄλληδ ὅταν δὲ διηρημένον ἦ ἁπτόμενον, ὡς ἐν τόπῳ ἔςαι τῦ2:1 
τοιαύτη “ἔτι ἀπολείπειν, ἑκάςυ ἢ χωριςόν." ὶὶ ἔςιν αὕτη σα- περιέχοντος" τῦτο δὲ ὑδὲ μέρος τὸ σώματος (ἔξωθεν. γάρ), ὅτε ὅτε " 
φής" ἴσον δ “ὁ ὠπολείπεων, τῷ χωριςόν. ᾧ ἕν: ἂν τοιῶτον εἶναι μεϊζον ὅτε ἔλαττον, ἀλλ ἴσον πανταχῇ τοῖς πέρασι τῇ σώματος 
ἂν τόπον, ὡς μεταχωρῶντος τῷ ἐν αὐτῷ αὐὸν ἀπολείπεας, ᾧ χω- ὃ περιέχει" ἅμα γάρ ἐςι τὰ ἔχατα τῶν ἁπτομένων. τὰ ὶ ὧν 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΑΣΕΩΣ. 

μόρια τὸ συνεχῶς ἐκ ἐν τῷ ὅλῳ κινεῖ ἀλλὰ μ᾽ τῷ ὅλωι, τὰ 
διηρημένα δὲ ἐν τόπῳ, ὦ μὲ τόπυ κινεῖ. πλὴν εἰ μὴ τὰ ἐν 
ὠγγείοις. μεταφορητὰ γάρ ἐςι τὰ ἀγγεῖα. ἀλλὰ ταῦτα ἐκ 
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πος ἔδοξεν εἶναι “ὃ διάςημα “ὃ μεταξύ, ὃ ταὐὰ μένον ὑπελαμ- 
βανον ὑποδέχενχ, τὰ ἀντιμεθιςάμενα σώματα, κεχωρισμένον 
ἑκάςυ τύτων τῶν εἰσιόντων σωμάτων... ἀλλ᾽ ὑκ ἔςι τῦτο ὑγιές. 
εἰ δὶ οἷόν τε ἦν κενὸν σώματος γενέδ)αί ποτε “ἃ ὠγγεῖον, ἴσως ἂν εἰσὶν οἱ πρῶτοι τόποι (μείζω ἢ) τῶν σωμάτων), ἀλλὰ τὰ ἔχατα 

αὐτῶν. Ὑβεπιΐεὶ, ἢ, 88 ὁ. , 5 ἐφευρέθη καθ᾽ ἑαυὺ “ὃ λεγόμενον τῶτο διάςημα" νῦν ἅμα ἐκχεῖῶ 
2115 δ᾽ Αλέξανδρος ὁ “ἐν τῷ αὐτῷ" »π' “ὁ ἄμα κύει, ἄλλο τι “ὃ ὕδωρ ᾧ ὁ ὠὴρ ἀντεισέρχεῦ. κἀντεῦθεν ἡ πλάνη" ἐπεὶ δ σῶμα 

335. το λέγων παρὰ τὰ ἀπαριθμηθέντα τ ἕν τινι σημαινόμενον" ὁ πᾶν μ᾽ διαξήματος, μεταφέρυσι “ἃ τῶν σωμάτων διάςημα ἐπὶ 
δὲ ᾿Ασπάσιος ἐν τῷ αὐτῷ Κα ὡς ἐν τόπῳ ἀκύει. ὅτω μώτοι ὁ “ὃν τόπον, ἐκ ἐννοῦντες ὅτι διὰ τῦτο ἀεὶ διαςημά ἐςιν ἐν τόπῳ, 
ἀμφορεὺς τῷ οἴνυ ἐν ἑαυτῷ ἐλέγετο, διότι μέρος ἐν μέρει. ὦ ἡ ἐπειδὴ ἢ σῶμα ἀεί, δηλοῖ δὲ τὰ χαλκᾶ ᾧ ςογανὰ πανταχόθεν 
ἐπιφάνεια τὸ ἐν τόπῳ ἐν τόπῳ, μιᾶς γινομένης τῆς ἐπιφανείας 10 ὠγγέϊα. .. ἀλλ᾽ ὑποθώμεθα ἐξαιρεθέντος τῷ ὕδατος μηδὲν ἔτε- 
διὰ “ὁ ἄβαθες. ἀλλ᾽ εἰ μία, πῶς ἕν τινι; ἢ ὡς ἐν τῷ τῷ περιέχον- ρον εἰσρυῆναι σῶμα" μένει τοίνυν μεταξὺ τῆς ἐπιφανείας διά- 
τος σώματι. ϑπιρὶ. ἔ, 182 ὁ. φήμα κεχωρισμένον. ἀλλὰ ἄλογος ἡ ὑπόθεσις, ὦ σοφωτατε 

211. ᾧς τῦτο δεικτικὸν οἶμαι τῷ δεῖν “ὃ ἐν τόπῳ μὴ εἶναι συνεχὲς Ταληνέ" αὐὰὸ 25 ὑποτίθε ὃ ζητῶμεν... τὰ ἃ ἦν αἴτια τῆς 
. 54. νὸς ὃν τόπον, ἀλλ᾽ ἀπολελυμένον. δείκνυσι δὲ ἀπὸ τῆς ἐν τόπῳ πλαίνης τοῖς ἐπὶ ταύτην ἐλθῦσι τὴν δόξαν ταῦτά ἐςιν. ὅτι δὲ 

κινήσεως... ὃ μώτοι ᾿Αλέξανδρος ἢ τῦτο δεικτικόν φησι τῷ τὰ 15 ἐκ ἔςι “ὃ μεταξὺ τῶν ἐχάτων τῶ περιέχοντος διάξημα τόπος, 
μέρη τὰ συνεχὴ μὲ εἶναι ἐν τόπῳ, εἴ γε “ἃ ὶ ἐν τόπῳ ὃν ἐν τύτῳ ἀναμνη)ήναί σε δεῖ μένον ὅσα ὑπάρχειν τῷ τόπῳ ταῖς κοιναῖς 
κινεῖῖ, ἃ δὲ ἐν ὅλῳ ὅ, τοιῦτον δὲ “ἃ συνεχὲς μέρος, ἐκ ἐν ἐκείῳ ἀκολυθῶντες ἐννοίαις ἐξ ἀρχῆς διωρισάμεθα, “ὃν τόπον δεῖν περιέ- 

ἀλλὰ σὺν ἐκείνῳ κινεῖ. ὅτω δὲ ἐξηγόμενος τὰ ἐφεξῆς ἀπὸ τῦ χεῖν, ἀλλ᾽ ἐμπεριέχεῦ “ἃ διάξημα" “ὃν τόπον δεῖν χωρίζεῶκ, τῶν 
“ἔτ᾽ ἕως τῷ “ἤδη τοίνυν φανερὸν ὅ τι ἐξὶν ὁ τόπος," τὰ αὐτὰ σωμάτων, ἀλλὼ “ὃ διάςημα ἑκάςῳ τῶν σωμάτων σύνεισί τε ἢ 
τοῖς προειρημένοις εἶναι φησί, ἢ διπλῆν αἰτιῶ γραφήν, ὡς εἴ γε 20 συνυπάρχεῦ... ἃ αὶ ἦν ἡμέϊς λέγομεν πρὸς τὴν δόξαν, ταῦτά 
τὰ πρότερα τὰ ἀπὸ τῇ “ὅταν Κ' ἦν μὴ διηρημένον ἦ" περὶ τῆς ἐξιν" οἷς δὲ χρὴ ᾿Αριςοτέλης, ἀσαφέςερον β' ἔχει, πειρατέον δέ, 

. διαφορᾶς ἤκυε τῶν ἐν τόπῳ ὄντων πρὸς τὰ ἐν ὅλῳ, τὰ δὲ ἐφεξῆς 
τὰ ἀπὸ τὸ “συνεχὲς ' ὃν ἐκ ἐν ἐκείνῳ κινῖ ἢ" περὶ τῆς διαφο- 
ρᾶς τῶν ἐν τόπῳ κινυμένων πρὸς τὰ μέρη τὰ μὴ τῷ ὄχι κινιί- 

ὅπως ἐνδέχεν, κἀκεῖνα, ὡς ἐξ ἀρχῆς πρυθέμεθα, ἐκκαλύπτειν. 

εἰ φησὶν ἦν τι διάξημα καθ᾿ αὐὸ πεφυκὸς εἶναι ᾧ μένειν ἐν 
ἑαυτῷ, ἄπειροι ἂν ἧσαν οἱ τόποι. τί δή ποτε; ὅτι ἡνίκα ἂν με- 

μενα. δύναῦ ταῦτα συντόμως μ᾽ παραδενγμάτων περὶ τῶν 25 ταφέρη “ἃ ἀγγεῖον, πλῆρες ἐν ὕδατος ἢ ἀέρος, δἰ ποιεῖ “ὃ ὅλον 
αὐτῶν λέγειν, τὰ ὦ πρῶτα περὶ τῶν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν τόπῳ, τὰ δὲ ὕδωρ ἐν τῷ ἀγγείῳ, τῦτο ποιήσει ἡ τὰ τὸ ὕδατος μόρια" ὡς ὧν 
ἐφεξῆς περὶ τῶν μὲ' τὸ ὅλων ἢ ἐν τόπῳ κουμένων. ἰὰά. ἢ 1338. “ὃ ὅλον ὕδωρ κατέχον “ὃ οἰκεῖον διάςημα σὺν τῷ ἀγγείῳ κινεῖ ἢ 

218 ἃ διάξημα τῶτο οἱ Ψ' περὶ Δημόκριτον ᾧ Ἐπίκυρον κενὸν μεταφερομένῳ, ὕτως ἕκαςον τῶν μορίων κατέχον “ὃ οἰκεῖον διοί- 
6. ἄναι λέγυσιν ὅτως ὥςε ποτὲ πληρϑοὶ, σώματος ποτὲ δὲ ἢ κε- ςημα κινηθήσεῦ σὺν τῷ ἀγγείῳ. ὅταν τοίνυν ἐν ἀλλῷ τόπῳ γέ- 

νὸν ἀπολείπεοχ,, οἱ δὲ Πλατωνικοὶ αὶ οἱ ΣΞτωϊκοὶ εἶναι ἅ' ἄλλο 30 νηῦ ὁ ἀμφορεύς, δηλονότι καθέξει τι διάςημα, “ὃ μεταξὺ τῶν 
παρὰ τὰ σώματα φασίν, ἀεὶ δὲ σῶμα ἔχειν, ὡς μηδέποτε κενὴν ἐχάτων τῶ περιέχοντος ἀέρος, ὃ διαςήματος ᾧ “ὁ ὕδωρ μέρος 
ἀπολείπεδχ, ἀλλ᾽ αὐὺς Κα ἅτε μὴ προϑεὶς τὴν ἀνάγκην τῆς διαι- καθέξει ἢ τὰ τῷ ὕδατος μόρια. ὅρα δὲ πόσα ἐν ταὐτῷ γίνεῦ 
ρέσεως “ὃ “σεδόν" προσέταξεν. ἐπειδὴ δέ͵ ἐὰν μὴ ἀνελλιπὴς ἡ διαςήματα" ὃ κατέχεν ὅλος ὁ ἀμφορεύς, ὃ κατέχε “ὃ τύτυ μέρος 
διαίρεσις φανῇ, σαθρὰ δοκεῖ ἡ ἀπόδειξις, πειρατέον τὴν ἀνάγκην “ὃ ὕδωρ, ὃ κατέσχεν ἕκαξον τῶν μορίων τῷ ὕδατος, παλιν ὃ κα- 
εὑρεῖν... μεταβάλλει “ὃ κτ' τόπον κινύίμενον ἢ κατά τι τῶν ἐν 35 τέχεν ὅλον “ὁ ὕδωρ ἐν τῷ ἀμφορεῖ" ἦν δ ἐν τόπῳ τῷ ἀμφορεῖ 
αὐτῷ ἣ κατά τι τῶν προσεχῶς περὶ ἑαυτό. ἀλλὰ τὰ ὶ ἐν τῷ ἡ ὃ μεταξὺ τῶν ἐχάτων αὐτῷ τῆς κοίλης ἐπιφανείας. πρὸς τύ- 
κινυμένῳ ὕλη ἢ εἶδος ἐςί, ἡ παρὰ ταῦτα ἐδέν' τὰ δὲ προσεχῶς τοῖς ὃ κατεῖχεν ἕκαςον τῶν μορίων τῷ ὕδατος. τύτοις εἰ προ- 
τό τε πέρας τῷ περιέχοντος αὐὸ ἢ “ὃ μεταξὺ τῦ πέρατος ἐκείνν «λείης ᾧ “ὃ τὸ ὠμφορέως ὡς τὸ ὕδατος σώματος ἢ “ὃ τὸ μέρυς 
διάςημα, εἴπερ ἔςι τοιῶτο, ᾧ ἄλλο ἀδὲν παρὰ ταῦτα. ἰὰ. '». ὡς σώματος, πολλὰ εὑρήσεις ἐν ταὐτῷ διαςήματα. ἐν μέν γε 

21): λείπεῦ τοίνυν ἡμῖν ὅτι μηδὲ ὃ διάςημα ὁ τόπος ἐςὶν ἀπο- (0 τοῖς μορίοις ἢ ἕτερον ἔγωγε ἀτοπώτερον ὑφορῶμαι" ἕκαςον δ ἕν 
τὰ δέξαι, διάςημα δὲ “ὃ μεταξὺ νούμενον τῶν περάτων τῷ περιέχον- τε τῷ οἰκείῳ διαςήματι ἔςαι ᾧ ἐν τῷ μείζονος μέρας. γιγνομέ- 

τος, οἷον τὸ μεταξὺ τῆς κοίλης ἐπιφανείας τὸ καδδυ. παλαιὰ ' νης δὲ εἰς ἄπειρον τῆς τομῆς, εἰς ἄπειρον αὶ ἡ τῶν τόπων πρόο)ε- 
ὅν ἡ δύξα, τοῖς “ὃ κενὸν τιθεμένοις προσήκυσα. ἠκολέθησε δὲ σις προελεύσεθ" ὅλως γδ εἰ διάςημα ὁ τόπος, ἐδὲν ἄτοπον ἢ 
ὅμως αὐτῇ ἢ ὁ περὶ Χρύσιππον χρόνος ἢ Ἐπίχυρος ὕςερον" εἰσ- τῶν μορίων ἕκαςον ἐν τόπῳ εἶναι καθ᾽ αὐτό... ὅτι δὲ ᾧ ὁ τόπος 
ποιῶσι δέ τινες ἡ “ἐν Πλάτωνα τῷ δόγματι. ἤρτη δὲ ἐκ πιθα- 45 ἐν τόπῳ, γίνε; δῆλον" “ὃ ἢ) διάςημα “ὃ μεταξὺ τῶν κοίλων τῷ 
νῆς Καὶ αἰτίας, ψευδῶς δὲ ἱκανῶς. ἐπειδὴ 7) εἰς ἐπίνοιαν ἤλθομεν 
ὅλως τῷ τόπυ ἐκ τῆς ἀντιμεταςάσεως τῶν σωμάτων καὶ τῷ γίνεὼς 
συνεχῶς ἄλλοτε ἄλλα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, διὰ τῦτο αὐτοῖς ὁ τό- 

ἀμφορέως ἔξαι ἐν ἄλλῳ διαςήματι, μετατεθέντος τῇ ἀμφορέωρ. 
ἄρα ἦν ταῦτα ἄτοπα ἀπαντὰ τοῖς “ὃ ἔχατον τῦ περιέχοντος λέ- 
γύσι “ὲν τόπον; ἀἐδαμῶς. διὰ τί; ἀκέτι γδ ἂν εἴποιμι ἕν ἄλλῳ 



916 ΕΙΣ ΤΟ Δ ΤΗΣ 

τόπῳ γενέοᾳ, ὸ ὕδωρ ἢ τὰ τῷ ὕδατος, κινυμένυ τῷ ἀμφορέως: ἄμεινον ὅν εἶμαι οὶ “πολλοὶ ἅμα ἔσονται" ἐπὶ τῶν μεθιςαμένων 
ἐν τῇ αὐτῇ γάρ ἐςιν ἐπιφανείᾳ, ἢ ἐκ ἐξαλλάξει ταύτην ἐδὲ ἐτές πολλῶν ὄντων, ἡ εἰς ὃς μεθίςανῇ, ἀκύεν, ὡς εἴρη πρότερον. ὃ 
ρᾶν προσεπιλαμβάνει τινα, ὥσπερ ἕτερον ἡ διάςημα. ὙΒεπιϊδι. δὲ “ὐκ ἔςι δὲ ἄλλος ὁ ὁ τόπος τῷ μορίω ἐν ᾧ ὃ κινεῖ" εἴρη πρὸς 
ἢ. 88 ὁ. ὃ ὦ ἄτοπον “ὃ λέγον ὅτι ἴτω τόπος τόπν ἢ πολλοὶ τόποι ἅμα, 

2:12: γνὺν τῷ ἄλλο τι ἀντεισιέναι διαξατόν, ἅπτεῶχ, δυνάμενον τῷ 5 ὅπερ ἠκολιίθησε διὰ “ἃ ἄλλο ἢ εἶναι διίφημα ὃ ὃ ἤγαγε μεθ μεθ᾽ ἑαυτῶ 
1: περιέχοντος, ἀλλὰ μὴ ἡνωμένον πρὸς αὐτό͵ δοκεῖ μένειν “ὃ διά- “ὃ ὕδωρ, ἄλλο δὲ ἃ ἐν ᾧ Συγφετο λέγει ἦν ὅτι ἐκ ἔςιν ἄλλες ᾧ 

διὰ τῶτο 7) προσέθηκε “ὃ “τῶν ἅπτεῶζ, πεφυκότων; ἄλλος τόπος ἀλλ᾽ ὁ αὐτός, ἐπειδὴ ἐδὲ “ὃ διάςημα ἐςιν ὁ τόπος 
ἀλλὰ μὴ ἑνθς τὰ 7) ἑνύμενα, οἷον ἀὴρ πρὸς ἀέρα ᾧ ὕδωρ, ἀλλὰ 2 πέρας τῦ περιέχοντος. ἰὰ, (, 184. 
ὀκέτι ὡς ἐν τόπῳ ἐςίν, ἐδὲ ὡς ἐν ὠγγείῳ τύτῳ πρὸς ἃ συνεχί- ὅτι ἐδὲ διάςημαά τι ἐςὶ μεταξὺ τῶν περάτων, δείκνυσιν 
ζεῦ... ὑποθώμεθα, φησὶν ὁ Ταληνός, ἐξαιρεθέντος τῇ ὕδατος ι0 ὅτως. ἀσαφὴς δὲ πάνυ ὁ τῶν λέξεων νῦς, ἡ εἰ μὴ αὐὸὺς ἐν τοῖς 

ἐκ κεραάίμυ, μηδὲν ἕτερον εἰσρυῆναι σῶμα" μέφει τοίνυν “ὁ μεταξὺ τῷ κενῶ λόγοις ἡρμήνευσεν ἑαυτόν, ἔμεινεν ἂν ἀνερμήνευτος. 
τῆς ἐπιφανείας τὸ ὠγγείν διάςημα κεχωρισμένον. ἀλλὰ ἄλογος ἄλλοι δὲ ἄλλως τῇ τὸ  ὑπτῦ ἐπιβαλλωυσιν ἐννοίᾳ... ὁ Θεμίςιος 
ἡ ὑπόθεσις" “ἃ γδ ζητύμενον ὑποτίθε. ϑίπιρ!, ἢ 188 ὁ. δὲ ἐξηγεῖ “ὁ χωρίον ὅτως... “πεφυκὸς εἶπε διὰ “ὃ μαθη- 

418 ἀντὶ τῷ εἰπεῖν ὅτι ᾧ τὰ μέρη ὑκέτι ἔςαι συνεχῇ τῷ ὅλῳ, ματικόν" ἐκεῖνο γ5 ὁ φύσει ἐςὶν ἀλλ᾽ ἐπινοίᾳ. ῬΆΪΙορ. ο Ρ. 5. 
19. ἀλλὰ καθ’ αὐτὰ ἔξαι ἐν τόπῳ, εἶπεν ὅτι πάντα τὰ μόρια τὰ νι5 ἅμα “ὃν τὸ Πλάτωνος ἑρμηνεύει σκοπόν, δι᾽ ὃν τὴν ὕλην2ι1 

τῷ ὅλῳ τῦτο ποιήσει ὅπερ “ὁ ὅλον ὕδωρ ἐν τῷ ἀγγείῳ. “ὦ δὲ ἐκεῖνος χωραν ᾧ τόπον ἐκάλεσεν. ἔπειτα τὸς λογισμὲς ἐπάγει, ὅ᾽ 
ὅλον ὕδωρ καθ᾽ αὐὸ μεθίςατο ἡ καθ᾽ αὐὸ ἦν ἐν τόπῳ διωρισμέ- δι᾽ ὅς αὶ δυναὴν νομίζει τὴν ὕλην εἶναι “ὃν τόπον... ἄμεινον ἴσως 
νον" ὥςε ὃ διάξημα τόπυ ὑποτεθὲν αἴτιον γέγονε τῷ τὰ μόριά ὁ ᾿Ασπάσιος “ὃν τὴν ὁμοιότητα τῆς ὕλης ἡ τῷ τόπι εἰσάγοντα, 
καθ᾽ αὐὸ κινεῖοκ κ᾿ τόπον ᾧ ἐν τόπῳ εἶναι, τῦτο δὲ τὸ διωρίῶς. παραπέμψανχ, δὲν φησὶν ὅτι ῥεῖ ἡ ὕλη" ὁ 5 τόπος ἠρεμεῖ ἢ 
τὰ μόρια ᾧ τὺς τόπυς, τῦτο δὲ τῷ ἡ τὰ μόρια ἄπειρα εἶναι ἡ 20 ἀκίνητός ἐςιν ἕως ἂν ἧ. δίαιρ!. ἢ, 185. ᾿ 
τὸς τόπος ἐνεργείᾳ. ἐπειδὴ δὲ περὶ τόπυ νῦν ὁ λόγος, τὴν τῶν “μὴ κεχωρισμέν" ἐκ παραλλήλυ ὃ αὐὸ τῷ ἡρεμῶντι, “ὁ21 
τόσων ἀπορίαν ἡ ὑχὶ τῶν μορίων ὡς ἄτοπον ἐπήνεγκεν. εἰ δὲ δὲ “συνεχεῖ ἀντὶ τῷ συνημμένῳ" καὶ ἡ) κυρίως “ἃ συνεχὴς ἐν- 
ἄπειροι τῷ πλήθει κατ᾽ ἐνέργειαν διαφήματα ὄντες οἱ τόποι, καὶ ., ἐν Ὑπυῦε, ΡῬΙΜΙορ. ο Ρ. 8. 

τῷ κυάθῳ, ἔξαι ἂ μόγεθος ἄπειρον. ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ τῶν μορίων ἣ κινηὺν Φ' φορὰν λέγει “ὃ πεφυκὸς ποτὴ Ε κινεἴονς, ποτὰ. 
τῶν ἐν τοῖς ἀπείροις τόποις ἀ ἀπείρων ἑπτών" δ ἢ ἐξ ἀπείρων τῷ 25 δὲ ἠρεμέϊν, ὁ δὲ ὠρανὸς καὶ κιννηὺς ἀλλ᾽ ἀεὶ κυεῖν" ἢ ἄλλο ἐσί, ΩΝ 
πλήθει μεγεθῶν ὁπηλικονῶν ἔςαι ἢ τῷ μεγέθει ἄπειρον. ὅτω  σὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, δὰ καὶ φορὰν ἡ ἄλλο “ὃ κτ' περιφοράν, ἃ 
ὧν συνάγεϊ,, εἰ ἔςι “ὃ διάφημα ἐ ἐν τῷ αὐτῷ, οἷον ἐν κυάθῳ, ἀπεί- εὐθείας ἡ ὅλον τόπον ἐκ τόπυ μεταβάλλον, “ὃ δὲ κύκλῳ αὶ κ ̓ ν τῷ 
ρυς εἶναι τόπυς. ἀκολυθεὶ δὲ ἢ “ὃ δεύτερον ἐηθὰὲν ἄτοπον, “ἃ ὦ ἅμα αὐτῷ φερόμενον Φ μόρια κινεῖ, διὸ ὑδ᾽ ἐν τόπῳ ἐςὶν ὅλον, ὅτι 
δὲ ἡ ὁ τόπος ἔςαι μεταβάλλων, ὥςε τῦ τόπυ ἕςαι τις ἄλλος τός μηδὲ κωξῷ κῷ' τόπον ὅλον. ὁ μέντοι ᾿Ασπαίσιος ἐκ ἀντιφρέφει 
πος. εἰ ἢ) μεταςαίη “ὃ ἀγγεῖον ἔχω. ἐν ἑαυτῷ διάςημα, ἔκαι δ 30 φησίν" καὶ Υδ ἀνώγκη, εἰ πᾶν “ὃ ἐν τόπῳ κινγὸν κ᾽ φοράν, ἢ ὃ χκι- 
διάςημα τῶτο ἐν τῷ διαφήματι ἐν ̓  ὁ “ὁ ἀγγεῖον γέγονε, ἢ ὅτως νηὸν χϑ' φορὰν ἐν τόπῳ εἶναι. καίτοι γε ἐχρὴν αὐτῶ λέγοντος 
ἔξαι τῷ τόπυ τόπος, ὅπερ ἄτοπον. ἡ τρίτον δὲ ὅτι πολλοὶ τόποι ἀκῶσαι μετ᾽ ὀλίγον τῷ ᾿Αριςοτέλως, ὅτι πᾶν σῶμα καὶ τ᾿ φορὰν ἢ 
ἅμα ἔσον)" μεταφερομένυ δ τὸ ὠγγείν μεταφέρε ἢ ἃ με: κχ' αὔξησιν κινητόν, καθ᾽ αὐὸ πῶ. εἶτα μετάγει λύων, ὡς ἔοωκε, 
ταξὺ τῶν περάτων αὖ αὐτῷ ὑτῦ διίςημα. .. ἀρ’ ὄν μὴ τὰ αὐτὰ ἄτοπα ταύτην τὴν ἀπορίαν ὁ ̓ Αριςοτέλης. ϑδίωρ!. ἢ, 185. 
ἀκολωθεῖ αὶ τοῖς “ἃ ἔχατον τῷ περιέχοντος λέγυσι “ἐν τόπον; 38 ἐν τόπῳ δέ ἐςι πᾶν σῶμα, ὃ κτ' φορὰν οἷόν τε κινεῖαχ, ἢ 
ὑδαμῶς. .. προσεκτέον τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ “ὃ “ἡ πολλοὶ ἅμα τόποι πάλιν ἠρεμεῖν. αὶ ταὐὸν δέ ἐςξι περιφορά τε ἢ φορά. Ὑοιαίεὶ. 
ἴσον" ἐξηγυμένῳ ὅτως. ἔςαι γάρ, φησί, τὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις, εἰ Ε. 39 ὃ. 

διίφημα ὁ τόπος εἴη, ὦμα τε ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς τόποις τε αὶ δια- ἃ κ᾿ φοράν" ἀντὶ τοῦ κατ᾽ εὐθυωρίαν. φορὰ δ ἡὁὶ 
ςξήμασιν, εἰς ὃς γέγονε πάλιν σὺν τῷ ὠγγείῳ. κἂν πάλιν μετα- κατ᾽ εὐθέιαν κίνησις, ἡ δὲ κύκλῳ σὺ φορὰ ἀλλὰ ἰρεφδς 
κομιονῇ, ὁμοίως πάλιν συμμετακομίζοιτο ἂν ἐν τοῖς διασήμασιν ὁ ῬΆΙορ. ο Ρ. 8. 
ἐν οἷς ἢ ὰ ὕὅτω δὲ γίνοιντο ἂν ἑκάςῳ τῶν ἐν τοῖς ὠγγείοις ἄπειροι ἐπειδὴ ἡ) ἡ ̓ ἀντιμετάςασις τῶν σωμάτων ἐν τῷ περιέχοντι2:2. 

τόποι ᾧ ἄπειρα διαςήματα, καθ᾽ ἑκάςην μεταφορὰν τῦ ἀγγείν γίνεῦ ἠρεμῶντι, ὅπερ τ ἐν ᾿Αλέξανδρον σημαίνει τῷ ἀκινήτῳ ὃ 
διάςημα τι ἴσον αὐτῷ ἢ τῷ ἐν αὐτῷ προσλαμβάνοντος, τυτέξι ὄντι, διὰ “ὃ μὴ συγκινεῖοχ, τῷ ἐν αὐτῷ ὃν τόπον, “ὃ “ὃ περιεχό- 
τόπον. πῶς δὲ τῶτο ἀληῤές; τάχα ΚΕ Ὁ ἐδὲ ὃ ἐν τῷ κεράμῳ μενον σῶμα αὶ ἀεὶ ἐν τόπῳ περιέχοντι γινόμενον διάς μα ἔχειν 
ἘΝ συμβαίνειν συγχωρήσυσιν οἱ “ἃ διάςημα λέγοντες τόπον, ἐδ φαντασίαν τισὶ παρέχεν ὡς ὃν διάςημα ἄλλο παρὰ τὰ διαςή- 

᾿ ἀεὶ ἐν ἄλλῳ ἢ ἄλλῳ γίνεως, τῷ διαφήματος μέρει. εἰ δὲ ὁ ματα τὰ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς κσυμέραις καὶ ἡ ἀλλαίσσυσι ὃν τόπον, 
τῦτο δώσει τις, ἀλλ᾽ ὑκ ἀνάγκη ἡ ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐγένετο ὁ κέραμος ἴσον ὃν αὐτοῖς Ψ ὦ μέγεθος. μήποτε δὲ “ὃ “ἐν ἠρεμῶντι" ὑχ 
μεταβαίνειν" ἄλλοτε δ ἐν ἄλλῳ μέρει τὸ διαςήματος γίνεῦ. ὡς ἀκινήτῳ κῷ “ἐν τόπον εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς τῷ αὐτῷ μένοντι ἡ μὴ 



ΦΎΣΙΚΗΣ ΑἈΚΡΟΑΣΕΩΣ. 5911] 

ἀμειβομώῳ" ὅτε ἀποδέδεικταί πω “ὃ ἀκίνητον εἶναι “ὃν τόπον, φανειαν ἐπίπεδον καλιίντων" οἱ ἡ) νεώτεροι διαφορὰς ἐπιφανείας 
ὅτε χρειῶδές ἐςξιν ὅτω πρὸς τὴν τὸ διαςήματος ἔννοιαν" “ὃ δὲ μές ἔλεγον τὴν ἐπίπεδον ἢ ἄλλην τὴν σφαιρυκὴν ἢ κωνικὴν ἢ Ἶ κυλιν- 
νειν “ὃ αὐδ. χρειῶδες. δίπιρὶ. . 185 ὁ. δρικήν.. . ἃ ἑξῆς δὲ ἃ “ἔτι ἅμα τῷ πράγματί πως ὁ τόπος" 

2240 τάχα ἐν τας περὶ τόπυ ἀξιώμασι διὰ τῶτο καὶ προέλαβεν ἅμα ὃ τὰ πέρατα" πρὸς “ὃ αὐὰὴ τείνειν ἕοριεν, ἀπολογίαν τινὰ 
1. ἀκίνητον. εἶναι “ἐν τόπον, ὅτι χρείαν εἶχεν ὡς ἀγγείῳ τῷ τόπῳ 5 πορίζον. τᾶς ἰηθᾶσι δὰ εἶδος εἶναι “ὃν τόπον. ϑἰαιρί. [186 ὁ. 

“τέως χρήσαχ, διὰ τὴν ἀπὸ τῷ ὠγγείν πολλαχϑ πρὸς ὃν τόπον ἂν αὶ ὃν κάτω ποιεῖ τόπον αὐτό τε “ἃ μέσον ἡ περὶ “ὃ μέσον 
χειραγωγίαν, καίτοι ᾧ τὸ Θεοφράςυ ᾧ τῷ Εὐδήμυ, ὡς εἴρη ὃ ἡ γῇ ὃ Α ὕδωρ ὶ ὁ ἀήρ" ἕκαςον γδ τῶν βαρέων σωμάτων ὑπὸ 
πρότερον, “ὃ ἀκίνητον ὡς ἐν τῶν περὶ τόπυ ἀξιωμάτων προειληφό- τύτων περιέχεϊ) τῶν ςοιχείων, ἢ πάντων, ὡς οἱ τῶν ποταμῶν 
των. προςίθησι δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτι εἴπερ ᾧ “ὃ ἀγγεῖον τόπος ἀνέχοντες λίθοι, ἣ τοῖν δυοῖν, ὡς οἱ βαδίζοντες ἣ νηχόμενοι. ον 

ἐξί, ἡ τὰ ἐν ἀγγείῳ ἐν τῷ τῷ περιέχοντος αὐὺ σώματός ἐςι πέ- 10 δὲ ἄνω τόπον τό τε ἔχατον τῆς κύκλῳ φορᾶς ᾧ εἴ τι πρὸς ἐκεῖνό 
ρατι. ἰὰ, ἔ. 186. ἐςιν. Ὑβεπιΐοι, ἢ, 40. 

3:2. ὰ "μᾶλλον" “ροσέθηρε, διότι αὶ κυρίως ὁ πᾶς ποταμὸς τό- καιρὸς δὲ λοιπὸν ἡ τὰ παρ᾽ ἡμῶν προςεθῆναι τῷ λόγῳ, δξ:26 
19. τὸς ἂν εἴη τῆς νεως (ὁ δ πέρας τῷ περιέχοντός ἐς! “ὃ πᾶν τῇ πο- τέως ἰδεῖν εἰ ἱεξί τις ἐν τοῖς ̓ Αριςοτελικοῖς ἐπιχειρήμασιν ἀνάγκη, "ὦ 

ταμᾶ ὕδωρ, δὲ ἐπιφανεια ὅλως, ἀλλὰ σῶμα), ἀλλὰ κῷ' τῦτο δι’ ἧς δείκνυ ὡς ὠδυνατον διάσημά. τι : τριχῇ διας ὧὲν “ἐν τόπον 
μᾶλλον ὁ πᾶς καθόσον μὴ συγκινεῖϑ, τόπος δὲ ὅλος τῆς νεώς, 15 εἶναι... ταύτη γῶν τῷ μὴ ὀρθῶς ὑπ᾽ ᾿Αριςοτέλως ἀποδεδένα, 

ὅτι ἐν μέρει αὐτῷ φέρεῦ ἡ ναῦς. ἣ ἐδὲ τόπος τῆς νειὸς ὁ ποτα- “ὃν περὶ τόπον λόγον, καίτοι πανὺς σωυΐματος ἐν τόπῳ ὄντος, ἐκ 
μός, ἀλλ᾽ εἴη ἂν ὁ Ψὶ ποταμὸς πᾶς ἐν τόπῳ, ὥς φησιν ᾿Αλέξαν- ἐπὶ πάντων αὐτῷ εὐοδοῖ τῶν σωμάτων ὁ λόγος. ὅθεν ἀποδῦναι - 
δρος, τῷ μὴ συγκινέϊοι, αὐτῷ ἃ πέρας τῷ περιέχοντος αὐτόν͵ ἡ βυλόμενοι πῶς ἂν ἡ ἀπλανὴς κινοῖτο κΡ' τόπον, μὴ ὅι ὅσα ἐν τόπῳ, 
δὲ ναῦς ἐν ἀγγείῳ. ἢ ἴσως ἂν λέγοι, φησίν, ὁ τῆς νεὼς ὃν πάντα πάντα κυκῶσι μᾶλλον ἣ ᾿ λέγυσί τι σαφὲς ἡ ἢ πεῖσαι δυνάμενον. 
αοταμὸν τόπον, ἀλλὰ τῦ ἐν αὐτῷ ὄντος, ἔςι δὲ “ἃ ὕδωρ, εἴπερ 20 ἀρνήσαδχ, τ᾿ ὃ “ὃ μὴ κτ' τόπον κεῖ, τὴν ἀπλανῆ ὶ δύνανῇ δ 
ποταμὸν ἀκύσομεν μὴ “ὃ ὕδωρ ἀλλιὰ τὴν ὕδωρ περιέχυσαν ἐπ. γδ ἐδὲ πλάσας δυνανῇ τίνα ἂν κινοῖτο κίνησιν), τίς μέντοι ἂν εἴη 
φάνειαν τῆς γῆς" καταλληλότερον ἡ. ἂν ἐπ᾽ αὐτῆς λέγοιτο “δ ὁ τόπος καθ᾽ ὃν κινεῖ, ἀποδῶναι ἐκ ἔχυσιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὺς κύ- 
“διὸ ὁ πᾶς ποταμὸς μᾶλλον τόπος." ἰὰ, ἴδ. βυς οἱ πεττεύεντες, ἄλλοτε ἄλλως ἐν λόγον μεταφέρυσι, καὶ ἡ διὰ 

2126 ὅτι ἀκίνητος ὁ τόπος, συνίςησι ὺ ἐκ τῶν τῷ τόπυ δύδωτας πάντων τὰς ἐξ ἀρχῆς θέσεις καὶ ὼ ὁμολογίας ἀναιρῶσιν. ὁ (ἃ ΟΝ Αρις 

21. τῶν διαφορῶν" αὖ δὲ ἦσαν, ὡς εἴρη πρότερον, τό τε ἄνω ὸ δὰ 25 ςοτέλης ὃ ἀδενὶς τῷ λόγυ τῇ ἀσαφείᾳ περικαλύψας δέδωκε τοῖς 
κάτω. καί μοι δοκεῖ τοιῶτόν τινα συνάγειν συλλογισμόν" ὁ τό- βυλομένοις ὡς ἂν ἐθέλωσι μεταςρέφειν τὸς λόγυς" διὸ τῶν ἐξη- 
πος διαφορὰς ἔχει “ὃ ἄνω ἡ “ὃ κάτω, “ὃ διαφορὼς ἔχον “ἃ ἄνω ᾧ γητῶν οἱ Κ' τόπον εἶναί ᾧασι τῆς ἀπλανῶς τὴν κυρτὴν τῆς τῷ 
ἃ κάτω “ὃ μέσον ᾧὶ ὃ ἔχατον ἔχει διαφοραῖς, “ὃ διαφορὰς ἔχον“ Κρόνω σφαίρας ἐπιφάνειαν, ἄντικρυς πάντα τὰ κοινὰ περὶ τῷ τόπε 
μέσον ἢ “ὁ ἔχατον ἀκνήτυς ἔχει διαφοριίς, “ὃ ἀκινήτυς ἔχον δια- ἀναιρῦντες ὁμολογήματα, ἅπερ αὐὲς ὁ ̓ Αριςοτέλης ἔθετο... οἱ 
φορὰς ἀκίνητόν ἐςιν, ὁ τόπος ἄρα ἀκίνητός ἐςιν. ἰά. ἔ, 186 ὁ. 30 δὲ τὰ συνεχὴ αὐτῆς μόρια ἀλλήλοις εἶναι τόπον" περιέχεωκ, ὃ 

διότι, φησίν, ὁ τόπος “ὃ πέρας ἐςὶ τῷ περιέχοντος, ἔςι δὲ ἐν ἕκαςον ὑπὸ τῶν πέριξ μορίων, ᾧ ὅτοι πάλιν τὰ ὡμολογημένα 
τῷ τόπῳ “ὃ ἄνω ἢ “ὃ κάτω, διὰ τῶτο, φησί, πᾶσι δοκεῖ ἡ β ἀναιρῶντες. ῬΆΠΟΡ. ο ἢ. 9 εἰ 12. 
κοίλη ἐπιφαίνεια τῆς σεληνγιακῆς σφαίρας ἄνω εἶναι (ἐπὶ ταύ- ὁρισαίμενος ἂν τόπον... ἐφιςάνει καλῶς ὅτι κῷ' ταύτην τὴν212. 
τὴν ὃ τὰ κῦφα φέρεῦ κω τὸ δὲ μέσον τῇ πανὲς κάτω. ἀπόδοσιν καὶ πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ ἐςίν, ἀλλ ᾧ αὶ ἅ ἴξι τι ἐνὸς σῶμα ᾿ 
ἘΡΡΡ .ῬῬ- 6. . 4: ὃ περιέχον αὐὰὴ τῦτό ἐ ἐφιν ἐν τόπῳ, ᾧ δὲ μὴ ἡ ὥςε ὅτε ἡ ἀπλα- 

222 ὃ ἢ “πρὸς ὃ ἕχατον»" ἐοικὸς »τὶ τ λέξιν τῷ πρὸς "ὃ μέσον, νὴς σφαῖρα ἔςαι ἐν τόπῳ (ὁ ὃ ἵξι τι ἐκτὸς “ὁ περιέχον αὐτήν, 
2. ὐχὶ ὃν τόπον “ὃν ἄνω ἀλλὰ “ὃ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ εἶπε, “ὃ δὲ ἔχα- εἴπερ ἐςὶν ἐχατη πασῶν) ὅτε ὁ ὅλος κόσμος... . βυλόμενος ὧν 

τον, ἐοικὸς τῷ μέσῳ, ὑχὶ “ὃ ἐν τῷ ἄνω ἀλλὰ “ὦ ἄ ἄνω. ὁ δὲ πεῖσαι ὅτι ἐκ ἕςιν ἐν τόπῳ “ὃ πᾶν ἡ ὁ ἐρανός, ἐπὶ παραδοξοτέρας 
᾿Αλέξανδρος ἢ ἄλλην ἐξήγησιν ἐπάγει τῇ λέξει, καθ᾽ ἣν καθ᾽ ὑποθέσεως πειρῶ συνεθίζειν ἡμᾶς. κἂν δ ὕδωρ, φησί, ὑποτεθῇ 
ἑκάτερον ἄμφω ἐπὶ τῷ τόπυ ἀκθει. .. “πρὸς! δὲ ὃ ἔσχατον" λέγοι 40 “ὃ πᾶν, ὃ μάμςα δέ τῷ ἐν τόπῳ ἢ ἐν ἃ ἀγγείῳ εἶναι διὰ ὲ μὴ 
ἂν “ὁ ἔσχατον περιεχόμενον, οἷον “ὃν αἰθέρα" ὅτω ἡ περὶ τ τὸ τόπυ δυναῶχ, χωρὶς τῷ περιέχοντος αὐὰ κρατέϊνν, ἢ “ὃ τοιῶτον ὅμως 
ἄμφω ἐπὶ τὸ αὐτὸ πέρατος λεγέμενα δυνωὸν ἀ ἀκείει, ὅπερ ἐπὶ πᾶν ἐκ ἂν εἴη ἐν τόπῳ... ὁ γδ τοιῶτος τόπος ὃ ἐν τοῖς κύκλῳ 
τὸ μέσυ ἐκ ἦν" χων δ ἄλλο ὶ πέρας ἣν “ὁ πρὸς ὃ μέσον, ἄλλο κουμέροις, καθ᾽ ὃν ἀλλήλων ἁπτόμενα τὰ μέρια τόποι γίνονἢ τ 
δὲ ὃ τὸ μέσυ. ᾧ ὁ Ἰπορφύριος διττόν φησι “ὃ κάτω" ἢ γ5 “ὃ πές λήλων κ'' τὰ πέρατα, οἰκεῖος τῶν τοιώτων μορίων ἐξὶν ἀλλ᾽ ὑχὶ 
ρας ἀπ γρὰς ὃ τὐπε τίσις, ἢ αὐ ὃ μέσον, ὃ ὃ ὁ τόπος “ὃ ἔχα- 45 τῷ ὅλ" ὦ δ ἅπτεταί τι ἔξωθεν τὸ ὅλωι. δὲ ἔρω ἢ κάτω ὁ δὲς 
τον. ὁμοίως δὲ ᾧ “ὁ ἄνω διττόμ" ἢ “ὃ πέρας τῷ ἐχάτυ, οἷον τῇ ναῖ κινεῖοχ, (ἢ 75 ἂν ὅλον μετέβεδέ τόπον ἐκ τόπο), κύκλῳ δὲ 
αἰθέρος, ὅ ἐσιν. ὁ τόπος, ἢ αὐὺ “ὃ ἔχατον, ὅπερ ἐςὶν ὁ αἰθήρ... μόνον. τῶν δὲ μορίων αὐτὸ τὰ [ἃ κύκλῳ τὼ ἐν αὐτῷ τῷ ἐρανῷ, 
ἐπίπεδον αὐὲν ἐκάλεσεν. (ὃν τόπον) ὡς τῶν παλαιῶν πᾶσαν ἐπι- τὰ δὲ κάτω ᾧ ἄνω, ὅσα ἔχει πύκνωσιν ᾧ μαάνωσιν, τυτέσι τὰ 

ΒΡΌΡ 
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τέσσαρα ςοιχεῖα τὰ ᾧ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα. ἀλλ᾽ εἰ πᾶν 
ὦ ἀκ φορὰν κινιίμενον ἐν τόπῳ ἐλέγετο εἶναι, “ὃ δὲ κύκλῳ κινί- 
μενον κῷ' φορὰν κινεῖ, πῶς ἐκ ἂν εἴη ἐν τόπῳ; ἢ κὶ ταὐτόν, φησὶν 
᾿Αλέξανδρος, “ὃ κ'' φορὰν ἢ χῷ' περιφοράν. εἰ δὲ ἡ κύκλῳ πέβ 

ΕΙΣ ΤΟ Δ ΤΕΣ 

αὐὸ Καὶ ὑκ ἐν τόπῳ, τὰ μόρια δέ: τὰ ΧΩ αὐτῶν κύκλῳ κοῖῆ,. 
τὼ δὲ ἄνω ἡ κάτω, ὅσα ἔχει πύκνωσιν ἢ μάνωσιν. ταῦτα δὲ 
Εὔδημος ἐ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἑαυτῦ Φυσικῶν παρίς σιν. λέγει δὲ 
ὕτως.. . ἵνα δὲ σαφέξερον γένη πῶς λέγομεν ἐν τόπῳ εἶναι 

φορά ἐ ἐσιν, ἀλλὰ τῶν μερῶν ἐσὶ περιφοράώ͵ ἐχὶ τῦ ὅλ" τὰ ὲ Υ 5. ἐν ἐρανὸν ἡ πῶς ὅ, μικρὸν ἄνωθεν εἴσωμεν ἀναλαβόντες. ὥσπερ 
μέρη ὺ ἀμείβει τὰς τάσυς. εἰ δέ τς ἀκριβολογοῖτο, ἐδὲ τὰ 
μέρη τῷ πὐκλοδυρητνα σώματος ἐν τόπῳ ἐςίν, ὅτε κινεῖ ἢ κ᾽ 
τόπον, ὅτε καθ᾽ αὑτὰ ὅτε Ψ συμβεβηκός... πῶς ὅν λέγει “τῶν 

μορίων γδ ὅτος ὁ τόπος; ἢἣ τῶν ἁπτομένων μορίων ἕςιν ἀκύΐειν, 

δ ἐλέχθη, τὰ τὰ Κα κῷ δύναμίν ἐςνὲ ἐν τόπῳ τὰ δὲ κατ ᾿ἐεέργειαν... 
πῶς ὧν ὃ ἐρανὸς ἐν τόπῳ: ἄρα κατ ᾿ ἐνέργειαν ς ᾿ ὑπ᾿ 
ἔξωθεν περιέχεἢ. ἀλλὰ χ᾽ δύναμιν; ἀλλ᾽ ἀδ ἂν περιχεθείη ποτέ, 
ἀλλὰ καθ᾽ ἑαυτόν, ἀλλ᾽ ἀρονεαν γνΝ Καὶ ἢ ταὐὸν ὃ 

εἷον τῶν σφαιρῶν τῶν ὑπ᾽ ἀλλήλων περιεχομένων: ἐπὶ γδ τῶν 10 φέρε, τῷ περιφέρεθχ, ἀλλὰ ὃ Αι ὅλον ἐἀμείβει τόπον, “ὃ δὰ ἐγ 
συνεχῶν ἐχ ὡρμόττει λεγόμενον" ὦ γάρ ἐςι ταῦτα ἐν τόπῳ. ἔπειτα 

δὲ εἰ τὰ μόρια τόποι γίνον; ἀλλήλων, πῶς ἔτι ἀκίνητος ὁ τόπος 

ταὐτῷ ἀρ ε ἐν ταὐτῷ κινεῖ. ἄρα ὃν κ'' συμβεβηκός; ᾿Αρι- 
φοτέλης Αἰ ὅτω βυλεῦ ὶ οἱ ἐξηγηταὶ συγχωρῶσω" ᾧησὶ ἡ “τὰ 
δὲ Ψ' συμβεβυρός, οἷον ἡ ψυχὴ ᾧ ἡ ὠρανός." ἐγὼ δὲ ἩΡΙΝ τῶν μορίων κινυ μένων ἢ τῶν περατων εοὐτῶνν ἀλλὰ μόρια ἀκυ- 

ςέον καὶ τὰ τὸ ἐξωτάτω σώματα τὰ συνεχῇ αὐτῷ, ἀλλὰ περιεχό- πῶς ὁ μάχοιτο ἂν πρὸς αὐτόν, νῦν (ἃ κῷ συμβεβηκὸς ταὐὸν ἡγύ. 
μένα ὑπ᾽ αὐτῦ" ἡ δ κοίλη τῆς ἀπλανῦς ἐπιφάνεια τόπος γίνεῦ 15 μενος τῷ ΝᾺ μόρια, πρὸ τῷ δέ, ἐν οἷς ἐπεδείκνυε μηδὶν ὦ εἶναι υΝ 
προσεχῶς τῆς. τὸ Κρόνυ σφαίρας, ἢ καὶ ἐκείνης τῆς ἑξῆς, δὲ δηλο- ἑαντῷ ὡς τόπῳ, ἃ κῷ' μόρια συγχωρῶν, ἃ ψΨ συμβεβηκὸς 
νότι καθόσον ' συμπεριάγον, τῇ ἀπλανεῖ, ὡς ἐν ἀγγείῳ ἂν εἶεν ὦ διδές. ἴσως ἦν ἐνταῦθα κορύτερον κέχρη τῷ τ συμβεβιρὸς 

ἐκείνη, καθόσον δὲ καὶ ὃ ἑκάφη κύησιν ἰδίαν ἔχει, ὡς ἐν ἀκινήτῳ ἀντὶ τὸ κατ᾽ ἄλλο" ἔθος δὲ αὐτῷ πολλάκις τοῖς εἴδεσιν ἀντὶ τῶν 

αὐτῇ κινόμεναι, ὡς ἐν τόπῳ εἰσίν. πρὸς ταύτην δὲ τὴν ἔννοιαν ᾧ γενῶν κεχρῆδχ, ἸἘμεαιῖδι. ἢ 0. 

ὸ “κύκλῳ δὲ κινεῖ τῶν μορίων 7) τος ὁ τόπος" εἰρῆν)αί φησιν 20 μορίων ἔςιν ἀκύειν ἐνταῦθα τῶν σφαιρῶν τῶν ὑπ᾽ ἀλλήλων 

ὁ ᾿Αλέξανδρος... ᾧ ταῦτα δὲ ἐπὶ τῶν μορίων τῷ πανὸς ὁ περιεχομένων. ἐπὶ δ τῶν συνεχῶν ἐχ ὡρμόττει “ὃ λεγόμενον" 
᾿λλέξαυδρος ἀμία, “ᾧ ἄνω Κα ἡ κάτω ὅ, κύκλῳ δέ" ᾧ κάτω ὁ κα γάρ ἐςι ταῦτα ἐν τόπῳ. εοἀ. ΡΔ]. 287. 
ἄνω ὁ αὶ ἐπὶ τῶν πλανωμένων σφαιρῶν ἃ δὲ ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει. προθέμενος δεῖξαι ὅτι ὁ ὅλος ἐρανὸς Ὰ ὁ πᾶς κόσμος ὁ ἐκ ἔξιν2ι.ν 
ᾧ γ εἰ ὃ “κύκλῳ δέ᾽ περὶ τὸ πανὺς εἴρητο, εἶμαι, ὡς τῷ κύκλῳ ἐν τόπῳ, τὲς πάντας διαιρεῖ τρόπως καθ᾽ ἃς λον τι ἐν τόπῳ. ὃ 
δέ καταλληλότερον περὶ πανὺς τῷ ἐρανῶ χεγομώνυ, ὅπερ ὡς ταὐὸν 25 δίπιρί. [ 188. 
τῷ παντὶ λαμβάνει. τινὲς δ᾽ ὁ γράφυσιν “ἕνια," ἀλλὰ “τὰ δὲ ἢ εἰπὼν ὅτι ὅλως ἐκ ἔςιν ἐν τόπῳ, δτι ὁδὲ κινεῖ. Φ' εἶν Σὲ 
ἄνω ᾧ κάτω" ἡ εἴπερ αὕτη γρδίο ψαρέψον ἡ γραφή, ἡ ὃ ὅλος, ἐπήγαγεν “ἐφ᾽ ᾧ δὲ κονῖ, ταύτη ὦ τόπος ἐξὶ τοῖς μο- ᾿ 

“τῶν Μορίων Ὁ ὅτος ὁ τόπος" πρὸς “ὁ “ὡς μὶ δὲ ὅλον ὦ ἅμα ὃν τός ρίοις. κινεῖ γδ ὅτε ἐπὶ “ὃ ἄνω ὅτε ἐπὶ “ὃ κάτω, ἀ ᾿ ἐπὶ ὃ κύ. 
πον αὶ ματαβδλα" δεόλντιο; ἦα ἢ Ἶ λέγων ὅτι “ὃ πᾶν ἤτοι ὃ κλῳ᾽ διὸ αὐὸς Κ ὐκ ἕξιν ἐν τόπῳ ἅτε μὴ κ᾿ τόπον μεταβαίνων, 

ἐρανὸς ὅλον Κ' ἅμα “ὃν τόπον κα μεταβώλλει: ἐδὲ γδ ἄνω ἡ κάτω 30 γίνε δὲ ὁ τόπος τοῖς μορίοις. .. τὰ ὃ συνεχὴ μέρη τῆς ἀπλα- 
κινέϊἢ, ἀλλὰ κύκλῳ μόνον, “ἐν αὐὸν ἀεὶ κατέχον τόπον, τὰ δὲ 
μόρια ἄνω κινεῖ ἢ ᾧ κάτω. ᾧ πολλὴν ἀσάφειαν ἐποίησε τῷ λόγῳ 

νῆς, εἴπερ ἐξωτάτη αὕτη, ἐκ ἀὠμείβει τόπον, ὅτι μήτε ἐν τόπῳ 
μήτε περιέχεῦ ὑπό τινος ἔξωθεν. ὁ δὲ Μάξιμος καινοπρεπές ρον 

ὲ λαβεῖν ἃ πᾶν ἀντὶ τὸ ἐρανῇ. ϑιπιρὶ. ἢ, 187. ἐξηγήσατο “ὁ “ἐφ᾽ ὃ δὲ κινεῖ, ταύτῃ ἢ τόπος ἐςὶ τοῖς μορίοις "" 
212: εἴη δ᾽ ἂν τῶν μορίων τόπος κῷ' Α' ̓Αριςοτέλην αὐτὰ τὰ κινεῖ γάρ, φησί, “ὃ πλανώμενον, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ Οὐρανῦ 

1. μόρια ἀλλήλοις, διὰ “ἃ περιέχεθς, ἕκαςον ὑπὸ τῶν πέριξ (εἷον γδ 35 (ο. 5) δείκνυσιν, ἐπὶ τὰ ἀριςερά" ἐν τύτῳ ὧν ἡ τὰ μόρια ὡς 
τόποι εἰσὶν ἀλλήλων τὰ μόρια, ἑκάίςυ κύκλῳ ὑπὸ τῶν πέριξ: περιεχο. ἐν τόπῳ" τὰ γ) δεξιὰ ἢ ἀριςερὰ τόπυ διαφοραί, .. ἃ δὲ ὑτῶς" 
μέν)" . ὡς δὲ τοῖς ἐξηγηταῖς αὐτῷ δικεῖ, εἴ ἂν τόπος τῆς ἀπλα- (νυ. 18) προσέθυρεε, φασί, διὰ Ἰὰ τὴν ἀπλανῆ, ὅ ὅτι ἐκείνη ὧκ ἐν τόπῳ. 

νῶς κῷ' τὰ μόρα ὴ κυρτὴ ἐπιφάνεια. τῆς ἐνὸς σι . ἧς ἄλλοτε καίτοι ἐ δι᾿ ἐκείνην προσετέθη, ἐκ ἂν ἐπῆγε “ὃ “πάντα "" εἰ ἃ 
ἄλλυ μερίω ἐφαπτεῦ τὰ τῆς ἀπλανῦς ἡ τῆὰς δηλονότι κῷ' ἀναλο- μέρος ἃ τὸ ὅλο ὁ ὑρανῦ ἤτοι τῷ παντός ἐςιν ἡ ἀσλανής, μὴ ἔςι δὲ 
γίαν τόπον τῶτον καλώντων ἡμῶν" αὶ Λ) ἔξωθεν περιέχει, ἀλλὰ κ᾿ 40 αὕτη ἐν τόπῳ, ἐκ ἂν εἴη πάντα ἐν τόπῳ. εἰ μὴ ἄρα “ὃ “πως 
ὰ ἀφοριςυιὸν ἔχει τινὰ πρὸς “ἐν τόπον ὁμούτητα." ῬΆΠΟρΡ. » Ρ.8. πάντα" εἶπεν, αὶ τῷ τόπῳ ἀλλὰ τῷ πώντα τὸ πως" προςιθείς, 

πῶς ἦν κινεῖ ὁ ὁ ὠρανός, μὴ ὧν ἐν τόπῳ; ἢ ἔςι αὶ ὡς κινεῖ ὅτι ἐχ ἁπλῶς πάντα ἀ ἐγγὺς πάντα, εἴπερ πάντα παρὰ ἕν. 
ἔσι δὲ ὡς ὅ- ὅλος κὶ δ ὁ κινεῖ (δὲ » ἀμείβει “ὃν ὅλον τόπον. ὁ δὲ Θεμίσιος ων 'πωρ" ἤωσεν ὡς εἴρη, διότι ἡ ἐξωτάτω σφαῖρα 
αὕτη δ κίνησις τῶν ὅλων, ὥσπερ τῶν ἐπ ̓ εὐθείας μεθιςαμένων), ἃ ἃ ἑνὸς εἴ ἂν ἐν τόπῳ (ἀπττῷ Ὁ τῆς τὸ Κρόνυ ἢ περιέχεταί 
κύκλῳ δὲ κινεῖ αὕτη δὲ ἡ κίνησις τῶν μορίων ἐςίν, ᾧ τύτοις 45 πως), »᾿ δὲ ὃ δεξιὸν παντελῶς ἀμοιρεῖ τόπυ. δῆλον δὲ ὅτι ὁ 

ἐςὶ τόπος. ἑκάςη ὃ σφαῖρα τῶν ἐν κύκλῳ φερομένων ἀμείβει ὅτως ἐχδεχόμενος σανταχῦ ᾧ “ὃν τόπον ἂν τόπῳ ἐρεῖ, ὅτι κτ' τὴν 
τῆς ἐφεξῆς σφαίρας. ἐχείνης τὴν ἐπιφάνειαν. ταύτης ὅν ̓  τόπος ἔνδοθεν ἐπιφμίνειαν ἅπτῷ τῷ ἂν τόπῳ, ὼὺ τόπος ἔςαι “ἃ ἐν τόπῳ. 
ἐςίν. περιέχον; δ ὑπ ΟΝΩΣ ὁμοίως δὲ ἢ πᾶν αὶ ὃ ὅλον μήσοτε δέ, ὅπέρ ἢ πρότερον εἶπον, ὅτε κῷ συμβεβιριός ἔςιν ἐν 
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τόπῳ ὅτε ὃ πᾶν ὅτε ὁ ἀπλανὴς ὀρανός... ὦ δ ᾿Αλέξανδρος τῷ τῷ τόπο ἐρισμῷ, ἅμα. ᾧ ἔνξασιν ὑποφερομένην οἶμαι λύων 
ἐρανὸν λέγεν, νῦν φησὶν! ὁὶ τὴν τῶν ὠπλανῶν σφαῖραν. ἐδὲ “ὃ θεῖον τινα" διὸ ἢ τῶτο ἥρμοσε ταῖς τῶν ἀποριῶν διαλύσεσι. πῶς γαίρ, 
συῦμα μόνον, ἀλλὰ “ὃν κόσμον πάντα, διότι τύτυ αὶ τὼ μέρη πλὴν φαίη τις ἄν, τῆς γῆς τόπος ἂν ἐ5: ἃ τῷ ὕδατος πέρας, ἣ τῷ ὕδα- 

τῆς ἀπλανῦς ἣν τόπῳ ἐςί, τῆς δὲ ἀπλανῦς τὰ μέρη ὀκότι... τὸς ὃ τῷ ἐγ ε: .. καλῶς αὶ μόνον ἐφεξῆς εἶπεν ἀλλὰ ἢ ἁπτό- 

μήποτε δέ, ὡς ὃ αὐὺς ᾿Αλέξανδρος ἑπέφησεν, ἐφαρμόσοι ἂν ὶ τῇ 5 μενα. δεῖ ᾧ τῷ ἄπτεδχ, ἵνα ἢ ἐν τόπῳ. ὃ “μὴ βίᾳ" δὲ 
ἀπλανεῖ τὰ λεγόμενα... “ὁ δὲ “ὁ γδ ὑρανὸς ὃ πᾶν ἴσως" ἀντὶ ἀναγκαίως πρόσκειἢ" δύναῷ γάρ τινα ἅπτεος, ἀλλήλων μὴ κῷ 
τῷ ὁ κόσμος δοκεῖ λόγεῶχ, " “ὁ δ πᾶν δείξας μὲὴ ὃν ἣν τόπῳ, εἰκό- φύσιν ἀλλὰ βίᾳ... τὰ καὶ συμπεφυκότα καὶ ἢ συνεχῆ ἀλλήλοις 
τως συνῆψε ὃ ὃν κόσμον “ὃ ἠᾶν εἶναι. “ὃ δὲ ἴσως" πρόσκεϊῦ, ἀπαθὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐςὶν εὐλόγως" δεῖ Καὶ 75 ἄλλο εἶναι “ὃ ποιῶν 
φασίν, ἢ διὰ ὦ μηδέπω εἰρῆοχ, περὶ τῦ κενῦ, ὅτι ἐκ ἔξο ἵ ὅ φασί ἄλλο “ὃ πάχον, τὰ δὲ συνεχῇ ὦ ἐδ κα Νὴ ἕν ἐςιν. .. εἰπὼν. 
τες περιέχειν “ὃ πᾶν, ἢ διὰ “ὃ μηδέπω δεδεῖχθαι ὅτι εἷς ἐςὶν ὁ 10 δὰ αἴτιον εἶναι τῷ εὐλόγως ἐπὶ “ὃν οἰκεῖον τόπον φέρεωις “ὃ συγγε- 
κόσμος, ἣ ὅτι ἔςι τινὼ ᾧ ἀσώματα εἴδη καθ᾽ αὐτά, ἢ διὰ φιλό- νὲς τῷ σώματος, ὃ πέρας ἐςὶν ὁ τόπος πρὸς “ἃ ἐν τόπῳ, ἢ τῷ μέ- 
σῦφον εὐλάβειαν... ᾧ ἐνταῦθα ᾧφησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος δεῖν σης νεῖν εὐλόγως ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ “ὃ αὐὸ αἴτιον λων δίμῃφ!. 
μειωσαοὶ, ὅτι μέχρι νῦν τῷ τῦ ὀρανῦ ὀνόματι χρησάμενος ἐπὶ [139 ὃ. 
τῷ κόσμει παντός, νῦν “ὃν ὀρανὸν βώλεῦ τὴν ἐξωτάτω σφαῖραν ὃν Αἰ ἀκριβὴ περὶ τύτων διορισμὸν εἰς τὴν περὶ Τενέσεως δ213. 
τὴν τῶν ἀπλανῶν λέγειν. καίτοι ὅτε ἔλεγεν ἐν τῷ ἐρανῷ πάντα, 15 Φθορᾶς (1 8) πραγματείαν ὑπερτίθεϊ), δοκεῖ δὲ ἡ ἢ τὸ ὑλικω- δ 
αὶ περὶ τὸ κόσμω ἔλεγεν, ὡς ἐδήλωσεν ἐφεξῆς εἰπὼν “ἔςι δὲ ὃ τέρυ ὃ παχυτέρυ συΐματος εἰς σὲ λεπτότερον μεταβολὴ γενέσει 
τόπος ἐχ ὁ ὀρανὸς ἀλλὰ τῷ ὑρανῶ τι “ὃ ἔχατον." ἡ μέντοι ἐν τύ- ἐοικέναι, ἡ δ τὸ λεπτοτέρυ εἰ εἰς “ὃ παχύτερον φθορᾷ. ἰὰ. . 140. 
τοις ᾿Ασπείσιος ὁ περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας ἔοικε λέγειν, ὡς ὅτω Ε ὅν ὁ περὶ τόπον λόγος τῷ ̓ Αριφοτέλει διάκεϊ, πολ- ὅ,:88 
φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἀλλὰ πᾶν “ὁ θεῖον σῶμα ἐρανὸν καλεῖ, ὡς λὰς ἔχων ἀπορίας ὺ πολλὰς εὐθύνας τῶς μετ᾽ αὐὸν ὑποχών, ἡ 
δηλοῖ ἡ “ὃ ἃ ἔχατον αὐτῷ ᾧ ἁπτόμενον τῦ κινητῇ σώματος τόπον 20 βύίλομαι ὧν ταῖς τε πρὸς αὐὸν ἐνςάσεις ἐκθέωᾳ, ᾧ τὴν αἰτίαν τῷ 
εἰπεῖν (ινητὰ ἡ) λέγει τὰ ἐπ’ εὐθείας κινεϊοκ πεφυκότα), ᾧ “δ παραλογισμῶ τῷ περὶ “ὃν τόπον ἀποδεῖξαι. ἢ ἐδὲ ὅτω πέρας 
“ὁ δὲ αἰθὴρ ἂν τῷ ὠρανῷ.".. ὁ μώτοι᾿Αλέξανδρος αἰθέρα φησὶ ἔχειν ὁ λόγος μοι δοκεῖ» ὶ γδ ὁ ἄλλαι γεγόνασι μετ᾽ ᾿Αριςοτέλη 
τὰς τῶν πλανωμένων σφαίρας εἶπε... πολλὴν δὲ τοῖς προκειμέ-. περὶ τόπυ δόξαι, ὧν τὴν ἐξέτασιν, εἰ πρὸ αὐτῷ ἐγεγόνεσαν, αὐὺς 
νοις ἀσάφειαν ἐποίησε “ὃ ποτὲ βὶ “ἃ πᾶν ποτὲ δὲ “ὃν ἐρανὸν ὀνομά- ἂν ἡμῖν παρεδεδώκει... ἰςέον ὃν ὅτι τῶν περὶ τόπυ τι γραψαν- 
ζει... ὁ δὲ Ἐὔδημος ὃ ὶ πᾶν ἐδὲ ὀνομάζει, ἐπὶ δὲ τῷ ἐρανῦ τὴν 25 των οἱ μὲν σῶμα “ὃν τόπον οἱ δὲ ἀσωματον ὑπέθεντο, σῶμα 
ζήτησιν πονεῖ τὸ ὅλυ, ὃ αὐτός, ως οἶμαι, γράφων ὅτως. Ἰὰ. '0. Αἰ ὥσπερ Πρόκλος ὲ ἐκ τῆς Λυκίας φιλόσοφος. τῶν δὲ ἀσώ- 

2122 τῷ ἵἴκαξον τῶν μορίων τῷ ἐρανῦ, λέγω δὴ τὸ ὀκτασφαίρυ ματον λεγόντων οἱ (ἃ πάντη ἀδιάξατον οἱ δὲ διαςωὲν λέγυσι, ὼ 
τς κύκλα, ὟΣ ενάζᾳ, ταύτη ἀεὶ τὰ ἐξωτέρω τόπος εἰσὶ τοῖς ἐντός. τῶν πάντῃ ἐδιίσατιν οἱ ὑποκείμενον τόϊςς σώμασιν, ὡς ὁ Πιλά- 

μόρια ἦν λέγοι ἂν ἑκάςην τῶν σφαιρῶν. δηλοὶ δὲ ὺ ἃ ἐπαγόμε- τῶν τὴν μην τόπον ΔῈ δὴ οἱ δὲ τελεσιυργὸν τῶν σωμείτων, ὡς 
νον" Ἕτερον γαρ" φησίν “ἑτέρυ ἐχόμενον τῶν μορίων ἐςίν... ἢ 30 ὁ ἡμέτερος ᾿Ααμείσκιος" τῶν δὲ διαςαὺν λεγόντων εἱ (ὶ ἐπὶ δύο 
Σὲ ξοτύτη σφαῖρα ἐκ ἐν τόπῳ, εἰ μὴ κ' ἀναλογίαν, ὥσπερ διεςῶτα, ὡς ὃ ̓ ΑΡιζαέλης τε ἢ ὁ “Περίπατος ἅπας, οἱ δὲ ἐπὶ 

εἴρνϊν, κτὶ τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἱνὸς σφαίρας... καλῶς δ τρία, καὶ ὺ τύτων οἱ Κὶ πάντη ἀδιάφορον ἡ ποτὲ ὺ ἄνευ σώματος μέ- 
“πως προσέθηρεν... καὶ γ5 πάντα κυρίως ἐν τόπῳ τὰ μόρια" νον, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον κα ᾧ ᾿Ἐπίκυρον, οἱ δὲ διάςημα ᾧ ἀεὶ 
ὅτε δ ἡ ἐξωτάτη σᾷαῖρα κυρίως ἐν τόπῳ, ὅτε τὰ συνεχῆ τῶν σῶμα ἔχον ἢ ἐπιτήδειον πρὸς ἕκαςον, ὡς οἱ κλεινοὶ τῶν Πλατω- 
μορίων... σύμφωνος, φησί, τοῖς ἡμετέροις λόγοις, τῷ μὴ εἶναι 35 νοιῶν ἡ ὁ Λαμψακηνὸς Στράτων. «. ἰςέον δὲ ὅτι ἡ ὁ Θεόφρα- 
ἂν τόπῳ “ὃν ὀρανόν, ᾧ ἡ παλαιὰ περὶ αὐτῷ δόξα ἡ λέγυσα πάντα τος ἐν τοῖς Φυσιχοῖς ἀπορεῖ πρὸς “ὃν ἀποδοθέντα τῇ τόπυ λόγον 
εἶναι ἐν τῷ ἐρανῷ:.. ὃ “ἴσως" προσέθηκεν, ἐπειδὴ ὅπω ἀπέ. ὑπὸ τῶ ᾿Αριςοτέλως τοιαῦτα, ὅτι “ὃ σῶμα ἔςαι ἐν ἐπιφανείᾳ, ὅτι 
δείξεν ὅτι ἐδέν ἐςιν ἔξω τῷ ὀρανῶ. ῬΒΠΟρ. » Ρ. 11. . κινιύΐμενος ἔςαι ὁ τόπος, ὅτι αὶ πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ (ἐδὲ 5 ἡ ἀπλα- 

τ οἱ Κὶ διὰ τὴν ἀπλανὴ “ὁ πως" προσέθηκε φασίν, ὁ δὲ Σιμ- νής), ὅτι ἐὰν συνεχθῶεν αἱ σφαῖραι, ὸ ὅλος ὁ ὀρανὸς ὑκ ἔςαι ἐν 

ἡ πλίκως μήποτε φησὶν ὁδὲ »' συμβεβηκός ἑςιν ἐν τόπῳ ὅτε “ὁ 40 τόπῳ, ὅτι τὰ ἐν τόπῳ ὄντα μηδὲν αὐτὰ μετακινηθέντα, ἐὰν ἀφαι- 
πᾶν ὅτε ὃ ἀπλανὴς ἐὀρανός... “ὃ “πως" προσέθετο ὅτι καὶ πάντα ΩΝ τὰ περιέχοντα αὐτά, ὀκέτι ἵςαι ἂν τόπῳ. ἀλλ᾽ ἴδωμεν εἰ 
κυρίως ἣν τόπῳ τὰ μόρια". ὅτε δ ἡ ἐξωτάτη σφαῖρα ὅτε τὰ ᾧς τοῖς προληφθεῖσι περὶ τῷ τόπυ ἀξιώμασι σύμφωνός ἐξιν ὁ ἀπο- 
συνεχὴ τῶν μορίων .". ἀρανὸν ἐνταῦθα “ὃν κόσμον δοκεῖ λέ- δοθεὶς τὸ τόπυ ἑρισμές... ὸ ἀκίνητον. εἶναι “ν τόπον ὁ (ὦ Θεό- 
γεν, ὥς τινές φασιν. τῷ δὲ ἸΞιμπλικίῳ ὁχ ὅτως δοκεῖ, «οἀ, φραςος ὡ. Εὔδημος ὡς ἀξίωμα ἢ αὐ προλαμβώναν, ὁ ὁ δὲ 
Ῥᾳ]. 287. 45 ᾿Αριςοτέλης τῷ ὁρισμῷ προςίθησι... πάλιν αὖ τῶν “ὃ κενὸν 

212 τῶτο ἐκ ἀπορίας λύσιν ἔχει, ἀλλὰ τελευταῖον ἕκειτο τῶν αὐ τιϑεμένων οἱ οἱ Κὶ ἄπειρον εἶναί φασι ὺ ὑπερβάλλον ἀπειρίᾳ τὰ 
23. περὶ τόπα ἀξιωμάτων “ἃ φέρεδχ, φύσει ὃ κὸν ἐν τοῖς οἰκείοις σώματα, ἡ διὰ τῦτο ἄλλο ἐν ἄλλοις αὐτὸ μέρεσι καταδεχόμε-- 

τόποις ἕκαςον τῶν σωμάτων. δείκνυσιν ὧν ᾧ τῦτο ἀκόλωθον ὃν νον, ὡς ἂν ἔτνχον, εἴπερ μέρη λέγειν ἐπὶ ὡς λα κεν δυνατόν" 
ΒΌΡ 
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, 

τῦ δέξαν ἐσχηκέναι δοκῶσιν οἱ περὶ Δημόκριτον ἑ μώτοι Πορφύριος Π γράφει “ ὅτε χωριςὸν ὅτε ἐνεργείᾳ Σιϑο 
εἰ δὲ ἰσόμετρον αὐὴ ᾿ κοσμικῷ σώματι ὄν," ἀλλ “ὅτε ἀχώριξον αὐτῶν ὅτε χωριςόν" ἀχώριςον ἃ δ “Σ 

ποιῶσι, ἢ διὰ τῦτο τὴ ὦ ἑαυτῦ φύσα κενὸν εἶναι λέγωσι, πεπλοη- ἔθεντο, φησίν, αὐὰ οἱ περὶ Δημόκριτον, διόπερ μηδὲ συνεχὲς ὰ 
ρῶοι, δὲ αὐὸ σωμάτων ἀεί, καὶ ὺ μόνη γε τῇ ἐπινοίᾳ θεωρεῖοις ὡς πᾶν, μεσελαβυβέθῳι τῶν σωμάτων ὑπὸ τῷ κενῷ" χωριςὸν δὲ οἱ 
καθ᾽ αὐὸ ὑφεφιώς, οἷοί τινες οἱ πολλοὶ τῶν ̓ Πλατωνικῶν φιλοσό- 5 λέγατες ἔξω τῷ κόσμυ κενέν, συνεχὲς δὲ ἀπολείποντες “ὃ πᾶν, 

φων γεγόνασι, ᾧ Σξτράτωνα δὲ οἶμαι “ὃν Λαμψακηνὸν τῆς τοιαύ- ὡς οἱ Πηυθαγορικοί. ἀμείνων δέ, οἶμαι, ἡ προτέρα γραφή. ἔχει 
τῆς γενέδχ δόξης. τῶν μέντοι ᾧ εἶδος ἔχειν αὐὲὸ τιθεμένων ᾧ δὲ ἢ αὕτη λόγον... ὥςε οἱ διὰ τῷ δεικνύναι ὅτι ἔςι τι ὁ ἀὴρ 
δύναμιν τῶν σωμάτων ὑπερτέραν ἔχειν λεγόντων ἸΣυριανὸν ἔγωγε βυλόμενοι πρὶρ᾽ δα κενὸν ἐνφαδζ, ἐκ ἐπὶ τὰς οἰκείας θύρας ἢ οἷον 

θείην ἂν “ἐν Ὑπγον τῷ Λυκία Πρόκλα καθηγεμόνα... ἀλλ΄ εἰσύδυς πρὸς τὴν ἔσροιαν ταύτην ἔρχονῇ τῷ κενῦ, ἀλλὰ παρὰ θύ- 
ἐπειδὴ ἢ ταύτην τὴν περὶ τῷ τόπυ δΥδανς ὡς ἥν "μᾷ δυναὴν 40 ρας, τυτέςιν ἔξωθεν καὶ ἢ ἐπ᾽ ἄλλας θύρας. ἣ οἷον διὰ τοίχυ τινὺς 

διήρθρωσα, ᾧ τας τε ἀπορίας τὰς πρὸς αὐτὴν ἐξεθέμην ἃ ὃ τὰς εἰσιέναι πειρῶνγῃ τῇ μὴ εἰσώγοντος" ἐπὶ τύτων 5 ἢ ἡ παροιμία 

τῶν ἀποριῶν λύσεις ἐπήγαγον, ὅτι μὴ πάντη καινοπρεπής ἐσὶ λέγε. ὅτοι ὅν κα »ζ' θύρας ἀπαντῶσιν. ϑἰαιρὶ. ἢ, 152 εἰ οοἀ. 

μηδὲ τοῖς κλεινοῖς τῶν φιλοσόφων ἀγνοηθεῖσα βύλομαι δεῖξαι. ὁ Ῥᾳ]. 237. 
δὺ ὺ Θεύφραςος ἐν τοῖς Φυσικοῖς φαίνε τὴν ἔννοιαν ταύτην ἐσχη- δύο ὅτοι τῆς θέσεως τῷ κενῶ τόποι, ἣ παρεσπάρθαι τοῖς 2135 

κις περὶ τῷ τόπυ, ἐν οἷς φησὶν ὡς ἐν ἀπορίᾳ προάγων ἐν λόγον 15 σώμασιν αὐτό, καθάπερ λέγωσι Δημόκριτός τε ὺ Λεύκητπος ἢ ὼ ὶ "Ὁ 

“μήποτε, ἐκ ἔςι καθ᾽ αὐὲν ὀσία τις ὁ τόπος, ἀλλὰ τῇ τάξει ἡ ἄλλοι πολλοὶ ᾧ Ἐπίκυρος ὕςερον (ὅτοι γδ πάντες τὴν τῇ κεν 

θέσει τῶν σωμάτων λέγε κῷ τὰς φύσεις ἢ δυνάμεις" ἰὰ, παρεμπλοκὴν αἰτιῶν) τῆς διαιρέσεως τῶν σωμάτων, ἐπεὶ τόγε 

{140 ὁ- 149 ὁ. ἀληθῶς συνεχὲς ἀδιαίρετον κατ᾽ αὐτύς), ἢ κεχωρισμένον ᾧ ἀθρίον 

213. ἀρχόμενος τῷ τρίτα βιβλίν ᾧ περὶ κινήσεως ὡς ἀναγκαίας εἶναι καθ᾽ αὐὸ περιέχον “ὃν ἐρανόν, ὡς πρότερον ἅ' ᾧοντο τῶν ἀρ- 
12. νῷ φυσικῷ προθέμενος εἰπεῖν, ἐπήγαγεν ὅτι ἄνευ τόπυ ᾧ κενῶ ἢ 20 χαίων τινές, μ' δὲ ταῦτα οἱ περὶ Ζήνωνα “ὃν Κιττιέα. Ὑβεπιΐει, 

χρόνυ κίνησιν ὠδύνατον εἶναι δοκεῖ, .. ὅτι ἃ ταὐὸν σημαίνει ὲὸ [40 . 

πῶς ἐςί ἡ τί ἐςι, καλῶς ὁ᾿᾿Ασπάσιος ἐπέςησε" ᾧ 7) ἐπὶ τόπν “ἃ τέσσαρα τίθησιν ἐπιχειρήματα τῶν “ὃ κενὸν εἶναι λεγόντων, 213 

εἰ ἔςι ἡ τί ἐςι ζητῶν ὕτως εἶπεν (ρ. 208 α 28) “εἰ ἔςι τι ἢ μή, ἣν Καὶ χτ' τὴν ἔννοιαν τῷ χωριφῦ κενῶ, τὰ δὲ τβο, Κ᾽ τὴν τῇ παρε- ᾿ 
αὶ πῶς δὶ ὼὴ τί ἐφιν" ἀλλὰ δοκεῖ “ὃ πῶς ἐςί ἡ ὃ τί ἐςιν ἐπὶ τὸ σπαρμέν ἐν τοῖς σώμασι, ἢ πέμπτον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐπάγει “ἃ παρὼ 
κενῶ μὴ ἔχειν χώραν, εἴπερ δείκνυϑ μηδὲ ὅλως ὃν “ὃ κενόν. εἰ 25 τοῖς Πυθαγορείοις δοξαζόμενον. ϑιαρί. ἢ. 152. 
μὴ ἄρα “ὃ πῶς ἡ ὃ τί ὶ πρὸς τὴν ὑπόςασιν ἀναφέρων τῷ κενῶ ἐπειδὴ γδ “ὃ μέγα δυναῇ εἰς πολλὰ ἴσα τῷ μικρῷ τῷ ἐξ3ι3) 
προβαλλεῦ, ἀλλὰ πρὸς τὰς τιθεμένυς αὐτό͵ πῶς ἄρα αὐὸ ἡ τί ἀρχῆς ὑποκειμένῳ διαιρεθῆναι (πολλὰ γδ μικρὰ “ὃ μέγα ἐςίν, ὥς ὦ 
τίβενῇ. ἢ ἐπειδὴ αἴτιον τῷ κινεῖος, λεγόντων ἐκείνων “ὃ κενόν, φησιν, ἑκα τῶν ἐν τῷ μεγάλῳ μικρῶν τῶν ἴσων τῷ ὑποκει- 
αὐὸὺς αἴτιον τῶ κινεϊοὶς τὴν ὕλην φησίν, ἣν κενὸν  λέγενχ, συγχως- μένῳ ἐνὰ μόρν ἐν τῷ ἐξ ἀρχῆς μικρῷ), ΝΣ αὰ ὅλον ἂν ἐν αὐτῷ ὙΣ 

ρεῖ" διὰ τῦτο τρόπον τινὰ εἶναι “ὃ κενὸν συγχωρεῖ... . ἔθος αὐτῷ 30 νοιτο, ἢ “ὃ σμικρότατον δέξεῦ “ἃ μέγιςον, ὅ' ὅπερ ἐςὶν ἐναργῶς ἄ ἄτο- 

ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις χρτηρίῳ χρωμένῳ πρὸς ταύτας παραβάλ- πον. ἰά. 18. 
λειν ἡ βασανίζειν τὰς ἀντικειμένας δόξας. ἰὰ. ἔ. 151. διὰ τί ἦν κἡὶ πάλιν ἡ ἄλλο (δέξε) ἡ αὖθις ἄλλο; ἢ ὕτως 

23. οἷ περὶ ᾿Αναξαγόραν ἐπιρῖν οἵἴον “ἃ εἶναί τι κενόν, εἰ ἔφαι ἐ ἐν τῷ σμαεροταίτῳ ὼ ὁ μέγισον" πολλὰ δ μακρὰ ἃ μέγα ἐς. 
3: μόνον δείξαιεν ὅτι ἔςι τι ὁ ἀήρ ἢ ἐδείκνυον ὅτι ἢ σῶμά ἐςι ὦ μόνον τοίνυν τὰ ἴσα σώματα ἑαύτῳ, ἀλλ᾽ ἤδη ἢ ἄνισα δέξεν" 

ἀντίτυπον σῶμα, εἰς τὺς ἀσκὺς συνθλίβοντες αὐτόν. ἢ καταλ- 35 πλείω γδ ἴσα, πλείω αὶ ἄνισα, ἑτέρως ἢ ἑτέρως διαιρύμενα, γί- 
ληλότερόν ἐςιν ἀκύειν τῷ ᾽᾿Αριςοτέλως λέγοντος ὡς τὸς πεφυση- νεῖ. ὥςε ϑηγνὴ κενὸν εἶναι. ὙΒεπιΐει, ἔ, 40 ὁ. 

μένυς παραφερόντων ᾧ δεικνύντων ὅπως δύσκολόν ἐςι “ὃ ςρεβλῶν τῦτο ὁ αὶ ̓Αλέξανδρος ἤ ἤκυσεν ὡς τῷ πίθυ, κἂν εἰς ἀσκὸς 213. 
αὐτὸς ἐγκειμένν τῇ ἀέρος, καίτοι τὸ μὴ πεφυσημένυς ςρεβλῶν ἐμβληθὴ ὁ πληρῶν αὐδν οἷν οἶνος, δέχεοχ αὐὸν μὴ τῶν ἀσκῶν. μή- ̓  
πάνυ ῥάδιόν ὦπα. Ὁ μώτε κα αὶ τὸς κλεψύδρας ἐπιδευινύντες, ποτε δὲ τῦτο ἢ περιττὸν ὃ διὰ τὴν δυσκολίαν τῆς συνθέσεως " 
τυτέςι τὸς ὦ, ἄαγαο, ὅταν Κ' ἔχωσιν ἀέρα, μὴ δεχομένας ὕδωρ, 10 ἀλλ᾽ ὅτι ὁ αὐὸς πίθος μεςὸς ὧν οἴνω ἢ τὸς ἀσκὺς τὺς δεχομένος 

τοιαύτην δὲ περὶ αὐ 
ἀρχαῖοι φυσιολόγοι. 

ἐκμυζηθῶτος δὲ αὐτῷ εὐθέως ἁὡρπάζοσι “ὃ ὕδωρ, ἡ ἐ πρότερον 
ἀφιᾶσι πρὶν ὃν ἐπιπωματίζοντα τὴν ὀπὴν δάκτυλον ἀφελων τις τῷ 
ἐεύε ὕδατι ἀνάλογον εἰσελθεῖν ἀέρα συγχωρήσει. ὰ. {.151 δ 

᾿ πλεψυύδρας δὲ λέγει ἤ ᾿ὔτοι. τὰ παρὰ τοῖς Μεχανοιοῖς, δι᾽ ὧν 
τὸς συριγμὲς ̓ ἀπσοτελῶσι ὸ πὰς ἄλλας ποιὰς φωνάς" ἢ ὅπερ ἡ 45 

μᾶλλον, κλεψύδρας φησὶν ὅπερ ἤν εἶπον ἀγγεῖα, ὃ καλῶσιν οἱ 

πολλοὶ ὡρπάγιον, τῶτο γδ ςενὸν (ἔχει “ὃ φόμα,. “ὃ δὲ ὑπσκάτω- 
θεν ςενωτάταις ὀπαῖς τετρημένον. ῬἈΙΙΟρ. » Ρ. 15. 

ἂν ἐν αὐτῷ οἶνον προσεμβληθώτας δέχε ᾧ ὑχ ὑπερχεῖδ᾽" ὅπερ 
ἀδύνατον ἦν, φασί, τῷ οἶνα μὴ συμπιλυμών" τῦτο δὲ ὑκ ἂν ἐγέ- 

νετὸ μὴ κενῶν ὄντων μεταξὺ διαςημάτων, ὧν συμπιπτόντων 
ἀποτελεῖ ἡ πίλησις, δἴπιρ!. ὦ 152 ὁ εἰ οοἁ. Ρα]. 287. 

τῦτο κεῖ μ᾽ ὡς τέταρτον ἐπιχείρημα κατασκευαςυιὸν τ λιν 
κενῇ, ἔςι δὲ ταὐτόν πως τῷ περὶ τῷ νυ ἢ τῶν ἀσκῶν, ἀπὸ 
τῆς πιλήσεως τῶν σωμάτων ἢ αὐὸ αὐμμνυμαι δίπιρὶ!: 

δ 1626. " 
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213δὁ χρείαν δὲ παρέχεϑχ, (οἱ Τίυθ. ἔλεγον “ὃ κενὸν) πρὸς “ὃ μὴ »' τὴν ἁφήν, δυναῇ λέγειν ἃ μὴ κατ᾽ ἄλλην αἴδγησιν ἀλλὰ νῷ 
23. συνεχῆ πώντα εἶναι τὰ σώματα ἀλλήλοις, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος μόνην τὴν ἁφήν" τοιῶτον δὲ “ὃν ἀέρα λέγειν αἰα]ηὲν σῶμα χῷ τὴν 

ἀκύίει. ὁ μώτοι ᾿Αριςοτέλης ὑκ ἐπὶ σωμάτων ἤκυσεν, ἀλλὰ ἁφήν, ἐπειδὴ ἦν τις περὶ κενῶῦ δόξα λέγεσα κενὸν εἶναι “ὃν ἀέρα 

διορίζει, φησί, τὰς φύσεις, ὡς αἰτία ὄντος τῷ κενῶ χωρισμῶ τινὶς ἀπτὸν ὄντα τῷ ῥοπήν τινα ἔχειν βάρυς ἢ κυφότητος. ταύτην δὲ 

τῶν ἐφεξῆς ἡ τῆς διορίσεως αὐτῶν" τὰ γ) ἐφεξῆς ἀλλήλοις, ὧν 5 τὴν δόξαν οἱ περὶ ὃν ̓ Αναξαγόραν ἀνατρέπεν ἐπεχείρυν ςρεβλῶν- ᾿ 
μηδέν ἐςι μεταξύ, ταῦτα διορίζει “ὃ κενόν, ἰὰ. 15. τες τὸς ἀσκώς. .. λέγει δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ἤββρίτην τινὰ φέρεο, 

τὰ ἔξω τῷ ἐἐρανῦ ἀπειρόν τι κενὸν οἱ Πυϑαγόρειοι ὑποτιθέμενοι γραφήν, τὴν λέγυσαν “ὃ πλῆρες ἀναι)ήτυ σώματος »τ τὴν ἁφήν" 

τῦτο αὐδ'καὶ πνεῦμα ἐκάλων. οοὰ. Ῥα]: 387. ἰπ φιο ψαδε Φφ6- ἢ εἴη ἂν ἀναίδγητον σῶμα “ὃ διάςημα λέγων ὃ τρεῖς ἔχον διαςώ- 

φαπηίυν 6 ϑἰπιρηεἶο ἐγαηβδοείρὶᾶ δαηξ. σεις, ἢ διὰ τῶτο σῶμα λεγόμενον ἢ πλῆρες, ἐπειδὴ σώματος 

ταύτην ἡ οἱ Τευθαγόρειοι αἰτίαν τῷ κενῷ προςιθέασιν, ἐκ 10 ὁρισμὸς εἶναι δοκεῖ “ἃ τὰς τρεῖς ἔχον χεδὸν διαςάσεις. ἀδὲ ταύτῃ 

οἷδ᾽ ὅπως αὐὺ ἢ εἴσπνεϊοι, λέγοντες ὑπὸ τὸ παντός, ἔξωθεν περι’ δὲ τῇ γραφῇ συνῴδειν φησὶ τὴν ἐπαγομένην λύσιν ὁ ̓ Αλέξανδρος. 
καχυμένον, ἐπεὶ ἡ τῶν ἀριθμῶν τὴν φύσιν μίαν εἶναι διωρισμέ- ἐκ οἶδα διὰ τί, εἴπερ ὡς διάςημα εἴληπϑ" ἀλλ᾽ ἀκατάλληλος ἡ 
νην, μᾶλλον δὲ μηδ᾽ ἂν ἀριϑμὺς εἶναι μὴ τῶ κενῶ διακρίνοντος τὸς προφορὰ διάςημα κενὸν εἰπεῖν “ὁ πλῆρες ἀναι)ήτυ σώματος ΔΝ 
μονάδας. ὙΒεπιῖει. (. 41. τὴν ἀφήν. “ὃν δὲ ἀέρα φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος τῇ ἑαυτῷ φύσει ἄλ- 

2,3. ταῦτα Κα ὃν τὰ ἐπιχειρήματα τέθεικεν ὁ ̓ Αριςοτέλης τῶν 15 λαις Κ αἰολήσεσιν αἰο)ητῶν ποιοτήτων μὴ μετέχειν, ἁπτὸν δὲ μό- 
25. χεγόντων εἶναι τὸ κενόν. ὃ δὲ Λαμψακηνὸς Στράτων ταῦτα αὶ νον εἶναι. ἰὰ. ἴδ. 

εἰς δύο συνήγαγε τὰ τέσσαρα, εἴς τε τὴν κῷ' τόπον κίνησιν ἐς ὠ Αττινὰᾶῴ“ὸ πλῆρες ἔχει. ᾧ εἰ πλῆρες, πῶς κενόν; πλῆρες ἦν 
τὴν τῶν σωμάτων πίλησιν, τρίτον δὲ προςίθησι “ὁ ἀπὸ τῆς ὁλκῆς" ἀντὶ τὸ πληρῦ, ἢ δεκτοκὸν αἰο)ητῦ σώματος » τὴν ἁφήν. 
τὴν 7) σιδηρῖτιν λίθον ἕτερα σιδήρια δι᾽ ἑτέρων ἕλκειν συμβαίνει, - ῬΗΐορ. φ Ρ. 2. : 
ὅταν ἐπισπάση “ἃ ἐκ τῶν. πόρων τῷ σιδήρυ ἡ λίθος, ᾧ σώματι Ὁ  γράφε ἕν τισι “ἃ πλῆρες," ἐν τισὶ δὲ “ὃ μὴ πλῆρες." ἢ 
συνέλκεἢ ἃ σίδηρας, ἢ ὅτος πάλιν ὃν ἐφεξῆς ἕλκει ᾧ ὅτος ἄλλον, εἰ Κ εἴη γεγραμμένον “ἃ μὴ πλῆρες". . λέγει ἂν διάςημά τι 
ἡ ὅτως ὁρμαθὸς σιδηρίων ἀποκρεμαίννυξ τῆς λίθυ. ϑῖπιρ!, (.168, πεφυκὸς Κ' δέχεθς, αἰϑ)ηὸν »ϑ' τὴν ἀφὴν σῶμα καὶ πληρῦοὶ, ὑπ᾽ 

2132: ἃ τὸς μὴ ἐἶναι “ἃ κενὸν αὶ τὸς εἶναι λέγοντας παραθέμενος αὐτῶ, μὴ δεδεγμένον ἢ πεπληρωμένον. εἰ δὲ εἴη “ὃ πλῆρες,".. 
3Ὁ. εἰκότως λοιπὸν καιρὸν ἔχειν φησὶ διώτᾶν αὐτοῖς, πότερον ὅτως ἢ ἢ ὕτως ὡς πεφυκὸς πληρῶοχ, ἀχυςόον, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς πεπληρωμέ- 

ἐκείνως ἔχει “ὃ πρόβλημα. ἐλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ οἱ μὴ εἶναι, τάχα, δὲ ἢ 25 νον. οοά. Ραϊαὶ, 237. 
εἱ εἶκαι δεικνύντες ἀδιάρθρωτον ἐφαίνοντο τὴν περὶ αὐτῷ ἔννοιαν διαφέροι ἂν αὕτη τῆς προτέρας ἡ σημασία τῷ ἐκεῖ Κὶ κενὸν 214 
ἔχοντες, διὰ σῦτο πρότερόν φησι δὲν τί σημαίνει τὔκομα διορί- λέγεθα, ἐν ᾧ μηδέν ἐςι σῶμα αἰϑ)ηὸν ἀφῆ, κῷ' τὴν ἀντιτυπίαν .": 
σαῦχ δῆλον δ ὅτι τῶτο “ὃ πρόβλημα ᾧ τῷ εἰ ἔςι προηγεϊ, ὡς χαρακτηριζομένυ τῷ τοιύτῳ σώματος, ἣν τῷ ἀέρι μὴ ἐνορῶντες 
ἐν τοῖς ςέροις ᾿Αναλυτικοῖς μεμαθήκαμεν. ἰά. ἴδ. κενὸν ἔλεγον ὃ διαςημα ἐν ᾧ ἀήρ" ἐνταῦθα δὲ λέγε κενόν, ἐν ᾧ 

2138 ἐπειδὴ πᾶν τὸ ὃν σῶμα λέγυσιν οἱ φυσιολογῦντες ἢ οἱ μήπω 30 μηδεμία ἐςὶν ἐσία σωματική, ἡ δὲ σωματουκὴ ὁσία καὶ μόνον βάρος 
33. τὴν ἀσώματον θεασάμενοι φύσιν, δηλονότι τὸ μὴ σῶμα ὃν ὑδὲν ἔχει ἡ κυφότητα, ἀλλὰ ἡ χρώματα ἡὶ χήματα ᾧ μεγέθη. διὸ 

εἶναν φασίν. ταὐὲν ὧν ἐξὶν εἰπῶν, ἐν ᾧ μηδέν ἐξι σῶμα, ἡ ἐν κτ' αὶ τὴν προτέραν ἀπόδοσιν “ὃ διάςξημα, ἐν ᾧ ὁ ἐρανός, κενὸν 
ᾧ μηδέν ἐςιν. ἰά, ἰδ. ὅν ἐξ τς φτο σπι τὸ ἂν εἴη, ὅτι “ἃ ἐράνιον σῶμα ὅτε βάρος ἔχει ὄτε κυφότητα, κ᾽ δὲ 

26 εἰ δ᾽ ὅτω λέγοιεν ἀδιορίςως “ἃ ἐν ὃ τιθώτες, ἔπεῦ ᾧ ὃ ση- ταύτην τὴν ἀπόδοσιν ἀκ ἂν εἴη κενόν, εἴπερ κενὸν μέν ἐςιν ἐν ᾧ 
4 μεέῶν αὐτὸς ἡ τὴν γραμμὴν ᾧ τὸς ἀριθμὼὺς κενὸν λέγειν. ἰᾶ. 18, 35 μὴ ἔςξι σώματος ὀσία, “ὃ δὲ ἐράνιον σῶμα ἐσία ἐςίν. ϑ περὶ. 

2145 εἰπὼν “ὁ ἑπόμενον τῇ ἀδιορίςως εἰρημένη σημασίᾳ τῷ κενὰ [. 168 ὁ.. ; 
δ. ἄτοπον, ἐπάγει ἡ τὸς ὡς διάξημα λέγοντας “ἃ κενόν" “ὁ γ) πλῆρες γῦν δ᾽ ἐπειδὴ αὐὸ τῶτο πρόκειἢ σκοπεῖν, λοιπὸν μὲ! ὃ τί2ιλ6 

αὶ μὴ πλῆρες αἰδϑητὸ σώματος κτὲ τὴν ἀφήν (γράφεἢ, ἢ ἑκάτε- σημαίνει τὄνομα τ κενῶ, εἰ ἔςιν ὅλως “ὃ κενόν, τυτέςι “ἃ διά- ἴδ᾽ 
ρον), τῶτο δὲ ὡς διάςημα λαμβανεῖ,, ὡς δηλοῖ ἢ ἡ ἐφεξῆς ἀπο: ςημα “ὃ εἰρημένον, χρὴ δεῖξαι λοιπὸν ὅτι ἐκ ἔςι τι τοιῶτον, ὅτε 
ρία ἡ λέγυσα “εἰ ἔχει ὃ διάςημα.". κα εἰ κὶ εἴη γεγραμμένον “ἃ 40 μὴ ἔχον ἐν ἑαυτῷ σῶμα, ὅπερ σημαίνει “ὃ κεχωρισμένον, ὅτε 
“μὴ πλᾷρες αἰδγητῦ σώματος κῷ' τὴν ἀφήν;" λέγοι ἂν διάςημά τι ἔχον, ὅπερ “ἡ ἀχώριςον" ᾧ .5 τῶν λεγόντων “ὲ κενὸν οἱ Κ' ὅτως 
πεφυκὸς Κα δέχεδ, αἰῶὡηὸν σῶμα κ᾽ τὴν ἀφὴν ὶ πληρῦῶχ ὑπ᾿ ἔλεγον ὡς εἶναί τι καθ᾽ αὐτό, “ὃ τὶ ἀεὶ μηδὲν ἔχον σῶμα, ὡς ὃ 
αὐτῶ, μὴ δεδεγμένον δὲ μηδὲ πεπληρωμένον. εἰ δὲ εἴη “ὃ πλῆ- ἴξω τῷ ἐρανῶ, “ἃ δὲ ποτέ, ὡς “ἃ ἐν τοῖς μανοῖς ᾧ “ὃ διαλαμβάνον 
ρες αἰδ)ητῷ σώματος νῷ τὴν ἀφήν" ᾧ ὅτως ὡς πεφυκὸς πληρδῶς τὰ σώματα πρὸς “ἃ μὴ συνεχιδγῆναι" οἱ δέ, ὡς ἔχον μέν τινα ἢ 
ἀχωςών, ἀλλ᾽ ἀχ ὡς πεπληρωμένον, ὅπερ διεσάφησεν εἰπὼν “ἢ 6 καθ᾽ αὐὸ φύσιν τῦτο “ὃ διάξημα, ἀεὶ δὲ σώματος πεπληρωμέ- 
δῆλον ὅτι εἰ βὶ δέχοιτα σῶμα ἁπτόν, κενόν." εἴτε δὲ ὅτως εἴτε νον. δύνα) δὲ ἢ κεχωρισμένον “ὃ εἰρημένον ἔξω τῷ ἐρανῶ παρ᾿ 
ἐκείνως, “ὁ ἐπιφερόμενον ἄπορον τοιῶτον ἐςίν. « «. ὁ δὲ ̓ Αλέξαν- αὐτῶν λέγειν, ἀχώριςον δὲ “ἃ τοῖς σώμασιν ἐμφερόμενον, ἀλλ᾽ 
δρος εἴπεο οἴη φησὶ γεγραμμένον “ὃ “πλῆρες αἰορ)ητῶ σώματος ὀχὶ “ὁ ἀεὶ ἔχον σῶμα. αὕτη ἢ) ἡ ὑπόθεσις μετ᾽ αὐδν ἐν τοῖς 
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Πλατωνικοῖς σαφῶς ἐπεπόλασεν... ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐκ τῷ τοῖς ἑαυτῶν πτεροῖς τ τὴν παροιμίαν ἁλίσκον.), ἢ ὅπερ κυριώτε- 

λέγειν φησὶν ὅτι “ἃ κενόν, καίτοι τριχῇ διαςαὺν ὃν, ὁ σῶμα, ρον ὁ ̓ Αριφοτέλης εἶχεν, αὐὲς ἑαυὲν ὁ λόγος ἐμποδίζει. ἵνα ̓  
ἐλέγχειν ἔςι τὸς κακῶς οἱομένυς ἐν Κατηγορίαις (ς. 6) ὑπ᾽ αὐτῷ λύση κοινὴν ἀπορίαν τὴν περὶ τῆς τροφῆς, ὃ κενὸν εἰσάγει, μὴ 
ποσὸν σῶμα “ὃ μαθηματικὸν λέγεοχ, διάςημα μόνον ὃν ἄνευ τῆς λύων ἀλλὰ μᾶλλον ἀπορωτέραν τὴν ἀπορίαν ποιῶν... μεταξὺ δὲ 
ὅλης" ἐδαμδ ἡ) λέγειν ὃ τοῦτον ἁπλῶς σῶμα ἀλλ ἢ ἢ σώματος 5 τῷὸ διαρετο βαλὼν ἃ “ἀπορίαν ὄν ἀξιῶσι κοινὴν λύάν, ἀλλ᾽ ὁ 
διάςημα ἣ μαθηματικὸν σῶμα, ἐκεῖ δὲ ὡπλῶς “ὃ σῶμα ποσὸν κενὸν δεικνύυσιν ὡς ἔςιν," εἶτα “ὃ λοιπὸν ἐπαγαγὼν ὃ “ἢ πᾶν εἶναι 
ἔφη. ἰὰ, Ε, 1564. ἃ σῶμα κενὸν ἐνωγκαῖϊον," ἀσάφειαν ὀλίγην ἐ ἐνεποίησε τῷ ῥητῷ. 

2Δα εἰ γδ ἡ ἔςι κινήσεως αἴτιον ὃ κενόν, ὅτι γε πάσης" ἀ δ δὴ ταύτας δὲ τὰς ἀπορίας ὶ ἐν τῇ περὶ Τενέσεως κα ᾧ Φθορᾶς πραγμα- 
τὰ ἀλλοιώσεως, . . ἑξῆς δείκνυσιν ὅτι ἐδὲ τῆς Φ': τόπον »νήσεως τείᾳ (ρ. 821 ὁ 27) περὶ τῆς τροφῆς ἀπορήσας διέλυσε, λέγων 

αἴτιον “ὃ κενόν. ὃ δὺ ὃ οἱ ςρόμβοι κινῶν κῷ' τόπον μὴ δεό- 10 μὴ ὁ ὁτῳῶν μέρει παντὶ προσγίνεω,, ἀλλὰ “ἃ Κ' ὑπεκρεὲνν “ὃ δὲ ΞΡ: 
κων κενῦ.. Ἂν ἴσως ἂν τις λέγει τὰ τοιαῦτα μηδὲ κινεῖν, σέρχεςς,.- λύει τὴν τῆ: τέφρας ἀ ἀπορίαν ὁ Εὔδημος ἐν Υ̓ τρίτῳ 
κτ' τόπον καϑ᾽ ἡμᾶς, ὅσα “ἂν αὐὲν ὃν φυλάττει τόπον κῷ τ᾽ ὁλό- τῶν Φυσικῶν, λέγων ὅτι ἐνδέχεῦ ὶ ἄνευ τῶν κενωμάτων συμ- 

τητα, δὶ αὶ “ὃν ὅλον ἐρανὸν ἀκίνητον κτὶ τόπον λέγδιθεν: ὺ μέν- βαίνειν ὲ λεγέμενον" θερμὸν δ ἐν τῇ τέφρᾳ περιλαμβάνεολαί τι 

τοι ἐπὶ τύτων μόνον δόξει “ὃ κενὸν μὴ εἶναι ἜΝ τῆς « τόπον δοκεῖ, καθάπερ ἐν τῇ τιτάνῳ. δῆλον δέ" ἐκιχεομένυ ἡ ὕδατος 

κινήσεως τῶν ν᾿ ὰ ὅλον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μενόντων ἀεί. προσ- 45 ἀμφότερα ταῦτα καίει... ὁ δὲ Στράτων ἡ) ὃν ἀπὸ τῆς Ἄξεως 
φυέςερον ὧν ἐςὶ “ὃ τῷ Στράτωνος παράδειγμα ταύτας τὰς ὑπο- ἀναλύων, ἐδὲ ἡ ἕλξις φησὶν. ἀναγκάζει τίθεοχ, “ὃ κενόν» ὅτε ἢ 
νοίας ἐκφυγόν" ἐὰν δ εἰς ὀγγεῖόν τις ; πεπληρωμένον ὕδατος ψη- εἰ ἔςιν ὅλως ἕλξις φανερόν, ὅτε ᾧ Πλάτων αὐὸὺς τὴν ἑλκτικὴν 
φῖδα ἐμβαλωὸν καταςρέψη “ὃ ἀγγεῖον ἐπὶ ςόμα, ἐπέχων τὴν δύναμιν ἐρεβαν ἡφῷ ὅτε εἰ κὐδς ἡ ἕλξις, δῆλον εἰ διὰ “ἃ κενὸν 
ἐπροίαις ἡ ψῆφος ἐπὶ “ὃ ςόμα τῷ ἀγγείν φέρεϊ, ἐντιμεϑισαμέν ἡ λίθος ἕλκει καὶ Ὄ μὴ δ ἄλλην αἰτίαν. ἐδὲ 7) ἀποδερινύωσιν ἀλλ᾽ 
τὸ ὕδατος εἰς “ἐν τῆς ψήφυ. τόπον. “ὃ δὲ αὐὴ Ω ἐπὶ τῶν νηχο- 20 ὑποτίθεν) “ὃ κενὸν οἱ ὅτω λέγοντες. ἰὰ, 15. 

μώων συμβαίνει, ἢ ἰχθύος ᾧ ὑτινοσῦν. ἐρεῖ δὲ ἢ αὐὸς ᾿Αριςο- ϑείξας ὅ ὅτι οἱ τιθέναι δοκῶντες “ἢ κενὸν λόγοι εἰ [δ᾿ ὀδὶν ἀὐήέρῳ 
τέλης πλείονα περὶ τῆς ἀντιμεταςείσεως. ἰά. (. 164 ὁ. σιν ἀναγκαῖον, οἱ δὲ ὅτι δοκᾶντες ἀπορίαν λύειν μείζαι περιπί- ἦΣ 

ΠΝ βάμξα δέ ἐςι προφανὲς ἐν σοῖς τῶν συνεχῶν δίναις, ὡς πτυσι, προέθετο λοιπὸν καὶ ᾧ προηγυμένως δεῖξαι μὴ ἦσαν ὅλως ὑπό- 

ὅ ἔχει ἐπὶ τῆς ᾿Αρατείας σφαίρας ᾧ ἐπὶ τῦ ἐν τὴ λεκάνη κινυμένν φασιν τῷ τοιύτυ κενῇ, ἰὰ. (. 155 ὁ. 
ὕδατος. Ρμΐορ. φ Ρ. 8. 25 δείξας πρότερον ὅτι ὡς ποιητικὸν τῆς κνήσεως ἐκ ἴσο αἴτιον 214.» 

τ ἃ ἐκπυρηνίζειν εἴρη) ἀπὸ τῶν τὸς πυρῆνας τῶν ἐλαιῶν τοῖς ὃ δα, Γ ἀποδείκνυσιν ὅ: ὅτι ἐδὲ ὕὅ ὕτως αἴτιον ἢ συναίτιόν ἐσι Ὁ: 
32. δακτύλοις συμπιλυμώνς ἐξακοντιζόντων, διὰ “ὃ μυυρίζον χῆμα. κενὸν ὡς τόπος, ἐν ᾧ κεῖ ὰ κελήμενεν ὺ μένει. «- ποίαν δ 

ϑίπιρ!. [. 154 ὁ. διαφορὰν χοήσεως ἐνδωσει “ὃ κενόν, κενὸν ὑπάρχον. ὅτε δτὸ 
τὸ ἐκπυρηνίζειν ἐκ μεταφορᾶς τῶν πυρήνων εἴρη. τῶν ὑπὲ ἄνω ὅτε τὴ κάτω ἀφωρισμένως " εἰ δὲ ἐπὶ πάντα ὦμα, ἣ δια- 

τῆς θλίψεως τῶν δακτύλων ἐξακοντιζομένων. πυρῆνες, δὲ λέ- 3) σπαϑγήσεδ, ἢ μονῆς ἂν μᾶλλον ἢ ἢ κινήσεως εἴη. μᾶλλον δὲ ὑδὲ 

γον κυρίως τὰ τῶν ἐλαιῶν γίγαρτα" ἐκ τύτων δὲ ἡ πολλὰ μονῆς" τί γὃ μᾶλλον ἐν τῷδε ἢ ἐν τῷδε μένεις τῷ δ᾽ αὐτῷ ἐπι- 
ἄλλα. ῬΆῖορ. φ Ρ. ὅ εἰ εοἀ. Ραϊ. 237. χειρήματι ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ περὶ τὸ ἀπείρυ λέγον ἐχρήσατο 

2146 ὲ τῆς αὐξήσεως πλείονός ἐςιν ἐπιςάσεως ἄξιον. πρῶτον ἃ (ει. Ρ- 206 « 10). ἰἀά. ἰδ. 

2. πῶς ἐπὶ τῶν ἀψύχων αὔξησιν εἶναι φησί, ἢ πῶς τροφὴν αὐξά- πρότερον Αὶ χῷ' τὴν πρὸς “ὃ ἄπειρον ὁμοιότητα “ὃ κενὸν ἐνάλε,τια; 
νεοὶ λέγει, καίτοι αὐὸς ἐν τοῖς περὶ Ῥυχῆς (2 8) σαφῶς λέγων 35 νῦν δὲ ἀπὸ τῆς πρὸς τ τοπικὸν διάςημα ὁμοιότητος ἐπιχειρεῖ... 3 
ὅτι μόνα αὔξε τὼ τρεφόμενα, τρέφεϊ δὲ τὰ ἔμψυχα... λύων ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ὃ “πῶς γ5 οἰδ)ήσεῦ “ὃ τεϑὲν ἢ μενεῖ," καταλ- 
δὲ ταύτας τὰς ἐνςάσεις ὁ ̓ Αλέξανδρος, διὰ “ὃ μήπω δῆλον εἶναι, ληλότερόν φησιν ἂν ἔχεν ὅ ὅτω, πῶς εἰδήσεῷ ἢ ἢ ἃ τεθὲν μενᾶ, ὡς 

φησί, πῶς τοῖς τρεφομένοις ἢ αὐξομέροις ἡ πρόσκρισις γίνε ἢ τῆς θέσεως τῇ μονῇ οἰκείας. καίτοι ᾧ τὰ κυύμενα εἴ εἴπερ ἐν τέπῳ 
τί ποτέ ἐςι “ἃ αὐξόμενον, “ὃ εἶδος ἢ ἡ ὕλη, περὶ ὧν ἐν τοῖς περὶ κινεῖ, πῶς ὑκ ἂν λέγοιτο καὶ αὶ θέσιν ἔχειν ἐν ἐχείνῳ; ἀκριβεςέρα ὧν 
τρίσεος ω δ) ζητήσει τε ε διαιρήσει,.. διὰ τῶτο νῦν κοινό- 40 ἡ τῷ ᾿Αριςοτέλως ἑρμηνεία ἂν εἴη. ἰὰ. ἔ, 166. 

τερον τὴν αὔξησιν λαβὼν ὕτως ἐνέφη τὰ ἀπὸ ταύτης κατασκευῇ πῶς Ρ ἐπὶ “ἂν οἰκεῖον τάπον οἰδ)ήσε ἕκασον τῶν φυσοιῶνξιε; 
τὸ κενῦ. «ϑιαρί. [. 155. σωμάτων, ἣ πῶς ἐν αὐτῷ μένει, δεικτέον αὐτοῖς. ἡμᾶς κ᾿ ΧΩ 

3:6 εἰ Αἰ ἀδιορίςως ἀκύοι τις τὴν αὔξησν πὴ τῶν ἐἰς μεῖζον πέρας τῷ περιέχοντος λέγοντες ἐφελκόμεθα τῇ συγγενείᾳ, καθὰ 
3. μέγεθος ἐπιδιδόντων, ἐρκᾶ προφέρειν αὐτοῖς τὴν ἀπὸ ὕδατος εἰς προείρης), ὲ δὲ λάσημα ἀδιάφορον πανταχῦ" τί ὃ διοίσει Δα 

ἀέρα μεταβολήν, ἢ ὅλως ἀπὸ τῷ βραχυτέρυ τῷ ὄγκῳ σώματος 45 ἄνω τῷ κάτω; νῦν Κ' γάρ, ἐπειδὴ τὰ σώματα διαφέρει τὰ 
εἰς ὃ μεῖζον. εἰ δὲ ὡς ἐπὶ τῆς κυρίως αὐξήσεως τῆς γινομένης ὄντα τῶν τ: ὁ τὰ πέρατα αὐτῶν διαφέρει, τ ηρῦια τῇ τὰ 
διὰ τὴν πρόσκρισιν τῆς τροφῆς, ὀκέτι ὑπὸ ἄλλων ἀνατραπήσον συγγενῆ" ὁ γ5 καθ᾽ αὐτὰ τὰ πέρατα ποιῶμεν τὺς τόπνς, ὡς τὴν 
λόγων οἱ “ἃ κενὸν εἰσοΐγοντες διὶ τὴν τῆς τροφῆς πάροδον, ἀλλὰ μαθηματικὴν ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ τὴν ἐν φυσικῷ σώματι ἡ ἀχυΐ- 



ΦΥΣΙΚΗΣ ΑἈΚΡΟΑΣΕΩΣ. 388 

ριςον. οἱ δὲ ὦ διάφημια λέγοντες εὐθὺς χωριςὸν αὐὸ. βύλονῇ τῆς βιαίων κινήσεως διχῶς Ὑνομένης,Ἤ ἣ παρόντος τῦ βιαζο- 215, 

ἐἶναι τῶν φυσικῶν ἡ ἁπλῶν σωμάτων. δὲν ὧν διοίσει “ὃ ἐν πυρὶ μένε ἢ ὀχῶντος ἢ ὠθῦντος ἢ ἴλποντος, ἢ ἥ μὴ ὴ παρόντος, ὦ ὡς ἐπὶ τῶν 'Ὁ 
τὸ ἐν ὕδατι" ἀδὲ Ρ ἀπολαύει τι τῷ σώματος, ἀλλ᾽ ἔςι καθ᾽ ἐιπτυμέων, ἐπὶ ταύτης ποιεῖ τὴν ἀπόδειξιν, τὴν ἑτέραν διὰ ὦ 

αὐτό, καθάπερ δὴ ᾧ “ὃ κενόν, εἴπερ ἔςιν. εἴρη γδ ὅτι “ὃ κενὸν ἐναργές, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος φησί, παραλιπών... νῦν ἦν περὶ τῆς 
αι “ἄλλο ἢ τόπον ἡγῶνῷ οἱ τὲ διίξημα παρόγεοντες ἐἰς ὃν τέπον. 5. ἀπόντος τὸ βιαζομένυ,  τυτέςι τῆς κῷ’ Κ ἡμοηβῆγνον εν ἐκ ἐσο- 

ἦν τῦτο μὴ αἴτιον κννήσεως, “ὃ θκίφημα ἀναίτιον. ὁμοίως ᾧ μένης ἐν τῷ κενῷ" ἐν ξὶ γ) πλήρει γινομένης ῤς βίψεως τὰ ῥιπτώ- 
Η ρ: καϑάπερ γ5 ἄλληλα συνεισάγει, ὅ ὕτως ἀλλήλοις κα ἡ συνα- μενα κινεῖ ἢ ἢ τῷ ἀντιπεριίς ον, ὃν πρὸ τὸ ῥιπτυμένυ προυιθόμε- 
κὦλυϑ. προςίθησι δὲ ᾿Αριςοτέλης ὅτι τῷ. διάςημά τι λέγοντι νὸν ἀέρα ὑπὸ τῆς τῷ ἑπτῶντος ῥύμης" εὐκινητότερος γδ ὧν τὸ 
ἂν τόπον ἔπε ὺ τὰ μέρη καθ᾽ αὐτὰ ποιεῖν ἐν τόπῳ" τῶτο δὲ ἐπτυμόν ὁ ἀὴρ προωθεῖ, ἢ τῇ βίᾳ ἀθρόος ἐντιπεριςείμενος 
προλαβόντες ἡμεῖς ἐν τοῖς περὶ τῷ τόπο τί ἂν πίδλεν λέγωμεν: 10 ἐπωθεῖ τὰ κινύόμεγα. τύτυ δὲ ᾿συνέχειαν γινομένυ, συνεχὴς ἡ 
συμβαίνα. δὲ τοῖς λέγυσιν ἀναγκαῖον εἶναι κενόν, εἴπερ ἔς: κίνησις, κίνησις τῷ ῥιφέντος μένει, ἕως ἂν κατ ᾿ὀλίγον ἐκλυομένης Ἢπ τὸ 
τὐναντίον. ν μᾶλλον, ἐάν τις ἐπισκοπῇ, μὴ ἐνδέχεοχ, κινεῖοι, μηδέν, ἐντιπεριςαμένι ἀέρος ῥύμης ἐποιρατήσῃ ταύτης ἡ οἰκεία 
ἂν ἢ κενόν. ὙΒεποΐδι. (, 41 δ. ; ῥιφέντος κτ' φύσιν φορά. ταύτης δὲ τῆς ̓ δόξης ὁ ὁ Πλάτων δᾶ 

ἃ αὐ δὴ εἶπε ἡ ἐν τοῖς περὶ τόπων λόγοις, ἀλλ᾽ ἐκεῖ τ πάνυ τὴν ἀντιπερίςασιν ὅτως ἐξηγύμενος ἐν Τιμαίῳ (ρ. 69)... ἢ ἦν 
ὙΣ ἀσαφῶς, ἐνταῦθᾳ δὲ σαφέςερον. ῬΗΙΟρ. Ψ ρ.8. 15 ὅτως ἡ τῶν ῥιπτυμένων κίνησις μένει συνεχής, ἢ διὰ “ὃ ἐπωθὲν 

τ. ἢ ΑΝ αὕτη μένη ἡ λέξις ἔπε τοῖς προειρημένοις, ἐδὲν ἐσα- “ὃν συναπωαῶτα ὑπὸ τῷ ῥίψαντος “ὃν “ὁ βίᾳ φερόμενον ἀέρα... 
Τ᾿ φὶς ἕξαι. - ἐπιὸν δ) ὅτι “ἃ τεθὲν ἐν τῷ χενῷ σῶμα ὅτε κινηδήσεῦ εἰπὼν δὲ ὅτι ἐδὲν τύτων ὑπάρχει ἐ ἐν τῷ κενῷ, ἐδὲ ἐνδέχεῦ φέρεν, 

ὅτε μενεῖ, εὐλόγως ἐπιφέρει. ὡ. “πῶς δὴ ἐνέξαι ἐν τόπῳ ἢ ἐν τῷ ἐν τῷ; ἐπήγαγεν “ἀλλ᾿ ἢ ὡς “ὃ ὀχύμενον," ἐνδεικνύμενος ὅτι. 
κενῷ τ" πῶς. Ὁ ὅλως ἔξαι ἢ ἢ ὡς ἐν τόπῳ ἢ ἢ ὡς ἐν κενῷ ὀγιτύτῳ κα “ἂν τῆς ῥίψεως τρόπον ἀδύνατον φέρες, ἐν κενῷ “ὃ φερόμε- 
ἐν ᾧ μήτε κινεῖς μήτε ἠρεμεῖν δύνα), καίτοι ᾧ τῶν κινυμένων 29 νον, εἴπερ δὲ ἄρα, ὡς τὰ ὀχύμενα φέρε. εἰ δὲ τῦτο, ἢ ἐπ᾽ 
ὺ τῶν ἐρεμείντων ἣ ὡς ἐν τόπῳ ἢ ὡς ἐν κενῷ κνερς, δοκύντων ἢ αὐτῶ τῦ κενῇ ὀχεϊἢ ἢ ἐπί τινος σώματος. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κενῦ ἀδύυ- 
ἠρεμεῖν. ἐπειδὴ δὲ. ἕν τισιν ἐντυγράφοις ΜΚ τὴν εἰρημένην λέξιν νᾶτον. ϑίμιρ!. 4.167. 
ἐπαάγεῦ ταῦτα “ὁ ὃ συμβαίνει ὅ: ὅταν ὅλον τεθῇ ὡς ἐν κεχω- ει αἶ οἱ ἱ ἐξηγηταὶ κα ὃ τῦτο ἐπιχείρημα λέγωσιν, ὅ ὅτι ὑκ ἔςαι κίνη- 256 
ρισμέῳ τόπῳ ἡ ὺ ὑπομένοντι σώματι: ὲ Ὁ μέρος ἂν μὴ χωρὶς σις Φ φύσιν ἐν. τῷ κενῷ, διότι τὰ κτὶ φύσιν κινύμενα ἐπὶ ἂν ἴϑ᾽ 
τίθνϑ.. ἐκ ἔξαι ἐν τόπῳ ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὅλῳ," εἴη ἂν τι αὶ τῦτο ἐπι- 16 οἰκεῖον φέρῷ τόπον, ἐκ ἔςι δὲ οἰκεῖος τόπος ἐν τῷ κενῷ διὰ ὃ 

χείρημα πρὸς ἃ μὲ εἶναι ἃ. χωριζὸν τῶτο διάςημα, μήτε ὑς τό- ἀδιάφορον, ἄμεινον μαι τῆς κινήσεως πρότερον ἀναιρεθείσης νῦν 
πον μήτε ὡς κενόν... τότε τὰ μόρια ἐν τόπῳ, ὅταν χωρι ἢ τὴν ςάσιν ἀναιρεῖν, ὸ τ τῶτο τῇ Μέξει συμφωνότερόν μοι δοκεῖ. 
τῷ ὅλεν καὶ τῆς πρὸς αὐὸ συνεχείας ἀπολυθῇ. Ὧι: Ὁ δὲ Τιση Ἰά. ἢ, 157 δ. 
τῷ ὅλῳ, ἐν ὅλῳ ἐςὶν ὁ τόπος, ἢ τὰ συνεχῆ τῷ ἕλῳ μέρη ὺ τῦτο ἕτερον ΕΙΣ ἐξ ὧν ὙΒΈΝ οἱ ὰ κατεσπαρμένον2ι5 
αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑδὲν ἢ; ἧττον τῷ ὅλν. ἐν τόπῳ ἔςπι" ὁμοίως δ ἡ 39 κενὸν ἐν τοῖς σώμασιν ὑποτιθέμενοι. ἔλεγον ἡ) πάντα ἐκ τῆς τὸ υ 
ταῦτα ἴτον ἑαυτοῖς ατέχει διίςημα. τὰ. δὲ τύτῳ ἑπόμενα κενῶ συμπλοκῆς κα ὡ τῶν ἀτόμων Ὑέεῦχ, διὰ δὲ ἃ κενὰ ἢ μείζονα 
ἅτοπα ἐν τοῖς περὶ τόπν λόγοις -ν (6 8 Ῥ «211. δ. 20). ϑίπιρί. ἐλάττονα εἶναι μὲ γίνεὼς, ὁμοίαν τ᾽ συμπλοκήν, ἀλλ᾽ ἐν Αἰ τῷ ἀέρι, 
ε 166. διὰ “ὃ μεγάλα μέρη εἶναι τὰ ἐν αὐτῷ κεναί, γίνεοςς θῶττον τὴν κίνη- 

25 ὅτι ὁμοίως ἔχον πρὸς πᾶν ΤῊΣ τὸ ἐν ᾧὶ Σ ἀώνω ἂν σιν, ἐν δὲ τῷ ὕδατι βραδύτερον διὰ οὲ μικρότερα, ἐν δὲ τῇ γῇ μηδα- 
Ζ5. μέν, ἐπιςωώσατο ἡ ἀπὸ τῷ Πλάτωνος τὴν ἐν μέσῳ τῆς γῆς μονὴν 35 μῶς διὰ “ὃ εἶναι μικρομερῆ. οοἀ. Ρα]. 237. ἐν δὲ τῇ γῇ, διὰ ὃ 

ἐκ τύσυ κατασκευαζοντος, ἐν οἷς. φησὶν ἐν Τιμαίῳ (ρ. 40 εἰ 68)... παίνυ μιιρομερῆ εἶναι τιὰ κενά, κίνησις αὶ γίνεῦ). ΡἈΠορ.Φ Ρ.11. 
σημειοτέον δέ, φησὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ἕν τισιν ἀντυγράφοις ἡ λέγει ὁ ᾿Αλέξανδρος ὅτι δυναὺν τύτῳ τῷ ἐπιχειρήματι 
ἐπιχείρησις αὕτη  φέῤεϊ, ἴσως ὡς εἰρημένη ἰὼ ἡ ΜῈ ᾧ πρὸς τὸς Στωναὶς χρήσανχ, ἄπαρον κενὸν λέγοντας ἐνὸς 
ταύτην πρῶτον μέν" 14. ἢ, 166 ὁ. ; περιέχειν “ὃν έσμεῆς. διὰ τί ὃ ἀ ἐπείρυ ὄντος τῷ κενῇ, ἐνταῦθα ὃ 

δείξας ὅτι ὠκ ἔςιν αἴτιον »νήσεως ὁ κενόν, ὅ ὅτε ὡς ποιητικὸν ΓῚ ἐσὶ μέώει ὃ κάσμος ἡ ἀὁὶ φέρε; ἣ εἰ φέρε, τί μᾶλλον ἐνταῦθα 
ὅτε ὡς τελυιόν, βύλεῦ λοιπὸν δεῖξαι ὅτι ὅτε ὡς “ὃ δι᾽ ὃ αἴτιον κι- ἣ ἀλλαχῦ; ϑίπιρὶ. ἢ, 167 ὁ. 
νήσεως “ὃ κενὸν ἐνδέχε εἶναι, οἷον ὀργανικόν. πρότερον δὲ ἀνα- τῦτο ἢ πρὸς τὺς περὶ Χρύσιππον ῥητέον. διὰ τί ὁ κόσμος 
λαμβώνει τὰ εἰρημένα, ᾧ δείκνυσι “τὸ ἐκ τύτων ταῖς ἐκείνων ὑπο. ὑκ εἰς ἄπειρον οἰκ)ήσεῖ), φερόμενος ἐπὶ πᾶν τῷ κενῦ μέρος ὁμοίως ; 

ο΄ θέσεσιν ἑπόμενον" τόϊς 75 λέγωσι, φησί, “ὃ κενὸν κινήσεως εἶναι ἣ διὰ τί ἐνταῦθα ἢ βύλονἢ ςηρίζειν αὐτόν; πρὸς (ἡ) “ὃ μὴ δια- 
αἴτιον τὐναντίον συμβαίνει ἣ λέγυσο. Ρμορ. φ' Ρ. 8. 45 σπᾶν, ἀρκείτω ἡ συνέχυσα ἕξις" πρὸς δὲ ὃ ὅλον μῇ' τῆς συνεχώ- 

215. ὥσπερ ἢ τὸ ῦ μηδενὸς ὀδεμία ἐςὶ διαφορά, ὅτω ὶ τῷ κενῦ, σης ἕξεως ἐνταῦθα μένειν τί ἂν ποιοῖ, ὙΠεικίοί, ἢ, 42. 
ἐδ Ὁ πενὸν μὴ ὅν τι ἡ ςέρησιν λέγει Δημόκριτος. ὥσπερ ἡ ν᾽ τὰς πραγματειωδεςείτας νῦν ἀποδείξεις προσόγει τῷ ἢ λόγῳ, ̓ « 

φύσιν κίνησις διαφορᾶς δεῖ} τῷ περιέχοντος. ὙΠεπιὶρὶ, ἢ 42, δὲειινὺς ὅτι ὑκ ἔςι κίνησις ἐν κενῷ, τεττάρων δὲ ὄντων τῶν χω 
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ταύτην τὴν μέθοδον ἐπιχειρημάτων διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγω- 
γῆς περανὀμδννη, ὲ Ἂ πρῶτον συνάγει ὅτι ἔςαι κίνησις ἄχρονος, 

ἃ δὲ δεύτερον ὅτι “ἃ κενὸν λόγον ἕξει πρὸς “ὃ πλῆρες, α τρίτον ὅτι 

ὦ μόνον λόγον ἕξει “ὃ κενὸν πρὸς ὃ πλῆρες, ἀλλὰ ἡ ὃν πλῆρος πρὸς 

ΕΙΣ ΤΟ Δ ΤΗΣ 

ρὸν ὺ ἃ βαρύτερον, ἢ ὅτι συμβαίνει. “ὃ βαρύτερον διὼ β τὴν φύ. 
σιν αὐτῷ ἀναγκαῖον εἶναι θᾶττον κινεῖϊωχ,, διὰ δὲ τὸ κενὸν μὴ θᾶτ- 

τὸν κινεέῖοχ," ταῦτα δὲ ἅμα συντρέχαν ἀδύνατον. - ἃ δὲ “χ᾽ ἂν 
λόγον ὃν ἔχυσι τὰ μεγέθη πρὸς ἄλληλα" τὰ φερόμενα λέγει σώ- 

πλῆρες, ὃ τέταβτον ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τό τε κενὸν ἢ “ὃ πλῆν 5. ματα κῷ' ὃν λόγον ὃν ἔχυσι πρὸς ἄλληλα τῆς ῥοπῆς φέρεως" το- 
ρες διελεύςε) “ὃ κινείμενον, προσλαμβάνει δὲ τὰς αἰτίας τῆς ἀνι- σύτῳ Ὦ θᾶττον ἢ βραδύτερον. ἰὰ. (. 169 ὁ. 

σοταχῶς κινήσεως δύο ὅσας. .. ὅτι δὲ σὺν τῇ κινήσει ἢ “ὃν χρό- εἰπὼν “οἱ δι ὅν εἴν ὃ κενόν" ὠχκ- ἀποδέδωκεν εὐθέως ὃν “δέ 2166 

νον παραλαμβάνει, δῆλον ἢ ἐκ τῶν ἑξῆς ῥηθησομένων γενήσε. ἀλλ᾽ ἀντειπὼν πρὸς τύτυς πρότερον, ὅτω περὶ τῶν ἄλλως τιθεμέ- ὅδ 

ϑιπρὶ. ἢ 157 ὁ. νων “ὁ κενὸν προςίθησι λέγων “εἰσὶ δέ τινες οἱ διὰ τῦ κενῶ ἢ πυ- 
2154 παραδείγματος ἕνεκεν τὴν γῆν ὕλαβιν, εὐχ ὡς δι᾽ αὐτῆς γι- 10 κνῦ." Ιἅ. (. 160. 

27. νομένης κινήσεως. ἣ γὴν φησὶ χωρίον τι τελματῶδες. ὅθεν ἐπὶ ἐντεῦθεν αὐὸ καθ᾽ αὐὴ “ὃ πρόβλημα, προθεὶς διελέγχει, ὁ 216 
σαφέςερα παραδείγματα μεταβαίνων “ὃν ἀέρα λαμβάνει ἢ “ὃ δείκνυσιν ὅτι ἐκ ἔςι κενόν, εἰς ἀδύνατον πάλιν ἄγων “ὃ σῶμα διὰ ὁ 
ὕδωρ. ῬΒΙορ. φ Ρ. 14. σώματος χωρεῖν, εἴπερ εἴη κενόν, ὅπερ ἐκεῖνοι φεύγοντες ὑπετί- 

252 “ᾧ ἧττον ἐμπ. ἀλλ᾽ εὐδ" “ὃν ἀλλά σύνδεσμον ἀντὶ τῷ καί θεντο “ὃ κενόν. ὅταν Ρ ἄλλο σῶμα ἐν ἄλλῳ σώματι τεθῇ, οἷον 
11. γέθεικεν, ἐπειδὴ ἢ ἰσοδύναμος. 14. 15. 45 λίθινος κύβος ἐν ὕδατι καὶ ἀέρι, ἀναγκαῖον ἐκεῖναι τῷ ἐπεισιόντι τὸ 

2158 νῦν εἰπὼν ὅτι ἡ τῷ κενῶ κίνησις ἐν ὀδενὶ ἔςαι λόγῳ ὠδὲ πρὸς προῦπάρχον, ἢ ἄνω; εἰ πῦρ, ἢ κάτω, εἰ γῆ, ἢ εἰς ὸ μεταξύ, εἴτι 
21. τὴν διὰ λεπτοτάτυ τῷ ἄχρονον εἶναι τὴν διὰ τῷ κενῦ, τὰ ἑπόμενα τῶν μεταξὺ φοιχείων. εἴη, ὡ. τοσῦτον ἐκςῆναι ὅσον ὁ τῷ τιβεμένν 

τοῖς μὴ ὕτω λέγυσιν ἄτοπα ἐπάγει. ἢ ὁ Κὶ ̓Αλέξανδρος “ὃ “ἀλλ ὄγκος ἐφίν .. ἐπ’ ἐνίων δὲ τῇ κὶ Κ αἰϑήσει πρόδηλος ἐκ ἔς ἡ 

εἰ διὰ τῇ λεπτοτάτω ἐν τοσῳδὶ τὴν τοσηνδὶ φέρεῦ διὰ τῷ κενῷ, ὑποχώρησις, καταλαμβάνεἢ δὲ ἐκ αἰενεαναεαμευλι τῶν" ἐν 
πανὸς ὑπερβάλλει λόγυ" συμπέρασμα τῷ προτέρω ἐπιχειρήμα- 20 γδ ταῖς ὑδραύλεσιν, ὅταν μεςαῖς ὅσαις ἀέρος ἐγχέη ὕδωρ, 
τὸς ποιησάμενος, τῷ νῦν προκειμένυ ἤρξατο ἀπὲ τῷ “ἔξω γδ “ὁ ζ΄ γλῶσσαί τινες σαλπίγγων ἣ αὐλῶν ταῖς ὀπαῖς προςιθέμεναι, δι᾽ 
κενόν," ἄμεινον δὲ οἶμαι μὴ ὡς ἀρχὴν. τῶτο λέγειν" ἢ πῶς ἔχει ὧν ἔξεισι “ὃ πνεῦμα, διὰ τῷ ψέφυ τὴν ἔξοδον διελέγχυσι τὴν δι᾿ 
λόγον ὁ γάρ σύνδεσμος; ἀλλὰ διὰ τύτων δείκνυσι τὰ ὶ ἑπόμενα αὐτῶν τῷ ἀέρος... τύτων ἦν ὕτως ἐναργῶς φαινομένων, ἐπὶ τῷ 
τοῖς ἔγχρονον ὑποτιθεβσεις . διὰ τῷ: κενῦ κίνησιν ἡ λόγον εἶνιι κεν τί φήσομεν συμβαίνειν, ὅ ὅταν ἐν αὐτῇ τι τεθὴ σῶμα; πότε- 

λέγυσι τῶν κινήσεων ἢ τῶν χρόνων. ϑίπιρὶ. ἢ 158 ὁ. 25 ρον ὑπεξίςαοὴς “ὃν ἴσον ὅ' ὄγμον τῷ κενῶς; ἀλλὰ γελοῖον τῶτο, εἴπερ 
2:52: ἐπὶ ταῖς αὐταῖς ὑποθέσεσι τρίτον ἀδύνατον συνάγει, ὅτι ἐν γελοῖον “ὁ ἀδύνατον. τί γδ ὃν ὑπεξίς« ἢ; ἀλλὰ μένειν; ὑκῶν 
26. ἤγῳ χρόνῳ πλῆρές τι διελεύσεῦ ἡ κενὸν “ὃ κινεέμενον. .. ἀναγωὼν δίεισι διὰ τῷ κύβυ “ὃ ἴσον διάςημα τῷ κενῶ, ἰὰ, 15. 

δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, εἰς τῦτο “ἐν λόγον κατέλιπε “ὃ δῆξαι ὰ “καθ᾽ αὐτό," τυτέςι χωρὶς τῆς κῃ τόπον κινήσεως. ῬΆΠορ. 

ἑπόμενον ἄ ἄτοπον. ἦν δὲ τῦτο “ὃ ἴσον ἴεν λόγῳ ὁ κενὸν πρὸς ἼΣ γν. 3. 
πλῆρες, ὃν ὃ πλῆρες πρὸς “ὃ πλῆρες. «. μήποτε δὲ συνάγεῦ “ἔχοντι μετάςασιν" εἶπε διὰ τὰ μεγέθη τὰ μαθηματοκί. ..2164 
ἢ τῦτο ἃ ὑπ᾽ αὐτῶ λεγόμενον ἄτοπον, ὁ ὃ δὰ ̓Αριςοτέλης ὡς ἐναρ- “᾿ δὲ “ἂν μὴ συμπλῆ, οἷον ὦ ὠρ τ τῷ ἐρία" τῦτο ἡ ἐἰάτὴ ὰ 
γῶς ἄτοπον ᾧ ἀδύνατον συνήγαγε “ὃ ἐν ἴσῳ χρόνῳ πλῆρές τι μενον εἰς ἑαυὸ ἀντιπαραχωρεῖ ὶ τῷ ἐντεθέτι, ὦ μώτοι ἐπὶ ὃ 
διεξιέναι ἢ κενόν. ἰὰ. 19. ἄνω ἣ ἐπὶ “ὦ κάτω κνεϑ, ἀλλὰ μόνιν εἰς ἑκυὸ συμπϑεῖξ. 

διὰ τύτων, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, προφίθησιν ὅ ὅτι κἂν τοσύτῳ ἰὰ. Ρ τ 
51: τῇ λεπτότητι δαψίρα τῷ δ΄ σώματος ὅσῳ ὁ ε΄ χρόνος ὑπερέχει Ἣἢ ὁποῖον ἂν τι ἦ τ ἐντιθέμενον." 
χὰ ὃ 

εἰ μ ὁ ὕτως ἔχει ἡ γραφή, 2166 

2164 

τὸ η΄,  α' ἐν τῷ η΄ χρόνῳ ἴσον ἐκείνυ τῷ σώματος τῷ λεπτῷ διε- 
λεύσεϊ ὅσον τῷ δ΄ τῷ παχυτέρυ ἐ ἐν τῷ εἰ. τίθησι δὲ νῦν λεπτό- 
τερον τῷ δ΄ σώματος “ὃ ζ΄, ὅπερ πρότερον κενὸν ἐτίθει" ἂν γ5 ἢ ἥ 
τοσῶτον “ὃ ζ΄ σῶμα λεπτά τὸ δ΄ ὅσον ὑπερέχει ὁ ε " χρόνος 

λέγοι ἂν περὶ τῦ χήματος τῷ ἐντιθεμένυ, ὅτι “ὃ αὐὸ συμβήσεῦ, Ὧ 
κἂν μὴ ὴ κύβος ἦ ὃ ἐντεθὲν ἀλλὰ ἄλλο ὁποιονῶν χῆμα. εἰ δέ ἐξ 
“ὅποι ἂν ἐν ̓τυτέςν ἐφ᾿ ὃ ὃ ἂν ἔχοι τὴν κίνησιν “ὃ ἐντιθέμενον, 
λέγοι ἂν ὅτι ἃ σῶμα ἐν ᾧ ἐντίθε ὁ κύβος, ἐπὶ τῦτο χωρήσει 

ΕῚ τὸ {(, ἀντεςραμμώως ὃ αὶ ἐ ὑπερέχον. τῇ λεπτότητι σῶμα ἐν τῷ 40 ἐφ᾽ ὃ ἂν ἢ ὁ ἐντιθέμενον ΤῊΣ δηλονότι δραφικωτέρας ὅ ὄσης τῆς 

ὑπερεχομένῳ χρόνῳ διελεύσεϊ, “ὃ δὲ ὑπερεχόμενον σῶμα λεπτό- 
τῆτι ἐν τῷ ὑπερέχοντι χρόνῳ" ἐν Κ᾽ γ5 τῷ πλείονι “ὃ παχύτερον, ἐν 

δὲ τῷ ἐλάττονι “ὁ λεπτότερον. ᾧ ἐξηγήσατο Κα καλῶς ἡ χ᾽ πόδας 
τῶν εἰρημένων ὁ ̓ Αλέξανδρος, τίνα δὲ χρείαν τοῖς προκειμένοις 

ἑοπῆς τὸ ἐντιϑεμένν. ὃς "ἢ ἐπ’ ἄμφω" αὶ πάνυ ἁρμόσει κ᾽ 
ταύτην τὴν ἐξήγησιν. ἢ βὴ τιν ἄμφω" ὡς ἐν ὑποθέσει εἴρη, 

ὅτι εἰ εἴη τοῦτον ὥςε ἡ ἄνω ἡ κάτω χωρεῖν. “ἃ δὲ “ἐφ᾽ ὃ πέφυκε 
συνίς ας ἴσον ἐςὶ τῷ μεϑίςας, ὰ δὲ ἔχοτι μετάςασιν," 

ταῦτα παρέχεῦ ὁκ εἶπεν. αὶ μέντοι, εἶμαι, ἐδὲ ὡς προϑήκη ταῦτα 46 τυτέςι πεφυκότι μετακινέϊοις" ἂν γδ ἰκίνητον ἦ, ὑδ᾽ ὅλως γενή- 
λέγεδ φησὶ δὲ μηδὲ ἀνάγκην ἔχειν “ὃν λόγον τῦτον.. ἰά. ἢ, 159. 

ὃ ᾿Αλέξανδρος “ ἅμα. δὲ ἀδύνατον" γράφει ἀ ἀντὶ τῷ “ἀ 
11: ἀδύνατον; ἡ ἐξηγεῖ ἢ ὅτι ἀδύνατον ἅμα φέρενχ, “ὃ καφότε- 

σεῦ ἐν τόπῳ αὐτῷ “ὃ ἐντιθέμενον: ἰά. 10. 
δεύδξερον τῦτο τίθησιν εἰς “ὃ αὐὺ τέϊνον ἐπιχείρημα. οἱ 75 “ὁ 216} 

ἐν ἑκαςῳ διάςημα χωριζόμενον τῷ λόγῳ τῶν. παθῶν, τυτέςι τῶν ἴΣ 
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συμβεβηκότων, ἐδὲν διαφέρει τὸ κινῦ, κινύμενα δὲ ἢ μεταφερέ- πορθμείοις τοῖς ἀσκοῖς χρώμενοι, ὅτω δὲ ἡ) “ἃ κενὸν δοκεῖ τὰ 
μενα τὰ σώματα σὺν τοῖς οἰκείοις τμνεϊἢ διαςἡήμασι, τί δεὶ τοῖς σώματα τὰ ἐν οἷς ἐςὶ κυφίζειν τῷ αὐὺ ἄγω φέρε. εἰ δὴ τοιῦτο 

σώμασιν ἄλλων τοιίτων διαςημάτων: εἰ δ καθὸ διάσημα ἔχει κενόν, δύο ἄτοπα ἐπάγει τέως. δίπιρ!. ἢ. 161. 
ἕκαζον ἑτέρυ δεῖ διαφήματος, πῶς ὀχὶ ᾧ ὃ κενὸν ἄλλν δεή- ἁρμόζει δ ὅτος ὁ λόγος πρὸς τὸς πάντα τὰ σώματα φύσωτιει 
σεῦ, αὶ ἐκεῖνο ἄλλω, ᾧ ἐπ᾽ ἄπειρον ὅτω πορευσόμεθα. ϑπαρὶ. 5 βαρέα καὶ δὴ κατώφορα λέγοντας, τῷ δὲ ἄλλα ἄλλοις ἐπιπολάζειν ἢ 
Ε 160 ὃ. οἱ ἃ “ἃ κενὸν οἱ δὲ τὴν τῶν βαρυτέρων ὑφίζησιν αἰτιῶν. ἰά, 

26. τῶν περὶ τῷ κενῦ λεγόντων οἱ ' κεχωρισμένον τι καθ᾿ αὐὸ [161 ὁ. 
2} ε κενὸν ἔλεγον ὡς διὰ πάντων τῶν σωμάτων χωρεῖν, ὶ κ᾽ ὸ ἐν προσέθηκεν ὅτι κυρίως Κὶ λαμβανομώυ τῦ κύφυ 7. 
τὶ Αἰ ἑαυτῶ ἔχειν σῶμα χρῷ τὶ δὲ ὄν, ὅπερ ὴ κυρίως κενὸν ἵλε- ἢ μανῦ σώματος ἀναμφισβήτητον ὸ λεγόμενον. ἃ δὲ ὑπ᾿ δ 
γον, ὥσπερ “ὃ ἔχον τόπον" οἱ δὲ ἐν τοῖς σώμασι χῷὶ μικρὰ παν- (0 αὐτῶν λεγόμενον χῦφον," ̓  παρὰ ὶ τὴν αὐτὸ φύσιν ὃν θα ἀλλὰ 
ταχῦ διεσπαρμένον. εἰπὼν ὅν πρὸς τὴν. προτέραν δύξαν προ- διὰ ὦ μεμῖχθαι κενῷ, εἰ δ᾿ κα ὁ σῶμα ὸ ἐν ἑαυτῷ πρὸς ὁ κενὸν 
βιίλλεῦ νῦν τὴν λοιπήν, τῷ ἐκείνῳ τῷ ὅτε ἔλεγεν “οἱ αὶ ἦν συγκρίνοιτο, ἀσύμβλητα ἂν εἴη, εἰ δὰ τ᾽ “ἃ κενὸν πρὸς “ὃ κενόν, 
οἴον “ἃ κενὸν εἶναι, εἴπερ ἔς αι ἡ κθ' τόπον κίνησις, ἀποκεκριμένον ἐκ ἐσύμβλητα τὰ κενά, ἰὰ. 15. 
καθ᾽ αὐτό" (α 23), ἐν δὲ νῦν ἐπαγαγὼν ἐν τῷ “εἰσὶ δέ τινες οἱ διὰ εἰ “ὃ μὴ ἔςι μάνωσις ἢ πύκνωσις τῷ ὄντι, ἢ ἐκ ἔςι κίνησις 2116᾽ 
τῷ μανῶ ᾧ τὸ πυκνῦ οἵον; φανερὸν εἶναι ὅτι ἔς: “ἃ κενόν". . ἔλε- (5 ἢ κυμανεῖ “ὃ πᾶν, ἢ εἴη μὴ ταῦτα ἀνάγκη, εἰ γίνοιτο ἐνταῦθα ἴδ 
γον ἦν ὡς εἰ μὴ ἕςι κενόν, ἐκ ἔςι μάνωσις ἢ πύκνωσις" εἰ δὲ μὴ ὕδωρ ἐξ ἀέρος, ἀλλαχϑ ἐξ ἴσα ὕδατος ἴσον ἀέρα γίνεδᾳ, καὶ τῷ 
εἴη μάνωσις ᾧ πύκνωσις, ἐκ ἔςι κίνησις" εἰ δὲ μὴ ὅσης μανώ- ὕδατι ἀλλὰ τῷ ἀέρι ἐξ ὃ ἃ ὕδωρ. ὅτι γδ ὑχ ὡς ἤκυσαν οἱ ἐξη- 
σεως ᾧ πυκνώσεως εἴη κίνησις, κυμανεῖ “ὃ πᾶν, ὥς φησι ᾿ἰῦῶθος γηταὶ ἴσον τῷ ὄγκῳ “ὃν ἀέρα τῷ ὕδατι λέγει, αὐὸς παρίςησιν 
ὁ Πυθαγορικός, ὶ ὑπερχυθήσεῦ ἡ ἐπὶ πλέον ἐκταθήσεδ, ὡς ἡ θά- εἰπὼν “δῆλον ἡ ὅτι ὁ πλείων ἀὴρ ἐξ ὕδατος γίνεἢ." αὶ οἷδα 

λασσα διὰ τῶν κυμάτων εἰς τὸς αἰγιαλὲς ὑπερχεῖ. τῶτο ἦν 20 ὅτι τῶτο ὡς ἔλεγχον ἀκύσον; τῷ “ἀεὶ ἴσον ὕδωρ ἐξ ἀέρος ἔςαι" 
συμβαίνειν τῶν τε τοπικῶς ἐπ᾽ εὐθείας κινυμένων προσωθύντων οἱ ὕτω “ὃ ἴσον ἐκλαβόντες, ὅτι δὲ ἐχ ὕτως εἴρη, ἀλλ᾽ ὡς ἑρμη- 
τὰ παρακείμενα, ἡ τῶν αὐξομένων ὁμοίως, διὰ “ὃ μὴ εἶναι πίλη νευόμενον πῶς χρὴ τὴν ἰσότητα λαμβάνειν, ὅτι τὸ γενομέυ ὁ 
σιν, δι᾿ ἣν χώρα τοῖς προσιῶσι γενήσεδ᾽" ἐπὶ μόνων 5 τῶν κύκλῳ πρὸς ὃ ἐξ ὃ γίνεξ,, οἷον εἰ ἐξ ἀέρος ὕδωρ ἐνθάδε, ἀλλαχῇ ἐξ ἴσυ 
κινυμένων τὴν ἀντιμετάξασιν γίνενκ, ἐπὶ τύτων 75 μόνων ἐδέ. τῷ ἐνθαδὲ γενομένῳ ὕδατι ἴσον ἀέρα γενόμενον τῷ ἐξ ὃ γέγονεν 
χοντο τὴν ἀντιπερίςασιν. ᾧ ὅταν δέ τι τῶν πεπυχνωμένων σω- 25 ἐνθάδε “ὃ ὕδωρ. ὅτι δύ ὅτως ὁ δ᾿ Αριςοτέλης τὴν ἰσότητα εἶπε, δη- 
μάτων εἰς Μανότερον μεταβάλλῃ, . προωθέϊοι, παλιν ἀνάγκη ἢ λοῖ συμπεραινόμενος ἢ λέγων “ἀνάγκη τοίνυν, εἰ μή [ ἐςι πίλησις, 

ὑπερχεῖοις" ἡ δὲ ὑπέρχυσις ἐκ ἂν Ὑένατο πάλιν μὴ ὄντος κενῦ τῦῷῪ ἢ ἐξωθύβενον “ὁ ἐχόμενον “ὃ ἔχατον κυμαίνεν ποιάν, ἢ ἄλλοθί πὰ 
κεχωρισμένυ δηλονότι ἕξω τῷ παντός. ὥςε εἰς ἃ αὐὴ πάλιν ἥκει ἴσον μεταβάλλειν ἐξ ἀέμς εἰς ὕδωρ, ἵνα ὁ πᾶς ὄγκος τὸ ὅλων 
ὁ λόγος... ἔςι δέ τις ἢ ἄλλη πλασματώδης ὑπόθεσις ἐπὶ τῶν ἰσωθὴ, ἢ ἥ μηθὶν κινῇ." “δ 5 “ἀλλοθι" ἐκ ἂν προσενιραν, εἰ ἴσον 

Ὑενέσεων. εἴποι 5) ἄν τις ὅτι ὅταν μεταβάλλῃ κυαθιαῖον ὕδωρ 30 ἔλεγε τῷ ὄγκῳ. ὰ ὕδωρ τὸ 2 ἀέρος εἴ εἶναι “ὃ γινόμενον τῷ ἐξ δ γϑεῦ. 
εἰς μείζονα ἀέρα, ἄλλος ἀὴρ ὁπυῶν ἴσος τύτῳ μεταβάλλων εἰς πῶς δὲ δῆλον ὅτι πλείων ὁ ἀὴρ ἐξ ὕδατος γνῶ, ἢ ἢ ὅτι ἐκ τῶν 

κυαθιαῖον ὕδωρ φυλάττει τὴν ἰσότητα, ἣ ᾧ πῦρ ἐνίοτε εἰς ἀέρᾳ ἀγγείων δῆλον τῶν ῥηγνυμένων τῆς τῷ ὑγρῶ εἰς πνεῦμα μεταβο- 
᾿πρόν ἐμρίαα τὴν ἀναλογίαν τηρεῖ, ὅτω 5 οἶμαι κάλλιον ἀκύειν ἢ λῆς, ὡς ἐπὶ τῶν πίθων τῷ γλεύκυς συνεχῶς ὁρὰ γινόμενον διὰ 

ὡς ὁ Θεμίςιος ἥκυσεν, ὅτι ἀνάγκη ἐξ ὕδατος κυαθιαίν κυαθιαῖον τὴν εἰς πλείονα ὄγκον μεταβολήν. ἰά. 18. 

ἀέρα γίνεχ, τῶτο δὲ ἀδύνατον. τάχα δὲ ἢ ὁ ̓ Αλέξανδρος 35 ὅτι ἐκ ἐκείνων ἦν “ὃ πιθανὸν τῶτο τῆς ἀπορίας, ἀλλ᾽ αὐὰς2ι70 

ὕὅτως ἐξηγεῖ) λέγων ἴσον εἰς ἴσα γίνεθχ, τὴν μεταβολήν. ἰά. 'ν. τῷ λόγῳ παραςὲὶς τοιῦτον αὐὸν ὑπέδειξεν, ἱκανῶς οἷαι ὰ ̓ φαῖν 3: 
εἴς ΡΗΙορ. " ρ. 6. ἀν᾽" ἐνδείκνυϑ, ὡς ἐκ εἰπόντων μέν, ἐρώντων δὲ ἡδέως, εἴ τις 

2162 παραςὰς ὡἧ οἷόν τε ἦν τοῖς ἀπὸ τῷ μανῷ ἢ τῷ πυκνῇ ὃ αὐτοῖς τὴν νον μεταχείρησιν ἐπιδείξειεν. ἰὰ, [, 167. 
Ἂ᾿. κενὸν εἰσώγυσι λόγοις κα αὶ προθέμενος ὑπαντῆσαι πρὸς αὐτώς, διαι- μέχρι Ἡὶ ἦν τῶν ἐνταῦθα πέρας ἔχυσι τῷ ̓ Αριςοτέλει οἱ 

ρεῖ πάλιν “ὃ κενὸν εἴς τε “ἃ κεχωρισμένον ἡ “ὃ ἀχώριςον, ἢ κεχω- 40 περὶ τῷ κενῦ λόγοι. δεῖ δὲ ἡμᾶς ἄνωθεν ἀκλεβέτος ἂν λό- 
ρισμένον Αι κενὸν λέγει “ὃ καθ᾽ αὐὸ ὃν διάςημα συνεχές, δεκτικὸν γον ἕκαςον τῶν ἐπιχειρημάτων ἐπισκέψαχ. «. ὅτι β ὅν ἐδὲν 

ἕὶ σώματος μὴ μόώτοι δεδεγμένον, μὴ χωριςὸν δὲ “ὃ διεσπαρμέ. τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ἀναιρύντων “ἃ κενὸν ἔχει “ὃ ἀναγκαῖον, 
γον ἐν τος σώμασιν" αὖ δ ἦσαν αἱ δύο τῶν “ἃ κενὸν λεγόντων ἱκανῶς εἴρη. δείξωμεν δὲ ἡμεῖς πρῶτον Κα ὅτι ἡ εἰ κενὸν ἦν 
ὑποθέσεις. διαιρεῖ δὲ οἶμαι νῦν “ὃ διεσπαρμένον εἴς τε “ἃ κ΄ με- κεχωρισμένον ἢὶ πανὸς ἐςερημένον σώματος, ἐδὲν ἐκώλυε δι’ 
γάλα διεσπαρμένον ὶ εἰς ὃ μὴ κ΄ μεγάλα. .. προσφυῶς δὲ ἢ) 45 αὐτῦ γενέῶᾳ, τὴν κ΄ τόπον κίνησιν" ἔπειτα, ὅπερ ἤδη εἶπον, ὅτι 
χαριέντως εἰς παράδειγμα παρέθετο τὸς ἐν ὕδατι πεφυσημένυως ἐδὲ οἷδν τε ἦν ὅλως κίνησιν εἶναι τὴν κῷ' τόπον μὴ ὄντος τινὸς 
ἀσκύς, δἴτινες τὰ ὑποκείμενα κυφίζυσιν ὡς τὰ ἐν θαλάττῃ δί- τοιύτυ διαςήματος, κἂν μηδέποτε χωρὶς σώματος ἧ. ῬΜΙορ. Γ᾿ 
κτυα, ἡ τὰ ἐπικείμενα αὐτοῖς" πολλοὶ γῦν νῶι διαπεραῶν) ν. 7 εἰ 12. 

σες 
. 
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21» δείξας ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιοτήτων ὅτι ὃ αὐὸ μέρον ὑποκεί- ἐκ ἔχει πάροδον εἰς τὰ ὄντα, ἐδὴ ἃ δυνέμει ἕξει. .. ἔδειξεν ὅν 

Ὁ μενον δέχεῦ μᾶλλόν τε ἡ ἧττον, δείκνυσιν αὐὺ αὶ ἐπὶ τῷ ὰ ξὐδὺς διὰ τύτων ὅτι ὶ τῆς ψΦ' ἀλλοίωσιν κινήσεως ἡ ὕλη ἐςὶν αἰτία, 
ματος, ἐπειδὴ κἂν ποιὸν ἦ, ἀλλὰ πολλὴν ἔχει πρὸς μέγεθός τε ὺ ᾧ ὑχὶ ὃ κενόν, εἴπὲρ ἡ ἐλλοίώσις τῇ σκληρότητι ἢ μαλακέτητι 
ποσότητα κοινωνίαν. ἐὰν Ἃ μείζονος κύκλν την φίρεις εἰς ἐλάτ- ἀκολυθεῖ, αὖῷ δὲ τῇ Μανώσει ὃ πυκνίόσει, αὖ δὲ διὰ τὴν ὕλην. 
τόνος κύκλυ κατάδαξις φθὴ σύξασιν, Κὶ τῷ τινὰ μέρη τῆς περιφε- 5. ἀλλοίωσιν δὲ νῦν ἀκυσέν ὁ ὃ τὴν Φ' ποιότητα, μένην μεταβολήν, 
ρείας πρότερον μὴ ὄντα κυρτὰ ἀλλ᾽ οὐδέν τῦν ἐρέαδηναι εἰς ἀλλὰ αὶ τὴν Φ' ποσότητα ὺ τὴν κατ᾽ ὑσίαν. ἰὰ. 18. 

ἐλάττονα συνάγε κύκλον, ἀλλὰ τῷ τὰ ἧττον κυρτὰ ΚΕΜΟΝ “ἁπλῶς" μέν, ὅτι ἐκ ἔςιν ἔξω τῶν σωμάτων ἀθρόον κενόν, 217 
γενέ, κυρτά. κἂν τε ὅν ἡ αὐτὴ ΣΝ περιφέρεια ἡ ἡ πρήτιβον ̓' ὥσπερ ὑπελάμβανόν τινες “ἐν ἀέρα βὴ εἶναι σῶ ὅμεί τι ἀλλὰ κενόν, 
ὅσα κυρτὴ ὕξερον δὲ γενομένη μέλλων, κἄν τε ἄλλη ὶ ἐκείνη ὕγυν ὡς οἱ Πυθαγόρειοι “ὃ ἔξω τῷ ἐρανῶ. .. “ἃ δὰ “ὅτε ὑπ: 
ἄλλη δὲ αὕτη, τῶτο πρόδηλόν ἐ ἐσιν, ὅτι ἐχ ὡς εὐθεῖ ξυῤεθτης ἐπε- 10 ἀντὶ τῇ ὡς ἐγκεκραμένον. Ῥ ΙΟρ. ς ῥ. 8. 

γένετο, ἀλλ᾽ ὅτι “ὃ ἧττον κυρὺν ΒΕῸΝ κυρὸν Ὑέγονεν. ὃ ἔοικε ὃ μώντοι Λαμψακηνὸς Στράτων δεικνύναι πειρῶ ὅ: ὅτι ἔςι “δ 217» 
ἃ “ἢ ἀλλη᾽ προογναι, εἰς περιυσίαν ἐσόδειξεωξ' δ ̓  μὴ βύ- κενὸν διαλαμβανον “ὃ πᾶν σῶμα, ὥςε μὴ εἶναι συνεχές, λέγων Ἧς: 
πα τις τὴν αὐτὴν εἶναι περιφέρειαν τὴν πρότερον αὶ ἧττον κυρ- ὅτι ἐκ ἂν δι᾽ ὕδατος ἢ ἀέρος ἢ ἄλλν σώματος ἐδύνατο διεκπίπτειν 
τὴν τὰ νῦν δὲ μᾶλλον γενομένην, ἀλλ᾽ ἄλλην ᾧ ἄλλην λόγοι, ἢ “ὁ φῶς δὲ ἡ θερμότης ὠδὲ ἄλλη δύναμις ἐδεμία σωματοιή. 

ὕὅτως ἐχ ὡς εὐθεῖ κυρὲν ἐπεισῆλθεν, ἀλλὰ “ὁ ἧττον κυρὸν μᾶλ- 15 πῶς 7) ἂν αἱ τῷ ἡλίν ἀκτῖνες διεξέπιπτον εἰς “ὁ τὸ ἀγγείν ἔδα- ὁ 

λον ἐγένετο κυρτόν... ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ᾧ “ὃ μέγεθος εἶδός ᾧος; εἰ ) “ὁ ὑγρὸν μὴ εἶχε πόρες, ἀλλὰ βίᾳ διέςελλον αὐὸ αἱ 
τι εἶναι βυλλεῦ, ᾧὶ “ὃ μικρὸν ἢ μέγα μεγέθυς εἰδητικὰς διαφοράς." αὐγαί, συνέβαινεν ὑπερεχχ εἴον, τὰ πλήρη τῶν ἀγγείων, ἢ ἐκ ἂν 

λόγοι γδ ἢ ὅτοι συμπληρωτικοὶ τῶν εἰδῶν προέρχονῇ εἰς τὴν ὕλην. αἱ Κὶ τῶν ἀκτίνων ἀνεκλῶντο πρὸς “ὃν ἄνω τόπον αἱ δὲ κάτω διεξέ- 
δίηινρ!. ἢ. 162 ὁ. πιπτον. ἀλλὰ ταῦτα Κα οἶμαι λύειν δυναὲν »τ' τὰς Ππεριπατητι- 

211: ὅλως δ “ὁ μᾶλλον ᾧ ἧττον λέγε ὑκ ἐν τῷ διαλείπειν τι ᾧ 20 κὰς ὑποθέσεις. ϑίπωρ!. ἢ, 168 ὁ. 

5: αὖθις μὴ διαλείπειν, ἄλλα τῷ δὲ’ ὅλυ ἐπιτείνεδχ, ἢ ἀνίει, ὡς “ὃ ὅτι ἃ ὁ περὶ κινήσεως λόγος οἰκειότατός ἐςι τῷ φυσικῷ, 3175 
θερμότερον, ὡς “ἃ γλυκύτερον, ὡς “ὃ λευκότερον. ὅτως δὲ ἢ ἐπὶ πρόδηλον... εἰ δὲ πᾶσα κίνησις ἐν χρόνῳ, ἢ οἱ [ὦ τὴν κίνησιν ζω 

σμικρότητος ἢ μεγέθως καὶ προσλαβῦσα ἡ ὕλη ἕτερον μέγεθος αὐτὴν οἱ δὲ τὴς κινήσεως τι “ὃν χρόνον ὠήθησαν, δῆλον ὅτι ἢ ὁ περὶ 

ἐπεκτείνεῦ)ῦ ἢ ἀποβαλᾶσα συςέλλεῦ, ὡς λέγυσιν οἱ “ὃ κενὸν χρόνω λόγος ἀναγκαῖος τῷ φυσικῷ. 14, Ε. 164. 
αἰτιωμενοι. ΤΒομιΐοι. ἢ, ἀλ. 25 ἐξωτερικά ἐςι τὸ κοινὰ ἢ δι᾿ ἐνδόξων περαινόμενα, ἀλλαὶ217. 

211) αὕτη ἡ ῥῆσις δοκεῖ τὰ πρότερον πρησθα πάλιν λέγειν... μὴ ἀποδεικτικὰ μηδὲ ̓ἜΟΜΕΜΒΈΟΗ οΣ σημειωτέον δέ, φὴσν 3: 

12. διὸ αὶ ἕν τισιν ἀντιγράφοις ὑ αὶ φέρε ὡς ἀπὸ παραγραφῆς εἰσενε- ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ἐπὶ κὶ τῷ κε, δ ὃ ἔμελλε δείξειν μὴ ἕν, εἶπεν 
χθεῖσα (τοιῶτος ἢ ἐπὸ λόγυ χαρακτήρ), ἀλλ᾽ ἔπεῦ τῇ Θέτι τῇ ἀρχόμενος τῷ περὶ αὐτῷ λόγε τί σημαίνει τὄνομα, ἐπὶ δὲ τῷ 

λεγέόση “ἔςι δὲ ὰ Κα πυκνὸν βαρὺ ἃ δὲ μανὸν εὐ να ξ λέγυσα χρόνω, ὃς ἔςιν ὁμολογυμώνως, τίς ἡ φύσις ζητεῖ... ταῦτα δὴ 

“δύο γάρ ἐςιν ἀφ᾽ ἑκατέρα τῷ τε πυκνῶ ἡὶ τῷ μανῦ" ἢ τὰ ἑξῆς. 30 πῶς εἴρη) σκοπεῖν ἄξιον ἡ 75 ἐπὶ τὸ χρόνυ ἀπὸ τῷ εἰ ἔςιν ἤρξατο, 

δαρ!. ( 168. ὑκ ἀπὸ τὸ τί ἐςιν. ἔπειτα ἡ ἐπὶ τῶν ὁμολογυμένως ὄντων, ὅταν 

“ἔτι ὥσπερ... ὅληρ" τὰ αὐτὰ παλιν ἐν τύτοις τὰ ὅθεν ἀσαφέςερα ἧ τὰ ὀνόματα, “ἃ τί σημαίνει τὄνομα προηγεῖἢ τῷ εἰ 

ἀπὸ ταύτης τῆς ῥήσεως ἧ, ἧς παρεθέμεθα ἕως τῷ “συναγωγῇ ἢ δια- ἔςιν. ἢ ταύτην τὴν ταξιν τῶν προβλημάτων ἐν τοῖς ᾿Αποδεικτι- 

σολῇ τῆς αὐτῆς ὕλης νοθεύυσιν οἱ ἐξηγηταί. ἴσως δὲ ἐπανα." κοῖς παρελάβομεν. ἰάὰ. 16. 

ληψίς ἔσαν . Ῥιμίορ. 5}. 2. 35 πρῶτον δὲ καλῶς ἔχοι διαπορῆσαι περὶ αὐτῶ ἢ διὰ τῶν ἔξω- 
ἈΠῈ τὴν χρείαν τῆς τῷ μαλακῦ καὶ ἢ σκληρῷ προρλήκης μετ ἐμῶν θεν λόγων, πρότερον εἰ ἔςιν, εἶτα τί ἐςιν ἐφεξῆς. ὙΒεποίϑε. (, ἀΔ. 

“εἰσόμεθα, ὅ ὅταν διὰ ταύτης τῶν ἄλλων τριῶν κινήσεων τῶν παρὰ ἐξωτερικις λόγυς φησὶ πρὸς ἐντιδιάφολὴν τῶν ἀκρραματικῶν 

τὴν τοπικὴν αἰτίαν τὴν ὕλην δεικνύη. ϑίπιρ!. ἢ. 168. ὼ ἀποδεικτικῶν τὸς ἐξ ἐνδόξων καὶ ὃ πιθανῶν ὧν μημέσει εἴρηῦ δὲ 

ἯΠῚ δυνάμει, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, λέγοι ἂν τῶτο, πρὸς ὃ ὃ 3: ἐν Κατ βίας ὅτι ἐξωτερικοί εἰσι λόγοι οἱ μὴ ἀποδεικτικοὶ μηδὲ 

Ὧ. ἠφέρυς ἐποιήσατο λόγυς, ὃ τῷ δ ἐγεαρᾶεν ὁ μὴ μεμῖχθαι τοῖς συΐ- 40 πρὸς τὸς γνησίως τῶν ἀκροατῶν εἰρημένοι, ἀλλὰ πρὸς τὸς πολλὺς 

μάσι μανότητος ἢ κυφότητος αὐτοῖς αἴτιον ἐλέγετο γίνεῶζ" τῦτο ἐκ πιθανῶν ὡρμημένοι. ῬΆΙΙορ. ς Ρ. ἅ. 
δ᾽ ἂν εἴη οἶμαι “ὃ παρεσπαρμένον κενόν. ὅτι δὲ μὴ εἰσάγει τὴν διαφέρει τῶτο “ὃ ἐπιχείρημα τὸ προτέρυ, Ἰδδύσιν ἐκεῖνο [2184 

μανότητα “ὃ κενόν, δέδεικἢ. ταῦτα Κ' ὁ ̓ Αλέξανδρος. ἐπιςῆσαι κατηγορικῶς πρόεισι τῶτο δὲ ὑποθετροῶς; ἡ δ Εἰ κ Ἰά, ἐκ τῶν ὃ 
δὲ ἄξιον, εἰ “ὃ δυνάμει κενὸν αἴτιον εἴρη μανώσεως, ἀλλ᾽ ὑχὶ ὃ μερῶν σύνθεσιν ὁ δὲ »ζ' τὴν εἰς τὰ μέρη διαίρεσιν. διὸ ᾧ ἐκεῖνο 
μεν παρεσπαρμένον. μή ποτε ἦν δυνάμει λέγει κενὸν “ὃ μή 45 αὶ ὡς σύνθετον τῦτο δὲ ὡς μεριςὸν λαμβάνει “ὃν χρόνον... 
πω ἃ ὃν, Ψ δασαῖν δὲ τῶν σωμάτων ἄλλοτε ἄλλ γινόμενον, ᾿Αλέξανδρος γράψας “ὃ “μετρεῖ παϑητικῶς ἐν τῷ “μετρεῖ ἡ 
ὥσπερ ἡμεῖς τὺς πόρυς γίνεαϊαί φαμεν, ἐν οἷς ἔςιν ἀεί τι λεπτότε- “ὃ μέρος," περι ΕΛ  ΕΡΟὲ ἐξηγεῖ λέγων ὅτι διάςημα ἔχει" τῷ 

ρὸν τῷ περιέχοντος σώματος. δῆλον δὲ ὅτι εἰ “ὃ ἐνεργείᾳ κενὸν 78 ἐν διαςασει ᾧ συνεχῦς ἡ τὰ μέρη ἐν δέτε, ὰ δὲ νῦν ὑκ 
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ἔςι μετρητόν, ὅτι μηδὲ διαςατόν. ἀλλ᾽ ὑχ ὡς παθητοιὸν ὃ με δ ὃ αὐ ἀὲ νῦν ἐςί, πάντα ἐν τῷ αὐτῷ νῦν ἕξαι, κα ᾿ ὅτε πρό- 
τρεῖῇ ληπτέον, ἀλλ᾽ ὡς ἡἶμα ὲ μετρεῖ ἢ σύνδεσμον “ὃν τέ" “ὁ δ τερον ὅτε ὕςερον. τὰ δὲ ὕ' ὅτως ὄντα ὦμα ἐξί, ὶὶ τὰ ὅτω Ὑεγο- 
μέρος ἐπὶ τῷ ποσῦ μετρεν λέγε “ἃ ὅλον, ἀλλ᾽ ἐχὶ αὐὺ μετρεῖ, νότα ἘΜᾺ γέγονε, ὺ ἔξαι τὰ πρεσβύτατα καὶ ᾧ παλαιότατα ἅμα 
ἡ οἶδε ὃ ταύτην τὴν γραφὴν ὁ ᾿Αλέξανδρος. αὶ δοκεῖ δέ, εἶπε, τοῖς ἄρτι γεγονόσι ᾧ ὄσιν" ἐν ὃ τῷ αὐτῷ νῦν ἐςὶν ἀμφότερα. 

σνγκεέϊοι, ὁ χρόνος ἐκ τῶν νῦν, ὅτι μηδέ πω δέδεικἢ τῶτο. δὲι- 6 5.πωρὶ. Ε 166. 
χθήσεῦ δὲ ἐν ταῖς : ἐφεξῆς: - λέγοι ἂν “ὁ “ἣ μόλις ἡ ὠμυδρῶς" εἱ δ τὴν τὸ ὅλυ κίνησιν καὶ ὺ πἰλ πος ἂν χρόνον εἶ εἶναι φώσθ; 2,85 
φ: 217 ὁ 82) αὶ ὅτι ὃ Ἃ γέγονεν αὐτὸ ἃ ἣ μέλλει, τὸ δὲ μηδ ὡς “ὃν Πλάτωνα νομίζωσιν ὅ ὅ τε Εὔδημος καὶ ᾧ ὁ Θεύφραςος ὸ ὁ "Ὁ 
ὅλως ἐν ὑπάρξει ὅ ὄντος ἢ τῷ τελείως ὄντος ὑχ οἷόν τε ΣΤ, ̓ γεγονέ- ᾿Αλέξανδρος, οἱ δὲ τὴν σφαῖραν αὐτὴν τῷ ὠρανῦ, ὡς τὺς Ππιυθα- 

ναι “ὃ δὲ μέλλειν. δίπιψ!. ἢ 164 ὁ. ; γορυκεὲς ἱςορῦσι λέγειν οἱ παρακύσαντες ἴσως τῷ ᾿Αρχύτυ λέγον- 

ὁ ᾿Αλέξανδρος οἶδε ἱὶ ἡ ταύτην τὴν γραφὴν τῷ “μετρεῖ τεῦ 10 τος καθόλω “ὃν χρόνον διάςημα τῆς τῦ πανὸς φύσεως, ἢ ὥς τινες 
τοι διὰ τῷ ε΄ ψιλῷ, σύδεεμον ἐκλαμβάνων συμπλεντικὸν ᾧ τῶν ἹΣτωϊκῶν ἔλεγον" οἱ δὲ τὴν κίνησιν ἁπλῶς. ἐρὲς ἡὃ ἱςορεῖ 

αὐτός. γράψας δὲ τῦτο ἢ παθητικῶς “ ᾧ μετρεῖ" ἀκώσας περὶ χρόνω δόξας, τὰς μυθικωτέρας παρείς... “ὃ δὲ τὴν σφαῖραν 
Ἐερισχελέσερον ἐξηγήσατο, λέγων ὅτι διάφημα ἔχει" τῷ ἡ ἐν δια αὐτὴν τῶ ὠρανῇ εἶναι “ὃν χρόνον ὡς ἄγαν ἀπίθανον θδὲ ἀντιλογίας 

᾿φάσει ἢ συνεχῦς ἢ τὰ μέρη ἐν διαςάσει, “ὃ δὲ νῦν ἐκ ἔςι μετρης ἠξίωσεν ὁ ̓ Αριςοτέλης. διὰ τῦτο ηδ ἐδόκυν “ὃν ἐρανὸν λέγειν “ὃν 
τόν, ὅτι μηδὲ διαςατόν. ταῦτα Κα ὁ ̓ Αλέξανδρος. ἡμῖν δὲ ἐχ 15 χρόνον, ὅτι ἕν τε τῷ ἐρανῷ τὰ πάντα ἢ ἐν τῷ χρόνῳ τὰ παντα" 
ὡς παθητικὸν τῦτο ληπτέον ἀλλ᾽ ὡς ῥῆμα “ὃ μετρεῖ ὃ σύνδεσμος ἢ δῆλον ὅτι οἱ ὅτω λέγοντες πρῶτον Κ τῶ ἕν τινι τὴν ὁμωνυμίαν 
ἃ τέ. ἃ δ μέρος ἐπὶ τῷ ποσῶ μετρεῖν λέγε “ὃ ὅλον, ἀλλ᾽ ἐχὶ ἠγνόησαν. ΕἾ πρὸς δὲ τὴν ἑτέραν ὑπήντησε τὴν λέγωσαν χρόνον 
αὐὸὺ μετρες. εοἀ, ΡαΪ]. 237. εἶναι τὴν τῷ πανὺς κίνησίν τε κ περιφοράν. . ὁ δὲ Εὔδημος καὶ ὃ 

5:8. ἔτι πᾶν μεριςὸν Ά ἂν ὑφεςήκη, πάντως αὐτῷ ἡ τῶν με- ἄλλας ἐπιχειρήσεις τίθησιν, ὧν δὲν ἄτοπον δ αὐτῆς ἀκύειν τῆς 

4. ρῶν ἢ τινὰ ὑφέςριεν ἢ ἢ σύμπαντα, σύμπαντα μέν, ὡς ἐπὶ 2) λέξεως λεγύσης.... ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος φιλονεικῶν δᾶξαι τὸ Πλάτω- 
τῆς πηχναίας γραμμῆς, ἵνια δέ, ὡς ἐπὶ πολέμν ᾧ πομπῆς νος δόξαν εἶ εἶναι τὴν λέγυσαν χρόνον εἶναι τὴν τῷ ἐρανῦ ὃ φοράν, πρῶ- 
ἀγῶνος. ΤΒεπιεὶ. ἢ ἀ. τον αὶ ἐν Εὔδημον μαρτύρεῇ λέγοντα “ἠκολείθησε δὲ ἡ Πλάτων τῇ 

ιν ὃ δὲ νῦν ροαην εἶ εἶναι μὴ μέρος" ἦν δ ἂν ἢ ᾿ αὐὴ μεριςόν, λέξει ταύτη ᾧ μάλα ἀτόπως". . ἐμὲ δὲ ὑποδεῖξαι χρεών, πρῶτον 

δὸς κατεμέτρει τὰ ὅλον, ἢ εἶχεν ἂν τι διάςημα. ἰὰ. ἢ, ἀὰ ὁ... ὦ πόθεν Εὔδημος ὑπενόησε χρόνον λέγειν ὃν Πλάτωνα τὴν τῷ ὑρανῦ 
28. ἅμα δὲ εἶναι πλείω τὰ νῦν, παντελῶς ἀμηχανώτατον. ἠδὲ 25 ΑφδπστΗ εἶτα ὅτι ὑκ ἀκολυθεῖ τῦτο “ὁ ἄτοπον τῷ Πλάτωνι, ὡς ὁ 
11. ἄλλα μέρη τοὰ τῷ χρόνυ δυναὸν ὦ ἅμα πλείω συνυπάρχειν ἀλλή- ᾿Αλέξανδρος συνελογίσατο, “ὃ χρόνον εἶναι πρὸ δ χρόνο. ἰά.. 18. 

λοις, εἰ μὴ ἘΖῚ β αὐτῷ ὡς περιέχον ὃ ὁ δὲ περιεχῴμενον ὑπολαμβά- ἔτι εἰ πλείως ἦσαν οἱ ἀρανοί͵ καθάπερ Δημόκριτος λέγει, 218 
γοιμεν, ὡς φαΐ ἐνεςάναι “ἐν μῆνα ̓  τὴν γυμηνίαν. ἐπὶ δὲ τῷ πλείυς ἂν ἦσαν ᾧ χρόνοι μα ἢ ἐν τῷ αὐτῷ. ἀλλ᾽ ἄλογον. ἢ 
ἀκριβῶς νῦν κυρίως τῦθ᾽ ὑπονοεῖν ἐκ ἔςιν" αὶ γάρ ἐςι “ὃ αὶ περιεχό- ὙΒεπιῖοι. ἔ, Δᾷ ὁ. 

μένον νῦν “ὃ δὲ περιέχον νῦν, ἀδὲ ὃ Κα πλέον “ὃ δὲ ἔλαττον, ὥςε 30 τρίτην νῦν προτίθε (δόξαν) τὴν τῶν τριῶν πιθανωτέραν, τὴν 2180 
ἀνάγκη φθείρεοχ, “ὃ πρότερον νῦν, ἵνα γένη “ὃ ἐφεξῆς. ἐπεὶ τοί- λέγυσαν “ὃν χρόνον κίνησιν εἶναι ἡ μεταβολήν τινα. ἢ δηλονότι ἊΝ 

νυν πᾶν “ὃ φθειρόμενον ἐν χρόνῳ φθείρε, ᾧ “ὃ νῦν ἢ ἐν αὐτῷ ἄλλη τίς ἐςιν ὑπόθεσις αὕτη παρὰ τὴν λέγυσαν τὴν τῷ πανὲς 
φθείροιτ᾽ ἂν ἢ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ. ἀλλ᾽ εἰ Κὶ ἐν ἑαυτῷ, ὦμα ταὐὲν περιφορὰν εἶναι “ὃν χρόνον, ἢ ἐχ ἀναγκαίως νῦν ὁ ̓ Αλέξανδρος 
ἑἶναί τε ἡὶ μὴ εἶναι ᾧ γίνεαϊαί τε ἡ φθείρεωκ, συμβήσεϊ, ὥσπερ εἰ ἐπήγαγε, διὸ ᾧ Πλάτων τε ἡ ἄλλοι τινὲς κίνησιν εἶπον αὐτόν" 

ἢ τῦτο “ὃ ξύλον ἐν αὐτῷ τις φθείρεῶχ, λέγοι εἰς ἑαυὺ μετα- 85 ὃ γδ Πλάτων, εἴπερ ἄρα, τὴν τῷ πανὸς περιφορὰν εἶπε “ὃν χρόνον" 
βάλλεν. εἰ δὲ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ, πότερον κἀκεῖνό ἐςι νῦν ἢ ἔτε- ὕὅτω γ᾽ αὐὲν μέχρι νῦν ηὔθυνεν ὁ ̓ Αλέξανδρος. δοκεῖ δὲ ἡ αὐτή 
ρον τῷ νῦν; εἴτε γάρ, δύο ἅμα γίνε νῦν, “ὃ φθειρόμενον νῦν ἢ πῶς ἔννοια εἶναι χρόνυ ἢ χννήσεως. .. διὰ τῶτο δέ, φησὶν ὁ 
ἐν ᾧ φθείρεῦ. εἰ δ᾽ ἕτερον, ἢ “ὃ παρελθὸν ἔςαι ἢ “ὃ μέλλον" ἐν ᾿Αλέξανδρος, τῶτο προσέθηκεν, ὅτι ἐπὶ ῶ' τῶν ἄλλων μεταβολῶν 
ὀδετέρῳ δὲ τύτων φθείρεεχ, δυνατόν. ὙΒεπιϊεὶ, ἢ, ἀλ ὁ. ἐν αὐτῷ τῷ μεταβάλλοντι ἐςὶν ἐκεῖνο ὸ καθ᾽ ὃ ἡ μεταβολή... 

2184 δείξας ὅτι ἄλλο ᾧ ἄλλο νῦν ἀδύνατον εἶναι, ἐφεξῆς δείκνυσι 40 ὁ δὲ τόπος καθ’ ὃν μεταβάλλει “ἃ κτ' τόπον κινύμενον ὦ ὑκ ἕξιν ἐν 
24. διὰ δυοῖν ἐπιχειρημάτων ὅ ὅτι δὲ ἀεὶ ὃ αὐὸ κτ' ἀριθμὸν διαμένειν τῷ κυυμένῳ, ἀλλ᾽ ὅπυ ἐςὶ ὦ μεταβαῖλον, ἐ ἐκεῖ ὺ ἡ κίνησις. ὕτω 

δυνατόν, εἰ μηδενὸς συνεχῶς οὐὐμεναν στήν ἕν πέρας ἐςίν, εἴτε ἐφ ὁ ᾿Αλέξανδρος. μήποτε δὲ ᾧ ἡ χῷ' τόπον τ κίνησις ἐν τῷ κινυς 
ἑνὶ ἦ ἧ συνεχὲς ὡς ἡ γραμμή, εἴτε ἐπὶ δύο ὡς ὃ ἐπίπεδον, εἴτε μένῳ ἐ τ! αὶ γ5 ὁ τόπος καθ᾽ ὃν κινεῖ ἢ “ὃ κινύμενον ὑποτίθεῦ χρό- 

ἐπὶ τρία ὡς ὃ σῶμα, ἀλλ ἡ αὶ Αὶ γραμμὴ δύο σημείοις ὥριςαι, ἃ γορ, ᾿ ἡ κ' τόπον κίνησις, ἡ δὲ κίνησις ἐν τῷ κνυμώῳ ἐςὶν 
δὲ ἐπίπεδον τοσύτοις ὅσαι εἰσὶν αἱ γραμμαὶ αἱ περιέχυσαι, “ἃ δὲ 45 ἀεί, ὡς δέδεικἢ ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις. κα διὰ τῦτο ἦν ἐν 
ςερεὸν τοσύτοις ὅσα ἐςὶ τὰ περιέχοντα ἐπίπεδα" δηλονότι ἡ ὃ τῷ τόπῳ πρόσκειδ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἢ ἐν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ ἐςὶ ὃ κου- 
γῦν πέρας ὃν τὸ πεπερασμένα χρόνω ἐκ ἂν εἴη ἣν ἢ “ὃ αὐτό... μενον καὶ μόνον τὴν κῷ᾿ τόπον κίνησιν ἀλλὰ ἢ τὰς ἄλλας λέγομεν 
χῷ δεύτερον δὲ τρόπον δείκνυσιν ὅτι καὶ ὁ αὐὺ ἀεὶ νῦν ἐπιμένει. εἰ κινήσεις. ϑῖαρὶ, ἔ. 166. 

ὶ ' Οος2 
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28 ἡ αὶ ὃν ἱκάξη κίνησις ν. τῷ ἢ κουμένῳ μένον ἐξὶν ἡ ὅπυ ἂν ἦ σοτέλης ὁ βύλεῦ κινεϊαις τὴν ψυχὴν ἀλλ ἐνεργεῖν, μόνας ἀξιῶν 
"Δ Σ κικίμενον ο περιγρείφεῦ δ τῇ ἐσίᾳ τὸ κινυμέν), ὁ δὲ χρόνος τὰς φυσικὰς μεταβολὰς κινήσεις καλέν. ἰὰ, ἔ. 167 εἰ οοἀ. 

ὁμοίως ὴ παταχϑ ὶὶ παρὰ πᾶσιν. Ὑβοπεΐδε, ἢ, ἀ5. Ῥαὶ]. 237. 

2188. ὁ μόνον δὲ Φ' ὰ ποιόν, τυτέξι Ψ' ὁ ταχὺ ἡ βραδύ, διαφέ- ἐλέγοντό τινες ἀρρωςῶντες ἀπιέναι πρὸς τὸς ἥρωας ἐν Σερ- 1185 
1: ρεσιν ὴ πέρας ὺ ὁ χρόνος, ὅτι τῇ ̓: Κὶ ὑπάρχει τῷ! ὅ, ἀλλὰ ἢ 5 δεῖ ἢ θεραπεύεῶα, ἀπιόντας δὲ κοιμᾶνα, ἐφεξῆς δύο ἡμέρας, ἔτα ἢ 
“ἃ ποσὸν “ὃν αὐὸν τρόπον. . τῆς ἅ Κ ἢ κινήσεως ἡ “ὃ ποσὸν ἐρί- ἐξυπνιζομέυς νομίζειν ἐκείνην εἶναι τὴν ὥραν καϑ᾽ ἣν ἐπέςησαν 
ζεῦ χρόνῳ" μακρὰ Ἵ) ᾧ πολλὴ κίνησις ἡ ἐν τῷ πολλῷ χρόνῳ. τοῖς ἥρωσι. ἘΒΠδΡ.: 5 Ρ. 8. 
ἰά. 1». ὅλως Ὁ ὅταν ἣ μηδὲν αὐτοὶ μεταβάλλωμο καὶ ἡ κφωμεθα, ἥ 218» 

ἡ χ κίνησις ὺ χῷὶ ποσὸν καὶ ὺ κῷ' ποιὸν χρόνῳ ὧι ὡριφαῖ, ΟῚ λανϑάνωμεν αὐτὸ μεταβάλλοντες κα ἢ κιυυΐμενοι, ὁδεμίαν αἴδησιν ̓Ξ. 
ὲ πον, ὅ ὅτι μακρὰν λέγομεν κίνησιν τὴν ἐν πολλῷ χρόνῳ γινο- 10 ἔχομεν χρόνα. ὅτω ἡὶ ἔλαθε νὺξ ἐπελθῦσα πολλάκις, ἃ αὶ ἄσιτοι 
μώνν, βραχεῖαν. δὲ τὴν ἐν Ἴ κῷ' δὲ ἃ ποιόν, ὅτι θάττονα λέ- διώγομεν, ὅ' ὅτὲν ἐνεργῦντές τι μεθ᾽ ἡδονῆς ἡ ὺ προσκείμενοι πρὸς “ἃ 
γομεν κύησιν τὴν πολλὴν Κα ἐν βραχεῖ δὲ χρόνῳ γινομένην, βρα- ἔργον διὼ Κα τὴν ἡδονὴν μὴ κάμνωμεν ὑπὸ τῆς κινήσεως, διὰ δὲ 

δεῖαν δὲ τὴν ὀλίγην ἐν πλλῷ, ΡΗΙορ. ς Ρ. 8.᾽ ὲ μὴ κάμνειν μηδὲ αἰσανώμεθα τῆς κινήσεως, ἐπεὶ ὅσοις γε ἡ 
2:82: ὁ δέ γε Πλωτῖνος ᾧ ἄλλο προςίθησιν ἐπιχείρημα δεικτικὸν ἐνέργεια σὺν πόνῳ ἢ ἀδγηδόνι, ὅτοι διὰ “ὃ σφόδρα αἰδ)ανενχ, τῆς 
2. ὃ μὴ εἶναι κίνησιν “ὃν χρόνον" κίνησις (5 φησὶ ᾧ παύσαιτο ἂν 15 κινήσεως σφόδρα αἰο)άνον᾽ ἢ τῷ χρόνυ. διὰ τῶτο ἡ οἱ νοσῶντες 

ἡ διαλίποι, χρόνος δὲ ὅ. ϑιἰαιρ. ἢ. 166 ὃ. μείζους ὑπολαμβαΐυσι τὰς ἡμέρας, ᾧ φροντίζοντες ἀναβοῶσιν 

2:8): δείξας ὅτι ἐκ ἕςιν ὁ χρόνος κίνησις, ἐφεξῆς δείκνυσιν ὅτι ἐδ’ “ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, “ὃ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον" ἐκ δὴ πάντων τῶν 
24. ἄγευ κινήσεως ἐςίν... ἢ ἐκ τῷ ἐναντίν δυναὸν ἰδεῖν ὅτι οἱ ἀλ-ὀ εἰρημένων δῆλόν ἐςιν ὡς τῇ τῆς κινήσεως αἰϑήσει συνυφίς ἢ ἢ 

γῶντες ἢ ταλαιπωρίίμενοι ἢ ἐν ἐνδείᾳ ᾧ ἐπιποθήσει τινὸς ὄντες, ἡ τῶ χρόνυ ᾧ συνέζευκῇ ἐκείνη ᾧ συνήρτηἢ ἀκριβῶς. δῆλον ὧν 
πολὺ “ἃ τοιῶτο κίνημα νομίζοντες, πολὺν ἡγθνἢ) ἢ “ὃν χρόνον. Ὧ ὡς ἐκ ἔςιν ὁ χρόνος ἄνευ χψήσεως. ἄνευ κινήσεως δὲ ἐχ ὃν τρό- 
λέγει γῶν ἐκεῖνος ἐν τῆ κωμῳδίᾳ “ὁδέ ποθ᾽ ἡμέρα γενήσεῦ, ᾧ πον οἴεἢ) Ταληνός, ἐπειδὴ κινύίμενοι νοῦμεν “ὃν χρόνον τω  ὑπο- 

μὴν πάλαι γ᾽ ἀλεκτρυόνος ἥκυσ᾽ ἐγώ καὶ ὺ ἄλλος “οἱ δὲ ποθῶντες λαμβάνει λέγειν ᾿Αριοτέλον), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῇ τῆς κινήσεως ἐννοίᾳ, 
ἐν ἥματι γηράσκυσιν." ὅτι δὲ οἱ τῇ κινήσει μὴ παρακολεθῦντες συνήρτηϊ ἡ τῶ χρόνυ. τί ἦν μάτην ἤθλει πρὸς “ὃ δῆθεν ἐντδέγεν 

ὑδὲ τὸ χρόνω συναιο)άνον,),, ἡμεῖς μὦ, ὡς εἶπον, ὁσημέραι ἐκ τῶν ἐπιχειρῶν; ἢ Ὁ δὲ τὰ ἀκίνητα, φησί, κινύμενοι ἢ γοῶμεν, οἷον τὺς πό- 
ὕπνων γινώσκομεν, ὁ δὲ ̓ Αριςοτέλης ἀπὸ μακροτέρυ πις ἢ τῦτο 25 λες τῷ κόσμυ ἢ “ὃ κέντρον τῆς γῆς, ἡ ἕμως ὑκ ἔςι ταῦτα με- 
ὕπνυ τῶν ἐν ἸΞαρδοῖ τῇ νήσῳ παρὰ τοῖς ἥρωσι μυϑολογυμέων τὸὰ κινήσεως... ἀλλ᾽ ὅτος Κὶ ἐν πολλοῖς τοῶτος... Ταληνῷ δὲ 

καθεύδειν" ἐννέα γ5 τῷ Ἡρακλεῖ γεγονότων παίδων ἐκ τῶν Θε- ὁ προσεκτέον οἰομένῳ “ἐν χρόνον ἀφορίζων, δι᾽ αὐτῶ. πολλὰ ὃ 
ςίν τῷ Θεσπιέως θυγατέρων, ἐν Σαρδοῖ τελευτησάντων, ἔλε- ἐξαριθμησάμενος σημαινόμενα τῷ προτέρω τε ἢ ὑςέρυ, τὰ 
γον ἕως ᾿Αριςοτέλως, τάχα δὲ ἢ ̓Αλεξανδρυ τῷ ἐξηγητῦ τῶν ἄλλα ὑκ ἐφαρμόζειν φησὶ τῷ ὁρισμῷ, “ὃ κϑ' χρόνον δὲ μόνον, 
᾿Αριςοτέλως, ἄσηπταάί τε ἢ ὁλόκληρα διαμένειν τὰ σώματα 30 ὥςε εἶναι “ἂν χρόνον ἀριθμὸν τῆς κινήσεως κ᾽ χρόνον. ἀλλὴὶ 
καὶ φαντασίαν καθευδόντων παρεχόμενα... ὁ μέντοι Ἐὔδη- ὅτι “ὃ πρότερον ἢ “ὃ ὕςερον ἐν κινήσει κΚὶ διὰ “ὃν χρόνον “ἃ ὶ πρότε- 
μος τὴν ἀπὸ τῆς Σαρδς παρεὶς πίςιν ἕκ τινος ᾿Αθήνησι συμ- ρόν ἐφι ὲ δὲ ὕςερον, ἀλλὰ αὐτὰ μᾶλλον ποιεῖ “ἃ ἐν χρόνῳ πρότε- 
βεβηκότος αὐὸὺς “ὃ λεγόμενον πιςϑῷ. λέγεῦ γάρ, φησί, θυ- ρον ἢ ὕςερον. ὙδΒεπιϊεὶ. ἢ, 45 εἰ 46. 
σίας ὅσης δημοτελῆς ἑςιᾶοὺς τινὰς ἐν καταγείῳ, σπηλαίῳ, με- πρῶτον αὶ Κ' προσκατασκευάζει τοῖς ἤδη εἰρημένοις ὅ ὅτι ὅμαξιθε 

θυδέντας δὲ κατακοιμηθῆναι πρὸς ἡμέραν ἤδη ὺ αὐτὸς καὶ ὃ τὸς 35 οἴησιν ἔχομεν κινήσεως τε ἢ χρόνω κἂν ἡ) σκότος ἢ, ἧ, φησίν, ὃ 
οἰκέτας, ᾧ καθεύϑειν “ὃ λοιπὸν τῆς νυκὺς ᾧ τὴν ἡμέραν ἡ ἔτι ὥςε μὴ ἡμᾶς σωματικῶς κινεῖοὶς, μήτε, ἄλλων κουμέων αἰολάς- 
τὴν νύκτα" ἐπεγερθέντα γδ ἕνα τινα, ὡς εἶδεν ὠςέρας, πάλιν νεὼ, κίνησις δέ τις ἐν τῇ ψυχὴ ἐνὴ νούσης τι τῆς ψυχῆς, ὅπερ 

ἀπελθόντα ἀναπαύεως. τῆς δὲ ἐπιύσης ἡμέρας ὡς ἠγέρθησαν, ἴσον ἐςί, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τῷ ἔννοιαν δέ τινα κινήσεως ἔχω- 
τὴν Κυρεῶτιν ἄγειν ὕςερον τῶν ἄλλων ἡμέραν, ὅθεν δὴ μεν, ὅπερ ἐςὶ δηλονότι ἐπιςάσης τῆς κινήσεως, εὐθὺς ὦμα τις 
ἈαΤΑΡΉ ναὶ ὰ συμβάν. Ἐυραῦτις δὲ ἦν ἡ τρίτη τῶν ᾿Απα- 40 δολεῖ γεγονέναι ἢ χρόνος. τω δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐξηγεῖ εἰδὼς 
τυρίων ἡμέρα, ὥσπερ ἡ πρωτη Δορπία ᾧ ἡ δευτέρα ᾿Ανάρρυ- ὅτι κα βλεῷ ὁ ᾿Αριφοτέλης κινεϊοὶς, τὴν ψυχήν, ἀλλὰ κίνησιν ἐν 
σις ὁ ἡ τετάρτη ᾿Ἐπίβδα... ἐκ δὲ τῶν ἐνταῦθα ῥηθέντων ὁ τὴ ψυχῇ "ἢ τὴν ἀκίνητον ἔννοιαν τῆς ὁποιασῶν κινήσεως. μή 
θαυμάσιος Τιαληνὸς ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς ἑαυτῶ ᾿Αποδεικτικῆς ὑπο- ποτε δὲ κ᾿ ἃ τὰς φυσικὰς κινήσεις ἀκσήτυς οἴεἢ τὰς ψυχοιὰς 

νοεῖ λέγειν “ἦν ᾿Αριςοτέλη διὰ τῦτο μὴ εἶναι χρόνον ἄνευ κινή- ἐννοίας ὁ ᾿Αριξοτέλης, ἄλλο δὲ εἶδος κινήσεως ἐνορᾷᾳ. δ πυρὶ. 
σεως, ὅτι κινύμενον νοῦμεν αὐτόν, ἢ ἐπάγει τι τῷ λόγῳ ἄτο- 45 Ε. 167 ὁ. 
πον, ὅτι ἢ τὰ παντάπασιν ἀκίνητα μ᾽ κινήσεως ἀνάγκη εἶναι, ἡ 75 ἂν σκότος ἢ ἤ ὺὸ μηδὲν διὰ τῇ σώματος παάνχωμεν, ᾧαν- 219. 
εἴπερ ἡ τύτων ἡ νόησις ἡμῖν μ" κινήσεως ἐςίν" ἐδὲ 75 ἡμεῖς ἀκι- ταζωμεθα δὲ ἄλλως ἢ ἡ αὐτὺς ὁδοιπορῦντας ἢ πλώοντας ἣ γυμνκ- 

νήτῳ νοήσει νοῦμεν... ἀλλὰ πρῶτον Καὶ ἐχρῆν ἐννοῆσαι ὅτι δ᾿Αρι- ζομώυς ἢ πολεμῶντας, εὐθὺς ἡμῖν ἢ χρόνος δοκεῖ γεγονέναι, καὶ 
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μόνον δὲ ὁ χρόνος ἀκολιϑεῖ τῇ κινήσει, ἀλλα ἡ ἡ κίνησις τῷ χρόνῳ. πόσοι χρόνοι διεληλύθασιν, δὲν δὲ ἴσως κωλύει ἀριθμηὸν ὄντα 
ὙΒεαιΐεὶ. ἢ 45. - ἢ ἀριθμεῖν. ἢ τὴν ἐφεξῆς δὲ λέξιν ὁ ̓ Ασπάσιος ὅτως ἐκτίθεῇ), 

2Ι9,. παραλιπὼν μίαν πρότασιν, τὴν λέγυσαν ὅτι ὃ ἔκ τινος εἷς ἔς! δ᾽ ἕτερον ἐχ ᾧ ἀρθμῦμεν ἐ ἀλλὰ “ἃ ἀριθμέμενον. ἡ φησὶν ὅτι 
10. ἢ χκαύμενον. ἐπὶ μεγέθους κινεῖ, ἀσάφειαν ἔδοξε μικρὰν ἐμαῦαεῦ ἐὰν δεχώμεθα εἶναι κυρίως ᾧ πῤθμῶμεν ὴν προ ἀριθμόν, 

τὴ λέξει. ὶ ὁ Εὔδημος δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Φυσικῶν τὴν αὐτὴν 5 ἔςι λέγειν ὅτι ὀχ οἷόν τε ἕτερον εἶναι ᾧ ὗ ἀριθμῶμεν. τὴν ὃ μο- 

ἔχων λύμην φαίνεῦ, ὅτι διὰ αὶ ἃ μέγεθος ἡ ὴ κίνησις συνεχής, νάδα πολλαίκις λαμβάνομεν, μονὰς δὲ μονάδος ὅτε γόει ὅτε 
διὰ δὲ τὴν κίνησιν ὁ χρόνος, “μονῇ ὅτως... ὁ δὲ Λαμψακη- εἴδει ὅτε ἀριθμῷ διαφέρει" “ὃ δ ἀριθμῷ διαφέρον ἣ μορφῇ 
νὸς ἸΣτράτων ἐκ ἀπὸ τὸ μεγέθες μόνον συνεχῆ τὴν κίνησιν εἶναι διοίσει, ὡς Σωκράτης Πλάτωνος, ἢ τάξει, ὡς ςιγμὴ ςιγμῆς, 

φησίν, ἀλλὰ ᾧ καθ᾽ ἑαυτήν... ἴσως ἢ πρὸς τῦτο βλέπων, ἵα ἢ τῷ νῦν τὸ νῦν τῷ πρότερον τῷ ὕςερον, ἢ θέσει, ὡς ἄνω ἢ 
μὴ μόνον ἐπὶ τῆς κῷὶ τόπον κινήσεως ἀλλὰ ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων πα- 10 κάτω, ἢ κατ᾽ ἄλλην τνὰ τοιαύτην ἐπίνοιαν, ἅπερ ἐπὶ μονάδων 

- σῶν συνάγη τὰ λεγόμενα. δίαρὶ. α. 167 ὁ. ὑκ ἔςιν. ἄμεινον δέ, φησί, ὁ νῦν λαμβάνειν ᾧ ἀριθμῶμεν, μή 
219. ὃ τῶν λεγομένων ὅλος σκοπός ἐςιν ὅτι ὥσπερ ἃ συνεχὲς ἡ τότε δὲ ὃ ριθμᾶν πανταχῦ “ὃ αὐὸ πλειόνων. ὁ ἃ ὄν τῶν λεγο- 
1: λένησις ἀπὲ τῦ μεγέθυς ἔχει τῷ ἐφ᾽ ὅ αὶ κίνησις, ὅτω ἡ “ὃ πρότε- μένων σκοπὸς τοιῶτος. καλῶς δὲ πάντα «χεδὸν ἐξηγύμενος ὁ 

ρον ἢ “ὃ ὕςερον ἐν τῷ μεγέθει κτ' θέσιν ὑπάρχον ἡ κίνησις οἰκείως ᾿Αλέξανδρος τινὰ μικρὰ παρεμβέβληκεν ἐπιςάσεως ἄξια... ὁ 
ἀπ᾽ αὐτῷ μεταλαμβάνει, ᾧ ἀπὲ τῆς κινήσεως ὁ χρόνος, ὥσπερ 15 βόντοι. Εὔδημος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Φυσικῶν τάδε γέγραφε" περὶ 

᾿ κ ἃ συνεχές. ἰὰ. ἢ. 168. δὲ χρόνυ τάχα ἄν τις ἀπορήσειε τίνος ἢ ποίας κινήσεως ἀριθμός 

219. ταὐὺν ἄρα ὁ χρόνος ἐξὶ καὶ ᾧ “ὁ πρότερον ἡ ὃ ὕξερον, ὅταν ἐςιν... ἐπειδὴ δὲ ἔδοξε τῷ ̓Αλεξάνδρῳ μὴ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
κων διορίζη) ταῦτα. διορίζ ὦ δέ, ὅταν προσπέσῃ τῇ ψυχῇ τὰ νῦν, ὃ ἔχεν ὁ ὑπὸ τῷ ̓Αριςοτέλυς ἐἀποδιθεὶ ὁ ὁρισμὸς τῷ χρόνω τοῖς εἰρη- 
ἥ ὡς ἀρχὴ τῆς κινήσεως “ὃ δὲ ὡς πέρας" τότε δ ΕΝ μεταξὶ μένοις ὑπὸ τῷ Πλάτωνος περὶ αὐτῷ, φέρε ἢ τύτοις παραβάλλω- 
τῶν νῦν χρόνον εὐθὺς ἐννοῦμεν ἕτερον αὐτῶν ὄντα, πολλάκις δὲ ἢ 20 μεν τὺς λόγυς. «. ἐπειδὴ δὲ ἢ πρός τινα τῶν ἐνταῦθα λεγομέ- 
ἂν νῦν λαμβάνοντες, τῷ Κα παρεληλυθότος ὡς πέρας τῷ δὲ μέλ- νων ὃ πολυμαθέςατος ἐνέςη Ταληνὸς λέγων “ὃν χρόνον δι᾿ ἑαυτῶ 
λοντος ὡς ἀρχήν, ὕνοιαν πάλιν τῦ χρόνυ λαμβάνομεν. τῶ τε προς δηλῶοχ, φέρε ἢ ταύτην τὴν ἕνςασιν προβαλώμεθα. πυρὶ. 
τέρ κα ὴ τῦ ῦ ὑςέρυ. ὅτω ὃ ἃ ἄμεινον εἶμαι ἀκύειν τὸ “ἢ ὡς ὃ αὐὸ ἐ 168 ὁ. 
Εἰ προτέρυ δὲ καὶ ὸ ὑφέρυ τινός" ἥπερ ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐξηγήσατο εἰπὼν τὴν κοινωνίαν τῷ ῦ χρόνι πρὸς τὴν κίνησιν εἰκότως ἐπά- 2195 
ἃ αὐὸ λέγων καὶ ἢ ἣν ὃ νῦν, ἐν προτέρῳ δὲ ἡ τινὶ ὑςέρῳ ὅν, ὥσπερ 25 γει τὴν διαφοράν" ὺ δὴ ἡ ἢὶ κίνησις ὁ ὁ μόνον ἡ προτέρα τῆς μετ᾽ ̓ 
παραγόμενον αὐὸ ἢ ἄλλοτε κατ᾽ ἄλλο γινόμενον τῆς κινήσεως αὐτὴν ἄλλη, ὅπερ κοινὸν ὑπάρχει αὶ ἡ τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ ἢ αἱ ἅμα 
ἐπινοῦντες. ἰά. ἔ, 168 ὁ. σαι διαφέρυσιν ἀλλήλων, αἱ ὺ τῷ εἴδει, εἰ “ὃ Κ' φθείροιτο 

21:9) ὑδὲν δὲ θαυμαςὸν εἰ ὃ ἐἀριθμαήμενον τῆς κινήσεως χρόνον δ᾽ αὔξοιτο ὁ δ᾽ ἀλλοιοῖτο, αἱ δὲ τῷ ὠριθμιῷ μόνον. ἰὰ. ἢ. 170. 
5. ἦναι βυλόμενος ἐν τῷ ὁρισμῷ αὶ “ὃ ἀριθμηὸν εἶπεν ἀλλὰ “ὃν ἀριθ- αἰτίαν τύτυ φησὶ. ἃ ἃ νῦν ἃ αὐὸ εἶναι τῷ ἢ ὑποκειμένῳ" τῦτολιϑ᾽ 
μόν" λέγε 5 ᾧ ὃ ἀριθμύμενον ἀριθμός, ὡς ἢ “ὃ μετριίμενον 80 » σημαίνει ὁ "ὅ ποτε ἦν"" ὡς ἢ ἐπὶ τῷ προτέρυ καὶ ὺ ὑφέρυ ἔλεγεν ̓  
μέτρον. ἰά. ἴν. ὅτι ὃ μέ ποτε ὃν κίνηνίς ἐςι, ὰ δὲ εἶν ἐνι αὐτῷ ἄλλο  ἰὶ κίνησις, 

2Ι92: ἐπειδὴ εἶπεν ἀριθμὸν εἶναι χοήσεως ὃν χρόνον, πολλαχῶς δὲ ὕτω ἢ περὶ τῷ νῦν εἶπεν, ὅτι τῷ Ἡ' ὑποκειμέῳ ἕν τι ἢ ταὐτόν 
δ. ἃ ἀριθμός, ἀπαριθμεῖϑ ποσαχῶς ἡ χὸ ποῖον σημαινόμενον ὁ χρό- ἐςι, τῷ δὲ λόγῳ διάφορον, καθόσον “ὃ ὶ πρότερόν ἐς! “ὃ δ᾽ ὕςε- 

νος ἀριθμός ἐςι κινήσεως. εἰπὼν δὲ διχῶς λέγενχ, ἣν ἀρόμέν; ρον... ἀσάφειαν δὲ μικρὰν ἡ λέξις ἔχειν δοκεῖ τῷ ̓Αριςοτέλως 
τρία σημαινόμενα δοκεῖ λέγειν, ὸ ἀριθμιόμενον ἃ αὶ ὃ ἀριθμηὲν ἢ 35 παρὰ τὴν ἑαυτῶ συνήθειαν ἃ αὐ διαφόρως ἑρμηνεύσαντος, ἢ 
ὦ ἀριθμῶμεν. ἀλλά φαμεν ὅτι τὰ πρότερα δυο καθ᾽ ἑνὸς ση- μᾶλλον ὲ πρότερον διὰ τῷ ἑξῆς σαφηρίσαντος. εἰπὼν δ “ὃ ὃ 
μαινομένυ τέθεικεν, ἀλλὰ ἃ δ, ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ, ἃ ἀριθμώμενον, νῦν “ἃ αὐὸ ὅ ποτε ἦν, ὁ δὲ εἶναι αὐτῷ ἕτερον," εἶτα ἐπαγαγὼν 
ἃ δὲ ἐπὶ τὸ δυνάμει, ὃ ἀριθμητόν. ἢ ἵνα σαφέςερον δείξη τί ὅτι ὃ νῦν “ὃν χρόνον μετρεῖ, καθὸ πρότερον ὼ ὕξερον, βυλόμενος 
λέγει “ὃ ἀριθμιέμενον, ἐπήγαγε “ὃ ὠριθμητόν, αὐὸ “ὃ μετρύμενον σαφηίσαι πῶς ἕτερον τ νῦν, πάλιν ὁ διαιρετοιὸν ὅλον τέθεικεν 

πρᾶγμα. ῬΜΙΙορ. 45.11. 40 εἰπὼν “ὃ δὲ νῦν ἔςι κὶ ὡς “ὁ αὐτό, ἔςι δὲ ὡς καὶ ἃ αὐτό" ἢ αὶ 
2192 ἐπειδὴ δὲ ὑπὸ τῶ χρόνυ μετρεῖον, δικῦμεν (τοσῶνδε 5 λε- ἐν ἄλλῳ ᾧ ἄλλῳ, ἕτερον" (ϑτο δ᾽ ἦν αὐτῷ πρώτῳ ἢ ἊΝ λέ- 
δ γόμεθα ἐτῶν ἐνκι, ἢ τοσῶνδε ἡμερῶν ἡ ἑορτή), διὰ τῦτά τινες γειν) εἶτα πάλιν ἐπήγαγεν “ὃ δέ ποτε ὃν ὃ νῦν ἔςι͵ “ἃ αὐτό" ὅπερ 

μεταγράφυσι τὴν λέξιν, ὡς ὁ᾿Ασπάσιος φησίν, ὅτως “ὁ δὲ χρό. ταὐτόν ἐςι τῷ “ὃ γ5 νῦν “ὃ αὐὸ ὅ ποτε ἦν" ἐκ ὃν δὲ ἀναμφί- 
νος ἐσὶν ἐχ ὁ ἀριθμιίμενος ἀλλ᾽ ᾧ ἀριθμῶμεν" (ἢ. ἀλλὰ δῆλον λέκτον, εἶμαι, ὰ 2 νῦν ταὐὸν Κὶ εἶναι τῷ ὑποκειμένῳ τῷ δὲ λόγῳ 
ὅτι ἡ ὁ χρόνος ὑπὸ τῷ μοναδικῷ ἀριθμῷ μετρεῖ" λέγομεν γδ 45 ἕτερον κῷ “ὃ ἐν ἄλλῳ ᾧ ἄλλῳ ἐεῤβρύμνα πρότερον ᾧ ὕςερον 
ἐαρνθσκου ον τραῖ τος γίνεοχ, κατασκευάζειν πειρῶ) διὰ τῆς πρὸς τὰ σύςοιχα αὐτῷ 

(Οὗ τινὲς μεταγρ... ἀριϑμῦμεν. δῆλον δὲ ὅτι τὸν χρόνον ὙΡΑΙΝΝ ὕπακαὶ ἀκολυθίας... ὅτι δὲ διαφορά τις αὕτη δοκεῖ, ἐκ τῶν σοφιςικῶν 

ἀριθμεῖν κωλύει ὑδέν, οοά. Ρα]. 237. λόγων κατασκενάζει, οἵτινες τὴν διαφορὰν ταύτην ἐπὶ “ὃ ὑποκεί- 
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μενον μεταφέροντες ἄτοπον ἐδόκυν συνώγεν δ ἢ αὐ ὃν ἕτερον γης, δείκνυσιν ὅτι ὅτε ὅτως ἀριθμὸς ὦ ὥσπερ τὰ μόρια τῆς Ὑραμ- 

ἑαυτῷ γίνεοκ,... ὁ ὁ Εὔδημος δὲ τὰ αὐτὰ ὲ περὶ τῷ νῦν ἐν τῷ τρίτῳ μῆς. δέον δὲ εἰπεῖν, ᾧ ἔτι φανερὸν ὅτι ὁδὲ ὶ μέρια τῦ χρόνυ τὰ νῦν, 
τῶν Φυσικῶν φησὶ Ὑραφων ὅτως. ἕν ἐν δὲ τυΐτοις ἐπιςάσεως φησὶν “θδὲ μόριον ὁ χρόνος τῆς κινήσεως," χρόνον λέγων τὰ νῦν. 

ἄξιον εἶναί μὰ δοκεῖ, πῶς “ὃ πρότερον ᾧ ὕςζερον τῷ ὑποκειμζῳ “ὃ ῬΒΙορ. “ Ρ. 16. 

αὐτό φησιν ἐναι. ον Ἰὰ. 15. 5 ἔτι φανερὸν ὅτι δὲ μόριον ὃ νῦν τὸ χρόνυ " ἐδὲ δ ὁ φερό- 2. 

ἡ εἷς Αἰ χρόνος, ὅταν ἕν “ὃ νῦν, πλείω δέ͵ ὅ ὅταν πλείω ᾧ μενον τῆς φορᾶς, ὑδὲ ἡ ςιγμὴ τῆς γραμμῆς. Ὑβεμιΐει. 5.46 δ. 3 

διαφέρονται πλείω. δὲ ᾧ διαφέροντα γίνε τὰ νῦν, ὅταν δ αὶ ὡς : ζητήσας ὃ ᾿Αλέξανδρος πῶς εἶπεν ἀριθμεῖν “ὃ νῦν (ὁ δῆἢ πος 

πρότεριν ἃ δὲ ὡς ὕςερον λαμβάνηζ. ὩΣ ἐλέχθη τῷ αὶ "μεγέθει ὠριθμὸς ὁ ὁ χρόνος ὡς θλο μων ἀλλ᾽ ὡς αριθμεμενος), ἤ ἦτοι φην ἡ ἘΞ 

τὺ κίνησιν βκοληθει τὴ χυήσει δὲ ἐν χρόνον" ὐανΝ τοίνυν ὦ γραφὴ ἐκ ἔςιν “ἀριθμεῖ" ἀλλ᾽ ἀριθμεῖν), ἢ ἣ ἀριθμεῖν Κἃ ἃ τὰ νῦν ἐν. 

τὰς ἀρχὰς τύτων ᾧ οἷον τὰ ποιητικὰ ὺ τὰ γενητριὰ ἀλλήλοις 10 τῇ χιήσει, ἀριθμεῖ δὲ ἐν χρόνον" Ψ' ̓ τὰ νῦν ἡ διαίρεσις τῷ 

ἕπεο. ποιητικὸν δὲ μεγέθος ᾿' ςιγμή, κινήσεως δὲ “ἃ φερόμε-ὀ χρόνυ, ἡ τύτοις ἀριθμῶμεν αὐτόν, ὡς εἶναι “ἃ νῦν ἀριθμωόμενον δὴ 

γον, χρόνα δὲ ὃ νῦν" ὥσπερ τοίνυν μία ςιγμὲὴ ὁ λίθος εἷς, ἄντε ὡὡς ἐν κινήσει, ἀριθμῶν δὲ ὡς πρὸς ἐν χρόνον. ϑίτωρ!. ἢ. 172. ςἔ. 

ἐνθάδε ἄντε ἀλλαχῶ φέρη, τῷ λόγῳ δὲ διαφέρει, ὅτω δὲ Ἐ: ἃ ῬΒΙορ. ἐ 
γῦν... ἃ δὲ ἀριθμέμενον πρότερόν τε ἢ ὕςερον “ὃ νῦν ἐπθι καίτοι ὃ Χρόνος ἀριθμὸς ὑχ ὡς ἀριθμῶν. ἀλλ᾽ ὡς ἀριθμόμε- 

ὥςε ἢ ἐν τύτοις τῷ ΠῚ ὑποκειμένῳ ταὐτὸν “ὃ πρότερον νῦν ἢ “ὃ 16 νος, ἢ ὁ χρόνος πρὸς μοναδικὸν ἀριθμόν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀναδέχεϊ μό-- 

ὕςερον, τῷ λόγῳ δὲ ἕτερα. Ὑβεπιῖοι, ἢ ἀ6. νος “ὃ τῷ ἀριθμῶντος ἰδίωμα," πανταχῶ δὴ ἅμα ἢ τῶν πολλῶν 

ταύτῃ Κὶ ὅν ἕτερον “ὃ πρότερον γῦν τὸ ὑσέρα, “ ὃ δέ ποτε ὄν κινήσεων ἕν ἡὶ ταὐτὸν “ὃ ὠριθμεέμενον, αὐξήσεως, φορᾶς, ἀλλοιώ- 

ἐς." φησὶ “ὃ δ αὐ; ὑτές γ᾽ ὁ ὑποκείμενον. τα τῦτο κατα-Ἤὀ σεως. ἸὙβεμεὶ. ἢ, 46 ὁ. 

σκευάσαι βυλόμενος ἐπήγαγεν, ἀκολυθεῖ γάρ, ὥσπερ ἐλέχθη, εἰπὼν ὅτι ᾧ ἀριθμός ἐςιν ὁ χρόνος ἢ συνεχής, βυλεῦ τὴν Ζῶ ὁ 

τῷ αὶ μεγέθει ἡ κίνησις, ταύτη δὲ ὁ χρόνος, ὡς ἔφαμεν. ῬΆΪΙΟΡ. 20 δοκῶῦσαν ἐν τοῖς εἰρημένοις εἶναι μάχην παραμυθήσαςχ,- ὁ Ὥ. 
ς βιι 13. ἀριθμὸς διωρισμένον ἐςὶ ποσόν, “ἃ δὲ συνεχὲς αὶ διωρισχείσον. εἰν 

εἰπὼν “χρόνος ἃ “5 ὁ τῆς φορᾶς ἀριθμός" δέον ἐπαγαγεῖν ἐφιςάνει καλῶς ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτι ἐλάχιςον ἀριθμὸν τὴν δυάδα. 
ἃ νῦν δὲ ἀριθμὸς τῷ φερομένυ, εἶπε “ὃ νῦν δὲ ὡς “ὃ φερόμενον." εἰπὼν ἢ ἐχὶ τὴν μονάδα, διότι ἡ μονὰς ὄπω ἀριθμός, εἴπερ ἀριθ- 
διὸ ἢ ἀσαφεςέραν τὴν λέξιν ἐποίησε. πῶς δὲ ὃ νῦν ἀριθμός ἐξι μός ἐςι “ὁ ἐκ μονάδων συγκείμενον πλῆθος, ὠσύνθετον δὲ ἡ μονάς, 
τῷ φερομένυ, ἐπήγαγεν “οἷον μονὰς ἐπέ ἰά, ρ. 14. 25 γραμμὴν ὅμως μίαν ἡ χρόνον ἕνα ὡς ἐλαάχιςα κατ᾽ ἀριθμὸν δυ- 

209. ὅτι ἕν φησὶ ὃ φερόμενον “ὃ “ὸ ὑχ ὅ ποτε ὃν (ἡ ὃ ἂν διαλίπα) ναΐμενα λέγει, ἔλαβε. δίαρὶ. ἢ. 172 ὁ. 
1. ἀλλὰ τῷ λόγῳ," τυτέφων ἐ ἐὰν “ὃ μιήμεην ἐν ἧ. ἐὰν δὲ μὴ μένον δοκεῖ ἅὶ λέγειν ὅτι διὰ τῦτο ἀκ ἔχει ὃ χρόνος ὸ ταχὺ καὶ ὃ 22» 

τῷ ὑποκειμένῳ. ῳ δ ὅ ποτε ὃν τύτυ δηλωτικόν), ἀλλὰ ἢ τῷ βραδύ, διότι ἐδὲ ὁ ἀριθμὸς ᾧ ἀριθμῶμεν ἐν χρόνον, τυτέςιν ὁ ἐν ̓' 
λόγῳ, τότε ἢ ἡ κίνησις μία. 1ὰ. Ὁ. 15. τὴ ψυχῇ. αὶ τῦτο δέ φησιν (δὲ δ τὴ ἡμετέρᾳ διανοίᾳ ἔπεῦ τὰ 

299 εἰ αὶ ὅτως εἴη γεγραμμένον ὡς ᾿Αλέξανδρός τε ἡ ̓Ασπά- 80 πράγματα), ἀλλὰ ἐν ἀριθμὸν ᾧ ᾧ ἀριθμῶᾶμεν φησὶ ὃ ἂν ἡἠριθμημένον 
18. σιος γράφυσι “ὃ ἔτι φανερὸν ὅτι ἐδὲν μέρος ὁ χρόνος τῆς κινής ὠριθμόν, ἐξ ὅπερ ᾧ ὁ χρόνος ἐςί, λόγω δὴ τὴν ἠριθμημένν κίνη- 

σεως, ὥσπερ δὲ ἡ ςιγμὴ τῆς γραμμῆς," χρόνον, φασί, λέγει ὃ σιν. ΡΒΙΙορ. ἐ Ρ. 8. 

νῦν, ὃ ὅτε τῆς κινήσεως ὅτε τῷ χρόνυ μόριον" πέρας ἡ) αὐτῶ, “ὃ νῦν, οἶμαι, διαρθροῖ πῶς τότε “ὃ αὐὸ ἔλεγε, ἡ ὅτι ὅτως ὥσπερ 220. 

δὲ πέρας ὦ μέρος" ἐδὲ ῥ᾽ δ σημεῖον μέρος τῆς γραμμῆς, Ὑραμ- ἢ κίνησις τῷ πάλιν ἢ πάλιν, τυτέςι τῷ τὴν αὐτὴν ἦσαν κατ᾽ εἶδος ᾽Σ 
4ε» μῆς ἢ) μέρος γραμμή. ὅτω αὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος. ὁ δὲ ̓ Ασπάζσιος 35 πάλιν γίνεοχ, ᾧ πάλιν... ὅτω δὲ ἡ) οἱ Πυθαγόρειοι τὰ αὐτά πως 

ὁ χρόνος φησὶν ἐκ ἔςι μόριον τῆς κινήσεως, διότι ἀριθμεῖ Κὶ αὐτὴν ἢ τῷ ἀριθμᾷ τῷ πάλιν ἡὶ πάλιν ἔλεγον γίνεῶς, ὀδὲν δὲ ἴσως χεῖ- 
ἃ νῦν, τῦτο δὲ πέρας ἐςὶ τῆς κινήσεως, μέρος δὲ ὅ. πῶς δὲ ρον ἢ τῆς Εὐδήμε ῥήσεως ἐκ τῷ τρίτυ τῶν Φυσικῶν τὰ ἐνταῦθα 
αὶ νῦν πέρας ἂν λέγοιτο κινήσεως; ὧν γ5 ἄλλη ἡ ὑπόςασις, τώτων λεγόμενα παραφραζύσης ὠκύειν. δ πιρὶ. ἔ. 178. 

ἡ τὰ πέρατα ἄλλα. εἰ ὧν διαφέρει χρόνος κινήσεως, ἡ τὰ πέρατα ἀντιμετρεῖῦ γδ ὑπὸ τῶν μετρυμένων τὰ μέτρα. τῷ κ τῶν 20: 
αὐτῶν διοίσει. ἀμείνων ὄν, οἶμαι, ἡ ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων 40 πυρῶν μεδίμνῳ κρίνομεν “ὃ ξύλων μέδιμνον εἰ μὴ μεῖζον αὶ ἔλασ- Ὁ 
φερομένη γράφη, ἥν Πορφύριος ὼ Θεμίςιος εἰδότες φαίνονῦ, σον ἐςίν, ἡ τῇ κοτύλη τῷ οἴνου τὴν χαλκῆν μετρῶμεν κοτύλην. ἢ 

ἔχυσαν ὕτως “ἃ ἔτι φανερὸν ὅτι ὠδὲν μέριον ὃ νῦν τῷ χρόνυ, ἐδὲ τί βαυμασὸν ἐπὶ τῶν συνεχῶν Ἡδτμῶν τῦτο συμβαίνειν, ὁπότε ἢ 
ἡ διαίρεσις τῆς κινήσεως, ὥσπερ ἐδὲ αἱ ςιγμαὶ τῆς γραμμῆς" αἱ αὐὸς ὁ μοναδικὸς ἀριθμὸς τρόπον τινὰ ὑπὸ τῶν ὠριθμυμένων ἀν- 
δὲ γραμμαὶ αἱ δύο τῆς μιᾶς μόρια." γραμμαὶ γδ γραμμῆς δη- ταριθμεῖ" ὥσπερ ἢ) τὰ δέια δέκα ἵππυς φαμέν, ὕτως ἡ τὰς 
λονότι μόρια, ἀλλ᾽ ἀχὶ ςιγμαί. ϑίπιρ!. ἢ, 171. 45 μονάδας. ὙΒεπιΐδε. ἔ, 46 ὁ. 

δείξας ὅτι ὑχ͵ οἷἵόντε ἀριθμὸν εἶναι “ἐν χρόνον, τυτέςι τὰ νῦν διάφορος φέρε ἡ ἡ Ὑραφὴ ἡ ἡ ἐπὶ τῷ τέλει ταύτης τῆς ῥήσεως. ζῶν 
καθ᾽ ἃ ἀριθμεῖῶ ὁ χρόνος, ὥσπερ ᾧ ἡ αὐτὴ ςιγμὴ δὶς λαμβανο- κἂν ὕτως ἔχῃ “ὦ ἐν χρόνον, ἂν ἡ κίνησις, ᾧ τὴν »ένησιν, ἂν ἡ ἢ 

μένη ᾧ ὡς πέρας ἡ ὡς ἀρχή, ἀλλ᾽ ὡς τὰ πέρατα τῆς πεπερασμέ- χρόνος," ὥσπερ ἐν τοῖς πλείοσι φέρε, σαφές ἐςι “ὃ λεγόμενον" 



ΦΥΣΙΚΗ͂Σ ΑἈΚΡΟΛΣΕΏΩΣ, τς 8304 

εἰ δὲ “ὁ “ὃν χρόνον ἂν ἡ κίνησις ᾧ τὴν κίνησιν ὁ χρόνος." φέρε πρὸς τῶτο δὲ περιττεύοι ἂν ὁ δέ σύνδεσμος τῷ “δῆλον δὲ ὅτι." 
Δ ἢ αὕτη ἡ γραφή, ἡ ἀποσκευαζ εἢ αὐτὴν ὁ ̓ Αλέξανδρος, δι᾿ οἱ δὲ μῖ' πάνυ πολλὰ ἀποδίδοον, “ἐν λόγον φασίν, “ἐπεὶ δέ ἐςιν ὁ 
ἀμφοτέρων “ὃ αὐὺ' λέγων σημαίνεν, ὅτι ὁ χρόνος ὑπὸ τῆς κινή- χρόνος μέτρον κινήσεως, ἔςι ᾧ ἠρεμίας μέτρον" (ὁ 7). διό, φασί, 
σεως μετρεῖῷ. καίτοι πῶς “ὃ “ἡ ὁ χρόνος τὴν κίνησιν" σημαίνοι ἢ ἀνείληφε “ὃ “ἐπεὶ δέ ἐςιν;" ἵνα σώση τὴν συνέχειαν, ̓ ἐπειδὴ 

ἂν ὅτι ὺ ὃ χρόνος ὑπὸ τῆς κινήσεως μετρεῖθ: ὦ ἀλλὰ ὁ “ἡ ὃ ἦν χρό- 5 πολλὰ ἣν τὰ μεταξὺ εἰρημέα. ἡ ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτι πρὸς ταῦτα 

νον ἂν ἡ κίνησις εἰπὼν εἰς πίςα τῷ ὅτι ἡ κίνησιρ. ἂν χρόνον "ἢ πάντα ἀποδέδωκε, καὶ ἡ ἔςιν ἡ συνέχεια ὅ' ὅτως. ἰἀ. ῥ. 6. 

τρεῖ, “τ᾿ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐπήγαγεν γοργῶς “ἃ ὁ χρόνος τὴν ὅρα ὅπως ὃ ̓ Αριφοτέλης τὴν κοινωνίαν τῷ χρόνυ τὴν πρὸς ἂν 21 α 

κίνησιν... δυνατὸν δὲ ἢ ν᾿ ἀναλογίαν τῷ τάχυς “ὁ πολὺ ᾧ “δ τόπον ἢ “ἐν ἀριθμὸν πρὸ τῶν ὕςερον αὐτὴν ἐκφηνάντων ἐνόησε... ὡ 
ὀλίγον τῷ χρόνω λαμβάνειν" τῷ γ ταχυτάτῳ πολὺς ἂν εἴη ὁ διό, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, τὰ ἀΐδια ἐκ ἣν ἐν χρόνῳ (δ περάχε 
χρόνος ὁ τῆς μιᾶς ἡμέρας, ὡς ἐξ Ἤλιδος εἰς ̓ Ἐπίδαυρον πολλὴν 10 αὐτῶν ὁ χρόνος “ὃ εἶναι). ἡ εἰ αὶ ( ἀΐδια τὰ αἰώνια λέγει, ὧϊ ὥσπερ ἢ 

ὁδὸν διατρέχειν. ϑίπρ!. ἢ, 178 ὁ. Ε Πλάτων ὠνόμασεν ἐν Τιμαίῳ περὶ παραδείγματος εἰπὼν “ἡ μ' ὗν 
πολλὴν γάρ φαμεν τὴν ὁδόν, ἐὰν ἡ πορεία πολλή, ἢ πολλὴν ζῳν φύσις ἐτύγχανεν ὅσα ἀΐδιος," καλῶς ἂν λέγοι" “ὁ 5 αἰωνιον 

τὴν πορείαν, ἐὰν ἡ ὁδὸς πολλή. ὁμοίως δὲ ἡ τὴν κίνησιν πολλήν, ἐκ ἐν Χρόνῳ, ἐδὲ περιέχεῦ ὑπὸ τῶ χρόνο. εἰ δὲ ἀΐδιον χέγει ὃ 
ἐὼν ὁ χρόνος, ἢ “ὃν χρόνον, ἐὰν ἡ κίνησις. ὙΒεπιδε. ἢ, 47. τὰ πάντα “ὃν χρόνον ὑφεςηκός, ἐκ ἔςιν ἀληθὲς ὅ ὅτι ἐκ ἔς) τῦτο ἐν 

22»  μακροαπόδοτος γενόμενος ὁ λόγος ἀσαψείεῦ ἔσχε τινά. ἡ 5 χρόνῳ, εἰ μόνον ὅτως ὑποτεθείη ὡς ἐν χρόνῳ “ὃ εἶναι ἔχειν. ϑἰπιρὶ. 
32. δὲ ὠπόδοσις τῷ “ἐπεὶ δέ ἐςιν ὁ χρόνος μέτρον πρρίος ὁ τὸ κι 4174 2. 

νεῖοὶ, “τῶτο ἐςὶ “ὃ ἐν χρόνῳ εἶ εἶναι, ἡ τῇ χνήσει ὃ τοῖς ἄλλοις, “ὃ ἃ δὲ λέγειν ἐ ἐν χρόνῳ εἶναι, ἐπειδὴ τότε ἐ ἐν ὅτε ὁ χρόνος 2219 

μετρεϊος αὐτῶν “ὃ εἶναι ὑπὸ τῷ χρόνυ." ὃ δὲ καί σύνδεσμος ἐν ἐςίν, ᾧ “ὃ ἐν κσήσει εἶναι ἐπειδὴ τότε ἐςὶν ὅτε κίνησις ἐξίν, ἐδὲν 25: 

τῷ “ὁ τῦτό ἐς ιν" ὐκ ἔςιν, οἶμαι, περιττός, ὡς ̓ Αλέξανδρος ἐνό- διαφέρει τῷ λέγειν ᾧ “ὃν ἀρανὸν ἐν κέγχρῳ εἶναι, ἐπειδὴ τότε ἐςὶν 

μισε, πρὸς τὰ προσεχῶς εἰρημένα συμπλέκων. ἴσως δέ, ὡς ὦ 20 ὅτε ᾧ ἡ κέγχρος ἐςίν. ἀλλὰ “ὃ καὶ ἅμα εἶναι πολλοῖς συμβέβη- 
᾿Αλέξανδρος ἐγκρίνει, ἡ ἀπόδοσις ἀπὸ τὸ “δῆλον ὅτι ἢ τοῖς ἄλ- κεν, “ὃ δὲ εἶναι θάτερον ἐν θατέρῳ “ὃ περιέχεθχ, ἐςὶν ὑπὸ τὸ ἑτέρυ 
λοις τῦτο ἐςί, τὸ τοῖς ἄλλοις μτ' τῆς κινήσεως ἀντὶ τὸ πᾶσ “ὃ ἕτερον. ὙΒεπιΐει. (, 47. " 

εἰλημμένα" διὰ δ μέσης τῆς κινήσεως κατασκευάζει ὅτι πᾶσι ἀσφαλῶς “ὁ "μᾶλλον" προσέθηκε τῷ “φθορᾶς 5 αἴτιος καθ᾽ 2215 

τῦτό ἐςι “ἃ ἐν χρόνῳ εἶναι, “ἃ μετρεϊονς αὐτῶν “ὁ εἶναι ὑπὸ τὸ αὐτόν," καὶ διότι ὑδὲ τῷ πάσχειν αἴτιος ὁ χρόνος αὐτῷ δοκεῖ ὡπλῶς 

χρόνυ... ἰδὲὰ νῦν, ὡς οἶμαι, ὁ ̓ Αριςοτέλης σαφῶς παραδέδωκε 25 τε ἢ καθ᾽ αὐὸν εἶναι, ἀλλὰ “Ὁ τοσῶτον καθ᾽ ὅσον τοῖς ἐν χρόνῳ 

πῶς μέτρον κινήσεως ὁ χρόνος, ὅτι ὡς »ἱλ τὴν τῷ εἶναι παράτασιν ὦσι πᾶσι “ὃ πάσχειν ὑπάρχει. δῆλον δὲ ᾧ ὅτι ὦ μόνον φθορᾶς 

αὐτῆς, καθ᾽ ἣν μάλιςα ἢ ὑφέςηκεν" ἐπὶ ἡ τῆς κινήσεως, ὡς ἀλλὰ ἢ γενέσεως ἡ ἐκφάνσεως αἴτιος ἐδόκει τῷ εἰπόντι “ἅπανθ᾽ 

φησιν ᾿Αλέξανδρος, ταὐὲν “ὃ εἶναι ᾧ ὃ κινήσει εἶναι, ὥσπερ ἡ ὃ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος φύει τ᾽ ἄδηλα ἢ φανέντα κρύπτεϊ)." 
περὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῷ γίνεονς “ὃ εἶναι ἐχόντων. ἡ διὰ τῦτο ἢ ἰ μόνης λήθης ἀλλὰ ᾧ μαθήσεως" ὃ γδ χρόνος τί μ᾽ εἰδέναι 

ταὐτόν ἐςι “ὃ μετρεῖν τὴν κίνησιν ἢ “ὃ εἶναι τῆς κινήσεως. δῆλον 30 ποιεῖ, λέγοντος ἐςὶν ἀκιύίειν ἐκείνυ. ὁ δὲ ἸΣιμωνίδης “ὃ σοφώτατον 

δὲ ὅτι ἄλλο ἐςὶ τῶτο ὃ εἶναι παρ᾽ ἐκεῖνο “ἃ συνήθως ὑπὸ τῦ Περι- τῷ χρόνῳ περιῆψε" τύτῳ γ) ἔφη πάντας πάντα εὑρίσκειν καὶ ὃ μαν- 
πάτυ λεγόμενον ἢ “ὃ εἶδος σημαῖνον. ϑ81πηρ|. ἢ. 178 ὃ. θάνειν. Ἑνηνὸς δὲ ἐξ ἀμφοῖν πεποίηκε “ἦν σοφωτατόν τε ὁ ἀμα- 

ἐπειδὴ δέ ἐςιν ἡ κίνησις ἐν χρόνῳ τῷ κατα μετρεϊοι, “ὃ εἶναι θέςατον χρόνον. ᾧ αὐὸς δὲ ̓ Αριςοτέλης ἔλεγεν ἐν τῷ τρίτῳ βι- 
αὐτῆς ὑπὸ τῷ χρόνυ (ὁ γδ ἄλλο “ὃ εἶναι τῆς κινήσεως ἢ ὃ γίγνεαχ, βλίῳ τὴν κίνησιν διττήν, τὴν Κὶ ἀπὸ εἴδυς εἰς ςέρησιν τὴν δὲ ἀπὸ 

ᾧ συμπαρεκτείνεἢ ὁ χρόνος ᾧ ὃ καταμετρεῖ), δῆλον ὅτι ἢ τοῖς 35 ςερήσεως ἐς εἶδος. δίπιρ!. Ε 175. 
ἄλλοις “ὃ εἶναι ἐν χρόνῳ ἐςὶ “ὃ καταμετρεῖοκ, αὐτῶν “ὃ εἶναι ὑπὸ "δ ἡ ἀεὶ ὄντα" προσέδηρα, διότι ἡ ὕπαρξις ἐςὶν αὐτῶν ἩΡΩ 

τῷ χρόνυ. “ὃ ἡ) ἐν χρόνῳ διττόν ἐςιν. ὙΒεπιίδι. α. 47. παρισυμόη τῷ χρόνῳ, αἱ ἱ μώτοι κινήσεις αὐτῶν ἡ αἱ μεταβολαὶ ἡ 
ὃν σκοπὸν τῶν προκειμένων ἄλλοι ἄλλον ἀφορίζωσι, ᾧ ὁ ἐν χρόνῳ τῷ ἑκάςης αὐτῶν εἶναι πλείω λαβεῖν. τί ἦν ἡ ἀΐδιος 

Α ̓Αλέξανδρός φησιν ὅτι πρόκειἢ αὐτῷ δεῖξαι ὅπως λέγεῦ τὴν κίνησις (δειχθήσεῦ 73 ἀΐδιος ἡ κυκλοφορία), ρα ἐν χρόνῳ ἐςὶν ἣ 
κίνησιν ὁ χρόνος μετρεῖν ᾧ ὅπως ὅλως ἐν χρόνῳ λέγε) εἶναι ἡ κίνη- 40 ὅ ; εἰ Κ᾿ δ μὴ ἐν χρόνῳ, αὶ πάσης κινήσεως ἀριθμὸς ὁ χρόνος, εἰ δὲ 

σις, ἢ ὡπλῶς τὰ ἄλλα πάντα πῶς λέγον εἶναι ἐν χρόνῳ. ἄλλοι ἐν χρόνῳ, πῶς ἐν χρόνῳ τῦτο ὃ μὴ ὑπερβάλλει χρόνος , ἢ ὅτι ἀεὶ 

δέ φασι σκοπὸν εἶναι τῶν προκειμένων δεῖξαι ὅτι καὶ μόνον τὴν ἄλλη ἢ ἄλλη ᾧ ὑδέ ποτε κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ αὐτή, διὰ τῦτο ἴπ τῆς 
κίνησιν μετρεῖ ὁ χρόνος ἀλλὰ ὺ ἠρεμίαν. . Ῥαῖορ. ί Ρ. ἢ, λαμβανομένης πλείονα χρόνον λαβεῖν. ὁ δὲ Θεμίοιος κὰν μὴ περιτ- 

2216 περιττεύειν φασὶ δὲν καί ( σύνδεσμον- εἶναι ἢ τὴν ἀπόδοσιν μ᾽ φησὶ τῆς κινήσεως ὁ χρόνος, μηϑὲ Ψ' ὅτως αὐτὴν περιέχη, ἀλλ 

τῆς συντάξεως ὅτως" ἐπεὶ δέ ἐ ὯΝ ὃ χρόνος μέτρον κινήσεως ἢ 45 ὅτι γε ἀλλήλοις συνήρμοςαι συμπαρεκτενέ,ενᾳ κα ὶὶ συνετεροιόμενα, 

τῷ κινεῖοχ, “ἔςι τῇ κινήσει “ὃ ἐν χρόνῳ εἶναι “ὃ μετρεϊος τῷ χρέψῳ ᾧ δεῖ ἀλλήλων, διὰ τῶτο ἔςιν ἡ κίνησις ἐν χρόνῳ. ἰὰ, Ε.175 δ." 

ἢ αὐτὴν ἢ ὃ εἶναι αὐτῆς." οἱ δὲ ἀποδίδοον, “ἐν λόγον φασὶν ἐν πῶς ὧν ἡ κίνησις ἐν χρόνῳ, καίτοι δέδεικἢ ἀΐδιος ᾧ δειχθής- 
τῷ χρόνῳ " “δῆλον ὅτι αὶ τοῖς ἄλλοις τῦτό ἐςι “ὁ ἐν χρόνῳ εἶναι... σεῦ; ἢ ὅτι ἀεὶ ἄλλη ᾧ ἄλλη ἡ ἐδέ ποτε κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ αὐτή; 



392 ΕΙΣ ΤΟ Δ ΤΗΣ 

ἀλλὰ συμπάρεισιν ὺ συνετεροίῦῃ τῷ Χρόνῳ. μᾶλλον δὲ ὁ χρό- “δυναίμει" φησὶν ἀντὶ τῷ κατ᾽ ἐπίνοιαν. διὰ τῦτο ἢ ἡ διαί- ΣΖ2ο 
νος ταύτη, ἢ δέ ἀλλήλων πρὸς τὴν ὕπαρξιν. ὥςε εἰ ἢ μὴ ρεσις τῷ χρόνυ κατ᾽ ἐπίνοιαν" καὶ δ δυνάμει διαιρεῖ ἃ ὃν χρόνον αὶ ἴ- 
περιττεύει τῆς κυήσεως ὁ χρόνος, μηδὲ ὅτως αὐτὴν περιέχει, ἀλλ: νῦν, ἐπεὶ ὼ ἐνεργείᾳ διεῖλεν ἄν, νῦν δὲ εἷς ἡ συνεχής ἐςιν ὃ χρό- 

ὅτι γε ἀλλήλοις συνήρμος αι, διὰ τῦτό ἐςιν ἡ κίνησις ἐν τᾷ χρόνῳ. νος, ἐπινοίᾳ μόνον τ διαιρεὸν ἔχων... ἴχει δὲ ἡ λέξις ἕν τισι ἢ 
ἐπειδὴ δέ ἐξιν ὁ χρόνος μέτρον κινήσεως, ἔςαι ἡ ἠρεμίας μέτρον" 5 ὕτως “ἦ Κὶ ἕν, ταύτη ἀεὶ μία ἡ ςιγμή," τυτέςι καθὸ ἦν ἐξι “ὃ 

.:: 

σέρησις δ ἡ ἡἠρεμία κινήσεως, τοῖς δὲ αὐτοῖς κρίνομεν τάς τε σμμῖν Π] ̓  μέρ τῷ ὑποκειμένῳ ἀλλὰ αὶ τῷ λόγῳ, ταύτῃ μία 
ἕξεις ἡὶ τὰς ςερήσεις. ὙΒεπιΐει. ἢ, 47. ὅσα ἡ ςιγμὴ συνέχεια, ηίνεῦ τῆς Ὑραμμῆς, τῇ νοήσει δὲ διαιρόν- 

ὁ κὶ Αὶ ̓Αλέξανδρος ἀριθμὸν τῆς ἠρεμίας ἣν χρόνον φησίν, ὅτι των ἀεὶ ἄλλη ἡ ἄλλη, τυτέςι ταύτην τὴν μὰν σιγμὴν ἄλλην καὶ ὃ 
δ τυμβίβραι τῇ κινήσει ἡ φέρησις τῆς κινήσεως, ἧς καθ᾽ αὐὸ ἀρ. ἄλλην ποιῶμεν τῷ λόγῳ, τῇ νοήσει διαιρῶντες τὴν γραμμήν. 
μός ἐςιν ὁ χρόνος" ὁ δὲ Θεμίσιος τῷ κίνησιν ἄλλην  μετρέῶ" ἡ 10 ΡΒΙΟρ. ἐ Ρ. 12. 

᾿ νὺξ μέτρον ἃ δ καθ᾽ αὐτὴν τῆς τὸ ἡλίν φορᾶς τῆς ὑπὸ γῆν, καθὸ ἃ τὴν αὐτὴν σαν σιγμὴν Ψ ὲ ὃ ὑποκείμενον λαμβένο- τε. 

Φ' συμβεβιρὸς δὲ αὶ τῆς τῶν ζῴων ἠρεμίας. λέγοιτο δ᾽ ἂν με ὡς διαιρᾶσαν τῷ λόγῳ ᾧ τῇ νοήσει ἃ μῆκος, ὃ τὸ αὶ ἢ πέρας 1: 
ΕἶΝα ὴ ἄλλως. δίωρί. 4.175 ὁ. τὸ δὲ ἀρχὴν γνομένην, πλείας αὐτὴν ποιῶμεν τῷ λόγῳ τὴν 

22. 2 

ὑαθῃ: ὅτι ἫΝ πολλὰ τῶν βιβκων ὁ ἐκ ἔχει ὃ “«ᾧ συμβεβη- αὐτὴν ἦσαν κῷ “ὃ ὑποκείμενον (ἄλλος γδ λόγος τῆς ὡς πέρατος, 
κός," ᾿Αλέξανδρος αὐτὸ αὐτῷ ὃ μέμνηϑ. Ῥιμορ. ἐν.9. «ἢ ἄλλος τῆς ὡς ἀρχῆς λαμβανομένης)" καθόσον δὲ ὡς μίαν 

“ὁ δὲ “ὦ κινήσεως ἡ ἠρεμίας μέτρον ἐς" ᾧ ᾧ δᾶ προσυ- αὐτὴν καὶ τῷ ὑπο έσῳ μόνον ἀλλὼ ἢ τῷ λόγῳ λαμβάνομεν ὡς 
ΖΣ νακῶσαι “ἃ μόνων, ὡς ἤδη ῥεθεγ μένον: εἰ δὲ τύτων μόνων, συνέχυσαν τ Ὑραμμήν, Ψ δὴ τῶτο πάντῃ μία γίνεῦ, ἀντέγο 

δῆλον ὅτι ἀληθές ἐςιν ὅτι “ὃ μήτε κινύμενον μήτε ἠρεμῶν ὁ μετρεῖ κα “Ψ' ἃ ὑποκείμενον μόνον, ὅπερ ἢ τῇ διαιρύση ὑπῆρχεν, ἀλλὰ καὶ ὃ 
ὑπὸ τῦ χρόνυ. δίαιρ!., 4.176 ὃ. «οἴ. ἘΠΠσρ. ἐν. 10. Ψ ὃν λόγον. δυναῦ δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ὃ “τῇ νοήσει" μὴ 

ῊΣ 

2218 
31. 

2226 
40. 

22ς 

δείκνυσι νῦν ὅτι ὅτε τὰ ὁ πάντῃ μὴ ὄντα ἐν χρόνῳ ἔςιν, ὅτε Ὁ πρὸς τὴν διαίρεσιν συνταίττενχ, ἀλλὰ πρὸς ἃ “ἄλλη"" τῇ ὃ 
25. τὰ ἀἰδίως ὄντα, ἐδὲ ὅλως ὧν ὑπερβάλλει χρόνος, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα νοήσει ἄλλη ἡ ἄλλη γίνεῦ ἡ διαιρῦσα ςιγμή" καὶ ἢ) δὴ τῷ ὑποκει- 

μόνα ὧν ἐςὶ γένεσις ᾧ φθορά. ϑίπιρ!. ἢ, 176 ὁ. μένῳ. ϑίμρ!. ἢ 177. 
τῶν δὲ μὴ ὄντων ὅσα Κα περιέχει ὁ χρόνος, ταῦτα ἐν χρόνῳ. καθάπερ ἐπὶ τῶν μαθηματικῶν γραμμῶν ἡ ςιγμή, 

περιέχει δὲ ἢ ὁ παρελθὼν ἣ ὁ μέλλων ἢ ᾧ ἀμφότεροι. ἃ Κὦ ὃν ὁ διαιρῦσαν αὐτὴν λαμβάνοιμεν, ἄλλη ἢ ἄλλη Ν᾿ λόγῳ 
παρελθών, ταῦτ᾽ ἦν, οἷον Ὅμηρος, ἃ δὲ ὁ μέλλων, ταῦτ᾽ ἔςαι, 25 νοήσει, ,Ἶ δὲ ὡς συνέχυσαν, μίαν ἢ τὴν αὐτήν, ὅτως δὴ κα 

οἷον ἔκλειψις" ἃ δὲ ἄμφω, ταῦτα ἢ, ἦν ἡ ἔςαι, οἷον ὁ πόλεμος νῦν τῷ Κα ὑποκειμώῳ πάντως ἕν, τῷ λόγῳ δὲ ἕν ἡ ὑχ 
ὁ Περσικός. ὅσα δὲ μὴ περιέχει, ταῦτα δὲ ὕτε ἦν ὅτε ἔςαι. ὙΒεπιίδι. ἔ, 47 ὁ. 
ὙΒοπιῖβι. ἢ. 47 ὃ. ἐφεξῆς περί τε τῷ ποτέ ἐπιρρήματος ἢ τῶν ἄλλων ὅσα τα 

περὶ τῷ νῦν, καθὸ μάλιςα δοκεῖ εἶναι Χρόνος, εἰπεῖν προ. νικαΐ ἐςι πειράσεδ διδάσκειν. ἅμα δὲ ἡ τὰ πρὸς ὃ νῦν ν» ἔχοντα ̓ ᾿ 

τίθεῦ, τῷ τε «κυρίως, ἢ τῷ ἐν πλάτει χέγομένα. ᾧ πρῶτον περὶ 30 τὴν έσιν ἐιαρῦρας. πρὸς δὲ τύτοις ἵνα δείξη δι᾽ αὐτῷ ὅτι ὀδεὶς 
τὸ κυρίως, περὶ δ᾽ ἡ πρότερον εἴρηκεν... ὁ ̓ Αλέξανδρος τὴν χρόνος λαμβάνεῦ ἄπειρος. δ πιρὶ. 177 ὁ. 
συνέχειαν δηλϑοὶ, νομίζει ἕως τῦ εευνέχε, δ “ἦν χρόνον “ἐν παρελ.- ὅτι δὲ ἡ κίνησις ἀεί ἐςιν, ἐν τῷ η΄ ταύτης τῆς πραγματείας 221 
θόντα ἢ ἐσόμενον," τὰ δ᾽ ἐντεῦθεν περὶ τῆς διαιρέσεως ἀκύΐει, πειρδῆ Α δεικνύναι, πᾶν δὲ μᾶλλον δείκνυσιν ἢ τῦτο, ὡς ἐν ταῖς Ὁ 
διότι τῷ (' ἀρχὴν τῶ δὲ τελευτὴν εἶπε “ὃ νῦν. ὑχ ὅτω μέντοι ὧσ- σχολαῖς ἐκείνυ τὸ βιβλίν ἐδείξαμεν. ῬΆΙορ. ἐ ρ. 14. 
περ ἐπὶ τῆς ςιγμῆς ὑπθίνιον συνέχει" “ἃ δ νῦν τὸ χρόνω ῥθουσὸς 35 ὁ καὶ ̓Ἀβευτέλης ὡς ἐπὶ μόνυ τῷ παρεληλυθότος ἂ ἄρτι λε- 22 
ἐχ ὑπομένει. διαφόρυ δὲ ὅσης τῆς γραφῆς, ἢ τῆς Κα ἐχύσης “ὦ γόμενον ἔπίες ὡς ὺ ἃ παράδειγμα δηλοῖ, ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος κα ὼ ὶ 12 

ὅρος χρόνυ," τῆς δὲ κ, πέρας χρόνω, ἀμφοῖν αὶ ἡ ἡ αὐτὴ ἔννοια ᾿Ασπάσιος ἢ ἐπὶ τῷ μέλλοντος λέγεολαί φασιν" πότε γὃ ἥξει 
ὡὼν προελθὼν ἂν κοινὸν ὅρον πέρας ἀμφοῖν καλεῖ ἢ ἑνότητα), ἐρωτηθέντες, λέγομεν ἄρτι, ἐὰν εὐθὺς μέλλη ἀφικνέοχ, ὅτω 
οἰκειότερος δὲ ὁ ὅρος, διότι συνεχῆ λέγομεν ἐκεῖνα τὰ πρὸς κοινὸν δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ὠδὲν διοίσει “ὁ ἄρτι τῷ ἤδη, εἰ μὴ κ᾿ ὃ 
ὅρον συνάπτοντα. ἢ ὁ ̓ Αλέξανδρος “ὃ “διαιρεῖ δὲ δυνάμει" ἀκύει 40 ὄνομα μόνον... ἀλλ᾽ ἐδὲ τῷ νῦν ταῦτα διοίσει, φησὶν ᾿Αλέξαν- 
πρὸς “ὃ προειρημένον, ὅτι ὀχ ὡς ἐπὶ ςιγμῆς μενύσης φανερόν, ρος, τό τε ἤδη ἢ “ὃ ἄρτι, τῷ λεγομώυ ἐπὶ τὸ χρένυ ᾧ ἐν πλάτει, 
ἀλλὰ δυνάμει διαιρεῖ “ὃ νῦν. ἢ ἔχει λόγον ὅτως ἡ ἑρμηνεία. ὃ ἐγγύς ἐςι τῦ κυρίως λεγομώνυ νῦν" διὸ ᾧ αὐὸ ὅτως ὠνόμαςαι, 
ϑίωρ!. [.177. ὥςε, φησί, “ὃ νῦν “ὃ ἐν πλάτει λεγόμενον ᾧ “ὃ ἤδη ἡ ὃ ἄρτι τῷ 

ὸ ὃ συνέχει ἐν χρόνον Ων τονλλυδνς ἢ ὺ ὃν ἐσόμενον" αὐτῷ χρόνυ δηλωτικά. ὁ δὲ ᾿Ασπάσιος “ὃ νῦν σφοδρότητα τῷ 
11: συνάπτυσι γδ πρὸς κοινὸν τῶτον ὅρον ἀμφότεροι. ἡ αὖθις διαιρεῖ, (5 ἐγγὺς εἶναι δηλῶν φησίν. μήποτε δὲ ὃ ἃ νῦν “ὃ ἐν πλάτει, ἅτε 

καθάπερ ἢ “ὃ σημεῖον τὴν γραμμήν. διαφέρει δέ, ὅτι “ὃ αὶ σημεῖον ἐγγὺς ὃν τῦ κυρίως νῦν, ταύτης ἔτυχε τῆς ἐπωνυμίας" “ἃ δὲ ἤδη 

ὑπομένει, ὃ δὲ νῦν ὕ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἄλλο ἡ ἄλλο, ὶ ὃ (ῷ ἐνεργείᾳ διαι-ὀ μ᾽ τῷ ἐγγὺς ἡ συμπερασματιοὸν ἔχει τι σημαινόμενον, κἂν ἐπὶ 
ρεϊ τὴν γραμμήν, “ὃ δὲ δυνώμει “ὃν χρόνον. ὙΒεμπιῖεὶ, ἔ, 47 δ. τῷ μέλλοντος λέγη χρόνυ" “ὃ δὲ ἄρτι “ὃ νεωςὶ δηλῶν φαίνεῦ. ὃ 
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τάχα Κὶ αὶ ἐπὶ τῷ μέλλοντος λέγοιτο “ὃ ἄρτι, ἡ δὲ πολλὴ συνήθεια ᾧ καθ᾽ αὐὴ κιυμένων, τῶν δὰ δυνάμει ἐν τόπῳ, ὥσπερ τὰ μέρη 
ἐπὶ τὸ παρεληλυθότος ἰδ προσχέχρηϑ. ϑίπιρ!. ἢ. 178. τῷ ὅχυ ἔχει, τύτων ὺ κινητῶν δυνάμει ὃ ὄντων. ϑδπιρὶ. (. 179 ὁ. 

Ξ8: ἃ ἐξαίφνης λέγε ἡ Καὶ ἐπὶ τῶν ἀπροσδοκήτως γινομένων, ἐνίς ἢ πρὸε᾿ τὸν λόγον τῶτον ὁ Βοηθὸς λέγων μηδὲν κωλύειν 223 
15. χργεῦ δὲ μάλιςα ἐπὶ τῶν ἐν ἐλγῳ χρόνῳ ᾧ διὰ σμικρότητα χε- “ὃ ἀριθμηὺν. εἶναι ὺ δίχα τῷ ἀριθμᾶντος, ὧι ὥσπερ ὶὶ ὃ αἰϑηγὸν δίχα ὅ"- 

δὸν ἀναιϑήτως ἐξιςαμένων. ὙΒεπιῖει. ἔ. 47 ὃ. τ καὶ τῷ αἰολανομένυ. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος καὶ ὼ τὴν ἔνξασιν διὰ πλειόνων 
ζητεῖ ὁ ΑΜ αὐδρῖς πῶς ἀναίώϑητον “ἐν χρόνον λέγει διὰ μι- τέθεικε ἢ τὴ λύσιν ἐπήγαγεν, ἀκολυθῶν τῷ ᾿Αριςοτέζχει. .. 

κρότητα, καίτοι ἐν τοῖς περὶ Αἰϑήσεως καὶ μὴ Αἰϑ)ητῶν (ε. 6 εἰ 7) λύων δὴ τὴν ἀπορίαν φησίν, ἣ ἐκ ἀριθμηὲν ἵξαι, ἀλλὰ ὃ αὶ ᾿ ᾧ 

μηδένα χρόνον βυλόμενος ἀναία)ητον εἶναι τῇ ἑαυτῶ φύσει. μήποτε δυμβήβηαν ἀριθμητῷ Ὑίνεοχ, ἐπὶ, οἷον ἵπποι ἢ ΜΆ ξηι ἐν 

ὅν, φησίν, ἐπειδὴ ὁ αἰοπὲς κα ὴὶ ἀναίο)ητος χρόνος τῷ αἰδ)ητῷ καὶ ἢ μὴ ταύτην δὲ τὴν λύσιν συντόμως ὁ ̓ Αριςοτέλης παραδέδωκε διὰ 
αἰδ)γητῷ πάθει κρίνα, ὅ' ὅταν ̓  τονς ἡϑυμένν ἀντίον μὴ δυνηθῶ- 10 τὸ “ἀλλ᾽ ἢ τῶτο ὅ ποτέ ἐςιν ὁ χρόνος" ὃ δὲ ὑποκείμενον τῷ 

μεν ἔχειν διὰ ταχύτητα Κ' ἅ τῆς ἐκείνυ κινήσεως ὀλιγότητα δὲ τῦ χρόνῳ ἥτοι τῷ ἀριθμητῷ ὑδὲν κωλυέι εἶναι ἡ μὴ ὅσης ψυχῆς, εἰ 

χρόνω ἐν ᾧ ἐγένετο ἢ ἐκινήθη, τότε ἐπ᾽ ἐκείνω ἀναίο)ητος ὁ χρόνος ὅλως οἷόν τε κίνησιν χωρὶς ψυχῆς εἶναι, Χρόνος δὲ ὑκ ἔςαι... 
εἴη ἂν ὅτως, ἐχ ἁπλῶς ἀναίδγητος. .. ἕν τισι δὲ τῶν ἀντιγρώ- πάνυ δὲ ἀκριβῶς προσέθηκε ὃ “εἰ ἐνδέχεῦ κίνησιν εἶναι ἄνευ ψυ- 
ᾧων “διὰ σμικρότητα" γέγραπἢ), ᾧ σημαίνοι ἂν κινηθέ. ϑὶπιρί. χῆς"" ὅσον Κ' ὃ ἐπὶ τῇ Φ' τὰ πρός τι ἀντιθέσει ᾧ, ἀναιρεθείσης 
8.178. ζητεῖ ὁ ἫΝ .. ἀναίϑχητος. εοἀ. Ρα]. 237. 45 τῷ λόγῳ τῆς ψυχῆς, κἂν μὴ ὴ χρόνον ἀλλὰ κίνησίν γε ἐδὲν κωλύει 

τ εἰκότως οἱ ἃ φεφυτάτεν οἱ δὲ ἀμαθέσατον λέγωσιν εἶ εἶναι “ἐν εἶναι. εἰ μώτοι μὴ δύναῦ κίνησις ἄνευ ψυχῆς εἶναι, ὁ μόνον ὁ 
Ὁ χρόνον" Σιμωνίδης ᾿ δ σοφώτατον, ὅτι γίνονῦ ἐ ) ἐπιςήμονες ὑπὸ χρόνος ἀλλὰ ἢ ἡ κίνγις ἀναιρεθήσεῦ ψυχῆς μὴ ὅσης" εἰ δ ἡ 

χρόνυ, ἸΠάρων δὲ ὁ Ἰπυθαγόρειος ἀμαθέςατον, ὅτι ἐπιλανθάνον) κυκλοφορία, ἐξ ἧς ᾧ αἱ ἄλλαι κινήσεις ἡ μεταβολαὶ ἃ εἶναι ἔχυ- 
ὑπὸ χρόνυ. ὅτος δ᾽ ἔοικεν εἶναι ὃ ᾧ Εὔδημος ἀνωνύμως ἐμνήϑη, σιν, ὑπὸ νῦν ἢ κατ᾽ ὄρεξιν ἐςίν, ὡς ὁμολογεῖ ἡ ̓Αλέξανδρος, 

λέγων ἐν Ὀλυμπίᾳ ΣΞιμωνίδυ “ἐν χρόνον ἐπαινῶῦντος ὡς σοφώτα- 20 ἀναιρυμένης ψυχῆς ἀναιροῖτο ἂν πᾶσα κίνησις... ᾧ ὅρα πῶς 
τον, εἴπερ ἐν αὐτῷ αἱ μαθήσεις γίνον) ᾧ αἱ ἀναμνήσεις, παρόντα κἀνταῦθα ὃ ̓ Αριςοτέλης σύμφωνα γέγραφε τῷ σφετέρῳ καθη- 

τινὰ τῶν σοφῶν εἰπεῖν, τί δὲ ὦ ΣΣιμωνίδη; ἐκ ἐπὶ λανθανόμεθα γεμόνι, εἰπὼν “εἰ ἐνδέχε κίνησιν εἶναι ἄνευ ψυχῆς," τυτέςιν ἄνευ 
μότοι ἐν τῷ χρόνῳ; ᾧ μήποτε ᾧ παρὰ ̓ Αριςοτέλει ἐν τῷ “ὁ δὲ τῷ κινῶντος, ἐκείνῳ λέγοντι ὅτι τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεϊἢ πηγὴ ἢ 

Πυθαγόρειος παρων" “ἃ παρων ἐκ εἶναι ὄνομα κύριον ἀλλὰ με- ἀρχὴ κινήσεώς ἐςιν ἡ ψνχή, ᾧ ὅτι ἐξ ἀρχῆς ταύτης πᾶν “ὃ γινό- 
τοχήν. ϑίπιρ!. ἢ, 178 δ. ὑπὸ χρόνυ. ὅτος δ᾽ ἐνίκα δ αὶ 25 μενον γίνε. ἰά. , 180. 
Εὐδ. εοἀ. Ρα]. 227. καίτοι, φησί γε ὲ Βοηθός, δὲν κωλύει ἂν ἀριϑμὸν εἶναι ἢ 

Σιμωνίδης ἐ' δ σοφώτατον (λέγει εἶναι “ὃν χρόνον, ὅ ὅτι γί- δίχα τῷ ἀριθμῶντος, ὥσπερ παι “ ὃ αἰοὐηὲν κα ἡ δίχα τῷ αἰδϑανο- 

νον ἐπιςήμονες ὑπὸ χρόνυ, Παρῶν δὲ ὠμαθέςατον, ὅτι ἢ ἐπι- μόν. σφάλλεῦ δέ" ἅμα ἢ τὰ πρός τι, ἢ τὰ δυνάμει πρὸς τὰ 
λανθάνον ὑπὸ χρόνυ. ὙΒεπιΐδι. ἢ, 47 ὁ. δυνάμει, ὥξε εἰ μὴ ὃ ἐριθμητοιόν, ἐδὲ “ὃ ἀριθμητόν... μᾶλ- 

Πάρων δέ φησιν ὁ Ἠυθαγόρειος κτλ. ῬΒΙορ. ἐ Ρ.18. 380 λον δὲ ἐδὲ κίνησιν εἶναι δυνατὸν ἄνευ ψυχῆς" ἀρχὴ β Α' ὃ πάσης 

πες εἰπὼν πρὸ ὀλίγυ ὅτι πάντα ἐν χρόνῳ ἢ γίνε ἢ φθείρεϊ), νῦν κινήσεως ἡ κυκλοφορία" ὑπὸ 25 ταύτης ἀλλοιῦἢ τὰ πάθη τὰ σω- 
τῶτο δεῖξαι προτίθεῦ καθολικωτέραν ποιήμενος τὴν ἀπόδειξιν, ὅτι ματικά, ᾧ αὔξει ᾧὶ φθίνει, αὕτη δὲ ὑπὸ νῇ ᾧ κατ᾽ ὄρεξιν. ἢ 
πᾶσα μεταβολὴ καὶ ἢ πᾶσα κίνησις ἐν χρόνῳ γίνε. δῖπρ!. .170. τῶν ζῴων δὲ ἡ κίνησις ψυχῆς ἔργον ἐςίν. ὙΒιεπιῖει. ἢ, 48. 

2234 ἃ δ νῦν ὅρος τῷ παρελθόντος ἢ τῷ μέλλοντος. ἰά. 18. εἰ ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ἀδύνατον Χρόνον εἶναι ψυχῆς μὴ ὅσης “ἀλλ᾿ 2234 

δ. Τμοπείει. ἢ, 48. 35 ἢ τῦτο ὅ ποτε ὄν ἐςιν ὁ χρόνος," τυτέςι “ἃ ὑποκείμενον τῷ χρόνῳ 

τὴν λέγει πάθος τῆς κινήσεως “ὃν χρόνον ὡς εὐμβέβρδςρω ὡς τῶν θῇ δ αὐτῷ σημαίνει. ὰ δ ποτε ὄν), ὑπόκειἢ δὲ τῷ χρόνῳ ἡ 

Ἀπ ρο, ὁ ἀριθμὸς πάθος, ἣξν δὲ διότι ἔχε ὑπὸ τῆς κινήσεως. κίνησις, τῶτο αὐὰ πάλιν ᾧ ἐνταῦθα ἠβυλήθη κατασκευάσαι ὅτι ὃ 

εἰ δυνάμει κινόμενον “ὁ ἠρεμᾶν λέγε νῦν, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ὑποκείμενον τῷ χρόνῳ ἡ κίνησίς ἐςιν. ῬΆΙΟρ. νυ ρ. 1. 
ἊΣ ἐν ᾧ δὲ δυνάμει ἡ κίνησις ἐν τύτῳ δυνάμει ἡ ὁ χρόνος, ὁ δὲ καθὸ φθορὰ ἣ ἀλλοίωσις ἢ τις ἄλλη μεταβολή ἐςι, κ᾽ 2234 
δηλονότι ἐν τῷ ἠρεμᾶντι δυνάμει ἂν εἴη ὃ χρόνος " καίτοι ὦ μόνον 40 τῶτο ἀριθμὸς αὐτῆς ἐςὶν ὁ χρόνος, ἀλλὰ κινήσεως ἡὶ μεταβολῆς 

τὼ κινόμενα ἀλλὰ ἢ τὰ ἠρεμῶντα ἐν χρόνῳ εἶναι ἐλέγετο κατ᾽ καθὸ τοιαύτη, ὃ κοινόν ἐπὶ πάταις ταῖς εἰρημέναις κινήσεσι... 

ἐνέργειαν... μή ποτε ὧν πρὸς “ὃν χρόνον αὶ τὰ ἠρεμᾶντα δυνά- καλῶς δὲ εἰπὼν ὅτι κινήσεως ἐςιν ἀριθμὸς ὁ ὁ χρόνος ἂ "συνεχῶς" 
μει κινόμενα ἀκυςέον, ἀλλὰ τὰ μήπω Κα παρελθόντα εἰς γένεσιν, προσέληνεν ἀλλ᾽ ὁ τωνός" καθὸ Ἂ συνεχὴς ἡ κίνησις, ψ' τῶτο ἔχει 

δυνάμενα δὲ γενέ. .. ἱσορεῖ δὲ ᾧ ἄλλην γραφὴν ὁ ἸἌΛας. ὃ πρότερόν τε ὺ ὕξερον ὰ χρόνον ἀριθμωέμενον" εἰ δ διηρη- 
δρος διὼ τὺ “ἐρημίαν ἶ ἴσως ἀπορίαν μεταπλαε)εσαν ὅ ὅτω “ὁ δὲ 45 μένη ληφθείη, ἐχ ὑπὸ χρόνω ἀλλ᾽ ὑπὸ ἀριθμῶ μέτρβς. ν ἀπο- 
τόπος ᾧ ἡ κίνησις ἅμα κατά τε δύναμιν ἢ ἐνέργειαν." εἰς πίξιν ρητέον ὧν ἢ πρὸς “ὃν ᾿Αριςοτέλη ταῦτα, ἅπερ ἢ ἐγωὴ πρότερον 
τὸ κινητὰ εἶναι τὰ εἰρημένα, γῆν θάλατταν ἀρανόν, προδέντος οἶμαι συντομώτερον ἢ ὁ Θεμίςιος πλατύτερον ἀπορεῖ εἰ γδ ὃ 
αὐτῷ ἃ νῦν εἰρημένον, ὡς τῶν Κὶ ἐνεργείᾳ ὄντων ἐν τόπιῳ ἐνεργεία πρότερόν τε ἢ ὕςερον πρῶτόν ἐςιν ἐν τῷ μεγέθει τε ἢ τῷ διαςή- 
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ματι, ἐφ᾿ ὃ ἡὶ κύησις, εἶθ᾽ ὅτως ἐν τῇ κυήσει ὺ τῷ ἢ χρόνῳ, πῶς γραφήν; ἐπὶ ᾿ ἀξ ἢ ἴσως τινῶν προδέντων τὴν πρόθεσιν. 
ἐπὶ τῆς αὐξήσεως τε ἡ ἀλλοιώσεως ΕΥ̓ πρότερον ἢ ὕςερον, δορί. ϑίπιρ!. ἢ. 182. 

Ε 180 ὁ. δύο αἰτίας φησὶν εἶναι ἐξ ὧν δείκνυῦ ἡ τῆς ἀπλανῦς περι- 2:31 
ἃ δ᾽ ἂν τις ἀπορήσειε πρὸς τὰ εἰρημένα, εἰς κοινὸν προκεί)ω ως μέτρον ἦσα τῶν ἄλλων πασῶν" δεῖ δ “ὃ μέτρον ἡ ἐλάχι- 13" 

σκοπεῖν. ἸὙΒεπιίει, ἢ, 48 ὁ. 5 ζον Ω ὃ γνωριμώτατον. Ῥμῆορ. υ ν. 4. 
λύων τὴν ἀπορίαν ὑχ ὅτως ἔχειν φησίν" ὑ γδ πλείυς ἅμα Κ΄ λεγόμενον τῦτό ἐςιν ὅπερ ᾧ πρότερον εἴρη), ὅτι ὥσπερξοι. 

χρόνοι γίνον, ἀλλ᾽ ὁ ἴσος χρόνος πᾶς ἐν τῷ ἐνεςῶτι ὁ αὐὸὺς εἷς μμνἢ ὁ αὐτός ἐςι τῶν ἴσων ᾧ διαφερόντων ἀριθμῶν, οἷον ἑπτὰ 

μα ἐςὶ τῷ ἀριθμῷ, εἴδει δὲ ρὶ αὐτοί εἰσι ὶ οἱ μὴ μα, τυτέξιν ἵππων ἡ ἑπτὰ κυνῶν ἡ ἑβδομάς, ὅτω ᾧ ὁ χρόνος ἀριθμὸς ᾧὶ αὐὸς 
ὁ παρεληλυθὼς τῷ μέλλοντι. τῶτο δὲ εἰπὼν ὅπως πλειόνων σῶν ὧν εἷς ᾧ ὁ αὐτός ἐςι τῶν διαφερυσῶν ἢ ἅμα ἐσῶν κινήσεων. 
κινήσεων εἷς ὁ χρόνος ἐςί, καίτοι ἀριθμὸς ὧν κινήσεως, διδάσκει" 10 τέθεικε δὲ αὐὸ πάλιν ἐχ ὅτι περιττολογεῖν εἴωθεν ᾿Αριςοτέλης, 
ὡς γ5 ἐπὶ τῷ μοναδικῶ ἀριθμῶν καὶ τῇ τῶν ἀριθμε μένων διαφορᾷ ὁ ἀλλ᾽ ἅμα Κ' ἀκριβέξερον ἐπιχερά περὶ αὐτῷ διαρθρῶσαι πολλὴν 
ἀριθμὸς συνδιαιρεέϊἢ,.. ὕτως δὲ ἐπὶ τῶν κινήσεων ἢ τῷ χρόνν ἕνξασιν ἔχοντος, ἅμα δὲ ᾧ τῦτο τοῖς ἀπὸ τῶν ἄλλων συμφωνυ- 
ἐρθμῶ ὄντος... ἐπεὶ μὴ καθὸ διαφέρυσιν, ἀριθμός ἐςιν αὐτῶν μϑες συνέταξε. .. διδάσκει δὲ ἡμᾶς, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, 
ὁ χρόνος, ἀλλὰ κ᾽ “ὃ ἐν αὐταῖς πρότερον ὕξερον, ὃ ὃ ἔχυσιν ἀδιά- διὰ τύτων, τίνι χρὴ κρίνειν τῶν ὑπό τι ταὐὸν ὄντων τὰ διαφέροντα 
φορον. ὁ γδ τύτων ἀριθμὸς ἀδιάφορος, ὁ δὲ ἀριθμός, φησὶν 15 ἀλλήλων ἡ τὰ ταὐτά" ὅσα ἃ δ μὴ ὴ διαφέρει οἰκείᾳ διαφορᾷ τύτυ 
᾿Αλέξανδρος, ἐκ ἔξ τῶν ἐνυπαρχόντων τῷ ἐρίου μητῷ" ὥςε ἐδ᾽ ὁ καθὸ λέγε τάδε τινά, ταῦτα τὰ αὐτά ἐξιν ἀλλήλοις “Ὁ τῦτο... 

χρόνος ἀριθμὸς ὧν ὅτως ἐν κινήσει... ἢ ταῦτα δὲ προδεύπειθ ἐν δὴ τύτοις τ σῆσει χρὴ πρῶτον Κα τίνι διαφέρει ὁ κανὼν ὅτος 

ὁ ᾿Αλέξανδρος δηλῶν ὅτι μὴ ὕτως ἐν τῇ κινήσει ὁ χρόνος, ὡς ὁ τῆς ταὐτότητος ὼ ἑτερότητος τῷ συνήθως λεγομένυ τῷ ἐπ ὙΦ 

2238 
3, 
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συνδιαιρύμενος αὐτῇ ἀριθμός, “ὃ εἶναι ἔχει ἐν τῷ ἀριθμεῖοχ, -. 
τοῖς δὲ ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλυς ῥηθεῖσι προσαπορεῖ, καλῶς ὁ Θεμίς 2 τολλά οι 
ςσιος... εἰ 7) κοινῶς, φησί, πάσης κινήσεως ἀριθμός ἐςιν ὁ χρόνος, 

φαίῷ αὶ παρὰ τῆς Ἡρηϑϑως αὶ εἶναι ἘΠ εἰ δ μὴ παρὰ τῆσδε 

ἣ τῆσϑ, ἐδὲ παρὼ κινήσεως ὅλως... εἰ δὲ μὴ ὶ πλείω ἀλλ᾽ ἐν 

ταὐτόν, ἐξηρημένον ἔξαι ἡ ὑδὲν τῆς κινήσεως ὁ χρόνος. «- τῦτο 

ἢ εἴδει ἢ ἀριθμῷ τὰ ταὐτὰ ὺ ἕτερα διακρίνοντος, ἤτοι ἕν ἢ 
ἐκεῖ ἃ ἡ Τταὐτότης καὶ ὺ ἑτερότης κῃ, ἃ γῴος ἦν ἡ ὃ 

εἶδος, ἐνταῦθα δὰ » τὼς διαφοράς. μή ποτε δὲ ἢ Ψ δα εἶδος 

εὐθύς" αἱ δ ἕτεραι διαφοραὶ μῖ' τῷ αὐτῷ γώυς ἕτερα αὶ τὰ εἴδη 

ποιῶσιν. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων, οἶμαι, φανερὸν γέγονεν ὅπως ὃ 
᾿Αριςοτέλης “ὃ νῦν ὃ Ψ ὃν ἐνεςῶτα, καὶ. διάφορα ἢ ἦ τὰ ἐν αὐτῷ, 

δὲ ἐπὶ τῷ χρένυ πῶς εὔλογον, ἔννοιαν μόνον εἶναι τῆς ἡμετέρας 25 “ὃ αὐτό φησιν εἶναι ὡς μὴ διαφέρον ταῖς τῶ νῦν διαφοραῖς. 
ψυχῆς “ὃν χρόνον, φύσιν δὲ οἰκείαν μὴ ἔχειν, ὥσπερ ἔοικε δωσειν 
᾿Αριςοτέλης ὅταν συγχωρῆ μὴ ὄσης ψυχῆς μηδὲ “ἐν χρόνον ὑπαρ- 

χειν, ἐπεὶ ᾧ “ὃ μέτρον ἢ “ὃ ἀριθμὸν λέγειν “ὃν χρόνον τοιαύτην ἐςὶν 
ὑπόνοιαν ἐνδιδόντος, ὥσπερ ἢ Βοηθός φησιν ὅτι ἐδὲν μέτρον ὑπὸ 

δίωρ!. ἢ. 182 ὃ. 

ἐπειδὴ δὲ ὦ τῦτο πρόκει( μόνον τέλος ἡ ἡμῖν τῆς Φιλοβαιδο Σὰ 

γυμνασίας, “ὃ τὴν ᾿Αριξοτέλως δόξαν ἥ: ἥτις ποτέ ἐςι περὶ χρόνω ἦ 

μαθεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τί ποτέ ἐςιν ὁ χρόνος καταμαθεῖν (ὅτω δ 
τῆς φύσεως γίνε, ἀλλ᾽ ἡμέτερον ἔργον ἐςὶ “ὃ μετρεῖν ᾧὶ ἀριθμεῖν. 30 οἶμαι ἢ τῶν ᾿Αριςοτέλυς ἐννοιῶν τῶν περὶ χρόνυ ἐγγυτέρω γενη- 
τοιαῦτα ἢ τὸ Θεμιςίν γράφοντος τὰ ἄλλα καλῶς ἀντιδιατε- σόμεθαν, τῦτο συντόμως διευκρνήσωμεν, μ' δὲ τῶτο ἢ τῶν 
τάχθαι νομίζω, .. “ἃ μώτοι λέγειν ὅτι ἡ κοινότης τῶν ἐν μεθέξει περὶ χρόνυ φιλοσθψηξ ἐντὼν τὰς ἐννοίας ἐπισκεψώμεθα... ἔοικε 

ἀριθμῶν τῆς ἡμετέρας ἐπινοίας ἐςί͵ Περιπατητικῶν (ἃ εἶναι δοκεῖ, 

δεῖ δέ, ὡς οἶμαι, διορισμῶ τινός. δίπιρ!. ἢ 181. οἴ, ὙΒεπιίεξ. 
ἢ 48 ὁ. 

ἀριθμὸν τῆς κυκλοφορίας ὁ ̓ Αλέξανδρος “ὃν χρόνον ἤκυσε τὴν 
16. πρώτην ὡς γνωριμώτατον τῶν χρόνων" ἡμέραι γδ ὶ νύκτες ὁ τῆς 

κυκλοφορίας ἀριθμός, ὃς γνωριμώτατός ἐςι τῶν χρόνων. ἢ ὃν 

τῆς ὁμαλῶς, φησί, κινήσεως ἀριθμὸν γνωριμώτατον εἶπε, διότι ἴσον 

ὼ ̓ Αρχύτας ὥσπερ ὼ ̓Αριφοτέλης τὴν τῶν νῦν συνεχῇ ἢ ἀδιαί- 

βετον ῥοὴν τίθεονς “ὃν χρόνον, ᾧ τῦτον μάλιςα παραδιδόναι “ὃν ἐν 
35 τῇ γενέσει σύςοιχον ἢ κυρίως λεγόμενον χρόνον εἰκόνα ὄντως τῷ 

ὁ δέ γε Πλάτων ᾧ ̓Αριςοτέλης ἥν ἐχέτην περὶ χρόνυ 
δυξαν, εἴρη) πρότερον. ᾧ Θεάφραςος δὲ αὶ Εὔδημος οἱ τὸ ̓ Αρι- 
φοτέλυς ἑταῖροι τὲ αὐτὰ φαίνον τῷ ᾿Αριςοτέλει περὶ χρόνα 

δοξάσαντές τε ἢ διδάξαντες. ὁ μώτοι Λαμψακηνὸς Στράτων 

».ν 

αἰῶνος. 

ἐπὶ ταύτης “ὃ ἀριθμῶν ἡ “ὃ ἐν τῷ ἀριθμεῖν αὐτῷ ὃ εἶναι ἔχον, 40 αἰτιασάμενος “ὃν ὑπ᾽ ᾿Αριςοτέλες τε ᾧ τῶν ᾿Αριςοτέλως ἑταίρων 
ὅπερ ἐςὶν ὁ χρόνος, ᾧ ἐκ ἔςιν ἐπ᾽ αὐτῆς λαβεῖν τὴν β' θάττονα τὴν 

δὲ βραδυτέραν, ὧν ἂν ὦσι χρόνοι... ἀπορήσοι δ᾽ ἄν τις, ὅπερ 
ἢὶ Πλωτῖνος ἠπορηκέναι δοκεῖ" εἰ Κ" γδ τῆς τμβλὺς ἢ συνεχῶς κι- 

νήσεως ἀριθμὸς ἢ ἽΜΕΕΡΝ ὁ χρόνος, τί ἂν μέσρον τῆς ἀνωμα- 

ἀποδοθέντα τῶ χρόνυ ὁρισμόν, αὐὸς καίτοι Θεοφράςυ μαθητὴς 
ὧν τῦ πάντα ἀκολυθήσαντος τῷ ̓ Αριςοτέλει καινοτέραν ἐβάδισεν 
ὁδόν. ἀριθμὸν ὶ γὃ κινήσεως εἶναι “ὃν χρόνον ἐκ ἀποδέχεϊ,, διότι 

ὁ Κα ἀριθμὸς διωρισμένον ποσόν, ἡ δὲ κίνησις ἢ ὁ χρόνος συνεχής, 
λῦς ἡ ἀτάκτυ κινήσεως; «.. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ὁ ᾿Αλέξανδρος 45 “ἃ δὲ συνεχὲς ἐκ ἀριθμητόν. .. ᾧ ἄλλα δὲ πολλὰ ἀντειπὼν πρὸς 
γράψας, “τῦτο δ᾽ ἐςὶν ζω ἘΣ ὠβσθίνης κινήσεως χρόνῳ, ἀντὶ τὴν ᾿Αρισοτέλως ἀπόδοσιν ὃ “Στράτων αὐὸς “ὃν χρόνον “ὃ ἐν ταῖς 
τῷ “ὑπὸ τῆς ὡρισμένης κινήσεως" ὑπὸ χρόνο εἰρῆοῦς, φησίν. πράξεσι ποσὸν εἶναι τίθε... ἡ πάντες οἱ εἰρημένοι περὶ “ὃν φυ- 
τινὰ δὲ τῶν ἀντιγρώφων “ὑπὸ τῆς ὡρισμένης κινήσεως" ἔχει τὴν σικὸν χρόνον διέτριψαν, κἂν ̓μεδείξαντό τινες αὐτῶν περὶ τῇ χω- 
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ριςῶ ἢ ἐξηρημένυ ᾧ ἐν αἰτίας λόγῳ προεφνριότος χρόνα" ἐν δὲ τας 
νεωτέροις Πλωτῖνος φαίνεἢ πρῶτος “ἐν πρῶτον ἐπιζητήσας χρόνον. 

14. (. 188 ὁ εἰ 187. 
Ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ταύτης τῆς πρωγματείας περὶ κινή- 

σεως διδάξας τῆς κανῶς λεγομένης, ἥτις ταὐτόν ἐςὶ τῇ μετα- 
βολῇ, ᾧ ἀδιαφόρως ἐπ᾽ ἐκείνυ τῷ τῆς μεταβολῆς κα ᾧ κινήσεως ὀνό- 
ματι χρησάμενος, βλεῷ γῦν διορίσαι α ὶ δεῖξαι ὅτι τονοτέρα δὺ 

καθολικωτέρα τὴς κινήσεως ἡ μεταβολή ἐξυ; ἡ δὲ κίνησις μερι- 

κωτέρα τῆς μεταβολῆς ἐςίν... κα ἔςιν ὅτος ὁ λόγος ἠρτημένος 
εἰκότως τῷ κοινῶ περὶ τῆς μεταβολῆς λόγου καὶ ὺ συνεχὴς πρὸς αὐτόν, 10 αὐτῆς τῆς κινήσεως, ἢ 

κἂν μεταξὺ τὰ περὶ ἀπείρυ ᾧ τόπυ ᾧ κενῦ ἢ χρόνυ παρενεβλήθη. 
διὸ “ὃ πέμπτον τῶτο βιβλίον τοῖς περὶ ̓ Αρχῶν Φυσυκτῶν λεγομένοις 
ὃ ̓ Αριφοτέλης αὶ οἱ ᾿Αριςοτέλες ἑταῖροι συναριθϑμῶσιν, ὥσπερ τὰ 

ἐφεξῆς τρία. περὶ Κινήσεως καλεῖν εἰώθασι... θαυμάζω δὲ ὃν 
φιλοσοφώτατον Πορφύριον πῶς ἐν τῇ συνόψει τύτυ τῦ βιβλίυ, 15 βόμενον ὁ δὲ ὡς γυόμενον. 
καίτοι φιλοκάλως περὶ τῆς διαιρέσεως τῶν ὀκτω βιβλίων ἱξορῶν, 
ὅτι πάντες ἃ τὰ πέντε Φυσικὰ καλῶσι τὰ δὲ τρία περὶ Κινήσεως, 
αὐὺς ὅμως τὰ ἀπὸ τῷ πέμπτον ἄχρι τῶ ἐγδόν βιβχὼ ἐφεξῆς 
τέσσαρα περὶ κινήσεως ἔχειν τὴν πραγματείαν αὐτῇ λέξει φησί, 
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διορίσας δὲ ταῦτα ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐπάγει “ἡ δὲ κίνησις δῆλον ὅτι ἐν 
τῷ ξύλῳ, τυτέςιν ἐν τῷ χινυ μένῳ. ὶὶ εἴτε ὅτω γέγραπῇ “ἡ δὲ 
κίνησις; εἴτε ὕτως “ἡ δὴ κίνησις, ἀμφότερα οἱμαὶ: τύτῳ ἀκολύ- 

θως ἐπάγεῦ τῷ “ἐπεὶ δὲ ἔςι μέν τι “ὃ κινῶν ἡ τοῖς ἑξῆς... ὁ 
5 δὲ ᾿Αλέξανδρος, εἰ Κὶ “ἡ δὴ κίνησις εἴη γεγραμμένον, Ἱπωὺς δὴ 

τῦτο τοῖς προτέροις ὡς εἴρη φησίν" εἰ δὲ γράφοιτο “ἡ δὲ κίνη- 

σιρ»" διὰ τῷ πέμετυ εἰπών φησι τίνα δεῖ εἶναι εἰ κἰησες ἕςαι, 
ὅτι κινῶν, κινείμενον, χρόνον, τόπον καὶ ὺ ἐξδ ὅ ὺ εἰς ὅ, αὶ ὅτι ἴτερα 
ὺ ̓αχωρσμέα ὰὲ τς ὰὴ κινύμενον ὴὸ ὃ ἐἰς ὅ, προίθησι περὶ 

ὁ λέγει ὅτι αὕτη πρὸς ἣν χρεία τῶν εἰρημέ- 

γων, ἐν τῷ ἐμ Ήθεν ἐςίν... καλῶς γε οἷμαι ὁ ἸΣτράτων τὴν 

κίνησιν ὁὶ μόνον ἐν τῷ ἐθυμώῳ φησὶν. εἶναι, ἀλλο ᾧ ἐν τῷ ἐξ ὃ 

ἢ ἐν τῷ εἰς ὅ, ἄλλον δὲ τρόπον ἐν ἑκάξῳ. ὁ αὶ ὃ ὑποκείμενον, 

φησί, κινεῖ ἢ ὡς μεταβάλλον, “ὃ δὲ ἐξ δ καὶ ὃ εἰς ὅ ἃ Ἃ ὡς φθει- 

εἰ δέ τινα τῶν εἰδῶν κινεῖν λέγε, 

ὥσπερ ἡ ψυχὴ “ὃ ζῷον ἢ ἡ βαρύτης ἐν λίθον, ὑχὶ δὶ αἴτιον τῆς 
κινήσεως ζπᾶ νῦν, οἵα, ἐςὶν ἡ βαρύτης ᾧ ἡ ψυχή, ἀλλ᾽ ἐν τίνι 

ἐςὶν ἡ κίνησις" ἀ κινεῖ δὲ ἡ βαρύτης προηγυμέως ἀλλὰ Ψ 

συμβεβηκός, ὡς ὁ ἐν τῇ νηΐ πλωτήρ. ἐξαρκεῖ δὲ ᾧ ὁ τῆς κινή- 

ᾧ ἰδίᾳ περὶ κινήσεως ἐπυγροίφενν, δίπιρ!. ξ.190. οοᾷ. ΡΑ].287. 2 σεως ὁρισμὸς δεῖξαι ὅτι ἐν τῷ κινυμένῳ, ὑκ ἐν ἄλλῳ τινί ἐςιν ἡ 
καθ᾽ αὑτὰ δὲ ἐκεῖνα μένα κινεῖ ἃ μήτε ΨΦ συμβεβυρὸς 

21. μήτε Φ' μόριον μεταβάλλει, ὡς ὁ ἵππος τρέχει, ᾧὶ ἅπτεῦ “ὃ ἱμάς- 
τιον, ἢ θερμαίνε ὅλον “ὃ ξύλον, ἡ ὁ ὀφθαλμὸς ὑγιάζεῦ" αὶ ὃ 

πάντα πᾶσαν κίνησιν καθ᾽ αὐὲ κινητά, ἀλλὰ τὰ αὶ Κ' μεταβαίνει 

κίνησις " ἐλέγετο δ ἐντελέχεια τῷ κινητῦ ᾿ κύησις, 14. 1}. 

πέντε δὴ τύτων περὶ τὰ καθ᾽ αὐτὰ ὶ κινύμενα θεωρυμένων, 224. 

τὸ κὐλήτεν τὸ ἘΝ μόν τὸ ὃ χρόνω ἐν ᾧ ᾧ Ἴ λίνησις, ἐξ ὃ μετα- ἢ 

βάλλει, εἰς ὅ, ἐν τίνι τύτων ἡ κίνησις; ὅτι ᾿ὶ ὧν ἐκ ἐν τῷ κινῦντι, 

μόνον, ὡς τὰ ὀράνια, τὰ δὲ ἀλλοιῦὉ μόνον, ὡς δόμε, ὡς ὀφ- 25 προαπεδείξα μεν, κα αγῦτι μηδὲ ἐν τῷ χρόνῳ. ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ἐξ ὃ γίνεῦ ἡ ὴ 

θαλμός. Ὑλοπαῖει. ἢ 49. 

ἀντετίθει τῷ δ Φ συμβεβηκὸς “ὃ καθ᾽ αὐτό, τῷ δὲ κ᾽ μέ- 

ρος ὰ πρώτως, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος. ἢ τάχα ἀμφοτέροις ἑκα- 

ΤΉ ὴὺ τὰ καθ᾽ αὐὸ ὃ πρός τε ὃ Ψ συμβεβηκὸς ἀντίκεϊ κα ὴ 

μεταβολή, οἷον ὅταν ἐκ λευκῦ μελαίνηἢ- ὑδὲ δ ὀνομαῖζε εὖ ἡ κί- 

νησις ἐξ ἐκείνυ, ἀλλ᾽ ἐκ θατέρυ μᾶλλον, εἰς ὃ πρόεισι ἢ μῖτας 
βάλλε . ὅτω γδ μελαίνεως, λέγε, ὅτι εἰς μέλαν μεταβάλλει, ᾧ 
ΓΙ λευκαίνενχ, καίτοι ἐκ λευκῶ. διὼ τῶτο δὺ ὸ ἡ φθορὼ ὦ ὕτως 

πρὸς ὃ Ψ μέρος, διότι ἐκεῖνο ὁ καθ᾽ ὅλον ἑαυτό" ἢ “ὃ πρώτως 30 ἐνομαῖζ ἢ, ὅ! ὅτι εἰς ὰ μὴ ὄν, καίτοι ἐξ ὄντος, ἡ ἡ γένεσις, εἰς ὄν, 

πάλιν ὁ ὁμοίως ὑ τῷ κ' μόριον μόνον ἀλλὰ ᾧ τῷ κῷ συμβεβηκός, 
διότι ἐκεῖνο ̓  πρώτως κινεῖ, ἀλλὰ τῷ τῷ πρώτως κινῦντι συμβε- 
βηκέναι. ὅτι δὲ ἄμφω ἐφ᾽ ἑκατέρυ παρέλαβε, δηλοῖ ᾧ αὐὸς 
ἐφεξῆς “ὁ πρῶτον ἀντὶ ἀμφοτέρων εἰπών, ὅταν λέγη “ἐπεὶ δὲ ἔςι 
μέν τι ὃ κινῶν πρῶτον, ἔςι δέ τι “ὃ κινύίμενον.;" 
δρος “ὃ πρῶτον ἐκεῖνο τῇ καθ᾽ αὐὸ δηλωτικὸν εἶναι φησίν. δἰπιρὶ. 
190 ὁ. 

πρὸ τὸ τὰ εἴδη τῆς μεταβολῆς ἠρεχθοσις ὸ τῆς κινήσεως, 
ἦν πρῶτον δείκνυσιν ἐν τίνι ἐςὶν ἡ κύνσις.. ψ8 δὲ τύτυ τίνα ἐςὶ 

καίτοι ἐκ μὴ ὄντος. λείπεῦ τοίνυν ἐπιζητεῖν ἐν ποτέρῳ 'τοῖν 

δυοῖν ἡ ἡ κίνησις, εἴτε ἐν τῷ κιυμένῳ καθ᾽ αὐτό, εἴτε ἐν τοῖς 

εἴδεσι ᾧ τοῖς πάθεσιν εἰς ἃ γίνε ἡ μεταβολή. ἱκανῶς ἃ ὄν 

πρότερον ἐπεδείξαμεν ὦ ὡς ἡ κίνησις ἐν μόνῳ τῷ κινυμένῳ, ἐξήρκει 
ὁ δὲ ̓ Αλέξαν- 35 δὲ ἢ τῦ ὁρισμ τῆς κινήσεως ὑπομνήσαντας ἀπηβλιίχθαι. Τμε- 

τοἶδὶ. ἢ, 49. 

δείξας ὅτι πέντε ὄντων τῶν ὀφειλόντων εἶναι, εἴπερ εἴη κίνη- 2248 

σις, τῷ κυυμέν  τῦ κωῦντος ὶ τῦ χρόνι αὶ τὸ ἐξ ὃ ἡ κίνησις ἢ 
εἰς ὅ, ἐν τῷ κιναμένῳ ἐ ἐσὺ ἡ κίνησις αὶ ὃ ἐν ὀδενὶ τῶν ἄλλων, ἐκ 

τὰ ὶ συνεδρεύιντα τῇ κινήσει, τυτέςι τίνα χρὴ ὶ πώτως εἶναι, εἰ ἔςι 40 τῶν πέντε τρία λαμβάνει τὰ χρήσιμα πρὸς ἐν ἐφεξῆς δὐτῷ ἡ λόγον 
κίνησις ἢ μεταβολή, ὥςε ἐκ τύτων τινὶ ζητέν Τὶ τὴν κίνησιν. ἢ 

2. 4 ε αὐὺς Κα ὡς ἐναργὴ ταῦτα λαμβάνει, διὸ ᾧὶ τῷ παρασυναπτικιᾷ 
θεὶς δὲ ἡὶ ὀνόματα τῷ Κὦ κινυμένῳ ὃ ὅ, τῷ 

δὲ ἐξ ὃ κινεῖ ὃ ἐξ δ, τῷ δὲ εἰς ὃ κινεῖ “ὃ εἰς ὅ, αὶ εἰπὼν ἕτερα 

χρὴ συνδέσμῳ... 

ἐσόμενα, “ὃ κινῦν ὺ ὰ κινύίμενον ὶ ὸ ἐἰς ὃ ἣ ἡ κίνησις, ὃν κα χρόνον 
παραλιπὼν ἔξωθεν ὄντα. διὰ τί δὲ ὁ εἰς ὃ ἡ κίνησις παραλαβὼν 
ἃ ἐξ ὃ παραλέλοιπεν, αὐὺς διδάσκει... ὑπομιμνήσκει δὲ ἡμᾶς 
τὸ ὁρισμῶ τῆς κινήσεως τῷ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ἀποδοθέντος, δει- 

εἶναι “ὦ ἐξ ὃ καὶ εἰς ὅ αὐτὸ τὸ κουμένυ, ὥσπερ τῷ ξύλε τό τε 46 κνύων καὶ δὶ’ ἐκείνυ ὅτι ἡ κίνησις ἐν τῷ κουμένῳ ἐςίν. εἰ γάρ ἐς 

ψυχρὸν ἐξ ὃ κινεῖ ᾧ “ὃ θερμὸν εἰς ὃ κινεῖ, δείκνυσιν ἐκ τῶν 
διαφόρων ὀνομάτων τὴν ἑτερότητα. εἰπὼν δὲ ἕτερον εἶναι “ἃ κι- 

γύμενον, προσέθηκε “ἃ πρῶτον, “ὃ καθ᾽ αὐὸ κινύμενον δηλῶν... 

ἡ κίνησις ἐντελέχεια τὸ κινητῶ ἦ κινητόν, ἡ δὲ ἐντελέχεια εἶδος 
ὅσα ἢ ἐνέργεια ἐν ἐκείνῳ ἐςὶν ὃ ἐςὶν ἐντελέχεια, δηλονότι ἡ κίνησις 
ἐν τῷ κινυμένῳ ἐςίν, ἀλλ᾽ ὅτε ἐν τῷ εἴδει, εἴπερ εἰς εἶδος ἡ μετα- 

ῃ)ᾶ442 
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βολή, ὡς ἐπὶ τῶν γινομένων, ὅτε ἐν τῷ πάθει, ὡς ἐπὶ τῶν ἀλλοιυ- 
μένων, ὅτε ἐν τόπῳ, ὡς ἐπὶ τῶν φερομέων. ϑίπιρ!. ξ. 191. 

δείξας ὅτι ἐν τῷ κινουμένῳ ἡ κίνησις ὴὼ ἐκ ἐν ἄλλω τινὶ τῶν 

τὴ κινήσει συνυπαρχόντων, ἐφεξῆς ὅπερ πρότερον ἀϑείξεν ἐπί τε 

τῦ κινῦντος κ ἐπὶ τῦ κινυμένυ, ὅτι “ὃ μέν τι ἐοὶν αὐτῶν χ' συμ- 

βεβηκές, ὁ δὲ κῷ' μέρος, ὸ δὲ καθ᾽ αὐὸ ἡ πρώτως, νῦν λέγει 

ὅτι αὶ ἐπὶ τὼ ἄλλα τὰ τῇ κινήσει ινυκἠχοντα ἢ ἡ διαίρεσις αὕτη 
ἐκτείνεῦ, τό τε ἐν ᾧ ἡ ὁ ἐξ δαὶ ὁ εἰς ὅ, τὰ τρέ: ταῦτα Ρ 

ἐσήμανεν εἰπὼν “ἔςι δὲ ᾧ ἐν ἐκείνοις “ ἀλλὰ περὶ αὶ τὸ ἐν ᾧ, 

“ 

ὅπερ ἐςὶν ὁ χρόνος, ἀπέδειξεν ἐν τοῖς περὶ χρόνυ, περὶ δὲ τῶν δύο 10 μὴ ὄν. 
προθέμενος ποιεῖ “ἐν λόγον ἐῷ ἑνὸς τῦ εἰς ὃ ἡ μεταβολὴ παάθυς ἢ 

εἴδος ἢ τόπυ... ᾧ ἐπὶ τὸ ἐξ ὃ δέ, κἂν αὐὸς παραλέλοιπεν 

αὐτό, τὰ αὐτά πως δυναὴν λέγειν. ἰἀ, ἢ, 191 ὁ. 
“ἐν πᾶσι" μέν, ὅτι ἐν τοῖς δέκα θέσθε ἐςιν ἡ »' ἀ τιον 

7. βηκὸς βέναβολή" τῷ ὃ τὴν ὁσίαν εἶναι τὴν κιρήμόην, τὰ δ᾽ 15 Καλλίας ὁ μὴ ἀγαθὸς κινεῖ), 

ἄλλα πάντα τῇ μὰν ἐνμειίβαενάς, ἐκασὸν αὐτῶν δυνάμεθα 

λέγειν κινεϊοϊς, ὅταν ἡ ὑποκειμένη αὐτοῖς ὀσία καθ᾽ αὐτὴν κινῆδ. 

ὸ δὲ “ὁ πάντων" ἥτοι ὅτι πάντων ἔςι κατηγορῆσαι τῶν κινυμέ- 

νων ἢ ἀκινήτων “ὃ κινεῖν ἢ κινεῖοχ,, ὅταν κτ' συμβεβηκὸς κατηγο- 
ρῶμεν, ὥσπερ τῆς ψυχῆς" ἀκίνητος δ ὅσα καὶ ψυχὴ »᾿ τὴν 20 ἡ γώεσις εἴη ἂν ἢ κίνησις ἢ ἠρεμία. 

ἑαυτῆς φύσιν λέγοιτ᾽ ἂν κ᾽ συμβεβηκὸς πρέΣχς ἅ: ἢ πάντων ἀντὶ 

τῷ πάντων εἰς πάντα... ὁ δὲ “ἀεί" σημαίνοι ἂν ὅτι ἡ ὅτε μὴ 
κινεῖταί τι οἷόν τε κινεῖν, αὐὸ Φ' συμβεβηκὸς τῷ ἐν τῷ κινυμένῳ 
εἶναι, ὡς ὁ ἐν τὴ πλεύση ν»ἱ ἠρεμῶν. ἣ ὅτι ἢ ἐπὶ τῶν μηκέτι 

ὄντων ἔξω ὅ ὅτω κατηγορεῖν “ὃ ὃ κινεῖοχ,. ἰά. 15. 
ἢ ἐξ ὑχ ὑποκειμένι εἰς ὁχ ὑποκείμενον, ἢ ἐξ ὑποκειμένυ εἰς 

[490 ὁ. 

ἢ ἐξ ὑχ ὑποκειμένυ εἰς ἐχ ὑποκείμενον, ἢ ἐξ ἐχ ὑποκειμένυ 

ΕΙΣ ΤΟ Ε ΤῊΣ 

τῆς ἁπλῶς γενέσεως ἢ τῆς τινός, ὅτι ἡ Κα ἁπλῶς γένεσις ἄνευ 

προέσεως λχόγεϊ, ἄνθρωπος γδ λέγε) γεγονέναι ὶὶ ἵππος, λευκὸν 

δὲ μὲ' προϑήκης, ἄνθρωπον 7) λευκόν. ἰὰ. ἴδ. 
ὃ κα προκείμενόν ἐςι δεῖξαι ὅτι ὅτε γένεσις ὅτε φθορὰ κινή- 2254 

5. σεις εἰσίν" ἐπεὶ δὲ ἡ γένεσις ἐκ τῷ μὴ ὄντος εἰς “ὃ ὃν εἴρνἢ μετα- 

βολή, ἡ δὲ φθορὰ ἐκ τῦ ὄντος εἰς “ὃ μὴ ὄν, πολλαχῶς δὲ λέγε 

ἃ μὴ ὄν, τὰς σημασίας αὐτὸ πρῶτον ἀπαριθμεῖῦ. ἃ. ἔ, 193. 

εἰ δὲ τῦϑ᾽ ὅτως ἔχει, δηλονότι πλεοναχῶς “ὃ μὴ ὄν" ἢ 75 “ὁ 
ὁ λευκὸν μὴ ὄν, ᾧ ὁ ὑκ ἄνθρωπος μὴ ὄν, λέγε δὲ ἡ “ὁ ψεῦδος 

ἀλλὰ τῦτο μα ἀφείχω περὶ λόγω γάρ ἐςι συνθέσεις ὼ 

διαιρέσεις. τῶν δὲ προειρημένων δυοῖν ποῖον ἂν κεκινῆοχ, λόγοιτο; 
ἐγὼ δέ φημι ὰ ὅτως μὴ ὃν ὡς ὃ μὴ λευκόν, ὡς “ὃ μὴ ὠγαθόν, 

ὐχ ὅτι αὐὸ “ὃ μὴ λευκὸν κινεῖ ἡ αὐὸ “ὃ μὴ ἀγαθόν" ἰὴ ὃ ἂν 

ὃ ἐκ ἔςιν ὅλως, κινεῖς δυναῦ; ἀλλὰ Καλλίας ὁ μὴ ὴ λευκὸς 

ἐκὺν ἐδὲ ἁπλῶς τὰ τοιαῦτα κι- 

νεϊος λόγω, ἀλλὰ κτ' συμβεβηκός... ἀδύνατον τοίνυν τὰ ὅτω 
μὴ ὄντα κινέϊοχ" εἰ δὲ τῶτο, ἀδύνατον ᾧ τὴν γένεσιν κίνησιν 

εἶναι. .«. καὶ μόνον δὲ ἡ γένεσις ἐκ ἔςι κίνησις, ἀλλ᾽ ἐδὰ ἡ φθορά. 

κινήσει ηδ ἢ κίνησίς ἐςιν ἐναντίον ἢ ἠρεμία. εἰ δὲ κίνησις ἡ φθοραί, 

ὙΤΒβοαιίοι. ἢ. 49). 
εἰπὼν ὅτι “ὃ μὴ ὴ ὃν ἐξ ὃ ἡ γένεσις, καὶ κινεῖ 

γάρ" φησι “ ὸ μὲ ὄν ἢ, πῶς εἶπε γίνεο, ὲ μὴ ὃν ἐξηγεῖ . ὅτι καὶ 

ἃ καθ᾽ αὐὸ μὴ ὃν γίνε, ἀλλ᾽ ᾧ συμβέβηκε “ὃ μὴ ὄν" ἡ δ ὕλη 

αὶ ὅλως ὃ δυνάμει, ἐξ ὃ γίνε, “ὃ γινόμενον, καὶ καθ᾽ αὐὸ μὴ ὃν ἐςιν, 

25 ἀλλ᾽ ὅτι συμβέβηρεν αὐτῷ “ὃ μὴ ὄν, οἷον ᾿ ςέρησις, ἥπις ἐχ 

ὑπέλμνει ἐν τῇ Ὑθέσεις πλὴν καθόσον ὁ γινόμενον διὰ τὴν φέρη- 

σιν ὑκ ἔςι τῶτο ὃ γίνε, ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ὑπάρχει “ὃ μὴ ὃν Ὁ 

τῦ γινομένων ἁπλῶς... λέγει δὲ ἢ ἄλλην ἐξήγησιν ὁ ̓Αλέξαν- 

δρος τῷ προκειμένυ τοιαύτην. τῷ ΕΥΡΝΝ μὴ ὄντι, τυτέςι τῷ 

εἰς ὑποκείμενον. .. τί “ἃ ὑποκείμενον αὐτῷ σημαίνει, δεδήλωκεν 30 δυνάμει, ἐξ δ΄ γίνε “ὃ γινόμενον, κ᾿ συμβεβηκὸς ὑπάρχει “ὃ γί- 
εἰπὼν “λέγω δὴ “ἃ ὑποκείμενον “ὃ καταφάσει δηλιίμενον," ἵνα μὴ 

τὴν ὑσίαν μόνην ὑποκείμενον νομίζωμεν, ἀλλὰ ἢ “δ ποιὸν ὼ ὃ 

ποσὸν ᾧ πᾶν ὃν ὃ καταφεσει δηλιόμενον. καταφάσει δὲ δη- 

λέμενον ὁ αὶ ὃ διὰ προταίσεως κατα φατυνῆς σημαινόμενον, ἀλλὰ ἃ 

νεοῖς, ὅτι ᾧ συμβέβηκε “ὃ ἁπλῶς μὴ ὄν, τυτέςιν ἡ ςέρησις, τῦτο 

γίνεϑ." “ὃ δὲ κινεῖοχ, ὁ κῷ' συμβεβηκὸς ὑπάρχει αὐτῷ, εἴπερ μηδὲ 

ἔςιν ὅλως, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, ὺ κινεῖοχ, τύτῳ τῷ μὴ ὄντι ὑπάρχει, ὃ 

ἀντίκεῷ τῷ τινὶ ὄντι, ὅπερ ἐςὶν ἐχ ἁπλῶς μὴ ὃν ἀλλὰ τόδε μὴ 

ἄνευ ἀποφατοιῶ μορίν, ὡς ἄνθρωπος ᾧ “ὁ λευκὸν ᾧ ὅσα τοιαῦτα" 35 ὄν, ἐφ᾽ ὃ ἡ τὶς γένεσις κατηγορεὶ ἢ), ὺ τῶτο δὲ χ' φυμβέθιμει: 

ὼὺ ταῦτα δὴ καταφάσεις ἐκαάλον αὶ ὦ ἁπλᾷ ὄντα ὼ σύνθετα" τὰ δὲ μ' 

τῷ ἀρνητικῶ μορίν ἀποφατικὰ ὀνόματα καλῶσιν... ὁ δὲ Εὔδη- 
μος ᾧ τὰς ςερήσεις ὑποκειμένοις ἐοικέναι φησίν" δ ὁμοίως λέ- 

γε ὃ τυφλὸν αὶ ὁ μὴ ἔχον ὀφθαλμοός, δὲ “ὁ φαλακρὸν ἡ ὃ μὴ 
ἔχον τρίχας. 
ταῖς καταφάσεσιν. ϑπιρ!. ἢ. 192. 

καλῶς ὁ “Ὁ ἀντίφασιν" οὐ εμε ὸ δὲ ἐκ μὴ λευκϑ εἰς 

18. γλυκὺ Ἷ μεταβολὴ γίνε, πλὴν εἰ μὴ Ψ' συμβεβηκός, τὴν δὲ 

καθ᾽ αὐὺ πᾶσαν ἐκ τῦ μὴ ὑποκειμένυ εἰς ὑποκείμενον μεταβολὴν 

ἀνάγκη κατ᾽ ἀντί ἐσ Ὑνεο. 14. Ε. 192 ὁ. 

ἐσχῶς δὲ μὴ ὃν ὁ ὃ μηδαμῇ μηδαμῶς ὃν γε. (ἐκ ἢ τῦ 

15. ὅτω μὴ ὄντος ὁδὲ γίνεταί τι), ἀλλὰ “ἃ ἐνεργείᾳ ' μὴ ὃν δυνάμει 

δὲ ὃν... . αὶ τῦτο δὲ καλῶς προςίθησιν ὁ ̓Ασπάσιος εἰς διάκρισιν 

αὶ γ5 καθὸ μὴ ὄν, ἀλλὰ καθὸ ἄλλο τι ὃν" δεῖ δ ὰ κινέμενον εἶναι 

ὄν- ὅτως δ ἐνεργείᾳ ἡ κίνησις. τεκμήριον ἦν τῷ μὴ κινεϊῶκ ἃ 
γινόμενον ὍΒΒΙ ὸ ὑπάρχειν αὐτῷ ὃ μὴ ὄν. ὁ δὲ ̓ Ασπάσιος ὅτως 
ἐξηγεῖ τὴν λέξιν ταύτην. εἰπών, φησί, ὅτι ὃ μὴ ὃν ἔςι “ὁ γινό- 

ὑποκείμενα ὄν αὶ τὰ τοιαῦτά φησιν, ἐχ ὁμοίως δὲ 40 με, ἐπειδὴ τῦτο ἀμφισβητήσιμον ἦν (εἴποι γ) ἂν τις μὴ εἶναι 
ὸὲ μὴ ὃν “ὃ γινόμενον, ἀλλ᾽ ἐκ τὸ μὴ ὄντος), διὸ τῦτο λέγει ὅτε 
κἂν ὅτι μαλιὰ συγχωρήσωμεν ὲ μὴ ὃν κ᾽ συμβεβηκὸς λέγεὼς, 
Ὑίνεοχ, καὶ ὼ μὴ κυρίως, ἀλλ᾽ ὅ ὅμως τό γε ἀναφρέφεν αὐτῷ ἀληθές 

ἐςιν, ὅτι “ὃ γινόμενον “ὃ μὴ ὃν ἐξιν» αὶ ἡ) ἂν ἔτι γίνοιτο, εἴπερ ὃν 
. 45 ἦν. ἐπεὶ ὧν ὃ γινόμενον ἐκ ὃν ἐςι, “ὃ δὲ ἐκ ὃν αὶ κινεῖ, ὃ γυό- 

μένον αὶ κινεῖ, δὲ ἡ γένεσις ἂν εἴη κίνησις. ϑίπιρ!. ἢ, 198 δ. 
ὁ ̓ Ασπάσιος ὅτως. .. “ἃ γινόμενον ὦ κινεῖ, ὁ δὲ Θεμί- 

ςιος ὅτως" γίνε; ἡ “ὁ μὴ ὄν, “ὃ δὲ γινόμενον ἐνεργείᾳ ἐκ ἔςι, “ὃ 

 ινεῦ δέ( Ὑίνεθ 25 ε 
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ἐνεργείῳ μὴ ὃν ἐν τόπῳ ὑκ ἔςιν, εἰ δὲ μὴ ἐν τόπῳ, ὀδὲ κινεῖ. “πρῶτον Κα δεικνύει ὅτι ἐν ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις ἐκ ἔςι κίνησις... 
ςοἄ. Ραϊ]. 237. εἶ. ΤΒεπκίοι. ἔ. 60. ζητήσειε δ᾽ ἂν τις πῶς ἐκ εἰσὶν ἐναντίαι ἀσίαι ἀλλήλαις “ὃ πῦρ 

2255) παράδειγμα τῷ τὴν ςέρησιν καταφάσει δηλῶοϊςς “ὁ γυμνὸν ᾧ ὃ ὕδωρ, ὥςε εἶναι ἐναντίαν ἐσίαν ἀσίᾳ" εἰ δὲ τῦτο, πῶς ἡ εἰς 
Δ χαβὼν ἐπήγαγε: ἡ “ἃ λευκὸν ἢ ὃ μέλαν, δειινὺς ὅτι ὡς ταῦτα ἄλληλα πυρὸς ᾧ ὕδατος μεταβολὴ ἐξ ἐναντίω εἰς ἐναντίον ὦἦσα 
καταφάσει δηλῶ, ὅτω ᾧ “ὃ γυμνόν. μή ποτε δὲ ᾧ ἄλλο τι 5 ἐκ ἔςι κίνησις, ὥςε αὶ ἐν ὀσίᾳ εἶναι κίνησιν. ἢ ῥητέον ὅτι ἐν ὕδατι 

ἐνεδείξατο διὰ τύτυ, ὅτι τὰ ἐξ ἀλλήλων γινόμενα ἐναντία αὶ μό- ἢ πυρὶ ἐναντίαι ποιότητές εἰσί τινες, ψυχρὸν θερμῷ ᾧ ὑγρὸν 
νον υὑς ἐξ ἐναντίων γίνε, ἀλλὰ ἢ ὡς ἐξ ἀποφάσεων" “ὃ γ5 λευκὸν ξηρῷ, ἐν οἷς ἐκ ἔςι μόνοις τῷ πυρὶ “ὃ εἶναι, ἀλλὰ ἢ ἐν κυφότητι 

ἐκ τῷ μέλανος γίνε, ὅτι “ὃ μέλαν καὶ λευκόν ἐςι, ᾧ μέντοι ἡ ὡς. ᾧ λαμπρότητι, ᾿ καθ᾽ ἃ τῷ πυρὶ δοξει μᾶλλον ἡ γῇ εἶναι ἐναντία. 
ἐκ ςερήσεως... ὅτω Κα ἦν ὁ ̓ Αριςοτέλης τὴν κίνησιν τινὰ μετα- ϑίπρ!. (, 196 ὁ. ςἔ, Ὑμέξπτῖϑι. ἢ, 60. 
βολὴν λέγει, ἐπὶ πλέον ἦσαν τὴν μεταβολὴν τῆς κινήσεως, τὴν 10 ἐφεξῆς δείκνυσιν ὅτι ἀδὲ ἐν τῷ πρός τι ἐςὶ κίνησις καθ᾽ 2250 

Ὑένεσιν ἡ τὴν φθορὰν μεταβολὰς λέγων, κινήσεις δ᾽ ὅ. ὁ δέ γε αὑτήν" αὶ δ Ψ' τὴν οἰκείαν μεταβολὴν τὰ πρός τι ἀεὶ μετα- ᾿: 
Πλάτων τὠναντίον δοκεῖ τὴν κίνησιν ἐπὶ πλέον τῆς μεταβολῆς λέ- πίπτει, ἀλλὰ καὶ ὃ μηδὲν αὐτὰ ὲ κυνύμενα ἄλλοτε ἄλλως ἔχει ἄλλων 

γεν" ὺ Ρ̓ τὰὶ ' μεταβολὰς τὰς ὐτᾶς τῷ ̓ Αριφοτέλε λέγει, κινυμένων, ὥςε διὰ κινήσεως οἰκείας ἡ ἡ’ ὰ ὃ πρός τι μεταβολή... 

κινήσεις αὐτὰς εἶναι βυλόμενος " ᾧ )5 ᾧ τὴν γένεσιν καὶ ἡ τὴν φθορὰν ἐφισάνοι δὲ ἂν τις ὕὺς πρῶτον μὲν εἰ τὴν κίνησιν ἀποφασκει 

ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν δόμων Ο: 894 544.) ταῖς φυσικαῖς κινήσεσι 15 μόνον τῷ πρός τι ἣ ὺ ω μεταβολήν... δεύτερον μή ποτε ἡ τῦ | 

συναριθμεῖ, πάρ, δὲ ἢ τὴν τῷ νῶ ἐνέργειαν ὀνομάζει, σφαίρας πρός: τι κατηγορία ὑπεξε μεγόν μηδὲν ἔχυσα ἴδιον ἀλλὰ «χέσις μό- : 
ἐν ἀγων κινήσει τὴν ἐπιςρεπτικὴν τῷ νῦ κίνησιν ἀπεικάζων. - .“. νὸν ὅσα ἐν ἐσίᾳ καὶ ἊὌ ποιότητι. ὼ ποσύτητι τὰ ὃ ταῖς ἄλλαις κατηγο- 

ταῦτα ἃ ἐμοὶ φίλον ὅτω περὶ φίλων ἀνδρῶν ἀλλήλοις τε ὃ τῇ ρίαις, ἢ ἐν ἐμφονίροις ὑφεφῶσα τοῖς τὴν Δίν πρὸς ἄλληλα 
σοφίᾳ ἐννοεῖν. εὐθύνυσι δὲ “ὃν ᾿Αριςοτέλη τὴν γώεσιν ἢ τὴ ἔχυσι, τῷ ἑτέρα κινυμένυ ποιεῖ πάντως ᾧ “ὃ τερον κινεϊοῦς, αὶ αὶ 

φθορὰν ἐκβάλλοντα τῶν χοήσεων ἐκ τὸ ὁ αὶ β δ κινείμενον ἐν τόπῳ 20 συμβεβηκὸς ἀλλὰ καθ᾽ αὐτό͵ διότι τ μέυσα ἡ ἡ “έσις ἐν ἀμφότίς 
“ναὶ, ἃ δὲ μὴ ὄν, ἐξ ὃ ἡὶ γένεσις κα ὃ εἰς ὃ ἡ φθορά, μὴ εἶναι ἐν ρεις ἡ αὐτὴ κινεῖ... ἐφιςανειν ὧν χρὴ αὶ περὶ τῷ ἔχοντος τὴν 

τόπῳ, στα κακῶς “ὃ μὴ ὃν ἐξ δ΄ ἡ γένεσις τὴν ὕλην μὲ «έσιν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἸΓΕΟΝ αὐτῆς, εἴτε καθ᾽ αὐὺ εἴτε » δυμ 

βάνει... ὁ ; Πλάτων πάσας τὰς φυσικὰς μεταβολὰς κινήσεις βεβηκὸς αὐτὴν χρὴ λέγειν κινεῖο,. ϑδίπιρ!. ἔ. 196 ὁ. 

ἠξίωσε ̓ αλῶν, ἣ ἐζήλωσε δόξαν ὼ ̓Αριφοτέλης ἐν ταῖς Κατη- ἐλλ᾽ ὑδὲ Φ' ὃ ποιεῖν ἢ ὃ παΐχειν Οννις ἃ ἂν εἴη). τί ἰδή: ποτε; τ 
γορίαις (ς. 14) ἡ ἐν ταύτη τῇ πραγματείᾳ μέχρι τῶδε. ἐν Ὧν 25 ὅτι “ὃ ποιεῖν ὑπὸ “ὃ κινεῖν ἐσίν, ὁ ὃ πείχειν ὑπὸ ὁ κινεῖ, ὅτε δὲ Τ' 
ὄρον τῆς μεταβολῆς ὡς κινήσεως ἀπέδωκεν ἐν τῷ τρίτῳ, εὑρὼν κινεῖν ἐςὶν κ᾿ ἃ κινεῖν, ὅτ᾽ ἔτι μᾶλλον ὃ κνεῶχ καὶ ἢ εἰπεν 

δὲ τὴν εἰρημένην ἐν ταῖς μεταβολαῖς διαφοράν, κτ' ταύτην διές τῶτο γελοῖον, ἢ νοῆσαι πολλῷ γελοιότερον. ᾿Αριςοτέλης δὲ ἢ 

ςησε τὴν κίνησιν ἀπὸ τῆς γενέσεως ᾧ φθορᾶς. ϑίπιρὶ. ἢ 194.,.Ἡ πλείω προσάγει τῆδε τῇ ὑποθέσει τὰ ὀυχερῆ. Τβεπιῖοὶ. (.60. 
25) ἐν τῇ ἀπαριθμήσει τῶν Ἀπ Σηγοβιῶν βαῤελιης ἃ ποτέ ὃ Ν πρόσέηεε: φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, “ὁδὲ πανὸς κινυμένυ ΠΝ 

5. κεῖ ἡ ΕῚ ἔχεν, ες προδήλως ἐν τύτοις μὴ ὄσης τῆς κινήσεως, 30 κινῦντος," ϑερινὺς ὸὺ τρβείευο καθολικώτερον" ἕςι γδ ὃ Κὶ ποιεῖν ἴ᾿' 
καθά φησιν ὁ ̓Αλέξανδρος, διότι μὴ ἔςιν ἐν αὐτοῖς ἐναντίωσις (τε ὑπὸ “ὃ κινεῖν, ὃ δὲ πάχειν ὑπὸ ἃ κινεῖ, ἀλλ᾽ εἰ τῦτο ἀληθές, 

δὶν τὸ κεϊος ὅτε ἐν τῷ ἔχειν ὅτε ἐν χρόνῳ), αὶ δὲ αίνησις ἐξ ἢ ὃ καὶ ποιὲν ἡ πάχειν ὑπὸ “ὃ κινεῖν ᾧ κινεῖ, ὁ δὲ κινεῖν ᾧ κι- 
ἐναντίν εἰς ̓ νάσίαν ὰ δέ γε κερὶ, ᾧ “ὃ ἔχειν ἢ ἠρεμίᾳ μᾶλλον νεῖ, ὑπὸ ὃ μεάβάλλεν ὼ μεταβάλλενχ, πανὸὺς εἶμαι ζητεῖν. 
ἔοικεν ἢ κινήσει. ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ χρόνῳ δοκεῖ τις εἶναι ἐναντίωσις διὰ τί ἐν ταῖς κατηγορίαις ὁ ποιεὶν καὶ ὃ ὃ παίειν ἔταξεν ὡς καθο- 
τῷ παρελθόντος πρὸς “ὃ μέλλον ἢ τῷ νεωτέρυ πρὸς ὃ πρεσβύτε- 35 λικωώτερα, ἐχὶ δὲ “ὃ κινεῖν κινεῖ, ἢ ἢ μᾶλλον ὃ μεταβέλειν καὶ ὺ 
ρὸν, ὁ ̓ Αλέξανδρος σπυδαΐζει διὸ πλειόνων δευινύναι ὅτι ἐκ ἔςιν ἐν “ὃ μεταβαλλεῶζ. μή ποτε ἦν καθολικωτερά ἐςι τύτων “ὃ ποιεῖν 

τῷ χρόνῳ κίνησις. «. ἐκεῖνο δὲ μάλα σπυδῆς ἄξιον ζητεῖν, ἐν ἢ “ὃ παδχειν. ᾧ γδ ὃ ἠρεμίζειν ἡ ὃ ἐν αὐτῷ συνέχειν ποιεῖν τί 

τίσι κατηγορίαις ἐςὶν ἡ κίνησις, ὃ πρὸ τύτων ζητεῖν εἰ τὴν κίνησιν Ὶ ἐςιν, ὁ μώντοι κινεῖν ἐδὲ μεταβάλλειν. εἰ δὲ τῦτο ἀληθές, “ὃ 
ἀποφάσκει μόνον τινῶν κατηγοριῶν ὁ ̓Αριςοτέλης ἣ ᾧ τὴν μετα- ἱ ποιὲν ἢ “ὃ πάχειν ἐχ ὡς εἰς καθολικώτερα ἀνήγαγε “ὃ κινεῖν 
βολήν. ἀκολυθῶντες ὃν τοῖς ὑπὸ τῶ ̓ ᾿Αριςοτέλυς λεγομένοις ταῦτα 40 ᾧ κινεῖοις, ἀλλὰ μετήγαγεν αὐτὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν. ϑ᾽πιρ. 
ζητήσωμεν. ἰὰ. ἢ, 195 ὁ εἰ 106. [.197 ὃ. 

σημειωτέον ὅτι τὰς τρεῖς ταύτας κατηγορίας, “ὃ ποτέ ἢ ὃ ὁ “εἰς ἕτερον εἶδος" καλῶς πρόσκει), ἢ τὴν αἰτίαν αὐὺς 225» 

κεῖοχ, ἡ ὃ ἔχειν, παραλέλοιπεν ἐνταῦθα διὰ τὴν αἰτίαν δι᾿ ἥν ᾧ ἐν ἐπήγαγεν εἰπὼν “αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἐξ ἄλλυ εἴδυς εἰς ἄλλο ἐξὶ Ὁ 
Κατηγορίαις τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν περλέλοιπεν, ἀρκεωλεὶς μεταβολή. αὶ αὶ μόνη ἡ κίνησις ἀλλο ἡ ἡ γώεσις ἢ ἡ φθορὰ 
μόνη τὴ ὑπογραφῆ τῷ σημαινομένυ. αἴτιον δέ ἐς: “ὃ ἀμενηνὰς 46 ὡσαύτως ἔμ, Αὐν 1Ρ. 
ταύτας ̓ εῖναι. εοἀ. Ραϊ. 237. ἐπειδὴ ἐκ ἦν ἰρισμέην ἃ εἰς ὁποίαν, διὰ τῶτο ὅταν νοσήσῃ, 228. 

255 ἐκϑέμενος " 'τὰς ἀξιολόγες τῶν κατηγοριῶν, ἐν τρισὶ τύτων φησί, μεταβεβληκὸς ἵξαι εἰς ὁποιανῶν " ἐνδέχε δὺ ὼ μεταβαλ.- 33 
10. φησὶν εἶναι κίρησιν, “ἐν τῷ ποιῇ, ἐν τῷ ποσῷ ἢ ἐν τῷ πῦ, ἢ λεῖν “ὃ μεταβάλλον, ἢ ἠρεμῆσαι παυσάμενον τῆς μεταβολῆς. 

Τὰ, ὑτν “νι ἐεγ. 
., 



3908 

ὅταν μέντοι ἐκ κινήσεως εἰς κίνησιν χρεῖοχ, λέγη, ἀνάγκη εἰς 

᾿ ὀποθλνν ἄδην μεταβεβληκέναι, ἡ ὀκέτι εἰς ἠρεμίαν. .ο ἔτι 

2266 
4. 

ὅταν Η πρὸς δ ἕτερον μεταβεβληκός, ὅ ὅπερ εἶπεν αὐδ ὅταν νο- 

σήση, τότε ἢ ἐς ἕτερον ὁ ὁποιονῶν ἔςαι μεταβεβλνριός. ὥςε πρῶ- 

τον Α' ἄτοπον “ὁ ἐπὶ πλείω ἅ ἅμα ὺ δαφέρονῖα κινεϊοὰς, ἔπειτα “ὃ 
ἐν πλείοσιν ἅμα εἶναι. τρίτον δὲ εἰ ἡ κίνησις μεταβολή ον ἐξ 

ἐναντίν εἰς ἐναντίον, ἢ μεταβώλει τι ἐκ κωήσεως εἰς κίνησιν, 

δηλονότι ἐκ τῆς ἐκ τῷ ἐναντίων εἰς “ὃ ἐναντίον μεταβάλλοι ἂν εἰς 
τὴν ἐξ ἐναντίω εἰς ἐναντίον. αἷὖῷὋ γάρ εἰσιν ἐναντίαι κινήσεις. «. 

4 

ΕἸΣ ΤΟΕῈ ΤῊΣ 

ᾧ “ὃ γινόμενον ἐγίνετο, ὥςε ὅπω ἦν γινόμενον ἁπλῶς ἀλλὰ γυό- 
μενον ἤδη," ἔςαι μόνον, φησί, δεικνύμενον διὰ ταύτης τῆς λέξεως 

ὃ προέθετο, ὅτι ἐπ’ ἄπειρον προήξει ἡ γένεσις" εἰ δ ἡ γένεσις ἐγί- 
γετο, ἁπλῶς δὲ γινόμενόν ἐςι “ὃ εἰς ἀσίαν ἐρχόμενον, εἰ ἦν “ὃ γι- 

5 νόμενον γινόμενόν ἐςιν, ὄπω ἦν γινόμενον ἁπλῶς" ὦ ἡ) ἔρχεῦ εἰς 
ὀσίαν, ἀλλ᾽ εἰς “ἃ ὡπλῶς γινόμενον. πάλιν δὲ ἐκεῖνο ἐξ δ γινό- 

μενον ἐγίνετο, δεῖ γινόμενον εἶναι, ἢ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. ἢ τῷ 
ἐπὶ τῆς κινήσεως δέ, φησί, λόγῳ συμφωνοτέρα ἕςαι ἡ τοικύτη 

γραφή" ἐπὶ γδ τῆς κινήσεως ὕτως ἡ ἀπειρία μόνον δείκνυ κτ' “ὃν 

ὥςε συμβήσες ᾧ τῶν πρόϑλεν ἀτοπώτερον" αὶ μόνον γδ ἐπὶ πλείω 10 αὐὸν τρόπον, εἰ ἔςι κινήσεως κίνησις... ἐφις νειν δὲ ἄξιον, ὡς 
Ἃ ἅμα ᾧ διαφέροντα κινήσεϊ, ἀλλο ᾧ ἐπὶ ἐναντία... “ὃ δὲ ἐπὶ 

ι ἊΨ ἰὼ Ἀ δώ ἡ. μ᾿ 4 Σ,., τὰ ἐναντία ἅμα κινεέϊοις ὦ ἐν τοὶς ἐναντίοις ἅμα εἶναι ἐσήμανε 

διὰ τῷ “ᾧ ἔτι εἰς μὴ τὴν τυχῦσαν ἀεί, κἀκείνην ἔκ τινος εἴς τι 
ἕτερον, ὥςε ᾧ ἡ ἀντικειμένη ἔςαι ὑγίανσις." τί ἦν ὦ μεταβαλ- 

εἶμαι, πῶς ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἄπειρον, εἰ μὴ ἔςι “ὃ πρῶτον, ἐδὲ “ὃ ἐχό- 
μενόν ἐςιν, ὡς εἶπεν ὁ ̓ Αριςοτέλης. ἰὰ, ἢ, 198 ὁ. 

τῦτο “ὃ ῥηὸν προσφνέςερον, οἶμαι, τῶν ἄλλων ὁ ̓ Ασπάσιος 
ἐξηγήσατο, ἐὰν γράφη λέγων, οἷον εἰ ἡ ἁπλῆ... δεῖ γιν. εἶναι, 

λει τι ἐκ τῷ ἀναμιμνήσκεοχ, εἰς “ὃ ἐπιλανθανεῶ,, ᾧ ἐκ τῷ νοσί- 15 ἢ τῶτο ἐπ’ ἄπειρον. διαφόρυ ὄσης ἐν τώτῳ τῷ χ. τ᾿ γρ. ὁ᾿Αλέξ... 
ζεῶχ, εἰς ὑγίειαν ἢ εἰς “ἃ ὑγιάζεῶχ ; εἰ ἦν κινήσεις αὖ ὶ ἐναν- 

τίαι, πῶς ὑκ ἂν εἴη μεταβολὴ μεταβολῆς ᾧ κινήσεως κίνησις; 

ταύτην δὴ λύει τὺ ἔνςασιν. φησὶ γδ αὶ καθ᾿ αὐὸ ἐκ κινήσεως 

εἶναι ̓ - κίνησιν τὴν μεταβολήν, ἀλλὰ ὰ συμβεβηκός. .. πῶς 

δὲ κ'' 
θάνε, ᾿ἐδήλωσεν εἰπὼν ὅτι ᾧ ὑπάρχει παρὰ μέρος ταῦτα, 

τυτέςιν ὃ ἄνθρωπος ἢ ἡ ψνχή, ̓  ἀκοῶν μεταβάλλει κ᾿ ταῦτα... 

ἐπιςῆσαι δὲ ἐν τύτοις οἶμαι ἄξιον ὅτι αὶ πᾶσαν μεταβολὴν ἀπο- 
φάσκει τῆς κινήσεως, ἀλλὰ τὴν κίνησιν μόνην. ἰὰ. ἢ, 198. 

τυτέςι μήπω εἶναι. ςοά. ΡαΪ. 287. 
λέγνσι καλῶς οἱ ἐξηγηταὶ ὅτι διὰ τῆς ἠρεμίας ἐνεδείξατο ἡ 226 « 

ἐπὶ κινήσεως ἁρμόττειν ὃν αὐὸν λόγον" εἰ ὃ ἡ Ἷ κύησις χινεῖθ, ἀ 7 
δὲ κινύμενόν τινα κίνησιν ᾧ ἠρεμεῖν πέφυκε τὴν ἐκείνῃ τὴ κυήσει 

συμβεβηκὸς ὃ ἀναμιμνήσκενχ, μεταβάλλει εἰς “ὃ ἐπίλαν- 2 ἐἰντύκει μέν ἢ ἠρεμίαν, δηλονότι καὶ ὴ ἡ κίνησις ἠρεμήσει κίνησις ὅσα, 
ὅπερ ἄτοπον. ἔτι δὲ ἁ ἀτοπώτερον δά ἡἕμα αὐτὴν κινεῖοὰ, αὶ ὼ ἠρεμεῖν" 
εἰ 5 εἶναι δεῖ “ὃ ἠρεμῶν ὥσπερ ᾧ “ὃ φθειρόμενον, ἡ δὲ κίνησις 
εὐθὺς ἃ ἀρχομένη ὅπω ἐςί, παυσαμένη δὲ ὑκέτι ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
κινεῖ, σὲ εἶναι ἔχει, εἴπερ κινοῖτο, δηλονότι ἅμα κινήσε ᾧ ἦρε- 

διαφόρυ ὅσης ἐν τύτῳ τῷ χωρίῳ τῆς γραφῆς ὁ ̓ Αλέξανδρος 25 μήσει. δίωρ!. ἔξ, 200. 
τὴν σαφες ραν ἔγρωψεν ἔχωσαν ὕὅτως “οἷον εἰ ἡ ἁπλῆ γένεσις ἐγί- 

΄ ΝΣ ὃ νό, Σ, ἢ Υ͂ ΜΝ μ᾿ κδ' » ΝΣ γετό ποτε, ἢ “ὃ γνόμενον ἐγίνετο, ὥςε ὕπω ἣν ἤδη" ἐξη- 
γε ἁπλῆν γένεσιν: τὴν χωρὶς τῷ γινομένυ νου μένην, περὶ ἧς ζη- 
τῶμεν εἰ γίνε. εἰ ἦν αὕτη ἡ γώεσις ἐγίνετό ποτε, τ δὲ γιό ἐμᾶς 

ἢ τῦτο κοινὸν ἐπὶ πάσης μεταβολῆς ἐςὶ δ ἐ ἐπιχείρημα... τὰ 
εἰ δὲ λέγει τις τὴν εἰῤυών κεῖ, ἃ ἀτὴν γένεσιν γίνεον,, ἐκ ἔχει δ᾿ 

τι εἰπεῖν εἰς ὃ κινεῖ ἡ ἡ κύησις ἢ εἰς ὃ υἰνῷ ἡ ἡ γώεσις ἄλλο τι 

παρὰ ταῦτα, ὥσπερ ὑδὲ ὁ ἐξ ὃ ἔχομεν εἰπεῖν πρότερον. ταῦτα 
νον γίνε τέως ἢ ὅπω ἐςίν (ὁ γ5 οἷόν τε αὐὺ γινόμενον μὴ ὶ γί- 30 Κα ἦν, εἰ ὕτως εἴη γεγραμμῶν “δεῖ ἡ) εἶναι ἡμ τῦδε ἐκ τῦδε εἰς 
νεαχ), ὄπω ἦσα ἡ γένεσις ἤδη ἦν" ὁ γ5 ἠδύνατο γενέων, μὴ ἄσης 

γενέσεως. οἷδε δὲ ἢ τῶτο τῷ εἰρημένῳ προσκείμενον ὁ ̓ Αλέξαν- 
ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ἢ ἄλλῳ. θεὶς γρα. 

τῶδε εἰς τόδε κίνησιν μὴ κίνησιν" ἐξηγεῖ 

τόδε κινησίν τε ἢ γένεσιν." 

φὴν τὴν λέγυσαν “ἐκ 

δρος “ἀλλὰ γινόμενον ἦν, γινόμενον ἤδη, ὅπερ τῷ εἰρημένῳ ἀτόπῳ, ᾧ ταύτην ὅτως" εἰ ἡ κίνησις κινύίμενόν ἐςιν, ἄλλο δέ τι ὃ κινύϊ- 

τῷ μήπω γένεσιν ἦσαν ἤδη εἶναι, “ἃ ἀντίςροφον ἄτοπον ἀποδίδωσι, μενον ᾧ ἄλλο “ὃ καθὸ ἡ κίνησις, οἷον “ὁ σῶμα ᾧ ἡ λεύκανσις, 

ὰ ἤδη ὅσαν τὴν γένεσιν γινόμενον ἔτι εἶναι, τυτέςι μήπω εἶναι. 35 δηλονότι ἡ κίνησις τῆς κινήσεως ἡ ἐκ τῶδε εἰς τόδε ὑκ ἂν εἴη κίνη- 

ἢ ἄλλην δὲ γραφὴν προςίθησι τοιαύτην “ὥςε ὄπω ἦν “ὁ γινόμενον σις. ὥςε ὑκ ἀληθὲς ὅτι κινεῖ ἡ κίνησις. ἢ ὁ Θεμίςιος ταύτην 

ἁπλῶς, ἀλλά τι γιγνόμενον ἤδη." ᾧ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον ὅτι ἡ ἔοικεν ἀποδέχεν, τὴν γραφήν. ἐφιςάνει δὲ καλῶς ὁ ̓ Αλέξαν- 
ἁπλῇ γένεσις ἐγίνετο ἤδη, τινὸς γενέσεως ὅσης" δι᾽ ἧς 7) ἡ ἁπλῆ ρος ὅτι ἡ προτέρα γραφὴ μᾶλλον οἰκεία τοῖς προκειμένοις, διότι 
γένεσις ἐγίνετο, αὕτη γένεσις ὅσα ἤδη ἦν. ᾧ ἐν πολλοῖς ἀντι- τῦτο “ὃ συμπέρασμα “ὃ τὴν κίνησιν μὴ εἶναι κίνησιν ἐφεξῆς δείκνυ- 
ράφοις αὕτη φέρε ἡ γραφή. μήποτε δὲ ὅτως αὐτὴν ἐξηγη- 40 σιν ὁ ̓ Αριςοτέλης. ἃ, ἔ. 200 ὁ. 
τέον" εἰ γίνοιτο ἡ γώνεσις, ὄπω ἦν ἁπλῶς ἡ γένεσις “ὃ γινόμενον, ἔτι ἄλλο “ὃ κινόμενον ἢ ἡ κίνησις" ἄλλο γ5 ὁ ἄνθρωπος ᾧ 

ἀλλά τι γινόμενον ἤδη, τυτέςιν ἀλλὰ ἢ ἄλλο τι μ'' τῆς γενέσεως 

πεπονθὸς τὴν γένεσιν, ὥςε “ἃ ὅλον γινόμενον εἶναι, ὥσπερ ἐςὶ γι- 
νόμενον ὁ ἄνθρωπος. εἰ ὄν γίνοιτο ἡ γένεσις, ὁὶ γένεσις ἔςαι 

ἡ κίνησις, ἡὶ ἄλλο ἵππος ᾧ δρόμος, ἄλλο ἂν ἡ ἡ κινυμένη κίνησις 
εἴη κινήσεως. ὥσθ᾽ ὦμα τε κίνησις ἢ αὶ κίνησίς ἐςιν. γελοῖον 
φέρεν, τὴν ἀλλοίωσιν, ἢ τὴν φορὰν ἀλλοιζοχ, ἢ τὴν αὔξησιν τυ- 

“᾿ μ οἱ 
ἁπλῶς, ἀλλὰ ἕν τι τῶν γινομένων. ταῦτα ὧν μεταξὺ τὰ ἄτοπα 45 των θάτερον ὑπομένειν" ταῦτα δ πάντα ἐν ὑποκειμένοις ἑτέροις, 
προσενδειξείμενος, ἐφεξῆς προςίθησι πῶς ἐπ᾽ ἄπειρον προελεύσεϊ 

ἡ γένεσις, ἢ πῶς ἀναιρεθήσεϊ), εἰ ἔςι γενέσεως γένεσις. «. ὁ δὲ 

᾿Ασπάσιος ἐὰν γραάφη, φησίν, “ὡς οἱή ὡπλῆ γένεσις ἐγίνετό ποτε, 

ὶ ὑδ᾽ ἔσν ὅλως καθ᾽ ἑαυτά. Ψ' συμβεβηκὸς μέντοι μεταβαλ- 
λὲν τὴν μεταβολὴν ᾧ μενεῖς ὰ, τὴν κίνησιν λέγειν ἐνδέχεἢ)" οἷον εἰ 

συμβαίη τινὶ τρέχοντι ὑγιαζεος, λέγοιμεν ἂν “ὃν δρόμον ὑγιδολαί 



» 
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τινα μεταβολήν, ἐχ ὅτι ὁ δρόμος αὐτός, ἀλλ᾽ ὅτι ἄνθρωπος ᾧ φορὰν “ὃ κοινὸν αὐὸς καλέσας ἢ ᾧ ὅτω καλόμενον εὑρών, 226 
συμβέβηκεν ὁ δρόμος. Ὑβεπεῖϑε. ἢ, 60. ᾿ ὅτι μὴ κυρίως καλεῖ δείκνυσιν... ἐν τύτοις ὁ Εὔδημος προςί- 

2222 πέμπτον οἶμαι τῶτο ἐπιχείρημα, δερινύον ὅτι ὅτε γένεσις θησιν ὅτι πᾶσαι αἱ κινήσεις ἢ αἱ μεταβολαὶ ἀπὸ τῷ εἰς ὅ μᾶλλον 
1Δ. γενέσεως ἐςιν ὅτε κινήσεως κίνησις. ἀπάγει δὲ ἢ τῶτο εἰς ἄτο- λέγον; ἢ ἀπὸ τῷ ἐξ ὃ, αὔξησις ἢ ἡ ἐπὶ “ὁ μέγα, μείωσις δὲ ἡ 

πον" εἰ γάρ ἐςι κινήσεως κίνησις ἢ γενέσεως γένεσις, ὅτε ἡ τῆς 5 ἐπὶ “ὃ μικρόν, ἢ ἐπὶ ἀλλοιώσεως μάθησις ὑγίανσις, ἢ ἐπὶ τῶν κῷ 

κινήσεως κίνησις δύνα λίνησις εἶναι ὅτε ἡ τῆς γενέσεως γένεσις. τόπον εἰς ̓ Αθήνας, -εἰς Κόρινθον μᾶλλον ἢ ἀνάπαλιν. ἰὰ. ἴδ. 
δείκνυσι δὰ ᾧ αὐὸ ἐξ ὁ ὁμοίας παραθέσεως. .- διὰ τῦτο ὅν » ἀρχό- εἰπὼν ὅτι ἡ ̓' Φ ὃ ποιὸν πησὶς κοινὸν ὄνομα ἔχει τὴν ἀλ- 265 
μενος τῷ ἐπιχειρήματος ὅτως εἶπεν “ἅμα δὲ πῶς ἡ ἔξαι," ἢ “ἅμα λείαν; ἡ δὲ Ψ ἃ ποσὸν κοινὸν ἢ ὑκ ἔχει, ἰδίῳ δὲ τὴν αὔξησιν καὶ ὶ ἢ 

δὲ ἢ πῶς ἔξαι ἢ ἑκατέρως δ εὑρίσκε γεγραμμένον, “ὃ δὲ αὐὸ τὴν μείωσιν, ἡ δὲ κ᾿ τόπον ὅ τε κοινὸν ὅτε ἴδον, ἐπειδὴ τὰ ψ. 
σημαίνει. δίωρ. ε 200. 40 ποιότητα μεταβάλλοντα ποτὲ , ἐξ ἄλλιυ εἴδυς εἰς ἄλλο τας. 

26. ἰςέο ὅτι τὰ αὶ τῶν βιβλίων ὅτως ἔχει τὴν γραφὴν “Τ᾿ συμ- βάλλει, ὡς ἐκ τῷ μέλανος εἰς ΕἾ λευκέν, ποτὲ δὲ ἐν τῷ αὐτῷ 
ὥς βεβηκὸς μόνως ἂν “νδέγοπο μεταβάλλειν τὴν μεταβολήν, οἷον εἰ εἴδει μένοντα ἐπὶ ὃ στα αὐτῷ ὦ ἧττον τὴ μεταβολὴν ποιεῖ), 

ὁ ὑγιαζόμενος τρέχοι ἢ μανθάνοι" τὰ δὲ ὕτως “Φ' συμβεβηκὸς ἐφιςάνει καλῶς ὅτι ἡ κτἢ “ὃ μᾶλλον ᾧ ἧττον ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει 
μόνως ἂν ἐνδέχοιτο μεταβάλλειν τὴν μεταβολήν, εἰ συμβαίνει μεταβολὴ ἀλλοίωσίς ἐςι ᾧ καὶ χρὴ ζητεῖν ἕτερον ἐπ’ αὐτῆς ὄνομα. 
τινὶ τροχάσαντι ὑγιαίνειν, οἷον ὁ ὑγιαζόμενος τρέχει ἢ μανθάνει." 15 ὅτι δὲ τῦτο ὕτως ἔχει, δείκνυσιν ἐκ τῦ πᾶσαν ἀρόυάν δεδεῖχθαι 
τ οἶδε ἢ ταύτην τὴν γραφὴν ὃ ̓ Αλέξανδρος. κἂν ὅτω δὲ ἦ γε- ἐκ τῷ ἐναντίν εἰς ἐναντίον Ὑνομένην ἢ ἢ ἁπλῶς ἢ πῇ. ἔςι δὲ “ἢ 
Ὑμεβμθον, ἐχ ὅτως μαι λέγε, ὡς τῷ τρέχεν αἰτίυ τῆς ΟΝ ἐκ τῷ μεταξὺ γομάη κῷ' τὴν ἐν τῷ ἀπ εἴδει ἐπίτασιν.. 
ὑγείας γινομένυ, ἀλλ᾽ ὡς ἀμφοῖν τῷ αὐτῷ ὑπαρχόντων. ὺ τῶτο ὁ ἃ ὃν ̓ Αλέξανδρος κα ὶ ὁ Θεμίφιος ὃ μᾶλλον ἡ “ὃ ἧττον ἐπὶ μόνης 
οἶμαι ἐνδεικνύμενος ὁ ̓Αριφοτέλης ἐπήγαγε ὰ “ἢ ἢ μανθάνει -" ὁ δ τῆς κ᾽ ἃ ποιὸν μεταβολῆς ὑπὸ τῶ ᾿Αρισϑτέχος εἰλῆφθαι νομίζυ- 

δὴ ὥσπερ ὃ τρέχειν ὅ ὅτω ἢ “ὃ μανθάνειν αἴτιον ὑγείας δοκεῖ, ἀλλὰ 20 σιν, ἴσως ἐπειδὴ τῷ ποιῶ ἃ ἡδν ἢ “ὃ ἧττον ἴδιά ἐςιν» ὁ δὲ 

ὲ τρέχειν ὡς κίνησίν τινα παρέλαβεν, ὥσπερ ὼ ὃ μανθάνειν. Πορφύριος ἐπειδή, φησίν, ἐν πάσῃ κινήσει ἔσι ὸ μᾶλλον ὃ ἧττον 
μόνως ὅ! ὅν Ψ συμβεβηκὸς δυναὺν εἶναι κινήσεως κίνησιν, τὸ Ἂ ὅτε ὡὼ δ ἐ ἐν τὴ »ζ' τόπον ἐπίτασις ὼ ἄνεσις ὼ ἐν τῇ [ αὔξησιν ὼ 

καθ᾽ αὐτό, ὡς δέδεικἢ πρότερον, ὄ ὅτε κ᾽ μέρος. ἰὰ. ἢ. 201. φύσιν καὶ ὦ ἐν τῇ κατ ᾿ἀλλοίωσω), ζητεῖ τὴ Φ' ὰ μᾶλλον καὶ ἢ ἧττον 

25. ὁ ἅ' Εὔδημος. ἐν τᾶς ἑαυτῶ Φυσοκιοῖς παραφράζων τὼ τῇ κίνησιν, τύος χρὴ γόυς θέ, ὶὶ φησὶν ὅτι ἡ ἐπὶ ἃ αὐὸ εἶδος με- 

Ἔν  κθΣΝ ὺ εἰπὼν ὅτι ἐν τῷ πρός τι ὁκ ἔςι κίνησις πλὴν γ᾿ ς ταβολὴ ἐπὶ ὃ μᾶλλεν ὺ ἧττον ἀλλοίωσις ἐςίν... εἰκὸς δὲ “ὃν 
συμβεβ»ριός, ἢ τὴν αἰτίαν » προοείς (νεῖ γάρ, φησί, ᾧ ἔςι “ὁ δί- Πορφύριον εἰς ταύτην ἐλθεῖν τὴν ἔννοιαν διὰ “ὁ “ἐν ὁ ὁρίσ αν μηδα- 

πηχυ διπλάσιον ὠκίνητον ὃν πάντη πάντως γινομένυ πηχναίν), ἢ μῶς παρενδείξαεχ, ὅ ὅτι τῆς »' ποιότητα μόνης κινήσεως “ὃ μᾶλ- 

εἰπὼν ὅτι ὃν αὐὸν τρόπον ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν πρός τι συμβαίνει, λον ᾧ “ὃ ἧττον ἔπη: εἰ δὲ καὶ ὃ, τὸ μᾶλλον ἡ ὃ ἧττον ποιότητος 
ἐπήγαγεν “εἰ ἐν χρόνῳ δὲ πέπα. κινεῖ, τρόπον δὲ ἄλλον," τῦτο ἴδια εἶναι δοκεῖ, χρὴ γινώσκειν ὅτι πανὺς εἴϑυς αἱ ϑυφάτος δια- 

εἶμαι ἐνδεικνύμενος, ὅτι κίνησις Κὰ τῶν ὑποκειμένων ἐξὶν ἡ ἡ κῷὶ τὰς 30 φοραὶ ποιότητές τινές εἰσιν. ἰὰ. ἔ, 202 ὃ. 

αέσεις, ἄλλον δὲ τρόπον ἥπερ κῷ' τὰς διαθέσεις, ὥσπερ ἄλλον ἀλλὰ περί γε τῆς ἀλλοιώσεως ᾧ τῦτο μᾶλλον ἐπίρεεπτεον; 53:6. 
τρόπον γ᾿ τὴν ὁσίαν, ὅτι ἐδὲ κίνησιν καλεῖν ἀξιῶσιν οἱ ἀπὸ τῇ ὅταν εἰς “ὃ λευκότερον ἐ ἐκ λευκῦ μεταβαάλλη “ὃ σῶμα ἣ τὔμπα- Ξ 
Περιπάτυ, ἀλλὰ γένεσιν ᾧ φθοράν, διὰ “ὃ μὴ ὑπομένειν “ἃ μετα- λιν ἐκ τῷ μᾶλλον εἰς ὃ ἧττον λευκόν, πῶς ἂν Ὑίνοιτο, τηνικαῦτα 
βάλλον. ὁ μέντοι Θεόφραςος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἑαυτῷ Φυσικῶν ἐξ ἐναντίων εἰς ἐναντία; ἢ ἢ “ὁ μᾶλλον λευκὸν ᾧ “ὁ ἧττον μίξει 

ἢ καθ’ ἕκαςον γένος τῶν κατηγοριῶν τὴν κίνησιν θεωρεῖο)γαί φησι 35 τῶν ἐναντίων ἐςίν- μᾶλλον ἡ λευκὸν “ὃ ἐλάττονος μετέχον μέ- 

γραφων ὅτως. «. ἔοιχε δὲ νῦν κίνησιν κοινῶς τὴν μεταβολὴν λέ- λανος, ἢ ἧττον λευκὸν πλείονος. ὅταν ὦ ἦν ἁπλῶς εἰς “ὃ λευκὸν 

γεῖν" ἢ 5. ὁ ὁρισμὸς ὁ λέγων ἐντελέχειαν τῷ δυνάμει Η τοιῶτόν ἐκ τῷ μέλανος μεταβάλλη, ἐκ τῦ ἁπλῶς ἐναντίων κινεῖ ἢ εἰς “ὦ 

ἐςιν, κα τῆς κυρίως κινήσεως ἐςίν, ἀλλὰ ᾧ γενέσεως ᾧ φθορᾶς ᾧ ἐναντίον, ὅταν δὲ ἐπὶ “ὃ λευκότερον ἐκ τῷ λευκῦ, ἐκ τὸ πῶς ἐνυ- 

ὅλως πάσης μεταβολῆς. «. κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον τῆς κινήσεως πάρχοντος ἐναντίν " τῷ γ ἧττον λευκῷ ὃ μέλαν πῶς ἐνυπάρχει. 

ὁ Εὔδημος εἶπε, ἡ ὁ κατ᾽ ἐκεῖνον καθ᾽ ὃν αἱ κτ' διάθεσιν μεταβο- 40 ΤΒεπιίει. ἢ, 60 ὅ. 

λαὶ γίνονδ... ὡςε κἂν ὃ Θεόφραςος ἐν πάσαις εἶναι λέγη ταῖς τῶν πέντε πρώτων βιβλίων τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως σκο- 2265 
κατηγορίαις τὴν κίνησιν, ἀδιορίςως εἶπε, μήπω μήτε τὴν κίνησιν κὸν ἐχόντων περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἢ τῶν κοινῇ πᾶσι τοῖς φυ- 
τῆς μεταβολῆς διορίσας μήτε “ὃ καθ᾽ αὐὸ ἢ ὃ πὶ συμβεβηκός. σικοῖς πράγμασι παρακολυθύντων διδξαι, “ὃ πέμπτον τῦτο βι- 
ἀλλὰ ταῦτα (ἃ ἐπὶ πλέον ζητείϑχω, εἴπερ δόξει ζητήσεως ἄξια, βλίον “ἐν περὶ μεταβολῆς. λόγον ἐτελειώσατο. .. καί μοι δοκεῖ 

διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς τῶν ἐξηγητῶν παραδρομήν. ἰὰ. ἢ. 201 δ. 45 τὰ ἃ περὶ τῶν μεταβολῶν ἐν τύτοις εἰρημένα τοῖς ἐν τιῷ τρίτῳ 
2564 ποιότητες λέγον αἱ συςατυὴ τῶν εἰδῶν διαφοραί, καίτοι ὁσίαι βιβλίῳ περὶ κινήσεως ῥηθεῖσι “ἃ πλῆρες ὠποδιδόναι, τὰ δὲ ἐντεῦθεν 

25. ὅσαι, ὅτι περὶ ὀσίαν “ὃ ποιὸν ἀφορίζυσιν. ἔοικε δὲ “ὃ τῆς ἀλλοιώ- ῥηθησόμενα τοῖς περὶ τύτυ λόγοις ἀκολωυθεῖν, ὃς ἐν ἀρχῇ τῷ τε- 
σεως ὄνομα αὐὲς ἐπιθεῖναι τῇ κῷ ὃ ποιὸν κινήσει. ἰὰ, ἢ. 202. ταρτυ βιβλίν συνεπεράνατο. ἔχει δέ τινα χρείαν ταῦτα τὰ 
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πρὸς τὰ ἐφεξῆς ἐν τοῖς τρισὶ βιβλίοις περὶ κινήσεως ῥηθησόμενα, συνεχῶς ὄντος ἐνδέχεἢ ἀπὸ τῷ ἐναντίω εἰς “ὃ ἐναντίον μεταβάλλεν 
τὰ δὲ πρὸς “ἃ μὴ συνεχές τι γίνεοκ, ἐξ ὠμερῶν δεῖξαι... ὅτι δὲ εὐθύς... ἀρχαιοπρεπῶς δὲ ἀπήγγελἢ “δ᾽ “δὲν 75 κωλύει δια- 

ὡς τῷ φυσικῷ χρησίμων ὄντων μνήμην αὐτῶν ποιεῖ νῦν, δῆλον λείποντα ᾧ εὐθὺς δὲ μα' τὴν ὑπάτην φθέγξατς, τὴν νεάτην" 
εὐθὺς ἀπὸ τῷ ἅμα" ἐν αὶ ἡ) ταῖς Κατηγορίαις (ες. 13), ὅπω περὶ εἰπὼν δὲ συνεχῶς κινεῖν, κτ' τῶτο “ὃ συνεχὲς “ἃ μηδὲν ἢ ὃ ἐλά- 
τῶν σημαντικῶν φωνῶν ἦν ὁ λόγος, ὡς πλεοναχῶς λεγόμενον “ὁ 5 χιξον διαλεῖπον τῷ πράγματος ἧπερ τῦ χρόνυ, ὅτι κα χρεία τὸ 
ἅμα διελὼν εἰς τὰ σημανόμενα τὰ αὶ τῷ χρόνῳ εἴπεν᾽ ἅμα, τὲ χρόνυ, ἐδήλωσεν. ἰὰ, Ε, 204 ὁ. 
δὲ τῷ διεγείρει ἄλληλα, ἢ μηδέτερον εἶναι θατέρωε τῷ εἶναι ἐπειδὴ γ5 ἡ εὐθεῖα ἐλαχίφη ἐςὶ τῶν τὲ αὐτὰ πέρατα ἐχυ- 25: 
οὐ τι δὲ τῷ ἐκ τῷ αὐτὸ γέυς ἀντιδιηρῆοχ, ἐνταῦθα δὲ σῶν γραμμῶν, ἡ δὲ ἐλαχίςη ὥριςαι (τ Ὁ αὐτῦ σημαίνει ὁ ἢ 
τότων Κ' ὀδενὸς μνημονεύει, τίνα δὲ λέγεϊ) κτ' τόπον ἅμα εἶναι, “πεπέραν Ὗ, ἡὶ δὲ λογία μεμέτρηϑ, κα ᾧ “ἃ κατ᾽ εὐθεῖαν ΤῸΝ 
νῦν λέγει. ϑίπιρ!. ἢ, 203 ὁ. 40 μεμετρημένον ἂν εἴη ἡ ὡρισμένον, ὥςε ἢ πλεῖςον. Ἐὐβθν λέ 

ἐπειδὴ πᾶσα μεταβολὴ ἐν ἀντικειμένοις, ὡς ἐπεδείξαμεν, γεῶῖς. ἰὰ. 18. 
τὼ δὲ ἀντικείμενα τά τε ἐναντία ἢ ̓  ἀντίφασις, ἀντιφάσεως δὲ ἐπεὶ τοίνυν τῷ συνεχῶς κοινότερον “ὃ ἐχόμενον, τῦ δὲ ἀχεῶων 
ἐδὲν μέσον, φανερὸν ὅτι ἐν τοῖς ἐναντίοις “ὃ μεταξύ. μεταξὺ δέ μένα ὃ ἐφεξῆς, πλετν ἂ ἐφεξῆς διδακτέον... “ἃ δὲ ἐφεξῆο ἢ 
ἐςιν εἰς ὃ πέφυκε πρότερον ἀφικνεϊοις “ὃ μεταβάλλων, ἢ ἢ εἰς δ ἀεὶ δεύτερόν τι, ἢ ὃ ἄλλο πρῶτον ἐσῖν πρῶτον δὲ ἢ τὴ θέσει, 
ἔσχατον μεταβάλλει, ὅ ὅταν μεταβάλλῃ συνεχῶς ἢ »π' φύσιν. ἐν 45 ὡς ἐπὶ τῶν γραμμῶν ἡ τῶν οἰκιῶν, ἢ τῇ ᾧύσει, καθάπερ ἐπὶ 
ἐλαχίςοις δέ ἐςι “ὃ μεταξὺ τρισίν. Ὑμεπεῖοι. ξ. 60 ὁ. Ἱμοναίδος ᾧ δυάδος ἐφεξῆς δυὰς μιονάδι. Ὑβεπιΐοι. ἢ. 50 ὁ. 

τίς ὁ εἷς τόπος ἢ τίς ὁ πρῶτος, διακριτέον. εἷς ΚΤ ἦν ἐςίν, ὰ ἐφεξῆς αὐὰὴ πολλαχῶς λέγε" ἢ ἢ ἡ) θέσει ἢ τάξει ἡ ἢ ἐδειβω 

ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, ὁ μὴ διηρημένος ἀλλὰ συνεχής, τ ὼ ᾿ πάθει ἢ ἢ χρόνῳ ἢ γενέσει ἢ ἀριθμῷ ἢ ἄλλῳ τινὶ τοιΐτῳ,. ϑέσει Ὁ 

αὐτὰ ἅμα λεγόμενα ἐν τόπῳ συνεχῆ ἀλλήλοις εἶ εἶναι, ὡς τὰ τῦΓ αὶ ὅσα πῷ ἐςίν... εἴδει δέ, οἷον εἰ τὰ χρώματα ἐφεξῆς καθ᾽ 

συνεχῶς μέρη... ἀλλ᾽ ἕνα τόπον ἐπεί τῶν ἅμα ' τόπον λε- 20 ἕκαςζον λαίβοιμεν, ἀπὸ τῷ λευκῦ ἀρξάμενοι μέχρι τῷ μέλανος, 
Ὑομένων ἐν προσεχῶς διηρημένα αὐτὰ περιέχοντα, τὴν πόλιν, εἰ εἴτε ἑπτὰ εἴη ταῦτα εἴτε ἢ πλείονα. χαταριθμεῖ δὲ αὐτὰ ὁ 

ἐν πόλει, ᾧ “ὃν περίβολον, εἰ ἐν πεῤίβδλν. ὸ δὲ “πρωτῳ" πρό- οΑΡισεγ λῆς ἐν τῷ περὶ Αἰφθητῶν.. . ἐπὶ δὲ τῷ χρόν ἢ τῶν 
σκειἢ μενυτοιὸν τὸ προσεχῶς οἰκείν τόπυ τῶν ἅμα λεγομένων ἐν ῥεόντων ὼ γοομόων φύσει. “ὃ πρότερον πρότερον ἐφί" ἃς δὲ ἡ ἡμές 
τὐτῷ εἶναι... υβύτερον δὲ ὦ τὴ λέγεῦ τὰ ἐν ἐλάσσονι τῷ ποιώμεθα ἀρχὰς ἐνιαυτῷ Κ' περὶ ϑιρνὲς τροπάς, ὡς ̓ Αθηραῖα, ἶ 
αὐτῷ... ἢ ἁπλῶς τὰ ἐν τῷ πρώτῳ ἀτόμῳ τῷ αὐτῷ τῷ μὴ Ἂ 5 περὶ μετοπωριναῖς, ὡς οἱ περὶ τὴν νῦν νελυμίων ̓ Ασίαν, ἢ πεὶ 

ἄλλα ὁ σώματα σερεὰ δ εεἰδοὸι κἂν ἀήρ τις ἦ μεταξύ, κἂν μὴ χειμερινοῖς, ὡς Ῥωμαῖοι, ἥ. ἡ περὶ ἐαρυνές, ὡς Ἄρραβες ἡ Δαθαν 

συνεχῆ ἢ ἢ μηδὲ ἁπτόμενα, ταῦτα κυρίως ἅμα. τοῖς κεκραμένοις σκηνοὶ ᾧ Μίνωες, οἵτινες ἀρχὴν τὴν ΠΑ ΓΕ λέγυσιν ἣ 

δέ φησι ἐμάλισα τῦτο ὑπάρχειν ὁ ὁ Εὔδημος, δίπιρ!. ξ, 208 ὁ. νέαν, ἔσονἢ θέσει αὐ... λέγε δὲ ἐφεξῆς καί τινα μὴ ὁμοειδῆ 
το ζητεῖ ἐν ἀδύτοις ̓καλῶς ὁ ἌΛδΕ ξανδρος, ἐπειδὴ διχῶς τὰ πολλάκις" ἐφεξῆς δ ὁ ὁ ὠγὼν τῇ πομπῇ ὺ δ νυμιφαῖον τιῷ γυμνά 

23. ἄχρα λέγεϑ, τὰ αὶ ὡς μέρη τῶν ὧν ἐςὶν ἄκρα, τὰ δὲ ὡς πέρατα, 30 σίῳ. ἐστιν δὲ ὅτι τῶν πολλῶν ἀντιγράφων ἐχόντων᾽ “ἐφεξῆς δὲ 

ποῖα ἄρα τῶν τὐδι ων εἶναι ἅμα φησι ον, δυναῇ δέ, φησί, ὅ μδ' τὴν ἀρχὴ ὄντος ἢ θέσει ἢ. εἴδει; ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτω γράφει 

τὰ ἅμα νῦν ἀντὶ τῷ ἐφαρμόζειν λέγειν" τὰ ὲ ἐφαρμόζοντα ἀλ- ει μ' τὴν ἀρχὴν μόνον ὄντος," “ὃ “ μόνον" προφιθείς, κα Ἂ ἐξηγεῖ 
λήλοις ἡ ἅμα" ἅπτεῦ δ ὅν ταῦτα ἀλλήλων, ὧν τὰ πέρατα ἐφαρ- ὅτι δηλωτικόν ἐς! “ὃ μόνον τῦ μὴ ὴ κυρίως πάντως τὴν ἀρχὴν λαμ" 
μόζει ἀλλήλοις, αὶ ὅτως ἐςὶν ἅμα. ὸ δ πρότερον εἰρημένον ὦ ἅμα βάνεοχ, δίπιρ!, ξ, 205. “ὁ “μόνον" προςίθησιν ὁ ̓Αλέξανδρος 
ἐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἀῥοόω κῷ᾿ τόπον. ἢ εἴη ἂν, φησί, τῦτο 35 ἢ ἐξηγεῖ. εοἀ, Βα]. 287. 
ἄλλο ἡ ἀκ το τὸ ἄμα. ἐν δὴ τύτοις ἀπορεῖ δικαίως ὁ ἀ δεῖ δὲ ἀγνοεῖν ὅτι κυρίως γίνε συνεχῆ ὧν ἡὶ ἁφὴ σύμ! 

᾿Αλέξδνδρδδ, τὴν τῷ ἦμα ἐξήγησιν ἑαυτῷ φυλάττων, ᾿ ἣν φυσιν ἀπεργάζεῦ,, ὡς ἐπὶ τῶν ἡρεμμῶν ἢ τῶν Ὁ ἐγατρζμκν" 

ἔλεγε τὼ ἅμα συνεχῆ εἶναι, πῶς τῶν ἁπτομένων ἅμα τὰ πέρατα φυτῶν ᾧὶ τῦ χρόνυ. γίνε δὲ ᾧ ἐπὶ τεχνήσεως τινα συνεχῆ, 
ἔξαι; ᾧ ἀναγκάζεῦ ἄλλο τῷ ἅμα σημαινόμενον εἰσάγειν, ὃ οἷον ξύλα γόμφοις ἣ κόλλη, ἅπερ ἐδὲ συνεχῇ κυρίως. Ὑμεπιίοί. 
ἐφαρμόζον. ἔςι δὲ ὁκ ἄλλο, ἀλλὰ ἄλλων. [ἀ. (, 204. 40 ἢ. 60 ὁ. 

265 ἐπειδὴ ἡ ἡ μεταβολὴ διτοὺν ἔχει ἡ αὶ συνεχές, ὃ κα ἀπὸ τῷ σ᾽ χρόνα γ᾿ γένεσιν τελευταῖον τῇ ἐπινοίᾳ “ὃ συνεχές" πρῶ δαὶ αΣ 
25. δ δὲ ἀπὸ τῶ ὑποκειμένν, καθ᾽ ὃ ἡ μεταβολὴ γίνεῆ. .. λέγει ὅ ὅτι μονάδες, ἐν αἷς “ὃ ἐφεξῆς, θέσιν δὲ λαβυσῶν ὸ ἔπιες, ἰσιρ 

ἐὶ τῷ Φ' χρόνον φυνεχῦς χρεία τῷ μεταβάλλοντι πρὸς τὴν εἰς νεῖ, τῆς δὲ ἀφῆς συμφυείσης “ἃ συνεχές, ἡ ἀδὲν ἔτι μἶ' 

᾿ μεταξὺ ἄφιξιν πρὸ τῷ εἰς ὃ πέρας. ἐλθεῖν" τῷ πράγματος ἡ ἢ ὁ μώτοι Εὔδημος “ὃ συμφυὲς τῦ συνεχῶς μᾶλλον ἐμά 
τῷ χρόνω εἶπεν ἀντὶ τῷ πράγματος ἤ ἅπερ τῷ χρόνυ" α 75 διαλεί- 45 ἡνωμένον, Ὡ, Ἐ' ἴδιον τῶν φυσβῶν αὐὸ εἰπών, τῦτο, φησί, Γὰ ὃ Μ- 

πόντος τῇ χρόνυ τῆς βαδίσεως, ὥςε “ὃ βαδίζον ἀναπαυσάμενον γον πρῶτόν ἐσι ὼ ἀρχή᾽ τύτῳ δ ἔπεῦ “ὁ συνεχὲς ἢ ἰχέμν τε 
πάλιν βαδίζειν, ἀδὲν κωλύει ἐλθεῖν εἰς “ὃ τῆς βαδίσεως μεταξὺ ἡ ἐφεξῆς" χζ δὲ τὴν γένεσιν, ΚῸΕῚ τελευταῖον “ἃ συμφνές. 
ὁ τῷ ὑποκειμένυ μήκυς, ἢ μὴ διαλείποντος δὲ τὸ χρόνυ ἀλλὰ λον δὲ ὅτι τῷ λόγῳ τῦτο πρῶτον εἶπεν ὡς ἐξ ἐκείνων συνεφυς, 
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ὁ δὲ ̓ Αριφοτέλης κ, ἐφεξῆς τῷ ἅπτει πρῶτον εἶπέ τῷ ἢ λόγῳ, ὡς αὐτό. εἰπὼν δὲ μίαν εἶναι τῷ εἴδει κίνησιν τὴν ἐν ἀτόμῳ μίαν 
ἢ ἑλικώτερον ἃ ὼ ἁπλείξερον ἡ συναναιρῶν ἢ συνεπιφερόμενον. ὕςα- σαν, ἐπειδὴ ἐπι τινὰ εἰδὴ ἃ ἐδὲν χκωλύεῷ ὈΝ γένη ἄλλων εἰδῶν 
τον ἦν χζ' γένεσιν “ὃ συνεχές. Βιδέγι: Ε. 206. εἶναι διὰ ὃ μὴ εἶναι ἄτομα εἴδη, ὥσπερ ὰ ὄρνεον εἶδος ὃν τὸ 

2214 ὧὶ Πυθαγόρειοι τὴν σιγμὴν λέγυσι μενείδα θέσιν ἔχυσαν ἢ ζών καὶ ὕ γένος ἐςὶν εἰδῶν τινῶν, οἷον αὐτὸ ἢ ἐράμες, λέγει ὅ ὅτι αἱ 

71. τὴν Καὶ ςιγμὴν ἄθετον, ἡ εἰς ταὐὲν φέρυσι τὴν σιγμὴν τῇ μονάδι. 5 γ᾽ τὰ τοιαῦτα εἴδη αἱ αὐταὶ κινήσεις ἁπλῶς Κ' ἐκ εἰσὶν αἱ αὐταὶ 
εἰ ΜΕ αἱ σιγμαὶ δυνανῆ ἐφαρμόζειν ἐ ἐπ᾽ ἀλλήλαις καὶ ὃ ἕν τι θαι; τῷ εἴδει. 1ἀ, 15. 

αἱ δὲ μονάδες ὶ δύνανῶ, δῆλον ὅτι καὶ ταὐτόν ἐ ἐπὶ μονὰς ἢ ςιγμή" ἡ ἀπορία αὕτη ὺ εὐ ο ἔοικεν ἐπῆχθαι πρὸς διορισμὸν δυριε 2217) 

αἱ δ μονάδες ἐφεξῆς μόνον εἰσίν, αἱ δὲ ςιγμαὶ ἡ ἄπτεῶζ, δύνανῇ. βέςερον τῆς μιᾶς τῷ εἴδει κινήσεως, ᾿ δ᾽ κα ὕτως εἶδος ἣν ὦ ὡς ἽΝ 

εοἀ. Ἀερ. 1858. ὑπάλληλον ἢ διαιρύμενον εἰς ἐδη καὶ αὶ αὐὸ διαιρεϊοῦς δείκνυσι μὴ 
2214 ὑπάρχει δὲ ταῖς ςιγμαῖς ὃ ἅπτεθ ὁ καθ᾽ ἑαυτάς (ἀμερεῖς 40 ποιῶν ὑμμαν κατ᾽ εἶδος κίνησιν. τὸ Λ εἶδος τῦτο, καθ᾽ ὃ ὃ αὐ 

2. γα εἰσι, τὰ δὲ ἁπτόμενα μερικὰ ἀνάγκη εἶναι), ἀλλ᾽ ὅτι ἢ “ὃ ἀπὸ τῷ αὐτῶ ἐπὶ “ὃ αὐὸ παλιν ξῚ πάλιν κινεῖ), εἴ τις λέγει κυρίως 
ἅπτει, ἀντὶ τὸ ἐφαρμόζειν εἶπε" σημεῖον γ σημείῳ συντεθὲν ν εἶδος, ὁ ἐβείες αὶ τὴν κυκλοφορίαν ᾧ εὐθυφορίαν κύμως ἕν εἶδος 
σημεῖον ποιεῖ" ὅτω δὲ αὐὴ ἤκυσεν ὁ ̓ Αλέξανδρος. ἢ μᾶλλον ὅ ὅτι ἐρεῖ. ἐπεὶ δὲ ὑκ ἔςιν ἄτομον ὰ δεῖ τῦτο τῆς κινήσεως, ἀλλὰ 

χ᾽ τὰ σημέϊα ὑπάρχει ὸὰ ἀπτεὼς εξ "ρα εβαῖξως . ὃ “κ διαιρεῖς εἰς ταῦτα, πῶς Κα τὰ αὐτὰ τῷ εἴδει ἐξὶ ταῦτα, δαλίως 

ἀνάγκη μεταξύ" ἀντὶ τῷ ἀνάγκη μὴ εἶναι μεταξύ εἴρη)" οἱ 15 δὲ ἐκ ἔςι τὰ αὐτά, ἰὰ. ἢ. 207. ' 

Ὁ ἀριθμοί, ὡς οἱ Ἰπυθαγόρειοι λέγυσι, τῷ κενῷ ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐπάγει ὅτι ᾧὶ “ὃν χρόνον ἐν τῇ συνεχείᾳ ἕνα εἶναι χρή, οἷον ΟΣ 
χωρίζονν, ἐδὲν ἔχοντες ἀλλήλων μεταξύ. ἰςξέον δὲ ὅτι διχῶς δ Φύκρετος ἡἰδῖθεαι γραμματικὴν ἐν σύνεχεν χρόνῳ" μία δ᾽ 
φερομένης τῆς γραφῆς ἐν τοῖς βιβλίοις, ὅπυ ὦ “πᾶσα ἊΝ γραμμὴ αὕτη κίνησίς ἐφ, ὅτι “ὃ ἐν ὁ χρόνος ". Ἦν συνέχειαν ἔχει ἃ ἰ 
μεταξὺ ςιγμῶν, ὅπυ δὲ “πάσης “) Ὑραμμῆς μεταξὺ ςιγμή, ψ' ὺ ἐρϑμῷ κυρίως ἕν, ὡς “ὁ ὑποκείμενον. ὁ δὲ Εὔδημός φησιν 
τὴν προτέραν σαφεξέραν ἦσαν ἴσασιν οἱ ἐξηγηταί. πᾶσα γδ 0 ὡς ὁ χρόνος" δὲ δὴ ἡ ἀλλοίωσις, φησίν, ὑπομένει δὲ ἡ φορά, 

: Ὑραμμὴ πεπερασμένη. μεταξὺ δυο ςιγμῶν ἐςὶ τῶν τὰ πέρατα ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ ὁ χρόνος ὑπορρεῖ ᾧ ἄλλη γίνε ἀεί, διὸ τῷ εἴδει ἐν 

αὐτῆς ὁριζυσῶν... ἡ ἔχοι ἄν τι πλέον ἡ ἡ γραφὴ αὕτη ἡ λέγυσα τῶτο ῥητέον ἀλλ᾽ ὁ τῷ ἀριθμῷ. .«ο τῦτο δὲ ὃ βία τὴ τῶν : 
“πάσης ὃ γραμμῆς ἡ ρν σιγμή,᾽ ὃ μὴ ἐπὶ τῆς επερασ μέ- Ὑτύχων ἐςὶ μᾶλλον ἁρμόττον παλιγγενεσίᾳ" λέγοντες Ὁ ἐκένοι σεεσ 

νης μόνης γραμμῆς ἀληθεύειν “ὃ ἐνδέχεονς, εἶναι μεταξύ τι τῶν ἐν ̓αὐτόν με πάλιν γενέονς, τὴ πε γγσεδίᾳ ὕπσην εἰκότως πό- " 

ςιγμῶν, ἀλλὰ καὶ ὃ ἐπὶ τῆς ἀπείρα. ϑίπιρ!. (. 206. ΄ 25 τερον εἷς εἰμὶ τῷ ἀριθμῷ ὁ νῦν ἡ τότε, διὰ “ὃ τῇ ὑσίᾳ εἶναι ὁ 
γράφε “ ὶ πεσης ὃ γραμμῆς μεταξὺ ςιγμή ἡ δὲ αὐτός͵ ἢ τῇ κατατάξει τῇ εἰς ἄλλην ὁ ἄλλην κοσμοποίίαν δικφο- 

γραφὴ αὕτη πλέον ἄν τι ἔχοι τῆς ἔσωθεν κειμένης “ὃ μὴ ἐπὶ τῆς ρϑμαι. ἰὰ. 18. 
πεπερασμένης. ἀληθεύειν αὶ ἐνδέχ εο)αί τι εἶναι μεταξὺ τῶν ςυγμῶν, τῦτο δὲ “ὁ ζήτημα τῷ τῶν ΣΣτωϊκῶν κτλ. οοἀ. Ῥαὶ. 287. 

ἀλλὰ ὺ ἐπὶ τῷ ἀπείρυν. εοἀ. Ρα]. 237. χρῆθ τῷ Ἡρακλείτυ λόγῳ τῷ λέγοντι πάντα δῶν κὶ ὺ μα τος 
21. ὦ σημείων μώ ἐςι μεταξὺ γραμμή, μονέδων δὲ ὀδέν, ἀλλ᾽ 30 ποτε “ὃ αὐ εἶναι, ᾧ λέγει ὅτι εἰ μία κατ ᾿ἀριθμὸν κα ἡ ὑγεία ἐςὶν ἵ 
31. δὲ δυάδος καὶ ὼ μονάδος. δῆλον ὦ ὅν ὅτι ὃ Κα ἅπτεῶχ ἐ ἐν ταῖς θέσιν ἡ ἕωθεν ἄχρις ΊΩΣ συνεχῦς ὄντος τῷ χρόνυ, καίτοι ᾧ τῶν ἰ ̓ς Ὑ« ἐξ. 

ἔχυσι μόνοις, “ὃ δὲ ἐφεξῆς ἡ ἐν ταῖς μὴ ἔχυσι θέσιν, ὥσπερ ἡ “ὃ σωμάτων ἡ τῶν ἔξεων δ τῶν παθῶν πάντων ἑώπὼς ὡς φησιν ἀ 
ἐχόμενον. ὙΒεπιΐδὲ. . 51. Ἡρέκλειτορ, διὰ τί ὶ ὀχὶ ὅταν διαλείπων τυτέςι νοσήσας ὑγιασλῇ, ὸ 

2275 ἀκόλυθον ἣν μξ' τὰ περὶ κινήσεως ἤδη ῥηθέντα, ἐν οἷς διέκρινε τὺ ἀιήτὴν τῷ ἀριθμῷ ῥηθήσεῦ εἰληφέναι; νον, αὖ δι ὃς φησίν, αἱ 
3. χὴν κίνησιν τῆς γενέσεως αὶ τῆς φθορᾶς ᾧ τὰς κατηγορίας ἐν αἷς 36 ἀπορίαι ἔξω τῆς νῦν εἰσὶ σκέψεως ᾧ ὅλως τῆς περὶ κινήσεως πραγ- 

κίνησις ὑπάρχει παραδέδωκε, ταῦτα τὰ νῦν ῥηθησόμενα περὶ κι! ματείας. διρῖρι 207 ὁ. 
γήσεως ἐπαγαγεῖν, «τίς ἡ μία κίνησις... αὐὸὲ μώτοι τῦτο “ἃ τῶτο δὲ καὶ ὺ περὶ τῶν ἵξεων ἂν τις διαπορήσειε, πῶς μαθας 

᾿ πρόβλημα “ἃ δεικνύον τίς ἡ μία κίνησις, ἔςι (ὦ καθ᾿ αὐὸ τῆς φυ- ὑγίεια ἐχ ἑνὸς ὄντος τῷ ὑγιαίνοντος, ἢ ταῦτα ἔξω τῆς σκέψεως ὦ 
συκῆς θεωρίας οἰκειότατον, ὡς δηλώσει τὰ περὶ αὐτὸ λεγόμενα, τῆς προκειμένης" πῶς γδ αἱ αὐταὶ μένυσιν ὠσίαι, καίτοι συνεχῶς 

ἡ πρὸς “ὃ τέλος δὲ τῆς ὅλης πραγματείας τῆς φυσικῆς συντελέ- 40 μεταβάλλυσαι, τῶτο ἀποδῦναι ὑκ ἔςιν οἰκεῖον τῷ περὶ κινήσεως 

σει “ὃ σκοπιμωτατον" ἀπ᾿ αὐτῷ ̓  δειχθήσεῦ τίς ἡ μία ἢ συνε- λόγυ. πὸν τῦτό γε παρακείμενον μὴ παρέλθωμεν, ὡς τὴν ἵξν 
χὴς ἐν τῷ κόσμῳ. κίνησις, ὅτι ἡ κυκλοφορία, ὃ τί ὃ προσεχὲς Μίαν καὶ ἡ τὴν αὐτὴν ποιεῖν τὴ χθὲς ᾧ τὴν τήμερον, οἷον τὴν ὑγίειαν 
ταύτην κινῶν, ὅτι ἀκίνητον αὶ ἀμερὲς ᾧ ἀΐδιον αἴτιον. δίωρ!. ἣ ̓ ς ἐπισήμην, ἐδὲν ἄτοπον" συνεχὴς γάρ ἐςι πάσης ἕξεως ὁ ὃ 
Ε 206 ὁ. χρόνος" τὴν ἐνέργειαν δὲ μίαν ἐκ Ἡγχωρέι, εἰ μὴ συνεχὴς ἀπο- 

210 δ πως" πρόσκεῷ διὰ τὴν ἐπαχθησομένν ἀπορίαν πρὸς τὴν 45 δοθῇ. τύτῳ δὲ ἀκολυθεῖ “ὃ μιᾶς ἔ ἐνεργείας μίαν εἶναι πάντως 

11. μίαν τῷ εἴδει κίνησιν. ἰςέον δὲ ὅτι ἕν τισι τῶν Βίβνων τῦτο ἡ ἴεν, μιᾶς δὲ ἕξεως πλείως τὰς ἐνεργείας. ὙΒεπιῖει. (. 51. 
ὑὸν ὁ φέρε “λευκότητος δὲ ἐκ ἔςι, διόπερ εἴδει μία πως λεύ- ἃ “εἰ καὶ δύο, δι’ αὐὲ τῦτο" βραχέως ἀπαγγελθὲν ἀσαά- 228. 
κανσις λευκάνσει.᾽ ἢ οἱ ἐξηγηταὶ δὲ φαίνον παρατρέχοντες φειαν ἐποίησε. λέγει δὲ ὅτι ὁ αὐὸς λόγος ἐπὶ τῶν ἕξεων ἡὶ τῶν 15 

. Εδε 

-, ( εἴς “Ἔχλκας ἡ 
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κινήσεων ἁρμόζει, πλὴν τοσῦτον διαφέρει ὁ τῶν ἕξεων λόγος πρὸς νοντες τῷ τελείῳ ὠπένεμον ἢ ὁλοκλήρῳ, ἢ διὰ τῦτο ἀρχὴν ἔλε- 
ἂν τῶν κινήσεων, ὅτι εἰ δύο αἱ ἕξεις αἱ ἐκ διαλείμματος ἔγγι- γον αὐτό, ὡς ὦ τῆς κοινῆς χρήσεως κῃ' τῶν τελείων ᾧ ὅλων ὃ ἐν 

νόμεναι, δι᾽ αὐὸ τῦτο δύο ἢ αἱ ἀπὸ τῶν ἕξεων ἐνέργειαι ἢ κινή- χατηγοριίσης. εἰκὸς δὲ ἢ “ὃν ᾿Αριφοτέλη καὶ αὶ ἐν Αλέξανδρον εἰς 

σεις, ὅπερ ἐλλείπει τῷ λόγῳ. δείκνυσι δὲ τῶτο ἐκ τῦ ἐντιςρόφυ τὼ ἐν τῷ Πλάτωνος Παρμενίδη χ' τὴν δευτέραν ὑπόθεσιν λεγό-- 

αὐτῷ... ἢ ἄλλην δὲ γραφὴν ἀὴρ τῷ ῥητὸ φέρεο)αί φ 8 ὁ 5 μενα ἀφορᾶν. ἜΕΡΙ 209. 
᾿Αλέξανδρος τοιαύτην “ὅτι εἰ Κὶ δύο ὅτω τῷ ἀριθμῷ, ἢ τὰς λέγει πρῶτον τίς ἡ ὁμαλὴς κίνησις ὼ τίς ἡ ἀνώμαλος. ὃ Ζεδ» 
ἕξεις ἀνάγκη" “μία Ὁ ἀριθμῷ ἐνέργεια ἑνὸς ἀριθμῷ." ἡ ἀκύει δεῖγμα τῆς ὁμαλῶς τὴν εὐθεῖαν παρήγαγεν, ὡς φησιν ; ̓ Αλέξαν- δ΄ 
ὰ “εἰ αὶ δύο ὅτω τῷ ἀριθμῷ" ὑκ ἐπὶ τῆς ἕξεως ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆ ὅρος, διὼ “ὃ ἡ τῆς κινήσεως τῆς ἐπ ̓ εὐθείας ὅ ὅμοια εἶναι πάντα τοὶ 
ὑποκεμόν τὴ ἕξει, ἧπερ διὰ τὴν συνεχῆ ῥίον: ὁ μένει ἕν τῷ μόρια κα ὃ παντάπασιν ἐφαρμόζειν, ὧν ὐὐθεῇ ὶ τῆς εὐθείας γραμμῆς, 

ἀριθμῷ, ὃ διὰ τῦτο ᾧὶ τὰς ἕξεις ἀνάγκη πλείυς εἶναι τιῷ ἀριθμῷ. 10 ἐφ᾽ ἧς ἡ τοιαύτη τένησις γίνεῦ. ὁμοίως δέ, φησί, ὶὶ ὁ κύκλος ἔχει 

ϑίπιρὶ. ἢ 208. ἡ ἡ ἐπὶ τὸ κύκλυ κίνησις" ὁμαλὴς γδ ἡ αὕτη διὰ “ὃ πανταχόθεν 
Ὧδε ἐχόμεναι ' ἦν ἀλλήλων εἶεν ἂν ἡ αἱ μὴ αὐταὶ τῷ εἶδει ὁμοίως περιωγὲς τῆς κυκλικῆς γραμμῆς. ἀνώμαλοι δέ εἰσιν αἱ 
21. μήτε τῷ γένει. δραμὼν 7) ἂν τις πυρέξειεν εὐθύς, ᾧ οἷον ἡ κεκλασμέναι γραμμαὶ ᾧ μὴ ὁμοίως περιηγμέναι, ες πᾶν μόριον 

λαμπὰς ἡ ἐχ διαδοχῆς φερομένη ἐχομένας Κα κινεῖ κινήσεις ᾧ ἀλ- παντὶ ἐφαρμόττειν, ἡ αἱ ἐπὶ τῶν τοαίτων κινήσεις. μήποτε δὲ ἃ 
λήλαις ὁμοειδεῖς, συνεχεῖς δὲ ὅ" ἀ 75) Ὑίνεῦ ἐν ὃ ἔχατον τῶν 15 “ὥσπερ ἡ εὐθεῖα" κα τὴν κίνησιν τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας γραμμῆς ἐν- 
δρόμων, ἀλλ᾽ ἑκάσυ τῶν τρεχόντων οἰκεῖόν τι τῷ δρόμων πέρας δείκνυῦ, ἀλλ᾽ ὅτως ἔχειν πᾶσαν ὁμαλὴ κίνησίν φησι Ψ' πᾶν εἶδος 
ἐσίν. ὥςε δῆλον ὅ ὅτι ἔχε καὶ ᾿ ἀλλήλων δύνανἢ κινήσεις ἢ διὰ κινήσεως, ὦ μόνον φορᾶς ἀλλὰ ὼ ἀλλοιώξεως καὶ ᾧ αὐξήσεως, ὡς 

μόνον “ὃν χρόνον, ὅταν συνεχῇ ἦ, κἂν αὖ πάμθλλ διαφέρωσι, ἔχει ἡ εὐθεῖα." ὁμαλὴς δ αὕτη διὰ “ἃ πᾶν μόριον παντὶ ἐφαρμότ- 

συνεχεῖς δὲ γίνεοκ, ἃ δύνανῇ διὰ μόνον “ὃν χρόνον, ἀλλ᾽ ἐὰν ὁ τειν... διαφέρειν δέ φησι ἣν ὁμαλὴ τῆς ἀνωμαῖλυ κ᾿ αν 
ταὐὲν ἔχωσιν εἶδος" ὅτω ἡ) ἂν τὰ ἔχατα ἀμφοῖν ἕνα θείη. 20 λον ᾧ ἧττον, ὡς μέν φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὅτι μᾶλλον μία ἡ 

ὙΒοπιίδι, ἢ, 51. ὁμαλὴς τῆς ἀνωμάλυ ἧττον ἐκείνη ταύτης " συνεχεῖς γδ ἀμφό-.. 
28. τὴν τῷ εἴδει μίαν (κίνησιν) ἐκ ἀνάγκη ἡ τῷ ἀριθμῷ μίαν τεραι. μήποτε δὲ αὶ πρὸς “ὃ μία “ὃ μᾶλλον ἡ ἧττον λέγει νῦν, 
25. εἶναι. ἐπὶ δὲ τῆς φορᾶς τῆς. λαμπάδος τῆς ἐκ διαδοχῆς μετὰ ἀλλὰ πρὸς δ εἶδος ἐν ᾧ εἰσίν. εἰ Καὶ κατ᾽ εὐθεῖαν ἢ κύκλον ἃ 

δρόμων διαδιδομένης ἀλλήλοις ὑπὸ τῶν τρεχόντων οἱ Κὶ ἐξηγηταὶ ὁμαλὲς ἢ δλύμαλον; ὅτι μᾶλλον εὐθεῖα, αὶ κύκλῳ ἡ ἡ ὁμαλὴς τῆς 
μίαν ὴ συνεχῆ δοκεῖν τὴν τῶν τρεχόντων κίνησιν φασίν, ὁμοειδῆ 25 ἀνωμαῦω. .ν εἰπὼν δὲ ὅτι ἐν πάσῃ κννήσει ἔςι ὃ ὁμαλῶς καὶ Ω μή, 

ἦσαν, μὴ μέτοι κυρίως εἶναι μίαν μηδὲ συνεχῆ, τῷ μὴ ὃ αὐὸ ᾧ γ ἀλλοιοῖτο ἂν τι ὁμαλῶς, ἐπήγαγε κῚ φέροιτο ἂν ἐφ᾽ ὁμα- 
εἶναι “ὃ κινώμενον. ἀλλ᾽ ἔςι, φησίν, ἐχομένη ἡ αὐτή" ἐδὲ δ τύτων λᾶς" ἡ "ἐφ᾽ ὄμαμον ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἡ ὁ Πορφύριος λέγυσιν, ἢ 
τῶν κινήσεων τὰ ἔχατα ἕν, ἀλλ᾽ ἑκάςυ τῶν τρεχόντων οἰκεῖον τῦ οἷον κύκλῳ ἢ εὐθείᾳ. ἐπειδὴ ἡ) ἀδύνατόν τι ὁμαλῶς ἐνεχθῆναι 

δρόμυ τι πέρας ἐςί, ἡ ἐκ ἔςι ὃ τὸ φθάσαντος δρόμω πέρας ἀρχὴ μὴ ἐπὶ ὁμαλῶς φερόμενον τὴν ὁμαλῇ φοράν, ἀπέδωκεν ἐπὶ τῶν 
τῷ μετ᾽ αὐὲν τρέχοντος, αἱ δὲ τοιαῦῇ κινήσεις ἐχόμεναί εἰσι τῷ 30 ἐφ᾽ ὧν οἷόν τε γενέ, αὐτήν, εἰπὼν “οἷον κύκλιν ἢ εὐθείας "" ὃδύ- 
δὲν χρόνον ἐν ᾧ γίνον; συνεχὴ εἶναι, ἀλλ᾽ ἐχὶ αὖ αἱ κινήσεις ναῦ Κὶ ν ἡ ἐπὶ τώτων ἀνώμαλος φορὰ γενέως. ἰά, ἢ. 209 ὁ. 
συνεχεῖς. μήποτε δὲ ἀὶ τὴν τῶν τρεχόντων κίνησιν δοκῶσαν μίαν τοῖς εἰρημένοις περὶ κωήσεως ὼ μεταβολῆς προβλήμασι Ὁ 29. 
ἐχομένην εἶναι ἢ ὁ συνεχὴ φησὶν ὁ ᾿Αριςοτέλης, ἀλλὰ τὴν τῆς τῦτο προίθησιν ἀ ἀνωγκαῖον, ποία κύλσὶς ποίᾳ κινήσει ἐναντία. ζη- ῳ 

λαμπάδος φορὰν ἡ κίνησιν μίαν δοκῶσαν, ὡς ἑνὸς ὄντος τὰ φερο- τήσει δὲ ᾧ περὶ μονῆς ἥτοι ἠρεμίας τὰ αὐτὰ ζητήματα. αὶ ἔςιν 

μέυ, ᾧ διὰ τὴν τῆς λαμπάδος συνέχειαν μηδὲ αὐτὴν μίαν ᾧ 35 ἀναγκαῖον “ὁ πρόβλημα" ἔκ τύτυ δ ἡ αἱ φυσοὺ κινήσεις δεί- 
σιψεχὴ εἶναι ἀλλ᾽ ἐχομένην. ὁ Κα ἡ τῶν πολλῶν δρόμος ἐκ ἂν κνυνῇ, ἢ ἡ τῶν ςοιχείων πρὸς ἄλληλα ἐναντίωσις, ᾧ τίνα ἐκ τί- 

εἴη εἷς, πολλῶν ὄντων τῶν τρεχόντων, ἡ δὲ τῆς λαμπάδος φορά, νων γίνεῦ, ᾧ ἄλλα πλεῖςα τῶν ἐν φυσιολογίᾳ. ἰά. ξ, 210 ὁ. 
ὴ μιᾶς ὅσης ὴ τὴν αἴγλην ἐχύσης συνεχῇ, μία δοκῦσα ὀκ ἕξιν τοιῶτο δὲ ὦ ὃ μανδάνειν ὶὸ ὃ ἀπατᾶςᾳ, ἵψ ἑτέρα φησί, “29 
ἐδὲ αὐτὴ μία, ὅτι λυβξαι τὰ πέρατα ὺ ςάσει διαλαμβάνεῷ Ε ὴ πω τὰ προαεὶς ἣ ὅτι “ἦν ὑφ᾽ ἑαυτὸ ἀπατώμενον δυνατὸν μὴ 
τῇ διαδοχῇ. διχῶς δὲ τὴν γραφὴν ταύτην εὗρον φερομένην, ὅπυ να 40 ἐξ ἐναντίας δόξης μεταβάλλειν μηδὲ γεγονέναι ἐν τὴ ὅλη ΞΡ 
“οἷον ἡ λαμπὰς ἐκ διαδοχῆς φορᾶς γενομένη, συνεχὴς δ᾽ δ᾽ ὅπου τερον δόξῃ περὶ ὃ προκείμενον, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς περὶ αὐτὰ 
δὲ “οἷον ἡ λαμπὰς ἐκ διαδοχῆς φορᾷ ἐχομένη, συνεχὴς δ᾽ δ. ἢ ψευδοδοξῆσαι" ὁ δὲ τοιῶτος ὑκ ἐξ ἐναντίω εἰς ἐναντίον μεταβαλ-- 
ἔοικεν ἑκατέρωθι ἡ λαμπὰς καὶ τὴν δᾷδα λέγειν, ἀλλὰ τὴν ἔκλαμ- λει. ὁ μὅ τὰ ὑφ᾽ ἑτέρυ παραγόμενος εἰς “ὃ ἐ-ὸ μενον περια-- 

ψιν ᾧ διαδρομὴν τῷ φωτός... καὶ τάχα τῆς ἐν Πειραιεῖ λαμπά- γεῖ, ἀπὸ ἀληθῶς εἰς ψεῦδος μεθιςάμενος. ὅτω ᾧ ἃ ὧν ὁ ᾿Αλέξαν- 
δὸς τῆς ἐν Βενδιδίοις μνημονεύει, περὶ ἧς ὁ Πλάτων ἐν ἀρχὴ τῆς 45 ὄρος. μήποτε δὲ ὥσπερ ὁ μαιβάκιν ποτὲ Α' ἐκ ψεύδυς εἰς ἐλ. 

πολιτείας. δίπρὶ. ἢ. 208 ὁ. εοἀ. Ρα]. 237. θειαν μετάγεξ, ποτὲ δὲ ἐδὲ περὶ τὸ προχειμέν ἘΜῸΝ ὅτ᾽ εἰ 

2285 ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐν τύτοις τοῖς Πιυϑανγορείοις αὐὴν ἡ τοῖς ἡ ν: ὃτ ᾿ἀληθές, ἐπιφήμην αὐτῷ λαμβάνει, ὦ ὅτω ἡ ὁ ἀπατώ- 

᾿: πάις φησὶ κατακολωθεῖν, οἵ τινες “ὃ ἐν ἄριςον ᾿Ἀθ ἐς, μενος ἢ ἀπὸ ἀληθῶς εἰς ψεῦδος μεταβάλλει, ἢ ψευδὴ δυξαν ἔχει 
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εὐθὺς ὑπὸ τῷ ἀπατῶντος. «ν εἰκότως ἦν τῇ μαθήσει ἐχ ἁπλῶς αὶ δεῖ δὲ ὑπολαμβάνειν ἕτερον τρόπον ἀντιθέσεως εἶναι “ἃ νῦν 230 
ἀπάτην ἀλλὰ τὴν ὑφ᾽ ἑτέραι πὐΝΝ ἀντιτέθεικεν. ἰὰ, ἴ. 211 ὁ. εἰρημένον, ἀλλ᾽ ἃς ἐθέμεθα ἤδη, κινήσεις τε ἢ μονὰς ἐναντίας, 1 

292 ἀκ αὶ εἰς δεξιὼ τῇ εἰς ἀριςερὰ ἐναντία ὡς ἐν πλάτει, ἢ ἡ εἰς ἢ καθ᾽ ὃν ἐθέμεθα τρόπον, αὖ διανέμονῇ “ὁ κῷ' φύσιν ἡ παρὰ 
5.) ἔμπρουγεν τῇ εἰς ὃ ὸ ὄπιϑεν ὡς ἣν βάθει. ἰὰ, 18. φύσιν. ὙΜεπιΐει, ἢ. 52. 

ΞΞ᾿ δείξας ποῖαι κινήσεις ἐναντίαι εἰσὶν ἀλλήλαις, ἐπειδὴ ἃ ὃ ἦρε- 5 ἕν τισι τῶν ἀπίγβάψαν μ ὰ τέλοῤ τῆς ῥήσεως ταύτης ον 

23. μία πρὸς κίνησιν ἀντίκειἢ καὶ ὃ δοκεῖ ἐναντία εἶναι, ζητεῖ ἢ περὶ ὶ ταύ- λέγον “ἡ Κι γ5 κ᾿ φύσιν αὐτῶν ἢ ἄνω ἢ κάτω, καὶ δὲ παρὰ φύσιν" Ὁ 
τής. ο. ᾿ πρῶτον λέγει ὅ ὅτι ὁ ἔν τινι γένει ἠρεμία ἐ ἐναντία τ ἐν πρόσκει τῦτο “καθόλυ δὲ καὶ ὃ πρώτως ταῦτα κυρίως ὑπάρχει." 
τῷ αὐτῷ γῴει κινήσει" υτῦτο ὃ δι᾽ ἑνὸς γένυς κινήσεως ἐσήμα- ἴσᾶδι δὲ ἕν τισι τῶτο τρθσμείμιανον ὶ οἱ ἐξηγηταί. λέγοι δὲ ἂν 

γεν, εἰπὼν τῇ κτ' τόπον καὶ κτ' τόπον. δῆλον δ ὅτι ἡ ἐπὶ τῶν ἄλ- ὅτι ταῦτα “ὃ κτ' φύσιν ἡ παρὰ φύσο κινεῖς, κυρίως τοῖς ἁπλοῖς 
λων κινήσεων, ἀλλοιωσεώς τέ φημι ἢ αὐξήσεως, ὁ αὐτός ἐς! 10 τῶν φυσοιῶν σωμέτων ὑπάρχει κα ἢ πᾶσι ὼ πρώτως, ἐν τῇ Ψ 
λόγος. ἰά. ἔ. 212. τόπον αὐτῶν ᾿ωήσει ὼὸ ἠρεμίᾳ, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις κινήσεσιν ἕξι αὶ ΓῚ 

204 ἄλογον δὲ ἑναντίαν ποιεῖν ἠρεμίαν τὴν ἐν ἐκείνῳ εἰς ὃ σπεύ- ἡ ἐν αὐταῖς ὸ φύσι καὶ ὸ ᾿ παρὰ Φύσιν, ὡς εἴρηκεν, καὶ κυρίως δὲ 
Δ. δει μεταβάλλεν" τέλος γδ ἐκεῖνο ᾧ ἔχατον, ἐδὲν δὲ τέλος ἐναν- ὑδὲ πρώτωρ. ἀλλὰ κ' τὴν ἀπὸ τύτων μάξαφυρέ δοκεῖ δὲ ἐλ- 
τίον τῇ ἐπ᾽ αὐτῷ σπυδὴ, ἀλλὰ μᾶλλον οἰκεῖόν τε ὼ προσήγορον. λείπειν τῷ “καθόλυ δὲ ἢ πριΐτως ταῦτα χυρίως ὑπάρχει" ὁ 
ἔτι τὰ Φ φύσιν κυόμενα τέλος ἔχει τῆς κινήσεως τὴν ἐν ἐκεί- 15 τύτοις τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν, ὧν ἐν τὴ ἄνω ὼ κάτω φορᾷ ὃ κ' 

νοις ἠρεμίαν ἐφ᾽ ὦ κινεῖ, “ὃ δὲ τέλος ἯΚΕ πῶς ἂν αὐτῷ ςέρης φύσιν ἡ παρὰ φύσν ἐτεχνολόγησεν. ϑίπιρ!. ἢ, 213 ὁ εἰ εοὰ. 
σις εἴη; λείπεῦ ἄρα τὴν ἐν ἐκείνῳ μονὴν ἐναντίαν εἶναι τῇ ἐξ Ῥαὶ. 287. 

ἐκχείνυ κινήσει. ὙΒοιαίοί. ἢ, 51 ὁ. ὅτι ὦ ἴσαν, ἐκ ἔςιν ἐπὶ τῆς βιαίν, δείκνυσι δυνάμει ὅ' ὅτως. ἘΠ 

ἐρη ἡ ὁ ἐν ἀρχὴ ταύτης τῆς λέξεως γραφὴ τριχῶς φέρεῦῆ. ἢ ὁ ἱφαίμενον κῷ' φύσιν φέρε ἐπ᾽ ἐκεῖνον “ὃν τόπον ἐν ᾧ ἔςαι ἑςη- ὦ 

7. ὅτως “ἥσοις δὲ μὴ ἔςιν ἐ ἐναντία, μεταβιλὴ μέ. ἐςιν ἀντοιειμένη Ὁ κός. “ὁ κῷ' φύσιν ἐπί τινα τόπον φερόμενον ἐν ᾧ ἕω ἑςηκός, 
ἡ ἐξ αὐτῷ τὴ εἰς αὐτό͵ κίνησις δὲ ἐκ ἔςιν᾽ ἢ ὅτως “ὅσοις δὲ πλησιαίτερον ἐκείνυ γινόμενον τῷ τόπν θῶττον κινεῖ), δυνα μείμε- 

μὴ ἔςιν ἐναντία, τύτων μεταβολὴ μέν ἐςιν ἀντικειμένη" ἢ τὰ νὸν ἔτι μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτῦ. ἢ συμπέρασμα τύτυ τῷ λόγυ, ὅτι ἃ 
ἑξῆς" τὰ δὲ αὐτὰ τοῖς προτέροις ὸ ταῦτα σημαίνει. ἔς: δὲ ἢ ἱξαΐμενον, τυτέςι “ὦ ἐπὶ ἂ ἑξάναι φερόμενον, θᾶττον κινεῖ ἢ πλη- 

τρίτη τοιαύτη ὅσοις μὴ ἕςιν ἐναντία, ὧν μεταβολὴ μῶ ἐπ ἀν- σιαῖζον πὸ τόπῳ ἐν ᾧ ςήσεῦ... κα πάσης ἄρα ἡρεμίας γένεσίς 

τικειμένη ἡ ἐξ αὐτῷ τῇ εἰς αὐτό, κίνησις δὲ ἐκ ἔςιν." ὃ ταῦτα 25 ἐσιν, εἴπερ τῆς βιαίυ μὴ ἔςιν. ἐφεξῆς δὲ δοκεῖ ὡς ἄλλο ἐπιχεί- 

μᾶλλον ὁ ὁ δ᾿ Αλέξανδρος ἀποδέχεῦ. ἐς γδ σημαίνων, φησί, τίνων ὑκ ρημα ἐπεύγειν διὰ τῷ “ἔτι δοκεῖ “ὃ Ἰξαῶχ, κυρίως λέγεωχ, ἐπὶ τὸ 
ἔςν ἡ ἠρεμία. ἀλλὰ ἀμεταβλησία λέγει, ἀλλ᾽ ἐχ υς δεικνὺς ὅτι »χ' φύσιν" ὺ τῶν ἑξῆς, μᾶλλον δ᾽ οἶμαι “ὃ συνεκτυιὸν τῷ προτέρυ 
μὴ ὴ εἰσὶ κινήσεις αἱ τοιαῦ ἢ) μεταβολαί, μηδὲ ὡς κινήσεις ἀβλήλαις λόγυ διὰ τύτυ ὑποδερινύναι" συνήχθη 75 ὁ λόγος ἐκεῖνος ὡς τῷ 

ἀντίκεινδ, ἀλλ᾽ ὡς μεταβολαί: τῦτο 5 ἤδη δέδεικἢ. δίαιρ!. ἴςξαὼκς μὴ δυναμών τῷ βίᾳ φερομώψ. πρόξέϑαις ἀλλὰ τῷ [ 
[212 ὁ. 30 φύσιν ἐπὶ “ὃ ἑςαναι χινυμένῳ" τῷ ὃ τὴν ὁρμὴν ᾧ “ὃν σκοπὸν ἐπὶ 

2304 ἀπορήσας ὕὅτω τ αὶ ἄμφω τὰς ἀντοαιμένας, οἷον λεύκανσιν ὃ ἑφαναι ἔχοντι, τύτῳ Ἔβοσιβαι ὺ ἴξαοχ, ὡς ὃ ἠρεμίζεςχ τῷ 

29. ἋΣ, μέλανσιν, ἢ αὔξησιν ὸ μείωσιν, ὃ γένεσιν κα ὶ φθορά, κ᾿ φύ- εἰς ἦρεμίαν σπεύδοντι ἢ ὃ λευκαίνεςᾳ, τῷ εἰς “ὃ λελευκανθαι. 
σιν εἶναι ἐνδίδωσι" ἢ Ρ ἐπὶ τῆς Φ τόπον ἡ ἄνω ἡ ἡὶ κάτω ἀντι- εἰπὼν δὲ ὅτι “ὁ Ἰξαῶχ, δοκεῖ κυρίως λέγε, ἐπὶ τῷ κ᾿ φύσιν εἰς 
κείμεναι ἄμφω εἰσὶ »α᾽ φύσιν, εἰ ἡ ἐπὶ ἄλλυ ἡ ἄλλυ. ὁ δὲ ἐπὶ “ὃν οἰκεῖον τόπον ἰόντος, ἐκ ἐπὶ τὸ παρὰ φύσιν, ἐπήγωγεν, εἴπερ, 
τὸ αὐτῶ εἴδως, οἷον αὐξήσεως ἢ γενέσεως ἢ φθορᾶς, εἶναι τὴν 35 ὥς φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὶ τῦτο εἴη γεγραμμένον, “ἢ ὅλως εἶναι." 
»᾽ φύσιν τὴν δὲ παρὰ φύσιν, ὡς ἐπὶ τῆς ἄνω κινήσεως ἢ ἐπὶ τῆς ᾧ σημαίνοι ἄν, φησίν, ὅτι ἃ Ἰξαῶς δοκεῖ ἢ ὅλως εἶναι ἐνεργείᾳ 

κάτω, δείκνυσιν ἐκ τῷ ὦ βίαιον ἐ ἐν πάσαις ὁρῶ: » ἃ δὲ βίαιον τῶν φυσικῶν σωμάτων ἑκάςξῳ τῦτο εἶναι ὃ ἐς ἐν αὐτῷ αὶ εἰς “ὃν 
παρὰ φύσιν εἶναι. ὸ φθορὰ ἂν ὅν εἴη φθορᾷ ἐναντία ἡ βίαιος τῇἪ οἰκεῖον φέρεν, τόπον" ἅμα γάρ ἐς γεγονὸς ἢ ἐνεργείᾳ ὄν, ᾧ κι- 
Ψ φύσιν. ἀλλ᾽ ἐπὶ β φθορᾶς σὰ βίαιον δῆλον" ὃ γενέσεις δέ νεῖἢ Ἀδέὺς ἐπὶ “ὃν οἰκεῖον τόπον σπεῦδον ἐπὶ τὴν »τ' τῶτο τελειό- 
εἰσι βίαιοι κα ὶὸ αὶ ψὺ ὃὸν εἱρμὸν τῆς φύσεως γνόμεναι, ἃς ἐχ εἷμαρ- 40 τητα, εἰ μή τι ἐμποδίζοι, ὅ ἐσι, φησί, δεικτικὸν τῷ “ὃ ἵζει, Μ- 
μέας εἶπεν, ὅταν πρὸ ἡλικίας γεννᾷ τινά, ἢ σημειῶνἢ ἐντεῦθεν γεϑαί τε ἢ εἶναι ἐπὶ τῆς »τ' φύσιν λεγομένης κινήσεως. ὅτω ἢ 

οἱ ἐξηνπαὶ ὅτι τὴν εἰμεν οἱ ἀπὸ τῷ Περιπάτα ἐν τοῖς χ ἦν ὁ ᾿Αλέξανόρος: ἁψαίμενες οἶμαι ἢ τῷ μδλλοτος ὑπ᾿ ἐμ λέ- 
φύσιν τίθενῃ, εἴπερ τὰς βιαίας καὶ ὺ παρὰ φύσιν κινήσεις ὑχ ἐἱμαρ- γεῦὰ. μήποτε δὲ ἃ “ἢ ὅλως εἶναι" πρὸς ὃ λέγεὼᾳς ἀποδέδοῖ, 
μένας εἶπε. ἢ αὐξήσεις δὲ παρὰ φύσιν. εἶναί φνί: τινας, ὡς τῶν ὅτι δοκεῖ “ὁ Ἰςαὼς κυρίως λέγεωχ, ἢ ὁ λέγερᾳ, μέν: ἀλλὰ καὶ 
ταχὺ διὰ τρυφὴν ἡβώντων, οἷ ἢ Ὑστον ἂν παρὰ φύσιν ἡ βίᾳ. 46 εἶναι ὅλως ἐπὶ τῷ "δ φύσιν... ἐπειδὴ τῦτο, “ὃ πρὸς τοῖς οἰκείοις 

ἡ σῖτος δὲ διὰ θέρμην ταχὺ φύεῦ αὶ αὔξεῦ ἐν τοῖς ᾿Αδωνιδος τόποις γινόμενα θᾶττον φέμῶς τὰ κτ' φύσιν φερόμενα, ὡς ἀξίωμα 
καλυμένοις κήποις, πρὸ τῷ ῦ ῥιζωθῆναι ᾧ πιληθῆναι ἐν τῇ γῇ. πάντες προφέρυσι, ᾧ τὴν Κ᾿ αἰτίαν εὔλογον ἀποδιόδασι, δυναμϑοὺὶς, 
1ά. ὦ. 213. λέγοντες αὐὸ μᾶλλον πλησιάζον τὴ οἰκείᾳ ὁλότητι ὡς τελειύμενον 
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τότε μᾶλλον κφ' ἃ εἶδος, ἄλλοι δὲ “ὃ πλῆθος τὸ μεταξὺ ἀέρος οἶμαι ἡ τὰ κεφάλαια αὐτῷ συντόμως τε ᾧ ὡς δυναὲν ἀπαρα- 
ἐμποδίζειν λέγυσι τοῖς ἐπὶ “ὃ ἄνω ἢ κάτω χω μέοις, ἕως ἂν λείπτως ἀναγράψαςχ, 1ά. (. 215. 

πλησιάζοντα τοῖς οἰκείοις τόξοις ἀπολίπη ὀλίγον “ὃ μεταξύ, τὴν Ἔθος ἴχοντες οἱ ἐκ τὸ Ἰπεριπάτυ τὴν τῶν βιβλίων τάξιν ἐπι- 316 
δὲ ον τὸ ὕτως ἔχεν ὅτι τὰ κτ' φύσιν φερόμενα θᾶττον κινεῖ ἢ γράφειν κῷ τὴν τάξιν τῶν τῷ λόγυ ςοιχείων, ἄλφα βῆτα γάμμα Ων 

πρὸς τοῖς οἰκείοις τόποις γινόμενα ὀλίγοι προςιθέασιν, ἐδὲν ἴσως 5 ὼ ἐφεξῆς, εἰκότως εἰς “ὃ ἕκτον τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως ἐπιγρά- 

" γα ΡΣ κωλύει τὼ ὑπὸ τῷ φυσικϑ ἸΞτράτωνος εἰρημένα τεκμήρια παρα- ᾧυσι ζῆτα, ὅπερ ἐν ἀριθμοῖς “ἦν ἑπτὰ ἀριθμὸν δηλοῖ, ἐν δὲ τοῖς 
γράψαι... ὁ ᾿Ασπάσιος εἰς ταύτην τὴν λέξιν ἐπεράτωσε “ἃ βι- σοιχείοις τὴν ἔκτην τάξιν ἀποκεκλήρωξ, εἴρη δὲ πρότερον ὅτι 
βλίω. δ περί. [.218 ὁ. τὰ Κ' πώτε βιβλία τὰ πρὸ τύτυ Φυσικὰ καλῶσι, τὰ δ᾽ ἐντεῦθεν 

ἸΩ λύει τὴν ἀπόβαν λέγ μηδὲν ἄτοπον συμβαίνειν ἐκ τὸ τρία περὶ Κινήσεως" ὕτω γδ ᾧ ̓ Ανδρόνικος “ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ 

δΣ γόγυ, ἐὰν ἧ περὶ ὃ αὐὸὺ τὰ ἀπώτιαι μὴ κῃ ὁ αὐὸ δὲ ἀλλὰ κατ᾽ 10 τῶν ᾿Αριξοτέλες περὶ Κινήσεως" διατάττεϊ, Μαρτυρῶντος περὶ 

ἄλλο καὶ 9 ἄλλο... κα δ κῷ ἃ αὐὴ ἠρεμεῖ ἡὶ κινεῖ, ἀλλὰ κατ᾽ τῶν πρώτων ἢ Θεοφράςι γράψαντος Ἐὐδήμῳ περί τινος αὐτῶ 

ἄλλο ἡ ἄλλο... ὦ τ ἀμερὲς ὁ κινιίμενον: δειχθήσεῦ γδ ὅτι ὠδὲν τῶν διημαρτημένων ἀντιγράφων κ᾿ ὃ πέμπτον βιβλίον" “ὑπὲρ ὧν 
ἢ ὠμερὲς αάδι, τῶτο ἦν διὰ βραχέων ἐνδειξάμενος, διὰ τῇ Ἠ φησίν ᾿πποελὴς κελεύων με Ὑρώψαι ἢ ἀπος εἴλαι ἐκ τῶν Φυσι- 

εἰπεῖν “εἴ πὴ ἠρεμεῖ ἡ ἔτι μένει, τυτέςιν εἰ κατά τι ἠρεμεῖ ἢ κῶν, ἤτοι ἐγὼ ὦ Ἐυνίημι, ἣ μικράν: τι παστελῶς ἔχει τὸ ἀναμέ- 

κατά τι μένει, ὅ ὅτι ἐδὲ ἐναντία ἠρέμησις τῇ κυήσει κπυλῶς ἐπιφέ- 15 σὸν τῷ ὅπερ ἠρεμεῖν καλῶ τῶν ἀκινήτων μένε. ἐναντίον γδ ἦρε- 

ρει" φέρησις ἡδ μᾶλλόν ἐςιν. ἀλλ᾽ ἔςι κυρίως κίνησις κινήσει ἐναν- μία κινήσει, ὥςε ςέρησις ἂν εἴη τὰ δεκτικῶ" ὥςε ἢ ὃ πέμπτον 

τία ἡ ἐξ ἐναντίων εἰς ἐναντίον τῇ ἐξ ἐναντία εἰς ἐναντίον, ὥσπερ βιβλίών ὁ Θεόφραςος ἐκ τῶν Φυσιχῶν νομίζει. αὐὸς δὲ ὁ ̓ Αρι- 

εἴρη. ἰάὰ. . 214 ὁ. : σοτέλης ἐν τῷ ὀγδόῳ κατ᾽ ἀρχάς φησιν “ἀρξώμεθα δὲ πρῶτον ἐκ 
γράφεῇ καὶ ὺ ὅτως “ἢ πὴ ἠρεμεῖ ἢ ἔτι μένει." εοἀἁ. Ῥαϊ. 2387. τῶν διωρισμένων ἡμῶν ἐν τοῖς πησικεῖς πρότερον. φαΐ δὴ τὴν 

23:64. μέχρι, τύτυ “ὃ πέρας τῶ βιβλίυ ἐςιν ἕν τισιν ἀντιγράφοις, ἐν 20 πάν “μὰ εἶναι τῷ Ἀἰνητεὶ ἧ κινητόν. τῶτο δὲ ρα ἐν 

4. δὲ ἄλλοις ἡ τὰ ἑξῆς ῥηθησόμενα πρόσκειἢ, ἅπερ ἐδὲ Πορφύριος τῷ τρίτῳ. ὺ πάλιν “ἐτέθη ἘΣ ἡ φύσις ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἀρχὴ 

συνοψίζειν ὀδὲ ὁ Θεμίσιος παραφραζειν εἵλετο. ὁ μέντοι ᾿Αλέξαν- κινήσεως ᾧ ἠρεμίας." τῶτο δὲ ἐν ἣν δευτέρῳ ̓ ἔριρεν. ἐπὶ δὲ τὴ 

δρος ἐπισημηνάμενος ὅτι ἔν τισιν ἀντιγράφοις καὶ φέρ, ἐξηγεῖ τελευτῇ τῦ ὀγδόν φησὶν “ ἄπειρον ̓ ὶ ἦν ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ μέγεθος 

ὅμως αὐτά. ϑίκιρῖ. [214 ). εἶναι, δέδενῷ πρότερον ἐν παῖς Φυσικοῖς." εἴρηκε δὲ ὼ περὶ τύτυ 

2314 εἴπερ μὴ ὡς ἔτυχε ταῦτα πρόσκει, τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον 25 ἐν τῇ τρίτῳ. ᾧς ὅτι τὰ ᾿ὶ πώτε Φυσικὰ ἐκάλων, διὰ τύτων δῆ- 

᾿ εἰρημένοις λέγουσιν, ἐν οἷς ἀναιρεῖν δοκεῖ “ὃ Ἰξαὼζ ἐπὶ τῶν παρὰ λον" ὅτι δὲ τὰ τελευταῖα περὶ Κνήσεως, δηλοῖ σαφῶς ὁ ̓Αριςο- 

φύσιν ἠρεμέντων ᾧ παρὰ φύσιν κινυμένων... βύλεῇ δέ, ὡς ἔοικεν, τέλης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν περὶ Οὐρανῦ (ς. ὅ Ρ. 272 α 28) λέγων 
ἐφ᾽ ἑκάτερα κρατυνεὼϊ τὴν ἀπορίαν. διὰ τῶτο νῦν “ὁ ἕτερον μέρος “ἀλλ᾽ ἐπεὶνδ γε φανερόν, ὅτι ἀδύνατον τὴν ἄπειρον διελθεῖν ἐν πε- 
αὐτῆς ἀνέλαβε, “ὃ δεωοινύον ὅτι ἡ ἐπὶ τῆς βιαίυ κινήσεως ἡ τῆς περασμένῳ χρόνῳ. ἐν ἀπείρῳ ἄρα" δέδεικἢ γδ τῶτο πρότερον ἐν 
βιαίν ἠρεμίας τῆς ἀντικειμένης αὐτῇ ἀνάγκη εἶναι “ὃ Ἰςαοὰς " εἰ γ) 30 τοῖς περὶ Κινήσεως." ᾧ πάλιν (ς. 7 Ρ. 275 ὃ 21) “λόγος ἐν τοῖς 

: μή, μένει δέ τι βίᾳ, ἔξαι ἠρεμᾶν τι ἐκ ἀεὶ ἄνευ τῷ γενέο, ὅπερ εἶπε περὶ Κινήσεως ὅτι ὑθὲν ἔχει ἄπειρον δύναμιν τῶν πεπερασμένων, 
ἘΝ πρότερον, ὅτι καὶ γινόμενον ἄρα, ἠρεμῶν ἔςαι ἠρεμῶν. νῦν δὲ προσέ- ἐδὲ τῶν ἀπείρων ποπεῤασβέην." εἴρη δὲ περὶ τύτων ἐν τοῖς 
): " θηκε τῷ ἠρεμῶν ὃ ἔςαι ὑκ ἀεί, περιττῶς οἶμαι" εἰ ὃ ἠρεμεῖ ὁ τρισίν. ὅτι δὲ τὰ τρία ἐςὶ τὰ περὶ Κινήσεως ᾧ τὼ πίντε Φυ- 
ἅν «. -- πεφυκὸς κινεῖονς, ἐκ ἂν εἴη ἀΐδιος ἠρεμία... ἀκριβέςεροι δέ μοι σικά, μαρτυρεῖ ᾧ Δάμασος ὁ “ὃν βίον Ἑὐδήμυ γράψας λέγων 
ἫΝ ἜΣ εὐ" τὰς οἱ τὴ Ηρ τὴν λέξω ὰ ἸΟΣ ἀρ μϊλνντος τῇ ἐπα  ΉΜΕῚ τὶ “α τῶν ἐκ τῆς περὶ Φύσεως ὡς πραγματείας τῆς ̓Αριζοτῆχως τῶν 

ἴω Ὑ το: τα ΜΚ ἀρημένη λέγυσαν ὡς ὕςερον ὑπό τινων προςεθεῖσαν καὶ προσιέ- κεὶ Ἀνήσεως τρία. " Φυσικὰ δὲ ἐκάλων αὶ τὰ ὀκτῷ μόνα, ἀλλαὶ 
ἐς ἐκ οἶν Ομενοι. ἰά. ἴδ. ᾧὶ᾿ τὰ περὶ ἐρανῷ ἢ περὶ ψυχῆς κα ἢ ἄλλα πλεῖξα" ἰδίως δὲ Φυσι- 
τι, » ρι ῖϑια ὲ Κ᾽ λεγόμενόν ἐφ --- ἐπειδὴ τῷ μα 5ύ!: ἡ ἢ ἄνω κίνησις Ψ' κῆς ἜΜ ΤΡ: τὰ πώτε. ὅτι δὲ “ὃ νῦν προκείμενον βιβλίον τῇ 

} ᾿ φύσιν ἡ δὲ κάτω παρὰ φύσιν, τῇ δὲ γῇ ἡ αὶ κάτω Ψ' φύσιν ἡ τάξει μἴ' “ὃ πέμπτον ἐςί, δηλοῖ μ' ὃ ὁ Εὔδημος ὃ τῷ ̓ Αριςοτέλει 
δὲ ἀ ἄνω ἐν φύσιν, ποτέρεν τῇ τὸ πυρὸς Ψ' φύσιν Ἶ αὐτῷ τῷ 40 ὧδε εἰρημένον συνάψας τοῖς ἐν τῷ πεβετῷ βιβλίῳ ῥηθεῖσι, “ὃ 

πυρὸς παρὰ φύσιν ἐναντία ἔσαι, ἢ ̓  ἡ τῆς γῆς κ' φύσι; ὼ ἐποιρίνει μηδὲν τῶν συνεχῶν ἐξ ἀμερῶν φύγε; ἢ ̓Ανδρόνυκος δὲ ταύ- 
ὅτι ἄμφω ἐναντίαι, ἀλλ᾽ ὑχ ὡσαύτως, ἀλλ ἡ αὶ τῆς γῆς κ ̓ - τὴν τὴν τάξιν τύτοις τοῖς βιβλίοις ἀποδίδωσι. ᾧ μέντοι ᾧ ὁ ̓ Αρι- 

σιν τῇ τῦ πυρὸς ψ' φύει, ὡς Ψ' Ῥδσ ἄμφω, καὶ δὲ τὸ πυρὸς φατέλης τοῖς ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ προαχθεῖσι, τῷ συνεχεῖ ἢ 
ψ φύσιν τῇ παρὰ φύσιν αὐτῦ, ὡς ἡ παρὰ φύσιν τῇ ἢ κῷ' φύσιν. ἡ ἁπτομένῳ ᾧ ἐφεξῆς, εὐθὺς ἐν ἀρχὴ τύτυ τῦ βιβλίων προσεχρή- 
αὕτη δὲ αὶ λέξις ἐ ἐκ περιττῷ πρόσκει(, ἤδη ἐηθεῖσα συντομώτερον ἀ5 σατο. ὅτι δὲ ἡ πρὸ τὸ ἑβδόμα τῦτο, δῆλον ἐξ ὧν ἐν τῷ πέρατι 
ὅτως, “φέρεν, δέ" (ρ. 280 ὁ 12)... ὅτι δὲ ἐκ περιττῷ ταῦτα τότυ τὸ βιβλίω δείξας ὅτι ἐδὲν ἀμερὲς κινεῖ, αὶ ὅτι ὀδεμία με- 
πρόσκειἢ, δηλοῖ πάλιν ὁ αὐὲς ἐπίλογας ἢ τύτοις ἐπαγόμενος... ταβολὴ ἄπειρος, ἐν τῷ η΄, ὅπερ ἐφεξῆς ὃν τύτῳ ἕβδομόν ἐςιν, ὡς 
μὰ δὲ τὴν κ᾽ μέρος ἐν τῷ βιβλίῳ τύτῳ διάρθρωσιν καλὸν ἂν δεδειγμώνοις χρὴ τύτοις. ὁμοίως δὲ ὶ “ὃ μὴ εἶναι κίνησιν ἄπειρον 
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μήτε ἀπείρωι ὄντος τῦ κινυμένυ μήτε πε-, ἐν τοῖς συνεχέσι τῶν ἐξ ὧν, τυτέςι τῶν ἐφεξῆς λεγομένων ςυγμωῶν, 

δείκνυσι, χρὴ δὲ αὐτῷ ἐν ἐκείνῳ ὡς δὲ- ἢ ἐδὲ ἔςαι ὅλως μέγεθος. ὥσπερ ὺ ἁπτόμεναι δυο φιγμαὶ μῆ- 
δειγμένῳ. 14. ἢ. 216. κος ἐδὲν πούϊαννς ὅτως ἐδὲ ςιγμαὶ ἢ κενόν. μήποτε ὖν' ὀρθῶς 

2314 οἱ Αὶ ἐπ᾽ ἄπειρον πᾶν “ἃ ληφθὲν μέγεθος εἰς μεγέθη διαιρεϊος ἐννοῆσαι δοκεῖ “ἡ ὑπὸ τῷ ᾿Αὐλεξέλυς ῥηθὲν ὁ Εὔδημος, ὅ ὅτι ὑκ 

γ1. νεμίζυσιν, ν ἐδύατα τῆς διαιρέσεως εἰς ἀμερῆ καταληγύσης, 5 ἀναιρεῖ ἁπλῶς ἂ ἐφεξῆς εἶναι σιγμὴν σιγμῇ ἢ ὃ νῦν τῷ. γῦν, 

ὺ διὰ τῦτο ᾧ ἐκ μεριςῶν συγκεϊοὶ, τὸ μεγέθη λέγυσι καὶ Ὁ ἐκ ἐξ ἀλλὰ “ὃ ὅτως εἶναι ἐφεξῆς ὥςε ἐκ τύτων εἶναι “ὃ μῆκος ἢ ὃν 
ἀμερῶν" οἱ δὲ τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον τομῆς ἀπεγνωκότες, ὡς ὁὶ δυνα- χρόνον... ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἡ ὅτως ἐπεχείρησε τῷ λόγῳ. 

μένων ἡμῶν ἐπ᾽ ἄπειρον τέμνειν ᾧ ἐκ τύτυ πιςωσαὼὺϊς “ὁ ἀκατά- ϑίαρί. ἢ 216 ὁ. 
ληκτον τῆς τομῆς, ἐξ ἀδιαιρέτων ἔλεγον ὑφίςαον, τὰ σώματα ὺ αὶ τῶτο εἶμαι ὲ ἐπιχείρημα τῷ αὐτῷ δεικτικόν ἐ ἐσι, τὸ μηδὲ 231} 
εἰς ὠδιαίρετα διαιρεῖος. πλὴν ὅτι Λεύκιππος ἃ δὺ Δημέκριτος 4 10 ἐφεξῆς εἶναι τὰ ἀμερῆ, ὥςε ἐκ τύτων εἶναι “ὃ μῆκος ἢ ἂν χρόνον. ̓ - 
μόνον τὴν ἀπάθειαν αἰτίαν τοῖς πρώτοις σώμασι τῷ μὴ διαιρεῖ), δηλοῖ δὲ ἢ “ὁ ἔτι προσκείμενον ὅτι πρὸς “ὃ αὐὰὺ ὅτος ὁ λόγος 
νομίζυσιν, ἀλλὰ ἢ “ὃ σμικρὸν ᾧ ὠμερές, ᾿Επίκυρος δὲ ὕςερον πεπόριςαι. .. τὴν δὲ πρόσληψιν τὴν λέγυσαν μηδὲν τῶν συνεχῶν 

ἀμερῆ αὶ ἐχ ἡγεῖ, ἄτομα δὲ αὐτὰ διὰ τὴν ἀπάθειαν εἶναί φησιν. εἰς ἀμερῆ διαιρεὸν εἶναι δείκνυσι, μεταλαβὼν “ὁ συνεχὲς εἰς ὦ 

ᾧ πολλαχῦ ἕ τὴν Δημοκρίτω δόξαν ᾧ Λευκίππυ ὁ ̓ Αριςοτέλης μεταξύ (ὃ ἡ) μεταξὺ ἦν γραμμὴ ᾧ ὁ χρόνος), ἡ λέγει ὅτι ἄλλο 
διήλεγξεν, ἢ δι᾿ ἐκείνς ἴσως τὸς ἐλέγχυς πρὸς ὃ ἀμερὲς ἐ ἐνιςα- 15 γένος ἐχ οἷόν τε εἶναι μεταξὺ τῶν ἀδιαιρέτων (ὐ γ) οἷόν τε με- 

ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, 
περασμένυ, ἐνταῦθα ἢ! 

μόνε ὁ ᾿Ἐπίκυρος ὕςερον γενόμενος, τυμπαθον δὲ τὴ ̓Δηβεκρίεν 

ᾧ Δευκίππυ δόξῃ περὶ τῶν πρώτων σωμάτων, ἀπαθὴ ἐφύλαξεν 
αὐτά... δέδεικἢ ὧν ὅτι ἀδύνατον ἐξ ὠμερῶν εἶναι “ὃ συνεχές. 
τὰ ὃ ξὶ γραμμῆς εἰρημένα καὶ ἡ ἐπὶ ἄλλων συνεχῶν ῥηθήσεδ κα 
᾿ διότι σιγμαὶ ἀλλ᾽ ὅτι ἀμερῆ, ἀληθῆ τὰ ὁ περὶ αὖ αὐτῶ 

ἀμερὴ δὲ ἢ τὰ νῦν ᾧ αἱ μονάδες, ὥςε ἢ εἰ σώματά τις ὠμερὴ 
λέγει, ὡς ὁ Διόδωρος οἵεἢ) δεικνύναι, ἡ ἐπὶ ἐκείνων τὰ αὐτὰ ῥη- 

θήσεδ. ἰὰ. 1}. 
«κ( οἱ Κα ἐπ’ ἀπ... διὰ τὴν ὠπάθ. φησὶν εἶναι. εοὰ, Ῥαὶ. 237. 

ὑτῶν εἰρημένα. Ὧ κει ἐξ ὠμερῶν, ὅτε ἔλεγεν “ἃ 

ταξυὺ τύτων εἶναι “ὃ φαιὸν ἣ “ὁ χλιαρόν), ἀλλ᾽ ἢ ἃ διαιρεὲν ἢ ὃ 
ἀδιαίρετον, ᾧ μάλιςα εἰ ἐκ τῶν ἀδιαιρέτων συγκεῖοχ λέγε “ὃ 

μεταξύ... ζητεῖ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος πῶς ὑγιὴς ἡ δεῖξις, εἰ διὰ 

Κὶ τῷ μὴ διαιρεῖν, “ὃ συνεχὲς εἰς ἀμερὴ δείκνυσιν ὅτι μηδὲ σύγ- 
᾿ ἐδὲ ἦν τι τῶν συνεχῶν εἰς 

ἀμερῆ διαιρετόν," “ὃ δὲ μὴ διαιρεῖ, εἰς ἀμερῇ δείκνυσι διὰ τῶ 
μὴ ἀπτεθχ, τὰ ἀμερὴ ἀλλήλων, τυτέςι μὴ συγκεϊῶκ, ἀλλήλοις, 

δι’ ὃ Βεδν ἤδη ὅτι ἐξ ἀμερῶν 'χ οἷόν τε συγκεῖον, “ἃ μέγεθος. 

αὶ λύει τὴ ἵνζασιν λέγων ο εἶναι “ὃ ἐπιχείρημα ὃ ἀπὸ τῷ με- 
ἐπειδὴ δοκεῖ τινὰ μεγέθη καὶ ἢ συνεχῆ Ὑίνεν, ἐκ μὴ ἀὐρ, μμὰ ταξύ, δ λέγον ὅτι ἢ διαιρετὸν ἐςιν ἣ ἢ ἀδιαίρετον, ὴὶ εἰ διαιρετόν, ἢ 

μήποτε δὲ ὁδέ, ὡς εἴρη πρό- 
2314 

2. ἀλλὰ ̓ ἀπτομνον, ες ὁ τοῖχος ἐκ τῶν πλίνθων, ὅτι μηδὲ ὅ ὕτως ἐκ εἰς ἀδιαίρετα ἣ εἰς ἀεὶ δαιρέτόιιοι 

235 

2318 

σημείων ἢ ἐξ ὠμερῶν ὅλως δυνατὸν μέγεθός τι γίνεοχ, δείκνυσι. 
ϑιωρ!, (216 δ. 

αὶ 5) δήπυ μέρεσιν ἣ ἣ πέρασιν ἀπτεῦ ἀλλήλων τὰ ἀμερῆ, 

τερον, διάλληλος ἡ δεῖξις ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ μὴ πτεῶς ἀλλήλων 
τὰ ἀμερὴ πρῶτον ἃ ἔδειξεν ὅτι α σύγκεῷ ἐξ ἀμερῶν τὰ συνεχῆ... 
νῦν δὲ δείκνυσιν ἐκ τῷ αὐτὸ πάλιν ἡ ὅτι ἀ διαιρεῖ εἰς ἀμερὴ τὰ 

ὁ ἀλλ ἄ ἅμα ὅλοις ἐνδύσεῷ καὶ ἢ ὅλα δι᾽ ὅλων χωρήσει, εἴπερ ὅλα δεῖ 30 συνεχῇ, ἐκ δὲ τύτυ ὅτι ἐδὲ σύγκεῷ ἐξ ἀμερῶν. ὥςε εἰ ἄμφω 

καλεῖν ὧν μηδὲν μόριον. ἐὠκῦν ἐδὲ ἡ σύνθεσις αὐτῶν ποιήσει τι 

μέγεθος περιττόν, ὥςε διαιρεῖοϊ, εἰς ἄλλο ᾧ ἄλλο μέρος. καὶ Ὁ 

ἂν τόπος ἔςαι μείζων τῶν παμμυρίων συντεθέντων ἣ ἑνὸς κατ᾽ 

αὐτό" ἐδὲ γ) προσοίσει διάςημα “ὃ προτιθέμενον τῷ προλαβόντι. 

Καὶ ἐκ τὸ μὴ ἄπτεὼς, δείκνυ, “ὁ δὲ μὴ συγκεέϊοχ, ἡ ἐκ τὸ μὴ διαι- 
ρέϊοκ, ἐκ ἔςιν αὕτη διάλληλος ἡ δεῖξις. μήποτε δὲ ἐπὶ τῶν τοιί- 

τῶν ἐδὲ ἔςιν ἄτοπος ἡ διάλληλος δεῖξις. .. προςίθησι δὲ ἢ 

τοιαύτας τινὰς ἐπιχειρήσεις ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐκ τῷ Εὐδήμν λαβών. 
καίτοι πανὲς μεγέθυς συνεχῦς μείζων ὁ τόπος τῷ ὅλωι ἣ τῶν μο- 35 ἰὰ, ἔ. 217. 

ρίων ἑκάςυ. ὙΒεπιῖεὶ. ἢ, 52. 
δείξας ὡς ἐδὲ ἐκ συνεχῶν ξιγμῶν ἢ τῶν νῦν ἐδὲ ἐξ ἧπτο- 

6: μένων δυναὃν ἔν τι γενέδᾳ, μέγεθοι; ἐκ περιυσίας δείκνυσιν ὅτι 

ἐκ τῶν ἐφεξῆς ςιγμῶν ἢ τῶν νῦν εἴ τις νομίζοι γίνεσλαί τι μῆκος 

Ε Χρόνον, ἐὶ καλώς οἰεῦ. 

λοις, ἐκ ἐποίει τι ἕν, ἀνομογενῶς τινὸς ὄντος μεταξύ. ἔπειτα ὅτι 

Κὶ μόνον συνεχεϊς ἀλλήλαις ἀδύνατον εἶναι τὰς ςιγμὼς ᾧ εὐ μα 

νας, ἀλλ᾽ ὑδὲ ἐφεξὴς ἀλλήλαις αὐτὰς εἶναι δυνατόν... ὁ δὲ 

Εὔδημος τῷ ἐπιχειρήματι ὕτως ἐχρήσατο. εἰ 5 ἕςιν ἐφεξῆς, 
φησί, τὰ ὶ ἀμερῆ, δεῖ πάντως εἶναί τι αὐτῶν μεταξὺ μὴ ὁμογενές, ἀδ 

ὥξε σιγμὴ ΓΝ ἐκ ἂν εἴη, γραμμὴ ἡ δὲ ὡς κενὸν μεταξὺ ςιγμῶν ἐν 

μήκει. εἰ ἕ ὧν γραμμή, ἐκ ἔςαι ἐκ τῶν ςιγμῶν ἡ γραμμή" 
εἰ 1) ἐν αὐτῇ αἱ ἐφεξῆς ςιγμαί" εἰ δὲ κενόν, πλέον ἔξαι “ἃ κενὸν 

πρῶτον Ἂ κἂν ἐφεξῆς ἦν ταῦτα ἀλλή: Ὃ τὸς “Ἐν γὃ τὼ ἔχατα, ἢ ἀπτεῦ τὰ ἔσχατα τῶν συνεχῶν." 

δεῖξας ἐν τοῖς προτέροις ἐ ἐπιχειρήμασιν ὅτι “ὁ συνεχὲς κα ΠΡ 231) 
κειῦ ἐξ ἀμερῶν, δείινυσι νῦν ὅτι ἐδὲ διαιρεῖ) εἰς ἀμερῆ... 5 

νότερον δέ, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, “ὃ ἐξ ἁπτομένων συγκείμενον 

μέγεθος λέγεων, συνεχές, ᾧὶ ὅτως ἀκύει ἐπὶ τὸ ̓Αριξοτέλυς εἰπόν- 

μή- 
ποτε δὲ ὁ ὃ ἐξ ἁπτομένων εἶπε συνεχὲς δ᾿ Αριςοτέλης, ἀλλ᾽ ὅτι 

ὃ ἔχατον τῶν συνεχῶν τῶν ἐμποιύντων τι μεῖζον συνεχὲς ἐξ 

ἑαυτῶν ἕν ἐξι. εἰ δὲ ἕν, ἡ ἀπτεὼχς ἀνάγκη, ὡς εἴρη αὶ ὃ 

γίνεῦ ἕν, μὴ ὴ πρότερον ὡψάμενα. ἰὰ. ἢ. 217 ὁ. 
͵ δείξας κοινῶς ὅτι ὑδὲν συνεχὲς ἐξ ἀδιαιρέτων σύγκει ἜΝ 

διαιρεῖ εἰς αὐ ειμήρ, ἐπειδὴ τῶν συνεχῶν υἷς συνελόντι εἰπεῖν “δ 

τρία, ἐςί, μέγεθος κίνησις χρόνος, δείκνυσι νῦν ὅτι ὁ αὐτός ἐςιν 

ἐπ᾽ αὐτοῖς λόγος, ἡ ὁμοίως ἣ ἐξ ἀδιαιρέτων πανταχῇ σύγκειἢ ἢ 
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διαιρεῖ εἰς ἀδιαίρετα, ἢ ἐδὲν αὐτῶν. ᾧ πρῶτον δείκνυσιν ὅτι περὶ ᾿Επίκωρον ὅμως ὕςερον γενομένυς ὅτω Χέγειν τὴν κίνησιν γί-" 
ὁμοίως ἔχει τῷ μεγέθει ἡ κίνησις, ᾧ τότε ὅτι ἢ ὁ χρόνος ὃν αὐὲν νεὼς" ἐξ ἀμερῶν ἡ ἡ “ὃ μέγεθος ὶ τὴν κίνησιν ᾧ “ὃν χρόνον εἶναι 
ἔχει τύτοις λόγον. ἰά. ἔ. 218. λέγοντες, ἐπὶ ἃ τῷ ὅλυ μεγέθυς τῷ ἐξ ἀμερῶν συνες τος κινεῖως, 

231} ἔτι εἰ μέγεθος ἐξ ἀμερῶν, ὃ γραμμὴν μείζω σημείῳ γραμ- λέγυσι ἃ κινύύμενον, καθ᾽ ἕκαςον δὲ τῶν ἐν αὐτῷ ἀμερῶν ὁ κι- 

1. μῆς δυναωὴν γενέῶς, ἀλλ᾽ εἰ τῶτο, δίχα διαιρεθήσεξ) “ὁ σημεῖον. 5 νεϊὸὰς ἀλλα κεκινῆνχ,, διὰ “ὁ εἰ τεθείη ᾧ ἐπὶ τώτων κινεῖον, “ὃ ἐπὶ 
εἰ ἣδ πᾶσα γραμμὴ δίχα διαιρετή, ἢ ἡ μείζων σημείῳ ᾧ ἡ ἐλάτ- τῷ ὅλων κινύμενον, διαιρετὰ αὐτὰ ἔσεχκ. ϑιιωρὶ. (. 218. 

ἢ ων. ὅταν τοίνυν ἡ μείζων τέμνη δίχα, ἢ “ὃ σημεῖον δίχα τμη- γράφε ἢ “ὃ κινεϊα)αί τι μὴ κινέμενον. εοἀ, Ῥαϊ. 287. τ" 
θήσεδ, ὶ ὅλως ἡ ἐκ περισσῶν σιγμῶν συγκειμένη, ὶ κύκλος δ᾽ τέταρτον δὲ ἄτοπον ἐπάγει τῷ λόγῳ σποραδην ἅ' ἐν τἄρα 
ἂν εἴη τις ἐκ περισσῶν σημείων συγκείμενος. πῶς ὧν ὗτος διᾳι- πὐοδυδειγμίθοις εἰρημένον, νῦν δὲ ἐν ἰδίῳ νατατάχθὶν ἐ ἐπιχειρή- Ἶ᾽ 
ρεθήσεῦ δίχα; οἴχεῦ δὲ ᾧ “ὁ τῇ διαμέτρῳ δίχα τέμνεον, “ἐν κύ- 10 ματα τὰ 25 δὲεζ' ἀδιαίρετα ἤτοι χνήσεις εἰσὶν ἣ ὁ κινήσεις " ἀλλ᾽ 

κλον, μᾶλλον δὲ ἐδὲ ὅλως ἔςαι διάμετρος" ὸ Ω κέντρον ἀμερὲς εἰ κινήσεις, ἔςαι τι παρύσης χρήσεως αὐτῷ μὴ ἢ κούμενεν ἀλλὰ 
ὑποκείμενον τὴν δι’ αὐτὸ γραφομένη εὐθεῖαν ὁ παραδέχεῦ, ὥςε ἠρεμῶν... εἰ δὲ μὴ ἀνησεις τὰ δεζ΄ ἡ ἡ κίνησις ἕςαι ἐκ ἐκ κινή- 

εἰς δύο γενέωως. κῶν ἀν ᾿ ἡμυσύκλιον ἔςαι, ἀλλὰ “ὃ κέντρον ἀὶ σεων φονεδαδη, δὲ τὰ μέρη αὐτῆς κινήσεις ἔχυσα. ϑϊπιρὶ. 

θατέρῳ μέρει τὸ κύκλυ προσνεμόμενον ἐν τῇ τομὴ μέϊζον ἐκεῖνο ἴ. 218 ὁ. 
ποιήσει. πολλὰ ἕτερα ἂν τις προσεπιλάβοι τὰ ̓ Αριςοτέλως ἐξερ- 15 κ β τὴν γραφὴν τὴν λέγυσαν “εἰ γ5 πᾶσα διαιρετός," 25: 
γάσασν, φιλοτιμιέμενος. Ὑπεπιΐδι, ἢ, 52 ὅ. ; τυτέςιν εἰ διαιρεὺς πᾶσα γραμμὴ ἣ διάςασις (ὔθος δ τῷ ̓Ἄριςο- 

2319 συνδιαιρεῖϑ ὃ ἀεὶ τῇ κινήσει “ὃ διάφημα. ἔξαι τοίνυν ἢ δ τέλει θηλυκῶς τὰ μεγέθη καλεῖν διὰ “ὃ γραμμὴν ἀντὶ μεγέθες 
71. ἡ ἥμισυ τῆς κυήσεως ἐφ᾽ ἥμισυ τῷ α΄. . ᾿ ὑπόκειἢ ἀδιαίρετον ἐκτίθευχ, εἰ ὧν διαιρεὸς ἡ γραμμὴ ἢ ἡ κίνησις, ἐπειδὴ ὃ “ὃ ἰσο- 

εἶναι “ὦ α΄... ὅτι δὲ ἀμήχανον κίνησίν τινα ἐξ ἀδιαιρέτων εἶναι ταχῶς κινύμενον ἔλαττον μέγεθος ἢ ἔλαττον μέρος κσήσεως ἐν 
κυήσεων, λέγομεν πάλιν. φανερὸν τοίνυν ὅτι ὃ κινεῖδχ, παρυσίᾳ 20 ἐλάττονι Χρόνῳ δίεισιν ὁ δ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ ὃ ὃ μέζον ἡ ὃ 
κοήσεως Ὑνεῦ, ἡ ὅπως ἂν ἔχῃ ἡ κίνησις, ὕτως -Ἐ ἢ ὃ κινεῖς, ἔλαττον ἣ τῷ μεγέθους ἣ τῆς κοήσεως κινηθήσε), “ὃ ἰσοταχῶς κι- 

εἰ τοίνυν ἡ κίνησις ἀδιαίρετος γινομένη ἐπὶ τὰ α΄͵ ἀδιαίρετον ἔςαι γὐμενον συνδιαιρεθήσεῦ τῇ κινήσει ἢ τῷ μεγέθει καὶ ὃ ὁ χρόνος... 

ἢ ὃ κινεῖς ἐπὶ τὸ α΄, τῶτο δὲ ἀμήχανον, ὡς᾽ ὑδὲ ἡὶ κίνησις εἰ μώτοι εἴη γεγραμμένον ὡς ἕν τισιν ἀντεγράφοις εὖ ρἰσκεῖ “εἰ δ 

ἀδιαίρετος. πῶς ἦν ἀμήχανον ἀδιαίρετον εἶναι “ὃ ἐπὶ τῷ αἰ κινεῖῶχζ; πᾶς διαιρετός," ἐξηγεῖ ἢ ὁ ᾿Αλέξανδρος ὅτι εἰ πᾶς ὁ χρόνος ἐςὶ 

ἀνάγκη “ὃ κινύμενον πόθεν ποῖ μὴ ἅμα κινεῖοκ, ἡ κεκινῆος, δ᾽ ἐκι- 25 διαιρετός, συνδιαιρεθήσεἢ τῷ χρόνῳ διαιρυμένῳ ἢ “ὃ μέγεθος. 
νεῖτο, τυτέςιν ἅμα πορεύεωις Θήβαζε ὼ πεπορεῦοχ, ᾧ εἶναι ἐν καίτοι ὁ ̓ Αριςοτέλης κὶ τῦτο ἐπάγει, ἀλλὶ ὅτι ᾧ ὁ χρόνος διαιρεὺς 
Θήβαις... ἀλλ᾽ ὁ σοφώτατος ἡμῖν ἜἘκβῶρος ἐκ αἰογύνεται ἔξαι. ἢ τύτῳ ὁ ᾿Αλέξανδρος ὕςερον ἐπιςήσας λέγει ὅτι δείξας 
χρδονᾳ, δορμῳ τῆς νόσυ χαλεπωτέρῳ, ἢ ταῦτα ᾿Αριςοτέλυς ὅτι ἂν “ὃ μέγεθος πάντη διαιρεὺν ἧ, αὶ ὁ χρόνος ἔςαι διαιρετός, 

τὴν μοχθηρίαν τῷ λόγω προεπιδείξαντος" ἐπὶ Κ' γὺ τῆς ὅλης τῆς ἐπάγει πάλιν “ὃ ἀντίςροφον διὰ τῷ “εἰ ὁ χρόνος διαιρεὺὸς ἐν ᾧ 

αβγ' κινεῖ, φησί, “ὃ κινώμενον, ἐφ᾽ ἑκάςυ δὲ τῶν ἀμερῶν ἐξ 30 φέρεταί τι τὴν α΄, ἡ ἡ ὃ α΄ ἔξαι διαιρετή" ὁ μέντοι ᾿Ασπάσιος 
᾿ ὧν συγκειῇ καὶ κινεῖ ἀλλὰ κεκίνη). εἶτ᾽ ἐκ αἰδ)ανεῦ περιπίπτων ᾧ ἄλλην οἶδε τῆς τοιαύτης γραφῆς διαςολήν" “εἰ ὲ πᾶς; εἶτα 
ἀναριθμήτοις τισὶν ἀτοπίαις. 14. ἴδ. ἐπάγει “ἀδιαίρετος," ἢ ἐξηγεῖ) ὅτι εἰ πᾶς ὑποτεθείη ἀδιαίρετος 

232. εἶτα προςίθησίν τι, ὅπερ εἰκὸς ἦν τινὰ εἰπεῖν, ὅτι ἐπὶ αὶ τὸ χρόνος, ἐν τῷ ἐλάττονι δὲ “ἃ ἰσοταχὲς δίεισιν ἔλαττον, διαιρετὸς 
δ. ὅλ μεγέθως τῷ αβγ' τὸ ἐξ ὠμερῶν συγκειμένε, μὴ ὄντος δὲ ἔςαι ἢ ὁ χρόνος ὁ ὑποτεθεὶς ἀδιαίρετος. καλῶς δὲ ὁ ̓ Ασπάσιος 

ἀμερῶς, “ὃ ωἱ κινέϊαχ, τὴν δεζ' κίνησιν, μηκέτι δὲ ἑκαΐςην τύτων 35 ἐνταῦθα, ὑπέςιξεν, ὅτι κὁὶ μόνον ἀκολυθίαν δείκνυσιν ὡς θατέρω ὄν- 

τῶν ἀμερῶν κινεῖ, ἀλλὰ κεκινῆους. ὅτω γδ ὀκέτι δόξει ἀκολυθεῖν τος διαιρετῦ ὼ θάτερον ἕςαι, ἀλλὰ ᾧ ̓προσαναγκοῖζει διαιρετιὰ 
ὸ ἅμα τε κεῖ, ἢ κεκινῆο ἐπὶ μ' δ τῆς ὅλης ἔςαι κινύμενον, εἶναι ᾧ “ὃν χρόνον ἢ “ὃ μέγεθος, ὥσπερ ἢ τὴν κίνησιν. ἰά, 15. 

 ἐκέτι μέντοι κα ἢ καθ᾽ ἕκαςον τῶν μορίων αὐτῆς τῶν ἐδιδιβετών ὁ μ᾽ Αλέξανδρος ἐν τύτοις φησί, μι ὃ λῆξαι ὅ ὅτι ὡς ἔχει Ἐ τῶν 
ἔςαι κινόμενον, θὲς δὴ ἀυϊδ τὰ ἑπόμενα ἄτοπα τὴ τοιαύτη μέγεθος κα Ὁ ἡ κίνησις πρὸς “ὃ ἐξ ἐμερῶν εἶναι ἢ μὴ ὶ εἶναι, ὅ ὅτως ἔχει 

ὑπονοίᾳ ἐπάγει" ἥτε γδ κίνησις ἔςαι συγκειμένη ἐκ ἐκ κινήσεων 40 ᾧ ὁ χρόνος, νῦν δείκνυσιν ὅτι μὴ σύγκειἢ ὁ χρόνος ἐξ ἀμερῶν 

ἀλλ᾽ ἐκ κινημάτων, τυτέςιν ἐκ τῶν περάτων τῆς κινήσεως, ᾧ ἐκ μηδ᾽ ἐκ τῶν νῦν. μήποτε δὲ ἤδη ᾧ τῦτο δέδεικ, ὅτε ἔλεγε ᾧ ὁ 

τῶν κεκινῆος. ἡ γ5 δὲζ΄ κίνησις ἐχ ἕξει τὰ μόρια τὰ δ΄ ἢ ε΄ ἢ χρόνος διαιρεὺς ἔςαι, τυτέςι πᾶν μόριον χρόνε " χρόνος "δ ὃ τῷ 
ζ' κινήσεις" κεκινῆον, 7) ἔκειτο ταῦτα, α κινεῖς, ὁμοίως δὲ ἡ χρόνυ μόριον. ἀλλ᾽ ὡς εἴρη, μ᾽ ὃ ἐκ τῆς ἰσοταχῶς τῦ κουμώυ 

τῷ κινεῖοὶ, τὰ μόρια ἔςαι κα χινεῖοα, ἀλλὰ κεκινῆονς, ἢ διαιρε- κινήσεως δᾶξαι ἡ ὅτι διαιρετὰ ἐκ᾽ ἄπειρόν ἐςιν ὅ τε χρόνος ἡ “ὃ 
θήσεῦ ὦ κρἐοχ, εἰς μόρια ἃ κα τὐνν: ἐςὶν ἀλλὰ κεκινῆως, 45 μέγεθος, ὺ δηλονότι ἢ ἡ λίνησις, κα ὴὶ ὅτι ἀνάλογον ἀλλήλοις διαι- 
ἐπάγει δὲ καὶ ὃ ἄλλο ἄτοπον ἀκολυθῶν ταύτῃ τὴ ὑποθέσει, ὰ ἘΡΩ͂: ρῶνϑ, νῦν ἐκ τὸ θᾶττον ὦ βραδύτερον τὰ αὐτὰ δείκνυσιν" καὶ δὰ 

ὁ)αί τι μὴ πρότερον κινόμενον.. ὅτι αὶ πάντη ἀπίθανον ταύτην μόνον ὅτι ὁ χρόνος διαιρετός, ἀ ὅτι ἡ ἃ μέγεθος. ἡ τῦτο ἢ 

τέθεικε τὴν ἔνςασιν, δηλοῖ ὃ ἀὐτῷ αὐτὴν ἢ διαλύσαντος τὸς αὐὲς ὁμολογεῖ ὁ ̓ Αλέξανδρος. ᾧ ὁ ̓ Αριςοτέλης δὲ λέγει πρὸς 
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τῷ τέλει τῆς ῥήσεως ὅτι διαιρεῖ “ἃ αὶ θῶττον “ὃν χρόνον, “ὃ δὲ ἀμφόν δὲ τοῖν ἐπειρίαιν ὴ ὁ ὅλος χρόνος μετέχει ὼ ὁ πὐχλοψὸ: 
βραδύτερον κα ὺ ἃ μῆκος, προηγαμένως μέντοι “ὃν χρόνον ἀποδεί- ρητυιὸν σῶμα" ᾧ 7) ἄναρχα ἡ ἀτελεύτητα καὶ ὺ συνεχὴ ὄντα ἐπ᾽ 
κνυσιν ἐν τύτρις διαιρετόν, ἢ σὺν τῷ χρόνῳ “ὃ μέγεθος, εἰς ὃ ἢ ἄπειρά ἐςι διαιρετά. ἐμοὶ Κα ὃν ἐπῆλθεν ὅτω ἡ ἀπέθηταὶ ταύτην 
ἀπέβλεψεν ὁ ̓Αλέξανδρος. ἰὰ, ἔ, 219. τὴν ἀπορίαν ᾧ διαλῦσαι παρ᾽ ἐδενὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτὴν εὑρνρότι" 

ὁ δὲ ἀμερεῖς ̓  ὑποτιδέμενος χρόνυς διαφθείρει τὸ θῶττον καὶ ὺ 5. εἰ δέ τις πιθανωτέρως ἐπιβάλλοι, φίλος ὧν ἀλλ᾽ ἐκ ἐχθρὸς κρατεῖ, 
βραδύτερον, πράγματα ἐν ἐφϑελιοῖς ὄντα ἢ πᾶσι γνώριμα... ϑίπιρὶ. , 221. 

ὥσπερ ἐγὼ ᾧ οἱ ἐμοὶ παῖδες τὴν αὐτὴν ὁδὸν τὴν ἐκ Νικαίας εἰς ἔςιν ὁ λόγος ὁ τὸ Ζήνωνος τοιῶτος. εἰ ἔς! κίνησις, ἐνδέχεϑ 233. 

τὴν πατρίδα, ἐγὼ Κα ἀπήνην δημοσίαν ἔχων οἱ δὰ ἅμαξαν, ὑκ ἐν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὰ ἄπειρα ὁ διελθεῖν ἁπτόμενον. ἀὐτον ἑκάςυ. Ἃ 
ἴσῳ διηνύσαμεν χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐγὼ Κα ἐν δύο νυχθημέροις, οἱ δὲ ἐν ἀλλὰ μὴν τῶτο ἀδύνατον" ἐκ ἄρα ἔςι κίνησις. ὁ ὃ καὶ συνημ- 
τέτρασιν. ὙΒεπιϑι. [. 583. 40 μένον ἐδείκνυ χρώμενος τὴ τῶν μεγεθῶν ἐπ᾽ ἄπειρον φιαιῥεσας ες 

2225 δείξας ὅτι “ὃ θᾶττον ἴσον διάξημα ἐν ΓΞ ι χρόνῳ κινεῖ τὴν δὲ πρόσλογψιν τὴν λέγυσαν “ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὰ ἄπειρα 

20. ἃ βραδύτερον ἐν τῷ ἴσῳ ἔλαττον, τύτοις προλιρώμενος δείκνυ- διελθεῖν ἢ ἁψαῶζ, ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ δείκνυσιν ἐκ τῷ “ὃ 
σιν ὅτι ὁ χρόνος ἃ σύγκειἢ ἐκ τῶν νῦν ὄντων ὠμερῶν, ἀλλ᾿ ἔξι ἄπειρον ἀδιεξίτητον εἶναι... ὁ δὲ ᾿Αριςοτέλης τὴν πρόσληψιν 
συνεχής τε ἡ ἐς ἀεὶ διαιρετὰ διαιρετός, ὁμοίως δὲ ἢ “ὃ μέγεθος, αἰτιῶ" αὶ 75 ἀδύνατον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὰ ἄπειρα διελ- 

ᾧ ὃ καὶ θῶττον διαιρεῖ “ἐν χρόνον, “ὃ δὲ βραδύτερον “ἃ μέγεθος. .. 15 θᾶν... “ὃ ἦν σόφισμα τῷ Ζήνωνος ἐγίνετο παρὰ τὴν τῇ ἀπείρυ 
ᾧ ἀπορεῖ καλῶς ὁ ̓ Αλέξανδρος, πῶς ἐπὶ τῷ κυκλοφορητικῦ συΐ- ὁμωνυμίαν, ὼ ὃ μεταλαμβάνειν ὰ ψ' διαίρεσιν ἄπειρον εἰς ὁ 
ματος ἀληθὲς ὁμαλῶς κινυμένυ “ὃ θῶττον ᾧ βραδύτερον χινεῖοχ, ο- τοῖς ἔχχάτοις ἄπειρον... ὁ δὲ Ζήνων ὃ Καὶ "μέγεθος εἰς τὸ ὶ ἄπειρα 
αὶ παράγει ἡ “ὃν Εὔδημον ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν; Φυσικῶν ὕτως ἀπο- διηρημένον ἐνεργείᾳ ΠΕ ΎΞΡΕ ἐν δὲ χρόνον κα ἐκέτι, καίτοι ὁμοίως 
δεικνύντα “ὃ εἰρημένον... εἰκὸς δέ τινας ἢ ὑποῦθε μέμφενχ, ἔχοντα τῷ μεγέθει... ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ ταύτης τῆς πραγμα- 
τὴν ἀπόδειξιν ᾧ ὡς διάλληλον ᾧ ὡς αὐὸ δι᾿ αὐτὸ δεικνῦσαν. «. 20 τείας τὴν λύσιν ταύτην πρὸς ΕἾ ἐρωτῶντα ἱκανῶς ἔχειν ταύτην 
ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ ὅτι διὰ τῆς κινήσεως νῦν “ὃν χρόνον ἡ “ὃ μέγεθος ᾧησίν (ἐρωτᾷ γδ εἰ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρα ἐνδέχε διεξελ- 
ἔδειξε δικιρετά. δίῃρ!. Ε. 220. ὅθὴς πρὸς δὲ “ἃ πρᾶγμα ᾧ τὴν ἀλήθειαν ἐχ ἱκανῶς" ἐδὲ δ ὁ 

133. ἐπεὶ τοίνυν ὦ βραδύτερον ἐ ἐν τῷ ζ χρόνῳ τὴν γκ' διήει, ὃ χρόνος “ὃ ἄπειρον ἐνεργείᾳ ἔχει ἀλλα δυνάμει. διὸ ἀκριβέξερον 
ὁ θᾶττον ἐ ἐν τῷ ἐλάττονι χρόνῳ ὑκέτι τὴν γκ΄, ἀλλ᾽ ἐλάττω τῆς ἐκεῖ λύει. ἰά, 19. 

γκ΄, τὴν Ὑ᾽ μόνον. νοήσομεν τοίνυν ὡς ἀεὶ ἃ θῶττον ἡμῖν ἡ βρα- 25 τῶτο δὲ ὠγνοεῖ Ζήνων, ἣ προσποιεῖ), ὅταν οἴη) τὴν κίνησιν 
δύτερον μεταλαμβώνσι, ᾧ τῷ ὑποδεδειγμένῳ τρόπῳ χρωμένοις ἀναίρεν ἐκ τῷ μὴ δυνωὸν εἶναι λέγειν ἐν πεπερασμένῳ τι χρόνῳ 
τῆς μεταλήψεως “ὃ Κα θᾶττον ἀεὶ δικιρήσει ἐν χρόνον, “ἃ βραδύ... τὰ ἄπειρα ἐλεαν ὸ κινύμενον ὺ ἅψαι ὸ α΄ ἄπειρον ὃν καθ᾽ 
τερον δὲ ἀεὶ διαιρήσει “ὃ μέγεθος" ὁ ὶ 75 θᾶττον ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἕκαςον, εἰ “ὃ Κα μῆκος “ὃ ποδιαῖον εἰς ἄπειρα διαιρεὸν ᾧ ἐπ᾽ ἄπει- 
εὐθεαν ἐν τῷ ἐλάττονι χρόνῳ, “ὃ βραδύτερον δὲ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ρον, ὁ δὲ χρόνος τῆς κινήσεως τῆς ἐπ’ αὐτῷ πεπερασμένος. οἱ ἡ 
τὴν ἐλάττονα εὐθεῖαν διήξει. ἀεὶ δὲ ὅ' ὅσης δυνατῆς τῆς μεταλή- 30 ἐπὶ τῶ ςαδίν κυλιόμενοι τροχοὶ τῶν ἁρμάτων ἐδὲν δή πο, φησί, 
Ψεως (ἀεὶ ὃ δυνατὸν “ἃ θῶττον νοεῖν ἡ “ὁ βραδύτερον), ἀεὶ ἢ “ὃν παραλείπυσιν τῆς διαιρέσεως τῷ ςαδίυ, ἀπείρυ δὲ ὅσης αὐτῆς ᾧ 

χρόνον κὶ σὺν τῷ χρόνῳ “ὃ μέγεθος διαιρεῖν δυνησόμεθα." ἀκολωυθεῖ τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς γιγνομένων μερῶν πως ἄπειρα διαθέωσιν ἐν χρόνῳ 

ξιυδερονυι 

νὴ Ἄγφίεο. : 

Ὁ ταῦτα ἀλλήλοις. ὙΒεπιῖει. ἢ, 68. πεπερασμένῳ. τῦτο ὃ αὐτῷ τὰ ὠδύνατον ἠκολέθησεν ἐ ἐκ τῷ μὴ :- 
2334 δείξας δὲ ἐχθέσεως ὅτι τὴ τὸ ἢ χρόνω διαιρέσει συνδιαιρεϊ ἢ ἢ κατιδεῖν, ἢ ἢ μὲὴ ἐθελῆσαι, ὅτι διχῶς λέγε ἄπειρον ἢ μῆκος ὺ 

ὡν: “ὃ μέγεθος, ὰ αὐ δεβενυνχ, λέγει ἡ ἡ ἐξ ἄλλων λόγων συνειθισμέ- 35 χρόνος ἢ πᾶν ὅλως “ὁ συνεχές, ἢ τῷ διαιρεῖοκ, ἐπ’ ἄπειρον, ἢ 
νων, ες ἔοικε, τότε τοῖς περὶ τύτων διαλογομένοις. .. ἐπειδὴ δὲ ὁ τῷ μηδὲν ἔχατον ἔχειν μηδὲ πέρας τι τῷ μεγέθωυς. ὙΠεπιϊϑὲ. 

χρόνος ἢ τοῖς ἐχατοις ἀπειρός ἐςι μήτε ἀρχὴν ἔχων μήτε πέρας, ἴ. 58 ὃ. 
ἐν τῷ τελευταίῳ ταύτης δείινυῦ τῆς πραγματείας πῶς ἀληθὲς ὁ Ζήνων ἀναιρῶν “ὃ εἶναι κίνησιν ἐκέχρητο τοιώτῳ συλλο- 

ὅτι αὶ ὁ μέγεθος ὅτως ἄπειρόν ἐςιν" αὐὸ γδ τὐναντίον ἐν τῷ τρίτῳ γισμῷ. εἰ ἔςι κίνησις, ἐνδέχ εἢ “ὁ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ 
ταύτης δέδεικ) τῆς πραγματείας, ὅτι ὑδὲ μέγεθος ἄπειρόν ἐςι 40 διελθεῖν" ἀλλὰ μὴν τῶτο ἀδύνατον, ἐκ ἄρα ἔςι κίνησις. εἰ 

τοῖς ἐχάτοις. μήποτε ὧν ὥσπερ ὁ χρόνος διττός ἐςιν, ὁ (' ἄπει. κινοῖτό τι ἐπὶ πηχναίν μεγέθυς ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἐπειδὴ ἐν παντὶ με- 
ρος τοῖς ἐχάτοις ὁ ὁ τὴν ἄναρχον κα ἢ ἀτελεύτητον χυκλοφορίαν με- γέθει ἄπειρόν ἐςι δημεῖα, ἀνάγκη πάντων ἁψαὼζ τῶν σημείων 

τρῶν, ὁ ὁ δὲ τοῖς ἐχάτοις ἃ " πεπερασμένος, ἐν δὲ τὴ διαιρέσει μόνη τῷ μεγέθυς ὃ κινόμενον" διελεύσεν ἄρα “ὃ ἄπειρον ἐν πεπε- 

“ὃ ἄπειρον ἔχων, ὡς ὁ μερικὸς ὁ τὰς ἐπ᾽ εὐθείας κινήσεις μετρῶν, ρασμένῳ χρόνῳ, ὅ' ὅπερ ἀδύνατον. εοἀ. Ἀερ. 1858. 
ὅτω ἢ ὃ μέγεθος διττόν ἐςι, ὃ ΕἸβρΝ τοῖς ἐσχάτοις, ἐχ ὡς 45 δείξας ὁμοίως συνεχῇ τόν τε χρόνον ᾧ “ὁ μέγεθος, ᾧ ὁμοίως 233. 
ἀόριςον, οἷον ἀπεγίνωσκεν ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ, ἀλλ᾽ ὡς κυκλυκὸν διαιρετὰ ἔπ᾽ ἄπειρον, ἡ “ἐν Ζήνωνος λόγον ἐκ ταύτης διαλύσας 
ἢ μήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε πέρας, “ὃ δὲ ἢ ἀρχὴν ἔχον ἢ πέρας, οἷα τῆς ὁμοιότητος, προςίθησί τι τοῖς προαποδεδειγ μένοις ὡς ἀκόλυθόν 

τὰ ἣν γενέσει, ἐπ᾽ ἄπειρον δὲ ὄντα διαιρετὰ τῷ συνεχῇ εἶναι. τε ἢ ὡς ἐξ ἐκείνων δεικνύμενον, “ὃ μήτε “ὃ ἄπειρον διάξημα κἂν 



408 ΕΙΣ ΤΟ Ζ ΤῊΣ 

ὑποτεθὴ εἶναι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ δυνασλαί τι κινηθῆναι, μήτε ὑποθέσεως λαμβάνει αὶ ἐν πιπεραεμίῳ χρόνῳ διιέναι αὐὰ ἂ δι᾽ 

ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ Ἀξτερασμῖχονς ἄπειρον δὲ νῦν λαμβάνει ὃ κυ- αὐτῷ κινόμενον, ᾧ δείκνυσιν ὅτι κἂν κατα μετρῶν ἐξ ἀρχῆς ὑπο- 

ρίως ἄπειρον ὃ κατ ᾿ ἐνέργειαν, ὅ ὁπερ τοῖς ἐχάτοις ἔλεγεν ἄ ἄπειρον... . τεθὴ ὸ βέ,, τῷ γδ' χρόνυ ληφθέντος πεπερασμένι ὃ ὅλος ὃ ὁ χρόρος 

μεταξὺ δὲ ἔνςασιν λύει ἂν λέγυσαν ὅτι “ὃ βὲ "μέγεθος ὦ ἐ παν- δεχθήσε. .. καλῶς δὲ ἐπέςησεν ὁ Θεμίςιος ὅτι εἰ ἡ μὴ ἐν ἴσῳ 
τως κατα εν ει αὶ ὅλον ἃ αβ΄, ὥςε αὶ ἀληθῶς εἰπεῖν ὅτι τριπλαΐ- 5 χρόνῳ “ὃ ἴσον κινεῖ ἢ διάςημα, ἀλλὰ ποτὲ Κ ἐν πλείονι “ὃ ἴσον πατὶ 

σιον, εἰ τύχοι, ἢ τετραπλάσιον ἢ ὁποσαπλασιονῶν ἐςὶ ὃ αβ' τὸ 9 βε' ει δὲ ἐν ἐλάττονι, διαιρεθέντος ᾧ ὅτω τὸ πεπέραῦ μαῖν διαςήματος 

δυνατὸν 5) ἡ ἐλλείπειν ἐν τῇ μετρήσει ὼ ὑπερβάλλειν. λέγει ὄν εἰς τὰ ἴσα μέρη συνδιαιρεθήσεἢ ἢ ὃ χρόνος εἰς τοσαῦτα ἃ μέρη 

ὅτι ἐδὲν διαφέρει, κἂν ἐλλείπῃ κἂν ὑπερβάλλη, εἰ μόνον “ὃ ἴσον ἰκέτι δὲ εἰς ἴσα ἀλλήλοις, ἀλλὰ πρός γε ὃ πεπερασμένϑ αὐὸν 

τῷ βε΄ μεγέθει ἐν ἴσῳ τῷ χρόνῳ τῷ γδ΄ δεξέρχεϑ. .. διχῶς δὲ’ ἐπιδεῖξαι ἐξαρκεῖ ἃ ἐκ μορίων ̓ Βὐπβασμινν αὐὸν ἐπιδεῖξαι αὶ 
φερομένης τῆς γραφῆς τῆς ἐν τῷ τέλει τῆς ῥήσεως ταύτης (ὁ 6), 10 τῷ ἀριθμῷ ὶ τῷ μεγέθει, κἂν ἄνισα τυγχάνῃ τὰ μέρη. ϑῖπρ!. 

εἰ (ὶ εἴη γεγραμμένον “ εἰς ἴσα ̓  διαιρεθήσεῦ ἢ “ὃ μέγεθος," ἀσά- (222. 

φειαν ἔχει, λέγοι δ᾽ ἄν, εἰς ἴσα δ διαιρεθήσεῦ εἰς ὅσα ᾧὶ ὃ μέ- τινὰ τῶν βιβλίων. ὑπορίζυσιν εἰς ὃ “τῶτο;" εἶτα ἐπάγυσι δ23) 

γεθος. εἰ δὲ ὡς ̓ Αλέξανδρος α ὃ Θεμίςιος ἢ ̓Ασπάσιος γράφουσιν “ἀνάγκη πεπερείνθαι;" ἐν χρόνον δηλαδή. εοἅ. Ραϊ. 237. 5 
“εἰς ἴσα δ διαιρεθήσεῦ ὡς ὺ ὸ μέγεθος," σαφὲς ἂν εἴη ὃ ὃ λεγέ- λέγει νῦν ὅτι δεδειγμέρω ἡ ἡμῖν τῷ τὰ συνεχῆ μὲ ὴ διαιρεῖχ, ΠΝ 

μένον, ὅτι ὼ ὁ Χρόνος ἐδ ἴσα τῷ ἀριθμῷ διαιρεθήσεξ ἐἰς ὅσα ᾧ 15 ἄτομα, φανερὸν ἐκ τύτυ ὅτι ὀδὲν μόριον τῶν φυνεχῶν ἄτομον ἐξι ὁ 

ἃ μέγεθος" περὶ ἢ τὸ χρόνυ λέγει, τῦτον δερινὺς ὅτι μὴ ἄπειρος. ὺ αἰὐικίβετονς ὦ εἴπερ μὴ διαιρεῖ εἰς ἄτομα τὰ συνεχῆ. δείξει δὲ 

διρὶ. (. 221 ὁ. ἡὶ ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν μορίων ὁ λόγος ὅτι ἀδύνατον αὐτὰ ἄτομα εἶναι, 

ἘῈ τῦτο τοίνυν ἃ μέρος τῷ μήκυς, λέγω δὲ “ὁ βε΄, ὅλην κατα- πρῶτον ἃ τῷ μεγέθος, εἶτα εὺ ὰ τῷ χρόνυ. διαφέροι δ᾽ ἂν ἡ 

35: μετρήσει τὴν «β΄ ̓ ῖ Ὑ ὐπέρβαλεὶ τῷ μέρες τῷ τελευταίν " διαφέρει ἀπόδειξις αὕτη τῆς προτέρας, ὅτι ἐκείνη Ἃ , ἐδείκνυ μὴ ὄντα αὐτὰ 

Ὁ ὑδὲν, ἐγεας ὶ ἃ ἴσον τῷ βε' μέρει ἐν ἴσῳ διήξει, τῦτο δὲ κα- 20 ἀδιαίρετα, αὕτη δὲ δείκνυσι προηγυμένως ὅτι διαιρετά ἐςι, ὶ τὴ 
ταμετρεῖ “ὃ ὅλον μέγεθος, ἢ ὑβεβῶσαι τὸ ἱμάρυς τὸ τελευταία" ἀνώγκην τῆς διαιρέσεως ἐπιδείκνυσι. δ πιρὶ. [, 222 ὁ. 

πεπερασμένος ἢ) πᾶς τι χρόνος ἐν ᾧ διῆλθεν “ὃ ὅλον" εἰς ἴσα ὃ δείξας διαιρετὰ τὸ μέρη τῶν συνεχῶν, τῶ τε χρόνυ ἡ τὸ δι) 

μέρη διαιρεβήσε εἰς ὅσαπερ ὼ ὁ μέγεθος. εἰ δέ σε ταράττει μεγέθυς ὺ δηλονότι ἢ τῆς μέσης τύτων κινήσεως, ἐκ τῷ εἰ ἐμὴ 

ὃ μὴ πάντως ἀπαρτίζειν “ὃ βε' Πὰχ ὁ ἰῤμϑη τὴν αβ΄, ἔξεκί σοι διαιρετὰ εἶ διαιρεῖοχ, ὰ ἄτομον, ἧπερ ἀδύνατον, ἐπειδὴ ἡ ὃ νῦν 

ὃ βε΄ τηλικῶτον ποιεῖν Ἰλθαν καταμετρήσει τὴν βα'- εἰ χη ὺ χῷ' 25 τῷ χρόνω τί ἐςιν, εἰκότως ἐφεξῆς τὰ περὶ αὐτὸ διαρθροῖ. διττῷ 

τὴν πᾶσαν ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ διέξεισιν, ἀλλὰ τό γε βε' τντῶς ἐν ὃὲ ὄντος τῷ νῦν, τῷ αὶ ὡς ἀρχῆς ᾧ πέρατος τῷ χρόνυ, ὃ ἀναλογᾶ 

πεπερασμένῳ. ὥς’ ἐἼῈΡ ὰ βε' καταμετρεῖ τὴν βα΄, ᾧ ὁ χρόνος τῇ φιγμῇ τὴ ἐν τῇ Ὑραμμῆ, τῷ δὲ κ᾽ ὃν ἐέευτὰ χρόνον λεγν 

ἐν ᾧ, φαίη τις ἂν ὅτι ὺ ὸ βέ μέρος ἐ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ δξησως μιϑν; ὃς ἀντιδιήρηϑ πρὸς ἐν παρεληλυθότα ἢ “ὃν ΜΕΔΘΟΗΣ ἐᾷ 

ἀλλ᾽ ἀδύνατον. εἰ δώ ὥμςαι Ψ' θάτερον πέρας ὁ χρόνος, ὸ ἄρ- ὡς ἀρχὴν ᾧ πέρας, ὃ ὃ ἡ ἀδιαίρετόν ἐςι, καθ᾽ αὐὸ ἡ πρώτως νῦν 
χεταί ποτε τῆς κινήσεως ὰ κινόμενον ἀπὸ τῷ β' σημείν, ἀνάγκη 30 λέγεολαί φησι, ὃ δὲ ἔπε Ὲ αὶ καθ᾿ αὐὸ ὑδὲ πρώτως, ἀλλὰ καθ᾿ 

τὴν βε’ διελθεῖν ἐν χρόνῳ πεπερασμένῳ. ἐπεὶ δ ἐν ἐλάττονι ὅσον ἔχει ἐν ἑαυτῷ “ὃ πρώτως ἢ καθ᾽ αὐτό... ἀλλ᾽ ὁ β΄ Αριςι- 
χρόνῳ ὃ μέρος δίεισιν ἢ ἢ ὅλον, ἀνάγκη “ὃν ἐλάττονα τῶτο ἢ πε- τέλης ἐπὶ τάδε ἀμ εἰπών, ἢ τῦ πέρατος ᾧ τῆς ἀρχῆς, ἀσαφῆ 

ς μὴ «ῃ περάνθαι, τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν ἕξει τῷ ὅχῳ, ὃ δὲ πέρας ἐκ τῇ σὲν λόγον ἐποίησεν" ὁ δὲ Εὔδημος δέν φησιν ἐπὶ τάδε τὸ πέρα- 

ἐλάττων εἶναι προσλήψεῦ. ἡ αὐτὴ δὲ ἀπόδειξις ἡ εἰ ὃ μῆκος τος ἐδὲ ἐπέκεινα τῆς ἀρχῆς. 14. ξ. 228. 

ἄπειρον ὑποθοίμεθα,, “ἂν χρόνον δὲ πεπερασμένον" ἔςαι γδ ἡμῖν 35 δείξας ὅτι ἕτερον ᾧ ἕτερον ὦ  δύναῦ εἶναι τὰ ἔχατα υς ἀπτό- 23. 
πάλιν ὃ ὰ μῆκος ἘΡΗΡΑΣ ΘΟ τῇ Ἐαραπλησίῳ μεθόδῳ ἔρυμα μένα ἀλλήλων, δείκνυσιν ἐφεξῆς ὁ ὅτι ἐδὲ ὡς κεχωρισμένα α ε ἀφε- ̓  

νοις. ἡ δὲ αὐτὴ ὶ ἀπόδειξις ἡ ἡμῖν, κἀν μὴ ἰσοταχῇ τὴν κίνησιν ὑπο- φῶτα ἀλλήλων Ἰτα ὅλως δύο τὰ ἔσχατα τῶ χρόνυ" εἰ δ εἴη δύ, 

θοίμεθα. ον ταῦτα αὶ ἦν ἔξωθεν τῷ προκειμέν προσείληφεν ἡμῖν ἀνάγκη χρόνον εἶναι Μεταξύ. .. δυναὲν δὲ ἢ ἐπὶ ἑκατέρυ μές 

ὁ λόγος διὰ τν Ζήνωνος ἀπορίαν. ἐπανίωμεν δὲ ὅθεν ἐξέβημεν, τῆς διαιρέσεως συνάγειν “ὁ ἄτοπον, ὡς ᾿Ασπάσιος συνήγαγε. 
ὡς ὅτε γραμμὴν ὅτε ἐπίπεδον ὅθ᾽ ὅλως ἐδὲν τῶν συνεχῶν ὅτε 40 ἐπεὶ δ ἡ ἡ τῷ μεταξὺ ιβίρεσις τὶ ὸ κὶ παρεληλυθὸς ποιεῖ “αὶ δὲ μέλ 
ἅτομον ἐνδέχε εἶναι ὅτε ἐξ ἀτόμων συγκεῖνν,, ὁ μόνον διὰ τὲ λον, ἐὰν ἑκάτερον τῶν τμημάτων τὸ ΠΈΟΤΙΣ ΔΩΡΕΌΗ, εἰς παρέ- 

πρότερον εἰρημένα, ἀλλ᾽ ὅτι ἢ διαιρεϊοςς “ὁ ἄτομον ἐξ ἀνάγκης ληλυθὸς πάλιν ᾧ πάρε διαιρεθήσε, ἡ ἔςαι ᾧ ἐν τῷ παρεληβλυ- 

συμβήσεϊ. ὙΠεπιῖει. ἔ, 58 ὁ. ; θότι τῷ μέλλοντός τι ὶ ἐν τῷ μέλλοντι τῷ παρεληλυθότος. ἰὰ 
2350 λαβὼν πρότερον τὸ βε' μέγεθος ἀδιοριςότερον ἡ ὡς μὴ πάν- ἔ, 2283 ὃ. 

7. τως ὙΑΤΕ ΜΕΤΑ. ὰ αβ΄, ἀλλὰ ᾧ ὑπερβάλλον ἐνίοτε ἢ που δεύτερον ἐ ἐπιχείρημα, τῶτο, ἐνςαἄσεως οἶμαι τινὸς λυτικὸν τῆρϑν 

ὼ ὑπὸ τὸ γδ' χρόνυ πεπερασμένυ μετρυμένης τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ κινής λεγύσης ὅτι ἐδὲν ἄτοπον μεταξὺ τῷ παρεληλυθότος κα Ε τὸ μέλλιν- 

ἰὠμμ: ἅπερ ἄμφω ἐνςάσεις ἔχεν δοκεῖ τινας, διὰ τύτυ τῦ ἐπι- τὸς εἶναι “ὃ νῦν “ὃ ὡς ἐνεςώς. ὃ λέγει ὅτι “ὃ μεταξὺ τῦτο ὑκ ἔσι 

χειρήματος τοιῶτον. ἀφαιρεῖ “ὁ βε' ὡς καταμετρεῖν “ὃ ὅλον, ᾧ ἐξ “ἃ καθ᾽ αὐὴ νῦν" ἀμερὲς γδ ὃ καθ’ αὐτό, τῦτο δὲ διαιρεὺν διότι 
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χρόνος ἐξν. κἂν λέγη ὅν νῦν, ἐχ ὡς καθ᾿ αὐὸ ὑπάρχοντος ρεὼχ, ᾧ ποιεῖν τῇ φορᾷ τὴν γραμμήν, ἐπισκεπτέον. ὙΒεποϊεί. 
αὐτῷ τῶ ὀνόματος λέγε, ἀλλ᾽ ὡς καθ᾽ ἕτερον... ἔςι δὲ ᾧ [ δά ὃ. | 
ἄλλη γραφὴ τοιαύτη “ἡ 75 διαίρεσις καθ᾿ αὐτό ἢ λέγοι ἂν ἀλλὰ τῦτο ἐπὶ ὶ τῆς κῷ' τόπον μεταβολῆς ἢ αὐτόθεν ἐναρ- 3. 
ὅτι “ὃ μεταξὺ τῦτο καθ᾽ ἕτερόν ἐςι νῦν" ἡ ἡ) διαίρεσίς ἐςι “ὃ καθ’ γὶς ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, γνωριμώτερον δὲ ἐπὶ ἀλλοιώσεως ἢ αὐξή- Ἢ: 
αὐὲ νῦν, ἀλλ᾽ ὁ ὃ διαιρύμενον. ἰὰ. ἴδ. 5 σεως. ἐφ᾽ ὧν δὲ συμβαίνει ποτὲ ἀθρόαν εἶναι τὴν μεταβολήν, 

γραφεῦ “ἡ γ5 διαίρεσις ἡ καθ᾽ αὐτό; ἢ λέγοι ἂν διαίρε- πῶς ἀναγκαῖον ὃ κὶ ἐν τῷ λευκῷ εἶναι ἃ δὲ ἐν τῷ μέλανι; τῦτο 

σιν ἃ ἀμερὲς νῦν, ὃ ἡ καθ᾿ αὐτό ἐςιν. εοἀ. Ῥαὶ. 237. δὲ ὁ Θεόφραςος ἀπορεῖ διαρρήδην ἐν τῷ περὶ Κινήσεως πρώτῳ, ἢ 
2.4 εἰ δὲ γράφεϊ “καθ᾽ αὐτό; λέγοι ἂν ὅτι “ὃ μεταξὺ τῦτο τοῖς ἐξηγηταῖς ὄχλον παρόχεν. “ὃ Καὶ ὃν λέγειν ὡς ἐκ ἔςιν ὁδενὸς 
16. καθ’ ἕτερόν ἐςι νῦν" ἡ δ διαίρεσίς ὃςι “ὃ καθ᾽ αὐὴ νῦν, ἀλλ ὁ ἀθρόα, μεταβολὴ καθ᾽ ὅλα τὰ μόρια παραπλησίως, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσιν 

ὃ διαιρίμενον. ἰά. 18. 40 οἷς ἀθρόα δοκεῖ γίνε, μεταβολή, “ὃ μέν τι πρότερον μεταβάλλει 
234 ὅτι ἐν τῷ νῦν φάσις ἐςὶ μόνον, ᾧ διὰ τῦτό φησιν ὅτι τῆς ἐν μέρος ἃ δὲ ὕςερον, ἢ ἐπὶ τῷ πηγνυμώνυ γάλακτος ἢ ἐπὶ τὸ με- 

41. αἰῶνι τῶν θείων ςάσεως ἡ ἀκινησίας ἔλλαμψίς τις εἰς ἡμᾶς κα- λαινομέυ σώματος ἐκ τῆς ἀκτῖνος (ἢ 78) “ὁ εὐπαθέςατον μόριον 

ταπεφοίτηκε “ὃ νῦν" μιμεϊἢ 5 ὃ ςάσιμον τῶν ἀϊδίων. ἰὰ. 5. πρῶτον, ἢ “ὃ ἐγγύτερον τῷ τὴν κίνησιν ἐνδιδόντος), “ὃ δὲ ταῦτα 
235 δείξας πρότερον ὅτι. ᾧ “ὃ μέγεθος ἐφ᾽ ὃ αὶ κίνησις διαιρετόν λέγειν ὁ σφόδρα ἀληθές" δείκνυσι ἡ ἡμῖν ἡ αἴδϑδησις ὅτι γίγνονταί 

10. ἐξιν εἰς ἀεὶ διαιρετά, καὶ ἡ κίνησις αὐτὴ ὶ ὁ χρόνος, νῦν δείκνυσιν 15 τινες ἀθρόαι μεταβολαὶ σωμάτων καὶ ἀλλοιώσεις, ᾧ πρὸς τὴν Με- 
ὅτι ἢὶ ὁ κινίμενον αὐὸ ἀδύνατον ἀμέγεθες εἶναι ἡ ἀδιαίρετον. ᾧ λίσσῳ θέσιν ὅτως ἐξ ἀρχῆς ἀντεθήκαμεν. ἀλλ᾽ ὑδὲ ἐκεῖνό γε, ὅτι 
τοῖς προσεχῶς δὲ εἰρημένοις ἀκολείθως ἐπῆκἢ) τὰ νῦν λεγόμενα... μόνον ἐπὶ τῶν κ᾿ τόπον μεταβολῶν τὴν δεῖξιν ᾿Αριςοτέλης πε- 
ἐκ δὲ τύτυ τὸ ἐπιχειρήματος δυνατόν ἐςι λύειν “ἐν τὴν κίνησιν ποίη" φανερῶς “) περὶ πανὺς λέγει τῷ μεταβάλλοντος. ἃ τοί- 
ἀναιρῦντα λόγον ἐκ τῷ δεῖν “ὃ κινύμενον ἢ ἐν τῷ ἐξ ὃ ἡ κίνησις νυν ἡμῖν ἐπῆλθεν εἰς βοήθειαν τῷ λόγῳ, ταῦτα ἐςιν. οἰόμεθα “ὃν 
εἶναι ἢ ἐν τῷ εἰς ὃ ἡ κίνησις, μηδέτερον δὲ δυνατὸν εἶναι" ἕν τε 10 ᾿Αριςοτέλην περὶ τῶν ἀθρόως μεταβαλλόντων, ὅτι διαιρετά ἐς! ᾧ 
Ὁ τῷ ἐξ ὃ ἐν πω κινεῖ, ᾧὶ ἐν τῷ εἰς ὃ ὃν ὠκέτι κινεῖ ἀλλ μεγέθη, μηδὲ λόγω προσδεϊοχ, νοῆσαι. εἰ 5 ἀθρόως ἐκεῖνα με- 

ἀρεμέ. ἐδείχθη 2) ὅτι ἐν ὠδετέρῳ ὅλον, ἀλλὰ “ὃ μέν τι αὐτὸ ἐν ταβάλλειν φαβ ὧν ἅπαντα τὰ μέρη καθ᾽ ἕνα χρόνον ἢ ἀλλοιῦἢ 
τύτῳ “ὃ δὲ ἐν ἐκείνῳ. ἐν δὲ τύτοις ὁ ̓ Αλέξανδρος εἰς τὴν οἰκείαν ἢ αὔξεδ, δῆλον ὡς ἐπὶ μέρη τινὰ κεκτημένων ἡ τοιαύτη μετα- 
περὶ ψυχῆς ὑπόθεσιν πάντα ἕλκων τὴν λέγυσαν ἀχώριςον εἶναι τὸ βολή" ἃ δὲ ἐδὲν κέιτηἢ μέρος, πῶς ἀλλοιοῖτο ἂν ἅμα καθ᾽ ὅλα 
συύματος τὴν ψυχήν, ᾧ ἐκ τῶν νῦν λεγομένων φησὶ δῆλον εἶναι 25 τὰ μέρη; ἢ τοίνυν καὶ τῦτό ἐςι μεταβάλλειν ἀθρόως, “ὃ τὼ πάντα 
τῦτο. .. ῥητέον δὲ οἶμαι πρὸς Ψὶ ὃ κινέϊοχ, τὴν ψυχὴν ἀμερῇὴ ὁμῦ τὰ μόρια μεταβάλλειν, ἢ εἰς “ὁ ἀθρόως τῶτό ἐςι γελοῖον “ὰ 

ὅσαν, ὅτι σωματικὴν Κα καὶ κινεῖ κίνησιν... ταῦτα δὰ ἡ τῷ κο- ζητεῖν εἰ διαιρετὰ τὰ τοιαῦτα. διόπερ ᾿Αριςοτέλης ἐπὶ Κ' τύτων 
ρυφαίῳ ἀρέσκει τῶν Αριςοτέλως ἑταίρων Θεοφράςῳ ἐν τῷ πρώτῳ ὅλως ὑδὲ ἐποιήσατο λόγον, ἐπὶ δὲ τῶν νῷ τὸς ἄλλυς τρόπυς με- 
τῶν περὶ Κινήσεως αὐτῷ λέγοντι ὅτι αἱ Α' ὀρόξεις ᾧ αἱ ἐπιθυμίαι ταβαλλόντων. ἰά. ἰδ. 
ᾧ ὀργαὶ σωματιὼὺ κινήσεις εἰσὶ ᾧ ἀπὸ τύτων ἀρχὴν ἔχυσιν, ὅσαι 30 “πανὺς δὲ τῷ μεριςῦ" εἶπεν ἢ ἀντὶ τῷ κινυμένυ (ἔδειξε 75.235. 
δὲ κρίσεις ᾧ θεωρίαι, ταύτας ἀκ ἔςιν εἰς ἕτερον ἀγαγεῖν, ἀλλ ἐν ὅτι πᾶν “ὃ κινόμενον μεριςόν ἐςιν), ἢ πανὸς τῦ μεριςῦ εἶπεν ἀντὶ 

των δὲ ὁ Λαμψακηνός, ὁ Θεοφράςξυ γεγονυὺς ἀκυςὴς ᾧ τοῖς ἀρί-ὀ κινυμώνυ ἐςὶν ἡ κίνησις, ἢ διαιροῖτο ἂν χῷ τὰ μόρια τῷ κινυμώυ. 

ςοις Περιπατητικοῖς ἀριθμώμενος, τὴν ψυχὴν ὁμολογεῖ κινεῖς ὁ ὁ δὲ Εὔδημος ᾧ ὅτως ἔδειξε “ὃ προκείμενον" εἰ γάρ ἐςι τῦ ὅλες; 
μόνον τὸν ἄλογον ἀλλα ἢ τὴν λογικήν, κινήσεις λέγων εἶναι τὰς 35 κίνησις, ἔςι δὲ ἢ τῶν μορίων ἑκάςυ, ἕτεραι δὲ αὖὮ αὶ μέρος 

ἐνεργείας τῆς ψυχῆς. λέγει ὄν ἐν τῷ περὶ Κινήσεως πρὸς ἄλλοις ἑκάςη τῆς ὅλης, αἱ τῶν μορίων' κινήσεις μόρια ἔσονἢ τῆς ὅλης, 

πολλοῖς ἢὶ τάδε... ἀπορῶσι δὲ καλῶς πρὸς “ὁ εἰρημένον ὑπὸ τῇ τοσῶτον ἕκαςον ὁποςημόριον ἢ αὐὰὸ τῷ κουμένν ἐςίν, ὥςε εἰ 
᾿Αριςοτέλως, ὅτι “ἃ κινόμενον “ὃ μέν τι ἔχει ἐν τῷ ἐξ ὃ κνεῖ, δ τὰ τὸ κιυμένν μόρια ἰσάζει τῷ ὅλῳ, ἢ αἱ κινήσεις αἱ τῦ κινυ- 
δὲ ἐν τῷ εἰς ὃ ἢ τῷ μεταξύ" εἰ ἢ) τῦτο ἀληθές, πῶς ἐν τῷ πρώτῳ μένυ ἴσαι ἔσονδ τῇ ὅλη. ᾧ ἀπορίαν δέ τινα φαίνεωις περὶ τὰ 
ταύτης τῆς πραγματείας (ς. 8 Ρ. 186 α 15) αὐὸς αἰτιώμενος 40 εἰρημένα φησὶν ὁ Εὔδημος, πῶς χρὴ λέγειν τὰ μόρια κινεϊοις "ὁ 
Μάλισσον ὡς ἀρχὴν λέγοντα τῆς ἀλλοιώσεως, ἐπήγαγεν “ὥσπερ γάρ ἐςιν ἐνεργείᾳ, ἢ πάντα ἔςαι τὰ μερις ἃ πολλὰ ἢὶ ἄπειρα, ὃν 
ὁκ ἀθρόας γινομένης τῆς μεταβολῆς.".. ὅτι δὲ αὶ περὶ μόνων τῶν δὲ θέν. ϑίπιρ!. ἔ. 227. 

7 φζ»ι. - 
αὐτῇ τῇ ψυχῇ ᾧ ἡ ἀρχὴ ἡ ἡ ἐνέργεια ᾧ ὃ τέλος... ᾧ Στρά- τῶ πάντων τῶν μορίων τῦ κινυμένυ " εἰ δὲ πάντων τῶν μορίων τῷ ξ ͵ 7 

τοποιῶς κουμένων ἀλλὰ περὶ πάντων ὁ λόγος αὐτῷ, ἐδήλωσε ἢ εἴη ἄν, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἡ ἢ κῷ χρόνον γινομένη ῶδα 
διὰ τῷ παραδείγματος ὃ παρέθετο" ὃ δ φαιὸν ᾧὶ ὃ λευκὸν ᾧ “δ διαίρεσις τῆς κινήσεως ὥσπερ »' μῆκος, ἡ δὲ κ᾽ μέρη τῷ ἴ" 
μέλαν παρέλαβε, καθ᾿ ἃ ἡ ἀλλοίωσις ἀλλ᾽ χ ἡ τοπικὴ κίνησις 45 κινυμένυ ὥσπερ ἂν εἴη κτ' πλάτος" ᾧ 75 ὁ ἢ χρόνος κτ' γραμ- 
ἐπιτελεῖ. ϑίπιρὶ. (. 224 ὃ. τς μὴν πρόεισιν ἀδὲν ἐμφαίνων πλάτος, “ὃ δὲ κινώμενον πλάτος 

πότερον δὲ ἅπαν “ὃ μεταβάλλον διαιρετόν, ἢ ᾧ ἀμε- ἔχον ὡς ἐπὶ ἐπιφανείας κινεῖ, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ἐπὶ γραμμῆς. ἰά. 
ρὲς ἐνδέχεῦ, καθάπερ οἱ μαθηματικοί φασι τὴν ςιγμὴν φέ- [.227 ὃ. ᾿ 

ΕΠ 
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2354 τῷ “ὦ παντός ἐςιν ἡ κίνησιρ" ἡ ἐλλείπει τὸ ὃ κινυμώνυ, ἵνα - β΄ μεταβεβληκός, ὅ ὅπερ ἐκτός ἐς: τῆς αβ' κα ὺ κεχώριςαι αὐτῆς" 
δὴ ἦ πανὺς τῦ κινυμένυ ἐςὶ κίνησις, ὅπερ εἶπε πρότερον, ὅτι πᾶσα δ) συνεχὴς ἡ μεταβολή, ἡ δὲ συνεχὴς ἐπὶ σννεχῦς Γ Γ] ἌΜΘΣ 

κίνησις τινές ἐσιν, τὸ κονμέν ϑηλονότι" τύτυ δὺ ἢ ὃ καθ᾽ ὃ ἡ σα, ἐκ ἂν εἴη τῇ αβ' συνεχὴς ὃ καχωρισμέον αὐτῆς. λύσας 

κίνησις ἡ ὁ χρόνος ἐν ᾧ κινεῖ, ἢ παντός ἐς! κίνησις, διότι “ὃ ὧν ἢ τὴν εἰρημένην ἴνςασω, ἐπιφέρει ὅ ὅτι φανερὸν ᾧ νῦν γέγονεν 

κινόμενον καθ᾽ αὐὸ ὅλον ὃν ἢὶ πᾶν κεῖ, ἢ ὃ Ν τοι δὲ ὃ καθ᾽ 5 ὅτι ἀληθές ἐςι “ἃ εἰρημένον ᾧ ἐπὶ τῆς κ᾽ ἀντίφασιν μεταβολῆς. 
ὃ ἡ κίνησις δηλοῖ, τό τε κ᾽ τόπον ἡ “ὃ κῷ ποσὸν “ὁ κφ' ποιόν, ἰά, ἢ, 229. ν- 
εἰπὼν ὄν τὴν αὐτὴν εἶναι τύτων πάντων διαίρεσιν, ἐπειδὴ ἃ ποιὸν πὸ δ ἕςαι “ὃ μεταβεβλυριός, εἰ μὴ ἐν ᾧ μεταβέβληρα; ὸ 
δοκεῖ μὴ διαιρεϊος, καθ᾽ αὐὸ τὴν εἰς μέρη διαίρεσιν, ὅτι μηδὲ κ ἐξ ὅ κεῖ ἀπολελοιπέναι, ἐν ἄλλῳ δέ τινι ἂν εἴη, φαΐ τις 
ποσὸν ἐςι, διὰ τῦτο προσέθηριεν ὅτι ἐχ ὁμοίως πάντα διαιρεθήσεῦ ἄν͵ ὡς ἐν τῷ μεταξύ. ὁ ἢ) πᾶσαι νῷ ἀντίφασιν αἱ κυήσεις. 
τὸ καθ᾽ ἃ ἡ κίνησις γίνε" ὁ Κὶ 7) τόπος καθ᾽ ὃν αὶ φ' τόπον κίνη- το ἀλλ᾽ εἴπερ ἐν τῷ μεταξύ͵ μεταβέλλον αὐὸ ποῶμεν, α μεταβε- 
σις, ᾧ “ὃ μέγεθος καθ᾽ ὃ Ἶ αὔξησις αὶ μείωσις, ποσὰ ὄντα καθ᾽ βληκός, ὡς ὑπεϑέμεϑα. εἰ δὲ μεταβέβλυριεν ἤδη, πῶς ἂν εἴη ἐν 
αὑτὰ διαιρεθήσεῦ, “ὁ δὲ ποιὸν καθ᾽ ὃ καὶ ἀλλοίωσις ὀκέτι καθ᾿ αὐ τῷ μεταξύ; πῶς ηδ ἂν δύναιτο “ὁ μεταβεβληκός, ὅτε μεταβέ- 
ἀλλὰ ν᾽’ συμβεβηκὸς διαιρεῖ" τῷ 5 “ὁ σῶμα διαιρεῖδχ, ἐν ᾧ βδυρεν, ἔτι μεταβάλλειν εἰς ὃ μεταβέβλοριεν; φανερὸν τοίνυν ὅτι 
ἃ ποιόν, τύτῳ ᾧ αὐὸ “ὃ ποιὸν διαιρεθήσεῦ. θεὶς δὲ “ὃ τὸ Κ' τόπυ ὸ δὲ γεγονός, ὅτε γέγονε πρῶτον, εὐθύς ἐςιν, ἢ ὃ ἐφθαρμένον, 
καθ᾽ αὐὸ εἶναι τὴν διαίρεσιν, ἀκέτι προσέθηκε “ἃ ἢ τῷ μεγέθυς, (5 ὅτε ἔφθαρἢ πρῶτον, ἐκ ἴξο. ὲ δὲ πρῶτον τῦτο, ἐν ᾧ λέγε 

καθ᾽ ὃ αὶ κ᾿ αὔξησιν ὃ μείωσιν κίνησις, ἀλλ᾽ ὡς γνώριμον τῦτο πρῶτον μεταβεβλοριέναι τι ὺ γεγονέναι ἢ ἐφθάρθαι ἢ Ἰλλοιῶδκ, 

παρεὶς ἐπήγαγε “τῷ δὲ ποιῶ ν᾽ συμβεβηκός" ἢ δε, φησὶν ὁ ἀνάγκη ἀμερὲς ᾧ ἣν μόριον εἶναι. ὙΠεποΐοι, (, δά ὁ. 
᾿Αλέξανδρος, γεγράφθαι ἀντὶ τὸ “τὸ Κὶ τόπν καθ᾽ αὐτό" ὁ τῦ ὶ νῦν δείκνυσιν ὅτι τῶτο “ὃ ἐν ᾧ πρῶτον μεταβέβλυριε “ὃ μετα- 235: 
ποσῦ καθ᾽ αὐτό. ὅτως δ περὶ τόπυ τε ἂν ἢ περὶ μεγέθυς ἔλεγε' βεβλυριὸς ὦ χρένος ἐςίν, ἀλλὰ ἀἄτομόν τι χρόνυ πέρας, ὅπερ νῦν 
ποσὸν γ5 ἑκάτερον. ἰά. ἴδ. ᾿ς 20 καλῶμεν, ὅπερ Πλάτων ἐξαίφνης ἐκάλεσεν... διὰ τύτυ δέ, φη- 

235. δείξας ἐν χρόνον ὦ τὴν κίνησιν ἀλλήλοις ὁ ὁμοίως διαιρύμενα, σὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἢ τὴν λύσιν ἡμῖν ἐνεδείξατο τῷ ὑπὸ τῶν σοφι- 
25. δείκνυσιν ὅτι ὺ ἃ κινέῖαχ, ὅ ἐςιν ἐνέργεια κῷ τὴν κίνησιν ἢ πάθος, ςῶν ἐρωτωμών λόγυ, ἐν βνῳ χρόνῳ Δίων ἀπέθανεν. ἢ δ ὅτε 

ὁμοίως τῆ κινήσει διαιρέϊῷ, ἰά. 15. ἔζη ἣ ἢ ὅτε τέθνηρεεν" ἀλλ᾽ ὅτε ἐν ᾧ ἔζη (ἐν ἐκείνῳ νὴ ἔζη ὅτε 
25) ζητῶ πάλιν ὁ ᾿Αλέξανδρος πῶς ἡ κτ' ἀλλοίωσιν κίνησις τὴν ἐν ᾧ ὗ τέθγκεν ὠ παντὶ ἢ) τύτῳ ταθνήκει). εἰ ἦν μήτε ἐν ᾧ χρόνῳ 

5: διαίρεσιν κῃ τὴν τὸ Ἀνυμών μεγέθυς Δειρεδν ἔχει, εἴπερ τινὰ ᾧ 25 ζη μήτε ἐν ᾧ τέθνηκεν ἀπέθανεν ὁ Δίων, ἐκ ἀπέθανεν. ση- 
ἀθρόως μεταβάλλει, ὥσπερ αὐτός φησι πρὸς Μέλισσον ἀποτεινό. μαίνει δὲ “ὃ Κὶ ἀπέθανε τὴν πρώτην ἀπὸ τῷ ζὴν μεταβολήν, “ὁ δὲ 

μένος ἐν τῷ πρώτῳ ταύτης τῆς πραγματείας. ἐνταῦθα δὲ ἡ ὅτε τέθνηκε, “ὃν χρόνον ἐν ᾧ τεθνηκώς ἐςιν. ἐπεὶ ἦν ὑκ ἐν χρόνῳ 

ἐφιςάνει ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι κἂν μὴ πᾶν ἀλλὰ μέρος τι αὐτὸ “ὃ μεταβεβληκὸς μεταβέβληκεν, καὶ φοβητέον σὰ ὠδέποτε ἀπέθα- 
ἀθρόον μεταβάλλη, ἐκέτι τὴ τῦ μορίων διαιρέσει τώτυ συνδιαιροῖτο νὲν ὁ Δίων" ὀδέποτε γ5 ὡς ἐν χρόνῳ, εἴπερ ἐν ἀτόμῳ μετα- 
ἂν ὅτε καὶ κίνησις ὅτε ὁ χρόνος, ἢ ἐπικρίνει λέγων, ἣ αὶ πᾶσι τοῖς 30 βέβληκεν ἀπὸ τῷ ζῆν. δίανρ!. ἔ. 229 εἰ ἱπάε ἃ ν. 20 εοἀὰ. 
μορίοις αὐτῷ συνδιαιρεϊ, ἀλλὰ τοῖς ὡς κινυμένυ καθὸ κινεῖ. ΡῬλ]. 237. 
ἰά. ἢ. 228 ὁ. , Φανερὸν τοίνυν ὅτι ᾧ ὃ γεγονὸς κα ὺ Ω ἐφθαρμένιν ἐν ἐτόμῳμ, 

15 : ὲ προκείμενόν ἐςι δεῖξαι ὅτι ὃ μεταβεβληκὸς ὅ ὅτε πρῶτον ὦ κα Ἰφθαρῇ ἃ δὲ γέγονε, ἢ ὑκ ἀπορήσομεν τοῖς σοφιςαῖς ἀπε- ὃ 

δ. μεταβέβληκεν εἰς ὃ μεταβέβληκεν, ἀνάγκη ἐν τύτῳ εἶναι εἰς ὃ κοδαῦ, πότε ἀποτέθνηριε “ὃ τεθνηριὸς πυνθανομένοις ἡ ἐν ποίῳ 
μεταβέβληκεν" αὶ ὃ ἁπλῶς “ὃ μεταβεβληκὸς ἀνάγκη ἤδη εἶναι 35 χρόνῳ" εἴτε 75 ἐν ᾧ ἔζη, γίνεῦ ζῶν ἅμα ἢ τεθνηκός, εἴτε ἐν ᾧ 
ἐν τῷ εἰς ὃ ὃ μετέβαλεν. ἰὰ, ἐν. τέθνηκε, γίνε παλιν τεθνηκός, ἡνίκα, ἤδη τεθνήκει, εἰ δὲ ἐν αλ 

235}: ἀξιώσας, ὡς ἐπὶ τῆς γενέσεως ἔχει, ὅ ὅτως ἔχεν καὶ ἢ ἐπὶ τῶν δενὶ χρόνῳ, ἐδέποτε ἔξαι τεθνηιός. ἀλλὰ τῶτο ὑκ ἀληθές" τέ: 
13. Ζλλων μεταβολῶν ὸὺ μεταβεβληριός, ἐἶναι γδ ἐν ἐκείνῳ “ὃ μετα- θνηχε ἡ) ἐκ ἐν χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐν πέρατι χρόνω, καθαπερ ἐδείχθη. 

βεβληκὸς εἰς ὃ μετέβαλεν, γῦν ἢ ἐφ᾽ ἱκάςης μεταβολῆς πειρὰ ὙὈὙΒεκιίοι. ἢ, 54 ὁ. 
αὐὸ τῦτο δενινύναι ὅτως ἔχον, ἢ χρὴ δείξει καθολικῇ ἐπὶ πάσης 40 ἀντὶ τῷ μεταβαῖλλειν τῷ μεταβεβλνριέναι χρὴ, ἐπειδὴ Ὑαι 

ματαβολῆς ἁρμόσαι δυναμένη. ἅμα δὲ διὼ ταύτης τῆς ἀποδεί- μεταβάλλον εἰς τέλος τῷ μεταβάλλειν ἐρχόμενον μεταβέβλη “Ὁ 

ἕξεως ᾧ ἕνςασιν λύει φερομένην πρὸς τὴν προτέραν ἀπόδειξιν. κεν. ἐν ϑὴ τύτοις ἄπορον δοκεῖ πῶς πέρας Κα ἐἶναι λέγεῦ ᾧ τῆς 
εἴποι ἡ) ἂν τις ὅτι ὃ μεταβεβληκός, κἂν ἀπολέλοιπεν ἐκεῖνο ἐξ ὃ κινήσεως ἢ τῷ χρόνυ, καθ᾽ ὃ “ἃ μεταβάλλον μεταβεβλνρέναι λέ- 
μεταβάλλει, δύνα) μὴ πόρρω εἶναι ἐν τοῖς εἰς ἃ μεταβάλλει, γεῦ, ἀρχὴ δὲ μὴ εἶναι. ἢ 5 ὁ Θεόφραςος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

᾿ ἐν μεταξύ τινι" ἔςι 2) ἐν ταῖς πλείςαις μεταβολαῖς “ὃ με- 46 περὶ Κυήσεως ϑαυμαςάί φησι φαίνεῷ κατ᾽ αὐτὴν ὄντα τὴν φύσι 
ταξύ. ἰὰ. 8. τῆι κινήσεως, οἷον εἰ μὴ ἔςιν αὐτῆς ἐρχή, πέρας δὲ ἕςι. πῶς δὲ 

135. δύνα δέ, φησὶν ̓ Αλέξανδρος, διὰ τῷ “συνεχὴς δὲ ̓  με- “ὃ καὶ πέρας ἀδιαίρετον ἐλαμβάνομεν, τὴν δὲ ἀρχὴν ἐπ᾿ ἄπειρον 
ὯΝ. αβολή" δείκνυθ, ὅτι ὑδὲ ἐν ἄλλῳ τινὶ ἔςαι ἃ ἀπὸ τῷ α΄ εἰς ὃ διαιρετήν" δυναὸν δ τοῖς αὐτοῖς χρώμενον λόγοις ᾧ “ἃ πέρας τῦ 
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συνεχῶς ἐπ᾽ ἄπειρον δικιρεὸν λαβεῖν ἡ τὴν ἀρχὴν ἀδιαίρετον. βυριεν, ὅτι ἐκ ἴξιν ἐνταῦθα, δέδεικἢ πρότερον" εἰ ἦν μὲὴ ἐν 
ἔοικεν ἦν ᾧ “ὁ πέρας διτὸν εἶναι ἡ ἡ ἀρχὴ διττὴ τῆς τε κινήσεως τῶ αὐτῷ νῦν ἀπὸ τὸ α΄ εἰς ἃ β' μεταβέβληκεν, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρῳ ἢ 
ὶὶ τῶ χρόνω αὶ πανὸς συνεχῦς, ὁ κα ὡς “ὁ πρῶτον ἢ “ὃ ἔχατον μές ἑτέρῳ, πάντων δὲ δυοῖν νῦν μεταξὺ χρόνος ἐςίν, εἴπερ μὴ ἐχό- 
ρὸς τῷ συνεχῶς, ὃ δὲ ὡς ἀρχὴ ἢ πέρας, τὰ μηρκέτι μέρη μηδὲ μεναά ἐξι τὰ νῦν, δηλονότι ἐν χρόνῳ τὴν μεταβολὴν ὑπέμεινε" 
ὅμοια τῷ ὅλῳ. ϑίπιρ!. (, 380. οοἀ, Ραϊ. 287. 5 τῦτο γδ σημαίνει νῦν “ὃ ἐν τῷ χρόνῳ μεταβεβλυριέναι, ἀλλ᾽ ὀχὶ 

θαυμαςὸν τοίνυν, καθάπερ φησὶν ἐ Θεόφραςος, ᾧ λίαν ἐκεῖνο ὃ πέρας ἐςὶ τῷ μεταβάλλειν. ἰὰ, (, 232. : 

παρὰ τὰς ἐννοίας, εἰ μιὴ ἔςιν ἀρχ κινήσεως, πέρας δὰ ἔςιν, ἐπειδὴ ἡ προσεχὴς ἀπόδειξις ἡ ἡ ἀπὸ τὸ μεγέθυς ἢ ἤτοι τῦ 237» 
ὅλως εἰ μὴ ἄμφω πεπερασμένα, ἀλλὰ τέλος μέν ἐςι τῷ βαδὶ- συνεχῦς ἐκ ἐπιβάλλει τοῖς κῷ' ποιότητα, ὦ ἅπερ εἶπεν ἐναντία, ὀδὲ ᾿ 

ζειν, ἀρχὴ δὲ ὅ, ἡ τέλος ὶ τὸ πλεν, ἀρχὴ δὲ ἐκ ἔςιν, ἡ ἡνύικ, τοῖς Ψ' γένεσιν ἢ φθορὰν μεταβάλλυσιν, ὦ ἅπερ ἐν ἀντιφάσει κα- 
Αἰ ἐπαύσατο τὸ τρέχειν ὁ ἵππος ἔςιν εἰπεῖν, ἡνίκα δὲ ἤρξατο ἐκ 10 λεῖ, ὶ ἐν τύτοις φησὶν εἶναι τὴν αὐτὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ τῶ χρόνυ 
ἔςιν. ἣ καὶ τῶτό φησιν, ὡς ὑκ ἔςιν ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἀλλ᾽ ὡς λαμβανομέρν ἐν ᾧ μεταβέβλορε. ἰὰ, (282 ὁ. 
ἐκ ἔςιν αὐτὴν λαβεῖν. ὙΒοπιίει. ἢ, 55. διὰ τί εἰπὼν “ἀλλὰ ἄλλο τι," προσέθορεε “ὲ “ἐνίοτε ἀεὶ δῶ, 

23.) ἔςι γδ λαβεῖν τῷ χρώματος “ὃ πρῶτον, ἐς ὃ γίνε ἡ μετα- ἐπὶ τῷ ἔτι Ὑνομένυ μέρος τι αὐτῶ προγέγονεν. ἣ ὅτι “ὃ ἐνίοτε 
5. βολὴ τῦ θερμῶ ἢ τὸ ψυχρῶν παθη 7) ταῦτα ὶ ἀδιαίρετα " διαι- πρόσκειἢ ὑχὶ ἐφ᾽ ὧν ὁ Ὑνγονέναι προηγεῖἢ τῷ γίνεθχ,, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 

ρὲ δ χ' συμβεβηρὼὸς τῷ τοῖς διηρημένοις ὑπάρχειν. ἰά. ἴθ. 15 ὧν ὃ γίνεοχ, τῷ γεγονέναι" ὺ Ρ̓ ἐνίοτε αὐὴ τῶτο ἐλέγετο γίνει, 
δείξας ὅτι ὅτε τῷ τόπυ ὅτε τῷ μεγέθυς ἕςι τι πρῦτον λα- ὃ νῦν γεγονέναι λέγε), οἷον ἡ ἣ οἰκία, ἢ ὁ θεμέλιος, ἐνίοτε δὲ σὰ γι- 

βῶ, διὰ ὃ συνεχῆ εἶναι ἢ διαιρετὰ ἐἰς ἀεὶ διαιρετά, ἐπήγαγεν νόμενον πρότερον ὁ αὶ τῦτο ἦν ὃ νῦν γέγονεν, ἀλλὰ ἄλλο τι ἢ μέρος 
ὅτι μόνων τῶν καθ᾽ ἃ Ἷ κίνησις ὸ ποιὸν καθ᾿ αὐὴ ἀδιαίρετον ἐνδέ. αὐτῶ... ὃ ὅσα διαιρετὰ κα ὃ συνεχὴ προσκεϊϑλαί φησιν ὁ ̓Αλέξαν- 
χεῦ ἐἶναι. δῆλον δὲ ὅτι Ψ' συμβεβηκὸς καὶ Ὰ τῦτο διαιρετόν, κἂν δρος, ὅ' ὅτι ἔςι τινὰ ἐφ᾽ ὧν ὁ γενέ, κατηγορῶμεν, καὶ διὰ γενέσεως 

ἀδιαίρετον δὲ ἢ τῇ αὐτῷ φύσει, ὑδὲ ἐν αὐτῷ ἔςαι τι πρῶτον" δ ὃ εἶναι ἔχοντα" τὰς γ) ἀφὰς γεγονέναι λέγομεν, ὀχὶ γίνεῦχ, .. 
2) πρῶτον ἐν διαιρυμένῳ ᾧ μέρη ἔχοντι. ἀλλὰ ἢ καθ᾽ ὃ τῷ ὑπο- δοκεῖ δὲ ὁ Θεύφραςος ἀπορεῖν, εἰ πᾶσα μεταβολὴ ἐν χρόνῳ, ὑφο- 
κειμένυ ᾧ συνδιαιρε ἢ ἐκ ἔςι τι πρῶτον, ἐδὲ αὐτῷ τῷ φυνδιαι- ρώμενος ἴσως τὰς ἀπὸ σκότυς εἰς φῶς μεταβολείς, ὅ! ὅταν εἶσκο- 

ρυμένυ εἴη ἄν τι πρῶτον. συνδιαιρεὶ ἢ δὲ ἡ ἀλλοίωσις, εἰ μὴ μιολέτος ἐἰς ὃ δωμάτιον λύχνῳ πᾶς ἀθρόως ὁ οἶκος ἀναπλη)ὴ 

ἀθρόα γίνοιτο ἡ μεταβολή, ἣν αὐτὸς Ἶξω γἶνε τῷ πρώτῳ τῷ φωὺς ἄνευ χρένυὄ. ἡ δὲ ἁφὴ εἰ μὴ διὰ γενέσεως “ὃ εἶναι ἔχει 
βιβλίῳ πρὸς Μέλισσον διαλεγόμενος, ὅτε ἔλεγεν “ὥσπερ ὑκ 25 ὑδὲ Ὑεγονέναι λέγεϊ),, ἀλλ᾽ εἶναι ἄνευ γενέσεως. διὸ ἐν τῷ ἐὐίμι «.ὕ. ὦ δ 
ἀθρόας μεταβολῆς ὅσης." ὁ μέντοι Εὔδημος εὐλαβέξερον περὶ τῶν περὶ Οὐρανῦ (ς. 11) ἐν τῶν τῷ ὠγενήτυ σημαινομένων “ὦ ς .αϑε, 

τύτυ διετάξατο ἐν τῷ δεντέρῳ τῶν Φυσικῶν Ὑ ὅτως “τὼ »Φ' τὴν ἀφὴν ᾿Αρσύτέλης εἰ εἶναί φησιν. ἰὰ, ἴ, 238. ἐὼ» βπλυμοο 

δὲ ἀλλοιίμενα πῶς χρὴ λαμβάνειν ματαβάλλοντα; εἰ καὶ ὃ ὃ πο- ᾿Αλέξανδρος ̓ὶ ἦν οἵεἢ πᾶσαν μεταβολὴν εἶναι ἐν χρόνῳ, φ τ 
σὸν “ὁ σῶμα ἀλλοιϑῆ, ἡ μὴ πᾶν ἅμα θερμαίνεῦ ἢ ξηρανεῆ, ἐν Θεόφραςος δὲ ἔοικε διαπορῦντι, αὶ ἴσως ὑφεωρᾶτο τὰς ἀπὸ σκό- όχϑε εὐὸν 

τύτοις ἔςαι ἃ πρῶτον" εἰ δέ πως ἄλλως πάχυσιν, ἄλλος λόγος. 80 τυς εἰς φῶς μεταβολας, ὅταν εἰσκομιολώτος ἐἰς ὸ δωμάτιον ς ξη )Ὶ 7ς; 
διωωρὶ. ἢ, 281. λύχνυ πᾶς ἀθρόως ὁ ἶνας ἐναπλιρ)ὴ τῆς αὐγῆς ἡ τὸ φωὺς ἄνεν 

236) δείξας ὅτι ἐκ ἔςιν ἐν τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τι μεταβάλλει, ὃ χρόνυ. ἀλλὰ τῶτο ἢ ΚΑ ἡ αὖθις σκεπτέον, Τρεπιΐεί, ἢ. ὅὅ ὃ. ή΄ δε ἐφ ,»» {7 
19 πρῶτον λαβεῖν, ἐπειδὴ λέγεταί τι ἐν πρώτῳ χρόνῳ μεταβάλλειν πρόκειἢ Κὶ αὐτῷ δεῖξαι ὅτι ὅτε ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ δυνατόντατο (ή 

οὶ μὴ ἵν τινι μέρει τῷ γόνοι χρόνυ ἀλλ᾽ ἐν ἀὐτιν τῷ προσε- ἐςι πεπερασμένην εἰπθὸχ γραμμὴν ἣ κίνησιν ὅτε ἐν πεπερασμένῳ 
χῶς, προτίθεῦ δεῖξαι ὅτι ᾧ τῦτο ὃ πρῶτον διαιρεὴν ὃ ὃν ὦ συγχω- 35 ἄπειρον... ὡςε δ τὴν ὅλην πεπερασμένην ἦσαν ἅπαξ λέγειν ἐν 
ρεϊ “ὁ κυρίως πρῶτον λαβῶν. .. ἐπειδὴ δὲ ἀ ἐνεγκκῖόν ἐςι “ὃ πρό- παντὶ τῷ ἀπείρῳ διελθεῖν, ἢ μὴ τὴν αὐτὴν πολλαίκις, ὥσπερ 
βλημα, ὑδὲν ἄτοπον οἶμαι ἡ τὰ τῷ Ἑὐδήμῳ περὶ τύτυ γεγραμ- ἐβῦμεν. ἐπὶ τῦ κυχλοφορητικῶ σώματος Ὑνόμενεν, ἣ τῆς αὐτῆς τι 
μέα παραθέρχ, πάντων μᾶλλον τῶν ἐξηγητῶν τ' τὴν τῷ ᾿Αριςοτές πάλιν αὶ πάλιν (ὅτω Ἂ ἐνδέχεῦ), ὥςε δὲ ἅπαξ τὴν αὐτὴν χυηδῆ- 
λυς γνώμην ἐπιςα μένῳ. γράφει. δὲ ὁ Εὔδημος ἐν τῷ δευτέρῳ ναι. ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ ἀδύνατον... τῷ δὴ κινυμένυ ἢ ἰσοτα- 
τῶν Φυσικῶν ταῦτα. ἰὰ. 15. Ἐπ τοις τεσ χῶς ἣ ἀνισοταχῶς ἀψυμόν; ἐπὶ πρώτυ τῷ ἰσοταχῶς κνυμέν 

2366 δεδειγμένυ τῷ πάντα χρόνον κα ἢ πᾶν μέγεθος κα ὼ ὁ πρῶτον δείκνυσι ἃ προκείμενον, ἐφ ὃ ὅ ὸ προχειροτέρα ἐςὶν ἡ ἀπόδειξις. ὃ 
ἌΣ λεγόμενον ἐπ’ ἄπειρον διαιρεὴν εἶ εἶναι, ἵπεὶκ τύτῳ φησὶ ὃ πᾶν“ εἰ ἕν τὰ μέρη τῆς γραμμῆς ὺ τῆς κυήσεως πεπέρανῇ ᾧ τῷ με- 

κούμενον ἐξ ἀνάγκης πρότερον κεκινῆνχ, ὑχ ὡς πεπαῦοχ, δὲ τῆς γέθει ᾧ τῷ ἀριθμῷ (τῶτο γδ αὐτῷ σημαίνει “ὃ ποσὸν ἕκαςον ἡ ὃ 
κυήσεως λέγε κεκινῆνχ, ὃ κινύμενον, ἀλλ᾽ ὡς ἤδη τι διεληλυθέ. ποσάκις), ᾧ τὰ τῶ χρόνυ μόρια ὁμοίως ἂν εἴη ἡ τῷ μεγέθει ἢ 
ναι “ἃ διόν, ἰὰ, ἴ, 231 ὁ. 45 τῷ ἀριθμῷ πεπερασμένα. δίπιρὶ. (. 238 ὁ. 

ες δαφεςέρα ἂν ἦν ἡ λέξις, εἰ τῷ “ἦμα Τὴ ἂν εἴη ἡ ἐν τῷ α΄ κἂν ὃ μὴ ἴσα ἦ τὼ τῦ. χρόνυ μόρια διὰ ὃ ἀνισοταχὴς τῆρ23δε 
τ ἐν τῷ β᾽ ἐπαγαγὼν ὸ “ὅπερ ἀνα τότε ὑπέμνησε τῆς κινήσεως, ἀλλὰ πεπερασμένα γε ὄντα τῷ ἀριθμῷ, ἢ ἕκαςον τῷ! 

τῷ ἀδυνάτυ αἰτίας, λέγων “ὃ ὃ μεταβεβλνριός, ὅτε μεταβέ. μεγέθει πεπερασμένον, “ὃ ὅλον πεπερασμένον ποιεῖ, κἂν τε ἴσα 
Ε{2 
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κἄν τε ἄνισα ἧ. ἡ εἴη ἂν ὁ συλλογισμὸς ἐν δευτέρῳ «ήματι μδ' ὃ δέξαι ἐπὶ πάσης κινήσεως, τῆς τε ἁπλῆς ἡ τῆς ψι. 
τοιῶτος. ΕΝ ἰδ. ἵξαχ λεγομένης, ὅ' ὅτι ἐκ ἔςι ὃ πρϑτὸν λαβὲν αὐτῆς, ἀλλ ὕπο ὦ 

28. εἰ δὴ ἠρέμισις τὰ ἠρεμίαν αὐτὸ μΝ νῦν τὴν “πάρμε ἄν τις ὡς πρύτας λάβη, ἔςι τι ἡ τύτυ πρότερον, νῦν τὰ αὐτὸ 
᾿Ξ: »» τὴ κρήσει, ἐπειδὴ ̓  “ὁ ἠρεμῶν ἐν χρόνῳ ἠρεμᾶ, λέγοι ἂν ὅτι περὶ τὰ ἠρεμίας δείκνυσι τῆς τῇ ὅλη κινήσει ἀπααιαι: αἰτίο 

ὥσπερ χίνησιν πεπερασμένην ἀδύνατον ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ γίνει, 5 δὲ ἡ αὐτὴ ἢ ἐπὶ τῆς ἠρεμίας, ἥ ἥτις αὶ ἐπὶ τῆς κινήσεως" δι αὶ 

ὅτω ὺ ἠρεμίαν. εἰ δ ἡ ὴ ἡρέμισις κα ἡ ὃ ἠρεμίζεοχ, τὴν κίνησιν δης ἀποδείξει τὴ αὐτῇ χρὴ. ϑίμερ!. ἢ. 285 ὁ. 
λοῖ τὴν ἐπὶ ἠρεμίᾳ, ὅπερ ἐν τοῖς ἑξῆς ἴςαὺκ καλεῖ ὡς ἐπὶ ςάσιν τὰ παράδοξα τῶν περὶ χρήσεως θεωρημάτων, ἅπερ ὑκ ὧτ, 

ἰόν, εἰκότως τοιαῦτα ᾧ ἐπὶ ἠρεμίσεως ἀξιοῖ ἅπερ ᾧ ἐπὶ τῆς κι- τις ὁδὲ ἐννοήσειε ῥᾳδίως ὠδὲ πιςεύσειε, ταῦτα μ' ἀποδείξεως ἐν ὦ 
γήσεως. ἰὰ. [. 234. τύτοις παραδίδωσιν ὁ ̓ Αριξοτέλης. ἡ ἦν ἢ κἀκεῖνα θαυμαςὲ 

38. εἰ ἡρεμίζ εἰχ, ὸ ἠρεμεῖν σημαίνει ὸ ἀ ἀντικείμενον τῷ κι- 10 τὰ προσεχῶς ἀποδεδειγμένα, ὅτι ἐκ ἔςιν ἀρχὴν λαβὲ ὅτε πὴ 
 νμὸς, λέγοι ἂν ὅτι ἀδὲ ἄπειρον ἠρεμίαν οἷόν τέ τι ἠρεμεῖν ἐν σεως ὅτε ἠρεμίας" δῆλον δὲ ὅτι δὲ τέλος διὰ τὴν αὐτὴν αἱ 

ἀπείρῳ χρόνῳ. “ὃ δὲ ὅτε ὁμαλῶς κινύμενον ὅτε ἀνωμάλως εἰ ἔτι δὲ μᾶλλον ἀπεμφαίνει “ἃ νῦν δειινύμενον, ὅπερ ἢ δὼ δλὰ 
ἢ νῷ κοινῷ ἐπῆκἢ τῷ κινέῖξχ, αὶ ἠρεμίζεθχ, εἴη ἂν “ὃ ἠρεμίζεῶςς σαι ὃν Ζήνωνος περὶ κινήσεως λόγον ἔοικε παραδιδόναι ἐν τύτοις. 
σημαῖνον “ὃ πρὸς ἠρεμίαν ἴεοχ,, εἰ δὲ πρὸς μόνον ἐπῆκἢ “ὃ κινεῖχ, ἐπειδὴ γάρ, φησίν, ἐν χρόνῳ κινεῖ ἢ “ὃ κινύμενον, ἐν ᾧ χρόνῳ κι 

μᾶλλον ἂν ὑπὸ τὸ ἠρεμίζενχ, “ὁ ἠρεμεῖν σημαίνοιτο. ἰὰ. ἴθ. 15 καθ᾽ αὑτό, τρῖον ἐν ᾧ ὅλῳ, κὶ μὴ τῷ ἔν τι τῶν ἐκείνυ κινέοχ, 
238) δέδειιἢ ἃ ἤδη πρότερον μ᾽ τὸ μεγέθυς ἐφ᾽ ὃ αὶ κίνησις, ὅτι ὅπερ ἐν πρώτῳ πρόϑεν ὐνώζῳ (ταὐὲν 5 αὐτῷ ταῦτα ἐπὶ τὸ 
17. ὁδὲ κίνησιν ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνιυ κινήσεῇ “ὃ κινιύμενον, χρόνω σημαίνει “ἃ ἐν πρώτῳ ᾧ “ὃ καθ᾽ αὐ ἢ ὃ μὴ ἐν τῷ ἐκείν" 

ἐδὲ ἐν ὠπείρῳ πεπερασμένην" κοινὴ γδ ἣν ἡ ἀπόδειξις" ὅσον γδ δ τινί), ἀδυνατον ἐν τύτῳ τῷ χρόνῳ κατά τι εἶναι τ διαςήματος 
διάςημα “ὃ δι᾽ ὃ ἡὶ κίνησις, τοσαύτη ᾧ ἡ κίνησίς ἐςιν. διὸ ᾧ ἐγὼ ἐν ᾧ κινεῖ, ὡςε ἢὶ αὐὸ ἃ κινυύμενον ἢὶ τῶν μερῶν ἕκαςσ 

τὴν κίνησιν ἐν τῇ ἀποδείξει τῷ μεγέθει συμπαρελάμβανον, αὐδὸς 2 αὐτὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι ᾧ ἴσῳ ἑαντοῖς διαςήματι. δείκνυσι δ 

δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ Αὶ τὸ θεωρήματος εἰπὼν “ἀδύνατόν ἐςιν ἐν τῷ αὐὸ ὕτως. ἰά, (. 236. 
ἀπείρῳ χρόνῳ πεπερασμένην κινεῖοχ, μὴ τὴν αὐτὴν ἀεὶ ἡ τῶν ἐπεὶ δὲ πᾶν ὃ κινύμενον ἐν χρόνῳ κινεῖ, ἀδύνατον ἐν ᾧ 

ἐκείνης τι πινόμενον" φ. 237 δ᾽ 24), ἴσως κ' ὡς περὶ γραμμῆς πρώτῳ κινεϊἢ Χρόνῳ, ἐν τύτῳ κατά τι εἶναι τῇ διαςήματις. 
λέγων δι᾽ ἧς ἡ κίνησις, ἀὐλωμδη ὄνομα τέθεικεν, ἴσως δὲ ὧν κίνη. λέγω δὲ ὃ κατά τι εἶναι “ἃ ἡ αὐὸ ἃ χούμενον ἢ τῶν ἐμερθν δὲν: 

σιν ἐννοῶν. εἰ δὲ ἢ περὶ ἡ ἠρεμίας τῆς ἀπικεμετης τῇ κινήσει τὰ 25 σον ἐν ταὐτῷ εἶναι ἡ ἴσῳ διαςήματι" ἠρεμεῖν ἡ ἂν ὕτω τε ἅμα 

αὐτὰ ἠξίωσε, δηλονότι ᾧ περὶ κινήσεως ἦν τὰ ὲ πρότερον ἀποδε- ὼὸ κινεῖ, αὐτῷ σίμβαναι ὙΒεπιΐει. ἢ. 55 δ. 
δειγμένα" ἢ γ5 εἰς τῦτο ἔτεινεν ὁ λόγος αὐτῷ. νῦν μέντοι ἐκ αἱ τῷ δεσπεσίω Ζήνωνος τῷ Ἐλεάτυ ἀπορίαι, περὶ ᾧ ὁ ὁ σι 28! 

τῶν περὶ μεγέθυς δειχβέντων, δι’ ὧν ἡ κίνησις ἐπιτελεῖ, συνάγει λογραφος εἶπε “ὃ 

ὃ μηδὲ κίνησιν ἄπειρον εἶ εἶναι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. ἰὰ. ἴ. 285. ἐἐμφοτερογλώσσοιο μέγα α)ένος ἐκ ἀλαπαδνόν 
8. ΥῚ προκείμενόν ἐςιν αὐτῷ, κἂν περάθοξ γεν δοκῇ κῷ ὁ 30 Ζήνωνος, 

ἤΣ φαινόμενον, δεῖξαι ὅτι “ὃ ἱςαίμενον παῦτν ἐςι τῷ κινινμένῳ, ἢ ᾧὶ τῶν θαυμαςῶν τύτων περὶ κινήσεως θεωρημάτων τῷ ̓ Αβιςοτές 
ὅτι ὅσα τῷ κουμώῳ ὑπάρχει τοσαῦτα ἢ τῷ ἐσαμόν λαβὼν λυς γεγόνασιν ἡμῖν αἰτίαι" ὡς 2) χρήσιμον πρὸς λύσιν τῶν Ζ2.: 

δὲ ἄλλο κ᾽ “ὁ ἠρεμῶν ὃ τῷ κινυμέῳ ἀντοκείμενον κα ἢ ἐν ταὐτῷ νωνος λόγων “ὃ προειρημένον ἡμῖν περὶ τῆς κυήσεως παραδέδωκε. 
μέρον, ἂν δὲ ἃ ἐμ χέρεν, ὰ κούμενον ἐπὶ ̓  ἠρεμεῖν διὸ καὶ τῆς ἀπορίας εὐθὺς ἐμνήλ)η τῆς Ζήρωνος, ἡ τὴν λύσιν αὐτῆς 
ὥσπερ ὃ λευκαυόμμενον ἐπὶ “ὃ λευκὸν εἶναι, τῷ β ἀρεμῶντι 35 ἀπὸ τῷ προσεχῶς ῥηθέτος ἐποιήσατο. ὁ δὲ Ζήνωνος λόγος πος 
ταὐτόν φησιν εἶναι “ὃ ἑςως, τῷ δὲ ἠρεμιζομένῳ “ὃ ἱξάμενον, λαβὼν ὅτι πᾶν ὅταν ἦ Φ ἂ ἴσον ἑαυτῷ ἢ κινεῖ ἢ ἢ ἠρεμεῖ, ὺ ἵπ 
ὅπερ ἐςὶ “ὃ ἐπὶ ςασιν ἰόν. ᾧ πρῶτον δείκνυσιν ὅτι κινεῖ ἢ “ὁ ἱςα- δὲν ἐν τῷ νῦν κινῖ ἢ, ἢ ὅτι ἃ φερόμενον ἀεὶ ἐν τῷ ἐδ αὐτῷ 
μένον, προλαβὼν ἀναγκαῖόν τι ἐπ ηψλνι ὲ λέγον ὅτι πᾶν ἢ κι- ἐςὶ καθ᾽ ἽΡΕΝΣ νῦν, ἐῴκει συλλογίζ εὐχ, ὦ ὕτως» ὰ φερόμενον βέ 

νεῖ ἢ ἠρεμεῖ, ὃ πεφυκὸς ϑηλονότι.. τῦτο ἦν προδείξας, ἐφε- λος ἐν παντὶ τῷ νῦν χ' ὁ ἴ ἴσον ἑαυτῷ ἐςίν, ὥςε ἡ ἐν παντὶ ̓Ν 

ξῆς δείκνυσιν ἐκ τύτυ ὅτι ὥσπερ τὸ » κνῆρᾳ ὁ ὑκ ἔςι ΒέθῊν λα- 40 χρόνῳ " “ἃ δὴ ἐν τῷ νῦν κτ' ἃ ἴσον ἑαυτῷ ὃν ὁ κινεῖ" ἠρεμεῖ ἄρα, 
βῶν ἐν ᾧ κινεῖταί τι, ὅτως δὲ τῷ Ἰσγαὼς. δείκνυσι δὲ ᾧ τῦτο ἐπειδὴ μηδὲν. ἐν τῷ νῦν κινεῖ, ὁ δὲ μὴ κιγύμενον ἠρεμεῖ, ἐπειδὴ 
διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. ἰά. ἰδ. πᾶν ἣ κινεῖ ἢ ἠρεμεῖ. “ὃ ἄρα φερόμενον βέλος ἕως φέρεῦ ἠρεμᾶ 

ἃ Ἰζαῶχ τῷ ςῆναι πολὺ διαφέρει" ςῆναι Ὑάρ ἐςι ὁ ψ' πάντα “ὃν τῆς φορᾶς χρόνον. ὃ τί ἂν εἴη παραδοξότερον; .." 
παύσαδι, τὴς κινήσεως, Ἰςαχ, δὲ “ὁ ἐπὶ τὴν παῦλαν ταύτην ἰέναι. ὁ Ζήνωνος λόγος ὡς ἐκ τῶν νῦν συγκειμένν τὸ χρόνω τὴν ἐπορίων 
ἔς: δὲ ὃ κα ἴἸξαὼϊζ ταὐὸν τῷ ἠρεμίζεωχ, ὃ δὲ ςῆναι τῷ ἠῤεμῆσαι. 45 ἐκίνησεν" ὡς εἴγε μὴ τῶτο δοθείη αὐτῷ, ὑκ ἕςιν ἀληθὲς ὅτι ἴσν 
ἃ τοίνυν ἱςξάμενον ᾧ “ὃ ἠρεμιζόμενον κινεῖ" πῶν 2) κινεῖ ἢ ἠρε- ἀεὶ ἐν τῷ ἴσῳ “ἃ φερόμενον. δ αιρί. (. 236 ὁ. οοἀ. Ῥαϊ. 287. 
με εἰ δ᾽ ὄπω ἠρεμεῖ ὃ ἱςάμενον, δῆλον ὡς κινεῖ, δῆλον ἦν ᾿Ζῴων "δὲ παραλογίζ εῦ: " ἅπαν, φησίν͵ ἐν τᾷ ἑαυτῦ τέπῳ 
υὑς ᾧ ἐν χρόνῳ ἴξαῦχ, ἀνάγκη. ὙΒεαιίοὶ, ἢ, 55 ὁ. ὑπάρχον ἢ ἠρεμεῖ ἢ κινεῖ. ἀδύνατον δὲ ἐν τῷ ἑαυτῶ κσέαζ" 
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ἠρεμεῖ ἄρα. “ὃ τοίνυν φερόμενον βέλος ἐν ἑκάςω τᾷ νῦν τῶ διαιροῖτο γδ ἂν ἤδη ἡ “ὃ μέγεθος  κὶ κίνησις, ᾧ ὑκέτι ἂν φυλάτ- 
χρόνυ, καθὸ κινεῖ, ἐν τῷ ἑαυτῦ τόπῳ ὑπάρχον ἠρεμήσει. εἰ τοιτο συνεχὴς ὅτε ἡὶ κίνησις μίαᾳ. Ζήνων δὰ προσνεανιεύεῦ ἐν τῷ 
δὲ ἐν πᾶσι τοῖς τὸ χρόνυ νῦν ἀπείροις ὦσιν ἠρεμεῖ, ᾧ ἐν παντὶ ἡ ἦρε- λόγῳ" ὦ Κὸ προέχον. φησὶν ἀδύνατον καταληφθῆναι. ἡνίκα ἢ ὄν 
μήσει. ἀλλὰ ὑπόκειῇ κινιήμενον» “ὃ βέλος ἄρα κινύμενον ἠρεμή- προέχῃ, ἢ ᾧ ἡμεῖς λέγομεν ὡς ἀδύνατον" ὦμα τε ἢ) ἂν προέχοι κα ὺ 
σει. τοῦ; Ἀερ. 1858. δὶ προέχοι" ἀλλ᾽ ἐκ ἀεὶ προέχειν αὐτὸ συγχωρησόμεθα, ὅτε ἀεί 

ὅτω ὺ ὁ Ζήνων παραλογίζεῦ εἰ δ ἡ ἠρεμεῖ, φησίν, ἅπαντα, τι προσλαμβάνειν οὐ τῳ μέρος τῷ διαςήματος, ἀλλ᾽ ἥξειν 
ὅταν ἦ κῷ' ὃ ἴτον αὐτῷ διάςξημα, ἔςι δὲ ἀεὶ ὃ φερόμενον τ᾿ δ ποτὲ ἐπὶ ὃ πέρας, ὥςε ἡ “ὁ θᾶττον ὁμοίως. ὙΠεπιΐεξ, ἢ, 56. 
ἴσον ἑαυτῶ διάςημα, ἀκίνητον ἀνάγκη τὴν διςὸν εἶναι τὴν φερομέ- τρίτον εἶναί φησι τῷ Ζήνωνος λόγον, ὃν πρὸ ἐλέγυ διέλυσε, 2395 
γην. τῶτο δὲ ψεῦδος" κα Δ ἀεὶ “ὃ φερόμενον κε “ὃ ἴσον διάφημα. λέγεντα ὅτι ὃ φερόμενον βέλος ἐν τῷ φέρεως ἵζαῦ, εἴπερ ἀνάγκη 
μᾶλλον δὲ ἐδὲ ὅλως ἐν χρόνῳ ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ νῦν μόνον, καθὰ 10 πᾶν ἢ κινεῖς, ἢ ἠρεμέϊν, “ὃ δὲ ἀεῤέμενον ἀεὶ κα ἃ ἴσον ἑαυτῷ 

προείρη. ὙΒεπιῖϑι. ἢ. 55 ὁ. ͵ ἐςί, ὃ δὰ ἀεὶ κτ' “ὃ ἴσον ἑαυτῷ ὃν αὶ κινεῖ)» ἠρεμεῖ ἄρα. ψεῦδος 
292 τέσσαρας ἐἶναι λόγυς φησὶ τὸς δυσκολίας παρέχοντας τὸς δὲ λαμβάνει ὁ λόγος ὅτος ὅτι ἀεὶ κτ' ὃ ἴσον ἑαυτῷ ἐςὶ ἃ τ, 

9. λύειν ἐπιχειρῦσιν, ἢ ὅτι τέσσαρες ἧι ἦσαν πάντες οἱ περὶ κινήσεως θα": δέδεικῇ δ δ ὅτι ἐν τῷ νῦν μένῳ κτὶ ἃ ἴσον ἑαυτῷ ἐςίν. 
λόγοι δυσαντίβλεπτοι πάντες τυγχαίνοντες, ἢ ὅτι πλειόνων ὄντων τῶτο ὥῷ συγχωρεῖ, ὑκ ἐννοεῖ δὲ ὅτι ἐν τῷ νῦν ὑδὲν ὅτε ἠρεμεῖ ὅτε 
τέσσαρές εἰσιν οἱ πραγματειωδέςεροι... τῶν δὴ τεττάρων λό- 5 κινεῖ. δίιωρ!. [.287 ὃ. 
γῶν ἀδύνατα τινα ἕπεο, δεικνύντων τῷ εἶναι κίνησιν ὁ πρῶτος τρίτος δ᾽ ἦν λόγος ἑ πεὶ τῆς Ἂ τῆς φερομένης, ὃν φθά- 
τοιῶτός ἐςιν. εἰ ἔςι κίνησις, ἀνάγκη “ὃ κινύίμενον ἐν πεπερασμένῳ σαντες ἤδη λελύκαμεν. ἀεὶ τ 5) ἕκαςον τῶν κυ μένων ἐν τῷ νῦν 
χρόνῳ ἄπειρα διεξιέναι" τῦτο δὲ ἀδύνατον, ἐκ ἄρα ἔςι κίνησις. “ὃ ἴσον. ἑαυτῷ κατέχει ΕΘΝ, ἀλλ᾽ κΚὶ σύγκειἢ ἐκ τῦ νῦν ὁ χρό- 
δίανρ!. (. 286 ὃν νος, ὅτε εἰς τὰ νῦν διαιρεῖ" μὴ συγχωρυμέν, δὲ τύτυ ὁ πρόεισι 

239) ἔς: δὲ ὁ ὶ πρῶτος Οόγος τ τῶν Ζήνωνος) τοιῶτος" εἰ ἔςι κί- Ὦ' συλλογισμός. τέταρτος δέ ἐςι λίγος ὃ περὶ τῶν ἐν τῷ Ὧν» 
10. νησις, ἀνάγκη ὃ πεέθα Ὁ ἃ ἥμισυ πρῶτον διεξιέναι τῷ ̓ ημᾶ δίῳ φερομένων. τρεῖς Λ) ὄντας ἴσυς νῷ “ὃ μῆκος ποιήσας ὸ καὶ 

ματος" ἄπειρα δὲ τὰ ἡμίση (ἀὲ δ τὸ ἤδη ληφθέντος ἡμίση κινεῖ, “ἐν δὲ ἴξησι, “ὃν δὲ ἀντικινεῖ" ἐπεὶ δὲ θᾶττον ὁ κινύμενος 

μεῖα δυναὸν λαβῶν), ὑχ οἷν τε δὲ τὰ ἄπειρα διεξελθεῖν ἐν πες δίεισι “ὃν ἀντικινύμενον ὄγκον ἢ “ὃν ἐςῶτα, οἴεῦ σόφισμα ̓ πλέκειν 
περασμένῳ χρόνῳ, ὑχ οἷόν τε ἦν ὅτε κινεῖδχ, ὙΒεπιίοι. (. ὅ5 ὁ. ἐντεῦθεν. “ὃ γ5 ἴσον διάςημα, φησίν, (ἴσοι δ ὅ τε μένων ὄγκος ἢ 

29:2 ὡς ὅτος ὁ λόγος ἐκ τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρέσεως ἐποιεχ εἰρη 25 ὁ ὁ φερόμενος ἐξ ἐναντίαν) ἀκ ἐν ἴσῳ δίεισι χρόνῳ. ᾧ σφόδρα γε, 
τΑ κατ᾽ ἄλλην διασκενήν. αὶ εἴη ἂν τοιῶτος. εἰ ἔς! κίνησις, “ὁ βρα- ὦ θαυμάσιε" “ὦ Καὶ ἡ) ἔξηκεν, ὁ δὲ ἀντικινέϊἢ, εἰ δὲ ἔμενον. 

δύτερον ὑπὸ τὸ ταχίςυ ὀδέποτε καταληφθήσεν" ἀλλὰ μὴν τῶτο ἄμφω, τότ᾽ ἂν παράλογον ἦ ἦν. Ὑπιαπιῖδι. ἢ, 66. 
ἀδύνατον" ὑκ ἄρα ἕςι κίνησις. ἢ ἡ ᾿' Κὶ πρόσληψις ἐναργής ἐςιν, ὸ ὁ μα ἐλ τῶν περὶ χυήσεως τῷ Ζήνωνος λόγων, εἰς ἀδύ- 29. 

ἃ δὲ συνημμένον κατεσκεύασε, “ὃ κῶν ὅ ὅτι εἰ ἔςι κίνησις, ἀδύ-. νατὸν ἀπάγων ᾧ ὅτος “ὃ εἶναι κίνησιν, τοιῶτός τις ἦν. εἰ ἔςι κί- {5} 
νατον ὃ βραδύτατον ὑπὸ τῦ ταχίφυ καταληφθῆναι, βραδύτατον 80 νησις, τῶν ἴσων μεγεθῶν ἢ ἰσοταχῶν “ὃ ἕτερον τῦ ἑτέρυ ἐν δ 
ΓῚ ἢ Χαμβάένων τὴν χελώνην, ἣν ἡ ὁ μῦθος ὡς φύσει βραδεῖαν ἐν αὐτῷ χρόνῳ διπλασίαν κίνησιν χνήσεῦ κα αὶ ὑκ ἴσην. ἢ ἔςι αὶ 
τῇ πρὸς ὃν ἵππον ἀμίλλη παρέλαβε, ταχύτατον δὲ “ἐν ᾿Αχιλλέα, τῶτο ἄτοπον, ἄτοπον δὲ ἢ ὺ ὸ τύτῳ ἑπόμενον, “ὃ ν νὰ ὴ ὕν 
ὃς ὅτως ἐδόκει ποδωκέξατος ες “ὃ ποδάρκης ἴδιον αὐτῷ δοκεῖν χρόνον ἅμα διπλασιν τε ἢ ἥμισυν εἶναι. δείκνυσι δὲ αὐὸ ἐμο- 
ὄνομα παρ᾽ Ὁμήρῳ. ϑίαιρ!. (, 237. λογώμενον λαβὼν ἃ τὰ ἰσοταχῆ ᾧ ἴσα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἴσον 

δεύτερος δέ ἐςιν ὁ λόγος ὁ καλιύμενος ᾿Αχιλλεύς, τετραγῳ- 35 διάςημα κεκινῆως, ἢ ἔτι μέντοι τῶν ἰσοταχῶν ἡ ἴσων ἂν “ὁ 
δημένος ᾧ τῷ ὀνόματι. καὶ ἡ) ὅπως, φησί, “ἐν Ἕκτορα καταλήψε ἥμισυ ἃ δὲ διπλάσιον εἴη κεκινημένον, ἐν ἡμίσει ὦ χρόνῳ “ὁ ἥμισυ, 
ὁ ποδωκέςατος ᾿Αχιλλεύς, ἀλλ᾽ ὁδὲ τὴν βραδυτάτην χελώνην. εἰ ἐν διπλασίῳ δὲ “ὃ διπλάσιον εἶναι κεκινημένον. τύτων προληφθέν- 
Ἵν διώκοντα ἀνάγκη πρότερον ἐλθεῖν ἐπὶ ἃ πέρας τὸ διαςήμα- των ςάδιον ὑποτίθεϊ,. ἐφ᾽ ὃ “ὦ δεί, ἡ τέσσαρα μεγέθη ὁσαῦν, 
τος ὃ ὃ φεῦγον προελήλυθεν, ἀδύνατον ἄλλο ὑπ’ ἄλλυ κατα- ἄρτια μόνον, εἶτε ἵχεν ἡμίση, ἰσόογκα, ὡς δὲ ὁ Εὔδημός φησι, 
ληφθῆναι" ἐν ᾧ 2 ὁ διώκων τῦτο δίεισι “ὃ διαςημα, δῆλον ὡς ὁ 10 κύβυς, ἐφ᾽ ὧν τὰ αἱ α΄ α' α΄, ὡς “ὃ μέσον διάςημα ἐπέχειν τῷ 
φεύγων ἕτερόν τι : προφίθησιν" εἰ ὃ ἡ ἔλαττον ἀεὶ τῷ βραδύτερος ςαδίν ἑξῶτα ταῦτα. ὧν ἐςωτων πρῶτον ὁρίζει “ὃ πρὸς τῇ ἀρχῇ 
ὑπακεῖν, ἀλλ᾽ ὧν προφίθησί γέ τινος τεσῦτον δ ὅτου τὸ πρὶ τῷ ςαδίω τῇ ὃ δ, ἤχατον δὲ ὃ πρὸς τῷ ἐ, ὁ λαμβαῦει ἄν. 
υὸ ̓αάΦίρα τῷ μὴ ποιεῖν εἰς ἡμίση τὴν διαίρεσιν ἐπ᾽ ἄπειρον, λὼυς τέσσαρας ὅ' ὄγχως ἢ κύβυς, ἴσυς τοῖς ἑςῶσι ἡ ὃ ἃ μέγεθος ἢ 

ἴσον δή ποτε λόγον. εἰ δ᾽ ἄλλως συγχωρηθείη τὴν πεπε- “ὃν ἀριθμόν, ἐφ᾽ ὧν τὰ β' β' β΄ β΄, ὠρχομένυς Κ' ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
παύβ μαι δυναῦχ ὃ κινήμιενον διεξελθεῖν, ὡς ἐδείξαμεν, κατα- 456 τῷ ςαδίω, τελευτῶντας δὲ κ᾿ ὃ μέσον τῶν τεσσεέρων κ΄ α' α' α' «', 
λήψεῦ, πάντως ὑπὸ τῷ θάττονος ὃ βραδύτερον. «0. κὠντεῦθεν ὃ κινυμένς δὲ τύτυς ὡς ἐπὶ ὃ ἔχατιν τὸ ςαδίω ὃ ἐ. δαὶ πρῶτον 
παραλογισμὸς ἐκ τῆς εἰς ἄπειρον διαιρέσεως. ἡμεῖς δὲ μέρος μέν λέγει “ὃν κ᾽ “ὁ μέσον τῶν α΄ α' α' α' ὡς ἵμπρουλεν ὄντα τῶν λα;- 
τι πρῶτον κινεϊαι, τῇ ὅλιι φαμέν, ὁρίσαι δ᾽ αὐὸ ἐχ οἷόν τε εἶναι" πῶν ἐν τῇ ἐπὶ ὁ ε΄ κινήσει. διὰ τῶτο δὲ ἀοτίωος ἔλαβε τὺς ὄγκυς, 
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ἵνα ἔχωσιν ἡμίση" δεῖ γ5 τύτων, ὡς μαθησόμεθα. διὸ ᾧ ὃ προφανὴ “ὃν παραλογισμὸν ἔχειν, εἴπερ ἀξιοὶ τὰ ἴσα ᾧ ἰσοταχῇ, 
πρῶτον β' κῷ' τῷ μέσω τίθησι. τῶν ἐς των α΄ α΄ α' α΄. εἶτα ᾧ ἐὰν “ὃ ἢ παρὼ κινώμενον κινῆ ὁ δὲ παρὰ “δ ἠρεμῦν, “ἃ ἴσον διέ- 
ἄλλως ἴσυς τῷ μεγέθει ἡ τῷ ἀριθμῷ, τοῖς β΄ β΄ β' β' δηλονότι  φημα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ κινεϊως, ὅπερ ἐςὶν ἐνεργῶς ἄτοπον" τὰ ἢ 
τοῖς α' α΄ α΄ α΄, λαμβάνει, ἐφ᾽ ὧν τὰ γ' γ΄ γ' γ΄, ἀντικειμένες ἀντικινύμενα ἀλλήλοις ἰσοταχῆ διπλασίαν ἀφίς αἢ διάςασιν ἐν τῷ 
τοῖς β΄ β΄ β' β΄. τῶν ηδ β΄ β' β' β' ἀπὸ τῷ μέσω τὰ ςαδία, ἐν 6 αὐτῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ὃ παρ᾽ ἠρεμῶν κινύμενον “ἃ ἥμισυ δίςαὮ, κἂν 
ᾧ ἡὶ τῶν α΄ α΄ α΄ α΄ ὁ μέσον ἦν, ἐπὶ ὃ ἔχατον τῷ ςαδίν “ὁ ε΄ κινυ- ἰσοταχὲς ἐκείνοις ἦ, δίαιρί. ἢ, 287 ὁ. 
μένων, οἱ γ' γ' γ᾽ γ΄ ἀπὸ τὸ ἐχατυ μέρους, ἐν ᾧ οὶ ε΄, ἐπὶ ὃ δ΄ ἐρωτᾷ δέ τις ἢ ἕτερος λόγος παρὰ τὺς τέσσαρας τὸς ἐρη- 0. 
κινῶν οὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῷ ςαδίν. ᾧ πρῶτον δηλονότι τῶν τεσσά- μώυς περὶ τῆς χῷ' ἀντίφασιν μεταβολῆς. ἐπειδὴ δ κνεῖ ὃ κε ᾿ 

Ο. ρων ὙὙΓὙὙ ὃ πρὸς ὃ δ΄ νενευκός, ἐφ᾽ ὃ ἡ κίνησις τοῖς γ ὙὙὙ. νύμενον, ᾧ ἕκ τινος εἷς τι μεταβάλλον ἐν μηδετέρῳ εἶναι ὅτε κ» 

τίθησι δὲ “ὃ πρῶτον γ' κῷὶ τῦ πρώτυ β΄. τοιαύτης ὃν τῆς ἐξ ἀρ- τὸ νᾶ, μήτε ἐξ ὃ μήτε ἐν τῷ εἰς δ, ἡνύια ἂν γίγνη, φασί, χῷ' 
χῆς θέσεως ὑποτεθείσης, ἐὰν τῶν α΄ α' α' α' ἑςώτων τὰ μα β' β' β'β΄ ἀντίφασιν ἡ μεταβολή... ἡμεῖς δέ φαμεν, ὡς ἀμφότερα μᾶλλόν 
κινεῖ ὡς ἀπὸ τῷ μέσυ τῶν τε α΄ α' α' α' ἡ τῇ ςαδίωυ ἐπὶ ὃ τέ. ἐς! ὃ μεταβάλλον, ἐχ ὡς ἐδέτερον. Ὑδεπεῖει, ἢ, 66. 

λος τὸ ςζαδίωυ ὃ ε΄, τὰ δὲ γ᾽ ΥὙ γ᾽ ὡς ἀπὸ ἔχάτυ τῦ ςαδίω ἐπὶ διαλύσας τὺς τῷ Ζήνωνος λόγυς τις ἀναιρεῖν δοκῶντας τὴ 

τὴν ἀρχὴν δηλονότι (ὁ ἡ) δὴ ὡς ἀπὸ τὸ ἐχάτυ β΄, ὅπερ, ὡς ἔοικεν, κίνησιν, παράγει ᾧ ἄλλες λόγυς εἰς “ὃ αὐὸ ἐρωτωμένυς σοφις!- 
ἕν τισιν ἀντιγράφοις εὑρων ὁ ̓ Αλέξανδρος ἠναγκαφ)η λέγειν ὅτι 15 κῶς, ἵνα ᾧ αὐτῶν διαλύση τὺς σοφισμώς. ὧν ὁ πρῶτος ὁ ἐκ 
ὃ πρότερον εἶπε πρῶτον β΄, τῶτο νῦν ἔχατον ἐκάλεσε), συμβαίνει τῆς κτ' ἀντίφασιν μεταβολῆς ἐπιχειρῶν τὴν κίνησιν ἀναιρῶν ἔςι 
“ὃ πρῶτον β' ἅμα ἐπὶ τῷ ἐχάτῳ εἶναι τῆς αὐτὸ κινήσεως ἡ “δ τοιῶτος. ἐπειδὴ κινεῖ “ὃ κινύίμενον ἔχ τινος εἷς τι μεταβέλλμν, 

πρῶτον γ΄, παρ᾽ ἄλληλα κιυυμένων αὐτῶν ἡ ἰσοταχῶς ἐπὶ τῷ ἐν μηδετέρῳ δέ ἐςιν ὅτε κινεῖ ἢ, ὅτε ἐν τῷ ἐξ ὃ (κέτι ὃ κοάἢ 
ἐχάτῳ ἀλλήλων. τῦ 75 πρώτυ γ' χτ' τὸ πρώτυ β' ὄντος ἐξ ἀρχῆς, τῦτο) ὅτε ἐν τῷ εἰς ὅ (ὅπω γδ κινεῖ τῶτο, ὡς ἡ αὐὸς 'Λριςε 
ᾧ ἀντικινυμένων αὐτῶν ἰσοταχῶς, ᾧ διεξελθόντων ἄλληλα, “ὁ μ᾽ Ὁ τέλης ἐν τύτῳ τῷ βιβλίῳ διδάσκει), ἔςι δὲ ἢ κθ' ἀντίφασιν με- 

πρῶτον β' ἐπὶ τῷ ἐχάτῳ ἔςαι γ΄, “ὁ δὲ πρῶτον γ' ἐπὶ τῷ ἐχάτῳ ταβολή, “ὁ μεταβάλλον κτ' ἀντίφασιν ἐν ἐδετέρῳ μορίῳ ἕςαι τῆς 
β΄. καὶ τῦτ᾽ ἂν εἴη “ἃ ὦμα “ὃ πρῶτον β' ἐπὶ τῷ ἐχάτῳ εἶναι συμ- ἀντιφάσεως, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μεταξύ. ὅπερ ἄτοπον" ὑκ ἕξι} μεταξύ 
βαίνειν ἡ “ὃ πρῶτον γ΄, παρ’ ἄλληλα κινυμένων" ἡ Ὁ παρ᾽ ἀλλήλα τι τῆς ἀντιφάσεως. ἢ εἰ μι τῦτο, ἐκ ἀληθὲς ὅτι “ὃ μεταβάλλιν 

κίνησις ποιεῖ “ὃ ἐν τοῖς ἐχάτοις ἀλλήλων γίνεθς. συμβαίνει δέ, ὅτε ἐν τῷ ἐξ ὃ μεταβάλλει ἐςίν, ὅτε ἐν τῷ εἰς ὃ μεταβάλλει, 
φησί, ἡ δ γ᾽ ὃ πρῶτον δηλονότι παρὰ πάντα τὰ α΄ διεληλυθέναι, 25 ἐν ᾧ μεταβάλλει χρόνῳ" ἡ 2) ἡ χφ' ἀντίφασιν μεταβολὴ ὁ Κὶ ἐξ 
ἃ δὲ β΄ παρὰ τὰ ἡμίση α. κα ὅτι ' ὃ β' ὃ ἀπὸ τῷ μέσυ τῶν α΄ὀ ὃ ἔχει, ὃ δὲ εἰς δ" ἐκ Λ) λευκῦ εἰς μὴ λευκὸν ᾧ ἐκ μὴ λεναῦ 
ἀρχόμενον διὰ τῶν δύο α΄ α΄ ἐκινήθη, ἢ διὰ τῶν ἡμίσεων, ὁπόσα εἰς λευκὸν μεταβάλλει, ἡ ἐξ ὄντας εἰς μὴ ὄν, ὶ ἐκ μὴ ὄντος εἰς 
ἂν ἦ ἄρτια, ἐν ὅσῳ ὁ γ᾽ διὰ τῶν διπλασίων β' δίεισι, δῆλον" ὃ ὄν. εἰ ἦν μεταβολῆς ὅσης ἀνάγκη ἐν μηδετέρῳ τῆς ἀντιφάσεως 

ἡ πρῶτον β' ἀπὸ τὸ μέσυ τῶν αἰ τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο. ἢ ἐν εἶναι “ὃ μεταβάλλον, τῶτο δὲ ἀδύνατον, διότι ἐδὲν ἐκφεύγει τὴ 

ὅσῳ “ὁ β' παρὰ τὰ δύο α΄ α' τὰ ἔχατα τὰ ἑςῶτα κινεῖ, “ὁ γ΄ “ὁ 30 ἀντίθεσιν τῆς ἀντιφάσεως, ἐκ ἂν εἴη μεταβολή. τῶτον δὴ λύων 

πρῶτον ἀντικινόμενον τοῖς β' διὼ τῶν τεττάρων β' β' β΄ ' δίεισι" “ὃν λόγον, φησὶν ὅτι ὅλον ὶ “ὁ μεταβάλλον κῷ' ἀντίφασιν ἐν δὲ 
αἱ δ δύο κινήσεις τῶν ἀντικινυμένων διπλάσιον ἀνύωσι διάςζημα τέρῳ μορίῳ τῆς ἀντιφάσεως ἐςί, μέρος δέ τι ἐν ἑκατέρῳ. ἡ δέ: 
τῆς μιᾶς, ἣν κινεῖ ὃ β' παρὰ τὰ ἱςάμενα α΄. ᾧ τῦτο Κα δῆλον’ δεικἢ τῦτο πρότερον... λύσας ὧν ὕτως ἐπὶ τὰ λευκῶ καὶ νὶ λευχῦ, 
πῶς δὲ παρὰ πάντα τὰ α΄ “ὃ γ΄ διελήλυθεν; ὅτε γὃ παρὰ ταῦτα ἐπήγαγεν ὅτι ὁμοίως ἔχει ᾧ ἐπὶ τῷ ὄντος ᾧ μὴ ὄντος, ἐφ᾽ ὧν κυ- 

ἐκινεῖτο, ἀλλὰ παρὰ τὰ β΄, ὅτε ἀπ᾿ ἀρχῆς τῶν α΄ ἐκινεῖτο, ἀλλ᾽ 35 ριώτερον ἔςιν ἰδεῖν τὴν κ᾽ ἀντίφασιν μεταβολὴν μόνην ἦσαν" ὲ 

τ ἀξ’ ἀρχῆς τῶν β΄, ἥτις ἦν νῷ μέσον τῶν α΄. πῶς ὗν γ ἢ Ὁ) λευκὸν ὴ εἰς “ὁ ἐναντίον κυρίως μεταβάλλει “ὁ μέλαν καὶ ἐς 

παρὰ πάντα τὰ α' κεκίνηῦ ; ἢ ὅτι ἡ τὰ β΄ ἴσα ἦν τοῖς α΄. ὃ ἦν “ὃ μεταξύ, “ὃ δὲ ὃν εἰς “ἃ μὴ ὃν μόνον, ᾧὶ ὃ μὴ ἂν εἰς “ὃ ὄν. προ 

ὙΥ᾽ ἐν ὅσῳ χρόνῳ παρὰ τὰ β΄ κεκίνη, εἴη ἂν ἢ παρὰ τὰ α' τὲ εὶς ἦν ἡ “ὁ ὃν ἡὶ ὃ μὴ ὄν, κοινῶς ἐπήγαγεν ὅτι κ᾿ πᾶσαν ἀπί 

ἴσα τοῖς β΄ κεκινημένον. ἢ ὁ παραλογισμὸς ἐνταῦθα ἐςίν, ὅτι φασιν ὅτω λυτέον τὴν ἀπορίαν. ϑ πυρὶ. ἢ 288 ὁ. 
ἔλαβεν ἁπλῶς ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινώμενον “ὃ παρὰ ἴσα κινόμενον, 40 ὅτι Κὶ ἔτι πρὸς λόγον ἐνίξαταί τινα τῶν ἀναιρύντων τὴν ΣῪ 
μὴ προσλογιζόμενος ὅτι τῶν ἴσων τὰ Κ' ἀντοινώμενα ἦν τὰ δὲ σιν, δῆλον ἐκ τῷ ἢ “ὃ πρὸ τύτυ ἐπιχείρημα ὡς ἀκόλυθον τεῖς πρὸς 
ἑςῶτα... δυναῦ δέ, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, τῷ “συμβαίνει δὲ “ὃν Ζήνωνα εἰρημένοις ὅτως ἄρξαῶχ, “δὲ δὴ ν᾽ τὴν ἐν ἀντιφάσει 

ἃ γ᾽ παρὰ πάντα τὰ αἴ διεληλυθέναι" (ρ. 240 « 10) ἑξῆς εἶναι. μεταβολὴν ὑδὲν ἡμῖν ἔτι ἄται υἰδύνατον πρὸς “ὃ εἶναι κίνησα" 
ὁ “ἴσον χρόνον παρ᾽ ἕκαςον γινόμενον τῶν β' ὅσον περ τῶν α΄" (γ. 19). δῆλον ἦν ὅτι καὶ νῦν ὡς περὶ αὐτῶ λέγων παλιν φησὶν ἐπὶ 
εἶτα ἐφεξῆς “ὃ ἂὲ β' παρὰ τὰ ἡμίση" ἕως τὸ “ἅμα δ ἕςαι ὁ 45 τὸ κύκλυ ὶ τῆς σφαίρας ᾧ τῶν ἐν αὐτοῖς κιυυμένων, ὅτι συμ 
πρῶτον γ΄ ἢ “ὃ πρῶτον β' ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις ἐσχάτοις," ἐφεξῆς δὲ βήσεῦ αὐτὰ ἠρεμεῖν, ὡς οἴονῇ) οἱ σοφιζόμενοι, ἐδὲ τῦτο ἀδύν 

τύτοις “ὁ “διὰ “ὃ ἀμφότερα ἴσον χρόνον τ᾿ ἃ α΄ γίνε," ὁ Αἰ ἦν τόν τι ἐπάγει τῷ εἶναι κίνησιν. ὺ ὁ ̓ Ασπάσιος δὲ τῦτον ἔχεν δ' 
λόγος τοιῶτός ἐςιν, εὐηθέξατος ὦν, ὥς φησιν ὁ Εὔδημος, διὰ “ὃ σκοπὸν ἢ τῦτόν φησι “ὃν λόγον, ἢ πρὸ αὐτῷ ὁ Εὔδημος. ἐ μέν» 
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τοι ̓ Αλέξανδρος νομίζει ὸ νῦν λεγέμενον πρὸς τὺς ἀναιρῶντας “ὃν οἷον κουμόν τῷ σώματος τῷ δεν ἐπέξησεν ὅτι ἐκ ἐν τῷ 
ὑποτεθέντα ὑπ᾿ αὐτῷ ὁρισμὸν τῆς ἠρεμίας λέγενχ,. ἐπειδὴ γ5 ἦἠρε- σώματι πρώτῳ “ὃ ἀμερές ἐςιν ἀλλ᾽ ἐν τῇ γραμμῇ" διὸ προσέ- 
ἈΘ εἶπε “ὃ ἐν ταὐτῷ χρόνον τινὰ ὄν, ᾧ αὐὸ καὶ δ᾽ τὰ μέρη, δείκνυ- θηκεν ἢ τῷ μεγέθυς, τῷ ἐνυπάρχειν ἐν κινυμένῳ ἢ ἥ' τῷ τῆς γραμ- 

σιν ὅτι ἐδὲ τῶτο ἀναιρε!ἢ διὰ τῶν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ κινυμένων, μῆς μεγέθει. περὶ. ἢ, 289 ὁ. 

ὡς οἷον. τινές. τοιαῦτα. δέ ἐςι τὰ περιφερόμενα, ἃ δοκεῖ ἐν τῷ 5 εἰπὼν “σώματος προσέθετο “ὁ μέγεθος, ὡς ἃ ὁ ̓ Αλέξαν- 
αὐτῷ εἶναι χρόνον τινὰ ἢ αὐτὰ ἡ τὸ μέρη καίτοι κούμενα. δεί- ρος, δηλῶν δι’ αὐτῷ τὴν γραμμὴν ἡ τὴν ἐπιφάνειαν, ἅπερ ἐκ 
κνυσιν ὗν, φησίν, ὅτι ἐχ ὑποπίπτει ταῦτα τᾷ τῆς ἠρεμίας ὁρισμῷ. ἔςι σώματα ἐδὲ σώματος χωριςά, ὡς δὲ δ᾿ Ασπάσιος, ἐκ παραλ- 
ἡὶ ὅτι Κ' τῦτο δείκνυσι, δῆλον" δεινυσι δὲ αὐὰ ἀ “ἐν τῆς ἦρε- λήλνν" ὑδὲ γ) κινεῖ ἢ ἄλλο τι μέγεθος καθ᾽ αὐτό, πλὴν “ὃ σῶμα" 

μίας ὁρισμὸν βεβαιίμενος, ἀλλὰ ὃ μηδὲ ἐκ ταύτης τῆς ἀπορίας ἡ γ κι ἡ Ὑρ. κ: ἡ ἐπιῷ. κ᾿ συμβεβηκός. ὡἧς δὲ ὁ Ἰξιμπλίκιος, 
᾿ἀναιρεῖος, τὴν κίνησιν. ἐῴαι δὲ τοιαύτη τις εἶναι ἡ ἀπορία. «40 ἵνα δηλώσῃ ὅτι ἐκ ἐν σώματι πρῶτον “ὁ ὠμερὶς ἀλλ᾽ ἐν Ὑραμμῆ: 
δείξας δὲ ἐπὶ τὸ κύκλι “ὃ. μήτε ὃ ὅλον μήτε τὰ μέρη ἡ ἠρεμεῖν, διὸ προσέθηριεν “ ἢ τῷ μεγέθους" τῷ εἰν ἐν πανμῶν τὸ 

μηδὲ δ ἐν τῷ αὐτῷ μένειν, ὃν αὐὸν λόγον φησὶν ἔσεςχ ἡ ὃ ἐπὶ τῆς γραμμῆς μεγέθει" ᾧ αὐὸ δὲ ψ συμβεβηκὸς κινύμενον τῷ 
τῆς σφαίρας ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν αὑτοῖς ᾿κουμένων καὶ ᾧ μὴ ἐνυπάρχειν τῷ καθ᾽ αὐὸ κιυμένῳ ἀηραι εοἀ, Ρα]. 287. 
“ἀκού ῥαρι τὸ ἱαυτῶν τόπυ, οἷοι ᾧ οἱ ςρόμβοι εἰσί͵ καὶ τ εἴ τι ἄλλο δύνα, φησὶν ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὃ “τῶν πρὸς τῷ ἢ κότρῳ καὶ ἢ τῶν20 ὁ 
περιδινεϊ. ἰςέον δὲ ὅτι τῷ ῦ ᾿Αρισνγέλυς εἰπόντος μὴ τὴν αὐτην 45 ἑκὺς" λέγειν περί τε τῶν διὰ τῷ κέντρυ γραφομένων μεγίςων κύ- ἴδ᾽ ; 
εἶναι περιφέρειαν πρῶτον τὴν ἀπὸ τῷ α΄ λαμβανομένην τῇ ἀπὸ κλων, ὡς τῶ ἰσημερινῦ ὦ τῦ ζωδιακθ, ἢ τῶν περὶ τὸς πόλες" 

. τῷ β΄, ὁ φιλαλήθης Εὔδημος πότερόν φησι τὴν αὐτὴν φατέον ὅτοι 75 ἐκτός εἰσι τῆς σφαίρας τῷ κέντρα, ᾧ δηλωνότι ἀνάπαλιν 
εἶναι περιφέρειαν τὴν ὅλην ὁποθενῶν ἀρξαμένν ἢ ἑτέραν, ἔχει ζή- ἐπὶ τύτων θάττονες Κα ὡς μείζονες οἱ πρὸς τῷ κώτρῳ, βραδύτεροι 
τήσιν. ἰά. ἴθ. δὲ οἱ ἐκτός, εἴπερ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ συναποκαθίς αὮ τὰ ἐν αὐτοῖς 

ἡ σφαῖρα δὲ κουμέν περὶ μένοντα “ὃν ἄξονα ἡ ὁ κύκλος ὁ 20 σημεῖα. ὕτω β ὧν διαφέρυσιν ἀλλήλων αἱ τῶν μορίων κινήσεις. 
περὶ “ὃ κέντρον ὁμοίως πως ἠρεμῦσιν. οἴενῇ ἡ τῦτο παραλο- ὺ τῆς ὅλης δέ, ἣν ἡ ὅλη κινεῖἢ σφαῖρα, διαφέρωσιν, εἴπερ ἐκείνη 
Ὑἰζεῦχ, μένυσι γαίρ, φησίν, ἐν ταὐτῷ τόπῳ. ἐλλὰ πρῶτον α τὰ κα ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πάντα δίεισι τὰ ἐν τῇ σφαίρᾳ διαζήματα, 
μόρια τῶν. ὕτω ἀὐτμένων ἐδ᾽ ὅλως ἐν ταὐτῷ μένει, ἀλλ᾽ ἵκα- τῶν δὲ μερῶν ῥιαξον ὃ καθ’ αὐτό͵, ἃ ὀδενὸς μέρις κίνησις ἡ 
ςφον αὐτῶν ἐν ἄλλῳ ᾧ ἄλλῳ γίνε συνεχῶς. ἔπειτα ἐδὲ ὃ αὐτή ἐφι τῇ ὅλη" ὥξε ὴ τὼ ὶ μόρια κινεῖταί τινα κίνησιν καθ᾽ αὐτὰ 
ὅλον" ὁ Ὁ ἡ αὐτή ἐςι περιφέρεια ἀπό τε ἄλλης ἃ ἢ ἄλλης λαμ- 5 παρ τὴν τῷ ὄχι, ἡ ὲὶ μόνον κ'' συμβεβηκὸς ἡ τύτων κίνησις, ὡς 
βανομένη, εἰ μὴ κ᾿ συμβεβυριός, ὅτι παρὰ ταὐὸν ὑποκείμενον. ἡ τῶν ἀμερῶν. ταῦτα περὶ τῶν μερῶν δείξας μεταβαίνει λοι- 
Ὑβεπιῖεί, (. 66. πὸν ἐπὶ “σα ἀμερές, ὅτι τῦτο κ᾽ συμβεβηκὸς μόνως ἐνδέχεῦ κι- 

αν ϑείξας πρότερον ὅτι ὅτε κινεῖταί τι ἐν ἀμερεῖ ὅτε ἠρεμεῖ, νὰ, ὡς ὁ ἐν τῷ πλοίῳ καθήμενος τῷ πλοίυ θέοντος, καθ᾽ αὖ 
δ. ἀλλὰ μὴ κρέωχ, κα ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν ἐν ἀμερεῖ, ὅτε μέντοι ἦρε- δὲ ὑκ ἐνδέχεῦ. δίπιρὶ. ἢ. 239 ὃ. 
μῶ, ὺ διὰ τῶτο μνημονεύσας τῇ Ζήνωνος λόγυ ὦ ὡς παραλεγιζε- ἢ ὸ ἄλλως δείκνυσιν ὅ: ὅτι ἐχ οἷόν τε κνέῖδς, ἃ ἀμερές. ἡ δομὰ 
μέυ, ὅταν ἀξιοῖ πᾶν ὃ ἠρεμεῖν ἢ ἢ κινεῖαχ, ὅταν ἦ κτ' ὃ ἴσον, ἡ δεῖξις αὕτη ὅτι μὴ χῷ' φορὰν κεῖ δείκνυσιν, ἢ ἐπὶ ΤΟ: γίνεῦ δ 
διαλύσας ἐκ τύτυ “ὃν ἀναιρεῖν πειρώμενον λόγον τὴν κίνησιν, εἶτα προομολογώμενον ὅτι “ὃ κινύόμενον ἥ μεῖζόν τι τῷ οἰκείω ὄγκυ το- 

ὺ τὸς ἄλλυς τῷ Ζήνωνος λόγος παραγαγιὸν τὸς ἀναιρεῖν σοφισι- πικὸν διάφημα διεξέρχε ἢ ἴσον ἢ ἔλαττον" ὁ ἢ) ἀδύνατον ἢ 
κῶς ὁ αὐτὸς πειρωμένυς τὴν κίνησιν, ἡὶ διαλύσας αὐτός, καὶ ἢ μνη- ἔλαττον αὐτῦ χννηθῆναι διάςημα... ἐπεὶ δὲ ἔλαττον ἀδύνατον, 

μονεύσας δυοῖν ἄλλων λόγων ὃν αὐὸν ἐχόντων σκοπόν, ἡὶ διαλύ- 35 ἐδὲν Ρ ἔλαττον τὸ ἀμερῶς, δηλονόι ἴ ἴσην ἑαυτῇ διάξασιν ἀεὶ κι- 
σας ἡ ἐκείνυς, ἐποδελθυ μέτα, φησί, τῶν τε περὶ κινήσεως προ- νεῖ ἡ ςιγμή, εἴπερ »νεῖ, ἢ κἂν μείζονα κινηθῇ, ὡς ἐξ ἴσων 

σεχῶς ῥνηθώτων κα ἡ τῶν πρότερον περὶ τῇ μήτε κινεϊο)αί τι ἐν ἐμε- πολλῶν συγκειμένην τὴν μείζονα, κεῖ. εἰ δὲ ἀεὶ Ψ ὃ ἴσον 
ρεῖ μήτε ἠρεμεῖν, λέγομεν ἐφεξῆς ἐκείνοις ὅτι ὃ ἀμερὲς ὑκ ἐνδέ- ἑαυτῇ κοηθήσεῦ, ὅταν διεξέλθη τὴν Ὑραμμήν, ἔξαι αὐτὴν κατα- 

χεῦ κρεοκ, πλὴν χτ' συμβεβηκός, τῷ ἕἶναι ἐν τῷ κωυμεένῳ σώ- μεμετρηκυῖα" εἰ δὲ τῶτο, ἔςαι ἡ ἡ γραμμὴ ἐκ ςιγμῶν τοσύτων 
ματι ἣ μεγέθει. πῶς δὲ λέγε, ἐδήλωσεν ἐπὶ τῷ κ᾿ ἃ πλοῖον 40 ἐμερῖν συγκειμένη, ὁσάκις ἐπ᾿ αὐτῆς κινύμενον ὁ ἀμερὲς κ᾽ τὰ 
παραδείγματος" τὰ δ ἐν τα μὴ κυύμενα καθ᾽ αὐτὰ τῷ ἐν ἴσα ἑαυτῷ ἐγένετο. ἰά. ἢ, 240. 
Ξυμδὺ εἶναι τιῷ πλοίῳ ἡ αὐτὰ φέρῷ »' συμβεβηκός. τῷ δὲ τρίτος στο λόγος, δεικνὺς ὅτι “ἃ ἀμερὲς ἀδύνατον κινεῖῶι,, 24 
σώματι ἃ μέγεθος προσέθηκεν, οὐ ἐς δ᾽ Αλξανδρός φησιν, μέγε- ἡ πρόεισι κα ἡ ὅτος ὡς ἐπὶ ςιγμῶν, ἡ δὲ δεῖξις ἐπὶ παίσης ἀρ- Ἶ" 
θος τὴν γραμμὴν ἡ τὴν ἐπιφάνειαν λέγων, ἅπερ ἐκ ἔςι σώματα μόττει μεταβολῆς, προλαμβαάνυσα προδεδενγμένον ὅ' ὅτι πᾶν ὃ 
δὲ χωριςὰ σώματος. ὁ δὲ ᾿Ασπάσιος ἐκ παραλλήλ- ταῦτα 45 κυυΐμενον ἐν χρόνῳ χινεῖϑ, ἐν δὲ τῷ νῆν δὲν κινεῖ, αὶ εἰς ἀδύ- 
λόγεω)αί φησιν" αὶ δ κινεῖταί τι καθ᾽ αὐὸ ἄλλο μέγεθος πλὴν ὃ νατὸον ἀπάγυσα ᾧ αὕτη ὃ διαιρεὺν εἶναι “ἃ ἀδιαίρετον, εἰ κινεϊἢ 
ἐαλεῖ: ΨΥ ὶὶ ἡ γραμμὴ ἢ ἡ ἐπιφάνεια κῷ' συμβεβηκὸς κινῇν ἢ “ἃ ἀμερές. ὁ ἣ λόγος τοῦτος. εἰ κινεῖ ἢ “ὃ ἀμερές, ἐν χρόνῳ 

ἘΒονῳ εἶναι τῷ σώματι. μή ποτε δὲ ὁρμήσας εἰπεῖν κινεῖ" πᾶς δὲ χρόνος διαιρετός" εἴη ἂν ἦν ἐπὶ πανὲς κινυμέγω 
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εἶτε μεριςῶ εἴτε ἀμερῦς ἐλάττων τις χρόνος τῷ ἐν ᾧ ὃ ἴσον ἑαυτῷ ᾧ αἱ ἀποδείξεις αὐτῶν ἐπὶ τῆς αὐτῆς τάξεως ἐν ἀμφοτέροις τὰ 
κινεῖ ἢ “ὃ κουΐμενον, ᾧ ἐν ρος ἔλαττον ἀνάγκη τι κινεῖς, ὥςε αὐτὰ φέρε. ὅπερ δὲ ἐπ᾽ ἀμφοῖν οἱ τὸ ᾿Αριςοτέλως  ἐξηγντεὶ 
ἕςαι τι τῷ ἀδιαιρέτω ἔλαττον... ὥσπερ δὲ πρότερον ἐπήγαγε σ΄ ὑσι, τῦτο κὠγι νῦν προεχειρίσάμην. ἰςέον δὲ ὅτι τῶν ἐν 
τῇ ἀποδείξει ὅ ὅτι μοναχῶς ἂν ἦν ὅτω κίνησις τῇ ἀμερῶς, ε ὁ τῷ ἐβδέμῳ τύτῳ βιβλίῳ. κειμένων προβλημάτων τὰ κυριώτερα 
χρόνος ἢ ἦν ἐχ τῶν νῦν, ὕτω νῦν λέγειν ὅτι μεναχῶς ἂν κινοῖτο “δ 5 ἢ πρὸς τὴν προκειμένην πραγματείαν. “ἐἰκειύτερα ἐν τῷ μῖ' τῦτο 
ἀμερές, εἰ ἐν τῷ νῦν δυνατὸν ἦν κινεῖ, αὐτό. 1ὰ. ἢ, 240 ὁ. βιβλίῳ τῷ τελευταίῳ. τῆς ὅλης πρωγματείας κεῖ μὴ ἀποδείξεων 

211 ἐπειδὴ δέδεικ) πρότερον ὅτι πανὺς τὸ κινεῖς, προηγεϊ ὃ ἀσφαλεςέρων" διὸ ἢ παρέλκειν ἔδοξέ τισι τῶτο “ὃ βιβλίον ἐν τῇ 
26. κεκινῆοκ, ἡ τὸ κεκινῆως ὃ κινηῶχς, ἡ ἐδόκει τῦτο τοῖς προχείρως πραγματείᾳ, μαλθακωτέραις ἢ ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος λογοωτέ- 

ἀκώσσιν ἄπειρον ἑκάςην ὑποτίθεςχ, μεταβολήν, διὰ τῶτο τῦτο ραις ταῖς ἀποδείξεσι χρώμενον. αὶ ὅ γε Εὔδημος μέχρι τῦδε τοῖς 

προςίθησι ὃ θεώρημα, δευινύον ὅτι ὠκ ἔςιν ἄ; ἅἀπείρος μεταβολή. 10 ὅλοις χεδὸν τῆς πρεγμαινίας κεφαλαίοις ἀκολυθήσας, τῦτο πα- 

δείκνυσι δὲ ἐκ τῇ πᾶσαν μεταβολὴν εἶναι ἔκ τινος εἴς τι, ταῦτα ρελθὼν ὡς περιττόν, ἐπὶ τὰ ἐν τῷ τελευταίῳ βιβλίῳ κεφάλαια 
δὲ ὧι ὥριζαι. ἰά. ἰν. βέτηλθε: ἢ ὁ Θεμίςιος δὲ τὴν ὅλην πραγματείαν παραφράζων, 

2414 τὰ δ ἐναντία πλῆσον διέσυρε, τὰ δὲ πλεῖςον δέουτα ὥρι- ἐν τότῳ τῷ ὡἷ γενόμενος. πολλὰ τῶν ἐν ὄντα κεφαλαίων 

3 σαι. αὶ ἡ αὔξησις δὲ ἡ ἡ μείωσις πέρνει ἔχει; ἡ Ψὲ κ τὴν κατενωτίσατο. ἐπε φαίνεῇ καὶ ὃ τῶτο μὴ πανυ τι τῆς πρὸς 

οἰκείαν φύσιν τέλειον μέγεθος, ἡ δὲ τὴν ἀπὸ τύτυ. ἔκςασιν. ἐπὶ 15 τὰ ἄλλα ΗΓ ως συγγενείας τὼ ἐν ταύτη τῇ προνγματείᾳ ἀπᾷδαν, 
δὲ τῆς φορᾶς ὐ πανταχῦ τὰ πέρατα ὀέσμθα ἐςίν- ἐπὶ 5 μηδὲ τῆς 3ὺ ̓Αριςοτέλως ἀγχινοίας ἀνάξιον, τάχα ἃ ἂν ἐἴπαμι 
τῆς κατ᾽ εὐθᾶαν “ὃ ἄνω ᾧ ὃ κάτω ἐναντία ᾧ ὡρισμένα ἐςίν, πρότερον ̓' ὑπὸ τῷ ᾿Λριςοτέλως γραφῆναι τῦτο, ὕςερον δὲ ἐν τῷ 

ὑκέτι δὲ ἡ ἡ τῶν ζώων κίνησις, ἣν κινῖἢ μεταβατοιῶς, ὡρισμένα τελευταίῳ βιβῳ τῶν ἐν τύτῳ κεφαλαίων ν ἀκριβέξερον διαρθρω- 
ἔχει τὰ πέρατα. ὺ ἡ ἐγκύκλιος δὲ φορὰ ἐκ ἐξ ἐναντίν εἰς ἐναν- θέντων τινὰς ὡς οἰκεῖον αὐὴ τῇ πραγματείᾳ συντάξαι. ὺ ἢ 
τίον" ὁ ὃ ἔςι τι τῇ κύκλῳ φορᾷ ἐναντίον" ἀπὸ ὃ τὸ αὐτῶ ἐπὶ “ὃ 20 ἂν οἶμαι χρείαν ἐκ ἀπόβλοητν προγυμναζον ἡ ἡμεᾶς ὸ συνεθίζον εἰς 

αὐὲ ἡ κυκλοφορίαν ἀλλ᾽ ἐκ ἀπὸ ἐναντίω εἰς ἐναντίον" ἐδὲ Ὁ αὐδ τὴν τῶν μεγάλων ὄντως καὶ ὸ συνεκτυιῶν τῆς ὅλης φυσιολογίας 
αὐτῷ ἐναντίον. εἰ ἦν μὴ ἔςιν ἐναντίωσις ἐν πάση φορᾷ, κ᾿ ταύ- θεωρημάτων κατανόησιν, ὧν ἐν τῷ τελευταίῳ βιβλίῳ παραδίδω- 

τὴν ἢ ἐκ ἔςι δεῖξαι “ἐν τῶν περάτων ὁρισμόν, κατ᾽ ἄλλην δὲ μές σιν ὁ ̓ Αριςοτέλης. αὐτίκα γῶν πρῶτον ἐν τάτῳ ὑπ᾽ αὐτὸ προ 
θοδὸν δείκνυσιν ἐπὶ παίσης μεταβολῆς ὡρμόζωσαν, προλαβὼν ὅτι βιυϑν ἂ πᾶν ὃ κινύμενον ὑπό τινος κινεῖοχ, ἀκριβεςέρας ἐκᾶ 
σὰ ἀδύνατον τμηθῆναι ἐκ ἐνδέχεῦ τέμνε, πολλαχῶς δὲ τῶ 25 τετύχηκεν ἀποδείξεως. ἀλλὰ τοῖς γε ἐνταῦθα παρακολυθᾶντες 

ἀδυνάτυ λεγομένυ,, ἃ 5 “ὁ μόγις αὶ ὃ χαλεπῶς, ὡς ἐν τῇ τῦ τέως παραδιδομένοις τὴν ἔννοιαν αὐτῶν ὡς δυνουὸν ἀνιχνεύσωμεν. 

ἀδυνάτυ διαιρέσει ἢ τῷ δυνατῦ μεμαθήκαμεν, ᾧ ὃ ὑκ ἐνδέχεῦ ἼἘΡ, Ε 242: 
ὅλως, τῦτο νῦν τῷ ἀδυνάτυ ὃ σημαινόμενον ἐκλέγεῦ. ἰά. ἰδ. ἴ προκείμενόν ἐςιν ὅτι πᾶν ὃ κούμενον ὑπό τινος κοϑμμοὦ 

2415 δείξας μηδεμίαν κίνησιν ὕτως ἄπειρον ὡς μὴ ἔχεν πίβδτα ἀφ᾽ ἕ πος τὼ ἐφεξῆς ἤρτηῦ ψυσθ θεωρήματα. ἐεὶ δὲ τῶν ὦ 
12. τό τε ἐξ δ᾽ αὶ ὁ εἰς ὅ, ἐπὶ ὑυῖδς πε εἰ ἰ ἐνδέχεῦ ἄ ἀπῆῤον κίνη- 30 κινυ μένων τὰ ᾿ ἔξωθεν κινεῖ ἢ τὰ δὲ ἐκ ἔξωθεν, ἔξωθεν (ἃ β τὰ βίᾳ 

σιν τῷ χρόνῳ Ὑίνεῦχ, τὴν αὐτὴν ὺ μίαν κατ᾽ εἶδος πάλιν ἢ παλιν πνόμενα, ἐκ ξωθο δὲ ὡ τε Φ φύσιν κινύώμενα σώματα καὶ τὰ 
Ὑρομέρν, ἐπειδὴ “ὃ ἐπ᾽ εὐθείας ἄ; πὰρ τ ἀδύνατον ἐδείχθη. μή- Ψ' ὁρμὴν ψυχικήν. ὅτι ἃ τὰ ὁ ἔξωθεν κωύμενα, ὑπό τοος κι, 
ποτε ὧν δυναὺν μίαν κατ ̓ἀμθμὸν εἶ εἶναι συνεχῆ κύησιν τῷ νάρε ἐκ ἠξίωσε δᾶξαι, προφανῦς ὄντος τῷ κινῶντος ἣ τῷ ὠθεῖν ἢ τῷ 
ἢ πάλιν Ὑίνεοχ, τὴν αὐτήν. ὸ ἐπέφησε καλῶς ὅ ὅτι μὴ μίαν Ὁ ἕλκειν ἢ τῷ ὀχεῖν ἢ τῷ δινᾶν. ἐπὶ δὴ τῦ δοκῦντος ἐξ ἑαυτ κα 
μηδὲ τὴν αὐτὴν ἐδὲν κωλύει εἶναι τῷ Χρόνῳ ἄπειρον, εἰ ἄλλη ἄλ- 36 μὴ Ἴξώθν χιρεῖοχ, δείκνυσι, διορίσας πρότερον ἃ καθ᾽ αὐὸὺ 
λην διαδέχοιτο. .. μίαν δέ φησι μόνην δύνα χ, τοιαύτην γίνεῶκᾳῷΝ,ὨἩ πρώτως κώμιον ἀπὸ τῶν κατ᾽ ἄλλο ᾧὶ ὅλως Ψ συμβεβηκὲς 
τὴν κύκλῳ, διότι ἐν ταῖς ἄλλαις κινήσεσιν ἡ ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν κινυμένων, οἷα ᾧ τὰ κ᾽ μόριον χούμενα ἐςίν, ὡς ἐν ἀρχὴ τῷ 
ἢ πάλιν ἐπάνοδος φάσεσι διαλαμβάνεϑ" ἡ κύκλῳ ἄρα μόνη δύ- πέμπτυ βιβλίν διήρη. .. πρῶτον δὲ τὴν νόησιν ἡμᾶς ἀπευθνε, 
να μία τε ἢ συνεχὴς Ὑνενχ, ἄπειρος τῷ χρόνῳ. καλῶς δὲ “τῷ διδάσκων μὴ διὰ τῦτο γεμίζει ἃ ἐξ ἱαυτῷ ὅλον κιυύμενον ὑπὶ 
χρόνῳ" προσέθηκεν, ὅτι κα τῷ, Ἀεγθὰ ἐδὲ τῇ ἐφ᾽ ἐν τῆς κυήσεως 4 μηδενὸς κινεῖακ, ὅτι μὴ φαίνε ἴεν ὃ κινῶν αὐτό. δύνα ὃ 
ἐκτάσει. ἀλλὰ ταῦτα γῦν κὶ πρρανεφθέγξατο, ὠδίνων ἤδη τὴν μὴ εἶναι φανερὸν ὲ κινῶν ὡς ὃ κωήμενον, ὴ ἐφ᾽ ὧν προδήλως 
ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀλήθειαν, ὕςερον δὲ ἀποδείξει. ἡ Αὶ ἦν τῶν κτ' μέρος ἄλλο ἐςὶ “ὁ κινῶν ὶ ἄλλο “ὁ ὑπὸ τύτυ κινιίμενον, ως ἐπὶ ἐκθετοῦ 

᾿ ἐν τὔτῳ τῷ βιβλίῳ σαφήνεια κατα γε τὴν ἐμὴν δύναμιν ὅτως παραδείγματος τῶτο δείκνυσιν αὐτός. ἰὰ. ἴ8. : 
ἐχέτω" ἡὶ δὲ σύντομος ἐπὶ κεφαλαίων ἐπιδρομὴ τοιάδε τις ἔξω. ταύτην Ἐπ ἀπόδειξν αἰτιὰἢ Κὶ ἡὶ ὁ φιλοπονώτατος Τ' Ἂ , 

Δ, Ε 341. οοὰ, Ῥεὶ. 387. 45 αἰτιῶν, δὲ ᾧ ἄλλοι ὡς ἀδυνάτῳ χρωμένην ὑποθέσει τῇ ἀμνβὶ 
2416 ἘἜΣςι Καὶ ἕβδομον τῦτο τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλίον; ὅπερ τῶ αβ' πρώτως ὺ καθ᾽ αὐὸ ἬΝ ὃ ηβ' μὴ κυὰ,, ὁ δ 
ων" ́ ἐπιγράφειν ἔθος ἐςὶ τοῖς ἐκ τὸ Περιπάτυ, ὀιχῶς δὲ φέρεν »' ᾿Αλέξανδρος, καίτοι εὐμνεο τὴν ἀπόδειξιν ὑποπτεύων, εἶλετο 

τὴν λέξιν μόνην ἔχον ὀλίγην τινὰ διαφοράν" τὰ ἢ) προβλήματα λέγειν ὅτι ἀκ ἔςι πρὸς ὑπόθεσιν ἀδύνατον “ὃ τῷ καθ᾽ αὐὴ καὶ 
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πρώτως κινυμένυ μέρος ὑποθέδζ ἱςιίμενον " μόνα γάρ, φησίν, πρὸς μία ᾧ συνεχὴς γίνη, ἀλλ᾽ ἡ μία αὕτη σύγκει ἐκ τῶν κατ᾽ 
ὑπόθεσίν ἐςιν ἀδύνατα ὅσα ἀλλήλων ἐςὶν ἀναιρετικα, ὡς ὁ διὰ ἀριθμὸν τοσώτων ὅσα ἐςὶ τὰ κινῶντα ὺ κινώμενα" κἂν γδ ἅμα 
πέρας πλεῖν. ᾿ μήποτε δὲ δ: τῦτο τοιῶτόν ἐφ. εἰ δ ὃ καθ᾿ αὐὸ πάντα κινῇ, ἀλλ᾽ ζκάξεν αὐτῶν ἰδίαν κίνησιν κε, δὼρ σμένα 
αὶ πρώτως κινήμενον τῦτο ᾿ ὃ ὅλον αὐὸ κινώμενον ᾧὶ ἐχὶ ὃ τ τῷ κατ᾽ ἀριθμόν... ἢ ὁ χρόνος δὲ ἂν μὴ εἷς ἦ Ἶ ὺ συνεχὴς τῆς ἔχ 
μέρος τι αὐτῷ κινεῖ, κινύίμενον, πῶς δύνα τῷ καθ᾽ αὐὸ ἢ 5 τινος εἴς τι κινήσεως ἀλλὰ διαλείπων, ἠκέτι μία ἡ κίνησις" ἂν } . 

πρώτως κινυμένῳ δυγυπαρχαῦν μέρος μέν τι αὐτὸ Ἐαθὸς ἐχ τῶδε τῷ λευκῶ εἰς τόδε “ὁ μέλαν μεταβάλλῃ, μὰ ἐν ἑνὶ κατ᾽ 
μέρος δὲ μὴ κινεῖ; ἀλλ᾽ ἡ Κ᾽ ἀκολυθία ὑγιής (ἐ » ςαίη τι ἀριθμὸν ἡ συνεχεῖ χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ καὶ ὃ ἄλλῳ, κα αὶ εἰ ὅτι μάλιςα 
μόριον τὸ καθ᾽ αὐὸ κινυμώνυ, κα ὺ ̓ ὅλον ςήσεῖ), αὶ ἐκέτι ὅλον καθ᾿ ὃν κατ’ ἀριθμὸν ἦ τό τε ἐξ ὃ ὁ εἰς ὅ, ἡ “ὁ μεταβάλλον ἕν, 
αὐὺ κινηθήσεῦ πριύτωφ), ὰ δὲ τῷ καϑ’ αὐὸ κινυμών ςῆναί τι ὐκ ἔξαι μία κατ᾽ ἀριθμὸν μία κίνησις ἡ διακεκομμένη, ἀλλ 
μόριον, ἕως ἂν καθ᾽ αὐὸ κινύίμενον ὅλον ὑποκέη, τῶτο ἀδύνατον. 10 εἶπερ ἄρα, μία τῷ εἴδει. εἰπὼν δὲ περὶ τῆς κατ᾽ ἀριθμὸν μιᾶς 
ἐμὰ δὲ ἡ τῶτο ἄπορον δοκεῖ, πῶς εἴληπῇ “ὃ αγβ' κινύωενον. εἰ κινήσεως, ἐπάγει ὅι ὅτι καὶ ἡὶ κίνησις, σπερ ὶὶ τὰ ἄλλα, τριχῶς ὰ 
ΚΑ ἢ ὡς σῶμα μόνον, τί ἂν εἴη ἐν αὐτῷ ᾿ κινῶν, εἰ δὲ ὡ ὡς ζῷον, ἂν εἶναι ἔχει" ἢ Ρ̓ ἀριθμῷ, ὡς ἐρῶ, ἢ ἢ γίνει ἣ εἴδει. ᾿᾿ τίς Κὶ 

τὸ Αὶ γβ΄ κινυμένω μόνον ες σώματος ὄντος, τῷ δὲ ὶ αγ' Ψ τὴν ἧ κατ ᾿ ἀριθμὸν μα ἐρῶ" ότι δὲ μία κίνησίς ἐςιν ἡ τῆς αὐτῆς 

τὸ ζῷ ψυχὴ τεταγμένα ᾧ διὰ τῶτο κινῶντός τε ἅμα ὸ κιγυ. κατηγορίας, οἷον ἐσίας, ὡς ἡ γένεσις δ ἡ φθορά, ἢ Ἶ ποιότητος, ὡς 

μέν, πῶς “ὃ ὅλον καθ᾽ αὐὸ ᾧὶ πρώτως λέγε κινεῖον,, εἴπερ “ὃ 15 ἀλλοίωσις, ἢ ἢ ποσότητος, ὡς αὔξησις ᾧ μείωσις, ἣ τῆς πῦ, ὡς ἡ 
αγ΄, ὙΥΗΟΝ ἢ αὶ ψυχή, ψ συμβεβηκὸς κινεῖ ἢ τῷ ἐν κνυμένῳ εἶναι ψ ἀνε κατηγορίας ὃ ταῦτα τὰ γένη λέγειν ἔθος αὐτῷ... 

τῷ σώματι; πῶς δὲ ὅλως “ὃ αγ' κινοῖτο ἂν τῷ γβ' ἠρεμῶντος, εἰπὼν δὲ “ἢ ἐξ ἀγαθῶ εἰς κακόν" (ρ. 242 ὃ 7), ἐπήγαγεν ἐὰν ἦ 

εἴπερ ἡ ψυχὴ καθ᾽ ἑαυτὴν ἃ ἀκίνητός ἐςι, κινεῖ ἢ δὲ τῷ ἐν κνυ- ἀδάφορβεν τῷ πὰ ὲ ἀγαϑὶν δηλονότι κα “ὁ κακόν͵ ὡς συφροσύ 
μένῳ εἶναι τῷ συΐβατι; ὦξτε ἀδὲ »' μέρος ἂν ὃ αβ' λέγοιτο κι- ᾧ ἀκολασία... ἃ χρὴ τοσῶτον μόνον προϑ)εῖναι, ὅτι ὁ “ὃ κους- 
νεῖνχ, ὡς τὸ αγ' ἐν αὐτῷ μούμέν" εἰ δ ὃ γβ΄ ἠρεμὲϊ τὶ δ Ὦ μένον εἶναι χρὴ ἕν κατ᾽ ἀριθμόν, ἂν μέλλῃ μία κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ 
σῶμα τεταγμένον, ἡ “ὃ αγ' ἠρεμοίη ἂν ἀντὶ τῆς ὑνχῆς Ξθγε- κίνησις εἶναι. εἴρη δὲ περὶ τῆς μιᾶς κινήσεως ἡ ἐν τῷ πέμπτῳ 

λημμένν, ἐγκαλῦσι δὲ τῷ λόγῳ ἡ ὡς “ὃ ἐν ἀ ἀρχὴ αἰτῶντι, εἶπε τῆσδε τῆς πραγματείας, εἰς ἃ ἐμακ ἐπῶν ἡμᾶς πεν ἐν τοῖς 

διὸ τὸ μὴ κινεῖ, “ὦ μέρος δείκνυσι “ὃ ὅλον μὴ καθ᾽ αὐὸ κινυΐ- πρότερον εἰρῆως. μῖ' δὲ “ὁ συςῆσαι ὅτι μίαν κατ᾽ ἀριθμὸν κίνησιν 
μένον... ἰςέον μότοι ὅ ὅτι ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ προτίθεἢ παλιν ἕκαςον κινεῖ τῶν κινύντων τε ἢ κινυμένων, λαμβάνει “ἐν χρόνον 

δῆξαι τῶτο, “ὃ πᾶν “ὃ κινόμενον ὑπό τινος κινῶν, ᾧ δείκνυσιν 25 ἐν ᾧ ὃ ἣν τῶν »νυμέων κινεῖ ἢ, οἷον “ἃ α΄, πεπερασμένον ὄντα... 
αὐὺ ὑὲ ἀκριβέφεράν τε ὺ ἐνεργέξερον. ἰά. ἔ. 242 ὁ. ἐπεὶ ἦν ἐν ᾧὶ ὃ α΄ κινεϊἢ χρόνῳ, τυτέξιν ἐν τῷ κ΄, ἐν τύτῳ ᾧ τῶν 

2,26 λαβὼν ὡς δεδειγμένον ὃ ἂ πᾶν ὃ κινύώμενον ὑπό τες χρεῖοχ, ἄλλων Βασαν τῶν τυ μέλον ἀχείρινν ἔντων τῷ πλήθει κινεῖ, 
15. χιύόυ κειμένυ δείκνυσιν ὅτι ἔςι τι “ὃ πρῶτον κινῦν, ἢ ὑκ ἐπ᾿ " συμβήσεἢ ᾧὶ τὴν ὅλην τὴν εζηθ' κίνησιν ἄπειρον ἦσαν ἐν πεπε- 

ἄπειρον ἄλλο ἄλλο κινεῖ, ἀλλ᾽ ἔς: τι ὃ κινεῖ μὴ ὑπ᾽ ἄλλι κνύώμε- ρασμένῳ γίνεοχ, χρόνῳ τῷ κ΄. ἀδύνατον ἄρα τι ἠκολύίθησε, “ὃ ἐν 
γον. δείκνυσι δὲ αὐὴ ἐπὶ τῆς κῷ' τόπον κσήσεως, ἐπειδὴ αὕτη 30 πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον κινεῖδς κίνησιν" ἐδείχθη 78 τῶτο 
πρώτη τῶν κινήσεων, τῷ μὴ ὅσης αὐτῆς μηδὲ ἄλλην τινὰ κίνησιν ἀδύνατον ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ. ἰἀ. ἔ. 243. 
ἐἶναι, ὡς ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ μαθησόμεθα. ἃ δὲ ὑπ᾽ ἄλλυ κι- αὶ δὲν ἀδύνατον ἀκολυθεῖ, ἀλλὰ “ὃ ἀδύνατον ἠκολυθησεν 242» 
νόμενον καλῶς εἴρη, ἵνα μὴ μόνον ὑπ᾽ ἄλλιν εἰπὼν δόξη ὃ ἐν ἂν τῷ μίαν ἄπειρον κίνησιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινεῖν, ἐπεὶ 
ἀρχὴ λαμβάνειν, ὰ ἑἶναί τι ἃ πρῶτον κινῶν" ὃ δείκνυσι διὰ τὸ ὀ τό γε πλείως τῷ πλήθει ᾧ ἀπείρως ἐν πεπερασμένῳ γίνεοχ, ὑκ 
δεῖξαι ὅτι ἐκ ἐπ᾽ ἄπειρον ἄλλο πρὸ ἄλλε κούμενον κινεῖ, ἑν ὅν 35 ἀδύνατον. εἰ ὧν μέλλει τὲ ἀδύνατον ἐκολυθεν, χρὴ δέξαι πῶς 
ἐπὶ τῆς ψ τόπον κινήσεως δεχθῆ ὰ εἶναι ὃ πέστο κινῶν, ὺ κα- αἱ ἄπειροι τῇ πλήθει κινήσεις εἰς μίαν κίνησιν ἠρυδι τῷ ἢ πόλος 

θόλε εἴη ἂν δεδειγμένον. ἡ δὲ δάξις διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπα- συντίθενἢ ἅμα γινομένην ἐ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἡ μία 
“γωγῆς πρόεισιν" ὑποθέμενος ΌΧ ἐπ᾽ ἄπειρον ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλε κι- τῶν πεπερασμένων Ὑένεῦ" ὕτω δ ἂν ἠκολύθησε ὃ ἀδύνατον ἡ ἐν 
νει, δείκνυσιν ἑπόμενον τύτῳ ὃ ἐν πεπερεσμίαν χρόνῳ ἄπειρον πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄ ᾿όδαριν εἶναι χύησι». τῶτο ἦν ἐφεξῆς ποιᾶῖ 
γίνεῶχ, κίνησιν, ὅπερ ἀδύνατον ἐν τᾷ πρὸ τύτυ δέδεικἢ βιβλίῳ... 40 δερινὺς ὅπως μία ἄπειρος ἡ τοιαύτη κίνησις ἀποτελεῖ, ἰὰ, “ 
ἐπὲ δ ὃ κινῦν ὑπόκει κινύίμενον αὐὸ ὑπό τινος κινεῖν, δηλονότι Ε. 24. 
ἅμα τε αὐὸ ἴςαι κούμενον ὑπὸ τῷ κινῶκτος αὐὸ αὶ κινῦν ὃ ὑφ᾿ πολλῶν μα ὄντων ένα τῷ πλήθει χαυτων τε ἢ κινυ- 2425 
δαυτῦ κινόμενον. εἴπερ τῷ ὑπ’ ἄλλυ κερὰ κινεῖ" ἐν τῷ πὐδν μένων ἐδὲν ἀδύνατον ἔπε τῷ τὰς ἀπείρως κινήσεις ἅμα ἐν πεπε- ἦα 
ἄρα χρόνῳ ἢ γ᾿ ἃ αὐὸ ἥ τε τὸ κινῦντος ὶ ἡ τῷ κουμών κίνησις ρασμένῳ Ὑίεχ, χρόνῳ. ἀλν ἕν τι Ὑίνεταί, φησίν, “ὁ ἐκ πάντων 
ἐπιτελεῖ (ὅτε ἢ κινεῖ “ὁ κινῶν, τότε κινεῖ), ὥςε ἅμα αὶ κίνησις 45 τῶν κινώντων ἡ κινυμένων " “ὃ δ κινῦν τι κὶ τόπον πρῶτον, τυτέςι 
ἕςαι πάντων τῶν κινύντων τε ἢ κινυμένων. .. ἐπειδὴ ἵκαςον προσεχῶς ἢ μὴ δι’ ἄλλυ, ᾧ σωματικὴν κίνησιν κινῦν ἀναΐγκη 
τῶν κινύντων τε ἢ κιυμένων ἣν κατ᾽ ἀριθμόν ἐςι, τῷ δὲ ἑνὸς συνεχὶς ὃν τῷ κινυμένῳ κινεῖν, ἣ ἁπτόμενον αὐτῶ ὅτω κινεῖν 
κατ᾽ ἀριθμὸν μία κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ κίνησις" κἂν 75 ἡ ἐκ πάντων αὐτό, σωματικὴν δὲ λέγει κίνησιν τὴν ἀντερειςικήν" κινεῖ αὶ ἢ 

ἜΣΣῚ 
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ἡ ὃ πρώτως κινῶν ᾧ “ὁ ἐρειςόν. α εἰ ᾧὶ χῷ' τόπον κινεῖ ταῦτα, ἀλλ᾽ περαφράζεν, τῶν μέχρις τῦδε ῥηθέντων ἐν αὐτῷ καταφρενήσες, 
ὁ σωματικῶς" σωματικῶς δ κινεῖ ὃ ὠθῶν ἢ ἕλκον ἢ δινὸῶν ἢ ὀχῦν. ἡ δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς τὴν συνέχειαν φυλείττει. ᾿ς (245. 
τὰ δὲ τοιαῦτα ἄστει, ἀνάγκη τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν χουμένων, ὦ ὼ διὰ εἰπὼν τὰς σνγκρίσεις ὸ διακρίσεις τὰς Τῷ συνώσεις ἐἶναι τὰς 20, 

τῆς ἁφῆς τρόπον τινὰ ἑνῦοχ, αὐτοῖς. κἄν πλείω ὅν κἂν ἄπειρα δὲ διώσεις, ἢ διὰ τῶτο νὰς ' ὥσεις τὰς δ᾽ ἕλξεις, "ἐπειδή τοις 

τὰ κινῦντα αὶ κύμενα ἐκ διαδοχῆς, ὃ ταῦτα δ ἣν ται τ᾿ τὴν 5 τῶν φυσικῶν ἀρχὰς ὁ μόνον τῶν κῷ' τόπον κοήσεων ἀλλὰ κ πε- 
ἀφήν. εἴτε δὲ ἄπειρον, φησίν, “ὃ ὃν τῦτο εἴτε πεπερασμένον, ὠδὲν σῶν ἐτίθεντο τὴν σύγκρισιν. ἢ διάκρισιν, ὦ μόνον κινήσεων ἀλλὲ καὶ 

διαφέρει, ὑχ ὅτι ἀδύνατον ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει Ραϑων ὦπτο- μεταβολῶν πασῶν, αὐὸὺς ἀὶ τῦτο μόνον Μασ δοκεῖ “ὃ πεσῶν 
μένων ἀλλήλων, κἂν τῶν Δημοκρίτυ ἀτόμων εἴη τῷ μεγέθει ἀρχὰς αὐτὰς εἶναι τῶν κινήσεων, ἀλλ᾽ ὑδὲ ἀρχαί τσὶ εἰσὶ πρῶ, 
βραχύτερα, πεπερασμένον τι ἣν γίνεωκ, ἀλλ᾽ ὅτι ὦ πρόκεϑ νν ἐδὲ γόνος τι ὅλως κινήσεως τῦτο ρὲ τὰ τέσσαρὰ τὰ εἰρημένα, 
σκοπεῖν εἴτε ἔσι τι ἄπειρον μέγεθος εἴτε ὑκ ἕξιν... “ὃ δέ, δ ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐκεῖνα ὶ ταῦτα ἀνώγε ᾧὶ τὰ τύτων εἴδη... ὕτω αὶ ἦν 
2 ἐνδέχεῦ, ληψόμεθα ὡς ὑπάρχον περὶ τῷ ἴσας ἢ ἀνίσυς λαβεῖν τὴν ἀρχὴν ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐξηγήσατο, τὴν σύγκρισιν ἢ διίκρισινν 
εἶπεν. ἐπεὶ γδ ἀμφότερα ἐνδέχεϊ, ὅπερ ἂν ὑποτεθὴ, τύτῳ ἴξο- λέγων δεδεῖχθαι μὴ ἄλλο γένος ὅσας κινήσεως ἀλλ᾽ ὑπαγομέας 
μεν ἀκόλωθον “ὃ ἀδύνατον... μξ' δὲ “ὁ διαλῦσαι τὴν ἐκ τὸ ἀορί- αὐτὰς ταῖς προειρημέναις τέτρασιν ὡς μέρη ἐκείνων ὅσας. ἐφεξῆς 
ξως ὑποτεθέντος ἕνςασιν συμπεραίνε λοιπὸν ἐν λόγον" ἀδυνάτυ δὲ ἀναλαβων “ὃν λόγον, εἴτε κατ᾽ ἄλλην ἐπιβολὴν ὕςερον προσ- 
2 δειχθέντος τῷ ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὰ κινῶντα ἢ κινύμενα, εἴπερ 15 γραφεῖσαν, εἴτε ὑκ οἶδ᾽ ὅπως, γενικωτάτας φησὶν ὑπ᾽ αὐτῦ κε 

ἀδύνατόν τι αὐτῷ ἠκολείθησεν, ἀνάγκη “ὃ ἀντικείμενον τύτῳ ἀλη- νήσεις δεδεῖχθαι τήν τε σύγκρισιν ἢ διαίιρισιν " πάντα γάρ, φησί, 
ϑὲς εἶναι, “ἃ Ἰξαῦχ, τὴν πρόοδον ταύτην ἢ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, τὰ εἴδη τῆς κινήσεως ὑπὸ ταῦτα εὑρεθήσεθ. " εἰ ἢ) πάντα καὶ ὑπὶ 

ἀλλ᾽ εἶναί τι “ὃ πρώτως κινῶν μηκέτι αὐὸ ὑπ᾽ ἄλλι κινύμενον. τὴν δίωσιν ᾧ τὴν σύνωσιν, τύτων δὲ ἡ σύγκρισις ἡὶ δὲ διάκρι 

ἃ. ἰ5. ες σις, πάντα εἰς σύγκρισιν ἢ διάκρισιν ἀνάγοιτ᾽ ἄν. ταῦτα ἡ 
243. ἵνα δείξη μίαν τῷ ἀριθμῷ γινομένην κίνησιν τὴν ἐκ τῆς ἐπ᾿ Ὁ ᾿Αλέξανδρος εὐτὴ τ λέξει γέγραφεν, καίτοι τὸ ̓ Αρισετέμως 

5 ἢ ἄπειρον τῶν κινόντων ἢ τῶν κινυμένων ὑποθεῶς, ἢ τύτῳ ὃ εἰπόντος (νυ. 7) “ὁμοίως δὲ καὶ ὃ αἱ ἄλλαι συγκρίσεις ὼ διακρίσει," 

ἀδύνατον ἐπαγάγῃ ὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον κίνησιν ἅπασαι ν᾽ ἔσονῇ διώσεις κα Ἂ συνώύσεις, πλὴν ὅσαι ἐν γενέσει αὶ 
κξοχ, ἐχρήσατο τῷ ὃ προσεχῶς κινῶν ἀφεῖλεν ἅπτει, τὸ κυυ- φθορᾷ." ὥςε ἐχ ἡ σύνωσις σύγκρισίς τις ἐφίν, ἐδὲ αὶ δίωσις 
μόν ἣ συνεχὲς αὐτὲ ἐἶναι. τῶτο δὲ τότε ὶ ἀπὸ τῆς ἐπαγωγῆς διάκρισίς τις, ὡς ὃ ̓ Αλέξανδρός φησιν, ἀλλὰ τὐναντίον αἱ συγκβ- 
ἐπιςώσατο, εἰπὼν καθάπερ ὑλρίανα ἐπὶ πάντων, νῦν δὲ ἀποθεῖξαὶ 25 δες ὶὶ διακρίσεις συνώσείς ἢ δώσεις εἰσίν. πῶς δὲ εἰς σύγεμοο 

αὐὺ καθ᾽ ἕκαςον εἶδος κινήσεως προτίθε), ὅ' ὅτι “ὃ προσεχῶς κινῶν ὺ διάκρισιν πᾶσαι ἀνάγοιντ᾽ ἃ ἂν ἐκ τῶν νῦν εἰρημένων αἱ κινήσεις 

ἀνάγκη ὦ; ἐμὰ τῷ οὐρα μήν εἶναι. ἰὰ. [ 2Δλ4 ὁ. εἴπερ πάσας εἰς τέσσαρας τὰς εἰρημένας πίπταιν φησν ὁ ̓Αρισο 

2435 εἰπὼν ὅτι πᾶσαι αἱ συγκρίσεις ὺ διακρίσεις ἔσον σύνωσις " τέλης, ὼὴ τὰς δύο πάλιν τῶν τεττάρων τὴν ὄχησο δ τὴν δίνησυ 

ϑκ ὺ δίωσις, ἐπήγαγεν “ὅσα ἐν γενέσει κα ὺ φθορᾷ εἰσίν." ἐπειδὴ Ρ εἰς τὰς δύο τὰς λοιπὸς ἀνάγενχ, τ᾽ ἅλξιν ᾧ τὴν εν, ὶ ἐπὶ 

τοῖς -περὶ ᾿Ανκξαγέραν Δεύκιππον ἢ Δημόκριτον πᾶσα αὙΡΕΙς κ. 30 τύτων ὡς κοινὸν συνήγαγε ἂν προκείμενον λόγον, εἰπὼν (ρ. 2.2 

φθορὰ συγκρίσει αὶ διακρίσει Ὑίνεὸς, ἐδέκει, ἀυτῷ Ι τῶτο ἀκ α4) “ "ὥσε εἰ ὃ ὡθὸν καὶ ὃ ἃ ἕλκον ἅμα τῷ ὠθυμιώῳ, φανερὸν ὅτι 
ἀρέσκει, εἰ δὲ γνῷ ὅλως φησ τινὰ ὶ φθείρεῦ " σύγκρισιν ὺ τὸ [Ὶ τοῖον κουμένυ καὶ ἣ ἄντε ἐδὲν ἐςι ματαξύ" ἀλλ ἐ 

διάκρισιν, ἐκ ἂν καὶ σύγκρισις αὕτη αὶ διάκρισις ἀνάγοιτο εἰς ἣπ εἶπεν, ὥςε εἰ ὃ συγκρῖρον ᾧ διακρῖνον. ἐν μέντοι ἘΞ ἢ ἑτέρῳ ἷβ- 
σύνωσιν ᾧ δίωσι, ἐδὲ διὰ τύτων εἰς τὴν Ὧξν καὶ Ἂ τὴν ὦσν. ὃ ἃ δέμῳ βιβμῳ ὦ ὅτως μύτη δα, γεγραμμένον ἐςίν “ἡ πᾶσε δὲ 
δ) διωθύμενον καὶ Ὁ συνωθώμενον, ὄντα κατ᾽ ἐσίαν ὼὺ μένοντα ὦ ἅπερ 35 κϑήσις ὴ κ τόπον σύγκρισις ὴ διάκρισις ἐς." ὺ ἀπὲ ταύτης 

ἐςίν, διωϑεϊν, κα ὺ συνωθεῖος λέγε ᾧ ὅλως ὠθέδ καὶ ὼ Ὦκεῦχ, ἴσως τῆς λέξεως ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος τὰ ὕςξερον ῥηθέντα προσέθηκεν, ὁ 
τὰ δὲ γίνε αὶ φθειρόμενα ὁ μένοντα ἐπὶ τῆς οἰκείας ἐσίας κτ' δυμψύοντε τοῖς ἐνταῦθα Ὑεγραμμένοις, ὡς δοκεῖ, -δυναὺν δὲ 

γένεσιν φθορὰν μεταβάλλει, ἐπειδὴ κατ᾽ ὑσίαν εἰσὶν αἱ τοιαῦῷ ἵσως συμφώνως δεικνύναι τύτυς τὺς λόγυς τῇ ̓Αριοτέλως τῇ 

ματέβολει, διὸ ἐκ σεις δὲ ἵλξεις αἱ τοιαῦῦ συγκρίσεις ὶὶ δια- σύγκρισιν ὺ τὴν θα δανιν ἰχ ἁπλῶς ὑπὸ τὴν σύνωσιν ἡ τὴν δίω- 

κρίσεις" ἐδὲ δ κωήσεις ὅλως εἰσὶν αἱ γενέσεις κα ὃ φθοραί, ἐδὲ 40 σιν ἥτοι τῇ Ὧξιν κα τὴν ὦσιν ἘΞ ὑπὸ ὸ καθολοκωτέρας ἀνάγοντος, 

ἕλκεος ἡ ὠθέϊοχ, οἷόν τε “ἃ ἔτι γινόμενον ἡὶ μήπω ὄν. ἐπειδὴ δὲ ἀλλ᾽ ὦ ὡς τὰς αὐτὰς ἐκείναις ταύτας λέγοντος. ὅτω δὲ ̓Αλέζεν 
ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐν τῷ ἑτέρῳ ἑβδόμῳ βιβλίῳ τῷ κφ' τὴν λέξιν ὀλί- ὄρος ὕςερον διετάξατο λέγων “ πᾶσαι ἂν ὑπάγοιντο ταῖς δύο ταύ. 

γον τι τύτυ διαφέροντι ἢ τὴν σπαθησιν ἡ τὴν κέρκισιν τῇ ὥσει ταις τὴ Ἄλξει ἡ τῇ ὥσει, ὧν καὶ ἃ Κὶ σύγκρισίς ἐςιν ἡ δὲ διείκρισις" ὺ 

ὑπάγενχ, λέγει, ἰςέον ὅτι ἐν οἷς ἔγνων ἐγὼ ὅτως εὗρον γεγραμ- ὅτω γενκυταῷ ἃ ἂν εἶεν κινήσεις σύγκρισίς τε ἡ διάκρισις" ἰὰ '». 

μένον, ὦ ἡ σπάθησις δὲ καὶ δι ἡ χέρκισις" ὸ κα Ὁ αὐτῶν σύγαμιιραδ ἰφέον δὲ ὅτι τὴν λέν ταύτην τὴν λέγυσα" ὅταν θάττων ἡῶν 

ὸ δὲ διάκρισις. ἰςέον δὲ ὅτι ὁ Θεμίςιος ἐν εἷς ἐπήγαινε ἐγὼ βι- κίνησις Η τῆς χωριζύσης ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ συνεχῇ" ἕν τισιν ἀπεῦ 

βίοις, ἀπὸ ταύτης τῆς ῥήσεως τῆς λεγύσης “ ἅπαν δὴ “ὃ φερόμε- γραίφοις ὁ Ἷ ᾿Αλέξανδρος μὴ φέρεϑπαί φησιν. πῶς δὲ ἂν ἔχοι τῶτο 
νον ἢ αὐ ὑφ᾽ ἑαυτῷ κινεῖ ἢ ὑπ᾽ ἄλλυ" ἤρξατο τῦτο “ὁ βιβλίον λόγον, εἴπερ ἀπὸ ταύτης τῆς προυγήκης ἕνςασιν εὐθὺς ὁ ̓Αρισυτές 
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λης ἐπάγει; ἐν μέντοι τῷ ἑτέρῳ ᾿βδόμῳ βιβλίῳ ἡ λέξις αὔτη ταῦτα κινεῖ ἢ ὑπό τινος τῷ ποιήσαντος ταῦτα, ὃ νῦν λέγει ὅτι κἂν 
ὕτως ἔχει “ἡ δὲ ἵλξις ὅταν ἤτοι πρὸς αὐὸν ἢ πρὸς ἕτερον θάττων εἴ τι ἐςὶ ποιητοιὸν ᾧὶ γεννητικὸν βαρέος ἢ κύφυ, ἢ τῦτο ἀνείγκη 

ἡ κίνησις ἦ τῷ ἕλκοντος μὴ χωριζομένη τῆς τῷ ἱλκομένυ." Δ. ποιὲν ἁπτόμενον" ὰ ὃ ἐφεξῆς ὃ “συμβαίνει ἅμα ὁ ἔχατιν 
ξ. 245 ὃ. ἀλλοιῶν εἶναι ἡ “ὁ πρῶτον ἐἰλλουίμενον" περιττὸν αὐτόθεν δοκεῖ ἢ 

3:15 ὃν λόγον ἀποδὺς τῆς ἵλξεως, ἢ θάττονα ἐν νὰ ᾧ ἀποδὺς τὴν 5 μετακείμενον, ἐπειδὴ ἐφεξῆς περὶ τῷ ἀλλοιυμένα ᾧ ἀλλοιῶντός 

"κίνησιν τὸ ἕλκοντος τῆς τὸ ἑλκομένυ κῷ φῦ κινήσεως, ἐπέφησεν ἐςιν ὁ λόγος, ᾧ ἐν πᾶσι τοῖς ἀντυγραΐφοις ἡ ἐφεξὴς ῥηθησομένη 

ὅτι τινὰ τῶν ἑλκόντων δοκεῖ ἕλκειν μὴ κινύμενα αὐτά, ὥσπερ ὃ λέξις γέγραπἢ, ἰά, 18. 
ξύλον ἕλκειν δοκεῖ “ὁ πῦρ πρὸς ἱαυτό͵ ὺ ἔτι μᾶλλον ἡ ἡρακλεία μᾷ' τὰ κ᾿ τόπον κινῦντα ἡ χυύμενα ὶὶ εἴπερ ἄρα με τὰ 245 
λίθος ἐν σίδηριν κα ὴ ὁ ἤλεκτρον ὰ ἀ; ἄχυρον ὐ κούμενα αὐτά. πῶς αὐτὰ “ὃ εἶδος, περὶ τῷ λλεύμεν ὺ ἀλλοῶντος προτίϑεῆ εἰπᾶν, Ὁ 

Ῥ «. ἢ κυλστγι 
ὧν θάττων καὶ ἡ τύτων κίνησις ἴα ἂν τῆς κ᾿ φύσιν τῶν ἑλκομένων 40 ὅτι ἡ ἐπὶ τύτων ἐδέν ἐξι μεταξύ, ὅπερ διὰ τὴς τῆς ἐπαγωγῆς γνώς- 
κινήσεως; ἢ ἡ ἐπὶ τύτων τὸν φυσικὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν ἔλχυ- ριμον εἶναί φησιν" ἐν πάση “5 ἀλλοιώσει ἅμα εὐρίσκεῦ εὐρισκεῦ τό τε ἔχα- 

σαν βίᾳ ἰσχυροτέραν εἶναι χρὴ τῆς τῶν ἑλκομένων ϑυνάμεως, κἂν ἧμ ἀλλοιῶν καὶ ὃ δὲ πρῶτον ̓ ἀλλοκήμενον. λέγει δὲ ἔχατιν ἀλλοιῶν 
μὴ κινὴῦ τὰ ἕλκοντα ; δι, φησίν, ἐδὲὴν διαφέρει, εἴτε ̓ Ἀυωμίηι τὸ ὃ μέχρι τῦ τ πρῶτον ἐκάλει, ἡ ὃ προσεχῶς κινῶν ἡ μεταβάλλον. 
ἕλκοντος εἴτε μένοντος γίνε ἡ ὁλκή. “ὁ δὲ “ὅτε αὶ 5 ἕλκει ' τῶτο δὲ πὴ αὶ : πρῶτόν ἐ ἐςιν ὡς προσεχὲς τῷ ἢ καυμένῳ, πῇ δὲ ἔχον 
ἕξιν, ὅτε δὲ ὃ ὅν" ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐξηγόμενος ὁ κα "ὖ ἔς." φησὶ 15 τὸν τῶν κινύντων, ὅ' ὅταν διὰ μέσων τινῶν κοῇ ὃ πρώτως ἢ κυρίως 
σημαίνει ὃ ψ ὕ ΓΝ ὸὰ δὲ ὅ ἦν ὃ ἀφ᾽ ὅ ἦν" ἃ λέγα δὲ αὶ κινῶν. πρῶτον δὲ ἀλλουίμενον λέγει ὃ καϑ᾽ αὐὰ ἀλλοιῦἢ δ 
ἀφ᾽ ἑαυτῷ πρὸς ἄλλο ἕλκον ἀφ᾽ δ' ἐξὶν αὐὸ ὃ ἕλκον, ἀπὸ τύτν να΄ συμβεβηκός, ὅτε τῷ τῶν τύτω τι ἀλλοιῶς τῷ 75 ὅτως 
ἄγει ὃ ἑλκόμενον, ὰ δὲ ἀπ’ ἄλλοι πρὸς αὐὴ ἀφ᾽ ὃ ἦν ὃ ἱλκόμε- ἐἰλλοωμένῳ ἅμα τ ἀλλοῦῶν. ἰὰ. {, 246. 
γον, ἀπάγει αὐ προσαΐγον αὐτῷ. ἀλλ᾽ ἀπίθανός μοι δοκεῖ ἡ δεικνὺς ὅ ὅτι ἡ »π' ἀλλοίωσιν κίνησις ἅμα ὄντων τῦ τε ἀλ- 2.65 

μετάληψις τῷ τὸ ὅ εἰς ὃ ἀφ᾽ ὅ. κϑλλων ὃν εἶμαι προελθὼν ἐξηγῇ 20 λοιῶντος ἢ ἀλλοιυμών Ὑένεῦ, συνεχρήξατο τῷ τὴν ἀλλοίωσιν τ᾿ Ὁ 
σατο, ὅτι εἰπὼν μηδὲν διαφέρει ἢ κινύμενον ἐπήγαγεν, ὅτι “ὃ ὶ παΐθος γίνεωχ, πάχεν δὲ τὰ ποίχοντα ὑπὸ τῶν αἰϑ)ητῶν, ὥςε τὰ 
μένον ἵλκει ὅπυ ἐςὶν αὐτό, “ὁ δὲ κινόμενον ἐλθὸν ἐπὶ ὁ ἑλκόμε- ἀλλοιίμενα ὑπὸ τῶν αἰδϑητῶν ἀλλοιῶς, τύτῳ ὅν χρησάμενος 
νον ἄγει αὐὴ εἰς “ἐν ἑαυτὸ τόπον, ἐν ᾧ ἦν πρὸ τῦ ἐπὶ “ὃ ἑλχόμε- τότε, νῦν δείκνυσιν αὐτό, ὅτι δ ἐν μόνοις τύτοις, φησίν, λέγε 
νον κινηθήσεῦ. ζητεῖ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος καλῶς πῶς τὰ φυσυιῶς ἀλλοίωσις ὅσα καθ᾽ αὐτὰ πάχει ὑπὸ τῶν αἰο)ητῶν, καθ᾽ αὐτὰ ἐ 
ἕλκοντα, οἷον ἡ ἡρακλεία λίθος ἢὶ τὰ τοιαῦτα, ἁπτέμενα τῶν ἑλκο- 25 τὰ μὴ Φ' συμβεβνρεὸς πάδοντα λέγων (ὁ ὃ ἡΞωκράτης χῷ' συμ- 
μέων ἕλκει αὐτά... ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐπέςησεν ὅτι ἐν ταῦτα βεβνριὸς ὁρατός, καθ᾿ αὐὸ δὲ “ὃ χρῶμα), ὑπὸ τῶν αἰϑητῶν δὲ 
τὴ ῥήσει προφέθεινεν ὁ ὁ ᾿Αριςοτέλης τῇ πὴ ὁ "ἀφ᾽ ἑαντῆς πρὸς τῶν παθητικῶν ποιοτήτων, φησὶν ἐθσὶ ἐπ τὸ δ μηδεμίαν ἄλλην 

ἄλλο; ὅπερ τῆς ὥσεως ἴδιον ἔργον ἐξὶ καὶ ἡ τῆς ἀπώσεως. μήποτε ποιότητα ἀλλοίωσιν γίνεῶζ, .«. ᾧ ἦν αὶ ὃ προκείμενον εἰπεῖν ὅτι 

δὲν [ περὶ τὸ ἕλκωτος ἄμφω εἶπε “ὁ “ἀφ᾽ ἑαυτῷ πρὸς ἄλλο" ἔργον αἱ χηματίσεις ἐκ εἰσὶν ἀλλοιώσεις " ὁ δὲ ἐπήγαγεν ὅ ὅτι αἱ γνέ- 
ἢ ἀπ᾽ ἄλλυ πρὸς ἑαυτό; ἀλλὰ ὃ αὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶ πρὸς ἄλλο περὶ 30 σεις ὑκ εἰσὶν ἀλλοιώσεις, δεικνὺς ὅθεν ἔχει τν ἰχὺν ὁ λόγος, ὅτι 
τὸ ὠθᾶῶντος, “ἃ δὲ ἀπ " ἄλλυ πρὸς αὐτό περὶ τὸ ἕλκοντος. διὸ ἐκ τῷ τὰς μεταχηματίσεις γενέσεις ἤδη τινὲς εἶναι. δέδεικῷ δὲ 

τὰς τέσσαρας κινήσεις εἰς ὦσιν ἡ ἔλξιν ἀναγαγὼν κοινῶς λοιπὸν ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ ὅτι αἱ γενέσεις ἐκ εἰσὶ κινήσεις, ὥςε δὲ 

συνεπεράνατο, ὅτι τῷ Φ τόπον κινυμένυ ἢ κινῦντος ὁδὲν ἐξι με: ἀλλοιώσεις. ἰὰ. (, 247. 
ταξύ. μβ' δὲ ταύτην τὴν λέξιν ἕν τισιν ἀντιγράφοις ὃ ἌΜΣΩΡ: ζητήσοι ἂν τις, οἶμαι, πῶς τὴν ἀρετὴν. αὶ τὴν κακίαν γένεσιν2λδα 

ὄρος τὴν ἀν τινα λέξιν γεγράφθαι φησίν “ὁμοίως δὲ εἴ τι ἔςι 35 ἡ φθορὰν τῆς ψυχῆς δυνατὸν λέγειν, τ ἔχυσα ὃ το; τῆς ἀν- Ἰ- 

γεννητικὸν ἡ ποιητικὸν τῷ ψοῦῖς ᾧὶ τῦτο ἀνάγκη ποιεῖν ἁπτόμενον θρωπίνης ψυχῆς ἢ ὑπο επυ τα ἐν τῷ αὐτῷ ποτὶ Κα ἀρετῦ ποτὲ 

βαρὺ κῦφον"" ἐφεξῆς δὲ τύτῳ κε αί φησιν ὑχὶ “ἃ “ἀλλὰ μὴν δὲ κακύνεῖ, διόπερ ὁ αὐὴς ποτὲ [ἃ φαῦλος ποτὶ δὲ σπυδαῖος γί- 
ἐδὲ τῦ ἀλλοιυμένυ," ὅπερ ἃ τὰ πρότερον εἰρημένα ἐν τοῖς πλεί- νεῖ; πῶς δὲ ὁμοία ἡ τῆς ἀρετῆς πρόσλογψις τῇ τὸ κεραμυ ἣ τὸ 
ζοις Ὑέγραπῷ, ἀλλὰ “ὃ μετ ̓ δλέγον τῦτο “ἐν πᾶσι ὃ συμβαί- περιβόλοις ταῦτα αὶ Ὁ μέρη τῆς οἰκίας εἰσὶ ᾧὶ ἐχ ἕξεις, ἐκεῖναι 
νει ἅμα ἐἶναι “ὃ ἔχατον ἀλλοιῶν ἡ “ὃ πρῶτον ἐλλούμενον" ᾧ 40 δὲ ὁ μέρος" εἰ Σ μέρος ἦν ἡ ἀρετὴ τῆς ψυχῆς, ἀπολώλει ἃ τ ἡ 
λέγοι ἄν, φησί, διὰ τῆς τοιαύτης λέξεως ὃ ὅτι ἃ μένον τὰ κυρίως τὴν ἀρετὴν ἀποβαάαψσα. ὅλως δὲ “ΠῚ ἢ ἡ τελειότης, ἡ ἢ τῆς 

κρῦντα ἢ κυνήμενα ἅμα ἕςιν, οἷον τὰ Φ' τόπον ᾧ ποσὸν ᾧ ποῶὼν ὑσίας αὐτῆς ὅσα, καθ᾽ ἣν πρώτοις ὼὺ μέσοις ἡ ᾧ ἐχάτοις ἑ ἑαντῆς 

μεταβάλλοντα κα ὸ, μεταβαλλόμενα, ἀλλὰ ᾧ τὰ κατ᾽ εἶδος, πντέξι μέρεσι συμπεπλήρωϑ, ἐκ σα ἕξις αὐτή" τί ( ὲ ἔχον, μήπω 
τὰ κατ᾽ ὑσίαν, ἅπερ ἐςὶ γένεσις ἢ φθορά" ᾧ ἐν τοῖς τοιύτοις δ τῶ. δὺς ὄντος χωρὶς τῆς τοιαύτης, τελειότητος, ἡ δὲ κῷ τὴν ἀρε- 
ὸ μεταβάλλον ἅμα τῷ μεταβαλλομέψῳ ἐςίν, ὡς ἐπὶ τῶν βαρέων 45 τὴν ὺ τὴν κακίαν ᾧὶ ὅλως ψ τὴν ἕξω. ἐπείσακτός ἐςι τῷ ὅλῳ 
ὺ κύφων ὙΉ ΜΝ ἔχει, τυτέςι τῶν συ βασιχῶν ςοιχείων. τὰ εἴδει ἢ ἐπισυμβαίνσα. .. ὡς μέρος ἦν “ὃ κυριώτατον τῆς ὅλης 
ὅν ποιῶντα ἡ γεννῶντα ταῦτα ποιῶ τινός εἰσι γεννητικα" ποιὰ δ ἑκάςυ ὑσίας τὴν »τ' φύσιν αὐτῷ προσήκυσαν ἀρετὴν προσλογι- 
ἃ βαρὺ ᾧ ὃ κῦφον. καὶ δὲ ἣν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ δείινυσιν ὅτι ἡ ςέον. ἰὰ, (. 248. 

: σερᾳ2 
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26) ὅτι μή εἰσιν ἀλλοιώσεις αἱ κῷ' τὰς ἀρετὰς καὶ ὃ. τὰς κακίας ερῆνκ, τὸ διὰ τῶν ἐν μέρει τὴν τῷ καθόλν γνῶσιν ἀθροίζεν, εἶ ἐπερ 
ΝΣ μεταβολαί, δείκνυσιν ἐκ τῷ μηδὲ ποιύώτητας αὐτὰς εἶναι ἀλλὰ ἡ καθόλι ἐπιξήμη ἑκάξυ τῶν ὑπὸ “ὃ καθόλω ἐςίν, ἐξ ὧν ἡθροωη" 

ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγενχ," κῷ δὲ τὰ πρός τι ἴδειξεν αὐὸὺς ἐν τῷ περιείλητῷ Ἂ ἐν τῇ τῷ καθόλι ἐ ἐπισήμην τὰ ἐν μέρει, ὡς ἐκ τύτων 
πέματῳ βιβλίῳ μήτε ἀλλοίωσιν γἱνεὸχ, μήτε ὅλως μεταβολήν... ἡὶ ἐπὶ τοταρ ἐκείνης γινομένης. εἰ δὲ μὴ δυναὺν ἐκ τὼν »' μέρος 
εἰ ἦν αἱ ἀρεταὶ καὶ ὺ κακίαι τὸ σώματος ἐν τῷ πρός τι πῶς ἔχειν 5 ἀπείρων ὄντων τὰ καθόλυ συνέγεωχ, μήτε ἐν τῷ αἰϑητοῷ καὶ ὺ 
εὐ δέδευκἢ δὲ ἐν τῷ ἡβδέμῳ βιβλίῳ ὅτι ἐν τῷ πρός τι ὑκ ἵπι φένταξιια ὙΜΩ͂Ν τῆς ἐν νῷ ἐπιςήμης ὑ ὑποκατυκὴν Ἢ εἶναι, χείρονα 

κίνησις καθ᾽ αὐὸ ὁδὲ μεταβολὴ ὅλως, δηλονότι ὑδὲ ἀλλοίωσις εἴη σαν πολχῷ Ἐρείττονος, ἁπλοϊκώτερον ἢ " ἀληθέςερον εἶ εἶμαι μᾶλ- 

ἄν... φανερὸν ὧν ἐκ τῶν πρότερον εἰρημένων ὅτι ἡ κ ὃ χῆμα λῶν ἐξηγηξέον ὃ ὑπὸ τῷ ̓Αριφοτέλως εἰρημένον. ὁ ἢ τς ἐπι 
μεταβολὴ ἐκ ἴσιν ἀλλοίωσις, ἐ ἐκ δὲ τῶν νῦν ὅτι ἐδὲ ἡ ἡ τὰς ἀρες μὴν ἔχων τῶν Κ' καθόλω ἀεὶ κατ᾽ ἐνέργειαν εἴτε πρόχειρον εἴτε μή, ἢ 
τὰς ἡ τὰς κακίας τὸ σώματος μεταβολή, ᾧ ὅλως αἱ τῶν ἵξεων 40 τῶν δὲ ἐν μέρει δυνάμει, ὅ ὅταν ἡ αἴολησις προσβάλλη τῷ μερικῷ, 

ἀποβολαὶ ᾧ λήψεις ἐκ εἰσὶν ἀλλοιώσεις. ἐφεξῆς δὲ τὴν αἰτίνν τότε αὖ ἡ νᾶς γινίσκει τὸ καθόλυ ἐνεργείᾳ ἐ ἐν τῷ Μερικῷ, ἀλλὲ 

διδάσκει δι᾽ ἣν ἀλλοῦ, δοκεῖ τὰ κατ᾽ αὐτὰς μεταβάλλοντα... γινώσκει τῷ καθόλω τὰ ἐν μέβε: ὁ δ τὶς ἄνθρωπος κα ἡ ἄνθρωπος, 
εἰπὼν δὰ ὅτι αἱ ἱ ἕξεις ἐγγίνονἢ αλμδιμδυν τινῶν, οἷον ἐγύχροΥ ΕΣ ὡς αὐὺς εἶπεν ἐν ἄλλοις. καὶ διὰ τῦτο ὃ “πῶς ̓ ς πόμα ἴπ 
μῶν ξηρῶν ὑγρῶν, ἐπήγαγεν “ ἢ ἐν οἷς τυγχάνυσιν ὦσαι πρώτοις" ἐκ ἔςι σύςοιχος ἡ τὸ καθόλω γνῶσις τῇ τὸ Μερυεῦ, ἀλλὰ γνώ- 
σ' 17). ὡς ὁ προκείμενον ἀύπ, νῦν ζητεῖν περὶ τὸ τίνων πάθη 15 σκεῦ τῇ καθόλω “ὃ μερικόν, τῷ περιέχεως ὑπὸ “ὃ καθόλε ὃ ἐν 

ὴ τῦπε μεταβολὰς πρώτας ὼὴ ἀλλοιώσεις αἱ ἕξεις ἐγγίνον, μέρει. ἰὰ. ἴ5. ᾿ 

Ἢ τὰ τῶν ὁμοιομερῶν, ὡς ̓ Αναξαγόρας, εἴτε τὰ τῶν ἀτόμων, καλῶς ἀπὸ τῷ φῆναι τὴν διάνοιαν ὁ ̓ Αριςοτέλης ὃ ἐπίςαιχ αι 
ὡς ὁ Δημόκριτος, εἴτε τὰ τῶν ποιοτήτων, ὡς ̓ Αριςοτέλης. ὅτι ἐπύμελεγε, σύμφωνα κἀνταῦθα τῷ σφετέρῳ καθηγεμόνι φθη- 

ΕΛ ἀλλοιωμώων τινῶν ἐγγίνονῃ, πρόδηλον. ἰά. 18. Ὑόμενος. ἢ ᾧ “5 ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ (ρ. ἀ4) ταύτας αἰτίας 
3.15 ἀλλοιωθήσεῦ δὲ τῦτο δηλονότι ὑπὸ τῶν αἰαἸητῶν, πρὸς ἃ 20 εἶναί ὑπ τῆς ἐξ ἀρχῆς τῶν ἀνθρωπίνων ψνχῶν ἀ ἐνοίας, ὁ ταῖς 

“πέφυκεν. τῷ δὲ αἰϑητικῶ ἀλλουμών εἶπεν ὡς τῷ παθητοκῦ" τὰν τὴ τῆς ἐπιξήμης ἀπόληψιν... ἃ δὲ “γώεσις ἃ ὁκ ἴξο" 
τὰ γὃ πάθη, ὥς φησιν ὁ Πλωτῖνος, ἢ αἰοϑήσεις εἰσὶν ἢ ἐκ ἄνεν εἴρηκε Κ' ὡς ἀνταποδωσων τι, καὶ φαίνεδ δέ τι ἀνταποδιδύς, ἐ 

αἰνϑήσεων. ἰά. (, 249. | μὴ ἄρα ὃ μὴ πολλὰ ῥηθὲν “ὦ “ἐν ἀμφοτέροις δὲ ἀλλοιωμένων τι- 
1.6 ὅτι δὲ ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ περὶ ἡδονάς ἐςι ἡ λύπας, διδενῷ νῶν τῶν ἐν τῷ σώματι" (ρ. 248 α 3) ἢ πρὸς τῦτο ἀσοδέδεῦ, 

17. ὥσπερ εἶπον ἂν τοῖς ᾿Ηθοκοῖς διὰ πλεννων, λεγέϑω δὲ ἡ νῦν συν- 25 ὡς ̓ Αλέξανδρός φησιν. μή ποτε δὲ τὴν γραφὴν εὑρὼν ὁ ̓Αλέζαν 
τόμως. .. ἀποδείξας δὲ τὰς προταίσεις συνῃρημέμως ἐκτίθεῦ ἐν ὄρος ἔχυσαν “τῷ 75) ἠρεμῆσαι ᾧ φῆναι τὴν δχμάνοιαν," ἐνόμισεν 
συλλογισμὸν ὕτως. ἀρετὴ ψυχῆς αὶ κακία ἐγγίνεῦ ἡδονῆς ᾧ ἐλλιπῆ ὃν λόγον, εἶναι, ὡς τῷ δε τῷ μέν μὴ ἀπ-οδεδομόν. ἐλλὲ 

λύπης ἐγγνομένης, ἡδοναὶ δὲ καὶ ὃ λῦπαι ἀλλοιώσεις εἰσὶ τὰ αἰϑ)η- πρῶτον ἃ ᾧ ὁ γάρ, τὴν αἰτίαν λέγων, ὠποδίδοτειί πως οἶμαι πρὸς 

τικῶ" φανερὸν ἄρα ὅτι ἀρετὴ ἡ κακία ἐγγίνονῇ καὶ ὺ φθείρονῦ ἀλ- ὃν πὰ ἵπειτα δὲ ἕν τισι τῶν ἀντιγράφων “πῷ δὲ ἠρεμῆσαι ἡ 

λοιυμών τὸ αἰϑητοιῦ, ὥςε τότε ἐκοβέλλεν αὐτὰς λαμβάνει, 30 ςῆναι ̓ γέγραπϑ, ἡ εἴη ἂν ἰόντ αι ἰά. Ε΄. 250. 

δῆλον ἦν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἡ β' γένεσις τῆς βδετις ἡ κακίας Μή ποτε ὧν εἰ ὁμοίως ἔκ ὁ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνων τὺ ἴξμ3 
ἀλλοιυμένων τινῶν πεῖ, αὐτὴ δὲ ἡ ἐάν: αὐτῶν ἐκ ἔςιν ἀλ- τῷ μεθύοντι καὶ ω καθεύδοντι, ἀεὶ Ἷ γυχὴ τὴν ἴξιν ἔχει, καὶ αἱ με 

λοίωσις, ἀλλ᾽ ἐπιγίνεῦ τῇ »(' τὴν ἡδονὴν ἢ λύπην ἀλλοιώσει τῷ ες ἔ ὀντῶς ἀναμνήσεις εἰσίν, ὡς ὁ τὰ πλάτια βώμῷ λόγος 

αἰδ)γητριῦ. ἰἅ. ἔ, 249 ὁ. ο΄ ἀλλ᾽ ἔςι κα ὃ ἔχεν, ὡς φησιν ὁ Πλωτῖνος, ᾧ μὴ πρόχειρον ἔχεσ, ὃ 
“Ἢ ὃ δείξας Υ μέρει ὅ! ὅτι αἱ ἠθρὺ ἀρεταὶ αὶ κακίαι ἡ αἱ τύτων λή- 35 τῷ προχείρυ τὸ μὴ προχείρυ πολλαὶ αἱ ἱ διαφοραί. ἰά, (.250. 

1΄ ψεις ἡ ἀποβολαὶ ὑκ εἰσὶν ἀἰλλοιιόσεις, ἐφεξῆς δεύινυσιν ὅτι ἐδὲ ἐν ἀμφοτέροις ἂν λέγοι, τοῖς τε ὑπὸ τῆς φύσεως ΒΗΝΌῚ 

αἱ τὸ νοητικῷ, μέρυς ὅτε αἱ τύτων λήψεις ἡ ἀποβολαὶ ἀλλοιώσεις καθιςαμένοις κα ᾧ τοῖς ἔξωθεν ὑπὸ ἐθῶν ἢ διδασκαλίας. ἢ ἐν ἀμ- 
"ον ὥσπερ δὲ ἡθυὼ ἀρεταὶ ἧ. Ὁ αἱ περὶ “ὁ ἄλογον τῆς ψυχῆς, φοτέρεις εἶπε τὶς τε ἐξ ἀρχῆς λαμβανυσι τὴν ἕξιν ὦ τοῖς β' 

ᾧ ἡδοναὶ ὶ λῦπαι Ἀρινῶς αὖτ καὶ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ὑπάρχυσαι μέθην ἢ ὕπνον ἢ νόσον ἐκοκαθιςαμύοις: ἰά. ἢ, 251. 
ἊΝ γάρ ἐς! ᾧ ἐν τύτοις ἀὰ δύνεθιε μῦ κατορθύμενα), ὕτω0 ἈἈὑπομιμνήσκει λοιπὸν ἡμᾶς χάριν ἐλέχθη πάντα τα ὶ προανϑδ 
νοητοὺ ἢ διανοητικαί ἀράφεϑ γδὶ ὺ ἑκατέρως) αἱ περὶ ὲ ἀέγο ρημώα. πρέκειτο ἢ αὐτῷ δεῖξαι ὅ ὅτι ἡ ἀλλοίωσις τ τὰς παϑῦ 

κόν εἰσι τῆς ψυχῆς, περὶ ὃ ἐπιςήμη συνίςα ἢ ἢ ἡ κατ᾽ αὐτὴν δε ποιότητας. γίνε" αὖῇῷὸ δέ εἰσιν αἱ αἰϑηταί, ὑφ ὧν ἡὶ αν 

ἀρετή. ἰά. ἴδ. ἰς ἀλλο ὥςε τῆς ψυχῆς ὁ αἰολητοκὸν μόνον ἀλλο καθ᾿ 

218 . ἐν τυΐτοις ἦν τῆς τῶν χῷ' μέρος πείρας συναχθείσης “ὃ δυνα- τε .«. ζητεῖ δὲ ὁ ̓Αλέξανδρος εἰ ἢ κ᾿ ποιότητα μεταβελὰ 

5: μει ἐπσῆμον ὃ ἐν τῷ νοητικῷ ἐνεργείᾳ ἐγένετο, ἐδὲν αὐὰ κινη- 45 ἀλλοίωσίς ἐςιν, ποιότητος δὲ πρῶτον Κὶ εἶδος ἐν Κατηγορίκις ἵξῃ 

θέν. ὅτω ἔ ἂν ὁ ᾿Αλδξανόρος, ἐξηγήσατο, ἐκ τῶν κ' μέρος αὶ διάθεσις ἀπηρίθμη, τέταρτον δὲ γένος ποιότητος Πα εν ὶ ἡ 

συνάγειν, “ὃ καθόλε ᾧ τὴν τὸ καθόλν γνῶσιν βυλόμενος. ὺ ὃ περὶ ἑκάςν μορφή, πῶς ἡ κῷ' τὴν ἵξν καὶ ὶὶ ὁ χῆμα μεταβιλὴ 
“ἐπίςαἢ γάρ πως τῷ καθύλυ τὰ ἂν μέρει" ὡς σημεῖον εἶπεν ἕς,ν ἀλλοίωσις. ᾧ λύει καλῶς ἐκ τῶν ᾿Αριςοτέλες" ὦ δ Ὲ 
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. παθητικὰς μόνας ποιότητας τὴν ἀλλοίωσιν γίνεολαί φησιν ὁ ̓ Αρι- ὡς ὁ δ᾿ ̓ Αλέξανδρος ἔγραψεν, ὅπου δὲ “ἀλλ᾽ ὅσα μὴ συνώνυμα 
ςοτέλης. ἰἀὰ. 18. ἅπαντα ἐσύμβλητα." τις δὲ τὴν ἐν τῷ ἑτέρῳ ἑβδόμῳ βιβλίῳ 

248. συμπερανάμενος ὃν ἐξ ἀρχῆς λόγον ὃν δερινύντα ὅτι ὃ πρώ γραφὴν ἐνταῦθα μετατεθείκασιν ἔχυσαν ὅτως “ἀλλ᾽ ἄρά γε ὅσα 
10. τως κινῶν μὴ ὡς ἃ ὅ ἵνεκα ἀλλὰ “ὃ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς χνήσεως, ᾧ μὴ ὁμώνυμα ἅπαντα συμβλητά;" δῆλον δὲ ὅτι πάντα τὴν αὐτὴν 

δὲ προσεχῶς ὑπ᾽ αὐτῷ κινύίμενον κῷ' πᾶν εἶδος κινήσεως ἅμα ἐςὶ 5 ἔννοιαν ἔχει. ἰὰ, ἴδ. ᾿ 

ᾧ ὑδὦν ἐςι μεταξύ, ὺ ἕκαςον εἶδος χρήσεως μέχρι νῦν ἐπισκ- ἀσφαλῶς καὶ ᾿ ἐνταῦθα “ὃ πρῶτον πρδθηχδ) εἰπὼν “ἀλλ᾽ ἕν 2,95 
ψαάμενος καθ᾽ αὐτό͵ αὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ παραδύς, ἐπορεῖ κα ᾧ᾽ ἑνὸς “ἃ πρῶτον" δυναῦ γάρ τινα δευτέρως ὄντα δεκτικαῖ τινος, ̓ 
ζητῶ ἐντεῦθεν εἰ πᾶσα χύσις πάση ἐςὶ συμβλητὴ κῷ' τὰς ἰδίας διαφέροντα ἀλλήλων κατ᾽ εἶδος, συμβλητὰ ἀλλήλοις εἶ εἶναι κατ᾽ 
τῆς κινήσεως διαφορειίς, τό τε θᾶττον δὲ τὲ βραδύτερον... πῶ ἐκεῖνο ὃ ὀευτέρος ἐδέξατο. .. ἀλλὰ δὲ πρὸς ὲ μὴ εἶναι ὁμώ- 
δὲ ὅτι ὃ συμβάλλειν ταὐὸν ἐξα: τῷ παραβάλλειν ᾧ συγκρί- 10 νυμα τὰ συμβλητὰ ὁ ἐμεγ θη ὄντα, μηδὲ τὴν κατ ᾿εἴθις ἔχειν 
νειν ὼ ὅλως συνεξετάζειν. ἀλλ᾽ οἱ Αἰ ἀρχαῖοι παραβάλλεοχ ταῦτα διαφοράν, ἀλλ᾽ ἕν εἶναι ὁ τῷ εἴδει ἀτόμῳ ὄντι, ᾧ μὴ μόνον τῷ 
ἀλλήλοις ἔλεγον, οἱ δὲ νεώτεροι Ηὐ εἰ δε σοὶ τῶν ἀρχαίων φυσι- γένει ὦ ἐν ἑνὶ τῷ εἴδει δεκτικῷ . τῦτο δ σημαύει “ὃ “μὴ ἔχειν 
κῶν τῷ τῆς συγκρίσεως ὀνόματι κεχρημένων ἐπὶ τῷ συνάγοντος διαφοράν, μήτε ὃ μήτε ἐν οἷς" Κα 7) ὅ ὃ εἶδος αὐὸ “ὃ συγκρι-. 
εἰς ταὐὺ τὰ πεχωρισμένα. τὰ. 15. νέμενον λέγει, οἷον “ὃ πολὺ ἢ “ὃ διπλάσιον, “ὃ δὲ ἐν οἷς ἃ ἐφ᾽ ὅ ὃ 

242 τῦτο δὲ ἐζητεῖτο ἢ ἔτι, εἰ δυνωὲν εὐθεῖαν ἴσην εἶναι περι- 15 καθ᾽ ὃ ἡ σύγκρισις. ἰά. 293; 
12. φερᾶ, ἐπέγνάφο δὲ μον, αὶ διὰ τῶτο ἐδὲ ὃ τὸ κύκλυν τετρα- κἂν ταὐὴν ὧν ἣ ἠὲ μῆκος ἣ ἴσον ἐφ᾽ ὃ ἡ κίνησις, ἀλλὰ δεῖ ὅθε 

γωνισμὸς ηὔρητό πω. ᾧ νῦν δὲ κἂν δοκὴ ηὐρῆοχ, ἀλλὰ μετά τὴν κίνησιν τὴν ἐπὶ τῶν ἴσων εὐθειῶν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ Ὑσομένην Ὁ 
των ὑποθέσεων ἀντιλεγομένων. 1ὰ. [. 251 ὃ. : ἃ αὐὸ εἶδος ἔχειν τῆς κινήσεως, εἰ μέλλοι Πνταχὴ εἶναι τὰ κινύ- 

248) ἴση ἄρα ᾧ ὅτως ἔςαι ἡ Ἷ εὐθῖα τῇ περιφερείᾳ. ὃ δεδήλωκεν μενα. ὡς δὲ αἱ διαφέρυσαι τῷ εἴδει κινήσεις ἐπὶ τὸ αὐτῷ ὑπο- 

ὅ. διὰ τῷ “ἔξαι τι Μέρος τὸ α' ἐν ᾧ ὃ 8' τὸ κύκλυ δίεισι." λαμς 2 πίμον γινόμεναι ἀ' συμβληταί͵ ἐδὲ αἱ ἀδιάφοροι κατ᾽ εἶδος κι- 
βάνει δὲ “ἃ β' ὃ μέρος τὸ κύχλευ, ὃ ἴσον ἐςὶ τῇ γ. ὃ δὲ “ὁ “ὁ ᾿νήσεις συμβληταὶ σον, ἂν ἦ τὰ ὑποκείμενα αὐταῖς κατ᾽ εἶδος 

Υ' ἐν ὅλῳ τῷ α' τὴν γὴ ἀσέψεαν ἔχε, διότι αὶ “ὁ κινύμενον κἢ διάφορα. ὥςε τὰ ἐν ἴ δῷ χρόνῳ ἴ ἴσον μῆκος μ φορὰν ἄμφω κι- 
τῆς εὐθείας ῥδανε υὐν γ΄, μὴ πρέτερον παλίσας: παραςὰς δὲ πῆδτεῖ ἰσατάχῆ ἂν εἴη ὼ συμβλητά. εἰ ὄν λέγοι τις ἰσιταχὴ 
ὅτω τῷ Μεγντὶ λόγῳ συμβλητὰ εἶ εἶναι ὦ τὴν εὐθεῖαν τὴ πίνε τὰ ἐπ᾽ εὐθείας ὼ περιφερείας, ἴση ἕςαι ἡ εὐθεῖα τῇ περιφερεῖ, εἰ 

ρείᾳ ᾧ τὰς ἐπ᾽ αὐτῶν κινήσεις (κατύῳ 5 θάτερον ἵπεῦ) ὰ ΜῈ ἦν τῦτο ἀδύνατον, τί “ὁ αἴτιον τῷ ἀδύνατον ἀκολυθῆσαι τῷ λέ- 

ἐλέγξαι “ὃν παραλογισμὸν τῆς συνηγορίας παρῆκε νῦν, ὡς οὐ γοντι συμβλητὰς εἶναι ταύτας τὰς κινήσεις; ἄρα ὅτι ἡ φορὰ ὑκ 

τερον μέλλων τὴν διακριτυκὴν αἰτίαν ἐπάγειν τῶν τε συμβλητῶν ἔςιν ἔχατον εἶδος ἀλλ’ ἔτι μὰ; ἐςίν͵ ὡς διαιρεῖους εἰς εἴδη τήν τε 

α τῶν μή, εἰς δὲ ὃ αὐὴ ἀδύνατον ἐπαγαγὼν πάλιν ἀναιρεῖ ὃ ἐπ᾽ εὐθείας κα ὶὶ τὴν ἐπὶ κύκλυ... ἔδει ὼ ἐπὶ τῶν συμβλητῶν τήν 
εἶναι συμβλητὰς τὰς κινήσεις ᾧ τὰς γραμμάς, τὴν εὐθεῖαν τὴ τε κίνησιν ὁμοειδῆ εἶναι αὶ ὺ τὰ ἐν οἷς ἡ χίνησις. πλὴν αὐὺς ζητεῖ 
περιφερεϊ. εἰ γάρ εἰσιν αἱ γραμμαὶ συμβλαταί, φησίν, συμ- 80 πότερον ἔρα τῷ ἜΠᾺΕ τῆς διεφερας αἴτιόν ἐξ ἡ Ἷ φορὰ γένος ἔτι 
βαίνει “ὃ ἀρτίως ῥηθὲν ἀδύνατον, “ὃ ἴσην εἶναι εὐθεῖαν κύκλῳ. ἰὰ. ὅσα, ἢ ἡ γραμμὴ γένος ἦσα" ὁ Κὶ ΩΣ χρόνος ὁ αὐὺς ὧν καὶ τῷ εἴδει 

252. μόνον ὁ αὐὺς ἀλλὰ ἢ τῷ ἀριθμῷ, ἐκ ἂν εἴη ταύτης τῆς διαφο- 
2:5) ἀπορήσας ἐφ᾽ δεατημαι περὶ τὸ φύμβλητὰς ἐν εἶναι ἢ ἃ τάς τε ρᾶς ἀϊπός: ἀλλ᾽ ἔοικε τὴν τῶν γραμμῶν διαφορὰν αἰτιᾶοχ, τῆς 

δ γραμμάς, τήν τε εὐθεῖαν ἢ τὴν περιφερῆ, ᾧ τὰς ἐπ᾿ Ἐντὸς κι- τῶν κινήσεων διαφορᾶς" τὸ ἡ “ἂν δὲ φῷ εἴδει ἢ ἢ ἄλλα" περὶ τῶν 

γήσεις, βύλεῦ λοιπὸν φιλοσόφως κανόνα τινὰ εὑρεῖν καθ᾽ ὃν δυ- 35 γραμμῶν εἰπών, ἐπήνεγκε κατ᾽ ἐκεῖνα εἴδει διαφέρει ἥ τ ἐπ᾿ 
ναὶν ἔξαι τάς τε συμβλητὰς πάσας ὶ τὰς ἀσυμβλήτυς διακρί- εὐθείας φορὰ ᾧ καὶ ἐπὶ κύκλυ, ὡς δηλοῖ τὰ ἐφεξῆς" “ ὰ Ὁ ἡ 
νειν κινήσεις, κἂν ἐπὶ πασῶν κρήσεων ὺ ταχέως καὶ αὶ βραδέως κα- φορα" φησιν “δὴ ἔχει, ἂν ἐκεῖνο εἴδη ἔχη ἐφ᾽ ὃ ὅ κινῖθν" ἡ δὴ 
τηγορὴ... εἰπὼν δὲ ὅτι ἡ νήτη τῇ παρανήτη συμβλητή, διότι ᾿Αλέξανδρος εὑρων γεγραμμένον “ἂν δὲ τῷ εἴδει ἢ, ἥ, δι ἐπ᾿ ἐκεῖνα 

ταὐν σημαίνει “ὁ ὀξὺ ἐπ᾽ ἀμφοῖν, ἐπήγαγεν “ἃ ἃ ρ᾽ ὅν καὶ ταὐδν “δ εἴδει διαφέρει," ἐλλείπειν φησὶ τῷ “ἂν δὲ τῷ εἴδει ἦ ἧ κὰκ ἯνΑ.: 
ταιχὺ ἐνταῦθα κἀκεῖ;" τυτέςιν ἐπί τε τῆς ἐπ᾿ εἰμί κα ἡὶ τῆς ἐπὶ 40 ἐγωὺ μέντοι ἐν διαφόροις ἀντυγραφοις ὅτως εὗρον τὴν γραφὴν “ἂν 

κύκλυν χνήσεως. πολὺ δὲ ἔτι ἧττόν φησιν ὸ ταὐδν τὸ ταχέος δὲ τῷ εἴδει ἢ ἧ ἄλλα, ᾧ ἐκεῖνα εἴδει διαφέρει." ὼ Ἂν δέ φησιν ᾿ 

ἐν ἀλλοιώσει ἢ φορᾷ" πλείων δ) ἐνταῦθα αὶ διαφορά, εἰπερὴ αὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος γραφὴν φέρει, ἔχυσαν ὅ ὅτως “ὁ κα ) χρόνος ὁ 
ἰλλοίωσις ποιότητος, ἡ δὲ φορὰ τῆς πῦ ̓  κατηγορίας ἔςιν, ἡ ΗΝ αὐὴς ἐὰ ἄτομος τῷ εἴδει. ἣ ἅμα κἀκεῖνα εἴδει διαφέρει." ἀλλὰ. 

εὐθεῖα ἡ ἡ περιφερὴς ποσὰ ἄμφω, ᾧ ἄμφω συνεχῇ ποσά, ᾧ τὴν γραφὴν ταύτην ἐκ τῷ ἑτέρυ ἑβδέμω βιβλ ἐνταῦθά τις 
γραμμαὶ ἄμφω. τῦτο δὲ πρόειδηκε διὰ “ὁ μετ᾽ ὀλίγον ῥηθησό- 45 Ἡβι ηίδελε ὺ ἐδὲν ἔδει πολυπραγμονεῖν αὐτὴν νῦν, ὥσπερ ἐδὲ 
μένον, ὅτι εἰσὶ τῶν ὁμωνυμιῶν αἱ β πολὺ ἀπέχυσαι αἱ δὲ ἔχυ- τὰ ἄλλα τὰ ἐκεῖ γεγραμμένα. πλὴν ἐπειδὴ ἀσαφῶς προῆκῇ, 
σαί τινα ὁμοιότητα. ἰσέον δὲ ὅτι ἡ γραφὴ τῷ ῥητὸ τύτυ διάφο- δὲν κωλύει τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ τῷ ᾿Αλεξανδρυ ἐξήγησιν παραγράψαι. 
ρος φέρεῦ, ὅπυ ἢ “ἀλλ ὅσα μὴ ὁμώνυμα, ἅπαντα τυλβληται παρεμβεβλημών γάρ, φησίν, τῷ πάντα χρόνον ἐν ᾧ τὰ ἅμα κινώ- 
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μενα κν ἢ ὲν αὐὴν τῷ ἀριθμῷ ὸ ἄτομον ἐἶνκι, συναπτέον τῷ ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀλλοιώσεως τί ἂν εἴη “ὃ καθ᾽ ὃ ἀλλοιῶτ) “ἡ ἀλλουί. γθὲ 
πότερον ὧν αἴτιον ὅτι ἔςιν ἡ φοραὶ γένος ἢ ὅτι ἡ γραμμὴ γένος" μενον; δηλονότι πωότηρ. ἡ κῷ ποιότητα μεταβολὴ ἀλλοίωσις 5 

ὲἂ “ἢ ἅμα κἀκεῖνα εἴδει διαφέρει," τυτέςιν ἀκολυθεῖ δατέρς θά- λέγε" ἃ δὲ ἴσον ἐκ ἕξιν ἐπὶ ποιότητος λεγόμενον, ἀλλ ὡς ἐν 
τερον. πόθεν δὲ ἀρχομένης τῆς διαφορᾶς ἀκολυϑεῖ ἡ τὸ ἑτέρν τῷ ποσῷ ἰσότης λέγε, ὕτως ἐν τῷ ποιῷ ὁμοιότης, ὡς ᾧ ἐν Κα- 
διαφοραί, ἐδήλωσε προϑεὶς “ὁ 7) ἡ φορὼ εἴδη ἔχει, ἂν ἐκεῖνο ἔχη 5 τηγορίαις διώριςαι. τύτοις ἦν καλῶς ἐπιςήσας, ἔξω φησὶν ἰσε- 
εἴδη" ἂν ΚΛ) τὰ ὑποκείμενα ἦ τῷ εἴδει διαφέροντα, ἀνάγκη ᾧ ταχὶς εἶναι ἐπὶ ἀλλειώσεως “ὃ “ὁ αὐδ μεταβάλλειν ἐν τῷ ἴσῳ 
τὰς ἐν αὐτοῖς κινήσεις εἴδει διαφέρειν. αὶ μὴν ἀνάπαλιν, φησὶν ὁ χρόνῳ, κοινὸν ὄνομα “ὃ τῇ ταὐτῷ ᾧ τῆς ἰσότητος εὑρὼν τῆς 
᾿Αλέξανδρος, ἐπὶ πάντων ἀληθές" αὶ δ αἱ κατ᾽ εἶδος διαφέρυσαι ὁμοιότητος. ᾧ ἀπορεῖ λοιπὸν “ὁ ἐν ταῖς συμβληταῖς ἀλλοιώσεσι 

2494 
17. 

ἐροὰ 

2494 

κινήσεις ἀεὶ ἐπὶ διαφόρων κατ᾽ εἶδος ὑποκειμένων Ὑἰνονῇ. .., ἐν ταύχόν, πότερον ἐν τῷ ὑποκειμένῳ δεῖ ζητεῖν ἐν ᾧ “ὃ πάθος, ἢ ἐν 

δὲ τὴ λέξει ταύτη ἐσεέψίαν ἔχειν ἐκεῖνό μοι δοκεῖ “ὃ ῥητὸν “εἰ δὴ 10 αὐτῷ τῷ πάθει. 1ἀ. ἴ, 254 (2). 
τὸ μήκως ἐν τῳδὶ ὁ δ μεν ὁ δὲ ἠνέχθη" πῶς ᾿ λέγε ὺ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν" καθ᾽ ὃ ἡ ἡ τῶν παθῶν διαφορδηϑν 

ἀλλοιωθῆναί Ἐ ̓ τῷ ἡμίσει, εἰ τύχοι, τῆς εὐθείας: εἰ μὴ ἄρα “δ καθ᾽ ἃ Ἷ ἀλλοίωσις, εὐθὺς εἴδη ποιεῖ ἢ διίφορα ἀλλοιώσεως, κἀν" 

φερόμενον ὁ ἐν αὶ τῷ ΓΒΕ τῆς εὐθείας φερόμενον ὦ ἅμα ἢ ἀλλοιοῖτο, περὶ ταὐτὸν ὑποκείμενον γίνη). ᾧ χρὴ ̓  τῷ “Ἢ ἤδη ταῦτα" ὁ 

ἐν δὲ τῷ ἡμίσει φέροιτο μόνον ἣ αὐὺ ἢ ἄλλο" ἢ εἴ τι σῶμα συμ- ἡ δασύνειν. ἐρρήθη ἢ) ἢ ἐπὶ τῆς φορᾶς, ὅτι αἱ ἀν μοιιδεῖς. κιγής 

παρατεταμέον τῷ ἡμίσει τῷ μήκυς κῷ κ Α ὃ τοσῶτον μῆκος ἠλ»- 16 σεις ὑκ εἰσὶ συμβληταί" ὦςε ἐδὴὲ ἐπὶ ἀλλοιώσεως αἱ κ᾽ τὰ δια- 

λοιωθη, »α' δὲ ὃ ἕτερον ἥ πάη ἠνέχθη ἐν τὲ ἴσῳ Χρόνῳ ἑκάτερον. μα νύλι τῷ εἴδει Σαϑὴ γινόμεναι συμβληταί εἰσιν. ἰά. 18. 
ὁ νδ ἴξιν εἰπεῖν τότε ὅτι ἡ ἀλλοίωσις ὁ ὁμοταχής ἐσι τὴ φορᾷ, ὡς Ὑλέριμον ὃν ἐκ τῶν βρθειβημεάπον ΞΑΡΊΝΕ τὴν αὔξησσ τΝ 

κἂν ὁ χρόνος ἴσος ἦ κἂν τὰ διαφήματα ἴ ἴσα ἦ τὸ μήκυς, τότε τὴν μείωσιν. ἡ δ τοῖς ἀμδάδσα ἐν ἴ ἵει χρένῳ ἴση γρεμέη " 

καθ’ ὃ ἀλλοῦ) ἢ 2 καθ᾽ ὃ φέρ. ᾧ ἴσως διὰ τῦτο εἶπε τῷ προολήκη δι᾿ ὅλωι ἰσοταχὴς αὔξησις, ὶ ἡ ἀψαίρενις ἢ ἡ τοιαύτη 

μήκως ἐν τιυυδὶ “ὁ κα ἀλλοιϑὼχ ὁ δὲ φέρεοχ, ἵ ἵνα δείξη ὅτι κἂν “ὃ Ὁ Μμείωσις ἰσοταχής" ὦ 5 ἴσον ἡ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως ἡ μειώσεως 
μήκει] ἴσον τις ὑχοθὶν τῆς ἀλλοιώσεως, ἐδὲ ὅτω συμβληταί εἰσιν ἕτω λέγε, ὡς "ὰ ἐπὶ τῆς φορᾶς. ἀλλὰ τῶτο Κα ὡς σαφὲς πα- 

αἱ κυήσεις. ἰὰ. ἢ, 255. ὁ. ρῆκε, ζητεῖ δὲ ἐπὶ Ὑρέσεως ὺ φθορᾶς, πῶς γένεσις γενέσει 

εἰπων πρότερον (ἃ ὅτι ἐὰν. ἔχῃ εἴδη ὃ ἐφ᾽ ὅ Σ κινεῖ, ὶ ἡ φορὰ φθορὰ φθορᾷ ἰ ἰσοταχὴς λέγε. καὶ ὥσπερ διαπορῶν κα ὃ ἀϑὴνι 
δὴ ἔχει, τυτέςι διαφορὰς κατ δρν γῦν δὲ ὅτι ἐὰν “ὃ ὑπο- ἄρα φηνὶνὶ ἰσοταχὴς λέγε γένεσις, εἰ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὰ αὐτὰ τῷ 

κείμενον ἀδιάφορον ἢ ἡ τῷ εἴδει ὺ ἡ κίνησις ἀδιαφορός ἐςι, συν- 25 εἴδει κα ὃ ἄτομα Θ᾿ ἃ εἶδος γένοιτο, οἷον ἄνθρωπος, ἀλλὰ μὴν 

τομωτέραν ποιῶν τὴν θεωρίαν, ὅταν, φησί, ζητῶμεν ποῖαι κνή- γῴος “ὃ αὐτό, οἷον ζῷον; ἰά. ἔ, 245 (2) ὁ. 

σεις συμβληταὶ ἢ ποῖαι ἀσύμβλητοι, ἐκ ἀνάγκη “ὃ. ὑποκεί- βυλόμενος δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατ᾽ ὠσίαν μεταβολῆς εὑρεῖν ἐνέλθι 

μένον σκοπεῖν, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ τὴν κίνησιν αὐτὴν περὶ ἧς ζητῶμεν εἰ ματα οἰκεῖα, ἐπειδὴ φησὶν ἡ ὑσία ἧς ἡ γένεσίς ἐςιν ἐξ ἀριθμῶν 
συμβλητὴ ἢ ὅ, πρόχειρον ἡμῖν ὅσαν σκοπεῖν, εἰ ἔχει διαφο- σύγκε, θάττω γένεσιν ῥητέον ἢ βραδυτέραν τ ὅλως ἀνισοταχῆ, 

ρὰς κατ᾽ εἶδος" πάντως γ5 ὁμοίως ἔχει ἡ “ὁ ὑποκείμενον, ᾧ 30 ὅταν ἐν τῷ αὐτῷ ἢ τῷ ἴσῳ χρόνῳ τῶ Κ πλείων τὸ δὲ ἐλάττων 
ἐδὶν δεόμεθα εἰς ἄμφω βλέπειν... πλείονα δέ φησιν αὐὲν ὁ ἀριθμὸς ὁμοειδὴς γίνοιτο, ὡς ὅταν ἀνθρώπων γαομένων ἐν τῷ 
᾿Αλέξανδρος εἰρηκέναι περὶ τὴς ἀσυμβλήτυ κινήσεως, διότι ὄπω αὐτῷ ἢ ἴσῳ χρόνῳ τῦ Κα πλείων ἀριθμὸς γένη), οἷον πλείονα τῷ 
δέδεῷ ὅτι ἐκ ἔςιν εὐθεῖα, ἴση περιφερείᾳ, ἀλλὰ μεμένηκε ζη- ἀριθμῷ μόρια, τῷ δὲ ἐλάττων... ἀριθμὸν δὲ τὴν ὑσίαν εἶπεν ἢ 
τύμενον. διὸ καθόλυ λέψει τῇ κατ᾽ ἐθες διαφορᾷ τῶν γραμ- τῆς Πιυθαγορείοις ἀκολυθῶν, ἀρχὰς τῶν ὄντων λέγυσι τὸς ἀμ" 
μῶν τὴν κατ᾽ εἶδος διαφορὰν τῶν κινήσεων ἀκολυθεῖν. ἰά, 35 μός (κόκλυϑι κυδιμ᾽ ἀριθμέ, πάτερ Μακάρων πάτερ ἀνδρῶν, ὃ 
254. ΄ “ἀριθμῷ δέ τε πάντ᾽ ἐών ), ἢ ὅτι κατ᾽ ὠριθμεύς τινας ὦρισ- 

εἰπὼν τὰ ὶ διαφέροντα κατ᾽ εἶδος ἀσύμβλητα ἔναῖς τὰ δὲ μώνυς τῶν τε ςοιχείων ἡ τῶν μερῶν ἁπάντων γενέσεις ἡ συζάσεις 
Τ᾿ ἀδιάφορα συμβλητά, ζητῖ λοιπὸν πότε ἕτερον αὶ εἶδος ἢ διίφο- ἐπιτελῶν)" διὸ ἐδὲ τῶν ἀνμέηίνων, τεχνῶν τῶν τὴν ὅλην δημινβν 

ρὸν. ἄρα ὅταν τὰ ὑποκείμενα διαφέρη ἢ ὁ εἶδος ἕτερόν ἐςι ὃ ἐν γίαν μεμωμένω ἐδεμία δύνα χωρὶς ἀριθμῶ συφῆναι. ἰά. ἢν, 
τοῖς διαφόροις ὑποκειμένοις, ἰὰ, . 254 ὃ. 40 οἰκεῖος ὺ αὐὸς ὁ λόγος ὁ ἐςὶ τῷ περὶ τῆς τῶν κινήσεων σῃῖδ) 

ἵνα ἦν μὴ ἐν τοῖς Ψ' μέρος περιπλανώμεθα, τίς ὅρος ἢ κρι- χρίσεως. τε ὺ παραβολῆς" αὶ 7) ἐνταῦθα παραβάλλων τό τε κι- 
ὯΣ τήριον ἂν εἴη τὴς τοιαύτης διακρίσεως: ὧρα ὦ "᾿ ὥσπερ ἐδόκει γῶν ὼ ὰ κινήμενον τὰς πρὸς λα αὐτῶν ἀναλογίας ἐπιζητεῖ, 

Πρωταγόρᾳ, ἡ [ αἴδ)ησις κριτήριον ἱκανὸν τῶν τορίτων ἐςίν, ὥςε τ ξπί τε φορᾶς ὼ ἀλλοιώσεως καὶ ΠῚ αὐξήσεως καὶ μ᾿ μειώσεως. ζητὲ αὶ ὁ ει 

ἑκάςῳ φαιν ἱμενον κ᾽ τὴν αἴζϑδησιν, τῦτο ὃ. ἀληθὰς νομίζειν, εἴτε ὥσπερ ἡ πολλαπλασία δύναμις τσὸς δυνάμεως κινύσης τι πολλα- 

ταὐὲν εἴτε ἕτερον ἡ αἴδλησις ἀπαγγέλλει; ἢ ἣ καὶ χρὴ τῇ αἰϑγήσει ὶ 45 πλάσιον κινεῖ ἐκείνυ, ὅτω ὰ ὲ πολλοςημόριον τῆς κουύσης τι δυνά- 
τὴ ἀπ᾽ αὐτῆς φαντασίᾳ τὴν κρίσιν ἐσ βέσευ: πολλαχῦ διαψευ- μεως πολλοςημόριον κνήσει τὸ ὑπ᾽ ἐκείνης κιναμένυ. ἰὰ, ἴν. 
δομώαις, ἀλλὰ τῷ λόγῳ τὴν πὴὺ ἡ τὴν ὕπαρξιν τῶν πραγμά- τύτων ἐαβόων, ἃ βάρος πρῶτον διελών φησι, τὴν ἴρνῖδι. 

των ζητεῖν. ἰὰ. 10. δύναμιν ἢ τὴν αὐτὴν ὃ ἥ ἥμισυν τῷ βάρυς διπλάσιον διάςζημα κά 
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ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. εἶτα ἡ ὃν χρόνον διελών, ἐν τῷ ἡμίσει τῷ ὃ ἥμισυ τὸ διαςήματος, ἢ ὃ ὅλον διάςημα ἐν διπλασίῳ χρόνῳ" 
χρόνυ φησὶ “ὃ ἢ ἥμισυ τὸ βέρυς. ὸὺ ὲ αὐὸ τὸ μέραις διάξημα “ὃ ἐξ ὁ ἢ περὶ τῷ πάντως χϑησες ἐκεῖνο εἴρη, ἀλλ᾿ ὅτι ἂν κινῇ κῷ' τὴν 
ἀρχῆς κινηθήσεξ ὸ γ' ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως" ὕτω δὴ ἡ ἡ ἄναλο- ἐκκειμένην ἀνκλογίαν κινήσει... ὁ τῷ ε΄ ἐχρήσατα ἀλλὰ τῷ ζ΄ 
γία σωζεῦ. εἰ γάρ τι εἴη δεκατάλαντον βάρος κινῶν ἐν ὥρᾳ ςα- εἶ Ἂ ὡς ἡ ὅλη δύναμις ἡ α΄ πρὸς μόριον ἑαυτῆς ὁ ὁποσονῶν. ὸ ζ, 
δικῖον διάφημα, τθτο ὃ πεντετάλαντον ἐν ὥρῳ δύο φείδια κινήσει, 5 ὅτω “ἃ ὅλον διάφξημα, ὃ Υ πρός τι μόριον τῶν ἐν αὐτῷ. ὅτε ὃν 
ἐν ἡμιωρίῳ δὲ “ὁ ςάδιον μόνον. εἶτα “ὃ διάξημα διελων, τὸ βέ- ὸ εἰ φησίν, ὅ ἐςιν ἥμισυ τῆς α "δυνάμεως, κινήσει ὃ β' βάρος 
μυς τῷ ἐξ ἀρχῆς μένοντος, συνδιαιρεῖ ὃν χρόνον" τῶν ὃ αὐτῶν ἐν τῷ δ΄ χρόνῳ, ὅτε ἕν τινι τῷ δ΄ χρόνω μορίῳ μέρος τῷ Ὑ ΄ διαςή- 
ὑποκειμένων ἡ ἡ α΄ δύναμις ὁ β' βάρος ἃ ἥμισυ τῷ γ' διαφήματος ματος, ὃ ὃν αὐὸν ἕξει λόγον πρὸς ὅλον “ὁ Ὑ ́ διίφημα, ὃ ὃν ἔχει ὃ 
κυήσει ἐν τῷ ἡμίσει τῷ δ΄ χρόνω... ἡὶ δὲ δευτέρα ἀναλογία ἡ “ὃ Νὰ κταὴν μόριον τῆς α' δυνάμεως πρὸς ὅλην τὴν α΄- ἐδὴ 75 μόν 
ἥμισυ τῦ βάρως δ ξαδιαῖον διάξημα λέγυσα ἐν τῷ ἡμίσει χρόνῳ 10 μεν τῆς α τῶν Ἀνὰν γεν ον ὅτε ἐν τῷ δ΄ χρόνῳ ὅτε 
κινεοκ, ὅτως ἔχει “ἃ ἀναγκαῖον. ὡς “ὃ ὅλον βάρος πρὸς ὃ ἥμισυ, ἐν μορίῳ αὐτῷ" ἐνδέχεῦ 75 “ὃ μόριον τῆς α' δυνάμεως μηδὲ 
ὕτως ὁ ὅλος χρόνος πρὸς “ὃν ἥμισυν, ἢ ἐναλλὰξ ὡς τὰ δόια τά- ὅλως κινεῖν ᾿ β΄, μηδὲ ἐν πολλαπλασίῳ τῷ δ' χρόνῳ ὃ τυχὸν 

λαντα πρὸς ὥραν, ὕτω τὰ πέντε πρὸς ἡμιώριον. ταύτην ὁ ̓ Αλέξ- διάςημα. εἰ Ὁ ἡ κινῦσα ἰχὺς ἀναλόγως τῷ διαςήματι ἐφ᾽ ὅ ἡ 
ανδρος πρώτην τέθεικε τὴν ἀναλογίαν, τὴν πρώτην οἶμαι παρείς. κίνησις διαιροῖτο, ὡς ἡ ὅλη “ὃ ὅλον βάρος “ἃ ὅλον διάςημα κεκί- 
δευτέραν δὲ τέθεικε τὴν λέγυσαν, εἰ ἡ ὅλη δύναμις “ὃ ἥμισυ τῷ 45 νηκε, ἢ τὴν ἡμίσειαν τῆς ἰχύος “ὁ αὐὸ βάρος “ὁ ἥμισυ κινεϊνν δια- 

᾿ βάρυς ἐν τῷ ἡμίσει χρόνῳ “ὃ ςαδιαῖον ἐκίνησε διάςημα, ἐντῷ ςημα, ᾧ τὴν τρίτην “ὃ τρίτον, ἡ ναῦς ἂν ἡ ὑπὸ ἑκαὺν ἀνδρῶν 
ὅλῳ χρόνῳ διπλάσιον κινήσει τῷ ςαδιαίω διαςήματος. ᾧ ἡ ἀναλο- νεωλκυμένη τοσόνδε διάςημα ἢ ὑπὸ ἑνὸς ἂν ἕλκοιτο “ὃ ἑκατοςὸν 
γία δήλη... καὶ ἔςι Καὶ τῇ πρὸ αὐτῆς ἀκόλυθός πως αὕτη, ὁ ὶ τῷ διαςήματος ὃ οἱ ἑκατὸν ἐκίνησαν νεωλκοί- ὅπερ ἀδύνατον 

“ διάςημα φυλάττυσα “ὃ αὐτό, “ὲν δὲ χρόνον μερίζυσα" καὶ μέντοι ὁρῶ. ἐκ δὲ τῶ παραδείγματος δῆλον ὅτι ὃ α΄ αὶ ὃ ζ΄ ἐπὶ τῆς 
αὐτὴν οἶμαι παρὰ τι ̓ Αριςοτέλει κεῖοχ,, ἡ δὲ τρίτη ἀναλογία ἡ “ὃ 0 κινύσης δυνάμεως τέθεικεν, “ὁ Αι α΄ ἀντὶ τῆς ὅλης, “ὁ δὲ ζ΄ ἀντὶ 
διάςημα διαιρῶσα, τῷ βέρε. τὸ ἐξ ἀρχῆς μέροντος, λέγει ὅτι ὡς τῆς ὁποσησῦν, ὅπερ ἀντὶ τῷ ε΄ παρέλαβεν, διότι “ὃ εἰ ὡρισμένως 
ὰ διάςημα σὲ ζαδιαῖον πρὸς ὲ  ἦμισν ςάδιον, ὕτως ἡ ρα πρὸς ὃ “ὃ ἥι ἥμισυ ἐδήλυ. ἀσάφειαν δὲ ἐποίησεν ἐπὼν “ὡς δὺ μέρος. τῆς 
ἡμειύριον, ὺ ἱναλλὰξ ὡς ἡ ὥρα πρὸς ὃ φάδιον, “ὃ ἡμιώριον πρὸς Υ̓ " πρὸς ὅλην αὐτήν, ὅτω ὃ ζ΄ πρὸς ὃ α΄ ἀλλ᾽ καὶ ἃ α' πρὸς ὃ ζ΄. 
ὰ ,, ὥςε εἰ ἡ ὅλη: "δύναμις. αὰ ὅλον βάρος “ὃ ςαδιον ἐν ὥρᾳ εἰ δὲ “ὃ ζ΄ μὴ ὡς μέρος ὁποσονῶν τῆς δνάμρας ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ὡς 
ἐχίνει, “ὁ ἡμις ἄδιον ἐν ἡμιωρίῳ κινήσει. ἰά. (. 254 (3). 25 “ὁ ἥμισυ τὸ βάρυς, ὡς πρότερον ὅτε ἔλεγε ἡ τῷ β΄ βάρυς “ὃ ζ΄ 

2509 τετάρτην ἀναλογίαν ἐπάγει νῦν, πρώτως τὴν δύναμιν μερί- ἥμισυ, ἐπειδὴ ἡὶ α' δύναμις “ὁ β' βάρος ἐν τῷ δ΄ χρόνῳ “ὃ γ᾽ δια- 
6 ζων, ἅμα δὲ ᾧ “ὁ βάρος, ἢ δεικνὺς ὅτι ἡ ἡμίσεια δύναμις ὃ ςημα ἐκίνει, δηλονότι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ “ἃ ἥμισυ τῷ β' βάρυς, 
ἥμισυ βάρος ἐν τῷ ὅλῳ χρόνῳ, ᾧ ἡὶ ὅλη δύναμις “ὃ ὅλον βάρος τυτέξι ὁ ζ΄, διπλάσιον διάςημα τῷ γ' κινήσει. ἀντὶ ἦν τῷ εἰπᾶν 
ἐκίνει, ὃ ἴσον διάςημα τῷ ἐξ ἀρχῆς κινήσει" ἡ Ὁ αὐτὴ ἀναλογία ὅτι ὃν ἔξει λόγον τὲ μόριον τῷ Υ διαφήματος πρὸς ὃ ὅλον Ὑ, ἢ 
μένει τῆς δυνάμεως πρὸς “ὃ βάρος, ὃ ὃ ὺ αὐὺς ἡτιάσατο.. ὡς δ Ὁ ὦ ὅλον γ' πρὸς “ὃ διπλαίσιον αὐτῶ, εἶπεν ὡς “ὃ α' πρὸς “ὁ ζ΄. ὅτως 
ἡ α΄ ἰχὺς πρὸς ὸ β΄ βάρος, ὅ ὅτως ὃ ἥμισυ πρὸς “ὃ ἥμισυ, ὥςε ὁ ᾿Αλέξανδρος βυλόμενος ὃ ζ΄ μὴ καιυπρεπῶς ἐνθαῦτα παρεϊλῆ- 
ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινήσυσιν. εἶτα ᾧ πέμπτην προφίθησιν, ἐν ἣ φθαι, μηδὲ ἀκαίρως εἰρῆνχ, ὃ ὡς ὃ ζ΄ πρὸς “ὃ α΄ ἀντὶ τῷ ὡς ὃ 
τῆς ὶ δυνάμεως πάλιν “ὃ ἥμισυ λαμβάνει, βάρος δὲ “ὃ ἐξ ἀρχὴς α΄ πρὸς “ὁ ζ΄, ἀπιθανωτέραν οἶμαι ἐξήγησιν ἐπενόησεν" ἀ ἢ) ἂν 
ἃ χρένν κώμη ὃν δ ἰά. 15. ᾿ εἶπεν ὁ ̓ ᾿Αριοτέλης ὅτι ὑδὴ ἵν τινι τὸ δ΄ τὴν γ ἣ τὴν διπλασίαν 

250. διὰ Αὶ τῆς πρὸ ταύτης λέξεως ἔδειξεν ὅτι ἐὰν ἡ ἡμίσεια 85 αὐτῆς “ἡ ἥμισυ τῆς α΄ δυνάμεως κινήσει. εἰ δ) “ὁ γ' διάξημα 
μ᾿ ἰσχὺς “ὁ ἥμισυ τῷ βάρυς πῇ διάφημά τι᾿ ἕν τινι χρόνῳ, ὶ ὃ δὶ- μὴ δύναῦ κοῆσαι τὲ β' βάρος ἡ ἡμίσεια τῦ α΄ δύναμις ἡ εἶ πε τῷ 

'πλασιον βώρος κινήσειν τὴν αὐτὴν ἰσχὺν “ὁ ἥμισυ. τῷ διαςήματος δ΄ χρόνῳ, πολλιῷ μᾶλλον “ὁ διπλάσιον τῷ γ' μήκυς ὑκ ἂν κινήσοι. 

ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. διὰ δὲ ταύτης ἐναιρᾶ ὲ τὴν ἡμίσειαν ἰοὺν κάλλιον ὧν ὃ “ἢ ἐνάσγιν πρὸς τὴν ὅλην γ᾽" ἐπὶ μέρυς τῆς Ὑ 
ϑύναος, αὶ ὅλον βάρος κινεῖν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ “ὃ ἥμισυ τῷ δια- ἀκώύειν, ὡς ἐρῶ πρότερον. ἰά. ἢ, 254 (8) ὁ. 
ςήματος. ἄρικεν ᾧ ὅν ἢ πρότερον εἰρημέον ἐπ᾿ ἐκείνων μόνων ( εἰπὼν ὅτι ἐκ ἄν, εἰ ἡ ὅλη δύναμις αὶ δλὸν βαῤρος ἐκίνει ἵνῆδθε 

Ἢ εἰρῆνα, ἐφ᾽ ὧν συγχωρεῖῷ τὰ τ κυέν τὰ δὲ κνεῖο" ἔξι γάρ τινι χρόνῳ διάσημά τι, ἤδη ἡ ὺ ἡ ἡμίσεια τῆς δυνάμεως ἃ ὅλον ̓ 
τινα ὕὅτως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα ὡς ἢ “ὃ ὅλον τῷ ὅλυ κινητικὸν βάρος ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κινήσει ἥμισυ ἢ μόριόν τι τῷ διαςήμα- 
εἶναι ἡ ὃ ἥμισυ τῷ ἡμίσεος ἀναλόγως ὁ ὁ ἥμισυ τῷ ὅλωι, ἢ τῷ τος (ἐδὲ δ πᾶν μόριον τῆς κινύσης δυνάμεως “ὃ ὅλον βάρος κινη- 
διαςήματος ἐλαττυμών ἢ τῷ χρόνυ πλειναζομέν. ᾧὶ δῆλον ὅτι τικὸν τῷ ὅλων ἕςαι, ἐδὲ ἐν ὁσιψὸν χρόνῳ, ἐδὲ ὁσονῶν διάςημα), διὰ 
ἐπὶ τῶν τοαίτων ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ἐν ἢ χρόνῳ ἡ ὅλη δύναμις ὃ ὁ 45 τῦτο λύει ἡ ἐν Ζήνωνος τὸ Ἐλεατυ λόγον, ὃν ἤρετο Πρωταγόραν 
ὅλον βάρος κινεῖ τοσόνδε τι διάςξημα, ἐν τύτῳ τῷ χρόνῳ “ὃ ἥμισυ ὃν  σοφισήν. ἐἰπὶ γάρ μοι, ἔφη, ὦ Πρωταγόρα, ἄρα ὁ εἷς κέγχρος 
τῷ βάρυς ὑπὸ τῆς ἡμισείας δυνάμεως ὃ ὁ αὐὸ διάςημα κωηθήσεϑ, καταπεσὼν ̓ ψόφον ποιεῖ͵ ἣ “ὃ μυριοςὸν τὸ κέγχρου; τῶ δὲ εἰπόν- 

ᾧ “ὁ αὐὸ βάρος ὑπὸ τῆς ἡμισείας δυνείμεως ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τος μὴ ποιῶν, ὁ δὲ μέδιμνος, ἔφη, τῶν κέγχρων καταπεσὼν ποιεῖ 
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ψόφον καὶ ὅ; τῷ δὲ ψοφεῖν εἰπόντος “ὃν μέδιμνον, τί ἦν, ἔφη ὁ Ζή- ἐφ᾽ ἡμῶν τις γεγονότων Τελχίνων ἐδὴν ἡγιίμενος νεανοιὸν ἀνθρωί- 
νων, ἐκ ἔςι λόγος τῷ μεδίμνυ τῶν κέγχρων πρὸς ὃν ἕνα ἡ “ὃ μυ- ποις μόνοις βασκαίνειν, ἢ διὰ τῶτο πρὸς “ὃν ἐρανὸν αὐὸν ἡ Ὃ 
ριοςὸν τῷ ἑνός, τῷ δὲ φήσαντος εἶναι, τί ἦν, ἔφη ὁ Ζήνων, ὁ δλμψκόσμον τὴν ἑαυτῶ βασκανίαν ἐκτείνων, δεινὸν ἡγεῖ τὴν τύ- 

τῶν ψόφων ἔσον᾽ λόγοι πρὸς ἀλλήλως οἱ αὐτοί; ὡς γ) τὰ ψο- τωϑ' ἀϊδιότητα, ᾧὶ παρακυσμάτων τινῶν ἐκ εὐτυχῶς ὑδὲ εὐγνω- 

φῦντα, ᾧὶ οἱ ψόφοι. τύτυ δὲ ὅτως ἔχοντος, εἰ ὁ βθλινς τῷ 5 μόνως ἀπὸ φιλοσοφίας μεταχιὸν πρός τε τὰ ἐν τῇ περὶ Οὐρανῦ 
κέγχρυ ψοφεῖ, ψοφήσει καὶ Ὁ ἑ ἐς κέγχρος κα αὶ ὃ μυριοςὸν τῷ κέγχρυ. πα μὴ ρί περὶ ξἰλιάτητεῖ αὐτῷ πέντε γέγραφε πολύςιχο βε 

ὁ αὶ ὗν ὅν Ζήνων ὕὅτως ἠρώτα “ὃν λόγον, ὁ δὲ ̓ Αριφοτέλης λύει λέ. βλία, ὧν ὃ σαθρὸν καὶ ὺ πρὸς ἀνοήτυς μόνας ἀκροατὰς τεθαρριριὲς 
Σ μὴ πᾶσαν δύναμιν πανὺς μεγέθυς κινητικὴν εἶναι, μηδὲ ἐν ἐπειράθην ἐπιδεῖξαι “ὃ πρῶτον τῆς περὶ Οὐρανῶ πραγματείας 
ὁσιρῶν χρόνῳ. κἂν ὁ μέδιμνος ὧν κινῇ “ἐν τοσῦτον ἀέρα ὅσος ἐξηγώμενος, “ὁ δὲ ἕκτον αὐτὸ βιβλίον πρὸς τὴν ἀΐδιον ἐνταῦθα 
κιγώμενος ψόφον ποιήσει, ἐκ ἀνάγκη ᾧ ὃ μόριον τὸ μεδίμνυ δύ- 10 δεδειγ μένην κίνησιν ᾧ “ὃν ἀΐδιον χρόνον ἀνεζώσατα, διότι τύταν 

ναρὶς τοσῦτον κινεῖν ἀέρα ὅσος ψοφήσει... ταύτη δὲ τῇ ἀνα- ἀνελέγκτων μενόντων ἀνάγκη πάντως ἦν ἀΐδιον εἶναι ἡ αὐὸὴ 
λογίᾳ τῷ κινῦντος ᾧ τῦ κινυμένυ ἡ τῷ διαςήματος “ὃ ςαθμικὸν τὴν ἀΐδιον κίνησιν ἐν χρόνῳ ἀϊδίῳ κινυίμενον, ἔδοξέ μοι τῶτο ὃ 
ὄργανον “ὃν καλώμενον χαριςίωνα συςήσας ὁ ̓ Αρχιμήδης, ὡς μές βιβλίον ἐπερχομένῳ ᾧ τὰς πρὸς αὐ γενομένας ἀντιλογίας, ἑπθαί 
χρι πανὺς τῆς ἀναλογίας προχωρύσης, ἐκόμπασεν ἐκεῖνο ὃ πᾷ τινές εἰσι ἡ ἀπὸ ποίας ἕξεως προαγόμεναι, τοῖς φιλομαθεςέροις 

βῶ καὶ κνῶ τὰν γᾶν. ῥητέον ἦν ὅπερ ἢ πρότερον συντόμως ἐρρήθη, 15 ἐπιδεῖξαι. πειράσομαι. δὲ κἀνταῦθα μῖ' τὴν ἐξήγησιν τῶν 'Ἀ»- 
ὅτι καὶ πᾶσα δύναμις πᾶν βάρος πέφνκε κεν, ὅτε ὁσονῶν ἐλαχι- ςοτέλως λόγων τὰς πρὸς αὐτὸς ἐνς σεις παρατιθεὶς ὕτω τὴν πῇ 

ςον διάξημα, ὅτε ἐν ὁποσωῳῶν πλείξῳ Χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐδὲ πᾶν μέγε- σανον Ἑνταῖς προσάγειν. ἰά. Ε. 257. 
θος ψοψεῦ πέφυκεν, ἀλλ᾽ ἔς! τις ὅρος ᾧ τῆς δυνάμεως τῆς ἐλα- ὰ “οἷον ζωή τις ὅσα τοῖς φύσει συνεςῶσι πᾶσι" κῷ μὴν 
χίςης, ἥτις διαιρυμένη ὑκέτι δυναῦ κινεῖν ὠδὲ ἑσονῦν διάξημα ᾿Αριςοτέλως ἀκρίβειαν εἴρη συμφωνῦσαν τῷ Πλάτωνι" ὌΣΝ 
ὐδὲ ὁτιῶν βάρος, ᾧ τῶ καμμέην. βάρυς τὰ μεγίςυ, ὅπερ αὐξόμε- 0 ἐκεῖνά φαμεν ὅσα ἔνδοθεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἀκα ἢ: εἰ ἦν ἡ τὰ φυσικὰ 

γον ὑκέτι δύνα κινεῖαχ, ὑδὲ ὁσονῶν διάςημα, ἐδὲ ὑφ᾽ ἡπϑοσῦν πάντα ἀρχὴν καήσεως ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν φύσιν, τὸ ταῦτα 

τῶν σωματικῶς κινυσῶν δυνάμεων. ἐν μέσῳ δέ εἰσιν ὅροι τῶν εἰκότως ἂν λέγοιτο κῷ' τὴν ἔνδοθεν ἐπιτηδειότητα πρὸς κίνησιν. ἡ 
δυνάμεων πρὸς τὰ βάρη ἢ τὰ διαςήματα ᾧ τὶς χρόνυς, ἐν εἷς κα Ὁ ἐχάτη τὴν ζῴων καὶ φύσις... ὅτι δὲ ἢ τῶτο τῷ Πλάτων 
διαιρεῖ, δυνατὸν ἀναλόγως ἢ συντίθεδχ... ἀλλὰ ταῦτα Κα καθ’ συμφώνως ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐφθέγξατο, οἷον ζωὴν εἰπων τὴν ὡς 

ἑαυτὰ θεωρίαν ἔχει τινὰ ἢ ζήτησιν ἀξιόλογον, ἐπὶ δὲ τὰ ἑξῆς 25 φυσικὴν ἔνδοθεν κίνησιν, ἄκυε τῶν ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν νέμων γεν 
. ἰτέον. ἰὰ. (. 255. γραμμένων περὶ τῆς ἔνδοθεν κινήσεως (ρ. 895)... ὁ δὲ ̓ Αλέξα»- 

250 4 δείξας ἐπὶ τῆς φορᾶς τὰς τῶν κουύντων ἢ κινυμένων ἀναλο- ρος “ὃ “οἷον ζωή τις ὅσα τοῖς φύσει συνεςῶσι πᾶσιν" ὡς δειτι- 

25. ίας μέχρι τινὸς πρόϊύσας, καὶ μέντοι μέχρι παντός, ζητεῖ λοιπὸν κὸν τῷ ἀθάνατον ὶ ἄπαυςον εἰρῆνΧ, τὴν κίνησίν φησιν... μήπιτε 
εἰ ὅτως ἔξυσι ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων κινήσεων, τυτέςιν ἐπ᾿ ἀλλοιώ- δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐκ ἀπὸ τῆς τῶν φυσικῶν ἀϊδιότητος ὃ ἀϊΐδων 
σεως ᾧ αὐξήσεως, ἡ δείκνυσιν ὅτι τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὄντων 30 τῆς κινήσεως ἔδειξεν (ὐδὲ ἢ) ἀποδέδευιταί πὰ τέως ἀΐδια τὰ φυ- 
ἐναγκαῖον αὶ τὰς συμμετρίας ὼ ἀναλογίας ᾧ ἐπὶ τύτων μέχρι σικα), ἀλλὰ ἀπ᾽ αὐτὸ τ τῆς φυσικῆς κινήσεως ὁρισμῦ, ὡς μα. 
τινὸς προϊέναι... τῦτὸ βὶ ἦν ἔςω τέλος ᾧ τῆς τῷ ἐβδόμν τῦδε θησέμεθα, τὴν φυσικὴν κίνησιν ἀΐδιον δείξει, ἢ ἀπὸ ταύτης : 
βιβχν αὶ ὦ νὰν ἐξηγήσεως" ἀ χεῖρον δὲ ἴσως ἢ τῦτο διὰ φυσικὸν σῶμα. 1ὰ. ἰν. 
κεφαλαίων ἐπιδραμεῖν. ἰὰ. ἴ, 255 ὁ. κοσμοποιεῖν λέγει τὰς φυσικὸς ἐχ ὡς γενγὸν ἀπὸ χρένυ δα 

Ὅο τῆς Φυσικῆς ᾿Αχροάσεως τῷ ᾿Αριςοτέλυς “ὃ τελευταῖον 35 κόσμον λέγοντας, ἀλλ᾽ ὡς τὴν σύςασιν αὐτῷ διὼ κινήτεως παρα- 
δ βιβλίο, ὃ φῶ ν ἀριθμὸν ὄγδοον τῆς ὅλης πραγματείας ἐςί, διδόντας. ὅτω. δὰὺ ὺ ̓'Δημόκριτος κοσμοποιέϊ ἢ ̓Εμπεδονλῆς ὃ 

κ᾿ δὲ τὴν τῶν φοιχείων τάξιν θῆτα τοῖς Περιπατητικοῖς ἐπιγραῖν ᾿Αναξαγόρας, οἱ ἃ ̓ συγκρίνειν, κα ἡ διακρίνεοχ, τὰ ἄτομα σώματα 
φειν ἔθος, πολλῶν ᾧ καλῶν ἐςὶ θεωρημάτων μεφόν" τὴ τε δ αὶ τὰ τέσσερα φοιχεῖα, λέγοντες, ᾿Αναξαγόρας δὲ ἐκκρίνεον, τὰς 

περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματείᾳ τέλος ἄριξον ἐπιτίθησιν, ὁμωοιομερείας ἀ ἀπὲ τὸ μίγματος λέγων" ὺ ἡὶ σύγκρισις δὲ δ ἡ 
ἀΐδιον ἦσαν τὴν πρώτην φυσικὴν κύησν ἀποδεικνύον, ἡ) τὴν ἀϊδιό- 40 διαίκρισις ὶ ἡ ἔκκρισις, κιήσεις τινές εἰσιν. ὦ περὶ ἐμομήμας δὲὺ κ᾿ 

τηταὰ τῷ παγὺς διὰ τῆς ἀϊδίων κιήσεως λαμπρῶς ἐνακηρῦττον, ὼὶ φθορᾶς διαλέγονϑ πάντες, αἵτινες κἂν μὴ κοήσεις ὦσιν, ἀλλ᾽ ἐκ 

ὸ δὴ μέγιφεν τὴν φυσικὴν ἅπασαν θεωρίαν τῆς πρώτης ἐξάπτον ἄνευ Ὑίνονἢ κινήσεως. ἰά, ἔ, 257 ὃ. 
φιλοσοφίας, ὺ πᾶσαν τὴν φυσικὴν ὕπαρξιν τῆς ὑπερφυῦς αἰτίας οἱ δ᾿ Ὁ) ἀπείρυς τῷ πλήθει τὸς κόσμως ὑδμδα, ὡς ΕΞ! 

ἐξηρτημέρν ἀποδευενύον, ὅταν αὶ κινύίμενον πᾶν “ὃ σῶμα ὸ φυ- περὶ ᾿Αναξίμανδρον ᾧ ΛΔεύκιππον ᾧ Δημόκριτον ᾧ ὕςερον οἱ ἐπεὶ 
σικὸν ἀποδείξη, ἢ πᾶν ὃ κούμενον ὑπό τινος κνεἴοχ, κα ἢ ὃ πρώ- 45 ̓ Επίκωρον, γινομένως αὐτὸς ὦ φθειρομένυς ὑπέθεντο ἐπ᾽ ἄπειρον, 
τως ὦ κυρίως κινῶν τῆς ἀκινήτυ ᾧ ὶ ἀεὶ κ᾿ τὰ αὐτὰ ᾧ ὡσαύτως ἄλλων Κὶ ἀὲ Ὑνομένων ἄλλων δὲ φθειρομένων, ἡ τὴν κίνησσ 
ἐχύσης ἐσίας ἐκφαίνη. τοιῶτον ὧν ἔχον σκοπὸν “ὃ βιβλίον εἰκός ἀΐδιον ρμν: ὦ ἄνευ δ »νήσεως ὑκ ἔςι γένεσις ἢ φθοραί. τῶν δ 
τως εἴη παίσης ἀντιληπτικῆς προθυμίας ἐπαΐξιον. ἐπειδὴ δὲ τῶν ἕνα μόνον κόσμον λεγόντων οἱ τ" ἀγένητέν τε ἀπὸ χρόνυ ἡ ἄφθαρ᾽ 
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τὸν αὐὸὲν λέγοντες ἀϊδιον ὺ τὴν κίνησιν ὑπετίθετο, ὥσπερ τλά- διὰ τῆς ἑνωσεὼς “ὃν σφαῖρον ποιῶσαν, ὃν ᾧ θεὸν ἐπονομάζει ὃ 

των ὺ ̓Αριςοτέλης, γενηὲν δὲ καὶ ὺ φθαρὴν ̓ ν νὰ κόσμον ποῦσιν ὑδετέρως ποτὶ καλεῖ, “σφαῖρον ἔην," τῷ δὲ αἰδϑητῶ ὃ νεᾶκος, ὅταν 
ὅσοι ἀεὲὶ μέν φασιν εἶναι κόσμον, αὶ μὴν ὃν αὐὸν ἀεὶ ἀλλὰ ἄλλοτε ἐπικρατὴ μὴ τελέως, διὰ τῆς διακρίσεως “ὃν κόσμον τῦτον ποιῶν... 

ἄλλον γούμενον κατά τας χρόνων περιόδυς, ὡς ̓ Αναξιμένης τε τὸὴν δὲ ἀκινησίαν ἔοικεν ᾿Ἐμκεδοκλῆς ἐνορᾶν κῷ τὴν ἀΐδιον ταὐτό- 
ὁ Ἡράλλειτος κα ὃ Διογένης κα ὃ ὕξερον οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς. ὼ ὅλῳ 5 τητὰ τῆς εἰς ἄλληλα τῷ ἑνὸς καὶ ἢ τῶν πολλῶν μεταβολῆς" τοιῶτο 

ὅτι ἢ περὶ κνήσεως ὅτοι τὴν αὐτὴν ἔχυσι δόξαν" ὅτε δ κόσμος ἡ ὁ “Ὁ δὲ ταδ᾽ ἀλλάσσοντα διαμπερὶς ὑδαμὰ λήγει, ταύτη δ᾽ 
ἦν, τότε ᾧ κίνησιν ἀναγκαῖον εἶναι. ᾿Ἐμπεδοκλῆς δέ, εἰ ἃ δ τ᾿ αἰὲν το ἀκίνητοι κ᾿ κύκλον. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος εἶδε ἡ δὰ 

«ἣμά τις ἀκύοι τῷ λέγν, ὡς ποτὶ Κ' σφαῖρον ποτὰ δὲ κόσμον λέ- τῶτον “ὃν νῶν, φησὶ δὲ μὴ κ᾿ τῶτον ἐκδέχενκς, ὴν ἐραψόῥών 
ἰγόοντος, δηλινέτι αὶ τὴν κίνησιν ἐν τῇ γνέσει τὸ ) κόσμι θεωρῶν ἀλλὰ. ὃ ταῦτα περὶ τῆς μεταβολῆς ἀκύειν, ὅταν λέγη “ἦ 
Ὑνομένν ἃ ̓ φθειρομένην ὑπετίθετο ἀεί, ἐπεὶ ἢ “ἐν σφαῖρον εἶναι 1ὸ ταῖδ᾽ ἐνθένδ᾽ ἐλλείσσοντα," τυτέςιν εἰς τάδε ἐκ τῶνδε βιρῖῦν 
βυλεῦ καὶ ὃν εὐΐτῳ αἰεί, ᾧ κίνησιν ἐνόμιζεν ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι. λοντὰ καὶ λήγει. Φ' τὴν ἄμειψιν ταύτην ἢ τὴν εἰς ἄλληλα ἐν. 
ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ χρόνυ δοκῶσι λέγειν γεγονέναι ὃν κόσμον ̓ Αναξα- μέρει μεταβολὴν ᾧ ταύτη ἐϊδιά ἐςι, τυτέςιν ἀΐϑιος αὐτῶν ἡ εἰς 
γόρας τε ἢ ̓Αρχέλαος ὶ Μητρόδωρος ὁ Χῖος" ὅτοι δὲ ᾧὶ τὴν κόη- ἄλληλα μεταβολή. ἰδίᾳ Κ' 2) ὅθ᾽ ἕτερον τῶν γινομένων ὑπὸ τῷ 
σιν ἀἄρξαο)αί ᾧασιν.... φεῦ δὲ ᾧ ὅτοι τάξεως ἕνεκα διδα- νείκως ἢ τῆ φλίας ἐκ τῶν ςοιχείων ἀϊδιόν ἔςιν, ἐδ᾽ ἔμπεδος 
σκαλικῆς ἀρχὴν τῆς κοσμοποιίας ὑπεθέμενοι. ἣ ὅ γε ᾿Αναξαγό- (5 αὐτοῖς ὁ αἰων, ἡ μέντοι εἰς ἄλληλα αὐτῶν μεταβολὴ ἀϊδιος" 

ρας σαφῶς ἀπὸ τῆς νοητῆς ἑνώσεως, ἐφ᾽ ἧς ἦν ὁμῦ πάντα χρή- τῶτο ἣ σημαίνει ἃ αἰὲν ἕασσι. ταῦτα »Φ' λέξιν εἰπὼν ὁ ̓Αλέξαν- 

ματα, ὥς φησι, τὴν κοσμρεὴν διάκρισιν ὑποςῆσαι “ὃν νῶν λέγει. δρος ἐπάγει" εἶτα ἐπὶ τύτοις εἴη ἂν ἰδίᾳ λεγόμενον “ὁ “ἀκίνητοι 
ὁ μώτοι ᾿Αλέξανδρος ἢ ἣν Πλαάτωνά φησιν ἀπ᾿ ἀρχῆς χρόνυ ὃν κῷ' κύκλον" τυτέςιν ἐκύητα γενόμενα καθ᾽ ἐκάίφην περίοδον ἢ 
κόσμον ὑφιςάνειν, πλὴν ὅτι ὺ πρὸ τῆς τῷ κόσμυ γενέσεως κίνης καθ᾽ ἑκάςην τελειότητα, ἢ ̓ν κύκλον ήδη μήποτε δὲ ἀπίθανος 

σιν ἐν τοῖς ὅσι πλημμελὴ ᾧ ἄτακτον ἰλῆνν .. ἀλλὰ γεγονέναι Ὁ ἡ ἡ ἀπόφασις τῷ “ἀκίνητοι κτ' κύκλον," ἅμα δὲ καὶ ὴ ἀδιανόητος - δεῖ 

ὶ ὃν ἵνα πολλοὶ λέγυσι κοσμοποιῶντες ἢ τῷ λόγῳ τὴν τάξιν τῆς 79) τὸ κῶν ἕασσιν. ἄλλα μᾶλλον ἡπίν ὅ ὅτως ἀκίΐέειν “ὃν ωᾶ 
δημιυργίας παραδιδόναι βυλόμενοι, γίνε, δὲ ᾧ φθείρεῶᾳ, “ἃ ἵνα τέλη, ὅτι καθ᾽ ὅσον Αὶ εἰς ἄλληλα ἀεὶ μεταβάλλει, ἀΐδιος αὐτῶν 
κόσμον ὡς μηκέτι εἶναι κόσμον, ὠδένα τῶν φυσιολόγων ἴσμεν ἡ μεταβολὴ ἢ αὶ κίνησις, καθ᾽ ὅσον δὲ ἐνθένδε ἐκεῖσε μεταβαν- 

ἌΎΨΡΑ, ἐλλειπὴς ἣΣ ἡ λέξις δοκεῖ διὰ βραχυλογίαν κα λέγυσα λοντα τάδᾳ γίνε, οἷον " πολλῶν ἣν ἢ ἢ ἐξ ἑνὸς πολλά, καὶ ᾧ εἶδ' τὴν 

“ὅσοι δὲ ἢ ἕνα ἢ μὴ ἀεί" " τῷ κα 2) ἵνα ἐλλείπει “ὃ ἡ ἀεί, τῷ δὲ 25 μεταβολὴν ἴςαῦ ποτὲ ἢ Ἢ ὸ ἣν εἶναι ποτὶ δὲ εἰς “ἃ πολλά, 
μὴ ἀεί ὃ ὶ ἵνα. 1. ἰν. ταύτη ψ περιόδυς ἀεὶ μξ' τὴν μεταβολὴν ἀποκαθις μενα εἰς ἃ 

2306 ἥτοι διὰ ὃ ποιεῖν τινὰς ἐκ μὴ ὄντων “ν κόσμον" Ὁ Κ᾽ δι μὴ τῷ ἱνὸς ἢ ἃ τῶν πολλῶν τ αι ἀκίνητά ἐσι κῷ' τὴν περίοδον ἐκεί 
49. ὄντων εἰς ἃ ὃν παρῆχθαι μεταβολή ἐςιν, ἥτις ἢ κίνησίς ἐςιν ἢ ἐκ νην, ἕως ἂν πάλιν μεταβάλλειν ἄρξη. φαίνεῦ δὲ ᾧ ὁ Θεμί- 

ἄνευ κινήσεως. ἣ κοσμοποιεῖν περὶ συςάσεως τῷ κόσμι διαλέ- ςιος ταύτης τῆς ἐννοίας ἐχόμενος" τὴν γ5 ἠρεμίαν ἐν τοῖς μεταξὺ 

γεῦχ, ἥτις διὰ κινήσεως ἐν ἅπασι “ὃ εἶναι ἔχει. «εοἄ, Ἀερ. 1858. 30 τῶν μεταβολῶν χρόνοις γίνεο)λαί φησιν. δ πιρ!. ἢ. 2568. 
2502 δύο τρόπος ἐκθέμενος καθ᾽ ὃς δυνατόν ποτε μηδὲν κινεῖονς, συντελεῖ δὲ ἢ πρὸς τὴν ἐπὶ τὴν πρωτὴν ἀρχὴν ἄνοδον, ἧς ἡ 2514 
ΣΑΣ τὸς προϊςαμέυς αὐτῶν προσπαραγράψας, ᾿Αναξαγόραν τε ἡ θεωρία ἐκέτι φυσυεῆς ἐςὶ πραγματείας ἀλλὰ τῆς πρώτης φιλο- Ἶ 

Ἐμπεδοκλέα, διὰ τῶ τύτυς ἀνελεῖν τὸς τρόπυς εἰσάγει “ὃ δὲν σεφίας. ἰὰ. ἢ, 258 ὁ. 
πάντως ἀΐδιον εἶναι τὴν κίνησιν. δυο δὲ οἱ τρόποι, διότι κσήσεως ὁρμήσας ἀποδεῖξαι τὴν κίνησιν ἀΐδιον σαν διὰ πλειόνων ἐπι- 256 
νῦν φαινομένης, εἰ ἐνδέχεταί ποτε μηδὲν᾽ κινέϊοχ,, ἀνώγκη ἢ ὡς 35 χειρημάτων, ὃ δὶ πρῶτον ἀπὸ τῷ ὁρισμῦῶ ποιεῖ τῆς κινήσεως, ὃν ἐν ὅ᾽ 
πρότερον μὴ σης κινήσεως, ὡς ἐδόκει λέγειν ᾿Αναξαγόρας, τὴν τοῖς Φυσυκοῖς διοριγῆναί φησι, Φυσικὰ καλῶν τὰ πρῶτα τῆς Φυ- 
ἀὰὲὴ συνυπάρχυσαν τῶν δευτέρων ἀπὸ τῶν προτέρων ὑπόςασιν διὰ σικῆς ᾿Αχροάσεως πῶτε βιβχα, ἅπερ ᾧ περὶ ἀρχῶν ἐνομαζει 
τῆς νῷ χρόνον λέγε, δοκύσης ἐκφάνσεως σαφεξέραν ποιῶν. ὁ πολλάκις" ἐν γ5 τῷ τρίτῳ ὃν τῆς κνήσεως ὁρισμὸν ἀποδέδωκεν, 
δὲ αὐὸὺς τρόπος τῆς ὑποθέσεως ἐςι, κἂν ὕςερον μὲὴ εἶναί τις κίνη- ὃ ᾧὶ νῦν ὑπομιμνήσκει. ἰά, ἴ5. 

σιν ὑπόθη" διώπερ ἐδὲ ἐμνημόνευσε τύτυ. ἐδόκει δὲ λέγειν ὁ 40 ἐπειδὴ ἐν τοῖς φυσοιεῖς ὶ γενητοῖς καὶ μόνα τὰ πάχοντα κι- 2514 
᾿Αναξαγόρας ὅ ὅτι ὁμῦ πάντων ὄντων χρημαίτων, ὺ ἠρεμύντων ὃν πύμενα πάχει, ἀλλὰ καὶ ὶ τὼ κινῶντα χούμενα ποιεῖ, αὶ δεῖ ἡ ἐπὶ ἴδ 
ἄπειρον πρὸ τῷ χρόνον, βυληθεὶς ὁ κοσμοποιὰς νῦς διακρῖναι τὲ τύτων προὔπαρχειν τῷ κινῦντος “ὃ κινητοιόν, διὰ τῦτο. προσέθυριε 
εἴδη, ἅπερ ὁμοιομερείας καλεῖ, κίνησιν αὐταῖς ἐνεποίησεν" ὁ δ ἦν “ᾧ καυςιχὸν πρὶν καίειν." δῆλον δὲ ὅτι ταῦτα ἐκ ἐπὶ πάσης ἐνερ- 
διάκρισιν σωματικὴν ἄνευ κινήσεως γενέδς. δεύτερος δὲ τρόπος γείας ἐςὶν ἀληθῆ" ὑ ἡ ἐπὶ τῶν τελείων ᾧ ὑπὲρ “ἃ γενητόν, ἀλλ᾽ 

ἃ κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα, παρὰ μέρος κίνησιν ποῶντα ἢ ἠρεμίαν. 46 ἐπὶ τῶν ἀτελῶν, ἐφ᾽ ὧν ἀεὶ σύνες: ἃ δυνάμει τῷ ἐνεργείᾳ. τοιαύτη 
ὑπέθετο 5 ὅτος τόν τε νοηὲν ἡ ὃν αἰο)ὺν κόσμον ἐκ τῶν αὐτῶν δ᾽ ἐςὶν ἡ "ίνησις ἀμφοῖν ὖσα μα. ἰά. ἢ, 259. 
φειχείων τῶν τεσσάρων συνεςῶτας, ὃν παραδεεγμιιτοιῶς δὴ- ὀ  Ἔἐπὲὶ μὴ καθ᾽ αὐτὴν ἡ ηἶνησις ἀλλ᾽ ἐν πράγμασιν, τὰ πράγ- 
λονότι “ὃν δὲ εἰκονικῶς, ἡ ποιχτικαὶ αἴτια τῷ Κὶ νοητῶ τὴν φιλίαν, ματα ταῦτα προῦπῆρχε “ὃν ἄπειρον χρόνον ᾧ ἦν ἀΐδιι, ἢ καὶ αὐτὰ 

ΗΒᾺΆ 
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γενέσεως ἔχον ἀρχήν" εἰ Κὶ τοίνυν ἐγένετό ποτε μὴ ὄντα, ταῦτε μῶς ὄντος γίνε τὰ Ὑνέμενα,͵ ὶ ἐς ἃ μηδαμῆ μηδαμῶς ἐν 
κεχίνη πρότερον κίνησιν δι᾿ ἣν εἰς “ὁ εἶναι ἦλθεν ἐκ τῷ μὴ εἶναι. φθείρεδ. .. ἀλλ᾽ ὅσα ἕξ ὅτος πρὸς τὴν πρώτιν τῶ ̓Αριςοτῶως 
Ὑβεπιῖεε. ἢ, 58. ἐπιχείρησιν περὶ τῆς κῷ' τὴν κίνησιν ἀϊδιότητος ἐτόλμησεν ἐντεν 

εἰ δὲ μὴ ἀξ τ κινητὸν αὶ “ κινητικόν, ἀλλ᾽ ὄντα προῦ- πεῖν, μετρίας οἶμαι τοτύχεριεν ἐπικιρίσεως. ἐπὶ δὲ “ὃ δεύτεμν 

Ἂς: πῆρχεν " κινήσεως μὴ ὕσης, ἄλογον μέν φησι ἡ αὐτόθεν ἐπι- 6 ἐλθὼν ἐπιχείρημα σαφηνίζειν τε αὐὰὸ πειράσομαι, ἡ τότε τὰς 
ςήσαντι φανεῖ ὲ δμψονι ἀϊδίων ὑποκειμένων, τῶ τε “ἀὐϑητῦ ὺ τὸ πρὸς αὐὸ ἐνςάσεις ἐκθήσομαι, πὴ σαδρὸν ἐκεῖναι φθέγγονἢ 

κῆτριῶ; κ᾿ ὃν ἄπειρον ἐν πρὸ τῷ Ὁ χρόνον μὴ ἐνεργήσαντὰ αὐτὰ παραςήσω. ϑἰαιρί. ἢ. 259 ὁ. 
χῷ' τὰς δυνάμεις ἃς ἔχυσι, νῦν ἀρχεθκ, ταύτης τῆς ἐνεργείας ἀναι- εἰ δὲ χρόνον ἀνάγκη πρὸ τῆς κινήσεως εἶναι ἢ “΄' τὴν κίρρ δι 

τίως" καὶ γδ ἔχομεν αἰτίαν ἀποδᾶναι διὰ τί νῦν ἀλλὰ μὴ πρότερον. σιν, ὁ δὲ χρόνος ἢ ἥ χίνησίς ἐςιν ἢ ἢ ἀριϑμὸς κοήσεως, ὡς δίδω, ὁ 
ἔτι δὲ μᾶλλόν φησι “ὃ ἄτοπον φανήσεν προϊῶσι κτ' ἂν λόγον. εἰ 10 ἀνάγκη ᾧ κίνησιν εἶναι πρὸ τῆς κινήσεως ἢ μὲ τὴν κίνησιν. ὦξε 

δ ὄντων τῶν Τὶ κινητῶν τῶν δὲ κινητικῶν ἢ ἠρεμώντων “ὃν πρὸ τοῖς λέγωσιν ὅτι μὲὴ ὅσα πρέτερον κίνησις ὕς ερόν ἐςι ᾧ ὅσα πρό 
τῷ πάντα. χρόνον, ὡς μὴ εἶναι τότε κίνησιν, νῦν ἤρξατο “ὃ Κὶ κι- τερον ὕςερον ἐκ ἴξαι, ἵπεῦ “ὃ λέγειν ὅτι ἦν ποτὲ κίνησις ὅτε ἐκ 
νεῖν ἃ δὲ κινεῖδχ, ἀναγκαῖον μεταβολήν τινα περὶ αὐτὰ πρότερον ἦν κίνησις, ᾧ ἔςαι ποτὲ κίνησις ὅτε ὑκ ἔξαι κίνησις. ἀλλὰ τῦτι 
γενέςᾳ, τῆς αἰτίας, δι᾽ ἣν “ἐν ἄπειρον πρὸ τῷ χρένον ἠρεμῶντα νῦν ' αὐὺς παρῆκεν ἐπαγαγεῖν. ἰά. {. 264. ὁ. 
ἤρξατο “ὃ τὶ κινῶν ὁ δὲ κινεῖος εἰ δὲ μεταβολήν, δηλονότι κίνη- 15 ὁ μέντοι Δημόκριτος ὕτως ἀϊδιον ἐπέπειςο εἶναι ὃν χών, Ἧι! 
σιν. ϑίπιρ!. ἢ, 259. ὅτι βυλόμενος δεῖξαι μὴ πάντα γενητεί, ὡς ἐναργεῖ τῷ ὃν χρένα δ 

πάλιν ἦν ἐρησόμεθα ὁμοίως, “ἃ προῦπαρχον ἀΐϑιον ἣν ἢ γενη- μὴ γεγονέναι προσεχρήσατο. ᾧ ̓Αναξαγόραις δὲ ὅταν λέγη ἡ 1 

τόν; εἰ ἢ πάλιν λέγομεν ὅτι γενητόν, προήξομεν ταὐτὰ ἀπορῶν- ὁμῶ πάντα χρήματα," χρόνον ἐνδείκνυϑ πρὸ τῆς κοσμοποῦ δια» 
τες. Ὑβετεῖοι, [. 58. κρίσεως" ὺ δὺν χρονικόν, καὶ ὺ ἀδιέκριτα ὄντα “ἐν ἄπειρον πρὶ 

2512 δείξας ὅ ὅτι κἂν γενητὰ ὑπῖνθη τό τε κινῶν ἢ “ὃ κινύμενον, 20 τῶ χρόνον ὕςερον διακρῖναι ἢ κοσμῆσαι. ἐν νῶν φησίν. ἢ Ἐμπε 
25. κἂν ἀΐδια κ᾿ ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ χρόνω “ὃ κινεῖν ἡὶ ὃ κινεῖδχ, λαβόντα, δοκλῆς δὲ ἐξ ἀϊδιν λέγων ἀνὰ μέρος τὴν ἐπικράτειαν γίνεοχ, ποτὶ 

ἀνάγκη τ τῆς ὑποτεθαίσης ἀρχῆς τῆς κινήσεως ἄλλην λαμβέ.- Κ τῆς φιλίας ποτὲ δὲ τῷ σείκυς, ὀῆλός ἐςιν ἐϊδιον “ἐν χρόνον οἰόμε- 

νέος κίνησιν, ςε τῆς πρώτης δούσης μεταβολῆς εἶναι πάντως νος. εἰ δὲ ὁ χρόνος ἀΐδιος, ἢ ἡ κύησις, ἰΔ, Ε, 265. 
ἀεὶ προτέραν, ἡ ὅτως ἀΐδιον δείκνυδχ, τὴν κίνησιν τῷ μὴ εἶναι τὴν τὰ πολλάκις. ἐν ἄλλοις ἐρημέα πρὸς ἐμ αὶ νῦν ἐναγναῖνδι 
πρυΐτην ἌΔΒΗν. -- ταῦτα ὧν δείξας ἀπὸ τῷ κινυμένυ μαλίρᾳ, ἐφε- 25 εἰπέν, ὅτι. πολλαχῶς τῷ γενητῶ ᾧ ὠγενήτυ ̓ ληνμέν ἄλλως κ΄ 

Ἑῆς ὺ ἀπὸ τῶ κινῶντος “ὃ αὐὸὺ δείκνυσι... ἐπειδ πολὺν συρᾷε- ὁ Πλάτων ἄλλως δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης αὐτῷ χρωΐλιενοι δοκῶσιν ἔναν- 
δὴν ὁ γραμματικὸς ἐκεῖνος κατ᾽ αὐτῶν Θυχὶ »' δὲ τῶν ἀνοήτων τιδῶζ πρὸς ἀλλήλυς. ὑκ ἐνανταίμενοι. .. ἐπειδὴ ὧν. ὃ γενηὸν 

ἀνθρώπων ἐπεσώρευσε, φέρε “ὃν ̓Αλφειὸν μεθ᾽ Ἡρακλέυς παρα- συνηθέςερον ἐπὶ τῶν πράτερον μὴ ὄντων ὕξεριν δὲ ὄντων ἐλέγετο, 
καλέσαντες τῶν εἰσδεξαμένων αὐὲν ψυχῶν Φ' ἃ δυναὺν ἐκκα- διὰ τῶτο πρὸς βαάιῃ τὴν σημασίαν τῷ ὀνόματος ὠτιέγων ὶ 
θάρωμεν. προθεὶς δὴ τὴν ̓Αριςὀτέλως συ, 3 αὶ τῷ τε᾿Αλοξανὸρυ 30 ̓Αριςοτέλης δοκεῖ Μὶ εὐθύνειν “ὃν Πλάτωνα ἧς γενηὸν εἰπόντα, 
τὴν ἐξήγησιν πᾶσαν ᾧ τῷ Θεμιςίν τὴν παράφρασιν ἐπενεγκών, εὐθύνει δὲ κ᾽ ἃ ἀληθὶς ὁ ὃν Πλάτωνα ἀλλὰ τὺς ἐπὶ τύτυ τὸ 
ἵνα πολύςιχα μᾶλλον αὐτὸ γενόμενα τὰ συγγρίμματα τῷ πλα-  σημαινομένν “ὃ γενηὸν τῷ χρόνῳ ἢ τῷ κόσμῳ προσώψαντας, 
τει καταπλήττῃ τὸς ΩΝ ἐπάγει λοιπὲν τὸς ἑαυτὸ ἐνφάσεις ἰὰ, 10. 

ν δὶ σ- τῷ λόγῳ, πρώτην τοιάνδε... τος μέντοι. τὰς ̓ ΑβευτέλυΣ Ε ἀρ- Τὸ μετ ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλως κἀνταῦθα νοερῶς ἢ ὺ θείως εἐργῖν 
χὰς τῆς ἀποδείξεως περιπτύσας, αὐὺς ἡμῖν οἰκείαν εἰσηγήσαν, 35 μένα πρὸς ἀπόδειξιν τὸ ἀΐδιον εἶναι τὴν κίνησιν τῆς δυνατῆς ὑπ ἢ 

βυλεῦ ἐβθοθοη, μόνως ἂν ὅτω λέγων ἄναρχος εἶναι ἡ κίνησις ἀπε- τῶν ἐξηγητῶν σαφηνείας τετύχηκεν" ὁ δὲ γραμματοιὸς πάλων 

δείκνυτο, εἴπερ ἦν ἀληθὲς “ὦ πολυθρύλλητον τῶν φυσικῶν, ὡς αὐτοί ὡ τύτοις ἀντιλέγειν πειραθεὶς δωμον ὁ ὁποῖος ἄρα φανεῖἢ βασι. 

φασιν, ἀξίωμα, ὸ μηδὶν ἐκ τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος γίνεω, νζόμενος, .. τί θαυμαςὸν εἴ τινας ἐνόμισεν ̓ Αριξοτέλης ὃ 
ἀλλὰ πᾶν ἐκ προὔπάρχοντος ἔχειν τὴν ̓ γένεσιν. «. πλὴν ἐπειδὴ πρόχειρον ἀποδέξαδχ, “ἃ τῷ Πλάτωνος ᾧὶ τῶν ἄλλων γενητόν, ὅτε 
ἑᾳδίως ἀποδεικνύναι νομίζων ψευδὴ “ὃν λέγοντα λόγον μηδὲν ἐκ 40 μξ' τοσύτυς τὸ Πλάτωνος ἐξηγητὰς τὰς “ὁ γενηὸν ὅπως ερᾳῇ 

᾿ σῷ μηδαμὴ μηδαμῶς ὄντος γίνεω, διατείνε) μόνως ἂν ὕτως παρὰ τῷ Πλάτωνι διαρθρώσαντας ὁ γραμματυιὸς ὅτος συμη 

ἀΐδιον εἶναι τὴν κίνησιν, εἰ ἀληθὲς ἐποδειχβείη ὸ μηδὲν ἐκ τῷ μη- φωνεῖν ἑαυτῷ ὃν Πλάτωνα νομίζει, “ὃν κόσμον ᾧ “ὃν χρόνον γε 
δεμῆ μηδαμῶς ὄντος δίνενχ, φέρε καὶ ἢ ταύτας αὐτῷ τὰς ἀδολε- νηὸν ὕτως ὡς ὅτος βύλεῦ λέγοντα, ὡς πρότερον ἢ μὲὴ ὄντα ὕζε 

«ίας ἐπισκεψιώμεθα, ἃς τελέως ἢ ἐν τῷ ἐνάτῳ ἡ ἑνδεκάτῳ εἶπε ρον δὲ εἰς “ὃ εἶναι παρελθόντα, ἢ ὑκ ἥκυσε τῦ ᾿ηλαΐτωνος λέγον" 
γεγράφθαι τῶν πρὸς Πρόκλον, ἀριθμοῖς ἡμᾶς βιβλίων κατα- 45 τὸς ὅτι ὅμοιον ὃν κόσμον τῷ παραδείγματι ὺὸ ψ τὴν ἀϊδύτητα 
πλήττων πρὸς ἄνδρας εὐκλεεῖς ἀντιγεγραμμένων, ὶὶ νῦν δὲ ὦ δι᾿ βυλόμενος ὁ θεὸς ἐπεργάσαςχ, ἀντὶ τῷ ἐκεῖ αἰῶνος τὸ ὃ τὴν αἰωίαιν 

ὀλίγων ἐκτίθεἢ... ἀλλ᾽ ἴδωμεν ὅπως “ἃ πολυθρύλλητον ἀξίωμα ἰδιότητα, παρεχομώυ τῷ παραδείγματι, εἰκόνα τῷ αἰῶνος ᾽ν 
τῶν φυσικῶν ἀνατρέπει, δεικνὺς αὐτὸς ὅτι ἐκ τῷ μηδαμῇ μηδὼ- χρόνον τῷ κόσμῳ παρέχε, τὴν χρονικὴν ἀϊδιότητα διδόντα" Ὁ 
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παρεθέμην πρὸ ὀλίγωι τὰ τῷ Πλάτωνος αὐτὰ ἥἥήματα (Ἰΐω. ὄν... ἐσὶ κυήσεως Ὁ τῦτον “ὃν λόγον ἐρωτᾷ, ὡς ὁ δἰ τ πῇ 
Ῥ- 87). ἀλλ᾽ ὑδὲ τὴν πέμπτιν ἐσίαν εἰσαγαγοὴν ὁ ̓ Αριξοτέλης δρος βύλεϑ. εἰ ἦν παυσέμενον τὸ χρῖο, μένει κοπὴν ὄν, δὴ» 
»ἂ τὴ τὴν ἔννοιαν διαφέρεῦ πρὸς τὺς ἄλλυς ἡ μάλιςα πρὸς ὃν Πλαά-ὀ λονότι Ἄκε κυήσεῦ, αὶ ὑκ ἦν ἐχάτη κίνησις ἐκείνη ἧς ἐπαύσατο. 

τωνα. εἰ 7) διὰ τῶτο φαίη ἂν ὁ Πλάτων ᾧ “ὃν ὑρανὸν ἐκ πυρὸς ἢ αὐὸς ὡς ξέρει: ἠρκάδτη, ὁ δὲ ἐξηγητὴς προσέθηκε ᾧ τὼς 

ἡὶ γῆς εἶναι ἡ τῶν μεταξύ, ὅτι ὁραὸς ἡ ἁπτός ἐςιν, ἐδὲν δὲ ὁρα- 5 αἰτίας... ᾧ δοκεῖ κα ᾿ ἀσάφειαν ἐμποιεῖν τῷ λόγῳ ἃ καιόμενον 

ὃν ἀνεὺ πυρὸς ἐδὲ ἁπτὸν ἄνευ γῆς, ἐρωτητέιν ὁ ὃν ̓ Αριξοτέλην λαβὼν εἰς παράδειγμα, ὃ ὃ ἢ φθείρεχ, ἅμα τῷ κυεοα, δοκεῖ, 
εἰ μὴ ὴ «ὐὴς ἄμφω ταῦτα ὁμολογήσει, αὶ ὃ ὁρατὸν ἡ ἁπὲὸν εἶναι καίτοι τῷ λόγυ ἐκ ἐπὶ τῶν φϑεῤημθνν ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν κουμένων 
ἂν ὁ ὠρανόν, ᾧ ὃ ταῦτα τῷ πυρὶ ἡὶ τῇ γῇ ἢ πρώτως ὑπάρχειν. διὰ τί ἀληθεύοντος, ὡς ὁ ἐξηγητής φησ" τὰ ὃ χσύμενα σώζε ἐν 

ὧν ὅτος πέμπτη ἐσίαν αὐὸν καλεῖ καὶ ἣ ὅτι ὶὶ ὁ Πλάτων ἄλλην τῦ.Ὺ τῷ χρεῖοχ, ὺ ἐκ ἕξιν αὐτῶν " κίνησις φθορά, ἃ τύτῳ διαφέρει 

ὑρανῦ τὴν ὁσίαν παρὰ τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα τὰ ὑπὸ σελήνην φησίν, 10 τῆς κνήσεως ἡ φϑορα, ὅτι ὁ  κιύμενον ὑπομένει, “ἃ δὲ φθει- 
εἴπερ τῷ Κὶ ἀρανῷ “ὁ δωδεκάεδρον ἀποδέδωκε χῆμα, τῶν δὲ τεσ- ρόμενον ὑχ ὑπομένει. πῶς φ᾽. ἂ καιόμενον παρέθετο, ὃ φθεί- 
σάρων ἕκαςον ἄλλῳ ἢ ἄλλῳ διεζωγράφησε χήματι. πέμπτην ρεῦ ὡς ἐπίπαν; ἣ δυνατὸν Κα λέγειν ὅτι ἀντὶ κινυμέγῳ παρέλα- 
ὧν αὶ ὅτος ὑσίαν τὴν τῷ ἐρανῶ φησίν" ἄλλην γὸ παρὰ τὰ τέσσαρα βὲεν αὐτό͵ ἢ ὅτι ἐνδέχεῦ ἡ καυθώτα τινὰ μὴ ἐφθάρθαι, ὡς 
τὰ ὑπὸ σελήνην ςοιχεῖα, εἴπερ πέμπτον ἐςὶ “ὁ δωδεκάεδρον χῆμα τὼ χεόμενα, οἷον χρυσὸν μόλυβδον χαλκὸν ἡ τὰ τοιαῦτα. 
ἡὸ ἐσιωδὴ τὰ χήματά ἐ ἐςν. ἔτι δὲ τῶτο σαφέζερον πεποίηκε 15 ᾿ ὀ μετ ὸ καυσὺν παρέθετο, ἀλλ ἐνδειινύμενος ὅ ὅτι ὶ τὰ 
Ἐξενοκράτης ὁ γνησιώτατος τῶν Πλάτωνος ἐκροατῶν ἐν τῷ περὶ ὅτω χούμενα ὡς τὰ καόμενα ἡ ὺ Φέρε, δοκῦντα ἢ αὐτὰ μ' 
τῷ Πλάτωνος βίν τάδε γεγραφώς “τὰ κα ἦν ζῷα ὕτω πάλιν διη- τὴν κίνησιν ἀπολείπει τι κινηὴν ᾧ μὲ' τὴν καῦσιν καυςόν, ὃ 
ρεϊτο, εἰς ἰδέας τε ἡ μέρη, πάντα τρόπον διαιρῶν, ἕως ἐἰς τὰ παλιν κχαυθήσεῦ. .. ὃ δὴ Ὑραμματυκὸς κα ᾧ ἐν τύτοις αὐθαδιζό- 
πάντων ςοιχεῖα ἀφίχετο τῶν ζῴων, ἃ δὴ πότε χήματα ἡ σώ- μενος, εἰ δι’ ὧν φησὶν ἐπεχείρησεν ὁ φιλόσοφος ἀποδεῖξαι ὅτι 
ματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰθέρα ᾧ πὰρ ᾧ ὕδωρ ᾧ γῆν ᾧ ἀέρα," ὥςε 20 ἀγένητος ἡὶ κίνησις, διὰ τύτων ἢ ὅτι ἄφθαρτος κατασκενάζει, 
ὃ αἰθὴρ πέμπτον ἄλλο τι σῶμα ἁπλῶν ἐςὶ ἡ αὐτῷ παρὰ τὰ τέσ- δι᾿ ὧν ἄρα φησὶ ἢ ἡμεῖς ἐκείνως τὸς λόγυς διελυσάμεθα, δι᾽ 
σαρα ςοιχεῖα. ἀλλ᾽ ὁδὶ ἀσύμφωνα πρὸς ἑαυτὺς λέγυσιν οἱ ὃν αὐτῶν ὶ τὸς προκειμένυς εὐθύνομεν. ῥητέον ἦν πρὸς αὐὸν κ᾽ 
Ἧ' κόσμον γενηὸν κατ᾽ ἄλλο σημαινόμενον λέγοντες, ἢ ὡς ἀπ’ τὴν διὰ τριῶν λεγομένην παρὰ τοῖς νεωτέροις ἀγωγήν... ταῦτα 
αἰτίας ἢ ὡς καθ’ ὑπόθεσιν, “ὃν δὲ χρόνον ἀγένητον, ὡς ὀχὶ πρότε. Ἦ' ὄν εἰρήγω πρὸς “ὃ ἕκτον τὸ γραμματικῶ βιβλίον, ὃ τὴν ἀϊδιό- 
ρον ἢὶ μὴ ὄντα ὕςερον δὲ ὄντα... ἔςι Κὦ ἃ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖονς, “δ 25 τητα τῆς κοήσεως ἀνελεῖν ἐπειρᾶτο, ἵνα μὴ δι’ αὐτὴν ἀΐδιος ὁ 
δι’ αὐτῷ δευινύναι “ὃ μὴ δι᾽ αὐτῷ δῆλον. τῶτο δὲ γίνε ἢ ἄντι- κόσμος ἀποδεικνύη. ἰά, ἢ, 269. 

κρυς ἡ φανερῶς ἀξιίντων “ὃ προκείμενον, ὥσπερ ἡμῶν λεγόντων λέγοι ἄν, φησὶν ̓ Αλέξανδρος, πλάσματι μᾶλλον ἐοικέναι “δ25)4 
ταὰ ὠγαθὰ μὴ εὐθὺς ἀγαθὺς ποιεῖν, οἷον τὰς δυνάμεις, αἷς ἔςν ὕτω λέγειν, ᾧ διότι ι χωρὶς ἀποδείξεως ὰ λόγων εἰκότων οἱ ταῦτα ὅ 
εὖ ὺ κακῶς χρῆνχ" ἀγαθὴ ΚΑ 2 ἡὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα δύναμις, ἀγαθὸν λέγοντες ἔλεγων, ἢ ἢ ὅτι ἀκινήτω τῆς κινήσεως δεδειγμέώης ὃ φθαρ- 

δὲ αὶ ποιεῖ, εἰ μὴ ὃν εὖ χρώμενον αὐτῇ. οἱ ΣΣτωϊκοὶ τῶτο ἀναιρῶν- 30 τὴν αὐτὴν λέγειν ἀπίθανον, εἰ μὴ ἄρα “ἃ πλασματῶδες ὁ αὶ πρὸς 
τες, πᾶν φασὶ ὃ ὠγαθὸν ἀγαθὺς ποιεῖ͵ οὶ ἐν ἀρχῇ λαμβάνοντες. ὃ φθαρτὴν μόνον λέγειν, ἀλλα ἡὶ πρὸς “ὁ γενητὴν ἀποδέδοῦ. ἰὰ, 
Σὰ, (. 265 ὃ. [.272 ὃ. 

251  Τροθέμενος δῆξαι ἦ ὅτι ἐδὲ ἐγίνετο κίνησίς ποτε μὴ ἢ πρότε- Ὶ ἄλογον καὶ ἢ ἀναίτιον μάλιςα ἐπὶ τῆς φύσεως δβλώίς 
25. ρον ἦσα, ὅτε φθείρε ὡς μὴ ἢ ὕςερον εἶναι, δυσὶν ἐχρήσατο ἐπι- ὡς «εδὸν ἅπαντες παρορῶσιν, ἐπεὶ ᾧ Ἐμπεδοκλῆς. Ὑβεαιΐεῖ. 

Χρρίμεεν: ἑνὶ κὶ τῷ ἀπὸ τὸ ἐρισμῦ τῆς κινήσεως, ἑτέρῳ δὲ τῷ 35 ἴ, 58 μἢ 
τῷ χρόνυ, διχῶς ἐκ τύτυ ὃ ζητύμενον κατασκευάσας, ἔκ τε ᾿ ἐδὲ ᾿Αναξαγόρας τὴν αἰτίαν προσεπιλέγει δι᾽ ἣν τόδετδ!ε 

τὸ πόδϑα τῇ ὺ ὑφέρυ, ἢ ἐκ τῷ νῦν τῷ ἀεὶ ἐν μέσῳ ὄντος τῶ τε “ὃ μῖγμα ἠρεμῶν “ὃν ἄπειρον χρόνον ἤρξατό ποτε κινεῖν ὁ  βραδν, 
παρεληλυθότος ᾧ τῷ μέλλοντος. ἀλλ᾽ ἐν ὶ τοῖς ἀπὸ τῷ χρόνα τατος νῦς" διὰ τί ἢ) ἀ θῶντον; ἡ τῷ θᾶττόν γε διὰ τί μὴ θῶτ- 
ἐπιχειρήμασιν ἀμφοτέροις ἀμφότερα ἔδειξε, ἢ ὅτι ἐκ ἦν ὅτε ἐκ τοῦ ἀεί; ἡ ὑδὲν γδ) ἄλογον ὅτε ἄτακτον ἐν τοῖς παρὰ τῆς φύσεως 
ἦν κίνησις, ἢ ὅτι ὑκ ἔςξαι ὅτε ἐκ ἕξαι κίνησις. ἐν δὲ τῷ ἀπὸ τῷ 40 γνομένοις. ἰὰ. ἴδ. 
δρισμῶ “ἃ ἕτερον δείξας, ὅτι ἀγένητός ἐςιν ἡ κίνησις ἡ ἐκ ἦν ὅτε ὁ δὲ Εὔδημος μέμφε τῷ ̓ Αναξαγόρᾳ ὁ μόνον ὅτι μὴ πρό- 
ὧκ ἦν κίνησις, μεταβὰς ἐπὶ “ὃ ἀπὸ τῷ χρόνυ ἐπιχείρημα τὰ νῦν τερον σαν ἀρξαο)αί ποτε λέγει τὴν κίνησιν, ἐλλ᾽ ὅτι ἢ περὶ τῷ, 
προςίθησι “ἃ λεῖπον τῷ ἀπὸ τῦ ὁρισμῷ ἐπιχειρήματι, “ὃ ὅτι ἡ δια μένειν ἢ λήξειν ποτὲ παρέλιπεν εἰπεῖν, καίπερ ἐκ ὄντος φανερῷ" 
φθαρτός ἐςιν ἡ κίνησις. ὥσπερ 5) ἀγένητον ἔδειξεν ἐν ἐκείνοις τί δ κωλύει, φησί, δόξαι ποτὰ τῷ νῷ σῆσαι πάντα χρήματα, κα- 
τὴ κίνησιν διὰ τῇ προὔπάρχειν ἀεὶ “ἃ δυνοίμενον κινεῖ, τῆς κινήν 45 θάπερ ἐκεῖνος εἶπε κινῆσαι; ἢ τῦτο δὲ αἰτιῶ τῷ ᾿Αναξαγόρυ ὁ 
σεως, ὅτως ἐν τύτοις ἄφθαρτον αὐτὴν δείκνυσι διὰ τὸ μεθυπάρ- Ἐὔδημος, πῶς ἐνδέχεὮ ςέρησίν τινα προτέραν εἶναι τῆς ἀντυτει- 
χειν ἀεὶ “ἃ δυνάμενον κοτῖοχ, τῆς κινήσεως. τῶτο γάρ ἐςι “ὃ “ὃ μένης ἕξεως" εἰ ὃν ἡ ἠρεμία ςέρησις κινήσεως ἐςιν, ὑκ ἂν εἴη πρὸ 
“Ὁ ἅμα παύσεῦ κινύμενον ᾧ κινηὸν ὄν, ὑδὴ κινῶν ὁ κοητικὸν. τῆς κοήσεως. ϑίαιρ!, ἔ, 278. 
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ἡ ἁπλῶς ἔχειν δεῖ τὰ φυσικά, ὺ ἐχ ὁτὲ Ἕ ὅτως ὁτὸ δὲ λύει (ταύτην τὴν ἔνςασιν) λέγων ὅτι “ὃ κινεῖαχ, μὴ καύμε- Ἐ}ω 
ὥλως, οἷον ὁ, πῦρ φύσει ἄνω φέρε ἡ καὶ γὴ κάτω, ἢ τὸ μὴ νον πρότερον “ὁ ἄψνχον ἀκ ἔςι δεικτικὸν τῷ γενητὴν εἶναι τὴν κί. ὃ 
ὡσαύτως ἔχειν ἀεὶ λόγον ἀποδοτέον τῷ φυσοιᾷ,. καίτοι ἐδὲ ὅσα νησιν" ὦ η ἐν τ ταῦτα ὀρχεθαί τε τῷ κεν, ἡ πανενχ, δέ- 
ἀεί ἐςιν ὕτως ἣ γίνε, δὲ ταῦτα ἅπαντα ἄνευ λόγυ τε ἡ ἀρχῆς κνυῇ ἡ καθόλυ ἡ κίνησις γενητή, 1. ἴδ. 
Ο. 252 ὃ 1). Ὑβεπιῖβι. ἢ. 58 ὁ. 8 ὁρῶμεν 5 φησὶν ἀεί τι καύμενον ἐν τῷ ζώῳ τῶν συμῴύογτν 

ἀλλ᾽ εἰ δὶ περὶ ἀρχῆς τινὸς ὁ λόγος, δι᾿ ἐπαγωγῆς αὐτὴν των, ἀντέξὶ τῶν φυσοιῶς αὐτῷ συνόντων" ἡ θερμαίνεῦ καὶ ψύ. ἢ 
ὯΑ. ἀἰχρῆν) πισῦοχ, (ὡς ὃ ὦρχὸς ἀπὸ τῶν ὑςέρων ἀνάγκη βε-" χε ἢ ἢ ξηραίνεῦ ἢ ὑγραίνεῇ ἢ κατ᾽ ἄλλην τινὰ τῶν φυσικῶν ποι» 

βαῶδχ), εἰ δὲ περὶ τῶν μι' τὰς ἀρχαίς, δι᾽ ἀποδείξεως. ϑὶπυρί. τήτων παθητικῶς μεταβάλλει. τάχα δὲ ἂν συμῴυτυς λέγα τὲς 
[. 273. φυσικὰς ᾧ παρὰ τοῖς ὕξερον καλυμένας δυνάμεις, ἑλκτιχὴν ἡ 

αὶ μὴν ἀρχαὶ ᾧ ἀναπόδεικτα, ἀλλ᾽ ἔχει τῷ εἶναι τοιαῦτα 10 καθεκτικήν, ἀλλοιωτικὴν ᾧ ἀποκριτικήν" ἀεὶ 75 αὖ ἐνεργῶσιν ἐν 
αἰτίας τινὼς ᾧ ἀρχαῖς, ὥσπερ ἐν τοῖς μαθήμασι... διὸ ἐκ ἀπο- τοῖς σώμασι τῶν ἐμψύχων ἡ μάλιςα τῶν ζῴων, καὶ κϑ' ὃ αὐτο 
δέχεῦ Δημόκριτον τὰς περὶ φύσεως αἰτίας εἰς ἀρχὴν ἀνάγοντα κίνητον ταύτας ἐχόντων τῶν ζῴων" τοπικὴ γὃ ἐκείνη μόνως ἡὶ χί- 
ταύτην, ὅτι ὕτω ἡ τὰ πρότερον ἐγίνετο, ἢ μηκέτι ἀξιῦντα τῶν νησις. τῶν δὲ συμφύτων κινήσεων “ἃ περιέχον αἴτιον εἰπωὸν προ" 
ἀεὶ ὁμοίως γινομένων ἀρχὴν ἢ αἰτίαν ζητεν, ᾧ μὴ ἐννοῦντα ὅτι σέθηκε “ὃ “ἴσως" ἡ νῦν ᾧ μετ᾽ ὀλίγον, ἢ ὅτι χωρὶς ἐἀποδείξευς 
ἐφ ὧν τὶ ὁ ἀΐδιον ἀρχή ἐςιν αὐτόπιςος ὼ ἐναπάδεσιτος, ἐπὶ 15 εἴρη “ὃ τῶν συμφύτων καήσεων, ἢ ὅτι καὶ πᾶσαί εἰσιν ἐκ τὸ 

Ἐπὰν ὀρθῶς ἔχει ὃ μὴ ζητεῖν αἰτίαν τῷ ἀεὶ ὕ' ὑτῶς ἔχοντος, ἐφ᾽ περιέχοντος " ὼ ὃ τρεφόμενα κ αὐξόμενα κινεῖ ἢ ἢ παῖλιν μεοῖ- 
ὧν δὲ ὁκ ἔςν ἀρχὴ “ὁ ἀΐδιον, ἐπὶ τύτων ἀρχὼς ἡ αἰτίας ἀπο- μενα, ἡ ἀεὶ κινεῖ κ᾽ βαεῦξα, ὅτε ὑπὸ τῷ περιέχοντος ἁπλῶς ὅτε 
δοτέον. ἀ δ πᾶν ἀϊδιον ἀρχή, κἂν ἡ ἀρχὴ ἘΠΡΣΞ αὶ ἀϊδιός κ᾽ τοπυοὴν τῶν ζῴων κύησιν" τὰς μέντοι χτ' τὰς παθητοιὲς ποιί- 

ἐςιν. ἰά. 15. τητδς χνήσεις, βερμότητας, εἷς εἶπον, ἡ ψυχρότητας ἡ διακρίσεις 
ἔοικεν αὕτη ἡ ἕνςασις αὶ “ἡ ἀεὶ εἶναι κίνησιν ἀναιρεῖν" τί 5 Ὦ ᾧ συγκρίσεις ἡ τὰς τοιαύτας, ἐκ τὸ πεμέρντος ἔχει μάμτα... 

τὸ ἢ κωλύει πρὸ ἱκάςης μεταβολῆς πεπερασμένης ὅσης εἶναι ἄλλην, ἐκριβέξερον δὲ ἐν τῷ περὶ Ζῳῴων Κινήσεως τὴν αἰτίαν λέγει τῆς 
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ὶ ἱκάξην ἄλλην; ἀλλὰ ἃ μίαν εἶναι συνεχῆ ἢ ἀΐδιον κίνησιν κῷ' τόπον κινήσεως. «. ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ἐν τύτοις εἰ ὶ μηδεμιᾶς 
ἡ εἰ ἤθα αὕτη ἐπιχειρεῖ ἀναιρεῖν. ἰὰ. . 273 ὁ. κινήσεως τοπικῆς ἀρχὴ “ὁ ζῶόδν ἐςιν, ἀλλ᾽ ἔξωθεν τὴν ἀρχὴν ἔχυσι 

εἰ δὲ ἐν τῷ κόσμῳ, φησί, τῦτο δυνατόν, ἡὶ ἐν τῷ ἀπείρῳ δυ- πᾶσαι... τί ἄρα βυλεῦ δεῖξαι; ὅτι τῆς κο' τόπον τῶν ζῴων κι- 
“γατόν, ἤτοι τῷ ᾿Αναξαγόρυ, ὡς ἤκυσεν ̓ Αλέξανδρος, διότι “ὃ 25 νήσεως προηγεῖῦ ἄμη κίνησις, ἡ τῆς διανοίας ἢ φαντασίας, ὺ 
μῖγμα ἃ ἐκ τῶν ἐμδιομέραος ἀπείρων ἐσῶν ἄπειρον ἀνάγκη ἐκείνης ἡ ἐν τῷ σώματι, ὺ ἐκείνης ἡ ̓ τῷ περιέχαντος. ἢ τί τῦτο; 

εἶναι, ᾿ τῷ ᾿Αναξιμένως ὼ ̓Αναξιμάνδρυ καὶ Σ ὅλως τῶν ἕν “ὃ ςοι- ὑδὲ γὃ μία κα ὼ συνεχὴς Ἷ τοιαύτη κίνησις ἐκ διακῥόρων εἰδῶν συνε 
χεῖον ἄπειρον Ὁ μέγεθος ὑποθεμένων, ἣ ὺ τύτυ ὸ ἐκείνυ. προς τςῶσα, τῆς Φ τόπον ἢ τῆς φανταςιιῆς ὺ αἰλλοιωτικῆς. ὅτε 

χεθηρί δὲ αὶ “οα “εἴπερ ἐνδέχεῦ κινεῖ, τὰ ἄπειρον ἡ ἠρεμεῖν ὅλον," μέντοι ἴδιος ἡ ἡ τααύτη" Καὶ πάντως δὴ ἡ τὸ σωΐματος ἀλλοίωσις 
ὅτι δέδεικ) “ὃ ἄπειρον κῷ “Φ' μέγεθος μὴ ἡ δυνατὸν ὃν κινηθῆναι τὴν το- 30 κινεῖ τὴν διάνοιαν ἢ τὴν ὄρεξιν, ἐδὲ αὕτη κινηθεῖσα, πάντως κινᾶ 

πρεὴν κίνησιν, ἣν κινεῖ τὰ αὐτοκίνητα" μήτε 5 ἐπ᾽ εὐθείας, εἰ κ τόπον “ὃ ζῷον, ὐδὲ ἡ κῷ τόπον τύτυ κίνησις πάντως ἄλλο τι 

μὴ ἴξιν ὅπυ προβήσεῦ “ὃ ἄπειρον, μήτε κύκλῳ, εἴπερ μὴ ἔςι τὸ κινεῖ. πῶς ὧν ἐκ τύτων βιβαῶῦ ὸ ἀγένητον καὶ αὶ ἀἴδιον εἶναι τῷ 
ἀπείρυ “ὁ Κὶ ἄνω ἃ δὲ κάτω, ἢ ὃ ἔσχατον ἡ μέσον. πολλὰ δὲ ᾧ κίνησιν, μίαν ἦσαν ἢ συνεχῆ; μήποτε ὗν καὶ τῶτο πρόκεῷ διὰ τῇ: 
ἄλλα περὶ τύτυ γέγραπἢ ἐπιχειρήματα ἐν τῷ τρίτῳ τῆσδε τῆς τῶν ἐνςαάσεων τύτων λύσεως, ὃ τὰς μερικὰς παΐσας κινήσεις μία 
πραγματείας (ες. 5). 1ἀ. ἴθ. 85 συνεχὴ δεῖξαι κίνησιν ἀγένητον ᾧ ἀνέκλειπτον... ἀλλ᾽ ὅμως 

δειχθήσε δὲ ὅτι ἀνάγκη τὸ αὐτῶ ὄντος τῦ κουμένυ τὰς δὲν κωλύει εἶναί τινα τὴν αὐτὴν τῷ συνεχῆ εἶναι αὶ ἀΐϑιον. αὕτη 
Ἧ: ἀντικειμένας κινήσεις ςάσει διαλαμβάνεϊχ, διὰ τῦτο τέως νῦν δέ ἐςιν ἡ κυκλοφορία, εἰς ἣν ὁ πᾶς αὐτῷ λόγος τείνει ὁ περὶ τῆς 
ὦ ἴσως" προς έθεικεν, ἡ μετ᾽ ὀλίγον “ὦ “ἀλλ᾿ ὅμως ὁποτέρως μιᾶς ἀνάρχυ ἢ ἀτελευτήτυ κινήσεως, ὡς ἐκείνης προηγυμόης 
ποτὲ ἔχει; διότι μήπω τῶτο δέδευκ), εἰπὼν δὲ “εἴπερ μὴ ἀεὶ πασῶν τῶν ἐχνσῶν ἀρχὴν κινήσεων, ᾧ δὲ᾽ ἐκείνην ἡ πρὸ πάσης 
μίαν ἡ τὴν αὐτὴν εἶναι δυνατόν͵" ἐπὶ παραδείγματος σαφὲς ποιεῖ 40 μερυκὴς κινήσεως ἢ μὲ' πᾶσαν ἄφης ἄλλης κινήσεως, διότι εἰς 

δὲ λεγόμενον, οἷον τῆς χορδὴς πάλιν ἡ πάλιν κινυμένης ᾧ εἰς ἐκείνην ἀναφέρονῦ. ἕξαι δὲ τῦτο ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέςερον, ὅτω ἡ 

τἀναντία μεταχωρύσης ἢ ὁμοίως κουμένης πότερον εἷς ἢ συνε- μία κίνησις ἡ ἀΐδιος ζῆ. ἰά, (. 274 ὁ. 
χὴς ὁ αὐὴς φθόγγος ἐςίν, ἢ ἀεὶ ἘΝ ἢ Χ ἕτερος. ἰά. ἢ 274. τέλος δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τ εὑρεῖν τι ἀεὶ ἢ συνεχῶς ξῶι 

ὥσπερ ὑδὲ τῆς χορδῆς εἷς ἀριθμῷ ᾧ ὁ αὐὸς φθόγγος, ὅταν κυύμενον ὑπὸ ἀϊδίυ τε ἐκινήτυ. μήποτε δὲ ὁ ̓ Αριφοτέοᾳ ὸἶ 
38. γλήττη πάλιν ὶ πάλιν. ὙΒεαιίοὶ, Ε 59. 45 αὐὺ ἢ λύσιν τῶν ἀπορνμένων ὃ, τέλος τὴ πραγματείᾳ εἶπε, 

λέγει περὶ τῆς κυκλοφορίας" ταύτην 5 μόνην δείξει μὴγ- ὁ βεβαιώσαςχ, ὸ τρίτον ἐκεῖνο, ὅτι τῶν ὄντων τὰ (ὶ 
"νομέρν εἰς τὰ ἐναντία, ὡς αἱ λοιπαί, ᾧ διὰ τῦτο μίαν ᾧ συνεχὴ ἐςι τὰ δὲ ἀεὶ κινύμενα, τὰ δὲ ἐμφοτέρων μεταλαμβάνει, ἰά. 
ἡ ἀϊδιον. δίπιρ!. (. 274. (.275 ὃ. 

] 
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253. πρῶτον τοίνυν εὐθύνει “ἃ πρῶτον ἐν τὴ διαιρέσει καΐμενον, ὦ καὶ διςαμόυ, λανθείνοντος δὲ τῷ κατ᾽ ὀλίγον τὴν ἡμετέραν αἴϑϑη- 
52 κάντα ἠρεμεῖν λέγον, ἢ τέτρασιν ἐπιχειρήμασι συντόμως χρὴ σιν... παραθεὶς ὅν ὅτω τὺ ὁμοίαν δόξαν δείκνυσιν αὐτὴν 

πρὸς τῶτο. ἰὰ. ἴδ. ψευδῆ, ἃ ὅτι μὴ συνεχὴς ἥ τε τῆς πέτρας μείωσις ἡ καὶ τὸ λέθν 
3:3 ἀρρωςία γαξ ἐςι διανοίας μὴ διακρίνειν τά τε λόγυ δεόμενα διίξασιρ. δ εἰ σπιθαμὴν ἐν ἐνιαυτῷ διέξησε ἐν λίθον ἡ συκῆ, 
ἌΣ τὰ μή" ὑπὲρ ἐνίων δ βέλτιον ἔχομεν ἢ λόγυ ἐβὸς, ΤΒε- 5 ᾧ “ὃ ἐκ τῆς λεγχραμίδος φυὶν ἐν τῇ πρώτη ἡμέρᾳ μέρος τι διέ- 

ναϊεὶ, ἴ. 59. ςφησεν" ἐδὲ εἰ τὴν πέτραν ἐχοίλαναν χίλιοι , ξαλαγμεί, καὶ αὶ ὁ ες ςα- 
2533.4 δεύτερον ὅτι ὁ τὴν κύησιν ἀκωρῶν δοκεῖ Κὶ μέρος τι τῶν λαγμὸς μέρος τι πάντως ἐκοίλανεν. ἀλλ᾽ ὅ στδο ἔχει: ταῦτα, φησίν, 
3. ὑπαρχόντων τοῖς φυσικοῖς πράγμασι τὴν κίνησιν ἀναιρεῖν, ὀγνν ὥσπερ ἡ νεωλκία» ἢ γ) ἐπὶ ταύτης οἱ Κὶ ἑκαὺν ὦμα καθέλκυσι 

δὲ μὴ περὶ μέρος ἀλλὰ περὶ τῷ ὅλυν ἀμφισβητῶν. εἰ δ ἐν τύτῳ τὴν ναῦν, εἷς δὲ ἕκασος ὑδ᾽ ἂν σαλεύσειε προσελθών. .. ὦξε ὺ 
ἔχει ὃ εἶναι καὶ φύσις, ἐν τῷ ἐρχὴ κινήσεως τὸ φυσοιοῖς εἶναι, 10 ἐπὶ τῶν αὐξομένων καὶ ὃ μρύμοῦν, κἂν ἐπ᾽ ἄπειρον ἦ διαιφεὺν ὃ 
ἐναιρυ μένης κινήσεως ἐνιρῆϑ ἡ ἡ φύσις" ταύτης δὲ ἀναιρυμένης προσιὸν ἢ ὃ ἀπιόν, ὀκ ἀνάγκη κΦ' “ἃ συνεχὲς ἀεί τι προςίθεν, ἢ ἣ 
ἐναιρεῖῷ τὰ ὶ φυσυκα, εἷς ὰ εἶναι ἐν τύτῳ ἐςίν, ἐν τῷ φύσιν ἔχειν. ἀφαιρεῖος, χωρίς, ἀλλ᾽ ὅλον τι προςίθεταί ποτε ἡ ὅλον ἀφαιρεῖ... 
τρίτον ὅτι καὶ τὴν φύσιν μόνον ἐναιρεῖ ὺ τὰ φυσοιὰ ὁ ὁ πάντα ἡ ἦρε- φθίσιν δὲ λέγει “ἃ ἀπίν, καθ᾽ ὃ ἡ φθορὰ γίνε... ἐπιςῆσαι δὲ 
μεν λέγων, ἐδὲ πρὸς Ο φυσικὸν ἐνίςα μόνον ἀλλὰ ἢ πρὸς ἐν τύτοις χρὴ πότερον ἐκείνω μνημονεύει νῦν τῷ σωρείτυ καλω- 
τὰς τέχνας πάσας ἡ τὰς ἐπιςήμας τὰς πρακτοιαῖς, δηλονότι τὸς 15 μένα παρὰ τοῖς σοφιςαῖς λόγυ, ὡς ἐπὶ τῶν καταφερομένων τῷ 
μὰ κινήσεως ἐνεργύσας. «. ἡ ἐπιςῆσαι χρὴ ᾧ ἐντεῦθεν, ὡς οἶμαι, ὕδατος ῥανίδων ἐρωτὰ ἢ. εἰ δ ἡ πρώτη μηδὲν ἔδρασεν, φησίν, εἰς 
ὅτι ἐδὲ τὸς περὶ Ἰπαρμενίδην ᾧ Μέλισσον πὰν “ὃ ὃν ἀκίνητον νο- “ὃ κοιλᾶναι τὴν πέτραν, ἐδὲ ἡ δευτέρα" εἰ δὲ μὴ αὕτη, ἐδὲ ἡ 
μίζει δοξαζειν ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἀλλὰ “ἃ ὄντως ὃν ἢ νογὺν μόνον. τρίτη, ὥςε ἐδὲ ἡ ἐχάτη. πῶς ὅν πέτρην κοιλαίνει ῥὶς ὕδατος 
δία. (, 275 ὃ. ἐνδελεχείη; τύτυ ἦν ἄρα μέμνηξ, ὅταν λέγη “ὅμοιος ὁ. λόγος τᾷ 

253) ὑποθέσεις τὸς ἀρχὰς καλεῖν ἴθος ὡς ἄνευ ἀποδείξεως τιϑε- 20 περὶ τῷ ὃν ςαλαγμὸν κατατρίβειν," ἢ ἄλλν ἐπὶ ἀθρόας ὕδατος 
5: μένας καὶ ᾿ ὑκεδδίανας ταῖς ἐξ αὐτῶν ἀποδείξεσιν" ὁ ὁ δ ἀποδει- καταφορᾶς ἐρωτωμῶν ὅ ὅτως" εἰ ΩΝ τοσόνδε ὕδωρ ὦ δῤῶε κατενεχβὶν 

κνὺς τὰς ἀρχὰς ὅτι μὴ ἀρχαί εἰσιν ὁμολογεῖς ἐκ προτέρων γδ αἱ τοσόνδε τῆς πέτρας ἀφεῖλεν, ἄρα ᾧ “ὁ ἥμισυ αὐτῷ “ὃ ἥμισυ 
ἀποδείξεις. ἰὰ. ἔ. 276. ἀφεῖλε, ἡὶ ὁ εἷς ςαλαγμὸς “ὃ ἀνάλογον; ὅτω ὃ ὁ ̓ Αλέξανδρος 

2583: πάντα δὲ κινεῖν, ἔλεγον οἱ Ἡρακλείτειοι, ὧν ἡ Πλάτων ἐν ἐκώσας φαίνεῦ τῷ λόγυ. ἰάὰ, ἴδ, 
9. τῷ Κρατύλῳ τῆς δόξης ὅτως ἀπεμνημόνευσεν. ὁ δὲ ̓ Αλέξαν- 5 ὅτε } αὔξεολαί τι πέφυκε συνεχῶς ὅτε πάλιν συνεχιῶς 2585 

δρος τὰς ἀτόμως φησί, κζ᾽ τὸς τιθεμένυς αὐτὰς ἀεὶ κουμένας, μειίῶδχ,, ὅτε συνάπτειν τὴν αὔξησιν τῇ μειώσει, ἀλλ᾽ ἔςι ςάσις ἢ ἐ: 
αἰτίας ἡ τοῖς ἐξ αὐτῶν συγκρίμασι γίνει, κἂν μὴ αἰϑητῶς, ᾧ ἠρεμία ἐν μέσῳ, ἐπεὶ εἰ συνεχὴς καὶ κίνησις ἦν ὑπὸ τῆς αὐξήσεως 

κῷ' τύτυς δὲ φησὶ “ὃ κενὸν ἀκίνητόν ἐςιν. πρὸς τύτυς ἦν φησί, τὸς εἰς τὴν μείωσιν, “ἃ αὐξανόμενον ἂν εἰς “ἃ μειῶοζ μετέβαλλεν. 
πάντα λέγοντας κινεῖν, καίπερ αὶ διορίζοντας ποίαν κίνησιν πάντα ὅτε εἰ δύο πήχεις τὔξηῦ ἐν τοῖς εἴκοσιν ἐνιαυτοῖς, ηὔξηταί τι μό- 

λέγυσι κινεῖοχ, ἢ ἄρα πάσας πάντα, Π χαλεπὸν ἀπαντῆσαι, διο-- 30 ριον τῶν δύο πηχῶν ἐν ὥρᾳ μιᾷ. Ὑβεπιῖοι, ἢ, 59 ὁ. 
ρίζοντα τὰ τῶν κινήσεων εἴδη, κα ὃ δερινύντα ὅτι κατ ᾿ἐδεμίαν δυ- φανερὸν τοίνυν ὡς ὑδὲ ἐπὶ τῶν ὑμάμενὰ ἀναγκαῖον ἀεί τι 2535 

ναὲν ἀεὶ πάντα κινεῖ, .. ᾧ πρῶτον δείκνυσιν ὅτι ὅτε αὔξεχζ ἀπιέναι, ὅτι διαιρεῖ ὃ Μειήμενον εἰς ἄπειρα, ἀλλὰ ἡ ὅλον ποτὲ ἢ" 
οἷόν τέ τι συνεχῶς ὅτε πάλιν συνεχῶς μεῶνχ, ὅτε συνάπτειν ἀπιέναι ἐνδέχεῦ. ἑμοίως δὲ ἡ ἐπ᾿ ἀλλοιώσεως ὁποιασῶν. ὁ Ζ) 

τὴν αὔξησιν τῇ μειώσει, ἀλλ᾽ ἕξι ςάσις ἢ ἠρεμία ἐν μέσῳ τῇ εἰ μεριςὸν εἰς ἄπειρον “ἃ ἀλλοιίμενον, διὰ τῶτο ὺ ἡ ἀλλοίωσις, 
καθ᾽ ἐδατέραν τύτων τῶν κοήσεων πνμνὰΣ ὅτε } ἃ αὐξόμε- 35 ἀλλ᾽ ἀθρόα πολλάκις γίνεῦ ἐφ᾽ ὅλυ τῷ μεγέθυς, ὥσπερ ἡ πῆξις. 

νον εἰς “ὦ μεῖον, μεταβάλλει ὅ ὅτε ὦ μειήμενον εἰς ὃ αὔξεῶς, ὅλως γ5 ἀλλοίωσις ἀδεμία συνεχὴς ᾧ ἐπ᾽ ἄπειρον" ἐξ ἐναντίω ὃ 
ἐλλὰ ἘΥῚ εἰς ἐπίδοσιν “ὃ δὲ εἰς φθίσιν. ὅταν ὧν γένη ἐν ἐκείνοις οὐ εἰς ἐναντίον. ἰὰ, ἴδ. 

εἰς ἃ μετέβαλε, δῆλον ὦ ὡς ἴγαῦ, εἶθ᾽ ὕτως εἰς ὃ μεθα μετα- ὅτι δὲ “ἃ ἀλλοιέμενον ὑκ ἐπ᾽ ἄπειρον συνεχῶς εἴν τε κινεῖςχ, 18. ὲ 
βῶλα. δείξει δὲ τῶτο ὅτως ἔχον ἐν τοῖς ἑξῆς. .«. πρῶτον ἱςο-ς ὡς ἔλεγον οἱ πάντα ἐὲ κινεῖ, λέγοντες, δείκνυσι ἡ ἐκ τῷ ἐξ ̓ς 

ρεῖ τίνι δόξη ὃ λεγόμενον ὑ ὑπ᾽ αὐτῶν ὅμοιόν ἐςιν, ἣν δείξας ψευδῆ 40 ἐναντὶν ἐἰο. ἐναντίον τὴν μεταβιλὴν τοῖς ἀλλοιυμένοις γίνεον,, ὃ 
συκεναιρεῖ τὸ ἃ ὑπὸ τύτων λεγόμενον. ΚΖ) λέγειν, φησίν, ὅτι κι- ἐν χρόνῳ ἥ' αὐτῶν Ὑίνεχ, τὴν μεταβολήν, εἶναι δέ τι ὡρισμένον 
να καὶ ἀὴ πάντα, λανθάνει δὲ ἡμᾶς τῷ κατ᾽ ὀλίγον, ὅμοιόν ἐςιν εἰς ἃ μεταβάλλυσι, ἢ ὅταν εἰς ἐκεῖνο ἔλθωσιν Ἰξανῇ" εἰς τῦτο ὃ 
ἐχείνῳ τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῷ “ὃν συνεχῆ τῷ ὕδατος ςαλαγμὸν κοι- τέταῦ ἡ μεταβολή... διὰ δὲ τῷ εἰπεῖν “ἀνάγκη χρόνον γενέ, 
λαίνειν τὴν πέτραν: “πέτρην κοιλαίνει ῥανὶς ὕδατος ἐνδελεχείη," ἐν ᾧ ὑγιαϑήσεδ, ὶ μὴ ἐν πέρατι χρόνυ," ἔδειξεν ὅτι κίνησίς ἐςιν 
φησὶν ὁ ὁ Χοιρίλος, ὡς ὑφ᾽ ἑκαςυ ἐ φαλαγμῆ μεωμένης τῆς πέτρας, 45 ἡ ἐκ νόσυ εἰς ὑγίειαν μεταβολή" ὁ γ5 ἀχρόνως γίνεῦ ἐδὲ ἐν πέ- 
ἀδήλω δὲ ἡμῖν ὅσης τῆς κατ᾽ ὀλίγον μειώσεως. ὁμοίως δὲ ἢ ὑπὸ ρατι χρόνυ. αὶ μὴν διὰ τῦτο ἤδη ἢ ἐπ᾿ ἄπειρον γίνε. “ὃ δὲ ἐπι- 
τῆς ἐκφυομένης ἐν ῥαγάδι τῷ λίθυ συκῆς, εἰ τύχοι, διίξαταί ποτε χείρημα τῶτο ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁρμόττει μεταβολῶν, εἴπερ πᾶ- 
ὁ Μίος ᾧ ῥήγνυ;, ὡς ᾧ ἐν τῷ πρὸ τῷ χρόνῳ παντὶ κατ᾽ ὀλίγον σαι ἐξ ἐναντίω εἰς ἐναντίον γίνονν, ἡ πρὸς τέλος τι σπεύδυσι “ὃ 
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ἐναντίον, ἀφ᾽ ὃ ἡ ὀἐνομαζονῦ, γένεσις Ἡ' ἀπὸ τὸ ἔντος, αὔξησις ᾧς τὴν κίνησιν ἀΐδιον ἦναι ἀκριβέξερον πιςωσαίμεθα. Ὑμεαίε, 
δὲ ἀπὸ τὴς προμέσεως ἢ λεύκανσις ἀπὸ τῷ λευκῦ ᾧ ἀναφορὰ ἴ, 59 ὁ. 

ἀπὸ τῷ ἄνω. ὅτι δὲ μὲὴ ἔςι συνεχὴς ἡ κῷ' τὴν ἀλλοίωσιν κίνησις, γῦν πάλιν ἀναλαβὼν “ον πρὸς ἐκείνυς λόγον προςίθησιν ὅτι ἡ διε 
δείκνυσι ᾧ ἐκ τῆς ἐναργείας" ὃ 7) λίθος ἐν πολλῷ χρόνῳ ὅτε τοῖς ἀναιρῶσι τὴν κίνησιν ἔπε “ὃ κίνησιν εἶναι. κἂν δὲ ἐλοβὶς ὁ 
σκληρότερος γίνε ὅτε μελακώτερος. ἀλλ᾽ ὑδὲ ἱκάςης ἡμέρας 5 ὅ φασιν, ὅτι “ὃ ὃν ἄπειρόν τε ἡ ἀκίνητόν ἐςιν, ὡς ἱξόρησιν ἐν τῷ 
ἀπορρεῖ τι αὐτῶ, ὡς φησιν Εὔδημος" ἐν πολλοῖς 7) ἔτεσι πλείων πρώτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας Μέλισσον τίθεοχ, ἀλλ᾽ ὁ φαίνε» 

ἕξαι καὶ ἀπόρροια τῇ σώματος ἀφ᾽ ὃ ἀπορρεῖ. καίτοι δια μένοντα᾽' ὅ)αί γε τῦτο ὕτως ἔχειν κῷ' τὴν αἴδ)ησιν, ἀλλὰ πολλὰ τῶν ὄντων 
φησι φαίνεῦ πολλὰ ᾧ σμικρά, παμπλήθη χρόνον ἄψαυςα κεί- κινεϊοὺς. δοκεῖ, εἰ δὲ ἔςι δόξα ψευδὴς ᾧ φαντασία, δῆλον ὡς καὶ 
μενα. ϑίπιρί. (. 277. κίνησις ἔςιν... προσέθηκε “ὃ “ἢ ὅλως δόξα" καὶ 2) ἡ ψευδὴς 

2545 εἰ δὲ μὴ ἔςι “ὃ ποτὲ βὶ ἠρεμεῖν ποτὲ δὴ κινεῖο, ὅτε ἡ αὔξη- 10 δόξα ὶ φαντασία κινήσεις, διότι ψευδεῖς. πᾶσα δ φαντασία καὶ 
ϑι σις ὅτε ἡ βίαιος ἔςαι κίνησις, ἀλλὰ γένεσις ἀναιρεθήσεῦ ᾧ δέξα κίνησις... ὅτω Κ ὅν ὁ ̓ Αλέξανδρος αὶ αὐτοῖς τύτοις τοῖς 

φθορά, ἢ χεδὸν πᾶσα κίνησις, ἢ ἡ Χῷ φύσιν ἢ ἡ παρὰ φύσιν, ὡς ῥήμασιν ἐξηγήσατο τὰ προκείμενα. ἐπιςαάσεως δὲ οἶμαι ἄξιόν 
μαθησόμεϑα... πῶς δὲ ἡ αὔξησις ἐκ τῆς τοιαύτης θέσεως ἀναι- ἐςι, πῶς εἰ κῷ ἀλήθειαν ὕτως ἔχει ὥςε ἀκίνητον εἶναι τ ἔν, ὁ 

ρεϊϑ,, δοκεῖ παραλιμπάνειν. καλῶς δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ᾧ τῶτο διὰ φαίνεῦ κ᾿ τὴν αἴδγησιν ὅτως, ἀλλὰ κινεῖ πολλὰ τῶν ὄντων. 

τῷ αὐτῷ δείκνυϑαί φησιν. ὁ ) ἔξαι αὔξησις, εἰ μὴ κινήσεῦ ι5 πῶς ὃ τὴ ἀληθείᾳ ἡ αἴδγησις ἡ ἀληθὴς ἀντιφθέγγεζ, ἔτι δὲ ἐ 

παρὰ φύσιν “ἃ ἠρεμῶν πρότερον" ἡ γ) τροφὴ ἠρεμήσασα πρότερον, ν᾽ ἀλήθειαν ὕτως ἔχει ὡς λέγυσι, πῶς ψευδής ἐςι δόξα; ὡς ὃ 
εἶτα ἀλλοιωθεῖσα, ἀναφέρεῦ εἰς τὸς ἄνω τόπως ἢ τὸς πλαγίις, τοῖς προτέροις ἑπόμενον εἰρηος δοκεῖ “ὃ “εἴπερ ἦν ἐςὶ δόξα ψω- 

ἐἰς ὃς ὁ πέφυκε φέρεδ, «τ᾽ φύσιν, ὶ ἐξομοιωθεῖσα προσκρίνεδ. δής." μή ποτε ἦν τοῖς αὶ περὶ Μέλισσον ἀληθῶς λέγειν ἀκίνητα 

ἢὶ ὅταν πλείων ἦ τὸ ἀπορρεύσαντος, αὔξει, ποιεῖ “ἃ δεξαίμενον. ὧ ὃν συγχωρεῖ, τὴν δὲ φαινομένην τὴ αἰδγήσει κίνησιν ψευδῶς 
ἔςι δὰ ἡ ἀπὸ τῶν πρότερον ῥηθέντων δεικνύναι ὅτι εἰ μὴ ἔςι μὴ᾽ 0 ὑποθέμενος δοξαζεχ, ὡς ἀκόλυθον τῷ ἀληθὲς εἶναι ὃ μὴ κυεῶὼχ, 
κίνησιν ἠρεμεῖν, ἐκ ἔςιν αὔξεζχ... “ὁ "γῴεσιν ὄν ἡ φϑορὰν “ὃ ὄν" εἰ )) τῶτο ἀληθὲς ψεῦδος “ὃ κινεῖακ, περιτρέπει ὃν ύγσ 
ἀναιρεῖ ὅτος ὁ λόγος" δύνα ὡς ἴσον εἰρῆνχ, τῷ ἔτι γένεσιν ἡ αὐτοῖς, συνάγων ὅτι εἰ ἀληθὲς “ὃ ἀκίνητον εἶναι “ὃ ὄν, ἔς! κίνησις. 
φθορὰν ἀναιρεῖ ὅτος ὁ λόγος ὁ λέγων μὴ μεταβάλλειν ἐξ ἠρεμίας ὦ εἶμαι τοιαύτην εἶναί τινα τὴν τῇ λόγω συναγωγν. εἰ ἀληθὲς 

ἐἰς κίνησιν ἢ ἐκ κινήσεως εἰς ἠρεμίαν. ἕξαι δ) τό τε γινόμενον “ὃ ἀκίνητον εἶναι “ὁ ἕν, ψευδής ἐςι δόξα τῶν οἰομένων φαίνενχ, χ΄ 
πᾶν ἐπ᾽ ἄπειρον γοόμενον, ἢ “ὁ φθειρόμενον ὁμοίως. ὕτω δ᾽ ἂν 25 τὴν αἴϑγησιν πολλὰ τῶν ὄντων κινύμενα. εἰ δὲ ἔςι ψευδὴς δέ, 
ἀδύνατον εἴη ἢ γενέῶα, τι ἢ φθαρῆναι. εἰ δὲ γώεσιν ᾧ φθορὰν ᾧ κατ᾽ ἐκείνως ἔςι δηλονότι “ὃ μὴ ὄν. εἰ δὲ ἔςι ὃ μὴ ὃν, ἴσι ὃ 
ὅτος ὁ λόγος ἀναιρεῖ, ᾧ πᾶσαν ἂν εἴη κίνησιν ἀναιρῶν, ἵνα μὴ κενόν, εἰ δὲ τῶτο, ἔςι κίνησις. ἀνάπαλιν 7) ὅτος ὁ λόγος ὁδεύα 

καθ᾽ ἕκαςον εἶδος τῆς κινήσεως ἥτοι τῆς μεταβολῆς διατρίβωμεν' τῷ παρ᾽ ἐκείνων ἐρωτωμένῳ. ἐπειδὴ γδ “ὃ μὴ ὃν ἐν τῷ ὄντι, φη᾽ 
ἃ δ κινέϊοχ, κοινῶς λεγάμενον χεδὸν πᾶσι γίνει, ᾧ φθείρεθᾳ δο- σίν, ἐκ ἔςιν, ἐκ ἂν εἴη “ἃ κενόν, εἰ δὲ “ὃ κενὸν μεὴ ἔςιν, ἐκ ἔςι κί- 
κεῖ. αὶ Δ) δὴ τῦτο ἦν ἀκριβῶς εἰπεῖν, ὅτι πᾶσιν ὅτω δοκεῖ. τὴν 80 νησις " ἀνάγκη γὃ ἢ διὰ πλήρες ἢ διὰ κενὰ κινεῖ, “ὃ δὲ διὰ πλ 
δὲ αἰτίαν τῷ πᾶσι χεδὸν δοκῦντος, ἢ τῦ “ὃ κινεῖοχ, χεδὸν γίνεχαί ρυς ἀδύνατον. εἰ ὧν ἔςι ψευδὴς δόξα, ἔςι “ὃ μεὴ ὄν, εἰ δὴ ἴσι ὃ 
τι ἢ φθείρεοχ, εἶναι (δύνα ἡ) ᾧ ὅτω “ὁ χεδόν συνταχθῆνα), μὴ ὄν, ἐκ ἀναιρεῖ ὁ μὴ ὄν" τῷ δὲ κενῶ ὄντος εἰκ ἀναιρεῖ ἡ κί 
αὐὸὺς ἐπάγει κοινὴν ἐπὶ πάσης κινήσεως. ἰὰ. [. 277 ὃ. νησις, εἰς ταύτην δέ με τὴν ἵννοιαν τῆς ἐξηγήσεως ἐγήγαγε 

τὰ δ παρὰ φύσιν κινέίμενα ἐκ τῶν ἰδίων τόπων κινεῖ, ἐν μὴ ἂν μάτην “ἐν ᾿Αριςοτέλη εἰπεῖν “εἴπερ ἦν ἔςι δόξα ψευδήον" 
Χ τ δ. 

εἷς πρότερον ἠρεμεῖ. ἀλλ᾽ ὅτε “ὃ γιγνόμενον ἀεὶ γίγνεῦ, ἀλλὰ 35 ᾧ τότε ἐπαγαγεῖν “ὃ “ἢ ὅλως δόξα." ἀλλὰ πῶς εἰ δόξα ἡ φαν" 

παυεῦ ταύτης τῆς μεταβολῆς, ὅταν γένη, ὅτε “ὁ φθειρόμενον τασία ἔςι, ᾧ κίνησις ἔςι φυσυοὴ ᾧ σωματοκή, περὶ ἧς νῦν ζητῦ- 
φθείρεῖ,, ἀλλ᾽ ἔςι πέρας αὐτῷ τῆς φθορᾶς. ὙΒεποΐσι. Ε, 5956. μεν; ὁ ὃ εἰσὶν ἐκεῖναι κινήσεις κθ' ὃν ̓ Αριςοτέλη. ταύτην δὴ 

2514 ἐᾷ δὴ τὰ νῦν διοριωέντα, φησίν, ἀρχὴν πάλιν ποητέον τὴν τὴν ἕνςασιν καλῶς ἔλυσεν ὁ ̓ Αλδεανδρος εἰπὼν κίνησιν εἶναι τὴν 

17. αὐτὴν ἥνπερ ἠρξαίμεθα πρότερον, ᾧ, τὴν διαίρεσιν τὴν αὐτὴν ἐπα- αἴό)ησιν, τὴν δὲ φαντασίαν μονὴν τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν αἰα)ήσεως, ἢ 

ναληπτέον, ἣν ἐκτίθεῦ ' σαφῶς, ἐλλείπυσαν δὲ ἑνὶ τμήματι τῷ 40 τὴν δόξαν συγκαταθεσιν τῆς φαντασίας. εἰ ὧν ἔςι δόξα, ἔςι φανταν 
προσεχῶς ἐλεγχθέντι ᾧ διὰ τῶτο ἴσως νῦν παραλειφϑέντι. τῶτο σία ἢ ἐνέργεια αἰο)ητυκή, εἰ δὲ αὕτη, ἡ φυσοτὴ κίνησις... καὶ ἡ πφι- 
δὲ ἦν “ὁ λέγον τὰ κὶ ἀὲ κιυνϊῶζ τῶν ὄντων τὰ δὲ ἠρεμεῖν, τὰ τροπὴ τῷ λόγω ἐκ τῶν κειμένων, πλὴν ὅτι ἀντὶ τῆς ψευδῶς δόξης 
δὲ ποτὲ ὦ κινόμενα ἢ ποτὶ ἠρεμῶντα μὴ εἶναι. δύνα δὲ ᾧ διὰ τὴν φαντασίαν ὁ ̓ Αλέξανδρος ἔλαβεν. ἐπις ἦσαι δὲ χρὴ ὅτι σαφῶς 
τῦτο παραλελεῖφθαι τῦτο νῦν, ὅτι ὁμοίως ἀδύνατόν ἐςι τῷ πάντα ὁ ̓ Αριςοτέλης εἶπεν ἐν τύτοις ὅτι ἡ φαντασία καὶ ἡ δόξα κινήσας 
ἀεὶ κινεῖ, ἢ πάντα ἀεὶ ἠρεμεῖν, ἡ ὁμοίως ἐκείνοις ἀναιρεῖ), ὡς 45 τινὲς εἶναι δοκῶσι, ἡ ἐχὶ κινήσεσιν ἀκολυθῦσιν. εἰ μὴ ἄρα ὃ δοκῆσι 
προελθὼν ἐρεῖ. πυρὶ. (. 278. προσκείμενον “ὃ κζ' δόξαν ἄλλων εἰρῆθι, σημαίνει. ϑἰπυρ!. (.278.. 

“6.5 ὅτι “δ τῦτυ τι ἔςαι ἡ σύμφωνον μόνον πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἀποδεικνύντος γᾶν, φασί, γυμναςικῶς τινὸς κ ἐν Ζήγωνοοῖι: 

22. δεικτέον ἡμῖν πάλιν ἀπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς ἀρξαμένοις. ὅτως δ ἂν λόγον, ἐκ τῆς ἐπ’ ἄπειρον διχοτομίας, ὅτι ὑκ ἂν εἴη κίνησις». Διο 
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γώης παρὼν ἀναςὰς ἐβάδισεν, τῶτο ἐκεῖνο “ὃ τῷ ᾿Αριςοτέλυς εἰπὼν ὅτι ὶ ἐν τοῖς ὑπ᾽ ἄλλων κουμένοις φανερόν ἐςι τό τε 25} 
συμβυλεύων, ἐν οἷς ἔχομεν αὐτόπιςον γνῶσιν, μὴ δεον, περ». ᾿ κινῶν ᾧ ὃ κινιίμενον ᾧὶ ἐν τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτῶν, τυτέςιν ἐν τοῖς ζῴοις, 
νοίας λογικῆς. 4, ἢ, 278 ὁ. εἰπὼν δὲ ἔτι πρότερον τὰ (' ὑφ᾽ ἑαυτῶν κυύμενα πάντα φύσει 

25. χρὴ ἐφιςανειν ὅτι ἡ ἄλλα δυο τμήματα δυναὴν ἦν ᾿ ἐκ τῆς κεῖ, τῶν δὲ ὑπ "ὥλν κσυμένων τὰ κα φύσει τὰ δὲ βίῳ ὴ 
δ᾿ διαιρέσεως ἀναφαίνενχ, διχὴ τέμνοντα τὰ ὄντα, τῶν Κὶ ἐπαμ- 5 παρὰ φύυυ, ἢ περὶ Κ᾿ τῶν ὑπ᾽ ἄλλων βίᾳ ἀυνμίων εἰπὼν τίνα 

φοτεριζόντων ᾧ ποτὶ Κ' κ κνυμένων ποτὶ δὲ ἠρεμείντων, τῶν δὲ τέ ἐςι ᾧ ὅτι φανερὸν ἔχει τό τε κινῶν ἢ ὃ ὃ κιπέμενον, ἢ λοιπὸν 
λωπὼν ἢ ἀεὶ κου μένων ἢ ἢ ἀεὶ ἡρεμόντων. ἡ ὅ γε Εὔδημος πᾶμ- ᾿ ἀπορεϊο)αί φησι τῆς διαιρέσεως ταύτης. λέγει δὲ τῶν ὑπ᾽ ἄλλων 
φράζων χεδὸν κα ὶὶ αὐὸς τὰ ̓Αριφοτέλυς, τίθησι ἡ ταῦτα τὰ ὲ τμής Κιὴ μέγαν τὰ φύσει καὶ ὃ Φ φύσιν κινύώμενα" ταῦτα ὃ μέρα ἀπο- 

ματα συντόμως, λέγων ἢ πάντα ἐπαμφοτερίζει, ἢ ἢ τινὰ αὐτῶν, ρίαν παρέχειν φησὶν ὑπὸ τίνος κινεῖ... ἄπορον δὲ. ἐπὶ τότων 
τὰ δὲ λοιπὰ κινεῖ ἣ ἠρεμεῖ. δὰν δὲ ὅτι τῆς τριχῇ ταύτης 10 ἐςί, διότι καὶ ὃ, ἃ ὑφ᾽ ἑτέρυ κινεῖιχ, αὐτὰ τὴν ν᾿ φύσιν κίνησιν ἄτο- 

διαιρέσεως δεικνυμώης ἀληθῶς, ὦ τὰ νῦν διχῇ διαιρεθώτα ἐλέγ- πον δοκεῖ, τας ἐν ἑαντοῖς ἔχειν λέγε τὴν τῆς κυήσεως ἀρχήν" 
χεῦ. ἰὰ, ἢ. 279. : διὼ τῶτο δὺ ὃ τὰ ζῷα ὑφ᾽ ἑαυτῶν ἐλέγετο κινεῖ, ὺ ὸ ὑφ᾽ 

τὴν πρὸς, τὴν ἀπόδειξιν τῷ τὼ αὶ ἀεὶ ἀκίνητα εἶναι ( ὅπερ γῦὺν ἑαυτῶν αὐτὰ φάναι κινεϊος ἀδύνατέν τι λέγειν ἐςίν. ἡ δείξας 

7. αὐὺς ἀὲ ἡ ἤδιδιν εἶπεν, ὁ κυρίως τὸ ἠρεμέν ἐπὶ τῶν ἀεὶ ἀκινή- τῶτο ἀδύνατον, ἔχει λοιπὸν ὅτι͵ ὑπ’ ἄλλω κινεῖ ) ὼ ζπῖ ὃ χα 

τῶν λεγομώυ) τὰ δὲ ἀεὶ κούμενα, τὰ δὲ ποτὶ ἠρεμῆντα, ποτὲ (5 νῶν αὐτὰ τὴν κ᾿ φύσιν κίνησιν, ἄλλο παρ᾽ αὐτὰ ὄν. ὅτι δὲ ἀδύ- 
δὲ κουμενα, διαιρεῖ τά τε ᾿κιύμενα ὺ κινᾶῶντα εἷς τε τὰ καθ᾽ νατὸν ὑφ᾽ ἑαυτῶν πιεῖ, ταῦτα δείκνυσι διὰ πλειόνων ἐπιχειρη- 
αὐτὰ κινῦντά τε ἡ κινήμενα κα ὃ εἰς τὰ κ᾿ συμβεβηκός" ὅτι μάτων. ὧν ὃ αὶ πρῶτον, ὅτι ὃ ἐξ ἑαυτῶ κινεϊἢ ζωτικόν ἐςιν" 
ὴ Ψ συμβεβηκὸς κινεῖ τινὰ ὺ κινέῖῷ, δέδεοῷ πρότερον. τῇ δὲ “ὁ ὃ ἐξ ἑαυτὸ κωύμενον ζὴν παντες λέγομεν, ὡς ᾧ ὁ Πλάτων 
“κ᾽ συμβεβηκὸς κινήσει νῦν ὑποτάσσει ὺ τὴν »ῷ μόριον, ὅ ὅταν ἐν τῷ. δεκάτῳ τῶν Νόμων φησν φ: 895) ὺ ἐν τῷ Φαίδρῳ 
μορίων τινὸς αὐτῶν κινῦντος ἢ πυνμὸν τὰ ὅλα κινεῖν ἢ κινεῖοχ, 20 (ρ- 346... . δεύτερον δὲ ἐπάγει πρὸς τῶτο, ὅτι εἰ κινεῖν ἑαυὺ 
λέγη. καίτοι πρότερον ἐν τῇ τῶν κινόντων τε ᾧ κινυμένων διαι- ἐδύνατο, ἢ ἱφάνειν ἃ ὧν ἐδύνατο ἑαυτό... ἀλλὰ καὶ μὴ τὰς ἐναντίας 

ρέσει τὰ »τ' μόρον ταῦτα κινῦνταί τεὺ κινέμενα πἰῤοτῶν τὰς κινηθῆναι κινήσεις, ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριςερὼ ᾧ ἔμπαλιν, κα Ἂ 

σε καθ᾽ κύὸ καὶ τοῖς συμβεβηκός" ἀντίκειῶ Ἧ᾿ τοῖς αὶ κῷ μό- ἐπὶ τῶν ἄλλων τοπικῶν διαςάσεων ὁ ὁμοίωρ, ὅπερ αὐτόθεν ἃ καὶ 
βιον κινῶσιν ἢ ἢ κινυμένοις, τυτέςι τοῖς κατ᾽ ἄλλο, τὰ πρώτως, τοῖς προς ἔθεικεν ὁ ᾿Αριφοτέλος, ἐνεδείξατο δὲ αὐὸ ἐπὶ τῷ πυρὸς εἰπὼν 

δὲ »' συμβεβηκὸς τὰ καθ᾽ αὐτό, νῦν μότο πὰν ὃ μὴ κυρίως 25 “ὥςε εἰ ἐπ᾽ αὐτῷ “ὁ ἄνω φέρεςχ, τῷ πυρί, δηλονότι καὶ ὺὑὲ ὃ κάτω" 
ἢ πρώτως καθ᾽ αὐὺ κινεῖ ὃ κινεῖ, " συμβεβηκὸς ὀνομάζει. φ. 2559). καὶ ἂν τῶν ἑξῆς δὲ ὃ αὐὸ ἐνεδείξατο εἰπὼν “ἄλο- 
διελὼν δὲ ὕτως τὴν πρώτην, τὰ ἃ χῷ δ λλαα παρῆκεν ὡς γον δὲ καὶ ὃ τ μίαν μόνην κίνησιν κινεῖοὶςς, ὑφ᾽ ἑαυτῶν, εἴγε ἑαυτὰ 

ἐδὲν αὐτῷ συντελῦντα πρὸς τὴν τῶν προκειμένων ζήτησιν, ἡ ὅτι κινῦσιν" ὡς τῶν ἐξ ἑαυτῶν κινωμένων μὴ μίαν ἡ ἁπλὴν ἀλλὰ 
τὰ ὅτω κινῦντα ἢ κινύμενα ἡ αὐτὰ τὴν ἀναφορὰν ἐπὶ τὰ καθ’ πλείως ᾧ τὰς ἐναντίας δυναμένων κινεῖο;ς. “ὁ δὲ “ἄλογον δέν" 
αὑτὰ ἔχει. ἰά. ἴν. 30 φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἀντὶ τῷ ἄλογον γάρ εἴρη, ὡς τὴν αἰτίαν ἐπά- 

2242: κινεῖ δὲ ᾧ τὰ σώματα τῶν ζῴων πολλάκις παρὰ φύσιν γον τῷ πορρηθέντος. εἶτα τρίτον ἐπιχείρημα ἐπάγει, δεωινὺς ὅτι 
17. τὴν ἱαυτῶν" βαρέα δ ὄντα ἡ γεηρὰ κινεῖ ἢ ἄνω. πηδώντων ἢ ἀλ- τὰ τῶν φοιχείων σώματα τὰς γ᾽ φύσιν κινήσεις αὶ κινεῖ ὑφ᾽ 

λομένων τῶν ζῴων. ΤᾺ δὴ ζῷον ὑδέποτε παρὰ φύσιν κινεῖ (ἐν ἑαυτῶν... ᾧ προσέθηρεεν ὅτι ἐδὲ ἄλλο συνεχὲς ὀδέν, εἰκό- 
ἑαυτῷ Ρ ἔχει τὴν ἀρχὴ κὶὶ ὴ τῆς τοιαύτης κυήσει), ὸ δὰ Μὰ. δὲ τως; ἐπερ ὴ τὰ σοιχεῖα, διὰ “ὃ συνεχῆ εἶναι ἀπαδὴ ὑφ᾽ ἑαντῶν 
παρὰ φύσυ" καὶ ὃ ἡ σῶμα, ἐδ᾽ ἦ βαρ, ὅσα [δὶ δὴ παρὼ φύσιν 35 ἐξίν. τὰ 7) ποιῶντα ἢ πάχοντα καὶ συνεχὴ εἶναι ἀλλ᾽ ἅπτεο, 
κινεῖ, δῆλον εὐθὺς ὅ: ὅτι κινῖῷ ὑπό τινος" ὑπ᾽ ἄλλυ Ρ βιαζε- ἀλλήλων ἀνάγκη, ὡς ἔδειξεν ἐ ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ: κεχώριςαι 

μόν τὴν φύσιν, ἐπεὶ ὠδ᾽ ἂν παρὼ φύσιν ἐκινεῖτο, εἰ μὴ ὑπ᾽ ὼ τῇ ὠσίῳ “ὃ ποιῶν τὸ μάχαν, εἴπερ ὃ αὶ δυνάμει ὰ δὲ ἐπε 
ἄλλυ. ὅσα δὲ κῷ' φύσι, ἐπὶ τύτων ἀμφισβητεῖ εἰ πάντα γείᾳ ἐςίν... πῶς ἦν, φησὶν ὁ  Αλέξανδρος, τὰ ζῷα ἑαυτὰ 
ὑπό τινος χρεῖϑ᾽ διὰ τῶτο ὃ κνέως δοκεῖ Φ' φύσυ, ὅτι κινεῖ συνεχῆ ὄντα; ᾧ λύει προχείρως, ὅτι “ὃ κινῶν ἐν τοῖς ζῴοις 
ὑφ᾽ ἑαυτῶν ᾧ ὑχ ὑπ᾽ ἄλλυ. μηδὲ ἔξωθεν. ἐπὶ Κ' τοίνυν τῶν 40 ἐκ ἔςι συνεχὲς τῷ κιυμένῳ" ὅτε Κ) σῶμα ̓ ἡ ψυχὴ ὥτε ποσὸν 
ἐμψύχων φανερὸν “ὃ ὑπό τινος ταῦτα κινεῖν, εἰ ὴ μὴν ὑπ’ ὅλως" διὸ ὑδὲ ἀπτεῦ ἀλλήλων. ΚΙ εἶπε ἢ ὁ ̓ Αριςοτέλης πρὸ 
ἄλλν μηδὲ ἔξωθεν, ἀλλ᾽ ὄν γε ἐν ἑαντοῖς ἐςίν" ἕτερον αὶ Ζὼ ὀλίγυ ὅτι ὥσπερ ἐν ταῖς πλοίοις, ὅτω ἢ ἐν τοῖς ζῴοις διηρημένον 
ὃ καῦν, ἕτερον δὲ “ὃ κινάμενον. ὺ ἰ τῦτο ἀμφισβητῦσιν, εἰ ἐξὶ φύσει “ὃ κινῶν ὃ ὃ κινυίμενον. «. καλῶς δὲ οἶμαι ἐπέβαλεν 
μὴ ὑπό τινος κινεῖ οῷ ἡ ὑπὸ ψυχῆς), ἀ ἡ ζήτησις, ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτι “ὃ “ἀλλὰ συμβαίνει κα ἢ ταῦτα ὑπό τινος ἀεὶ κι- 
πῶς δεῖ λαβῶ ἐν αὐτοῖς ὁ κινῦν ὦ “ὃ κινύίμενον. ἐξα γάρ, 6 νέος" (ρ. 255 ἃ 18) δυναῦ μὴ περὶ τῶν ἐμψύχων εἰρηρκέναι, 
ὥσπερ ἐν τοῖς πλοίοις ᾧ τοῖς μὴ φύσει συνιςξαμένοις, ὅτω ᾧ ἀλλὰ περὶ τῶν κτ' φύσιν κουμέων" ἡ ὃ αὶ ὁ ταῦτα δειχθήσεῦ ὑπό 
Τ 5ῈΡ {Εὀ 5} 9} Ὁ ΦΟΡΆ γθδι Ὁ ἘΘΑΜαν, Ὑμοακίδὲ, τις τὴν ῷ' φύσιν χίνησιν κιρύμενα, κἂν μὴ ὁρὰ ὃ κινῶν αὐτὰ 
Εδ50 ὃ. ταύτην τὴν κίνησιν. ϑιιορὶ. ἢ. 280. , 
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5.2 ἐπὶ δὲ δὴ τῶν ἀψύχων, ὅταν κ φύσιν κινῆῦ, χαλεπὸν ἀπο- εἰ ἡ) ὑπὸ μηδενὸς κωλυόμενον μὴ ἐνεργοίη, εἴη ἂν ἐν ἐντι- 25) 
1. δῦναι ὑπὸ τίνος" ὅτε ἡ) ὑπ᾽ ἄλλυν ἢ ἔξωθεν, ὡς τὰ παρὰ φύσιν, φείσει ὃ ὑχ ἁπλῶς ἐν ἀγνοίᾳ, ὡς γράφει ὁ ̓ Αλέξανδρος. ο ὡς τω 

ὅθ᾽ ὑπὸ τῆς ἔνδον ἀρχῆς ἐν ἑαυτοῖς ἃ ὺ αἰτίας, ὥσπερ ἐρῶμεν: τὰ μένοι εἴη γεγραμμένον, ὦ ὠρι ἐν τοῖς πλείςοις ἐντεγράφοις, “ὺ 
ἔμψυχα. ἐδὲ γάρ ἐ ἐςιν ἐν ἑαυτοῖς ὃ καὶ κινῦν ὃ δὲ κουΐμενον, ὅτε ἐν τὴ ἀντιφάσει καὶ ὺ ἀγνοίᾳ," ὃ αὐὸ μέ πως ἐξὶ ὃ ὸ ᾿ς 
διήρηἢ εἰς ὃ παῖχον ὺ ὰ ποιῶν, ὥσπερ τὰ ζῷα εἰς ψυχὴν ἡ 5 λέγει δὲ ὅτι ὁ τὴν ἕξιν ἔχων καὶ ἢ εἰδὼς κατ᾽ αὐτήν, μηδενὸς δὶ 
σῶμα" ἐδὲ γδ διήρηῦ ὅλως, ἀλλ᾽ ἔςι συνεχῆ ὺ ἤγομίας ἄλλως κωλύσας μὴ ἐνεργῶν, ἔςαι ἐν τῇ ἐντιφαίσει, διότι ἢ ἐν ὠγνείᾳ 

τε εἴπερ ἐχν ἐν αῦτοις τὴν αἰτίαν τῆς κινήσεως οἷόν τινα ψυχήν, ἐςὶ ἢ ἐν τῷ εἰδέναι. οἶδεν δὲ ἡ ταύτην τὴν γραφὴν ὁ ̓Αλέξεν- 
αὶ κινέν ἂν αὐτὰ ὑδη ἀλλὰ ᾧ ἱςξαναι ἐδύνατο, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὄρος. ἰά, ἴδ. 

ζῴων συμβαίνει, ἢ αὶ καθ᾽ ἵνα τρόπον ἐκινέτο ἂν ἀλλὰ κῷ ὁ 8) μανθάνων, ὅταν μάνῃ, θεωρεῖ παραχρῆμα, εἰ μήτι 
πλείος, ὥσπερ τὰ ζᾷα. Ὑβεπιῖεε, ἢ, 60. 1 ἜΒι ἐμποδίσειεν, οἷον προαίρεσις ἢ ἀχολία. ὥσπερ ὧν αἴτως 

235. βυλόμενος δεῖξαι ὅτι τῶν ἀψύχων σωμάτων ᾧ τὰ κτ' φύσιν τῷ μανθάνοντι τῆς θεωρίας ὁ ποιήσας. οἷδν τε θεωρεῖν, ὅν ὅτως αἴτιος 
ὅὴ κουήμενα, ὑπό τινος ΩΝ κινεῖ κα Ὄ ἐχ ὑφ᾽ ἑαυτῶν, συνίςησι τῦῶτο τῷ κύφῳ τὸ ἄνω ᾧφέρεωχ, ἐκ τῷ κάτω ὁ ποιήσας αὐὸ κῦφον ἐκ 

διελὼν καὶ κ᾿ τὰ κινῦντα ὥσπερ τὰ κινύώμενα, εἴς τε τὰ »' φύσιν κι- βαρ, ἔςι δὲ ἄλλως δυνάμει κῦφον ὃ ξύλον, ὅ ὅτι δύναῦ ἐἰς 

νῦντα ἡ εἰς τὰ παρὰ φύσιν. ϑπιρὶ. ἢ, 280 δ. πῦρ μεταβάλλειν, ἄλλως δὲ δυνάμει ὃ πῦρ, ὅτι δυναῦ ἤδη 4 
255. τύτων ἐμνήδη τῶν κατηγοριῶν, ὅτι κῷ' ταύτας εἴεῦ μένας 15 μϑ ἄνω, ὥσπερ ἄλλως ' δυνάμει μυσυιὸς ὁ μαθὲν εἴς τε τὴν 
ἢ" τὴν κίνησιν Ὑίνεοχ, .«. ὀκέτι δὲ προσέθηκε τίνα τὼ παρὰ φύσιν ἐπιςήμην, ἄλλως δὲ ὁ ἔχων Αὶ ἤδη, μὴ χρώμενος δέ, καὶ ἕξιν ἐν 

ἐςὶ κινητὰ ἐπὶ τῶν τρῶν κατηγοριῶν. ἰά, 1. μεθορίῳ τῷ τε ἁπλῶς δυνάμει καὶ ᾧὸ τὸ ἁπλῶς ἐνεργείᾳ, καθάπερ ὁ 

2554. ἐ ̓ Αλέξανδρος τὲς κ᾽ φύσιν τοῖς σώμασι τόπυς ἐνεργείας τὴ ἴξω ἔχων τῆς μυσικῆς τῷ τε μήπω μαθόντος ἡ τῷ ὃ χρωμέν. 
29. αὐτῶν εἰρηο)αί φησι, τυτέςι τελειότητας" τότε ἡ) αὐτῷ δοκεῖ, ὲ καὶ δὴ ἐκ τῆς πρώτης, ἐκείνης δυνάμεως μεταβάλλειν πάντως 

φησίν, ἕκαςον τῶν σωμάτων ἐνεργείᾳ βαρὺ ἢ κῦφον εἶναι, ὅταν Ὁ ὑπ᾽ ἄλλιν ᾧ ἔξωθεν. “ὁ 5 πῦρ ἐχ ὑφ᾽ ἑαυτῶ γίνεῦ ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 
ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ἧ. .. εἰ μὴ πλανῶμαι, ᾧ κατ᾽ αὐὸν ἐχὶ ὁ ἄλλυ" ὅταν δὲ μεταβάλη , λάβη τὴν ἴξιν ἣν εἶχε δυνάμα, 
τόπος ὁ οἰκεῖός ἐςιν ἡ οἰκεία, ἐνέργεια, ὡς ἤρξατο λέγειν, ἀλλ᾽ ἡ ὑπὸ τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν αὐτὴν κεχτημένυ, ἕἔςι ἐὲ ᾧ τότε δυνέμαι 
ἐπὶ “ἐν τόπον “ὃν οἰκεῖον κίνησις. ἰὰ, (, 281. κῦφον, ἂν μὴ ἐνεργὴ, ἀλλὰ τελειοτέρα αὕτη ἡ δύναμις ἡ εὐθὺς 

2554 ὲ δὴ πῦρ ᾧ ἕκαςον τῶν ἑπλῶν σωμάτων κινῶν μέν, ὅταν ἔχυσα ἑπομένην τὴν ἐνέργειαν, εἴπερ μηδὲν ἔξωθεν κωλύει... ζ 

ὩΣ κινῶνῷ, πάντως ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ βίᾳ μέν, ὅταν παρὰ φύσων ὁ 25 τοίνυν αἴτιον τὸ τὴν πρωτὴν δύναμιν εἰς τὴν δευτέραν μεταβῶ- 

ἐφ᾽ ὃ ὃ μὴ πεφύκασιν, φύσει δέ, ὅταν ἐἰς τὸς οἰκείυς τόπυς ἢ ἐφ΄ λεῖν αἴτιον εὐθὺς δευτέρως τῆς ἐνεργείας. ὙπΒοπιΐεὶ. ἢ 60. 

ὃς πεφύκασι φέρεθχ. καὶ δὲ εἰς ὃν καὶ φύσιν τόπον φορὰ ὑδὲν τ “τῦτο γ5 δυνάμει πρῶτα ἢ ἤδη κῦφον" ὁ ̓Αλέξανδρος! 
ἄλλο ἐςὶν ἢ δυνάμεως ἐνέργεια ἢ τελειότης, ἣν ἕκαςον εἶχε πρὸ ἐπὶ τῷ ἀτελῶς δυνάμει ὺ κατ᾽ ἐνέργειαν βαρέος ἀκύει. ὁ δ᾽ 

τῷ κινεῖς, ὙΒεπιΐει, ἢ, 60. τοιῶτο φησὶ ἢ ὕτως ἔχον ὡς ἐνεργείᾳ ἔτι βαρὺ εἶναι, κῷ δ τὴν προΐ- 

235Ἢ6 ὡς τῦτο αἴτιον ἐςι τῷ μὴ φανερὸν ἑἶῖναι ὃ νῦν ζητώμενον,Ὰ ὑπὸ 30 τὴν ῥηθεῖσαν δύναμιν δυνάμει ᾿αψὸν ἐςι, μεταβληθὲν δὲ ἡ γσέ 
31. χίνος τὰ τοιαῦτα κινεῖ ἢ, οἷον Η πῦρ ἄνω καὶ ἡὶ ἢ κάτω. δεῖ αὶ 3 μενον κῶφον εὐθὺς ἐνεργήσει τὺ τῷ κύφυ ἐνέργειαν. ἡ δέγε 

δ ὑπό τινος κονΐμενεν αὐὴ καὶ κινηὸν θεῖναι ἢ δυνάμει, ὑφ᾽ ὅ δὲ ᾿Αριςοτέλης ὃ "ὶ ὃ ἤδη κῶφον" ὁ περὶ τῇ κατ᾽ ἐνέργειαν Κα βὶ βαρίς 

κινεῖ κινητικόν τε ᾧ ἐνεργείᾳ" ἀδήλων δὲ ὄντος ἐν τῷ πυρὶ ἢ τῇ δυνάμει δὲ ἐὐξῃ »' ἃ ἀτελὶς δυνάμει, δοκεῖ μοι λέγειν" ὐ ̓ ἢ 

γῇ τὸ δυνέμει διὰ ὁ πλεοναχῶς λέγεοκ, “ὁ δυνάμει, ἄδηλον ἡ ἁρμόττει ἐκείνῳ “ὃ ἤδη κῦφον, ἀλλὰ ὲ τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν ἤδη ὙδῈ 
ἃ κινητικὸν αὐτῦ ἐνεργείᾳ ἢ ὄν. ϑίπηρί. [.281. 35 μόῳ κέφῳ. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὃ ἐπαχθὲν ὁ “ὦ ἐνεργήσει γε εὐθέως, ἦν 

255. “ἐνίοτε" ἐν τισὶ βὶ ἃ ἀντιγράφοις μηδὲ προσκεῖο)γαί φησιν δ μή τι κωλύῃ" τῷ ἀτελεῖ δυνάμει ἁρμόττει, ἀλλὰ τῷ ἢν τὸ 
35.» Αλέξανδρος. ὸ προσκείμενον. δὶ ἐληθείας ἀσφαλῶς ἐνδεικτικόν ἕξ. εἰ τοίνυν περὶ τῇ αὐτῶ εἴρη “ὁ ὅλον τῦτο “τῦτο δ δυνάμει 

ἐςι, πρῶτον βὶ ὅτι κἂν ὦ ἐμὰς ἡ ἡ ΚΡΤΙΚΟΥ τῷ πάβητοίῷ, εἰ μὴ πρῶτον ἡ ἤδη κῦφο ἡ ἐνεργήσει εὐθύς, ἂν μήτι κωλυύη»" ὸ δὶ 
τελέως ἐνεργείᾳ ἦ ἦ “ὃ ποιητικόν, ὥςε ᾧ τὴν ἴξιν ἔχειν ᾧὶ πορβᾷ ἤδη κῶφον καὶ ἢ ἃ ἐνεργήσει εὐθύς τῷ τελειοτέρῳ δυνάμει τῷ ; κὸτὸ 
δίςως ἐνεργεῖν, ὁ Ὑἰνεῦ ἐνεργείᾳ “ὃ δυνατέν. τοιγαρῶν ὺ αὐὸς 40 ἴξιν προσήκει, ἀνάγκη αὶ τ τῦτο 5 δυνάμει πρῶτον" ἐπὶ τῷ 
δὲ ἐνίοτε ἐξηγύμενος “ὅ ὅταν δέ" φησιν “ ὅτως ἔχη, ἃ ἂν μήτι κω- αὐτῷ ἀκύειν, αὶ τὴν Ἰχτ' γένεσιν τάξιν δηλῦντες τῷ πρώτα, ἐφ᾽ ἧς 

λυύη, ἐνεργεῖ “ᾧ θεωρεῖ." ἔπειτα ἐπὶ Ἂ τῶν σωμάτων καὶ ἢ σω- πρῶτόν ἐςι σὰ ἀτελέξερον, ἀλλὰ ΑΝ τελειότητα." τελειότερον 
ματικῶν παθῶν ἀρκεῖ “ἃ γειτνιάσαι ἢ ἅμα γενέρχ, “ὶ ποιητικὸν 78. “ὁ κθ' τὴν ἕξιν δυνάμει τὸ κτ' τὴν ἐπιτηδειότητα. 8:5. 
τῷ παθητιιῷ πρὸς “ἃ Ὑενέοχ, ἐνεργείᾳ ὲ δυνατόν, ἐπὶ δὲ τῶν [. 281 ὁ. 
μαθήσεων κα αὶ διδασκαλιῶν ὑκ αὔταρκες “ὁ ἅμα γενέαχ, “ὁ διδα. 45 δυναῦ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ὁ "ᾧ τῦτο ζητε ἢ" ἐχ ὡς γνδὶ 
σκον ἢ ὃ Μανϑάνον πρὸς ὲ ὰ ἅ' ὀιδάξαι ὰ δὲ μαθέν, εἰ μὴ ἢ ἐπορηθὲν μένον ἀλλ᾿ ὡς ἡ καθόλε ΚΑ δὰ εἰρῆοι, ζπάϑ" 
προαίρεσις εἴη ἢ χρόνος. ὥςε χρεία τῆς τῷ “ἐνίοτε" προϑ)ήκης. ὮΝ ὄντως τί ποτέ ἐςιν αἴτιον τῆ ἐπὶ τὺς οἰκείως τόπυς φορᾶς τῶς 
1ά. ἢ. 281 ὁ. συΐμασιν, εὔρη) δὲ “ὃ αἴτιον, ὅτι πέφυκε μέν πὺ εἶναι" τὸτ 
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γάρ ἐςι “ἃ κύφῳ ἡ βαρεῖ ἕἶναι, ὃ ὁ καὶ ἄνω “ὁ δὴ κάτω εἶναι. τῆς δείξεως ἀπὸ τὸ “ἃ κινόώμενον ἢ ὑπὸ αὐτῷ κινῶντος ἰοὺ: 
ἑά. ἢ, 282. ἣ ἐχ αὐτῷ ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἄλλυ, ἐνταῦθα δὲ ἀπὸ τῷ κινῦντος ἡ δεῖξις 

5. τῆς κτ' φύσιν κινήσεως ἢ ἐνεργείας μην μέχρι νῦν, ὡς αὐτῷ πρόεισι: λαμβάνει ὃ πᾶν ὃ οὐρμ ὥσπερ τι κεῖ (ἀδύνα- 

3. μεὶ δοκεῖ͵. τὴν τὸ εν λέγει τελειότητα, ἣν ἀπολαβὺν εὐθὺς τον γάρ τι κινεῖν μηδὲν δὲ Ἀθη) Ὲ ὅτω ᾧ τινὶ κινεῖν. μήποτε δὲ 

ἐνεργεῖ καθ᾽ αὐτό, εἰ μή τι κωλύσοι" “ὁ Ὁ) διὰ ὃ ὕτω πεφυκέναι 5 καὶ ταύτη διενηνόχασιν οἱ λόγοι" ἢ 25 ᾧ ὁ ἤδη ῥηθεὶς ἀπὸ τῶ κινῦν- 
ὅτω κινεῖδχ, τὴν φύσιν ἐςὶ ἢ ὃ εἶδος αἰτωμέν. προελθὼν δὲ τὸς ἐπεχειρήθη λέγων" ἢ Ὁ ὁ δι ἑαυὺ ὁ κινῶν, ἀλλὰ δι᾽ ἕτερον 

ὀλίγον, ἃ ὃ ΡΩΝ ὺ ποιῆσαν τοῦτον οἷόν ἐςιν αἴτιον τῆς τοιαύ- δὃ κινεῖ “ὃ κινῶν, Ἶ δι᾿ ἑαυτό, ἀλλ᾽ ᾧ ὗ διαφέρει ὃ ὲ δι᾽ ἑαυὺ κινεῖν 

τῆς λέγει κινήσεως, ὅπερ οἱ ἐξηγηταὶ κα ἡ ἐν τοῖς ἔμπρουγεν αὐὲν τῶ ἑαυτῷ κινεῖν ὃ ἃ δι ἔτεὲν τὸ ἄλλῳ, ταύτη διενηνόχασιν οἱ 

αἰτιῶν, νεμῖζυσι. πολλαχῇ δὲ ὃ τὴν ἕξιν ἀπολαβὸν εὐθὺς δῆς λόγοι. ... τὸς Κα ἦν ον ει ὕτως οἶμαι χρὴ διακρίνειν, τὸ Εὐδήμν 

γεῖν λέγων, ὺ προςιθεὶς ἂν μή τι κωλύη, λέγει νῦν ὅτι αὶ ὁ ὃ τὸ ᾧ συνάψαντος αὐτές, ἐν οἷς φησὶ “ὃ δὴ κινῦν ἢ δι’ αὐὴ κινεῖ ἢ 
ὑφιςαμενον ὺ κωλῦον ἀφαιρῶν ἔςιν ὡς κινεῖ ἔςι δὲ ὡς ὕὅ... δι᾽ ἄλλο ἡ ἑαυτῷ ἢ ἄλλῳ"... ἐν δὴ τύτοις δύο μοι πρόσεισιν 

ἐπιζητεῖ δὲ ὃ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐ ἐν τύτρὸ πῶς ἔτι ἃ κυκλοφορητιιὸν ἀπορεῖν, ἣν πῶς ὡς ἄτοπον εἶπε “ἃ μὴ εἶναί τι πρῶτον κινῶν 

σῶμα φυσικὸν ἕςαι, εἰ “ἃ Κ᾿ φυσικόν, ὡς ᾿Αριςοτέλης φνῦ, μηδὲ ἔσχατον, “πὸ ὺ ἡμὲῖς λέγομεν τῶν ςοιχείων ἐξ ἀλλήλων 
ἀρχὴν τῷ ) πάχειν ἔχει ὸ δὲ κυκλοφορητικὸν ἀπαθές ἐςιν. ὦ λύει κὐρ ἐν μὰ εἶναί τι “ἃ πρώτως κινῶν ἢ τελευταίως, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
πρῶτον Μὶ λέγων ὅτι κἂν ἀεικίνητον ἢ ὺ κυκλοφορησικόν, ἀλλὰ 15 ἄπειρον τὴν προ ἐἶναι κύκλῳ αἰ κῷ ϑϑὰὶ ἐκ ἢ) γῆς ὕὑδωρὰ ὺ ἐξ 

ἄλλοτε ἐπ᾽ ἄλλυ ἡ ἐπ᾽ ἄλλο κινύμενον ἔχει τὰ ὲ δυνέμα ἐνἑαυτῷ. ὕδατος ἀέρα ἢ ἐξ ἀέρος πῦρ ᾧ ἐκ πυρὸς πάλιν ἀέρα ἢ γῆν ἐν 
ἐφ᾽ ὅσον δὲ τῦ δυνάμει κεκίνηκεν, ἐπὶ 'τοσῦτον ἡ παθητόν πως τὴ περὶ Τνέσεως (2 ὃ εη4.) ἐμάθομεν γίνεως, δεύτερον δὲ ἀπο- 

ἐςύν... τί δὲ ὃ λεγόμενόν ἐςι, “ἃ μὴ ὡς ἐπὶ τῶν ἀψύχων σωμά- ρήσειεν ἄν τις πῶς πᾶν ὃ κυύμενον ὑπὸ πρώτυ τῷ αὐτοκινήτυ 
των ἐπὶ τῷ ὑἐρανῶ τὴν κ΄ φύσιν κίνησιν λαμβάνειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τῶν κινεῆδχ, λέγε, εἴπερ τὰ σοιχεῖα ὑπ᾽ ἀλλήλων κύκλῳ κινεογαί ψ-- 

Ψ ψυχὴν κνυμέων, εἰσόμεθα σαφέςερον ὑπομνηργώντες τῆς δόξης 20 ἊΝ φυσικῶς, ᾧ ἐχ ὡς τὰ ζῶα κινῦντα ἄλληλα. μήποτε ἦν πρὸς 
αὐτὸ (τὸ ̓ Αλεξανδρυ), ἣν ἔχει περὶ τῆς τῷ ὑρανῦ ψυχῆς" τὴν δ ἄμφω ῥητέον τὰς ἀπορίας ὅτι τὰ  κ' φοιχεῖα ἐξ ἀλλήλων ὡς ὑλι- 
αὐτὴν οἴεἢ ψυχὴν εἶναι ἡ φύσιν ἐν τῷ ὑρανᾷ, ὶ γράφει δὲ ἐν τῷ κῶν γίνε, ἄλλο ἐξ, ἄλλυ, ᾧ ὕτως εἰς κύκλον ἀνακάμπτει ἡ 
εἰς “ὁ δεύτερον τῆς περὶ Οὐρανῦ ὑπομνήματι ταῦτα. ἰὰ. 1}. γένεσις αὐτῶν... νῦν δὲ κινῶν ζητεῖ ὁ λόγος “ὃ ποιῶν κινεῖονς, 

2455 φυσυιώτερον νῦν ἔδειξεν ὅ᾽ ὅτι πᾶν ὃ κυύμενιν! ὑπό τοὺς κι’ ὃ κινόώμενον, ὡς ἐπὶ τῶν κῷ τόπον κινυμένων ἢ κινύντων. ἰὰ. 

νι. ἦἢ ἥπερ ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ. ὁ δὲ Εὔδημος ὅ ὅτι “ὃ κινείμε- 25 (, 288 δ. 
νὸν ὑπό τινος κἰἠρῖ) δείκνυσι ἡ ἐκ τῆς τῶν πρός τι συνυπος ἷ- ΠῚ ΠῚ δὴ εἰς ἄπειρον πρόασαν, ὥς᾽ ἀὰὲ τῷ κινῦντος ς ἔσερναεο, 

σεως, ὡς δὲὸ τεμνόμενεν, φησίν, ἄλογον μὴ ὑπό τινος τέμνενᾳ, αἴτιον εἶναι “ὁ χινητονέν, πρῶτον ΧΩ ὀκέθ᾽ οἷόν τε ἴςαι λα- 
αὶ ὃ ἑλκόμενον μὴ ἡ ὑπό τινος Ῥεῖ αὶ ὃ ὅλως “ἃ ποοίμενον μὴ ἡ ὑπό βῶ ἀρχὴν τῆς κυήσεως" μηδενὸς δὲ ὄντος ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κι- 

τινος ποιέῖοχ, ὅ' ὅτω δ κυύμενν μὴ ὴ ὑπό τινος κυέοχ, ἀπορή- νήσεως, ἐδ᾽ ἄν κίνησις εἴη λοιπόν. ἔπειτα συμβήσεϊ ἐν πε- 

σειε δ᾽ ἂν τις, ὡς εἶμαι, πῶς τὰ κῷ' φύον κινείμενα, τὺν τοπικὴν ὃ τσμῆν. Χρόνῳ ἀπείρυ μεγέβως ὺ ἄπειρον γίνεοχ, κίνησιν. 

μερίς ὑπὸ τῦ κινήσαντος αὐτὰ καθ’ αὐτὰ κινεῖ γαί φησι, περ δῆλον δ ὡς, εἴπερ ἄπειρα εἶ εἴη τὰ κινῶνταί τε ἢ κινύμενα, ἀναγ- 

οὶ Καὶ γεννῆσαν αὶ ποιῆσαν τὴν ὑσίαν ᾧ ὁ εἶδος ποιεῖ ὦ τῆς κῷ' γέ- »αΐον ἕν τι μέγεθος ἐξ αὐτῶν ἄπειρον γενέδςᾳ. λέγω δὲ ἣν ὑχ 

γεσιν μεταβολῆς ἐςὶν αἴτιον, ἄλλη δὲ ἡ »Τ' γώεσιν μεταβολὴ ᾧ ὅτι συνεχές, ἀλλ᾽ ὅτι ἐξ “ἑπτομένων" πάντα ἡ) τὼ κινῶντα τῷ 
ἄλλη ἡ τοπικὴ κίνησις. ἰά, ἔ, 282 ὃ. αὐὸ κινεῖοχ, κί' τόπον ἁ ἁπτόμενα κινεῖ (ρ. 256 ὁ 18). Ὑβειινΐεῖ, 

με δείξας ὅτι πᾶν ὃ κινύώμενον ὑπό τινος κινῆ ἢ, ἐφεξῆς ἀκολύ- 35 ἢ. 60 δ. 

Δ ϑως ἀναζητεῖ πότερον ὑπὸ κυυμέν κινεῖ ἢ “ἃ κινύμενον ἢ ὑπὸ «ὕτη ἡ ἐπιχείρησις τισὶ (δ ἔδοξεν, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρός ́ς φησι, 256) 
ἀκινήτυ. διὰ δὲ ὃ πᾶσι χεδόν, ὦ ὥς φησ Εὔδημος, δοκεῖν ὃ κιοῦν τῇ μὰ αὐτὴν ἀκολυθὲϊν ἐπιχειρήσει, τὴ δεικνύση ὅ ὅτι τῷ αὐτο- 
κινεῖ, ἡὶ αὐτό, τῶν δὲ κινύντων ἅμα καὶ κιωμένων ἃ Αὶ αὐτοκί- κινήτω ὃ με ἐςι κούμενον ἃ δὲ κινῦν ἀκίνητον ὅ ὄν, ἧς ἐπιχειρής 

νητόν ἐςι “ἡ δὲ ὑπ᾽ ἄλλυν ἔξωθεν κινεῖ, δύο ὄντων τῶν ἀρχιιῶν σεως ἀρχὴ “ἀλλὰ μὴν εἴ γε δέοι σκοπεῖν πότερον αἴτιον κινήσεως 
τῆς κινήσεως, τῷ τε ἀκσήτυ αὶ τὸ αὐτοκινήτυ, “ὃ αὐτοκίνητον 40 ἡ ἀρχή" Ο: 257 α.27). δοκεῖ δὲ ταύτη Κα ἔπεὸχ, ἡ δῆξις τὸ ὃ 
πρῶτον παραδίδωσι, ἡ δεύνυσιν ὅτι ἔςι πρῶτόν τι ἐν τοῖς κιῦῶσί πρῶτον κινῦν ἀκίνητον Ἧι τέλος ἔχυσα “ἃ ἔτι εἴπερ ἡ ὅλη 
τε ἢ κουμένοις, ὃ κινεῖ ὶ μὴ ὑπ᾽ ἄλλυ ἴξωθεν κινύμενον. ων προς αὐτὴ αὐτὴν κινᾶῆ, ἃ αὶ ἐ κινήσει αὐτῆς ἃ δὲ κινήσεῦ. ἡ ἄρα β' 
ςίθησι δὲ ὁ Εὔδημος ὅτι ἡ τῶν ἐνταῦθα κινήσεων αἱ ζωτρὺὴ φαί- ὑφ᾽ ἑαντῆς τε αήῷ κὰ ὁ ὑπὸ τῆς α' (ρ. 258 α 3). τύτοις δὲ 
νονἢ κινήσεις αἴτιαι, ἡ καὶ ὀρανία τῆς τῶν ςοιχείων δηλονότι μετα- ἀκολυθεῖν δοκεῖ ὃ νῦν λεγόμενον διὰ τῦ “πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις ὦ 
βολῆς. δοκεῖ δὲ ἡ αὕτη ζωτοιή πως" καὶ γ5 ὑπ’ ἄλλυ κινεῖ ὁ 45 ὧδε σκοπῶσι" ᾧ τῶν ἑξῆς" προσκατασκευαζεῶὶ, γδ διὰ τύτων 
ὥρανός, ὐρῷ ὑφ᾽ ἑαυτῦ. ἰὰ. ἔ. 2883. τὰ δι᾿ ἐκείνων  ἀποδιδειγμένα. διὸ ὺ ἀξιῶσί τινες ἐκεῖνα προ- 

2564 ὅτι δ ὁ αὐτός ἐςι λόγος ὅτος τῷ πρὸ αὐτῷ, καὶ ὁ αὐὺς λέγει. γεγράφθαι τε ὺ προανα γινώσκει, εἰ μέντοι ἡ νῦν γεγραμμένη 
21. διαφέρει δ φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, τῇ ἐφόδῳ, ὅτι ἐκεῖ ἐὰ ἀρχὴ τηροῖτο τάξις, ὅπερ ὑγιέςερον ἢ δ᾽ Αλέξανδρος ἐγκρίνει, ἐπωγγῆλ- 

11: 
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λεῦ κατ᾽ ἄλλον τρόπον ἐποδείξεως ὃ αὐὸ δείξειν τοῖς φθάσασιν, ὃ “ἀλλὰ φανερὸν ὅτι ἀδύνατον" προηγυμένως ἢ ἐπῆκῦ τῷξον 
ὅτι ἐν τοῖς κινυμένοις ἢ κινῶσι πρῶτον ἐς! κινῶν ἃ αὐτοκίνητον. κῷ' ταὐλν εἶδος λέγοντι κινεῖν τε ἢ κινεῖ ὃ σῦν, ὡς δηλω ὰ 

μεταξὺ δὲ παρεμβαλὼν ὅτι “ὃ πρῶτον ἁπλῶς καῦν ἀκίνητον τ “δὲ Υ̓ μέχρι τῶν ἀτόμων διαιρῦντα λέγειν" ἡὶ τῶν ἐφεξῆς, 
ἀνάγκη ἑἶναι, συνάπτει “ὃν περὶ τῶ αὐτοκινήτυ λόγον τῷ πρώτυ, ἅπερ ἐπὶ τῶν κ’' ταὐὸν εἶδος τῆς κινήσεως κινύντων τε ἣ Ἐνβε. 
ἐχὶ τῶν ἁπλῶς κινύντων ἀλλὰ τῶν μῖ' τὸ χορ κα ᾧὶ αὐτὼ κινύν- 5. νων ἀρίττει. διὰ μέσυ δὲ τύτυ “ἃ ἀδύνατον δείξει, ᾧ τῷ! κατ᾽ 
των, ζητῶν τίς ὁ ἾΡόπος τῆς ἐν τύτῳ. ἡὐάμ: αὶ δευινὺς ὅτι δ ἄλλο Κα εἶδος κινῶντι κατ᾽ ἄλλο δὲ κονμόψ᾽ δείξει “δ ὅτι ἡ 
κινῶν ἐν αὐτῷ ἀκίνητον ὃν κινεῖ, ἢ ὺ τῶτο αὶ δείκνυσιν, ὺ μὴν τῶτο ἐλεύσεδ ἐπὶ ἃ Ψ' ταὐὸν εἶδος κινῦν τε ὦ κυύμενον. ὸ δὶ 
ἀλλὰ ὺ συναποδείκνυσιν αὐτῷ ὃ ἀρχὴν κινήσεως ἢ “ὃ ἀκίνητον ἢ ἄτοπον ὁ ἐπὶ τῷ κῃ ταὐὸν εἶδος κινεῖν τε ὸ κινεῖ, ἐ ἐπὶ τῶν ἀτέ- 

αὶ αὐτοκίνητον εἶναι. δευρὶ. [ 284. εἶ. ἐταιβροοίξ, ἴα ΤἩΒεπιίδιϊϊ μων μάλιςα φαίνεολαί φησιν... μέχρι δὲ τῶν ἀτόμων ἐἶπε δῶ 
Ρᾶγαρῆγ. ἔ. 60 ὁ. 40 διαιρῶντα λέγειν, ὦ τῶν κυρίως λεγομένων ἀτόμων ἀλλὰ τῶν 

226Ὺ ἐὰν ὧν ὑποθώμεθα “ἃ ἐνδεχόμενον γενέωκ, γενόμενον, τῦτο κατ ᾿εἶδος, ὡς ἀπὸ γένυς δικιρυμένων τῶν χ᾽ “ὃ αὐὴ δος καόν 
10. δέ ἐςι ἃ ἃ κα συμβεβηκὸς χινύμενέν ποτε μὴ κρῆοχ κινῶν, τῶν τε ἢ κουμέίνων. τοιαῦτα ἢ) ᾧ τὰ σαρεθείγματα," ἰὰ, ἴδ. 

ψεῦδος μ ̓ δυναὲν ἐκόλυθησαις, ἐὰν μήπω τότε μὴ χούμενον κινῇ, ἐνδειξάμενος ἐκ τῶν παραδειγμείτων δὲ ἑπόμενον ἄτοπον τῇ 5. 

ὅτε ἡ ἡ ὑπόθεσις ψευδής, αὶ μὴν ἀδύνατον “ὃ μὴ κινύίμενον κιῆ- ὑποθέσει τῇ λεγόση πᾶν ὃ κινῶν χρεῖεχ, κ' ἃ αὐ εἶδος ὃ χὰ ἢ 

σαι... ὃ “ψεῦδος δὲ ἴσως" ὁ ̓Αλέξανδρος εἰρῆο)αί φησιν, ὅτι 15 ᾧ μέλλων μετ᾽ ἐλίγον κοινὸν “ὁ ἄτοπον ἐπαΐγειν, ἐπὶ “ὁ ἕτερον 
ἐκ ἀνάγκη, εἰ ψευδὴς ἡ πρότασις, ἢ “ὁ συμπέρασμα ψευδὲς τμῆμα μετέβη “ὃ λέγον κινεῖϊῶχ, κ' πᾶν “ὃ κινῦν, μὴ τὴν αὐτὸν 
εἶναι" δέδεικἢ )) ὅτι ἡ ἐκ ψευδῶν ἀληθές τι συνάγει). μήποτε δὲ κίνησιν ἣν κινεῖ, ἀλλεὶ ἄλλην... προάγει δὲ ἐν λόγον ἐπ᾿ 
δὲ αὶ διὰ τῦτο νῦν πρόσκειἢ “ὁ “ἴσως," ἀλλ᾽ ὅτι ἂν κτ' συμβεβηκὸς ἀξιώματι τῷ λέγοντι βααιράν μάνα εἶναι ὦ ἐκ ἄπειρα τὰ τὰς 

ὑποτεθῇ κινεῖοὶ ὃ κοῦν, ληφϑὴ δὲ μὴ ὴ κικύμεενον, ψεῦδος Κ ἐνίοτέ κυήσεως εἴδη. ἐν τρισὶ δ ἦσαν αἱ κινήσεις, τόπῳ ἡ ποιῷ ἡ 
ἐσι ὸ ληφθέν, ἐὰν τύχη κινιέμενον, ὁ μέντοι ἀδύνατον, ὅ ὅτι “ὲ Ὦ ποσῷ, ἢ ἐν ἑκάςξῳ δὲ τύτων τὰ ὡς εἴδη ἄτομα πεβερέσ μῶν. 
κ' συμβεβηκὸς ὑποτεθὴν κινεῖοὶς δύναταί ποτε ᾧ μὴ κινεῖαχ. ἰἀ. {, 285 ὁ. 
διαρὶ, ἃ 284 ὁ. : δείξας πρῶτον ἀπὸ τῶν τῆς κινήσεως τρόπων, τῦ τε κ'' “ΡΞ: 

2565 ἐλέγξας. ἐν λέγοντα λόγον ὅτι πᾶν 2 κινόμενον ὺ αὐ κ' βεβηριὸς ὸ τὸ καθ᾽ αὐτό, ἢ τύτω τῶν τε Ω) σὰ αὐ δος καύν- ὡ 

τ συμβεβηκὸς ὕτω κινεῖ, δέον μεταβῆναι ἐπὶ “ὃ δεικνύναι ὅτι μηδὲ τῶν τε ἢ κινυμένων ἢ τῶν καθ᾽ ἕτερον, ὅτι ἀδύνατόν ἐςι πᾶν ὃ 

καθ᾽ αὐὸ κινιέμενον “ὃ κινῶν κινεῖ, πρῶτον τὴν ὅλην ὑπόθεσιν ἀναι- 25 κινῶν ὑφ᾽ ἑτέρυ ἢ αὐὸ κινύμενον κινεῖν, νῦν ταὐτὸ τῦτο καθολιχω- 
ρᾶ τὴ πρὸ τῆς διαιρέσεως τῆς εἰς ὁ κ συμβεβηκὸς αὶ ὃ καθ’ τερον δείκνυσι, ἡ διὰ τῶτο μᾶλλον ἄλογον φαίνει ὁ ὕτω δε- 

αὐτό. ἦν δὲ ἡ ὑπόθεσις ἡ λέγυσα πᾶν ὃ κινῶν ἡ αὐὴ κιούμενον κνύμενόν φησιν, ὅτι τὰ ααθόλν δεικνύμενα των ἐπὶ μέρες ἐξὶν 
ὑπ᾿ ἄλλυ κινεῖν" ἀναιρεῖ δὲ αὐτὴν. δεικνὺς ὅτι πρὸ τῶν κινυμένων ἀναγκαςικωώτερα.... ἢ πιςῦ ἢ πάλιν “ὃ καθύλυ διὰ τῶν ΜῚ μέρος 
ὶ ὅὕτω κινύντων ἔςιν ὃ ἀκίνητον ἐν ὅτω κινεῖ, ἢ τότε “ὁ ἕτερον παραδειγμάτων, ἐφ᾽ ὧν πρότερον ἐποιήσατο τὴν ἀπόδειξν. Μ΄. 
τμῆμα τῆς διαιρέσεις ἐλέγχει, δὰ λέγον ὅτι πᾶν “ὃ κινῶν καθ᾽ 30 ἢ, 286. - 

αὐὺ ὃ κινύμενον κα αὶ αὐὸ κινῶῖ ἰἀ, ἰδ. ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρός φησιν, ὁ τῦτο λέγει, ὅτι “ὃ πλασμα- 51: 
2662: ὅτι αὶ καὶ μόνον τὰ κζ' τόπον τμφηχϑὶ κινῦντα ἅπτεῦ τῶν τῶδες αὐτῶν ὑκ ἀδύνατον (ἄμφω δ ἀδύνατα, ἐπὶ δ ταὐνν 
15 ὑφ ἑαυτῶν πρυμένεα, ἀλλὰ ἢ τὰ κτ' τὰς ἄλλας χωήσεις, ἔδειξεν ἄτοπον ἄμφω πρόεισον, ἀλλ᾽ ΚΑ ὃ λέγει, ὅτι ὃ β ἀδύνατον 

ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ. νῦν δὲ ὡς ἐπὶ ἐναργεςέρων αὐὰὲ τῶν κ᾿ αὐτῶν, “ὃ δὲ πρὸς τῷ ἀδυνάτῳ ὺ, πλασματῶδες κα αὶ ἀπίθανον. 
τόπον κινύντων ἀξιᾶ θεωρεῖν. πη τα δὲ ὃ μέχρι τινὸς ἅπτεςχ, 35 ἔςι δὲ ὃ ἄμφω ἔχον Ε κατ᾽ ἄλλο ( εἶδος Ὁ κυήσεως ἀξιῶν ὃ κι- 

ἀλλήλων τὰ κφ' τόπον κινῦντα ἢ κινιύμενα διὰ τὰ ῥιπτῦντα  ῥιπτύ-ὀ νῦν κινεῖν, κατ᾽ ἄλλο δὲ κινεῖοχ, ἐξ ἀώκε ἄτοπος δὲ ἡ ὑπόθες 
μένα... δυοῖν ὧν ὄντων, τῷ τε κινυμένυ μόνως ἢ τῷ ᾧ κινεῖ ὃ σις, ὃ χέμν ἐξ ἀνάγκης ὰ Ῥλλίαν τι ἀλλοιῶν αὐξόμενον αὐτί, 

κινῶν, ὅπερ κινείμενον κινεῖ, δεῖ εἶναι ἡ ὃ κινῶν ἐχ ὕτως ὡς ὸἂ ᾧ᾽ ἄλλως δὲ μὴ δυναῶχ, ὅτω καὶ ὁ ̓Αλέξανδρος. μήποτε δὲ χυριαῖν 

κινεῖ ὃ κινῶν, ὅπερ χαύμενον κινεῖ, ἀλλὰ “ὃ μόνως κινῦν ἀκίνητον τερον ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐπεμέρσεν, ὰ καὶ καὶ ὃ αὐὸ εἶδος ἀδύνατο 
ὄν, ὦ ὥσπερ ἦν ὃ μόνως κινύμενον, ἐκέτι δὲ κινὸν ἄλλο. ἰἃ. 18. 40 εἰπών (ἀδύνατον ΩΝ ὲ ποιεῖν ἡ ὃ πω εἰς ταὐὲν συνδραμεῖη), 

256) συίξησι ὼ δι᾽ ἐνδόξυ πίξεως ὃ ἀκίνητον εἶναι “ὃ πρώτως “ὃ δὲ κατ᾽ ἄλλο Κ κινέῶχ, κατ᾽ ἄλλο δὲ κινεῖν δυναὸν Κ' ἀν᾽, 
ὯΑ. κινῶν, τὴν ̓ Αναξαγόριν δόξαν ἐπαινέσας, ὃς “ἦν νὰν “ὃ πρῶτον κι- μὴ πεπερασμένων ὄντων τῶν εἰδῶν τῆς κνήσεως, μηδὲ τῷ πρώτα 

νῦν ὑποθέμενος ἀκίνητον αὐὲν ἡ ὠμιγῆ ἡ ἁπλῶν ὑπέθετο, ὡς κινυμών μᾶλλον ὑπὸ τῷ πρώτυ πνῦντος κουμένυ ἣ ὑπὸ τῷ προ" 
ὅτω μόνως ὀυάμὸν τὸ πρώτως κιῦντος ρατεν τῶν ὅλων, εἰ ὺ σεχῦς. ὲ δὲ τὰ πεπερασμένα ἄ ἄπειρα ὑποθέωχ, πλασματῶδες 

ἀκίνητος εἴη ἃ ἀπαθής. εἰ Ρ καύμενος κινήσει, ἣ καθ᾽ αὐὸ ἢ 45 ὄντως ἐςί, κενὰς μακαρίας ἐναπλείττον, ὃ δύνανς, ἄλλην κύησιν 
κ' συμβεβηνὸς κύμενος, ὧν ὃ αὶ β , κῷ συμβεβηκὸς ἀδύνατόν τι ἀεὶ μετ ̓  ἄλλην λαμβάνειν. ὕτω δὲ ἢ τὴν καθολοεὴν ἀπάδεξν 
ἔχον ἑπόμενον ἐφάνη, “ὁ μὴ εἶναι κίνησιν, “ὃ δὲ καθ᾽ αὐὴ δειχθής προαγαγὼν ὁ ̓ Αριςοτέλης συμπέρασμα ἐπήγαγεν, ὅτι ἐκ ἄμ 
σεῦ ἐφεξῆς ἀδύνατον. ἰὰ, ἔ, 285. ἀνάγκη κινεῖδχ, “ὃ κιύμενον ὑπ᾽ ἄλλυ, ἡ τύτυ κουμών, ὁ τῦτη 
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λόγων ὅτι ἐκ ἀναγκη ἀεὶ ὑπ᾽ ἄλλυ κινεῖ, ὃ κσύμενον (ὦ δ᾽ κ- τέλης ἃ “ἢ ἄτομον τῷ εἴδει; ἤτοι ὧς κε ψν ̓Αλέξανδρος, ἃ ὁ αὐὸὺ 

νύμενον ὑπ᾽ ἄλλυ τινὸς δέδεικἢ κινύίμενον), δὲ ὅτι ὐχ ὑπ᾿ ἄλλν ἐπὶ τῷ χουμένυ λεγόμενον, ὥσπερ ὸ ὰ ἐν ὄν͵ ὡς ἴσον δυνάμενον 
μέν τινος κινυμένυ δὲ αὶ ὸ αὐτῷ κινήσεῦ (δείξει δ ὅτι ὑπὸ τὸ αὐτο- τῷ ἕν ὃ ἐν » ἀτόμῳ εἴδει" “ὁ ἢ) ἐν ἀτόμῳ εἴδει ἐν »α' ἀρφμόν ἐςιν 
κινήτυ κινεῖ ἢ), ἀλλ᾽ ὅτι ὑκ ἀνάγκη “ὃ κινιόώμενον ὑπό τινος κινεϊοχ,, ΓΝ ἢ ὃ καὶ ἐπὶ τὸ κνυμόν ρηῦ, ἃ δὲ ἄτομον τῷ εἴδει ἐπὶ τῆς 

αὶ αὐτὸ ἀεὶ ὑπ᾽ ἄλλυ κινυμέυ, διὸ ᾧ συνάγει λοιπὸν “ὁ πὸ 5 κσήσεως, ἵνα ἦ ὃ ἑξῆς, κυήσει ἡ κινήσεῦ ἐν ὃν τὴν αὐτὴν φορὰν 
πρώτως κινῶν ἣ ἀκίνητον εἶναι ἢ αὐτοκίνητον, ἐξ αὐτῷ ἡ μὴ ὑπ᾿ ᾧ ἄτομον τῷ εἴδει. ταῦτα τῷ ᾿Αλεξανδρυ λέγοντος, μή ποτε 
ἄλλιυ κινύμενον. ἰά. ἴδ. ἄμεινον ἄμφω τό τε ἣν ὄν ᾧ “ὃ ἄτομον τῷ εἴδει, ἐφ᾽ ὅλυ τῦ 

215 ὃ Ὁ αὐὸ καθ᾽ αὐ πρότερον ἀεὶ ἢ αἴτιον τῷ δι᾿ ἑτέρυ. αὐτοκινήτω ἀκώειν" “ὃ δὲ ἄτομον τῷ εἴδει δηλῶν ὅπως εἴρη “ὃ ἐν 
39. Ὑμεπιῖει. ζ, 60 ὁ. ὄν, ὅτι ὑκ ἀριθμῷ ἣν ἀλλ᾽ εἴδει ἵν, τῷ ἀτόμα ἀντὶ τῷ ἑνὸς εἰλημ- 

ὅτι δὲ “ὃ καθ᾽ αὐὴ αἴτιον κινήσεως τὸ καθ᾽ ἕτερον ἀρχικώ- 10 μένν. ἰά. 15. 

τερον ἢ αἰτιωδέφερόν ὁ ἐςι, ἢ τῶτο δῆλον. τὸ δ καθ᾽ ἕτερον δὶ- ὅτι δὲ ἄτοπον ὅλον τι ὑφ᾽ ἑαυτῷ ὅλν κινεῖν, πολλαχόθεν 
χῶς λεγομένυ, ἢ ἢ κῷ ̓ συμβεβηκὸς ἢ ἢ δι᾽ ἄλλο, ὅτε ὃ κ ἐσυμβεβη- καταμαθοιμεν. πότερον γδ τὴν αὐτὴν κινεῖ κίνησιν ἣν κινεῖ ὃ 

κός ἐςι μὴ προτερεύοντος τῷ καθ᾽ αὐτό͵ ὅτε “ὃ δι᾽ ἄλλο μὴ προς αὐτοκίνητον, ἢ ἑτέραν; εἰ αὶ δὴ ἑτέραν, ὑκέτ᾽ ἂν ἀκριβῶς αὐτο- 

τέρω ὄντος τῷ δι᾽ αὐτό, ὅπερ ἐςὶ “ὃ καθ᾽ αὐτό... ἄλλην ἀρχὴν κίνητον εἴη, μᾶλλον δὲ ὅλως, ἀλλ᾽ ἕτερον Κα αὐτῶ “ἃ κινῶν ἕτεραν 

λαμβάνειν λέγει «τὴν ὅτι πᾶν “ὃ κινιίμενον διαιρετόν ἐςιν, ἦν ἀπέ- 15 δὲ “ὃ κινώμενον, εἴπερ ἢ αἱ κινήσεις αὐτῶν ἕτεραι. εἰ δὲ δὴ τὴν 
δεῖξε ' ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ (ες. 4) ταύτης τῆς πραγματείας, αὐτήν, ἐδ᾽ ὑπονοήσαι τις ἂν πως φέροι ἂν μα ἢν φέροιτο τὴν 

ὁ μέντοι ταύτη προσεχρήσατο ἐν τοῖς π| προλαβῦσιν, ἀλλὰ τῇ λε- αὐτὴν φοράν, ἢ ἀλλοιοῖτο αὶ ἀλλοιοῖ, Ὑεπιΐει. Ε, 60 δ." 
“Ὑὐσὴ πᾶν ὃ καμεην ὑπό τίνος κινεϊοῦς, ἢ τῇ πᾶν ὃ καυίμενον ἢ ἢ ἀποδείξας ἀπεμφαίνοντα “ὃν λόγον “ἐν λέγοντα ὅλον τι ὑφ᾽ 257 
ν᾿ φύσο ἢ Ἶ παρὰ φύσιν κινεῖς, διὰ τῶτο ὧν εἶπε ᾿ἀάβῦεν ἂλ- ὅλων ἑαυτῦ κινεϊο, νῦν ὅτι ὶ ἀδύνατόν ἐςι τῦτο, ὡς προεῖπεν, ἀπο- 

λην ἀρχήν." ζητεῖ δὲ πῶς “ὃ αὐτοκίνητον κινεῖ, αὶ τίς ὁ τρόπος 20 δείκνυσι. δείκνυσι δὲ αὐὴ τῷ τῆς κνήσεως ὁρισμιᾷ προχρώμε- 

αὐτῷ τῆς κινήσεως, εὑρίσκων ἐκ τύτυ ὅτι τῶν ὄντων τὰ μέν νος ᾧ τῷ τῷ κινυμώυ. .. προαγαγων δὴ ἐπὶ τῇ ϑερμῶ ὃν λόγον 
ἐςιν ἀκίνητα, τὰ δὲ ἀεικίνητα, τὰ δὲ ποτὶ Κὶ κινόώμενα ποτὲ δὲ ὁ ᾿Αριςοτέλης ἐπήγαγεν “ὁμοίως δὲ ἢ τῶν ἄλλων ἕκαξον, ὅσων 
ἠρεμᾶντα. περὶ. (. 286 ὁ. ὃ κινῶν ἀνάγκη ἔχειν “ὃ συνώνυμον," τυτέςιν εἰς συνώνυμον αὐτῷ 

2514 τῶτο τοίνυν αὐὴ σκεπτέον λαβῶσιν ἄλλην ἀρχήν, πῶς ὃ ἄγειν “ὃ καυμενον ὑπ᾽ αὐτῶ, οἷον “ὃ θερμαῖνον θερμὸν ὃν θερμὸν 

᾿"- αὐτοκίνητον κινεῖ, ὸ τίνα τρόπον, πρῶτον δὲ ἁπάντων διαιρες 25 ποιεῖ “ὶ θερμαινόμενον, ᾧ “ὃ διδάσκον ἐπιςἣμον ὃν ἐπιςἣμον ποιεῖ 
τέον κῷ πόσυς τρόπυς “ὃ αὐτοκίνητον δυναῦ λέγεοχ, αὐτοκίνητον. ἃ διδασκόμενον. τῶτο δὲ λέγει, ἐπεὶ μὴ πάντα τὰ ποιῶντα 
ἐπειδὴ δ ὁμολογεῖ ὸ χυύμενον. μέγεθος εἶναι αὶ συνεχές, ἢ ὅτω ὅμοια αὐτοῖς ποιεῖ" ἡὶ δ μάςιξ τὸς μώλωπας ποιεῖ, ἐκ ἔχυσα 
λέγοιτ᾽ ἂν ὡς τὸ ὅλυ κινῶντος ἅμα ἑαυὸ αὶ κουμένυ ὑφ᾽ ἑαυτῶ, αὐτὴ Μώλωπας. διαιρεῖ δὲ ̓  Θεόφραςος ἐν τρίτῳ τῶν Φυσικῶν 
ἢ ὡς μέρυς αὐτὸ αὐτό τε ἢ ὃ ὅλον κινῶντος ἢ τὸ ὅλ μέρος τι, ἣ περὶ Οὐρανῶ τὰ γινόμενα ὅτως. δίκιρὶ. {.287. : 
ἢ πάλιν μέρυς τινὸς τῷ ὅλ μέρος ἕτερον τῷ ὅλυ, ἡ εἰ τῶτο, ὕτως Ὁ ἀμα τε ἂν δυνάμει εἴη ὺ ἐνεργείᾳ πρὸς ἃ αὐτό͵ δυνάμει 2578 
ὥςε ἵκαςον ὑπὸ ἑκάςυν ἀντοινεῖον, ἢ ὡς “ὁ αὶ κινεῖν μόνον “ἃ δὴ Κ καθὸ κινεῖ, ἐνεργείᾳ ἐν καθὸ κινεῖ. ᾧ ἀτελὴς ἅμα ἢ τέ. 

κινέρκ. Ὑβεπιίοῖ. ἔ. 60 ὁ. λων κ᾿ ταὐτό ἀτελὴς ἢ: ᾿ καθὴ δυνάμει, τέλειον δὲ ἤδη δερ- 
2515 ἐν τῷ πέμπτῳ ταύτης τῆς πραγματείας ἔδειξεν ὅτι πᾶν ὃ μὸν ἢ ψυχρὸν ἤδη ἐνεργείᾳ. ὥς ἅμα εἴη ϑερμόν τε ἤδη ᾧ ὕπω 
34. κινύμενον καθ᾽ αὐὰ συνεχές τέ ἐςι διαιρετέν... ἔνεσι δὲ ὃ θερμόν͵ ψυχρὸν ἤδη ᾧ ὅπω ψυχρόν, Ὑμεπιῖει, Π 60 ὁ. 

ἐντεῦθεν συλλογίζενκ, ὅτι ἐπειδὰν ἃ ἐν τοῖς περὶ φύσεως εἰρηρλαί 5 διαιρεῖ δὲ ἡ τῦτο ὁ Εὔδημος ὅτως... ὁ δὰ ᾿Αριφοτέλης 257) 
τι αὐτῷ λέγη, τὰ πέντε λέγει τὰ πρῶτα τῆσδε τῆς πραγματείας κρῦτιν ἀναιβε ὸ μόριον μέ τι κινεῖν, μόριον ν δέ τι κινεῖαχ, ὕτως 15: 
βιβλία, ἐπειδὰν δ᾽ ἐν τοῖς περὶ κινήσεως, τὰ τρία ἂν λέγοι τὲ ὥςε ἡ ὃ χούμενον κινεῖν πάλιν “ὃ κινῶν αὐὸ ἡ “ὃ κινῶν κινεῖοὶ, 

τέκησειις ϑἰπαρὶ. ἢ, 286 ὁ. ὑπὸ τὸ τνμεν ὑπ᾽ αὐτῶ" συμβαίνει ἢ) ὕτως ἑκάτερον ὙῚ ἑκα- 
2515 ὁ αὶ ἦν Εὔδημος προϊςορήσας “ἃ αὐὴ κινῶν ὡς ὑπὸ » Πλάτωνος τέρω κινεῖοχ, ὑπό τε τῷ κονμενν ὑπ᾽ αὐτῷ ἡ ὑφ᾽ ἑαυτῦ... 
Σ διεδόθη, διαιρεῖ πρῶτον τὸς τρόπυς καθ᾽ ὃς ἐνδέχεταί τι αὐτοκί- 40 δὲ “ἐγγύτερον δὲ “ὃ πορρώτερον τῷ ὃ κουμόν τῆς ἀρχῆς ἢ ὃ με- 

νήτον λέγεςχ, γράφων ὅτως “ἥτοι ἡ ὅλον ὅλον κινεῖ, ἢ μέρος ταξύ" εἴρρεν ἀντὶ τῷ συγγενέξερον ἡ οἰκειότερον εἰ εἰς ἀρχῆς λό- 
ὅλον, ἢ ἐρέπαλο, [ μέρος μέρος.".. ὁ δὲ ̓ Αριςοτέλης ὁ προέ- γ᾽ ἐξὶ ὁ πορριύτερον τὸ ἐχάίτυ κινυμένυ, ἥπερ “ὃ μεταξὺ τύτυ 
λαβε ἕ τὴν διαίρεσιν ταύτην, προελθων δὶ τίθησιν αὐτὴν συντό- τε ὺ τῷ πορρώτερον ὄντος... ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος διὰ τῶν εἰρημένων 
μῶς, ὅταν λέγῃ κὁ 25 ὅλον εἰ κινϊἢ αὐὸ ὑφ᾽ ἑαυτῶ, ἥτοι ὑπὸ δεδεῖχθαί φησι “ἃ μηδέτερον αὐτῶν ὑπό τινος ἔξωθεν ἢ ἄλλι κινη- 
τῶν αὐτῇ τιὸς κοήσε ἣ ὅλον ὑπὸ ὅλ" (ν. 28). νῦν δὲ εὐθὺς 46 θήσεοχ,, ἀλλ᾽ αὐτὼ ὑφ᾽ αὐτῶν. ἄμεινον δὲ οἶμαι λέγειν ὅτι ὃ 
ἕνα ἴκαςον προχειριζόμενος τῶν τρέπων τὰ ἑπόμενα ἄτοπα δεί- μηδὲν εἶναι πρῶτον. κινῶν ἀποδέδεικῷ, ἢ πρὸς τὴν τύτυ κατα- 
πνυσι... ἅπερ ὁ Εὔδημος διὰ τῶν αὐτῶν ὀνομάτων σαφέξερα σκευὴν παρείλητῇ τὲ ὰ ἑκάτερον αὐτῶν ἡ ἑαυὺ κινεῖν, ἵνα διὰ τύτυ 
πεποίηκεν γράφων ὅτως. .. τᾷ δὲ “ἦν ὃν" προσέθοριεν δ᾿Αριςο- ἀρχοειδέξερον ἢ πρῶτον δειχθῇ. δίπιρ!. (. 287 ὁ. 
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257» φέῷ δέ, φιοὶν ὃ ̓ μξωϑμς αὶ ἄλλη γραφὴ τοιαύτη ὑδαμῦ τῷ ᾿Αριςοτέλυς ὅσον ἐμὲ γινώσκεν ὑποθεμένυ τὰ μέρη 

20. καρ ἐκ ἀνάγκη ὸ πινόμενον κινεῖν," ἢ πρίσπα μᾶλλον αὐτῷ αὕτη κινεῖν ἄλληλα, ἀλλὰ τὴν αβ' ὑφ᾽ αὐτὸ κινεῖαχ, λέγει ἡ ὑπὸ τὸ «΄ 
ἡὶ γραφή" “ὁ Λὲ “ἔλαβον τοίνυν ἐνδέχεςχ, μὴ κινεῖν," ὑπὸ τῦ Αρι- μήποτε ὧν ἄμεινον ἀσφαλέξερον ἀκιΐειν τῷ εἰρημένα, ὅτι ἐπὼν 
ςοτέλες ῥηθέν, ἀκολυϑεῖν μᾶλλον τῷ “ὑκ ἀνάγκη ὃ κινυΐμενον κι- τῆς ὅλης ἄρα “ὃ Καὶ κινήσει ἀκίνητον ὃν “ὃ δὲ κινηθήσεῦ, ἐπιςωώσατι 
νεῖν." ἀλλ᾽ εἰ ὅτως εἴη γεγραμμένον “ὐκ ἀνάγκη “ὃ κινύμενον 5 διὼ τῷ ἐφεξῆς “ὁ εἰρημένον. ἰὰ. ἴδ. 
κινεῖν" πῶς συνάδει “ἃ ἐπαγόμενον “ὃ “εἰ μὴ ὑφ᾽ ἑαυτῦ;" εἰ μὴ ὁ αὶ Καὶ ᾿Αλέξανδρος δείξας φησὶν ὅτι “ὃ αὐτοκίνητον ἔχει δῖ 

ἄρα πρὸς ὃ κινύμενον συνταττοιτο “ἡ ὑφ᾽ ἑαυτῦ, ἀλλ᾽ ἔοικεν ὁ μέν τι κινῦν ἐκύει ἃ δὲ ὑπ’ ἐκεύν κυύμενον, διὰ τύτων δε. ἡ 
᾿Αριςοτέλης βύλεῦχ, δεῖξαι τὰ συντρέχοντα ἀλλήλοις “ὃ μήτε δ κνυσιν ἐκ τίνων ἀνάγκη συγκεῖαχ, ὃ αὐτοκίνητον, ὅτι ἐξ ἀκσήτο 
α' ἐξ ἀνάγκης κινῖῶχ, ὑπὸ τῦ β' μήτε ὁ β' ἐξ ἀνάγκης κινᾶν ὃ κα κινῶντος δέ, ἢ κινυμένυ ὑπὸ τύτυ ἐκ ἐξ ἀνάγκης δὲ κινῦντες, 
α«. ὁ ἀρχόμενος Ξ περὶ τῷ α΄ εἶπεν ὅτι ἐκ ἀνάγκη ὃ κινῶν κι- το ἐγὼ δὲ τί ταῦτα διαφέρει ἀλλήλων ἁπλῶς ὅτω λεγόμενα ὑκ 

ὩἊ προϊὼν ὃ δὲ περὶ τῦ β΄ ὅτι ἐνδέχεἢ μὴ κινεῖν. 14, ἔ. 288. ἐφιςάνω. μήποτε ἦν “ὃ πρότερον συντέμως εἰρημένον ἰξωλᾶ 
2575 ὸὴ τοτὲ ὗν Ἡταρτο ἐπιχείρημα προςέθεικε δεικνύον ὅτι ἮΝ ὁ ᾿Αριςοτέλης, διελὼν Ἀροῖν εἰς τρα τὰ κτ' κίνησιν ποῦντα 
25. ἀδύνατον ὅ ὕὅτως αὐτοκίνητόν τι εἶναι ὡς τῶν μερῶν ἄλληλα ἀντι- ἢ πέχοντα. ἐπειδὴ Ὁ δυοῖν ὄντων τύτων, τῷ τε κινῶντος ὺ τὸ 

κινύντων, διὰ ἃ συμβαίνεν αὶ τῶν μερῶν ΩΝ αὐτοκίνητον μον, ὶ ὁ κινῶν ἀκίνητον ὃν κινεῖ ἢ καυύμενον ὑπ᾽ ἄλλυ, καὶ ὁ 

ἐἶναι, ὺ συντρέχειν ἐπ᾽ αὐτῦ τὴν ἀντίφασιν. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος 15 κινύμενον ἢ ὺ αὐὴ κινῶν κινεῖ ἢ ὑδὶν κινῶν, «δύο ' ἄκρα ἴξα 
τὴν ῥῆσιν ταύτην ὅτως ἔγραψεν “ὅτι ἣν κινεῖ 2 κίνησιν κινοίη ἀν τό τε κινῶν ἀκθητιν ἐν ἡ ὁ καύύμενον β μὴ κινῶν δὲ ἕτερον, μέ 

ἐδὲν τῆς ἐννοίας διαφερέσης. ἰά. 15. σον δὲ ἀμφοῖν ὴ κοινὸν ὁ κινυίμενον Κὶ ὑπ᾽ ἄλλυ κινῶν δὲ ἕτερον" 

251): πίςις δὲ τύτυ ὅτι χωριολὶν ὃ ὃ μόριον αὐὰ αὶ αὐτοκίνητον ὃ ὼ Ὁ ᾧ ἐν "τῇ κινῶντι ἦν “ὃ κινὸν μδ' τῦ κρέα, κα ὃ ἐν τῷ κυυμδῃ 
᾿: ἕξαι, αὶ δὲ ὅλον ὀκέτι. εἰ δὲ ὅλον μὴ ὅλυ κινεῖ, ἔχον ἐν ἑαυτῷ ἣν ἃ κινιίμενον μ᾽ τῷ κινεῖν. ταῦτα ἦν τὰ τρία διασησέμσυ, 

ἢ ἐν ἢ πλείω μόρια αὐτοκίνητα, ἦν β εἰπεῖν ὅτι ἀδύνατον δέδευκἢ 10 ἡ ἐπὶ μιᾶς ἐκδβινὸς γραμμῆς, δείκνυσιν ἐν τίσι τύτων πρώτως 
ἃ ὅλον ὑφ᾽ ὁ ὅλ» ἑαυτῶ κινεῖοχ, ἵνα μὴ ὴ συνδράμη καὶ ἡ ἐντίφασις, γῦν ἐσὶ ὃ αὐτοκίνητον. ὅτι Κ' γ5 ὅλον ὁ αβγ' αὐτοκίνητόν ἐςι, δῆλον, 

δὲ ὁ τῦτο πρόκεϊ, ἀλλὰ ὁ δεῖξαι ὅτι ἀδύνατον “ὁ ὅλον αὐτοκί- εἴπερ ἔχει ἐν ἑαυτῷ τό τε κινεῖν ἑαυ ᾧ ὃ κινεῖ, ὑφ᾽ ἑαυτῦ. 
νητὸον ἢ ἣν ἢ πλείω μέρη ἔχειν ἐν ἑαυτῷ αὐτοκίνητα. εἰ ὅν ὅλον ἀλλ᾽ ἐὰν ἀφέλω, φησί, ὁ γ΄, ὃ κινύμενον ἦν μυκέτι δὲ κινῶν, ὁ 

ὑφ ὅλυ ἑαυτῶ καθ᾽ αὐὺ κινεῖ, τὰ μέρη Φ' συμβεβηκὸς ἂν λοιπὸν ὃ αβ' κινήσει ἑαυτό, εἴπερ “ὃ δὶ α΄ κινῶν ἦν ἐν αὐτῷ, ὃ δὶ 
αὐτὰ ἑαυτὰ κινοῖ" ὡς δὲ ἐν τῷ ὅλῳ κουμένῳ τὰ μέρη τὰ συνεχῆ 25 β΄ κινύμενον, ὃ δὲ Υ͂ ὰ χοήσει ἑαυτό, ὑδὲ ὅλως κινήσεῦ καϑ᾽ 
τ συμβεβνρεὸς κινεῖ ἢ, ὅτω ἡ τὰ τῦ αὐτοκινήτυ μόρια »τ᾽ ΤΟμΑ αὐὴ ὄν. ᾿ ἐδὲ ὃ βγ' κινήσει ἑαυὸ τῷ α΄ ἀφαιρεθέντος" κἂν 

βεβηκὸς ἂν εἴη ἱαυτιὰ κινῦντα" εἰ δὲ κ᾽ συμβεβηκός, ἐκ ἐξ Ρ "Ἶ ΕῚ ὺ β΄, ἀλλ ὄχ ἑαυτῷ κινεῖ, ἀλλὰ τῷ ὑπ᾽ ἄλλυ κοεδ, τὶ 
ἀναγκχης, ὦξε ἐὰν ὑποτεθὴ μὴ κινεῖν ῥαντά, ἐδὲν ἀδύνατον ὑπο- α΄. “ὃ αβ' ἄρα μόνον ἐν τὐύξοῖς αὐὺ ἀὐὲ κενῶ, ἀνάγκη ἦν ὃ 
τεθήσεῦ. ᾧ ἐγὼ Κ οἶμαι μέχρι τῦδε τὴν ἀπόδειξιν πρθαγαγεν αὐτοκίνητον συγκεῖοχ, ἔκ τε τῷ κινῦντος ἅ' ἀρενήτω ἐ δὲ ὄντος, ὃ 

ἂν ̓Αβισθτάλην, δενινύντα ὅτι ἐκ ἀνάγκη ὅτως αυτιένηξον εἶναι 3) τὸ κουμένυ Κ' μὴ ἐξ ἀνάγκης δὲ ἁινύντες, ἀλλὰ κἂν κοῆ ἢ ἄλλο 

ὃ ὅλον υὡς ἢ ἕν ἢ πλείω μόρια ἐν ἑαυτῷ αὐτοκίνητα ἔχον. εἴτε " πιϑμῶν λαμβωνμθν. ζητήσοι δὲ ἄν τις, ὡς οἶμαι, ̓ διὰ τί 

Ὁ ὑπὸ τῶν μερῶν κινοῖτο, ἐκ ἕξι ὁ ὅλον πρώτως αὐτοκίνητον, μὴ ὃ αΥ̓ μᾶλλον αὐτοκίνητον πρώτως ἀπέδειξεν, εἴπερ ΕΥ̓ 
εἴτε ὅλον ἰα ὅλυ ἑαυτῶ χρεῖ, ἐκ ἀναγκη όῤῥη ἐν ἑαυτῷ ἣ ἣν ἢ κινεῖ μόνον. ἸΒΙΙΡΙ: [.289. 

πλείω μόρια αὐτοίνηξαν, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος, εἰπὼν ὅτι ἀνάγκη “ὃ αὐτοκίνητον ἔχειν “ἃ κινῶν μὴ ὶ κινύμενονξε 

ἐὰν ὑποτεθῇ, φησί, τὸὼ Φ' συμβεβηκὸς αὐτοκίνητα μόρια μὴ ὄντα 35 δέ, ὺ ὲ κινίμενον μηδὲν δὲ κινῶν ἐξ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ὁπότερα τ 
οὐτοκίνητα,, ἀδύνατον ἃ ὑδὲν » ὑποτεθήσεῷ, ἐκέτι δέ, φησίν, ἔςαι χεν, ἐπάγει ὅτι ταῦτα ἔχει ὃ αὐτοκιτητὴν ̓ ἑπτέμενα ἤτοι ἄμφω 

δ ὅλον κινιέμενον, εἰ ὅτως ἦν αὐτοκίνητον, διότι τὰ μόρια αὐτὸ ᾿ ἀλλήλων ἢ Ἔα θάτερον." ε ἃ μ δ εἴ ᾧ ὃ κινὺν σῶμα καθ᾽ 

αὐτὰ ἐκίνει. ἀλλ᾽ εἰ ἡ ὑπόθεσις ᾧ ὅλον ὑφ᾽ ὅλν κινύίύμενον ἐλάμ.- ὑπόθεσιν, ὥσπερ ὺ ὰ κρυμενον ὑπ᾽ αὐτῶ, ἀμφότερα ἀλλήλων 

βανε ὃ ἐν ἢ πλείω μέρη αὐτοκίνητα ἔχον, ταύτης μενύσης ὃ ἀψεῦ" ἅμα Ὁ αὐτῶν ἔςαι τὰ πέρατα, Ταῦτα δέ ἐςι τὰ ὶ ἀπτ, 

ἀδύνατον ἐπὶ τῶν μερῶν χρὴ συναγαγεῖν. ἰὰ. ἔ, 288 ὁ. 40 μενα, ὧν ἅμα τὰ πέρατα ἐ ἐςνν. εἰ δὲ ὃ Α κύμενεν σῶμα πάν- 
258. ταύτην τὴν ῥῆσιν ὁ ̓ Αλέξανδρος ἔδοξέ μοι καινοπρεπῶς ἔξη- τως ἀνάγκη εἶναι, “ὃ δὲ κινῶν ἀσώματόν ἐσι ἡ ἀμέγεθες, ἐκέπ 

δι ἄχ σκοπὸν Κ᾿ ἢ) αὐτῆς εἶναί φησιν ἄλλο ἄτοπον προεναι τῷ ἄμφω ἅψε, ἀλλήλων, ἀλλὰ θατέρυ θάτερον, κα ὶ κυρίως ἐλλὰ͵ 
ὅλον αὐδ αὐὴ κινεῖν λέγοντι λόγῳ ὅτως ὡς ἑκάσυ τῶν μερῶν μεταφορικῶς" τὸ ὃ σώματος ἀπτεῦ ἃ ἀ ἀσώματον, ὡς ἐρῦ ὦ 

αὐτῷ αὐτοκίνητω ὄντος. “ὃ δὲ ἄτοπον τοιῶτον. εἰ ὅτως ἔχει, δὴ- τῷ προΐτῳ τῶν περὶ Τ'νέσεως { θ Ρ 823 α 31), ἐν οἷς φηὺ 
λον ὅτι τῶν μερῶν δεῖν ἐξ αὐτὸ " καυίμενον ἡ ἄλλο χρήσει" ὅτω 45 “ὡςε εἴ τι κινεῖ ἢ, ἐκίνητον ὄν, ἐκεῖνο ὶ ἅπτοιτο ἂν τῶ κινητῦ, ἐκεῦν 
δ ἔφαι ὃ ὅλον αὐτοκίνητον, εἰ ὁ ἄλληλα κινοίη τὰ μέρη αὐτῦ, δὲ ἐδέ- φαΐ 1) ἐνίοτε “ὃν λυπῦντα ἁπτεδχ, ἡ ἡμῶν, ἀλλ᾿ ἐκ αὐτὴ 
ὄντα αὐτοκίνητα. .. αὐὸς δέ, φινί, διὰ βραχέων θεὶς τὴν ἐπιχεί- ἐκείνυ." “ἃ 5 ἐνεργῶν ἀπτεῦχ, λέγοιτο μᾶλλον ἥπερ “ὃ σέχον. 
ρησῳ ἢ χωρὶς ἐξεργασίας ἐπαύσατο. ὕὅτω ὦ ὁ ̓ Αλέξανδρος, ταῦτα ; δὲ εἶπεν, οἶμαι, ἐνδείξαχ, βιλόμενος ὅτι συνεχῇ Κα ἐδα- 
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μῶς ἂν εἴη τό τε κινῦν ἡ ὃ κυύμενον, ἀλλ᾽ εἰ β ἄμφω. σώματα, δηλονότι αὐτοκίνητον λέγε, ὡς πᾶν αὐὴ ἑαυὺ κινῦν. ϑ περὶ. 
ἁπτόμενα ἂν ἀλλήλων εἴη κυρίως, εἰ δὲ ὃ σῶμα ἃ δὲ ἀσώ- [,289 ὁ. 

ματον, ἅπτει, ἂν λέγοιτο μεταψοροιῶς ὺ κινῶν τὸ κού μέν ἐν τισὶ δὲ ἀντιγράφοις μα ὃ “κινεῖ δὲ “ὦ β' μένον" πρ- Βὼ 
ἐσώματον ὃ ὃν σώματος. ἐγὼ καὶ ἦν τὴν γραφὴν ὕτως εὗρον. “κ᾽ σκειῦ “ὃ δὲ Υ ὑπὸ τῷ β΄ ὑκέτι" ἀδύνατον γάρ." ἐκ οἶδε δὲ τὴν 
ἢ κιωνυίμενον Κὶ μηδὲν δὲ κινῦν ἐξ ἀνάγκης, ἁπτόμενα δὲ ἥτοι 5 προολήκην ταύτην ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὠδὲ τὰ πλείω, ὡς ἔοικε, δέοι 

ἄμφω ἀλλῴων καὶ ἢ θατέρν θάτερον." ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος “ὃ ἐξ τιγραφων. εἰ δὲ ἐξ ἀρχαίων Ὑεγραμμέγον εἴη, λέγοι ἂν ὅτι καὶ 
ἐνώγκης τοῖς ἐφεξῆς προςίθησι γράφων ὕτως “ἁπτόμενα ἐξ πρώτη σύξασις τὸ αὐτοιινήτυ ἐκ κοῦντός ἐςιν ἀ ἐκνήτυ ἢ κινυν 

ἀνάγκης ἤτοι ἄμφω ἀλλήλων ἢ θατέρω θάτερον." ὦ δύραϑ Κα Ψ μέώυ, ἣ κινεῖν μέν ποτε ἢ αὐὸ κινόμενον πέφυκεν, μέντοι ἐξ 

ἑκάτερον οἰκείαν τοῖς προκειμένοις ἀποσωζ εἰν ἔννοιαν, οἰκειότερον ἀνάγκης κινεῖν. ἰὰ, ἴδ. . 

δὲ οἶμαι “ὦ “ἐξ ἀνάγκης" τῷ “μηδὲν κινῶν" προσάπτειν, διότι “ὃ 10 ταύτῃ δὲ τὴ ἐπιχειρήσει ᾧ ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ (7 1) »ψ 2582 
ἐν τῷ αὐτοκινήτῳ κουήμενον, εἷον “ὁ σῶμα ἐν τῷ ζῴῳ, κινῶν ὺ τὴν ἀρχὴν ἐχρήσατο, βιλόμενες δεῖξαι ὅτι “ὁ αὐτοκίνητον ὑπό 
αὐὺὴ πολλάκις φαίνεῦ, αὶ μότοι ἐξ ἀνάγκης κινῶν. εἰ τοίνυν μὴ, τινος κεῖ, .. πῶς ὗν, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος ς αὐὺς ἐνιφείμενος 

προςεθείη ὁ ὸ “ἐξ ἀνάγκης" τῷ κούμενον ἃ ̓ μηδὲν δὲ κινῶν, κα πρὸς “ὃν ἀπὸ τῷ μέρυς τῷ αὐὸ ρῦντος ἢ ὅλον ὕτως αὐτοκίνητον 
σημαίνῃ ὸ μὰ ἐξ ἀνάγκης πιρέν, νομιο)ήσεῃ ὃ ἃ κινύίμενον ἐν τῷ λέγοντα, ἐκ ἔφη ἃ ὅλον ἔσει, πρώτως αὐτοκύητον ἀλλὰ ἃ μέ: 
αὐτοκσήτῳ ὑπὸ τὸ ἀκινήτυ αἰτίων μηδὶν ὅλως μηδαμῶς κινεῖν. 15 ρος εὐτῦι ὃ ὺ ἐφαιρεθὲν αὐτοκίνητον μένει; ἢ λύει τὺ ἐπορίαν 
ὅπερ ἐκ ἵςν ἀληθές" προσεχὴς ὃ ὃν τῷ πρώτως κινῦντι δέχεταί καλῶς, ὅτι ὁ ὅτω λέγων ὃ μέρος ἐν τῷ ὅλῳ αὐτοκίνητον, ὡς 
τα ᾧ αὐὴ κινητικὴν ὑπ᾽ αὐτῷ δύναμιν, ὡς εἴρη πρότερον. ἐνεργείᾳ ἑαυὴ κινῶν ἤδη ὑπετίθετο... ἃ ἄλλως δὲ τύτῳ ἐπέ- 
ἰὰ. ἴ». βαλεν ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι κἂν διαιρεὺν ἦ “ὁ κινιύμενων, ἐκ ἤδη ᾧ 

25. τὸ τῷ αὐτοκινήτυ μόρια ἅπτον ἀλλήλων, εἴπερ ἀμφότερα υὡς κινυύΐμενον διαιρετόν ἐςιν... τύτυ μώτοι, φηὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, 
2. σώματα εἶπεν" ὅσον γδ ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅπω δῆλον εἰ σῶμα ἡ 20 λεγομώυ δεῖ ζητεῖν πῶς δυνατὴ ἡ ὑπόθεσις ἡὶ ἐν τῷ πρώτως 

ψυχὴ ἢ ἀσώματον. εἰ δ σῶμα ἡ ψυχή, ἀνάγκη ᾧ αὐτὴν αὐτοκινήτῳ μέρος τι ὑποτιθεμένη ἠρεμῶν. 1, 18. 
ἅπτεςχ τῷ σώματος, ὡς “ὁ σῶμα αὐτῆς" εἰ δὲ μὲὴ εἴη σῶμα, ἐπεὶ περὶ τῷ αὐτοκινήτυ τοῖς λόγοις ὁ ̓ Αριςοτέλης διαφέ- 258) 

αὐτὴ ὶ ἁψεῦ τὸ σώματος, “ὁ δὲ σῶμα αὐτῆς ὑκέτι. διὸ εἶπε ρεὸχ, πρὸς Πλάτωνα δοκεῖ͵ καλῶς ἂν ἔχοι ἡ ταύτην ἰδεῖν τὴν 

“βατέρυ θάτερον." ὁ δ τῷ τὰ πέρατα συμβάλλειν, ἀλλὰ τῷ διαφοράν... ὁ Πλάτων πρώτως Κ' ᾧ κυρίως αὐτοκίνητον εἶναι 
πάκχειν τι εἰς τὴν ὁσίαν ὑπὸ τὸ ἀσωμάτυ “ὃ σῶμα, ὡς ἐπὶ λοι- 25 τὴν ψυχὴν βυλεῦ πᾶσαν, ἣ ὡς τοῖς ἀκριβεςέροις τῶν ἐξηγητῶν 
δορίας ἡ λύπης" λέγομεν ἡ) ἥψατό μὺ ἡ λοιδορία ὶ ἡ λύπη, δοκεῖ, τὴν λογικήν, διὰ δὲ ταύτην ὃ ζῷον αὐτοκίνητον γίγνεὼ, 

᾿ ἐκ ἐγὼ τῆς λύπης ἢ τῆς λοιδορίας. ζωϑῇ γῶν ὑπὸ τῆς ψυ- ἴχνος αὐτοκινησίας μεταλαμβάνον... ὃ μέντοι ᾿Αριςοτέλης μό- 

χῆς “ὁ σῶμα  γίνεῦ ζῶν ἡ αἰϑητιιόν, παῖχον εἰς τὴν ὠσίαν ὑπ᾿ νας τὰς φυσικὰς μεταβολὰς κινήσεις ὠξιῶν καλεῖν, τὴν ψυχὴν 
αὐτῆς. καὶ μόνοι ψυχὴ εἰς τὴν ὑσίαν ἐδὲν πάχει ὑπ᾽ αὐτῶ, εἰ. ἐνεργεῖν ἀλλ᾽ ὑχὶ κινεἴαχ, νομίζει. ᾧ δῆλός ἐςιν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς 
μή τι ὑπὸ τὸ πνεύματος" εἶδος ἢ) ὅσα τῷ πνεύματος συμφϑεί- 30 περὶ Ψυχῆς (1 3) τὰς φυσυιὰς κινήσεις τῆς ψυχῆς ἀποφάσκων. ... 

με αὐτῷ. εοά. Ἀερ. 1853. ταύτας δὲ ὦ ὁ Πλάτων ὠποφάσκει τῆς ψυχῆς, ἐν ταῖς ἐννέα κι- 

2484 ἡ ἐν ἀρχῇ τῆς ὅλης ταύτης ῥήσεως λέξις ἡ ἡ λέγυσα “εἰ αὶ ἦν νήσεσι ταῖς πρὸ τῆς ψυχῆς αὐτὰς ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων 
24. συνεχές ἐξι ὃ κοῦν, ὃ καὶ Ὁ κινιίμενον ἡ τὰ ἑξῆς ἀκαταλλη- (ρ. 894) καταριθμώμενος. .. ὡςε καὶ περὶ πρῶγμα νῦν ἀλλὰ 

λότερον ἔχειν δοκεῖ τῷ ̓ Αλεξανδρῳ" ὡς 75 ἀνταποδώσων, φησί, περὶ ὄνομα τοῖς φιλοσόφοις ἐςὶν ἡ διαφορά, ὥσπερ ᾧ ἐν τοῖς 

ἃ “εἰ δὲ μὴ συνεχές, ὕτως εἶπεν, ὀδὲν δὲ Ἡἰντβηρδδω σε: μή35 πλείοσι τῶν ἄλλων. ἰά. 18. 

ποτε ὦν, φησί, ὦ λεγόμενον τοιῶτόν ἐςιν" εἰ ἃ ἦν συνεχές ἐσι ὸ δείξας ὅτι ὃ πρώτως κινῶν καθ᾽ ἑκάςην κίνησιν ἀνέ ἐσι, 255) 
κινῶν, ἔτι ἄδηλον" ἐπεὶ μέντοι “ὃ κινύίμενον “ὁ ἐν τῷ αὐτοκινήτῳ γῦν δείκνυσιν ὅτι “ὃ πρωότως κινῶν ἢ ἀΐδιον εἶναι χρή, ὥςε ἢ τῆς ἊΣ 
συνεχές ἐςι, δηλονότι ἃ πᾶν ἃ ἐκ τῷ κοῦντος ὼ τὸ κινυμένυ, Τλδύτης μεταβολῆς τῆς ὡς γενέσεως κα ὼ φθορᾶς ἀνεπίδεκτον εἶναι. 

ὅπερ ἐςὶ “ὃ αὐτοκίνητον, αὐὸ ἑαυὺ κινᾶῖ, ὕτω Κα ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος. ὶ ὁ Ἃ πρῶτον ἐπιχείρημα κοινόν τε ἐπὶ κινήσεως ἁπλῶς κα θ᾽ σύν- 

»μί ποτε δὲ ὡς ἐπὶ γραμμῶν ποιησάμενος τὴν ἀπίδειξν, ἐξ ὑπο- 40 τόμον ἢ σαφές ἐςιν... “ὁ κα ἕκατον τῶν ἀκινήτων Κ᾿ κινύντων 
θέσεως ὸ ὸ κινῦν συνεχὲς λαμβάνει. δηλοῖ δὲ ἡὶ ἡ ἐπαγομένη δὲ ἀϊδιόν φησιν ἐἶναι ὠδὲν πρὸς “ἦν παρόντα λόγον. ἀ 5 τῦτο 
ἀπορία, ἣ συνεχὶς ὑπέθετο ἢ ὃ κινῦν, λέγυσα “ἀπορίαν δὲ ἔχει, ζητεῖ ἢ νῦν, εἰ αἱ γνχαὶ πάτο ἀθανατοί εἰσιν (αὐ γάρ εἰσιν αἱ 
ἐὰν ἀφέλῃ τις ἢ τῆς α΄, εἰ συνεχὶς “ὃ κινῦν ἀκίνητον δέ᾽ Ο. 27). ἐν τὰς αὐτοκινήτοις ἀκίνητοι (ὦ κινῦσαι δέ)" ἄλλης ὃ πραγμα- 
3υλεἢ ὅ ὧν διὰ τῷ νῦν λεγομέν ὃν τρόπον δεῖξαι τῆς τὸ αὐτοκι- τείας ἡ πὶ τῆς ψυχῆς σκέψις. υἱὲ πάσης δὲ ἐκὺς μεταβολῆς 
τυ χνήσεως, προειπὼν ὅτι ἐκ κινῦντος ἀκνήτω σύγκειδ, ᾧ ἐκ 45 εἶπε νῦν, ὸ Π πάσης κινήσεως, ἵνα ὺ τὴν γένεσιν ἡ τὴν φθορὰν 
κνυμένυ Κὶ μὴ ἐξ ἀνάγκης δὲ κινῶντος. ἡ τῦτο πάλιν αὐὸ βε- περιλάβῃ. ἡ ν᾿ συμβεβηκὸς δὲ Ε πρώτως κινῶν ἀκίνητόν » φησιν" 
βωόμεος, λέγει ὅ ὅτι τῷ κὶ ̓παυμέυ: ἐξ ἀνάγκης συνεχῶς ὄντος, ἢ ταύτῃ 2) διαφέρει τῶν ἐν τοῖς αὐτοκινήτοις ἀκινήτων ἐκ κινιΐν- ὁ 
ὡς δέδεικἢ πρότερον, τῷ δὲ κινῶντος ὑποτιθεμών συνεχῦς, των δέ, ὅτι ἐκεῖνα καθ᾿ αὑτὰ Κα ἀκίνητα κ᾿ συμβεβηκὸς δὲ κινύ- 
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μια, τῷ τὰ σώματα ἐν οἷς σι κνέρ, ἃ δὲ πρώτως κινῶν ἅτε ἐπήγαγε δῆλον εἶναι ὅτι ἴςι τι ἀΐδιον αἴτιον τῆς ἀϊδίν μεταβιλῆρ, 
πάντη χωριςὸν σωμάτων ὑπάρχον, ὁ μόνον τῆς καθ᾽ αὐὸ μετα- εἶτα προςίθησιν ὅτι τῦτο Ἀ “ὁ ἀΐδιον αἴτιον τύτοις τοῖς ἐκ ἀϊδίας 
βολῆς. ὑπερανέχει, ἀλλὰ ἡ τῆς Ψ' συμβεβηκός. ἰά. . 291. ὑποκειμένοις κινητικοῖς αἴτιον τὰ εἶναί τε ἢ κινεῖν, ὶ τεῖς αὐτοκι» 

ὅτι ἔςι τι ὃ πρώτως κινῶν αὶ μόνον ἀκίνητον ἀλλὰ ἢ ἀϊδιόν νήτοις, ἐν οἷς τὰ τοιαῦτα κινητικαί, ἐκεῖνο αἴτιον τῷ εἶναι, ταῦτα 

ἐςι, δείκνυσι πάλιν ὑποθέμενος ὅτι ἔςιν ἐν τοῖς ὄσιν ἀΐδιος κίνη- 5 δὲ τὰ αὐτοκίνητα τοῖς ἄλλοις αἴτια τῆς κινήσεως ἐςι, τοῖς κον- 
σις ἢ μεταβολή, ᾧὶ ὅτι δεῖ τῶν ἀεὶ μεταβαλλομένων προὔπαρχειν μένοις μέν, ἐκ ἀεὶ δὲ ἕτερα κινῶσιν, εἴγε ἀρχὴ ἢ πρῶτον τῶν κ»- 
ἃ ἀμετάβλητον τῆς μεταβολῆς αἴτιον. ἐνςάσεως δὲ ὥσης τῆς νύντων τε ἢ κιννμένων ἐςὶ “ὃ αὐτοκίνητον, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον 

λεγύσης ὅτι αἱ ἐν τοῖς αὐτοκινήτοις ἀρχαὶ τῆς κινήσεως, τυτέξιν ἴωμεν, πρὸ πανὸὺς ἑτεροκινήτυ ἑτεροκίνητον τιθέντες. δυναῦ δὲ 

αἱ ἐν τοῖς ζῴοις ψυχαί, κἂν μὲὴ ἀϊϑιοι ὦσιν, ἀρκῶσιν εἰς ἀρχῆς τῶτο Κα τύτοις λέγειν “ὃ ἀΐδιον κινητικὸν τοῖς ἀεὶ ᾧὶ συνεχῶς κυν- 
κινήσεως λόγον ἀκίνητοι ὅσαι (ἡ 78 διὰ γενέσεως ἢ φθορᾶς ἢ 10 μένοις, τυτέςι τοῖς κυκλοφορητικοῖς, ταῦτα δὲ τεῖς γινομένοις ἢ 
ὅλως μεταβιλῆς ποτὲ Κα εἰσὶ ποτὰ δὲ ὑκ εἰσίν" εἰ Κὶ ἡ) διὰ Μμετα- φθειρομένοις εἴτα τῆς τε κρήσεως ἡ τῆς γενέσεως. ἄμεινον δὲ 
βολῆς ἢ κινήσεως αὐταῖς συνέβαινε τυτ; πρεηχανν ἦν προῦπαρ- ἴσως τὸ “ᾧ τῦτο αὶ β τύτοις" περὶ τῶν ἐν τοῖς αὐτοκινήτοις κητῶν 

χειν αὐτῶν ὃ κινῶν, ἐπειδὴ δὲ ὁ διὰ κινήσεως ἢ ὅλως μεταβολῆς, ἀκώειν, ἐπειδὴ περὶ τώτων προσεχῶς ὁ λόγος ἦι ». ἰά. [. 292. 
διὰ “ἃ ἀμερεῖς εἶναι αὐτάρκεις ὁ ἂν εἶεν εἰς ἀρχῆς λόγον, ὺ αὶ χρεία εὐλογωτερόν φησιν ἣν μᾶλχων εἶναι “ἃ πρώτως κινῶν αἴτιον ὅδ 

τῆς ἀἰδίν ἀρχῆρ) -- ταύτην ὗν τὴν ἔτ ευ ἘΡΟΣ ἐν ἀρχὴ λύει, 15 πολλά. ὃ Ὁ) ἀγαϑὺν πολυκοιρανίη, δ ὅπερ αὐὺς ἐν τὴ Μετὰ αὐμή 

συγχωρήσας ἅ Αὶ ἐνδέχευλαί τι δαὶ τὸ ποτε ἢ μὴ εἶναι ἄνευ γενέσεως σικὰ (Δ «τὶν περὶ τύτυ κἀς Ὁμηρικῶς ἀνεφθέγξατο. τὸ 
ὃ φθορᾶς, τάχα δὲ ὑκ ἐνδέχενν, ἀλλὰ ἡ ἀναγκαῖον εἶναι, εἴ τ κ᾽ τῶτον ὃν λέγον ἐν τῷ πρώτῳ τῆσδε τὴς πραγματείας ( ὸ 

ΜῊΝ ἑτὶ αὶ ἴεν ἑτὲ δὲ μὴ ἔςιν, ἄνευ τῦ ἈΈΒΟ μα ὁτὶ τῶν ἄπειρα τὰ ςοιχεῖα ὑποδεμέων Δημοκρίτυ τε εὸ ̓Αναξαγόρι 

εἶναι ὁτὶ δὲ μὴ εἶναι. ἐνδεχέλγω ὦ ὅν, φησί͵ ἢ τὸν ἀρχῶν τῷ κι- προέκρινεν Ἐμπεδοκλέα πηνράσμδα εἰπόντα, ἢ πάντα ἀποδ- 

ῶχ τινὰς ἄνευ κννήσεως ὼ μεταβολῆς ὁτὶ αὶ Ἂ εἶναι ὁτὲ δὲ μὴ 20 δόντα ὅσα ἐκεῖνοι διὰ τῶν ὁπερῶν ἀποδεδώκασι. ἰὰ. ἴδ. 
εἶναι, ὁ μέντοι πάσας δυναὸν τὰς ἀρχὰς ὁτὲ δ᾿ εἶναι ὁτὲ δὲ μὴ δείξας ὅ ὅτι ἔςι τι ὃ πρώτως κιγῶν ἀΐδιον καθ᾽ ἴχαςον τῶν25: 

εἶναι. ἰὰ. (. 291 ὁ. συνιχῶς αὶ ἀϊδίως που μέρ, κα ᾧὶ ὅτι εὔλογον ἂν τῦτο νομίζεσ, ὃ 
2338: δὲ δ ἐκεῖνο ἔςιν εἰπεῖν, ὅτι τῶν φθειρομένων τύτων ἀρχῶν αὐὸ αὶ δι᾽ ἑτέρας ἐπιχειρήσεως τῆς διὰ τριῶν ἣ διὰ πλειόνων Γ 
26. 

255) 
31. ἡ 

ἀὲ τῆς ἐφεξὴς γίνε ἡ προλαβῶσα. ἡμεῖς Κα γ τὴν πρώτην “ὃν ὑποθετικὸν τρόπον συναγομένης δείινυσιν ὕὅτως. 1ἀ. ἴδ. 
αἰτίαν ἐπιζητῶμεν ἡ τὴν ὄντως ἀρχήν" αἱ δὲ ἐξ ἀλλήλων ἄπειροι 25 ἐνδέδεικ ἢ ὅτι ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι κίνησιν" ἐκ ἐνδέχεταί ποτε 
ὁ ὑχ ἅμα. ᾧ τί μᾶλλον ἥδε ἤπερ ἥδε; ὅλως δὲ τῷ μὴ διαλεί- μὴ εἶναι. εἰ δὲ τῦτο, ἐνάγκη ἐἶναι συνεχὴ ἢ ἀΐδιον" μηδεμιᾶς 
πειν τὰς ἐξ ἀλλήλων γενέσεις τὴν μὴ διαλείπυσαν ἀρχὴν θετέον. η5 ὅσης ἀϊδιν ἐνδέχεἢ τὰς μερικὰς Φόκρτα πάσας φθαρῆναι κ 

αἱ δὲ φθαρταὶ ἀρχαί, εἴπερ εἶεν φθαρταί τινες ἐν τᾶς ζῴοις ἀρχαί, διαλιπεῖν ἐν μέσῳ" ὅτω δ᾽ ἂν ἐφεξὴς ἦσαν, συνεχεῖς δ᾽ ἡ. 
τοῖς ζῴοις δή πυ συνδιαφθείρονῆ.. ἄλλη τοίνυν αἰτία παρ᾽ ἑκάςην ἀϊδίν δὲ ὅσης τῆς κινήσεως συνεχὴ εἶναι αὐτὴν ἀνάγκη. ἐἰ δὶ 

τύτων ἐςίν, ὅταν ᾧ τύτων ἑκάςη γενητική τινος τῶν ἐφεξῆς. συνεχής, δῆλον ὅτι ὺ μία" μία γάρ ἐςιν, ὡς ἄνω εἴρη. μιᾶς δὲ 

ὅλως δὲ εἴπερ ἀποδέδεικῷ διὰ τῶν ἕμπρουνεν ἱκανῶς ὅτι ἀνάγκη ὅσης τῆς συνεχῦς ᾧ ἀϊδίν χωήσεως, ἐνάγκη καὶ ᾧ Ὁ κινητικὸν αὐταῖς 
κίνησιν ἀϊδιον εἶναι ἢ συνεχῆ (ὧν ἐφεξῆς ὅ ὅτε συνεχὴς ὃ ὅτε ἀΐδιον), ἕν εἶναι ᾧ ἀΐδιον" μία γάρ ἐςι κίνησις, ὡς ἄνω ἐρηῦ, ἡ δ ̓  

ἀνάγκη ἡ “ὃ ταύτης αἴτιον τῆς κινήσεως ἀϊδιον εἶναι ᾧ ἕν. εἰ ἰ ὑπέκειμῖλῃ ὑπὸ τὸ αὐτῷ κινητοιῶ ὙΜΜΗ συνεχής" εἰ ἐδ᾽ὲ ἥ 

ἄλλο νῦν ὺ ἄλλο πάλιν, ὀκέτι συνεχὴς ἡ κίνησις, ἀλλ᾽ ἐφεξῆς. αὐὸὺ ὑπ ᾿ἄλλυ καὶ ὁ ἄλλυ, ἢ ἢ διάφορα ὑ ὑπὸ τῷ αὐτῷ χυηθὴῆ, ἐλώφ 

ἐκ δὲ δὴ τύτων πιςεύσειεν ἄν τις εἶναί τι πρῶτον ἀϊδιον ἡ ἀκίνη- 35 συνεχὴς ἀ ἀλλ᾽ ἐφεξῆς. ὥσε ὕτως ἣν “ὁ ἀϊδίως κινὸν αὶ ἀκίνητον, 

τον. ὙΠεπιίοι. (. 61. ἐπεὶ ἐδὲ κίνησις ἀΐδιος ἂν ἦν, εἴγε “ἃ αἴτιον τῆς κινήσεως ἐκινεῖτο. 

δυναὺν δὲ ομαὶ ὺ ὅτως ἐκ τῶν οἰ οί συλλογίσαιχ, ῬΆΠοΡ. ἴῃ οοά. Οκἴοδθοη. 82. 
ὅτι ὅτε ἣν τῶν μὴ ἀϊδίων ὅτε πάντα αἴτια τῆς συνεχῶς ὺ ἀϊδίν ἐν τὴ τῶν κινύντων ν διαδοχὴ γίνεταί τις ςάσις" δεῖ ὃ ἘΞ 
κινήσεως ἐςιν. λαβὼν δ δ ὅτι “ὃ ὕτως ἔχειν, τοτέσι ἃ αἴτιον Κι παύσας, ἃ δὲ ἄρξας" ὅτω δὲ ἡ διεχας διασπᾶῦ... ἔδειξε 
εἶναι συνεχῶς Κ, ἀϊδία κινήσεως, ἀΐδιον ἐξ ἀνοίγκης ἐςίν, ἢ ὡς ὁ 40 δὲ πρότερον ὅτι ὑδὲ πάντα ἅμα. δῆλον ὅν ἡ ἐκ τῶν νῦν εἰρημέ- 
᾿Αλέξανδρος ἢ ὁ Θεμίςιος γράφυσιν “ἀΐδιον ἃ ἐξ ἀνάγκης" (ὺἠ νων ὅτι ὃ ἑκάςης συνεχῦς κινήσεως ἀΐδιον κινητικὸν αἴτιον ἣν ἐἶναι 
δ ἀνάγκη “ὃ αἴτιον τὸ ἀϊδίν ἀεὶ εἶναι), ταύτη τὴ καταφατριῇ βύλεδ. ὅτω δὲ ᾧ ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσυιὰ (Δ. 8) ἐκ τῶν συν- 
προτάσει προςίθησιν ἀπεψαυθον πρέτασιν τὴ λέγυσαν ὃ ἣν ἔκα- χῶς τ ψεηνόμα κυκλοφορητυκῶν σωμάτων “ὃν ἀριθμὸν τῶν ἀκοή. 
ζον γενηὸν καὶ ὃ φθαρὲν ἢ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐκ ἔςιν ἴδιον, ἐξ ὧν των Κ' πρώτως δὲ κινύντων αἰτίων ἐπεχείρησεν εὑρέ. ἀπορήσει 
συνάγειν, ὅ ὅτι ὃ ἣν ὃ γινηὸν ἡ ὺ φθαρὸν καὶ ἢ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐκ 45 δὲ ἄν τις εἰκότως, ὡς οἶμαι, πῶς τῷ ῦ ἐν ἀρχῇ δειχθέντι, ὅτι ἀνάγιη 
ἧςιν αἴτια τῆς συνεχῶς ὃ ἀϊδίυ κινήσεως. ϑἰπιρί. (.291 ὁ. ἀεὶ κίνησιν εἶναι, ἔπεῦ ὃ συνεχῆ εἶναι" ὃ Ρ ἀεί φησι συνεχές, ὃ 

2492 δείξας ὅν ὅτι ὅτε ἣν ἕκαςον ὅτε πάντα τὼ γενητὰ ἢ φθαρτὰ δὲ ἐφεξῆς ὑ Π συνεχές. καίτοι ἐχ ὡς συνεχὴς ὠἐλλ᾽ ὡς ἐφεξῆρὰ 

3. γῆς κινήσεως αἴτια δύγαἢ τῆς ἀϊδίν κινήσεως αἴτια εἶναι, εἰκότως ὅσα κίνησις ἐν τοῖς φθάσασι. λόγοις ἐδείχθη, εἴσερ ἀεὶ πρὸ τῆς 

} 
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πρώτης ὑποτιθεμένης μεταβολῆς ἄλλην ἔδειξε προτέραν ἡ μα' τὴν ςροφὴς αἴτια γινόμενα τῆς χΦ' τόπον τῶν αὐτοκινήτων κινήσεως 
τελευταίαν ἄλλην ὑςέραν. αἱ δὲ τοιαῦῇ κινήσεις ἐφεξῆς εἰσὶν τὴν πρώτην ἀρχὴν ἔχει. ἐπεὶ τοίνυν ᾧὶ τύτοις ἔξωθεν ἡ ἀρχὴ τῆς 
ἐλλ᾽ αὶ συνεχεῖς. «. ἑνητέον ἴσως ὅτι ἐν ἀρχῇ ἃ ἐδείχθη ὅτι ἀεί κινήσεως, διὰ τῦτο ὦ συνεχῶς αὐτὰ κινεῖ, εἰ ὧν ἐν τῷ ἠρεμεῖν 

ἐςι λένησες χήσεως ἐφεξῆς" τῦτο ἢ ἐναργὴς ἦι » ἐν τοῖς προσεχέ- τὰ αὐτονίνητα ἔξωθέν ἐςι “ὁ κινῦν αὐτὰς ἡ ὁ παντελῶς ἠρεμεῖν" 

σὶν ἡμῖν τοῖς ὑπὸ σελήνην ὑπάρχον, ἐν οἷς πρὸ ὃ πάσης κιρήσεως 5 ὑκ ἦρα αὶ παντελῶς ἂν τοῖς ζώοις γίνε κίνησις. “ἐν πᾶσι δὲ τύ- 

ἄλλην ἀνάγκη προὔπαάρχειν ἢ μ' πᾶσαν ἄλλην μεθυπάρχειν. τοις." ῬΒίορ. ἴῃ οοἀ, Οἰἰο". 832. ᾿ 
ἐλήφθη δὲ λοιπὸν ἐξ ὑποθέσεως, ὅτι πρὸ τῆς ἐφεξῆς ἀεὶ ἔςιν ἡ ἐφεξῆς δείκνυσιν ὅτι ἐδὲ ἀκίνητον κυρίως ἰξὶ ἡ ὁ ἐν τοῖς αὐγο- 2592 

συνεχὴς ἀεί, ἡ τῷ ἀνεχλείπτυ τῆς ἐφεξῆς αἰτία. ὃ ἦν εἰρημένον κινήτοις κινῶν... μοχλείᾳ δὲ ἀπείκασε τὴ ὑπὸ τῆς ψυχῆς τὸ ω 
ἐνταῦθα “εἰ δὲ ἀεί, ἀνάγκη συνεχὴ εἶναι" “ὃ ἡ ἀεὶ συνεχές, ὃ δὲ σωματος Ὑνομένην ἐ ἐν τοῖς ζῴοις κίνησιν, ἢ ὡς ὃ τῆς γυχῆς ἔξω- 

ἐφεξῆς ἐὶ συνεχές" δηλοῖ ὅτι ὃ ἐφεξῆς καθ᾽ ὃ ἐφεξῆς ὑκ ἔςι 0 θεν ἐχύσης τὺ αἰτίαν τῷ κινεῖν ἃ σῶμα, ὡς ἡ οἱ μοχλοὶ ὄργανα 

συνεχές, ἐδὲ “ἡ ἀεὶ ἐξ ἀνάγκης ἔχει. .. ὅτι δ ἐξ ὑποθέσεως ὄντες τῶν πρώτως κύντων, ἣ τῷ τὺς μοχμιὺς προσκειμένως ἀεὶ 

ἐλήφθη ὃ ἀνεκλείπτυ δειχθείσης τῆς ἐφεξῆς κινήσεως εἶναι συνεχὴ κινεῖν τὰ ἀπωβύμενα καὶ ὶὶ ὁ χωριζομέυς, ὅτω δὲ ἢ τὴ γνχὺ 
κίνησιν, δηλοῖ προελθὼν αὐτός, ἐν οἷς φησὶν “ἅμα δὲ ἡ “ὃ νῦν  συνῶσαν ἀεὶ τῷ σώματι κινεῖν αὐτό. ἡ μᾶλλον διὰ “ὃ βίαιον ἢ 
πρότερον ὑποτεθέν, ὅτι ἐνδέχεταί τινα κίνησιν εἶναι συνεχὴ ᾧ ἀΐδιον, μὴ κθ' φύσιν εἶναι τῷ σώματι τὴν τοιαύτην κίνησιν. δ πυρὶ. 
φανερὸν ἔξαι τὴ αὐτὴ μεθόδῳ" (φ. 261 α 28). κα δείκνυσιν ὅτι (5 ἢ, 298 ὃ. | 
μόνη τῶν ἄλλων κινήσεων ἡ κυκλοφορία τοιαύτη ἐςίν. δ πιρὶ. ἦν καὶ » δοκεῖ μόνην κίνησιν ὑφ᾽ ἑαυτῶν κινεῖν, λέγω 
.292 ὁ. , δὲ τὴν Τ' τόπον, ἢ ταύτης “ὃ ἐνδόσιμον ἔξωθεν, ὥσπερ ὅταν τῆς 

259 μία γάρ ἐς: κίνησις, ὡς ὃ πρόϑεν εἶ; ὅς » ἑαυτὼ κινεῖ τὰ ᾿τροφῆς διακριθείσης ἐγείρων! ὅθεν ἐδὲ συνεχῶς οἷά τε κινεῖιχ, 

ς ζῴα, καὶ κῷ' τόπον μεταβατική, ὶ ὑδὲ ταύτῳ κυρίως ὼ πώτῃ ἐξ ταύτην τὴν κίνησιν" ὁ 2) ὕπνος διὰ τὴν τροφὴν ἀναγκαῖος, κα- 

ἑαυτῶν κινεῖ καὶ ὃ ἐν αὐτοῖς ἧ πρώτη τῆς τοιαύτης χρήσεως Ὁ θεύδοντα δὲ ἠρεμεῖ τε ζῷα καὶ αὶ 60 ὑφ᾽ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἕπερον 

ἀρχή, ἀλλὰ χρῷ μέ τοας χρήσεις ἄλλας ψυσθῶς ὶ ἐκ ἐξ αἴτιόν ἐςι τὸ ποτὶ ἢ ἅ ἠρεμεῖν τὰ ζῷα ποτὶ δὲ κινεῖν, ὃ ὃ κινυῖ- 
ἐκυτῶν, ὡς τὰ κϑ' αὔξησιν ὼὺ μείωσον ὃ τὴν κ΄ ἀναπνοὴν ἡ μενον Τὶ ἀεί, ἐχ ὁ ὁμοίως δὲ ἀεὶ πρὸς αὐτὰ ἔχον, ἐδ᾽ ὁ ὁμοίως αὐτὰ 
ὕπνον ἡ ἐγρήγορσιν. ὧν κινήσεων ὑκ αὐὸ αὐτῷ αἴτιον τελέως “ὃ ππρρθ δέ δῆλον τοίνυν ἐξ αὐτῶν τῶν εἰρημένων ὡς εἶναί τι δεῖ 

ζῷον, ἀλλὰ ὁ κυκλοφορητυκὸν σῶμα; ᾧ τῆς  ἀναπνοὴς “ὃ περιέ- ἔλυτν κινῦν ἀκίνητον, εἰ μέλλει, καθάπερ εἴπομεν, ἔσεοχ, ἄπαυ- 
χον, ἀήρ, αὐξήσεως δὲ ἢ ὕπνυ ἢ ἐγρηγόρσεως ἡ τροφὴ αἰτία. 25 φός τις ἡ ἀθάνατος κίνησις, ᾧὶ διατελέσειν “ὃ πᾶν αὐὸ ἐν αὐτῷ 
1. ἴ. 298. κεπήμενον. Τβειίεὶ. ἢ. 61. 

259) ἄλλο δὰ λέγει ἃ κυκλοφορητικὸν σῶμα" τῦτο γάρ ἐςι ὃ τὰ ᾿ὰ ὃ κύχλῳ κινύμενον ἐν ταὐτῷ μένον κινεῖ, ὁ ὅτως Αν28» 
.- ἔζων προσπίπτοντα κινὴν ὺ μεταβάλλον ν τῇ ἰαυτὸ συνεχεῖ κι΄ μόνως, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, δύναιτο μηδὰ Ψ' συμβεβηρὸς: κι- 
ἡγε πρὸς ἕκαςον, τυτέςιν οἰκείως ἑκάςῳ τῶν ὑπὸ σελήνην αὐτο- νἶν, ὸ κινῶν, εἰ ὁ κούμενεν ὑπ᾽ αὐτῷ ἐν ταὐτῷ μένον κινοῖτο. 
»“ήτων. κινεῖ δὲ τὰ προσπίπτοντα ἔξωθεν τὰς φυσικὰς κινήσεις, 30 εἰ 5 ὁ β ὅλον ἐςὶν ἐν ᾧ “ὃ τοιῶτο κινητικόν, τῶτο δὲ ἐν τῷ αὐτῷ 

οἷον τὰς κατ᾽ ἀλλοίωσιν. ἰὰ, ἴ, 293 ὁ. μδὰ ( μόρια Ῥ τῷ κύκλῳ καυμένῳ ἡ κίνησις), ἐδ’ ἂν “ὃ ἂν 
“ἄλλο γδ ὃ κινῶν αὐὸ ὁ κινύίμενον ἡ αὐὸ ἡ μετ," ἄλλο ἔξι, αὐτῷ ὃν κινοῖτο ψ συμβεβιρωὸς ἔτι ὑφ᾽ ἱαντῦ... ἐκ ἰδίως δὲ 

φησί͵ ὃ κιῦν ὁ ζῷον κνύμενον ᾧ αὐτό, ὺ μεταβάλλον πρὸς ἔκα- ᾽ν περὶ τῷ πρώτυ ὀρενῶ λέγει τῷ προσεχῶς ὑπ᾽ αὐτῷ ὃ κουμόν 

ςον ἀέρα ἢ ἢ καιρὸν ἢ τόπον “ὃν κινῦντα αὐτὰ τὰ ζῷα. εἴη δ᾽ ἂν ὅτι ἀΐδιος {πῃ Ἂ ἐν τοῖς ἑξῆς δείξε), ἀλλὰ κοινῶς ὅτι “ὃ πᾶν ἢ 
τῦτο ὃ ἔμφυτον θερμόν, ὅν ὁπίρ τὴ τὸ Ὁ ἀέρος συμμεταβάλλον κρα- 35 ὁ κόσμος εἴη ἂν ὅτως ἀΐδιος, πάντων τῶν ἐν αὐτῷ κινυυμένων ἐξ 
σει τοίως ἢ τοίως κινεῖ ὃ ζῷον. ἀλλ᾽ ἐκ ἔξωθεν τυ, πέρας δὲ ἐκείυ τὴν ἀρχὴν ἐχόντων τῆς κινήσεως. ϑίπιρὶ. ἢ 294. 

τῷ ἴξωθεν αἰτίν ὁ λόγος. εἰ δὲ ἈμῸ ὶ ἡ" αὐτά," ὕτως γοη- εἰπόντος αὐτῶ ὅτι ἐπὶ τῶν ἐκνήτων Κα κινέίντων δὲ καὶ ὃ ἑαυτοὶ 2595 
τέον" ἄλλο γάρ ἐ ἐςι ὃ κινῦν τὰ ζῷα, οἷον ὁ ἀὴρ χονίμενος ὺ ἑαυὲν Ψ συμβεβηκὸς ἀδύνατον συνεχῆ κίνησιν χοεῖν, πανὺς ἢ ἣν ἀπο- 

μεταβάλλων ὼ ἐφαρμοζόμενος ἄλλως ἢ ἄλλως τοῖς αὐτοκινή- ρεῖν πῶς οἱ ὑρανοὶ ζῷα ᾧ αὐτοὶ ὄντες αὐτοκίνητα, ἡ ἔχοντες “ὦ 

τοις. ᾧ ἀμαρέκαν “αὐτά" κἂν μὴ ἔχη ὃ ε΄, δασυντέον αὐτά 40 κινῶν ἀκίνητον Αἰ καθ᾽ αὐτό, ἡ ὑδὲ χῷ' συμβεβηκὸς ἑανὸ κινῶν 

κρείττων “δ ἡ δευτέρα ἐξήγησις, ὃ δὲ λέγει, λέγει καὶ ἢ ἄλλως δ ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑτών »Φ' συμβεβηκὸς κοώμενον (ὑπὸ Ρ τὸ ἀπλανῶς οἱ 
κυκλοφορητικὸν σῶμα, ὡς μετ᾽ ὀλίγον δείξει" τῦτο γ) συνεχῶς 5πλανόμενοι τ᾽ ἐκείνυ κίνησιν κινῶν), συνεχῆ ὅμως ἘΝῚ κίνη- 
ἐν αὐτοῖς ἢ ἀεὶ κείμενον πᾶσι τοῖς κινυμένοις αἴτιον γίνε τῶν σιν. ταύτην ὅν τὴν ἀπορίαν λύει λόγων μὴ εἶναι “ἃ αὐὸ ὃ κι- 

μεταβολῶν, ὺ δὴ ἡ τὰ προσπίπτοντα τοῖς ζῴοις ἔξωθεν ἡ κι- νεέδχ, κ'' συμβεβνριὸς ὑφ᾽ ἑαυτῶ ἡ ὃ κοεῖῶχ, ὑφ᾽ ἑτέρυ. ὦ αὶ ὃ 
γῶντα αὐτὶ τὰς φυσικὰς ἃ ἐκ ἐξ αὐτῶν δὲ κσήσεις, οἷον φέρε 45 "φ᾽ ἑτέρυ, φησίν, ὑπάρχει ἢ ταῖς πλανωμένκις σφαίραις, ἄλλην αὶ 

τὰς κατ᾽ ἀλλοίωσιν, ὑπ᾽ ἐκείνυ κινύμενά τε ἡ μεταβαλλοντα τὴν οἰκείαν κσυμέναις περὶ τὶς ἑαυτῶν πόλως, ἄλλην δὲ τὴν τῆς 

προσπίπτοντα κινεῖ αὐτά, ποτὲ ἈλΗϊε όβις ποτὲ δὲ ψυχό- ἀπλανῶς, περὶ τιὺς ἐκείνης πόλυς κινυμένων τῶν οἰκείων αὐτῶν. 
μενα, καί τια ἄλλην μεταβάλλοντα μεταβολήν, ὧν ἵνια ἀπο. πέλων. ἡ δυνωὲν συνεχὴ κίνησιν κινεῖῶς, τὴν ὑπὸ τῆς ἀπλανῦς 
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συνεχῶς κυυμένης α ἡ κυυύσης" ὑφ᾽ ἑαυτῶν ἢ νὶ κοῦνἢ Φ' συμ- τῶν τοιότων ἐςὶ ποιητικά, ταχα δὲ ἂν τις εἴποι τὰ ἐν Φεμῳ 
βεβηκός, διότι “ὃ κινῶν ἐν ὅλῳ ἐξ, ἃ δὲ ὅλον αὶ κινεῖ. κ᾽ μόρα τῶ Πλάτωνος (ρ. 246) ἐνταῦθα παραξέειν ὃν ̓ Αριςοτέλην, ὅταν 
» κνξ ἢ τὰ κύκλῳ κινήμενα, ὶ ὁ καθ᾽ ὅλα. ἃ δὲ κῷ' συμβεβη- ἐκευεξ λέγη “ψυχὴ πᾶσα πανὲς ἐπιμελεῖ τῷ ἀψύχν, πώτα ἃ 
κὸς ὑφ᾽ ἑαυτῶν »ὐἷς τοῖς φθαρτοῖς ὑπάρχει μόνοις" “ὃ γ5 μό- ὑρανὸν περιπολεῖ, ἄλλοτε ἐν ἄλλοις εἴδεσι γινομένη" πρὸς ὃ τὸ 
νον" ἀντὶ τὸ μόνοις εἴρηῦ. ὃ ὁ δἰ ̓Αλέξανδρος τὰς ἐν ταῖς πλα- 5 τῶν ἐκεῖ εἰδῶν θεωρίαν διαφόρων ὄντων ἡ αἱ κινήσεις αὐτῶν γἱ- 
νωμέναις σφαίραις ψυχὰς κ' συμβεβηκὸς κινέϊδ)γαί φησιν, ὑχ νον διάφοροι, ἡὶ ἡ ἀπὸ τῶν κινήσεων ἐνταῦθα διαφορὰ ὑφίςεϑ. 
ὑφ᾽ ἑαυτῶν μώντοι ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς τὰ σώματα αὐτῶν κινύσης, διότι ϑἰπιρὶ. ἢ, 294 ὁ. 
ἐν τύτοις εἰσὶ κὐνμίσεις ἐκ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἰφ᾽ ἃ κινέϊἢ ὑπὸ τῶν ἀρχὴν τῆς σκέψεως εἶναί φισα, πέτερον ἐνδέμεἢ ταηβ, 

ἐν αὐτοῖς παβάτων: αὶ δὲ ἰόρῳ, φησίν, αἴτιον ὃ τῆς ἀπλανῶς κύνηον εἶναι ἢ ὥ, ἢ εἰ ἐνδέχεῦ, τίς αὕτη. αὕτη δὲ καὶ ᾿ πρώτη τῶν ἢ 

κινητικὸν ὅτε Ὑ ἑαυτὸ ὅτε ὑπ᾽ ἄλλ κινοῖτο ἂν φ συμβεβ'- 10 κινήσεων ἐςίν. ἀλλὰ “ἡ Κα εἰ ἐνδέχεῦ, συνεχῇ κίνησιν εἶναι, νῦν 

κόρ, τῷ μίαν κίνησιν κνοχ, τὴν ΒεκΑνε ὃ ταύτην ἐν τῷ αὐτῷ ὑπερθέμενος μετ᾽ ὀλίγον ζητήσει. ἰὰ, ἔ, 295. 

μενάντων τῶν πόλων, ἢ τῷ μηδὲ τὴν ἀρχὴν εἶδος εἶναι ἘΣ ἐὐὺς φυσικώτερον λέγει νῦν περὶ αὐξήσεως, τροφῆς προυλφιη!ῶ. 
μέν σώματος, ἀλλ᾽ ὠσίαν τινὰ κεχωρισμένην. ταῦτα ὶ ἦν ὁ λέγων αὔξεωκ, “ὁ αὐξόμενον, ἥπερ ἐν ταῖς Κατηγορίαις (Ὁ 
᾿Αλέξανδρος λέγει, τὰς ἄλλας πάσας ψυχὰς εἴδη νομίζων ἀχώ- ἔλεγε “ὃ τετράγωνον αὔξει, τῇ ἢ περιθέσει[ τῷ γνωμονος. ἰΔ. 

ριζα τῶν σωμάτων. ἀλλὰ τῶτο ἅ' ἐν ἄλλοις ἐξετάζ εἰν ἐςὶν 15 ἔ. 296 ὁ. 
οἰκειότερον. ἰά. ἴδ. τῦτο ὁμολογυμένως ἵνδοξον κα ᾧ ὑκ αὐτῷ ἀρέσκον ὃ ἐπιχάτδ 

259) δεξας πρῶτον ὅτι Ἢ κίνησις ἀεί, ᾧ ὅτε γέγονέ ποτε κίνη-. ρημαν ἀλλὰ τοῖς λέγυσι τὰ πλοτὰ φοιχεῖα ἀμετάβλητα ὦ 
σις πρότερον μὴ ὅσα ὅτε φθείρεταί ποτε ὥςε μὴ εἶναι κίνησιν, κατ᾽ ὑσίαν, διακρίσει πάντα αὐτῶν ᾧ συγκρίσει ποιῶσιν, ὧν ἦν 
εἶτα ἐφεξῆς δείξας ὅτι ὃ πρώτως κινῶν καθ᾽ ἑκαΐςην κίνησιν, ὡς ὃ ᾿Αναξαγόρας ἡ Ἐμπεδοκλῆς λέγων “ἀλλὰ μμόνον μῖξίς τε διῶν- 

Εὔδημος προςίθησιν, ἀκίνητον εἶναι χρὴ ἢ καθ᾽ αὐὴ ᾧ χ' συμ- 20 λαξίς τε μιγέντων" ῬΆΙΙορ. ἴα εοά. Οἰἰοῦ». 32. 
βεβηκός, εἶναι δὲ ἢ ἀΐδιον ὡς ἀϊδίω κινήσεως αἴτιον, ἀνάγκην εἶναί τῦτο “ὃ ἐπιχείρημα ὑκ ἀρέσκει αὐτῷ, ἀλλὰ δι᾽ ̓Αναξαγίρεν 

φησι “ὁ πρώτως κινύώμενον ὑπὸ τῷ ἀκινήτυ ᾧ ἀϊδίν κινητικῶ ἀἴδιν ὦ Ἐμπεδοκλέα λέγοντας “ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τε με 
αὶ αὐὴ εἶναι" συνυπάρχει ἡ) ἀλλήλοις “ὃ κινῶν ὡς κινῦν ὁ ὃ κι. γώτων" φησὶν ἦν ὅτι κατ᾽ ἐκείνυς πρώτη ἡ θ᾽ τόπον κύησις" 
μένον ἐς κινύμενον. αὐὸς δὲ ἢ ἄλλην ὠπόδειξιν τύτυ προςίθησι. εἰ ἢ) πάντα τὼ πάθη πυχνώσει ἢ ἀραιώσει γίνον᾽), ὅ ἐς: σνγαρί- 
λαβὼν 2) ὁμολογύίμενον “ἃ εἶναι γένεσιν ἢ φθορὰν ἐν τοῖς ὅσι, 25 σει ᾧ διακρίσει, διάκρισις δὲ ἢ σύγκρισις γίνεἢ συνιζανόντων ἢ 
συνημμένον τι τοιῶτον ἐπάγει. εἰ μὴ ἕςι τι ἀΐδιον κινύώμενόν τε ὺ διςαμένων τῶν σωμάτων, Ἐξπ 8 μεταβολὴ δε ἢ τῆς Φ' τόσον 
κινῶν, ἐκ ἄν εἴη γένεσις ἀεὶ ἢ φθορά. ἀλλὰ μὴν ἔςι ταῦτα" κινήσεως. ἐκ δὲ τὸ “δοκῦσι" ᾧ τὸ “λέγεῦ᾽" δείκνυσιν ὅτι ὑκ 

ἕςιν ἔρμα ἀϊδιόν τι κινύμενόν τε ἢ κινῦν. ἰά, ἔ. 294 ὁ. ἐρέσκεῦ τῷ δόγματι, εοἀ, [δι 1858. 
259) τί ποτ᾽ ὅν “πὸ ὰ πρῶτον κυύΐμενον, κα ὁ ὑχ ἁπλῶς ὃ κινυ- εἰπὼν τὴν πύκνωσιν ἢ μάνωσιν σύγκρισιν εἶναι ὺ ὺ διέκμεν," τ 
35. μενον; ὅτι κεῖ Αὶ ὁ τὰ ἐν γενέσει ὦ φθορᾷ ὑπὸ τῆς ἀκινήτυ 30 προσέδηριε “καθ᾽ ὡς γίεσις ἡ φθορὰ λέγεδ τῶν ὑσιῶν;" δεκγὶς 

ἀρχῆς, ὁ πρώτης δέ, ἀλλὰ διὰ μέσν τινόρ, ὁ Ὁ ἂν ἄλλως ἢ ἦν ὅτι αὶ μόνον ἀλλοιώσεως ἢ πἰϑαε ἀλλὰ ἢ “γενέσεως κα αὶ φθορᾶς 
Ὑένεσις, ἐ ἡ μή τι σῶμα ἣν μεταξύ, κινιίμενον ἊἝ ὑπὸ τῷ πρώτυ αὶ κῷ' τόπον μεταβολὴ προηγεῖῷ. εἶτε ὃ σύγκρισις ὴ ὺ διάκμείς 
αὶ ἀκινήτυ, κινῶντος δὲ τὰ ἄλλα, ὸ γινόμενον αὐτεῖς αἴτιον τῆς ἐφιν κα ἡ Ὑῴεσις ἢ φθορά, ὡς ἤρεσκε Δημοκρίτῳ τε ᾿Αναξαγέρε 
ἃς ἄλληλα μεταβολῆς. ἡ μ δ ἐ ἀκίνητος ἀρχὴ ἡ ἐν αὐὸν ἀεὶ ἢ ὸ ̓Εμκεδοκλεῖ, κα αὶ ὅσοι τὰ πρῶτα σώματα ἀπαθῆ ὑποθέμινοι τιν 
σει τρόπον καὶ ὺ μίαν κίνησιν, ἅτε ὑδὲν αὐτὴ ἡ μεταβάλλυσα πρὸς “ὃ 35 λέως ἐκ τύτων ἐγώνων τὰ ἄλλα, ἢ ὅσοι ἐν ὑποθέμενοι ἃ ςοιχεῖο, 
κούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς, οἷον ὁ ὠρανός. ὸ ἃ ὑπὸ τῷ ἐρανῶ πάλιν ὥσπερ ᾿Αναξίμανδρος “ὃ μεταξύ, πυκνύμενον τῶτο ἡ μανύμενν 
κινιήμενον, οἷον ὁ ἥλιος, διὰ “ὃ ἄλλως καὶ ὼ ἄλλως ἔχειν πρὸς τὰ τὰ ἄλλα ἀποδιδόναι φησίν αὐτόθεν ἐλοηθὶς ἃ ζητύμενον, ἐπὴ 

πράγματα, αὶ τῆς αὐτῆς ἐςὶ χνήσεως αἴτιον, ἀλλὰ προσιὼν ὦ κατ᾽ ἀλλοίωσιν ἡ γένεσις καὶ ἡ φθοραί, ὶ ὅτως ὑγιὲς “ὁ κ᾽ σύγε 
τῆσδε, ἀπιὼν δὲ αὖθις ἱτέρας, ᾧ ποτὶ ἠρεμεῖν ποιήσει, ποτὲ δὲ σιν ἢ διάκρισιν τὴν γένεσιν ἢ τὴν φθορὰν ἐπιτελέα, εἴπερ πάσης 
κνερα, Ὑμβοεπιῖει, ἢ 61. Ὁ ἀλλοιώσεως ὡς εἰπεῖν ἡγεῖ σύγκρισις ὦ διαίκρισις. εἰπὼν δὲ 

ἐγ ὰ εἰπὼν δὲ “ὃ χαυύμενον ὁ ὑπὸ τὸ ἀκινήτυ" προσέθηρεεν “ ἢ κου “καθ᾽ ἐς γένεσις κα ὼ φθορὰ λέγεῦ," προσέθηκε “τῶν ὑσιῶν"" «εὖ 

δ μόν ἤδη," διότι ὑπὸ Κὶ τὸ ἀκινήτυ προσεχῶς κε ἡ ἡὶ ἀπλανής, 5) αἱ κυρίως ἡσίσες εἰσὶ ὃ φθοραί. .“. ἐπισῖσαι δὲ ἔξιν, μί 
ὑπὸ δὲ τὸ ἀπλανῦς κυνμάν ἤδη ὃ ̓ἀλάδεμνο: ἐν ἐναντίοις δὲ ποτε Ψ' τὴν αὐτὴν μέθοδον τὴν ἀπὸ τῆς συγκρίσεως ἡ διαρί, 
τόποις ἢ εἴδεσι" λέγει, ὅτι ποτὶ Κὶ πλησιάζει ἡμῖν ὁ ἥλιος ᾧ τὰ σιως ὼ τὸ αὐξομέν κα ὺ μεωιμέν, προῦπάρχειν ἐνδείκνυἢ τὴν 
ἄλλα ἄςρα διὰ τὴν ἔγκλισιν τῷ ζωδιακῦ, ποτὶ δὲ ἀφίςαν, ἡ 45 τἰτὸ μεταβολήν" ἡ ἢ) τύτων ν᾽ τόπον μεταβολὴ μεγέδνς, τὸ 
πρὸς τὰ νότια ὁμοίως διατίθεν, ᾧ ὁτὶ Κὶ Κ᾿ ὑψνλότερα ἰνεῦ ὁτὲ ἃ αὐξομένυ συϑομέης αὐτῷ τῆς τροφῆς, τὸ δὲ μεωμών 
δὲ περιγειότερα. ἐν Ἱναντίοις δὲ εἴδεσι ἀυμάγοος ἢ θερμοτέροις, διακρινομένης ἀπ᾽ αὐτῷ τινὸς ὑσίας. κἀνταῦθα. δὲ ὁ ̓ Αριςετέλης 
ὅτι κτὶ τὰς διαφόρυς ἑαυτῶν θέσεις τῶν ἐναντίων εἰδῶν τύτων ᾧ συμφωνεῖν βυλεῦ τῷ ἑαυτῶ καθηγεμόνι. ᾧ γ ὁ Πλαΐτων ἡ τῷ 
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δεκάτῳ τῶν Νόμων (ρ. 893) πρώτην ἁπασῶν "ἶναι λέγει τὴν κατ᾽ ὑσίαν  ἐτιλέξερα, ὧι ὥσπερ τὰ φντὰ καὶ ὺ τῶν ζῳων τὰ πρσπε- 
νΦ' τόπον κίνησιν, ἀπὸ ταύτης δὲ ὑφίςαὐχ τὴν σύγκρισιν ὶ τὴν φυκότα, ὦ ἅπερ ζωόφυτα καλῶμεν, ὁδὲ ὅλως κρενα, κϑ' τόπον, 
διάκρισιν, ἡ ἀπὸ ταύτης τὴν αὔξησιν ἡ τὴν μείωσν. ϑπηρί. τοῖς δὲ τελειυμένοις τελευταῖον ὑπάρχειν τῦτο. ὅτι δὲ τὴ γε- 
4. 295 ὃ. νέσει ὕξερον τῇ φύσει αὶ τὴ ὑσίᾳ πρότερόν ἐςι, δείκνυσιν ἐκ τὸ ἢ 

260) γένεσις δὲ ᾧ φθορὰ ὑςέρα φορᾶς, ὅ ὅτι εἴτε αὐτόθεν σύγκρι- 5 γινόμενον ἐν τῷ ἔτι γἰνεῶς ἀτελὲς ὃν ὁδεύειν ἐπὶ τὴν ἑαυτὸ το 
12 σις ἡ Ὑένεσις, ὡς Δημόκριτος οἵεἢ, ἢ ϑιίερισις ἡ ὴ φθορά, εἴτε Φ λειότητα ὡς ἐπ᾽ ἀρχὴν ἡ πρῶτον τῇ φύσει" ἡ ἢ) τελειότης ἀρχὴ 

ἀλλοίωσιν ἃ ἡ γένεσις, προηγεῖϑ δὲ σύγκρισις ᾧ διάκρισις,  ὡἧς ὃ ὅ ἕνεκα αὶ ὺ ἃ τέλος. δἰπιρί. 297. 
ὕτως ἂν ἡ ἡ φηὲ πρώτη ὑπάρχοι. ὙπΒειπΐδι. ἢ 61 ὁ. τῶτο σὲ ἐπιχείρημα δύνα δεριτικὸν εἶναι τῇ πρώτην ἀρετα 

2605 ὁρμήσας ὺ ὺ ἄλλας ἐπιχειρήσεις παραδῦναι δεικνύσας ὅτι πρώτη ἄλλων κινήσεων εἶναι τὴν φορὰν »ὔ τὸς τρεῖς τῷ προτέρυ τρόπυς ἦν 

" τῶν κινήσεων ἐςιν ἡ φοραί διαίρεσιν ποιεῖ ἢ τῶν τὸ ὁ πδρον σημαι- 10 ὅς ἀποδέδωκεν. ἔς: δὲ τοιῶῦτον. ἐδείχθη πρότερον ὅτι ἃ αὐτο- 
νομένων, ὅπερ ἐν ἀρχὴ παραλιπὼν νῦν ἀνεπλήρωσε, ἢ κϑ πάντας κίνητον προῦπείρχον κα ὃ χρόνῳ ὺ ἐσίᾳ τῶν κινύντων ἢ ἘΝ μένα 

τὸς τρέπυς καθ᾽ ὃς λέγεῦ κυρίως ὰ πρότερον, δείκνυσι πρώτην ἀρχὴ τῶν τοιύτων ἐςί͵ ἡ ὅτι ι τὴν “ φορὰν κίνησιν ἰδίως κ᾿ κυρίως 

ὅσαν τὴν φορὰν τῶν ἄλλων κινήσεων. τρεῖς δὲ ἐνταῦθα τὸ προς κινεῖ ἢ ὦ αὐτοιίνητον. εἰ ὗν ἡ" Φ τόπον κίνησις οἰκεία ἐξὶ τῆς 
τέρυ τρόπυς ἐξέθετο, ος ἂν δὲ ταῖς Κατηγορίαις (ε. 12) πρὸς τῷ ἀρχῆς ἡ αἰτίας τῶς κουμένων, ὴ δὲ οἰκεία τῆς ἀρχῆς καὶ ὺ αἰτίας 

κῷ' φύσιν ἡ κτ' χρόνον προτέρῳ τέθεικεν ἄλλα τῷ προτέρυ σημαι- (5 τῶν κινυμένων πλῆς αὕτη ἂν εἴη ἡ τὴ φύσει ᾧ τ᾿ χρόνῳ προ- 
νόμενα. .. ἐν δὲ τῷ δέλτα τῆς Μετὰ τὰ Φυσικὰ (ε. 11) πλείο- τέρα τῶν ἄλλων χρήσεων, ὰ συμπέρασμα δῆλον, ὅ ὅτι ἡ κθ' τόπον 
νας ἐκτίθε τρόπυς τῷ προτέρυ κα ὴὶ ὑςέρυ. -. ἐνταῦθα δὲ ἐπὶ κι- κίνησις ἢ τῇ ἱ φύσει καὶ ἡ τὴ ὑσίᾳ ᾧ τῷ χρόνῳ πρώτη τῶν ἄλλων ἐςὶ 
γήσεως ζητῶν “ὃ πρότερον ἢ ὕφερον, ὅσα χρήσιμα πρὸς αὐτὴν δῆ κινήσεων. ἢ συμπεραίνεῖ λοιπὸν τὰ εἰρημένα. ὅτι δὲ ἢ τῶτο 
μαιόμενα παρέλαβον" δ Ὁ κρ θέσιν εἴπερ ὅλως εἴη ἐν τῇ κοής τοῖς ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Πλάτωνος Νόμων κατακολυθῶν ὁ ̓ Αριςο- 
σει, »τ' ἐν Χρόνον ἃ ἂν λαμβάνοιτο, ἢ ἣ τάχα ἡ τῶν προτέρων κ᾿ Ὁ τέλης ἀπέδειξε, συνιδὲν ἔςιν. ἰὰ. ἴδ. 

θέσιν σωμάτων προτέρα ἃ ἂν ἡ αὐτὴ λέγοιτο τὴ θέσει. ἐκείνῳ δ᾽ ἔτι ὃ αὐτώύνητον ἐρχὴ ἡ ̓ τῶν πὐυλίαναν ὶ τῶν κινύντων.. 
ἐφισάνειν ἄξι», ὅ ὅτι ἐν Κα τῇ Μετὰ τὰ Φυσοιὰ συνῆψε ἃ κτ' φύ. κινεῖ δὲ ἃ δεὐτειίνητον κ᾿ μόνην φοράν" ἡ ὅτως ἄρα πρώτη 
σιν ἢ κατ᾽ ἐσίαν, ἐνταῦθα δὲ διᾶλεν αὐτό. δίἰπιρὶ. ἢ. 296. φορά. ἔτι κυρίως κινεϊο)αί φαμεν μόνον. ὸ κινύμενον κῷ' τόπον" 

μοὶ ἐντεῦθεν ἡ Ἷ ἐπεραν δοκεῖ δ ἑνὸς ἑκάςυ ἀρύμυ Ῥ γόοις ὅταν δ᾽ ἠρεμὴ αὶ ὶ κτ' τόπον, αὐξανηἢ δὲ ἢ φίνη ἢ ἥ ἀλλοιήμενον 

ὅ.. ρρὸ τῆς χ᾽ τόπον κυήσεως εἶναι. ἐπιλύεδ, ὧν λέγων ὅτι πρὸ Ὶ τυγχάνῃ, κατά τι κινεῖ, ἐδλῶς δὲ κινεῖς ὅ φαμεν. ὅτι ἢ 
διάςης γεηάχεως ἐς ἡ Ψ' τόπον χίνγις τῶν γενητῶν, ἡ πρὸ τοίνυν τῶν χνήσεων ἡ φορὰ πρώτη, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων" 

σαύτης ἡ τῶν ἐρανίων, ἥτις ἢ αὐτὴ γεννᾷς ΡῬΙΪορ. ἰπ εοά. τίς δὲ φορὰ πρώτη, νῦν δεικτέον. ὙΠΒεπιΐοῖ. ἢ 61 ὃ. 
Οιιοῦ. 32. ἐπιςῆσαι χρὴ ὅτι μέχρι γῦν ὡς ὑπόθεσις ἐλαμβύετο πιο 

Ἅι “« ἀλλὰ τῶτο δύρμιεν ἂν ὑπεναντίον εἶναι τοῖς πρότερον ερημέ- εἶναι συνεχῆ κίνησιν" ἢ ἡ ἐν ἀρχῇ δειχθεῖσα ἀγένητος ἢ ἄφθαρ: ἦς 
1. νοις. εὑρίσκεῦ 5 Ὑδεσις προτέρα φορᾶς, εἴ γε δεῖ γενέ, πρῶ- 30 τος κίνησις ἐχ ἐς μία ᾧ συνεχής, ἀλλ᾽ ὡς ἀεὶ μέν, ἄλλη δὲ ἢ 

εἶθ᾽ ὕτω κινεῖῶχ, τῶῦτο δὲ ἐφ᾽ ἑνὸς ' ὁτυῦν τῶν γινομένων ἄλλη Ἀνήσι ἐν τοῖς ὦσιν ἐπεδείκνυτο. ἐπιςήμης δέ τ ἀκριβῦς 

ΨΨ ἁπλῶς δὲ ἐκ ἀληθές: ἀνάγκη ἕτερόν τι πρότερον κη “ὃ κῷ μίαν μδοδιν πλείονα καὶ αὶ ὕτω καθολικὰ ἢ χρήσιμα θεωρή- 
βῆναι κα φοράν, τὰ γενητικὸν τῷ γωηνομένυ, ὃν ἤδη ἡ ὁ τηνικαῦτφ ματα εὑρίσκειν. ἡ δὲ εὕρεσις αὐτῷ γίνε δειινύντι πρῶτον ὅτι 

Ὑνόμενον, αὶ τύτι ἕτερον πρότερον. ἔτι γένεσιν ἀδύνατον εἶναι ὑδεμία τῶν ἄλλων κινήσεων ἣ μεταβολῶν παρὰ ὲ τὴν φορὰν συνε- 
πρώτην. ὙΒεπιϊοὶ, ἢ, 61 ὁ. 35 χὴς εἶναι δύναῦ μία, ἀλλ᾽ ὑδὲ τῆς φορᾶς αὶ κατ᾽ εὐθεῖαν δὲ ἡ 

21. ὑκ ἠκριβολογήσατο περὶ τὴν λέξιν" «ἔδει δ προτάξαι, ὡς μικτή, ἀλλὰ μόνη τὴ κύκλῳ κινήσει ὃ συνεχὲς κα ἡ ἀϊδιον ὑπάρχειν 
10. ἄνω προείπομεν, τῆς αὐξήσεως τὴν ἀλλοίωσιν. φθίσεως δὲ ᾧ δυνατόν. ἡ ἕτως ἐκ τύτυ δείκνυσιν ὅτι τῶν φορῶν πρώτη ἡ κύ- 

φθορᾶς ἡ κὶ τὴ αὐξήσει ἡ δὲ τὴ γενέσει ἀντίκειἢ. “ὅλως δὲ φεί- κλῳ τῆς κατ᾽ εὐθεῖαν ἐςίν. δ περὶ. ἔ, 297 ὁ. 

νεἢ ἢ Ὑρόμενον ἀτελὲς καὶ ᾧ ἐπ᾿ ἀρχνὶ ἰόν." ἐντεῦθεν ὅτι ὺ τὴ φύ- ὅτι δὲ λοιπὸν ἐχ οἷόν τε ἐκ τῶν ἀντικειμένων κα ἡ ἐναντίων ἸΑρτα 
Ζει προτέρα ἡ κτ' τόπον δείκνυσιν, ὥςε τελειοτέρα ἡ τοῖς τέλειος 40 νήσεων μίαν Ὑενέρχ, καὶ ὺ συνιχῇ κίνησιν, δῆλον" εἰ δ εἴη μία, ἃ 
τέροις μᾶλλον ὑπάρχυσα. “ἐπ᾽ ἀρχὴν ἰόν" τυτέςιν ἐπὶ “ὃ τέ- λευκανόμενον ἅμα ἂν καὶ ὃ μελαίνοιτο, ᾧ εἰς ὑγείαν μεταβάλλον 
λειον δος. Ῥμῆορ. ἱπ οοά. Οεἰον. 32. ἅμα. ἂν καὶ ἐς νόσον μτιβῶλαι ᾧ ὃ αὐξόμενον ἅμα ἂν ἢ 

261. τὴν λύσιν τῆς ἐνςάσεως τῆς ἀπὸ τῆς γενέσεως ἐνεχϑείσης μειοῖτο, ; δ ἡνόμενον ὦμα ἂν ἢ φθείροιτο. ἰὰ. {, 298. εἴ. 
ὡ- ἐἰρχὴν τὸ τρίτυ ἐπιχειρήματος ἐποιήσατο, τῷ ϑεραύντος ὅ ὅτι ἢ Ὑιεπιϊοὶ. ἔ. 61 ὁ. 

κατ᾽ ὑσίαν πρώτη τῶν ἄλλων ἐςὶν ἡ κ᾽ φορὰν κίνησις. “ὃ δὲ κ 45 εἰ δὲ νῦν Κὶ ταύτην κινῇ, πρότερον δὲ ὅ, ὑπῆρχε δὲ ἢ τό- 261} 
φύσν πρῶτον ἢ κατ᾽ ὁσίαν πρῶτον ἐνομάζει, συμφώνως τοῖς “ τε ἢ νῦν, δῆλον εἰς ἐκ μιᾶς εἰς αὐτὴν μεταβέβληκεν" εἰ ἢ μὴ ἴω 

τὴ Μετὰ τὰ Φυσυιὰ ( 11) περὶ τύτων᾽ εἰρημένοις... ὦ ὅτι κὶ ἡρέμησεν μεταξύ, ἐκινεῖτο ἂν ὡς μίαν τὰς ἐναντίας. ὁμοίως δὲ 
ἢ φορὰ τελευταία τοῖς ἐν γενέσει ὑπάρχει, δείκνυσιν ἐκ τῷ τὰ ὦ ἵξει ἢ ἐπὶ γενέσεως ᾧ φθορᾶς" ἡ 75 αὖ, εἰ μὴ ἐναντίαι, ἀλλ᾽ 

Κικκ 
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ἐντικείμεναι, ἀλλ᾿ ἡ διαφορὰ πρὸς τὰς ἀληθῶς κινήσεις, ὅτι ὦ εἰ ἦν μὴ κτ' ὃν αὶ ἀδιάφορον εἶδος αἱ ἐναντίαι κινήσεις γιναῦ, Χις 
ἐκείνων Κ' ὄν τι μεταξὺ πάντως, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ πάντως ἠρεμία με- ὅτε συνεχὴς ὅτε μία εἴη ἂν ἡ τῶν ἀνακα μπτόντων ἐπὶ τῆς εὐθές ὁ 
ταξύ, δλὲ χρόνος. ὸ δ φθειρόμενον, ὅ ὅταν εἰς ὃ μὴ ὃν μετα- κίνησις. ἀλλὰ μὴν ὁ ἡγύμενον, ὃ ἄρα λῆγον. δυναῇ δὲ ὶ μία 
βάλλῃ, ἡ ἠρεμεῖν αὶ ἐκ ἂν λέγοιτο ἐ ἐν τῷ μὴ ὄντι, χρέψον δ᾽ ὄν γί- εἶναι ἡ ὅλη ταντής τῆς ἐρωτήσεως ἀπόδειξις, ἔχυσα ὅτως, αὶ 

νεὸχ, ἀεί τινα μεταξὺ τῆς εἰς ὃ μὴ ὃν φθορᾶς ᾧ τῆς ἐκ τὸ μὴ 5 κατ᾽ εὐθεῖαν κίνησις ἐξ ἐναντίων σύγκεῷ ὼ διαφερυσῶν τῷ ἐδε. 
ὄντος πάλιν γενέσεως. ὙδΒεπιϊοὶ. ἢ, 61 ὁ. αὶ ἐξ ἐναντίων ᾧ διαφερυσῶν τῷ εἴδει κύησις αὶ μία ἐδὲ συνεχής 

5 “ἀλλὰ μεταξν" φΦνν “ἔξαι αὐτῶν χρόνος," ἢ ἐκ εἶπεν ἩΜΝ ὶ ὁ ξὐμδιεῦμα, δῆλον" ἢ ἴςι τὰ βέστα τῆς ῥήσιος 

ἡ ἠρεμία, τὴν ἔνςασιν ἣν με ̓δλέγον λύσει φυλαττόμενες. Π δ κατασκευκιυμὰ τῆς ἐλάπξονος προτάσεως, τὰ δὲ τελευταῖα τῆς 

ὡς ἐπὶ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὃ κινίμενον τὰς ἐναντίας ἠρεμεῖ μείζονος, τὰ ὶ διορίζοντα τίς ἡ μία κίνησις. διπιρί. ἴ, 299. 
μεταξύ, ὖχ ὅτω ὺ ἐπὶ τῶν ἐς τὰ ἀντικείμενα μεταβαλλόντων 1 τὰ ὃ ὕτω κινύμενα ἀπαντῶντα ἀλλήλοις ἵξησν ἄλληλα. 
ὸ ὃν κ ὁ μὴ ὄν" ὺ ὸ δ ἡ ἠρεμῶν ὄν τι ἠρεμεῖ ὺ ἐν ὄντι, ὅτε δὲ μὴ ὁ δ ὦ ὥσπερ ἐπὶ τῶν εὐθειῶν ἐναντία ἐςὶ τὰ πέρατα, ὅτω καὶ ἐεὶ Ὁ 
ὃν ὅτε ἐν μὴ ὄντι τινὶ ἤδεμεν δυνατόν. χρόνον μέντοι μεταξὺ τῦ κύκλυ, ὅτι μηδὲ ἕξιν ἐπ᾿ αὐτῷ πέρπτα: Ἰξαῦ μέντοι Ὁ, ὶ ἐπὶ 

ἐἶναί τινα ᾧ τύτων τῆς ἀπὸ θατέρυ ἐπὶ θάτερον μεταβολῆς τύτυ τὰ ἀντιαινάμενα, κἂν συνεχεῖς ὦσιν αἱ κινήσεις καὶ μὴ ἢ 
ἀναγκαῖον. δίαρ!. (, 298. ἐνάκαμψις ὡς ἐπὶ τῆς εὐθείας" ὦ Ἂ διὰ τὴν ἀνάκαμγο ἱςῶσα 

2615 ὁ παρέργως δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἐσφαλίσατο ἂν λέγον (5 ἄλληλα τὰ ἐντοινάμενα, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀντορείνησιν. σαμεῶν δὶ 

16. ν ἐν ἑνὶ λέγοντα, ἀλλὰ χρησίμως εἰς τὰ προκείμενα. ἐπεὶ ὃ ποιησάμενος τῷ ἐναντίας εἶναι τὰς ἐπὶ τῆς εὐθείας “ὃ ἀναιρετοιὲς 
κέχρη τῷ ἐναντίας εἶναι τὰς κινήσεις τὰς εἰς τὰ ἐναντία, ἵἯα μή ἀλλήλων εἶναι τὰς Ὑ γιομῶας, πις ἢ τῦτο ἐκ τὸ μὴ 
τις ἐνίς ἢ πρὸς τῦτο λέγων ἣν ἑνὶ ἐναντίον εἶναι, τὴ δὲ κινήσει τὴν εἶναι ἀλλήλων ἀναιρετικὰς τὰς μὴ ἀντικειμένας μηδὲ ἀντικειμέ: 
ἀρεμίαν ἐναντίον, ἢ διὰ τῦτο μὴ δύνα δ, ἡὶ κίνησιν αὐτῇ ἐναντίαν νως κινυμένας, ἀλλὰ μόνον ἑτέρας ἀλλήλων ὥσας, οἷον τὴν ἀεὶ 

ἑἶναι, εἰ δὲ μὲὴ ἐναντίαι εἰσὶν αἱ ἐκ τῶν ἐναντίων μεταβολαί, ὠδὲν Ὧ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀρις ερὰ γινομένην ᾧ ὅλως τὴν εἰς τὰ πλέγια 
κωλύει μίαν γενέ, τὴν εἰς αὐτὰ μεταβολὴν αὐτῶν, --- διὰ ταύτην τὴ ἀπὸ τῷ κάτω εἰς “ὃ ἄνω. καίτοι διάφοροι καὶ αὶ συνεχές ἐδὲ [1 
δὴ τὴν ἔνςασιν παρήγαγε γῦν τὴν ἡρεμίαν, ὑπομιμνήσκων τῶν ὃ αὐ εἶδος" ἀλλ᾽ ὡς μὴ ἐντοκίμεναι δυναν) συνυπῴρχεσ. εἰ 

περὶ αὐτῆς δειχθέντων, ὅ ὅτι ἡ ἠρεμία αὶ κυρίως ἐναντία τῇ κινήσει, δὲ ἐπὶ τῆς εὐθείας ἀνάπαλιν ἢ ἀναιρῶσιν ἀλλήλας, ὃ πλέον ἐσὶ τῷ 

ἀλλὰ ἐντίκεῷ αὐτῇ ὡς ςέρησις πρὸς ἕξιν, ἐναντία δὲ κίνησις κι- μόνον ϑαφέρεα μετ᾽ εἶδος. ἰὰ. ἔ. 299 ὁ. 
νήσει ἐςίν. Ἰά. {. 298 ὁ. 25 ᾧ ἄλλην ἀπόδειξιν κομίζει, ἐξ ἧς ἡ μόνον μᾶλλον τῶν ὑπ Ι 

2615 ὅτι αἱ ἐξ ἀντικειμένων εἰς ἀντικείμενα ἀπτβ ὁ ἐκ εἰσὶ ὅν, ἀλλὰ μῷλισα φανερὸν ἐἶναί φησιν ὅτι ἀδύναγον εὐνῇ ̓ 
2. συνεχεῖς, ἀλλὰ διαλαμβανονῇ χρόνω, δείκνυσιν ἐκ τῆς γϑεατῶς εἶναι τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας κίνησω τὴν πάλιν ἃ αὶ παλιν ἐπ᾽ αὐτῆς ἽΝ 

ἡ τῆς φθορᾶς, δυνάμει συλλογιζόμενος ὕτως. εἰ ἡ Ὑένεσις α ὶ ἡὶ νομένην ἀνακαάμπτοντος τῷ κινυμένυ. δείκνυσι δὲ Εν ἐκ τὸ 
φδιμὼὶ μὴ συνεχεῖς εἰσίν, ἀλλὰ διαλαμβανονῇ Χρόνῳ, πιφὸν ἂν ἀνάγκην εἶναι πᾶν “ὁ ἀνακάμπτον ἴξαῶς πρῶτον- τῶτο δ ὁ μέν 

“ ὺ τὰς ἄλλας μεταβολὰς τὰς ἐξ τρῤνο γέονν εἰς ἀποκείμενα 30 ἐπὶ τῶν ἐπὶ τῆς εὐθείας ἀνακαμπτόντων ἀναγκαῖον, ἀλλὰ κἀν ἐπὶ 
μὴ ἐἶναι συνεχεῖς. ἀλλὰ μὴν ὃ ἡ ἡγόμενον, ὲ ἀ ἄρα λῆγον. αὶ “δ κυύκλυ τι κινηθὲν ἐλθὸν ἐπί τι ϑημῖϊον ἀνακάμπτῃ πάλιν ἀπ᾽ αὐτῦ, 
Κὶ συνημμέον δείκνυσιν ἐκ τῷ φυσικὸν εἶναι, “ὁ ὁμοίως ἔχειν ἐν ἀνάγκη καὶ ὃ τῦτο ςῆναι πρῶτον, τῷ μὴ ὴ δύναοχ, ἀνακάμψαι αὶ χινίη 

ἑκάσαις ταῖς ὁμοίαις μεταβολαῖς, ὅταν ὁ συμβαῖνον διὰ τὴν ἐδ μὴ πρότερον ςαν. εἰπὼν δὲ ἰὶ μόνον ἐπὶ τῆς εὐθείας ἐλλὰ 

ὁμοιότητα ὑπάρχη 1ά, 18. εἰς κἂν κύκλον φέρ, τυτέςιν ἐπὶ κύκλυ, ταὐν συμβαίνειν δὰ 

215 ὁ ἄπειρον ὸὺ ὃ ἀπεράτωτον ἃ αὶ ἀΐδιον δηλοῖ" αἱ ἢ πέρατα ἔχυ- 35 ἐπὶ τῆς εὐθείας, εἰ ἀνακάμπτοι, πελῶ. τίνι διαφέρει ὃ κύκλῳ 
71. σαι ἐνακαμφτυσαι μεταξὺ ἡγελθευς ἰὰ, [.. 299. φέρει Ἔὐαλον, ἐδήλωσε. κύλῳ αὶ ΚῸΣ φέρῷ ὸ συῶν ὴ 

5 δ ὅτι ὗν ἡ ἐπ ̓ εὐθείας ἐκ ἔςι συνεχής, δείκνυσι λαβὼν ὅτι ἡ ἀεὶ ἐπὶ ταὐτὰ φερόμενον ἡ κατ᾽ αὐτὴν ἔχον τὴν κίνησιν “ὃ κυχμ 

1: εὐθέα, ἐφ᾽ ἧς φέρε “ὃ κατ᾽ εὐθεῖαν φερόμενον, πεπερασμένη κὸν εἶδος, κύκλον δὲ “ἃ ἐπὶ κύκλι ἐπιών. ἀπὸ τὸ αὐτὸ Ἂν: 

ἐςίν, ὅπερ ἀπέδειξεν ἐν τῷ τρίτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας (ς. 5) καίμπτον πάλιν ἐπὶ “ὁ αὐὸ ἰέναι. ὦ ὺ δῆλον ὅτι ἐκ ἔςι τῆς κινή 
διὰ τῷ μηδὲν ἐνεργείᾳ μέγεθος ἄπειρον εἶναι. ἰά. 10. Φ σεως ὁ κυχλισμός, ἀλλὰ τῷ ἐφ᾽ ὅ αὶ κίνησις, διχῶς δὲ δείκνυσιν 

261} εἰ ὅν μὴ ἴςαἢ) πρὶν ἀνακάμψαι ὸ ἄνω φερόμενον, φέροιτο ὅτι ἀνάγκη ὃ ὁ ἀνακάμπτον ἴζαὺχ, πρότερον, ἐπό τε τῆς αἰϑήσεως 
ὅδ ἂν ὦ τι ὺ ἄνωθεν κάτω ᾧ κάτωθεν ἄνω, ὃ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἢ ἀπὸ τῶ λόγυ... πρῶτον δὲ δείκνυσιν ὅτι αὶ χ' πᾶν σημέων 

ὁμοίως. ὅλως δὲ τὰς ἐναντίας κινήσεις πῶς Μίαν γενέον, δυνα- Ἶςαῦ τῶν ἐν τῇ εὐθείᾳ “ὁ ἐπὶ τῆς εὐθείας κινώμενον" ὕτω ἡ μέ 

τόν; Ὑβειιΐει. (, 62. λιςα δείξει ἢν δ δὲ Ἰρεμεῖν τοῖς ἐπ᾽ εὐθείας νυν μέν, ὅταν 

262ςὁ τῶτο γάρ ἐςι, φησί, τόπος, ὡς ἐπὶ τῶν κ'' τόπον χιμμένων 45 ἐνακάμπτωσυν εἰ Ρ κῷ' πᾶν σημεῖον ἴςα ἢ “ὃ φερόμενον, πρῶ- 
ὁ ἄνω καὶ ἃ κάτω καὶ ἕτερόν τι, ἢ πάθος, ὡς ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἀλλοίω- τον Κὶ ὁ μᾶλλον ἐν τῷ ἐνακάμπτειν ἢ ἢ ἐν ὁτῳῦν τῆς εὐθείας ἴφαιτε 

σιν κινυμένων, ἣ εἶδος, ὡς ἐπὶ τῶν κῷ' γίεσιν ἡ φθοράν. ἴα ἄν" πανταχῇ γάρ ἐ ἐςι σημεῖον. ὶ ἐν τῇ κύκλῳ δὲ κινήσει ὃ αὐ 
Βδες εχὶξ Ρμίϊορ. εοἀ. Οἰἱοδ. 82. ἂν εἴη, ἐπεὶ ὁ ἐκεῖ σημεῖα πανταχᾷ " ὕτω δὲ ἐδεμία ἂν εἴη συνε- 
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χὴς φορά. ωςε ἐχ᾽ ἵξαἢ καθ᾽ ἕκαςον σημεῖον δὲ φερόμενον, τῷ νῦν εἶναι, ὅ ἐςι διαίρεσις τῷ χρόνυ, τῦτο λέγοιτο ἂν ᾧ ἐν τῷ χρόνῳ 
μηδὲ ἑἶναι τὰ σημεῖα ἐνεργείᾳ ἐν τῷ συνεχέ, διὸ ὑδὲ μέσα ἐξὶ εἶναι, ὃ “ὃ νῦν ἐσίν, ἀλλ᾽ αὶ ἃ κυρίως ὁ ὃ νῦν αὶ μέρος τὸ χρόνυ 

φατ᾽ ἐνέργειαν, ὅτι δὲ ὑκ ἴςι μέσα τῶν ἄκρων κατ᾽ ἐνέργειαν ἐςὶν ἀλλὰ τομὴ αὐτῶ, καθ᾽ ὃ ὃ τέμνεδ ἡ δυναῦ τμηθῆναι ὁ χρός 
τὰ ἐν τῷ συνεχεῖ σημεῖα, ὥς ἂν ὡς συνεχὲς λαμβάνηῦ," «δεί- νος. ϑιανί. ἢ, 300. 

κνυσι τίνα ἐςὶ τὰ κυρίως μέσα τίνων ἐρισάμενος. ἐν οἷς γάρ ἐςιν 5 ἃ δὲ “έν ἄλλῳ ἄρα σημείῳ χρόνυ" εἶπεν ὡς ἴσον τῷ τα 
ἀρχὴ ᾧ τέλος ᾧ μέσον, ἃ μέσον πρὸς ἑκάτερον τῶν μερῶν ὃ ἄλλῳ νῦν" “ὁ γ5 νῦν ὃ ἐν τῷ χρόνῳ ἀνελογόν ἐςι σημείῳ τῷ ἐν ἢ 
ἕτερον Ὑνεῦ, πρὸς Τὶ τὴν ἀρχὴν τελευτή, πρὸς δὲ τὴν τελαυτὴν τὴ γραμμῇ. ἐν ἃ δὲ “διὰ ἃ δύο ποιεῖν, ὥσπερ, ἂν εἰ ἡ νοήσειεν," 
ἀρχή, ὃ ὅ ὕὅτως ἀρχὴ γίνεῦ ὺ τελευτὴ  Ψ' ἂν λόγον. πρὸς ἑκάτε- ἴσον ἐςὶ τῷ ὅτω Κ ὰ ἣν τῷ ἐρθμῷ δύο ποιεῖ τῇ ςάσει. αὶ ἢ 
ρον δὲ ἄμφω Ὑίνεῦ, ὅταν ἃ τῶν ἄκρων ἑκάτερον κατ᾽ ἄμφω δὴ διαιρεῖ “ὃ σημεῖον ἀδιαίρετον ὄν, ἀλλὰ δὶς αὐτῷ χρὴ, ποτὶ ἃ 
λαμβανηῦ αὶ ὡς ἀρχὴ ᾧ ὡς πέρας" τότε ἡ) “ὁ μέσον, οἷον “ἃ γ΄ 10 ὡς πέρατι ποτὲ δὲ ὡς ἀρχῇ, διὰ ὃ Ἰςαὺχ, ἐν αὐτῷ. πῶς δὲ Η 
πρὸς “ὃ α΄, ὡς δὶ πρὸς ἀρχὴν πέρας γίνε, ὡς δὲ πρὸς πέρας ἀρχή, ἣν δύο ποιεῖ δεωινυς, προσέθεριεν “ὥσπερ ἂν εἰ ἢ νοήσει" ἔκειτο 
ἢ πρὸς “ὁ β' ὁμοίως. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος τῷ “ὃ μέσον πρὸς ἑκά- 5 ὃ ὅτω γινόμενον δύο τῷ λόγῳ γίνεθχ, δύο. ἐπε ἢ “ὁ τῷ αὶ 
τερον ἄμφω ἐςίν" ὅτω κα ὑκ ἀξιοῖ ἀκύεν, ψεῦδος εἶναι νομίζων ἀριθμῷ ἕν, τᾷ λόγῳ δὲ δύο" (ρ. 262 α 21), τυτέςι τῇ νοήσει. 
σὰ πρὸς ἑκάτερον ἄμφω γίνεως, ἀλλ᾽ ὅτι “ὃ μέσον πρὸς ξνάτερεν ἰά. ἢ. 800 ὃ. 

ἐνπιηληόνν ὡς ὃν “ὃ ἕτερον ἀμφότερα γίνε. εἰ δὲ ἡ τῶν 15 δείξας ὅτι ὃ γσόμενον ἵν τιι ὺ ἀπογινόμενον ἀπ᾽ τὐδῤμτιὰ 
ἄκρων ἑκάτερον ὡς ἄμφω ληφθείη, ὃ ὡς ἀρχὴ ἡ ὺ υς πέρας, οἷον ἀνάγκην ἔχει φῆναι ἐν αὐτῷ, ἀπορίαν πρὸς τῶτο φερομένην ἐπάγει, ἴ' 

τῆς ἄνωθεν. κάτω εὐθείας καὶ ὶ ὰ ἄνω πρὸς τὶ ὃ ἀπ᾽ αὐτὸ κούμενον ὃ. λύει τὴν ἀπορίαν, ἀδιορίξως ἐν αὐτῇ ληφθὲν διοριζόμενος. ἢ 
ἀρχή, πρὸς δὲ “ἃ ἐπ’ αὐὴ «τέλος, ὁ “ὃ κάτω ὁμοίως ἔςξαι, ᾧ “ὃ ἡ Κα ἀπορία βραχέως κα ᾧ ἀσαφῶς ὑπ᾽ αὐτὸ τεθεῖσα τοιῶτον ἔχει τὲ 

μέσον ἄμφω πρὸς ἑκάτερον τῷ λόγῳ" τῷ δ) ἐρομῷ ἕν ἐςιν. κεφάλαιον. εἰ ἐνύγεη ὸ Ὑνόμενον ἕν τιῶαι ἢ ἐπεγνέμενν ὁ ἀπ᾿ 
τὰ δὲ ἐν τῇ εὐθείᾳ μεταξὺ τῶν ἄκρων σημεῖα, ἕως ἂν ὡς μία κα αὶ 20 αὐτῷ χρόνον τινὰ ἠρεμεῖν ὁ ἐν αὐτῷ, συμβήσεῦ τὰ ἰσοταχῶς κινυῖ-. 
συνεχὴς ἡ εὐθέα λαμβνηϑ, δυναίμει μόνον ἐςί, δυνάμει δὲ ὄντα μενα ἐπὶ ἴσων εὐθειῶν ὦ ἅμα ἀρξάμενα ̓ ρδν ὑχ ἅμα διιέναι 
ἐκ ἂν εἴη μέσα κυρίως. τὰ. ἴδ. τὼς ἴσας εὐϑείῳς, ὅπερ ἄτοπον" ὥςε ἡ “ὃ ἡγύμενον ἄτοπον, “ὃ ὃ 

Ὧ25 ὅτι δ᾽ ἅπαν ὃ κάμπτον͵ κἂν ἐπὶ κύκλυ κοῦ κἀν ἐπ’ γινόμενον ἕν τινι ὃ ἀπογινέμενον χρόνον τινὰ ἠρεμεῖν. “ἃ δὲ εἰρη- 
19. εὐθείας, ἀνάγκη πρότερον ςῆναι, ἡ πίςις ὁὶ μόναν ἐπὶ τῆς αἰϑή- μένον ἄτοπον συμβαίνει, ἐὰν τῶν ἰσοταχῶς κινυμένων ὃ β ληφϑθὴ 

σεως ἀλλὰ ᾧ ἐπὶ τὸ λόγυ. πᾶν δ ὃ φερόμενον, ἐν ᾧ γενέαχ, 25 γεγονέναι ἢ ἀπογεγονέναι κατά τι τῶν μεταξὺ σημείων, “ὃ δὲ 
τεὺ ἐπογενέν, ἐ ἀνάγκην ἔχει, ᾧὶ ἐς ὃ ἐλθεν καὶ ὸ ἐξ ὅ ἀπελθᾶν, ἐν μὴ ληφθῇ. ἐὰν 75 ἦ δυο τὶ ἰσοταχῶς κούμενα, οἷον τὰ αδ', 
τύτῳ καὶ ὺ ἴξαδκ ἀνάγκην ἔχει, χρώμενον αὐτῷ ὡς ἀρχὴ ὃ πέρατι ἐπὶ δύο τινῶν εὐθειῶν ἴσων τῆς τε ε΄ ἡ τῆς ζ΄, ληφθῇ δὲ ἃ α΄ ἐπὶ 
τῆς κινήσεως" καὶ ἡ οἷίν τε ἐν ταὐτῷ νῦν ζει τε ἕν τινι ἃ ὃ ̓ γῆς εγ΄ ἕν τιιι τῶν μεταξὺ τῷ τὴ τῷ γ᾽ σημείων, οἷον τῷ β΄, 

ἐπογενέςᾳ, ἐξ αὐτὸ, αὶ ἃ ἐλθεῖν καὶ ὺ ἀπελθεῖν. ἦμα Ὁ ἂν εἴη ἡ ἐκ μὴ μόρον ὃν ἀλλὰ ὸ Ὑρόμενον ᾧὶ ἀπογινόμενον, εἰ “ὁ ἀγεγονὸς ἕν 
εἴη ἐν τῷ αὐτῷ, ὥςε Ν ἄλλῳ νῦ νὰὶ ἐν ἄλλῳ. εἰ δὲ τῦτο, παάν- 30 τινι ὃ ἀπογεγονὸς χρόνον τινὰ ὃν μεταξὺ τῶν δύο νῦν, τὸ τε ἐν ᾧ 
των δὲ τῶν Ὑν χρόνος μεταξύ, “ὃν μεταξὺ χρόνον τῦτον ἂν εἴη Ὑίνεῦ καὶ ὸ τὸ ἐν ᾧ ἐπογίνεῦ, ἠρεμεῖν ἀναίγκη, ἀκολυθήσει ὃ ϑετὴν 
ἀρεμῆν, ἐν ᾧ κε ὙἩγονέναι τε καὶ  ἀπογεγονέναι ἀπ᾿ αὐτῶ. ἐπὶ “ὃ δ΄ τὴν ζη εὐθέϊαν κνεέϊῶχ,, “ὃ ἰσοταχές τε ὃν τῷ α΄ καὶ ἅμα 
Νὰ ἦν τῶν μέσων σημείων τῆς πεπερασμένης εὐθείας ἐκ ἀνάγκην ἠργμέον τῆς κινήσεως. τῦτο δὲ συνέβη διὰ “ἃ ἐπὶ Κα τῦ α΄ χα- 
ἔχει “ὃ φερόμενον γενέν, τε ἕν τινι ἡ ἀπογενέωχ " ἀδὲν 5) αὐτῶν βεῖν “ὃ ᾧ γεγονέναι ἡ ἀπογεγονέναι ἐπί τινος τῶν μεταξὺ τῶν εγ' 
ἐξὶν ἐνεργείᾳ, ἐδ’ ὅλως σημεϊεν ἐνεργείᾳ." δεῖ ὃ. ὸὺ ἐνεργείᾳ ση- 35 σημείων, ἐπὶ δὲ τὸ δ μηδ τοιῶτον προσλαβεῖν, ἀλλὰ συνεχῆ 
μεῖον ἡ ἐνεργείᾳ μέσον ᾧ ἀρχὴν εἶναι ὺ πέρας, ἡ τῷ ̓ ὶ ὑποκει- τὴν κίνησιν ἐᾶσαι" ὥςε αὶ τὰ μεταξὺ τῶν ζη σημεῖα δυνάμει 
μέῳ ἵν, τῷ λόγῳ δὲ δύο. τῶτο δὲ ἐκ 'ἧς.ν ἐπὶ τῆς συνεχῦς, εἶναι, ὃ ὸ δ΄ συνεχῶς χινίμενον ἐἶναι μένον ἐπὶ τῶν σημείων, 
ἔς ἂν ἢ ἧ συνεχής. ἀλλὰ τότε γίνεῦ ἐνεργείᾳ μέσον ἐνεργείᾳ σης ἀλλὰ μὴ γίνεῶς, αὶ ὠπογίνεῦχ, εἰ ἦν ὅτω ἡ ὃ α' ΑἸἰσοταχὶὴς τῷ 
μεῖον, ὅταν τῇ ἐπ᾽ αὐτῷ “ὃ φερόμενον, ᾧ ἐπιςὰν πάλιν ἄρξη) δ΄ ληφθείη συνιχῶς κσύμενον, ὀκέτι ἐπακολυθεῖ ἃ θᾶττον ὃ ὃ 
κινεῖ, Τμοεποῖοι, Ε. 62. 4 διεξελθεῖν τὴν ζη ἢ ὁ α΄ τὴν εγ΄" ἀμφύτερα δ ὁμοίως διεξέρ- 

2225 εἰπὼν ὅτι ἐν ὀδενὶ χρόνῳ ἐςὶ ὦ συνεχῶς ἐπὶ τῆς εὐθείας κι- χεῦ ὄντα ἐν τοῖς μμτεξὺ σημείοις τοῖς δυνάμει, ἀλλ᾽ ὑχὶ τῷ ἑτέρυ 
Ἄ: νύμενον κατάντι τῶν ἐν τὴ εὐθείᾳ ἀἔϑν ΑἾ προσέθηκε “πλὴν δ᾽ ὃ ἼΒΌΚΩ͂Ν ἵν τινι αὐτῶν ἡ ἀπογνομών" ὁ Ὁ ἀνάγκη “ὃ ἕν τινι ὃν 

νῦν ἐςὶ διαίρεσις," ἴσον λέγων τῷ κυρίως τ ᾧ καθ᾽ αὐὸ μὴ εἶναι ἡ γίνεὼς ἣν αὐτῷ ὁ ἀπογίνενχ, ὅ ὅπερ ὁ ἀπορῶν λόγος ἐπὶ τῦ ἑτέρυ 

ἂν χρόνῳ “ἃ κινύόμενον συνεχῶς ἐπὶ τῆς εὐθείας κατά τι τῶν ἐν τῶν κιυμένων τῷ α ́  λαβὼν συνῆγεν ὲ μὴ ἀληθῶς ἀποδεδεῖχθαι 

αὐτῇ σημείων, κοινότερον μώτοι αὶ νῷ συμβεβνρὸς δυναὼχ καθ᾽ 45 ὁ ἠρεμεῖν μεταξὺ χρόνον τινὰ “ὃ Ὑνόμενον κα αὶ ἀπογινόμενον. ὁ δὰ 

ἥκαξον τῶν σημείων εἶναι λέγεο, ἐν χρόνῳ, τῷ τῶν νῦν ἴκαςον, ᾿Αριςοτέλης ἔλαβε γραμμὰς εἰ Κ' τὴν “ὃ εγ΄͵ ζ΄ δὲ τὺ ὃ ζη. 

καθ’ ὦ ἐςν ἐφ ἑκάξυ τῶν σημείων “ὃ κινύμενον ἐπὶ τῆς εὐθείας, ἀσαφὲς δὲ ὃν ὃ ἐπὶ τῷ δ΄ ῥηθέν (ὃ Μὰ πρότερον ὁρμῆσαν ἢ ἀπελ- 

“ἀμ μα τῷ ὃ ἐν τῷ βὲν πρότερον ἐλβεῖν ἀνώγκη) καλῶς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐσαφήνισεν... 
ΚΙΚ2 
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ἢ ἐκεῖνο δὲ πρὸ τύτων τῶν ῥητῶν ἀσάφειαν ἔχει τινά “ἅμα δὲ εἴη γέηϑ, ἃ δὲ ἐν τῷ ἐνεργείᾳ τέλει Ὑσόμενον ἐν τῷ «πσὶ ἀώγωω 
ὸ α΄’ ἐπὶ τῷ β' σημείῳ, ἡ ὁ δ΄ φέροιτο ἀπὸ τῆς ζ΄ ΕἾχαι πρὸς “ὃ σημείῳ γίνε ἐν χρόνῳ, ἢ ὑκ ἐν τομῇ χρόνυ. ἀνάγκη δὲν 
7" σ. 11). πῶς Ἂ ἅμα ὸ α΄ ἐπὶ τῷ β' ἡ ὃ δ΄ φέροιτο ἀπὸ γύμενον ἀνακάμπτον ἀπ᾽ αὐτῶ, ὅταν δὶ ἐπ᾽ αὐὲ κινῆῦ, ὡς τιν 
τῆς ζ΄ ἄκρας, εἴπερ ἅμα. ἤρξαντο ἃ ἃ α΄ ἀπὸ τὸ ε΄, ὃ δὲ δ΄ ἀπὸ λεντῇ αὐτῷ χρήφαςχ, ὅ ὅταν δὲ ἀπ’ αὐτῶ, ὡς ἀρχὴ" τὰ δὲ πέραν 
τὸ ζ΄, ἀλλ᾽ ἔοικε λέγειν ὅτε ὃ α΄ ἐπὶ τῷ β΄ σημείῳ ἠρέμει, τότε 5 τος ἡ τῆς ἀρχῆς ἠρεμίαν ἀνείγκη μεταξὺ γενέςχ, ἰά, ἢ, 301 ἃ 
ὸ δ΄ ἀπὸ τῆς ζ' ἄκρας συνεχῶς κινιέμενον πρὸς “ὁ ἡ φέρε, ἢ ὑκ δείξας ὅτι ἐν τῷ συνεχεῖ τὰ μεταξὺ τῶν ἄκρων σημεῖα δν- πῃ 

ἠρεμεῖ πυ ὡς ὃ α΄ κτ' τὴν ὑπόθεσιν. ἰὰ. ἴδ. νώμει ἐςὶ ἡ ὑκ ἐνεργείᾳ, ἡὶ διὰ τῦτο “ὃ κινύμενον συνεχῶς ἐπὶ τὸ" 
2 ἐντεῦθεν ἡὶ ἀρχὴ τῆς λύσεως, ἀπὸ τῶν ἤδη δεδειγμένων ἐπι’ συνεχῶς ὅτε γϑτῇ κατά τι αὐτῶν ὅτε ἐπογίνεῦ ἀπ᾽ αὐτῶν͵, ὡς 

Τ᾿ χειρῶσα. ἰὰ. [.301. ἐὰν τῦτο ποιήση διήρηρα, τ συνεχές, τύτῳ φησὶ δεῖν χρῆνᾳ καὶ 

ὅ5Ὲ δείξας ὅπως ἐπὶ τῷ συνεχῶς κινυμένυ ὐκ ἔςὶ λέγειν ὃ γἱ- 10 πρὸς τὺς ἐἠκώρδλν: ἐν Ζήνωνος λόγον. τι δὲ τῶν Ζήνωνος τῇ 

ΣΦ εχ ἡ ἀπογίνεοχ, ἐπάγει ὅτι ἐπὶ τὸ ἐπὶ “ὃ πέρας ἐλθόντος  ὈἘλεάτυ λόγων, ὃς ἠρώτα γυμναζων τὸς προσδιαλεγομόνς, κα ὺ 
ἀνακαίμπτοντος ἀνάγκη λέγειν “ὃ γεγονέναι τε αὐὸ ἐν τῷ πέρατι δεικνύναι δοκῶν ὅτι ἐκ ἔςι κίνησις, εἶπεν αὐὲς ἐν τῷ Ζ' τῆσδε τῆς 

ἢ ἀπογεγονέναι" ὑκέτι γ) “ὃ πέρας τῆς εὐθείας δυνάμει ἐςίν, ὡς πραγματείας (ς. 9) ὅτι τέτταρες εἰσί, ἡ τίνες, ἢ πρὸς ἕκαςον 
ἦν τὰ μεταξύ, ἀλλ᾽ ἔςιν ἐνεργείᾳ, διὸ ᾧ γενέως ἐν τῷ πέρατι οἰκείως ἐνέςη. τῶν δὴ τεσσάρων ἐκείνων λόγων ἵνα προχειρισέ- 

ἀνάγκη ᾧ ἀπογενέῶχ, ἀπ᾿ αὐτὸ. ἢ δείκνυσι τῦτο πάλιν διὰ τῆς 15 μένος νῦν, ὑπομιμνήσκει Κα ἡμᾶς τῆς τότε ῥηθείσης λύσεως αὐτῦ, 

τῶν ςοιχείων ἐκθέσεως, ἐναλλάξας, ὥς φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τὲ λέγει δὲ ὅτι προσφυέζερον λυθήσε μᾶλλον ἀπὸ τῶν προσεχῶς 
ςοιχεῖα, ᾧ ποιήσας νῦν ὃ η κινίμενον, ὥσπερ πρότερον “ὃ δ΄, ᾧ δεδειγμένων. ἦν δὲ ὁ ' ὑπὸ Ζήνωνος λεγόμενος λόγος, ὃ νῦν 

ὁ δ΄ πέρας νῦν τῆς εὐθείας, ὥσπερ πρότερον ἦν “ὃ η΄. ᾧ λέγει ὅτι μνημονεύει, τοιῶτος. εἰ ἔσι κίνησιᾳ, ἔςαι τε “ἃ ἐν πεπερασμένῳ 

ἃ ἡ ἐλθὸν ἐπὶ ὃ πέρας “ὃ δ΄, ὅταν ἀνακάμψη πάλιν, τῷ ἑνὶ σης χρόνῳ ἄπειρα διεληλυθός" τῷ 7) ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὴν διχοτομίω 
μείῳ ὡς δυσίν, ὡς δ) ἀρχὴ ᾧ πέρατι, κέχρη. τῶτο δὲ ἦν “ὃ γε- 20 ἐν παντὶ συνεχεῖ ἔςαι. ἄπειρα ἡμίση, τῷ πᾶν μόριον αὐτῷ ἥμισυ 

νέδχ, ἡ ἀπογενέὴδχ. διὸ ἐξ ἀνάγκης δεῖ αὐὸ “ὃν μεταξὺ χρόνον ἔχειν. ἔςαι δὴ “ὃ κεκινημένον τὴν πεπερασμένην τὰ ἄπειρα ἡμίση 
τῶν νῦν, τῷ τε ἐν ᾧ ἐγένετο ἐν τῷ πέρατι τῷ δ΄ ἡ τῷ ἐν ᾧ ἀπε- διεληλυθὸς ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, ἐν ᾧ διῆλθε τὴν πεπερασμέ: 
γθῆτι, ἀνακάμψαν ἀπ᾿ αὐτῷ ἠρεμῆσαι. ὕὅτω καὶ ὁ ̓ Αλέξανδρος γήν. προσλαμβάνων δὲ “ἃ ἀντικείμενον τῶ ἐν. τῷ συνημμένῳ 
τὺ ἐναλλαγὴν τῶν σοιχείων ἐξεδέξατο, μή ποτε δὲ “ὃ δ΄ ὃ κι- ἑπομένυ, “ὃ μὴ δυναδλαί τι ἐν πεπερασμώψ χρόνῳ ἄτερά τὰ 
κέμενον ὥσπερ πρότερον ἐπ᾿ ἄκρῳ τέθεικε τῆς ζη. εὐθείας, ἵνα ἀπὸ 15 ἐμδελθεα, διότι δὲ διξαθίν ὅλως οἷόν τε τὰ ἄπειρα, ἀνήρει ὴ 

τῷ ἄκρυ κινώμενον αὐὸ λάβη, ὅτω καὶ νῦν ἐν τῷ ἄκρῳ φυλάξας, εἶναι κίνησιν. ὅτω Καὶ ἦν ὁ Ζήνων. τινὰς δὲ ἄλλως ἐρωτᾶν αὐτόν 
ἀντὶ τὸ ἄκρυ τῆς εὐθείας αὐὸ παρέλαβεν, ὸ δὲ η, ὃ πέρας ἦν ᾧησι λέγοντα, εἰ ἔςι κίνησις, ἐπεί ἐςιν ἄπειρα ἡμίση ἐν 

τῆς εὐθείας πρότερον, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς εὐθείας, τυτέενν ἐπὶ “ὃ συνεχεῖ, ἢ κούμενον ἐπὶ τῦ συνεχῦς δυνατὸν καθ᾽ ἵκαςον ἡ ἥμισυ 
δ΄, κούίμαμον ὕαβιν, ἵνα τὴν ἀνάκαμψιν ἐν τὴ ἀρχὴ ποιήσας τὴν ἀριθμεῖν. τύτυ δὲ γνομένν, ὅταν ὃ κύμενον διελοβευθὸς ἢ μι) 

ἀρχὴν ἅμα ὺ ὡς πέρας λάβῃ. ἰά. 18. 30 πεπερασμαην μέγεθος, ἕςαι ὁ ἀρθμὲς ἀ ἄπειρα, ἡμίση ἠμθμιός 
ρὴς λύων τὴν ἀπορίαν τὴν λέγυσαν ὅτι εἰ “ἃ α΄ γεγονὸς ἔςαι ἐν εἰ ὧν τῦτο ἀδύνατον, ὃ ἐριθμῆσαι τὰ ἄπειρα, ἀδύνάτον ἂν εἶ 

25. τῷ β καὶ ἀπογεγονός, ὸ δὲ Ὑρόμενον ὺ ἀπογινόμενον μεταξὺ ὸ ᾧ τῶτο ἰπῷ. ἐἵπετο δὲ τῷ κίνησιν εἶναι. ἰὰ, ἔ, 302. 
ἵξαῦ, συμβαίνει ἡ ἀ δὶ ἰσοταχὶς ὃν ὧ α τὴν ὄ εὐθεῖαν ἴσην ἦσαν ὴ δ᾽ αὐτὴ γίνεῦ ἀπορία, κἂν αὐτῷ τις τῷ μεγέθους μένα 

τῇ ε΄ θᾶττον διιέναι ἥπερ “ὃ α΄ τὴν ἐγ, ἧπερ. ἄτοπον σὲ δὶ ἰσο- ἐξωίσῃ τὰ ἡμί σὴ ἀριθμεῖοχ, ὅταν ὁ κινύμενον διέρχη αὐτί κἂν 
ταχὴ τὰς ἵσὰς ἐν ἴσῳ χρόνῳ δίεισι), ταύτην ἦν λύων τὴν ἀπορίαν ἃς μὴ ΣΝ ἢ τῷ χρόνῳ, ὡς Ζήνων ἐποίει. ἢ διὰ τῶτο ἔροιο ἡ 

ἔλεγεν ὅ ὅτι “ἃ α' καὶ Ὑίνεῦ ἐν τι β΄ ἡὶ ἀπογίνεῦ ἐν χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἦν ᾿Αριςοτέλης τῷ Ζήνωνος λόγῳ προρ)εῖναι ὴ ἀλλοίως ἀπὸ τὸ 

ἐν αὐτῷ ἐν τομῇ χρόνω ἡ ἐκ ἐν χρόνῳ, διότι μὰ ἔςιν ἐνεργείᾳ ἐ ἐν ἐρόμὲν ἐρατώστη ἐν αὐὲν λόγον, ὅτι πρὸς τὴν τοιαύτην ἐρώτη" 

τῷ συνεχεῖ νὰ σημεῖα, ἀλλὰ δυνάμει. ὄ : χρὴ ὧν, φησί, ὸ αὐὸ σιν ὑκ ἦν ἱκανὴ ἡ τότε ῥηθεῖσα λύσις, ἡ ἡ ὸ χρόνον ὁ ὁμοίως ἄπεν 

λέγειν ἐπὶ τῶν ἀνακαμπτόντων, ὅτι, ἔςι δ ἐν τῷ νῦν κ᾿ ὃ δ΄, ἡ ρον τῷ μεγέθει δεοινῦσα, ὥσπερ ἐδὲ πρὸς ὃν ἀπὸ τῶ χρόνυ μόν 
μὴν ᾧ γέγονεν ἐν αὐτῷ ἢ ἀπογέγονεν ἀπ᾽ αὐτῶ... δεῖ δὲ ἀφι- 40 ἐρωτώμενον ἢ τῷ μεγέθας. ἰά. (, 302 ὁ. : 
κέκ, ποτὲ αὶ ἐπὶ ὃ πέρας ὼ ἐνεργείᾳ ἐν αὐτῷ γενέ, ὄντι ὺ ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις ὅτι εἰ πᾶν συνεχὲς ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν, ἡ 
αὐτῷ ἐνεργείᾳ ἀλλ᾽ ἀὶ δυνάμει, ὡς τὰ πρὸ αὐτῷ... οἶδεν δὲ ἢ πᾶν μόριον τὸ συνεχῦς συνεχές ἐςι, ἢ διωρῶν ἃ συνιχὶς ἐκ 
ἄλλη γραφὴν ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἣν ἢ προηγυμένως ἀναγράφει οὐαὶ ἃ συνεχὶς εἶναι. ταύτην ἦν λύων τὴν ἔνςασιν λέγει πῶς 
αὐτός, τὴν ἐν τοῖς πολλοῖς βιβλίοις φερομένην, ἣν ᾧ ἐξηγησάμε- ἐσὶ τὰ συνεχῆ ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετά" διότι ,5 δυνάμει ἔχει τὰ 

νὸς πέπαυμαι, ὡς ἑτέραν παραγράφων. ἔχει δὲ ἡ ἄλλη ὅτως 45 ἄπειρα, ἐκ ἐντελεχείᾳ." τῷ 75 καθ᾽ ὁτιῶν ἑαυτῦ μόριον δύνα, 
“ἀνάγκη 78 ἐπὶ τέλος ἐλθεῖν “ὃ ἐνεργείᾳ ὃν δυνάμει." Δέγοι δὲ τομὴν δίξανχ, ἰά, ἢ». 
ἂν ὅτι “ὃ κινύμενον τέως ὃν δυνεέίμει ἐν τῷ τέλει, ἕως ἂν κινὴ, ὥςε ὁ διαιρῶν αὶ ἐμθμῶν τὸ ἡμίση διαφθείρει τὴν ὑπόθεσο 
ἀνάγκη ἐπὶ τέλος ἐλθεῖν “ὃ ἐνεργείᾳ ὃν ἤδη τέλος, ὅταν ἐπ᾿ αὐτὸ τῷ προβλήματος. ἡμεῖς β' δ) ζητῶμεν εἰ ἄπειρα ἐν τὴ συπχᾶ 
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τιὰ ἡμίση, ὁ δὲ συνεχῆ. φυλάττει λοιπὸν ὅτε τ᾽ εὐθᾶαν ὅτε τ ἀλλ᾽ ὅτι συμβέβηκε τῇ γραμμὴ ἄπειρα ἡμίση εἶναι... πρὸς δὲ τὴν 
κίνησιν" συνδιαιρεῖ ἡ) τὴ τῆς εὐθείας τομὴ ὁ τὴν κίνησν. ἴἔςι δὲ τὸ ̓Αριςοτέλως λέξιν ἐπορητέον, πῶς ὁ συνεχῶς τὴν πεπερασμέ- 
ὶ ἐν τῷ ᾧ χρόνῳ καθάπερ σημεῖον “ἃ νῦν" “ὁ Ὁ αὐὴ πέρας ᾧ ἀρχή, » καθ᾽ αὐὴ κινιύμενος »τ' συμβεβηκὸς ἄπειρα διελήλνθε: .. 
πέρας ἢ τὸ παρελθόντος, ἀρχὴ δὲ τῇ μέλλοντος, ἀλλὰ κ΄ “δ μή ποτε ὗν συμβεβηκότος εἶδος ἄλλο τι νῦν παραδίδωσιν ἡμῶν ὁ 
πρᾶγμα, καθ᾽ ὃ γέγονεν ἡ μεταβολή, τῷ μέλλοντι μᾶλλον 5 ᾿Αριφοτέλης, ὺ δυνάμει τινὶ ὑπάρχον συμβεβηκὸς εἶναι λέγων 
προσνεμητέον (ὁ 14). λέγω δέ, οἷον ἐπειδὴ τῷ χρόνω ἐν ᾧ ἀπέ. αὐτῶ. ὕὅτω δὺ ᾧ τὴ γραμμὴ συμβεβηιέαι φησὶ ἃ ἀ; ἀπερα ἡ- 
θνησκε ἹΞωκράτης. πέρας τί ἐξιν ἐν ᾧ πρώτῳ ἐποτέδννρεεν, ᾿μίση εἶναι, ὅτι δυνάμει ἐξὶν ἐ ἐν αὐτῇ, κἀν ὃ δύνα, ἐπ᾽ ἄπειρον 
τῦτο ὡς Καὶ κ' χρόνον προσήκει ἡ τῷ παρελθόντι (πέρας γδ ἐκείν δὶιαιρεῖαχ, λόγος τῷ συνεχῦς ἧ ἧ. ἐπειδ δὲ ἵκαςιν κῷ ἐεργδίᾳ 
ἐςί), ὡς δὲ »' ὦ πρᾶγμα, λέγω δὲ “ὃ τεθνηκέναι, μᾶλλον μαλιςά ἐςιν ὅ ἐςι, ὺ ὀ Φ ΕῚ δυνάμει ὃ ἐν αὐτῷ, διὰ τῦτο ἢ 
προσήκει τῷ μέλλοντι, ἐν ᾧ ὅλον λέγε τεθνηκέναι. εἰ δὲ ἐρεῖ το τῆς γραμμῆς τὴν ὑσίαν αὶ ὃ εἶναι ὁ κζ΄ τὰ ἐν αὐτὴ ἄπειρά φησιν 

"σις, ἐν Α τῷ πέρατι τῷ παρελθόντος ἔνι ἀποθνήσκειν Σωκράτην, εἶναι, ὅτι δυνάμει ταῦτα ἐν αὐτὴ, ἐλλὰ κῷ σὲ ἂν ὶ συνεχές, ὅπερ 
ἐπειδὴ ἢ ἐν ὅξῳ τῷ παρελθόντι, ἐν δὲ τὴ ἀρχῇ τὸ Μέλας τε- ὑπάρχει τῇ Ὑραμμῆ κατ ᾿δέργειαν. ἜΡΒΡΙ. ἢ 808. 
βνηκέναι, ἐπειὸὴ κα ὶὶ ἐν ὅχῳ τῷ μέλλεντι, δὲ ὅτος, εἰ κ Α ἐφυλάχθη ἡ ὸ μνημονεύσας τὸ νῦν, ὅτι τῷ κ ἀρχὴ τῷ δὲ πέρεξ ἐςί, αὶ ὅτι Ἂν 
νῦν, ὥσπερ ἃ τἀληθὲς ἔχει, ἡνραξ τε ὃν ἅμα αὶ ἀρχή, ἅμα ἂν δαίρεσίς ἐφι χρόνυ, κα χρόνος, κα ὶὶ ὅτι ἀμερές, κα ὃ ὅτι ὑκ ἐνδέχε ἐν ὅ᾽ 
λέγοι αὶ ἀποθνήσκειν Σξωκράτην ᾧ τεθνηκέναι" τῶτο δὲ ἀδὲν δια- 15 τῷ αὐτῷ νῦν γενέωᾳ, τι ἢὶ ἀπογενέοχ, ἕν τινι ἡ ἀπα' τινος (εἴη ἡ 

φέρει τὸ ζὴν τε ἅμα ἡ, τεθνηκέναι Σωκράτην. εἰ δὲ δύο ποιήσει ἂν ἅμα τι ἐν τῷ αὐτῷ ἡ ὁκ εἴη), δείινυσιν ἐφεξῆς ὃ νῦν τῶτο, 
τὰ νῦν, ἐφεξὴς ἀλλήλων ποιήσει τὰ νῦν. ἀλλ ἄτοπον" ὁ 5 καθ᾽ ὃ ἡ διαίρεσις γίνε τῷ χρόνω, ὡς Κα πρὸς “ὃν χρόνον “ὃν διαιρυί- 
σύγκειἢ ὁ χρόνος ἐξ ἐἀμερῶν. ἀλλὰ ταῦτα Κα ἴσως τοῖς καθόλν μενον ὁμοίως ἐν ἀμφοτέροις ἐςὶ τοῖς μορίοις αὐτῶ, τῷ Κὶ πέρας ὃν 

περὶ κινήσεως λόγοις οἰκειότερα. Ὑβαπιῖδι. ἢ 62. τὸ δὲ ἀρχή" ὅτω 5 συνεχὴς ὁ χρόνος τῷ κοινὸν ἔχειν ὅρον τὰ 
2835: πῶς τὰ δυνάμει ἄπειρα οἷόν τε διελθεῖν, δηλοῖ, φησὶν ὁ Ὦ μόρια αὐτῦ “ὃ νῦν... ὅτι δὲ τῦτο ὅτως ἔχει, δείκνυσι “ἃ ἑπόμε- 
5 ᾿Αλέξανδρος, διὰ διὰ τῷ “ὁ γ5 συνεχῶς κινύμενος᾽" ᾧ τῶν ἑξῆς. ἐπεὶ νον ἄτοπον τῷ μὴ ὅτως ἔχεν φανερὸν ποιῶν. εἰ γάρ τις, φησί, ὰ 
δὶ ἡ γραμμὴ ἣν κεχίνη ὦ κεκϑγμυθῦν, συμβεβηκὸς ἔχει “ὃ δυ- διαιρῶν “ὃ πρότερον ἢ ὕςερον τκβω, τυτέςι ὃ νῦν, μὴ ἀὲ τῷ 

νέμει ἐπ᾿ ἄπαριν εἶναι διαιρετὴ καὶ ὶὶ ἄπειρα ἡμίση δυνάμει ἔχειν, ὃ ὑςέρῳ πράγματι σιστατεῃ, ἀλλ᾽ εὑς ἐπὶ τῶν χρόνων ὕτω ὺ ἐπὶ 
τὴν γραμμὴν διεξελθὲν κῷ' συμβεβηκὸς τὰ ὀυνέμει ἄπειρα ἡμίση τῶν πραγμάτων κοινὸν αὐὴτὸ προτέρυ καὶ ὺ ὑσέρυ λαμβάνει, ὡς ἐν 
διελήλυθε, τυτέςι ταύτην διελήλυθεν ἢ Ψ συμβεβηκός ὃ ἦσι 45 ἀμφοτέροις εἶναι τοῖς πράγμασιν, ὥσπερ ὺ ἐν ταῖς χρόνοις ἧ! ἤν" 
ἔχων ἃ ἄπειρα ἡμίση δυνάμει. αὶ Δ τῦτο ἣν τῆς Ὑραμμῆς ἡ ὑσία συμβήσεϊ ἄτοπόν τι" ἔξαι Ρ ἂ αὐὴ ἅμα ὃν αὶ ὑκ ὅν, ᾧ ὅτε γέ- 
ὺ ὰ ἐὖκι, ὰ ἔχε ἄ ἄπειρα ἡμίση, ἐπὲ ὑκ ἂν ἔτι χ' συμβεβνριὸς γονέ τι, τότε ἐκ ὄν, ὅπερ ὅτως ἔχον ἀποδείξει. αὶ δὲ “τῷ δὲ 
ἦν ὃ τὴν Ὑραμμὴν κεχρημένον ἄπειρα ἡμίση διεληλυθός, ἀλλὰ πράγματι ἀεὶ τῷ ὑςέρυ πάθυς ἐςίν" ἴσον ἐξὶ τῷ δ τὰ 
καθ᾽ αὐτό͵ γε καθ᾽ αὐὸ Ὑραμμὴν κεκίνηἢ ἢ ὃ εἶναι ἐν τῷ πράγματα τὰ ἐν τῷ χρόνῳ λαμβανέμενα ἀεὶ τὸ  ὑγών γενο- 
ἔχει ἄπειρα, ἰασ. ἐπεὶ δὲ μὴ τῦτό ἐςι τῇ γραμμῇ ὃ γραμμὴ ἢ μένυ πάϑυς ἐςίν" ἘΡΡ ΜΕ ΒΩ͂ δ ἡ τὰ πάθη. ἣ τῷ δὲ πράγματι 

εἶναι, ἀλλὰ τῦτο (ἃ " αὐτῇ συμβέβηκεν, ἵξι δὲ αὐτὴ ὰ γραμμῆ ἀεὶ τῷ ὑςέρυ παθυς ἐςίν, ἀντὶ τὸ Ψ' δὲ ὃ πρᾶγμα ὸ ἐν τῷ ἢ χρόνῳ 

εἶναι μῆκος ἀπλατές, ἃ τὴν γραμμὴν διελθὸν κ᾽ αὐὸ (ὶ  διελο- ἀεὶ τῷ ὑςέρυ πάθος γινομένυ ἐν αὐτῷ ἐςίν" ὕςερον δὲ πάθος εἶ; εἶπε 

λυθε μῆκος ἀπλατές, κ΄ συμβεβηκὸς δὲ ᾧ ὅσα ἦν τῇ γραμμὴ ὃ εἰς ὃ ἡ μεταβολὴ γέγονε, καινῶς “ὃ πάθος εἰπὼν ἐπὶ πασῶν τῶν 
συμβεβηκότα, οἷον εἰ λευκὴ ἦν, “ὁ λευκόν ᾧ ὁμοίως τῶν ἄλλων κινήσεων. «. ἢ “ὃ ἀποριόμενον δέ, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, “ὃ πότε 
ἕκαςον, ὧν ἣν ἦν ἡ ὃ ἄπειρα ἡμίση ἔχειν δυνάμει. τως ἐξη- 35 ἐπέθανε Σωκράτης, λύοιτο ἂν ὅτως. ἰὰ. (. 808 ὁ. 
γησαμών τῷ ᾿Αλεξαύδρυ ὶ αὐτοῖς τύτοις τοῖς μηρὼ τὴν πρϑ- ὅτε ἐδείκνυεν ὅτι “ὁ ἀνακάμπτον ἀνάγκη ἡ ἠρεμῆσαι ἐν ἐκείνῳ 2636 
κειμένην λέξιν, ἐπιςήσοι ἄν τις, ὡς οἴμαι, πρῶτον Τὶ διὰ τί τῷ ᾿ ὃ ἐνακάμστει, προχρησάμενος ἐν τῇ δείξει τῷ μὴ δύνα, ἐν ὰ 
συμβεβηκέναι τὴ γραμμὴ ἄπειρα ἡ ἡμισὴ εἶναι, προσέθνριεν αὐὸὲ τῷ ἀύτα γῦν, ὅπερ ἐςὶ πέρας χρόνυ ἀλλ᾽ ὁ χρόνος, γενέλαι τι ἕν 
“ἃ δυνάμει, ἡ ὸὶ μόνον τὴν λέξιν ὅτως ἔγραψεν, καίτοι τῶν ἐς τινι ᾧ ἀπογενέδᾳ, ἀπ᾽ αὐτῶ, ὅπερ ἠκολώθει τῷ μὴ ἐξ ἐμερῶν 

ἐμὲ ἐλθόντων βιβλίων ἐκ ἐχόντων “ὃ δυνάμει προσκείμενον, 40 συγκεῖαΚ “ὃν χρόνον μηδὲ δύναδχ, ἔχεθχ, ἀλλήλων τὰ νῦν (τύτυ 
ἀλλὰ ἡ ἐξηγήσατο ὅτως" ὃ γὃ τὴν γραμμήν, φησί, διεξελθὸὲν 55 κειμένυ ἔπεῦ “ὃ τοῖν δυοῖν νῦν, τῷ τε ἐν ᾧὶ ἐγίετο καίμενον 
“ᾧ συμβεβηκὸς τὰ ὶ δυνάμει ἄπειρα ἡμίση διελήλυθε, τυτέςξι τού. πέρατι ὄντι τῷ Ὑίνεοχ, κα ὺ τῷ νῦν ἐν ᾧ ὁ ἐπεγένετο, χρόνον τινὰ με- 

τὴν διελήλυθεν ἣ »' συμβεβηκός ἐςι “ἃ ἔχειν ἄπειρα ἡμίση δυ- ταξὺ γεγονέναι, ἂν ᾧ ἦν ἀνάγκη ἠρεμεῖν μὴ ὶ πελαζόντων ἀλλή- 
νάμει. πῶς δὲ συμβεβηκὸς εἶναν λέγει τῇ γραμμὴ ὃ δυνέμει λοις τῶν νῦν), τῶτο ἦν αὐὸ προσνατασκευαῖζει νῦν, ὅτι : μὴ σύγ- 

ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι διαιρετῆ, εἴπερ συνεχὴς μένει γραμμή, πανὸς 45 κει ὁ χρόνος ἐξ ἀμερῶν μηδὲ διαιρεῖ εἰς ἀμερῆ. ᾧ ἔδειξε Κα 
δὲ συνεχῦς λόγος “ὃ ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι διαιρετόν; ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ τῶτο διὰ πλειόνων ἐν τῷ Ζ τῆσδε τῆς πραγματείας (ς. 1), κα- 
ᾧ ὅτι ὁ ̓ Αριςοτέλης ὁ λέγει τῦτο ὅπερ ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὅτι συμ- θολικώτερον αὐὸ προβαλλόμενος, ὅτι μηδὲν συνεχὲς ἐξ ἐμερῶν 

βεβηκὸς ἔχει ἡ γραμμὴ “ὁ δυνάμει ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι διαιρετή, σύγκε. ἱὰ, ἔ, 80ά. 
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261 εἶτα ἕνξασιν λύει τὴν λέγυσαν ὅτι ἡ αὐτὴ ἀπορία δύνα ζέιν, ἧς ἔθος αὐτῷ διαλεκτικὺς καλεῖν ὡς δι᾽ ἐνδόξων γσομένις 
1 ἀπορῖῶκ ᾧ πρὸς τὶς ὑκ ἐξ ἀτόμων λέγοντας συγκεῖοχ, “ὃν χρό- ἐπιχειρήδεων. θήσει δ ἐφεξῆς λόγυς ὅτε τοῖς κτ' τόπον μόνων 

νὸν" ὁ 7) ἐπὶ τύτων δοκεῖ εὔλογον εἶναι, ὡς ἐπ᾽ ἐκείνων, εἶναί τινα κινυμένοις προσήκοντας, ὅτε ἐκ τῶν τύτοις μόνοις καθ᾽ αὐ ὑπερ 
μεταξὺ τῶ τε ἐν ᾧ ἐγίνετο καὶ τῷ ἐν ᾧὁ ἕςι χρόνον " παλιν γδ ὁμοίως χόντων εἰλημμένυς, ἀλλὰ ἢ πᾶσι τοῖς ἐξ ἀντικειμένων εἰς ἐντε 
ἐν αὶ τῷ α΄, ἐπειδὴ ἐγίνετο ἐν αὐτῷ, ἐκ ἔςαι, ἐν δὲ τῷ β΄ ἔξαι" 5 κείμενα μεταβάλλεσι, ᾧ ἐκ τῶν ἀντυχειμένων εἰλημμένυς, ἅπε 
μεταξὺ ἄρα τῷ τε ἀμερῦς τῶ χρόνω ἢ τὸ β΄, ἃ εἴχετο ἀλλήλων, ἀ μόνον τεῖς κατ᾽ εὐθεῖαν κινυμένοις κυρίως, ἀλλὰ ᾧὶ πᾶσι τῆς 
ἔςαι τις χρόνος. εἰ ὧν κοινὸν “ὃ ἄπορον, ὠδέπω ἂν εἴη δεδειγμέ- μεταβαάλλυσιν ὑπάρχει. ἰάὰ. [, 305. 
νον “ὃ μὴ ἐξ ἀτόμων συγκεῖοχ, “ὃν χρόνον. λέγει ὧν ὅτι ὑκ ἕςιν ἡ ὅτι μηδεμία κίνησις ἐξ ἐναντίω εἰς ἐναντίον γινομένη συνεχὴς κίε 
αὐτὴ ἀπορία καὶ πρὸς τὸς μὴ ἐξ ἀτόμων ποιῶντας ὃν χρόνον. ᾧ εἶναι δύνα, δείκνυσι προλαβὼν ἀξίωμα καθολικὸν ὃ λέγον ἔτι" 
τὴν αἰτίαν προςίθησιν" αὐτῷ Ἵ τὸ χρόνω ἐν ᾧ ἐγίνετο, ἐν τῷ το πᾶν “ὃ διὰ κινήσεως συνεχῶς ἐπί τι ἰφικνύμενον ἀκωλύτως ἐἰς 

ἐχάτῳ σημείῳ γέγονε ᾧ ἔςιν, ὅ σημείν ἐδὲν ἐχόμενόν ἐςιν ἐδὲ ὅπερ ἦλθε πληρῶσαν τὴν κίνησιν, ἐπὶ τῶτο τὴν ὁρμὴν εἶχε ὶ τι 
ἐφεξῆς, οἱ δὲ ἄτομοι χρόνοι ἐφεξῆς. διὸ ἐπὶ ὶ τῶν ἄτομον λε- τῆς κινήσεως ἤρχετο" πᾶν 5 ὃ κινώμενον ὥσπερ ἐπό τος ὧρ- 
γόντων εἶναι “ὃν α΄ χρόνον ὑκ ἔςιν εἰπεῖν ὅτι ἐγίνετο ὶ ἕν τοῖ σμέν κινεῖ, ὅτω καὶ ἐπί τι ὡρισμένον, ἂν μι ὑπό τινος ἐμποῦί- 

αὐτῷ, ἔςι δὲ ἐν τῷ πέρατι" ὁ γδ ἔςι πέρας τῷ ἀτόμν... ἀπο- ζηῦ... τί 5 μᾶλλον ἐν τῷδε ἢ ἐν τῷδε γινόμενον; τῦτο ὃ 
ρίαν δὲ τύτοις ἐφεξῆς ὁ ᾿Αλέξανδρος τίθησιν, ὁ πάνυ πραγμα- 15 σημαίνει “ὃ τί ὃ μᾶλλον νῦν ἢ πρότερον; ὁμοίως δέ, φησί, κὁὶ 
τειωδη, ὡς οἶμαι. εἰ γάρ τις λέγοι, φησίν, ἐν Κα τῷ πέρατι τῇ αἰ. ἐπὶ τῶν ἄλλων κινήσεων" ὁ ἢ) ἐπὶ μόνης τῆς φορᾶς, ἐφ᾽ ἧς ὡς 
χρόνυ, ἐν ᾧ ἐςὶν ἤδη μεταβεβληκός, εἶναι “ὃ δ΄, ἐν δὰ τῷ α΄ ἐπὶ παραδείγματος ἐγύμνασε “ἃ ἀξίωμα, ἀληθής φησίν ἐς αὶ 
χῤόνῳ μὲὴ εἶναι (ἐγίνετο 75 ἐν ἐκείνῳ), ᾧ χρώμενος τῷ αὐτῷ λόγος, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἀληθὴς ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων κινήσεων, τῆς τε 

λόγῳ ἀπαιτοίη μεταξὺ τῷ α΄ χρόνυ ᾧ τὸ πέρατος αὐτὸ ἕναί ἀλλοιώσεως ἡ τῆς αὐξήσεως τε ἡ μειώσεως ᾧ ὅλως τῶν ἐἰς τὲ 
τινα χρόνον ἐν ᾧ ἐγίνετο, ἔτι δοκεῖ ἡ αὐτὴ ἀπορία μένειν. ἰὰ. 2 ἐναντία μεταβαλλυσῶν" καὶ γδ δὴ ἐπὶ τῆς γενέσεως ᾧ φθορᾶς, ὑς 
Ζ. 804 ὁ. ο΄ μαθησόμεθα. τύτυ ὧν ἀληθῶς ἠξιωμένυ, διὰ συνημμών τοὺς 

2644 δείξας ὅτι ἐν ᾿' τῷ αἰ χρόνῳ ἐγίνετο “ἃ δ΄, ἐν δὲ τῷ πέρατι τοιώτυ δείκνυἢ “ὃ προκείμενον, ὡς ἐπὶ παραδείγματος τῆς φιρᾶς 
Δ τὸ α' γέγονεν, ὅτι ὁκ ἔςι χρόνος τῶτο ἐν ᾧ γέγονεν ἀλλὰ πέ- γινομένυ τῷ λόγω... ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἡ ταύτην ταῖς εἰρημέ- 

ρας χρόνυ, δείκνυσιν ἀγχινύςατα. εἰ δ ἐν κα τῷ α΄ ὅλῳ χρόνῳ, ναις προςίθησι τὴν ἐπιχείρησιν ἐκ ἀπὸ τῷ αὐτὸ ἀξιώματος ὁρμω- 
φησίν, ἐγίνετο, ἐν δὲ τῷ πέρατι αὐτῶ γέγονεν, δειχθείη δὲ ἴσος 25 μένην" εἰ γδ ἀδύνατον, φησί, τὴ κψ' φύσιν κινήσει τὴν παρὰ φύτυ 
ὁ χρόνος ὁ ἐν ᾧ ἐγίνετο συναμφοτέρῳ τῷ τε ἐν ᾧ ἐγίνετο ᾧ εἶναι συνεχῆ ᾧ μίαν, τῷ δὲ ἐπὶ τῆς εὐθείας κινυμένῳ ἡ ἀνακάμ- 
τῷ ἐν ᾧ γέγονε, δῆλον ὅτι “ὁ ἐν ᾧ γέγονε προςεθὲν τῷ ἐν ᾧ πτοντι ἀνάγκη, εἰ τὴν ἑτέραν κνεϊἢ κτ' φύσιν, τὴν ἑτέραν παρὰ 
ἐγίνετο χρόνῳ ἐκ ἐποίησε μείζονα “ὃν χρόνον. ὥςε ἐκ ἦν χρό. φύσιν κινέφχ, ἐκ ἂν εἴη συνεχὴς ἡ ἐκ τῆς ἐπὶ ἃ ἄνω καὶ ἐπὶ ὃ 
γος “ἃ ἐν ᾧ γέγονε" χρόνος ἡ) χρόνῳ προςιθέμενος μείζονα ὃν κάτω συγκειμένη. ἰὰ, {, 305 ὁ. 
ὅλον ποιεῖ. ὅτι δὲ ἐκ ἐποίησε μείζονα, δῆλον, εἴπερ ἐν πέ- 30 τύτυ δὲ ὄντος ἀληθῶς, “ὃ κάτωθεν ἄνω κινιύμενον, εἰ φνέἍ: 

ρατι τῷ α' χρόνυ γέγονε, “ἃ δὲ πέρας ἀμερές ἐςιν. ἢ ἦν ἃ μενον ἂν μὴ ἡσυχάζει ὁ ἠρεμεῖ, ἀλλὰ τῇ αὐτὴ ἑρμῆ συνεχῶς ὰ 
αὐτόθεν δῆλον ὅτι “ἃ πέρας τῷ χρόνυ ἐκ ἔςι χρόνος, πολλὴν δὲ φέρε ἐπὶ “ὃ κάτω, ἢ ὅτε ἤρχετο κάτωθεν κινεῖδχ,, ἐπὶ ὃ κάτω 
ἐποίησεν ἐνάργειαν ἡ δοκῶσα παραδοξολογία, “ὃ μὴ εἶναι πλείονα ἄρα ἐφέρετο. γελοῖον ᾿' δὴ ᾧ καϑ' αὐτό, μᾶλλον δὲ καὶ ὕτως". 
τὸν χρόνον, τόν τε ἐν ᾧ ἐγίνετο ᾧ “ἐν ἐν ᾧ γέγονεν, τῷ ἐν ᾧ εἰ 7) ἅπαν “ὃ κάτω φερόμενον ἐκ τῦ ἄνω φέρε κάτω, δῆλον ὡς 
ἐγίνετο μόνω. δοκεῖ δέ μοι μὴ μάτην προς εθεικέναι τῷ “ἢ ἐν ᾧ 35 “ὃ κάτωθεν κινύμενον, εἴπερ συνεχῶς κινεῖ, ἤδη φέροιτο ἄν ἐκ 
ἐγίνετο μόνον" “ὃ “παντί, ἀλλ᾽ εἰς ἔνδειξιν τῷ δὲν μὲ τῇ τῶ ἄνω, ἡὶ ὅπω γέγονεν ἐν αὐτῷ. τῦτο δὲ ἀδύνατον. ἀνάγκη 
πέρατος αὐὲν λαμβάνειν. ἐκ δὴ τύτων τῶν λόγων, φησὶν ὁ ἄρα πρότερον ἴξαὼς, ἐν τῷ ἄνω. ὙΜμεπιῖεὶ. ἢ, 62 ὁ. 

᾿Αλέξανδρος, δυνατὸν ὁρμιόμενον δευινύναι τὰ παρὰ τοῖς Σξτωϊκοῖς πρότερον ᾿' ἐπὶ τῆς κατ᾽ εὐθᾶαν φορᾶς ἐποιεῖτο “ὃν λόγονϑοι 
ἀξιώματα, ἃ μεταπίπτοντα τινες λέγυσιν ἀπεριγράφως, μὴ εἶτα ἐπὶ πάσης τῆς κυρίως κινήσεως, ἐφ᾽ ἧς ἐξ ἐναντίω εἰς ἐναντίον 
ὄντα τοιαῦτα. ἕςι δὲ ταῦτα τοιαῦτα" εἰ ζὴ Δίων, ζήσεξ 40 ἡ μεταβολὴ γίνεῦ, κἂν ἐπὶ παραδείγματος ὶ τότε τῆς εὐθείας 
Δίων. ἰἀ. 15. ὁ λόγος προήει. νῦν δὲ καθολοιώτερον ἐπὶ πάσης μεταβολῆς ἡ 

2642 οἰκείως λέγει τις ἐκ τῶν οἰκείων τῷ προκειμένῳ γινομένως ἀπόδειξις γίνε τῆς ᾧ τὴν γένεσιν περιεχώσης ἡ τὴν φθοραίν" τῇ 
7: συλλογισμοῖς, ὃς ἢ ἀποδεικτικιὺς ἔθος αὐτῷ καλεῖν. ἐφεξῆς δὲ 5) ςερήσει προχρὴ, ὡς πάντων τῶν μεταβαλλόντων εἴτε κῷ' τέ 
ἃ αὐὸ τῦτο λογικῶς δείξειν ἐπαγγέλλεῦ. λογικοὶ δέ εἰσι συλ- πον εἴτε κῷ' ποιότητα ἢ ποσότητα ἢ κατ᾽ ὑσίαν ἐκ τῆς οἰκείας Ὑ 
λογισμοὶ οἱ μὴ διὰ τῶν οἰκείων ᾧ προσεχῶν τῷ προκειμένῳ γινό- 45 νομένων φερήσεως. .. εἰπὼν δὲ “ὁ δὲ μὴ ἀεὶ κούμενον τῷδε τὴν 
μένοι, ὥσπερ οἱ πρότεροι, διά τε τῶν διαφορῶν τῆς κατ᾽ εὐθεῖαν κίνησιν; πῶς χρὴ λαμβάνεν “τῴδε τὴν κίνησιν" ἐξηγήσατο διὰ 
κινήσεως κὰ διὰ τῇ ὑποκειμένυ τῇ τοιαύτη κινήσει μεγέθυς, ἀλλὰ τῷ “λέγω δὲ ὅσαι ἕτεραι τῷ εἴδει, ἡ μὲ εἴτι μόριον ἔςαι τῆς 
διὰ κοινοτέρων ὴ καθολικωτέρων ἢ δυναμένων ἢ ἄλλοις ἐφαρμό- ὅλης." “ὃ 2) τὴν ἐπὶ “ὁ ἄνω κίνησιν κινώμενον, ἥτις τῷ εἴδει τῆς 
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ἐπὶ ὃ κάτω διαφέρυσα ὸ ἀντικειμένη αὐτῇ, ὐ δύναῷ μίαν. συνεχὴ ᾿Αλέξανδρος. μή ποτε δὲ ἐναντία πέρατα εὐθείας ἐςὶ ἢ τὰ τὺς 
μετ᾽ αὐτῆς ποῖ ἀνάγκη πρὸ τῆς ἐπὶ ὁ ὦ ἄνω »νήσεως τὴν ἐναν- ἐναντίως τόπις ὁρίζοντα, ὡς πρότερον εἶπον" ἢ Ω τῆς ἐκ τῷ κέν- 

ταν, τὴ κινήσει ταύτῃ ἦρεμίαν ἦρεμὲν τὴ ἐν Ἰὰς χὐτῶς ὁ μέν- ̓  τρὰ ἡμισείας ὅσης τῆς διαμέτρν ἐναντία τὰ πέρατα ταύτης, 

τοι ὃ δ μόριόν τι τῆς ἐπὶ “ὁ ἄνω κυήσεως, ἃ πρὸς ὃ ἄνω κούμενον, διότι “ὃ μὶ ἄνω “ὃ δὲ κάτω ἐςίν. δύνα δέ, φησ ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, 

πρὸ τὸ ἐκεῖνο κινεῖοὺς ἠρεμεῖν ἀνάγκη. διίπιρὶ. ἔ. 806. 5 ἀντιαιμίρν τὴν κᾧ' ἃ μῆκος λέγειν, κἂν μὴ ἐπ᾽ εὐθείας γένη" 

26. δείξας ὅτι μὴ ἔςι συνεχὴς ἡ ἐπ᾿ εὐθείας κίνησις διὰ κοινοτέ. ἂν 2) ἀπό τινος σημείν ἐπί τι σημεῖον πλείως ἐπιζευχθῶσι γραμ- 

1: ρων ἐπιχειρήσεων, ἃς ᾧ λογικωτέρας ἐκάλεσεν, νῦν παλιν ὃ αὐὸ μαὶ μὴ ὅσαι εὐθεῖαι (μία δ. ἡ ἀπὲ ἑνὸς σημείν ἐφ᾽ ἣν. εὐθεῖα), 
δι᾽ οἰκειοτέρων ἐπαγγέλλεῦ δευινύναι, τυτέξιν ἐκ τῶν καθ᾿ αὐὸ ἕςαι τὰ ἐπὶ τῶν γραμμῶν τύτων κινίίμενα ἀνάπαλιν, ἐκ ἐπ᾽ 
ὑπαρχόντων" τὰ δὲ καθ᾽ αὐὴ ὑπάρχοντά τινι οἰκεῖα αὐτῷ ἐςίν" εὐθείας Κὶ ἀντυωνώμενα, ἐπὶ δὲ τὸ αὐτῷ μήκυς. αἱ ὅν ἐπὶ τῶν 
τῶν δὲ καθ' αὐὴ ὑπαρχόντων τῇ κινήσει ὃ εἶναι αὐτὴν ἐν χρόνῳ, 10 τοιίτων γραμμῶν ἀντρινήσεις ὁκ ἐναντίαι μέν, ὅτι ἐπὶ τῆς εὐθείας 
ᾧ ὃ μεταβεβληκὸς εἴς τι ἅμα τε μεταβεβλνριέναι εἰς ὃ μετέ- αἱ ἐναντίαι, ἀντικείμεναι δέ, ὅτι ἀλλήλας ἀνθιςῶσι ᾧ ἀλλήλων 
βαλλεν, ᾧ᾿ ἀπολελοιπέναι ἐκεῖνο ἐξ ὃ μετέβαλλεν. καθ᾽ αὐὸ δὲ εἰσὶν ἀναιρετικαί, εἰ τοίνυν τὰ Α' ἐπ᾽ εὐθείας κούμενα ᾧ ἀνα- 
ᾧ ὃ τῶν νῦν μεταξὺ εἶναι χρόνον... οἰκειοτέρα ὧν «αὕτη τῶν κάμπτοντα ἣ ἐναντίας κινεῖ ἢ κινήσεις ἢ ἀντικειμένας, ὅτε δὲ τὰς 
προτέρων ἡ δεῖξις, ὅτι ἐκεῖ αὶ “ὁ ἄτοπον συνήγετο περὶ “ὃ ἑναν- ἐγαντίας ἅτε τὰς ἀντικειμένας συνεχεῖς ἀλλήλαις εἶναι δυνατόν, 

τίας εἶναι τὰς κινήσεις, ἐνταῦθα δὲ παρὰ “ὃ ἐν τῷ αὐτῷ νῦν ἅμα 19 ὑκ ἂν αἱ ἐπ᾿ εὐθείας ἀνακάμπτυσαι συνεχεῖς εἶεν. τὴν δὲ κύκλῳ 

ποιεῖν τι μεταβεβληκός τε ἔκ τινος εἷς τι ἢ ἐκ τύτα πάλιν εἰς ἐπὶ τῷ αὐτὸ ὑδὲν κωλύει συνεχῶς γίνε, ἡ μηδένα διαλείπειν 

ἃ ἐξ ὃ μετέβαλλεν εἰς αὐτό. ὅσῳ ὧν οἰκειότερον κινήσει χρό. χρόνον. ϑιπιρὶ. [. 807. 
νος τῶν ἐναντίων, τοσύτῳ ἢ κἡὶ δεῖξις ἤδε τῶν πρὸ αὐτῆς. ἰά, δείξας διὰ τῷ προτέρω ὁ ἐπιχειρήματος ὅτι αὶ κύκλῳ κίνησις 26} 
ἔ. 306 ὁ. ὃ χωλύεῦ εἶναι συνεχής, διὰ “ὃ μὴ ἐξ ἐναντίων ἢ ἀντοκειμένων δ 

264. τῶτο πρόσκειῷ παραμνβύμινον ἣ ἡμῶν τὴν φαντασίαν τὴν ἀπὸ 10 πσήσεων συγκεῖος ὥσπερ ἢ ἐπ ᾿ εὐθείας, γῦν δείκνυσιν ὅτι ἐδὲ 
6. τῆς τῷ χρόνω συνεχείας ἡ τὰς ἐν χρόνῳ ὅσας κινήσεις συνεχίζω- κατ᾽ ἐνέργειαν ἕξι τι σημεῖον ἐν ᾧ δεήσει γίνεως, ᾧ ἀπογίνεοχ, ἢ 

σαν. ὁ ὃ εἴ τι ἐν τῷ συνεχεῖ ἐςῖν, ἀνάγκη αὶ αὐὴ συνεχὲς εἶναι, μεταξὺ ἠρεμεῖν, ὡς ἐπὶ τῶν κατ᾽ εὐθεῖαν ἀνακαμπτόντων ἐδεί- 
ἐπεὶ ὕτω γε πάντα τὰ ἐν χρόνῳ, κἂν πλεῖξον ἀλλήλων ἀφεςήκη, κνυτο ὺ τῦτο ἣν αἴτιον τῇ μὴ συνεχὼς κοέδς, ἰά. ἰδ. 
κκδὶν ἀνομοιότατα ἦ ἦ συνεχὴ ἐπας .. ὅτι δὲ μὴ οἷον τε συνεχῆ ἢ ἐκ τύτυ τῷ Ὁ ἐπιχειρήματος δείενυσι τὴν διαφορὰν τῆς Ἰθβ τον 
ἡ μίαν κίνησιν εἶναι τὰς ἐναντίας, ἐκ τῷ ἐὐσμα τῶν συνεχῶν 2: χλῷ κινήσεως πρὸς τὴν κατ᾽ εὐθεῖαν, καθ᾽ ἣν διαφορὰν ἡ ἡ κύκλῳ “ἢ 
ἔδειξε. συνεχῆ Ἵ ἦν ταῦτα ἃ πρὸς ἕνα κοινὸν ὅρῳ συνήπτετο, κίνησις δύνα συνεχὴς εἶναι, ἡ δὲ κατ᾽ εὐθεῖαν ὁ δυναῦ. ἡ ἜΝ 
ἢ ὧν τὰ Ξέρατα ἣν ἦν" τῶν δὲ ἐναντίων ὁ ὐκ ἕξι κοινὸς ὅρος, ἐδὲ ἐν τῷ κύκλῳ, φησί, τυτέςιν ἡ κύκλῳ, ὑδέποτε ἐν τοῖς αὐτοῖς. ὦ 

εἷόν τε τὰ ἴχατα τῶν ἐναντίων καθ᾽ ἃ συναφθήσον ἣν εἶναι... προσυπακύει δ᾽ Αλέξανδρος “ὃ γίνεῦ, ἵνα-ἢ ὑδέποτε ἐν τοῖς αὐταῖς 

δυναῦ δέ τις, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ὲ ἔχατον τῶν ἐναντίων ὃ πές γίεῦ, τῷ μηδὲ νεργείᾳ τι εἶναι ἐν τῇ περιφερείᾳ σημεῖον, ἐν ᾧ 
ρας τὸ ὄχ συνεχῶς ἀκύειν" μιᾶς 45 ἡ συνεχῶς κινήσεως ἣν πέ 3 ΜΟΙ ςήσεῦ ἢ ὅλως γίνεῦ καὶ ἣ ἀπογίνεῦ. τὴν δὲ κατ᾽ εὐθεῖαν 

ρας ἕται, ὥςε “ὃ λευκαινόμενον ἢ “ὃ μελαινόμενον ἐν ἂν ἔχοι πέρας. ἢ ἐπ᾽ εὐθείας ἐν τοῖς αὐτοῖρ ἀνάγκη γίνεωδαί τε ᾧ ἀπογίνεθχ, «. 

τί δὲ ἂν γένοιτο τῶτο; ὅτε δ “ὁ μέλαν, ὅτι μὴ τῆς λευκάνσεως πῶς ἦν ὑχὶ ᾧ ἡ κύκλῳ πολλάκις ἔξαι κῷ' ταὐτά, εἴγε πολλάκις 
τῶτο πέρας ἦν, ὅτε “ὃ λευκόν" ἀδὲ 7) οἷν τε τῶτο πέρας εἶναι περιφέρε, ἢ ὁ “ὃ πλεονάκις »τ' ταὐὸν γινόμενον εὐθέως ἤδη ἢ 
τῆς μελάνσεως. ἀλλ᾽ ὑδὲ μῖγμά τι ἐξ ἀμφοῖν, ὅτι μὴ ἅμα ἀμ- πολλάκις ταύτην κεκίνηῦ, ἀλλ᾽ ἂν Ψ' μίαν ὁρμὴν ἢ τάσιν ὁ ὴ- 
φοτέρας ἐκινῆτο. ἰά, δ. 35 πὴν συνεχῶς κινύμενον πλεονάκις κῷ' ταὐὰὴ γίνη, δυνάμει ὃν ὸ 

264") μόνῃ δὲ τὴ κύκλῳ ὺ ἐπὶ Ὑραμμῆς περιφερῦς ἐδὲν ἄτοπον ἐκ ἐνεργείᾳ, τως ὥςξε ἃ αὐὸ ἀρχὴν ᾧ πέρας Ὑένεο, κα ἢ μὴ ἦρε- 
9. ἀκολυθεῖ- ὁ δὲ ἐκ τῷ α΄ κινήμενον ἅμα ὶ εἰς ὃ α ̓ κυήσεῷ κῷ' μέν μεταξύ, συνεχὴς ἡ κίνησις ἐμὴ ἐὰν δὲ ἠρεμῆσαν μεταξὺ 

τὴν αὐτὴν πρόθεσιν ᾧ ὁρμήν" ὦ 5) εἰς ἄλλο πρότερον ἥξει ση- πάλιν κινὴ τὴν αὐτὴν ἀνάπαλιν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνακα μπτόντων, 
μεῖον" ἐδὲ ὃ ἐνεργείᾳ σημεῖον ἐπὶ τῷ κύκλν. ὀδὲ ἀνακάμψει εἴτε ἐπ᾽ εὐθείας εἴτε ἐπὶ περιφερείας, πλεονάκις κ' ἃ αὐὸ Ὑενή- 
ποθὲν ἐπὶ ὃ “, ἀλλ ἅ ὅμα τε ἐπὶ ὃ αἰ ἡ ἐπὶ ὃ β' κυεῖ, ὺ ἴχο σεῦ, τῷ μίαν ὑκάςην τῶν χσήσεων τῶν διαλαμβανομένων ὑπὸ 
ὅμα" τὰς ἐναντίας ἐδ’ ἅμα τὰς ἀντικειμένας" καὶ ὃ ἅπασα καὶ ἡ ἐκ τῶν ἠρεμιῶν ἰδίᾳ εἶναι, πολλάς τε ὅτω “ὃ κιύμενον κνεῖῶ κινή- 
τὸ α΄ τῇ εἰς ὃ α' ἐςὶν ἐ ἑναντίας, ἐλλὶ ἡ κατ᾽ εὐθεῖαν" ἐπ᾽ ἐκείνης σεις ᾧ πολλάκις. ἰὰ. ἢ. 307 ὁ. 

᾿ ἐνεργείᾳ τὰ πέρατα καὶ ὺ ἀρχαί, ὴ δἷς κέχρηῦ ἃ κυύμενον ἐν τῷ μόνη τοίνυν ἡ κύκλῳ παγὶς ἀπ᾽ αὐτῷ εἰς αὐτό, ἡ δὲ κατ᾽ 266 
αὐτῷ ὡς πέρατι κα ὺ ὡς ἀρχῇ, ἢ ἐναγκη γενέδ, αὐτό τε ἐν αὐτῷ εὐθεῖαν ἀπ᾽ αὐτὸ εἰς ἄλλο. ᾧ ̓  τὶ ἀπὸ τὸ κύκλν ἐδέποτε ἐπὶ τὸ 
ὼ ἀπογινέςς, ἀπ᾽ αὐτῶ. διόπερ ἃ συνεχῶς ἀνενδυάσει νῦν ὶ ὁ (5 αὐτῷ διαξήματος" δὲν 78 ὥριξαι ἐπὶ τῷ κύκλυ διάξημια ἐνερ- 
μεταξὺ χρόνος τῆς ἠρεμίας. Ὑβεκιεῖ, ἢ, 62 ὁ. γοίᾳ, ἐδ᾽ ἐςὶν ὅλως περιφερείας τινὸς εἴη τὸ κύκλυ τὰ πέρατα 

26,2 ἐναντίας ὃ μόνας τὰς ἀπὸ τῶν ἐναντίων εἶναι φαμέν, ἐναν- ἐλημμένα, ἀλλὰ αὶ ἄλλη ἃὶ ἄλλη, μᾶλλον δὲ ἀεὶ ἄλλη. ἐπὶ δὲ 
Δ. γα δὲ τὰ κ᾽ διάμετρον ὡς πλεῖχον ἀλλήλων διεςῶτα, φησὶν ὁ τῆς εὐθείας ταὐὸν διάξημα κινεῖ πολλώύεις ἐνθώδε ἐκεῖσε κἀ- 
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κεῖθεν δεῦρο" ὥριςαι δ τὰ πέρατα ἢ εἴληπἢ ἤδη. Ἰξαῦχ, ἦν ἐν ὁμοιότερον αὐτῷ “ὃ τὸ οἰκείωυ πλησίον ᾧ ὑχ ὁμοίως ἐναντίον, ὦστερ 
αὐτῷ ἀνάγκη, ὙΤιμοπαβοι ἢ [. 62 ὁ. σὰ ὅθεν ἤρχετο τῆς κινήσεως, ἢ ὅτι ἄρχεῦ Κα τῆς ἐπὶ ὁ οἰκεῖον κι- 

, 2655 δῆλον ὅν ἐκ τύτων ὅτι μηδὲ οἱ φυσιολόγοι καλῶς λέγωσιν, νήσεως, ἄρτι μεταβεβληκὸς ἀπὸ τῷ ἐναντίυ, ἢ μήπω τελέως 

2. πάντα τὰ αἰδητὰ κινεῖς φάσκοντες ἀεί͵ καίτοι μὴ πάντα λέ- τῶν ἐκείνυ ποιοτήτων ἀπηλλαγμένον, ἐξ ὧν εἰς ταύτας μετέ: 
γόντες κύκλῳ κινεῖαχ, ἀλλὰ ᾧ γινόμενα ᾧ φθειρόμενα ᾧ αὐξα- 5 βαλλε, προϊὸν δὲ εἰλικρινέξερον γίνε. 14, ἰδ. 
νόμενα ᾧ μειώμενα ἢ ὅλως ἀλλοιμενα" ᾧ 7) τὴν γένεσιν ἢ τὴν ἔθος ἐςὶ τῷ ̓ Δριζοτέλει μ' τὰς ἀποδείξεις ᾧ τὰς τῶν τρλμό 

φθορὰν ἀλλοίωσιν λέγυσιν. ἰά. ἴδ. ᾿ αὐτῷ μαρτυβίας ὡς συμφωνύσας αὐτῶ ταῖς ἀποδείξισι παρέ. 
265 4 τὺς περὶ Ἡράκλειτον φυσιολόγυς ἐς τὴν ἐνδελεχὴ τῆς γενέ. γειν, ἵνα διὰ ̓ὶ τῶν ἀποδείξεων διδάσκη καὶ Ἂ ἀναγκάζῃ τὸς ἐντυγ- 

6 σεως ῥοὴν ἐφοβυγρας; ἢ ὅτι γρόμενα ὺ ἀπογνόμενα πάντα ἐςὶ χάνοντας, δὰ δὲ τῆς τῶν ἄλλων μαρτυρίας πειθωὺ βεβαιοτέραν 

τὰ σωματικὰ ὺ ὄντως δὲ ὑδέποτε ὅ' ἐάτας ὡς ὶὶ ὁ Τίμαιος ἐπ, 10 ἐμποιῇ τοῖς ἀκύυσιν. ἐδὲ δὼ ες ἀποδείξει χρὴ τῇ τῶν νεωτέρων 

εἰκός ἐςι λέγειν ὅτι ἀεὶ πάντα ῥεῖ, ᾧ ὅτι εἰς ὃν αὐὸν ποτα μὸν δὶς μαρτυρίᾳ, ὥσπερ τοῖς : νεωτέροις ἔθος ἐςίν. ἰά. ἢ. 810. 
ἐκ ἂν ἐμβαίης. τὴν 75 μεταξὺ ταύτην τῶν ἀντικειμένων κινή- ἰςέον ὅτι πολλὰ ἃ τῶν βιβλίων ὅτως ἔχει τὴν γραφήν" ΤᾺΝ 
σέων ἠρεμίαν, ἣν ὁ ᾿Αριςοτέλης ἐξέφηνε, κἂν ἐθεάσαντο, ὡς κρινομένων ἢ ̓ ὐρλϑ ἐπῶ τῶν ἀτόμων σωμάτων φασὺν 13 

ἀνεπαίδηητον ἦσαν ἐν ὀδενὶ λόγῳ πρὸς τὴν ὅλην ῥοὴν ἐλογίσαντο. δὲ ̓ Αλέξανδρος “συγκρινομένων ᾧ; ἀλλοιυ μένων" γράφει, καὶ ἐξιν 
διπιρὶ. ἢ, 308 ὁ. 45 γε προσφόρως- παρὰ γδ τὴν ἀλλοίαν τῶν ἀτόμων θέσιν ἡ τέ- 

256. ὃ  ὕτως ἄπειρον μέγεθος ὡς ἐνεργείᾳ ἡ ἀδιεξίτητον ὅτι Ἐν ἀλλοιϑῶς τὰ συγκρίματα φασίν, αὶ ἡ) ὅτι τῶν ἀτόμων ἐλ- 
18. μὴ ἔςι, δέδεικἢ ἐν τῷ τρίτῳ ταύτης τῆς πραγματείας (ς. 5). λοιωμένων. .. ἐφεξῆς λέγει ἡ ὅπως οἱ μίαν τὴν ἀρχὴν καὶ ὃ ςο- 

ἔπειτα εἰ ἡ συγχωρήσοι τις ἄπειρον εὐθεῖαν εἶναι, ἐκ ἄν τι ἐκι- χεῖον λέγοντες, ὡς οἱ περὶ Θαλῆν ἡ ̓Αναξιμένην ἡ ̓Αναξίμανδριν 

νεῖτο ἐπ᾿ αὐτῆς. ἰά. 18. ᾧὶ Ἡράκλειτον, φυσικοὶ ᾧὶ ὅτοι, τὴν φορὰν πρώτην τῶν κινήσειν 
2655 ᾧὶ ἅμα κινεῖ ἡὶ ἠρεμεῖ πως ἡ σφαῖρα" καὶ ἡ) μεταβάλλει Ὁ τίθεν" διὰ 75 πυκνώσεως ᾧ μανώσεως τὰς γενέσεις ἢ φθορὰς 

1. ἢν ὅλον τόπον. τῆς δὲ τοιαύτης μονῆς τε ἅμα ᾧ κινήσεως αἴτιον, ἀποδιδόασι" σύγκρισις δέ τις ἡ πύκνωσίς ἐςι, τὸ διαίκρισις ἡ μέ. 

ὅτι ἐπὶ τῆς σφαίρας ἡ κυρίως ἀρχὴ ἢ “ὁ κυρίως πέρας “ὃ μέσον νωσις... τετάρτυς δὲ καλεῖ μάρτυρας τὸς τὴν ψυχὴν αἰτίαν 
ἐςίν, ἀρχὴ μέν ὃ ὅτι ἀπὸ τύτυ καὶ σφαῖρα ( ῥ ἀπὸ τύτυ παν- κινήσεως ποῶντας, ὥσπερ ὁ Πλάτων “ὃ αὐτοκίνητον τὴν Ψυχν 

ταχόθεν ἴ ἴτη ἀπόζασις κύκλος), πέρας δέ, ὅτι εἰς τῶτο τελευτῶ- ἐν Φαίδρῳ (φ. 245) δείξας ἑαυτό τε κινεῖν φησί, καὶ τοῖς ἄλλοις, 
σιν αἱ ἀπὸ τῆς περιφερείας εὐθεῖαι. ἐπεὶ τοίνυν ἀκ ἐπὶ ἃ πέρας 25 ὅσα κινεῖ, τῦτο πηγὴν ἢ ἀρχὴν εἶναι κινήσεως. ἰὰ. ἰδ. 

ἀλλὰ περὶ “ὃ πέρας κινεῖ, τῶτο δὲ ἀεὶ ἐν ταὐτῷ μένει, ἀεὶ (' οἱ δὲ περὶ Δημόκριτον μόνην τὴν κ᾽ τόπον κίνησιν δησ 
διὰ τῶτο κινεῖ, ὅτι ἐδὲ πεπέραςαι ἐπὶ “ἃ πέρας, ἐν ταὐτῷ δὲ ᾧ Ὁ) τὰ ἀλλοιίμενα κθ' τόπον ἔλεγον κοΐ, λανϑάνει δὲ τῦτο 

ἀεί, ὅτι ἀεὶ πϊρίμμέαι ὃ πέρας. ὙΒεπιΐει. ἢ, 68. ᾿τῷ μὴ ὅλον ἀλλὰ κ᾽ μέρη ἀμείβειν, ἂν τέπον. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς 
2: ἀρχὴ δὲ ὶ ὃ μέσον καὶ αὶ τέλος τῷ κύκλυ ὃ κέντρον ἐςίν, ἀρχὴ Στοᾶς κ᾿ πᾶσαν κίνησιν ἔλεγον ὑπεῖναι. τὴν τοπικήν, ἢ ἢ κ' με 
ὅ: μέν, ὅ ὅτι Ψ τὴν ἀπὸ τὸ κὐταιι ἴσην ἐπός «σιν ὑφίςαῦ ὁ ὁ κύκλος, 39 γάλα διαφήματα ἢ ἣ ΦῚ λάγῳ διϑβητὲ ὑφιςαμένην. ἰά, {810}. 

τέλος δέ, ὅτι πᾶφαι αἱ ἀπὸ τὸ κώκλε γραμμαὶ εἰς αὐὴ περα- δείξας πρότερον ὅτι ὁ πρώτως αϑϑν ναί τὺ ἐθδένῃι 
τῶν, μέσον δέ, ὅτι πανταχόθεν ἴ ἴσον ἀπὸ τῷ κύκλι. διέςηκεν. ἐςι, νῦν προτίθεῦ δεῖξαι ὅ ὅτι ἢ ἀμερές ἐ ἐσο, δεικνὺς ὦ διε διὰ τότε" 
5066}. [.309. δὲν τρόπον τῆς ὑπ᾽ ἐκείνω γινομένης κνήσεως, ὅτι μὴ σωματιχὴ 

2565 ἡ διὰ τῷ δ μέτρον εἶ ἑἶναι τὴν κυκλοφορίαν τῶν ὑωτὶ κινήσεων μηδὲ βίαιος. - ὅτι δὲ ἐκ ἔχει μέγεθος δείκνυσιν ἐκ διαιρέσεως, 
δ. δείκνυσιν ὅτι πρώτη ἐσύ. αὶ ὅτι ἃ μέτρον, δῆλον ὶ ἡ ἐκ τῆς 35 ἣν αὐὸς ἐπὶ τέλει τῷ βιβλίω συνάγων ὃν λόγον τίθησιν ὅτως. ἐ 

ἐναργείας" ἡμέρα γδ ἡ νὺξ τῆς πνλλφέμ, χρόνος, ᾧ τύτῳ ἔχει μέγεθος, ἢ πεπερασμένον ἣ ἄπειρον ἀνάγκη αὐὴ εἶναι. ἀλλὰ 
τοὺς τύτυ μέρεσι τὰς κινήσεις πάσας μετρῶμεν, ᾧ δέδενιταί τε ἄπειρον εἶναι μέγεθος ἀδύνατον, ὡς δέδευκἢ ἐν τῷ τρίτῳ ταύτης 

ἐν τῷ τετάρτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας (ες. 14 Ρ. 223 ὁ 18) ὅτι τῆς πραγματείας. εἰ ἦν πεπερασμέρον ἐξὶ μέγεθος, ἢ ἢ πεπερασ' 
μέτρον τῶν ἄλλων κινήσεων ἐςιν ἡ κυκλοφορία, ὅτε περὶ τῶ χρόνω μῶν ἔχει δύναμιν ἣ ἄπειρον, ἡὶ παρὰ ταῦτα ὑκ ἵςν. ἦν 
σὸν λόγον ἐποιεῖτο... ὁ ̓ Αλέξανδρος τὴν γραφὴν εὐρων ὅτως “0 μήτε “ὃ πεπερασμώνην ἔχον δύνα μιν ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κυεῖν δύ: 
ἔχυσαν “ὃ ἃ ὅτι μέτρον τῶν κινήσεων ἡ φορά, πρωΐτην ἀναγκαῖον ναΐ,, ὡς δείξει ἐν τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι, μῆτε πεπερισ, 

αὐτὴν ἀὐαῖ" τὴν φοραί, φησίν, ἀντὶ τῆς κυκλοφορίας εἶπεν, ΩΣ τι μέγεθος ἄπειρον ἔχει δύναμιν, ὡς ἐν τοῖς ἐφεξῆς δεύουσι, 

τῷ κοινῷ ὀνόματι χρησείμενος ἐ ἐπ’ αὐτῆς. ἐγὼ μέντοι ἔν τισιν ἀν- δηλονότι ὑδαμῶς “ὃ τὴν ἀΐδιον κίνησιν ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κοῦ 
τιγράφοις, ἀντὶ τὸ ἡ φορά, ἡ περιφορά γεγραμμένον εὗρον. ἰᾷά. μέγεθος ἕξει, ὠδὲ μεριςόν ἐςιν. ἀμέριςον ἄρα ἢ ἐμέγε 
ζ..309 ὁ. ἀξ θες... δείκνυσιν ἦν πρῶτον ὅτι ἐδὲν πεπερασμένον κα ἃ, πεπεη 

258. σὰ δὴ κῷ φύσιν κινέμενον πλησίον τῷ οἰκεία τόπν γενόμενον ρασμένην ἔχον δύναμιν δυναὺν κινεῖν τι πεπερασμένον ἐν 
14. βῶττον φέρε ἢ ὡς πρὸς συγγενές, ἢ ὅτι ἔλαττον τῷ πλησιάζοντι χρόνῳ, ὡς ὁμολογυμένῳ χρώμενος ἐκείνῳ ὅπερ ἐν τῷ ἱξῆς 

τ ἐμποδίζον ἡ διαιρύμενον, “ὃ δὲ ἔλαττον εὐδιαιρετοίτερον, ὃ ἢ ὅτι ἐπιχειρήματι ᾧ ἐναργῶς προλαμβάνει, ὅτι “ἃ μείζονα δύναμσ 
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ἔχον τὸ αὐ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ κινεῖ τὴς ἐλάττονος δυνάμεως. καταμετρηθῆναι ὑπὸ τῷ δ΄, ὁ αὐὸὺς λόγος αὶ ἐπὶ τὸ β' ἡ τὸ ἐ. 
Ἰὰ. 18. ᾿ ἰά. ἢ. 811. 

2664 τύτων τοίνυν φανερῶν ὄντων, ἀμήχανον ὰ κινύμενον ἐν προθέμενος, δῆξαι ὅ ὅτι “ἃ τὴν ἀΐδιον κίνησιν προσεχῶς κινῶν 266 

ὃ: ἀπείρῳ χρόνῳ συνεχῆ τε κ ἀϊδιον κίνησιν ὑπὸ σώματος τῷ πριΐτω {τὸ γάρ ἐςι “ὃ πρώτως κινῶν) πρὸς τῷ ἀκίνητον ἑἶναι ἡ ἀμερὲς 3: 

κινεῖχ, ἢ 75 ἄπειρον ἢ πεπερασμένον ἕξαι “ὃ κινῶν σῶμα" ἡ 5 ἢ ἐμθθε ἐςι, ἢὶ ἔχων δεδειγμένον ὅτι ἄπειρον μέγεθος ἐδὲ ἔςιν 

ἄπειρον Κ' ὑκ ἐνδέχ εἶ, λείπεῦ, δὲ πεπερασμένον. εἰ δὲ πεπερασ- ὅλως ἐν τοῖς σιν, ἔδειξε πρῶτον ὅτι πεπερασμένον αὐὸ μέγεθος 

μένον͵ ἤτοι πεπερασμένην ἢ ἄπειρον ἕξει τὴν δύναμιν. εἰ ἃ ἦν ἕἶναι πεπερασμένην ἔχον δύναμιν ἀδύνατον" “ὃ ὃ τοιῶτον ὑχ 
πεπερασμένην, εἰλήφθω τῆς αὐτῆς μείζων ἄλλη δύναμις, ᾧ οἷν τε κίνησιν ἀΐδιον κινεῖν. λοιπὸν ὧν ἦν δεῖξαι ὅτι ὁδὲ πεπε- 
πλείονα χρένον κινήσει ἢ ὅσον ἡ πεπερασμένη κινεῖ “ὃν αὐὸν ρασμένον μέγεθος αὐὸ δυναὺν εἶναι ἄπειρον ἔχον δύναμιν, ὅπερ 
ἔγκον. τῦ δ᾽ ἀπείρυ πλειένων ὑκ ἔξαι. εἰ δὲ ἄπειρον, ἐν ὀδενὶ το ὑκ ἐπὶ μόνν τῷ πρώτως κινῶντος ἀλλὰ καθόλε δείκνυσιν, ὅτι 
χρόνω κινήσει “δ αὐὸ μέγεθος ὅπερ ἡ πεπερασμένη τε ἡ ἐλάτ- ὅλως ὑκ ἐνδέχεῦ ἐν πεπερασμένῳ μεγέθει ἄπειρον εἶναι δύνα- 
τῶν ἐν τοσῷδε χρόνῳ" καὶ ἡ) ἔχει λόγον ἡ ὑπεροχὴ τῆς δυνάμεως, μιν. ἰά. ἴδ. 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀδύνατον λαβεῖν ἔσῳ μείζων ἐςὶν ἡ δύναμις τῆς πε- εἰ ὄν πανὲς χρένν πἰπεράσβέῃν πρὸς πάντα ΞΈΤΡΕΣΜΙΤΗ ΤΟΣ 
περασμένης ἡ ἄπειρος, ὅτως ἀδύνατον ἔξαι λαβεῖν ὅσῳ ἐλάττων λόγος ἐςίν, ὑδεὶς ἂν εἴη χρόνος ἐν ᾧ ἡ ἄπειρος κινηθήσεῦ, ᾧ ὃ "" 

ὃ χρόνος Ὁ τῷ χρόνυ, καθ᾽ ὃν ἡ ἄπερος χίνηνις κινεῖ ταὐὲν διάςημα (5 ἑπόμενον τύτῳ ἄτοπον παραλιπών εἰ ὃ μὴ ἐν χρόνῳ, ἐδὲ κινῶ 

τῷ καθ᾿ ὃν καὶ πεπερασμένη. τοίνυν ἢ ὁ χρήσει ὃ σύνολον ἡ ἄπει. ὅλως δὲ ἔςι κινητικὴ ἡ ἄπειρος ἐκείνη δύναμις, ὅτι ἐν ὑδενὶ 

ρός τε ἢ μείζων ὃ κεκίνηκεν ἡ ἐλάττων, ἢ ἢ ὑκ ἐν χρένῳ κινήσει. χρόνῳ) δείκνυσι “ὃ ἔσται ἀενν ὑποθέμενος “ὃ ἐν χρόνῳ κινεῖν. 

ἄμφω δὲ ἄλογα ἡ ἀδύνατα. Ὑεπιίει. ἢ, 68. ἔξω .5 φησὶ χρόνος ὁ α΄, ἐν ᾧ ὃ πεπερασμένον ἀπείρῳ δυνάμει 
2665 εἶτα λαβὼν ἀπὸ τῷ α΄ τῷ κινῦντος πεπερασμένυ ὄντος μό- κινεῖ τι ἡ μεταβάλλει. ὲ δὴ πεπερασμένην ἔχον δύναμιν ὃ αὐὺ 

τὰ ριάν τι ἃ δ΄, ὑποτίθεῦ αὐὸ κινεῖν μόριόν τι τῦ β΄ ἃ ε΄, δεῖ δὲ 10 κινήσει ἐν πλείονι χρόνῳ τῷ «β΄, ἐὰν ὅν ὁ τὴν τω πέδόω 

λεβὲν ὰ δ' ὃ κινὸν αὶ ̓  ε΄ ὃ κινύμενον ὑκ ἐν τῇ αὐτὴ ἐάνογα ἔχον δύναμιν διπλασιάσωμεν, δηλενότι ἃ αὐ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ 
πρὸς ἄλληλα ἐν ἦ ὃ α΄ ὅλον ὃ κινῶν πρὸς ὃ β' ὅλον ἐςὶ ἃ ὑπ’ τὸ αβ' μεταβάλλει, ὁμοίως δὲ κἂν αὐξηθῇ, παλιν ἐν ἐλάττονι, 
αὐτῷ κινύμενον, ἣν ὑπερέχον ὸ δ' ὃ κινῶν τὸ εἰ τὸ κνυμέυ. ἡ ἀεὶ ὅ ὕτως αὐξόντων ἡμῶν ὼ διπλασιαζόντων ἃ μέγεθος ἢ τὴν 
τῦτο ἡδ δεῖ ̓ προσυπακύειν͵ εἰ μέλλοι τὰ ἐφεξῆς ἀκολύθως ἐπά- δυναμιν Φ' λόγον ὁ χρόνος μειωθήσεδ,. προςιθώτες δὲ ἀεὶ τῷ 

γεῦχ. διωρί. [.810 ὁ. ᾿ 25 μεγέθει ὺ ἀφαιρῦντες τῷ χρόνυ ἐλευσόμεθα ποτε εἰς ὃν α' χρό- 
266 τὰ αὐ ἄρα ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἔξαι ἢ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ νον, ἐν ᾧ δ ἃ αὐὴ τῦτο ἔκειτο κινεέῖοχ, ὑπὸ τῆς ἀπείρυν δυνάμεως. 

15. ἐν ἀπείρῳ κινύμενον, ὅπερ ἀδύνατον. προςιθέντες δ τῷ εἰ ἐν ἴτῳ ἄρα χρόνῳ “ὃ αὐὸ ἡ πεπερασμένη δύναμις τῇ ἀπείρῳ κι- 
ἕως ἂν ὅλον λάβωμεν ὸ β΄, ἢ καταναλισομεν ἢ “ὃν γ΄ χρόνον νήσει" τῷ ἢ) διπλασίῳ αὐξομέν ἡ δύναμις ἀεὶ ἡ πεπερασμένη μέ- 
ἢ ὅ. ἀλλ᾽ εἰ Κὶ καταναλώσομεν, ἐκ ἄπειρος" “ὁ 7) καταμε- νεῖ τῷ πᾶν “ὃ τὸ πεπερασμέν διπλαίσιον πολ βκτμθιν εἶναι. εἰ 
τρύμενον ὑκ ἄπειρον, ἔςαι δὲ καταμεμετρημένος ὑπὸ τῷ ζ΄ πε- 30 ἦν τῦτο ἄτοπον, “ὁ τὴν πεπερασμένην δύναμιν κα ὺ τὴν ἄπειρον ἐν ἴσῳ 
περασμένα, ὅςις ἦν ὁ πρῶτος. εἰλημμένος. εἰ δὲ μὴ κατανα- χρόνῳ “ἃ αὐὺ κινεῖ, ὺ ἠκολύθησε ὃ ἂ ἄτοπον τῷ τὴν ἄπειρον δύνα. 

λώσομεν, ἀλλ᾽ ἔςαι αδ' τὴν τῶν τοσύτων χρόνων τῶν ἴσων τῇ μιν ἐν χρόνῳ τινὶ κινεῖν" ᾧ ὅ δὲ ἄτοπόν τι ἡ ἀδύνατον ἀκολυθεῖ, ὦ 

ζ΄ ἀφαίρεσιν, ὅσα ἦν ᾧ τὰ β΄, ὑπολειπόμενός τις χρόνος, ἐκ ἐν κὐδ ὥερην ἡὶ ἀδύνατόν ἐςιν" ἐν ὑδενὶ ἄρα χρόνῳ: ἡ ἐν τῷ πεπε- 
τῷ Ὑ᾽ ἕςαι ὅλῳ κεκινηκὸς ὁ α΄ “ὁ β΄, ἀλλ᾿ ἐν μέρει αὐτῷ τῷ τος ρασμένῳ δύναμις ἄπειρος κινήσει, δὲ κινήσει ἄρα" ὥςε ἐδὲ 
σουτάες ἴσῳ τῷ ζ΄ ὁσάκις ἐλήφθη τὰ ἐν τῷ β'. τῶτο ἦν Ἰςὶν ὃ 35 ἔξαι δύναμις κινητικὴ ἄπειρος ἐν πεπερασμένῳ" εἰ δ ἦν, ἐκίνει, 
λέγει, ὅτι τῷ δ΄ προϑεὶς καταναλώσω “ὃ α΄ (σπρερασ μεῖνον δ) ὺ ἐν ν χρόνῳ ἐκινεῖτο “ὃ κινύμενον. ἐφιςάνει δὲ ὁ ̓Αλέξανδρος ὅτι 
ἦν ὁ κινῶν) ᾧ τὴ ε ἐ β΄ γράμ δ ̓ν ὼὸ ὁ κινύμενον), ἐχ ὅτως ὡς ᾿Αὐοτέλης ὑπέθετο ὑπὸ τῷ τὴν ἄπειρον δύναμιν 

δὴν δὲ χρόνον ἡ καταναλώσω ἄπειρον ὄντα. δυναὺν δὲ “ὃ Ψ' ἔχοντος ἄρχεοχ χρὴ τῷ κοθντος ἐν τῷ α᾽ " χρόνῳ τόδε τι “ὃ κιύ- 
κοῦν ὃ αὐὸ φυλάξαι ἃ «α΄, τῷ δὲ κνυμένυ τῷ β΄ μέρος ἀφι μένον, ἢ συνάγειν, ὡς αὐὺς ἐποίησεν, ὅτι ἡ ὑπὸ τῦ τὴν πεπερα- 
λέν, ὃ δηλονότι ἐν ἰλάττινι τῷ ἀπείρυ χρόνυ κινήσει “ὃ α΄. 40 σμένην ἔχοντος δύναμιν “ὃ αὐὰ κινηθήσεῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ. εἰ δ 

ἐν πεπερασμένῳ ἄρα... καλῶς δὲ τῷ καταναλώσω ἐχρή- ὕτω φησὶ λαμβάνοιτο, ἔνςασιν ἕξει ὡς ὁκ ἀληθές" αὶ δ συγχω- 
σατο, ἐλλ᾽ Κὁὶ τῷ καταμετρήσω. ἂν ἢ δῖ ἴσων τῷ ἐξ ἀρχῆς ρήσει τις δυναὼχ, “ὃ κεκινημένον ὑπὸ τῆς ἀπείρυ ϑυπέμεως ἡ ἡ ὑπὲ 
ἀφαιρυμένων ἢ “Δ τελευταῖον ἴσον ἢ, ἦ, πρὸς τῷ ἀνηλωκέαι ἃ τῆς πεπερασμένης κινηθῆναι. ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν χρὴ ὶ λαμβένεν- ὰὸ 
α᾽ κα κατεμετρήσα μεν αὐὸ τῷ δ΄. Ὑένοιτο δ' ἂν τῦτο, εἰ ἡ ὑπὸ τῆς πητερα τ είτς δυνάμεως κεκινημένον ἐν χρόνῳ τινί, 
τὴν ἀρχὴν ὅτως ἀφαιρεθείη ὰ δ ὡς δυναῶς εἰς ἴσα αὐτῷ 45 τῦτο ὑποτίθεῶς, χρὴ ᾧ ὑπὸ τῆς ἀπείρω κινεῖοὶς ἔν τινι πολὺ ἐλατ- 
ὁσαῦν διαιρεθῆναι ἃ α΄. ἐὰν δὲ ἃ ταάνταον ὑπολειπόμενον τον... μήποτε δὲ καλῶς ἢ ἀναγκαίως ὃ ̓ Αριςοτέλης ἀπὸ τῷ 
τῦ α΄ μηκέτι ἦ ἴσον τῷ δ΄ ἀλλὰ Ὥλαττον αὐτῶ, καταναλω- τὴν ἄπειρον. ἔχοντος δύναμιν ἤρξατο, ᾧ, Κὶ χρεία τὸ ἀνάπαλιν λαμ- 
θῆναι κ' ἡ ὕτω λέγε ὃ α' τῇ τααύτη ἀξορίσα, Καὶ μέντοι ἡ βάνειν. .. ἕνεςι δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἢ ὅτω δευινύναι ἀδύ- 
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νατὸν ὃν “ὃ ἐν πεπερασμένῳ μεγέθει ἄπειρον εἶναι δύναμιν... ὁ δύναμον ἢ ἀμερές, “ἃ δὲ πρώτως ὑπὸ τύτυ τὴν ἀΐδιον κίνητν 
δὲ γραμματικὲς ἐκεῖνος ὃ κατ᾽ ἀρχὼς τῶν εἰς τῦτο “ὃ βιβλίον, κινύμενον μίαν ὅσαν ᾧ συνεχὴ “ὃ κυκλοφορητικὸν εἶναι σῶμα... 
«καλῶν ἐμνημόνευσα, μέγα νομίζων εἰ τῶν ἰδιωτῶν πολλιὺς ὑπά- ζητήσοι δὲ ἂν οἶμαι πᾶς ὁ μὴ παρέργως τῶν ᾿Αριςοτέλως λόγαν 

γοιτο πρὸς τὸ ὀρανῦ ἡ τὸ κόσμυ πανὸς καταφρόνησιν, ὡς ὁμείως ἀκώων περὶ τῷ πρώτως κινῶντος, πότερον ἐγχρόνως κινεῖ ἢ ἀχρέ- 
αὐτοῖς ὄντων φθαρτῶν, ἢ δηλονότι ἡ πρὸς τὴν αὐτῷ τῇ δημινργῶ, 5 νως. εἰ Κ᾿ ὃ ἐγχρήνως, πρῶτον ' πῶς αὐὸς ὁ ̓ Αριςοτέλης πε 

εἰ γενητῦ ἡ φθαρτῷ κόσμυ ποιητὴς ἀποδειχθείη, “ν πρὸ τῷ δη- τῶ ἀπειροδυνάμυ λέγων χρόνον γε, φησίν, ἐκ ἐνδέχεῦ εἶναι ἐδένα 
μιυργεῖν ἅπαντα αἰῶνα ὅτε δημιυργὸς ὧν ὅτε πάντων τῶν ὄντων καθ᾽ ὃν κινεῖ; ἔπειτα εἰ ἀκίνητόν ἐςι ἢ κφ' πᾶσαν μεταβιλὴν 
θεὸς ὃ πατὴρ ἡ ὑποςάτης, εἴπερ μηδὲ ἔγεγόνει τι τῶν ὄντων τότε, ἀμετάβλητον “ὁ πρώτως κινῦν, αὶ κατ᾽ ἐσίαν μόνον ἀλλὰ καὶ Γ 
ἀπὸ δὴ τοιύτων γιγαντικῶν ἐννοιῶν ὁ ἀνὴρ ὅτος ᾧ τοῖς ἐν τῷ δύναμιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν, πῶς ὁ χρόνος μέτρον κινήσεως ὃν τὲς 
πρώτῳ τῆς περὶ ἐρανῦ περὶ τῆς ἀϊδιότητος τῷ ὠρανῶ ἡ τῷ κόσμι 10 ἀκινήτως ἐνεργείας μετρήσει τῷ πρώτως κινῦντος ;; εἰ δὲ μὴ ἐν 
δειχθεῖσιν ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλως ἀντιγράφειν ἐτόλμησεν, ἐδὲ συνιὲς χρόνῳ κινεῖ͵ πῶς ἐν χρόνῳ κινεῖ ἢ “ὃ πρώτως ὑπ᾽ αὐτῶ κινίμενν; 
τῶν ἐκεῖ λεγομένων, ὡς ἐν ἐκείνοις ἐπειράθην ἀποδεῖξαι, ἡ πρὸς πρὸς ἃ ῥητέον, ὅτι τῶν κινύντων ὅσα Κ κινύμενα κινεῖ, ὥσπερ τὲ 
τὰ ἐν ἀρχῇ τῦδε τῷ βιβλία τὰ τὴν κίνησιν ᾧ “ὃν χρόνον ἀΐδια δει- σωματικῶς κινῦντα ὠθᾶντα ἡᾧ ἕλκοντα ᾧ ῥιπτῶντα, ταῦτα ἐν 

κνύντα παρὰ θύρας ἀπαντῶν ἐνέςη, ὡς δυναὲν καταμαθεῖν ἐκ χρένῳ κινεῖ, ἀ διὰ “ὃ κινεῖν ἁπλῶς, ἀλλὰ διὰ ἃ κινῶχ " κσήσεως 
τῶν ἐκεῖ πρὸς αὐὸν εἰρημένων. εἰς δὴ τοῶτον σκοπὲν ἐνόμισεν 15 7) μέτρον ὁ χρόνος, καὶ δὲ κίνησις ἐν τῷ κινυμένῳ ἐςὶ ᾧ ἐκ ἐν τῷ 
αὐτῷ ᾧ ταύτην συντελεῖν τὴν ἀπόδειξιν τῷ ᾿Αριςοτέλως, δι᾽ ἧς κινῦντι. “ὃ δὲ πρώτως κινῶν ἀκίνητον ὃν ὁ κατ᾽ ὑσίαν αὶ κατ 
δείκνυσιν ὅτι ἐδὲν σῶμα πεπερασμένον ἄπειρον ἔχει δύναμιν. «. ἐνέργειαν, ὡς ὑπὲρ πᾶσαν κίνησιν ἱδρυμένον, ᾧ ἀχρόνυς ἔχει τὰς 
νομίζει ἡ) ταὐὲν οἴεοις, “ὃν ᾿Αριςοτέλην ὃ δύναμιν ἄπειρον ἔχειν ἐνεργείας ὡς ὑπὲρ χρόνον ὅσας. ἰά, ἔ, 311 δ --- 315 ὁ. 
κινητικὴν ἢ ὁ δυναοχ, διαρκεῖν εἰς “ὃν ἄπειρον χρόνον κινύμενον. .. τοῖς προκειμένοις ἀναγκαίως δείξας ὅτι δὲν μέγεθος πεο26! 
ἢ ὁκ ἐπέξησεν ὅτι ἄλλο μέν ἐςι “ὁ δύναμιν ἔχειν ἄπειρον ἅμα Ὧ περασμένον ἄπειρον ἔχει δύναμιν, ἵνα διὰ τύτυ δειχθὴ ὃ πρώτως δ 
ὅλην κινητοιὴν ἀϊδίως, ἢ ἄλλο “ὃ δυναῶζ, διαρκεῖν ἀϊδίως κινόώμε- κινῶν ἀπειροδύναμον μὴ ὃν μέγεϑος πεπερασμένον, εἰ δὲ ὃ ἔκε- 

νον, ὦ ὅτι “ὁ κ' ἱνεργείᾳ ὠπειροδύναμον ὅλον ἅμα τᾷ ἀϊδίως κι- ρὸν μέγεθος μηδὲ ἔςιν ὅλως ἐν τοῖς σιν, δυγονότι σαφῶς ἀπ᾿ 
νῦντι ὑπάρχει, “ὃ δὲ ὅτως ἄπειρον ὡς δύναχ, ἐπ’ ἄπειρον κινέϊῶις. δέδευκἢ ὅτι “ὃ πρώτως κινὸν ἀμερές ἐςι ἢ ἀμέγεϑες, διὰ τῦτο 
αὶ κ᾽ τὴν ἐνεργητυκὴν ἡ κινητικὴν δύναμιν τὴν ἅμα ὅλην ἦσαν, ὧν ἀναγκαίως, ὡς εἶπον, ἔδειξεν ὅτι δὲν μέγεθος πεπερασμένον 
ἀλλὰ κ᾽ τὴν παθητικὴν ὁ ὃ δυνάμει ὑπάρχει τῷ ἀϊδίως κινυ- 25 ἄπειρον ἔχει δύναμιν. νῦν δὲ προτίθεῦ δεῖξαι ὅτι ἀδὲ ἄπειρόν τι 

μένῳ... ἐπειδὴ δὲ ν ὅλον ὅτος σκοπὸν τῆς ᾿Αριςοτελικῆς ἀποτ μέγεθος πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, ὅπερ ἀναγκαῖον ὶ ὑκ ἔξ! 
δείξεως ἀγνοήσας, ᾧ νομίσας ὅτι ὁ δειινὺς ὃ πεπερασμένονσῶμα πρὸς τὰ προκείμενα (ἐδὲ 7) ἐδὲ ἔςιν ὅλως ἐνεργείᾳ μέγεθος ἄτιν 

μὴ ἔχειν ἄπειρον κινητικὴν δύναμιν, εὐθὺς ἂν εἴη δεδειχως ὅτι ὁ ρον), ὡς ἀντίςροφον δὲ ᾧ συγγενὲς τᾷ προαποδεδειγμένῳ ᾧ καϑ' 
ἐὠρανὸς πεπερασμένος ὧν φθαρτός ἐςι, κὴ διὰ τῦτο αὶ δι᾽ οἰκείων αὐτὸ θεωρίαν ἔχον ἀξιόλογον ἀποδεῖξαι ἡ τῦτο προέθετο. καὶ δέ' 
ἐπιχειρημάτων ἐπιβάλλε δεικνύναι ὅτι “ὁ πεπερασμένον σῶμα 80 κνυσιν αὐὸ τὴν Κὶ ἀρχὴν διὰ βραχέων ῥημάτων τὴν ἀπόδειξν '- 
πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, ἡ ὡς ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον τότῳ δειξαίμενος ὅτως. δόξας ὃ ἐνίςαοχ, πρὸς “ὃ ἑαυτῦ πρόβλημα ὁ 

ἐπάγει ὅτι ὁ ἐρανὸὲς φθαρτός ἐςι, φέρε αὶ ταύταις αὐτῷ ταῖς πα- λέγον ἐν ἀπείρῳ μεγέθει μὰ εἶναι δύναμιν πεπερασμένην διὰ τὸ 
ρανοίαις ἐπιδρώμωμεν. «. ὁ τοίνυν ὀρανὸς πρὸ ἑξακιχιλίων ἢ “καίτοι ἐνδέχεῦ ἐν ἐλάττονι μεγέθει πλείω δύναμιν ἐνέϊναι".. 
πρὸς ἐνιαυτῶν, ες ὅτος οἴεϊ,, γεγονώς, ἡ ἐπ᾽ ἐχάτοις ὧν ἤδη τῶν εἰ ὧν τῶτο ἀληθές, τί κωλύει ᾧ “ὃ τύτῳ ἀντίςροφον δοκῶν ὧν 

ἡμερῶν, ὡς ᾧὶ τῦτο πάντως αὐὲν ἀρέσκει, πῶς ἐδὲν παρακμα- 35 θὲς εἶναι, “ὃ ᾧ ἐν τῷ πάντων μεγίςῳ σώματι τῷ ἀπείρῳ πεπεραν 
φιυκὸν ἢ πρὸς φθορὰν ὁδεῦον ἡμῖν ἐνεδείξατο; ... ἐπιςῆσαι δὲ σμένην ἐνεῖναι δύναμιν; ὅτι δὲ ὡς ἔνςασιν αὐτὴν κομίζει, δα 
ἄξιον ὅτι κἀνταῦθα πάλιν ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν διαφόροις ὀνόμασι τὰς “ὃ “καίτοι " προτεταγμένον ἐνςατιχὸν ἐπίρρημα. ὁ δὲ ̓ Αλέξων- 

αὐτὰς ἐννοίας τῷ σφετέρῳ καθηγεμόνι πρυβάλετο. ᾧ δὲ ὁ ἃ ὃρῥος χρησιμώτερον ἦν αὐτῷ φησὶν ὡς πρὸς “ἃ προκείμενον ὃ εἰκεῦ 
Πλάτων τὴν διαφορὰν τῷ χωριςὃ τῶν ἐρανίων αἰτίω ἡ αὐτῶν τῶν “καίτοι ἐνδέχ εἢ ἐν μείζονι μεγέθει ἐλάττονα δύναμιν εἶναι"" τῦτὸ 
ἐρανίων ἀπὸ τὴς ὑσίας παραδίδωσι, καθ᾽ ὅσον ὃ Α αἴτιον ὄντως 40 5 μᾶλλον ἐνδείκνυἢ δυναθχ, ἡ ἐν ἀπείρῳ μεγέθει πεπερασμένῳ 

ἄν ἐςιν, ἀεὶ κ᾽ τὰ αὐτὰ ᾧ ὡσαύτως ἔχον ᾧ μήτε κατ᾽ ὁσίαν εἶναι... μήποτε δὲ πρὸς “ὃν λέγοντα ἔτι ἐν ἀπείρῳ πεπερασ 
μήτε κ᾽ δύναμιν μήτε κατ᾽ ἐνέργειαὺ κίνησιν ἢ μεταβολὴν ὑφι- δύναμις ἐκ ἔςιν, ὁ τ ὅτως ἐνιςάμενος, καίτοι ἐν μείζονι ἐδξ 
φάμενον, “ὃν δὲ ἐρανὸν σωματικὸν ὄντα ᾧ διὰ τῦτο ἐκ αὐθυπό- χεῦ ἐλάττονα εἶναι, χωρὶς παραμυθίας λέγει “ἃ αὐτό, ὁ δὲ λέ 
ζατον γινόμενον εἶπεν ᾧ ὑκ ὄντως ὄντα... ὁ δὲ᾿Αριςοτέλης φυ- γων “καίτοι ἐνδέχεἢ ἐν ἐλάττονι πλείω εἶναι" ἐπὸ τῦ ἐντοιει 
σικώτερον ἀπὸ τῆς κινήσεως ἀρχόμενος, πρῶτον ἔδειξεν ὅτι ἀνάγκη 46 “ὁ ἀντικείμενον εἰσάγει. ἀντίκειἢ γ) τῷ ἐν ἐλάττονι πλείονι ὃ ἐν 
κίνησιν ἀΐθιον εἶναι, αὶ “ὃ κινόμενον ἔτι μᾶλλον, εἴπερ ἐν τῷ κινα-. μείζονι ἔλαττον. ἴσως δὲ ἡ ἐναργές ερόν ἐςι τὶ ἐν ἐλάττον: μ 
μένῳ καὶ κίνησις, ὃ ὅτι “ὃ κινυίμενον ὑπό τινος πάντως κινεῖ" ᾧ θει πλείω δύναμιν ἐνέναι, ὡς ἐπὶ τῶν εἰρημένων. . . ὴ ἐμ ἵ- 

ὅτι ἃ ὶ πρώτως κινῶν τὴν ἀϊδιον κίνησιν ἀνάγκη εἶναι ἢ ἀπειρο- ςασις τοιαύτη. λύει δὲ αὐτὴν λέγων “ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον ἐν μεῖνι 
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πλείω." κἀν 5 ἐν ἐλάττονι μεγέθει πλείων ἦ δύναμις, ἀλλ᾽ ἐν 
τῷ μείζονι τῇ ἐλάττονος κῷ' ὁ αὐὸ εἶδος ἔτι πλείων ἔξαι ἡ δύνα- 
μις. ἐὰν ἦν ὁ μέγεθος εἰς ἄπειρον ἐκταθὴ, αὶ ἡὶ ὃ ὕναμις εἰς ἄπει- 

ρὸν ἐκταθήσεϊ, εἴτε ἔλαττον ἦν “ὃ ἐξ ἀρχῆς μέγεθος τῆς κτ' τὴν 
δύναμιν ἀναλογίας εἴτε μεῖζον" ἡ γ) ἐπ᾽ ἄπειρον τῷ μεγέθυς πρόο-- 
δὸς ᾧ τὴν δύναμιν μέχρι τῷ ἀπείρυ συνεφέλκεδ" ἰὶ γδ αὔξεῦ 
μέγεθος ἄνεν δυνάμεως. ὕὅτως ὃν διὰ τὸ λῦσαι τὴν ἔνςάσιν 

ἀποδείξας ὅτι ἐδὲ “ὃ ἄπειρον μέγεθος πεπερασμένην ἕξει δύναμιν, 
ὃ αὖὴ καὶ δι’ ἐκθέσεως ἀποδείκνυσιν, ὡς εἴωθεν, καταγεωμετρεῖν 

ἡ αὐὸς ὀρεγόμενος τὴν φύσιν. ἰὰ. ἔ. 315 ὃ. 

δείξας δὲ ἀπὸ τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον αὐξήσεως τῷ ἀφαιρυμένυ με- 

4δι 

μυκέτι κινῦντος, ὥσπερ τὰ ῥιπτύμενα; τὸ 5 ῥίψαντος αὐτὰ 
μηκέτι κινῶντος, ἐπὶ πολλὴ μένει συνεχῶς ἐκεῖνα κινόμενα " δόξει 
Ὑ ὑπὸ μηδενὸς κινεϊος, τότε, αὶ ἀναιρεῖοκ, “ὁ πᾶν “δ κινώμενον 
ὑπό τινος κινεῖς. “μὴ ἁπτομένυ δὲ τῷ κινήσαντος" εἶπεν ὡς 

5 μηκέτι ἑπτομένυ μηδὲ ἐπιμένοντος ἐν τῷ ἀπτεοχ, παρ᾽ ὅλον “ὃν 
τῆς κινήσεως χρόνον. εἶτα μνημονεύει τὴς λύσεως καθ᾽ ἣν πει- 
ρῶν λύειν τινὲς τὴν ἀπορίαν ταύτην. λέγυσι 5 ὅτι ὁ ῥίπτων 
ἅμα τῷ ῥιφθέντι ἡ ἄλλο τι κινεῖ, ὃν ἀέρα, ὃς κινύμενος ὑπὸ τῦ 
ῥΐψαντος κινεῖ “ὁ ῥιφθέν. λέγει ὧν ὅτι ὁμοίως τῷ πρώτυ ἢ τῶτο 

10 ἀδύνατον" μόνον 7) ὅτι ὃν ἀέρα ἀντὶ τῷ ῥιφθέντος μετέλαβεν ὁ, 
λόγος" εἰ 5 μηδὲ ὅτος ἐξ ἑαυτῶ κινέἢ (τῶν 75 ἐμψύχων ἴδιον 

13. γέθυς ἀπὸ τὸ ἀπείρα ὅτι ἄπειρός ἐςιν ἡ τῷ ἀπείρυ μεγέθυς δύ- τῶτο) ἀλλ᾽ ὑπὸ τῷ ῥίψαντος, ἐχρὴν εὐθὺς τῷ “ἐν ῥίψαντα παύ- 
ταμις ὡς πάσης τῆς πεπερασμένης δυνάμεως ὑπερβάλλωσα, ὃ σαΐχ, τῷ κινεῖν ᾧ ὃν ἀέρα παυσαϑχ, τὸ κινεῖῶς, ᾧὶ ἅμα πάντα 

, αὐὸδ δεύινυσι ἡ ἀπὸ τῆς τὸ χρόνυ ἐπ᾽ ἄπειρον μειώσεως, ἣν ἡ διὰ κεκινῆοχ, ἢὶ πεπαῦοκ, τὰ κινιέμενα, ὅταν “ὁ πρῶτον κινῶν παύση 
τῦτο παρέλαβεν εἰπὼν “τῶ χρόνυ δὲ τῷ δοθέντος ἀεὶ ἐλάττω 15 τῷ κινᾶν... διάφορος δὲ ἡ γραφὴ φέρεῆ, πῇ αὶ “ἀλλὰ ἅμα 
λήψομαι." ἰά. ἔ. 816. πᾶν ἢ κινέϊοις ᾧ πεπαῦδχ," πὴ δὲ “ἀλλὰ ὦμα πᾶν κεκοῆχ ὁ 

266) ἄλλην τὸ αὐτ ἀπόδειξιν, τὸ μὴ εἶναι ἐν ἀπείρῳ μεγέθει πεπαῦῶς." ἢ ἴσως αὕτη ἀμείνων" ἃ δ κεκινῆθχ, τῷ πεπαῦθχ, 
20. δύναμιν πεπερασμένην, παραδίδωσι, τὰ τὶ αὐὸς σαφῶς εἰπών, ταύτόν ἐςιν. εἰπὼν δὲ ὅτι πάντα ἅμα ἀνάγκη κινεῖ, ἡ πε- 

τὰ δ᾽ ἡμῖν ἀναπληρῶσαι καταλιπών. ληψόμεθα γάρ φησί τινα παῦοχ, ὅταν “ὁ πρῶτον κινῶν παύση, ἐπήγαγε “"ὺ εἰ ποιεῖ ὥσπερ 
δύναμιν ὁμογενῆ, τυτέςιν ὁμοειδὴ σαν τῇ πεπερασμένη δυνάμει 20 ἡ λίθος, οἷον κινεῖν ὃ ἐκίνησεν." χἀν γδ διὰ τῷ μεταξύ τι κινῇ μὴ 
τὴ ἐν τῷ ἀπείρῳ μεγέθει ὅση, ἐν πεπερασμένῳ τινὶ σώματι ὅσαν, 
εἰ βαρύτης ἡ ἐν τῷ ἀπείρῳ, ᾧ ἐν τῷ πεπερασμένῳ τὴν αὐτήν, 
εἰ κυφότης, ὁμοίως. ὁμοειδῆ δὲ λαμβάνει τὴν δύναμιν, κατα- 

μετρηθῆναι βυλόμενος τὴν ἐν τῷ ἀπείρῳ μεγέθει δύναμιν ὑπὸ τῆς 

ἁπτόμενον τῦ κινυμένυ, ὡς ἡ Μαγνῆτις λίθος ὁ δεύτερον σιδήριον 
κινεῖ, μὴ ἁπτομένη αὐτῷ, ὅταν αὕτη ὶ ἑλκύση “ὃ προσεχές, τῦτο 
δὲ ἑλκυση “ὁ μεθ᾽ ἑαυτό (τότε γδ ποιεῖ ἡ λίθος σιδήριον, ὃ ἐκί- 
νησεν αὐτή, τῦτο κινεῖν “ὁ ἐφεξῆς, διὰ “ὃ μὴ μόνον κινεῖν ὃ προ-. 

ἐν τῷ πεπερασμένῳ" αἱ δ ἀνομοειδεῖς καὶ καταμετρῦσιν ἀλλήλας. 25 σεχές, ἀλλὰ ᾧ δύναμιν αὐτῷ κινητυιὴν ἐνδιδόναι, διὸ ὁ μόνον 
ὁμοειδὴς ὧν ὅσα ἡ ἐν τῷ πεπερασμένῳ μεγέθει πεπερασμένη δύ- κινεῖ ἐκεῖνο ἀλλὰ ἡ κινεῖν, --- κἂν ὅτως ὧν τι, φησί, κινῇ ὥσπερ ἡ 
ταμις καταμετρήσει τὴν ἐν τῷ ἀπείρῳ πεπερασμένην, ὅτω μέντοι λίθος, ἀνάγκη αὶ κινέϊδᾳ, ὦμα, ὅταν “ὁ πρώτως κινῶν κινῇ, αὶ πε- 
εἰς ἢ ἀπαρτίζειν ἢ μὴ ἀπαρτίζειν ἀλλὰ περιττεύειν τι κτ' τὴν παῦοὶ, τῆς κινήσεως, ὅταν “ὃ πρώτως κιῦν παύση τῷ κινῆν. ᾧ 
τελευταίαν ἐπιβολήν. εἰ δὲ τῶτο, ἢ ᾧ “ὁ μέγεθος ὃ ἄπειρον κα- λαβὼν τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς λίθυ, κῷ' τὴν αὐτὴν ἔφοδον λύει τὴν 
ταμετρηθήσε ὑπὸ τῷ μεγέθυς τὸ ἐν ᾧ ἦν ἡ δύναμις καὶ κατα- 80 ἀπορίαν. ὡς 75 ἐπὶ τῆς λίθυ ὅτε ὁ ἀὴρ αἴτιός ἐςιν, ὅτε παυσα- 
μετρήσασα τὴν ἐν τῷ ἀπείρῳ μεγέθει δύναμιν, ὁ ὅτως ὑκέτι μέν τῷ κινῶντος μένει “ὃ κινώμενον, ἀλλ᾽ ἡ κινητικὴ δύναμις διδο- 
ἄπειρον ἔςαι “ὁ μέγεθος, εἴπερ καταμετρεῖν" ἢ ὦ καταμετρηθή- μένη τῷ προσεχεῖ κινεῖ “ὁ κνύμενον ἕως ἂν αὐτὴ ἐνεργῆ, ὅτω 
σεῦ ὅλον τῆς ἐν αὐτῷ δυνάμεως καταμετρυμένης, ᾧ ὕτω ὃ φησὶν ἀνάγκη ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων λέγειν, ὅτι “ὁ πρώτως κινῆσαν -ἃ 
καταλειπόμενον τῷ ἀπείρυ μεγέθως χ ἕξει δύναμιν. ὥςε ἡ προσεχῶς ὑπ᾽ αὐτῶ κινηθὲν ποιεῖ οἷόν τε κινεῖν ἢ ὃν ἀέρα τοῦτον 
πεπερασμένη δύγαμις ἐκ ἐν τῷ ἀπείρῳ ἂν εἴη μεγέθει, ἀλλ᾽ ἐν 36 ἢ “ὃ ὕδωρ" ταῦτα γάρ ἐςι μάλιςα δι᾽ ὧν κινεῖ τὰ κινύμενα, ἃ 
τῷ πεπερασμένῳ τῷ σὺν τῇ δυνάμει καταμετρηθέντι. γνωρι- δυναῇ ἢ ταῦτα κινεῖν. “ἢ τι ἄλλο" δὲ προσέθηκεν ἴσως διὰ τὴν 
μώτερον δὲ ἂν εἴη, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, εἴ τις ὠπ᾽ αὐτῷ τῶ λίθον αν ὃν σίδηρον, ἢ “ὁ ἤλεκτρον αὶ ὃ ἄχυρον. ᾧ ὃ ὀςῶν δὲ τὸ 

ἀπείρυ μεγέθυς ἀφελών τι, τύτῳ ᾧ τῇ ἐν αὐτῷ δυνάμει κατα- ἰχθύος τῷ ἱέρακος λέγε χρυσὸν ἕλκειν, αὶ ἴσως τῷ προσεχῶς ἱλ- 
μετροίη τήν τε δύναμιν τὴν ἐν τῷ ἀπείρῳ ᾧ αὐὸ ὃ ἄπειρον μές κομένῳ τὴν αὐτὴν ἐνδίδωσι δύναμιν ἡ τῦτο. εἴτε ἦν κτ' ὦσιν 
γεθος. ἰὰ, [. 316 ὁ. 40 κινεῖ τὰ κινιήέμενα, ὡς τὰ δι᾽ ἀέρος ἢ ὕδατος κινιίμενα, εἴτε Γ᾿ 

266Ὺ δείξας “ὶ προσεχῶς αὐτῷ προτεθὲν περὶ τῷ πρώτως κινῦντος ὁλκήν, ὡς τὰ εἰρημένα, “ὃ πρῶτον κινῶν, οἷον “ὃ ῥιπτῶν, ὦ μόνον “ὃ 
27. τὴν ἀΐδιον κίνησιν... βύλεϊ, πρὸ τῷ τοῖς δεδευγμένοις ἐπαγαγεῖν βέλος κινεῖ ἀλλὰ ᾧ “ἐν ἀέρα ἢ ὃ ὕδωρ, δι᾽ ὃ καὶ ἥἶψις γίνε, αὶ 

ἃ προσῆκον συμπέρασμα, ἕνςασίν τινα προβαλέςχ φερομένην ὦ μόνον κινεῖ ταῦτα, ἀλλὰ ᾧ δύναμιν αὐτοῖς ἐνδίδωσι τῷ κινεῖν, 
πρὸς “ὁ ἀξίωμα “ὃ λέγον πᾶν “ἃ κινώμενον ὑπό τοος κινεῖς, ᾧ ὠὡςε μὴ μόνον κινεῖδις, ἀλλὰ ἡ κινεῖν, φύσιν ἔχοντα κινῶν ἅμα ᾧ 
τήν τε ἀδοκίμως ἐπωγομένην λύσιν ἐκθέδχ, ᾧ αὐὸς ἐπαγαγεῖν 45 κινεῖοζς. .. ζητεῖ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐν τύτοις καλῶς, πῶς ὀχὶ 
τὴν προσήκυσαν. κα ἡ αὶ ἔνξασίς ἐςι τοιαύτη" εἰ πᾶν ὃ κιύμε- ἢ τύτων ῥηθέντων μένει ἔτι ἡ αὐτὴ ἀπορία. ὁ γδ ἀὴρ ὁ τὴν δύ- 
νον ὑπό τινος κινεῖ, πῶς τὰ μὴ ἐν αὐτοῖς ἔχοντα “ὃ κινητικὸν ναμιν τῷ κινεῖν λαβὼν παρὰ τῷ “ὁ βέλος ῥίψαντος ἤτοι κινυύίμενος 
ἀλλ᾽ ἔξωθεν κοηθέντα μένει συνεχῶς κινύμενα, ᾧ τῦ κινήσαντος κινεῖ ἢ ὅ, ἀλλὰ μὴ κινύμενος Κα ὑκ ἂν κινήσοι" τὰ γδ σωματικῶς 
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κινῦντα ; κούμενα κινεῖ, εἰ δὲ κούμενος κινεῖ, παύῇ δὲ τῷ κι- ὑποβώμεθα... ἐπειδὴ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος τῦ δ Πλάτωνος δέξεν ἃ ὑκί 
νεῖοχ, ἅμα τῷ παύσας, κινῦντα “ὃν ἡπτῶντα. .. μή ποτε, φησί, φησι “ὃ κφ' ἀντιπερίςξασιν γίνεςᾳ, τὴν τῶν ῥιπτυ μένων κίνησα, 
διὰ τῷ λδνὰν ὦ ἐν ἀέρα δύναμίν τινα τὸ κινεῖν παρὰ τῦ τὴν ἀρχὴν ἰσέον ὅ ὅτι γίνεως, κὶ ᾧ αὐὸὲς ἀντιπερίςασιν ἐπὶ τῶν Ἐρύμθον ΓΝ 
κινήσαντος λαμβάνειν, ἐ ἐκεῖνο λέγει, ὅτι οἰκείαν δύναμιν ἴχει παρὲ ᾧ τὺς ἀλλήλων τόπυς ἐντιμεταλαμβάνειν τὰ σώματα βλᾷ, 
τὸ χσήσαντος αὐτὴν λαβόν. ἰὰ. ἰδ. 5 διὰ “ὁ μηδὲν ἐν τῷ παντὶ κενὸν ἀπολείπειν, μότὰ δὲ αὐὸς 

266) ὅτος δὲ ὁ λόγος μετατίθησι τὴν ἀπορίαν, ὁ λύει. πάλιν δ τὴν ἀντιπερίςασιν αἰτίαν κινήσεως νομίζει, ἀλλὰ τὴν ἀνωμαλίαν 

ἰὰ ἀὴρ πῶς χρθον τῷ κινῦντος ἐχ ἁπτομέν; ὅτε ὑπ᾽ αὐτῦ Οὐδὲ ἢ ἀνισότητα. ἔδει δὲ “ὃν ̓ Αχρημν, ὅτε ὁ ̓Αριςξοτέλης ἔλεγε 

δ ζῷον), ὅθ᾽ ὑπὸ τῷ ῥίψαντος" πέπαυ γάρ. ὑπὸ τίνος ἦν, πᾶν “ὃ κινύμενον ὑπό τινος κινεῖος,, ἡ τοσαύτας ἀποδείξεις ἐπέ- 

εἶπερ πᾶν ὑπό τος κινεῖ ὁ κινύμενον: ἐπεὶ ᾧ ἡ λίθος αὶ ὃ πλη- ριζε τῷ λόγῳ ἢ ἐνσάσεις πρὸς αὐὸν ὺ) λύσεις τῶν ἐνς ἄσεων προ» 

σίον ἕλκει σιδήριον, ἀλλὰ αὶ ὃ ἐφεξῆς, ὃ μὴ ἀπτεῆ. ἀλλ᾽ ὅ ὅταν 10 «βώλετο, τότε λέγειν ὅτι Πλάτωνος ὅτος ὁ λόγος ἦν, ὁ ὃ χου- 

ἀπέλθη, πέταυξ καὶ ὺ ὸ ἐγγὺς ὦ ἅμα ὶὰ ὲ ἐχόμενον. αἴτιον δέ͵ ὅτι μενον πάντως ὑπὸ κινῦντος λέγων χρέοχ, ἐδὲν δὲ χεῖρον ἰρὰᾷ 
ὸὲ σιδήριον ἐκεῖνο “ὃ πρὸς ἣν λίθῳ ἐκ οἰκείαν ἔχεν δύναμιν “ὃ ἐπι- ὀλίγα παραγράψαι τὸ Πλείτωνος αὐτό τε τῶτο δηλῶντα, καὶ τί 
σπᾶος, ἀλλ᾽ ἐλάμβανε παρὰ τῆς λίθῳ, ἧς εἴπερ ἀφαιρεθείη, εὐθὺς τῆς κινήσεως αἴτιον οἴεῆ, ὼὺ πῶς γινεὼς τὰς ἀντιμετας ἄσεις γὸ» 

συναφαιρεῖῦ) ᾧ τὴν δύναμιν. ἔδει τοίνυν ἡ ὃν ἀέρα ταὐὴν ὑπο- μίζει. λέγει ἢ) ἐν Τιμαίῳ (ρ. 57 6). ϑίπιρί. ἴ. 318. 
μένειν ἡ παύεδχ, ἀπελθόντος τὸ ῥίψαντος ἢ βάλλοντος. ὕτως δὲ 15 ὅτως ἢ) ἄμεινον λέγειν ἢ τὴν ἀντιπερίς ασιν αἰτιᾶοχ, ἢ γϑῇ 
εὐθὺς ἔδει καταφέρεθχ, ᾧὶ “ὁ ῥιπτόμενον. ἢ ὁ μόνον κινεῖ ἢ ὁ πλη- ΚΜ ἐξ ἀνάγκης παρὰ τῶν ῥιπτομένων (ἀντιμεθίς αὮ 5 ὁ ἀδρ), ὁ 
σίον ἀήρ, ἀλλὰ ᾧ δύναμιν τῇ κινεῖν λαμβάνει, ἡ ταύτην ἢ ἐχ μὴν διὰ ταῦτα ἡ κίνησις. ἢ γ) βαδιζόντων ἀντιπερίςασις, ἀλλ᾽ 
οἵαν “ὃ παρὰ τῆς λίθω σιδήριον, ἀλλ᾽ ὥςε οἰκείαν ποιῆσαι ἡ αὐτῦ, ἀ διὰ τῦτο βαδίζομεν. ἁπλῆ τέ ἐςι μετάςασις αὶ μεταχώρησις 

ὥσπερ οἶμαι ἡ ὑπὸ τῶ πυρὸς “ὃ πύρινον αὶ θερμαίνεῦ μόνον ἀλλὲ τῶν τόπων, δραςυιὸν δὲ ἀδὲν ὅτε κινητικὸν ἡ ἀντιπερίςασις ἔχε" 
ὸ δύναμιν οἰκείαν τῷ θερμαίνειν λαμβάνει, ἢ ταύτην ἀεὶ δίδωσιν ἢ ὅτε δ ςενοχωρεῖ ἀντιμεθιςαίμενος ἀήρ, ὥςε βαδίζει, ὶ πρ 
ἐφεξῆς, ᾧ τῦτο πρόεισι μέχρι τινός, εἶτα κατ᾽ ὀλίγον παυεῦ, σωϑθεῖν" δὲ γ5 γίνε; πλείων ἔτι κῷ τὴν ἀντιπερίςασιν." ὦμα τι 

μειυμένης ἐν τῇ διαδιχῇ τῆς δυνάμεως τῆς ἀπὸ τῦ πυρὸς ἐνδο- 8 ὁ ῥιφθὲν ἀπωθεῖἢ ὑπὸὲ τῦ ῥίψαντος εἰς “ὃ πρόδλεν, ᾧ ἀντισεν 

θείσης. ὅτω δὲ ἡ ὃν ἐέα εἴποι τις ἂν ἡ ὃ ὕδωρ ἐπαμφοτερί- ριίςαἢ ὁ ἀὴρ εἰς “ἃ ὄπιϑεν. τί ὧν αἴτιον τῆς μῖξ' ταῦτα προῦδυ; 
ζοντα ταῖς δυνάμεσιν, καὶ ὺ μετέχοντα ἡ βαρύτητος πυφότητος, φανερὸν δὲ ὅτι μηδὲ συνεχὴς ἡ τοιαύτη κίνησις « ὑδὲ δ ἦν ὃ κν 
ἐφ᾽ ὅπερ ἂν τὸ φέρεων, τὴν ἀρχὴν παρὰ τῷ ίψαντος κα ἢ “ὃ ἐνδόσι- 25 νῦν, ἀλλ᾽ ἐχόμενα ἀλλήλων. ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ὁμαλής" ὐ ὴ ὁμοίως φέ- 
μὸν λάβῃ, ἐπὶ τῦτο λοιπὸν φέρε, ἐξ αὐτῶν, ἡ οἷον αὐτοκίνητα ρεῖ ἐγγύς τε ὃ πόρρω τῆς ἀρχῆς. εἰ τοίνυν ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
γίνεωκ, χρόνον τινά, χοΐμενά τε ἅμα ὶ κὐῦντα, κινέμενα δὲ ὑκ ἀπτυμέων τὴν κίνησίν τις λέγη Ὑένεοχ, εἴτε ὡς ἐπὶ τῶν ὠθάντων 
ἴθ᾽ ὑπὸ τὸ βάλλοντος ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς οἰκείας δυνάμεως, ἧς ὃ ἐν- ἧς ὃ ἑλκόντων, συνεχὴς ἐδ᾽ ὁμαλὴς ὕ ὕὅτω γινομιένη κίνησις, μὲ 

δόσιμον παρὰ τὸ ἥψηνντις ἔχεν. Ὑβεπιῖδι, (, 68. (ἃ τῶν ῥιπτυμένων, ὅτι ἄλλο ᾧ ἄλλο “ὃ κινῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ὠϑόν- 
261.  ἀντιπερίςασίς ἐςιν, ὅταν ἐξαδυμεος τῆς σώματος ὑπὸ σώ- ὡς τῶν τε ᾧ ἑλκόντων, ὅτι εἰ ἡ ὃν “ὃ κινῶν, ἀλλὰ καθ᾽ ἑκοείςην ὧσσ 
τὰ ματος ἀνταλλαγὴ γένη; τῶν τόπων, ᾧ ὃ Καὶ ἐξωθῆσαν ἐν τῷ τὸ ἢ ἵλξιν ἀρχή τις γίνεῦ, ἀναπαυομένυ τῷ ἕλκοντος αὶ ὠθόντος" ὁ 

ἐξωθηθέντος ςὴ τόπῳ, “ὁ δὲ ἐξωθηθϑὲν ὃ ἀρ α ἐξωθῇ, ἢ ἐκεῖνο 75 ἄτοπον “ἃ ὅτως κινῶν. δῆλον ὧν ὅτι ἀμερὲς τ πρῶτον καὶ, 
δ ἐχόμενον, ὅταν πλείονα ἦ, ἕως ἂν “ὃ ἔχατον ἐν τῷ τόπῳ γένη εἴπερ μὴ τῷ κινεῖδχ, κινεῖ μηδὲ συμμεταβάλλει, ἀλλ᾽ ἀὲ δύνα 
τὸ πρώτω ἐξωθήσαντος. κἀν γίνη δέ, φησίν, ἀντιπερίςασις ἐπὶ κινεῖν" ἄπονον γδ “ὁ ὅτως κινεῖν. ἡ ὁμαλὴς αὕτη κίνησις μέρι' 

τὸ ῥιπτυμένυ, ἀλλ᾽ ἐκ ἔςιν αὕτη τῆς τῷ ῥιπτυμένυ κινήσεως αἰτία. 35 ὦ Ρ ἔχει μεταβολὴν “ἃ κινῦν ἐδεμίαν" δεῖ δὲ ὅτε ὃ κινύμενν 
ἡ Ὑ ἀντιπερίςασις ἅμα πάντα κινεῖο, ποιεῖ ὶ κινεῖν, τυτέξιν ἐξω- πρὸς ἐκείνην ἔχειν μεταβολήν, ἵνα ὁμοία ἡ κίνησις ἧ. ἀνάγκη δὶ 
ϑεϊοχ, ἢ ἐξωθεῖν» εἰ δὲ ὦμα πάντα κινεῖ, ἅμα ἢ παύεῦ. ὅτε ἣ ἐν μέσῳ ἢ ἐν κύκλῳ εἶναι" τοιαῦ γ5 αἱ ἀρχαί. ἀλλὰ τάχιζα 
5 “ὃ πρῶτον ἐξωθῶν καταλαμβάνει “ἐν τῷ πρώτυ ἐξωθυμών τό- χεῖρ τὰ ἐγγύτατα τῷ κινῶντος. τοιαύτη δὲ ἡ τῷ ὅλυ κίνησις" 
πον, εἰ μὴ ἐκεῖνο “ὃν τὸ ἐφεξῆς, ᾧ ἐκεῖνο “ὃν τὸ ἐχομώυ, ἢ “ὃ ἐκεῖ ἃ ἄρα αὶ κινῶν, Τιοποείοι, ἔ, 68 ὁ. 
τελευταῖον ὃν τῷ πρώτυ μεταβάντος καταλάβοι τόπον, ἢ τῆς 49 εἰς πέρας ἐλθὼν τῶν προβληθέντων ἐναλαμβάρι λοιπὸν τὰχῖ. 
κινήσεως ἅμα πάντων γινομένης, ᾧ τῆς ἐν τοῖς ἀλλήλων τόποις εἰρημένα, ἢ τῶν ἀποδείξεων συντόμως ὑπομιμνήσκων. διαί. ἢ 

ἱδρύσεως. “ἃ δὲ τὺς ἀλλήλων καταλαμβάνειν τόπυς, ὅπερ ἐξὶΨν ἔ, 818 ὁ. 
ἡ ἀντιπερίφασις, ὑδὲν πρὸς. τὴν κίνησιν συντελεῖ τὸ ὃ ῥιστυμένα, εἰ δέδεικῷ δὴ ὅτι τῶν. μ  κινυμένων καὶ ὶ κιρίντων πρῶτόν ἐςι ΒΡ 

μή τις ὑμέθιρ ὦ ὅπερ αὐὺς εἶπεν, τὰ κινῶντα ᾧ κινεῖν οἷα τε ᾿ αὐτοκίνητον, ἐν τύτῳ δὲ “ὃ κινῦν καθ᾽ αὐὺ Κ' ἀκίνητόν ἐςι, 

ποιὲν τὰ »οὐμενα.- ὅτω ὃ ὁ πάταλαβυη ἐν τὸ ὁ ῥιατύμῶν τόπον 45 συμβεβηκὸς δὲ ̓ ναἢ: ἃ δὲ κυρίως κινῶν κ'' συμβεβηκὸς ἀνέγνη 
κινήσει ἡ αὐὴ ὁ ῥιπτύμενον, ᾧ κινεῖν τὰ ἐφεξῆς ποιήσει. ὥςε συμμεταβάλλειν τῷ κιουμένῳ. ἡ διὰ τῶτο προσέθηκε “ὁ “τὸτο 
ἀδύνατον ἄλλως τὰ ἐπορηθέντα περὶ τῷ ῥιπτυμένυ λύειν, εἰ μὴ δὲ ἐκ ἀνώγκη συμμεταβάλλειν," διορίζων «ὐὰ τῶ ἐν τῷ αὖτ’ 
ἢ κινώμενον ἡ κινητικὴν ΕΝ λαμβάνειν παρὰ τῷ κινῆντες καήτῳ κινῦντος, ὃ ἀνάγκη κῷ ἀὐλόδ συμμεταβάλλειν τῷ 
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κινυμένῳ ὑπ᾽ αὐτῶ... ἃ δὲ “ἢ μόνη ἢ μαλεςα" δύνα δὶ πρόβλημα ἐκτιθέμενος, εἰ ἀμερές φησίν ἐσι ὸ πρώτως κινῦν ὦ 
.Σ φιλόσοφον εὐλάβειαν εἰρῆς, λέγοι δὲ ἂν τις ὅτι περὶ τῷ κι- μὴ ἀπτεῦ τὸ κνυμένυ, πῶς ἔχει πρὸς αὐτό; : ὃ ἦν ἀμερὲς ἡ μὴ 
γῶντος μέν τέως ἐςὶ τὰ εἰρημένα, πλείονα ( λόγον εἰς τὴν ἐμά ἁπτόμενον τῷ κινυμώνυ, ἀλλ᾽ ἄχετον πρὲς αὐὸ ᾧ ἐξηρημένον, πῶς 
λίτητα εἰσάγεντος, δεομέώνυ δὲ ἡ τῆς τῷ κιυμώυ ταὐτότητος δυναῦ συγλινεῖοχ, τῷ κινυμένῳ, ὥςε κφ' ἐυμβίβρως κει; ἂν 
πρὸς ὃ μόρη κυρίως ἢ ἡμαλὴς εἶναι. ἰὰ. [. 319. 5 δὲ Εὔδημον ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος ὸ πρώτως κινῶν ἐν τῷ μεγίςῳ 

267) εἰπὼν ὁποῶν ἐςι ὃ πριύτως κινῶν ὼ ὰ χσύμενον τὴν ἀΐδιον φησὶ ἀγεν τῷ διὰ τῶν πόλων. ὅτος ὃ τάχιςα κινεῖ. ἐγὼ τε 

δ. κίνησιν, ᾧ ὅπως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ἐπειδὴ ζητεῖν ἔθος ἦν, ὡς ὅτως εὗρον τὴν γραφὴν ἐν τῷ Εὐδημείῳ “ τῆς δὲ σφαίρας ὁ 

ἔοικεν, πῶ “ὃ κινῶν “ὃν ὑὀρανόν ἐςι, οἵγε Πυθαγόρειοι ἐν τῷ μέσῳ τόπος ὁ περὶ τὸς πόλως τάχιςα κινεῖ ἢ τύτῳ δὲ ἐρικάνιν 
λέγειν ἐδόκυν αὐτέ, ἢ τῶτο προϑ)εῖναι τοῖς περὶ τῦ κινῦντος λό- ἄξιον, ὅτι ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐν τῇ τῆς σφαίρας περιφερείᾳ “ἃ πρώ- 
γοις ἐδοκίμασεν, ὃ λέγει ὅ! ὅτι ἀνάγκη αὐὸ ἐν τὴ ἀρχὴ εἶναι τῷ 10 τως κινῶν νομίζει λέγειν “ὃν ᾿Αριςοτέλη, μήποτε δὲ ἐν τῷ κύ- 

κινυμένυ, ὅπερ ̓ κυριύτατόν ἐςιν. δύο δὲ ἀρχαί εἰσιν ἐν τὴ σφαίρᾳ, κλῳ ΜΥϑ, ἐν τῷ ὅλῳ "μένῃ λέγει. ἰὰ. 18. 
τό τε μέσον ἢ ὃ πέριξ" ἀναίγκη ἦν φησὶν ἐν τύτων τοὶ εἶναι ἃ εἰπὼν "ᾧ ἘκῊ ὺ κούμενον ὁμοίως" Ἡρεεύδηκε. ὼ συνεχῶς," τὴς 

κινῶν. ἐλλ᾽ ἐπειδὴ ὃ ἐγήστατα τῷ κινῦντος τάχιςα μᾶλλον κι δηλῶν ὅτι κ συνεχής ἐςιν καὶ ὁμοία τὸ ἐκνήτν πρὸς ὲ χαύμενον ἢ 
νεῖ, ταχεῖα δὲ ἡὶ ᾿ τὸ κύκλυ κίνησις, τυτέςι τῆς περιφερείας, ἐκεῖ χέσις, ὺ ὁ διακοπτομένη δὲ ἐπιλείπυσα, ὥς ε αὶ ἀΐδιον εἶναι τὴν 

ὃ κινῶν εἴη ἄν" “ὃ ἢ) μέσον ἀκίνητον ὃ ὃν καὶ δοκεῖ πρὸς “ὃ κινῶν οἰκείως 15 κίνησιν ἣν προσεχῶς κινεῖ ὃ ̓ἐκβητόι ἀπορεῖ δὲ καλῶς ὁ ̓ Αλέ- 

ἔχεν. ὁ δὲ Εὔδημος ἐν τῷ μεγίςῳ κύκλῳ φησὶν εἶναι τῷ διὰ ξανδρος, πῶς ἐκ ἐρεῖ τις ἡ τὰς τῶν πλανωμένων ἐψαίμας τὴν 
τῶν πόλων" ὗτος γδὃ τάχιςα κινεῖ, “ὁ δὲ κινῶν δοκεῖ ἄρχε, ταν ἣν κινῶν τῇ ἀπλανεῖ συμφερόμεναι, συνεχὴ τε ὺ ἀΐδιον 

ὅθεν ταχιςα ἂν κινήσαι ἡ ῥᾷςα. ἀπορεῖ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος ἢ πρὸς ᾧ ὁμαλῆ κινεῖοι, καίτοι ὑπὸ κινυμένης τῆς ἀπλανῶς ταύτην τὴν 
᾿ τὴν ἔξω περιφέρειαν ἡ πρὸς “ὃν μέγιςον κύκλον, εἰ ἐν τύτῳ τινί κίνησιν κουμένας. «. ὁ δὲ Εὔδημος τῶτο Ἀὶ ἐκ ἀπορεῖ ὅπερ᾽ ὁ 
ἐςι ἃ κινῶν αἴτιον, πῶς ὁ κινήσεῦ κ'' συμβεβηκός. ἢ εἰπὼν Ὁ ᾿Αριςοτέλης, εἰ ἐνδέχεταί τι χούμενον κρεῖν συνεχῶς, ἀπορεῖ 

ἐὺς εἰ μὴ ταύτης κῷ' τὸς πόλως ἐςίν, ἐπαπορεῖ ὅτι ἡ δύο ὅτοι δὲ ἀντὶ τύτυ εἰ ἐνδέχεῦ ἃ ἀκίνητον κινεῖν... ἢ λύει τὴν ἀπορίαν 
ὼ ἐκύητοι, ̓ Αριςοτέλης δὲ ἢ Εὔδημές φασι ὰ ἐγγυτέρω τὸ δια λέγων ὅτι τὰ ἢ κούμενα, κινεῖ τὸ δὲ ἠρεμῶντα. ἰά, [.319 ὁ. 
γῦντος τάχιςα κινεῖς, λύων δὲ τὴν ἀπορίαν λέγει ὅτι εἰ ( “ἐν προςίθησι ὼ τῷ τρίτυ τὴν ἀνάληψιν τῷ δειχθέντος περὶ τῷ 2675 

μορίῳ τινὶ εἴη τῆς περιφερείας τῆς ἐξωτάτω, κινοῖτο ἂν Φ' συμ- πρωύτως ΚΝ ΡΣ τῦτο δὲ ἦν ὃ ἐμέγεθες αὐδὰὶ ὴὶ ἀμερὴς εἶ εἶναι. 11 

βιβηκός, τῷ κ᾿ μόρια τὴν κίνησιν εἶναι τῆς σφαίρας" εἰ δὴ ἐν 25 τρία γδ ἦν τὰ περὶ αὐτὸ  δειχϑώτα, ὅτι ἕν, ὅτι ἀκίνητον, ὅτι ἀμε- 
πάση τὴ περιφερείᾳ, ἕςαι τε ἐν τῷ τάχιζα φερομένῳ, ἢ ὑκέτι ρές... εἰ ἦν ἄπεριν ἃ δ ἐκ ἐνδέχεἢ μέγεθος εἶναι, ὡς δέδεικ) ἐν 
ἂν κινοῖτο κῷ' συμβεβηκός, τῷ πᾶσαν τὴν περιφέρειαν μὴ κινῖῶὴς τῷ τρίτῳ ταύτης τῆς πραγματείας ὑμδν δὲ τὰ πρῶτα 5 πόώτε 
μηδὶ ἀλλάσσειν ὃν τόπον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ μένειν ἀεί... ταῦτα βιβλία Φυσικὰ καλεῖν ἐξαιρέτως ἡ περὶ φυσοιῶν ἀρχῶν, ὥσπερ 
ὁ ̓ Αλέξανδρος ἔγραψεν ὡς τελικὸν μόνως αἴτιον “ὃ πρώτως κινῶν τὰ τελευταῖα τρία περὶ Κινήσεως), ἀλλὰ μὴν ὅτι ἐδὲ πεπερασμέ- 

δ ̓ Αριςοτέλη λέγειν ἀποδεχόμενος. εἰ δέ, ὡς πολλοὶ λόγοι δει- 30 νον αὐὸ σῶμα δυναὸν εἶναι ἔδειξεν, εἴπερ ἀνάγκη “ὁ πεπερασμέ- 

χνύυσι, ἡ ποιητικὸν αὐὲν νομίζει, τὴν (' ψυχὴν ᾧ αὐὸὺς οἵεἢ ὥσπερ νὸν σῶμα ἢ ἄπειρον ἔχειν δύναμιν ἢ πεπερασμένην... ἐπέςησε 
ὁ Πλάτων τῷ μεταβατικῶ τῆς κινήσεως αἰτίαν εἶναι, “ἐν δὲ ἀκί- δὲ καλῶς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐνταῦθα, ᾧπερ ἐχρὴν ἀποδερινυμένυ τῷ 
γητον νῦν τῷ περὶ τὰ αὐτὰ ἡ κῷ' τὰ αὐτὰ ᾧ ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ κι προβλήματος ἐπιςῆσαι, ὅτι ἐπὶ τῷ ̓πουμών ἐπ᾽ ἄπειρον καὶ λεκτέον 
τ καθ᾽ ἕνα λόγον ἢ μίαν τάξιν. εἰ ἦν ἀμερὲς “ὁ κινῦν ᾧ χω- δύναμιν ἀλλ᾽ ἢ ὁμωνύμως... ν᾿ ἔδει “ὃν Ὑρεμματοιὸν τύτοις 
ριςὸν πάντη σωμάτων, αὐὸ καθ᾽ αὐὸ τέλειον ἐξηρημένον τὸ πανὲς 85 γῶν ἐπιςῆσαι τῷ ᾿Αλεξανδρυ τοῖς λόγοις, ἢ μὴ ὶ νομίζειν ὅτι ἡ ὁ 
σωματινῖ' κόσμυ, καλῶς ἔχει λέγειν ᾧ πανταχῇ αὐὸ ἡ ἐθεμῆ ᾿Αριφοτέλης κα ὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος οεἴον᾽ ὁ μὴ κυρίως ἀπειροδύναμον 
εἶναι. εἰ δὲ οἱ ' Πυθαγόρειοι ἐν τῷ κέντρῳ λέγυσιν ἱδρύῶς, ὁ δὲ ἐπ᾽ ἄπειρον κινεῖδχ. «. ἢ τῶτο δὲ πάλιν ἐνταῦθα ζητήσας ὁ 
᾿Αριςοτέλης ἐν ἢ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ φησὶν εἶναι, ἐκεῖνοι (ἃ ὁ κῶ- ᾿Αλέξανδρος, πῶς ἡ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα ἐχ ἕξει τῦ κινεῖν ἄπει- 
τρὸν ἐπιτηδειότερον τῶν ἄλλων τὸ πανὲς μερῶν νομίζυσι πρὸς ρεν δυνὰμιν πεπερασμένη ὅσα, εἴγε ἀεὶ κινεῖ τὰς τῶν πλανω- 
μέθεξιν τῆς τῷ ϑημωιργὃ συνοχικῆς ὺ ἑδραςικῆς ἀγαθότητος, ὁ 40 μέων, λύει τὴν ζήτησιν, τὰ αὐτὰ λέγων ἅπερ κα ὺ πρὸ ὀλίγυ, 
δὶ ̓Αβϑυτίλης πρώτως ἀπολαύειν τῆς δημωργυεῆς νομίζει νης ὅτι πλανώμενον τρόπον τινὰ ὑπ᾽ ἐκείνυ τὰ ἀκινήτα »ἶῷ τῇ 

σεως. ὺ διὰ τῶτο οἱ Πυθαγόρειοι ἑςίας τόπον ἡ) Ζανὸς πύργον ἀπλανεϊ συγρκινέμενον.. . κἀνταῦθα δὲ ἐχρὴν ἐπιςῆσαι “ὃν γραμ- 

ἐκάλεν “ὃ κέντρον, ὁ δὲ ̓ Αριφοτέλης μέτμιν τῶν ἄλλων κυήσεων ματικὸν ὅτι ἐκ ἐζήτησεν ὁ ̓Αλέξανδρος πῶς πεπερασμένον ὰ 
τὴν τῆς ἀπλανῶς ἔλεγεν ὡς πρώτην ἢ συνηρημένην ᾧ ὁ τῷ ἀπλανὴς ἀϊδιάν ἐσιν, ἀλλὰ πὼς πεπερασμένον ὃν ἄπειρον ἔχει ᾿ 
κινῦντος ἀμερὲς διὰ τῆς ταχνυτῆτες δεισηζομέν, αὶ χρὴ ὅν 45 δύναμιν τὸ κινᾶν... ὕτως ὁ δαιμόνως ὑπτὸς ̓Αριςοτέλης τὴν 
δεδοριέναι μὴ κ΄ συμβεβηκὸς κινήσωμεν “ὃ πρώτως κινῶν, ἐν τῷ περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν διδασκαλίαν εἰς τὴν ὑπερφνᾶ θεολογίαν 
ἀπλανέϊ λέγοντες αὐὸ ὠρανῷ" ὦ γάρ ἐςιν ἐν τῷ ὠρανῷ κυρίως ἀπεκορύφωσε, ᾧ τὴν ὅλην φυσικὴν ᾧ σωματικὴν σύςασιν ἐξηρ- 
ἐκεῶο, ἀλλ᾽ ὁ ὠρανὸς ἐν αὐτῷ... ἢ ἀσφαλῶς ὁ Εὔδημος ὃ τημώνην ἔδειξε τῆς ὑπὲρ φύσιν ἀσωμάτυ ἡ ἀχέτυ νοερᾶς ἀγα- 



4δ4 ΕΙΣ ΤΟ α ΤΩΝ 

ύτητος, τῷ Πλάτωνι κἀνταῦθα συνακολυθῶν. .. ἐπεὶ δέ τνες πολλάκις ὡς τελικὸν αἴτιον ἀνευφημῦντος, καλῶς ἔχει κἀν τύτῳ 
οἴονἢ ἐν ̓ Αριςοτέλη “ὃ πρώτως κινῶν, ὅπερ ἢ νῦν ἢὶ αἰῶνα ᾧ θεὸν δεῖξαι συμφώνως αὐὲν τῷ σφετέρῳ καθηγεμόνι μὲὴ τελοιὸν μέ- 
ἀνύμνησεν, τελικὸν μόνον ἀλλ᾽ ὀχὶ ᾧ ποιητικὸν αἴτιον λέγειν τῇ νον ἀλλὰ ᾧ ποιητικὸν αἴτιον ἐν θεὸν λέγοντα τῷ τε κόσμο πανὶς 

κόσμε, ἢ μάλιςα τῷ ὠρανῦ ὡς ἀϊδίιω ὄντος καὶ διὰ τῦτο ἀγενήτυ, ἡ τῦ ἐρανῦ. ἰά, ἔ, 820 ὁ. 

ἀκώοντες αὐτῷ πολλάκις λέγοντος ᾧὶ ὅτι κινεῖ ὡς ἐρώμενον, ὦ 5 

ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ͂ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 
ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΈΝΑ ΕἸΣ ΤῸ ΠΡΏΤΟΝ τὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν; δύο λόγων τὰς δύο συζυγίας, τῷ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ (ἢ. τὰ τὸ ύφυ, ὧν Υ τον ὁ ἀφ, ὁ τὸ βανδς νι  ὅϑαὰ 
Τῶν ᾿Αριςοτέλης φυσικῶν συγγραμμάτων τὰ Κὶ περὶ τῶν γῆ. ςοιχεῖον ἦν καλεῖ “ὁ ὀράνιον σῶμα ὑκ ἐπειδὴ συντέθειταί τι 

φυσικῶν ἐςὶν ἀρχῶν τῶν κοινῇ πᾶσιν ὑπαρχόντων τοῖς φυσικοῖς ἐξ αὐτῶ (ςοιχεῖϊον γάρ ἐςξιν ἐξ ὃ πρώτυ συντέθειταί τι ὶ ἐς! 
πράγμασιν, οἷον ὕλης εἴδυς κινήσεως τόπυ χρόνυ, ἡ περὶ αὐτῆς 10 ἔχατον ἀναλύεἶ), ἀλλὰ καθόσον 
τῆς φύσεως ἡ τῶν παβυφιςαμάνον αὐτὴ πέητθιῶν αἰτίων, ᾧ ἔτι ἁπλῶν ἐεὶ σῶμα. εἰ δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρις πιὰ 

τῶν δοκύντων ὑπάρχειν τοῖς φυσικοῖς μὴ ὑπαρχόντων δέ, ὡς κόσμε πΠΡΤα ταύτην τὴν πραγματείαν, καινὸν ὁ ' 
περὶ κενῶ ἡ ἀπείρυ ᾧ περὶ ὧν πάντων ἡ Φυσικὴ διέξεισιν ̓Αχρόα- φησὶν ὑπὸ τῷ ᾿Αριφοτέλως τῇ τε τῶν 
σις. ἐπεὶ δὲ αἱ ἀρχαὶ ᾧ τὰ αἴτια τινῶν εἰσὶν ἀρχαὶ ἡ αἴτια, τόν ἀπλανῶν σφαῖραν ᾧ ὀλίγοι κυκλοφορυικὸν σῶμα ἡ 
τῶν δὲ σωμάτων φυσικῶν, τῶν δὲ σωμάτων τὰ Κα ἁπλᾶ τὰ δὲ 15 ὥσπερ ᾧ Πλάτων ὠνόμασεν, ὁ δὴ πᾶς ὑρανές 
σύνθετα, περὶ ' τῶν ἁπλῶν τὰ περὶ Οὐρανῶ ββλίε διδάσκωσιν, λέγων, ἢ κόσμος ἢ τῶν κατ᾽ αὐὸν περιόντων. διαιρεῖ δὲ ἡ 

ἤγουν τὸ κυκλοφορικῦ πρώτυ ςοιχεία, φημὶ δὴ τὸ ὠρανῶ, ᾧ τῶν πραγματεία εἷς τε τὰ τῷ κυκλοφορριῦ συΐματος, ἅπερ ἐν τὸς 
λοιπῶν ἁπλῶν τεττάρων ςοιχείων, πυρὸς ἀέρος ὕδατος γῆς, περὶ δυο βιβλίοις τοῖς πρώτοις παραδίδοῦ, ὶὶ εἰς τὰ περὶ τῶν ὑπὸ σε 

δὲ τῶν συνθέτων ἡ περὶ τῶν ἐν Τενέσει ἡ Φθορᾷ διασαφηνίζει λήνης ςοιχείων, περὶ ὧν τὰ δύο γέγραπἢ τὰ λοιπά, ἐν δὲ τῷ 
πραγματεία. τῶν δὲ γενητῶν ᾧ φθαρτῶν τὰ Κα ἐν τοῖς μετεω- 20 πρώτῳ βιβλίῳ δείκνυσιν ἐκ τῶν ἁπλῶν κινήσεων ὅτι πέντε τὲ 
ροις διὰ τῶν Μετεωρολογικῶν παραδίδωσι, τὰ δ᾽ ἄλλα, τυτέξι ἁπλᾶ σώματά ἐςι, τό τε κυκλοφορητοιὸν ὶ τὰ εὐθυπορῶντα τέσ- 
τὰ ἢ ἄψυχα διὰ τῶν περὶ Μετάλλων συγγραμμάτων γνωρί- σαρα, ᾧ ὅτι “ὃ κνκλοφορητυιὸν ὅτε ἕν τι τῶν δύο ἐξὶν ὕτε ἐκ 
ζεῦ, τῶν δὲ ἐμψύχων τὰ Καὶ αἰδ)ητικὰ αὶ χϑ' τόπον κινώμενα ὡς τῶν δυοῖν συγκείμενον, ἀλλὰ πέμπτη τις ἐσία τῶν δ' ἐξηρημέν 
τὰ ζῷα, ᾧ δὴ ᾧ περὶ ζῴων γέγραπἢ, κοινῶς μέν, ὡς τὰ ᾧ ὑπερέχυσα. δείκνυσι δὲ ᾧ ὅτι ἀκίνητός ἐςιν αὕτη ᾧ ἄφθαρτος 
περὶ γενέσεως αὐτῶν ᾧ περὶ μορίων διαφορᾶς ἢ χρείας ἢ κινή- 25 ἐκ τῷ τὰς ὦ γενέσεις ὶ τὰς φθορὰς ἐξ ἐναντίων εἶναι ἡ εἰς ἐναν- 
σεως ᾧ ἐνεργείας, ἐν οἷς τά τε περὶ Πορείας Ζῴων ᾧ περὶ Μνή- τία λήγειν, τῷ δὲ κυκλοφορητῷ σώματι μηδὲν εἶναι ἐναντία' 
μὴης ᾧ ̓Εγρηγόρσεως, ἰδίως δέ, ὡς τὰ καθ᾽ ἕκαςον ἜΣ τῶν τῶτο δὲ ἐκ τῷ τῶν Κ' ἐναντίων ἡ τὰς κινήσεις ἐναντίας εἶναι, τὴ 

ζῴων, περὶ ὧν ἡὶ περὶ Ζῴων Ἱξορία Χαραλιθιασις τὰ δὲ ἀναί- δὲ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι κίνησιν ἐναντίαν. εἶτα ἐφεξῆς ὅτι πε- 
ὅητα καὶ ᾧ κατερριζωμένα, ὡς τὰ ὶ φυτά, ὁ μώτοι ὦ περὶ φύτῦν περασμένος ἐςὶ τῷ μεγέθει ὃ ὐρανός, ὃ» ὃ καθόλω ὅ: ὅτι ἐδύνατιν ἔπεν 
τῷ ̓ Αρισοτέλει γέγραπἢ. τοιαύτης ὅν ὅσης τῆς δἰαιρέ Εις. εἰκὸς 30 βον εἶναι σῶμα ὼ ταῦτα χαύμενον, αὶ ὅτι εἷς ὺ ὅτε πλείυς ὅτε 
" τὸς περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν λόγος ἥτοι τὴν φύσιν αὐτήν, τὸ ἄπειροι κ ὰ πλῆθός εἰσιν ὠρανοί" οἷς ἵπεῦ “ὃ ἡ ἐν ὅλον κέεμα 

τῷ ᾧΦυσιιῆς δηλαδὴ βιβμα ̓Αχροάσεως, περὶ τῶν ἁπλῶν διαλα- ἐγένητόν τε ὼ ἄφθαρτον καὶ ὸ πεπερασμένον εἶ ἐἶναι τῷ ἢ μεγέθει ὺ κδ ἵε 
βὲν σωμείτων, ἅπερ ἀπὸ τῶν φυσῶν ἀρχῶν συνίςανἢ προσε- κατ᾽ ἀριθμόν, ἐξ ἅπαντος τῷ Ῥω τε ὺ σώματος 
χῶς ἃ μέρη τὸ παντός ἐςιν, ὧν πρῶτον ἢ ὃ ἐρανιόν ἐ ἐφι σῶμα, συνεφηκότα, μηδενὸς ἔξω ὄντος ὠρανῦ, μήτε σώματος ὑπολειπον 
ἀφ᾽ ὅ ὡς τιμιωτέρυ τὴν πραγματείαν ἐπέγραψε, μετ᾽ ἐκεῖνο δὲ 35 μένα μήτε κενῶ, μᾷ' δὲ ταῦτα “ὃν περὶ ἀγενήτυ ὺ ἀφθέρτ λέ 
τὰ τέσσαρα ςοιχεέῖα. ὅτος βὶ ὃν ὁ σκοπὸς τῆς προκειμένης πρα- ὟΝ ἀναλαβὼν δείκνυσιν ὅτι ἀγένητος καὶ ὼ ἀἄφθαρτές ἐ ἐςιν ὁ ὁ ἐῤρανέρ, 
γματείας, πρῶτον Κα εἰπεῖν περὶ τὸ ὀρανίω σώματος, ὅπερ ἀϊδιόν ᾧ δι᾽ αὐὸὴν ὁ κόσμος, ᾧ ὅτε γενηὸς μέν, ἐκ ἄφθαρτος δέ, ὡς 
φησι καὶ θεῖον σῶμα ᾧ ἁπλῶν ᾧ κυκλοφορικόν, εἶθ᾽ ἑξῆς περὶ τῶν τινες οἷον, ὄτε ἀγένητος ἢ φβαρτός. ὶ πάλιν ἐπὶ ὃ καθολυιώς 

τεσσάρων ἁπλῶν φοιχείων. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι “ὃ πρῶτον ὅομα τερον ἀνάγων ἡ ἐὸν λόγον δείκνυσιν ὅτι ἀντακολυθῶσιν ἀλλήλοις τότε 

ἤτοι ὁ ὑράνιον ςοιχεῖον καλεῖ ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἐν οἷς φησὶ περὶ τῷ 40 γινηὴν ᾧ “ὃ φθαρτόν, αὶ αὖ παλιν “ὃ ἀγένητον ἄφθαρτα. «ὁ 

τρίτο βιβλίων (ρ. 298 ὁ 6) “περὶ ἔ ὅν τὸ πρωτυ τῶν ςοιχείων προοίμιον τὸ περὶ ὀρανῷ “ὃν σκοπὸν τῆς πραγματείας δείκνυσιν 
εἴρη, ἢ ποάν τι τὴν φύσιν ἐςίν, ὅτι ἄφθαρτον ᾧ ὠγένητον" λοι- ὅτι περὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν μέλλει εἰπεῖν, καὶ τὴν τάξιν αὐτῆς, 

. ὅτι προσεχής ἐςι τῇ Φυσικῇ ᾿Αχροαίσει" ἐπειδὴ 72 ἐκείνη πε 
(Ὁ Οοά. γαιῖο. 499 Βοιργε. . ει, τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἦν, ἔδει μετ᾽ ἐκείνην περὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν 



ΠΕΡῚ 

λέγειν" ταῦτα δέ ἐςι τὰ σώματα τὰ ἁπλᾶ προσεχ͵ ἡ συλ- 
λογίζεῦ λέγων ὅτως. ἡ περὶ φύσεως ἐπιςήμη ἤτοι ὁ φυσικὸς 

περὶ τὰ φύςει συνεςῶτά ἐςιν ἤτοι χολαάζει" τὰ δὲ φύσει συνε- 
ςῶτα ἢ σώματα ἐςίν, ὡς πῦρ ἡ ὕδωρ ᾧ λίθοι ὶ ξύλα, ἢ ἔχοντα 
σώματα, ὡς τὰ φυτὰ ἡ τὰ ζῷα, ἢ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων σώματα 
εἰσίν, ὥσπερ ὕλη ᾧ εἶδος ἡὶ ψυχὴ ᾧ κίνησις ἡ τὰ τοιαῦτα - ἀρχὴ 

δὲ αὶ καὶ ψυχὴ τῶν ἐχόντων σώματα ἐςίν, ὥσπερ τῶν ζῴων ἢ 
τῶν φυτῶν. μῇ' ἦν ὃν περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν λόγον περὶ 
σωμάτων χρὴ ἢ τῶν ἐχόντων σώματα διδαίσκειν. ᾧ δηλονότι ἐν 

ΟΥ̓ΡΑΝΟΎ. 4ἀδδ 

ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΕΙΣ Τὸ 

ΠΡΩ͂ΤΟΝ ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂ ὧ. 

Ὅνι τοῖς ψυσθσις φησὶ οὶ εἶναι φύσιος ἐςὶν ἐν τῷ φύσινκδι 

ἔχειν, ἡ δὲ φύσις ἀρχὴ κινήσεως. ἡ γῶν ἀπὸ τῆς φυσικῆς κινή- 

5 σεως ἀπόδειξις ἅμα Κ ἐκ τῶν ἐναργεςέρων ἐςίν, ὡς ἐκ τῶν ἐνερ- 

γειῶν (προφανέςεραι ηδ τῶν ἐσιῶν αἱ ἐνέργειαι), ἅμα δὲ ἐκ τῶν 
κυριωτέρων, ὡς ἐξ αἰτίων. πρὸς δὲ τὴν κατασκευὴν τὴν ἀπὸ τῶν 

κινήσεων προλαμβάνει ἔξω τινὰ τάδε, ὅτι δύο εἰσὶν αἱ ὡπλαῖ κι- 
νήσεις, ἥ τε κύκλῳ ᾧ ἡ ἐπ᾽ εὐθείας, αὶ ὅτι τὸ ἁπλῦ σώματος ἁπλῆ 

τύτοις πλείονα τὰ σωματά ἐςι ἡ πλείων ἡ περὶ αὐτὰ θεωρία." ἢ 10 ἡ κίνησίς ἐςι ἡ “ὃ ἁπλῶν σῶμα ὠὡπλῆὴν κινεῖ ἢ κίνησιν ᾧ ἡ ἁπλῆ 
ὁ τὰ ἔχοντα σώματα ᾧ αἱ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων ἀπὸ τῶν σωμά- 
τῶν μάλιςα τοῖς φυσυιοῖς γινώσκον)  ὥςε ἡ περὶ φύσεως ἐπι- 
φήμη χδν. ἡ πλείςη περὶ σώματα ἐσι ἢ τὰ πάθη τῶν σωμά- 
των. χρὴ ἦν διδασκειν ἡ περὶ παθῶν ἥτοι τῶν ποιοτήτων, καθ᾽ 

κίνησις ἁπλῶ σώματός ἐςι, ἡ ὅτι μία ἑνὸς ἡ κτ' φύσιν κίνησις, 
αὶ ὅτι ἕν ἑνὶ ἐναντίον, ᾧ ὅτι ὁ ὑρανὸς κύκλῳ κινεῖ, ὡς ἡ αἴϑησις 

ὑπαγορεύει. αὗταί εἰσιν αἱ ἐξ ὑποθέσεις τῦ ᾿Ἀβδιτένις, ὅτι 

ὁ Πλάτων εἰδοποιῶν τῶν πάντων σωμάτων νομίζει: τὰ πέντε ςοι» 

ὅσον παάχυσι τὰ σώματα, ὴὶ περὶ ἐὐττο ἥτοι ἐνεργείας. διαί- 15 χεῖα, ὃ τῷ δυῤδικεθλῷ ζωγραφεῖοχ, ὁ ἐν παν ἡ τῇ πυραμίδι 
φορα δέ εἰσιν δὴ τῶν χσήσεων, ὸ Κα κῷ τόπον, “ὁ δὲ κ᾿ ἀχλοίω- 

σιν, “ὃ δὲ κατ᾽ αὔξησιν ᾧ μείωσιν ᾧ εὐθλμωΝ αὶ φθοραν. εἰ δὲ 

κινήσεις, εἰσὶ ἡ τὼ παθη, πλὴν ἐνταῦθα πρὸς ἀντιδιαίρεσιν τῶν πα- 

θῶν τὰς κινήσεις ἐπὶ τῶν ἐνεργειῶν ἐξείληφε. «εδὸν ὅν ἐπὶ πολυ 
αὶ φυσικὴ ἐπιςήμη περὶ σώματα κατάγεῦ. “αεδόν" δὲ εἶπεν, 20 ἐν τῷ περὶ Ψυχῆς σύνθετα ἔχειν σώματα βυλεῦ. 
ἐπεὶ ἢ περὶ τῶν ἐχόντων σώματα διαλέγε, ἔτι δὲ ἢ περὶ τῶν 

ἀρχῶν ᾧ περὶ χρόνυ ᾧ τόπυ ἢ κενῦ ἡ ἀπείρυ, ἅπερ ὑκ ἂν εἴη 
σώματα. εἴη δ᾽ ἂν αὶ διὰ φιλοσοφίας εὐλάβειαν προσκείμενον ὰ 
ὑχεδέν," ᾧ διὰ τῶτο ἢ ὃ “φαίνεῦ" προσέθηκε. “σώματα " δὲ 

ὃ μεγέθη" εἶπεν ἢ 

ὸ τὸ: ὃ τῷ πβι τὴν γὴν ἡ τῷ ἐκταῦθρῳ δ Ὁ ὠωσαέδρῳ ὃν 

ἀέρα καὶ ὼ ὁ ὕδωρ. ὅτι ᾿Αριξυτέλης ὃ ὁρατὸν ἢ ἁπὸν ἑμολογεῖ “ὃν 
ἐρανόν, ὃ τῶν ὑπὸ σελήνην τῶν τὐθυφορυμόνεκ ὃ ἀτελῶν ἐξιν- 

βημένον, αὶ ζῷον ἔμψυχον, ἡ ὅτι τὰ ζῷα ἐν τοῖς περὶ Ζῴων 

ὅτι πρώτη 
τῶν κινήσεων ἡ κῷ' τέπον ἢ κ᾿ πάντα τὰ σημαινόμενα τῷ τόπυ, 
ὡς ἐν τῷ η΄ τῆς Φυσικῆς ᾿Αχροάσεως (ες. 2 Ρ. 268 ὁ 26). ὅτι 

ἡ ἕλιξ σύνθετός ἐςιν, εἴπερ ἐκ δύο κινήσεων ἀνομοίων γεννᾶ), 

κυκλικῆς τε ἢ εὐθείας " πλεεξ ̓  οὐ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν 

ἐκ παραλλήλι, ὸ αὐὸ δηλῶν εἶναι σῶμα ἡ 25 τὸ κυλίνδρυ περιαγομένης, ἢ σημείν τοὺς ἐπὶ τῆς εὐθείας ὁμα- 

16. 

ας ῷ' ὃν "Αλήρανδρον ἢ ὅτι ἄλλο τί ἐςι παρὰ ὃ σῶμα ὃ λῶς κιυμένυ, γονᾶῷ κἡ ἡ κυλινδροιὴ ἕμιξ. ὅτι ὁμοιομερὴς γραμμὴ 
μέγεθος" πᾶν αὶ σῶμα ὼ μέγεθος ἔχει, αὶ πᾶν δὲ μέγεθος ἤδη ὑκ ἴοῷ ἐπλῆ" ἡ κὶ Ὁ) ἁπλὴ πάντως ὁμοιομερής, ἡ δὲ ὁμοιο- 

ὁ σῶμά ἐπσ' χρόνος ΑΚ ὁ τόπος καθόλυ συνεχὴ ̓ διαιρετὰ μερὴς αὶ πάντως ἁπλῆ, ἂν μὴ ᾧ Μονοειδὴς Ἶ ἧ. ὅτι αἱ τῶν ζῴων 

μέγεθος ᾿ ἔχει, [ μέτα σώματά ἐςιν, ὦ μῆκος ὺ πλάτος χνήσεις ὑκ εἰσὶν ἁπλαῖ κτ' ἔκτασιν ἢ κάμψιν τῶν κωλων γσέμε- 
μέγεθος ἔχει, ὁ σώματα δ᾽ ἐςίν. ὁ δὲ φυσοιὸς [ πάῳ περὶ 30 ναι, Ψ' ὃν ̓ Αλήξκμρς μήποτε δέ, φησν ὁ Δαμάσκιος, ἡ 
σωμάτων διαλέγεδ, ἀλλὰ καὶ ὺ περὶ χρόνυ ἢ τόπυ ἡ κινήσεως, ἔτι δεξιὼ καὶ ὸ ἀριςερὰ ᾧ ἔμπροαϊεν καὶ ὺ ὄπιϑεν ἐκ ἔςιν ἁπλῶν σωμάτων 
γε μὴν ὺ μήκυς ἢ πλάτυς, ἅπερ εἰσὶ σωμαίτων πιρᾶται κῷ' φύσιν, ἀλλὰ ζῴων τῶν ἐχόντων ταῦτα" τ δὲ ἢ ὕδωρ ἥ τι 

- τί Κα ὄν ὁ τοῦτος φυσικὸς περὶ σώματα ἔχει τὰ ἁπλᾶ" ταῦτα τῶν ἄλλων αὶ κινεῖ τὴν τοιαύτην κίνησιν εἰ μὴ βίᾳ, ὠθύμενα ἃ 
γερ ἐςι ᾧ φυσυκὰ πρότερα ᾧὶ ἔχοντα ἐν ἑαυτοῖς πραΐτην ἀρχὴν ῥιπτιίμενα ἢ ὑπὸ ἄλλων ἀντικοπτόμενα. ὅτι ἡ κ'' ἔκτασιν ἡ κάμ- 
κινήσεως φυσικῆς. βυλόμενος δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης ὁρίσαι, ὲ σῶμα, ὃς ψν τῶν κωλων καὶ μία ἐςὶ κίνησις σύνϑετος, ὥσπερ ἡ τῶν διαϊσσόν- 
πρῶτον ὁρίζει ὃ συνεχές, ὑφ᾽ ὃ “ὃ σῶμα ᾧ τἄλλα μεγέθη, ὅ ὅτι των, ἀλλὰ πολλαί (εἴ. ϑίπιρ!. ἢ, 4). ὅτι ἔς! βία ἐπωφελής, ἥ ἥσις 
συνεχές ἐ ἐςι πᾶν ἃ διαιρεὲν εἰς ἀεὶ διαιρετά, κἄντε ἐφ᾽ ἣν ἦ διαι- ὁ παρὰ φύσιν ἀλλ᾽ ὑπὲρ φύσιν: λέγοιτο ἄν, κα ὼ σι σωσιτὴ ὸ τελειω- 
ρετὰ κἄντε ἐπὶ δύο κἄντε ἐπὶ τρίᾳ. ὦ δὲ ᾧ γραμμὴ ᾧ ἐπιφά- τική (εἴ. διπιρί. [.δ} εχιν. ) ὅτι ἡ ῥοπὴ τῷ πυρὸς ὅλν πρὸς ἂν ὑρα- 
νειὰ συνεχῆ ἢ ὅπω σώματα" γραμμὴ ἃ Α μῆκος ἐπλατὶς κα ὁ νόν ἐςιν, ὥσπερ τῆς γῆς πρὸς “ὃ κέντρον, τῦ δὲ ὕδατος πρὸς τὴν ἐπι- 
ἔχει μίαν διάφασιν, ἐπιφάνεια δέ, ἥτις ἔχει μόνον μῆκος ὸ πλαΐ- 10 φανειαν τῆς γῆς. ὅτι ἡ κίνησις ἐκ ἂν ἦν ἐν τοῖς ςοιχείοις, εἰ μὴ ἦν 
τος, σῶμα δέ, ὅπερ ἔχει μῆκος ὺ πλάτος ἡ βάθος, ὅθεν πάντη τι ἐν αὐτοῖς ἢ ἀτελές" ἡ γ5 κίνησις τὸ δυνάμει ἐςὶν ἐντελέχεια. 
δικιρεὸν ἢ πάντη διαζατὸν ᾧ πάντη συνεχὶς ὃ σῶμα. ὅτι δὲ ἐλλείπειν δέ φησι τῷ ἄνω κιυμένῳ ἐχὶ ὃ πυρὶ ἑἶναι, ἀλλὰ ὃ ἐν τῷ 
τριχῇ διας αὲν ὃν “ὃ σῶμα πάντη διαςατόν ἐςι, δείκνυσιν ἐκ τῆὀκθ' φύσιν ἐἶναι τόπῳ, ἐφ᾽ ὃν φέρ, κα ἡὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ ὁμοίως. ὺ. 
μὴ εἶναι μέγεθος ἔχον διας σεις πλείονας τῶν τριῶν» πις ἢ δὲ δῆλον ἐ ἐκ τῦ, ἐάν τις μετεωρίσῃ ἀπενκσας γῆν τελείαν σαν ἐν 
τῦτο ὃ ἐκ τῆς τριαδικῆς ἰδιότητος" τὰ δ τρία πάντα ἔςι τε ᾧ 46 τῷ κῷ' φύσιν αὐτῆς τόπῳ, κἀκεῖθεν αὐτὴν ἀφῇ φέρεν, εἰς “ὃ κάτω 
λέγε. ὅτι δὲ ὀρθῶς λέγομεν, ἔδειξαν ἡ οἱ Πυθαγόρειοι, ΡΝ αὐτὴν φέρεςχ" αὶ 7) ἀφαιρεθὲν τῷ οἰκεία τόπυ παύεῦ τὸ 

(Ὁ Οοά. γαῖ. Οἰἱοροι. 45. 
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ἑἶναι ὅ δ Αλέξανδρος, μήποτε δέ͵ φησὶν ὃ Δαμά- μένυς, ᾧ ἔτι μέντοι τὸς θεοσεβεν οἱομένως, ἐὰν “ὃν ὀρανίν, ὡς 
σκιος, οἶδε β' αὶ ὁ ̓ Αριςοτέλης τὴν ἐπ᾽ εὐθείας κίνησιν ἀτελῶν ᾧ ᾧασι, πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ἀνθρώπων γεγονότα μηδὲν ἐξαίρετον 
ἐνδεῶν τῶν ςοιχείων ἦσαν ἢ ἐν τῷ γίνεῶς ἡ φθείρεῶχ, ὄντων’ ἔχειν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνης νομίζωσιν" ὅτοι δ συνηγορεῖν αὐτῶν 

βυλόμενος δὲ τύτων χωρίσαι τὰ ὀράνια ἀπὸ τῆς κινήσεως ἐπε- τῇ περὶ ϑεῶ δόξη τὰς ἐνςάσεις ταύτας οἰόμενοι διὰ μεγέος 
χείρησεν, ἐκείνοις Κ᾽ δεικνὺς ὑπάρχυσαν κίνησιν τὴν γενέσει ἢ 5 ἄγυσι τιμῆς, δὲν βὶ ἐδὲ τύτων εἰδότες ἐδὲ τῶν ᾿Αριςοτέλυς ἔπι 

φθορᾷ πρέπεσαν, τῷ δὲ ἐρανῷ τὴν ἀϊδιότητος δεκτικήν. ὅτι ὁ μᾶλλον, πρὸς ἃ τολμῶσιν αὖ ἐνίςαχ, ἀλλήλοις δὲ θρυλλῦντες 
᾿Ξ ναρχος τὴν κύκλῳ κίνησιν κατασκευάζει ἀδύνατον εἶναι ἁπλᾶ ὃ πρὸς ἡμᾶς νεανιευόμενοι, ὅτι τὰ τῶν φιλοσόφων ἀνατέτρακἢ 

σώματος τυγχάνειν κτ᾿ φύσιν, εἴγε, φήσίν, ἐν Καὶ τοῖς ἁπλοῖς σώ- δόγματα. τύτων ὧν εἵνεκα, ᾧ τῶν εὐκολωτέραν ἐχόντων τὺ 
μασιν ὁμοιομερέσιν ὅσιν ἰσοταχῇ πάντα τὰ μόριά ἐςιν, ἐν δὲ τῷ ἀκοήν, ἡ τὸ τὴν θεοσεβὴ περὶ πανὸς ἔννοιαν ἐπὶ τῆς παλειᾶς 

κύκλῳ τὰ πρὸς “ὃ κέντρον ἀεὶ βραδύτερα τῶν πρὸς τὴν περιφέ- 10 εὐκλείας μένειν ἀνέλέγκτον, ἔδοξέ μει τὰς ἐνς σεις προθέναι κα 
ρειᾶν, εἴπερ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐλάττονα κινῶνἢ διάςασιν. ἀλλὰ διελέγξαι. εἰ δέ πυ... ἄξιον ἐπιθεῖναι τώτῳ (νἰἃ. ϑίπερ!, ἴ8.) ὡς 

ἢ ἐν σφαίρᾳ οἱ περὶ τὸς πόλυς κύχλοι βραδύτερον κινῦνἢ τῶν ἀχαρίςῳ πρὸς “ὃν διδάσκαλον ᾧ μὴ αἰδωμένῳ κατ᾽ ἐκείν γρέ- 
πόρρωθεν, ᾧ ταάχιςα πάντων ὁ μέγιςος τῶν παραλλήλων. ῥητέον ᾧειν. τῶν δὲ... ἐκ. γράφειν (ε 5ἰπιρ! οἷο ἐγαπαεοτίρία, πιο- 
δὲ ὅτι ὁ ̓ Αριςοτέλης τὴν κύκλῳ κίνησιν εἶπε τὴν κ᾽ γραμμὴν κυ-. ταις. ραυεί εεἰπιίε). ὅτι ἐκ ἀτόπως ὁ ̓ Αριςοτέλης ὑπέθετο κα 

κλυκὴν γινομένην μίαν ἑνός" ὁ δὲ ἀπορῶν λόγος πολλὲς κύκλυς 15 τὴν ἔλην γὴν ἔξω τὸ μέσυ, ἵνα δείξη τὴν τῆς ὅλης ῥοπὴν εἰς ὃ 

ἀνισοταχεὶς λαβὼν (ἢ) μίαν τὴν ἁπάντων κίνησιν σύνθετον πει- κέντρον συννεύνσαν. ἢ 75) πρόδηλον ὅτι ὅπερ ἂν τις λάβη μές 
ρδὮ δεικνύναι ἡ ἐχ ἁπλῆν" ἑκαςυ δ κύκλυ τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ αὐτῆς τοῶτόν ἐςιν. τῦτο 7) ἐναργέςερον δείκνυσι τὴν διαφορὼ 
ἑκάςη κίνησις ὡπλῆ ἐςίν" ἡ 75 ὁμοίως ἁπλῆ ἥ τε κτ' ὃν ἀεὶ φα- τῶν ἐὠρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην, ὅτι τὸ (' πέφυκε χωρίζενᾳ τὰ 

νερὸν κυκλον γινομένη ἢ ἡ κῷ τὴν ἰσημερίαν, κἂν ἡ αὶ βραδυτάτη μόρια ᾧ ἐν τῷ παρὰ φύσιν γίνεῶχ, τὸ δὲ ὅ. κἂν γῦν κύκλῳ 
ἐςὶν ἡ δὲ ταχίςη, ἢ ἁπλῷ σωματός ἐςι τὸ κατ᾽ ἐκεῖνο “ὃ μέρος. 20 κινεῖ “ὃ πῦρ ᾧ ὃ εὐαγὶς τῷ ἀέρος, ἀλλὰ τὴ ἀπλανεῖ συμπερν 
αὶ δ εἶπεν ὁ ̓ Αριςοτέλης ὅτι αἱ πολλαὶ κυκλιὺ κινήσεις ἁπλῆ φέρον ὥσπερ ᾧ οἱ πλάνητες. ᾧ ἔςι ὃ παρὰ φύσιν τῶτο ὡς 
μία κίνησίς ἐςιν, ἡ ἁπλῷ ἑνὸς σώματος, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ ἁπλὴ κίνης ἀπόφασις τῦ κτ' φύσιν, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ςέρησις, ἥτοι ὡς ὑπὲρ φύσο, 

σις, ἥτις ἢ μία, παντως ἐςὶν ὡπλῶ σώματος, ἢ “ὁ ἀντίςροφον, καθόσον ὑπὸ τῷ κρείττονος κρατεῖ, πεφυκὸς (ὦ τὴν τῷ κρείττινος 
ὥςε ᾧ τῷ ὅλῳ ὀρανῷ ὡς ἑνὶ ᾧ ἀδιαιρέτῳ ἐφαρμόττειν “ὃν κινεϊῶχ, κίνησιν, ὥσπερ ἢ ἡ ψυχὴ ἐνθυσιᾶν πέφυκεν, ὁ μέτα 
λόγον, κἄν εἰς μέρη τις αὐὸν διέλη, ᾧ ἱκαάςξῳ ἐφαρμόττειν. 25 ἰδίαν ταύτην κνυμένη τὴν τῷ θεῦ κίνησιν. ὅτι ὃ ὕδωρ ῥοπὴν ἔχει 

μόνον ὡς περὶ μιᾶς κινήσεως καθ᾽ ἕνα κύκλον γινομένης ληπτέον πρὸς τὸ ἐπιπολάζειν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γῆς διὰ ὁ καταλαβῶ ὃ 

τὴν ὑπόθεσιν. [ὁ Ἰέναρχος . .. τὴν ὑπόθ. εἶ ϑίπιρ!. ἢ 6 δ. ἐπινήξαθκ, αὐτῇ, κἀν ἀφέλη τις τῷ κέντρυ τὴν γῆν, ἡ ὃ χότρ 
ὅτι ὁ μαθηματικὰς τὰς ἀποδείξεις ποιώμεθα γραμμῶν εἴδεσι οἶμαι παρελεύσεῦ “ὁ ὕδωρ ζητῶν γῆν. δηλοῖ δὲ ἃ γῆς Α ὑποκον 
χρώμενοι, ἀδὲ παραλλάττομεν τὸ σκοπῶ τῆς φυσοιῆς. εἰ ἢ μένης ἠρεμεῖν αὐτό͵ ὑποσπωμένης δὴ ῥεῖν ἐπὶ “ὃ κοιλότερον. ἵπ 
πᾶσα κίνησις κ᾽ διάςασιν γραμμικὴν γίνε, ἡ ἅ' ἁπλῆ καθ᾽ 30 ὶ ἐπ᾽ εὐθείας ἐςὶν ἐν τῷ πυρὶ κίνησις, ἰδία αὐτῦ ὶὶ ὑχ ὑπὶρ φέ 
ἁπλῆν ἡ δὲ σύνθετος κῷ' σύνθετον, ἡ εἰς δεῖγμα τῆς τῶν κινή- σιν, μανυμένων ἢ πυκνυμένων τινῶν μορίων αὐτῦ ἀναβαινίν- 

σεων διαφορᾶς προεθέμεθα τὰ τῶν διαςάσεων εἴδη, πῶς μαθη- των ᾧ καταβαινόντων. ὅτι τὴ ἀπλανεῖ “ὃ ὑπέριχαυμα συναποκε: 
ματικῶς τὰ φυσικὰ δεικνύομεν; καὶ ὃ “ὃ γραμμαῖς ἁπλῶς χρή- θίςαὮ ὡς πεφυκός, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς βίᾳ ἑλκόμενον, ἀλλ᾽ ὑπερφνῦς 

σαῖς μαθηματικόν ἐςιν, ἀλλὰ “ὃ μαθηματικῶς" χρῶνἢ 25 ὁ (ρ.269 « 19). ὅτι τὰ πρῶτα ἁπλιὰ πάντως, διότι προηγεῖἢ φύσι ' 

μαθηματοιὸς ᾧ ὁ φυσικὸς γραμμαῖς ᾧ ἐπιφανείαις ἢ σώμασιν, 35 τῶν συνθέτων, ᾧ ὅτι ἡ κύκλῳ ἁπλῆ ᾧὶ κυρίως συνεχὴς ἡ πεπε 
ἀλλ ἕκαςος τ᾽ “ὁ ἐπιβάλλον αὐτῷ (εἶ, δἰπιρ!. {.6 ὁ). τῶν δέ τις ρασμένη ᾧ τέλος ἔχυσα ἀεὶ ἢ προϑήκην μὴ ἐπιδεχομένη, μέν» 
ἐφ᾽ ἥμων, δόξης ὡς ἔοικε θηρατής, κατήγορος ἀνέδυ τῷ... ἐντεύ- τος τῷ εἴδυς, ἡ προϑήκη δηλαδή" αὕτη δ) χρῷ ὃ ἐλλεῖπον τῷ 

Ἑεως (υἱά, ϑἰπιρὶ. δὰ ρ. 269 α 2) ̓ Αριςοτέλως, ὥςε ἀνεπίκριτα (εἴ, δἰπιρ. ἢ 9 ὁ εχιτ.). ὅτι πᾶσα γραμμὴ εὐθεῖα ἄπειρος 
μείναντα τὰ γραφέντα ἐκ τῷ πρὸς ᾿Αριςοτέλες μόνον ἀντειπεῖν πεπερασμένη διὰ “ὃ πλῆρες τῆς διαιρέσεως" ἀ Ὑ) ἔςν ἕν 

τοσαύτας σελίδας δόξαν σοφίας παραχχέως τῷ γράψαντι. ἐγιὼ 40 ἄπειρος πεπερασμένυ τῷ πανὸς ὄντος, ἀλλ᾽ ὅτι τινὲς ψήθησεν 
δὲ οἶδα τὰ τοιαῦτα τῶν τολμημάτων, ὥσπερ τὺς ᾿Αδωνιδος κα-. εἶναι, κἂν μὴ ἔςι δέ, ἀλλὰ αὶ τὴν ὑπὸ τῆς φαντασίας ἀεὶ προσαν" 

λυμένυς κήπυς, ἀνθεῖν παρὰ τοῖς ἀνοήτοις δόξαντα ἐν ὀλίγαις ξανομένην περιέλαβεν ἡ διαίρεσις. ἡ (ἃ ὧν ἄπειρος μὴ ἔχυσε τέ 

ἡμέραις ἀποσβεϑίντα. ἀλλ᾽ αἱ τοιαῦ πάντως ἐνςάσεις τῶν ἃ λος ἢ ὅρον ἐκ ἂν εἴη τελεία. " τέλειον γδ “ὁ τετελεσμένον αὶ ὦμο: 

πεπαιδευμένων ὀχλῦσιν ὠδένα, τῶν δὲ ἀπαιδεύτων τύς τε ἀεὲ μένον ᾧ μηδὲν ἐλλεῖπον τῶν ἑαυτῶ. ἡ δὲ πεπερασμένη ἔχετ 
ξένοις χαίροντας ᾧ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ταῖς εὐκλείαις βαρυνο- 45 ἐκτός, ὥςε προσαύξεως, “ὃ δὲ αὐξανόμενον ὄπω πάντα τὰ ἑαυτ 

ἀπειληφὸς ἀτελὴς ἂν εἴ. ὁ μέντοι κύκλος ἢ πεπερασμένος ἐὶ 

(Ὁ καὶ αὖθις ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τῷ κύκλν τὺς μὲν πρὸς τὸ κέντρον τὸς δὲ ᾿ὶ τέλος ἔχων αὶ ὑδὲν ἐκὺς ἔχει, ἐδὲ αὐξῆσαι δυναὺς μέ τῷ 
πρὸς τὴν περιφέρειαν αὐ! Βίπιρ!. δὰ. τῷ εἴδυς. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος τέλειον “ὃν κύκλον λέγει ἐκ τῷ ἐκὺ 
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ν δ κώτρον, πέρας δὲ τὴν ἰξωτάτην γραμμήν, μέσον δὲ “ἃ μεταξὺ ἄνω. ὅτι τέλος ἀκύειν χρὴ “ὃ ποιῶν τέλειον “ἃ ἔχον ἡ μηδεμιᾶς 
τύτων ἐπίπεδον. ἀλλὰ τῶτο ἐπὶ τὸ Ὑραμμικῶ κύκλι ἐχ ἀρμό- προϑϑήκης δεόμενον, ἀλλ᾽ ὑχὶ ὃ περαῖνον μέρεν (εἴ. ϑίπιρὶ. ἢ. 10 
ζει, ὅτω δὲ Ἄνϑι τέλειον ὁ κύκλος, ὅ' ὅτι , ὅπερ ἂν αὐτῷ λάβης, τῇ. Υ. 65: ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις ἄπειρος ὡς ἐπ᾿ ἄπειρον ἰῶσα, 

τῦτο ἀρχὴ καὶ ὃ μέσον ἡ τέλος εἶναι δύνα, ὃ τεκμήριον: τῷ παντέ- ἀλλ᾽ ὑχ ὡς ἐνεςηκὸς ἔχσα. ἃ ἄπειρον κα ὃ ἀόριςον, ἀλλ᾽ ὠεὶ πεπε- 
λειον εἶναι τῶτον. ἀλλὰ πῶς πάσης πεπερασμένης εὐθείας ὁ ἐςί τι 5 μομόεν εἶδος ἔχει καὶ ὁ αὐτή" πᾶν ἃ ὃ ὲ λαμβανόμενον αὐτῆς ὺ 

ἐκτός; τῆς ἢ) τῦ πανὺς δια μέτρυ πεπερασμένης ὅσης τί ἂν εη ἀρχὴ ἢ μέσον ἢ τέλος ἐςὶ περιόδυ τινός, ὥςε ἀεὶ τελείαν ἦσαν 

ἐκτός, εἴπερ μηδὲν ἐκὸς τὸ κόσμυ; πῶς δὲ ἐκ ἄτοπον πᾶσαν ἐπ᾽ ἄπειρον περιάγειν τὴν τελεότητα. ὅλως 25 εἴποτε ἀτελὴς 
εὐθέϊαν ἀτελῆ εἶναι, εἴπερ εἶδός τι “ὃ τῆς εὐθείας ἐςίν, ὀφεῖλον ἢ ἐλήφθη, ὑκ ἠδύϑατο ἐπ᾽ ἄπειρον προελθεῖν" καὶ ἢ) ἀτελὴς ὅσα δύ- 

αὐὺ τελεκτητος μετέχειν, καθάπερ τὰ ἄλλα εἴδη; ὥςε, κἀν ναμιν ἔχειν ἠδύνατο ἄπειρον, ὅτε ποτὲ τελειωθεῖσα ἢ ἀρχὴν ἢ 

εἰσιν ἀτελεῖς εὐθεῖαι, ἀλλ᾽ εἶναι πάντως ἢ τελείαν τινά, (εἶ, 10 ἀκμὴν ἐν μέρει χρόνω λαβῶσα μὴ ἢ παρακμεῖζειν ἐν χρόνῳ τινί, 
δίπιρ!. ἢ, 10 ρείηεΐρ)). ὁ αὶ ὅν ̓ Αλέξανδρος ὡς τῷ λόγῳ (ε δίπιρί. [10 ὁ επίτ.. ὅτι ὅκαςον κίνημα τῆς πλῷ κινήσεως 
δυναμένων ἡμῶν αὔξειν πᾶσαν τὴν ληφθεῖσαν, ὕτως ἀκύει, ὁ πέρας μόνον ἀλλὰ ᾧ, ἀρχὴ κινήσεως ἐφ ἄλλης, ὑχ ὡς τῆς προ- 
ὀχὶ τῆς ἑώρα, αὐξομένης, ἀλλὰ τῆς. τελικῆς δὲ εὐθείας" τέρας ἐλλειπύσης τι τελειότητος, ἀλλ᾽ ὡς τῆς αὐτῆς τελείας ὥσης 

ὥξζε ὁ καὶ εἶδος τῆς εὐθείας ὡς εὐθείας τέλειον πανταχῦ ὺ ἐν τῷ εἴδει πάλε καὶ ὃ πάλιν γαομένης. “ δ᾽ ἐπὶ τῆς πεπερασμένης ὸὺ 

μικρᾷ ὃ ν μεγάλη, ὃ δὲ μέγεθος τέλειον ἐν τῇ “ ὅλον ἀπο- 15 εὐθείας κίνησις, ὅτε εὐθεῖα προςεθῇ, ᾧ αὐτὴ προς θεῖ, ἑνὸς εἴδυς 
λαβύσῃ μέτρον τῆς εὐθείας τῆς κοσμικῆς. μήποτε δὲ ὸ τέλειον τῷ μὲ' τῆς προσθήκης γνομέν (ε δίπιρί. μ11: Ρεἶπο.). ὅτι ἃ τῆς 

αὐτῆς ᾧ καὶ ὃ δος ὡς πρὸς ὃ κυχλικὸν εἶδος ἢ τὴν αὐτῷ εὐθήδῃ ἀόριςον ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐκχεύμενον εἰς ἀμετρίαν ἢ ἀπει- 
τελειότητα ἐλλείπῃ, τῷ μὴ συννεύειν εἰς ἑαυτό, ἀλλ᾽ ἐκκεχυύως βίαν ὁ ϑημευργοεὸς λόγος ὥρισε, συνεργῶντος ἶμαι ἡ τὸ κυκλικῶ 
ἴσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ πρὸς ἀμετρίαν. ὴ ἀπειρίαν, τοῖς δὲ δημωργωκοῖς. χήματος" συννεύσαντος “ὃ πρὸς ἑαυὸ τύτυ ἡ αἱ ἐν αὐτῷ εὐθεῖαι 
μέτροις ἐμϑηναι ὰ ποσὸν αὐτῆς. τῶτο ὃν ἐνδείκνυ “ὁ πάσης ἡ 20 πρὸς ἀπειρίαν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυταῖς, ὡρμημέναι πέρας “ἃ προσῆκον 

πεπερασμένης εὐθείας εἶναί τι ἐκτός, “ὁ ὅσον ἐφ᾽ ἱαυτῷ ᾧ τῇ. ἐπέλαβεν (ε δίπιρ!. [11.. ὅτι ὡς ὁ κύκλος, ὅτω ἢ ἑκάφης κι- 
ἀορίξῳ χύσει ἔχειν τι ἀεὶ ἐλλιπὶς ᾧ προφεῦηνάι δυνάμενον (ε νήσεως περίοδος ὦ ὁ ἱΜετρητοιὸς αὐτῶν χρόνος διόλν καὶ ὃ ἀρχὴν 
διπιρὶ. ἢ 10). ἀπορία. εἰ τελειέτερος ὁ κόσμος κ᾿ ̓Αριςοτέ- ἔχωσι καὶ ὼ Μεθ ὰ ὸ τέλος" ὡς πᾶν γὐ σημεῖον ἐν πε κύκλῳ ᾧ ὠρχὴ 
λιν ἱκάεν τῶν ἐξ ὦ ὧν ἐςί, ὃ δὲ ξιλεθτεραν πρῶτον ἢ ἁπλῶν, ἔςξιν ἢ μέσον κα ἢ τέλος, ὅτω ᾧ πᾶν ἐν τῇ κινήσει πῆμα ὶὶ πᾶν νῦν 
ὃ κόσμος ὦ πρῶτος τῶν ἐξ ὧν ἐςὶ ὶ ἁπλύςερος ἐκείνων. ὦ 25 ἐν τῷ Χρόνῳ" ὰὸ δὲ ἀνέκλειπτον τῷ πάλιν ἡ ὃ παλιν ἔχυσι. ὰ 
προῦπαρχει δὲ ὁ κόσμος τῶν ἑαυτῶ μερῶν, ἐδὲ ἁπλύζξερος δοκεῖ εἶδος ὧν ἐςὶ “ὁ ἀρχὴν ἔχον πανταχὴ ᾧ μέσον καὶ ὃ τέλος, ἢ προϑ)ή- 
ἐξ ἐκείνων συγκείμενος. ὁ ὶ ὧν ᾿Αλέξανδρος τελειότερον “ὃν κὴν μὴ δεχόμενον" ἀλλ᾽ ὁ ἃ ἀνέχλειπτον" τῦτο 2 ἔχει τελειό- 
κέσμον φησὶν ὡς περιεκτικώτερον λέγε, ἀλλ᾽ ὑχὶ κ᾿ ὃ εἶδος, τητα τὴν ἀπειροδυναμίαν, ἀλλ᾽ ἴσως ταύτην ὑπερφυῶς, εἴπερ 
ὥσπερ ὁ κύκλος τῆς εὐθείας. ἐπὶ τύτων ἦν, φησί, τῶν κεχωρι- ἀληθὲς “ὃ πᾶν πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην ἔχειν τὴν δύνα- 
σμένων ἀληθὲς ἃ τελειότερον ἢ πρότερον ἡ ἁπλυΐςερον ἐἶκιι, ἐπὶ ἢ μιν τῷ αὐτῦ λόγῳ (ε δίπιρ!. 11 ν- πιεὰ.). ὅτι δυνατὸν ᾧ ὃ μὴ 
δὲ τῶν ὅλων καὶ ὃ τῶν μερῶν ὑκέτι" παλαιότερον ὃ φησὶ ᾧ “ὃ ὅλον κυκλικὸν κύκλῳ κινέωζ" ᾧ 5 ὁ κύβον δυνατὸν περὶ ἄξονα κινεῖν, 
τῶν μερῶν ὦ τῇ φύσει ἡ τῇ ὑσίᾳ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὠκέτι ἢ ἐφ κύκλῳ (ε ἐποῖ 11 ν. εαἰε.. ὅτι ἐκ ἀκριβὲς ἐν τοῖς ὑπὸ σε- 
χρόνῳ" ὃ Ρ πρὸς τὸ ἁπλῶν εἶναι ἢ τέλειον, τῦτο ἢ τῷ χρόνῳ ᾿λήνην “ὁ σφαιρικόν, ἀλλὰ καὶ ε αὐ ὃ ἔχει, παρὰ τῆς ἐρανίας ἔχει 
Ἐρετσς μήποτε δὲ αὶ αΦ᾿ χρόνον εἴληπῦ ὃ πρότερον. ἡ 5 ἦν σφίγξεως, ὑπερφυῶς. τάχα ἡ τῶτο δεχόμενα (εἴ. ϑίωρί: 119 
χρόνος ὅτε ἡ κυκλικὴ β κίνησις ἦν, ἡ δὲ ἐπ᾽ εὐθείας ἐκ ἦν, κἂν 35 ρτΐης.). ἀπορία. εἰ ἐπίπεδος ὁ Κύκλος λαμβάνοιτο, ἐκ ἔχει ὃ 

αἰτία ἀεὶ ταύτης ἐκείνη. ἢ ὁ κόσμος ὅ' ὅν τελειότερος ὧν τῶν κέντρον ἐνεργείᾳ, ἵνα μὴ διηρημένος ὧν κατ᾽ αὐὴ μηκέτι ἐςὶ 
ἑαυτῇ μερῶν, πρότερος αὐτῶν ἐςὶ τὴ φύσει, εἶμαι δὲ ᾧ ἁπλιί- συνεχής" ὥξε ἐκ ἔχει ἀρχήν. τῆς δὲ πεπερασμένης γραμμῆς, 
φερος" εἰ δ πρότερος τῇ φύσει, μᾶλλον ἡνωμένος, “ἃ δὲ μᾶλλον εἴτε φυσικῆς ἢ ἢ μαθηματικῆς, τὰ ἔχατα ἐ ἐνεργείᾳ ἐςίν. ὅσῳ ὅν ὃ 
ἡνωμένον τῷ ἑνὶ συγγενέερον, τὸ δὲ τοιῶτον ἁπλιίξερον. ἡμεῖς ἐνεργείᾳ τῷ δυνάμει τελειότερον, καὶ ὶ ἡὶ εὐθεῖα τὸ κύκλυ. λύσις. 

δὲ ἐκ ἐς τὴν ὁλότητα τὴν Ῥωμέην βλέπεντες, καθ᾽ ἣν ἣν ζῷόν 0 ἀλλὰ πῶς ὰ κέντρον τὸ ὃ πανὴς δυνάμει, περὶ ὃ πὰς ὁ ὠρανὸς κι- 
ἐσ εἰκὼν τῷ νοητῷ ζῴυ, ἀλλ᾽ εἰς “ὁ πλῆθος αὐτῶ ὃ διακεκριμένον, νεῖ ἢ τὴν ἀΐδιον κίνησιν; ᾧ δῆλον ὅτι ᾧ τὸς πόλες δυνάμει νομίζει 

ὺ τῦτο κόσμον λέγοντες, ἁπλείςερον τὸ ὅλῳ ὦ μέρος νομίζομεν μόνον εἶναι τῷ ἐρανῦ. μὰ δέ φησιν, ὅτι ἀ γάρ ἐςιν ἐνεργαίᾳ ὸ 
ὼ πρότερα τὰ ὁ μέρη. καίτοι τό γε ὅλον ἀπὸ τῆς ἑαυτῶ ἐνώσεως ἣν πάτραν τῷ κύκλυ, ἵνα μὴ ὁ συνεχὶς παν διακόπτηῦ ; καίτοι 
δαυτῷ προάγει τὴ οἰκείαν διάκρισιν (ε ϑἰπιρ!ἰοἰο δὰ ρ.269 419 εἴπερ κ᾽ “ὃν ἀποδοθένττα τῷ συνεχῦς ὁρισμὸν συνεχῆ ἐςὶν ὧν τὰ 
2. 10). μήποτε ἡ ὶ διάμετρος ἡ ἡ κ᾽ ἃ μεσυράνημα τυχὸν ὺ ἀντι- 45 ἔχατα ἕν, “ὃ δὲ κέντρον ἣν ὃν κοινόν ἐςι τῶν ἀπ᾽ αὐτὸ ) πρὸς τὴν 
μεσυράνημα ἐναντίον κακὸν ἔχει ὸὺ χῆμα διὰ ὃ ἐκ δύο ἀντικει- περιφέρειαν φερομένων εὐθειῶν, πῶς ἂν ἐνεργείᾳ τῶτο ὃν διαλύοι 
ΜΉΩ κινήσεων συγκέοχ" ὁ αὶ Ὁ ἃ ἄχρι τῆς γῆς ἀπὸ τὸ μεσυρα- τὴν εὐήχρενὶ (ε ϑἰπωρί. .). ἀπορία. ᾧ τῷ κυκλῳ γάρ, εἴγε 
νήματας κάτω ἐςί, “ὲ δ᾽ ἀπὸ τῶδε ἄχρι τῦ ἀντιμεσυρανήματος σῶμα εἴη, ἡ τῇ σφαίρᾳ ἔτι ἐξ ἴσυ σῶμα πανταχόθεν περιερχό- 
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μενον ἕτερον ἔξωθεν ᾧ προσκρινόμενον μείζονα ποιεῖ. λύσις. τέλος, ἢ ὁ κύκλος ἔχει χ' ὃ ἑαυτῦ εἶδος, ὥσπερ ὃ σῶμα κὶ ὁ 
ἀλλ᾽ ὁ σῶμα ὁ κύκλος" ἐπίπεδον γάρ. πῶς δὲ ἂν προςίθεὼς τῷ οἰκεῖον (ε δίανρὶ. ἢ, 12.). ὅτι “ἃ καθόλω ποτὲ Κα “ὁ κοινὶν δηλ, 
κύκλῳ ἢ τῇ σφαίρᾳ ὃ ἔξωθεν περιερχόμενον λέγοιτο, ἐκ ἀφανι- ποτὲ δὲ “ὃ ἐκ πάντων τῶν κ᾽ μέρος κῷ' τὰς διαφορὰς αὐτῶν 

ζομένης τῆς προτέρας ἐπιφανείας; ὥσπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας, ὅταν συναγόμενον. ὅτι τέλειόν ἐςι ᾧ λέγε παρὰ ὃ ἔχειν τέλος τῶν 
αὐτὴν προσαυξήσωμεν, “ὃ πρῶτον αὐτὴς πέρας ἀφανίζοντες ἀντὶ 5 οἰκείων συμπληρωμάτων πάντων. εἰ δὲ ᾧ τέλος “ὃ τελικώτατα 
διπήχεος τρίπηχυν εὐθεῖαν ποιῶμεν" ἐπὶ δὲ τῷ κύκλυ κύκλον περὶ ἐγαθὸν λέγοιμι, τέλειον ἂν εἴη “ὃ πάντων τῶν ἱαυτῶ ἀγαθῶν πε- 
κύκλον ᾧὶ σφαῖραν περὶ σφαῖραν περιβάλλομεν. ἀπορία. ἀλλὰ πληρωμένον, πρώτων ᾧ μέσων ᾧ ἐχάτων, ᾧ μέγεθος ἂν 
πολλά, φησί, κυκλικὰ ἢ σφαιρικὰ ὑπὸ τῆς τροφῆς προσαυύξε, τοιῶτον “ὃ τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ μερῶν πεπληρωμένον (ε δἰπιρὶ. 

ὥσπερ “ὃ κρανίον ἢ ὁ κερατοειδὴς χιτῶν" καίτοι ἐκ εὐθεῖαι ἔ, 12 πι.). ὅτι ὁ ̓ Αριςξοτέλης “ὃ πᾶν ἡ “ὁ τέλειον μηδὲν διαφέρειν 
ταῦτα. λύσις. τὴν πεπερασμένην εὐθεῖαν ἀτελὴ φησὶν ὁ ̓ Αρι- 10 κφ' τὴν ἰδίαν φύσιν (ε 5ἰανρί. ἔ.12 πν.). ὅτι ἄπειρος εὐθὺς ἐκ ἕςν. 
ςοτέλης ὅτι ἔςι τι ἐκὺς αὐτῆς αὶ εἰς ὃ προσαύξεῦ καὶ αὐτὴ μέυσα εἰ δὲ ἡ ἕξιν, ἀόριςον ἔχει ᾧ ἀπερίληπτον τήν τε ὑπόςασιν ἡὶ τὰ 

μόνον ὃν διορισμὸν ἀπολέσασα" ὁ δὲ ὑπὸ τῆς τροφῆς αὐξόμε- περὶ τῆς ὑποςάσεως ἔννριαν" “ὁ δὲ τέλειον ὡρίοις, βυλεῦ καὶ τὸς 
νος κύκλος ἢ σφαῖρα ἔνδοθεν αὔξεϊ, καὶ προϑϑήκης αὐτῷ ἔξωθεν ἑαυτῶ πληρώμασι περιγραίφεθᾳ, (ε 5ἰπιρὶ. ἢ, 12 πι.). Ρ.269 «32. 
γνομένης ὥσπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας" διὸ ἡ λέγε, εἶναί τι ἐκτός, ὅτι ἡ τῆς ξυλίνης σφαίρας περιαγωγή, τεχνητὴ ὅσα, ὅτε κ᾽ φ': 
τὰ δὲ ἀπὸ τῆς τροφῆς αὐξόμενα ἔνδοθεν αὔξε), ὦ προυγήκης 15 σιν ὅτε παρὰ φύσιν ἐςί, ἢ ὀδὲ πρὸς “ὃ μέσον τῷ πανὺς ἢ ἐπ᾽ 

αὐτῷ ἔξωθεν γινομένης, ὥσπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας, διὸ ᾧ ἀδὲ λέγε αὐτῶ (εἴ. δίπιρὶ. ἢ, 12 ὁ πιεά.). ὅτι ὁ πλανώμενον τῷ ἀπλανὰ 

εἶναί τι ἐκτός, ἀλλ᾽ ὅλων τὸ εἴδυς ἐπιδιδόντος" διὸ ὁ λέγε τύτῳ συμπεριφέρε. ἢ δῆλον ὅτι ὑδέν ἐςιν ἐν τύτῳ κῦφον ἢ βαρὶ ἡ 
προςίθεις “ὃ προσιόν" καὶ 5 ὑπομένει “ἃ δεχόμενον τὴν προϑήκην ἀναβαῖνον ἢ καταβαῖνον, ὡς ἐπὶ τὸ ὑπεκκαυΐματος ὁ ̓Αλέξανδρος 
εἰς εὐθέα. κἂν αὐξηθὴ ἦν ἡ τῷ πανὺς διάμετρος, ὑχ ὁμοίως ἔδωκε διὰ τὴν μάνωσιν ἢ πύκνωσιν. ἢ κφ' φύσιν Κὶ ὁ συμπεμέ 
αὐτὴ προσαύξεῦ ἡ σφαιρυιὴ ἐπιφάνεια, ἀλλὰ τῆς Καὶ εὐθείας μέ- Ὧ γεἢ" ἄλλη γδ αὐτῷ ἐκείνη, μία δὲ ἑκαάςυ τῶν ἁπλῶν ἡ κῷ' φύ- 
νει “ὃ πρότερον μέρος “ὃ τὴν προλήκην δεχόμενον, διὸ ᾧὶ ἀτελὴς. σιν" παρὰ φύσιν δὲ ἐδὴ ᾿Αριςοτέλης συνεχ ὡρησε λέγων θαυμε- 
ἐκεῖνο δοκεῖ, τῆς δὲ σφαιριχῆς ἐπιφανείας ἢ τῷ κύκλιυν ἐὠδὲν μέει ςὸὃν ᾧ παντελῶς ἄλογον “ὃ συνεχὴ ᾧ ἀϊδεον ἦσαν παρὰ φύσυ 

τῶν προτέρων" ἄλλη 5 ἡὶ περιαγωγὴ γίνεῦ τῆς περιφερείας. εἶναι" τάχιςα γδ φθείρεῦ τὰ παρὰ φύσινι ἀλλ᾽ ὑπὲρ φύσιν ἐκ 

ὥςε ἐὑἐχ ὁμοίως ἐπί τε τῷ κύκλυ ἡ τῆς εὐθείας τὴν αὔξησιν ἐπι- ἢ ὅτω παρὰ φύσιν, ὡς κῷ τὴν ἄλλυν φύσιν τῶ κρείττονος ζωτι 

νοητέον, ἀλλ᾽ ὅπυ Μ' κ᾿ πρόδγεσιν, ἥτις κ᾿ ὃ ἐλλεῖπόν ἐςιν, ὅπ 25 κὴν ἐνδιδόντος τὴν κίνησιν κῷ' τὰ τῆς ζωῆς ὑπέρμετρα. “ὃ δὲ τοῦ- 

δὲ ἐκ τελείων τελεία πάλιν ἡ ὡρισμένυ γινομίνυ (ε 5ἰπιρὶ. (.11 δ.). τον παρὰ φύσιν ἐκ ἔςιν ἐναντίον" ὅτε γδ »φ' ἐναντίας ποιύτητας 
ὅτι κἂν μὴ βυύλοιτό τις τῦτο τέλειον εἶναι “ὃ ἔχον ἀρχὴν ᾧ μέσον ὑπάρχει, ὡς ἡ ἄνω ᾧ ἡὶ κάτω, ὅτε μάχεῦ ἀλλήλοις" συχῷ ὃ 

αὶ ἔχατον, ἀλλὰ πᾶν γε σῶμα, ᾧ μηδὲν ἐλλείπει, πάντως ἐκ μᾶλλον ἀπὸ τῦ ὑπὲρ φύσιν ὃ κ'' φύσιν. ἀλλὰ πῶς ὁ ̓Αρισιτέ 
τύτων συμπεπλήρω" ἢ γδ χειρὸς πρῶτον Κὶ ἂν εἴη μέρος καθ’ λης εἶπε παρὰ φύσιν ὑπάρχειν τοῖς ὑπὸ σελήνης τὴν κύκλῳ χύτ" 
ὃ τῷ ὅλῳ συμπέφυκεν, ἔϑιατον δὲ “ὃ πρὸς τοῖς δακτύλοις, μέσον 30 σιν; μήποτε ὧν “ἃ “ἐπειδὴ τύτοις παρὰ φύσιν ἑτέρῳ Ὰ φύσυν 

δὲ ὁ ὀγκών, ᾧ γλωττης ὁμοίως. ᾧ σφαῖρα δὲ τὴν ἀρχὴν ' ὑχ ὕτως εἴρη ὡς τῆς γῆς ἢ τῶν ἄλλων παρὰ φύσιν Κὶ κύχλῳ 
«τὶ Αἰ ἐν τοῖς κέντροις, κτ' τὶ δὲ ἐν ταῖς περιφερείαις ἔχει. τὰ δὲ κινωμένων, ἀλλ᾽ ὡς ἀπόφασιν τῶ κ᾿ φύσιν “ὁ παρὰ φύσιν να 
δὲ ὁμοιομερῆ, ἂν ἦ τέλεια, ἔχει πάντως ἡὶ τὰ ἄλλα. ἐπὶ τῦ βεν, ὡς εἰ ἔλεγεν" ἐπειδὴ τοῖς δ΄ ὁ κῷ φύσιν ἐξὶν ἡ κυλλῳ φυ- 
σώματος τρεῖς ἔχοντος διαςάφεις ἐκ ἀπορήσομεν, ὡς ὅτος οἴεδ, σοιὴ σα ἢ ἁπλῆ, εἴτε ὡς μηδ᾽ ὅλως κινυμένοις αὐτήν, εἶτε ὡς 
ποία ἢ ἀρχῆς ἔχει λόγον, ποία δὲ μεσότητος, ποία δὲ τελευτῆς" 35 κινυμένοις ὅ' αὐτὴν ὁ μέντοι κτ' τὴν αὐτῶν φύσιν ἀλλὰ τὴν ἄλλι, 

δῆλον γδ ὅτι ἀρχὴ ἃ ἡ κΤ' γραμμὴν ᾧ μῆκος, μέση δὲ ἡ κτ' τὴρ ἀνάγκη ἑτέρω τινὸς αὐτὴν εἶναι. κτ' φύσιν κινυμένυ γδ ἡ κίνησις 
ἐπιφάνειαν, τελευτὴ δὲ ἡ Φ' ἂ βάθος. εἰ δὲ ὁ κυβος ἀπορὲῖν (ε δἰπιρὶ. ἢ, 12 ὁ.). μ. 269 ὁ 2. ὅτι θαυμαςὸν ἦν ὃ τὴν συνήθη 

ποιεῖ διὰ ὶ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχειν διαςάσεις, ποία ἕ" ἀρχή, ποία δ φύσιν τῶν πραγμάτων ἐκβέβηκεν" ἄλογον δέ, εἰ ὃ παρὰ φύσ 
μέση, ποία δὲ τελευτή, πάλιν ἐρῶ ὅτι τὴν ὡς μῆκος ὁριζομένην συνεχῶς ᾧ ἀϊδίω κινήσεως ἐπὴν αἴτιον. φαίνεῦ γδ ἐν τοὶς ἄλλοι 
γραμμὴν ἀρχὴν ληψόμεθα, κἀν ἀδιάφορον ὅθεν ἦν λαβεῖν. ᾧ 0 τάχιςα φθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν" κάμνει γδ ἑκαζη φύσις μὲ 
ἐπὶ τῆς σφαίρας ὃ Αἰ μῆκος ὁ μέγιξος ὁρίζει τῶν ἂν αὐτὴ κύ- κ᾽ “ὁ ἑαυτῆς εἶδος ἐνεργῦσα. τὰ Κὶ δ χ᾽ φύσιν κείμενα ἐπὶ 
κλων, ὁ δὲ πλάτος ἡ ὅλη ἐπιφάνεια, “ὃ δὲ βάθος αὶ καθήκωσα δυνάμεως αὐτοφνῶς ἐνεργώσης κινεῖ ἢ τῷ εἶναι συνυπαρχύσης᾽ 
μέχρι τῷ κέντρα ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας διάςασις (ε 5ἰπυρὶ. ἢ, 11 δ. διὸ ἢ ὠπόνως ἐνεργεῖ» τὰ δὲ παρὰ φύσιν πάχει μᾶλλον ἥπερ 
12... ὅτι ἄλλη ἄλλι τελειότης" ὁ γῦν γραμμικχὸς κύκλος χ ἔξει ἐνεργεῖ, ἐχ ὑπὸ τῆς φυσικῆς δυνάμεως κινύώμενα, ἀλλ᾽ ἕξων 
τὴν τὸ σωματος τελειότητα, ὑδὲ τῦτο τὴν τῷ ἀνθρωπείν σώμα- 45 ὠθύμενα βίᾳ, διὰ τῦτο τὰ Αἰ φυσικὰ σώματα ἀναπαύσεως ὁ 
τος" ὁ ὃ ἔχει κεφαλὴν ᾧὶ ςέρνον ᾧ πόδας ἐδὲ τὴν τῷ δικανικῷ δεῖ, ὅτι κῷ τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἐνεργεῖ, τὰ δὲ τῶν ζῴων συν 

λόγω" προοίμια γδ ᾧ ἐπίλογοι ἡὶ τὰ τύτων μέσα ὑκ ἔςιν. ἀλλὰ ματα δε πάντως ἀναπαύεωζ, ὅτι μὴ τῶν σωμάτων αὐτῶν ἐὴ 
ον κοινὸν χαρακτῆρα τῆς τελειότητος, “ὁ ἀρχὴν ἔχειν ἢ μέσον ἡ κ᾽ φύσιν αἱ ζωτιὴ κινήσεις, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν χρωμένων ὡς ἐργένας 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 460. 

ἀὐτοῖς ψυχῶν ὡς ἑτεροκίνητα κινεῖ (ε δἰ πυρὶ. ἢ. 18 ν. ρεϊπεῖρ.). φύσιν τριχῶς, ποτὶ Κ “ὃ ἐναντίον καὶ ὺ φερητοιόν, δῆλον, ποτὲ δὲ ἃ 
Ρ. 269} 10. ὅτι ἡ βίαιος κύησις παρὰ φύσιν, ἡ δὲ παρὰ φύσιν κ᾿ ἀπόφασιν τὸ Ψ φύσιν, δὶ ὁ ἐπὶ τὸ μηδ᾽ ὅλως ὑ ὑπάρχοντος - 
ὑφέρα τῆς κ' φύσιν" ὥςε καὶ πρώτη καὶ βίαιος ς ϑιμιρί. [18 πιεά.). δυναῦ λέγεθχ, ὡς παρὰ φύσιν τὴ γὴ ὃ κύκλῳ Ἀεε,: ἡ ἐπὶ 

ὅτι ἄτοπον ὁ “ὃ ἁπλῶν σῶμα δύο κινήσεων ἀρχὰς ἔχειν ἐν τῷ ὑπὲρ λό ὡς τῷ πυρὶ ἃ κύκλῳ κινεῖοκ, παρὰ φύσιν λέγο- 
ἑαυτῷ ὧ. μήποτε δὲ κατασπααϊὲν “ὃ πῦρ ἀτελὲς γενόμενον 5 μεν" τῇ , δ ἡ ὕϑωρ ὑδ’ ὅλως κινεῖϑ, πῦρ δὲ ἢ ἀὴρ κινεϊ ἢ, 
τὴν ἐπ᾽ εὐθείας ἀντὶ τῆς νπλᾷ μεταλαμβάνει, ἄνω δὲ Ὑρέμε- ἀλλ᾽ αὶ κϑ' τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἀλλ᾽ ὑπὲρ ταύτην (εἴ, 5ἰενρὶ. (14... 

ΨΟΥ ὴ τελεωθὲν ἀποβάχλει Κα Κὶ τὴν τῷ ἀτελεῖ προσήκυσαν, τὴν ἐπ’ ὑπὸ δὲ τῆς αὐτῆς ἐναντιολόγυ λύττης ἐδυνασείτερον ἀποβλέπειν 

εὐθείας, ὥσπερ ᾧ “ὁ ἀτελὲς εἶναι ἀποβάλλει, μεταλαμβάνει δὲ πρὸς τὴν ἀλήθειαν. ὅτι ἡ ἐπ᾽ εὐθείας κίνησις τοῖς τῶν ςοιχείων 
τὴν τῷ τελείῳ προσήκυσαν, ὅτι τὴ τελειότητι Ὑγσὲ συγγενές. μορίοις κ᾿ φύσιν ὑπάρχει, ὡς ἐπὶ ὁ κῷ φύσιν εἶδος ἐπάγυσα 

ἐκ ἀπὲ τῷ τόπυ δὲ προσλαμβάνει τὴν κύκλῳ κίνησιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τὸ ὅπερ ἕξει διὰ τῦτον οἰκεῖον τόπον ἀπολαβεῖν. ὅτι τῷ ὑπεκκαύ- 
τῷ γειτνιῶντος αὐτῷ τότε κυκλοφορικὃ σώματος" ὑδὲ ἀλλάσσει ματι συμείβφερομθν. τὴ σα τὸ πνϑαμον μᾶλλον λέ- 
αὸ εἶδος ἁπλῶς τὴν κύκλῳ μεταβαλόν, εἴπερ ἡ ὶ ἐπ᾿ εὐθείας γι- γεν ὑπερφυῆ εἶναι ταύτην τὴν κίνησιν, ὡς πεφυκότι μετέχειν 
νομένυ πυρὸς ἦν, ἡ δὲ κύκλῳ τελειωθέντος" ἐδὲ γδ τ᾽ γὴν ὃ αὐτῆς. ᾧ εἴ τις ὅτως λέγει κτ' ῥίον, ἢ ὅτε ἀτόπως εἶμαι ἐρεῖ, 
εἶδος ἀλλάσσειν φαΐ ὅτε πατενεχβεῖσα ἡ ἡρεμέ, ἀλλὰ τὴν ̓ ὶ ἐπ᾿’ ὅτε τῷ ᾿Αριςοτέλει ἐναντιωσεῆ, τὴν διαφορὰν τῶν ὀρανίων πρὸς 

εὐθὺ αὐτὴ κίνησιν ἀτελεῖ ὅση δίδομεν, τὴν δὲ μονὴν τελειωθείση. ι5 τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπὸ τῶν μερῶν μάλιςα αὐτῶν εὑρίσκοντι, τῶν 
(ε δίἴπηρ!. ἢ. 13 πιεὰ. ν. ΠΩΣ ὁ μέντοι ΕῚ πῦρ καθὸ πῦρ ἐπὶ ἃ ἐρανίων μερῶν μηδέν τι τοιῶτον πεπονθότων (ς ϑἰτρὶ. ἢ. 14. εχίτ.). 
ἄνω κινεῖ, λεγών 5: ἢ τὴν γὴν καθὸ γὴν ἐπὶ ὃ ὶ κάτω, α ὺ μὴ διος ὥσπερ ὅτος ὁ δριμύλος. δηλοῖ δὲ “ὃν ἐν τῇ συνηθείᾳ λεγόμενον 

ρίζων αὐτῶν τὰς ἀτελείας καὶ Ὁ τὰς τελειότητας κα Ἂ τος ἑκατέρᾳ τύ- πικρίδην ἢ ἥ καρδαμίδην. ἀπορεῖ διὰ τὰς κρατώσας ἐντελεῖς ἐν- 

τῶν προσυρώσας κινήσεις ἢ μονάς, λέγοι ἂν τὰ τῷ ᾿Αλεξανδρυ νοίας περὶ τὸ ὃν κόσμον δημιιργήσαντος (εἴ. δἰπιρὶ. ἔ, 14 εχίτ.). 
κατε τι καλῶς λέγοντας ω δίπιρ!. ἢ 13 εχιγ). μ. 269 ὁ 18.2) ἀλλὰ πῶς ὅτι τὴν ΑὐΤὴν φέρεῦ τῷ ὅλῳ ὸ μέρος, ἐπιξωθάϊο ἀπὸ 
ὅτι ἡ πίςις διττή, ἡ χωρὶς ἀποδείξεως ἀλόγως γινομένη, οἵαν τῷ εἰς ταὐὸ φέρεωᾳς, τὴν γὴν πᾶσαν ᾧ μυιρὰν βῶλον; ἡ ἢ) πᾶσα 
τοὺς ἔχυσι ἡ ἐπὶ τοῖς ἀτοπωτάτοις, ἡ ἡ δὲ με' ἀπόδειξιν ἕως ὶ ες γῆ ὑδεμίαν φέρῷ φοράν, ἱδρυμένη περὶ “ὃ μέσον. λύσις. ἣν τὺ 
συλλογισμὸν ἐποδειιτικόν, ἥτις ἢ ἀὐφαλ ἐςι ἢ ἀνέλεγκτος α ᾧ πᾶσαν γῆν εἶπε τὴν Ψ πάντα τὰ ὶ μόρια δαιρυμέν, αὶ τὴν 
τῇ ἀληθείᾳ τῶν ὄντων συμπεφυκνῖα. πλεονάζει δὲ ἡ τοιαύτη Φ' τὴν ὁλότητα " διὸ ἢ πᾶσαν ἀλλ᾽ ὑχ ὅλην εἶπεν" ὡς εἰ δὴν τις 
πίςις τῆς ἐπιςημονοιῆς εἰδήσεως τῇ συμπαθείᾳ τῇ ζωτικῇ (εϑίπιρὶ. 25 τὴν πᾶσαν γὴν γεννητὴν ἢ φθαρτὴν εἶναι, ὅτι πάντα τὰ μέρη 

{.13 ὁ ρεῖας.). ὅτι κάλλιον οἷ! εἶμαι λέγειν ὡς ἄρα ταῖς ἀποδεικτι- τοιαῦτα, ὺ ἐδὲν αὐτῶν ἀϊδιόν ἐςιν. ἡ μέντοι Ψ' ἐν ὁλότητα 
καὶς ἀνάγκαις προσεῖναι παρανεῖ πανταχῦ μέν, μάλιςα δὲ ἐν ἀληθὲς εἰπεῖν. ἕπειτα δὲ καὶ ὺ ἡ ὅλη γῇ καθ᾽ ὅν κἂν μὴ ὴ κινῆῦ το- 

τοῖς περὶ τῶν θείων λόγοις, τὴν ἀπὸ τῆς πίξεως συμπάθειαν, Π πικῶς, ἀλλὰ τὴν ἥν σύννευσιν ᾧ ῥοπὴν πρὸς ἃ κέντρον ἔχει. 
μόνον βεβαίωσιν τῆς ἀληθῶς γρύσεις ἐμποῶσαν, ὅταν Μ τὴν διὸ ἢὶ σφαιρῶ περὶ αὐὸ ἡ » ὑκώςυ τῶν μορίων πλησῖζεν τῷ 

ἀπόδειξιν ἐπιγένη, ἀλλὰ ἡ τὴν πρὸς τὰ γνωςὰ ἵνωσιν, ἥ ἥτις ἐςὶ 30 κέντρῳ φονοκῦντοῦ, ὅταν μὴ ὑπ᾽ ἄλλυ προληφθῇ ἐῶ" ἡ ὴ ὃ 
ΕῚ τέλος τῆς ἀνθρωπίνης μακαριότητος. προηγεῖδ ΑΛ ὁ ἀναγω- ἔφεσις ᾧ τῷ ὅλο καὶ ὃ τῶν μορίων πρὸς “ὃ μέσον ἐςί, ᾧ πρὸς ἐκείνυ 

“γὸς ἔρως ἔφεσιν τῷ θείῳ κάλλυς ἀνεγείρων ἐν ταῖς ψυχαῖς, ἔπεῦ σωζεῶχ, βιλεῦ ᾧ συνέχεοχ,, σκεδατὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν φύσιν τὴν 
δὴ ἀληθὲς ἐκείνω τοῖς ἀξίοις ἔμφανσις. ἐπὶ δὲ τύτοις ἡ πίςις βε- σύξασιν ἔχοντα, ὡς κ τῷ πυρὸς τό τε ὅλον ἢ τὰ μέρη τῦ θείν 
βαίαν ἴδρυσων ἐν ἐκεύῳ ὺ ἕνωσιν τὴν πρὸς αὐὺ χορηγεῖ. ὅτι ὃ σώματος ὡς σνγγενῶς ἐφιέμενα πρὸς ἐκεῖνο σπεύδει πανταχό- 
ὅσῳ πλέον τὲ τόπῳ κεχώριςαι τῶν ἐν γενέσει ἃ ὃ ἐν φθορᾷ τὼ 35 θεν" διὸ ὦ σφαιρῶ ὑπ᾽ αὐτὸ ̓ ὸ τῦτο, πάντων αὐτῷ τῶν μερῶν 
ἐράνια, τεσύτῳ ΑΝ ἔτι μᾶλλον τῇ τιμιότητι τῆς ἐσίας ὑπερανέχει, πλησιάζειν βυλομένων αὐτῷ ᾧ; τῆς ζωτικῆς αὐτῦ χρήσεως ἀπο- 

πρόδηλον ἃ ἂν Ὡ ἡ 7) ταῦτα Εἰ ἐς δ ἔχατον τῷ πανὸς ἀπεώϑη, λαύειν. τῶν δὲ μερῶν ἀμέτε: ὸ πλησιαῖζον κῷ' χτ' τὴν αὐτῷ ῥοπὴν 
ὃ δὲ ἐρανὸς τὴν ἀκρότητα τὸ σωματοειδῦς ἐκληρώσατο (ε δίἰαιρὶ. ἐφεὴν ἔχει, ὁ κα ὕδωρ τὴν γῆν, ἅτε ἐπ’ αὐτῆς ἑδραζόμενον, ῥευ- 

Π.18 ὃ ν- ρεῖης.). ὅτι τὴ φρονήσει ὡς μεσότητι πανυργία κα ὶὶ εὐή- ςὸν ὑπάρχον τῇ ἑαυτῶ φύσει. διὸ καὶ ᾧ τῦτο τὴν γῆν περιρρέιν σφαι- 

θεια ἀντίκειἢ (ε δἰ περὶ. 18 ὃν. ταοὰ.). ὅτι τὰς παρὰ φύσιν κι- 40 ρῇ ) παρὰ αὐτῆς ᾧ συνέχε, διὰ τῆς γῆς μέσης ἡ αὐὺ τῆς κεν- 

νήες ἄλλων ἰδίας εἶναι χρή" φύτει δ ἡ αὖ, ἀλλ᾽ ἐκ ἐξ ἐπι- τρικῆς ἀπολαῦον συνοχῆς" ὁ δὲ ἀὴρ ἐπὶ ὃ πῦρ ἴεῦ, τῆς ἑαυτῷ θο- 

τεχνήσεως ἐν ἐκείνοις (δίιαιρὶ. 18.). ὅτι τῇ φρονήσει ὅτε παννργία λώδυς παχύτητος ἀπαλλαγῆναι ἡ ἐξαιρεθῆναι βυλόμενος, ὅ τε 
ὅτε εὐήθεια ἀντίκειἢ, ἀλλὰ ὃ κοινὸν ἀμφοῖν, ὡς συμμέτρῳ ἃ ἐσύμ- ὅλος ἡ τὰ μέρη. ὁ δὲ ὀρανὸς ἅτε πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ 
μέτρον ἣ ἀνισότης ἰσότητι" τῷ 5 ὑπερβάλλοντι ὃ ἐλλεῖπον ἀ ἀν- σωμάτων θειότερος ἢ ὑπέρτερος ὧν ὀδὲν ἄλλο ἐφεὺν ἔχει, ἐδὲ 
τίκει, ὥςε τῇ πανυργίᾳ ἡ εὐήθεια (εἴ. δἰπιρὶ. 18.). ὅτι ὃ παρὰ 45 Ἰεἢ πρὸς ἄλλο, ἀλλ᾽ εἰς ἑαυτὸν συννεύων ἡ ἑαυτῶ ἐφίίμσος ὼ 

πε ἢ ἀλξωνων ἐνταῦθα πολλοῖς καὶ πυκνοῖς χρῆται ἐπιχειρήύμα- τῆς ἑαυτῶ ψυχῆς καὶ 1 τῷ νῦ, ὑκέτι τὴν ἐνδεῆ καὶ .} ἀτελῆ κα 1 τῇ δυνά- 

σιν, ὅτι ὑχ ὑπάρχει τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἣ κύκλῳ κίνησις. ὁ γὰρ εὔλογον Μεέϊ πολλὴ συνῶσαν ὶ πρός τι τῶν ἐκὺς ἱεμένην τὴν κατ "εὐθεῖαν 
φησὶ μένον τῶν φυσικῶν σωμάτων δύο κινήσεις ἔχειν. ϑίπ!ρ]. οὐ. ἢ. 13. κινεῖ ἢ κίνησιν, ἀλλὰ τὴν ἀεὶ τελείαν ἡ ἐνεργητικὴν ὼ ἃ ὠγαθὸν 

᾿ Μπιη 2 



460 τ ἡ ΕΙΣ ΤΟ ἃ ΤΩΝ 

ἐν ἑαυτῇ ἔχυσαν, τὴν κυκλικήν. ἡ εἰ λέγω τι ταῦτα λέγων, κα- συνηθείᾳ χρωμένυ τῶν ἐνομαίτων, ὡς μηδὲν παρὰ τῦτο βλαστι. 

", λῶς εἶπεν ὁ ̓Αριξοτέλης εἰς ταὐδ φέρεν, ὁ πᾶν αὶ ὃ μέν φ μένης τῆς ἀληθείας. ᾧ 5 ὁ Πλάτων διαρθρῶσαι τὸ φύον τὸ 

φύσιν, ὅτι τῶν ἅ “ὁ ἐφετὸν ἔξω ἑαυτῶν ἐχόντων ἡ τὰ ὅλα ᾧ βαρέος ᾧ κύφυ προέθετο, ὁ δὲ ̓ Αριςοτέλης ὅ, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν ὑπὸ 
τὰ μέρη ἐκείνυ ἐφιέμενα εὐθύπορον ἔχει ῥοπήν" διὸ ἢ ῥοπὴν σελήνην τὰ ' ἐπὶ “ὃ μέσον φέρε; τὰ δ᾽ ἀπὸ τὸ μέσυ, ὁ δὶ 
ὅλως, ὅτι ἔξω “ὃ ἐφεὺν ᾧ τοπικὸν “ὁ ἔξω. ἡ εἴγε καθ᾽ ὑπόθεσιν 5 ὀρανὸς ὶ καθ᾽ ὅλον ἑαυτὸν ὶ χϑ' τὰ μέρη ὑπερανέχει ῥοπῆς. ἐπὰ 
ὁ ὠρανὸς ἐξήρθη μετέωρος, ἀφ᾽ ἧς ἔχει νῦν χώρας, ἢ ὃ πῦρ ἐπα- δὲ “ὃ μέσον κάτω ἡ ὃ ἔχατον ἄνω σύνηθες ἦν καλεῖν, καὶ βερὺ αὶ 
κολυθεῖ" ὅτε ἢ) τόπυ μοι δοκεῖ τὰ δ΄ ςειχεῖα ἐφίεςχ, τοσῶτον “ὃ κάτω ῥέπον κῦφον δὲ “ὃ ἐπὶ “ἃ ἄνω, διὰ τῶτο τὴν ἐπὶ ὃ μέσιν 
ὅτε ὁλότητος ὡς τῆς τῦ κρείττονος ἐπαφῆς, ἧς ὑδὲν ἧττον “ὃ ὅλον ῥοπὴν ἢ τὴν ἀπὸ τῷ μέσυ κ᾿ “ὃ σύνηϑες διωρίσατο, καὶ διὰ τῦτο 

ἐφίεῦ ἥπερ τὰ μέρη. ταῦτα ἃ ὃν εἰ ἀληθῶς εἴρη), πολλῶν ἐνοχλή- εἶπε “βαρὺ β' ὅν ἔξω," ἀλλ᾽ ὑχὶ ἐςίν" ἐδὲ δ αὐὸς ὠνοματθθες 

σεων οἱ τῷ ᾿Αριςοτέλυς ἀπαλλασσονῆ λόγοι (ε 5:πιρὶ. ἢ, 15 ὁ.). 10 τησε “ὃ βαρὺ ἢ κῦφον, ἀλλὰ συγχωρῶν τοῖς προθεμένοις εἶπεν" 
ὅτι εἰ κῦφόν ἐςι “ὃ ἀνωφόρον, κυφότατον ἔςαι “ὃ ἀνωφορώτατον" ἐν δὲ τῷ δ΄ βιβλίῳ διορίσαι πρῶτον περὶ αὐτῶν φκσὶ δὲϊν αὶ θέᾳ, 
τῶτο 7) δηλοῖ “ὁ ἐπιπολάζον πᾶσιν τοῖς ἄνω φερομένοις. ἤτοι ὃ καθὸ δὴ πᾶτι φαίνεῦ ᾧὶ συγχωρεῖ (ε δἰαιρ!. {, 16.). τίς ἦν χρείφ 
κάτωθεν ἀναβαῖνον πᾶσιν ἐπινήχεῦ, ὥσπερ “ὃ πᾶσιν ὑφιςάμενον τῶν πολλῶν τύτων λόγων σκοπὸν Κ' ἐχόντων ἀσεβὴ πρὸς ὃ θέν, 

τοῖς καταφερομένοις ἐκ ἄλλο τι παρὰ τὴν γὴν ἐςίν, ἀλλ᾽ αὔτη συς ἦσαι δὲ αὐὸ ἐκ τῶν μὴ ὃν αὐὲν ἐχόντων σκοπὸν ἀγοή; 

μόνη. εἰ δὲ ἦν ὁ θρανὸς ἃ κυφότατον ὡς πᾶσιν ἐπιπολαζων τοῖς ι5 τως φιλονεικύντων; (ε δἰανρί. ἢ. 16 ὁ εχιγ.) ἀπὸ ᾿Ξενάρχυ. ὁ 

ἄνω φερομένοις, ἧ ἥν ἂν ὃ βαρύτατον ὃ πᾶσιν ὑφιφαμενον Ἢ ἄλλο πῦφιν ὁ ἐςι χτ' ̓ Αριφοτέλην τὲ ὃ πᾶσιν ἐπιπολαΐζον, “ἃ δὶ πῦρ κάτω 
παρὰ τῆς γῆς (εἴ δίιρ!. [. 16... ὅτι ὃ ἐφιέμενον μά πάντως ὃν ὕπω πᾶσιν ἐπιπολείζει, ὦ ὥξε ὑδὲ κῦφον" εἰ δὲ τῦτο, ὑδ᾽ ἐπὶ ) 
πρὸς ὲ ̓ἀφετώ, κἂν εἰ σώματα εἴη ἄμφω, κἂν. ἰφάπτηῦ ἀλλή- ἄνω κινηθήσεῦ" ὺ δ συμπέρέεμα δῆλον. λύσις, εἰ τὸς δύο 

λὼν, τὴν ῥοπὴν ἔχοντα πὰρ καθ᾽ ἣν κα παράκειῷ μόνον, ἀλλ τῶ κύφυ ὁρισμὲς εἰς ταὐὸν συναγάγωμεν, τόν τε λέγοντα κῦφον 

ἐχόμενα τῶν ἐφετῶν ἡ ὡς δύνα εἰς αὐτὰ χωρῦντα παράκειῆ. 20 εἶναι ὃ ἀεὶ ἄνω πέφυκε φέρεωχ, ᾧ “ὃν λέγοντα “ὃ πᾶσιν ἐπιτιλές 
ὥςε αὶ ἡ τὸ ὑπεκκαύματος ὁλότης τῆς τῷ ὀρανῦ πλησιάσεως ἐχο- ον, ἕςαι εἷς τέλειος. μήποτε δὲ ἡ ἐν παντὶ τόπῳ ὃν ὃ χυφίς 

μώη ᾧ μᾶλλον ἢ “ὁ μέρος αὐτῆς, ἀεὶ μένει τὴν πρὸς αὐὸ ῥοπὴν τατον πᾶσι τοῖς πλησιάζυσιν αὐτῷ ἐπιπολαϊζ εἰ" ὁ ̓  ὑπὸ γὴν ὦ 
διασωώζωσα, ὥςε ᾧ ἀκολυθῆσαι, εἴ τις “ἐν ὀρανὸν τυχὸν ἐκίνησε. τύχη πῦρ, κἂν ἔχη ὑπὲρ αὐὸ ὺ ἐῤαὰὶ ᾧ γῆν ἐνίοτε ᾧ ὕδωρ, ἀλλ᾽ 
πρόδηλον ἦν ὅτι ὁ αἱ ὁλότητες τῶν ςοιχείων ἐκ ἔχυσι ῥοπήν, ἡ ἀνωφόρον ὑπάρχον ὑπερανέχει ἀεὶ τῶν πλησιαζόντων ἐπὶ ἐ δε 
ὥς τινες ἴσως οἴονν, κ'' τῶτο ὑδὲν αὐτῶν ὁ ἐρανὸς διενήνοχεν, 25 πᾶσιν ἐκείνοις ἐπιπολάζει (ε δίπυρ!. ἢ 17 ρεϊαεῖρ.). ἀπὸ Φιλ» 

ἀλλὰ τά γε μέρη τῶν ςοιχείων εὐθυπορεῖ), τῶν τῷ ἀρανῦ μηδὲν πόνυ. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τόπυ διαφοραί εἰσι κ᾿ Αρις οτέλην ὃν, ἡ ἐνανν 
τοιῶτον πασχόντων, ἢ ταύτη ἡ διαφορὰ αὐτῶν ἀφώριςαι (δίπιρί. τιώσεις μόναι δύο, “ὃ ἄνω ᾧ ὃ κάτω" πᾶν ἄρα σῶμα ἐν τύπῳ 

ε 16 πιεὰ.. ὅτι ὁ Πλάτων ζῶντα πάντα τὰ ἐν ἐμαν ὥγη. θεα- ὑπάρχον ἢ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ἐςὶν ἢ ἐν τῷ κάτω. ἐπεὶ ἦν αἱ τὸ 
σάμενος ἃ ὃ ἔφεσιν τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἔχοντα, καὶ αὶ διὰ τῦτο ἢ ῥο- ὑρανῶ ἐφοῖρει πλὴν τῆς ἀπλανῶς ἐν τέπῳ εἰεί, τῷ πέρατι τῆς 

πὴν ἐπὶ τὰς οἰκείας ὁλότητας ἢ τὰ χρήσιμα τῶν ΝΜ ζύτων Ὁ περιεχώσης σφαίρας ἄλλης ἄλλην, ἀνάγκη. αὐτὰς ἄνω εἶναι" ὧι 

αὐτοῖς φωμάταν αὐτοφυῶς ξ' ΠῚ ψ' προαίρεσιν δ ονοτ ὦ ὁμοίως χυφότητος μεδέξυσν. λύσις. ἀλλ᾽ ὁ ταύτον, ὦ ἦ γραμματαί, 

εἶδε “ὃ πῦρ ὼ τὴν γὴν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα ἐφετὰ φερόμενα, ἢ διὰ τῶτο “ὃ ἀ ἄνω ὦ ὼ ὁ ἐπὶ ὁ ἄνω" αὶ δ κῦφον εἶπεν ᾿Αριςοτέλης ἃ ἄνω ἔν, 

βαρεῖν ἕκαςον πρὸς “ἦν ἑαυτῶ τόπον φρο" βαρεῖν γδ ὅπυ ἑέπει ἀλλὰ ὁ ἮΝ “ὃ ἄνω φερόμενον ὶ “ὃ τοῖς ἄνω φερομένοις ἐπιπολάζον" 
ἕκαςόν ἸχψΙ διὰ τῦτο “ὃν τόπον εἰς ὃν τὰ τοιαῦτα φέρε κάτω τῆς 7) τὸ τὐλκῆν. πλησιάσεως ὃ πῦρ ὀρεγόμενον φέρε. τὖς 
φησίν. ᾧ διὰ ταύτην αἰτίαν ὐ ἀν φύσει τὴν τῷ βαρέος εἶναι αὶ 35 δὲ δυύο μόναι τοπρὴ ἐναντιώδεις κ᾽ ̓Αβευδέλὴν ὸ ἃ τὴν ὃ ἐκώυ; 

κύφυ διαφοράν" ἢ μέντοι ὅτι “ὁ ἄνω ἡ κάτω ἐπὶ σφαιροειδῦς ὄντος ὺ αὐ τῶτο ὲ δύο νομίζειν ἐναντιώσεις τὴν τῷ ἄνω ᾧ κάτα 
τὸ πανὺς Π προσίεζ, μέσον ἢ πέριξ αὐὸς καλῶν" ὃ δὲ βαρὺ ὰ ἄτοπον, αν ὦσαν ἀντίθεσιν. ἀλλ᾽ ἔτι δὴ πολλὼς ὁ ὁ ἼΝμΣ 

ἐπὶ “ὃ κάτω δοκεῖ ἡ ὃ κῦφον ὃ ἐπὶ ὃ ἄνω. ἡμεῖς δὲ τὰ πρὸς τὴν τικὸς κατατείνει λόγυς οἰόμενος ἐν τοῖς οἰκείοις ὄντα τόποις τὰ 
ἐῤως κεφαλὴν ἡ τὺς πόδας τοιαῦτα ἘΡΜΜΒῚ [ φύσει ἔ ὄντα τςοιχεῖα μήτε βάρως μετέχειν μήτε κυφότητος͵ ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἐν τῷ 
κάτω ἡ ἄνω διὰ 3 σφαιροειδές" ἢ διὰ τῦτο ὁ Πλάτων τὴν εἰκόνα 40 παρὰ φύσιν θέσεως αὐτοῖς ταῦτα προσγίνενκ," ὑὐδὲ ̓  διὰ ὃ τὺ 

παρέθετο τῦ τὴν ὶ κεφαλὴν ἐν τῷ ἐέρι ἔχοντος, τὸς δὲ πόδας ἐπὶ γὴν ἐξ ὑποθέσεως ἀφαιρεθεῖσαν τὸ οἰκείν τόπυν ἢ ἌΝ 

τῆς τὸ πυρὸς σφαίρας, ᾧ ζυηὸν εἰς “ὃν ἀέρα ἀνέλκοντος ἢ δύο Ἰὰ ὃν αὐὸν φέρεν, διὰ τῶτο, φησί, χρὴ νομίζεν ὅτι ἡ ὅλη ἡ τ 
παρατιϑέντος ἐπὶ τῶν πλαςίγγων, ὃ Κ' μεῖζιν ἃ δ᾽ ἔλαττον. βαρος ἔχει. ε Δ ᾧ ὃν ὅλον κόσμον εἴ τις ἐκ τῆς ὁμοίας ὑποθέ: 
ὅτως ὁ Πλάτων ὃ ἄνω ἢ ὃ κάτω μὴ κυρίως ἐπὶ τῷ πανὸς λέ- σεως Μμεταςήσειεν, ἐπὶ ὃν ἑαντῦ πάλιν ἀφεθὲςς οἰδ)ήσεῦ τέπαν᾽ 
γεὼς νομίζων, διὰ τῶτο ἢ ὃ κῶφον ἐπ᾽ αὐτῷ ᾧ “ὁ βαρὺ παρητής 45 καίτοι ὅτε βάρος ὅτε κυφότητα ἔχειν “ὃν ὅλον κόσμον δυνατόν, ἢ 
σατο. ἃ περὶ πραγμάτων ἦν ἀλλὰ περὶ ὀνομάτων ἐςὶν ἐν τύτοις ἑαυτῷ πάντα περιειληφότα. ἀλλὰ τῦτο Κι ἴσως δὲν κωλύει 
ἡ τῶν φιλοσόφων διαφωνία, τῷ Κ' Πλάτωνος διὰ “ὃ ἀκριβὲς ἀπορ- “ὃ ἐπικρατῶν τῶν ἐν αὐτῷ κοεέῶς, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ ἔχει τις εἰπεῖν πέ- 
ραπίσαντος τὴν τῶν ὀνομάτων οὐηλμν τῷ δ᾽ ̓ Αριςοτέλυς τῇ τερον ἐπὶ “ὃ ἄνω ἢ ἐπὶ “ὃ κάτω φέρεῦ, τῶ ἄνω ᾧ κάτω ἐν αὐτῷ 
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ὄντος. ταῦτα ἢ τοιαῦτα λέγοντος αὐτῷ πρῶτον ἐπιςῆσαι χρὴ ἀλλ᾽ ἀρξείμενον ἀπὸ ἀτελεςέρυ πρόεισιν ἐπὶ “ὃ τελειότερον ἄχρι 
ὅτι “ὦ ἐπὶ τὸ κόσμυ ἄτοπον τῷ ἀτόπῳ τῆς ὑποθέσεως ἠκολύθη- τῆς ἀκμῆς, ἀπ᾽ ἐκείνης δὲ καῦ ̓ ὀλίγον μαραινόμενον ἐπὶ φθορὰν 

σεν. “ὁ ἡ ἔχονὰὶ ὺ περιέχον ὁ ἐν ἑαυτῷ τὴν τῷ κάτω ᾧ ἄνω διαφο- ὁδεύει. ᾿ τοίνυν ὁ ὑρανὸς ὅτε καθόλυ ὅτε κ᾿ μόρια φαίνεταί τι 
ρὰν πῶς ἐπὶ “ὃ κάτω ἢ ἄνω φέροι δυναῦ; ἣ μὴ ἕχεν ὰ ἄνωὰὶ παραλλαίξας ποτέ, πῶς οἷόν τε αὐὸν »τ' τ᾽ ἑαυτῦ Φύσα ἐν ἀκμὴ 
ὲ κάτω ἔξω ἑαυτῶ, πῶς ἂν βαρὺ ἢ κῦφον εἴη; ὃ ὁ τῦτο λέγω, 5 τὴ οἰκείᾳ φθαρῆναι; ὃ μηδὲν τῶν ζῴων ἣ φυτῶν ἢ ἥ τῶν λοιπῶν 

ὅτι ἐκ ἐχρῆν ἀδύνατον ὑποθέως " οἶδα δ ὅτι ὁ τὴν γὴν ἐξιςῶν τῦ εὐτελεζάτων ὑφίςα ἢ ἄνευ βίας ἀπολλύμενον. ὅτι “ὁ ἀπαθέςε- 
οἰκείς τόπυ ἀδύνατον ὑποτίθεϑ ἀλλ᾽ καὶ διὰ “α ἀδύνατον τῆς ρον ᾧ ἀπαθές" “ὁ ὃ συγκριτικὸν ἐπίτασις τῆς ἰδιότητος" λευκό- 

ΤᾺΡ ΕΣ αν ἀκολυθεῖ τι ἄτοπον" ὁ ἡ) ἄτοπον “ὃ ἐπὶ “ὃν οἰκεῖον τερον 75 “ὃ μᾶλλον λευκόν" ὥςε ὑδὲ ἀπαθέξερον παθητικόν (ε 
τόπον φέρεοχ, ον ἐπὶ ὃ τα, ὥσπερ ὑδὲ ὃν κόσμον ἄτοπον ἐκ- ϑίπιρ!. ἢ. 17 ὃ ταεὰ.). ἀπὸ Φιλοπόνυ. εἰ ὃ πῦρ πανταχῶ κῦφον 
φάντα τῷ τόπυ τῷ οἰκείν πάλιν ἐπ᾽ αὐὺν φέρεωζ. “ὃ μώτοι ἐπὶ το ἡ ἡ γῇ πανταχῇ βαρεῖα, τὰ δὲ μέσα ἐπαμφοτερίζυσι, πρός τι 
ὃ μέσον ἣ “ὃ ἔχατον ἣ κάτω ἡ ἄνω ἀδύνατον, ἐπειδὴ ταῦτα ἐνὺς ἄρα καὶ ὼ Ψ' χέσω, ἀλλ᾽ ἰὶ καθ᾽ αὐτό ἐςιν ἡ κυφότης ἡ ἡ βαρύτης. 

ἑαυτῶ. χει ε ϑίρ! (. 17). ταῦτα λέγω ἡ) πρὸς Θεμίςιον, ὅς ἀ ἢ) τὰ αὐτὰ μὴ τὰς αὐτὲς δυνάμεις ἔξωθεν μηδὲν ὙΡΩΡΜΑ 
φησι, κἂν μὴ “ὃν κόσμον τις ὑπόθοιτο μεθις μενον, ἀλλ᾽ ἀξέα βάνοντα ἐκ μόνης τῆς πρὸς ἄλληλα χέσεως ἀλλαχῶ κῦφα 

τῆς οἰκείας ἕδρας ἐπὶ τὸ ἐνὸς ἀποπίπτοντα τί κωλύει ὑποθέθς; ἀλλαχῶ δὲ βαρέα ἐτύγχανε. “ὃ γῶν λευκὸν ᾧ “ὃ μέλαν ἡ ὃ 
ῥητέον ὅτι ἀποπεσὼν φυσικῶς, εἰ ἐπὶ “ὃ ἄνω ἐνεχθῆ, κυφότητος 15 θερμὸν ᾧ “ὁ ψυχρόν, ὅπως κἂν ἔχη πρὸς ἄλλα, τῆς ἑαυτῶν ἐκ 
ἂν μετέχοι. ᾧ τί ἄτοπον; εἰ δὲ μὴ μόνον τὰ μέρη τῶν ςοιχείων, ἐξίςα ἢ φύσεως ᾧ τάξεως. λύσις. ὅτι ὁ 'Λριςοτέλης κῦφον 

ἀλλὰ ᾧὶ αἱ ὁλότητες ἐφίεν. τῶ τῶν συγγενῶν ἢ κρειττόνων μόνον “ὃ πῦρ λέγει, βαρὺ δὲ μόνην τὴν γῆν, τὰ δὲ μέσα ἀμφοῖν 
πλησιασμῆ. ἡ τῆς ἀπ’ αὐτῶν ἀπολαύσεως, ἡ γῇ τὸ κέντρυ μετέχειν πρὸς ἄλλο ἢ ἄλλο, ὺ ὁ δήπυ τῦτο ποιεῖ μὴ μετέχειν τ 
ὸ δὲ πῦρ τῆς ἐρανίας καθαρότητος, δηλονότι ἐπ᾽ ἐκεῖνα ἔχυσι πρὸς ἄλλο καὶ ὺ ἄλλο κατ᾽ ἄλλο ᾧ ἄλλο τῶν ἑαυτῦ ἐ ἐνεργεῖν, ὼὸ Ὁ 
τὰς ῥοπὰς ἡ - αἱ ὁλότητερ. διὸ ἢ ὃ ὁ ᾿Αριςοτέλης εἶπεν εἰς ταὐδ Ὁ ὁ κοῦ πρὸς ἃ τὸς εὐδιάκριτον ἔχοντας ὃ ὄμμα ὡς λευκὸν ἐνερ- 

φέρει, ἃ ὅλον ἡ “ὁ μόριον κτ' φύεν, ὁ δὲ ἐρανὸς ὑκ ἔχει τι Ὑεῖ, πρὸς δὲ τὺς εὐσύγκριτον ὡς μέλαν, διὰ “ὃ ἀμφοτίριω μετέ- 
κρεῖττον ἑαυτὸ ὅτε καθ᾽ ὅλον ὅτε κ' μέρη" ὥςε αὶ τὰ αὐτὼ χεῖν (ε δίπιρ!. ἢ. 17 ) πιοά, ν. εχίγ.). ὅτι “ὃ μέσον ποτὲ ἅ' μῖγμά 

ἀξιωτέον ἐπί τε τῆς τῶν ςοιχείων ὁλότητος ᾧ ἐπὶ τῷ ὠρανῇ. ἢ ἐςι τῶν ἄκρων, ὡς “ὃ φαιὸν ἡ ὠχρόν, ποτὲ δὲ ὡς ἀνεπίδεκτον 
ὰ βαρὺ δὲ ἡ κῦφον ἔχει τινὰς διαφορὰς τὰς κῷ' τὴν διάφορον τῶν ἄκρων, ὡς “ὃ ἀτελὲς παιδίον μέσον ἀρετῆς ᾧ κακίας, ποτὰ 

ἑνπὴν, κἂν αἱ ἐπὶ πάντων ῥοπαὶ βαρύτητες "ἶναι δοκῶσιν, ὡς 25 δὲ ὡς “ὃ ἐν ταῖς διαθέσεσιν ἄμετρον περιαιρῶν ὺ εἰς συμμετρίαν 
ὁ Πλάτων φησίν (ε ϑἰπωρὶ. (. 17... περὶ ἠθικῆς ἀρετῆς. τῶτο ἄγον, ὡς ἀρετὴ μέν ὑπερβολῆς κα αὶ ἐλλείψεως ἢ ἐπιτάσεως τῶν 

ἐκ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ εὐ ἐξελήφθη, ἀλλ᾽ ἱτέρωθεν εὑρεθὲν κα- χορδῶν καὶ ἢ ἀνέσεως, ὥσπερ ὴ μέση φθογγὴ ὑπάτης ᾧ νήτης, τῆς 
τέφρωἢ ἐνταῦθα. ὅτι τισὶ τῶν σοφῶν μία καὶ ἀρετὴ δόξασα ὃ β τὴν βαρύτητα τῆς δὲ τὴν ἐξύτητα, φεύγυσα. λέγε μέσον 
τῷ ἡγεμονικῶ μορίν τῆς ψυχῆς κῷ τὰς τῶν ὑποκειμένων πραγμά- καὶ ὃ περιέχον ὦ ἅμα ἡ περιεχόμενον, ὡς ὁ δ΄ ἀριθμὸς ὼὸὶ ς΄ ἡ β' 
τῶν διαφορὰς τὰς ἐπύημιες ἐκτήσατο, εἰς ἐν Κ(' τοῖς ποιητέοις 30 τυχόν. περὶ μέσυ ποσαχῶς λέγε. εἶμαι ὅτι μέσον λέγεῦ ἢ 

ἐνομαῖ εἰ, φρόνησιν, περὶ δὲ τὰ ὑπομενετέα καλαὶ, ἀνδρείαν, “ὃ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον, ὡς ἐπὶ γραμμῆς. πῶς δὲ ἃ 

περὶ δὲ τὰς ἐπιτάσεις ἡ ἀνέσεις τῷ θυμῷ καλεϊοχ, πραότητα, περὶ κέντρον μέσον ἐσὶν ὡς τύπον τὺς πόλυς ἢ τὰ μέρη τὸ ἄξονος, ἢ 
δὲ τὰς ἐπιθυμίας ᾧ ἡδονὰς σωφροσύνην, κἀν ταῖς κοινωνίαις ἡ “ὃ ἐπίσης τῶν ἄκρων ἀφεςηχκός. εἰ τῶν Κ' ὑπὸ σελήνην ἀποσπᾶἢ 
τοῖς συμβολαίοις δικαιοσύνην" τύτοις 75 ὡς μονοειδὲς “ὁ μέρος μέρη, τῷ δὲ ὠρανῦ διὰ τὴν ςερρότητα χτ' Φιλόπονον ἢ τὴν ἰαὺν 
τῆς ψυχῆς δοξαάζυσι ᾧ μόνῳ τῷ ἡγεμονικῷ “ὃ πᾶν ἀφορίζωσι, 35 τὴν ἀπὸ τὸ σφαιρυωῶ χήματος ἐνδεδομένην καὶ πέφυκεν ἀποσπᾶ- 
μία ὶ ἡ ἀρετὴ κατωνόμαςαι, ᾧ ὃ πάθος λόγον ἡμαρτημένον ὁρί- Φ)αί τι, τίς ἐκ ἂν ἄλλης ἐσίας ᾧ φύσεως αὐὲν εἴπη; πῶς δὲ ὑπ 

ζονῇ τῷ λογικῷ τῆς ψυχῆς ἐκ φαύλης ἐπιγινόμενον κρίσεως. ἐχ ἀνάγκη ᾧ πολυχρονιώτερον εἶναι τῶν ἄλλων; ἰδὺ γα τὰ ἐξᾶ τῶν 
ὕὅτω δὲ ἔχει “ἃ πρᾶγμα, ἀλλὰ διάφορα τὰ μέρη τῆς ψυχῆς  ζωων πολυχρονιώτερα τῶν σαρκῶν ἐςὶ ᾧ τῶν φλεβῶν. ὦρα ὧν 
ἀντιφέροντα πολλάκις πρὸς ἄλληλα. ὅτι τὰ κυριώτερα τῶν μο- λέγειν ὡς μᾷ' τὴν τῷ κόσμυ φθορὰν τῷ ὑπὸ σελήνην ἀνάγκη ὃν 
ρίων εὐπαθέςερα, τὰ δ᾽ ἀκυριώτερα δυσπαθέξερα" τρίχες δ ᾧ 40 ἐρανὸν ἐπί τινα χρόνον μένειν ᾧ διαρκέν. καίτοι εἰ χζ' τὴν αὐτὴν 
ὄνυχες ᾧ ὀςὰ δυσπαθέξερα ἐγκεφάλυ ἢ καρδίας" ὑπὸ πυρετῷ ὃ ἡμέραν ὑρανὸς ᾧὶ γῇ ἐγένετο, ὺ ψ' τὴν αὐτὴν ἀκόλυθον φθαρῆναι. 
πάντως πρώτη αὕτη πάχει, ᾧ ὅτω τῷ λοιπῷ τὺ μεῃ τὸ πάθυς ς δἰπερὶ. (18 ὁ ν. ρεΐης.). ὅτι ὺ φυσικὴ κυκλοφορία τῷ ὑρανῷ 
μεταδίδωσιν. ἀλλὰ “ὃ πλείονος προνίαξ τὰ κυριώτερα μόρια τῷ ᾧ ὑπὸ ψυχῆς. ἐνδέδοῦ" ζῷον γάρ ἐσιν: εἰ δὲ ψυχὴν ἔχει ἢ ἀρχὴν 
ζῷς τυχῶν ἀληθές" αἰδ)ηητοῷ δὲ ὄντος τῷ ζῳν, τῆς αἰϑϑησεως χοήσεως, ποίαν ἄλλην χυηθήσεῃ ἢ ̓ τὴν τοπικήν; ὅτε γ5 γίνε 
παθητυιῆς ὅσης, τὰ δυσπαθέςερα τῶν μορίων δυσαιδ)ητέτερα αὶ 45 ἢ φθείρεἢ ὥτε ἀλλο ἢ μεῶθ ἢ αὔξεθ. εἰ δὲ πεπερασμένος 
ἀκυρότερα μᾶλλόν ἐςιν (εἴ, δίπιρ!. ἔ 17 ὃ ρτ. ν. πιεά.). ὅτι“ ἐςὶ ᾧ πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, ἄπειρος δὲ ἡ κυκλοφορία, 
ἀρχὴν χρονυεὴν ἔχον ἢ τελευτήν, εἴτε ἔμψυχον εἴτε ἄψυχον, ὡς ἀνάγκη ἄρα αὐτὴν ὑπὸ ἀπειροδυνάμωυ αἰτίας δίδοως, ἡ δὲ φύσις 
ζῷον ᾧ φυτόν, ἀδύνατον “ὃ αὐ μένειν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλυς, ἐν ὑποκειμένῳ ὅσα πεπερασμένῳ πεπερασμώη ἢ αὐτή ἐς" 
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ἄλλο ἄρα “ὃ κινῶν ὃν ὑρανὸν τὴν κύκλῳ κίνησιν κατ᾽ ᾿Αριςοτέλην ἐφαάπτεῦ ἀλλήλων τὰ ἐράνια σώματα καὶ ὁρατά εἰσιν, καὶ ὅτι τὰ 
ᾧ Πλάτωνα, ᾧ ἥτοι ψυχή, ὡς εἴ τις ἐπινοήσειε τῶν πτηνῶν τι χρώματα φωτεινῦ τινός εἶσιν ἀπαυγάσματα (ε δ:περὶ, {. 20 τ. 

ζώων ἐπ᾽ εὐθείας ὡς ἐπὶ “ὁ χέγτρον τὴν πτῆσιν ποιύμενον. συν- εχὶτ.). ὅτι αἱ ἰδέαι οἱ λόγοι ᾧ αἱ αἰτίαι τῶν πραγμάτων εἰσί͵ καὶ 

τρέχει ἡδ τῇ φυσικὴ ῥοπὴ τῷ σώματος ὴ τῆς ψυχῆς ὁ ὙΜ (ε΄. ὅτι ὁ ̓ Αριςοτέλης τὰς ἰδέας ἀνεῖλε κτ' “ὃ τοῖς πολλοῖς φανταζέ- 
δίπιρὶ. ἢ. 18 ὁ πνεὰ, ν. δχίγ. ). ὅτι ἡ γὴ πρὸς τὴν τῷ ἡλίω σφαῖ- 5 μένον, ᾧ διὰ τῦτο τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι ταύτας καλεῖν παρητή- 

ραν κέντρυ λόγον ἐπέχει, ὥςε ἡ ἐλαχίςην εἶναι τὸ ἡλίν τὴν σατο, ἄνθρωπον ἢ ἵππον ἥ τι ἄλλο τῶν ἐνταῦθα, διὰ ὃ ῥᾳδίως 

παράλλαξιν κ'' τὺς τροπυοὶς πάντας. πῶς ὧν τοσύτῳ πλη- τοῖς ὀνόμασι συνεκτρέχειν τὰς τῶν πολλῶν φαντασίας (εἔ. δίνρ, 
σιαίτερον ἡμῶν γίνε ἢ πορρώτερον, ὥςε διὰ τῦτο τοσαύτην γί- [, 20 ὁ ν. ρεΐης.). ταῦτα περὶ τῶν Πλάτωνι ᾧ ̓Αριςοτέλει δε" 

νεῶκς τῶ θέρυς πρὸς “ἦν χειμῶνα κ' θερμασίας διαφοράν; (εἴ, κυντων ἀρκείτω, εἴ τι ἄρα ἐκείνοις ἀρέσκον τοῖς θεοῖς ἀνδράσι δίς 
δίρί. ἢ 19 ὁ ν. ργίπς.) ἀγνοῦσι δέ τινες ὅτι ὥσπερ καθ᾽ ἑκαί- 0 δωκεν ὁ θεὸς ἐννοεῖν (ε δίπερ!. (20 ὁ ν- πιεά.). ὅτι ὁ Κρόνος ψυ- 
ςὴν ἡμέραν, καίτοι ἴσον ἡμῶν ἀφεςηκώς, ὁ ἥλιος κῃ πᾶσαν αὐτῷ χρότατος ὑχ ὡς ἐξ ὕδατος ἢ ὃ Ἄρης θερμότατος ὡς ἐκ πυρός, 

θέσιν θερμαίνει μᾶλλον ἡμᾶς ἐν ταῖς μεσημβρίαις διὰ τὴν τῶν ἢ ὁ ἥλιος, ἀλλὰ κοινῶς ἕ πάντες τρέπυσι ταῖς ἑαυταῖς ἀσωμέ- 

ἀκτίνων εἰς ἑαυτὰς μᾶλλον ἀνάκλασιν, ὅτω ὺ ἐν τῷ θέρει ἈΔΑΣ τοις δυνάμεσι τὰ Σδὲ πρὸς τὰς ἑαυτῶν ἰδιότητας, ὥσπερ ὶ τῆς 

σιάζων ἐχ ἡμῖν μᾶλλον ἀλλὰ τῷ Ψ' κορυφὴν ἡμῖν σημείῳ, ἡ ἐν ὑνυχῆς αἰδυμέης ἢ ἥ συννούσης τι καὶ ἀσώματος αὕτη ἰνέργη 
τῷ χειμῶνι ἀφιςάμενος αὐτῷ, τὺ διαφορὰν τῶν ὡρῶν ἀπεργαῖ- 15 ποτὲ μ' ἐρυθραίνερα, ποτὲ δὲ ἢ συνοφρυῦεχ, ὸ συ μδ δι. ὶ 
ζῷ (ε ΘΙΠΙΡΙ: (. 19 ὁ ν. πιϑὰ.). ὅτι εἰ ὃ ἐράένιον σῶμα πῦρ ἦν μέντοι ἥλως ὼ ταύτη τῇ δυνάμει κα ὃ τὴ τῶν ἀκτίνων περιτρέψα 

σὺν τῷ ὑπεκκαύματι, πάλαι ἂν τὰ ἄλλα ςοἴχον μετέβαλεν, ἐχὶ θερμὸν ἂν ἀέρα ποιεῖ, καὶ δι᾽ αὐτῷ τὰ ἄλλα θερμαίνει (δηλοῖ δὲ 
ΠἜΒΕΩΝΙ εἰς ἑαυτά, εἴπερ δραςικόν ἐςιν. τῶτο δὲ ἡ ̓ Αριςοτέλης τῶν ἀκτίνων ἀνάκλασις ἐν θέρει), ἡ ἐκ ἀπάρροια θερμότητος ἐπὶ 
βύλεῦ, ἐν τοῖς ἹΜετεώροις. ὅτι εἰ ᾧ “ὃ μυριοπλάσιον ὕδωρ τῆς τὰ ἡλίν ὥσπερ ἀπὰ τῷ πυρὸς γίνεῦ, ἡ διὰ τῶτο ψυχεῦ ἀπομε- 
κυσλιαίν ἐκ ἔς! μυριοπλασίως ψυχρότερον κτ' ὶ εἶδος, ἀλλ᾽ ὁμοίως 20 ριϑεῖσα τῆς ἐν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐκ ἐπὶ τὸ ἡλίων ὕὅτω" ἢ δ ἂν ψυχρὸς 
ψυχρόν, ἀλλὰ τῷ ποσῷ τῷ ὄγκυ πλεονεῖζει, διότι ὦ δραφικυτερον ἐγένετο ὥσπερ ᾧ ὃ πῦρ παχον τῶτο ὕὅτω τέλος ἀπομαραίκῆ 

᾿ κ πλέον τῷ ἐλείσσονος, κἂν ἡ αὐτὴ ποιότης τῆς ψύξεως" ὺ ἧττον (εἴ. ἜΠΆΡΕ [.20 ὁ ν. εχῖγ.). ὅτι ζητήσαντος τὸ ἌΡΡΗΝ ἡ 

πάχει “ὁ μεῖζον ἥπερ “ὁ ἔλασσον, διότι πλέων ἡ ποιότης ἐν τοῖς ἂν εἴη ἴδιον ὑ ὑυθθν ταν τῇ ἁφὴ χῷ' γένος (θερμὸν δ ὺ ψυχρνὺ 

μείζοσιν. ἀλλ᾽ ἡ ὶ τῷ ὀρανὰ καταφρόνησις δικαία τις ἔξω τι- μαλακὸν ᾧ σκληρὸν ἢ τὰ ἄλλα κατ ᾿ εἶδος ὑπόκειϑ), δὲν ἀληβὶς 

μωρία τοῖς ἔνθεν ᾿αὐειλθῃ ὅτι τὰ πάντα ἀκρότατα ἀΐδια ὶ 25 εἴρηκέ τις ἐδ’ ἀποδέδωκεν. ὡς ὃ τὴ ὁράσει ὁ ὁ ὃ ὁρατόν φαμρ 

θέα, ἅτε τοῖς θεοῖς ἐνημέα τοῖς πάντων ἀκροτάτοις. τοωιγαρῦν ὑποκείμενον ἀλλὰ ὁ χρῶμα, ἐδὲ τῇ ἡ ἢ ὲ ἀκυςὸν ἀλλὰ ὃ 
ἢ οἱ ὅῤθτα νοὶ θεῖοι ὃ αἱ πρῶῦ ἡ υχαί. ὅτως ὧν ἡ σώματα ψόφον, ὅτω ζητητέον καὶ ἡ ἐπὶ τῆς “φῆς. αὶ “Σ ἁπτόν, φησ 

πρῶτα" ἢ διὰ τῶτο ᾧ κίνησιν πρώτην τὴν κυκλοφορυεὴν ἐχληρώ- ὁ Δαμασκιος, ὅ ὅτι “ὃ τῶν σωμάτων ἧ σωμάτων διοριςτεέν. τὸπ τῦτ 
σατο ἐν ἑαυτὴ ὗς ὅσαν" πριώτη δὲ τῶν κρήσεων ἡ τ τόπον (ε δἰπιρὶ. ἐςι ὁ ὑπόβὰ μέν τὴ ἀφῆ χῷ Ὑόνς, ταὐὲν δέ ἐςι τῦτο τῷ εἰπεῖν 

[. 20 ν- ρείης.). ὅτι ἡ γῆ συνέχεῷ κα ὈΤῚ κατατέθραυςαι διὰ “ὃ ἐν 30 “ὃ ἀντερειςικὸν ἢ ἀντιβατοιὸν τὸ σώματος, διὸ ἀλλήλων χωρῶν 

αὐτὴ ὕδωρ, κέχρωςαι δὲ ἡ ἀνεζωπύρη διὰ “ὃ πῦρ, πλήρης δὲ κωλυονῆ. εἰ δέ τις εἶπαι, ὅτι “ὃ ἁπὸν ποιότητός τις μεθέξει ἐξὰν 

ἀεὶ αὶ τῷ κενῷ παρείσδυσιν χώραν κα δίδωσι διὰ “ἐν ἀέρα" διὸ Ἵπτόν, μαλοδεὸν δὲ “ὁ ὑπεῖκον σκληρὸν ὃ μὴ ὑπέζκον, Ὁ ὃ ἴσα 
αὶ ἔξηκεν ὀρθὴ ἢ ἀνχῷ μὴ πεπτωκυῖα. δῆλον δὲ ᾧὶ ἐκ τῆς “ὃ ἀντερειςικὸν ἢ ἀντιβατικὸν σκληρόν, ἡ λοιπὸν “ἃ σκλορὸν μόνα 
ςοιχειώδως Φύσεως, τὰ δ φοιχεῖα, ὥσπερ ἡ τὰ τῷ λόγνυ ἕςαι “ὁ κοινῶς ὑποκείμενον τῇ ἁφὴ καὶ αὶ δρῶν εἰς αὐτήν ῳ δ αἰϑέ- 

τὰ κὸ',͵ καθ᾽ αὐτὰ αὶ ἐδαμῶ ἐξί, δι᾽ ἀλληλων δὲ παρ οὶ γεν, πάχεν ἐφ), ἐρῶμεν ὅτι εκ ὃ μαλακὸν ἐὰν ὑπείκη τῇ ἀῤῆ, 
ἀεὶ “ἃ σύνθετον ἀποδιδόασιν. ὥσπερ 5 τὼ τῷ λόγυ μέρη καθ’ ἀλλὰ ᾧ ἀντιβαίη ὡς σῶμα. δῆλον ἐκ τὸ ἀέρος, ὅταν δι’ αὐτῦ 

ἑαυτὰ εἶναι ὁ δύνα μέρη ὄντα, ὅτω ὸ τὰ ςοιχεῖα τῷ συν- ταχύτερον διοδεύωμεν. πρὸς δὲ “ὃ ὅτι πᾶν φυσικὸν σῶμα δε’ 
θέτυ ἐςίν, ᾧ δι᾽ ἀλλήλων ἀεὶ κεχυύρηκε ᾧ ὑδέποτε καθ᾽ ἑαυὲν μόν ἐςιν ἡ ψυχρὸν ἢ μαλακὸν ἢ ἢ σκληρόν (τότῳ ὃ τὸ μαθημα- 
ὑφέρφηκεν, ἀλλήλων δὲ πρῶτον συνανανραθέντα, ἢ κατ᾽ ἐπι- τικῶ διαφέρει), λέγομεν ὅ ὅτι τὰ ἐράνια ἁπτὰ μέν εἰσιν, ἐδὲν δὲ 
κράτειαν ἑνὸς εἰδοποιηθέντα ὕτως, ὡς ἀπὸ ἁπλῶν τῶν κατ᾽ 10 τύτων ἐμοὶ ἐςιν ἢ ψυχρὸν ἢ μαλακὸν ἢ σκληρόν. ἡ ὃ ἸΧΩΝ 

ἐπικράτειαν Ψ' ὀξυτέραν σύνθεσιν τα τε ζῴαὶ ὶὶ τὰ νέμει συνι- ἐκ πυρὸς εἴτε φωὸς ἔχυσι, αὶ δ᾽ ἀπὺν ἐκ τῆς γεωδυς ὑσίας 
φῶσιν, τὴν ἀρχεγόνον ἐν τοῖς ἑαυτῶν ᾿αἰτίοις ἕνωσιν τὴ πρὸς ἀλ- ταῦτα ἐκ ἐκ τῆς παρύσης πραγματείας ἐξελήφθησαν. ὅτι ὅτι 

ληλα αὐτῶν συμφύσει διασώζειν Φιύπυανες (ε 8ιαιρι. {20 ἀντίτυπον με ίξα γεώδωυς ὠσίας ἐπὶ τοιῶτον. λέγει ὁ φιλόπονος 

ταεὰ.). ὅτι ὁ ̓Αριςοτέλης τὴν τῶν ἐρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὅτι ὁραὺς ὧν ὼ ἁπὸὺς τὰς ἑπτὰς ἔχει ποιότητας, σκληρότητα 

ὑπεροχὴν ἐννοεῖς, βυλόμενος ἢ τῶν ὀνομείτων ἀπέχετο τῶν εἰς 45 μαλακότητα λειότητα τραχύτητα ξηρότητα ὑγρότητα καὶ δὴ τὰ τύ- 

ὁμοιότητα καθέλκειν αὐ λὲν ἐπιχειρύντων" διὸ ᾧ τῶν ἐνταῦθα συν- τοις παραπλήσια, ἢ τὰ τύτων πάντων περιεκτικαί, τήν τε ψῦεσ 

θέτων ἡ τῶν ἁπλῶν ὑπερίδρυσε ταῦτα, ὕτε σύνθετα ὡς ἐκ τύώ- ᾧ θερμότητα. ἡ ὅτι βὶ ἁπτός ἐςι, δῆλον" ὡς δὲ ἢ ἡμῖν ἁπτῶν 
τῶν ὅτε ἁπλὰ τοιαῦτα λέγων (ε δἰπιρὶ, ἔ. 20 πιεά, ν. εχῖτ.). ὅτι τυγχανόντων τῶν ἐρανίων, ὅτω διατεινόμενος φαίνεῦ. ἐπὶ τέλει 
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δὲ ὺ ὺ τριχῇ διαςα ὃν ἐράνων ἧς τῶν παρ᾽ ἡμῖν σωμάτων “ἃ [. 21 ὁ πιεὰ.). ὅτι εἰ μῆλει τι Ὑίνεῦχ ἢ φθείρει, δεῖ ὑποκεί- 
αὐτό φησιν εἶναι" ἐδὲν γδ τριχὴ διαφατόν, φησίν, ἡ ἡ τοιῦτον, ἐτίρι Μενόν τι εἶναι ἢ ἐναντίον ἐξ ὃ γίνεῦ ἢ εἰς ὃ ὃ φθείρεῦ (ε δίωρὶ. ἰδῶ 
διαφέρει τοιίτυ, ἐπεὶ μηδὲ σῶμα σώματος ἣ σῶμα. ἀλλ᾽ ὅτος ὅτι διελέμᾳ, δεῖ τὰ τῷ γενητῦ σημαινόμενα, ἵνα μάθωμεν πῶς Κα 
ἡ λόγος καὶ μόνον ὃν ἐρανὸν ἑμοφνυὴ τοῖς ἐνταῦθα ποιήσει, ἀλλὰ ἢ ὁ Πλάτων γενηὸν λέγει “ὃ πᾶν, ὁ δὲ ᾿Αριςοτέλης ὠγένητον, ἐκ 

ἂ θεῖον αὐὸ ὑπὲρ πάντα ὑφέξηκε, ἢ ἢ ὑφέςηκεν ὑδὲν διαφέρει" 5 ἐναντμίμενοι πρὸς ἀλλήλωις. γενὲν τοίνυν κοινῶς λόγεῦ “ὃ τὴν 
κοινὸν γ5 “ὁ ὑφεςηκέναι. ἐκ ἄρα μάτην ὁ ̓ Αριφοτέλης ἡ ὃ κα- ἑαυτῶ ὑπόςασιν ἀπό τινος αἰτίν , δεχόμενιν" ὺ Ω αὶ “ὃ ποιύμενον 
θόλυν τῶτο διέβαλα. ὰὲ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν ἡμῖν, καθὸ ἢ ἕτες τάς τε ὑπό τινος ποιῶντος ποιεῖ, ὼ ὁ Ὑεννωμενον ὑπό τινος γεννῶντος 

ἄλλας ἰδιότητας αὶ τὴν τὸ τριχῇ διαςατῷ Ἀδῤ βη" ὃ μώτοι γεννᾶ, ὺ ἀδύνατον, ὧς ὡς φησι Πλάτων, χωρὶς αἰτίν γένεσιν «χεῖν. 

ἢ τὴν ταὐτότητα, τῶν ἐνομάτων τῶν ἐν τοῖς πρώτοις ἡ ὑςέροις ὺ δῆλον ὅ ὅτι Ψ' τῶτο ὁ σημαινόμενόν ἐφι. ὸὺ πρῶτον τῶν πάντων 
ἐπωφελῶς παρητήσατο. εἰ γδ ὃ τὸ ὠρανῶ φῶς ὺ ὲ λαμπρὸν. 10 αἴτιον, ὃ ἡ ὃν ἡ ἁπλιέςατόν ἐςιν, εἴπερ πάντα μετέχει τῷ δὸς κα ὼ 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν τοσῦτον διαφέροντα μὴ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν ἐκεῖ “ὃ μὴ μετέχον ἐδὲν ἐςιν, “ὃ δὲ ἕν αὶ μετέχει τὸ πλήθυς, ὥςε ὃ 
τεὺ παρ᾽ ἡμῖν ἱκαλᾶτε, ὑκ ἂν ὅτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν “ὃ τῷ ἐρανῶ γινόμενον πᾶν πεπληθυσμένον ἐςίν" “ὁ 75 πλῆθος προσεχῶς ὑπὸ 
φώς ταῖς πυγολαμπίσι ὃ ταῖς λεπίσι τῶν ἰχθύων ἐνυπάρχειν. ἢ τῶ ἑνὸς ὑφίςαὮ, εἴπερ ᾧ μετέχειν ἀνάγκη “ὃ πλῆθος τῷ ἑνός, ἵνα 

εἰ ἃ κτ' τὴν ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς πρόοδον ἀπὸ τῶν πρώτων τοῖς τε μέσοις μὴ “ὃ ἀπειράκις ἄπειρον ἧ. ὁ δὲ ἣν ἀνέμφαντον ἡὶ ἀμέθεκτον τῷ ' 
ἡ τοῖς ἐχχάτοις ἐνδιδομένην ἐθεάσατο τὴν διαφορω μένην κοινότητα, 15 πλήθυς ἐςίν, εἴπερ κυρίως ἕν. “ὃ δέ γε ἀπὸ τῶ ἑνὸς προελθὸν πλῆ- 
ἀκ ἂν ἐτόλμησεν ὁμοφυὴ λέγειν τὼ ἔχατα τοῖς πρώτοις" ἀλλὰ θοὸς ἅτε προσεχῶς αὐτὸ μετέχον ἡνωμένον τέ ἐςιν ἢ ἐν τῷ ἑνὶ 
φῶς ἀκιίσας ἐκεῖνο ᾧ τῦτο, ἢ διαφανῇ ᾧ λαμπρά, διὰ τὴν ἀπαί- μόνον, ᾧ καθόσον “ὶ ὁπωσὼν προῆλθεν ἀπὸ τῷ ἑνός, “ὃ ὁπωσῦν γε-. 
δευτον προπέτειαν ὁμοφνὴ ταῦτα ἐνόμισεν ἐκείνοις. ᾧ τί μέμ- νηὸν ἔχει.᾿ δ διὰ τῶτο θεογονίας οἱ θεῖοι ἄνδρες ἡμῖν παραδεδώ- 
φομαι τὴν ἐπειδε σιν, ὅτε ἢ τὴν αἴδγησιν ὅτος διεφθαρμένην κασι, θεῶν Τὶ πλῆθος “ὃ ἐν ἰδ δνὶ μέον καὶ ὃ ὡς ἂν εἴπῃ τις κῷ' πολ- 
ἔχει, ὃς ὅμοιον ὺ ταὐὲν ὑπολαμβάνει τὸ ὀρανιον φῦς τῷ τῶν Ὦ λιύλασίασμον ἐκείνυ προϊόν,Ἔ γένεσιν δὲ ἡ ὑμνῦντες αὐτῆς, καθό- 
πυγολαμπίδων; ὅτι ὁραὺς ὧν ε ϑίκιρ!. 21: Ῥεῖας. ὅτι ἡ ἀφὴ σον ἀπὸ τῷ ἑνὸς ὑφέξηκεν, ὥσπερ ᾧ ἀριθμῶν γένεσιν “ὃν ἀπὸ τῆς 
ὁμωνύμως λέγε ἐπὶ τῶν ἀψύχων, ὧν τὰ πέρατα ἅμα, καθά- μονάδος θεωρῶμεν προποδὶσ μόν. καθόσον μέντοι ἐν τῷ ἑνὶ ἸΌΝ 
περ φαΐ ὃ πῦρ τῆς σεληνοιῆς κοιλότητας ἅπτεοχ," ὃ γ) ἁπτεὼς κατ᾽ ἄκραν ἕνωσιν ἐςίν, ὄπω διακρίσεως ἀναφαινείσης, ἐν ἦ πρῶ- 
αἰν)ανεω)αί ἐ "πὸ ὅτι παύτες οἱ ἐν φιλοσοφίᾳ “δαβεβοημέιι ἐκ τον ὃ μὴ ὃν ἐκαφύῷ, πρῶτον ὄν ἐςιν ἐκεῖνο, ᾧ ἀρχὴ ἢ αὐὰὴ τῶν 

τῶν δ΄ ςοιχείων “ὃν ἐρανὸν ὑπολαμβανυσιν. ὅτι ἢ οἱ πέμπτην 25 ὄντων ἐςί, ᾧ ἐκ ἀπ᾽ ὠρχῆς μόνον. ἀρχὴ ἣ ἀγέννητος, ὡἧς ἐν 
ἐἀσίαν λέγοντες ἀκ ἀλλοτρίαν ὁδὲ ξένην ὑδὲ ἀκοινώνητον ἔλεγον Φαίδρῳ Ξωκράτης δείκνυσι" “ὃ γ5 αὐθυπόξατον ὁπωσῶν τῶτο 
πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην, ἀλλ᾽ ἐξηρημένην ἐκείνων ἐσίᾳ ὶ δυνάμει, πρῶτόν ἐςι ὶ κυρίως ὄν. ὃ Καὶ γ5 ἁπλῶς ἂν τῶ ὄντος αἴτιον ὑπάρ- 
αἰτίαν δὲ ταύτην προσεχῆ τῆς τε γενέσεως ᾧ τῆς ὑποςάσεως, χον ἢ ὁ αὐθυπόζατον ὑπερέδραμε, διπλόην ἐμφαῖνόν τινα τῷ τε 
αήματός τε ἡ κινήσεως, τῆς τε ποιήσεως ἢ τῆς πείσεως ἔλεγαν ὑφιςάνοντος ᾧ τῷ ὑφιςαμένν" “ἃ δὲ πρῶτον πλῆθος τῷ ἑνὶ κε-᾿ 
ὁμοίως τοῖς ἐκ τῶν δ΄ ςοιχείων αὐὸν λέγυσι, πρόδηλον" ὑδὲ 7) ὁ 30 κρατημένον “ὃ Κα ὑφιςανον ἔχει διὰ “ὃ ἕν, ἃ δὲ ὑφιςνεθχ, διὰ “ἃ 
θεὸς ἐπειδὴ τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ παραγενομένων ὑπερανέχει, ἀλλότριος πλῆθος. ᾧ διὰ τῶτο ἣν βὶ ἁπλῶς ὑκ ἔςι τῦτο, διότι ὑπὲρ αὐὸ ὃ 
ἂν ἡ ἕξώος ᾧ ἀκοινώνητος πρὸς αὐτὰ λέγοιτο. ὅτι πάντες α ἕν ἐς! “ὃ πάντων τῶν ὄντων αἴτιον" “ὁ δὲ πρώτιςον ἢ κυριώτατον 

ϑίαιρ!. ξ. 21 πιεὰ, ν. εχίγ, ὅτι ᾧ χθ' ὃν ᾿Αριςοτέλην σύνθετον ὄν ἐςιν ὅλον ἅμα ὑφεςηριὸς κατά τε “ὃ εἶναι ἢ γτ' τὴν τὸ εἶναι 
σὲ ὠραάνιον σῶμα, ἐν τῷ περὶ Ἐυχῆς λέγοντα ὅτι πᾶν ἔμψυχον παράτασιν. διὸ ᾧ ὁ αἰων ἐνταῦθα “ὃ ἀεὶ εἶναι παραχόμενον. 
σῶμα σύνθετον ἐκ τῶν ςοιχείων ἐςίν " ἐνταῦθα δὲ ὅτι ἔμ ψνχος ὁ 35 ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ᾧ ὅτος ἐν τῷ ἑνὶ μένει, “ὃ δὲ ἀεὶ τῶτο “ὃ αἰώνιον 
ἐρανός ἐφι σαφῶς λέγει. ἄρ᾽ ὧν ἔτι λόγυ τινὸς δεόμεθα δεοινύν. συνηρημένον ἐςίν" πλῆθος 75 ἡνωμένον ὑπάρχον, μᾶλλον δὲ ἣν 
τος ὅτι ἢ ὁ ̓ Αριξοτέλης τὰ δ αὐτὰ τῷ Πλάτωνι δοξάζει, ἀσφα- πεπληθυσμένον, ὅτε διάςασιν κτ' τὴν ἐσίαν ὅτε παράτασιν χῦ ἃ 
λεςέρως δὲ προήγαγε τὺς λόγως; τὸ γ5 ὀρανῶ τὴν ἐξιρημέον εἶναι κυρίως ἐμφαίνει" διὸ ἢὶ ὄντως ὃν ἐςιν ὅπερ ἐςίν. μἶ' δὲ τῦτο 
πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην φύσν ἐνεμνῆσαι βυλόμενος ἔφυγε τὺ προσεχῶς ὑφίσας ὰ τύτυ προσεχῶς ὑφαιέταν δ ἧπερ χαηβὶν ἀπὸ 
τῶν ἐνομάτων. ταυτότητα, αὶ ἁπλῶν Κα αὐὸν εἶπεν, ὡς τὰ κατ᾽ 0 τὸ ὄντος ἄλλο ' ἐγένετο παρ’ αὐὸ ἡ κατ᾽ αὐτὴν τὴν ὑσιωΐδη 
ἐποιράτειαν τῶν ὑπὸ σελήνην ὁπλᾶ λὐνἢ. ἄλλης δὲ εἶναι παρὰ κίνησιν. ἢ ὥσπερ αὐθυπόςατον ἐκεῖνο, ὕτως τῦτο γέγονεν αὐτο- 

ταῦτα φύτεως ἔδειξεν ἐκ τῶν ὠκροτήτων συνεςυηριότα, ᾧ τὴν κίνητον. καθόσον Καὶ 7) ἐκινήθη τῦ ὄντος, διὰ κινήσεως ὑπέςη" 
διαφορὰν τῆς ὀσίας ἀπὸ τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς ἔδειξε, τῆς καθόσον δὲ προσεχές ἐςι τῷ ὄντι, ὅτω διαςὰν ἀπ᾽ αὐτῷ αὐτο- 

ἃ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐμφαινύσης τὴν ἐν τοῖς μέρεσι γένεσιν ἢ φθορὰν κίνητον γέγονεν, ὡς ἦν “ὃ πρὸ αὐτῶ αὐθυπόςατον ταὐὸν ἔχειν ὃ 
αὶ πρὸς ὃ κ᾽ φύσιν ἡ περὶ φύσιν μετάςασιν, τῆς δὲ κυκλυιῆς “ὃ 45 κινῦν ἢ κινυίμενον διὰ “ἃ κειορέῶς, ἔτι τῷ ἑνὸς αὶ ὑπ᾽ αὐτῷ κρα- 
ἀεὶ τέλειον τῷ τε ὅλυν ὃ τῶν μερῶν (ε 5ἰπιρὶ. ἢ, 21 ν. εχὶτ.)., τεέῶχζ. ἀπὸ δὲ ττυ πρόεισί τι πεπληθυσμένον, μετέχον πῇ ἢ 
Ρ.270 412. ὅτι τῶν φυσριῶν ἐναντίων εἰδῶν ᾧ αἱ φύσεις αὐὸ τῷ ἑνός, ὁ μώται ἐν τῷ ἑνὶ μένον, ὑδὲ ὑπ᾽ αὐτῷ κρατώμε- 
ἐναντίαι " ὥςε ἡ αἱ κνήσεις" ἀρχὴ γ) κινήσεως ἡ φύσις (ε ϑίπιρ!. νον" διόπερ μεμερισμένον ὃν ἐδὲ αὐθυπόξατον τῶτό ἐςιν, ὁδὲ 



4δ4 ΕΙΣ ΤΟ ἃ ΤΩΝ 

αὐτοκίνητον, διότι τὴν ὑποςατικὴν τὴν χῷ' ἐν αἰτίαν ὑκ ἐν ἑαυτᾷ ἐν τῇ σωματικὴ φύσει μδ' τὴν νοητὴν διακόσμησιν ὑπος ἔσει ἐχὺν 
ἔχει, ὥσπερ “ὃ ἡνωμένον ἢ “ὃ μετ᾽ αὐτό" εὐθὺς δὲ τῦτο ᾧ διά- καλλίςη πρὸς “ὃ τῶν παραδειγμάτων ἄριςον" ἀπὸ γὴ ἑνυίσεως κα 
ξασιν ὑπέμεινε τῆς τε ἀσίας ἡ τῆς κῷ ὃ εἶναι περιςξάσεως, τε ταὐτότητος εἰς ὁμοιότητα τὴν πρὸς “ὁ ὃν “ὁ γεννηὸν ὑπελθὼν εἰκὼν 
τῇ ἑνὸς ἀποφοιτῆσαν ἢ διαςὰν πάντη ᾧ σῶμα γεγονὸς ἢ τῷ γέγονεν, ἅτε τᾷ ἐοικέναι λοιπὸν ἀλλ᾽ ἐχὶ τῷ εἶναι πρὸς ὃν ον- 

σώματι συγγενῆ, ἢ χρόνος αὐτῷ συμπροῆλθεν ἀπὸ τῷ αἰῶνος 5 ναπτόμενον. κινηθεὶς δὲ ἀκινήτως ὁ ὠρανὸς ᾧ μεταβαλὼν ἀμε- 
ἐκείνυ τὴν παράτασιν τὸ εἶναι μετρῶν ἡ “ὃ ἀεὶ “ὃ χρονικὸν παρε- ταβλήτως μόνας ἐκείνας ἔχε τὰς μεταβολαῖς, ὅσαι τῷ μυίμῳ 
χόμενος. ὑκέτι δὲ ὦμα ὅλον ἐνταῦθα ὅτε τ᾽ τὴν ἐσίαν ὅτε κ' συνυπάρχειν ἠδύναντο" διὸ κίνησιν Ηὶ τὴν κτ' τόπον ἔχε τὴν μενί- 
τὴν τὸ εἶναι παράτασιν, ἣ ὡς ἂν εἴποι τις κῷ' ἐν βίον. διὸ ἐδὲ σης τῆς σίας ἡ τῆς κατ᾽ ἐσίαν διαθέσεως δυναμένην ἐπιτελέδχ᾽ 

κυρίως ὃν πολλῶ τῦτο τὸ μὴ ὄντος μετεχηκός" ὅτε ἢ) τοδὶ “ὃ τῆς αὕτη 75 τῶν μεταβολῶν ὡς ἥκιςα τῆς ὑσίαφ ἡ τῆς διαθέσεως 

ἀσίας αὐτῶ μέρος ἐςὶν ὅπερ τοδί͵ ὅτε “ὁ ἐἶναι ταὐτάν ἐςιν, ἀλλ᾽ 1οὸ ἀπτεῦ. ᾧ τῆς κτ᾿ τόπον δὲ ἐκείνην ἔλαχε καθ᾽ ἣν καίτοι χῷ τέ: 

ἄλλοτε ἄλλο τῦ χρόνυ ῥέοντος" ὥςε ἐδὴὲ τὴν ἀπὸ τὸ αἰτίν γένε- πον κινύμενος ἐκ ἐξίςα Ὁ τὸ τόπυ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ μέτει καί- 
σιν ἅμα ὅλην ὑποδέχεῦ (ἦν 75 ἂν ᾧ τῦτο ὄν), ἀλλὰ κ᾽ μέρος ὡς μενος, τῶν κατ᾽ εὐθεῖαν κινυμένων ἐδὲ “ὃ βραχύτατον ἐν τῷ 
δυνατόν. ἐκφαν δὲ ὅλως τῦ ἑνὸς “ὃ ἐν τύτῳ πλῆθος, ᾧ ἐπεισά- αὐτῷ μενόντων τόπῳ" ὥξε τὴν κύκλῳ κίνησιν μονὴν μᾶλλσ 
κτως αὐτὸ μετέχον, σύνθετον ἀντὶ ἡνωμένυ γέγονε, διὸ ᾧ τελείως εἶναι ἢ κίνησιν, εἴπερ τὶ κατ᾽ αὐτὴν κινύίμενα θαυμαςὸν δή τοι 
ἑτέρωθεν τὴν ὑπόςασιν ἔχει. ὁ Κ 75 ἡνωμένον πλῆθος ἐν ἑαυτῷ 15 τρόπον τῷ αὶ ὅλῳ μένει τοῖς μέρεσι δὲ περιδινεϊ. ἀΐδιος δὲ ὦ 
ὰ ἂν ἔχον, ἐπειδὴ “ὁ ἕν ἐςι “ὃ πάντων ὑποςατικὸν ἡ κυρίως ὑπο- διὰ τὴν ἀπὸ τὸ ἀκινήτυ προσεχῶς ὑπόςασιν τῆς ἀπὸ τὸ μὴ ὄντι 
ςατικόν, κἂν ἀπῆλθε τῷ μόνως ὑφιςάνοντος, ἀλλ᾽ ὅμως ἐν ἑαυτῷ εἰς “ὃ ὃν μεταβολῆς ὑπερανέχει" εἰ δ) ἐγίνετό ποτε, μὴ πρότερν 

ἂ ὑφιςανον ἔχον αὐθυπόςατον γέγονε" “ὁ δὲ σύνθετον πλῆθος ὧν, ἀνάγκη ᾧ ὃ αἴτιον αὐτῷ ποιεῖν τί ποτε, μὴ πρότερον πεποιν 
ἐπείσακτον ἔχει “ὁ τῆς συνθέσεως ἵν" ἢ γίνεῦ τῶτο εὐθὺς ἃ ἂν κός, ᾧ μνρέτι ἀκίνητον μηδὲ κ᾽ τὰ αὐτὰ ᾧ ὡσαύτως ἔχον φν 
εἶδος, ὡς ἐγ ὕλη τὴ τῶ τοοίτυ πλήθυς ἀοριςίᾳ  διαςαίσει γινό- 2 λάττεως » αὶ εἰ ἐφθείρετο, αὐτό τε ἐξειςήκει ἂν τῆς πρὸς ὃ ὠΐ᾽ 

μένον, ὥσπερ “ὃ αὐτοκίνητον μέσως ἀμφοῖν ἔχει. “ἃ ἦν ὡς εἶδος νήτον αἴτιον ὁμοιότητος, ὦ “ὃ αἴτιον “ὃ προσεχὲς ὀκέτι αἴτιον ᾿ 

ἐν ὕχη τῷ ἑνὸς μετέχεν διὰ τὴν σύνθεσιν, ἡ μὴ ἅμα ὅλον ὑφεςη- δὲ τῷ εἶναι ποιῶν τὰ προσεχῶς ὑπ᾽ αὐτῶ ὑφιςάμενα. ἡ δ 
κός, μήτε κατ᾽ ἐσίαν μήτε κτ' τὴν τὸ εἶναι παράτασιν, ἡ μηδὰ- αὔξησις ᾧ μείωσις γένεσίς τις σα ἡ αὐτὴ φθορὰ παντελιῶς ἂν 
μῶς τῷ εἶναι ἑαυτῷ αἴτιον διὰ “ὃν μερισμόν, δι᾽ ὃν ὑκέτι ἐν ἑαυτῷ λοτρία τῷ προσεχῶς ὑπὸ ἀκινήτυ αἰτίν γινομένυ γεννητῶ καθέζε: 
ὰ ὃν ἔχει" ἃ δ μεριςὲν μέρει μέρος ὑφιςάνον ὀκέτι ὅλον ὑδὲ 25 κεν" ἡ δὲ ἀλλοίωσις κατά τινα τρόπον, ὃν ἴσως προϊόντες εἰσόμεθα, 
κυρίως ἐςὶν αὐθυπόςατον" ὥςε ἐδὲ “ὃ μεριςὲν μέρος κινῶν κυρίως δυναἢ μετ᾽ αὐτῷ θεωρεῖς, τοιῶτον δὲ ὑποςαὰν ὃ πρώτιςεν ὃ 

αὐτοκίνητον. ἀμερὲς ἡ) ἀνάγκη ἡ ἀδιάςατον εἶναι ἢ ὅλον ὅλῳ τελειότατον τῆς σωματικῆς ὑποςζασεως γόνιμον ἡ αὐ ὑπάρχα, 
ἑαυτῷ ἐφαρμόττον “ὃ κυρίως αὐθυπόςατον ᾧ αὐτοκίνητον" “ὃ δὲ ὁ μώντοι παντελῶς ἀμετάβλητον" κἂν δ πολλῶν ἡ μακαρία 
μεριςὸν ᾧ διεξὸς ἔξωθεν μένον ἔχει “ὃ εἶναι. ἢ διὰ τῦτο ἦν ἢ μετέσχεν ἀπὸ τῷ γεννήσαντος ἀγαθῶν, ὡς ἐν τῷ Πολιτικῷ φηῖ 
ὅτι σύνθετον καὶ ὅτι μὴ ὅλον ἅμα ἐξὶν ὅπερ ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ γίνεθχ, 30 ὁ Πλάτων, ἀλλ᾽ ἦν κεκοινώνηκέ γε ἡ σώματος, τυτέξι διέξη 
ὁ ἕἶναι ἔχει, τῦτο κυρίως ἤδη γεννητόν ἐξι ἢ πρὸς “ὃ κυρίως ὃν ἐμερίϑλη, ᾧ τὴν ἀπὸ τῦ ὄντος ἔκςασιν ὑπέμεινε. διὸ μεταβιλῆς 

ἀντιδιηρημένον, ὃ ἢ “ὃ εἶναι παρ᾽ ἑαυτῦ ἔχει ᾧὶ ὦμα ὅλον ἐςὶ τῦτο ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπασιν ἀδύνατον ἦν: μεταβάλλον ὰ 
ὅπερ ἐςίν. “ὃ δὲ τοιῦτον γεννηὸν ᾧ μεταβολὴν εὐθὺς ἀπὸ τῇ κατά τε τὴν τοπικὴν κίνησιν ἡὶ τὸς χηματισμὺς ᾧ ἄλλο τι 
ὄντος ἔχει ἢ κίνησιν, ὅτι μὴ ἔμεινεν ἐν τῷ κυρίως ὄντι, διὸ μὴ ἄλλη ἕξει καθιςάμενον, κ᾿ τὴν ἄλλοτε ἄλλην ὑπὸ τῶν αἰτίων! 

μόον ἐν τῇ αὐτῇ καταςάσει τελέως" ἔμενε γδ ἂν ἐν τῷ ἑνί, κα- 35 μέθεξιν τῆς ἐπιβαλλώσης αὐτῷ ἀγαθότητος, παράγει τὸ ὑφ 

βάπερ “ὃ ὄντως ὃν μεταβάλλει ἢ κινεῖ ἢ ἀεὶ ἀπὲ τῆς προτέρας ἑαυτόν, ἐκέτι ἀκινήτως ὥσπερ αὐὲς παρήχθη, ἀλλὰ κουμένς 
ἕξεως. διὸ ἢ ὁ χρόνος αὐτῷ συμπαραθέει μετρῶν αὐτῷ ᾧ εὖθε- αὐτὰ ὑφιςάνων. ἐνταῦθα τοίνυν καὶ ἡ κατ᾽ ὑσίαν ἐξεφάνη μεῖα" 
τίζων ταύτην τὴν ἀπότασιν, ὥσπερ ἄλλοτε μεμερισμένην διάςα- βολὴ πρώτως ᾧ γένεσις ἢ φθορὰ τὴν ἀρχὴν ἔχεν, ἀλλ᾽ ὕτε ἐκ 
σιν εὐθετίζει ἡ τὴν σωματικὴν φύσιν, εἴτε ὁ τόπος εἴτε ἄλλο τι τῷ πάντη μὴ ὄντος ἡ γέεσις, ὅτε εἰς ὃ πάντη μὴ ὃν ἡ φϑορέ, 

ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν. τῦτο Κ ἦν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας “ὁ 40 διότι ᾧ τὰ αἴτια ἀπὸ ἄλλης ἕξεως εἰς ἄλλην μεταβάλλοντα 

κυρίως γεννητόν ἐςιν. αὐτῷ δὲ τύτυ “ὃ αὶ προσεχῶς ἀπὸ τὸ ὄντος τὰς διαφορὰς τῶν ἐνταῦθα παραγενομένων ὑφίςησι. τάχα ἃ 

ὑφιςάμενον, ἅτε ἀκινήτυ τύτυ ὄντος ἡ ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχοντος σαφέςερον ὧδε ῥητέον. ὃ ὦ νοηὸν πλῆθος ὺ »τ' τὴν διάκρισιν 

κατάςασιν ἢ κατ᾽ ἐσίαν ἢ κθ' δύναμιν καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν, δὲ ᾧ τὴν ἑαυτῦ τὴν ἐν νοητῷ θεωρυμένην ἡνωμώυ ἐςίν, ἅτε πανὴς 
αὐὰὸ μένειν ἀεὶ γινόμενον, τῷ β' κυρίως ὄντος εἰς “ἃ γενόμενον τῶ ὄντως ὄντος ἐν τῷ ἑνὶ μένοντος" διὸ αὶ εὐ μόνον τὰ διάφορο 
ὑπελθόντος, τῇ δὲ ἀεὶ τῷ αἰωνίν εἰς “ὃ χρονικὸν ἀεί" τὴν δ τῷ 45 εἴδη ἅμα συνυφέξηκεν ἐν ἐκείνη τὴ ὑσίᾳ, ἀλλὰ ὶὶ τὰ ἐναντία, 

ὄντος τελειότητα ἢ παντότητα τὴν ἅμα ὅλην ὑφεςῶσαν τῶτο κ' ᾧ μετέχει ἀλλήλων ἢ ἥνω; πρὸς ἄλληλα, ὡς μηκέτι ἐπείτε 
μέρος ὑποδέχεῦ, τὴν ἄπειρον ἐκείνυ δύναμιν τῷ ἐπ’ ἄπειρον τῶτο κτον εἶναι τὴν μέθεξιν, μηδὲ “ὃ ποιὲν ᾧ παΐχειν χυίραν ἂν 
μιμύμενον. τοιῦτος ἡμῖν ὁ πολυτίμητος ἀρανὸς ἀνεφάνη πρῶτον ἐκεῖ. διὰ ᾧ γενέσεως τῆς κυρίως ἐξήρηῦ ἐκεῖνα. ἐν δὲ τὸς 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. - 466 

πρώτοις τῶν κυρίως γινομένων διαςάσεως ἀναφανείσης ᾧ μερι- ἐναντίαν ἑαυτῇ σύςασιν ἐμ πύρειον μεταβαλλόμενον, ὶὶ ὅτως 
σμῦ ὺ μεταβολῆς, ἀλλ᾽ ὁ σωζομένης εἰλικρινῦς τῆς πρὸς ὰ ἀμέ- γινεῦ ὰ πῦρ ἐξ ἐναντίας Κι δ᾿ ἑαυτῶ τὸ ὕδατος κῷ τὰς ἐναντίας 

ριξον ὁμοιότητος, διακόκρ Κ΄ τὰ συμπληρῶντα τὴν ἐσίαν ἐκείνγν ποιότητας, ὑπὸ τῶ ἐναντίν δὲ τῷ ὕδατι τῦ πυρός. δὲ δ ὁ κὶ 
ᾧ μέρη ᾧ εἴδη, δρᾷ δὲ εἰς ἄλληλα ὁ πάχει ὑπ᾽ ἀλλήλων ἅτε φθειρόμενον ἐναντίον εἶναι τῷ φθείροντι, “ὃ δὲ γινόμενον ταὐὴν τῷ 
διασαντα, ἀπ᾽ ἀλλήλων, μενέσης δὲ ὅμως τῆς ἐσίας, ᾧ δρᾷ τὰ 5 ποιῶντι" ἡ ὃ τῶν φοιχείων ποίησις εἰς ἑαυτὰ μεταβολὴ τῶν 

δρῶντα ᾧ πάσχει τὰ παΐχοντα,. τελειοτείτης ὕσης τῆς ἀλλήλων ποιόντων ἐκ τῶν παιχόντων ἐσύ, ἐπιτηδείως ἐχόντων δηλονότι τῶν 
ἐνεργείας " τῇ δ ἀλλήλων μετοχῇ τὴν ἐν τῷ ὄντως ὄντι ἕνωσιν ὑποκειμένων πρὸς ἑκάτερα. δ! ἡ φθορὰ πάλιν ὑπὸ τῷ ἐναντίων γί- 
ἀπεικονίζεῦ τὰ ἐν τῷ γινομένῳ εἴδη. ἀλλὰ τὰ ἢ ἐν τῷ προσεχῶς νεῖ" φθείρεῦ ἡ “ὃ ὕδωρ ὑπὸ τῷ πυρὸς εἰς “ὃ πῦρ᾽ ὥςε ἡ ἡ ἄλλυ 
ὑπὸ τῦ ὄντος ὑφιςαμένῳ τελεσιιργῶς τῦτο δρᾷ, τὰ δὲ ἀπὸ τύ- φθορὰ ἄλλυ γῴεσις καὶ ὺ ἡ ἄλλυν γένεσις ἄλλν φθορά, τῶν Κ' ποιο- 
τῶν ὑφιςαμενα λοιπὸν ἀπὸ τῷ ἀεὶ τῷ χρονικῶ πρὸς “ὃ ποτὲ “ὃ ἐν 10 τήτων ἀπολλυμένων εἰς ὃ μὴ ὄν" ὅταν γδ ἐξ ὕδατος γένη πῦρ, 
μέρει χρόνυ ὑπελθόντα, διότι Ψ τὰς ΞΟ ἄλλας γινομένας [ γυχρὰ καὶ ἢ ὑγρὰ ποιότης οἴχεῦ, τ: δ ματηνῆς ἐσίας τὰς τῷ 

διαθέσεις τῶν ἐἀρανίων ὑφίς «ἢ, ὡς ταδὶ ἃ ἐν τοῖσδε τοῖς ζωδίοις πυρὸς μεταλαμβανύσης ποιότητας. ὶὶ τῦτο καὶ ὅταν ἐξ ἐσίας εἰς 
τὸ ἡλίν τυγχάνοντος, ταδὶ δὲ ἐν ἐρῶν, πολλὴς ἦν γμέρης ἐσίαν πέος γίνη" ὅταν δὲ ἀμυδροτέρα τις δρᾶσις ἡ πεῖσις 

τῆς ἐν τῷ ἐχάτῳ πλήθει διαςάσεως ἢ ὃ τῶν ὑπὸ σελήνην ὑσιῶν ἐκ εἰς ἄλληλα τῶν ςοιχείων χτ' τὰς ποιΐτητεις νη, ὥςε ἀλλήλοις 
ἘΣ Ἐν διεςηκότων συντεθειμέρων, ὅτε πάντα μετέχει πάντων 15 ὑφ᾽ ἑαυτῶν ποιεῖν διάθεσιν, ἢ θερμαίνει, αὶ ὁ ὕδωρ μένον ὕδωρ, 
ὅτε πάντα ἐν πᾶσιν, ἀλλ᾽ ὅσα Κὶ διάφορα ὄντα ἐν ἑνὶ εἴδει συνδε- ψυύχεὼχ, δὲ ἢ ὑγραίνεως, ὃ πῦρ μένον πῦρ, τότε ἀλλοίώσις λέγεῦ 
δράώμηκε, ταῦτα δύναἢ συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἀςασιάςως ἀλλή- ᾧ πάθος “ὃ συμβαῖνον, ὅτι μὴ ἄλλη τις ὀσία ἐξ ἄλλης ἀλλ᾽ ἀλ- 
λων μετέχοντα, τὰ ᾿ ἐναντία τὴν πᾶσαν ἐνταῦθα διίφασιν ὑπο- λοία γέγονε μένον. ἢ δῆλον ὅτι ἐχ ἡὶ τυχῶσα μένον γίνεδ ὑπὸ 
μείναντα συνάγεϊ Αὶ εἰς τῦτο πάντως, ὺ μαῖμιζα τὰ γενικώτερα, τῷ τυχόντος διάθεσις, ἀλλ᾽ ἡ ἐναντία ἐκ τῆς ἐναντίας" “ὃ Κὼ πά- 

οἷον θερμότητες ψυχρότητες ξηρότητες ὑγρότητες ἡ) τὰ συνεδρεύς- 2) χχον ὑπὸ ποιῶντος παΐει, ἡ ὃ ποιῶντος χῷ' τὴν ἑαυτῷ φύσο καὶ ᾧ αὐτῷ 

ἐνταὰ τύτοις ἑκαίςη τῶν αἰσ)ήσεων ἀντιληπτά, οἷον λευκότητες με- τῷ εἶναι" ὅτω Υ̓ ποιεῖ τὰ κ᾿ φύσιν ποῶντα, ὶὶ τοιῦτον πάχει πάθος 
λανίαι ἐξύτητες βαρύτητες γλυκύτητες πυιρότητες τραχύτητες οἷον ἦν “ὃ ποιῶν, ἥτοι καθ᾽ αὐὺ ἐποίει ὁ φυσικῶς. ὃ δ᾽ ὕτως 

νλρε ὶ αἱ φ' τὰς ἐσμὲς ἀντιθέσεις, συνάγον δὲ ὁ καθ’ ποιῶν παΐθος ἐμποιεῖ ὁ ὁποία ἦν ἡ ποιότης αὐτῶ, καθ᾽ ἦν ποιεῖ, τὰ 
᾿ ἀλλὰ τῶν ἃ ἐνόντων αὐτοῖς σωμάτων, ἐν οἷς ὑφερήκασι, ὃ ποιῶν φυσικῶς εἰς ἑαυὸ μεταβάλλειν βλῷ ὃ πάσχον" μετα-. 

ταῦτα δέ ἐςι τὰ πρῶτα φειχᾶα ̓πῦρ ἀὴρ ὕδωρ γῇ, ἐξ ὧν τὰ 25 βαλλεῦ δὲ “ὃ ἐναντίον εἰς “ὃ ἐναντίον ἡ καὶ ἐν τῷ ᾧ ψυχομένψῳ θερ- 
ἄλλα συνέςη τά τε ζῶα καὶ ὺ τὰ φυτά. ἀλλ᾽ ὅταν ὦ ἐναρμονίν κα ὺ μότης εἰς τ᾽ ἐν τῷ ψύχοντι ψυχρότητα. ἀλλ᾽ ὅταν ὡς εἶπον 
συμμέτρυ τινὸς ἀπὸ τῶν ἐρανίων τύχη συναγωγῆς, πρὸς τόδε τι ἢ ἀλλοίωσις ἦ ἦ “ὁ γιόμενον, ἀτελῶς ταῦτα γίνε, ᾧ ψύχεῦ ἃ ἃ. 

τόδε τῶν συνθέτων εἰδῶν ἐπιτηδεύτητα ἐ ἐχύσης, ἐλλάμπει τότε “δ πρότερον ὑπάρχον θερμόν, ἐχ ὅτως δὲ ις τελείως τυχὸν μετα- 
εἶδος ἐκεῖνο, ἡ αὐτό τε συνέχει τὺ τῶν ἐναντίων συνδρομὴν ἢ ὑπ᾿ βαλεῖν εἰς τὴν τὸ ψύχοντος φύσιν, ὅπερ ἐπὶ τῶν φθειρομένων ἣ ἣ 

αὐτῆς ἐκεῖνο συνέχεϑ ὅταν δὲ τὰ ἐναντία διὰ “ὃ φυσιχὸν δύσμι- 30 γινομένων συμβαίνει. πάντως δὲ “ὃ ἐναντίον δρᾷ κα ᾧ ἐκεῖνο φθείρει, 
κτον, οἷον πῦρ ἢ ὕδωρ, ἐπιμένη μαχόμενα χῷ' τὰς ἐναντίας ποιά. μεταβάλλειν εἰς ἑαυὸ βυλόμενον ἃ πανχον" εἰ ω ὸ πῦρ ὃν ἀέρα 
τητας, τότε ἀνάγκη ποτὲ ὃ ἵτερον ἐπροιρατῶν ἐκ τῆς τῦ ἀντυκει- μεταβάλλει εἰς ἑανὸ καὶ ὺ ἐκφλογοῖ, ἀλλ᾽ ὦ τῇ θερμότητι ξηρὸν 
μέν μειύσεως συναύξεως." ἡ φθίνεῦ ἃ τότε “ἃ σύνθετον εἶδος ποιεῖ καθ᾽ αὐὸ ἀλλὰ τὴ ξηρότητι, ὴ θερμότης ψῷ κῷ συμβεβη- 
ἐκεῖνο “ὃ τῇ τοιᾷδε συμμετρίᾳ τῶν ςοιχείων πεφυκὸς ἐπιγίνενχ, κὸς τῇ ξηρότητι συνεργεῖ. ὥςε πε λενω μὴ ἂν ὅτως. τὰ φυ-᾿ 
οἷον “ὃ τῷ βοὸς ἢ ἢ τὸ ἵππυ, ἄλλυ δὲ μὴν συμμετρίας τοῖς ςοι- 35 σικῶς δρῶντα τῶν ὑπὸ σελήνην ἑαυτὰ ἘρΑΒΕΝ ΟΜΝ εὐ ταῦτα 

χείοις ἐγγενομένυ κ᾿ τὴν πλεονεξίαν ᾧ μειονεξίαν τῶν ςοιχείων, βυλόμενα δρᾷ" τὰ διὰ “ὃ πολλαπλασιάζειν ἑαυτὰ δρῶντα μετα- 
ᾧ ἄλλης ἐπιτηδειότητος, μέλιτται ' ἀπὸ βοὸς σφῆκες δ᾽ ἀφ᾽ βάλλει τὰ πάνχοντα εἰς ἑαυτά" μεταβάλλοντα εἰς ἑαυτὰ τὰ πά- 
ἵππων γίνονδ, ἡ σκώληχες ὠπὸ διαφόρων ζῴων ᾧ φυτῶν διάφοροι. αζοντα τὰ ἐν τοῖς πάχυσι μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν ἑαυτοῖς φθεί- 
ἕςι δ᾽ ὅτε πολλῆς τινὸς πλεονεξίας τῶν ςοιχείων ἐν τοῖς συνθέτοις ρυσι" τὰ γ) δυνάμενα συνυπάρχειν ἐν τῷ κοινῷ ὑποκειμένῳ ὁ ’ 
γινομένης, ἢ καμόντα λοιπὸν ᾧ γηράσαντα ἀνεπιτήδεια γίνε πρὸς (0 φθείρει ἄλληλα. φθαρέντων ἦν τῶν ἐν τῷ πάνχοντι ἐναντίων ὑπὸ 
συνθέτω εἴδυς ὑποδοχήν, ἢ διαλυθώντα τότε εἰς τὸς ἱαυτῶν ὁλό- τῶν ἐν τῷ ποιῶντι ἐναντίων, “ὃ ὑποκείμενον προσλαβὸν τὰς τῷ 
τητας χωρεῖ, ἢ ἐκνεααέντα ἐκεῖ αὶ ἀνηβήσαντα τότε παλιν ἔρχε ποιῶντος ποιότητας ἢ ποσότητας ἀνθ᾽ ὧν πρότερον ἔσχεν ἐναντίων 
πρὸς σύνθεσιν. δηλοῖ δὲ μάλιςα “ὁ ὕδωρ ταῦτα, τότε πρὸς γψε- αὐταῖς, μεταβαλεῖ εἰς τὴν τῇ ποιῶντος φύσιν, ἢ γίνε πρότε- 
σιν ἡ τροφὴν ἐπιτήδειον ὄν, ὅταν καθαρὸν γένη ᾧ τῆς ἑαυτῶ ρον ὃν ὕδωρ ὑπὸ τῇ πυρὸς πῦρ διὰ μέσω ἀέρος, τῆς θερμότητος 
ὁλότητος ἀπομερίζη, ὡς ἀπὸ πηγῶν ὁρῶ. ᾧ δηλονότι ᾧ ἡ γέ- 46 πρῶτον ὡς δραςικωτέρας τὴν ψῦξιν ἐκβαλλύσης ἀπὸ τῦ ὕδατος, 
νεσις ἐνταῦθα ἡ καὶ φθορὰ μεταβολή τίς ἐςιν ὑπό τε τῷ ἐναντίν εἶτα ἢ τῆς Ἐηρότητος τὴν ὑγρότητα. ᾧ μεγέθη δὲ ᾧ χήματα, 
γοομένη ᾧ ἐκ τῆς ἐναντίας ἕξεως εἰς τὴν ἐναντίαν μεθιςα μένη" ὅσα μὲὴ δύναἢ συνυπάρχειν, ἀμείβεῆ εἰς τὰ ἐναντία" ἡ ὅτως ἡ 

ἐπὶ Κὶ τῶν ςοιχείων, τῷ ὕδατος, εἰ τύχη ὑπὸ τῶ πυρὸς εἰς τὴν σωματικὴ διάςασις τῦ ὕδατος, ἣ εἴ τι ἄλλο ἐςὶν ἐν αὐτῷ ὑλικω- 

Νπὰ 
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τερον, τὰς ἐναντίας ὧν εἶχε ποιότητας εἰσδεξαίμενον εἰς πῦρ με- ὅν ᾧ ὅταν ἀπὸ θερμῶ γίνη ψυχρόν, ἀπὸ τῷ μὴ ψυχρῦ πεφνι- 
τέβαλεν ἀπὸ ὕδατος, μενέντων τῶν πρὸς “ὃ πῦρ κοινῶν, ἅπερ ἢ τος δὲ γίνεως ψυχρῶ Ὑίνε, αὶ διὰ τῦτο ἐκ ϑερμῦ (ἡ ἢ ὡδὶ 
συνυπάρχειν ἠδύνατο ἑκατέραις ποιότησιν, εἴτε ἡ σωματυκὴ φύσις πέφυκε μεταβέλλε ὑπὸ τῷ ψυχρῦ" συνυπάρχειν ἢὃ αὐτῷ 
ἐςὶν αὕτη μετά τινων ἐνίοτε καρῦν; εἶτε ἡ πρώτη ὕλη" μεταβο- να)" εἰ ὄν ὃ Κι ἐκ τῦ ἐναντίν εἶδος Ὑίνεκα, ὲ ἐολυβδατὶ ἡ πᾶσα 

λῆς 75 γινομένης ἀνάγκη τὶ [ἃ ἕναι περὶ ὅ τι γε κα ἡ μεταβολαί, 5 ὑπάρχει τὰς ἡδιρ νὴ (ὦ ὃ δὴ πρώτως ὺ ταῖς ἀσίαις" καὶ ὃ ἴςι 
τῶτο δέ ἐ “ ὃ κυρίως μεταβαλλόμενον φ τὰς ποιότητας. ᾧ ὦ τι τῇ ὑσίᾳ ἐναντίον, “ὁ δὲ ἐκ τῦ μὴ τοιύτυ πεφυκέτος δὲ πᾶσο 
μόνον ἐπὶ τῆς γενέσεως ὅτως Νὰ τῶτο ὺ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ὑπάρχει ᾧ τοῖς ἐξ ἐναντίων εἰδῶν μεταβάλλωσων, εἰκότως κονῶς 

ἐπέρων ὑπὸ τῶν ἑτέρων ποιοτήτων, ἀλλὰ ἡ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως ᾧ τῆς γενέσεως ἀρχὰς εἶδος ἢ; ςέρησιν κα Ω δύ ὑποκείμενον εἶπεν δ᾿ ἊΣ 
μειώσεως τῆς φυσικῆς" ὃ γὃ αὐξόμενον φυσικῶς, ἐἷν ὃ τρε- φοτέλης. ἐναντίον δὲ καλεῖ “ἡ εἶδος ᾧὶ τὴν σέρησιν αὶ μὴ 
φόμενον, μεταβαλὸν τῆς ἌΡΦΊ: τὰς ἐναντίας πρὸς ἑαυὸ διαθέ- 10 τῦ ἐναντίων σημαινόμενον (εἴδη γάρ ἐ ἐςιν ἄμφω τὰ ἐναντία), ἀλλὰ 

σεις ἢ ἐξομοιῶσαν αὐτὴν ὕτως ἑαυτῷ προσῷύει καὶ Ἂ αὔξεϑ" ὶ κἄν κχὶ τὸν ἀντίθεσιν " ἀντίκεῷ δὺ αὶ ταῦτα ἀλλήλοις. μεμνῆνχ δὲ 
ἔχει τι θρεπτικὸν καὶ ἡ αὐξητικὴ ΕΥΛΡΩΝ ἀλλὰ Ψ τὰς φυσικὰς χρὴ ὅτι κἂν πρώτη ἡ σία μὴ ἐξ ἐναντίν υἱῷ κυρίως, μηδὲ ἐς 
μεταβιλὰς ὅτως ἐπιτελεῖ. ἀλλὰ ἡὶ τὰ κτ' τόπον »επήμενα μ- ὁ ὑνάγτίν φθείρηῦ, διὰ ὃ μὴ εἶναι ἐσίαν ἀσίᾳ ἐναντίαν, ὠλὰ 
αν τόπον τῷ κινυμένυ μένοντος, ὥςε πᾶσα ἡ ὑπὸ σελήνην πρῶτον ἥ ἐκ τῆς οἰκείας φερήσεως, ἔπειτα διὰ τε: τῶν ἐναντίων 

Ἰβοπὶ μεταβιλή ἐςι μνεντὰς κατά τι τῷ μέταρδλλομέῃι. διὸ 15 γενέσεις κα ὶὶ αὕτη ὁ Ὑίνενχ, ἢ ἔχει, ᾧ αὖ ὖ πάλιν διὰ ταὶς τῶν ἐναντίον 
ἐκ ἐκ τῶ μὴ ὄντος ἀλλ᾽ ἐξ ὄντος γίνε τὰ κτ' χρόνον γινόμενα" εἰς “ἃ ἐναντίον φθορὰς “ὃ φθείρεθζ " ὅτε ᾿ αἱ ἐν τῷ ὃ σπέρματι 

ὥσπερ ὃ τὸ χρένα, καθ᾽ ὃν ταῦτα γίνεῦ, προὐπάρχει τις ἄλλος καταμηνίῳ ποιότητες καὶ ᾧ ποσότητες, εἰς ὡς πεφύκασιν, ἐναντίας 
χρόνος, μεθ᾿ ὃν ὅτός ἐςιν, ὕτως ᾧ τῶ γινομένυ προὔπάρχει τι ἑαυταῖς ὅσας τὰς τὸ ἀνθρώπυ μεταβάλλωσι, τότε εἶδος τὸ ἐν 
ἄλλο, μεϑ᾽ ὃ αὶ ἐξ ὃ γέγονε “ὃ γινόμενον. εἰκότως ἦν ἡ ̓Αριςο- θρωώπυ παραγίνε. ᾧ παλιν ὅταν πλεονεκτησάντων τινῶν ςαχείω 
τέλης τὴν μεταβολὴν ὡς γένος ἔθετο πάσης τῆς ὑπὸ σελήνη τρο-  ᾧ τῶν ἐναντίων ἡσσηθέντων εἰς ἀναρμοςίαν ὑπεναχθὴ “ὁ ὑπικέ- 

. πῆς ἐν τοῖς φυσικῶς, εἰκότως ὃὲ καὶ ὺ ἀ ἀϊδιός ἐςιν αὕτη ἡ μετα," μινὸν, τότε φθείρεδ, ἄλλως δὲ ὅ. ἀλλ᾽ ἴδωμεν χτ' ποῖον ἢ τὸ 
βολή, [ μόρον ὅτι ὑπὸ ἀϊδίυ τῆς ἐν τῷ ἐρανῷ μεταβολῆς τὺς κ' γεννητῶ σημαινόμενον ὁ ̓ Αριςοτέλης ἀποφάσκει τῷ ἀρανῦ ὁ γε 
τὴ τόεβονν κίνησιν ἡ τὸς διαφόρυς αηματισμοὶς ὑφίςαϑ, ἀλλ᾽ νητόν, ὠγέννητον αὐὸν ὠποδεῖξαι σπυδέίζων, ῷ ποῖον δὲ ὁ πώ: 

ὅτι καὶ ἡ ἄλλυν φθορὰ ἄλλυ βαντως ἐςὶ γένεσις. εἰκότως δὲ τὰ των ἐν κόσμον γενητόν φησιν. ἡ αὶ ἕ ἄν ̓ Αριςοτέλης ὅν ὅτι σον 

ἐνταῦθα ἁπλᾶ σώματα ταῖς αὶ ὁλότησιν ἀΐδια, κ' μέρη δὲ τὴν 25 καλεῖ ταύτην μόνην τὴν ἀπὸ τῷ μὴ εἶναι εἰς “ὃ εἶναι εαΡ' χρύνν 

γένεσιν ὙΜΗΡΕΣ ὶ τὴν φθοράν" εἰ ἰδὺ αὶ ἡ τῶν συνεςώτων μετα μεταβολήν, ἣν πάντως φθορὰ διαδέχε, δῆλον ἣ ἐξ ὧν ἐκ ἀγέ 
βολὴ ΩΣ ταῦτα γίνε πρώτιως, ὼ διαλυόμενα φέρεϊ εἰς τὺς νον μόνον ἀλλὰ καὶ ᾿ ἄφθαρτον ἀποδείξει “ὃν ὀἐρανόν, ἔτι δὲ μᾶλν 
οἰκείυς τόπυς φυσικῶς ὼ τὰς ἰδίας ὁλότητας, μέυσι δὲ ἐκεῖναι λον ὅταν ἀποδείξη ὅ ὅτι ὃ Ὑνόμενον φθείρεῇ καὶ ἢ “ὃ ἀνάπαλιν. ἣΜΨ 

μέρη... ἑαυτῶν πέμπυσαι κα αὶ πάλιν μιιρὰ δεχόμεναι, ᾧ τῦτο “) ὅτι γέεσω κα ᾧ φθορὰν ταύτας λάμβανει τὰς ἐν μέρει χρό Ὑ 
ἀεὶ διὰ τὴν ἀϊδιότητα τῆς μέτα ξολης: εἰκότως δὲ μεταβολῆς ὃ νομένας ὴ ΝΣ ὑπὸ σελήνην ὑπαρχόσας" διόπερ ἄλλαν τινὰ τον 

ὕσης τῆς ἐξ ἐναντίας ἕξεως εἰς τὴν ἐναντίαν, ὑπὸ τῷ ἐναντίν αὐτὴ ὑσίαν παρὼ τὰ ὑπὸ σελήνην τὴν τῷ ὀρανῦ πρώτην τύτων τὴ ἢ φύ' 
αἰτίν μεταβαλλεῖ. διέπερ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσεεῆς ἐδνὴ σει ἢ τελειοτέραν" ὥσπερ δ) βάρος κα ἢ κυφότητα καὶ ὺ τὴν ἐπ᾿ εὐθέας 
σεως ὁ ̓ ΑΝοὐτελῃὰ τὰς ἀρχὰς τῶν ἐν Ὑενέσει κα Ὦ φθορᾷ φυσικῶν κίνησιν ἰδίς τῶν ὑπὸ σελήνην ὄντα ἀποφάίσκει αὐτῆς, ὅτως νὴ 

ζητῶν τὰ ἐναντία φησὶ καὶ ὃ ὰ τύτοις ὑποκείμενον. ἡ δηλονότι τὰ  γενηὸν αὐτῶν ᾧ φθαρτόν. ἢ τῦτο Κα Αὶ ἀναμφίλεκτον ὅἶμαι ἡ ὺ 

χ᾽ ποιότητα γινόμενα ἢ φθειρόμενα ἐναντίας ἔχοντα πον εξ ἃ τὸ μεταβολήν τινα, τὴν γένεσιν ἴχω καὶ ΕΓ τὸν φθορέν, υς ἀλλν 

ἐξ ἐκείνων μεταβάλλει, “ὁ δὲ κατ᾽ ἐσίαν μεταβάλλον, οἷον “δ μετ᾽ ἄλλυ γινομένωα ἢ φθειρομένι, ὸ τῦ πρὸς τὺς λέγιτας ὙΣ 
πῦρ καθὸ πῦρ ἢ ἄνθρωπος καθὸ ἄνθρωπος, αὐτὰ Κ' μεταβάλλει νηὸν αὶ ᾿ ἄφθαρτον δὲ ὃν κόσμον πὐμένον ἡ δεικνύναι ὅτι ὃ γος 

»κ᾿ τὴν τῶν ποιοτήτων εἰς ἄλληλα μεταβολήν, καθὸ δὲ πῦρ ἢ μενον πάντως ἢ φθείρε. ἡ δὲν καινὸν ὁ τὰ πᾶσι πρόδηλα βυ- 
. καθὸ ἄνθρωπος ἐσίαι εἰσί, τῇ δὲ ἐσίᾳ ἐκ ἔςιν ἐνάντιον εἶδος. ἐκ λόμενον ἀεὶ λαμβάνειν “ὃν ̓Αραοτέλην, τῦτο λέγειν, Ὑπὸ ἷ 

τίνος ἦν ὡς ἄνθρωπος ἡἱνεῆ; ἐκ τὸ μὴ δη νπὺ πθβυσοτος δὲ 40 πάσης Ὑϑσιως μετέχον ἢ ἐναργῶς ἐ ὁρώμενον ἐν μέρει χρόν Ἵ 

γενέωςᾳ ἀνθρώπο" τοῦτον δὲ ὃ σπέρμα αὶ ὃ καταμήνιον, μὴ ὃν νόμενόν τι κ φθερόμενον. ὁ δέ γε Πλάτων οἶδε Αὶ αὶ ταύτην 
ἄνθρωπος Ἀξθυλς: δέ" ὅτε δ ὧν ἄνθρωπος γένοιτο ἂν ἄνθρωπος γένεσιν τὴν τῶν ὑπὸ σελήνην τὴν ἀντοκειμένην τὴ φθορᾷ, ἐν τῷ 

(ἃ ὃ ὃν ὁ γίνεῦ) ὅτε μὴ ὧν μηδὲ πεφυκὼς. γένοιτ᾽ ἂν ἄνθρωπος. δεκάτῳ τῶν Νόμων φ. 894) γράφων ὅτως “αὐτῷ δὴ πώτων 
κοινῶς ὅν ςέρησιν ἔθος καλεῖν τῦτο, ὡς “ὁ νεογενὲς σκυλάκιον γώεσις, ἦκα ἂν τί παθος ἧἦ; δῆλον ὡς ὁπόταν ἀρχὴ λαβῦσα 
ἐςερῆοχ, λέγεῦ ἐφθαλμῶν, ὅ ὅτι ταν ἔχειν" “ἃ μέντοι τελείως 45 αὔξην εἰς τὺ δευτέραν ἔλθη μετάβασιν, ἡ ὠπὸ ταύτης ἐς τὺ 

ἐκτυφλωθὲν κατ ᾿ἄλλοην ςἐρησιν τ᾽ μὴ ἐνακαίμπτυσαν ἐςερῆς πλησίον, ἢ μέχρι τλον ἐλθῶσα αἴϑιησιν χῇ τοῖς αἰολανομένιρ, 
λέγε ὀφθαλμῶ" ἡ γ5 γενεσιωργὸς ςέρησις, ἀφ᾽ ἧς εἰς “ὃ εἶδος μεταβαῖνον ἔ: ὅτω ἡ μετακινύμενον γίνε; ἅὦπαν᾽" ἴςι δὲ ὄντως δ, 
μεταβάλλει τὰ λεγόμενα γίνεον,, ἀνακάμπτει εἰς “ὃ εἶδος. ἐπεὶ ὁπόταν μένη" μεταβαλὸν δὲ εἰς ἄλλην ἕξιν διέφθαρἢ παντελιῦς" 
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εἷδε δὲ ἢ τὴν ἑτέραν, καθ᾽ » ̓ εἰς διάςασιν σωματικὸν ὑπελθὸν χρόνν τινὸς ὁ ὑρανὸς ἤρξατο γίνεθ!ς " προῦπῆρχε ἢ) αὐτῦ χρίνος, 
ὦ δυνάμενον ἔτι ἑαυὺ παράγειν, ἀλλ᾽ ἐξ ἄλλε τινὸς αἰτίων μένως ἢ τὸ ἐνεςῶτος ἐκείνω, καθ᾽ ὃν ἐγένετο ὁ κόσμος, πάντως ἦν 
ὑφις μενον γενηὸν λέγει πρὸς “ὃ ὄντως ὃν ἀντιδιηρημένον ὡς πρὶ προηγόμενός τις παρεληλυθώς. ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐν μέρει χρόνν φθεί- 
αἴτιον ἑαυτῶ προσεχές" ἀνώγκη 5 ὃ γινόμενον ἢ “ὃ τὴν ὑπόξασιν ρεὸχ, δυνατόν" πάλιν γδ μετ ᾿ ἐκεῖνον “ἐν ἐνεςῶτα καθ᾽ ὃν φθείρεῦ 
ἑτέρωθεν ἔχον ἀπὸ τῆς τῷ ὄντος καθυκοςάτυ ὑφίςαςχ, ἢ ἐπ᾿ 5 ἔςι τις μέλλων. εἰ δὲ ἐ ἐπήγαγεν “να ἅμα γεννηθότα ἅμα λυ- 
ἄπειρον ἰέναι, γενηὸν ἀντιθέντας πρὸ γενητῶ. τῦτο δὴ “ὁ γενηὴν θῶσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γῴη." δι᾽ αὐτῦ τύτυ “ὃ ἄλυτον 

μτ' τῶτο ἐρισάμενος ἐν Τιμαίῳ, φ. 37 ε 44.) κατ᾽ αὐὸ γινηὲν ἐνεδείξατο" εἰ 5 ἀνώγκη τῷ χρόνῳ συλλυύεῶχ, ὃν κόσμον (ε 
εἶναι “ὃν κόσμον φησίν. καὶ ὁ αὶ ἀμφοῖν ὁρισμὸς ἀπὸ τῶν γνωςι- δϑίπιρ!. ἢ, 21 ὁ πιεὰ. -- 24 εχῖν.). 
κῶν ἐν ἡ ἡμῖν ὀαμοὺν γενόμενος ὧδέ πως ἔχει “τί ὃ ὃν ἀεί, γέ: ἀπὸ Φιλοπόνν. ὦ ̓ Αριςοτέλης, εἰ ὧν αἱ κινήσεις διάφοροι, διά- 
νεσιν δὲ ἐκ ἔχον, ἢ τί ὃ Ὑιόμενεν μώ, ὃν δὲ ἐδέποτε; ὰ αὶ δὴ ὁ ᾧοροι ἢ αἱ φύσεις, ὡς αὐὴς φής, θέλων ἀποδεῖξαι τὺ ἐσίαν 
νοήσει μὲ λόγυ περιληγτὴν ἀεὲὶ κῷ' τὰ αὐτὰ ᾧ ὡσαύτως ὃν διατε- τῦ ὑμωῦ ἄλλην παρὰ τὴν τῶν δ' φοιχείων, λοιπόν, ὧν αἱ κινή- 
λέ, ὁ δ᾽ αὖ δόξη μετ᾽ αἰϑήσεως ἀλόγυ δοξαςόν, γιγνόμενόν τε ὺ σεις αἱ αὐταί, ἢ φύσεις αἱ αὐταί. ἡ μὴν ὁ ὁρῶμεν τὴ τῆς 
ἀπολλύμενον, ἔντως δὲ ὀδέποτε ὅν κῷ' δὴ τῶτο ὃ γενηὸν ᾧ ὃν γῆς κίνησιν ἐπὶ τὰ κάτω καὶ ὺ τὴν τὸ ὕδατος ὁμοίως" ὥςε μία, 

κόσμον ὑπὸ τῦ ὄντως ὄντος ΕΟ ΛΕ θεῖ προσεχῶς γεννηὸν εἶναί φύσις ἀμφοῖν. ἢ ὁ ἀὴρ ᾧ “ὃ πῦρ ἀνωφερὴ μέν, ἵτερα δὲ τὴν 
φησι γράφων ὅτως ὁ Πλάτων περὶ τὸ κόσμι “πότερον ἦν ἀεὶ ις φύσιν ἐςίν, ὥςε ὁ Πλάτων ἐκ τῷ ἄνθυς τῶν ςοιχείων δοξαί- 
γενέσεως ἀρχὴν ἔχων ὀδεμίαν, ἢ γέγονεν; ὁρατὸς ἡ) ἁπτός τέ ἐςξι ζων “ὃν ἐρανὸν γεγονέναι κρεῖττόν συ ἀποφαίνει, αἱ ἐράνιαι 
ὺ σῶμα ἔχων." ἃ δὲ τοιῶτον πᾶν Ὑνόμενον ὃ γενηὸν ἐφάνη" σφαῖραι πλεῖον μετέχυσι τῆς ἀερώδυς φύσεως ἣ τῆς πυρυύδυς, 
ΓΖ. αὐθυπόφατον μερὶς εἶναι χρὴ ᾧ ὅλον ὅλῳ αὐτῷ συνε- οἱ δὲ ἀςέρες ἀνάπαλιν, εἰ ὸ μὴ τῷ “Σταγειρίτῃ δοκεῖ, οἱ 

πο λθκα ὺ διὰ τῦτο μὴ ὃν αὐθυπόςατον ὑφ᾽ ἑτόω αὐ ως δὲ παλαιοὶ ἀμφέβαλον ὺ ὁποῖαί εἰσι τιμιυίτεραι, αἱ ὀράνιαι 
ἔχει “ὃ εἶναι, ᾧ διὰ τῦτο γεννηὸὲν λέγεϑ. ἐπειδὴ δέ τινες “ὃ ἐν Ὦ σφαῖραι ὡς λεπτότεραι, ἢ ἢ οἱ ἐν αὐταῖς ἀξέρες ὦ ὡς λαμπρότερα. 
δρισμῷ τῷ γενητῦ ἀπολλύμενον ἀταλαιπωρως ἀκύσαντες φθορὼν ταύτην δὲ τὴν ἀμφιβιλίαν ἐπελύσατο ὁ ̓ Αριξοτέλης ἐν τὴ περὶ 
τὸ κόσμυ αὶ τὸ ἐρανῶ δηλονότι καταγινώσκειν “ὃν Πλάτωνα νομί- Οὐμὼν πραγματείᾳ λέγων; εἴτε “ὃ φερόμενον κρεῖττον τῷ φέρον- 
ζυσιν, ἀναγκαῖον εἰπεῖν τί ποτε τῦτο “ἃ ἀπολλύμενον σημαίνει. τὸς ὡς τύτυ ἕνεκα γινομένυ, φέρωσι δὲ αἱ σφαῖραι τὸς ἀςέρας, 
εὐθὺς τὶ ὄν τῷ γνομέῳ ᾧ ἀπολλυμένῳ προςεϑθὲν “ἃ “ὄντως δὲ οἱ δὲ ἃςέρες φέρον, δῆλον ὡς τῶν σφαιρῶν ὅτοι τιμιώτεροι. 

"ϑσσ ὄν" ἐναργῶς οἶμαι τοῖς μὴ προειλημμένοις ἐνδείκνυἢ ὅτι 25 περὶ τόπυ. ὁ δὲ τόπος πέρας ἐςὶ τῷ περιέχοντος καθὸ πέ- 

τῷ αὶ ποτέ ἐξήρηἢ ἀΐδιον ὑπάρχον. “ὁ γ) ὀδέποτε ἐπὶ τῶν ἀϊδίων ριέχει “ὃ περιεχόμενον" οἷον εἰμὶ ἐγὼ ἐν τῷ ἀέρι" “ὃ ὄν πέρας τῷ 
λόγεῦ κυρίως" ἀεὶ δὲ ὑφεςὸς διὰ “ὃ προσεχῶς ὑπὸ τῷ ὄντως ὄντος ἀέρος “ὃ προσεχές μοι ἢ περιέχον με, τῶτό ἐςι τόπος" ᾧ “ὃ με- 
ᾧ τὸ ἀκινήτυ παρῆχθαι, διὰ τῶτο πάλιν “ὁ μὴ αὐθυπόςξατον ἢ ὃ ταξὺ τῦ ὕδατος ἡ τῆς κοίλης ἐπιφανείας τῷ ὠγγείω ἐςὶ τόπος, ἐκ 
μὲὴ ὄντως ὄν, μηδὲ ὅλον ἅμα ᾧ πᾶν εἶναι ὅπερ ἐςί, ἡ μεταβολὴν αὐ ἃ ἀγγεῖον. ἐπὶ γδ τὸ τόπυ ταῦτα ἀναγκαῖον συνδραμεῖν, τό τε 
ἔχει τινὰ ἄλλοτε ἄλλα δεχόμενον, διὰ “ὃ ποιῶν προσεχῶς αἴτιον, 30 περιέχειν ἐκεῖνο ὃ ἐςὶ τόπος, ὺ ὲ μηδὲν τὸ πράγματος εἶναι, ἢ ὃ 

ἀκίνητον ὑπάρχον, ὃ διὰ τὴν ἑχυτῦ ἐπιτηδειότητα προσεχῶς ἀπὸ μὴ ἀπολείπενχ, αὐτῇ, ὁ “ὁ μήτε μείζονα εἶναι μήτε ἐλάττονα τῦ 
ἕντως ἢ ὄντος ὑποφάντος. ᾧ ὅτι τὴν μεταβολὴν ὀχ ὡς ἐν μέρει περιεχομένυ πράγματος, καὶ ἡ “ὁ χωριςὸν αὐὸν εἶναι. ἡ τὸς Καὶ λοιπὸς 
χρόνυ Ὑνομένῳ ἃ ὼ φθειρομένῳ »εμίζει προσήκειν ὃ Πλάτων, ἀλλὰ τῶν σωμάτων τόπυς μερροὺς λέγυσι, ὃν δὲ τῆς κοίλης τὸ ὀρανῦ 
διὰ τὴν σωματικὴν φύσιν, δι᾽ ἣν ἅμα πᾶσαν ὑκ ἔχει τὴν ἑαυτὸ ἐπιφανείας καθόλι. μὴ πάντα ἃ τὰ φείματα ἐν τόπῳ ἐςί, πλὴν 
μακαράτητα, ὥσπερ “ἃ ὄντως ὄν, ἐκ τῶν ἐν τῷ Πολιτικῷ 35 τῆς ἀνάφρυ σφαίρας ἧς ὃ περιέχον αὐτὴν ἐκ ἐν τόπῳ, διὰ ὃ ὑπ᾽ 
(ρ. 269) γεγραμμένων οἶμαι καταμαθεῖν ῥείδιον. ἔχει δὲ δ ὡς ἀλλήλων περιέχει, ἡ δὲ ὁλότης ὅ. ὁ δὲ ̓ Αλεξανδρεὺς Στέφανος 
εὡς μνημονεύω, “ὃν δὲ ἐρανὸν ἢ κόσμον ἐπωνομαίκαμεν, πολλῶν ἐξηγώμενος τὴν περὶ Οὐρανῷ πραγματείαν περὶ τύτυ ἐπαπορεϊ 
Κἰ ᾧ μακαρίων ὑπὸ τῷ γεννήσαντος μετέχεν, ἀτὰρ κεκοινώνηριέ λέγων, εἰ ὑποθώμεθαί τινα ἀνελθόντα ἄχρι τὸ ἀκροτάτυ μέρυς τὰ 
γε ᾧ σώματος" ὅθεν μεταβολῆς ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπα- ἐρανῶ ἢ τὴν χέρα ἐπιχειρῶντα ἐκβαλεῖν ἐπὶ τὰ ἔξω τῷ ὀρανῶ, 
σιν ἀδύνατον ἦν." καίτοι εἴπερ ἐφθείρετο, εἰ β ἐἰς ἄλλον κόσμον, 10 ἀρά γε ὠθῶσν αὶ χεὶρ ἐξελεύσεῷ ἄνωθεν ἣ κωλυδίσεῦ ἐξελθᾶν; 
εἶχεν ἂν χώραν “ὃ τῆς μεταβολῆς ὄνομα, εἰ δὲ εἰς “ὃ μὴ ὄν, ἐκ εἰ ἃ ὅν ὅτι ἐξελεύσεδ, ἔξαι ἐκεῖσε τόπος δεχτικὸς σώματος καί 

ἂν μεταβαλεῖν ἐλέγετο" μεταβάλλει γδ “ὁ μεταβαῖνον ἀπ᾽ ἄλλυ τι κενόν" εἰ δὲ μὴ ἐξελεύσεδ, ἔςαι ἐκεῖσέ τι σῶμα ἀντιτυπὸν 
εν ἄλλο. πῶς δὲ ἂν ἀμοίρῳ παντάπασιν εἶπεν, εἰ μή τι ἢ ἀμε-ς κωλύον τὴν ἔξοδον τῆς χειρός. κἀκεῖνος ὦ ἐπαπορήσας ἀδὲν ἐπε- 

τον ἦχο; ἀλλὰ ἡ ὅτι μήτε ἐν μέρει χρόνυ γεγονέναι “ὃν λύσατο. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι Καὶ σῶμα ἀντίτυπον κωλύει τὴν 

μ, μήτε ὅτω φθείρει, νομίζει ὃ Πλάτων, ἐκ τῶν ἐν Τιμαίῳ 4. χέρα ἐκεῖσε ἐξιέναι, ἀλλ᾽ αὐὸ ὃ εἶναι τὰ ἐκεῖσε σώματος ἄδεκτα, 
γεγραμμένων δῆλον, πρῶτον μὲν ὅ ὅτι “ὃν χρόνον μπ' τῷ ὑρανδ μὴ ἔχοντα φύσιν ἐπιδεντοκὴν σώματος" ὥσπερ δ τὴν ὅρασιν λέ- 
γεγονέναι σαφῶς λέγει (ρ. 88) “χρόνος δ᾽ ὧν μετ᾽ ἐρανῦ γέ- γομεν μὴ ἀκύειν ἡ τὴν ἀκοὴν μὴ ὁρᾶν, ὁ διὰ “ἡ ἐμποδίζ εὐχ, ἑκά- 
γονεν."" ἀδύνατον ὧν χρόνον εἶναι πρὸ ὑρανᾶ. ἔτι δὲ ὑκ ἂν ἀπὸ τςὴν πέρα τινὸς εἰς ὁ ἐνεργεῖν τὴν ἀλλοτρίαν ἐνέργειαν, ἀλλὰ διὰ 

Νππ2 
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ἃ μὴ ὅλως πεφυκέναι κατ᾽ ἐκείνην ἐνεργεῖν, --- ὅτως δὲ ἢ ἐπὶ τῦὸυὀ ἐκ τῶν τέσσαρων ςοιχείων “ὃ ὑράνιον σῶμα, ἀλλ᾽ ἁπλῶν, ὅτεν 
ἔξω τῷ ἐρανῶ λέγομεν μὴ φύσεις ἔχειν ὃ δέχεθᾳ σῶμα, ᾧ διὰ τῶν τεσσάρων ἀλλὰ ἕτερόν τι παρὰ ταῦτα, μήτε κυφότητε 
τῶτο μὴ δυναῦχ, σῶμα ἐκεῖσε ἐξελθεῖν. καὶ αὶ ἦν φαντασία ἐθί- μήτε βάρος ἔχον ὥσπερ ἐκεῖνα, “ὃν πρόδλεν πάντα λόγον διῆλθε, 
σασα φαντάζεχ, πᾶν σῶμα περατῦδχ, ἐφ᾽ ἕτερον, κἀκεῖνο ἐπ’ τὰ αὶ κῶφα λέγων ἐκείνων “ὃ δὲ βαρέα, ἢ εἰς δύο τὰ τέσσαρε 
ἄλλο, πείθει τὸς ἁπλιςέρυς τὰ αὐτὰ δοξαΐζειν ἢ ἐπὶ τῶν ἐπυρα- 5 συνεῖλε, τό τε κῶφον ἢ “ὁ βαρύ. ἕκαςος δὲ τῶν εἰρημένων τῇ 
νίων, ἔνθα ὁ νοηὸς διάκοσμος ὅ πως ἀπηλλαγμένος σωματικῆς διαιρέσει τῶν ᾿Αριςοτέλες φυσικῶν συγγραμμάτων, ὡς ἐἶμαι, 

παχυμερείας. ὁ δὲ νῶς ἐχ ἔπε ταύτη, ἀλλὰ τῇ τῶν πραγμά- παρακολυθῶντες “ὃν καθ᾽ ἑαυὸν σκοπὸν ὠποδίδωσι" τύτων ἢ τὸ 
των φύσει ἐπακολυθεῖ (ἢ). μέν ἐςι περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν τῶν κοινὴ πᾶσιν ὑπαρχυσῶν 

; - τοῖς φυσυιοῖς πράγμασιν, οἷον ὕλης ὦ εἴδως ᾧ κινήσεως ὴ τότα 

Δ (ἢ) . 40 ᾧ χρόνει, ᾧ περὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ἢ τῶν παρυφιξαμένων αὐτὴ 
Τὸν Θεόφραςον μαρτυρεῖ ἐ᾿Αλέξανδρος ἐν τῷ περὶ Οὐρανῦ ποιητικῶν αἰτίων, ἡ ἔτι τῶν δοκύντων ὦ ὑπάρχειν τοῖς φυσοιος 

μὴ περὶ τῷ θείν σώματος λέγοντα μόνον ἀλλὰ ἢ περὶ τῶν ἐν γε- μὴ ὑπαρχόντων δέ, ὡς περὶ κενῶ ᾧ ἀπείρω, περὶ ὧν τὰ βιβμα 
νέσει αὶ περὶ τῶν τοιίτων ἀρχῶν. περὶ κόσμι ἦν, φησὶν ὁ ̓ Αλέ- τῆς ἐπιγραφομένης Φυσικῆς ᾿Αχροάσεως διδάσκει. μ᾽ δὲ τὰς 
ξανδρος, (ἡ περὶ Οὐρανῶ πραγματεία) ᾧ περὶ τῶν ἐν αὐτῷ πότε ἀρχὼς τῶν φυσικῶν σωμάτων ἔδει λοιπὸν περὶ αὐτῶν τῶν σω- 
σωμάτων, τῷ τα ἀρανίν ἢ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων, πυρὸς 15 μάτων διδάσκειν. τῶν δὲ σωμάτων, ὡς Κ ̓Αλέξανδρος τα 

ἀέρος ὕδατος γῆς. ἐπήγαγε δὲ αὐὸν εἰς ταύτην τὴν ὑπόνοιαν ἄν͵ τὰ μέν ἐξιν ἁπλᾶ τὰ δὲ σύνθετα, ᾧ τῶν ἁπλῶν ὃ Καὶ ἀϊδωνὺ 

τά τε περὶ τὸ ὅλω ἐν τῷ πρώτῳ προβληθέντα βιβλίῳ, πότερον εἷς κυκλοφορικόν, τὰ δὲ ἐν γενέσει ᾧ εὐθύπορα. ᾧ περὶ πάντων τί: 
ὁ κόσμος ἢ πολλοί͵ ᾧὶ πότερον πεπερασμένος ἢ ἄπειρος, ᾧ ὠγένητος τῶν “ὃν ταύτης εἶναι τῆς πρωγματείας σκοπόν φησι, ᾧ περὶ τὸ 

ᾧ ἄφθαρτος ἢ ὅ, ᾧ ὃ ἐν τοῖς δύο τοῖς πρώτοις ταύτης τῆς πρα- ἐκ πάντων συγκειμένυν κόσμε. ὡς δὲ οἱ ἕτεροί φασιν, τῶν φν- 

γματείας βιβλίοις περὶ τῷ κυρίως ἐρανῦ εἰπόντα ἐν τῷ τελευταίῳ 20 σικῶν σωμάτων “ὃ μέν ἐςιν ἀΐδιον, περὶ ὅ καὶ παρῦσα πραγματέα, 
ᾧ τετάρτῳ περὶ τῶν τεσσάρων ςοιχείων ποιήσαοχ, ὃν λόγον, ὡς τὰ δὲ ἐν γενέσει ἢ φθορᾷ, περὶ ὧν μέλλων διδάσκειν κωνῦς 
ἀκόλωθον τῷ περὶ τὸ πρώτυ σώματος" διὸ ἢ τῷ τρίτα πάλιν ἀρ. πρῶτον περὶ γενέσεως ᾧ φθορᾶς ἐποιήσατο “ἂν λόγον, ἡ τότε πιὰ 
χόμενος, ὅτι περὶ σώματων ἐςὶν ἡ φυσικὴ πραγματεία διδάσκει, τῶν γενητῶν ἡ φθαρτῶν τὰ [ὦ ἐν τοῖς μετεώροις διὰ τῶν Μετει» 

ἡ συμπεραίνων τὰ προειρημένα τάδε γέγραφε (ρ. 298 6) “περὶ ρολογικῶν παραδέδωκε, τῶν δ᾽ ἐν τῇ γῇ συνθέτων τὰ μέ ἐγο 
(Α ὄν τῷ πρώτυ τῶν ςοιχείων εἴρη, ᾧ ποῖόν τι τὴν φύσιν, ᾧ ὅτι 5 ἔμψυχα τὰ δὲ ἄψυχα, ᾧ περὶ ὶ τῶν ἀψύχων τὰ περὶ Μετ» 

ἄφθαρτον ἡ ἀγένητον" λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν, δύο λές λων γεγραμμένα διδάσκει, τῶν δὲ ἐμψύχων τὰ μέν ἐςν αἰ 
γων τὰς δύο συζυγίας, τήν τε τῷ κύφυ, ἐν ᾧ πῦρ ᾧ ἀήρ, ἡ τὴν τικὰ ᾧὶ κθ' τόπον κινύμενα, ὡς τὰ ζῷα, τὰ δὲ ἀναίδϑητα καὶ κε- 
τῷ βαρέος, ἐν ᾧ ὕδωρ ἢ γῆ. ὁ δὲ θεῖος Ἰάμβλιχος “ἐν σκοπὸν τερριζωμένα, ὡς τὰ φυτά" ἡ δὴ ᾧ περὶ Φυτῶν αὐτῷ γέγρεπἢ 
περὶ τῶ ὑρανίν ᾧὶ θείν σώματος ἐν τύτοις ποιησιίμενος, περιλα- ἢ περὶ Ζῴων, ἡ τὰ κα κοινῶς, ὡς τὰ περὶ γενέσεως αὐτῶν κα 
βῶν φησὶ ᾧ τὴν περὶ κόσμι καθόλω θεωρίαν, ὡς ὧν περιεχομένην 30 περὶ μορίων διαφορᾶς ᾧ χρείας ᾧ περὶ κινήσεως ᾧ ἐνεργείας, ἔ᾽ 
ἐν αὐτῇ κατ᾽ ἐσίαν ᾧ δυλεύυσαν αὐτῇ πρὸς τὴν ἀπεργασίαν τῆς οἷς τά τε περὶ πορείας Ζιῴων ἡ περὶ Μνήμης ᾧ περὶ Ὕπνυ ὃ ΕΎΡΡ 

γενέσεως" ἀ μὴν ἀλλὰ ἡ περὶ τῶν ςοιχείων ὶ τῶν ἐν τοῖς ςοι- γόρσεως, τὰ δὲ ἰδίως καθ᾽ ἕκαςον εἶδος τῶν ζῴων ἡ περὶ Ζιῴν 
χείοις ἐνυπαρχυσῶν δυνάμεων, ἐπειδὴ ταῦτα ποίντα ἀπ᾿ ἐρανὰ ἠ Ἱςορία παραδίδωσι. τοιαύτης ὧν ὅσης τῆς διαιρέσεως δῆλω ὅτι 
ἤρτη ἢ τῶν κατ᾽ αὐὴν περιόντων. ἹΣυριανὸς δὲ ὁ μέγας ᾧ οἱ μᾷ' τὴν Φυσικὴν ᾿Ακχρόασιν ταύτην ἀναληπτέον τὴν πραγματεία! 
μετ᾽ αὐὸν ἀκολυθῦντες αὐτῷ περὶ τῦ κυρίως καλυμένν ἐρανῶ, 35 ΝᾺ πάντας τὺς ἐξηγητὰς τῶν ᾿Αριςοτέλες, ἀλλ᾽ ἢ ὡς περὶ κόσμε 

ἡ χυτέςι περὶ τῷ ἀϊδίν ἡ κυκλοφορικῦ σώματος, τὴν πραγματείαν ᾧ τῶν ἐν αὐτῷ πώτε σωμάτων τῶν ἁπλῶν, ἢ ὡς περὶ τὸ ἀϊδιίν 

εἶναι φασίν, εἰς τὴν ἐπιγραφὴν ὡς ἔοικεν ἀποβλέποντες ἢ ὑκ ἀπο- ἢ κυκλοφορικῶ σώματος. μήποτε δὲ χρὴ φάναι πρὸς ΓΟΣ 

δεχόμενοι ᾿Αλέξανδρον περὶ κόσμε αὶ τῶν ἁπλῶν τὸ κόσμυ σω- ἔἕανδρον, λέγοντα σαφῶς περί τε τῷ κόσμωι πανὸς περὶ παντεν 
μάτων λέγοντα “ὃν σκοπόν. ἢ "5) ὅσα, φασί, περὶ τῶν τεσσάρων τῶν ἁπλῶν σωμάτων “ὃν λόγον ἐν τύτοις ποιεῖοὶς, ὃν ̓ Αριςοτέλψ, 

ξοιχείων ἐνταῦθα λέγε, ὁ προηγυμένως ἀλλ᾽ εἰς τὴν περὶ τῶν 40 πρῶτον ἢ ὅτι ἕνα χρὴ “ὃν σκοπὸν εἶναι πάσης πραγματείας ἐς ὃ 
ἐρανίων θεωρίαν σωμάτων συντελεῖ" τῷ γδ δεῖξαι χάριν ὅτι ἐκ βλέποντα ἡ πρὸς ἐκεῖνο τὰ κ᾿ μέρος αὐτῆς συνυφαίνοντα, ἔπειτα 
-------- ὅτι ὦ φαίνεῦ περὶ τῷ κόσμυ διδάσκων ἐν τύτοις, ὥσπερ ὁ πλέ 

(Ὄ Παρεκβολὰς βαβάεπι μιαβδὶ οοἀὰ. ὕεη. 257 ἴ. 56-68 εἰ 263 των ἐν τῷ Τιμαίῳ τάς τὰ ἀρχὰς τῶν φυσικῶν, τὴν ὅλν τε ὴὶ ὴ 

ἴ. Ἐι0ΕΊ68, {|| φυΐάεπα οπηἰϑϑῖδ 4υδε ροϑὶ ρ. 461 8 Ἰεφυπίυγ. εἶδος ἢ τὴν κίνησιν ἢ “ὃν χρόνον, ἢὶ τὴν κοινὴν σύςασιν τὸ κέσμε 
( ) ϑιπιρὶ!οῖ! δομο α ραδϑὶπι ἃ οσά. γαι. Οιίοβοιι. 88, πια- ας τ παραδέδωκεν, καὶ ἰδίᾳ περί τα τῶν ὑρανίων καὶ περὶ τῶν ὑπὲ σελή- 

χἰπιδπ) ρᾶγίετα 6 οοὰ. Ἀερ. 1903 ἀεδοτγίρία δβυπὶ, Πρ6γ βεουμὰυβ δίδαξε, καὶ τὰ των καὶ τὼ περὶ τῶ; ΥΝ "ἢ 
οὐπὶ οοά. Βερ. 1910, τεϊχυΐ ἴγο8 ουπὶ (οἰδὶ. 4166 ςο]]αῖ͵. οοὐϊ-ὀ ἢ ἐδίδαξε, τ ᾿ Ὁ τὰ περὶ τῶν, μετεωβυνοττιο 
οε5 Οχου. (οἱ εκ Νονὶ εὲ ὕογρ. Οσμγίϑιὶ, οοάεχχυς [μαυγοηϊ. 29 μέταλλα ἡ φυτὰ αὶ ζῷα ἡὶ μέχρι τῷ ἀνθρώπυ συφάσεως Ὁ τῶν! 
Ρἷαι. Τ6 ποπηυπαααπι ἱπβρεοῖὶ δαί. μορίων αὐτῷ πρωγματεύεἢ. ἐνταῦθα δὲ ἐλάχιςα περὶ τὸ κέσμν 
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πανὸὲς εἴρη, ἡ ταῦτα ὅσα κοινὰ πρὸς ἂν ὑἐρανὸν ἣν αὐτῷ, ὅτι ἀϊ- ἀλλὰ ἡ ὃν ὠρανόν, ὅταν λέγη “περὶ Α ὃν τὸ πρώτου τῶν ςοιχείων," 
διος ὅτος ἢ πεπερασμένος τῷ μεγέθει ᾧ εἷς, ᾧ ταῦτα διὰ ὃν καθ᾽ ὅσον ἡ αὐὸς ἁπλῶν ἐςὶ σῶμα, ἐπεὶ ἐκ ἂν κυρίως λέγοιτο 
ὀρανὸν ἔχων, ὅτι ἀΐδιος ὅτος ἢ πεπερασμένος ᾧ εἷς. ἀλλ᾽ εἰ ςοιχεῖον ὁ ὠρανός, ἐδὲ συντίθεταί τι ἐξ ἀὐτῶ, ςοιχεῖον δέ ἐςιν 
βύλοιτό τις τὴν περὶ κόσμι θεωρίαν τῷ ᾿Αριςοτέλυς ὁρᾶν, ἐν πά- ἐξ ὃ πρώτυ συντέθειταί τι ᾧ εἰς ὃ ἔχατον ἀναλύεδ. ᾧ εἴ γε μὴ ἢ 
σαις αὐὸν ἅμα ταῖς φυσικαῖς ἑαυτῶ πραγματείαις “ὃν περὶ κό- 5 περὶ κόσμε “ἐν σκόπὸν εἶπεν ὁ ̓ Αλέξανδρος ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν 
σμι λόγον ἀποδεδωκέναι ῥητέον. ἀμέλει ἢ Νικόλαος ὁ Περιπα- ἁπλῶν σωμάτων, ἐκ ἂν διηνέχθην πρὸς αὐτόν (ἢ). δίπιρ!. 1. 
τητικός, εἴ τι μέμνημαι, περὶ τῷ Τιανὸς ἐπιγράψας, περὶ πάν- ἐν τῷ πρώτῳ τῶν περὶ Οὐρανῦ βιβλίων πειρὰἢ δεῖξαι ὁ 
τῶν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ᾧ εἴδη ποιεῖ “ὃν λόγον. ἀλλὰ ἡ αὐὸς ᾿Αριςοτέλης ὅτι ἁπλύςατόν ἐςι “ὃ ὠράνιον σῶμα ἡ ἑτέρας ἐσίας 

᾿Αριςοτέλης ᾧ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ταύτης τῆς πραγματείας περ παρὰ τὰ δ΄ ςοιχεῖα. εἶτα μξ' τῶτο δείκνυσιν ὅτι πεπερασμένος 
τῶν ἐν αὐτὴ λεγομένων συνηρημένως ἐκθέμενος ἡ ἐν τῷ τῶν Με- 10 ἐςὶν ὁ κόσμος διὰ πολλῶν ἀναντιρρήτων ἐπιχειρημάτων, ἔτι δὲ 
τεωρολογοιῶν προοιμίῳ ἐδετέρωθι περὶ κόσμυ φησὶν εἰρηριέναι, ἡ ὅτι εἷς ὁ κόσμος, ἢ ὅτι ὑδὲν ἔξω τῦ κόσμυ, ὁ κενὸν ὁ πλῆρες, 
δὲ ὅτως περὶ ἐρανῶ ὡς περὶ κόσμυ, κἂν ἔς: τι τῷ ἀρανὰ ἡ παρ’ καὶ σῶμα ἐκ ἀσώματον. εἶτα ἐν τῷ τέλει δείκνυσιν ὅτι “ὃ γενηὲν 

αὐτῷ σημαινόμενεν “ὁ “ἐν ὅλον κόσμον δηλῦν. παραθήσομαι δὲ τῷ φθαρτῷ ἀντίκειἢ ἡ “ὃ ἄφθαρτον τῷ ἀγενήτῳ. ταῦτα Κ' ἐν 
μετ᾽ ὀλίγον οἰκειοτέρως τὰς περὶ τύτων ῥήσεις. πρὸς δὲ τὸς ἐτές τῷ α΄ λόγῳ ... ἐν τῷ γ΄ διαλέγεῦ περὶ τῶν ςοιχείων ... . ἡ τῶν 
ρυς ἐξηγητὰς ῥητέον ὅτι αὶ δοκεῖ πάρεργος ὁ περὶ τῶν τεσσάρων 15 ἄτομα φησάντων οἱ ὶ ἄτομα σώματα δοξάζυσιν, ὡς Λεύκιππος 

ςοιχείων ἐν τύτοις λόγος ὠδὲ διὰ τὴν περὶ τῶν ὠρανίων ἁπλῶς ἢ Δημόκριτος, οἱ δὲ ἀτόμως γραμμάς, ὡς Ξενοκράτης " ὁμοιο- 

θεωρίαν παραλαμβάνεωχ,, ἀλλὰ προηγυμένως περὶ αὐτῶν διδά- μερείας δὲ ὁ ̓ Αναξαγόρας ἐδόξασε, ᾧ Πλάτων ἐπίπεδα. τῶν δὲ 
σκει" ἢ 7 ἵνα παραλείπω “ὁ ἥμισυ χεδὸν τῆς ὅλης αὐτῷ πρωγμα- πεπερασμένα εἰπόντων οἱ ' δέκα φασίν, ὡς οἱ Τηυϑαγόρειοι ἐν 
τείας “ὃν περὶ τύτων λόγον εἶναι, ἀλλὰ ἃὶ μδ' τὴν περὶ τῶν ἐρανίων ταῖς δύο αὐτῶν συςοιχίαις τῶν καλῶν ἡὶ τῶν κακῶν, οἱ δὲ ς΄, 
ὡδασκαλίαν, ἣν ἐν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις ταύτης τὴς πραγμα- 20 ὡς Ἐμπεδοκλῆς τὰ δ΄ ςοιχεῖα ᾧ τὴν φιλίαν ἡ “ὃ νεῖκος, οἱ δὲ δ΄, 
τείας παραδέδωκεν, ἀρχόμενος τῷ τρίτυ τῷ ἐπὶ τῷ πρώτυ πάλιν ὡς Ἱπποκράτης, πῦρ ἀέρα ὕδωρ γῆν, οἱ δὲ γ΄, ὡς ὁ Πλάτων 
προοιμίῳ χρὴ, τὴν συνέχειαν τῷ συγγράμματος φυλάττων ἢ θεὸν μέγα μικρόν, οἱ δὲ β΄, ὡς ὁ ἸΠαρμενίδης ἐν τοῖς κ᾽ δόξαν 
δεικνὺς ὅτι ἡ φυσικὴ πραγματεία περὶ σώματά ἐςιν, ὡς ὃν αὐὸν πῦρ ᾧ γῆν « «« ἡ λαβὼν ὅτι ἐξ ἀλλήλων (τὰ ςοιχεῖα) ζητεῖ ἄρα 
σκοπὸν ἐχόντων ἡ τῶν δύο τῶν τελευταίων βιβλίων, ᾧ ἐφεξῆς κ᾽ διάκρισιν ᾧ σύγκρισιν, ὥς φησιν ὁ Πλάτων ᾧ Δημόκριτος ἢ 
ἐπήγαγε τάδε (ρ. 298 ὁ 6). “περὶ ' ὧν τὸ πρώτυ τῶν ςοιχείων 25 Ἐπενοκράτης, ἀλλ᾽ ὁ ' ἀτόμων σωμάτων, ὁ δὲ γραμμῶν, ὁ δὲ 
εἴρη, ὶ ποῖόν τι τὴν φύσιν, ἡ ὅτι ἄφθαρτον ᾧ ὠγένητον" λοιπὸν ἐπιπέδων, ἢ κ᾿ μῖξιν ᾧ ἔκοιρισν, ὡς ὁ ̓ Αναξαγόρας φησὶ ᾧ 
δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν," δύο λέγων τήν τε τὸ κύφυ συςοιχίανν Ἐμπεδοκλῆς . «. ὁ σκοπὸς τῷ ᾿Αριςοτέλει διαλαβεῖν περὶ τῶν 
ἢ τὴν τὸ βαρέος. ἐν δὲ τῷ τῶν Μετεώρων προοιμίῳ τάδε γέ ἁπλῶν σωμάτων, ὧν πρώτιςον ὁ ὠρανός ἐςι, τῶν ἑαυτῇ ἀγαθῶν 
γραφε “περὶ ἃ ἦν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως ἢ περὶ πά- τῷ ὅλῳ κόσμῳ μεταδιδύς. ἔλαχε δὲ τὴν ἐπιγραφὴν ὁ βιβλίον᾽ 
σης φυσικῆς κινήσεως, ἔτι δὲ περὶ τῶν κ΄ τὴν ἄνω φορὰν διακε- 30 ἀπὸ τῷ κυριωτέρα ᾧ ὃ τὰ λαιπὰ ἐξήρτηῦ. οοά. (οἰεὶ. 166. 
κοσμημένων ἄςρων ᾧ περὶ τῶν ςοιχείων τῶν σωματικῶν, πίσχα ὀ ὅτι ὀρθῶς λέγομεν, ἔδειξαν οἱ Πυθαγόρειοι συντόμως ὅτως. 268. 
τε ἢ ποῖα, ἢ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς, ᾧ περὶ γενέσεως ἢ “ὃ πᾶν ἀρχὴν ἔχει ᾧ μέσον ἢ τέλος, ᾧ “ὁ τοῦτον τῷ τῆς τριάδος 3: 
φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρη πρότερον" ἐν δὴ τύτοις μῇ' “ὃν περὶ τῶν ἀριθμῷ ὥριςαι. ᾧ μήποτε ᾧ “ὃ τέλειον διὰ τῶτο ἀρχὴν ἔχειν ἢ 
φυσικῶν ἀρχῶν λόγον χτὶ ταύτην δηλονότι τὴν πραγματείαν ὅτε μέσον ἢ τέλος λέγομεν, ὅτι πᾶν ἐςίν" ὃ δ μὴ πᾶν ἐλλείπει τι 
περὶ κόσμιυ φησὶν εἰρηκέναι, ὡς ὁ ̓Αλέξανδρος οἴεῦ, ὅτε περὶ τῷ 35 πρὸς “ὃ πᾶν εἶναι ἢ ἀτελές ἐςιν. εἰ δὲ τῶτο ἀληθές, ἐκ ἀναγ- 
θεία ἢ ἀϊδίων μόνον σώματος, ὡς οἱ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν, ἀλλὰ καίως, φαίη ἄν τις, ὁ ̓ Αλέξανδρος διὰ τῷ τέλειον εἶναι ὃ πᾶν 

ᾧ περὶ τῶν ςοιχείων τῶν σωματικῶν προηγυμένως, πόσα τε ἢ συνελογίσατο “ὃ ἀρχὴν ἔχειν ἡ μέσον ᾧ τέλος. τάχα ὃ διὰ τῷ 
᾿ πόα. δοκεῖ γῶν μοι σαφῶς ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν τύτοις περὶ τῷ πανὺς ᾧ τῷ τελείῳ τῦτο ὑπάρχει, τάχα δὲ ἀντιςρέφει Κ' ταῦτα 
ἐἀρανῦ ᾧ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων ςοιχείων “ἐν λόγον ποιεῖῶχκ, ἀλλήλοις, “ὃ πᾶν ᾧ ὃ τέλειον, ᾧ ὃ ἀρχὴν ἔχον ἢ μέσον ἢ τέλος. 

ἵνα δὲ μὴ διεσπασμένος ὁ σκοπὸς ἀλλὰ πρὸς ἕν τε βλέπων ἀπο- 1 “ Τῆα νϑίδγος οδαὶὶ ποπιΐπθ δρρείϊαγα φοβύθυεσε : αἰθηΐπλ' 
δειχθῆ, ῥητέον ὅτι μ' ἣν περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν λόγον, αἵτινες ἱπρττουίϊαπι 5:6] ]αγαπα ογίρθ ἰαπίυπι, ἱπευρεῦ οογρὺδ φυϊπΐαπι, 

ἀρχαὶ τῶν φυσυιῶν σωμάτων εἰσίν, περὶ τῶν ἁπλῶν ἐνταῦθα το ἀξπνυτα ταυπάσπι υπίνετριπι [68ε}1}] ποπιΐπα υξυγραγιαῖ. 
λέγει σωμάτων, ἅπερ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν συνίςα ἢ ἰυχία γάτὸ ἰετιϊαπι βυως ἀϊοειιάϊ πιοάυπι ἱπνειίπιυ, Ατἰβίοῖο- 

προσεχῶς ᾧ μέρη τῦ παντός ἐςιν" ὧν πρῶτον Κὶ “ὃ ὠραίνωών ἐςι ἴδπὸ δῖα ἀθ δὸ ἀρκύνϑοΣ ὙΒεπα δε! ραγωρ γαβὶς Μογεε Αἷο- 

σῶμα, ἐφ᾽ ὗ ὡς τιμιωτέρυ τὴν πραγματείαν ἐπέγραψε, μετ᾽ 6 " πιο θὰ ΡΞ ἱπυθηΐπηυς Ατἰδιοιοἰ ἐπὶ ροκυΐδϑθ τιοΐοπι ἱπ 
ἐκεῖνο δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην τέσσαρα ςοιχεῖα, τῶν συνθέτων σωμάς- αἰδοιϊομυπι Ὠυπβογαπι, δὶ φυϊάθπι πιοῖυ8 φαὶ ἰῃ ἰοσὰπι βυπὶ, 
τῶν γνόμενα. περὶ τύτων δὲ ὡς περὶ πρώτων ἢ ἁπλιῶν ποιεῖ Βδυάχυδαυδπι οὐπὶ ΘΟΓΌΣΩ 4086 πιογεαίογ ἰσαπεταυ αιίοιο βυπῖ. 
ὃν λόγον, διὸ ἢ φοιχεῖα πάντα κέκληκεν, καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην μόνον Ὑοπιῖοι. {. 1. 

’ 
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τέλειον δὲ ἀπὸ τ ἔχειν τέλος λέγε" “ὁ δὲ ἔχον τέλος δῆλον ὅτι τῶν δ΄, αὶ τῶν ἐν γενέσει, ἀλλὰ τῦ ἢ πυρὸς νῷ δὰ φωτενόν, τῆς 

ἢ ὠρχὴν ἔχει ᾧ μέσον. καλῶς ἦν ὁ ̓ Αλέξανδρος ἀπὸ τῦ τελείν δὲ γῆς φ “τ ἀντιτυπὸν τῇ αἰϑήσει κἀκ τῶν μεταξὺ ψ τὲ 
συνελογίσατο" ἢ 7) ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν τοῖς ἑξῆς ἀπὸ τῷ τελείν ὃ μέσα. εἰ ἦν ᾿Αριξοτέλης ὁμολογεῖ “ὃ ὁραὺν αὐτῶν ἡ ἁπτόν, 

πὰν συνελογίσατο... ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι παρὰ “ἃ σύνηδες κὁ δ᾽ ἂν αὐὺς ἀπαξιοίσαι ἐκ τύτων τῶν ἀκροτήτων συνεςάγαι τὲ 
᾿Αριςοτέλης ταῖς Πυθαγορικαῖς ἐνδείξεσιν εἰς ἀπόδειξιν ἐχρή- 5 ἐρανια, ἐν αἷς ἡ ἡ τελειότης ἑςὶ τῶν σοιχείων" βύλεῦ ὃ αὐὴ 

σατο (ἢ)... ὁ δὲ θαυμαςὸς πεληαυξὶ ἐν τῷ περὶ Διαςάσεως πανταχῦ τῶν ὑπὸ σελήνην ἢ εὐθυφορυμένων καὶ ὃ ἀτελῶν δ' ἐξ 

μενοβίβχῳ καλῶς ἐπέδειξεν ὅ ὅτι ἐκ εἰσὶ πλείονες τῶν τ δια- ὯΝ ὁμοίως δὲ κἂν ἁπλῶν αὐτό φησι, τὴν ὠπὸ τύτων σύνθεσιν 
ςφάσεων ἐκ τὸ δεῖν βὶ τὼς διαςάσεις ὡρισμένας εἶναι, τὰς δὲ αὐὸν ἀποφάσκειν εἰκός. ὅτι ἡ ἔμψυχον αὐὺν ἡ ζῷον λέγα, 
ὡρισμένας διαςάσεις κατ᾽ εὐθεῖαν λαμβανεον, καθέτυς, τρεῖς δὲ μαϑησόμεθα. 1ὰ. 18. 
μένας πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀλλήλαις εὐθείας δυναὴν εἶναι λαβεῖν, 10 ὅτι μόναι αὖ (αἱ “κινήσεις) ἁπλαῖ, τῶτο δείκνυσι διὰ τῆςαι 
δύο αὶ ᾿ καθ᾽ ἃς “ὁ ἐπίπεδον ὀρίζεῦ, τρίτην δὲ τὴν ὃ βάθος μετρῶ: τῶν γραμμῶν παραθέσεως. πᾶσα δ κίνησις ἐπί τινος γϑ 
σαν. ὥςε εἴ ἐν εἴη μδ' τὴν τριχὴ δάςασιν ἄλλη, ἄμετρος ἂν γραμίυκῇ διαοημάτος: εἰ ὄν αἱ ἁπλαῖ Ὑραμμαὶ ὶ δύο μένει, κἡ Η 
εἴη παντελῶς ἢ ἀόριξος. “ὃ ἦν μὴ εὖ εἶναι εἰς ἄλλο μέγεθος μετά- αἱ ἁπλαῖ χρήσεις δύο. ὑχ ὡς ποιητικὰ δὲ τῶν κινήσεων αἴτια 
φασιν ὁ Κ᾿ ̓Αριςοτέλης ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἔδοξε λαμβάνειν, ὁ δὲ παρέθετο τὰ μεγέθη, ἀλλ᾽ ὡς ὑλικὰ ὺ ἐν ὧν πὰς ἄνευ λύγα 
Πτολεμαῖος ἀπέδειξεν. 8 πιρὶ. ἢ. 2 ὁ. 45 ἔχοντα, υἐς φησὶν ᾿Αλέξανδρος". ὼ Ρ κινήσεως β ὄσης ἀδύνατον 

2685 ἢ ὅτι τρισὶ κρατῆρσιν ἐν ταῖς σπονδαῖς ἐχρῶντο, ἢ ὅτι προς μὴ εἶναι μέγεθος, μεγέθες δὲ ὄντος ἐκ ἀνάγκη κίνησιν εἶναι, ὅπῷ 

δ. σάγομεν τῷ θεῷ εὐχὰς ἁγνείαν ἀναθήματα, ὧν ὃ αὶ πρῶτον ἀπὸ τὴ ὕλη προσήκει. ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ μήποτε ὶ ὃ χῆμα τὸ ὑπο- 
ψυχῆς, ὁ δὲ δεύτερον ὠπὸ σώματος, “ὃ δὲ τρίτον ἀπὸ τῶν ἐκτός, κειμένυ μεγέθυς αἴτιον γίνεταί ποτε τῷ χήματι τῆς κινήσεως, καὶ 
αὶ ὅτι τὰ δραςικώτερα τῶν εὐχῶν τρίτον λόγον) ᾧὶ αἱ ἐπῳδαί (5). “ὃ χῆμα τῆς κινήσεως αἴτιον τῷ χήματος τῷ ὑποκειμόν μεγέ 
ςοἀ. Οοἰδὶ. 166. 20 θυς. ὁ δὲ Ἐέναρχος πρὸς πολλὰ τῶν ἐνταῦθα λεγομένων ἀντεν 

2:δλ κατ᾽ εἶδος μόρια τὸ παντός φησι τὰ κατ᾽ εἶδος ἀλλήλων δια- πων ἐν τοῖς πρὸς τὴν ε΄ ὠσίαν αὐτῷ γεγραμμένοις, ἀντεῖπε καὶ 
15. φέροντα, ἐρανὸν πῦρ ἀέρα ὕδωρ γῆν" ταῦτα γάρ ἐςι τὰ προς πρὸς “ὁ “αἴτιον δὲ ὅτι ἡ τὰ μεγέθη ταῦτα ἁπλᾶ μόνον, ἧ τε 

σεχὴ τὸ πανὺς μέρη, ᾧ ταῦτά ἕςι τὰ κυρίως κὶ μέρη ἀλλὰ μό- εὐθεῖα ἢ ἡ περιφερής." ἁπλὴ γάρ ἐςι, φησί, γραμμὴ καὶ ἡ ἐπὶ 
ρια. τὼ ὧν προσεχὴ μέρη τῷ παντός, ταῦτά ἐςι τὰ κατ᾽ εἶδος τῷ κυλίνδρυ ἕλιξ, διότι πᾶν μόριον αὐτῆς παντὶ ἴ ἰδὲ ἐφαρμίζα 
διδιβίσται δίπιρὶ. ἔ. 8 ὁ. 25 εἰ δέ ἐ ἐσι μέγεθος ἁπλῶν παρὰ τὰ. δύο, νὰ ἂν ἃ κίνησις ἁπλῆ 

28δ ὅτι ᾧ Πλάτων πέντε εἶναι τὰ ἁπλᾶ σώματα νομίζει ἢ παρὰ τὰς δύο, ἢ δας, ἁπλῶν ἄλλο παρὰ τὰ πέντε δὲ τὴν κι 
17. τὰ πώτε αήματα, ἐπε Ἰενοκράτης ὃ γνησιώτατος αὐτῷ τῶν σιν ἐκείνην κινεήμενον, πρὸς δὲ “ὃν Ξξέναρχον ὃ ὃ ᾿Αλέξανδρος ἀπαντᾷ 

ἀκροατῶν ἐν τῷ περὶ τὸ Πλιίτωνος βίῳ τάδε γράφων “τὰ ἢ ἦν διχῶς, ποτὰ ἢ κ' ἀντιπαράςασιν. συγχωρῶν δ ἁπλῆν - 

ζῷα ὅτω διηρᾶτο εἰς ἰδέαν τε ἡ μέρη, πάντα Ξρόπον ἸΝΗΝ ἕως τὴν κυλινδρικὴν ἕλικα, λέγει ὅτι ἐχ ὡς ποιητικὰ αἴτια τῶν πὲ 
εἰς τὰ πάντων ςοιχεῖα ἀφίκετο τῶν ζῴων, ἃ δὴ πέντε χήματα ὃ σεων τὰ μεγέθη παρέθετο ὁ ὁ ᾿Αριςοτέλης" αὶ γδ εἰ ὃ ἁπλῆν σῶμα 

ᾧ σώματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰθέρα ᾧὶ πῦρ ᾧ ὕδωρ ἢ γῆν ἡ ἀέρα." ἁπλῆν κίνησιν κινεῖ ἢ κῃ ἁπλῆς γραμμῆς, ἤδη ὺ χῷ παίσης ἁπλῆς 
ὥςξε ἢ ἡ δωδεκάεδρον ἁπλὺ σώματος ἦν χῆμα κατ᾽ αὐτόν, τὸ γραμμῆς ἁπλῶν σῶμα φυσικὸν ὡπλὴν κινεῖ ἢ κίνησιν, ὅπερ ὁ ἈΦ: 

ἐρανῶ, ὃν αἰθέρα καλεῖ. εἰ δὲ ἐκ πυρὸς “ὃν ὀρανόν φησιν, ὡς ἐκ ναρχος ἀξιοῖ" ὁ 7) τῦτο τίθησιν ὁ ᾿Αριςοτέλης. μήποτε δὲ 

φωὸὺς λέγε" ἡ “ὃ φῶς 7) πυρὸς εἶδός φησιν. τὰ δὲ ἄςρα ἐκ βιαιοτέρα ἐςὶν ἡ ὑπάντησις, τὸ ̓Αριςοτέλως σαφῶς, εἰπόντος ὅτι 
--ὄ..-οοο..- 835 αἴτιον ἐςι “ὃ ἡ τὰ μεγέθη ταῦτα ἁπλᾶ βέωνν εἶ εἶμαι, τήν τε εὐθεῖαν 
(Ὁ φυκπιοργεπι πδίυγαθ Ἰθρα ἀυοίπιιν, ἑδγηδγίαπι αὐ Ὠυπη6- ἢ τὴν περιφέρειαν" κἂν ὃ ὡς ὑλικὰ αἴτια φησί͵ αὶ αὐὸ τῦτο ἐὰ 

τῦπι ἴῃ δβογὶ5 ἀπηϊπἰϑέγβηαίς εοπβεϊξυδπιυε, οὑπὶ ὑπηπιοσία]! ἀθο ἀνῴγκη, ᾧ ἄλλυν μεγέθυς ὄντος ἁπλῦ εἶναι ἢ ἄλλην ἁπλῆν κί 
δδοσυτῃ ἔδοϊπηι8, Δ] αυδ ἰπ πϑοεβδιϊδία ροβίὶ. ὙΤΒοπιϊδῖ. ἢ. 1 ὃ. σιν, ἀλλὰ τό γε μόνα ταῦτα ἁπλᾶ εἶναι μεγέθη σαφῶς εἰρη μέ 

(5) ν. 268. 28. 5βθοῖϊϊα παπιχὰβ σουρυβ, υἱΐ πιοάο ἀϊςεβα- ; ν ἢ ρα δὶ ἔνκασσ 
τοὺς, ρεγίδοϊιπι 6356 σΘῃ δῖ, 4υΐδ ἰαχία ἀϊδπιθῖγοβ Οπ.η68 ἀΪ- γον ἀνατρέπεῦ, ΕΠ Ὲρ ἔςι Ὄ ἄλλο. καλλίων ὗν ἡ 

«υἱάϊιαν. πὸ5 δυΐοπι ἀδ οηγηὶ οοηιίπυο Ἰοχασηῖεβ πηϊπίπιε χαὶ- ὁ ἀπάντησις, τῷ ᾿Αλεξανδρυ λέγοντος ὅτι ὑδὲ ἁπλῇ γραμμή ἐσδ' 

ἄξει ἐπε] ρίπιυβ φυοά ἀϊνίαϊ ροβδὶῖ Δ᾽ 118 γβθυ8 χυΐβυϑ σοπαὶ- ἡ ἐπὶ τῷ κυλίνδρυ ἔλιξ, εἴπερ ἐκ δύο κινήσεων ἀνομοίων γεννᾶ, 
πύσπὶ δοοίαϊε. αἰδϑηΐπὶ ἀϊχεγυηὶ φυΐάδπ) ἰδπηρὰβ Ὡοπ πἰδὶ δὸς κυκλιιῆς τε ᾧ ἐπ᾽ εὐθείας" εὐθείας ἢ) κύκλῳ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν 
συπάυπι ταϊϊομεπι αἰγὶ ἀϊ ρο856. ἱῃϑυρογ 811} Ποηηυ}}} αἴἕττοθ- τ κυλίνδρυ πἰβαγ οι δὴ ὼ σημείων τινὸς ἐπὶ τῆς εὐθείας ὁμαλας 
ταῦὶ ἀδγὶ ἴπ πηυπὰο σοΙῬοτα αυδδάδπι ἰμβθοι 8. αυϊάδπι . κινυμένεν γενῇ ἡ ἡ κυλινδρικὴ ἕλιξ, ὡς ὶ αὐὸς ὁ Ξέναρχος ἐμ 
ἀεσπχυπι ἴω Θδπὶ δε θη ἰίαπὶ ἀθυοἑυὶ δυηΐ αἱ Α5δανογασίηϊ ᾿ἰθδπὶ « κύ- 

εοἰυδάεπι ταϊουὶβ ἀδιΐ ρο556, ργογϑυβ υἱ δ] σοὶ ᾿ἸὨϑθοι 6). οδ6- δ λεγε γράφων ὗ ἐτώςς ἐπθῖι τερ αἴγωνον, Ὁ τῦτο περιαγέδω. 

ἰοτυπι δἱ οογρὺβ ἀδγὶ σοπιϊηραὶ χυοά ἰτίθυβ ἀϊπιεπβιομΐδυβ κλῳ, μενί σης μιᾶς πλευρᾶς, ὅτις ἄξων τῷ κυλίνδρυ γίνε, ἐὲ 
Ρἴδῃβ οἱ δβοϊυῖβ τηϊηΐπιθ αἀἰβοεγπμδίυγ, ρεγέεοίυτη ποαυδαυδπι δὲ ταύτης τῆς παραλλήλυ τῆς ὺ περιφερομένης φερέλω τι σὴ» 

οχἰδιτηαρίϊυγ. ὙΒοπίδι. 1 ὁ. μεῖον, ἡ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τῦτο “ὃ σημεῖον ταύτην διεξίτω τὴν Ὑραμ᾽ 

4 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 

μήν, ἡ ὃ παραλληλόγραμμον εἰς ταὐδ ἀποκαθις ἄϑ)ω πάλιν, ὅθεν 
ἤρξατο φέρε" ποιὲ 5 ὕτως ὃ Κ παραλληλόγραμμον κύλιν- 

ὄρον, “ὃ δὲ φερόμενον σημεῖον ἐπὶ τῆς εὐθείας ἕλυια, ἢ ταύτην, 

ὡς φασίν, ἁπλῆν, διότι ὁμοιομερής. ἀλλὰ κἂν ὁμοιομερής ἐςιν, 

ἐκ ἕξιν ὁπλῇ" αὶ αὶ Ὁ) ἁπλῆ γραμμὴ πάντως ἡ ὁμοιομερής, ἡ δὲ 

ἁμοιομερὴς ἐὰν μὴ ὶ μονοειδὴς ἦ, ὶ εἰ ἀπὸ κινήσεως γίνοιτο ὁμοει- 
δᾶῶς, ὁμοειδὴς ὑπάρχει ἡ αὐτή, μᾶλλον δὲ μία. ἢ 7) κἡὶ τῆς ἡλιακῆς 
κινήσεως ἕλιξ ὑπὸ δύο κυκλικῶν γινομένης, τῆς τε τῷ ἡλίυ ἐπὶ 

τῇ ζωδιακῷ ἢ τῆς ἀπλανῦς, ἐπειδὴ περὶ διαφόρους πόλυς ἑκατέρα 

471 

ἀέρος “ὁ εὐαγές, τῷ ἐρανῷ συμπεριπολῶντα κ᾿ τὴν πρὸς αὐὸν 
οἰκειότητα. εἰ ὄν τῦτο ἀληθὲς καὶ αὐὸς δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν τοῖς 

Μετεωρολογικοῖς (1 4) “ὁ ὑπέκκαυμα κύκλῳ κινεϊωχ, φησί, τε- 
κμαιρόμενος ἀπό τε τῶν κομητῶν ᾧ τῶν ἄλλων τῶν ἐν αὐτῷ 

5 συνιςξαμένων φασμάτων ἀνατελλόντων τε ἢ δυνόντων μῇ' τῶν 
ἄφρων, πῶς ἐν τύτοις ὁ ̓ Αριςοτέλης πρῶτον μέν πως ἀπὸ τῆς 

παρὰ ᾧυύσιν τῶν ὑπὸ σελήνην κινήσεων τὴν πρὸς αὐτὰ ὑπεροχὴν ᾧ 
ἐξαίρεσιν τῷ ὠρανίν σώματος ἐπιχειρεῖ δεικνύναι; ἀλλὰ τῦτο “ὃ 
ἄπορον μετ᾽ ὀλίγον, ὡς τῶ Ἠϊενάρχυ προβαλλομένυ, διαλύσομεν. 

γίνεῦ, ἢ ἡ Ἅλιξ μικτὴν ἔχει φύσιν. ἔτι δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τὸ νῦν δὲ ἀπορητέον πῶς ὅτε πῦρ ὅτε ἄλλο τι τῶν τεσσάρων κύκλῳ 
αἱ ἁπλαῖ κινήσεις κῃ τὴν πρὸς “ὃ τῷ πανὲς μέσον σχέσιν “ὃ ἁπλαῖ φέρεδδαί φησιν... ὁ ἸἩϊέναρχος δὲ δευτέραν ἀπορίαν ἵν τοῖς πρὲς 
εἶναι ἔχυσιν" ἡ Κὶ ἢ) περὶ ὃ μέσον, αἱ δὲ ὠπὸ τῷ μέσυ ὶ πρὸς “ὃ τὴν πέμπτην ἀσίαν ἠπορημένοις μῖ' τὴν περὶ τῶν ἁπλῶν γραμμῶν 
᾿ιέσον" ἡ δὲ ἕλιξ ὁὶ τοιαύτη. ἰὰ. ἔ ἅ. ἀπορεῖ πρὸς ὃ τὸ ἁπλῶ σώματος ἁπλῆν εἶναι κ᾿ φύσιν τὴν κίνη- 

294 ἐς φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, εἰκότως ἐχ ὑποθετιοιῶς προήγαγεν, σιν" θδενὶ γάρ, φησί, τῶν τεσσάρων ςοιχείων ἤδη ὄντι κ᾿ φύσιν 
Σ εἰ ἁπλῆ ἡ κύκλῳ κίνησις ᾧ τὰ ἑξῆς, ἀλλὰ παρασυναπτυιῷ ἐχρή- 15 ἔςιν ἡ ἐπ᾽ εὐθεῖαν κίνησις, ἀλλὰ γινομένῳ μένον" “ἃ δὲ γινόμενον 

σατο τῷ “εἴπερ, ἐπειδὴ προαπέδειξε πάντα τὰ λήμματα. μή- ἐκ ἔςιν ὡπλῶς, ἀλλὰ τῶ τε εἶναι ἡ τῷ μὴ εἶναι μεταξύ, καθάπερ 

ποτε δὲ “ἃ εἴπερ ὑποθετιχόν τι ἐςίν, ἐκ ἰσοδυνα μῶν τῷ ἐπειδή- ἢ “ὃ κινώμενον (ἡ 7) τῦτό ἐςιν ἐν μέσῳ τῷ τε ἐπίλαμβανομένυ 
περ “ὃ Ὁ πέρ τῷ εἴ ὑποθετικῷ᾽ προςιθέμενον ἐκ ἀμείβει τὴν τόπυ ᾧ τῷ προκατεχομένυ), ᾧ ἔςι συγγενής ἡ γένεσις τῇ κινή- 
δύναμιν αὐτῶ, ὥσπερ ὑὠδὲ τῷ ἐπειδή παρασυναπτοιῷ. ὑποθε- σει, μεταβολή τις σα ᾧ αὕτη, ἡ διὰ τῦτο “ὃ ἀναφέρεος, λεγό- 
τικῶς δὲ αὐὲ διὰ φιλόσοφον ἴσως εὐλάβειαν προήγαγεν (ἤ). « « Ὧ μένον πῦρ '' φαμεν εἶναι κυρίως πῦρ ἀλλὰ γινόμενον, ἐλθὸν δὲ ἐπὶ 
ἰςέον ὅτι ᾧ Πτολεμαῖος ἐν τῷ περὶ τῶν ΣΣτοιχείων βίβλῳ ἡ ἐν “ὃν οἰκεῖον τόπον ἢ ἐπιπολασαν τοῖς ἄλλοις ἢ ἠρεμῆσαν, τότε γί- 
τοῖς ᾿Οπτικοῖς ᾧ Πλωτῖνος ὁ μέγας ἡ ̓Ξιέναρχος δὲ ἐν ταῖς πρὸς νεῶχζ, κυρίως" εἰδοποιεῖον, γὃ αὐτό͵ καθ᾽ ὅσον ἐςὶ κῦφον, τῇ θέσει 

τὴν πέμπτην ὑσίαν ἀπορίαις τὴν βὶ ἐπ᾿ εὐθείας κίνησιν τῶν ςοι- ταύτη. ἢ ἡ γῇ τότε κυρίως ἐςὶ γῆ, ὅταν ὑποςῇ τοῖς ἄλλοις ἢ 
χείων γινομένων ἔτι ᾧὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν ὄντων τόπῳ, ἀλλὰ μή “ὃν μέσον ἐπίχῃ τόπον, ἢ “ὁ ὕδωρ ἢ ὁ ἀήρ, ἢ ὁ (ὕδωρ ὅταν 
πω τῶν ὃν κτ' φύσιν ἀπειληφότων εἶναι φασίν. τύτῳ δὲ αὶ ̓Αρι- 25 ἐπιπολάζη Κὶ τῇ γῇ ὑφίφα) δὲ τῷ ἀέρι, ὁ δὲ ἀήρ, ὅταν ἐπιπο- 
συτέλης ἔοικε συγχωρεῖν, αὶ ἐν τῷ τετάρτῳ τῆσδε τῆς πραγμα- λάζη ὶ τῷ ὕδατι ὑφίςαἢ δὲ τᾷ πυρί. “ὃ ὄν τὸ ἁπλῦ σώμα- 
τείας λέγων “ὃ εἰς ὃν αὐτὸ τόπον φέρεωχ, εἰς “ὃ αὐτὸ εἶδός ἐξι τος, φησίν, ἁπλῆν εἶναι κτ' φύσιν τὴν κίνησιν ψεῦδος ἐςίν- δέ- 
φέρε" (. 310 α 838) ὶ ἐν τῇ περὶ Γενέσεως, ἢ ̓Αλέξανδρος δειιἢ γδ ὡς καὶ τῷ ὄντι ἀλλὰ τῷ γινομένῳ συμβεβυρός ἐξιν ἡ 
ἐν τύτοις, ὡς λεχθήσε. τῷ γ5 ὄντι εἰ τῶν οἰκείων τόπων ἢ τῆς κίνησις" εἰ δὲ ἄρα χρὴ τοῖς ἤδη ὦσιν ἀποδιδόναι τινὰ κίνησιν ἢ 

οἰκείας ὁλότητος ἐφιέμενα κινεῖ ἢ ἀπὸ τῷ ἀλλοτρίν τόπυ ἡ τῆς παρὰ 30 ταύτην ἁπλῆν, τὴν ἐγκύκλιον ἀποδιδόναι χρή, εἴπερ δύο μόναι 
φύσιν διαθέσεως, δῆλον ὅτι ὁ κ᾽ φύσιν ἔχοντα τελέως κινεῖ, αὖ ἁπλαῖ, ἥ τε κύκλῳ ὴ ἡ ἐπ᾽ εὐθείας, ἡ δὲ ἐπ’ εὐθείας γινο- 
ἀλλ᾽ ὥς φασιν οἱ εἰρημένοι πρότερον ἄνδρες, ἸΠτολεμαῖος ᾿Ξἰέναρ- μώνων ἐςὶν ἀλλ᾽ ἐκ ὄντων τῶν τεσσάρων. ἐκ ἂν ἦν ἀτόπως ὠπο- 
χρς Πλωτῖνος, κ᾿ φύσιν ἔχοντα ἢ ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὄντα δοίη τις τῷ πυρὶ τὴν ἐγκύκλιον, τοῖς δὲ ἄλλοις τρισὶ τὴν ἠρεμίαν. 
τὰ ςοιχεῖα ἢ μένει ἢ κύκλῳ κινεῖ - μένει κὶ ἡ γὴ δῆλον ὅτι ᾧ “δ ταύτην τὴν ἀπορίαν λύων ὁ ̓ Αλέξανδρος... ἀπορεῖ δὲ παλιν ὁ 

ὕδωρ ἡ τὸ ἀέρος “ὃ Ἀιεμνάζον, κύκλῳ δὲ κινέϊ ἢ τό τε πῦρ ᾧ τῷ 35 Ἐῤέναρχος, ἐκ ἀνάγκην εἶναι χέγων, εἰ τοῖς ὡπλοῖς φυσικοῖς σώ- 
---.-.-.ο.οὈ.:-: μασιν ἁπλᾶς ἀποδέδωκε τὲς οἰκείας ἢ συγγενεῖς κινήσεις ἡ φύ- 

(ὦ ν. 268 δ.28. Ὀϊχὶ πδίυγα δὰ ἀεγεμίδπι δηἰπηδἰϊυπὶ εἰ 
ΕΪδηίαδγυπι, δἰχυίάθπι ἤδθὸ χυοχυα ἰπἰεΐαπι τηοῖυδ δογιυπίυγ; 
σψεγυπὶ βοουπάυπι δηἰπη8Π|, ΤΠ Π16 δυΐοπιὶ δεουπάπι πδίιγαπι 

Ὥος 1115 ἱπεβῖ... ἀϊχὶ δυΐειῃ ταοίυαπι Ομ. ἢ]08 6586 δἰ Ίρ} 1 ε8, 

σις, ἤδη διὰ τῦτο ἢ ταῖς ἁπλαῖς κινήσεσιν ὡπλὰ ἀποδεδωκέναι 

τὰ φυσικὰ σώματα" ἐδὲ 5) σύνθετα ταῖς συνθέτοις ἀποδέδωκεν" 

ἦν ὃ ἂν ἄπειρον αὐτῶν “ὁὃ πλῆθος, ἄπειροι γάρ εἰσιν αἱ σύνθετοι 

σποπηυ]ος γεγο εχ {ΠΠἰ8 φυοάαταταοάο οοπιροδίῖοΒ, που αἱ ἰὰ ἰπ- (Ὁ κινήσεις. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος εἴτε ταύτην ἄλλως ἐκδεξάμενος τῦ 
φ'πυλγεῖι αυοά οοπιροβὶῖο, πιοῖὰ βυγξυπι ἱπάυλπι ἃς ἀδογβυπο, Ἐξενάρχυ τὴν ἔνξασιν, εἴτε ἄλλης μνημονεύων, πρὸς τοιαύτην 
αἴταυῦϊ ἀείεγιυν, χυοῃίαπι μος ἀϊεδδπίαπθυπι εβὶ ἂς βεγὶ υϊΐο ὑπαντῶν μοι δοκεῖ, εἰ “ἃ σύνθετον γεγονὸς ἕν ἐςι, τῦ δ᾽ ἑνὸς μία 
ταοάο ροίεϑι, 5ἰυϊἀεπῦ οοπἤίπρεγειυγ ἰὰ φυοά δα ταϊΐοπι πιο-- ἡ χίνησις, ἡ αὐτὴ ἔξαι τῦ τε ἁπλῇ ἢ τῷ συνθέτυ κίνησις - μία 
νεϊυγ; δεά τὰ μι Π αὶ ἀερεῖ, βεουπάυπι αυοὰ υηΐοο ποῖα εἰΐαπὶ ὺ ἡ τῇ ἁπλῶ. λύει τοίνυν ὁ ̓Αλέξαι νδρος λέγων... ἔςι δὲ 

τονοίαγ, σνογιγὰ ἴΠ|6 πιοίυ5 εβὶ νεϊυϊ! οοηΐυδυβ φυϊάδπν πιοῖυς 45 καὶ ταῦτα τῷ Ἐξενάρχα. φέρε καὶ δύο δὶ εἶ ὃς ἁπλᾶς , 

δὰ ἄσυδ5 ρατγίεβ. οαἱ εχυΐάαπι βεπίοητδε βεχυεητία δἀβιΐρυϊδη- Ὁ τ χ' ὶ φέρε Ὁ “Μ τας τροσπηας γρα Ἡμᾶς, 
τα, ἀυπι ἑηφαυΐε Ατίβιοίεῖθδ “δὶ φυδε μος ἴμν 86 βαβεηΐ, 8 ἐὺ ΤῈ περιφερῆ ἡ τὴν εὐθεῖαν, τον δὲ τεττάρων, γὴης Ὁ ὕθατος 
Ῥυταεείρυε εἰοπμεηῖο εβογαηίαν χυοὰ ἰῃ {Π|9 ργβουαῖοι." Τμεπιῖοι. ἢ ἀέρος ᾧ πυρός, ἕκαςον, ἐπειδὰν ἢ κυρίως κῷ φύσιν, ἔχεν κί- 
ζ. 26. γησιν τὴν κ᾽ τῆς εὐθείας. ἀλλὰ τί δὴ κωλύει ἡ τύτων ὑποκειμέ- 



472. ΕΙΣ ΤΟ Α ΤΩΝ 

“- 
νων »δὶ φύσιν εἶναι τὴν ἐν κύκλῳ τινὸς ἢ τινῶν ἢ ἡ πάντων περὶ “ὃν Ἵππαρχον, ᾧ εἴ τις πρὸ τύτυ, ᾧ μὴ τῦτον ὁ Πτολεμῶς, 
αὐτῶν; αὶ ἢ) δὴ ὃ τῶτο προσυπεϑέμεθα, μίαν εἶναι τὴν τῶν κ᾿ τὰς ἐκκέντρυς σφαίρας ᾧ τὰς ἐπιούκλως ὑπέθεντο, διὰ τύτων ὃ 
φύσιν. ἔςι δὲ ἐδὲ δυνατὸν προσυποθένᾳ,- ψεῦδος γάρ ἐςι προφα- ἕὶ περὶ “ὃ τὸ πανὸς κέντρον πάντα χσεῖοχ, τὰ ὑρέπα παριδόντες, 
νῶς" ἑκάτερον δ Ἵ ἐν μέσῳ δύο τὰς “Ὁ φύον ἔχει κινήσεις" τῶν δὲ εἐρημέων πρότερον τὰς αἰτίας τὰς ὑπ᾽ ἐκείνων παραλη: 
τό τε δ ὕδωρ ἐκ ἃ γῆς ἄνω φέρῷ ψ' φύσιν, ἐκ δὲ πυρὸς κα ἢ τῷ 5 φθείσας ὅτοι κατ ᾿Αὐτάς τὰς ὑποθέσεις ἀποδιδόντες. ὁ ἦν 'ρ- 

ἀέρος εἰς μέμούῤμρι ὅ τ᾽ ἀὴρ κάτω Κα ἐκ τῷ πυρός, ἄνω δὲ ἐκ τὸ ςοτέλης ἐνταῦθα Κ' ἐδὲν λέγει περὶ τύτων, ἐν οἷς δὲ λέγε, τες 

ὕδατος. ἀλλ᾽ ὅτι ' προσυπεθέμεϑα μίαν εἶναι τῶν ἁπλῶν κῷ' φύ- τῶν προτέρων ὑποθέσεσο ἀκολυθῶν φαίνεθ. δῆλον δὲ ὅτι ὃ πεὰ 
σιν κίνησιν, δῆλον... ταύτας Κα ἦν τὰς ἐνςάσεις τῷ ᾿Ξενάρχυ ἐν τὰς ὑποθέσεις ταύτας διαφέρεωᾳ ἐκ ἔςιν ἔγκλημα" ὃ ὃ τρο 
τύτοις τίθησί τε ᾧὶ διαλύει ὁ ̓ Αλέξανδρος" λέγει δὲ ὦ ἄλλην ὁ κείμενόν ἐςι, τίνος ὑποτεθέντος σωθείη ἂν τὰ ᾧαινόμενα. ὑδὺ 

ἸἘξέναρχος τοιαύτην. τὴν κύκλῳ κίνησιν ἀδύνατον ἁπλῆ σώματος 10 ἦν θαυμαςόν, εἰ ἄλλοι ἐξ ἄλλων ὑποθέσεων ἐπειράθησαν διασῶ- 
εἶναι ω φύσιν, εἴπερ ἐν ὶ τοῖς ἁπλαῖς σείμασων ὁμοιομερέσιν σαι τὰ φαινόμενα. οἱ δὲ ἀςέρες εἰ κινῶν περὶ τὰ ἑαυτῶν κό- 

. σιν ἰσοταχὴ πάντα τὰ μόρια ἐ ἐσί, ἐν δὲ τῷ κύκλῳ τὰ πρὸς τρα, ἀλλὰ Ὁ περὶ ὸ τὸ πανὺς ὑπὸ τῶν ν σφαιρῶν περαγέμνα 
τῷ κέτρῳ ἀεὶ βραδύτερα τῶν πρὸς τῇ περιφερείᾳ ἐςίν, πάρι κινῦν. παρὰ τίνι δὲ τῶν ἀφρονόμων εὗρεν ὅτος ὅτι οἱ ἱ ἀξία 
ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐλάττονα κινῶν διάςασιν, ἀλλὰ ἢ ἐν περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα νῦν ἣ παρὼ τῶν ἐν τοὺς κανόσι τὸ 

σφαίρᾳ οἱ περὶ τὸς πόλως. κύκλοι βραδύτερον κινῶν τῶν πόρ- 15 Πτολεμαίν παρακύσας ὅτι ἄλλοι μέν εἰσιν ἀριθμοὶ τῷ κέτρι τῇ 
ρωθεν, ἢ ταχιςα παάντων ὃ μέγις ξος τῶν παραλλήλων. ῥ- ἐπικύκλυ, ἄλλοι δὲ αὐτὸ τὸ ἀσέρος, ἐνόμισε τύτυς τῆς, τεβὴ 
τέον δέ... τελευταῖον δ᾽ ἐν τώτοις μέμφε Ἐξναρχος ὅτι οἰκεῖον κέντρον τῦ ἀςέρος κινήσεως εἶναι; ἐκ ἐπιςήσας ὅτι  κὶ 
περὶ φυσικῶν διδάσκοντες μαθηματικὰς τὰς ἀποδείξεις ποιί- ἀριθμοὶ ὅτοι ὡς μεταβαίνοντός εἰσι τῷ ὡς ἔρος, ἡ δὲ περὶ ὃ κὸν 

μεθα, γραμμῶν εἴδεσι προσκεχρημένοι, ὅταν τὰς αἰτίας τῶν τρον κίνησις καὶ γίνε μεταβαίνοντος αὐτῦ, αἱλλ᾽ οἱ δ τὸ κέτρυ τὸ 
ἁπλῶν κινήσεων τῶν ἁπλῶν γραμμῶν ἀπαρτῶμεν... ταῦτα Καὶ Ὦ ἐποούκλν ἀριθμοὶ τὴν κίνησιν δηλῶσι τῷ ὁ μοκέντρυ ἢ ἐκκέτρι, 

ὁ Ἰέναρχος ἀντείρηκε πρὸς τὰς ὑπὸ τῶ ᾿Αριφοτέλυς παραληφθεί- ἐφ᾽ ὅ ὅ φέρῷ ὁ ἐπίκυκλος, οἱ δὲ τὸ ἀςέρος τὴν Ἐπρυ τῶ! 
σας ὑποθέσεις. τῶν δέ τις ἐφ᾽ ἡμῶν, δόξης ὡς ἔοικε θηρατής, ἐφ᾽ ὅ φέρε ὁ ὁ ἀςήρ. αὐτῶ μέντοι τῷ ἀφέρος τὴν περὶ ὃ ἰαυτῇ 

τῶν τε Ξϊενάρχυ τινὰς ἐνςάσεις ὑποβαλόμενος ἢ ἄλλας τοιαύ- ἀτροε κίνησιν ἀδύνατον καταλαβεῖν ἐν πέσῳ χρόνῳ ἀποκαβίςεῦ᾽ 

τας ἀθροίσας, κατήγορος ἀνέδυ τὸ ᾿Αριςοτέλως, σκοπὸν Αὶ ὃν ἿΝ } μεταβαίνει τόπον ἐκ τόπυ Φ' ταύτην τὴν κίνησιν. διὸ τῶν 
ὅλον ἐνςησάμενος, ὡς φησί, φθαρὸν ἀποδεῖξαι “ὃν κόσμον, ὡς 25 β' ἀςρονόμων ὀδεὶς ἐπεχείρησε τὴν τῦ ἀςέρος περὶ ὁ ἑαντῦ χό- 
ἔπαθλόν τι μέγα παρὰ τῷ δημιαργῶ ληψόμενος, εἰ φθαρτῶν μό- τρον ἀποκατάςασιν εἰπεῖν ἐν πόσῳ χρόνῳ γίνε; (δὲ 5 κατε 

νων αὐὸν ἀποδείξει δημιυργόν, μηδενὸς δὲ ἀφθάρτωυ. διὰ ταύ- ληπὸν ἦν), ὁ μέντοι Πλάτων ᾧ ταύτην οἶδε τῶν ἀςέρων τὴν κῦτ' 
τὴν δὲ τὴν προθυμίαν τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις ὑπὸ τὸ ᾿Αριςοτέ. σιν" ὁ δὲ ᾿Αριςοτέλης τί περὶ τῆς τῶν ἀςέρων κινήσεως δυξάζα, 
λυς ἀντιλέγειν προτίθεἢ διὰ πολυςίχων βιβλίων, ὁὶ μόνον τῷ ἐν τῷ δευτέρῳ ταύτης τῆς πραγματείας ἐρεῖ... ἐπειδὴ δὶ πολλὲ 

πλήθει καταπλήττειν ἐλπίσας τὺς ἀνοήτυς, ἀλλὰ ἢ ἀποτρέπων 30 πρὸς “ὃν ̓ Αλέξανδρον εἶπε δεικνύντα μὴ ἁπλῆν ἀλλὰ μικτὴν ἦσεν 

εἶμαι τὺς πλείςυς ᾧ μάλιςα τὲς καθαριωτέρυς τὴς τῶν διωλυ- τὴν τῷ ὑπεκκαύματος κίνησιν, ὀλίγα τύτων βασανιςέσι. ἰὰ 
γίων φληνάφων ἐντεύξεως... εἰ δέ πὺ φανείην πρὸς “ὃν ἄνδρα [.5-9. 

τῦτον τραχύτερον ἀ ἀπορρίπτων λόγον, μὴ νεμεσήση τις" ὁ δ ἔςι ἀπορῶσι δέ τινες, ὥς φησιν ̓ Αλέξανδρος; πρὸς ὃν ἐρμόφῃν 
μοί τις πρὸς “ὃν ν ἄνδρα φιλονεινία, ὃ ὃν ἐδὲ θεασάμενος εἶδα πώποτε, λόγον, ὅτι “ὃ τελειότερον πρῶτον τῇ φύσει καὶ ὼ “ὃ πρῶτον ἑπλύςε 
ἀλλὰ προσ δὶ ἐμμελῆ ἀθω ἄξιον ἐπιτιθέναι τύτῳ παρὰ ̓ ᾿Αβι- 35 ρον. εἰ δ τελειότερος ὁ κόσμος τῶν ἐξ ὧν ἔςι, “ἃ δὲ τελειότερα 

ςοτέλως Κ' ἡ τῶν ἐξηγητῶν αὐτῷ μαθόντι, εἴπέρ τι ἄρα περὶ τύ- ἘΡΟΒΣ ὃ δὲ πρῶτον ᾧ ἁπλῶν, ἔςαι ὁ κόσμος ᾧ πρῶτος τῶν ἐξ 
τῶν μεμαίθηκεν" καὶ ἢ) ἀπὸ Μενάνδρυ ᾧ Ἡρωδιανῶ ἡὶ τῶν τούτων ὧν ἔςι ἁπλείξερος ἐκείνων" αὶ προῦπάρχει δὲ ὁ κόσμος τῶν αὐτὶ 
ἦλθεν ἡμῖν ἀκριβέςερον ᾿Αριφοτέλως τὰ περὶ τῆς φύσεως τῶν ὄν- Μερὼν, ὡς φησὶν ᾿Αλέξανδρος... ἀπορεῖ δ ὃ ἐνταῦθα τὸς 
τῶν πεπαιδευμένος... εἰ δ᾽ ἐν ἄλλοις τὰ κύκλῳ φερόμενα σω- αὐτὰς πάλιν ἀπορίας ὁ Ἐαρχος, πρῶτον. ἃ ὅτι μαϑηματαᾶς 

ματα περὶ “ὃ τὸ ἯὮΣ κέντρον «κινεϊο)αί φησιν, ἐρῶν ὅ ὅτι χ᾽ τὲς 40 ἐχρήσατο τοῖς λήμμασιν ὁ λόγος, τὴ εὐθείᾳ ΓΑ τῷ κύκλῳ, δεΐ 

τῶν πρεσβυτεραν ἀφρονόμων ὑποθέσεις ποιεῖ ἢ “ὃν λόγον (ὁ ̓Αρι- τερον ὅτι ὑκ ἴξιν ἁπλῶν σῶμα φυσικὸν " τῆς περφερῦς καί; 
ςοτέλης)" οἱ γδ περὶ Εὔδοξον ᾧ Κάλλιππον ᾧ μέχρι τῷ 'Αριςο- μενον διὰ τὴν ὦ ἀνισοταχῇ κίνησιν τῶν πρὸς τῷ κέντρῳ κα ὺ τῶν τρὸ 
τέλυς τὰς ἀνελιττύσας σφαίρας ὑποθέμενοι ὁ μοκέντρυς τῷ παντί, τῇ περιφερείᾳ ἢ τῶν ἐν μέσῳ τύτων κυνμάνων. τρίτον ὅτι κἂν 

δι᾿ ἐκείνων ἐπειρῶντο σώζειν τὰ φαινόμενα, περὶ μέντοι “ὃ τῷ σι ὲ κύκλῳ καύμιννν, ἀλλ᾽ ὑκ ἄλλο πρὸς τοῖς τέτρασν, εἴπερ 
πανὸς κέντρον πάσας λέγοντες κινεῖς, τὰς σφαίρας, τῶν δὲ ἀπο- 45 ἢ ἐκείνων τὰ βὶ μένει τὰ δὲ κύκλῳ κινειῶ. ὅταν ὅν ἦ τιλέα, 
γείων ᾧ περιγείων ἢ τῶν δοκεντων προποδισμῶν ἢ ὑποποδισμῶν μαμιςα τῷ πυρὶ ὑπάρχει" τὴν 7) ἐπ᾿ εὐθείας, ὡς ἡ τῷ ̓ Αρφν 
ἢ, τῶν ἐν ταῖς κινήσεσι φαινομένων ἀνωμαλιῶν τὰς αἰτίας ἐκ τέλει δοκεῖ, ἀτελῆ ἦσαν ἀτελὴ ἔτι ὄντα κινεῖ. ταύτας 
ἰοχύοντες κατ᾽ ἐκείνας τὰς ὑποθέσεις ἀποδιδόναι. διά τοι τῦτο οἷ ἐνςάσεις ὡς ἤδη προτεθείσας τε ᾧ διαλυθείσας ὑδὲ ὁ ̓ Αλέξανδρ 
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ἠξίωσεν ἐκθέωχ, ὶ ἐγὼ δὲ πειράσομαι λοιπὸν τὰς τοιαύτας παρα- δρείᾳ δὲ θμασύτητεί τε ὶ δεϊίαν, ὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἐν. 
τρέχειν" ὁ δὲ νεαρὸς ἡμῖν ὅτος κόραξ, μᾶλλον δὲ κολοιός͵ “ἄκραντα τέον δὲ πρὸς β "ἃ πρῶτον... τῶτο δὲ ὺ αὐὸς προελθὼν συνεϊ- 
γαρυόμενος Διὸς πρὸς ὄρνιθα θεῖον" θ᾿ “ἐν μεγαλορρήμονα Πίν- δὲν, ὅτι τῇ Κὶ εὐηθείᾳ ἡ ἡ πανυργία ἀντίκειῇ καὶ ὃ τὴ θρασύτητι αὶ δει- 

δαρὸν (Ο]. 2 87), ᾧ πρὸς τὰ ἐνταῦθα τῷ ̓ Αριςοτέλει ῥηθέτα λία, τῇ δὲ φρονήσει ὅτε πανυργία ὅτε εὐήθεια ἀλλὰ ἀμφοῖν 
παρεκδυόμενος πρώτην Κ' ἕνξασιν ἐπάγει τὴν τῦ Ξενάρχν τρίτην 5. κοινόν, ᾧ τῇ ἀνδρείᾳ “ὃ κοινὸν θρασύτητος ἢ δειλίας, ὥσπερ τῷ ἢ 
ὑποβαλλόμενοςν 1ά. Ε. 10. ὑπερβαάλλοντι ὁ ἐλλεῖπον ἀντίχειἢ, “ὁ δὲ κοινὸν ἀμφοῖν ἡ ἀνισότης 

2698 ἀπορεῖ πρὸς ταῦτα ὁ ̓Αλέξανδρος ἐπὶ τῇ ὑπεκκαύματος, ᾧ τῆ ἰσότητι. ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα ἀληθῆ, φησίν, ἐκ ἀνάγκη ὃν ὀρανὸν 
1. τῷ ᾿Αριφοτέλυς λέγοντος ὅτι ὃ ἐφεξῆς σῶμα τῷ κυκλοφορητικῷ πέμπτυ τινὸς εἶναι σώματος διῶ “ἡ μὴ δύο ἑνὶ ἀντικεῖονς, τὴν 
ἀεὶ ὑπ᾽ ἐκείνυ περιφέρε κύκλῳ, ᾧ τὸ ᾿Ξενάρχυ δὲ ἑησαμών. πύλῃ τῷ πυρὸς ὺ τὴν ἐπὶ ὃ κάτω ἥ ἤτοι ἐπὶ “ὃ ἄνω" ἀντίκεινἢ ὃ. 
ἐρωτητέον ὅ ὧν, φησί, πέτερα παρὰ φύσιν ἐςὶν ἐκείνῳ ἡ κύκλῳ κί- 10 ὡς ἅ ᾿ ὑπερβολὴ κα ὃ ἄλλωψις ἡ ἡ ἐπὶ “ὃ ἄνω τῇ ἐπὶ ὃ κάτω, ὡς δὲ 
νησις ἣ κ᾿ φύσιν" ὼ εἰ λέγδι τις παρὰ φύσιν, ἔφαι τις αὐτῷ [ ἀνισότης πρὸς ἰσότητα ἡ ἀμφιυ κοινή, τυτέξιν ἡ ἡ ἐπ᾽ εὐθείας πρὸς 

φύσιν ἡ ἐπὶ ὃ ἄνω" ἐπειδὴ ὗ' ὅν παρὰ φύσιν ἐκείνῳ ἡ ἥ ἐπὶ ἡ ὃ κάτω, τὴν κύκλῳ. ταῦτα δὲ εἴρη γλαφυρῶς, ὑδὲν δὲ οἷμαι πρὸς 
δύο ἑνὶ ἐναντία ἕςαι, ὥςε κυκλοφορητοωὸν κ᾿ φύσιν ὅ τε ἀὴρ ὃ τὴν ὑπὸ τ ᾿Αριφοτέλως λεγομένη ἐ ἐναντίωσιν. ἰὰ. ἢ, 13 ὃ. 

τ πῦρ. ἐπορᾶ δὲ πρῶτον ὡς ἐπὶ ξυλίνης ἢ ἢ λιθίνης σφαίρας" ἐὰν ἔπειτα ἃ ὺ ὅτω ὃ αὐ δείκνυσιν εἶμαι κοινῶς ἐπὶ τῷ ὅλ ν ὁ 2ῖο. 
γάρ τις αὐτὴν κινῶν κύκλῳ ἐρωτήσῃ πότερον παρὰ φύσιν ἐξὶν ἡ 15 τῶν μορίων, ὅτι ἀδύνατον τὺ κί τόπον κίνησιν κινηθῆναι ἢ ἄνω “- 
κύκλῳ κίνησις αὐτὴ, δεχθήσεῦ ὁ ὅτι καὶ παρὰ φύσιν" ἕἔςαι γάρ τις ἀνελκόμενον ἢ ἢ κάτω κατασπώμενον. δείκνυσι δὲ διὰ τῆς πμσε: 
αὐτῇ κῃ φύσιν ἢ ἡ ἄνω καὶ ἡὶ κάτω" ὁ γάρ εἰσιν ἄλλαι παρὰ ταύ. χῶς ἐπὶ τῦ ὅλυν ῥηθείσης ἀποδείξεως, συντόμως αὐτῆς ὑπομνή- 
τας ἁπλαῖ" ἐποτέραν δὲ ἂν εἴπη τις, ἡ ἑτέρα ἐναντία ἔται" ἔςι σας “ὅτε δ Ψ' ψισν" φησίν... ἢ οἶδα Α ὅτι περὶ τῦ 
δὲ καὶ δὴ Ἔλα παρὰ ᾧύσιν ὅσα ἐναντία." δύο ἀ ἄρα ἑνὶ ἐναντία ἔσεαι βαρέος ἢ κύώφυ ἄλλως Κ' ὑπὸ τῷ Πλάτωνος ἄλλως δὲ ὑπὸ τῷ 
ἵνα ἦν μὴ τῦτο συμβῆ, κ᾿ Φίε ἀνάγκη λέγειν ἢ τῇ τοιαύτη 20 ̓Α σολέοις τεθέντων δῳ τι γ τῶτον “ὃν τόπον εἰπεῖν" ἀλλ᾽ ἵνα 

σφαίρᾳ τὴν κύκλῳ κίνησιν. ὑκ ἀναγκαίως δὲ οἴμαι. σφαῖραν μὴ δὶς τὰ αὐτὰ λέγω, φυλάττω ταῖς ἀντιλογίαις αὐτά. ἐπειδὴ 
ὑπέθετο" ὑδὲ 55 ὁ ᾿Αριςοτέλης ὡς ἐπὶ σφαιρικῦ τῷ ὀρανῶ δὲ κἂν εἰς ὃ μέγα πέλαγος ἐμπέση τις κἂν εἰς κολυμβήθραν, 

ποιεῖ ἐν λόγον, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς κύκλῳ κικήσεως ἐπιχειρεῖ, κύκλῳ μᾶλλον δὲ κἀν εἰς. βορβορῶδες τελμάτιον, νήχεοι, ἀνάγκη, φέρε 

δὲ δυναῦ χρεῖος, ὺ κύβος ὶ ὅλως τὰ μὴ κυκλικὰ τῶν σωμάτων. πάλιν ἐκτραπέντες τὰ τῷ Τελχῖνος ἴδωμεν ῥήματα. .. πρὸς δὲ 
λύει δὲ τὴν ὦ ἀπορίαν ὁ ̓ Αλέξανδρος λέγων ὅτι ὅτε ὃ συμπεριαγός- 25 ἐν ̓ Ξέναρχον λέγοντα μὴ ὑ ὑγιῶς ἀποδεδόοις κῦφον ὃ πᾶσιν ἐπιπο- 
μένον τῷ ἐρανῷ σῶμα κυκλοφορητικῶς κινεῖ ἐδὲ γάρ ἔσὰ λάζον, διότι κάτω ὃν “ὃ 506 ὅπω ἐπιπολάζει, ὥςε ἐδὲ κῶφον ὅπω 

ἁπλῆ ἡ κίνησις, αὐτὸ" περιφερεμον ὃ αὐτὸ ἀνάγκη, εἴ τι , κῶ- ἐςί, μὴ ὃν δὲ κῦφον ὁδὲ ἐπὶ “ὁ ἄνω κινήσεῦ, ὑπ εἶμαι προχεί- 
ον ἐν αὐτῷ, ἄνω φέρεϑχ, εἴτι βαρύ, κάτω " μωιτὴ ὧν ἡ κίνησις. ρως ὅτι πεφυκὸς πᾶσιν ἐπιπολάζειν εἴρη), ὅπερ ἐπὶ τῶν ἄνω ἢ 
ἀλλ᾽ ἐδὲ ἡ λιθίνη σφαῖρα ἢ ἣ ξυλίνη κύκλῳ κινεῖ, φησίν, ἀλλ κάτω φερομένων προςέθευιεν εἰπὼν “βαρὺ ἃ ἦν ἐς" φ. 269 ὁ 
ἄνω ὺ κάτω, ,ἶπερ ἄνω τὶ ὃ ὦ τεῦ τὸ μέσυ τὸ παντός, κάτω δὲ 30.283)... ὅρα: πόσον ἐν ὀλίγοις  φαίνεῦ ὃ τῶδε τῷ ἀνδρὸς ἀνεπίςα- 
ἃ πρὸς ὃ μέσον. ἀλλὰ τῦτο β' ἑτοιμότερον ἣν οἵμαι λύειν λέ- τόν τε ἅμα ᾧὶ ἀπαίδευτον, ὃ μαλιζα εἰ Ὑραμματικός ὁ ἐςιν, 
γοντα μὴ φυσοιὴν εἶναι τὴν ταύτην κίνησιν μηδὲ ἁπλῶ, ἀλλὰ ὥσπερ ἐπιγράφει, πρῶτον Καὶ ὅτι ταὐὲν ἐνόμισε “ὃ ἄνω καὶ ὃ ἐπὶ ὃ 
τεχνητὴν κ συνθέτν, ἡ διὰ τῦτο μήτε ταύτη κ᾽ φύσιν μήτε ἄνω... λένε δὲ ὅτως (ὁ Ὑραμματικὸς) ἐν τῷ Ὕ κεφαλαίῳ τι 
ἄλλῳ τινί" ὡςε ἐδὲ παρὼ φύσιν, εἴπερ μηδὲ ἄλλῳ κτ' φύσιν. δεύτεον αὐτῷ βιβλίν... ταῦτα ἦν ἐν τύτοις αἰτιώμενος αὐὸς 
ἰὰ. [. 12 ὃ. ᾿ 35 ἕ ἐκ ἀδύνατον εἶναί φησι τὴν αὐτὴν κίνησιν ἡ ὡς ὑπὸ ψυχῆς 

μὰ εἰ ὕτως ἀκύσομεν τῷ ῥηθώτος, ἐδὲ ἐνδεῖν τι τῇ λέξει φήσο- ἅμα ἢ ὡς ὑπὸ φύσεως Ὑίνενχ, ὡς εἴ τις, φησί, ἐπινοήσειε τῶν 

δ. μεν, καθάπερ ὁ ̓Αλέξανδρος λέγει, ὃ ὃς ᾧ τῦτο προςίθησιν, ὅ ὅτι οἱ πτηνῶν τι ζῷον ἐπ᾽ εὐθείας ὡς ἐπὶ ὃ τών τὴν ὅτῆςν ποιέμε-. 

λέγοντες αὐὸ λεπτυνόμενον αὶ ἀτροφῦν κύκλῳ κινεῖοχ, περὶ τὴν νον" συντρέχει 7) τῇ φυσικῇ ῥιπῇ τὸ σώματος ἡ τῆς ψυχῆς 
τροφὴν διὰ τὴν ἐπ᾿ εὐθείας εἰς ὕψος ἀνάτασιν, τῆς τροφῆς μηκέτι ὁρμή. ἂν δὲ ̓ Αριςοτέλην νομίζει μὴ ὅτως ἔχειν ἐνταῦθα, κα ὼ τὴν 

πρὸς αὐὸ ἀφικχνυμένης, ᾧ ὅτοι ὁμολογῦσιν αὐὴ παρὰ φύσιν κι- 40 ̓Αλεξανδρυ ἐξήγησιν τῦτο λέγυσαν ἀποσκευαζόμενος. χρὴ ὧν 
τ, ὑπὸ τῆς τροφῆς ἀγόμενον βίᾳ" ἡ δὲ βίαιος κίνησις παρὶὲ ἀκῶσαι τῆς ᾿Αριςοτέλωυς λέξεως, εἰς » ἀποτενόμενος ταῦτα 

φύσιν. ἰά. ἴ. 18. πάντα γέγραφεν, ὅτως ἔχυσαν “ἀλλὰ μὴν ὑδὲ ὑπὸ ψυχῆς εὔλο- 
2698 ἐν τύτοις τοῖς ἐγκειμένοις ἤδη ὑπᾶῖς ὃ Ἀέαρχος ἐνίςαῦ, ὁ γον ἀναγκαζιίίσης μένειν ἀϊδιον. ἀβὰ γ5 τῆς ψυχῆς οἷόν τε εἶναι 

16. πρὸς ἄλλα Ἔδὶ περὶ ὧν ἤδη εἴρη, ᾧ μέντοι πρὸς “ὃ ἐν ἑνὶ χέ- τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον ἡ ὺ μακαρίαν" ἀνάγκη δ ἢ τὺ κίνησιν 

“εὶς, ἐναντίον" ῥέδιον γάρ, φησί, βασαμέος κινῆσαι “ὃ πῦρ 45 μξ' βίας σαν, εἴπερ κινεῖ, φέρε, πεφυκότος τὸ πρώτυ σω- 

καθ᾽ ὁτιῶν γραμμῆς εἶδος, εἴτε ἁπλῶν εἴτε ᾧ ποικίλον. λέγομεν ματος ἄλλως κινεῖ συνεχῶς, ἄχολον εἶναι ἡ πάσης ἀπηλλαγμές 

δέ, φησί, ὺ ἐν τοῖς περὶ τῶν ἴων. λόγοις ὑκάφῃ τῶν ἀρετῶν νὴν ῥασώνης ἔμφρονος." τίς ἐκ ἂν ἀκύσας τῶ ᾿Αριςξοτέλως ἢ 

δύο εἶναι τὰ ἐναντία, ὡς φρονήσει ' πανυργίαν ᾧ εὐήθειαν, ἀν- φυσικὴν τὴν κύκλῳ κίνησιν ἡ ἔμψνχον “ὃν ἐρανὸν λέγοντος, ἐν- 
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νοήσαι ὅτι διὰ τύτων πρὸς ἐκείνυς ἀποτείνε τὺς ψυχριὴν μόνον μαίνεἢ δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐν τύτοις ὅτι εἴπερ ἐναντία μάλιςε χα 
λέγοντας τὴκ κύκλῳ κίνησιν, “ὁ κ᾽ φύσιν μὴ προσλογιζομένυς;... φύσιν ἐςὶ τὰ τὰς ἐναντίας ἔχοντα κινήσεις, ἐναντία ε τῷ πυρὶ μᾶν- 

εἰκότος δὲ τὸ ᾿Αλεξανδρυ αἰτίαν εἶναι τῇ σωζεῶς ἢ συμμένειν λον ἔςαι ἡ γῇ ἥπερ ὃ ὕδωρ χτ' φύσιν" καίτοι ὃ κὶ ὕδωρ γυχρὸ 
τὰ ςοιχεῖϊα ἡ; μὴ φθείρεῶχ, ὑπ᾽ ἀλλήλων τὴν τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἢ ὑγρὸν ὑπάρχον κατ᾽ ἄμφω τὰς ποιότητας ἀντίκειἢ τῷ πυὰ 
ἰσότητα, πολυ δὲ ἂν ὑπερβάλλοι ὁ ἀήρ, εἰ μέχρι τῦ ὀρανῦ διήκοι, 5 θερμῷ ᾧ ξηρῷ ὑπάρχοντι, ἡὶ δὲ γῆ ψυχρὰ ἡ ξηρὰ ἦσα καθ᾿ ὃ 
ᾧ πρὸς ταῦτα ἀντιλέγων ὅτος ἡ ὀλίγον φησὶν ἐνδέχεἢ ἀέρα πάνυ μόνον “ὁ ψυχρόν. αὶ τῦτο δὲ ἐπισημαίνε, ὅτι εἰπὼν ὀρθῶς τῷ 
κατεψῦχθαι ἢ τεϑερμάνθαι ᾧ πολὺν ἠρεμαιότερον. .. ὅτι δὲ ὑδὲ φύσιν “ὁ μέλλον ἔσεθχς ἀγένητον ἐξελέοχ, ἐκ τῶν ἐναντίων, ἔπε- 
τῦτο τῆς Πλάτωνος ἀπάδει παραθέσεως, ὑπεβρησα ὺ πρέτερον δείξατο ὅτι Ψ φύσιν ἔχειν χρὴ “ὁ ἀγένητον τὰ ἐράνια, ἡ μὴ ὡς 
ἐκ τὸ ᾧ ἐν Πλάτωνα ἄλλοις μ' χήμασι τὰ ὑπὸ σελήνην ςοιχεῖα τοῖς φθαρὸὲν Κὶ αὐὸ τῇ ἑαυτῶ φύτει ποιῶσιν, αἰτήματα δὲ αἰτῦν- 
διαζωγραφῆσαι ἐν δημιυργὸν εἰπεῖν, ἄλλῳ δὲ Ἧ ἐρανιον σῶμα, τὸ ταί τινα ἄφθαρτον αὐὴὸδἭ͵αοιᾶν ἐθέλοντες. ἡ ἔοικεν εἰς ὃν Πλέ- 
ἢ μέντοι ᾧ ἐκ τῶν ὑπὸ τὸ ̓ Ξενοκράτυς περὶ τύτων ἱξορηθέντων, τωνα ἀπορίπτειν εἰπόντα (Τὶπι. ρ. 41) “ἀθάνατοι βὶ ὑκ ἴςε ὁ 
ὧν ὑδὲν ἂν εἴη χεῖρον ᾧ νῦν ὑπομνῆσαι, ἐν τοῖς περὶ τῷ Πλά- πάμπαν, αὶ μὴν λυθήσεωέ γε διὰ τὴν ἐμὴν βυλήν" ὡς ἀπὸ τὸ 

τωνος βίν γεγραμμένοις ὧδε “τὰ Κ' ἦν ζῷα πάλιν ὕτως διηρεῖτο δημιυργῶ λέγοντα. ἰὰ. (. 21 ὁ. 
εἰς ἰδέας τε ἡ μέρη, πάντα : τρόπον διαιρῶν, ἴως ἐἰς τὰ πάντων σημειωτέον, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὅτι ἡ ἡ λέξις ν ἐχ ὡἧς ἀναγ» Ἵ 

ςοιχεῖα ἀφίκετο τῶν ζῴων, ἃ δὴ πέντε χήματα ὼ σώματα ὠνό- 15 καία ἀλλὰ κῷ ὁ εὔλογον εἰρη" ἐδὲ δ εἰ ἐν τοῖς πάχειν τφν ἢ 
μαζο; εἰς αἰθέρα ᾧ πῦρ ὼ ὕδωρ κα αὶ γῆν ἡ ἀέρα." ταῦτα Α κόσιν αἱ ἕξεις μ' πάθυς, ἤδη ἢ ἐν τοὶ ἀπαθέσιν ἀναγκαῖον" ὅτι 

ἀρκεῖ τῶν περὶ τῶν Πλάτωνί τε ἡ ̓Αριςοτέλει δοκύντων ἐν τοῖς εἰ τὰ ἀλλοιήμενα αὐξόμενα κα ἢ μειίμενα ὁρῶμεν ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν, 
προκειμένοις. .. ἰδὺ ᾧ τῶν ἄλλων ἀςέρων πολλῶ πυρὸς μετέ- εὔλογον ἢ καθόλυ, εἴ τι ἀλλοιῦῷ, τῦτο αὔξεῖχ" εἰ ὩΣ ὦ» 
χειν λεγομένων Ὁ πύριον,, ὡς φασιν, ἐχόντων ὃ χρῶμα ὁ τῷ Κα λοι, ταύτη αὔξεῦ, αὶ μειῶῆ, ἀνάγκην ὁ λόγος ἔχε, ἐ ὃ μ᾽ 

ἀςὴρ ψύχειν τε αὶ συγκρίνειν τὰ ΠΣ πεπίσευϑ" ἡ δῆλον ὅτι Ὁ ὅ. ἀλλὰ ὸ ἐν Κατηγορίαις (ε. 14), φησίν, « ὐὲς ὁ ̓ Αριοτέῃς 

ὃν αὐὸν λόγον ψυχρὸς ἂν εἴη ᾧὶ αὐὺς ᾧ αὶ πύριος ἀλλ᾽ ὑδάτινος εἶπεν ὅτι ὅτε αὔξεθα, ἀναγκαῖόν ἐςι τὰ κτ' πάθος καύμενα τι 
μᾶλλον. ἀλλ᾽ ὅτε ὁ ἥλιος ὡς πῦρ ὧν τῶτο “ὃ συνεγνωσ μένον θερ- μειῖοχ," ὧν αὶ γάρ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ᾧ τῇ ὑσίᾳ Ἢ ἢφὲ 
μαίνει, ὅτε ὁ Κρόνιος ἀςὴρ ὡς ὑδάτινος ψύχει, ἀλλὰ κοινῶς αὶ εἶδός ἐ ἐξί τι ἐναντίον κα δ: ταῖς πϑθεσν, ταῦτα διὰ Κὶ τὴν κατ᾽ ὑσὶ 
παντες τι αὐτῶν ἀσωμάτοις δυνάμεσι ἔγενει τὰ τῆδε σω- ἐναντίωσιν ἔςαι ὁμῦ δ γενητὰ ὦ φθαρτά, ὁμᾶ δὲ αὐξητά τεὺ 

μᾶξά πρὸς τὰς ἑαυτῶν ἰδιότητας, ὥσπερ ἡ τῆς ψυχῆς αἰδυμέ- 25 Μειωτά, διὰ δὲ τὴν κ' γώ ἀλλοιωτα" ὅσα δὲ μηδεμίαν ΝΙΝ 

νης ἢ συννούσης τι ἡ ἀσώματος αὕτη ἐνέργεια ποτὲ αὶ ἐρυθραί- κατ᾽ ὀσίαν ἐναντιότητα ἐν ποιότησίν ἐςιν ἐχύίσαις ἐναντίωσσ, 

νεδὶ, ποτὲ δὲ συνοφρυῦοι, ὁ σῶμα ποιεῖ, ὁ μέντοι ἥλιος ᾧ ταύτη ταῦτα ὠγένητα ὄντα ἡ ἀναύξητα ἐδὲν κωλύσει ἀλλοῦδᾳ ὶ τω 
τῇ δυνέμει. ἡ τῇ τῶν ἀκτίνων παρατρίψει θερμὸν “ὃν ἀέρα ποιεῖ ἡ παάχειν. σημειωτέον δέ, φησί, ὦ ὅτι ἐὶ διὰ “ὁ μηδὲν ἐναντίοι 
δι᾽ αὐτὸ τὰ ἄλλα θερμαίνει. ἰάὰ. ᾿ 15 ὁ. εἶναι αὐτῶν τῇ συμβιβιρτε ποιότητι ἀναλλοίωτα αὐτὰ δείκνυσι" 

τῆς μείζονος (προτάσεως) τὴν ὠπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς “ὃ 30 καίτοι ἐχρήσατο ἃ ἂν αὐτῷ, εἰ ὅτως ᾧετο, ὥσπερ εἰ ας ἐδώ 
1: πρῶτον βιβλίον τῆς Φυσυιῆς ᾿Αχροάσεως (. 7)" ἐκείνως ὃ πρώ- κνυ τῷ πων ὼ εἶναι ἐναντίον. ὃ τοῖς λέγυσι, φησίν, ἄποιον ̓ Δρν 

τὰς λόγυς εἶπεν ὡς περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματευομέ- ςοτέλην ὲ εἴ σῶμα λέγειν, ἢ ἐντεῦθεν δεικτέον ὅτι μὴ ἴσασι ἃ 

γυς... τῦτο τέθεικε διὰ τῷ “τῶν δὲ ἐναντίων" ψυσκῶν δηλο- ἀρλ λα εἰ 5 ἄποιον ἔλεγεν αὐὰὴ τνς ἑᾷςον ἦν α ὑτιῷ ἐντεῦβε 

νότι κ: αἱ φοραὶ ἐναντίαι," ὼ ὃ δυμαίρασμαν ὃ κύκλῳ φερό- δεῖξαι ὅ' ὅτι ἀναλλοίωτον" ὃ γδ μὴ τὴν ἀρχὴν ἔχει ἐεἴδιη ὑδ' ὦ 
μένον ἐκ ἔχει ἐναντίον. ἐνταῦθα δὲ πάλιν τὴν Κ' μείζονα πρότα- 8 κῷ ποιότητα μεταβάλλοι. ἐπεσημηνάμην δέ, φησί, τῦτο ὑπὲρ 

σιν ὡς ἐναργῆ παρ ΕΙΣ τῶν δὲ ἐναντίων θύσειν εἰδῶν ἡ αἱ τῶ δεῖξαι ὅτι κἂν σύμβάνῃ ὸ μα ὃν ἥλιον σῶμα κυκλοφορητι 
φύσεις ἐναντίαι, ὥςε ᾧ αἱ κινήσεις" ὠρχὴ 75 κινήσεως ἡ φύ- κὸν ̓ δερμαυέμενον ὑ ὑπὸ τῆς τὸ ἡλὼ περιφορᾶς διαπέμπεν τῷ ὑπ' 

σις... ᾧ διὰ τῦτο θεογονίας ἡ μιν οἱ θεῖοι ἄνδρες παραδεδιύκασι, αὐὴ σώματι τὴν ἀπὸ τῆς ἐκείνυ κινήσεως ὙΝΜΕΗΥ ϑερμότητε, 

θεῶν ἃ ως ὃ ἐν τῷ ἑνὶ δ, ἢ ὡς ἂν εἴποι τιρ, κ᾿ πολλα- δὲν ἄτοπον ἐπιφέρεῦ τὴ τῷ Ἐρθυφυβητος σώματος ἐσίᾳ" ἐὴ 

πλασιασμὸ ἐκείνυ προϊόν, ὙΡΙΣΝ δὲ ὑμνῦντες αὐτὸ καθ᾽ ὅσον 40 πάντως “ὃ ἀλλοιέμενον ᾿φθαρτόν, ἀλλ᾽ ὅσα κατ᾽ ἐσίαν οἷά τε με 
ἀπὸ τῷ ἑνὸς ὑφέςηκεν, ὥσπερ ᾧ ἀριθμῶν γένεσιν “ὃν. ἀπὸ τῆς ταβάλλεν" τοιαῦτα δὲ ὧν τῇ ὀσίᾳ ὃ τῷ εἴδει ἔςι τι ἐναντίον, 

μινάδος ϑεωρῦμεν προποδισμόν, καθ᾽ ὅσον μέντοι ἐν τῷ ἑνὶ μένον ὡς 75) αὐὸς λέγει, ἀπαθὲς ἐκεῖνο πάσης θνητῆς ϑυχερείες, ὧν 
ἡνωμένον κ᾿ ἄκραν ἕνωσιν ἐφ, ὅ ὅπω διακρίσεως ἀναφανίσης... ὐχ ἀδλθὲ ἀπαθές" καὶ ἡ) εἰ τῷ συμβεβηκότι τοὶ ἐναντίον τι ἐν 

τῆς δὲ ἑτέρας (προτάσεως) τὴν ἀπόδειξιν πρό εἰς τὰ ὶ ῥη- ἤδη ᾧ αὐτῷ ἀνάγκη τι ἐναντίον εἶναι. τὰ γῦν ἄρα χρῶμα ἃ 

θώτα κῃ ὃ πρῶτον τῆς Φυσικῆς ᾿Αχροάσεως, ὧν ὺ ἐγὼ κτ' ἃ 45 ἔχει" εἰ δὲ πᾶν χρῶμα ᾿ λευκὴν ἢ ἥ μέλαν ἢ ἢ μικτόν, εἰη ἀν 
δυνατὸν διὰ πλειόνων τὴν διάρθρωσιν ἐποιησάμην. τύτων δὲ κει- ἐναντίον τι αὐτῷ τῷ χρώματι ἢ ἐξ ἐναντίων “ὃ χρῶμα. αὐτῶν 
μένων συνάγεϊ ὅ' ἐπὶ ὰ κυκλοφορητυκὸν σῶμα, μὴ ἔχον μήτε ἐξ συγκείμενον. ἀλλ᾽ καὶ διὰ τῦτο φθαρτὰ τὰ ἄςρα, ὅτι μὴ ἐν ἡ 
δ γένη μήτε εἰς ὃ φθαρῇ, ὠγένητον ᾧ ἄφθαρτον ἔςαι. ἐπιση- ὑσίᾳ αὐτῶν ὁ χρῶμα. ταῦτα τῶ ᾿Αλεξαάνδρυ λέγοντος αὐτῇ 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 

«εδὸν τῇ λέξει, πρῶτον ὦ ἐφιςάνεν ἀξιῶ εἰ ὁ ̓ Αριςοτέλης ὕτω 
σαθρῶς ἐν τοιαύτη πραγματείᾳ συνελογίζετο ἢ παραλόγως, κἂν 

»Φ' “ἃ εὔλογον ὅτος εἰλῆφθαί φησιν αἰδώμενος. ἔπειτα ῥητέον 
εἶμαι... ἡ μώντοι σελήνη, κἂν ἀλλοιῦταί πως ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν 

ἀκτίνων ᾧ διαπέμπει “ὃ φῶς εἰς ἡμᾶς “ὃ ἡλιακόν, ἀλλὰ μδ' τῆς 

ἰκείας ἰδιότητος" αὶ δ μετέβαλέ τι τῆς ὑσίας αὐτῆς ἡ ἀλλοίω- 

σις, ἀλλ᾽ ἐτελείωσε μόνον τὰς ὑπαρχύσας δυνάμεις. καλῶς Ὁ 
λέγει ᾧ Μέλισσος ὅτι “ὃ τρὶς χιλίοις ἢ μυρίοις ἔτεσιν ἑτεροόῖον γι- 
νόμενον, χ᾽ τὴν ὀσίαν δηλονότι, ὀλεῖ ἂν ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ" ὥςε 
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δὲ τῷ θεῷ ἀθάνατον ἢ “ὦ ὀράνιον σῶμα συνηρτῆοϊαί φησι ἡ αὶ “ὃν 
τόπον" ἡ “ἀδύνατον ἄλλως," τυτέςι μὴ τῷ ἀθανάτῳ “ὃ ἀθάνατον 
συνηρτὴῆνς. διὸ πάντας, ἡ ἐχ Ἕλληνας μόνυς ἀλλὰ ἢ βαρβάρυς, 

φυσυχήν τινα δείκνυσιν ἐν ταῖς ψυχαῖς τὴν τοιαύτην ἔχειν ὑπόληψιν. 
5 “εἴπερ ἦν" κἀνταῦθα ὁ ̓ Αλέξανδρος ὃν συλλογισμὸν ὕτω προά- 

γει, εἰ ἔς! τι θεῖον, τυτέςιν εἰ εἰσὶ θεοί, ἢ τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένα 

περὶ τῷ κυκλοφορητικῶ σώματος εἴρη καλῶς" ἀλλὰ μὴν εἰσὶ 
θεοὶ ἀϊδιοί τε ἡ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ, ἢ πάντα ὅσα εἰρήκαμεν" ᾧ τὰ 

ἡμῶν ἧς ἠρμών γμεῷ τῆς μέσης θείας ἄρηλιμελθς, 
εἰ ἡ ἀλλοιῶῶχ, λέγει τις τὰ ὀράνια ὑπ᾽ ἀλλήχων, μὴ τῇ πάθος 10 μήποτε δὲ ὀχὶ “εἰ εἰσὶ θεοί" εἶπεν, ἀλλ᾽ εἰ ἔςι τι θεῶν σῶμα, 
οἰνεῶζ, λεγέτω τὴν ἀλλοίωσιν ταύτην, ἀλλὰ τελεσιυργάν, ὡς  τυτέςι “ὃ κυκλοφορητικόν, ἡ καλῶς εἴρη περὶ αὐτῷ τὰ εἰρημένα. 

ψυχὴ ἂν ἀλλοιῶθχ, λέγοιτο ἐνθεάζυσα. “ὃ δ πάθος κ΄ μεταβο- “ὃ δὲ “εἴπερ ἦν" καλῶς ἐπέςησεν ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτι παρασυνα- 
λὴν ὁσιώδυς γίνε τινός. διὸ ᾧ ἄλλο εἶδος ἀλλοιώσεως ἐςι “ὃ »' πτικῷ ἔοικε διὰ “ἃ Ἰναργές" εἰ 2) εἰσὶν ἐγκόσμιοι θεοί, ὅπερ ὡς 
πάθος παρὰ “ὃ κ᾿ δύναμιν" ἡ διὰ τῶτο καλῶς οἶμαι ὁ ̓ Αριςοτέ. δεδειγμένον ἢ ἐναργὲς ἀφῆκεν, ἔςι τι θεῖον σῶμα “ὃ ἐξημμένον 
λης ἐχ ἁπλῶς πᾶσαν ἀλλοίωσιν ἀλλὰ τὴν παθητικὴν ἀποφάσκει 15 αὐτῶν" εἴπερ ἦν ἔςι τι θεῖον σῶμα, καλῶς εἴρηἢ τὰ περὶ τῷ κυ- 
τῶν ὑρανίων, ἣ πάντως ᾧ αὔξησις ἢ μείωσις ἢ γένεσις φθορὰ κλοφορητικῶ σώματος ὡς τύτυ ὄντος τῷ θείν, ὡς ἐδήλωσε ὦ ἡ 
συνυπάρχει. ἰά. ἢ. 25 ὁ. κοινὴ τῶν ἀνθρώπων πρόληψις. ἰὰ. ἢ, 26 ὁ. 

Ζ0 ὺ “εἴ τις τοῖς ὑποκειμένοις πις εὐει" λέγοι ἃ ἂν ᾧὶ τὰς πρώ- ἤκυσα ἐγὼ τὰς ' Αἰγυπτίυς ἀςρώας τηρήσεις ἐκ ἔλαττό- 2το» 

3. χας ὑποθέσεις ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις συνήχθησαν, περὶ ὧν ὦ ὃ νῶν ἑξήκοντα τριῶν μυριάδων ἐτῶν ἀναγράπτυς ἐδνριέναι, Βαβυ- ᾿ν 
Πλωτῖνος εἶπεν. ᾿Αριςοτέλει κ 25 ἐδὲν ἂν πρᾶγμα εἴη, εἴ τις 20 λωνίως δὲ ἑκατὸν ᾧ τεσσαράκοντα ᾧ τεσσάρων μυριάδων. .. 
αὐτῷ τὰς ὑποθέσεις τῇ πέμπτου παραδέξαιτο σώματος, ἐντεῦθεν καίτοι οἶμαι ᾧ “ὁ μίαν ὥραν ἐν ταὐτότητι μένον ἀπαραλλάκτως 
εἶμαι λαβὼν αὐτό, λέγοι δ᾽ ἂν ὑποθέσεις ᾧ τὰ λήμματα πάντα͵ δῆλόν ἐςι γενέσεως ἡ φθορᾶς ἐξηρημένον" “ὃ 7) γενόμενον πᾶν ἐν 
ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις σϑνήχθησαν. μήποτε δὲ οἰκειότερον ἀκύειν ἀρχὴ τινὸς χρόνυ ἐξ ἀτελῶς ἀρξάμενον εἰς τελειότητα τὴν ἑαυτῷ 

ὑπόθεσιν τὴν λέγυσαν ὅτι τὴ κύκλῳ κινήσει ἐκ ἔςιν ἐναντία κίν- ἢ τὴν ἀκμὴν προκόπτον ὁρῶμεν, ἢ ὕτως ὠπὸ τῆς ἀκμῆς εἰς πα- 

σις, ἢ ὅτι τὰ γινόμενα ἢ φθειρόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεἢ ᾧ εἰς 25 ρακμὴν ὑποφερόμενον φθείρεῦ)" “ὃ δὲ πάντα “ὃν συνεγνωσμένον, 
ἐναντία φθείρε" ταύτας 7) ὡς ὑποθέσεις λαβὼν ἐξ αὐτῶν ἀνθρώποις χρόνον ἐν ταὐτότητι μεῖναν δῆλόν ἐςι γενέσεως ᾧ φθο- 

πάντα συνεπεράνατο, τὴν αὶ νῦν μέλλων ὠποδεικνύναι, τὴν δὲ ἐν ρᾶς ἀπηλλαγμένον ἢ μήτε γενόμενον μήτε φθειρόμενον. ἔχατον 
τοῖς φυσικοῖς ἀποδεδειγμένην. ἰὰ. [. 26 ὁ. δὲ ἐρανὸν “ὃ κυκλοφορητικὸν εἶπε σῶμα, ἀντιδιαςέλλων αὐὸ πρὸς 

2τ0)Σ δ πρῶτον εἰς δύο διαιρεῖ ὁ ̓ Αλέξανδρος, εἴς τε “ὃ πάντας ὅλον “ὖν κόσμον, ἐρανὸν ἢ αὐὸν καλεέμενον. ὅρα δὲ ὅτι οἷς ἂν 
5: ἀνθρώπυς ἡγεῖοχ, θεὶς εἶναι ἢ εἰς “ἃ θεῖον ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ὑπο- 30 ἄλλος ὡς ἐναργεςάταις ἀποδείξεσιν ἐχρήσατο, τύτοις αὐὸς ὡς 

λαμβάνειν. εἶναι δέ, φησίν, ἀμφότερα ὁ λόγος ἔδειξε, ἡ ὅτι ἔξι πίςεσι χρὴ μᾷ' τὰς ἀποδείξεις, Ἰὰ. Ε. 27. 
ἃ θέον" ὁ γ5 ἀγένητον ἢ ἄφθαρτον ᾧ ἄναυξες ᾧ ἀπαθὲς δείξας αἰτιῶ ὃν ᾿Αναξωγόραν κὶ καλῶς ἐτυμολογήσαντα “ὃ τῷ 2706 
τι σῶμα λόγος ᾧ πρότερον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἢ τελειότερον, αἰθέρος ὄνομα ἀπὸ τῶ αἴϑειν, ὅ ἐς! “ὁ καίειν, ἡ διὰ τῦτο ἐπὶ τῷ 
ὅτος εἶναι θεὺς κατεσκεύασέ τε ἢ ἀποδέδειχεν. ἀλλὰ ἢ ὁ τῦτο πυρὸς αὐτῷ χρώμενον... τὰ δὴ τοιαῦτα τῶν παροραμάτων 
δείξας, φησίν, εἶναι “ὃ κύκλῳ ᾧ περὶ “ὃ μέσον τῷ πανὸς κινιίμενον 35 αὐτῷ (τῷ Ὑραμματυιῦ) μευρύνειν ἐπὶ πλέον ἀναγκάζομαι, ἐχ ὅτι 
ἕν, ὅτι ἐν τῷ ἄνω τῶτό ἐςιν κατεσκεύασεν. ταῦτα Κα ὁ ̓ Αλέξαν- πολλῶν δεῖ) λόγων εἰς διάλυσιν (ὺ τύφλῳ 79 “ὃ λεγόμενον ἐςὶ 
δρος. μήποτε δὲ νῦν τὴν περὶ τῦ εἶναι θεὸς ὑπόληψιν μαρτύρεῦ δῆλον), ἀλλ᾽ ἵνα μάθωσιν οἱ διὰ τὰ μεγέθη τῶν βιβλίων αὐτῷ 

πάντων τῶν ἀνθρώπων, ὅτι πάντες ἄνθρωποι ὅσοι νομίζυσιν εἶναι πρὸ τῷ ἀναγνῶναι τεθαυμακότες αὐτόν, οἷα ἀγνοῶν ὅτος εἰς οἵως 

θεύς (διά τε τὸς Ἵππωνας Διαγόρας ᾧ εἴ πί τινες ἐν ὠἀγνώςοις ὠγῶνας παραδύεϊ... “ἃ δὲ ἐφεξῆς τύτῳ ῥηθὲν κακοχόλως ὃν 
ἡμῖν τόποις εἰσὶ τῦτο δυςυχῶντες) οἱ δ᾽ ὧν νομίζοντες πάντες “ὃν 40 Θεμίςιον πρὸς “ὃν ᾿Αριςοτέλην συνέκρυσε" ᾧ αὐὸς γαρ, φησὶν 
ἄνω τόπον τῷ θείῳ ἀποδιδόασιν. ἀλλ᾽ ἐκ ἐκ τῷ σῶμα τοῦτον ὁ Θεμίςιος, δι᾽, ὧν εἰς τὰ κατ᾽ εἶδος ἢ ςέρησιν ἀντικείμενα τὴν. 
εἶναι θεὺς εἶναι κατεσκεύασεν ὁ Αριςοτέλης, οἱ μὴ ἄρα ὡς θεῶν τῶν ἐναντίων προσηγορίαν μετείληφεν ἠρέμα, πῶς ὑκ ἀληθὴς ἡ 
ὄντα ὀχήματα, ἐπεὶ ὅτι εἰσὶ θεοὶ αἰώνιοι νοεροὶ ἐν τῷ ἡ τῆς Φυ- ᾿Αριςοτέλυς ὑπόθεσις, ἡμᾶς ἐδίδαξε. καίτοι γε ὁ Θεμίςιος εἰδιὺς 

σικῆς ᾿Ακροάσεως ἔδειξε ᾧ ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσικά (Λ 8). ὁ ὃ τὰ ἐν τὴ Φυσικὴ ᾿Ακροδσει ῥηθέντα, εἰς ἃ ὶ τῦτον ἀνέπεμψε “ἐν 

“ὡς τῷ ἀθανάτῳ “ὁ ἀθάνατον συνηρτημένον" ἐπὶ τῷ τόπυ ἢ τῦ 45 λόγον ὁ ᾿Αριςοτέλης, εἰκότως εἶπεν ὅτι καθόλυ λαμβάνει ὁ ̓ Αρι- 

ὀρανίν σώματος ἀκύει ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὡς ἐπὶ τύτυ ὄντος τῷ θεῦ. οτέλης “ὃ ἐξ ἐναντίυ ᾧ εἰς ἐναντίον, τὴν γενοιωτάτην λαμβάνων 

ᾧ “ὁ "ἀδύνατον ὃ ἄλλως" ὅτως ἀκύέι, ὅτι ἀδύνατον “ὃν ἄνω ἐναντίωσιν εἴδους ᾧ ςερήσεως. ἀλλ᾽ ὅτος ἐγίνωσκε τοῖς ἀπὸ τριόδυ 

τόπον θεῖον εἶναι, μὴ ὄντος ἐκεῖ θεῦ. ἡ τῶτο ὶ ἀληθές, ἀθανάτῳ γράφων" διὸ μηδὲ ἀναγνὺς οἶμαι, ἢ εἰ ἀνέγνω, μὴ συνιεὶς τὰ ἐν τοῖς 

Οοο2 
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Φυσικοῖς περὶ γενέσεως ῥηθέντα πρὸς “ὃ τῶν ἐναντίων ὄνομα 
φλυαρίαν ἐξέττυσε τοσαύτην “ὃ πλῆθος, ἀρκεῖν νομίσας αὐτῷ 

τοῖς ἀκροαταῖς εἰς κατάπληξιν. .. λέγει γῶν ὁ δ Δμερτέλης ἐν 

τῷ γ᾽ τῆς Μετὰ τὰ Φυσικὰ φ. 1044 ὁ 3) ταῦτα “περὶ ἃ ὃν τὰς 
φυσικὰς ὑσίας ᾧ γενητὰς ἀνάγκη ὕτω ἰῤκων: εἴ τις μέτεισιν 5 

ὀρθῶς" ἢ ἋΣ αἴτιά τε ταῦτα ἡ τοσαῦτα, ᾧ δεῖ τὰ αἴτια γνω- 
εἴζειν ἐπὶ δὲ τῶν φυσυιῶν δ ἀιδίων δὲ σιῶν ἄλλος λόγος. ἴ "παῖς 

δ ἕνια ἐκ ἔχει ὕλην, ἢ ἥ ὁ τοιαύτην, ἀλλὰ μόνον »ἱ, τόπον κινητήν. 

ἐπειδὴ ὃ παῦταχυ τὴν ὕωρ ἀπὸ τῆς μεταβολῆς ἐθεάσατο, ἐν δὲ 

ΕΙΣ ΤΟΑ ΤΩΝ 

ᾧ 7 Παρμενίδης ὁ πρῶτος ὧν ἀκοὴ ἴσμεν τῦτον ὃν λόγον ἐρω- 
τῶν ἐν τοῖς ἔπεσι περὶ τῷ ὠγένητον εἶναι “ὃ ὃν τάδε γέγραφε, 

τίνα γὃ γώνγην διζήσεαι αὐτῦ; 

πῇ. πόθεν αὐξηθέν; ὄτ᾽ ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσω 

φαχ, σε ἐδὲ νοεῖν» αὶ δ φαὸν ὑδὲ νοηὺν 
ἔςιν ὅπως ἐκ ἔςιν. 

αὶ ̓ Αριςοτέλης. «. ὁμοίως δὲ ἡ Ἐμπεδοκλῆς τόν τε ὑπὸ τῆς 
φιλίας ἑνύίμενον νοηὸν κόσμον παραδιδὺς αἰνγματωδῶς, ὡς ἔθος 
ἦν τοῖς Πυθαγορείοις, αὶ “ὃν ὑπὸ τῷ νείκυς ἀπ᾽ ἐκείνυ διακρνέμε 

τῷ ϑρανα μόνην εἶδε τὴν κ' τόπον μεταβολήν, εἰκότως ὺ ὕλην 10 νον αἰϑητόν, ὅ ὅτε γρόμενα ταῦτα ὅτε φθειρόμενα ἐ ἐν χρόνῳ φητ', 

μόνην αὐτῷ τὴν τοιαύτην ἀπολέλοιπεν. ἔοικε δὲ ὅτος ὕλην “ὁ 

σῶμα νομίζων, ὃ δεύτερον ὑποκείμενον οἱ Περιπατητικχοὶ καλῦσι, 
ἀλλὰ ὃν ' νοηὸν κόσμον κ᾿ “ἃ ὃν ἑξάναι, ον δὲ αἰοὸν ὃ 
γινόμενον, ἢ τῦτον τῇ διαδοχῇ φησὶν ἀϊδίως ἀνακυκλέϊνχ, καὶ 

πολλὲς δαπανᾶν λόγυς, δεικνύναι σπυδαάζων ὅτι ἔχει σῶμα ὁ ἵνα μὴ δοκῶ τισὶ κενὰς μαρτυρίας ἀναπλάττειν, ὀλίγα τῶν Ἐμ- 

ὀρανὸς ᾧ διὰ τῶτο ᾧ ὕλην. καίτοι τίς ἂν ἀμφιβάλοι σῶμα “ὃν 

ἐἀρανὸν ἔχειν: καὶ μέντοι, εἰ “ὁ σῶμα τῦτό ἐςιν αὐτὸ ἡ ὕλη, ἀνάγκη 15 
ἡ ςέρησιν ἔχειν ἀντικειμένην, ὡς ὅτος οἴεῖ), ᾧ γενηὸν εἶναι ᾧ φθαρ- 

τόν... “ὃ δὲ νομίζειν “ὲ ἐν τοῖς ὀρανοῖς τριχὴ διαςαὸν μηδὲν τῷ 
παρ᾽ ἡμῖν διαφέρειν, διότι χρὴ διάςατον ἑκάτερον, πάσης ἐςὶ 
παχύτητος τῷ λογισμῶ. .. ἐπειδὴ δὲ δυχεραίνων φαίνεῦ πρὸς 

τὴν ἀσώματον ὕων ὃ ἀποδεδειχέναι φησὶν ἐν τῇ ια΄ λόγῳ τῶν 20 
ἐλέγχων τῶν ̓ πρὸς τὰ ὶ Πρόκλυ ὅ ὅτι ἀδύνατόν ἐςι τὴν μυθονομένν 
ἀσώματον αὖ καὶ ἀνείδεον ὕλην ρει τὰς εἰς ἔχατον “ὃ τριχὴ δια- 

ςαὺν ἀναλύεῖ τὰ σώματα, τοῖς ἃ ἐκεῖ ἢ κεχομπασμένοις αὐτῷ 

ὅτε ἐπρῦχν ὅτε ἡδέως ἂν ἐντύχοιμι πλατέσι φληνάφοις, ὁπότε 

πεδοκλέυς ἐπῶν παραθήσομαι. 

ἄλλοτε αὶ φιλότητι συνερχόμενα εἰς ἕν ἅπαντα, 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ δίχα πάντα φορεύμενα νείκεος ἔχθει. 
ἧ ἣ δὲ ̓ἰρί διαψυντος ἑνὸς πλέονα ΤΚΕΕὶ ἐουσϑ, 

τῇ δ  γίνονταί τε ἢ ὅ σφισιν ἔμπεδος αἰών" 
ἥ ὅ᾽ δὲ διαλάσσοντα διαμπερὲς ὑδαμὰ λήγει, 

ξαυτὴ δ᾽ αἰὲν ἔασιν ἀκίνητοι κ᾿ κύκλον. 
ὥςε τὰ ὠπὸὲ τῦ νοητῦ κόσμυ διὰ τῶ νείκυς διακριθέτα ἐπὶ τὶ 
αἰωνίως εἶναι Ὑίνον Κ “ὁ ὅ σφισιν ἔμπεδος αἰών," ἀϊδίως δὲ ἀνα. 

κυκλῶν, ἢ ἐκ ἂν ταῦτα σαφῶς ὕτως εὑς ἐν αἰνίγμασι λεγέ 

μα. ἠγνόησεν ὁ ̓ Αριςοτέλης" ἀλλὰ πρὸς “ὃ φαινόμενον ὑπαντῶν 
ἢ νῦν ὑκ οἶδα ὅ' ἐπῶς τὰ περὶ Οὐρανῦ τῷ ᾿Αριςοτέλως σαφηρίσαι 25 ἡ πρὸς ταῦτα ἀντιλέγει. ἰά. ἔ. 27 ὃ. 
προθέμενος εἰς τὴν Αὐγέν κόπρον ἐμπέπτωκα. λέγω δὲ ὅμως 
ᾧ πρὸς τὴν ἐνθάδε περὶ τῆς ὕλης ἀπόφασιν, ὡς εἰ “ὃ τριχῇ δια- 
ςατόν ἐςιν ἡ πρώτη ὕλη, καθὸ Κ' ὕλη, ἐδὲν αὐτῆς τῶν φυσικῶν 

εἰδῶν ὑπάρχει κατ᾽ ὁσίαν, ὅτε χῆμα ὅτε μέγεθος ὅ ὅτε ἀριθμὸς 

ὸ Κ᾿ "πεπέρανἢ᾽ ἀντὶ τῇ μία ἐςίν. ἀπὸ γδ σημείν ἐπὶ σεῖς 
μῶν ἀδύνατον πλείως μιᾶς εὐθείας ἐπιζεῦξαι" εὐθεῖα δὲ Ἷ ΩΝ 

χίςη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχυσῶν, ἡ δὲ ἐλαχίςη μία. ὺ ὅτι τὸ 
ἄρόμε ἀλλ᾽ αὶ τῷ μέγθε εὐλαυ αμ νέοι τὴν εὐθεῖαν εἶπε, διὰ 

ὅτε χρῶμα, καθὸ δὲ τριχῇ διαςατόν ἐςι, ὺ πεπερασμένον δηλο- 80 αὶ τὰς περιφερείας ἀπείρυς εἰπεῖν" ὃ ὼ αὖῇ τῷ ἀριθμῷ ἄπειρα, 
νότι ὦ 15 ἄπειρον), καὶ Ὁ μέγεθος ὡρισμανον ἔχει ὁ χῆμα ὼ χρῶμα ἀλλ᾽ αὶ τῷ μεγέθει" περιφερεῖς γδ ἀπείρες ἔςι περιγράψαι. ὰ ". 

ἢ, 883 ὁ. Ὁ τὴν ἐπιφανειαν, αὶ εἴδεσι ἡ ἀριθμεῖς διακεκόσμη. πῶς ὧν ᾿ 

δυναὲν τἀναντία συναληθεύειν περὶ τῆς ὕλης, λεγέτω, ᾧ μὴ δὲ- πρῶτον μέν, φησὶν (ὁ ̓ Αλέξ.), ὀδὲν τῶν φύσει κινι ΠᾺ 

καάδας λόγων ἐπιγράφων τις ἀνοήτος καταπληττέτω. ᾧ ἦν ' ἢ ἄνω ἣ κάτω ἐπὶ τῷ ἡμοιυκλίυ κινεῖ, ἀλλὰ κατ᾽ εὐθείας" Φ 
πρὸς τῶτο “ὃ δόγμα, πολλὰς ἤδη παρακχὸν εὐθύνας, πολλὰ λέγειν 35 )) τὴν ἐλαχίςην" ᾧ 78 οἱ ὄνοι, φησὶ Διογένης, κτ τὰς εὐθείας 

ἐπιχειρήματα παλαιά τε ἢ νέα" ἀρκεῖ δὲ τύτῳ ἢ “ὃ εἰρημένον, ἐπὶ τὴν τροφὴν. ἀπίασι ἡ τὴν πόσιν. ἰὰ, ἰδ. 
εἴπερ συσῥέθηιτο ζητεῖν μᾶλλον τὴν ἐν τὸς ἀπορωτέροις τῶν λό- νῦν ὃ αὐὸ καὶ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσι ἀμ Ὶ 
ων ἀληθναν ἤπερ ἀπερισκέπτως ἃ ἐπιὸν ἀποφαίνεδχ,. ἀλλὰ λογιζόμενος ὅτως. εἰ ἦν ἡ ἐπὶ τῷ αὐτῷ κύκλε κίνησις ἐναντία τὴ 

μέχρι τύτων, ὥς φησι, τὸς ἀγένητον εἶναι “ὃν κόσμον κατα- ἐπὶ τῦ αὐτῷ ἔμπαλιν Ὑδθμασης, μάτην ἂν νὴ ὑτέβι αὐτῶν" ἀλλὲ | 
σκευαΐζοντας τῷ ᾿Αριφοτέλωυς λόγες ἤλεγξεν, ὡς ἤλεγξε τοιαῦτα 40 μὴν ἀδύνατον “ἃ μάτην εἴ εἶναι" ἐκ ἄρα ἐναντία ἡ κύκλῳ κίνησις τῇ 
ληρήσας, ὁμολογεῖ δὲ ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων “ὃ ἐκ προῦπαάρχονεος κύκλῳ. ἢ “ὃ Α' συνημμένον δείκνυσιν ὅτως. τὰ ἐπὶ τῶ αὐτὸ 

αὐὸὲν τὸ ὑπυκειμών γίνεοχ διήλεγξε. βέλεἢ δ, ὧν δέξαι ὅ ὅτι κύκλυ ἀπηιφαρίμονα, ὁπόθεν ἂν ὄρξνῶ, εἰς πάντας ἄμφω ἐᾷν 
ἐκ μὴ ὄντος ὁ κόσμος ὑπέξη. τάχα δὲ ἢ τύτυ τὴν δεῖξιν εἰς τὰ κνεῖ2) τὸς ἐν τῷ κύκλῳ τόπυς. ἢ εἴπερ ἐναντίαι εἰσὶν αὖῇ αἱ 

πρὸς Πρόκλον ἀνέπεμψε, πλὴν “ἐν ἐπμσεν προφέρει λόγον ἢ φοραί, ὡς ὑπόκειῦ, αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιωΐσεις κῷ τὰς τῶν τό: 

διαλύειν αὐὸὲν ἐπιχειρεῖ λέγων... ὅτι ὺ ἐν τῷ χήματι οἶδεν 46 πων εἰσὶν ἐναντιώσεις, εἰς πάντας ὁμοίως ἀφυινῦν) τὸς ἐνωντς 

᾿Αριςοτέλης ἀντίθεσιν, ἄκυσον τῶν ἐν τῷ α΄ τῆς Φυσιχῆς ̓ Ακχροα- ἐν τῷ κύκλῳ τόπυς ἄμφω. εἰσὶ δὲ τόπυ ἐναντιότητες ἀΦυὰ 
σεως περὶ Δημοκρίτα ῥηθώτων “ κ᾿ Δ. ς. κι κεν. ὡς ἐκ ὃν φη- ὃ κάτω, κα αὶ “ὃ πρόδλιον ὶ “ὁ ὀπίδλιον, ὶ ὁ δεξιὸν ἡ “ὁ ἀριςερόν.»» 
σίν... «χήματος γωνία “ὃ εὐθύ, “ὃ περιφερές" (ρ. 188 « 22). ἀλλὰ ᾧ δύο, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, δύνανῇ ἐπιχειρήσεις εἶναι δὲ 
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τῆς λέξεως ταύτης λεγόμεναι, μία ' ὅτι μάτην ἡ ἡ ἑτέρα ἐσύ, ἐςίν, ἡ ἐσία αὐτὴ ἑαυτῇ δύξει ἐναντία, ᾧ ὁ μόνον ἕξει τι ἐναντίον 
ὃ εἰπὼν ὕξερον αὐτῶ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι ἴ' τὴν ἑτέραν ὲ ἐπιχεί- ἡ ὑσία ἀλλὰ ἡὶ αὐτὴ ἑαυτήν. εἰ δὲ μή, ὁ ζητητικιῦς ἀλλὰ προπε- 
ρήσιν, δι᾿ ὧν ἐπιφέρει “ἰδ ἵπαὶ ἦσαν, ἐκ ἂν ἦν κίνησις αὐτῶν" τῶς ἀποφαίνεἢ λέγων, ἀνάγκη ἄρα πᾶσα ἣ τὼ ἐν Κατηγυρίαις 

ταῦτα δτ ὃ μάτην ἂν εἶναι τὴ ἑτέραν δεικτοκά, καίτοι “ὃ “ὁκ δεδειγμένα ὡς ψευδῆ παρωγράφεωκ, ἢ τὰ ἐνταῦθα... ὅτι γδ ἐπὶ 
ἂν ἦν κίνησις αὐτῶν "ἀμτεμ, μάτην ἔσενι, σημαίνει, ἡ δ᾽ Ἀβε- 5 τῆς συνθέτυ ὑσίας ἐν Κατηγορίαις εἰρῆς, τῦτο νομίζει (ὁ ὙΡΜΜῈ . 
ςοτέλης ὃ “μάτην ἂν βάτεριν ἦν ἣν σῶμα" ἐπὶ τῆς ἑτέρας ὑπο- ματικός), σαφῶς ἔγραψεν εἰπὼν ἐν τῷ γ΄ κεφαλαίῳ τῷ εἰ ἑαυτῶ 
ϑέσεας. ἐ ἐπήγαγε, καθ᾽ ἣν ἃ κα κρατεῖ “ἃ δὲ κρατεῖῷ, κονῶς δὲ βιβλίν.... ὅτι δὲ ἐκ ἐμαυτῦ ταύτας ἐπινοίας γράφω, ἀλλὰ τοῖς 
ὃ “ὁ δὲ θεὸς ὼ ἡ ψύος ἐδὲν μάτην ποιῶσιν." “ὃ δὲ μεταξύ, δοκίμοις τῶν ἐξηγητῶν δοκῦντα ἢ ὑπ᾽ αὐτῷ τῷ ᾿Αριςοτέλυς λε- 
φησὶν ᾿Αλέξανδρος, τῶν λέξεων τύτων ἄλλη τις ἂν ἐπιχείρησις γόμενα, ἄκυσον τῶν ὑπὸ ᾿Αλεξανδρυ γεγραμμένων ἐν τῷ τῶν 

εἴη. ἢ 2) ἔν τισιν ἀντιγράφοις ὑχ ὅτως γράφεῖ “ὅτι ἀνάγκη “ὃ τσ Κατηγοριῶν ὑπορνημαςςς προθεὶς ἡ τὴν λέξιν τὴν λέγασαν 
κύκλῳ φερόμενον," ἐλλ᾽ ὅτως “ἔτι ἐρίγεη: ὸ κι φ.." ὡς ἄλλο τι “ὑπάρχει δὲ ταῖς ἐσίαις ᾧ “ὃ μηδὲν αὐταῖς ἐναντίον εἶναι" (ρ. 8 ὃ 

προςιθένττος αὐτὸ τῷ προειρημένῳ. ὶ εἴη ἂν ὃ προςιθέμενον, ὅτι 24) ἐπαγει ταῦτα “ἄλλο τι πάλιν δείκνυσι τῶν μὴ ὑσίᾳ παρα- 
ἂν γέωνταί τινες ἐπὶ τῇ αὐτῷ κύκλι ἐναντίαι κινήσεις, ἀνάγκη διὰ κολυθύντων, ὃ ἐδὲ αὐὰ ἴδιον τῆς ἐσίας ἐξίν, ὡς ἢ αὐὸς λέγει" 

πασῶν ἐνεχθῆναι τῶν ἐν τῷ κύκλῳ κ᾽ τόπον ἐναντιώσεων. ᾧ τί- ἔςι δὲ τῦτο “ὃ μηδὶν ἐναντίον αὐτῆ εἶναι. ὼ ὁμολογυμένως ταῖς 

νες αἱ τῶν τόπων ἐ ἐναντιώσεις προσέθηκεν, ὥςε ἀναγκαῖον ἐπὶ τῆς 15 ἐκκειμέναις ἐσίαις ὑδέν ἐξιν ἐναντίον" τῇ τα κ᾽ ὰ εἶδος ὑσίᾳ 

περιφερείας εἶναι εν τόπον ἐναντιώσεις. ἣ ἡδ τῷ ἐπ ἢ ἐπ᾽ ἐναντία, φησίν, ἐρεῖ ἐν τῇ Φυσικῆ ᾿Ακροάσει (1 7) τὴν φέρησιν ἐναντίαν εἶναι. ἢ 
κινεῖς ἡ ἐναντία κίνησις ἐπὶ τῷ κύκλυ ὡς ἐπ᾽ εὐθείας, ἢ εἰ μὴ κἀκεῖ κοινότερον ἡ ςέρησις ἐναντία εἴρη" ἔθος ἢ) αὐτῷ ἐναντία 
τῦτο, τῷ δι᾽ ἐναντίων γίγνεθκ, τόπων, ὃ ἔχοι ἂν ἡ κύκλῳ, εἰ ἔχοι λέγειν ἢ τὰ κῷ' ςέρησιν ἀντικείμενα." ἀλλ᾽ ἐπί γε τῶν ςοιχείων 
ἐσαντίωσιν, ἐπεὶ μὴ “ὃ ἐπ᾽ ἐναντίας γίνεο,, τόπυς ἔχει, εἴγε ἐπὶ τὰ εἴδη τῶν ςοιχείων καθάπερ πῦρ ᾧ ὠὴρ ᾧ ὕδωρ ᾧ γῆ ἐναντία, 

ταὐτόν. ὃ εἰπών, φησίν, ὀκέτι προσέθηκε “ὃ τῦτο ἄτοπον εἶναι, 20 ὡς ἢ αὐὸς ἐν τοῖς περὶ Τενέσεως ἢ Φθορᾶς (2 14) λέγει" διὰ 
ὁ ἐπὶ μιᾶς ἢ συνεχῦς ὅσης τῆς κύκλῳ περιφερείας λέγειν εἶναι τῶτο γδ εἰς ἄλληλα αὐτοῖς ἡ μεταβολή. ταύταις ὅν ταῖς ἐσίαις 

ἐναντίως τόπους, “ὃν ' ἄνω ὃν δὲ κάτω, ἢ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις, ταῖς ἐχκειμέναις λέγοι ἂν μηδὲν εἶναι ἐναντίον" ἀπέδειξέ γε ἐν 

Ἀὺ πάσας" ἀλλ᾽ ἐπαναλαβὼν ἴδηξε πῶς προεῖπεν ὅτι ἡ ἑτέᾳ τῷ β' περὶ Τενέσεως εἰδοπουὺὸς τῶν ἁπλῶν ἡ πρώτων σωμάτων 
ἐλ δ ὅτω αὶ ὁ δ᾿Αλέξανδρορ. μήποτε δὲ ὁ “ἔτι ἀνάγκη γρά- ξηρότητα ἢ ἀραβρ θερμότητα καὶ ὸ ψυχρότητα, ταῦτα δὲ 

ὦ συνήδετο τῆς συνεχείας τῷ λόγυ ἑνὸς ὄντος, ὑδὲ ὅτι παρὰ 25 ἐναντιώσεις" ἐξ ὦ ἡ αὐὸς δηλονότι τὴν διαφορὰν τῆς ἐσίας 

ἐν ψϑτανὶ συνήθειαν ἐςι “ἃ τοιότοις ὑπερβατοῖς χρῆνκς. πῶς ἐκ εἶπεν ὠσίαν, ὅτι " τῶν βϑαιμϑυν τις ἦν. ἀλλὰ ἢ ὁ θεῖος 

Ν φησι “ὃ ἐπὶ ἐναντίως γίνεω)ςς, τόπυς ἐκ ἔχει ἡ κύκλῳ κίνησις, Ἰαμβλιχος ἐν τῷ εἰς τὸς Κατηγορίας ὑπομνήματι τάδε γέγρα- 
εἴγε ἐπὶ ταὐτόν; ὅλως » ἐὰν ὑποτεθῇ ὁ κύκλος ἔχων ἐναντίως φεν “ὑπάρχει β ὅν ταῖς ἐσίαις, τὲ μηδὲν ἐναντίον αὐταῖς εἶναι" 
'τόπυς, ὦ δι᾽ ἐναντίων ἡ κίνησις, πάντως εἶμαι καὶ ἐπὶ ἐναντίας. τὰ Κα 5) ἐναντία ὑφ᾽ ἐν γένος ἀεὶ ὶ ὑποταττεῦ, ἡ ἡ δὲ ἐσία ὀδὲν ἔχει 
συνηρημένως δὲ ὁἰΑλέξάνλγος, ὡς φησί: τ ὃν αὐτὸ διδάσκαλον 30 ὑντεν γένος ἣν, δ. ὃ ταχθήσεῦ, ὃ τὰ Τὶ ἐναντία, χέσιν ἔχε 
᾿Αριςοτέλην ἐξέθετο τὴν ἀπόδειξιν τῷ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι πρὸς ἄλληλα, ἡ δὲ ὑσία ἄχετός ἐςι ὺ ϑὸὲν κρσδιῖῷ τῆς κτ' τὴν 

ἐναντίαν κίνησιν, μηδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι ἐναντίον. εἰ ἐναντίωσιν χέσεως. ἔτι τὰ (ὦ ἐναντία πρὸς ἄλληλα ἀπονεύει, ἡ 

Ὁ ἔσι, φησίν... προσκείϊω ὅτι τοῖς νομίζυσι μὴ λέγειν ἐν Αρισο- δὲ ἐσία καθ᾽ ἑαυτὴν ὡὥριςαι»" αὐτός γε μὴν ἀπὸ τῆς ἐπαγωγῆς 
τέλην ποιητικὸν αἴτιον “ὃν θεὸν ἀλλὰ τελικόν, μόνον ἔδει καὶ ὃ ὲ ἐν- τῶν πρώτων ἡ δευτέρων ἐσιῶν “ὃ μηδὲν εἶναι ἐναντίον αὐτῇ κατα- 
ταῦθα ῥηθὲν προφέρειν ὅτω σαφῶς εἰρημένον, ὃ ὅτι ὁ θεὸς ᾧ ἡὶ φύ- 35 σκευάζει, ᾧ μετ᾽ ὀλίγα τάδε γέγραφεν “ὠπορῦσι δέ τινες πῶς 
σις ὑδὲν μάτην ποιῶσιν. καίτοι γέ τινες ἡ τῦτο βιαζόμενοι οἱ ὦ “ὃ λογικὸν ζῷον τῷ ἀλόγῳ ἐκ ἔςιν ἐναντίον. ἡμεῖς δὲ ἐρῦμεν ὡς 
τὸν θεὸν “ἐν ὀρανὸν ἀκύυσι, διότι ἡ τύτω κίνησις τῆς τῶν ἐνταῦθα καὶ τοὶ διαφορᾷ τὴν ἐνυπάρχυσαν διαφορὰν ἐναντίον, “ἃ δὲ ὅλον τῷ 
φύσεως ἐξὶν αἰτία. ἢ ἀληθὴ κῶνον; εἴπερ “ὃ προσεχῶς προςε- ὅλῳ ὁκ ἔξαι ἐναντίον." λόγος δὲ τύτυ τοιῶτος. “ἃ ἐπιδεχόμενον 
θείκασιν" ὁ ἀὰ θεὸς δι᾽ ἑαυτῦ τὰ ἐράνια ὑφιςῶν, διὰ τῆς ἐκείνων τὰ ἐναντία ἐκ ἔςιν αὐὸ ἐναντίον. εἰ δ κατέχοιτο ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν 

κιήσεως ᾧ τὰ ὑπὸ σελήνην δημιωργεῖ γινόμενα ὄντα ἢ φθειρό- ὁ ἐναντίων, ἐκ ἂν δύναιτο ἢ πρὸς τὴν τῦ ἐπί καταδιχὴν ἐπιτη- 
μενα" ὃ ὃ ἀκίνητον αἴτιον ὅσα δι᾽ ἑαυτῦ ποιεῖ, ἀϊδιαΐ τε ἢ θεοῖς. δείως παρεσχευεχ, οἷον ψυχή, σῶμα, αἱ ἄτομοι ἐσίαι ἡ δεύ- 
ἰσαζόμενα ποιεῖ, ὡς ὃ. ὁ Πλάτων φησί. τινὲς δὲ “ἐν θεὸν ἐν τύ- τεραι ὀσίαι, εἴπερ ἐπιβεχόστο τἀναντία, ἐκ ἔςαι αὐτὰ ἐναντία. 
τοις “ἐν ᾿Αρισοτέον τὴ φύσει συντάξω φκεὶ διὰ “ὃ ἀξίωμα ἀλλ᾽ ἐδὲ εἰ διαιραῖτέ τι εἰς τὰ ἐναντία, ὥσπερ ὦ ζῷον, ἐδὲ ὕτως 
καταχρωώμενον. ἀλλὰ ... ζητέν ἄξιον πῶς ἐκ ἐναντία κίνησίς ἵζαι ἐναντίον, εἰ κοινῶς γε περιέχει τὴν τῶν ἐναντίων διαίρεσιν. 

ἐςιν ἡ τὰ ἤλένυμϑιν τῇ τῆς ἀπλανῦς σφαίρας... ἐπειδὴ δὲ 46 ὥςε ἐδὲν τύτων ἔςαι ἐναντίον. γνοίη δὲ ἄν τις ὺ ἀπὸ τῷ ὅρυ τῶν 
παλιν ἡ ἧ ὕς παρορίνει »᾿ ἂν μελοποιὸν ᾿Αλκαῖον, πάλιν ἀνάγκη ἐναντίων τῶτο" πλεῖςον γδ κεχωρίοχ, αὐτὰ ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀφορι- 
πρὸς ἣν Ὑραμματοῶν τῶτον ἀποκλίνειν ... εἰ τὰ ἐναντίας ἔχοντα ζόμεθα, ὡς δὲ νῦν λέγεϊ, περὶ τὴν αὐτὴν ἀσίαν τῦ ζῳν συνυ- 

κινήσεις, ὡς ὁ ᾿Αλέξανδρος εἶπεν (δὲ 7) ̓Αριςοτέλης), ἐναντία πάρχει. ἀλλὰ πῶς “ὁ πῦρ τῷ ὕδατι ᾧὶ “ν ἀέρα τῇ γὴ ἐναντία 
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λέγει ὃ ̓ Αριφοτέλης; τ τὰς εἰδοπεὺς δηλονότι διαφοράς, φήσο- μέη ἐςί, διότι ἡ ἐλαχίςη ἐξὶ τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχυσῶν, αἱ 
μ5ι αἵτινες ὑκ εἰσὶν ἐσίαι. “ὁ (ἃ ὄν ψυχρὸν ὺ θερμὸν κα ὃ ξηρὸν δὲ περιφέρειαι ἄπειροι αἱ ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα ἐπιζευγνύμε, ἡ δ 
ἡ ὑγρὸν ἀλλήλοις ἐναντία ὑπάρχει, αἱ δὲ ὅλαι ἐσίαι πρὸς τὰς ὅλας διὰ τῶτο ἀόριςοι, ἢ διὰ τῦτο τὴν μεταξυ τῷ αἱ καὶ τῷ β' διέςα- 

ὀσίας ἐκ ἔχυσιν ἐναντιώσεις ἡ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὕλης συνυφεςήκασι. σιν ὑχ ὁριζυσι, ᾧ διὰ τῦτο κατ᾽ ἐκείνας ὑκ ἔςιν ἡ πλείςη διάξε- 

ᾧὶ τί δεῖ μηκύνειν, τῶν ἐξηγητῶν μακρὰς παράγραφοντα ῥήσεις, 5. σις αὐτή, ᾧ διὰ τῦτο ἐκ εἰσὶν ἐναντίοι τόποι οἱ τὸ αἱ ἡ β΄, καὶ δὰ 
ὅτε δυναὸν αὐὸν παράγειν “ὃν ᾿Αριςοτέλην τὴν ἑαυτῇ γνώμην τῶτο ἐκ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ ἀπὸ α΄ ἡ β' κινήσεις, ἐὰν ὡς ἐπὶ περ- 

σαφῶς ἀποκαλύπτοντα μετ᾽ ὀλίγα τῆς ἀρχῆς τῷ δευτέρυ τῶν φερείας ἢ μὴ ὡς ἐπ᾽ εὐθείας γίνωνν. .. παραϑέμενος πρῶτα 
περὶ Τενέσεως ἢ Φθορᾶς βιβλίων. γράφει δὲ ὅτως “ὄντων δέ" τὸν Θεμιςίν (ἢ) παράφρασιν τῆς ᾿Λριφοτέλοις λέξεως, εἶτα ὺτὺ 
(ε. 3 ν. 380 ὁ 80)... ὅρα πῶς ἐδὲ παρακολυθῶν φαίνεῦ Ξης ᾿Αλεξείνδρυ τῷ ἐρα: ἐξήγησιν, ἵνα ἢ ταύτη δοχῆ σοφός, 
γεγραμμένοις" ἀπαβάθεμηνος ὃ τὴν ̓ Αριςοτέλως ὁτν τῷ πρώτυ 10 καθ᾽ ἑκατέραν ἐλέγχειν τὴν ̓ Αριςοτέλως δύξαν προτίϑεῖ. δή 

ἐπιχειρήματος ἡ τὴν ̓ Αλεξανδρυ ἐξήγησιν, ἐάσας “ὃν ̓Αριςοτέλν Θεμιςίυ τὺς λέγοντας τὰς ἐπὶ τῆς περιφερείας ἐναντίας εἶναι ἐς 

κῃ τῷ ᾿Αλεξανδρυ κεχωρηκε, λέγων ὅτι ἐπαγγειλάμενος δεῖξαι ὡς ἄτοπον ἐπάγεξᾳ, λέγοντος τῷ μιᾷ ἀπείρως ἀντιτιθέναι, διότι ἄπειρά 

ἐκ ἔςι τῇ περιφερεῖ γραμμὴ ἡ εὐθεῖα ἐναντία, ἐδὲν δεδειχως φαί- εἰσιν αἱ περὶ τὰ αβ' γραφόμεναι περιφέρειαι, ὅτος διαπαίζει Ἢ 
νεῦ. τῶτο δὲ ὅτε ᾿Αριςοτέλης ὅτε ̓ Αλέξανδρος ἐπηγγείλαντο λόγον ταῖς ἀπείροις κινήσεσιν ἀπείρως ἐναντίας εἶναι λας: .π 

δεικνύναι... τῷ δὲ ᾿Αλεξάνδρου τὴν εὐθεῖαν κίνησιν τῇ κύκλῳ 15 δὲ ̓ Αλεξαίνδρυ προσφυέξερον ἐς τῦτο ὃν λόγον ἀπαγαγόντες, ἐ; 
παραβάλλοντος ὁ ἐν οἷς φησὶν “ἡ δὲ εὐθεῖα ἐναντία δοκεῖ τῇ κύκλῳ ὃ μὴ εἶναι ὅλως ἐναντίας τὰς ἐπὶ τῆς κεριφερῦς διὰ ὃ μὴ ὺ πλέ: 

διὰ βγη ἐκείνην Κὶ' δοκεῖν πανταχέθεν παρακεκλαίος, τὴν δὲ εὐθεῖαν φον ἀλλήλων διες κέναι “ὃ α' τὸ β' κῷ' τὴν περιφέρειαν, ὡς δὰ 
ὡς ὅτι μάλιςα ἀκλαςοτάτην εἶναι πασῶν τῶν γραμμῶν" εἰ ἦν “ὃ ἀπείρως δυναὸὺν εἶναι γράφειν περιφερείας ἐπὶ “ἃ α' καὶ β' σημὲν 
αὕτη μή ἐςιν ἐναντία τῇ κύκλῳ, ἐδ᾽ ἂν τῶν ἄλλων τις τῶν ἦν ἦτ- διάφορα ἐχύσας τὰ διαςήματα, ὅτος παλιν μακρὰ φλυαρᾶ... 
τὸν ἀντικεῖος δοκυσῶν αὐτῆ, Ἃ ἕ ὅτος νομίσας τὴν εὐθεῖαν τῷ κύ- 20 ἀλλὰ πάντα μάτην αὐτῷ συνῆκῦ, τὰ ὑπὸ τῷ ᾿Αριςστέλυς εἰρη" 
κλῳ συγκρίνεεχ, ὼ μεταγράφειν ἐτόλμησε τὴν ̓Αλεξάνδρυ λέ- μένα ᾧ τῶν αὐτὸ ἐξηγητῶν ἀγνοήσαντι. πρὸς δὲ “ὁ τρίτον τῶν 
ἕν ἐν οἷς ἔγραψεν" “Ἵμαλιςα δέ, φησίν, ἡ εὐθεῖα ἐντυκιὸχ, δο- ᾿Αβλυύτέλυς ἐπιχειρημάτων ἀντεπιχειρῶν ὃ ὅτος, “ὃ λέγον ὅτι ἐν 

κεῖ τῷ κύκλῳ, καίτοι ἐκείνυ τῇ κυκλοτερεῖ γράψαντος, ὡς ἡ μὴ ἐπ πνῶς περιφερείας ἡ ἐντούνησις λαμβανηῦ, ες δυα 
τὰ ἐφεξῆς ὄλλδυ κἂν ὃ τὰ τῶν Ὑρέμμαν ἡ ἐπιχείρησις, αλλ εἶναι ἀπείρυς περιφερείας περὶ τὰ αὐτὰ τμεᾺ περιγράφεν, ἂν 
ἐπὶ τῶν κινήσεων ἐρρέθη, ἡ σὰ ἄκλαςον ὺ κειλασμέμν ἀπὸ [125 ἐπὶ μιᾶς ὡρισμένης, οἷον τῷ ἡμικυκλίν, ὦ ὅτως α διάςασις τὸ ἡ 
τῶν Ὑραμμῶν, ἐπὶ δὲ τῶν χνήσεων εἴρη. ὑπὸ τῷ ᾿Αλεξανδρυ, ὡς πρὸς ἃ δ' ν᾽ τὴν εὐθεῖαν μετρηθήσεῦ, μήτε τῶν ᾿Αριςοτέμες 

δηλοῖ ὦ ἐπεχῦδι: εἰ ὗν αὕτη. μή ραν ἐναντία τῇ κύκλῳ, ἀλλ’ λόγων μήτε τῶν ἐξηγητῶν  συναιο)όμενος πολλὲς κατατείνει δ 

ὐδὲ ἐκ τὸ τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν μὴ εἶναι ἐναντίαν τῷ γραμμικῷ γύς, δειινύναι πειρώμενος ὅτι καὶ πανὸς μεγέθυς μέτρον ἐἶναι τῷ 
κύκλῳ νομίζει περαίνεο, τὴν ἀπέδειξιν ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἵνα ἃ εὐθεῖαν ἀνάγκη ἐδὲ πάσης γραμμῆς, ἀλλὰ τῶν ὁμοειδῶν μόν 

ἐπηγγείλατο τῶτο δεῖξαι. κἂν ἢ αἱ Ὑραμμαὶ ἐναντίαι, ἀλλ᾽ 30 ἡ οἷς ἂν ἐφαρμόζοι, ὑκ ἐφαρμέζει δὲ τὴ περιφερείᾳ. ὶὶ ὕτως 
αἱ κινήσεις ὁ δύναν ἐναντίαι εἶναι διὰ “ὃ τὴν ἐπ’ εὐθείας τῇ ἐπ᾿ πάντας  ποιεῖῷ τὺς λόγυς ὡς λέγοντος τῷ ᾿Αριςοτέλος δὴ τῶν ἐξ 

εὐθείᾳ ἀντικεῖος, ᾧ ἕν ἑνὶ ἐναντίον εἶναι... ᾧ διὰ τῦτο ἡ τῷ γητῶν ὅτι “ὃ τῆς περιφερείας διάς μα ὑπὸ τῆς εὐθείας μετρεῖν ὶ 

᾿Αλεξάνδρῳ μέμφεϊ εἰπόντι ὅτι εἴπερ εἴη ἐναντίον “ὃ κοῖλον τῷ τάχα πάλιν ἀνάγκη διὰ τὺς ἀπιςήσοντας τινὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ ἐπ΄ 
πρήλ: ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς θεωρώμενον, αὐτὴ ὴ ἂν εἴη ἐναντία αὐτῇ θέντων παρωγρώψαι... πῶ ἡδ ̓Αριφοτέλης ἤ ἥ τις τῶν ᾿Αριζιτέ; 

ἡ γραμμή. καίτοι εἰ τ κοῖλον ἢ “ὃ κυρὴν δ Αριςοτέλης κ᾽ τὴν 35 λυς ἐξηγητῶν ᾽ν πιράρρθαν ὑπὸ τῆς εὐθείας εἶπε μετρέν; 

διάςασιν ἔλαβε, καθ᾽ ἣν ἡ κύκλῳ κίνησις Ὑίνεῦ, ἀπλατὴς δὲ ἀλλ᾽ ἀνσσῖεν ὅτος ὅτι τὴν μεταξὺ τῶν περάτων διάς σιν, ἐν 

αὕτη, δηλονότι καλῶς ἢ ὁ ̓ Αλέξανδρος εἴρηκεν" ὁ γδ περὶ τότυ τῷ γ' ἡ δ΄, ὡς ᾿Αριςοτέλης γε ὸ τῇ εὐθείᾳ τῆ ἐπ’ αὐτὰ ἐπε 
τὸ κοίλυ ἢ πὐρτῦ ὅτε ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτε ὁ ̓Δριξοτέλοςς εἰρήκασι ζευγνυμένη λέγωσι μετρεῖν, ὁ τῇ περὶ αὐτὰ ὶ γραφομέη 

τῷ ἐν ἄλλῳ ἢ ἄλλῳ πέρατι τῷ σφαιρικῶ ̓τώμαάτοῦ ὄντος, ἀλλὰ περιφερείᾳ" καὶ μτοι ὅτι ἡ νος τῇ εὐθείᾳ μετρεῖ" τὸν 
τῶν ἐν τῇ λραμμὴ δαφάσεων, καθ᾽ ἣν ἡ κύκλῳ κίνησις ἐπιτε- 40 γδ κἂν ἀληθὲς ἦν, ὁ πάνυ τι πρὸς “ἐν λόγον. ον αὶ δ᾿ Αλέξενδρε 
λέ... ὅτω αὶ , ἦν ὁ χρηςὸς ὅτος μάτην τὺς πολλὲς λόγως τὸς ἐξηγώύμενος, ἀλλὰ μήν, φησί, τῷ την φὐκύς ἕςιν εὑρέ 

ἀντιλέγοντας τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιχειρημάτων συνέγραψεν. ἴδω- πλεῖςον διεφηριὸς ᾧ ἐναντίον τῇ εὐθείᾳ ἄρα, ὼὺ ἐπὶ ταύτης ὃ δ 

μὲν δὲ ὅπως ἡ πρὸς “ὃν δεύτερον ὑπαντᾷ λόγον. τῷ τοίνυν ᾿Αρις τοῖς διαςήμασίν ἐξιν ἐναντίον" “ὐκ ἄρα ἐπὶ τῆς περιφερὸς ὑδὲ ἐὴ 
ςοτέλως ἐκ τῶν προειρημένων ἔχοντος ὅτι ἐναντίαι νζ' τόπον εἰσὶ 

ἢ : 3) ρ. 271α υγτδο [ἰπελὲ 
κινήσεις αἱ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἡ, ὅτι ἐναντίοι τόποι εἰσὶν οἱ πλεῖ- 45 (5) Ρ- 371 49. δ γεγο ἴῃ οῦγγα [ΐπεὰ ἰωβηϊίδε Ἢ 

Ὁ τἢ ἀδεογθὶ Ροβδυπὶ ἃ Ῥυποῖο Α δά ρυποῖυπι Β; υἀπὰο 86 υεγοίαγ, 
ΠΩ διεσηκότες, Ἂ; ὅτι ἡ πλείςη διάςασις ὡρισμένη ἐςὶν ὦ. ἀ ΠΕΡ χυοὰ 1} ποία χυΐ ἢ ἃ Α μὲ Ἰίπβαπι ουγναπὶ ἰῃ βπ 1 πιοίαϑ 
αὶ ἡ ἐλαχίςη, ἢ ὅτι πᾶσα διάςασις ολίγον ἔχυσα ποσὸν τῇ φρῃιγατί εχι ίδβθαι, ἢ, ἰδάυδπι, χυὶ εχ Β δὰ Α ϑυρεγοῦτὰ 
μεταξὺ τῶν διαςάσεων εὐθεία μετρεῖ» αὕτη ὃ μία ἡ ὡρισ- Ἰΐποα ἀοεογιβοιεηιαγ. Ὑμαπιίδε. ἢ, 6. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 419 

τῶ ἡμικυκλίν ἐναντίαι κινήσεις αἱ ἐπὶ τῷ γδ' διαςήματος. ἦρα τᾷ πρὸ αὐτῷ περαίνεϑ... ἡ τῷ Θεμιςίν μερίσαντος ἐν τῇ πα- 
τύτων τις τὴν εὐθεῖαν μέτρον εἶπε τῆς περιφερείας, ἀλλ᾽ ἐχὶ τὴν ραφράσει τὸς λόγυς, ὶ ἐπὶ δ τὸ προτέρω λέγοντος ὅτι τὰ αὐτὰ 

μεταξὺ τῦ γ᾽ ἡ δ΄ διάςασιν; «.. εἰπόντος δὲ τῷ ᾿Αλεξανδρυ ὅτι λεκτέον τοῖς ἐπὶ τῷ πρὸ τύτυ λόγοις, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρυ κἂν συγ- 
τὰ ἐπὶ τὸ ἡμικυκλίν ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων κινύμενα, εἰ ἢ μὴ χωρήση τις, Φησί, ταῖς ἐπὶ τῶν ἡμικυκλίων φοραῖς ἐναντίας εἶναι, 

ἐπὶ τῆς εὐθείας κινεῖ, ἀλλ᾽ ἦν τῷ τοσῦτον “ὃ μεταξὺ αὐτῶν δια- 5 ἀλλ᾽ ἡ τὴν ἐπὶ τῦ ὅλυ κύκλυ, περὶ ἧς ὁ λόγος, συγχωρήσειεν ἂν 
ςῆμα κινεϊοκ, ὅσον κατ᾽ εὐθεῖαν ἀφέςηκε, ταύτην τὴν ἐναντίαν τις μερίζεον,, ὡς εἰς ἐναντίας. ὅπως δὲ εἰς τὴν τῶν δύο τύτων 

κινεῖ, τυτέςι τὴν ἀπὸ τῶν πλεῖςον διεςηκότων τόπων, ἐδὲ ὕτως, ἡμικυκλίων ὑπόθεσιν προῆλθεν ὁ λόγος, τῷ ̓ Αριςοτέλει εἴρη μ' 

φησὶν ὅτος, “ὃ ἐναντίας εἶναι ὁμολογεῖν τὰς ἐπὶ τῷ ἡμοτυκλίν ἔμ- ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι τῶν ἐπιχειρημάτων, κα χεῖρον δὲ ᾧ νῦν ὑπομνὴ- 
παλιν γινομένας ἐκφεύξε, κἂν τε διὰ “ὃν κύκλον ἔχωσι ἃ εἶναι σαι, “ὃ ὦ )) πρῶτον ἐπιχείρημα τῶν δειινύντων ὅτι τὴ κυκλυκῇ 
ἐναντία κἂν τε διὰ τὴν τύτυ διάμετρον. καίτοι εἰ διαὶ τὴν δια- 10 κινήσει ἐκ ἔςιν ἐναντία κίνησις, καθολικώτερον ἀπὸ τῷ μᾶλλον 
μέτρον, ἐχ, ὡς ἐπὶ τῦ ἡμικυκλίω κινιέμεναί εἰσιν ἐναντίαι" αὶ 8 ὡς ἐπεχείρει λέγων, ὥς᾽ εἴπερ ἐναντία τις ἔςι, τὴν ἐπ᾽ εὐθείας μά- 
ἐπὶ τῷ ἡμοιυκλίν πέρατα τὰ γδ' ἀλλήλων διεςυηρεέναι, ἀλλ᾽ ὡς λιςα ἀναγκαῖον ἐναντίαν εἶναι πρὸς τὴν κύκλῳ κίνησιν, αἱ δὲ ἐπὶ 

ἐπὶ τῆς εὐθείας. εἶτα τῦ ᾿Αλεξανδρω εἰπόντος ὡς εἰ μὴ τῇ εὐθείς τῆς εὐθείας ἀλλήλαις ἀντίκεινἢ διὰ τὺς τόπυς. “ὃ δὲ δεύτερον 

πᾶν διάζημα ἐμετρεῖτο ἀλλὰ τὴ περιφερεῖ, ὠδὲν ἦν δυναὸν λη- ἔδειξεν ὅτι αἱ ἐπὶ τῆς τυχύσης περιφερείας ἀνάπαλιν γινόμεναι 
φθῆναι διεςωὼς πλεῖςον τῷ δύναοχ, ᾧ τῶν ἐγγὺς ὄντων ποιῆσαι 5 κινήσεις ἐκ εἰσὶν ἐναντίαι διὰ “ὃ ἀπείρους εἶναι περὶ τὰ αὐτὰ πέ- 
περιφέρειαν μεταξὺ μεγίςην σφόδρα περυγράψαντας κυρτὴν περι- ρατα περιφερείας. “ὃ δὲ τρίτον ἐπὶ ὡρισμένης περιφερείας τῆς τῶ 
φέρειαν ἡ τῶν πάμπολυ διεςωώτων ἐλάττονα, ὅτος πάλιν μακρὸς ἡμικυκλίω τὴν ὑπόθεσιν ποιησάμενον τὰ αὐτὰ συνήγαγεν. ἀκο- 
ἀποτείνει λόγως δερινύναι φιλονεικῶν ὅτι ἢ ἐπὶ τῆς περιφερείας λυόθως ὅν “ὃ τέταρτον τῦτο δύο ἡμυκύκλια ὑποθέμενον συνημμένα 
ἡ πλείςη διάςασις ἡ κῷ' ὃ πανταχόθεν ἴσον ἀφεςάναι ἔςιν, ὡς ἡ ᾧ ἐπὶ τύτων τὰ αὐτὰ συμβαίνειν φησίν. συγχωρήσας δὲ τύ- 
τῷ κριῷ πρὸς ὃν ζυγόν... εἰ δὲ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν ἡ διάςασις Ὧ τοις ὡς ἐκὸς ὅσι τῦ προβλήματος, ἐπὶ τὸ κύκλυ σκοπεῖν ἀξιοῖ, 

λαμβάνοιτο, δυνατὸν πλειόνων περιφερειῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα ἦν 7) “ὁ πρόβλημα ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει ἀκ ἔςιν ἐναντία κίνησις. 
γραφομένων, ὡς εἶπεν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἄλλοτε κατ᾽ ἄλλην περι- εἰ δὲ ταῦτα ἀληθὴ λέγω, πανὸς οἶμαι “ὃ λοιπὸν συνιδεῖν ἐςίν, ὅτι 

φέρειαν τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν σημείων διαςάσεως λαμβανομένης, ἧτος ὁ ἀνὴρ ὅτε τῷ σκοπῶ τῶν ᾿Αριςοτέλυς λόγων συναιο)ανεῖ 
μηριέτι ὡρισμένον εἶναι “ἃ πλεῖςον. ὅτος δέ... προϑεὶς δὲ ἡ ὁ ὅτε τοῖς τῶν ἐξηγητῶν παρακολεθεῖ. ἀλλὰ δὴ ἢ ἐπὶ ὁ ε΄ τῶν᾽ 
δ΄ ἐπιχείρημα ὃ δερινύον ὅτι κἂν ἐπὶ ἑνὸς κύκλυν δύο τις κινήσεις 25 ἐπιχειρημάτων ἀναζωσάώμενος, “ὃ τὰς ἐπὶ- τὸ αὐτὸ κυκλυ δύο 

λαμβάνῃ, τὴν ὶ ἀπὸ τῦ εἰ ἐπὶ “ὃ ζ' διὰ τῷ η΄ ἡμικυκλίυ, τὴν κινήσεις ἀπὸ τὸ αὐτῷ ἃ σημείν ἐπὶ “ὃ αὐτό͵ ἀνάπαλιν δὲ γινο- 
δὰ ἀπὸ τὸ εἰ ἐπὶ ὁ ζ' διὰ τὸ 8' ἡμικυκλίυ, ἐδὲ αὖῇ ἐναντίαι αἱ μένας, τῷ “ὁ αὶ ἀπὸ τὸ α΄ διὰ τῷ β΄ ἡμικυκλίυ ἐπὶ ὃ α΄ κινεῖοι, 

πινήσεις εἰσί, διότι ἐκ ἀπ᾽ ἐναντίων τόπων, ὁ γδ ὡρισμένην ἐχόν- “ὃ δὲ ἀπὸ τῷ α΄ δι᾽ ἑτέρα ἡμικυκλίν τῦ γ' ἐπὶ “ὃ αὐὸ πάλιν “ὃ α΄, 
τῶν τὴν διάςασιν, --- ὁ χρηςὸς ὅτος ἐθάρρησεν ὕτω τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸ ἡ ταύτας δερινύων μευ ὅσας ἐναντίας διὰ “ὃ ταύτας Κὶ ἐκ τῷ αὐτῷ 
διακενῆς ῥηθεῖσι λόγοις, ὡς εἰπεῖν ὅτι εἰ διὰ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρη- 30 εἰς “ὃ αὐ εἶναι, τὰς δὲ ἐναντίας ἐκ τῦ ἐναντίω εἰς “ὃ ἐναντίου, 

μαΐίτων τῷ πρὸ αὐτῷ ἢ ὅτος περαίνεδ͵ ὑδὲν ἡμᾶς πρὸς τῦτον δαπανήσας ὡς ἔοικε τὰς ἑαυτῶ ἀντιλογίας ἢ ςενοχωρηθεὶς νῦν 
δεήσει λέγειν, ἤδη πρὸς ὃν πρὸ αὐτῶ »θ᾿ δύναμιν ἀπαντήσαντας. ἐνίςαὉὮ πρὸς “ἃ ἐναντίας κινήσεις ἐκείνας εἶναι καθόλυ τὰς ἀπὸ τῶν 
τα μέμφεϊ τῷ Θεμιςίῳ (Ὁ) εἰπόντι ὅτι τὰ αὐτὰ λεκτέον τοῖς ἐναντίων τόπων, καίτοι ᾧ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐπιχειρήμασι τύτῳ χρη- 
ἐπὶ τὸ λόγυ τῦ πρὸ τύτω τοῖς περὶ τῶν ἐπὶ μόνα τῷ ἡμικυκλίς σαμένυ τῷ ᾿Αριςοτέλυ, τῷ ἀξιώματι ἡ διὰ τῦτο τῇ κύκλῳ κινής 
»«ι μένων, ᾧ φησὶν ὅτι καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων ὗτος ὁ λόγος 35 σει μὴ βυλομένυ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν, διὰ “ὃ μὴ εἶναι ἐν τῷ 

κύκλῳ τὺς πλεῖον ἀλλήλων διεςυηριότας τόπυς, εἰ μὴ ν᾿ τὴν 
(ὦ ν- 311 Ἃ 43. δἰ τα ον 86 Το ΒωΡεὶ οἱ ἴῃ ἰοίο εἴγουϊο, διάμετρον ὁρίζοντο. λέγει ὄν... τῶτο τοίνυν ἡμῖν ἀποδεῖξαι 

αδπάοαυϊάεπι 51 ἀπυπι δυπάεπιχις εἰνουϊαπὶ βἰαιυεγήπιυδ, 4υΐ προκαί)ω ὡς ὑδεὶς: λόγος τῶν κατασκευαζόντων τὴ κύκλῳ κινή- 

ἰὰω ἄἀυοὶ βεποίγουϊοβ ρὲ ἀϊαπιδίγυπν ἀϊδβεοείυγ, υεἰϊπιυβαυδ Υ τῆν ἢ , ᾿ δος μ στον 

πιοῖυπι οὑπὶ χυὶ ἃ» Η ἀϊαπμείγὶ ἐχι απλϊδία Ἄχογάϊυγ εἰ ρεν "ἐξ μ Ἴ ἐπ ἘΠΉΓΟ ἐναντίαν ὑγιὴς ὑπάρχεις ... ἀλλ εἰ δοκεῖ, ἃ 
(Σ ἴῃ Ζ αἰϊοναια ἀϊαπιεῖγὶ οχισθι ἰαῖοπι ἰδη 18, οἱ σοηϊνδσγίυ μι 0 τὰ πρὸς ὃ ἕκτον, ὡς τος φησίν, ἐπιχείρημα τύτῳ ῥηθέντα περι- 

ο8θε 4υὶ ἃ Ζ ἱπίιἴυπὶ ϑυπηεπβ μεν Τ' ἰῃ Η ργοβοίβοίζυτ, εχ Βος κρύσωμεν, ᾿ὴ πρῶτόν γε ὅτι μηδὲ τύτῳ ἐπέςησεν, ὅτι τὸ ε΄ ἐπι- 

εἰΐαπι οοηρτυυπι ἰὰ εθ86 υἱάδγείυγ φυοὰ ραυΐο δπίδ ἀε ἰδ ἄθας χειρήματος μέρος τῶτο ἐςί, καίτοι τῷ ᾿Αλεξανδρυ εἰπόντος ὅτι 
Ρες βεγαηϊςϊγουϊαπι Ἰρογεηια ἀϊςεβαπιυβ, ποπὴρα Ἰΐποαπι ςοπίσα- προσεπιχείρημα ἐκ περιυσίας ἐςίν. ᾧ ἤδη ἢ αὐτὸ τὴν ὅλην ἕν- 
τίωτσα αἰεὶ φοπηραγαιίομθ δά τεοῖδπι. δεὰ 4υκπινὶς εἰ εοποδάα- γοιαν, ἐς ἐμοὶ δυναὺν ἦν, διεσάφησα τὴν Αριςοτέλυς ἐξηγύμενος 
ττλδ Βο5 τηοίυς ἴῃ δεπη οἰ ΓΟ] 6256 Το γαγίοβ, οοηρτυυπι ἱΔΠΊἘΕΏ 45 τὴν λέξιν, ἀνάγκη δὲ Σ νῦν σινῶν ἐνὶ ῥηβώτων ὑπεμνῆδνω, ὅτι 

ἰάδθο ποι αβὶ αἱ δἰίαπι 115 χυΐ 'π ἰοῖο εἰγουΐο βυοὶ οοπίγαγίο- Ἰρονς ν Ἂ Ἣ ερὰ ἢ ἘΝ ὙΠΟ “Ὁ ς 

ται ἀἰξογεπιία οοπιρείαϊ, δἰχυϊάοπι ἀυο 1}}} πιοίυς φαΐ ἰδ ἀυο- μξ' : ὸ δεῖξαι Ὁ τὰς ἐπὶ περιφερείας ἡ τὰς ἐπὶ ἡμικυκλὶν ἑνὸς Ἢ 

Βα δεπιϊοίγου! ἤυσπι, ἐπ ἰοῖο χαϊάδιι οἰγοῦϊο ὑπαπι πιοίυπι τὰς ἐπὶ δυοῖν ἡμικυκλίων ἔμπαλιν γινομένας κινήσεις μὴ ὅσας 
Ὑβεπιΐδι. ἢ. 6. ἐναντίας, ἐπ᾿ αὐὸ λοιπὸν ἐλθὼν “ὃ προκείμενον, ὅτι μηδὲ αἱ ἐπὶ ὅλν εοσιιιυυμι. 
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τῦ κύκλιυ ἀνάπαλιν Ὑνόμεναι ἐναντίαι εἰσίν, πρυβάλετο δεικνύναι, φθορὰν ἄμω γένεσιν ὁρῶντες, ὡς οἱ πεπερασμένας τὰς ἐπὸ 
αὶ δείξας αὐὺ πρότερον ἀπὸ τῇ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὁρισμῦ; λέγοντες. ὅτι δὲ “ἃ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐλάχιςον δοκῶν παρόρεμε 
νῦν “ὁ αὐὸ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἐπαγωγῆς δείκνυσι. ἢ ταῦτα προϊῶσι μυριοπλίσιον φαίνεϊ,͵ ᾧ ἐκ τῆς ἐπαγωγὴς ἐπιςώσατοκὶὶ 

καὶ χρὴ δισσολογεῖν πρὸ ἐλίγυ ῥηθέντα, ἀλλ᾽ ἐκείνοις ἐντυχόντα μα- ἐκ τὸ λόγυ, ἐκ κὶ τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι Δημόκριτος ἢ ἧςις ὦ 
θεῖν ὅτι τὴν ἀγωγὴν ἠγνόησεν ὅτος τῷ λόγυ. .. ᾧ ὃν ̓ Αλέξαν- 5 ὅτως ὑπόθοιτο, μοιρά τινα ὑποθέμενος τὰς ἀρχὰς ᾧ ἐλάχια με. 
δρόν φησιν αἰο)ανόμενον τῷ σαθρῶ τὴς προκειμένης ἐπιχειρήσεως γέθη, διὰ “ὃ μεγίςην δύναμιν ὡς ἀρχὰς ἔχειν, ἁμαρτόντες πε 
πειρῶνὰ, τῇ λόγῳ βάβεν, ἀξῶντα, φησί, τὰς Κ' ἐπ᾿ εὐθείας ἐναν- αὐτά, τὰ μέγιςα τῶν ἐν γεωμετρίᾳ ἐκίνησαν, τό τε ἐπ᾽ ἄπεμν 
τὰς κινήσεις διὰ “ὃ ἀπ᾽ ἐναντίων εἰς ἐναντίως Ὑίνεοχ, τόπυς, κἂν. εἶναι τὰ μεγέθη διαιρετά (ἢ ̓ ἰά. ἔ. 45 ὁ. 

μὴ ἐπὶ μιᾶς ὶὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας γίνωνῆ, μηδὶν ἧ ἧττον ἐναντίας ὅτι “ὃ μεταξὺ τῶν ἀπείρων “ μῆκος Ὑραμμῶν διέςημεῖιν 

ἔνα, τὰς δὲ κύκλῳ ἢ ἀνάπαλιν Ὑνομένας, 5 ἐναντίαι 9) 10 ἄπειρον ἵξαι, δείκνυσι πρῶτον σαφηνίσας ποῖόν ἐςι τῶτο ὁ ἐμ ἦ 

ἐπὶ ἑνὸς γίνεοχ, κὐδο- ̓λογώτατο γάρ, φησί, τὴν ἐπ᾿ ἄλλυ κύ- ςημα, ὅτι “ὁ “δ᾽ μηδὲν ἔςιν ἔξω λαβεῖν μέγεθος ἁπτόμενον τῶν 

κλν γινομένην κίνησιν τῇ ἐπ᾽ ἄλλυ ἐναντίαν εἶναι, μὴ προςιθεὶς γραμμῶν" τῦτι Ρ τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν πλάτυς ἐδὲν ἰῳ 
μηδὲ κατασκευάζων διὰ τίνα λόγον. ἡ ὅτι τῷ ̓Αλεξάνδρῳ ἔξω λαβεῖν μέρος ἁπτόμενον αὐτῶν. ἔνδοθεν γάρ ἐςι ὃ ὅλον, καὶ 
τμεν ἐὶ καλῶς ἐπισκήπτει, δῆλον, εἰ φυλάττει ἐς β ἂν τῶν ἐναντίων ἵνδοθεν ἅπτεῦ τῶν περιεχωσῶν αὐὴ γραμμῶν. ὅλως δὲ ἐπεωα 

κνήσεων ὁρισμὸν “ἐν λέγοντα ἐναντίας εἶναι κινήσεις τὰς ἐξ ἐναν- 15 ὅσαι αἱ γραμμαὶ κ' μῆκος πῶς ἵξυσί τι ἔξω ἑαυτῶν ἁπτέμον 
τίων τόπων. ἰὰ. ἔ. 84 - ἀλ, αὐτῶν; ὥςε ἐδὲ ὃ μεταξὺ τῶν εἰς ἄπειρον ἐκταθεισῶν γραμμῶν 

ἯΙ ὁ ᾿Αλέξανδρος (ὦ προκεαί φησι περὶ τὸ πανὺς κόσμε διάφημα ἕξει μέρες τι ἑαυτῷ ἔξω μέγεθος" ἐφάψε δ: τῦτο τῶν 
1: ζητὲν εἰ ἄπειρος ἢ αὐῤε ν μεν ἡ ὑ δ ἐν ἀρχῇ τῦτο προβαλλό- κ᾽ τὰς γραμμὰς περάτων, ὴ ὑκέτι ἔσον) ἄπειροι. εἰ ἦν ἄπειρα 

μενος ἀνεβάλλετο, ὅ: ὅτε ἔλεγε “κὰβ ὦ ἦν τῆς τῦ πανὲς φύσεως, αὗϑ, ὰ μεταξὺ τῶν Ὑραμμῶν διάςημα ὑχ ἕξει τι ἔξω ἑαυτῦ, 

εἴτε ἄπειρός ἐςι κῷ' “ὃ μέγεθος εἴτε πεπέρανἢ ὃν σύνολον ὄγκον, 20 “ὁ δὲ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐκτεινόμενον κα ὸὴ μηδὲν ἔχον ἑαυτῶ ἔξω δῆλον ἷπ 
ὕςερον ἐπισκεπτέον" (ρ. 268 ὁ 11). μέλλων δὲ “ὃ πεπερασμέ- ἄπειρόν ἐςιν " εἰ δ ἐπ’ ἄπειρον προϊὸν ἔτι πεπερασμένον ἦν, πέρ 
νον αὐτῷ δερινύναι ἐκ τῷ μηδὲν τῶν ἁπλῶν ἐξ ὧν συνέξηκεν ἄπει- τως εἶχέ τι ἑαυτὸ ἔξω. καλῶς ἦν ἀπὸ τῷ μηδὲν ἔχειν ἔξω ἑαυτὸ 

ρον εἶναι, ἐπειδὴ ἐκ ἦν περὶ τῷ ε΄ συΐματος δειινύναι ὅτι ἐκ ἕξιν μέγεθος “ὁ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊὸν μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάξημε 

ἄπειρον, μὴ πρότερον περὶ τῆς ὠσίας αὐτῷ εἰπόντα ἡ δείξαντα ὅτι ἐδηλῶσε, ὼὴ ἀπέδειξεν ἅμα ὁ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάριμε 

ἔςι τι ε΄ σῶμα, διὰ τῶτο μετ᾽ ἐκείνες τὸς λόγως ἐπὶ “ὁ προκείμε- 25 ἄπειρον ὃν" ὁ ) πεπερασμένον, φησί͵ διάςημα μεταξὺ ) τῶν 
γον ἐλθὼν δείκνυσιν ὅτι ἡ τῷ μεγέθει πεπερασμένα ἐςὶ τὰ ἁπλὰ γραμμῶν ὅν, ἃ αὐτῶν πεπερασμένων ἐςὶ μεταξύ. ὁ μέτα 
πέντε σώματα. τῷ 5 ὄντι προδείξας ἐκ τῶν κινήσεων ὅτι τῷ ᾿Αλέξανδρος, ἕ μεγέθους: φησίν. ὁ Ὁ) διάξημα μεγέως "τ 
ἀριθμῷ πεπέρανἢ τὰ ἁπλᾶ πέντε ὄντα, δεικνὺς δὲ νῦν ἢ τῷ με- δέν ἐςιν, ὃ τῷ ἐκὸς εἶναι τῶν Ὑ Ὑραμμῶν ἅπτεῦ αὐτῶν, ὠλὲ 

γέθει, ἔχει πεπερασμένον ὅτι πᾶς ὁ κόσμος πεπερασμένος τῷ ἁπτόμενέν τε αὐτῶν ἡ ἐκ ἐκὺς αὐτῶν τῶτο μεταξύ τέ ἐξ 
μεγέθει ἐ ἐφίν. ἀλλ᾿ ὁ κ᾿ ᾿Αλδξανδρος κα ἐς: τὴν ὅλην πραγματείαν 30 αὐτῶν διάςημα. ᾧ καλῶς ὺ αὐὴς ἐνόησε ὃ τῦ ὃ μεταξὺ δα 
περὶ τῷ πανὺς κόσμε. προγαμέως εἶναι νομίζων, ἀκολιήθως κα Ἂ φήματος μηδὲν εἶναι ἐκὸὺς τῶν ἀπείρων Ὑράμ μῶν" εἰ δῇ γ 

ταῦτα πρὸς τὴν περὶ τῷ πανὺς θεωρίαν ἐκδέχεϊ... διὰ ταύτην αὐτῷ μέρος ἐκὲς τῶν γραμμῶν, “ὃ ἐνὲς ἐκείνεν " μετεξὺ 

(ὴν ἐναντίωσων) οἱ τὶ ἕνα οσβδε ποπέβασ μέγιν ἔλεγον, ὅσοι μὴ τῶν Ὑμμμῶν πεπερασμένον ἔμελλεν εἶναι. πλὴν ὅτι ὁ ̓ ΑΜ' 
ἐδέχοντο ὃ ὃ ἄπειρον ἐν ἀρχῇ, ὡς ̓ Αρισοτέλης κα ὼ Πλάτων, οἱ δὲ ἣν ξανδρος ἐκ ἐκ τῷ μηδὲν ἔξω ἔχειν νομίζει συνάγειχ, ἡ ς ἄπερσ 
ἄπειρον, ὡς ᾿Αὐπξιμεης πὰ ἀμ λο τὴν ἀρχὴν εἰναι ̓εγῶ; οἱ 35 τῷ μεταξὺ διαφήματος, ἀλλ᾽ ἐκ μόνυ τὸ ἀπείρες εἶναι τὰς 

δὲ ὶ τῷ πλήθει ἀπείρυς κόσμως, ὡς ̓ Αναξίμανδρος ᾧ ἄπειρον τῷ ἐκ τὸ κώτρυ. μήποτε δὲ ὁ ̓Αριςοτέλης τύτῳ Κ ἑπόμον 
μεγέθει τὴν ἀρχὴν θέμενος ἀπείρυς ἐξ αὐτῷ τῷ πλήθει κόσμυς ἔλαβε ὃ μηδὲν ἐκὺς εἶναι τῦ μεταξὺ τῶν ἐκ τῦ ) κέγτρυ Ὑριμ᾽ 
ποιεῖν δοκεῖ, Λεύκιππος δὲ ὃ Δημόκριτος ἀπείρυς τῷ πλήθει τὸς μῶν διαςήματος, τύτῳ δὲ ὃ ὦ ἀπέιρον εἶναι “ὃ μεταξὺ τῶν 

κόσμως ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ ὴὶὶ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει τῶν ἀτόμίν γραμμῶν διάςημα. ὅ ὃ ἐπ’ ἄπειρον προϊόντος μηδ ἐν 
συνίςαο)αί φασιν. ὺ οἴη ἂν λεγν ἀρχὴν πασῶν τῶν ἐναντιαΐ- 20 ἐκτός, τῦτο ἄπειρον ἀνάγκη εἴα: τὸ ὃ πεπερασμέν ὺ ἐπ' 
σεων “ὃ ὑποθέονς “ὃ ἄπειρον ἢ μὴ ὑποβένχ, ὅτι οἱ κόσμει ὼ τὰς ἄπειρον ἰόντος πάντως ἔςι τὸ ἐκὸς λαβεῖν. πρόδηλον δὲ ὃ με' 
ἄλλας ἐναντιώσεις πάσας περιέχωσι. ᾧ μώτοι διὰ ταύτην τὴν ταξυὺ τῶν ἀπείρων γραμμῶν διαςήματα ὦ ἄπειρα εἶναι ὺ ἐχ τῷ 

διαφωνίαν ε ἃ ἀναιρᾶῶσι τὴν γένεσιν, Η κρίσει πάντα ὑφίςα Ὁ “-------- 
λέγοντες, ὥσπερ ᾿Αναξαγόρας, οἱ δὲ ἐξ ἑνὸς πάντα Ὑίνεὸς, λέ- (Ὦ ν. 2118 11. Βοο παπιαὺθ Θχοπιρ!! ξιδιία φυδγεγίεγεαία 

ἐς τΑδι Βοποδιςδα οπημαβ ἀἰδο!ρ] ἑπϑε : ποι δαΐπι ἀαγεπίυγ πιαραϊίυ" 
Ὑυσοπατ ᾿ εὐθεῖαν, ὡς ̓Αναξίμανδ᾽ Ρ " ὺ ̓Αναξιμένηρ, οἱ δὲ κα Ὄ ὙῈ αἰπθϑ Ὠυπλθγο δι (68 νοὶ θὰ πὰ δἀπιἰ ἰδηίε5, {0 0... εἰϊδια υπὶ- 
νεσιν εἶναι λέγυσι ἢ ἐξ ἀλλήλων τὴν γένεσιν ποιῶσι, τὴν ἄλλυ ουΐψα πιαρηϊτυάϊηϊ αἰίοτα {1} ἀθαυα!α ἱηνεαίτείυγ, ἔαἰβφῦὲ 

δοϊθηιία Ευο ἀΐ5, ἀυδπι ἐϊα ἀ6 γεβδυβ ἱηβιίϊαϊι, εχειίροι. ΤΉΡοΥ 
(ὦ «εἴ ὙΒομῖδι. ἢ. 6 ὁ. ταϊδὶ. ἴ. 6 ὁ. 
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κ᾿ ἀναλογίαν τῆς τῶν γραμμῶν αὐξήσεως αὔξεςχ, ἡ “ὃ μεταξὺ κέσμος. ὅτι δὲ μήτε “ἃ ἐγκύκλιόν τε ἢ σφαιρικὸν σῶμα οἷόν τε 
αὐτῶν διάξημα" διὸ ἢ “ὃ πεπερασμένον ἀεὶ ἔςξαι πεπερασμένον, ἄπειρον εἶναι, ὅτως ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐπιχειρεϊ δειινύναι. κύκλον 55. 

ὡς ᾧ αὐτός φησιν ᾿Αριςοτέλης. τύτῳ δὲ ἀκολυθέϊ “ὃ μὴ πεπε- ἢ σφαῖραν ἄπειρον εἶναι ἐχ οἷόν τε, εἴγε κύκλος ἐςὶν ὃ ἀφ᾽ ἑνὸς .. 

ρασμένων “ὃ μεταξὺ ἄπειρον͵ εἶναι. ἰὰ. ἴ, ἀ6 ὃ. σημείν τῶν ἐνὺς τὸ αήματος κειμένων πᾶσαι αἱ πρὸς τὴν περι- 
2711ὲ διχῶς φέρε ἡ γραφή, ἡ Καὶ “ἔτι δὲ εἰ ἔςιν," ἡ δὲ “ἔτι δὲ 5 φέρειαν προσπίπτυσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, “ἃ δὲ ἴσον ἐν 
35. ἀεί ἐςιν ἡ δῆλον ὅτι σαφεςέρα αὕτη" ἀνελλιπὴς γδ οἶμαι ἡ ἡ πεπερασμένοις. ὁ αὐὸς δὲ ὶ ἐπὶ σφαίρας λόγος. ἔτι ὃ Κα πε- 

προτέρα" δῆλον δ ὅτι περὶ τῶ ἄπειρον εἶναι ἃ μεταξὺ διάςημά περασμένον ἀνάγκη πρός τι περαίνειν, “ὃ δὲ πρός τι περαῖνον 
ἐξιν ἡ ἀπόδειξις, ὅπερ ἀκολυϑεῖ ἢ τῷ μηδὲν ἔχειν ἐκτὸς ἐπ’ ἅπει- ἀνάγκη πεπεράνθαι, αἱ δὲ εὐθεῖαι πρὸς τὴν περιφέρειαν περαίνυ- 
ρον προϊὸν ἢ τῷ τῷ δοθέντος εἶναι μεῖζον λαβέ. “ὃ δὲ τῷ δοθέν. σιν" ὥςε ὶ “ὃ διάξημα τῷ κύκλυ ἡ τῆς σφαίρας πεπερασμένον. 

τος μεῖζον λαβεῖν κθ' τὴν γεωμετρικὴν εἰρημένον συνήθειαν ἔχει 10 ἐσίν, ὥςε αὶ ὁ κύκλος καὶ ἡ σφαῖρα" ὅσον δ “ὃ διάςημα αὐτῶν, 
σὰ ἀεὶ συνεμφαινόμενον. ἰὰ. 18. .΄ τοσῶτον ὼ ὅτοι. ὅλως δὲ “ὃ ἄπειρον κύκλον ἢ σφαῖραν λέγειν 

2725 εἰς ὄν ἐν ἐρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ ςρεφόμενον. .. φαίνε δὲ ἀναιρεῖν ἐςὶ κύκλον ἢ σφαῖραν" ὁ δ εἶναι αὐτοῖς ἐν τῷ σχήματι 
5 ἐρανὲς κύκλῳ περιφερόμενος ἢὶ ἀπὸ τῷ αὐτῶ εἰς ἃ αὐὸ καθι- εἶναι ἐςίν, ὠδὲν δὲ χῆμα ἄπειρον. δηλῦσι δὲ ἢ οἱ ὁρισμοὶ αὐτῶν. 

φάμενος... εἰπὼν δὲ ὅτι “ὃν δὲ ὠρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ ςρεφόμε- ἔτι ἐν ᾧ τί ἐςιν ἔξω, τύτῳ ἡ μέσον, τῶτο ὀχ οἷον τε ἄπειρον λέ- 
νον... ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος κοινῶς ἐπιχειρῶν δείκνυσιν ὅτι ὑδὲν 15 γεν. ἔτι ἐν ᾧ ἐςὶν ἀρχὴ ἢ πέρας, τῦτο ἐκ ἄπειρον" ἐν δὲ τύ- 
σῶμα ὅτε τῶν ἁπλῶν ὅτε τῶν συνθέτων εἴη ἂν ἄπειρον. πᾶν δ τοις πᾶν “ὃ ληφθὲν σημεῖον ἐπὶ τῆς περιφερείας ἀρχή τε αὶ πέρας 
σῶμα, φησίν, ὡς ἐπὶ τῶν ἁπλῶν λέγων, ἥτοι πυκνόν ἐςιν ἢ μα- τῶ πανὸς ἐςίν. ἔτι αἱ ἄπειροι ἀπὸ τῷ κέντρα ἀγόμεναι, ἐξ ὧν ἡ 
νόν (ὑπὸ 75 ταύτας τὰς διαφορὰς πᾶν σῶμα πίπτει), ταῦτα δὲ διάμετρος, ἤτοι ἀμφότεραι ἄπειροι ἔσον.) ἢ ἀμφότεραι πεπε- 
ἤτοι ἄμφω πεπερασμένα ἢ ἄμφω ἄπειρα, ἢ ὃ κα ἄπειρόν ἐξιν ρασμέναι, ἣ καὶ ἑτέρα αὐτῶν. ἀλλ᾽ εἰ δἰ ἡ ἑτέρα μόνη ἄπειρος, ἐκ 
αὐτῶν “ἃ δὲ πεπερασμένον. ἀμφότερα ᾧ ἦν ἀδύνατον ἄπειρα 20 ἔσονῇ αἱ ἀπὸ τῇ κέντρυ ἴσαι, ὥςε ἐδὲ κύκλος ὁδὲ σφαῖρα εἰ δὲ 
εἶναι" ἕςαι ἢ) πλείω σώματα ἄπειρα, ὅπερ ἐςὶν ἀδύνατον" “ὁ ὃ ἴσαι, ἐκ τὸ κέντρυ πεπερασμένον ὠπείρῳ ἴσον ἔξαι" εἰ δὲ ἄμφω 
ἄπειρον πανταχῦ. ὥςε εἰ θάτερον εἴη ἄπειρον, ἐκ ἂν εἴη θάτερον. πεπερασμέναι, ἢ ὅλη ἡ διάμετρος πεπερασμένη ἢ ὅλος ὁ κύκλος 

ἀλλὰ ἡ “ὃ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀπείρων συγκείμενον ἣ ἴσον ἔξαι ἡ ἡ σφαῖρα. εἰ δὲ ἄμφω ἄπειροι, ἔςαι πλείω τὰ ἄπειρα ἡ ἄπει- 

ἑκατέρῳ αὐτῶν ἢ μεῖζον ἑκατέρα" αὶ δ) δὴ ἔλαττον. ἀλλ᾽ εἰ ' ρον ἀπείρα μεῖζον ὦ διπλάσιον. ἔτι εἰ ἄπειρος ἡ διάμετρος, ἐκ 
μέζον, ἄπειρον ἀπείρυ μεῖζον ἔςαι" ἢ ἄπειρον ἀπείρυ διπλαίσιον, 25 ἔξαι αὐτῆς μέσον, εἰ δὲ μὴ ταύτης, ὑδὲ τῷ κύκλυν ἐδὲ τῆς σφαί- 

εἴπερ ἴσα εἴη ἄμφω τὰ ἄπειρα, “ἃ δὲ διπλάσιον ᾧ “ὃ ἥμισυ ἐν ρας, εἰ δὲ μὴ μέσον, δὲ κέντρον, εἰ δὲ μὴ κέντρον, ἐδὲ κύκλος 
πεπερασμένοις ἐςίν. εἰ δὲ ἴσον ἑκατέρῳ τῶν ἀπείρων “ὃ ἐξ ἀἐμ- ἢ σφαῖρα ἔςαι. ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ὁ ̓ Αριςοτέλης, ὡς μήπω 
φοῖν, ἄτοπον ἀπείρω διαςήματος προςεθέντος τινὶ μηδεμίαν αὔξη- δείξας ὅτι σφαιρικός ἐςιν ὁ ὠρανός, ἐκ ἠξίωσε τοιαύτη χρήσαννς, 
σιν γεγονέναι, ὅπυ γε κἂν μοιρότατον σῶμα προςεθὴ σώματι ἀποδείξει" ἡ Λ) εἰ σφαιρικὸς ὁ ὑρανὸς ὁμολογηθὴ, περιττόν ἐςι “ὃ 
ἀνάγκη “ὃ ὅλον γεγονέναι μεῖζον. ἔτι δέ, φησίν, εἰ ἄμφω τὰ 30 ζητεῖν εἰ πεπερασμένος ἢ ἄπειρος. ᾧ ὅλως ἐχρὴν πρῶτον πεπε- 

ἁπλᾶ ἄπειρα, ἤτοι ἴσα ἕςαι ἢ ἄνισα" ἀλλ᾽ εἰ ἢ ἴσα, ἔξαι ἴσων ρασμένον δεῖξαι ἢ ὅτω περὶ τῷ χήματος ζητεν. ἰά. 16.. 
μέτρων, τὰ δὲ ἴσων ὄντα μέτρων μεμέτρην ἢ πεπέρανδ, ὡς᾿ ὁ ̓ Αλέξανδρος δύο φησὶν εἶναι τὼ συναγόμενα ἄτοπα, τῦτδ:τλα 
ἐκ ἄπειρα, ὥς᾽ ὀδὲ “ὃ ἐξ αὐτῶν ἄπειρον" εἰ δὲ ἄνισα, “ὁ ἕτερον τε “ὃ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ “ὃ ἄπειρον διίςημα διεξιέναι, ὅπερ ἵν 
αὐτῶν μεῖζον ἔςαι ᾧ ὑπερέχον, ἀλλὰ “ὃ ὑπερεχόμενον πᾶν καθὲ ἐσήμηνε διὰ τῷ “τέμνυσαί ποτε οἰ»)ήσεῦ κύκλῳ τὴν τὰ ββ' ἡ ὃ 
ὑπερέχεῦ πεπέραν, ὥς ἐκ ἄμφω ἄπειρα. ὅλως δὲ ᾧ ὑπερέχει 35 αγε΄ πεπερασμένον χρόνον" ἢ ἔτι μέντοι ὅτι τὸ ἀπείρω ἔςαι 
ἃ ἄπειρον τὸ ἀπείρυ, ἢ πεπερασμένον ἀνοείγκη τῶτο εἶναι ἢ ἄπειρον. ἀρχή, ὅπερ δηλοῖ διὰ τῷ “ἕςαι ἄρα τις ἀρχὴ πρῶτον Η τὲ αγε' τὴν 
αὶ εἰ τὶ πεπερασμένον, ᾧ “ὁ ὅλον ἔςαι πεπερασμένον" ἢ ὃ ὃ μές τὼ ββ' ἔτεμεν. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" δῆλον δὲ ὅτι ἡὶ ἐκείνῳ τῷ 
χρι τῆς ὑπεροχῆς πεπερασμένον, ἢ πεπερασμένῳ μέρει καταμε- ἀτόπῳ ἀκολυθεῖ “ἃ “ἃ ἄπειρον μέγεθος, οἷον τὴν ἀγε΄, ἐν πεπερασ- 

τρεῖϊῦ τὸ ὅλον. εἰ δὲ ἡ ὑπεροχὴ ἄπειρος, ἔςαι “δ᾽ μέρος τῷ ὅλῳ μένῳ χρόνῳ ἄπειρον διάςασιν διεξιέναι" ἢ 75 τῦτο ἀδύνατον 
ἶσον ᾧ ἄπειρον ἀπείρυ μεῖζον, ὅπερ ἄτοπον, εἴγε “ὁ ὅλον ἀνάγκη 40 ἐδείχθη ἐν τὴ Φυσικῇ. εἰ μὴ ἄρα ὁ μάτην τῶτο παρῆκεν “ὃ ἀδύ- 

μεῖζον εἶναι τὸ μορίαν. εἰ δὲ ἄμφω πεπέραν, ᾧ “ὃ ἐξ αὐτῶν νατον ὁ ̓ Αριςοτέλης (ἢ). ἰἀ. ἢ, 48. 
ἔξαι πεπερασμένον" εἰ δὲ τῦτο, ἐδὲν ὅτε ἁπλῶν ὅτε σύνθετον ἐπιςῆσαι δὲ χρὴ ὅτι ἡ ὁ ̓ Αλέξανδρος ὁμολογεῖ ὅτι ἣν τύτοις 2724 
ἄπειρον ἔςαι σῶμα. ἀλλ᾽ ἐδὲ “ὃ ἕτερον αὐτῶν οἷν τε λέγειν ἡ πρόθεσίς ἐςιν ὶ “ἂν κόσμον δεῖξαι μὴ ὄντα ἄπειρον, ἀλλὰ “ὃ Ὧ: 

ἄπειρον εἶναι, ᾧ ὅτι ὡς πανταχῦ ὃν “ὃ ἄπειρον τῷ ἑτέρῳ παρείσδυ- ἐγκύκλιον σῶμα, ἑτωσὶ ἢ τῷ ῥήματι λέγων" ἡ ὅτε, φησίν, 
σιν καὶ καταλείψει, ᾧ ὅτι, ὡς ἔδειξεν αὐὸς ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυ- 45 ' 

σιεῆς ᾿Ακροάσεως (ς.5), ἐν τῇ μίξει ὺ συνθέσει πλεοναῖζον θάτε- (ὦ ν. 272 α 12. πιδὸ ἴ6 ργδείεγοαὶ γεϊίπι Ατίβιοίοϊεπι ρὲ σδα 
βὸν διαφθείροι ἂν “ὃ ἕτερον" εἰ δὲ τῦτο, ὑκ ἂν εἴη σύνθετον “ὃ τοῦ- αἰοιουιυίαπι ἰαπίυπι ἐπι 6 ]Προγθ, ποθῶ δυίεπι ᾿ΐπθαπι ἐπ ὑπ γθιβυπα. 

τὸν. ὥςε ἐδὲ ὁ κόσμος" ἐκ γ) τῆς τῶν ςοιχείων συνθέσεως ὁ ὙΒομιίει, ἢ, 1 ὁ. 

᾿ ῬΡΡ 
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εἶπεν “ὥςε ἐδὲ “ὃν κόσμον, εἰ ἦ ἄπειρος," τὰ κόσμον, φησί, ἃ κυ- 
κλοφορητικὸν εἶπε σῶμα, ὃ πρὸ ὀλίγυ ὀρανὸν εἶπεν, ὥςε κἂν δεί- 
κνυσιν ὅτι ὑκ ἔςιν ἄπειρος ὁ κόσμος χ᾽ μέγεθος, προηγυμώνως 

ἂν ἐρανὸν δείκνυσι πεπερασμένον" διὰ γδ “ὃ “ἐν ὑρανὸν πεπερασμέ- 
νον εἶναι ᾧ ὁ κόσμος πεπέραςαι. ἢ αἱ ἀπὸ τῆς κινήσεως δὲ ἡ τὸ 

χρόνυ ἐν ᾧ ἡ κίνησις ἔφοδοι τῷ ὠρανῇ εἰσὶν οἰκεῖαι πλεῖςαι τοιαῦῷ 
ἐν τύτοις παρειλημμέναι, ἢ ὅλως περὶ τῦ κυκλοφορητικῶ πρὄκειτο 

δεικνύναι (ὅ). ἰά, 18. θος ἡ ἀναλογία ληφθήσεῇ, ἀλλὰ ᾧ' βαρος. ἰὰ, ἢ, 50 ὁ. 

2724. ταῦτα ὃν δεῖξαι βυλόμενος ἐναργῶς πρῶτον Κἃ δύο ἼρΆμε τρίτον προλαμβάνει, ὅτι “ὃ πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πε- 214: 

Ἅ:: μὰς λαμβώνι πεπερασμένας, κιναμένην τὴν ἑτέραν παρὰ τὴν 10 περασμένην διάξασιν ἐν πεπερασμένῳ δίεισι. χρόνῳ. ἰά, , 561. 2 

ἐτιρῆῃ ὼ δείκνυσιν ὅ ὅτι κἂν τε ἄμφω ἀντικινῶν᾽ κἂν τε ἡ ἑτέρα λέγει ὃν ὅτι ἐδὲ “ὃ ὑποθέοχ, χρόνον ἐλάχιςον, ἐν ᾧ “ὃ ἄπειρον 2144 

παρὰ μένυσαν τὴν ἑτέραν, ἐπειδὴ ἅμα ἀλλήλων ἀπολύινϑ ἢ βάρος τὴν πεπερασμένην διάς ασιν κινεῖ, ἐκφεύγει τὴν ἀτοπίαν" ἐς 

χωριζόμενον χωριζομένυ χωρίζεῦ), δὴ λον ὅτι ἡ ὁ χρόνος ἔξαι ἐλήφθη γάρ, ἀντὶ τῷ ληφθείη γ5 ἄν, ἄλλο τι πεπερασμένον μέ- 

πεπερασμένος, ὅταν ἄμφω πεπερασμέναι ὦσιν. ὅπερ παραλι- γεθος τὴν αὐτὴν διάςξασιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινέίμενον, ἐν τῷ 

πών, ὡς οἶμαι, προϑεῖναι, ἀσάφειαν πολλὴν ἐνεποίησε τῷ λόγῳ. 15 αὐτῷ λόγῳ ὃν πρὸς ἕτερόν τι μεῖζον ἑαυτῦ βάρος τᾷ τῶ ἐλαχίςν 
ἀλλ᾽ εἰ ἢ ἀντικινῶνδ, ἐλάττων ὁ χρόνος ἔςαι τῆς ἀπολύσεως" εἰ χρόνυ, ἐν ᾧ “ὁ ἄπειρον βάρος ἐκινεῖτο, πρὸς “ὃν χρόνον “ὃν μείζονα 
δὲ μενέσης τῆς ἑτέρας ἡ ἑτέρα δι᾽ αὐτῆς κινεῖ, πλείων, εἰ μὴ τῶ ἐλαχίςυ, ἐν ᾧ ὃ ἔλαττον τῶν πεπερασμένων βαρῶν ἐκινεῖτο" 

ἐκ τύτυ συνάγει ὅτι ἢ τὼ ἐν τῷ μεταξὺ ςοιχεῖα, τυτές!213. 

τό τε ὕδωρ ᾧ ὁ ἀήρ, ὡρισμένα τέ ἐςι ἢὶ πεπερασμένα τῷ μεγέ. ἴδ 
θει. ἰά. ἔ. 49 ὁ. 

ἐπειδὴ δὲ τῶν σωμάτων τὰ μέν ἐσαν ὁμοιομερὴ τὰ δὲ ὅδ 
5 μειομερῆ, ταὐὸὴν δὲ εἰπεῖν ὁμοιοβαρῆ ὁ ἀγομοιοβαρὴ, ἐδέν, ΗΝ 

σίν, ὑδὲ τῦτο διοίσει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ὃ ὁμοιομερὲς λαβὲ ἢ 
ἀνομοιομερὲς “ὁ ἄπειρον" ἐπὶ 7) τῶν ἀνομοιομερῶν καὶ κ᾽ ἃ μέγε- 

272} 
9ϑ. ᾿ρασμών ἀπολύεται κιουμένη" 

ἄρα θᾶττον κινεῖ ἢ τότε κουύΐμενον ἥπερ ὅτε ἀντεκινῶντο. ὅπως δ᾽ 

ἂν ἔχοι, πεπεβανηεθος ἔξαι ὁ χρόνος. 14. ἢ, 48 ὁ. 

ἀνάπαλιν Ρ ἔχε τὼ ὶ βάρη πρὸς τις χρόνως,᾿ ὡς εἴρη. .. ἢ ἀκρι- 
βέξερον αὐὸς εἶπε ὁ ἐλήφθη. ἐὰν ἡ ὑπατεθη ὦ ἄπειρον ἐν 

κ' τὴν λέξιν ὅταν λέγη “εἰ ἦν ἄπειρος ὁ ἡ χρόνος ὃν ἡ πεπε- 20 ἐλαχίξῳ χρόνῳ κούμενον, αὐτῷ τύτῳ ἄλλο ἂν τι πεπερασμέεν 
προσυπακώειν δεῖ “ἃ διὰ ΑΝ 

».ΚΧ ἀπείρυ" ἐφεξῆς γὃ “ὃ ἀντίςροφον ἀποδίδωσι διὰ τῷ ὃ ἂν 

ἄπειρος τὴν πεπερασμένην ἐκινήθη." ἐπὶ γραμμῶν δὲ “ὃν Ἰάην 
διὰ τὴν ἐκϑετικὴν ἐνάργειαν ἐποιήσατο, ἀντὶ τῶ κινυμένα ἡ τῷ δι᾿ 

βάρος ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πρὸς ἀν μέζον ἐ ἐν ᾧ ὁ ἄπει- 
ρον... λέγει δὲ ὁ ̓Αλέξανδρος ὅτι ταύτην ἐποιήσατο τὴν ἀπό- 

δειξιν τῷ τρίτῳ τῶν προαξιωθέντων χρησάμενος τῷ “ὃ πεπερασμέ- 

νον βάρος ἅπασαν πεπερασμένην ἐν χρόνῳ διεξιέναι πεπερασμένῳ. 
ὅ κνεῖῷ τὰς Ὑράμμας λαβων. ἰά. ἰδ. 25 ἢ ἡ λέξις, φησίν, ὅτως ἂν ἔχοι ὲ κατάλληλον “ἄλλο δ ἂν Ξε". 

272 ὃ τὴν ἀρχὴν τῆς λέξεως τινὲς ἀντὶ τῷ “ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐπὶ μῆ- ἐδσμδεν ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ," ὅνπερ ἕτερον μεῖζον, ἐν ᾧ 

18. κοςἢ ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐπὶ θάτερα γράφυσι, σαφεςέραν ποιῶντες τὴν πρὸς “ὃ ἄπειρον αὐὸ τῦτο. ἰὰ, ἔ, 51 ὁ. 
μεϑε ἰά. ἔ. 49. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὑπόκειταί τι τοῖς ςοιχείοις ἄπειρον μέγεθος, ὡς 

2725 ἀσαφῶς εἴρη ἐν τάτοις ὃ “τέμνει γὸ ἢ 2 ζ ὦ ̓ ΕΝ ηδί κα- ᾿Αναξίμανδρος καὶ ὼ ᾿Αναξιμένης ἔλεγον, ἐξ ὃ γίνε." ἢ ὃ ἂν ἢ ω 
: λέσαντος αὐτῷ ζ΄, ὅτι τ, ὲ ὲ ζ΄ γέγραπϑ), τέμνυσα ̓ ν ἣν ἡ γδ΄͵, 30 φθειρομένων εἰς αὐὸ ἐγίνετο ἡ ἀνάλυσις. ἰά, ἔ. 52 ὁ. 

ὥσπερ τὴν αβγε' ἐκάλεσεν, ὅτι κτ' ταύτην τέμνει τὴν εἰ ἡ αβ΄. λέγει νῦν πρώτας ὑποθέσεις τὼ ἐν τῷ η τῆς Φυσυιῆς ᾿Ακροαῖ σι 
14. 18. σεως ἐεῤεγμέηας ἰά. ἰδ. 

δείξας ὅ ὅτι ἐκ ἔςιν ἄπειρον “ὃ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἐκ τῷ τρίτον ἐπιχείρημα. προσεῖναι βυληβείς, δεσινύων ὅτι ἀδύνα- 5: 

μὴ ἂν αὐὺ περιελθεῖν κύκλῳ, εἴπερ ἄπειρον εἴη, τυτέςιν ἐκ τῆς τον ἕκαςον τῶν τῷ ενοεμθιμοεβας μορίων ἄπειρον εἶναι, ἐκ τῷ ἕκα- 

κινήσεως, γῦν ὑποθέμενος περιιέναι κύκλῳ, συνάγει ὅτι “ἃ ἄπειρον 35 ςον πανταχῦ ὃν μὴ διδόναι τοῖς λοιποῖς χυίραν, πρῶτον δείκνυσι 
ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελεύσεθ," ὅπερ ἀδύνατον. ἐναργῶς δὲ ὅτι κἄν μὴ ὃν συνεχὲς ἄπειρον ἕκαςον ὑποτεθῇ, ἀλλ᾽ ἐκ διεσπασ- 
τῦτο ἔδειξεν, ἐχ ὡς ὁ ᾿Αλέξανδρος οἶμαι φησί͵ δύο σφαίρας μένων ἀπείρων τῷ πλήθει συνεςώς, ὡς ᾿Αναξαγόρας ἐδόκει },ἐ- 
ὑποθέμενος, τὴν ῷ ἐκὸς ἢ περιέχωσαν, τὴν δὲ ἐνὸς ᾧ περιεχομέ- γειν, ᾧ καθ᾽ ἕκαςον εἶδος ὠπείρας τῷ πλήθει ὁμοιομερείας, ἢ ὡς 

2725 
28. 

νην. ἰἀ. ἰδ. οἱ λέγοντες ἀπείρως εἶναι τῷ ἀριθμῷ κόσμυς (ᾧ 7) παρ᾽ ἐκείνοις 
. 23. ἀνάγκη τῷ χρόνυ πεπερασμένυ ᾧ “ὃ μέγεθος πεπερασμένον 0 ἄπειροι γαῖαι ἡ ὕδατα ᾧ τῶν ἄλλων ἕκαςον, διότι καθ’ ἕκαςον 

3. εἶναι, ὃ περιελήλυθεν" ἴσον δέ ἐςι τό τε κινώμενον τ διάςημα. 
ἰά. 18. 

κόσμον ἢ τύτων ἵκάςν ἐς), ᾧὶ ὅτω ὃ ἐξ ἁπάντων τῶν διεςώ- 
τῶν τῷ πυρὸς μορίων ἄπειρον ἔςαι πῦρ. εἰ ὧν σῶμα, μώ ἐςι ὃ 

πάντη διάςασιν ἔχον, ἄπειρον δὲ σῶμα “ὃ πάντη ἐπ᾽ ἄπειρον διε- 
φυΐς, πῶς οἷόν τε ἀνόμοια εἶναι ἄπειρα; ( ἰἀ. ἔ, 58. 

(ὦ ν. 2712 «21. μδδθὸ δυΐδπὶ σχαϊΐο οοηρτγυὶΐξ οογροτὶ χυοά 
π᾿ οὐρϑπι οοηγεγι αν φυοάχυθ δὰ δεηβυπὶ πιουθιΐ οοηϑρίοἰϊυΓ. 
ἀθ Βοοὺ παπιαὰδ ἑόγρογα ρεγίιβοίαγα ἱπίθπάϊΐὶ, τοϊπίπις δυΐεπι 
ἂς ἰωβοϊίο 'ἱπ υπἱνεγρυσα, 4υοά πιογεασὶ ἤθη ροδϑὶῖ, αυθπιαά- 
ταοάυπι εχίβιἱπιαῖας. ὙΒεπιϊϑὶ, ἢ, 8. 

(ὦ ν. 214 ὃ 22. ιγδιϑυ πὲ δυΐοπὶ δειτηοπθπι Ἔχ ΘΟΥΡΟΓΕ ο0Π-- 
δία απα ραγίϊαπι ἰπ Θογρυ5 δἰπιρίεχ,, ἰδημθῖϑὶ σούροσγα 4086- 
ἄδπι οοπδίιΣἸΐαπα ραγιΐυπι ἱπνεπίαπῖιν, 4υδ6 δἰ πηρ]ἰοία ποι δυδῖ;, 
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2125 εἰ ὄν καὶ κ' φύσω πέφυκε κινέϊοκ, χτ' φύσιν δὲ κεῖ ὃ ὲ εἰς τῆς ἀπείρυ α΄ δυνάμεως ἢ τῆς πεπερασμένης τῆς ε΄, ὅπερ ἀδύνα- 
δ. αὐτὸ τόπον κινιίμενον, εἴη ἂν ἄλλος ἴσος αὐτῷ τόπος, εἰς ὃν τον. ὑκ ἄρα πείσεταί τι ὁ πεπερασμένον ὑπὸ τῷ ἀπείρν. ἀσά- 

εἰ)ήσεθ. τῶτο δὲ ἀδύνατον" εἰ ὃ ἄπειρον ἦν ἢ πρὸ τῷ κινηθῆναι φειαν δὲ ἐνεποίησε τῇ λέξει “ὁ ὃ β΄, ὅπερ ἡ ἄπειρος ἐκίνει δύνα- 
πάντα κατειλήφει “ὃν τόπον. «. ἐπιςῆσαι δὲ ἄξιον, οἵμαι, ὅτι νῦν μις, διὰ “ὃ περιέχειν ἐν ἑαυτῷ “ὃ ζ΄ ἔλαττον ὃν αὐτῦ, βζ' προϊόντα 
ὃν τόπον ὑχ. ὡς πέρας τῷ περιέχοντος ἐνόησεν, ἀλλ᾽ ὡς χυύραν ὦ 5 ὀνομάσαι. συναγαγὼν δὲ ὅτι ἀνάγκη, εἰ “ὁ πεπερασμένον ὑπὸ τῦ 
διάςημα (ἢ. ἰἀ. [. 58 ὁ. ἀπείρε ποίει, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὃ ἄπειρον αὶ ὃ πεπερασμένον ἀλ- 

ἘΠε ἀσάφειαν ἐνεποίησε τῷ λόγῳ μεταξὺ παρενθεὶς τὰ ἀξιώ- λοιῶν τὴν αὐτὴν ἀλλοίωσιν (ὅπερ ἀδύνατον, διότι κεῖἢ “ὃ μεῖζον 

1: ματα, ἐν οἷς φησν Ἔν δὴ δ ΠῚ ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσον βλλοῦν" ἐν ἐλαΐσσονι ποιεῖ), ἐπάγει “ἀλλ᾽ ἀεὶ ὁ ληφθεὶς χρόνος ταὐὺν ποιή- 

(ν. 16) ἡ τὰ ἑξῆς, ἡ ὅτω ὁ τυβόννεμα ἐπάγει διὰ τῷ “ σει" (ν. 21), ὡς εἰ ἔλεγε, κἂν ἐλάττονα ἢ μείζονα χρόνον Μέβας 

. ἄρα “ἃ ἄπειρον ὑπ᾽ ὀδενὸς πεπερασμένυ κινηθήσεῇ ἐν ἀδενὶ ρον 0 τὸ γί, ὃ αὐὴ ποιήσει. δίπιρ!. Ε, 54. 
ᾧ τὴν αἰτίαν ἀσαφῶς ἐπήγαγεν “ἔλαττον ἡ) ἀλλο" ὃ ε΄ λέγων, ὑποτίθε ὁ Α' κινῦν ἄπειρον, “ὃ α΄, ὃ δὲ κούμενον ὑπὸ τῷ “ 215. 
“ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ, τῷ γ΄, ὑπὸ ἐλάττονος τῶ δ΄, κινηδήσεθ," πρὸς ἄπειρον ὃν ᾧὶ αὐτό͵, “ὃ β΄͵ “ὃν δὲ χρόνον “ὃν πεπερασμένον, ἐν ᾧ ὃ πὸ 
ὃ ἔλαττον, τυτέςι “ὃ ε΄ “α ἀνάλογον ἔχον, ὅταν γένη ὡς “ὃ δ΄ β' ἔπαθεν ὑπὸ τῦ «α΄, ἐν γδ΄, ἡ λαμβάνει μόριον τῷ β' ὃ ε΄... ἃ 

πρὸς “ὁ β΄, ὅτω ἃ ε΄ πρὸς ἄλλο" πεπερασμένον δ ἔςαι τῶτο ἐν 5) ἔλαττον ἐν ἐλάττονι παΐχειν χρόνῳ ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἠξίωξ). .. “ἐπεὶ 
τῷ αὐτῷ λόγῳ γενόμενον πρὸς “ὁ β΄, ἐν ᾧ ὶ ὃ ἄπειρον ἦν “ὃ ὑπὸ 15 ὅλον πέπονθε “ἡ β΄, ἐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὴ αὐτό," πυτίσιν ὑκ ἐν ἴσῳ 
τῷ β΄ κινύμενον. εἰ ἦν τῶτο ἀκολυθεῖ, ἐατὰς εἶπεν ὅτι “ὃ ἄπει. χρόνῳ κινήσει “ὁ αὐτό... ὥςε ὃχ ἁπλῶς ὃ μεῖζον ἡὶ ἁπλῶς ὃ 

ρὸν ὑπ᾽ ἐδενὸς Ξδηβκαμίνω. χινηθήσεῦ, ἢ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν ἔλαττον πείχει, ἀλλὰ τὰ »Τ' τὴν ἀναλογίαν τῷ χρόνυ διηρημένα 

ἐπὶ τῷ τέλει εἰπὼν κ) δὰ ἄπειρον πρὸς “ἃ πεπερασμένον ἐν ἐδενὶ μεῖζόν τε ἢ ἐμόνς 14. ἢ. δά ὁ. 
λόγῳ ἐςίν." ὥςε τὴν ὅλην τῷ λόγυ συναγωγὴν τοιαύτην εἶναι" ἀλλ᾽ ὁ δὶ ἄπ. χρ. ἐκ ἔχει τέλος, ὃ δὲ Ἀξνσημίνοι ἔχει" ὃ ἅτ δ 
εἰ ὃ ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμέμι κινηθήσεἢ ἢ πάχει, ἔςαι τὸ ἀπείρων 20 δ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ παχον αὶ ποῶν ἐπ᾽ ἄπειρον προϊὸν ἐκ ἔρχεῦ εἰς ἢ 
λόγος πρὸς πεπερασμένον, ὦ ὑπὸ τῷ αὐτῶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πε- τέλος, ὀδὲ ῥηθείη ἂν πεποιηκέναι ἢ πεπονθέναι. 1. 18. 
περασμένον τι ἢ ἄπειρον κινηθήσε. ἀλλὰ μὴν ταῦτα ἀδύνατα ὁ μέτοι ̓ Αλέξανδρος ἐν δευτέρῳ αήματι συνάγει τὰ συμ-Σῖδ 
χα ὃν δεύτερον ἀναπόδεικτον" ἐκ ἄρα “ὃ ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμέυυ περάσματα ὅτως... δῆλον δὲ ὅτι ὅπυ δυναὸὴν εἰς ἄμφω τὰ «χή- Φ 
πείσεῦ. ἰά. ἔ. δᾷ. ςἔ, Ὑπεπιΐδι, ἢ. 11 ὁ. ματα τό τε πρῶτον ὼ ὃ Ξευτεβό ἀναλύειν τὺς συλλογισμείς, 

2754 ἔξω ὑπὸ ἀπείρυ δυνάμεως τῆς α' πεπερασμένον τι μέγεθος 25 προτιμητέον εἰς ὃ πρῶτον, εἴπερ ἡ; οἱ ἐν τῷ δευτέρῳ χχήματι συλ- 
 Ὶ βζ' κινεῖο, ἐν τῷ Ὑ ́ χρόνῳ, αὶ εἰλήφθω τις πεπερασμένη δύνα- λογισμοὶ διὰ τῷ «πρώτυ τελειῶνθ. ἡ δὲ τοιαύτη ἀνάλυσις τῇ 

μις ἡ δ΄. αὕτη δὴ ἐν τῷ γ' χρόνῳ ἔλαττον τῦ βζ' κινήσει" ἐλάτ- λόγυ, ἡ “ὃ συμπέρασμα λαμβάνυσα ᾧ προσλαμβανυσα ἄλλην 
τῶν γάρ ἐς! τῆς α΄ ἀπείρυ ὅσης σα πεπερασμένη. ἔςω δὴ κι- πρότασιν, κῷ' “ὃ τρίτον λεγόμενον παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς θέμα περαί- 
νυύμενον ὑπὸ τῦ δ΄ ἐν τῷ γ χρόνῳ ἔλαττον τῦ βχ' ὃ ζ΄, καὶ εἰ πε- νεῖ, ὃ λόγος χῷ τὸς παλαοὶς τοιῶτος" ἐὰν ἐκ δυοῖν τρίτον τι συ- 

περασμένον ἐςὶ μέγεθος “ὃ βζ΄, πεπερασμένον δὲ ᾧ “ὃ ζ΄, ἔςι τις 30 νάγη, “ὁ δὲ συναγόμενον μετ᾽ ἄλλω τινὸς ἔξωθεν συνάγη τι, ἢ 
λόγος αὐτῶν πρὸς ἄλληλα. ὃν δὴ ἔχει λόγον ὁ ζ΄ πρὸς “ὁ βχζ΄, ἐκ τῶν προτέρων δυοῖν ἢ τῷ ἔξωθεν προσληφθέντος συναχθήσεῖ 
τῦτον ἐχέτω ἡ δ' δύναμις πρὸς ἄλλην τινὰ δύναμιν πεπερασμέ- ἃ αὐτό" οἷον διὰ τῆς λεγύσης “πᾶν ἃ ἐν τόπῳ σῶμα αἰολητόν" ὼ 

γην. ἐὰν αὕτη ̓  ε΄» ἔξαι ὃν ὡς ὃ ζ΄ πρὸς ὰ βζ΄, ὅτως ἡ ᾿ δ΄ δύ- τῆς “ὁδὲν σῶμα αἰϑ)ηὸν ὦ ππέῤον᾽ ἡ τῆς προσληφθείσης τῷ τύτων 
γαμις πρὸς τὴν ε΄, ὺ ὡς ἣ δ΄ πρὸς τὴν ε΄, ὅτω ὁ ζ' πρὸς “ὁ βζ' συμπεράσματι, τῆς λέγύσης “ὃ ἔξω τῷ ὑρανῦ ἐν τόπῳ," συνάγεϑ 
ὺ ἐναλλὰξ ἄρα, ὡς ἡ δ' πρὸς ὰ ζ΄, ὅτως ἡ εἶ πρὸς ὃ βζ. ἔσι δὲ 35 “ὃ μηδὲν ἄπειρεν σῶμα ἔξω τὸ ἐρανῦ εἶναι... δείξας ὧν ὅτι 
ἡ δ΄ δύναμις τῷ ζ΄ κινητυκὴ ἐν τὸ Υ "χρόνῳ" αι ἃ ἄρα ἡ εἰ κιη- ἄπειρον σῶμα ἐκ ἔςιν ἔξω τὸ κόσμυ, ἑξῆς ΜΕ ΝΗ ὅτι ὠδὲ πε- 
τοιὴ τῷ βζ' ἐν τῷ γ᾽ χρόνῳ. ἦν δὲ ἢ Ἷ α΄ ἄπειρος τῷ βζ' κινη- περασμένον, ὅπερ καλεῖ “μέχρι τινός "" “ὃ 5 μέχρι τινὸς ὶ μὴ 
τικὴ ἐν τῷ Ὑ ἡ χρένιῃ» ἐν ἄρα τῷ ἴσῳ χρόνῳ κινεῖ ἢ “ὁ βζ' ὑπό τε ἐπὶ πᾶν ἐχτεινόμενον σῶμα πεπερασμένον ἐςίν... ἐπήγαγε “ὦ 
ἀὐδρ νεῖν 5. ἐς οι , «: ν᾿ “, Ἂν; ἀδνππρ νας » 

;ἱ σδ1Ὸ εἰ 08, ΄υδπάοαυΐϊάομι, υἱ ἰπχυϊ! ΑἸεχαπάεν, ἃ σαϊϊομβ ΤῊΣ Ἐρόσμα Ὧν πρδ Κῶ δ δ μα. τὸ ἢ Ἣν ἔξω," ὅτε νοὸν 
ππδρὰ ἀσα ων, - περί, αι: 40 ὅτε αἰδ)ητόν. εἰ (ὦ γδ νοητόν τις λέγει ὲ ἔξω τῷ ὑρανῦ σῶμα, ἐν 

(Ὁ ν. 211} 33. Αἰεχαμάδγ αἷξ εἰυβπιοὰϊ βαγτβουθϑ ἰϊὰ ἰηνῖ- τόπῳ αὐὸ ποιήσει" ὲ Ὁ ἔξω καὶ ἢ εἴσω τόπον σημαίνει, ὰ δὲ ἐν 
οεπι οοπἰαηρί. ουπι, ἰπαυΐῖ, ΟΠΊΏ6 56ῃ581}6 οορυϑ γεὶ εοϊεηὰϊ τόπῳ σῶμα πᾶν αἰο)ητόν, ὡς ἤδη ἐλήφθη" τά ) ἐν τόπῳ σώ- 

τπιδίυναϊοπι νἱπὶ Βυρεὶ νοὶ Ραιϊεπαϊ γα] υἱτογυπιαυς... ἰηβπί- ματα μετά τούς ἐςιν αἰϑητῆς διαφορὰς κα ὺ τέως τῆς “Δ᾽ τὴν ἑοπὴν 

ἴυπι ἰρίυν πος ϑβέγ φυΐοφυωια παάυ6 4ςεὶ Ποίαπει αυδπι- καθ᾽ ἢ ἣν ἕκαςον ὼ φέρεῦ ἐπὶ ἂν οἰκεῖον τόπον καὶ ὸ μόει. εἰ δὲ πε- 

ΟὈγεπὶ Ὡδαυδ οἰΐαπι ἱπυθηΐσὶ; αυ0 Δ ]αῖο, φαΐ βετγὶ ροϊεγιὶ υἱ 45 ριέχεῦ ὑπὸ τῷ τόπυ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἁπτήν τε ἔχει αὶ χρῶμά τι 

δΟΏΒ᾽ 16 4596 ἀϊεαϊαν 7 πορὶ5 δυΐεπι ἰὰ ᾿ἰδηϊυπὶ δϑβογοπάμπι υἱάθ-- ᾿ ) ἀνέ ἀκ! ν ΝΕ ΥῊΣ 

ἴυγ: ποῦρθ αυοπίαπι ἀς ἱηβηΐῖο 111} βθιτῖο δγαῖ, ἤουίψυς ποὴ ἐπιφαίνυσαν, ἀκέτι νοηὴν ἀλλ᾽ αἰολητόν ἐςιν, εἴπερ ἔξω τῶ ὀρανῦ 

Ῥοϊεγαῖ υἱ βυγβὰπι γεὶ ἀθογβιιπὶ νοὶ ἰῃ οἰγου πὶ τηονεγεῖμγ, τὸς ὑποτίθεῦ. ἀλλὰ μὴν αἰωπὸν σῶμα δέν ἐςιν ἔξω ἮΝ ὑραηῦ . ὅτε 

Ἰχαυπι ἐγαὲ υἱ ἀρεγοῖ δῇβμοατείυγαιε.  Τβεπεϊδι. ἢ. 11..0ῦΟϑῦ Ω0ι. δ ἄπειρον, ὡς ἐδείχθη, ὅτε πεπερασμένον, ὡς ὑποτίθε, δυο 
ῬΡρΡρΡ2 
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ὧν ἄτοπα ἀκολυθεῖ ταῖς ἔξω τῷ ὠρανῦ νοηὺν σῶμα ὑποτιθεμένοις, τος ἔπε “ὃ μηδὲ κόσμως εἶναι δύνα, πλείος. μήποτε δὲ ὃ 
ἐν αὶ ὁ μοριέτι νοηὸν ἀλλ᾽ αἰϑηὸν αὐὸ ποιεῖν, εἴπερ ἔξω ᾧ ἐν ἀορίςως κειμένων καὶ “ἃ ἄπειρον σημαίνει" καὶ δ ἂν αὐὸ πληϑυντι- 
τόπῳ ἐ ἐσίν, ὅπερ ἢ ̓Αριφοτέλης ἐδήλωσε διὰ τῷ “ὥςε ἔξαι αἰϑη- κῶς εἶπεν, ὁ δ) ἔςι πολλὰ ἄπειρα. ἀλλὰ ᾧ “εἴ τις μὴ νομίζα 

τόν" ᾧ ὀκέτι δηλονότι νοητόν" τῷ δὲ αἰοὐὸν εἶναι “ὃ μηδὲ εἶναι καθόλε δεδεῖχθαι περὶ τῶν σωμάτων ὅτι ἀδύνατον ἐκὺς εἶναι τῷ 
ὅλως ἔπε, εἴπερ ὅτε ἄπειρόν ἐςιν, ὡς δέδεικ), ὅτε πεπερασμέ- 5 κόσμε τῶδε ὁτῶν αὐτῶν" ἐκ ἐπὶ τύτων οἶμαι λόγεωᾳ, ἐξ ὧν ὁ 
νον, υὑς ὑπόκε(). δύνα δέ, φησὶν ὁ δ ᾿Αλέξανδρος, μὰ ὡς ὑπο- κόσμος συνέςηκεν (ἀὶ 75 ἣν τῦτο καθόλω ὡς πρὸς μερυκώτερα τὰ 
τιθέμενος λέγειν “ὁ “ἀλλὰ μὴν ὑδὲ μέχρι τινός," ὃ ταὐτόν ἐςι τῷ ἀορίςως κείμενα ἀντιδιαιρεθέν), ἀλλὰ περὶ ἐκείνυ περὶ ὃ δείξα 
ὁδὲ πεπερασμένον" δέδειχε δ ὅτι πᾶν αἰϑηὸν σῶμα ἢ ἄνω ἢ ἐφεξῆς ὅτι μηδὲν ὅλως σῶμα ἐκτός ἐςι τῦδε τῷ κόσμυ, ὃ δεχ- 
καΐτω ἰξὶν ἢ ἣ πέριξ, ὧν ὃ καὶ ἄνω ἡ κάτω ἐνὸς τῷ ὀρανῶ, “ὁ δὲ θέντος, ὡς ἢ ὃ ̓ Αλέξανδρος ὁμολογεῖ, ἔπε “ἃ μηδὲ κόσμος εἶναι 
πέριξ αὐὺς ὁ ἐρανός. εἰ ἦν μηδέν ἐςι παρὰ ταῦτα σῶμα αἰοη- 10 δύνα χ, πλείως. ᾿ ὰ “ἀορίςως δὲ ἐκ υνωνο πρὸς ἀντιδιαςολὴν. 
τόν, ἐδ’ ἂν ἔξω τὸ ἐρανθ εἴη αἰα)γὸν σῶμα. “λογωαύτερον δέἐςιν εἰρῆοχ, νομίζω τῶν συντελέίντων πρὸς τὴν τῦ κόσμυ διάθεσιν (ἢ). 
ἐπιχειρεῖν ἢ ὧδε." τὰ λογικώτερα ἐπιχειρήματα πρὸς ἀντιδιαςο- ἰὰ, ἔ, 57 δ." 

λὴν τῶν πραγματαιαν λέγε. ἰά. ἢ 55. εὖ, Ὑδβομηίδὲ, ἢ, 12. δείκνυσιν αὐὰὸ ὅτως. οἱ πλείως λέγοντες κόσμους ὁμοίως 276: 

275» ὸὰ “ὁμοιομερὲς ὄ ὄν πρόσκει..., ὅτι περὶ τῶν ἁπλῶν σω- αὐτὸς εἶναι λέγυσιν, ὡς τῷ εἴδει ἃ Μ δ τὸς αὐτὸς ὄντας, ἀρθμῷ δὲ ἢ 

1: μάτων ὁ λόγος ἦν: ὃ δ «ἡμιμερὶς ἢ ὃν" ἀντὶ τὸ ἁπλῶν πρό- 15 μόνῳ διαφέροντας. .«. εἰ δὲ ὁ ὁμώνυμα. τὰ ἐνθένδε τοῖς ἐν ἄλλῳ 
σκειῦ (Ὁ. ϑίπιρ!. ε 58 ὃ. κόσμῳ λέγει τις, Δλλὰ μὴ συνώνυμα ᾧ τὸ αὐτῷ εἴδυς, ἀνάγκη 

215) εἰκότως εἶπεν ὅτι κἂν φύσει κἂν βίᾳ “ἃ ἄπειρον ἐπ᾿ εὐθὺ κι- ᾧ τὰ ἐξ αὐτῶν συνιςαίμενα, ἐκέτι ὁμοειδὴ εἶναι, ὡς ὑπετέθη, ἀλλ᾽ 

δ. πὴ, ὑπὸ ἐπείρυ κινηθήσεῦ.. δείξας, ὁ ̓ Αλέξανδρος φησί, ὃ ὁμωνύμως λέγεοχ, κόσμως. ἰά. ἢ, 58 ὃ. 
ἱπόμενον ἄ ἄτοπον τῷ βίᾳ κῶς ἃ ἄπειρον, ὅτι ἀνάγκη ἔξωθεν τύτυ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεῶκᾳ ἄνω ἕὲ τὴν γῆν ἐν τῷ 55) 
ἄλλο ἀ ἄπειρον εἶναι “ὁ κινῶν αὐτό, νῦν δείκνυσιν ὅτι κἂν κφ' φύσιν 20 οἰκείῳ κόσμῳ. «. διὰ “ὃ τὸς πλείονας κόσμες, εἴπερ εἰσί, »δὲ τὰ ἴδ 
κινῆ, “ὃ αὐὴ ἄτοπον πεῖ... δύναῷῦ δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἔχατα ἰφάπτιῦς ἀλλήλων ἢ πλησιάζειν ἀλλήλοις. κἀγὼ 

τὰ προειρημέναι καὶ ἢ πλείυς ἐ ἐπιχειρήσεις εἶναι. ἰά. ἔ, 56. τὴν λέξιν ἐκείνην τὴν λέγωσαν “τύτυ Υ̓ συμβαίνοντος ἀνάγκη “Μ 
ΤῈ ὡς οἱ πεὶ ΔΛεύκιππον ἢ Δημόκριτον ὑπετίθεντο, πρὸ αὐτὸ πὰς ἄνω κα τὴν κὰ ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, κάτω δὲ “ὃ πῦρ," 

ΓΝ Ἂ 39. γεγονότες, καὶ ὴ ἅμ ̓αὐὲν ν Ἔπίκυρος. ὅτοι ἡ) ἔλεγον ἀπείρυς εἶναι ἐνέησα ὡς τῆς Κα γῆς ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἄνω φερομένης, τῷ τ δὲ 
νν ον τῷ πλήθει τὰς ἀρχάς, ἃς ὺ ἀτόμως ὼ ἀδαιρέτυς ἐνόμιζον ἢ 15 πυρὸς κατω ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος γ᾿ κοινῶ ὃ ἐν 
, τολς ἐν ἮΝ ἀπαθεῖς διὰ “ἃ ναςὰς εἶναι ᾧ ἀμοίρυς τῷ κενῦ " τὴ δ διαίρεσιν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἀκύσας λέγει ὅ ὅτι ἢ “ὁ πῦρ ἐπὶ ὃ μέσον τότε 
ς ὑῶν ᾿ κ' ὃ κενὸν “ὃ ἐν τοῖς σώμασιν ἔλεγον γίνεοχ, ταύτας δὲ τὰς πρῶτον οἰδ)ήσεῦ, “ὃ ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, ἵνα ἐπὶ “ὃ ἄνω ἐν τῷδε 

ἐπι τν ΚΎΝΩ ἐτέμως ἐ ἐν ἀπείρῳ τῷ ἡκι: κεχωρισμένας ἀλλήλων ᾧ διαφερίσας τῷ κόσμῳ κινηθῇ. ἰά, ἔ. 59. 
αήμασί τε ᾿ μεγέθεσι ἢ θέσει ᾧ τάξει φέρε ἐ ἐν τῷ κενῷ, ἢ ἢ τύτῳ μόνον διοίσει, τῷ τὰ ὁ πόρρωθεν ἐπὶ τὲς οἰκείως τέπυς το : 
ἐποιαταλαμβανύσας ἀλλήλας συγκρύίεωχ, ἢ τὰς ἅ β , ἀποπάλλεςχ, 30 κινύμενα ἀσηενέξερον ἄρχεοδς, τῆς κινήσεως ἢ »Φ᾽ λόγον, ὅσῳ πλεῖον ἦα 
ὅπη ἂν τύχωσι, ταὶ δὲ περιπλέκενχ, ἀλλήλαις χῷ' τὴν τῶν χημά- “ὃ μῆκος τῆς ἀποφάσεως, τοσύτῳ μᾶλλον ἀδ)ενέφερον" ὃ μώτα 

Τὴν ὺ μεγεθῶν κα ἢ θέσεων ἢ τάξεων συμμετρίαν, ἢ συμβαίνειν ἢ εἶδος τῆς κινήσεως, κἂν πλείων ἢ ἢ κἂν ἐλάττων ἡ ἀπόςασις, ὃ 
ὕὅτω τὸν τῶν συνθέτων Ὑρεσα ἀποτελέῖοχ,. . ταῦτα δὴ τὰ ἐπι-' αὐὲ μίας ἰά. (. 59 ὁ. 

χειρήματα ὃ αὶ Μ δ ἀτόμες ὁ ὁμοίας τὴν φύσιν ἀπείρῳ τῷ πρῷ φερο- ὁ ̓ Αλέξανδρος φησιν, εἰ μὴ ἦν τις τοῖς συίμασι κύησις φέσι 

μας εἶναι τὰ πρδτα ςοιχεῖα, ὡς ἐδόκει Λευκίππῳ ᾧ Δημο- 35 φύσιν, ἐδύνατο ἄλλα ὑπ᾽ ἄλλων χούμενα ἐπ᾽ ἄλλα καὶ ὸ ἄλλα ἢ. 
κρίτῳ, ἐναιρεῖ γωναίως. 1ὰ. ἢ, 56 ὁ. πλείως ποιεῖν κόσμυς τῷ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ φέρεδζ. μήποτε δὲ 

276 ΟΝ ἀορίςως Ἀρνών: ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ τῶν ἀπείρων ἀκύέει 

δ᾿ αἰ δεδειχέ- 
ὀεηοη ΝΣ δι τὰ πῶμα ἡλῆς 38 ̓ μὴ αι μη ἐξ ἂν 406 πηἰπίπια ζυΐ856 ἀεοϊαγαίαπι ἤσδιὶ πόα Ροββε αἱ οχῖγα Ἵδοϊαπι 

Ἶ ι, δεὰ ἀ ἰδμὶ ἰεηδυπὶ ἔαΐ Ι 
ὁ κόσμος πέδας: ὃ δεέδεοῷ κα ἡ αὐτό, ἀλλὰ μόνον ἡμῖν ἡγεῖῶ 40 βρη ύα αν ες ἐσλοσοΝ ἊἊ προ δας μον ῥηβδν 
ἐν λόγον γεγονέναι ᾧ περὶ τῷ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα (ὃ ὃ ἀϊιπιυτ. Ὑβοπιίει. ζ, 13. 

ἀπειρον λέγει “ἃ ἀορίςως κείμενον, ἐπεὶ μηδείς ἐςι τόπος. ἀφω- Ρ. 216 30. “Ῥυβείθγεα ῃθοςβ88 εϑἴ" ΠΟῺ εξὶ αἰϊοιίυς ἀδ- 
ρισμένος τῷ ἀπείρυ τῷ ἢ αὐὸ ἀόριςον εἶναι ἀπειρόν γε ὄν), δείξο- τοοπειγαιϊουΐδ ργϊποὶρίαπι, αιδπιδάπιοδαπι πομηυ!δ οχἰδείπια- 

ἐφεξῆς ὦ. ἐν σῶμα ἐκτός ἐςι τῦδε τῷ κά δ᾽ δειχθόν- ταδί; τοιυπὶ ἀἰδδίἀΐαπι οοπεπιδπιογαίυτι δὰ ἱΠ]ογαπι δεηὶ επίίαπι 
ἈΘΉ ΘΕΈ ΜΌΝ χῶμα τὰν ὑὐυ δι χ νδὶ οομβεαυΐ ἀειηοπείναῖ, αυὶ ῥίυγοβ 6886 τηυπάοβ αἰγπιδηὶ. 1ἃ 
ἣν το τ το γ6γῸ Βδο πιογυΐα φοῃϑδαιθπιυγ, ὨαΘπῚρ6 οὐπὶ ργίπηαπι Ἔχρ  οᾶνθ- 

(Ὁ ν.215 8 14. ἱηδβηίταπι, πηοάϊαπι πὰ] ]}υπὶ Βαρεὶ. μαθς χίπηυβ ρίυγεβ τηυπάοβ ποη δεαυΐνοοα ἰαπίυπι ἰαχίαχυα οοπιπιὰ- 
ϑυΐαπ γαιΐο ἀἰαἸϑοιίοα εβὲ, χυδηΔοχυίάεπι ργορτία δχχυϊδἰϊδφυθ σιδπὶ Ὡοπηἰπίβ ἀρρεἰ!αιίομεπι ἀἰοὶ, 5ϑὰ ἀπίνοοθ φυοημθ, φυΐα οὲ 
ταϊῃΐπιε εχίδεϊ. ὙΒοπαίδι. ζ, 12 ὁ. ποπιο εἰ δυ ρει 86 ται ομ θη εαπάεπι βαραπὶ. ἰά. ἱ". 

(ὦ ν. 216 21. πὸ χυϊδρίαπι ρυϊοὶ ἰπ ππίνουβαπι ΔΡ90]υῖθ- 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. ; 48 

ἀτάκτως φερόμενα ἀκοσμίαν μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἐχὶ κόσμες πλείονας κάτω. εἰ μὴ ἐπὶ πάντων ὅτως ἐγίνετο, ἴσως ἂν ἦν τι ἀντιλέ- 
ἐποίων. ἰά. ας, γειν" γῦν δὲ καὶ ὃ ἐπὶ τῶν ἀναρριφθέντων ἄνω βίᾳ καὶ ᾿ ἐπὶ τῶν κρα- 

216) εἴ τις ὧν τῶτο λέγοι ὅτι, ὥσπερ αὐτὰ τὰ βαρέα καὶ αὶ αὐτὰ τὰ τηθέντων ἄνω ἡ ἐπὶ τῶν μεταβαλλόντων ἐ ἐν τῷ ἄνω εἴς τι τύτων 
ἌΣ μῦφα εἴδει ἢ ἑκάτερον ἕν ἐςιν ἀριθμῷ δὲ πλείονα, ὅτω ἡ “ὁ μέ. οἷς ψ' φύσιν ἐςὶ ἃ φέρεν, κατω, ὃ αὐὺ ὁρὰἢ) γινόμενον. ταῦτα 

σον, ἐφ᾽ ὃ φέρε τὰ βαρέα, ἡ “ὁ ἔχατον, ἐφ᾽ ὃ φέρε; τὰ κῦφα, 5 πρὸς “ὃν Ἵππαρχον ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἡ λέγει καλῶς οἶμαι, μάλιςα 
εἴδει ἃ ἕν ἐςιν ἑκάτερον ἀριθμῷ δὲ πλείονα... εἴ τις ὃν ταῦτα ὅτι εἰ διὰ βαρύτητα ἡ ταχντής, ὡς ἐπὶ τῆς τῶν πλαςίγγων κινήσεως 
λέγοι, φησί, ῥητέον ὅτι “ὃ καθ᾽ ἕκαςον καὶ τῷ ἅὶ τῶν μορίων τοιόνδε δῆλον γίνε) προκατασπωμένυ τῷ βαρυτέρνυ, ἀδύνατον ἦν βαρύ- 
ἕξαι τῷ δὲ ἀλλοῖον, ἀλλ᾽ ὅμοιον... ἐνςάσεις δέ τινας πρὸς ὃν τερον ὶ εἶναι ὃ πορριύτερον, θᾶττον δὲ κινεῖ, “ὃ πλησιαίτερον 
λόγον τῶτον φερομένας διαλύων ὁ ̓ Αλέξανδρός φησιν. ἰᾷ, ἢ, 60. ὑπάρχον. τοὺς δὲ ἢ ἐκ ὀλίγοι αἴτιον εἶναί φασι τῇ τὰ φερόμενα 

17 ἡ ὃ ὡρισμένη καὶ ὃ πλείη αὕτη ἐςὶν ἐν »ύκλῳ διάςασις, ὥςε 10 πρὸς “ὃ κάτω ὅ δδῴ πλησιαίτερον Ὑίνεῦ τὸ κάτω τοσύτυ θᾶττον 

ΑΔ τύτοις τρόπον τινὰ ἡ κίνησις εἰς ἀντικείμενα ᾧ πεπερασμένα. φέρεοχ, ὸ τὰ αὶ ἀνωτέρω ὄντα ὑπὸ πλείονος ἀέρος ὀχεϊογ, τῷ 
ἰὰ. ἢ. 61. ὑποκειμένυ, τὰ δὲ κατωτέρω γινόμενα ὑπὸ ἐλαίττονος, ᾧ τὰ βα- 

2714 τὺ αἰτίαν ἄλλοι ἄλλην ἀπολογίζον. ᾿Αριξοτέλος Ξ ἀπὸ ρύτερα δὲ διὰ τῶτο ταχύτερον φέρεςχ, ὅτι ῥᾷον ἐχεῖνα διαιρεῖ “ὃν 
Ὡ τῆς οἰκείας ὁλότητος δυναμϑοκ, μᾶλλον τὰ πλησιαζοντα νομίζει ὑποκείμενον ἀέρα" ὡς ὃ τὰ ἐν ὕδατι καταφερόμενα κυφότερα 
τ ὃ εἶδος τελεώτερον ἀπολαμβάνειν, βάρυς γῶν προολήκη τὴν γῆν 15 δοκεῖ τ ὕδατος ἀνέχοντος ὼ ἐντιπράττοντος αὐτῶν τὴ κάτω 

θᾶττον φέρεον, πρὸς τῷ μέσῳ γινομένην. Ἵππαρχος δὲ ἐν τῷ φορᾷ, ϑτω ὦ τὼ ἐν ἀέρι παάΐχειν εὔλογον, ἢ ὅσῳ πλείων ὁ ὑπο- 
ἐπιγραφομένῳ περὶ τῶν διὰ βαρύτητα κάτω φερομένων, ἐπὶ ἃ κείμενος ἀήρ ἐςι, τοσύτῳ μᾶλλον ἀνεχόμενα, κυφότερα δοκεῖν. 
τῆς ἀναρριφθείσης ἄνω γῆς τὴν ἀναρρίψασαν ἰσχύν, ἕως ἂν ἘΡΆΕῚ ὁμοίως δὲ καὶ ὃ ὃ πλεῖον πῦρ θῶττον ἄνω φέρεῷ ὡς εὐκολώτερον 
τῆς τὸ ν ἀπτοοον δυνάμεως, αἰτίαν εἶναί “Φδ τῆς ἄνω φορᾶς, ἃ διαιρῶν “ὃν ὑπερκείμενον ἀέρα, ἢ ὃ ὅσῳ πλείων ὃ ὑπερκείμενός ἐσι, 
ὅσῳ αὐτὴ κρατεῖ, τοσύτῳ μων ἐπὶ “ὁ ἄνω φέρε, ὁ Ἢ φερόμενον" 20 τοσύτῳ ὠργότερον κινεῖ ἢ τὲ δι᾽ αὐτῷ φερόμενον" κἂν 75 μὴ ὁμοίως 
ἐλαττυμένης δὲ ἐκείνης πρῶτον ἃ ̓ μηκέτι ἐν ὁ ὁμοίῳ τάχει ἄνω φέ- τῷ ὕδατι πέφυκεν ἔχειν ὁ ἀήρ, ἀλλὰ ἡ αὐὸς σῶμα ὧν ἐμποδί- 
ρεδχ, λοιπὸν δὲ κάτω φέρεον, χρώμενον τῇ οἰκείᾳ ῥοπὴ, παρα- ζει τὴ κινήσει τῶν δὶ᾽ αὐτῷ φερομένων. εἰ δὲ τῦτο ἀληθές, ὦ. 

μενύσης πως ἢ τῆς ἐναπεμψάσης δυνάμεως, ἐξιτοδιν δὲ μᾶλλον προϑλήμη βάρυς,. ὡς ὁ ̓ Αριςοτέλης φησίν, ἡ ν᾽ τὴν ταχυτῆτα 
Ὑρομένης ὃ καταφερόμενον ἀεὶ ̓ ϑλλ εν βᾶττον φέρεν, ἢ ὺ τάχισα ἐπίδοσις γίνε, ἀλλ᾽ ἀναιρέσει τὸ ἐμποδίζοντος. καλῶς δὲ ἐπέ- 

ὅταν ἐκείνη τελέως ἐπιλίπη, τ᾽ αὐτὴν δὲ αἰτίαν ἀποδίδωσι Ὁ5 εὴρν ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτι κἂν τῦτο ὅτως ἔχη, ἡ τῷ ᾿Αριφοτέλυς 

τῶν ἄνωθεν ἀφάμάναγ! Ρ δ τόταις μέχρι τινὸς παραίανας τὴν ἐπιχείρησις ντύνει; πόμδς ἡ δεικνῦσα ὡρισμένυς τὺς τόπυς 

τὸ καταιχχόντος αὐτὰ δύναμιν, ἣν ἐναντιυ μένην αἰτίαν γίνεωᾳ τῶ τῶν σωμάτων ἢ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον αὐτὰ φέρεν, ἐκ τὸ θᾶττον φέ- 
βραδύτερον κατ᾽ ἀρχὼς φέρε, “ἡ ἀφεθέν. ταῦτα δέ, φησὶν ὁ ρεὼχ τὰ ἐγγυτέρω γινόμενα τῶν οἰκείων τόπων" “ὃ 5 ἐπὶ ἄπειρον 
᾿Αλέξανδρος, ἐπὶ μὲν τῶν βίᾳ κινηθέντων ἢ βίᾳ μεινάντων ἐν τῷ διάςημα φερόμενον ὀδέποτε ἐγγυτέρω γίνε, ἐδὲ ἐλάττων ἢ 
παρὰ φύσιν νῶν ὀρθῶς ἂν λέγοιτο, ἐπὶ δὲ τῶν μξ' “ὃ γενέοκ, 80 πλείων ὁ ὑποκείμενος ἀὴρ ἄπειρος ὦν, εἴπερ ἄπειρον “ὁ διάςημα" 
φερομένων κτ' τὴν οἰκείαν φύσιν ἐπὶ “ὃν οἰκεῖον αὐτοῖς τόπον ὀκέτι ὥςε κἂν ταύτην τις αἰτίαν ὠἀποδέχοιτο τῆς θάττονος πρὸς ὃ κάτω 
ἁρμόζει λέγεὼως. περὶ δὲ τῷ βάρυς τὰ ἐναντία τῷ ̓ Αριςοτέλει κινήσεως, ᾧ ὅτω δείκνυ ἐξ αὐτῆς ὁ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεοχ, τὰ 

φησὶν ὁ Ἵππαρχος" βαρύτερα γδ ᾧ τὰ πλεῖον ἀφεςῶτα. ἀπί- φερόμενα. εἰ δὲ ὠπείρυ ὄντος τῷ διαςήματος θῶττον φέρεωᾳ, 
θανον δὲ ὁ τῦτο τῷ ̓ Αλεξανδρῳ δοκεῖ" πολὺ γάρ, φησίν, εὐλο- πρὸς “ὃ κάτω μὴ διὰ ὃ ἐλάττονα εἶναι “ὃν ὑποκείμενον ἀέρα, δὴ- 

γώτερον τὰ μεταβάλλοντα ἐκ τῆς ἐναντίας φύσεως ᾧ γινόμενα 35 λονότι διὰ προυγήκην βάρως θῶττον οἰο)ήσεῦ" τί 5 ἂν ἄλλο εἴη 
ἐκ κύφων βαρέα ἕτι τῆς φύσεως τι τῆς πρώτης ἔχειν, ἐν τῇ πρώτη αἴτιον ἐπὶ τῶν φύσει φερομένων ᾧ μὴ βίᾳ, ὡς Ἵππαρχος ἔλε- 
καταφορᾷ «εδὲν ἔτι γνόμενα ᾧ μεταβάλλοντα ἐπὶ “ὃ εἶδος τῶτο γεν; ἀμείγων δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ᾧ φυσυκωτέρα αἰτία τῶ 

εἰς ὃ μεταβάλλοντα κάτω φέρῷ, βέρτὰ ἀεὶ προϊέντα Ὑίνεοχ, θᾶττον φέρεοχ, τὼ ἐγγυτέρω γινόμενα τῶν οἰκείων τόπων ἡ ὑπὸ 
ἅπερ φυλάσσειν ἔτι τὴν ἀπὸ τῇ κρατήσαντος αὐτὰ ἄνω τὺ ἀρχὴν ᾿Αριςοτέλυς βηϑησα, ὃ προυλήκην ἴχειν “ὃ βάρος κα ἢ τὴν κυφότητα. 

ὃ κωλύσαντος κάτω φέρεν, δύναμιν. ἔτι δέ, φησί, ὃ εἰ τῷ 40 τῦτο δὲ ἂν εἴποι Ὑίνενν ̓ Αριςοτέλης τῷ πλησιίζοντος τῷ, οἰκείῳ 
βαρεῖ Ψ' φύσιν ἐςὶ “ὃ εἶναι ἐν τῷ κάτω" διὰ Ρ τῦτο ἡ τὰ Σ ἐπὶ τόπῳ εἰλικρινέςερον ἀεὶ τὸ εἶδος ἀπολαμβάνοντες, καὶ ᾧ διὰ τῶτο, εἰ 
τῦτο κούμενα εἴη ἂν τελέως βαρέα καὶ ὃ ἃ οἰκεῖον κῷ τῦτο εἶδος ἀπει- ἃ βαρὺ τυγχάνει, βαρυτέρυ γινομένυ, εἰ δὲ κῦφον, κυφοτέρυ. 
ληφότα, ὅταν ἐν τῷ κάτω ἤδη ἦ, ἥ, ᾧ ἐγγυτέρω γοόμενα ἢ πλη- ἐγὼ δὲ πρῶτον ἅ' αὐὸ τῦτο ζητεῖν ἀξιῶ “ὃ παρὰ ὲ πάντων λεγό- 
σιάζοντα τῷ ΓᾺ τὴν ῥοπὴν τελειότητα ἔχεν εὔλογον προα)ήκην Μενον ὁμολογέϊοις, πῶς ἂν καταληφθείη ὃ ὃ πρὸς τοῖς οἰκείοις τό- 

τινὰ ἢ ἐπίδοσιν Φ' ἂ βάρος λαμβάνειν. ἢ Ὁ ἄτοπον ἀεὶ τῶν 45 ποις γινόμενα θᾶττον φέρεοχ," ἔπειτα εἰ προϑλήκη βάρυς ἢ ἢ κυφό- 
κάτω κινυμένων ἢ φερομένων κτ' φύσιν ω κινυ μένων χτ' τὴν τητος γίνεῦ, συμβήσεξ “ὃ ἐν ἀέρι ςαθμιζόμενον, ὅταν ἀπὸ ὑψηλῦ 
πλείονα ἀπὸ τὸ ἄνω ἀπόςασιν λέγειν αὐτά, ὅτε ἧττόν ἐςι βαρέα, πύργυ τις ἢ δένδρυ ἢ ἀκρωρείας ἀποτόμ» ἑανὲν ἐκτείνας ἐν ἀέρι 

τῦτο παΐχειν" ἀναιρεθήσεῦ 5) “ὁ διὰ βαρύτητα αὐτὰ φέρεως ςαθμίζη, βαρύτερον φαίνεδχ, ἢ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ τῆς γῆς ἐδάφει 



486 ΕΙΣ ΤΟΑ ΤΩΝ 

ἑςῶτος τῷ ςαθμίζοντος. ὅπερ πλασματῶδες δοκεῖ, εἰ μὴ ἄρα (ν. 13). τῦτο δέ͵ φησίν, εἶπεν ἢ ὡς ᾧ αὐτῷ πρὸς τὴν τὸ κόσμε 
ἐπὶ τύτων ἀνεπαίϑ)ητόν τις λέγοι γίνεωνς, τὴν διαφοράν. ἰά. σύςασίν τε ἢ ὑσίαν ςοιχείν λόγον ἔχοντος, ἢ ὡς τῶν ἁπλῶν σω- 
61 ὁ. μάτων πάντων κοινότερον ςοιχείων καλωμένων, διότι ᾧ “ὃ ςοιχ εἴον 

1: τὰ φοιχειυΐδη σώματα ̓  χτ' τὴν αὐτῶν φύσιν κινεῖ, ᾿ ἢ ὑπ’ ἁπλόξατον εἶναι βύλεῦ. ᾧ ἐφεξῆς δὲ εὐθὺς συμπεραινόμενος 
8335. ἄλλυ τινὸς φερόμενα, ἢ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐκθλιβόμενα: .. ὅτι δὲ 5 φοιχεῖα τὰ ἁπλᾶ σώματα καλεῖ, ἢ ἔτι σαφιέσεραν ἀρχόμενος τὸ 

ὅτε τῇ ὑπ᾿ ἀλλήλων ἐκθλίψει βιαζόμενα κινεῖ ἢ, δείκνυσιν ἐφεξῆς. τρίτυ βιβλίν. σωματικὰ δὲ φοιχεῖα, λέγει τὰ σώματα ὄντα ςοε- 

τς ταύτης. δὲ γεγόνασι τῆς δόξης μετ᾽ αὐὸν Ἰξτράτων ὁ Ἀκμψάεης χειώδη, ἐντιδιαξέλλων αὐτὰ πρός γε ὃ εἶδος καὶ ὺ τὴν ὕω" ἐκεῖνα. 
ταὶ κα νός τε ἢ ̓Ἐπίκυρος, πᾶν σῶμα βαρύτητα ἔχειν νομίζοντες κα ἢ πρὸς Ὁ τοιχεῖα ἅ' τῶν σωμάτων ᾧ κυρίως γε ᾧ πρώτως, καὶ μὴν σώ- 
ΨΨ αΖ, ὸ μέσον φέρει, τῷ δὲ τὰ βαρύτερα ὑφιζάνεν τὸ ἧττον βερα ματος ςοιχεῖα. ἰά. ἴθ. 

ὑπ᾽ ἐκείνων ἀκδλίβεὸς, βίᾳ πρὸς ὃ ὺ ἄνω, ὦ ὡςε εἴτις ὑφάλε τὴν γῆν, 1 προςίθησν ἐπίσης ὅτι ὼὺ ἀδύνατον ἄλλως ἔχεν, ὥς ε:πι| 

ἐλθεῖν ἂν “ὁ ὕδωρ εἰς “ὃ κέντρον, ἡ εἴ τις ὃ ὕδωρ, ἂν ἀέρα, ᾧ εἰ ἀ μόνον ἔςιν εἷς, ἀλλ᾽ ὁδ᾽ ἂν γένοιντο πλείυς. τάχα δ ἂν τις 3 

ἂν ἀέρα, “ὃ πῦρ... οἱ δὲ τῷ πάντα πρὸς “ὃ μέσον φέρε, κ᾿ εἶπεν νῦν Κὶ ἕνα εἶναι, μηδὲν δὲ κωλύειν ἢὶ πλείως γενέ. «. τῶτο 
φύσιν τεκμήριον ᾿ομίσξεε ἢ ὃ τῆς γῆς ὑποσπωμένης “ὁ ὕδωρ ἐπὶ γ) ἡ ἀπορία συνάγει, ὅτι ἢ εἰσὶ πλείως κόσμοι ἢ ἐνδέχεἢ πλείως 

ἃ κάτω φέρει, αὶ τὸ ὕδατος “ὃν ἀέρα, ἀγνοῦσι τὴν τύτυ αἰτίαν γενέον, τὸς καθ᾽ ἕκαςα. διόπερ ὁ ̓ Αλέξανδρος προσυπακύειν ἀξιοῖ 
τὴν ἀντιπερίςασιν ἦσαν" τῶν δ παχυτέρων εἰς τὴν τῶν λεπτοτέ- 15 τῷ “δόξειε γδ ἀδύνατον" “ὃ ἐξ ἀνάγκης ἕνα ᾧὶ μόνον εἶναι. ἡ δὲ 

ρων χώραν μετατιθεμένων τὰ λεπτότερα τὴν τῶν παχυτέρων χώ- ἀπορία τοιαύτη, ἰά. ἢ. 64. 
ραν μεταλαμβάνει, πρβιαιλνμνα, πρὸς “ὃ κάτω διὰ “ὃ μηδὲν εἶναι ἀπὸ τῆς τὸ εἴδους κοινότητος τὴν ἀπορίαν κρατύνας, ἐπεδὴει 

κενόν, μηδὲ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν. ἰφέον δὲ ὅτι ὶ Ἰξτράτων “ὃ κοινὸν οἱ Κ' χωριςὸν ἔλεγον ᾧὶ ἐξηρημένον, ὥσπερ ὺ οἱ Τυθα- Ἦ 
μόνος μὴ Ἐπί ρυς πάντα ἔλεγον εἶναι τὰ συϊμαξά βαρέα, ἃ Ὑόρειοι κα ὃ ὁ Σωκράτης ᾧ Πλάτων, νομίζοντες δεῖν πρὸ τῶν πολ- 

φ 5 εὐ ἰμμάν ἃ ἐπὶ ὃ κάτω φερόμενα παρὰ ὁ φύσιν δὲ ἐπὶ ὦ ὄνω, ἀλλὰ 20 λῶν ὁμοίων εἶναί τι “ὃ τῆς ὁμοιότητος αὐτοῖς αἴτιον ἐξηρημέρον 

; ᾿ υ ὃ ὁ Πλάτων οἶδε φώμων τὴν δόξαν κα ἢ διελέγχει. «. ἢ δὴ ὺ οἱ αὐτῶν, οἱ δὲ ἀχώριξον τῶν πολλῶν ὑπάρχειν, εἴτε ὅτω, φισῦ, 

Φ Ὁ) αὐ. τὰς ἀτόμως λέγοντες εἶναι ναςὡἃς ὅσας βαρείας ἔλεγον αὐτὰς ᾧ εἴτε" ἐκείνως, ἐπὶ πάντων ὁρῶμεν ὰ αὐὴ ὑπ εοις πλείοσιν ἐνύλοις ἢ 

βάρως τοῖς συνθέτοις αἰτίας, ὥσπερ ἦν κυφότητος “ὃ κενόν... ὁμοειδέσιν ὑπάρχον... ὥς ᾧ ὠρανοὶ ἣ εἰσὶ πλείως ἢ ἐνδέχεταί 

ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε, τῷ ὄντι πρῶτος ὁ ̓ Αριςοτέλης τί ποτε ἕξιν ὁ τόπος γε εἶναι, ταὐὸν δὲ εἰπεῖν κόσμοι" γένος γάρ, φησὶν ̓ Αλέξανδρος, 

ἐπιχειρήσας ζητέϊν μερικῆς ἐννοίας αὐτῦ τῆς κῷ' τ περιέχειν ἔξω- 15 ἢ εἶδος ὁ κόσμος ἔξαι χωρὶς τῆς ὕλης λαμβανόμενος... τινὲς 

θεν κατεδράξατο, ᾧ διὰ τῦτο πολλαῖς ἐπιςάσεσιν ὑπεύθυνον ἐποίησε δὲ τῶν Πλάτωνος φίλων πρὸς “ὃν Πλάτωνα φασιν αὐὸν ἀποτεί- 

ἂν λόγον. ἰά. ἔ. 62 ὁ. εἴ. Ὑεπιῖδε. (. 14 ὁ. νεοὶ,, ὅτι ὅσον ἐκ τῶν παραδειγμάτων, πολλοὶ ὥφελον εἶναι 
271: πρώτης Καὶ φιλοσοφίας λόγυς τὴν Μετὰ τὰ Φυσικὰ πραγμα- κόσμοι, εἴπερ πρὸς ἕκαςον παράδειγμα πολλὲς ὁρῶμεν γινομένας 
10. τείαν καλεῖ, καί φησιν ἔκ τε τῶν ἐκεῖ ῥηθέντων ἢ ἐκ τῶν ἐν τῷ εἰκόνας» ὁ δὲ Πλάτων ἐκ τῦ ἕν εἶναι “ὃ παράδειγμα ἕνα ἐν 

θ΄ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως δείκνυ ὅτι εἷς ὁ κόσμος ἐςίν... ἐν 30 κόσμον ἀποδερινύναι νομίζει. ταύτης δὲ ἡ ̓Αλέξανδρος ἐγένετο 
δὲ τὴ Μετὰ τὰ Φυσικά, ὡς φησὶν ᾿Αλέξανδρος, δείκνυσιν ὅτι ἕν τῆς ὑπονοίας, ἢ ἐγκαλεῖ τῷ Πλάτωνι διὰ “ὃ ἐν εἶναι “ὃ παράδειγμα 

ἐςι ὃ κοητικὸν τῦτο τὸ πυκλόψορητοιν σωματος. .. ἀρκεῖ δὲ ἕνα “ὲν χέσμεν᾽ λέγοντι. ος ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος ὶὶ ἄλλα προςίθησιν 
ἱκανῶς ὺ ὁ ἡμέτερος Ἐδεηγε εθηγεμεὴν ̓Αμμυΐνιορ, ἐν ὅλῳ βιβλίῳ τῶτο ἐπιχειρήματα ὦ μόνον ὅτι ἐνδέχεἣ ἀλλ᾽ ὅτι ἀνάγκη πλείονας εἶναι 

δεικνὺς ὅτι ὦ πλεῶν ν μόνον ἀλλὰ ᾧ ποιητικὸν αἴτιον εἶδε τῷ κόσμυ κόσμως λέγοντα, οἷς ὑκ ἐπήγαγε τὰς λύσεις, εἰ μὴ ἄρα τὴν 
ἂν θεὸν ὁ ̓Αβεστέλης, δορὶ. ἢ, 68. οἷ, ὙΒαπιῖδε. (16 ὁ. 35 ᾿Αριςοτέλει ἐπαχϑησομένην ᾧ ταύτας λύειν νομίζει. λέγει τοί- 

2715 ὺ τρίτος (τόπος) ὁ τὸ μεταξὺ εἰς πλείονα διηρημένυ, εἰ τε νυν. ἰά. ἔ, 6ᾷ ὁ. 

1: δὺ χῦφον ἃ ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζον τῆς ἐπ᾽ εὐθείας κινυμένοις, ὅ ὅπερ ὁ Πλάτων ἔλεγεν εἶναι τὰς ἰδέας, δι᾽ ἃς ὺ δ πλῆθος ἐν τᾶς 

ἐςὶ πῦρ, ᾧ εἰς τὰ μεταξὺ τύτυ τε ᾧ τῦ βαρυτάτυ δύο σώματα, καθ᾽ ἕκαςα. τῦτο δὲ ψεῦδος" ὁ γ5 Πλάτων ᾧ τῶν μοναδικῶν ἕλε- 

τόν τε ἀέρα ᾧ ὁ ὕδωρ. ὅτι δὲ ἐν τύτῳ τῷ κόσμῳ εἰσὶν οἵδε οἱ γεν εἶναι ἰδέας. φησὶν ὧν ὁ ̓ Αριςοτέλης ὅτι αἱ παρὰ τῷ Πλάτωπ 
τόποι, ᾧ ἐκ ἐν ἄλλῳ, δείκνυσιν οἶμαι ἐφ᾽ ἑνὸς τῷ πυρός, ὥσπερ 40 ἰδέαι ἐκ εἰσαγωσι “ἃ πλῆθος τῶν καθ᾽ ἕκαςα. οοἀ, Οοἶεὶ. 166. 
πρότερον ἐπὶ τῆς γῆς ἐδείκνυεν" ἀναίγκη. δὲ ὸ ἐπιπολαῖζον, ἡμηνον ὼ πλατωνίζει ἐνταῦθα ὁ ̓Αριφοτέλης" αὐὺς ὃ ἐν τῷ ΤΙ τ᾿ , 

ὸ κὸν ἢ ἐν τύτῳ εἶναι τῷ μεταξύ, ἢ ἔξω τῶδε τὸ τόπυ ἐν ᾧ μαίῳ φησὶ ὃν κόσμον τέλειον εἶναι ὡς ἐκ τελείων. ἰά. ἴδ. Ξ 
κεῖ. ὅτως δ ὁ ̓ Αλέξανδρος. ἀκέει, ἐχ ὡς ἐν ἄλλῳ κόσμῳ Ε δεύτερον σημαινόμενον τὸ ἐρανῦ λέγει καθ᾽ ὃ ἢ ὁ πλανιῖ τω 
ἴξω, ἀλλ᾽ ἐν τύτῳ: ὁ 5 αὐὺς φησὶ λόγος κἂν ἔξω τῦδε τῷ μενον ὠρανὸν λέγομεν" τῦτο γαρ ἐςι ὸ συνεχὶς ἢ ΜᾺ προσεχὶς ἵ 
κόσμε ἦ. ϑιπιρὶ. ἔ. 68 ὁ. 45 σῶμα τὴ ἐχάτῃ περιφοβα τῷ παντός... ἢ ν᾽ τῦτο ὧν ὅλον 

ὅτ} ἄλλο δὲ σῶμα παρὰ ταῦτα, τό τε βαρὺ καὶ ἢ ὃ κῦφον, ἐκ κόσμον ὀρανὸν λέγει. καὶ ἔςι ἡ τοῖς πρὸ τῦ ᾿Αριςοτέλες “ὃ ὄνομα 
Ἔῖσοος σημειῦῷ δὲ ἐν τύτοις ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος ὅτι ἢ ὃ αἰθέριον σύνηθες" πολλαχϑ γῶν τ ὁ Πλάτων “ἐν ἐρανὸν κόσμον καλεῖ, 

σῶμα ςοιχεῖον εἶπεν ὁ ̓Αριςοτέλης, εἰπωὸν “τριῶν Ὑ. ο. τ᾿ σ᾿ ς" ὥσπερ ᾧ ἐν τῷ Πολιτοιῷ... καὶ ἐν τῷ Τιμαίῳ. ϑίπιρὶ. ἔ. 65 ὁ. 
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279 κυριώτερον δὲ αἰῶνα λέγεογαί φησιν ᾿Αριςοτέλης τὴν ὁλό- τὰ Τ᾽ τῶν ᾿Αριςοτέλως συγγραμμάτων λέγεν ἀκροαμα- 2194 

25. τητα ἢ τελειότητα καιρῶ, τὴν συναναιρῶσαν “ὃν ἄπειρον χρόνον τὸ τικαί, ὅσα πρὸς τὺς γνησίως δηλονότι «ὐτὸ μαθητὰς ἐρρέθη, οἵα 55 
πανὺς ἐρανῶ... ἐγκύκλια δὲ καλεῖ φιλοσοφήματα τὰ κῷ' τάξιν ἐςὶν ἡ λογοιὴ αὐτὸ πραγματεία ἢ ἡὶ φυσική, τὰ δὲ ἑταιρικά, 
ἐξ ἀρχῆς τοῖς πολλοῖς προτιθέμενα, ἅπερ ᾧ ἐξωτερυκὰ καλεῖν ὅσα πρὸς τὺς ἑαυτῶ φίλυς ἐγράφη, τὰ δὲ ἐξωτερικα, ὁσα δι᾽ 

εἴωθεν, ὥσπερ ἢ ἀκροα ματυκὰ ἢ συνταγματυιὰ τὰ σπυδαιότερα. 5 ἐπιςολὰς ἔγραφε πρός τινας τῶν μὴ συνηδῶν αὐτῷ, ἀξιόμενος 
| χέγει δὲ περὶ τύτυ ἐν τοῖς περὶ Φιλοσοφίας. καθόλω γδ ἐν οἷς ἐξί παρ᾽ ἐκείνων" ἃ ἢ ἐγκύκλια λέγε, διστι ςελλομένων “τύτων 

τι βέλτιον, ἐν τύτοις ἐςί τι ᾧ ἄριζον. ἐπεὶ ὅν ἐςὶν ἐν τοῖς σιν τοῖς ἐρωτήσασιν ὕτως ἀνεγινώσκοντο κ᾿ κύκλον πάντων ἱςαμέ- 
ἄλλο ἄλλοι βέλτιον, ἔςιν ἄρα τι ἢ ἄριςον, ὅπερ εἴη ἄν “ὃ θεῖον. νων, ἵνα πάντες αὐτῶν ἀκύωσιν ἐπ᾿ ἴσης. ἐν τύτοις ὧν πολλάς 
εἰ ἦν ὃ μεταβάλλον ἢ ὑπ᾽ ἄλλυ μεταβάλλει ἢ ὑφ᾽ ἑαυτῦ, ἡ εἰ ὁ ̓ Αριςοτέλης περὶ τῶν θείων φιλοσοφήσας ἔδειξεν ὅτι “ὁ θεῖον ὃ 
ὑπ᾽ ἄλλυ, ἢ κρείττονος ἢ χείρονος, εἰ δὲ ὑφ᾽ ἑαυτῶ, ἢ ὡς πρός τι 10 ἀκρότατον πάντων ᾧ πρῶτον ὁ πρῶτος νᾶς, ὃν ἐν τῇ ἀπλανεῖ ἀναγ- 
χεῖρον ἢ ὡς καλλίονός τινος ἐφιέμενον, “ὃ δὲ θεῖον ὅτε κρεῖττόν τι καῖον ἀμετάβλητον εἶναι. εοἀ. Ἀερ. 1858. ἐγκυύκλιά φησι τὰ 

ἔχει αὐτῦ, ὑφ᾽ ὃ μεταβληθήσεῦ (ἐκεῖνο γδ ἦν θειότερον), ὅτε ὑπὸ ἐξωτερικά, εοἀ. Οοἰε!. 166. 
χείρονος “ὃ κρεῖττον παΐχειν θέμις ἐςίν" ἢ μέντοι εἰ ὑπὸ χείρονος, τ καταδιιαζ εὐ, ἀντὶ τὸ καταψηφίζεἰχ εἴρη, ταὐὸ σημαῖ- 2795 
φαῦλον ἂν τι προσελάμβανεν, ἐδὲν δὲ ἐν ἐκείνῳ φαῦλον. ἀλλ νὸν τῷ καταδικάζειν, παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητυκῶ ῥηθέν. ϑἰπιρὶ. ἵν 
ἐδὲ ἑαυὰ μεταβάλλει ὡς καλλίονός τινος ἐφιέμενον. ὑδὲ γ5 ἐν- 15 ἴ, 68 ὁ. Ἵ Ἷ 

δεές τι τῶν αὐτῷ καλῶν ὀδενός" ἀ μώτοι ἐδὲ πρὸς “ὃ χεῖρον, ὅτε τῶν γεγονέναι λεγόντων αὐὸν οἱ ΚΑ ἀΐδιον λόγυσιν, ὥσπερ 2795 

μηδὲ ἄνθρωπος ἑκὼν ἑαυὲν χείρω ποιεῖ, μήτε δὲ ἔχει τι φαῦλον ᾿Ορφεὺς αὶ Ἡσίοδος ᾧὶ μετ᾽ αὐτὸς ὁ τιλάτων, ὥς φησιν ᾿Αλέξαν- ἴδ 
μηδὲν ὅπερ ἂν ἐκ τῆς εἰς “ὃ χεῖρον μεταβολὴς προσέλαβεν. ἢ ὅρος. τινὲς δὲ τῶν γενηὲν λεγόντων ᾧ φθαρὲν λέγυσι, διχῶς 
ταύτην δὲ ἀπὸ τῷ δευτέρυ τῆς Πλάτωνος Πολιτείας ᾿Αριξοτέλης δὲ τῶτο" οἱ (ἃ 7) ὕτω φθαρὲν ὥσπερ ὁτιῶν ἄλλο τῶν συνιςαμέ- [ 
μετέλαβε τὴν ἀπόδειξιν... ταῦτα, ὅπερ εἶπον, πάντα ἀπ᾽ ἀρχῆς 20 νων ἀτόμων, οἷον Ἰξωκράτην φθειρόμενον ἅπαξ ᾧὶ μηκέτι ἀνα- 
τῆς ῥήσεως μέχρι τέλυς (ἢ) ἐπὶ τῷ κυκλοφορητικῦ σώματος καάμπτοντα, οἱ δὲ ἐναλλὰξ γίνεοχ, ἡ φθείρει, λέγυσι ᾧ ἀΐδιον 
ἀραίειν μᾶλλον ἀξιοῖ ὁ ᾿Αλέξανδρος, οἵ δὲ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν εἶναι τὴν διαδοχήν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς τὴν φιλίαν ᾧὶ ἃ νῶοος 
πάντα ὡς ἐπὶ τῶν ἀκινήτων αἰτίων τῶν τὰ ἐράνια κινόντων τὰ παρὰ μέρος λέγων ἐπικρατῶντα τὴν ' συνάγειν τὰ πάντα εἰς ἣν 
εἰρημένα παραινῶσιν ἀκύειν... ἀλλ᾽ ὅτι αὶ “ὃ ποιῆσαν ἡ τὰ ᾧ φθείρειν “ὃν τῷ, νοίκυς κόσμον ἢ ποιεῖν ἐξ αὐτῷ “ὃν σφαῖρον, “ὃ 
πρότερα περὶ τῶν ὠρανίων ὑπονοεϊοὺς τῶτο μάλιςα “ἃ ῥητόν 25 δὲ νεῖκος διακρίνειν παλιν τὰ ςοιχεῖα ἡ ποιεῖν ὃν τοιῶτον κόσμον. 
ἐξιν “ὁ “ὁ ἀπαυφον δὴ κίνησιν κινεῖ εὐλόγως" (ὁ 1) ἡ τὼ συ- ταῦτα δὲ ̓ Εμπεδοκλῆς σημαίνει λέγων 

“πὰρ 

νεχὴ αὐτῷ, πρόδηλον. εἰ μώτοι ὅτως ἔχοι ἡ γραφὴ ὡς ἕν τισιν ἄλλοτε Κα φιλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς ἦν ὦπαντα, 

εὗρον ἀντιγράφοις “ὁ ἅπαυςον δὴ κίνησιν κινεῖ εὐλόγως," ἀλλ᾽ ἄλλοτε δ᾽ αὖ δίχ᾽ ἕκαςα φορύμενα νείκεος ἔχθει. 
ἀχὶ “κινεῖ, ὡς ̓ Αλεξανδρῳ δοκεῖ,  τῦτο ἡ τὰ πρὸ αὐτῷ πάντα ᾧ δὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον᾽ ἐκτελέθυσιν, 
δυναὲν ἀβιάςως ἐπὶ τὰ νοητὰ ἢ ἀκίνητα αἴτια ᾧ ἔξω τῷ κόσμωι 30 τῇ Κὶ γίγνονταί τε αὶ ὥ σφισιν ἔμπεδος αἰών" 
λεγόμενα ὡς ὑπερκόσμια ἀνάγειν. ἰὰ. ἔ, 67 ὁ. ἡ δὲ διαλλάσσοντα διάμπερες ἐδα μὰ λήγει, 

2794 ὁ ᾿Αλέξανδρος οἴεῦ πάντα τὰ ἐντεῦθεν περὶ τῶν ὀρανίων ταύτη δ᾽ αἰὲν ἔασιν ἀκίνητοι κ᾿ κύκλον. 
18. χργεῶς, σωμάτων" ὅπερ ἀ συνάδει τῇ λέξει, ἀλλὰ τὰ Α΄ ἐπὶ τὸ ἢ Ἡράκλειτος δὲ ποτὲ ἕ' πυρῦῶχ, “ἐν κόσμον λέγει, ποτὲ δὲ 

θεία λέλεκῦ τὰ δὲ ἐπὶ τῦ ἐρανίν σώματος. ἡνίκα ὶ ὃ λόγει ὃ ἐκ τῶ πυρὸς συνίςαᾳ πάλιν αὐὸν κατα τινας χρόνων περιό- 
θεῖον ἀκίνητον, "πῶς ἐνδέχεῦ τῦτο λαβὲν ἐπὶ τῷ ἐρανῶ; πάλιν 35 δυς, ἐν εἷς φησὶ “μέτρα ἁπτόμενος ᾧὶ μέτρα σβεννύμενος." ταύ- 
ὅταν ἐπιφέρη ὅτι πέρας ὑκ ἔχει τῆς κινήσεως, ὡμολογηῦ ὅτι περὶ της δὲ τῆς δύξης ὕςερον ἐγένοντο ᾧ οἱ ἸΣτωϊκοί. ᾽ ὅτοι 
τὸ ὑρανίν σώματος λέγει. πῶς δὲ πάλιν λέγει τὰ ἐρανια ἀμε- ἐαύδωσαν. ὅτι δὲ οἱ θεολόγοι ἐχ ὡς ἀπὸ χρονικῆς ἀρχὴς ἀλλ᾽ 
τάβλητα ἀεὶ μεταβάλλοντα, ἡ πάλιν μὴ εἶναι ἐν τόπῳ ἐν τότυω ὡς ἀπ᾽ αἰτίας ποιητικῆς λέγυσι τὴν γένεσιν τῷ κόσμει, ἢ ταύ- 

ὑπάρχοντα; ἀλλὰ μᾶλλον, ὡς ἔδοξε τῷ φιλοσόφῳ ᾿Αμμωνίῳ, τὴν μυθικῶς ὥσπερ ἢ τὰ ἄλλα, πρόδηλον. ᾿Ἐμπεδοκλῆς δὲ 
περί τινων λέγε; ταῦτα τῶν κούντων τὰ ἐράνια, εἰ καί τινά ἐςι 10 ὅτι δύο κόσμες ἐνδείκνυ, “ὃν ῷ ἡνωμένον ᾧ νοητὸν ὃν δὲ δια- 

»εοινὰ τοῖς ἐρανίοις ἁρμόττοντα, εοἀ, (οἰεἰ. 166. κεκριμένον ᾧ αἰο)ητόν, ᾧ ὅτι ἢ ἐν τύτῳ τῷ κόσμῳ τὴν ἕνωσιν 
ὁρᾷ ᾧ τὴν διαιρισιν ἐν ἀλλήλοις, οἶμαι μετρίως ἐκ τῶν αὐτὸ δεδει- 

(ὦ ν.219 «18. ΑἸεχδπάθν δυΐθαι οχἰ δι πρανϊὶ ἅπὰ οὐπιὶ Βαγυτα χέναι ῥημάτων. ᾧ Ἡράκλειτος δὲ δι᾽ ἀἰννγμάτων τὴν ἑαυτῶ σο- 

τ γυπι ἐχρ] οι θη α Αὐήβιοιοἰδπι ἀεοϊαγαββα ταυπάστη 6586 βεῖεγ-. φίαν ἐκφέρων, αὶ ταὐτὰ ἅπερ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς σημαίνει" ὁ γῦν 
ταῦπ)... ΑἸεχαπάεγ υϑγὸ ἱπιαρίπαίυγ μος ἀθ ρυΐπιο ποδὶ] ἃς ςς ἐκέδα εἰπιὼν περὶ γενέσεως, ὡς δοκεῖ, τῷ κόσμο καὶ τάδε γέγραφε 
«ἧς ταοίγιοβ οαυβα αἰοίαπι [ιΐ586... διδο ἰΐδαυς γαϊΐοπα ἰηνεηὶσ Ὁ ς : ἡῇ Μ᾿ : τον 
σαὰβ ΑἸοχαπάτιπι ἀυρ]ϊοὶ τηοάο ἤυπο βεσταοηεπι ἐπι οἰ !οχίββ8 : κόσμον τόνδε ὅτε τις θεῶν ὅτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεί: 
σαϊδὶ ἰδπηεπ βοουπάα σχρίϊοαιῖο πρδρὶδ υτί ἀεὶ. Ὑβοπιῖδι. ζ, 15 ὁ. πλὴν ὅτι ὁ ᾿Αλέξανδρος, βυλόμενος ἐν Ηρείκλειτον γενηὲν ᾧ φθαρ- 
οἵ. διωρὶ. (. 61. ᾿ ἂν λέγειν “ὃν κόσμον, ἄλλως ἀκύέει τῷ κόσμι νῦν" ὦ γ5 μαχέ- 
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μενα, φησί, λέγει, ὡς ἄν τῳ ὀόξαι" κόσμον γαρ φησιν ἐνταῦθα νοίας αὐτῶν συμφωνίᾳ, ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἴον, πρὸς τὰ τὸ τὶ τὰ τὸ Π)ό- 
αὶ τήνδε λέγειν τὴν διακόσμησιν, ἀλλὰ καθόλω τὰ ὄντα ἢ τὴν τύ: τωνος ὑπόπτως διατεθείς, ὥσπερ ἐλίγα πρὸ ἡ ἡμῶν: » τοὺς πρὶς πρὸς τὲ 
τῶν διάταξιν, καθ᾽ ἣν εἰς ἑκάτερον ἐν μέρει ἡ μεταβολὴ τὸ παν- ᾿Αρικοτέλως, ἐκ ἀξιοῖ τὴν δόξαν αὐτὴν εὐθύνειν ὥσπερ Ἀρις»- 

τός, ποτὲ Κα εἰς πῦρ ποτὲ δὲ εἰς “ὃν τοιόνδε κόσμον" ἡ 2) τοιαύτη τέλης, ἐδὲ μνημονεύων ὅλως τῦ Πλάτωνος ὀνόματος πλὴν ὃν 

τύτων ἐν μέρει μεταβολὴ ἢ ὁ τοιῶτος κόσμος ἀκ ἤρξατό ποτε, 5. γάκις, ἀλλ᾽ αὐὸν εἰς τὰς εὐθύνας ἕλκει “ὃν Πλάτωνα... ταῦτε 

ἀλλ᾽ ἦν ἀεί. ἡ ταῦτα δὲ προςίθησιν ὁ ̓Αλέξανδρος, ὅτι οἱ λέγον- πρὸς “ὃν ᾿Αλέξανδρον εἶχον λέγειν, αἰδιύέμενος Αὶ ὃν ἄνδρα ἡ χύ- 
τες ποτὲ αὶ ὅτω ἃ πᾶν ποτὲ δὲ ἄλλως ἔχειν, ἀλλοίωσιν μᾶλλον ριτας ὀφείλων αὐτῷ, νομίζων δὲ ἡὶ αὐτῷ φίλον εἶναι ὃ τὴν ἐλ 

τῇ παντός, ἀλλ᾽ ὁ γένεσιν ὺ φθορὰν λέγωσιν. οἱ δὲ γενητόν, θειαν προτιμᾶν. ἰά. ἢ, 69. 
φησί, ᾧ φϑαρὺν λέγοντες “ὃν κόσμον ὡς ὁτιῶν ἄλλο τῶν τιηϊσα: δύναῦ,͵ φησὶν ᾿Αλέξανδρος, “ὃ τι εἰ ἄλλως ἔχε ποτὶ ὑμὴν 

μέρων εἶεν ἂν οἱ περὶ Δημόκριτον" ὡς δ ἕκαςον τῶν ἄλλων γί- 10 εἰ δυνατὸν ἄλλως ἔχειν" εἰρηκέναι “ὁ Ψ' ὡς ἴσον τῷ ὅτε γε" 
νεἢ ἡ φθείρεἢ κατ᾽ αὐτύς, ὅτω δὲ ἢ τῶν κόσμων τῶν ἀπείρων μενον πρότερον ἐφθάρη, “ἃ δὲ τῷ ὅτε εἰ μὴ Ὁ ἐφθόρη ἃ ἢδη τῷ. 
ἕκαςος" ὡς ἡδὺ ἐπὶ τῶν ἄλλων “ὃ γινόμενον ὁ ταὐὺν τῷ φθα-ὀ τερον, δύναμιν δὲ ἔχει τῷ ἀθαῤῖναι τῷ τὰ ἐξ ὧν γέγονεν δε 
ρέντι, εἰ μὴ ἄρα κατ᾽ εἶδος, ὅτω ἡ ἐπὶ τῶν κόσμων λέγωσιν. εἰ τῆς φύσεως ταύτης. ἔςι δέ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὶ ὕτως ἐς 

δὲ αἱ ἄτομοι αἱ αὐταὶ μένυσιν ἀπαθεῖς ὅσαι, δῆλον ὅτι ᾧ ὅτοι “ὃ ποοκείμενον ἐπιχειρῆσαι. ἰὰ. ἔ. 70 δ. 
ἀλλοίωσιν ἂν λέγοιεν τῶν κόσμων ἀλλ᾽ ὦ φθοράν, ὥσπερ Ἔμ- 15 δοκεῖ ἅ' πρὸς ᾿ξενοκράτην μαίλιςα ἢ τὸς Πλατωνικὺς ὁ λόγιοι 
πεδοκλῆς δοκεῖ λέγειν ἢ Ἡρακλειτος" ὀλίγα 7) ἐκ τῶν ᾿Αριςο- τείνειν, διότι ἐξ ἀτάκτυ ἢ πλημμελῦς γεγονέναι ἐν κόσμον φεί ἢ 
τέλει περὶ Δημοκρίτυ παραγραφέντων δηλώσει τὴν τῶν ἀνδρῶν τῷ Πλάτωνος εἰπόντος “παραλαβὼν δ ὃ θεὸς πᾶν ὅσον ἦν ὁρεὴ 
ἐκείνων διάνοιαν. Δημόκριτος ἡγεῖ τὴν τῶν ἀϊδίων φύσιν εἶναι ὑχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινώμενον πλημμελῶς ᾧ ἀτάκτως ἐς 

μικρὰς ὠσίας, πλῆθος ἀπείρυς, ταύταις δὲ τὸν ἄλλον ὑποτί- τάξον αὐὸὴ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας" σι ἴα. Ρ. 30). ὅτοι ἦν γσν 
θησιν ἄπειρον τῷ μένθας. προσαγορεύει δὲ “ὃν ἢ τόπον τοῖσδε 20 “ὃν ἡ ἄφθαρτον ἀλφγοτὲρ ἐν κόσμον τὴν γώεσιν ἐχ ὡς ἀπὸ χρέν 

τοῖς ὀνόμασι, τῷ τε κενῷ ἡὶ τῷ ὀδενὶ ἡ τῷ ἀπείρῳ, τῶν δὲ ὁσιῶν φασὶ δεῖν ἀκύειν, ἀλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεως εἰρημένην, διδασκαλίας χέ- 
ἰκάξην τῷ τῷδε αὶ τῷ ναςῷ τῷ ὄντι. νομίζει δὲ εἶναι ὅτω μι- μιν τῆς τάξεως τῶν ἐν αὐτιᾷ προτέρων τε  συνθετωτέρων" ἐπε 
κρὰς τὰς ὑσίας ὥςε ἐκφυύγεῦ τα: ἡμετέρας αἰογήσεις, ὑπάρχειν δὲ Ρ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τὰ Κὶ ςοιχεῖά ἐςι τὰ δὲ ἐκ τῶν φοχείν, 
αὐταῖς παντοίας μορφὰς ἢ κήματα παντοῖα ὃ τ᾽ μέγεθος δια- ἐκ ἦν ῥᾷδιον ὅτι τὴν τύτων διαφοράν, ὺ ὅπως ἐκ τῶν ὁπ» 

φοράν. ἐκ τύτων ὧν ἤδη, καθάπερ ἐκ ςοιχείων, γεννᾶν ᾧ συγ- 25 πέννα γίνε τὰ σύνθετα, μὴ ἀναλύσαντα τὴ ἐπινοίᾳ τὰ ὶ σύνθετε 

κρίνειν τὲς ὑφθαλμοφανεῖς καὶ ὼ τὺς αἰν)ητὸς ὅ' ὄγκος. ππρῤεί τα δὲ καὶ ὃ εἰς τὰ ἁπλᾶ, ὃ σκοπῶντα πῶς, εἰ τὰ ἁπλᾶ καθ᾽ αὐτὰ ἦν ἢ 
φέρεν, ἐν τῷ κενῷ διά τε τὴν ἀνομοιότητα ἡ τὰς ἄλλας τὰς ἀρχῆς, ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγεγόνει τὰ σύνθετα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δι’ 

εἰρημένας διαφοράς,  Φερομένας δὲ ἐμπίπτειν ἢ περιπλέκεον, πε- γραμμάτως οἱ μαθηματικοὶ τὴν φύσιν αὐτῶν ζυητόντες τ τὰ σύν 
ριπλοκὴν τοιαύτην ἣ συμψαυεα. Μὲ Αἱ αὐτὰ ὺ πλησίον ἀλλήλων θετα εἰς τὰ ἁπλὰ ἀναλύυσι, καὶ ὃ ὅπως ἐξ ἐκείνων ἐγένετο ἄν, εἶτθῃ 
εἶναι ποιεῖ, φύσιν μέντοι μίαν ἐξ ἐκείνων κατ ᾿ἀλήθμανὺ ἀδ᾽ ἡντι- 30 ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο, σκοπῶσιν, οἷον ὅτι “ὃ τρίγωνον. ἐκ τριῶν εὐνωῶν 

ναῦν γεννᾷ" κομιδῇ γ) εὔηθες εἶναι τὰ δύο ἣ τὰ πλείονα γενέως, Φ' γωνίας ἐἀνήόνον πρίν ἡ ὁ δὲ κύβος ἐκ τετραγώνων ἕξ θ᾿ γυλῖς 
ἄν ποτε ἵν. τῷ δὲ ̓ ς ἐγανν τες σίας μετ᾽ ἀλλήλων μέχρι ὺ γραμμὰς ἀλλ᾽ ἐχὶ ὡς Ψ ἐπίπεδα συντιθεμένων. μή πτε δὶ 
τρὶς Πέχο τῶς ἐπαλλαγὰς καὶ ὼ τὰς ἀντιλήψεις τῶν σωμάτων: τοῖς ἄλλοις ἡνσκῦς τοῖς γενηὸν ἢ ἄφθαρτον δοκῶσι λέγ ὃ 

τὰ ἢ γ5 αὐτῶν εἶναι σκαληνά, τὰ δὲ ἀγκιφρώδη, τὰ δὲ ἄλλα κόσμον, ὅσοι ἐξ ἑνὸς ἢ δυοῖν ἢ τεσσάρων φοιχείων προῦπαρχέν 
ἀναρίθμως ἔχοντα διαφοράς. ἐπὶ τοσῦτον ὧν χρόνον σφῶν αὐτῶν 35 των αὐὸν ἐμά μὰ γεγονέναι, προσήκει τὴν γένεσιν ὅ' ὑῆῸς ἐξηγάν 

ἀντέχεον, νομίζει ἢ συμμένειν, ἕως ἰ ἰχυροτέρα τις ἐκ τῷ περιέχον- υς εἰρη. ὼ ) οἱ λέγοντες ὕδωρ ἣ ἀέρα ἢ πῦρ ἢ τὰ τέσσερε 

τος ἀνάγκη παραγενομένη κα ἡ διασείση ὺ χωρὶς αὐτὰς διασπείρης τὴν ἀρχήν, τὰ νῦν φανέμενα σύνθετα ἀναλύσαντες ὡς ἀπλύ' 
λέγει δὲ τὴν γένεσι κα ᾧ τὴν ἐναντίαν αὐτῇ δμώερισιν ὁ αὶ μόνον περὶ ςατα ταῦτα προῦποτίθενῇ, ὺ ὅπως ἐξ αὐτῶν γίνεῦ τὰ σύήετ 

ζῴων, ἀλλὰ ἢὶ περὶ φυτῶν ᾧ περὶ κόσμων καὶ ᾿ συλλήβδην περὶ σκοπῶντες, εἰ ὶ ἐξ ἀρχῆς τινὸς χρονικῆς ὁ κόσμος ἐγέετο, τως 
τῶν αἰϑ)ητῶν σωμείτων ἁπάντων. εἰ τοίνυν ἡ Α' γένεσις σύγκρισις 20 ἂν γενέ, ἔων ἐπεὶ δὲ ἡ Πλάτων ἢ ̓Εμπεδοκλῆς ἡ ἡ ΑΔ 

τῶν ἀτόμων ἐςίν, ἡ ἡ δὲ φθορὰ διάκρισις, αὶ κῷ' Δημόκριτον Ἢ ἀλλοίωσις ξαγόρας ὺ οἱ ἄλλοι φυσικοὶ τὴν τῶν συνθέτων ἀπὸ τῶν ἑπλῶν 
ἂν εἴη ἡ γένεσις. ὦ ὼ ὲ ὃ Ἐμπεδοκλῆς ὃ γινόμενον Κὶ ταὐν τῷ φθα- γένεσιν "Ὁ ὃν ἐξ υροϑέσεως τῦτον τρόπον φαίνονἢ παραδιδόῖτες 

ρέντι φησίν, εἰ μὴ ἄρα κατ᾽ εἶδος, ἢ ὅλως τῶτον ἀλλοίωσιν ἀλλ᾽ ὁ ἀπὸ τῶν νῦν ὁρωμένων τὴν ἀνάλυσιν πομήμενοι τὺ ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ 
γῶν ὑποτίθεολαί φησιν ̓ Αλέξανδρος. ἐφις νειν δὲ ἐν τύτοις ἀξιῶ ᾧ τὴν ἐπ: τῶν δπλὰν σύνθεσιν  ἐξισορῶντες, ὡς εἰ ἢ προῦπῆρχε τῷ 

ὅτι ὁδεὶς τῶν παλαιῶν ἱςορεῖἢ ἀκω τῷ κόσμε τοιαύτην λέγων 45 χρόνῳ τὰ ἐξ ὧν γίνεῦ τὰ γινόμενα, ῥητέον οἶμαι πρὸς τὴν ̓ Αβ’Σ 

οἵαν οἱ νῦν λέγυσιν, ὡς φθαρέντα μὴ ὴ παλιν ἀνακαίμπτειν. ἰὰ, 1. τέλως ὕσασιν ὅ ὅτι... ὁ γῶν Ἐμπεδοκλῆς ὑδὲν ἄλλο φιὺ 
, 2195) δ᾿ ̓Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος ἐχ ὅτω τὰ Πλάτωνος νοήσας Ὑόσίς ἐ ἐσι ὶὶ ἡ φθορὰ “ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τ τε μιγέν 
᾿ 17 ὡς ὁ ἸΔΩ τύχας ἐνόησεν, ἐδὲ παρακολυθήσας τῇ περὶ τὰς ἐν. των" ᾧ οἱ ἄλλοι δὲ φυσικοὶ ἐχὶ φθαρέντος τὸ ὕδατος ἢ τῦ ἐέρε 

Ῥλοις ο; ᾿ 4 ᾿ Ὰ ἀξ τας ΟΣ ͵ 
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ἢ τὸ μεταξὺ γενένα, ἐν κόσμον φασίν, ἐλλε ἐνυπαρχόντων τῶν 
ἁπλῶν, ἐξ αὐτῶν γίνεωςς τὰ σύνθετα εἰς αὐτὰ ἀναλυεῶχ. 

ἰά. . 
ταῦτα πρὸς ϊενοκράτην εἴρη ἀπολογώμενον ὑπὲρ Πλάτω- 

νος ἢ λέγοντα ὅτι γενόμενον εἶπε “ὃν κόσμον ὁ Πλάτων καὶ τῶτο 5 γίνε, διὸ πολλαίκις εἶπον ὅτι ἀδύνατον εἰπεῖν αἰτίαν 
βυλόμενος, ἀλλὰ διδασκαλίας χάριν ἔφησεν ἐκ τῆς ὕλης τῆς 

προηγυμένης ἢ τὸ εἴδυς γεγονέναι “ὃν κόσμον, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν 
μαθημάτων. εοἀ. Οοἰεὶ. 166. 

ὁ Ἐνοκράτης ἢὶ ὁ Σπεύσιππος ἐπιχειρῦντες βοηθῆσαι τᾷ 
Πλάτωνι ἔλεγον ὅτι ὁ γενηὸν ὃν κόσμον ὁ 
ἀλλὰ ὠγένητον, χάριν δὲ διδασκαλίας ἢ τὸ γνωρίσαι ἢ παραςἢ- 
σαι αὐὸὺ ἀκριβέφερον ἔλεγε τῦτον ὙΜΤΕΝ. εοὐ. Ἀερ. 1858. 

μ᾽ “ὁ ἀντειπεῖν τοῖς γενηὸν μ' ἄφθαρτον δὲ λέγυσι “ὃν 
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ᾧ ἀπείρῳ τῷ πρόϑλεν χρόνῳ μὴ μεταβάλλοντα ἐκ ἂν ἔτι μετα- 

βαάλλοι. ταῦτα δὲ λέγει ὁ ̓Αριςοτέλης ὁμολογώμενον λαβὼν ὃ 

πᾶν “ὃ ἐν μέρει χρόνα γινόμενον, τῦτο δ᾽ ἐςὶ κατ᾽ αὐὸν “ὁ γινό- 

μένον, ἐκ μεταβολῆς γίνειγαί τινος, διότι ἐδὲν ἐκ τῦ μὴ ὄντος 
)ἃ 
τ τότε 

γέγονεν ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕςερον. οἱ δὲ καθ᾽ ἡμᾶς σοϑὰ δε 

ἀρχῆς χρόνυ γεγονέναι “ὃν κόσμον λέγοντες ὅτε προῦπαρχειν τινὰ 
σύςασιν νομίζωσιν ἐξ ἧς ἂν ὁ κόσμος ἐγένετο, ὅτε κτ' μεταβο- 

λὴν ὅλως γεγονέναι ἀλλ᾽ ἐκ τῷ μὴ ὄντος ὑποςῆναι, μὴ δυνάμε- 

των ἐδόξαζεν 10 νοι λέγειν δὲ’ ἥν αἰτίαν τότε ἀλλὰ με πρότερον ἢ ὕςερον ὑπέςη. 
δείξας ὧν ὁ ̓ Αριςοτέλης ὅτι ἀδύνατον ἕνα ὄντα γενόμενον φθαρῆ- 
ναι ἢ μηκέτι ἀνακάμπτειν, ἐπάγει ὅτι ἀπείρων ὄντων ἐνδέχεῦ 

μᾶλλον τῦτο. ἡ τὴν αἰτίαν ὁ ̓ Αλέξανδρος προςίθησιν" ἐ γὃ εἰς 

: κμον, μεταβέβεμεν ἐπὶ τὺς γινηὴν ἃ τὶ αὐτόν, φθειρόμενον δὲ ὕλην τὸ κόσμυ, φησί, ἡ διάλυσις αὐτῷ ὺ φθορά, ἥτις δύναμιν 

ὴὶ πάλιν Ὑνόμενον ἐναλλὰξ λέγοντας, ὦ τὴ διηνεκῶς, ὡς Ἔμ- 45 ἐχε τῷ γενέονς, κόσμον, ἀλλ᾽ εἰς ἄλλον κόσμον, ὧν δεεθὼν ὄντων 

2504 
16. 

πεδοκλῆς ἡ Ἡράκλειτος ἐδόκυν λέγειν ἢ ὕξερον τῶν ἸΣτωϊκῶν᾽ 
τινές. ϑμρι: [.71 ἃ. 

ὅτω εἰ ἐκ τύτυ τῦ κόσμε γίνοιτο κόσμος ἄλλος ὃ καλε- 

μενος σφαῖρος, ἢ ὡς οἱ νῦν λέγυσιν, ὁ καινός, ἢ ἐξ ἐκείνυ παλιν 
ὅτος, ἀλλοίωσις ἂν εἴη κόσμων ἢ ὁ γώεσις ἢ φθορά. κἂν γδ ἡ Ὧ λοιότερον ποιεῖν ἢ ἀΐδιον β κατασκευάζειν “ὃν κόσμον, 

ἢ ἀλλήλυς διαδεχομένων ὁ ὑκ ἀνώγκη πάλιν ἐπὶ ὃν αὐὲν τὴν ἐπά- 
γοδὸν γίνεον,  ὕτω δὲ ἐδύκει τοῖς περὶ Λεύκιππον ἡ Δημόκριτον. 
πρόχειρον δὲ οἶμαι ζητεῖν τί διενήνοχεν αὕτη ἡ ὑπόθεσις τῆς 

ἐναλλὰξ συνις σης ἡ διαλυύζσης, ἣν. ἔλεγεν ᾿Αριςοτέλης δὲν ἀλ- 

Μμεταβάλ- 
φιλία συνέγυσα τὰ ςοιχεῖα τύτυ τῷ κόσμε λυόμνε ὃν ὑφαῖοα λοντα δὲ τὴν μορφήν, ὡς ̓ Ἐμπιδοκλῆς ἐδόκει λέγαν, μή ποτε 
ποιῇ, κοσμοποιὸς πάλιν ἐςὶ ᾧ ἐκείνη τῶν ςοιχείων ἡ συγκριτοιὶὴ δὲ ἢ ΜΑλῚν τῦτο τοῖς περὶ Δημόκριτον προσήκει, εἴπερ Ἔμπε- 
τάξις, καὶ ὶὶ ἐχ ἡ τυχῶῦσα. ἰά. 1}. δοκλῆς β' διάφορα τῶν παρ᾽ ἅπὸ κόσμων ἔλεγε τὰ εἴδη, ὡς ἢ 

280. - μαάλιςα δέ, φησίν, ἀκολυθεῖν “ἃ ὑκάτεραν τῶν κόσμων ἀεὶ ὀνόμασι χρῆν διαφόροις, “ὃν (' σφαῖρον ὃν δὲ κόσμον ἰδίως κα- 
19.) αὐὸ εἶδος ἔχειν Ἐβπδαλε τῷ τὰ αὐτὰ αἴτια εὑρισμένα, 25 λῶν, οἱ δὲ Δημοκρίτυ κσμω ε εἰς ἑτέρυς κόσμως μϑεβλλοτις 

εἴπερ ἐνάντια, τῆς γενέσεως ᾧ τῆς φθορᾶς λέγοντι, “ὃ νεῖκος ᾧ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀτόμων ὄντες οἱ αὐτοὶ τῷ εἴδει γίνον), εἰ ἡ μὴ 

2506 
25. 

τὴν φιλίαν. ἰά. 15. 

ὸ ἥν μὴ δι μήραν ἐχ οἷόν τε εἶναί φαμεν μεταβάλλειν," 

ἀσαφὲς ὄντως ὄν, διαφόρως ἐξηγεῖ) ὁ ̓Αλέξανδρος. τὴν χωρὶς 

τῷ ἀριθμῷ. εἰ μὴ ἄρα διὰ “ὃ μὴ ὑποτίθεον, τύτυς ποιητικὰ 
αἴτια ὡρισμένα, ἀλλὰ τῇ κινήσει τῶν ἀτόμων ὡς ἔτυχε γινο- 

μένη συνιςᾶν τὰ ὠποτελέέμενα, συμβαίνει μὴ τὼ αὐτὰ γίνεὼς 
γενέσεως σύςασιν, ἥτις ἢ πρὸ τῦ “ὃν κόσμον γενέωα, ἦν περὶ “ὃ 30 τῶν κόσμων εἴδη ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλα, ᾧὶ διὰ τῶτο μὴ εἶναι ἀλ- 

ἐξ 5 ὁ κόσμος ἐγένετο, ὀχ οἷόν τε ἦν εἰς “ὃν κόσμον μεταβάλ- 
λειν ἄνευ γενέσεως, ἵνα ἐξ αὐτῆς ὁ κόσμος γένη. εἰ δὲ διὰ 

γενέσεως, δῆλον ὡς εἶχε δύναμιν ἐκείνη ἡ σύςασις πρὸ τῷ ὃν 
κόσμον γενέοχ, ὥςε κόσμος γενέ" πᾶσα 75 γένεσις ἀπὸ δυνά- 

λοίωσιν ὡς ἐπ᾽ ἐκείνων τὴν μεταβολήν, ἀλλὰ γένεσιν ἢ φθοράν. 
ὼ ταχα εἰς τῶτο βλέπων ᾿Αριςὀτέλης ἔλεγεν ἐπ᾽ ἐκείνων τὴν 
αὐτὴν τάξιν ἢ σύξασιν γίνε, “οἱ τῆς διαθέσεως ἑκατέρας 

αἰτιῶν) “ὁ ἐναντίον." ἀλλ᾽ εἰ,. ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, ἡ διάλυ- 

μεως ἣ ἔπεῦ. ἡ ὅταν φθαρῇ ὁ κόσμος ᾧ μεταβάλλη πάλιν εἰς 35 σις τοῖς περὶ Δημόκριτον ἐκ εἰς ὕων γίνε; ἀλλ᾽ εἰς ἄλλον κόσ- 
τὴν τοιαύτην σύςασιν, μ᾽ δυνάμεως πάλιν εἶναι ταύτην τῷ ἐξ 

αὐτῆς κόσμον γενέδχ. δυνατόν, φησί͵ μᾶλλον τοιῶτον εἶναι “ὃ “ἦν 

μὴ γενομένην" εἰ ἦν ὠγένητος ᾧ ἀἴδιος ἡ πρὸ τῷ γενέονς ἐν 
κόσμον σύςασις, ὠδύνατος ἂν ἦν ἢ μεταβάλλειν" τῦτο ὃ αὐτῷ 

κεῖ. 

πρὸ τῷ τῶτον γενέο, σύςασις ἀγένητος ἦν ἢ ἀΐδιος. δυύναἢ ἄρα 

εἰς ἐκείνην ἡ ἐξ ἐκείνης τὰ ὑποκείμενα αὐτῇ μεταβάλλειν, ὥςε 
ἢ πάλιν ἐξ αὐτῆς γενέοχ, " ὁπότερον δ ἂν αὐτῶν δειχθὴ Ὑφγονός, 

ἄντε ὁ κόσμος ἄ ἄντε ὃ ἐξ ὃ ̓ ὁ κόσμος, δέδεικἢ ἀνακαίμπτοντα. ὸὴ 

μον, πῶς τοῖς ἀπείρυς λέγυσι κόσμως δὲ προχωρέϊ λέγει, 

ἀλλ᾽ ὀχὶ ἡ τοῖς ἕνα ἢ πλείονας; μή {2 δὲ ἦν ᾿Αριζοτέλης τὺ 
ὑπόθεσιν γυμνάζων τῶν λεγόντων γενηὸν Ψὶ φθαρὸν δὲ ὅτως ὡς 
μὴ ἀνακάμπτειν, ὑκ ἔλαβεν εἰς κόσμος γινομένην τὴν διάλυσιν 

ὅτω δὲ ὑδὲ ὁ κόσμος ἐγεγόνει. ἐπεὶ δὲ γέγονεν, ἐδὲ ἡ 40 (ταύτην δ ἀλλοίωσιν ἔλεγεν) ἀλλ᾽ εἰς ἃ μὴ ὄν, ἡ τῶτο τοῖς Κὶ 
ἕνα “ὃν κόσμον ὑποτιθεμένοις ἤλεγε μὴ ὴ προχωρεῖν. ἰά. (. 72. 

ὁ Κὶ ᾿Αλέβανδρός φησιν ὅτι διὰ “ὃ τέλειον τῆς διαιρέσεως 280 « 
τῦτα ἐ ΑΕ τα δα ἐπεὶ ἐδεὶς τῦτο ἐλνεξῖσει ψευδὲς δὲ τῶτο" ζῶ 

ὁ ' Πλάτων ἐν Τιμαίῳ ὃ πλημμελῶς ἢ ἀτάκτως κινόμενον 

"καλῶς οἶμαι ὅτως ἐπέβαλεν" εἰ γὃ ἀπὸ χρόνυ γενηὶς, ὃ κόσμος, 45 ὠγένητον εἶπε ἢ ὀθαρτόν. εοἀ. Οοἰεὶ. 166. εἴ. δἰπιρ!. ἔ. 72 ὁ. 
πρὶν Ὑενέοχ, αὐὸδν ἀϊδίως προῦπῆρχεν ἡ πρὸ αὐτὸ σύξασις, ἣν 
σινα μὴ Ὑενομένην ἀλλ᾽ ἀϊδίως ὅσαν τῷ ὁμοίως ἐὲ ἔχον ὅ ὅ φα- 

μεν μεταβάλλειν εἰς “ἐν κόσμον» δέδεικἢ ἡ) τῦτο ὅτι τὰ ἐν ἀϊδίῳ 

ὑποςνετέον εἰς ἃ “ἢ ἐνδέχεῦ," ἵνα ἃ ἐλλεῖπον “ὃ ὕςερον ἈΛΊΒΝ 
εἶναι διὰ τῆς ὑποςιγμῆς προσεννοῶμεν. ᾧ ἔςιν ὅτος ὁ ΤΡΕΣΤΕ τῷ 

πρώτῳ τῷ γενητῦ ἀντικείμενος. ϑίμρὶ. ἔ, 78 ὁ. 
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280} αὕτη, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἡ λέξις πᾶσα χεδὸν δοκεῖ πᾶσι ὑπερβολὴ αὕτη “ὃ πρῶτον ᾧ ἐλάχιςον ὧν αὶ δυναῦ σημαίνει, περ 
35. μὴ οἰκείως κεῖο, ἐν τῇ τῷ ἀφθάρτυ διαιρέσει" φθαρτῶ δὲ ὃ δ: καθ᾽ ὑπερβολὴν ὧν δύνα τὴν ὑπόςασιν ἔχει... ταύτην τὴν ὅν» 

μαινόμενον, ἀλλ᾽ ἐκ ἀφθάρτυ δι᾿ αὐτῆς ἐκτίθεοχ, δοκεῖ. “ὃ γὰρ ςασιν ἢ πρὸ τῷ φανερὰν αὐτὴν ποιῆσαι λύων, διωρίωω, φη, 
ὰ σὺ γὐ εἶ καὶ ἡ ἀφὴ νῦν" τοιῶτόν τινα φϑαρτῷ τρόπον σημαί- κῷ' τῆς ὑπεροχῆς “ὃ τέλος λεγόμενον. “ὃ κυρίως δυνατόν, φησί, 
Ν ὃ δοκεῖ ταὐὲν σημαίνειν, ἐν τῇ τῦ ̓ φθαρτῶ διαιρέσει ἐς λε- 5 Ν τῇ ἀκρότητι πανταχῦ τῆς δυνάμεως πρισῆκων, μὴ τῷ μεζαι 

γόση “εἴτε δ πρότερον ὃν τι ὕςερον μή ἐπν ἢ ἐνδέχε μὴ εἶναι, καὶ ἐλάττονι ὡρίλω" ὅτω 5 διαφωνήσυσι τὰ τῶν αἰϑ)ήσεων δν- 
φαρὸν εἶναί ῥδμνν, Ἐτὲ φθειρόμενόν τι ὃ μεταβάλλον εἴτε νατὰ πρὸς τὰ ἄλλα" εἰ Κα 5 τῷ μείζονι ὁρίζεῦ “ὃ δυνατόν, ὀκέπ 
μή" (-. 20). διὸ ἡ οἱ μ' λέγωσιν ἐκεῖ τὴν ὀφείλυσαν γεγρά- δυνατωτέρα αἴδησις ἡ τῷ ἐλάττονος ἀντιληπτική, εἰ δὲ τῷ ἐλάτο 

φθαι ταύτην ἐν τὴ τῶ φθαρτῦ διαιρέσει ὡς Δευτέθαν γραφὴν τονι, ὑκέτι δυνατώτερος ὁ πλέον ὧραι βάρος δυνάμενος πλείνα 
μετενεγκεῖν ἂν γραφέα διχῶς ἁμαρτόντα, ὶὶ ὅτι μὴ ἔξω ἐτήρη- 10 ζάδια βαδίσαι. ἀλλὰ χρή, φρί τὴν ὑπεροχὴν πανταχὶ τῆς 
σεν αὐτὴν ὡς ΕπλῚν γραφήν, ᾧ ὅτι μετήνεγκεν ἐκεῖθεν. ἄλλοι δυνώμεως τῷ τέλει ρίας, ἐκείνω ὃ δύνατ “ὃ δυνάμενον, εἴτε ἡ 

δέ φασιν εἶναι Κὶ ἐπὶ τῷ ἀφθάρτυ λέγειν, ταὐὸν δὲ σημαίνυσαν μεῖζόν ἐςι “ὃ τέλος, εἴτε “ὦ ἔλαττον. ἐπὶ χὰ τῶν βαρῶν τέλυς 

τῇ μελλείσῃ λέγεος, τ “ὰκν μήπω ἐφθαρμένον, ἐνδεχόμενον ἐςὶν ἐκεῖνο ὃ ὃ δύνα ὦ ἄραι ὁ ἀΐων: ὲ μέγιφον" εἰ δ) αἴρων τ δέκα 

δὲ ὕ ὑσῆρο μὴ εἶναι" μὲὴ δεόντως ἐν τῷ ἐδαφίῳ φέρεναί φέσι" τάλαντα δύναιτο αὶ εἴκοσι ἄραι ὴ τριάκοντα ὴ μέχρι πεντήκοντα, 

"πρὸς ἡ ἐκείνη διπλὴν ποιεῖν γραφήν. ὦ μήν, φησί, πάντη ἀπε- 5 “ὃ τέλος ἐςὶν ὧν δυναῦ τὰ πεντήκοντα " ἐπὶ δὲ τῶν αἰδδητῶν ἡ 

δοι ἂν τῆς τὸ ἀψύχων δαιῥασθειςν, ἔοικε γδ γεν ἄφθαρτον δ ἐλάχιξον ἔφαι" ὰὲ τίλος. Ιά. ἢ. 75. 
αὐτῆς “ὃ ὃν ὅτε ἔν εἴτε δυναὲν εἴ εἴη ποτὲ μὴ εἶναι, εἴτε κὶ 48: μάτην εἰβδι ν᾿ Αλέξανδρον ἀξῶν προσυπακύεν τῷ μ΄: ἢκι ' 

ρησόμενόν ποτε ὼ διὰ τῶτο μὴ ἐσόμενον, γῦν μένα ὃν, πρὸς ἄπειρον χρόνον" ὸ ἀμφοτέρων τι τὴν ̓ῥαμο, ἔχειν, ᾧ πάλω τῷ 

μηδὲν τύτων ἀποβλεπόντων ἡμῶν ἀλλ᾽ ἢ πρὸς “ὁ εἶναι αὐτῷ μόνον “ἔξω ὑπάρχον ὃ δύνα) τό τε εἶναι ὶ ὃ μὴ εἶναι" ὠρκεῖ τ πρὸς 

ὼ διὰ τι τὸ ἄφθαρτον αὐὸ λεγόντων. ταῦτα κὲ ̓Αλέξανδρος. 20 ὃ ἀεὶ αὐὸ εἶναι “ὁ ὑποθέδχ, ἄ; απθίδον χρόνον ὕν, ᾧ μότα δὲ δ᾽ 
ὶ ὅτι αὶ “ ἡ ὃ ὃν ὅτε ἔςι, δι᾽ αὐὸ τῶτο “ὃ νῦν εἶναι ἄφθαρτον κα- ἄπειρον δύναμιν ἔχειν τῷ μὴ ὦ εἶναι" ὃ ἢ ΡΉΡΟΙ εἶναι ἐἰς ἀπε» 
λεῖ, κἂν γάρ; φθείρεο,, δῆλον ἡὶ ἐκ τ μετ᾿ ὁ ὑπ γΝ λεγομένν ρον ἐδὲν ἄλλο τι δηλοῖ ἢ ὅτι εἰς ἄπειρον. 1ά. . 76. 
τὸ “ὁ ὃ μήπω ἐφθαρμένον, ἐνδεχόμενον δὲ ὕ. ὕφερον μὴ εἶναι." κα ὃ πῶ ᾿Αλέξανδβας καίτοι ἐν τῇ τῆς λέξεως ἐκθέσει "ξ ὅ: 
ΜΆ. πᾶσαν τὴν λέξιν οἰβὰξ τῦτο σημαίνειν" ἢ ἢ) ἡ ἀρχὴ τῆς Ψψας “ ὁμοίως δὲ αὶ ὃ εἰ ἄφθαρτον ὃν δέ; ἐν ἐν τῇ ἐξηγήσει ὠς το 

λέξεως ἐν τοῖς πλείοσι τῶν τον ΤΣ ἐλθόντων βιβλίων ὐχ ὅτως 25 ἔχνσαν τὴν γραφὴν ἐξηγεῖϑ, ὁμοίως δὲ αὶ εἰ ἀΐδιον ἐν δέ. ἡ 

Ὡ Δα ἄξων. ἔχει ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἔγρι ραψεν “ “δ ὃν ; ὴ ὃν κἰκ δυνώδν μὴ εἶναι," λέγει ὃ Ὁ ἀγένητον λέγεο καὶ ὺ κῃ τῷ ὃ ἀδύνατον γενέο," ἀγέντα 

μδιώνο ιν 7 [ΠῚ ἀλλ᾽ ὅτως “ἢ ἢ ὃν τὶ ἀδύνατον δὲ μὴ εἶναι. ἡ εἴπερ ὅτως, ἔχει 5 ὅτω ὃ τὴν διάμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ σύμμετρον. ὸ οὐδὲ 
. τὼ δύο Ἀπ Δδ Ὁ: τῷ ἀφθάρτα. εἰπὼν δὲ ἀσάφέσερον τότε τῶτο ᾧ ἀϊδιον οἷόν τε εἰπεῖν" ἀϊδίως ἡ) ἀδύνατον εἶναι σύμμε 

κυρίως διὰ τῷ “ἢ ὃ ἣν Ε ἀδύνατον δὲ μὴ εἶναι" ὃ ὺ  ἐκύρως ὲ τρον. ἵνα ὅν ὗν, φησί, τὰ ὅτω λεγόμενα ἀϊδια αὶ ἀγένπα ἡτῇ 
»' ἃ νῦν ὃν διὰ “ὦ ἢ ἡ ἐκ ἐσόμενέν ποτε, νῦν δὲ ὄν," ᾧ παρα- 30 μήτε εἶναι μήτε ἔσειγαί ποτε, αὶ κατά τι ἄλλο τῶν κατ᾽ αὐὸ δ 
δε γμαξα, τὸ τοιώτυ προν)εὶς ὰ “σὺ ὃ εἶ ἡ ἡ ἁφὴ νῦν," ἐπῶγας βαϑίβθνν χωρίσῃ τῶν λεγομένων, διὰ τῶτο προσέθηρεεν ἰμὰ 

γον ὅτι κἂν κτ' ὁ νῦν εἶναι ἄφθαρτα ταῦτα λέγε, ἀλλ᾽ ὅ; ὅμως τέῳ αὐτῶν “ὃ ὄν. καίτοι ὺ τὰ τῷ ᾿Αρισοτέλως βιβμα, πε 
ὀδαρτέ ὁ ἐξι κατ᾽ ἀλήθειαν, ὅτι ἔξαι ποτὲ ὅτε ἐκ ἀληθὲς εἰπεῖν “ὁ εἰς ἐμὲ ἦλθεν, ὅ! ὅτω γέγραπῷ ὁμοίως δὲ εἰ ἄφθαρτον ὃν δέ ὺ 

εἶ δὲ. ταῦτα ἅπτει, ὧν ὁ β ΜῈ φθορᾶς ὑκέτι τα ὸ δὲ μῴντοι καὶ ὃ περὶ ἀμφοῖν ὴ ζήτησις, τῷ τε ἀγενήτυ ὺ ἀφθάρτυ, 

ἄνευ φθορᾶς, --- ταῦτα ὧν εἰπὼν ἀσαφέξερον ἐφεξῆς τὰ αὐτὰ 35 ἀΐδια ἐ ἐφίν: διὸ ἢ ἄμφω ταῦτα ὡρίσατο, τό τε κυρίως ἀγόπν ὺ 

σαφέςερον παραδίδωσιν. ἰὰ. ἔ. 74. ὃ κυρίως ἄφθαρτον, ἅπερ ἀντίκεῷ τῷ κυρίως γενητῷ ὃ φθαρτξ 
351. ἀγένητον γάρ ἐ ἐςι ὃ μὴ ὴ δυναίμενον γενέςχ, ὧς ὥςε πρότερον μὴ ὼ Ὁ γενηὴν ἡ ἔλεγεν ὃ ὃ νῦν ὃν πρότερον. οἷόν τε μὴ ἐἶναι, ὺ 

δι ν ὕςερον εἶναι. ἢ ἄφθαρτον δὲ κυρίωρ! ἐκεῖνο λέγε ὅπεῤ νῦν ὃν φθαρὴν κυρίως ὃ πρότοβαν ὃν ὕξερον οἷόν τε μὴ εἶναι. ἰὰ. {. 78). 

ἀδύνατον ὕξερον μὴ εἶναι. “ἃ δὲ γενγὸν ἡ φθαρὲν τῷ δυνατῷ ὑπώπτευσε δὲ ἢ αὐὺς ὄ ̓Αλέξανδρος) ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὠμᾶν 
ὁρίζεῦ. 14. ἔ, 74 ὁ. 40 τινὰ τὰ ἀναιρίμενα λέγειν “ὃν ̓ Αριφοτέλην, ἐν οἷς φησὶν Ἵ 

2816 εἰπων τὴν δύναμιν ὡρίως, τῷ πλείςῳ ὧν ὧν δυναῦ, ὶ ὅτι ὁ “δ ἄπειρον ἢ ποσόν τινα πὐμεμένον χρόνον δύνα) ἅπαντα ποιᾶν 

18. πλόον δυνάμενος ἡ “ὁ ἔλαττον δυναῦ, ἐ ἐνενόησε τὴν ἀπὸ τῶν αἰῶ πάσχειν" ᾧ μάτην “ὃν γάρ αἰτιολογοιὸν γύψενμδν ὁ ᾿Αλέζιν 
σεων ἔνςασιν" ἀγερίννοηθστωρ δ ἔχεν αἱ αἰολήσεις πρὸς τὼς δυ- ὃρος ἀφαιρεῖο, σαφῶς συνάπτοντα “ὃ ἀναιρόμενον δεδομένον ὑπὶ 

ἡέμεις δοκῶσιν, ὡς ὴ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις ἐπέζησε... τῶν ὅτω λεγόντων. ἰά. ἔ, 81. 

ὥσπερ δὲ ἡὶ δύναμις τῷ ἐχαίτῳ ἢ ὃ τὴ ὑπεροχῇ ὧν δύναῷ ὁ ὁρίζεῖ, 45 ἐν δὲ τῇ λέξει “ὁ “ἢ μὴ ὃν ἄπειρον ἐγένετο," ὃ ε μ᾿ Αλέζανθ; Ν 

ὅτως ἡ ἀδυναμία τῷ πρώτῳ ὧν δύναϑ, ἢ ὅπερ καθ᾽ ὑπερβολὴν ρος ἐλλιπῶς εἰρῆολαί φησιν" εἶναι γδ “ὁ ὅλον, ἢ μὴ ὃν ἄτερ" 
εἶπεν ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἐχ ὅτως ὡς ἐπὶ τῆς δυνάμεως τὴν ὑπεροχὴν χρόνον ἐγένετο. μήποτε δὲ “ὃ ἄπειρον ἀντὶ τῷ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπ 

ἔλεγεν" ἐκείνῳ Αὶ 5 ὃ μέγιςον ἐσήμαινεν ὧν δύναμις, ἡ δὰ ᾿ ματικῶς ῥηθὲν ἐδὲν ἐλλείπει. ἰά, ἢ, ᾿ 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΎ. - 4901. 

2434 ὁ ᾿Αλέξανδρος ὑπερβιβάζεν μᾶλλον ἀξιοῖ τὴν λέξιν ὅτως: ἀλλὰ τῶτον Κ δια μένειν ἀΐδιον, τὰς δὲ διαθέσεις αὐτῷ ὑπαλλαίσ- 

25. ἀὲ δὲ ἔξαι ἐντελεχείᾳ, ὦμα δὲ καὶ φθαρτόν. ᾧ μᾶλλον, φησίν, σεῦ, ὅτως ἂν ἡ ἡμεῖς λέγωμεν. ἰὰ. ἢ, 89 ὁ. 
ὑπὸ τῆς λέξεως ἔοικε τῦτο δηλῶν εἰ δ ἀεὶ ἴτω ἐντελεχείᾳ ὃν οἱ δὲ φυσικὴν ἀναγκην αἰτιῶν τὸ μὴ φέρενχ, κάτω, τὰνϑϑιο 

ψθαρεύ, τῷ ὦ ἀὲὶ εἶναι δύναμιν ἕξει, διότι ἢ ἔςιν ἀεί, τῷ δὲ δίνησιν ἐπικρατῶσαν τῆς ἰδίας αὐτῷ ῥοπῆς ἐλάττονος ὅσης, ὥσπερ 

μὴ ἀεὶ εἶναι, ὅτι φθαρὲν ὑπέκεῷ" φθαρὴν γάρ ἐ ἐςι “ὃ δύναμιν 5 Ἐμπεδοκλῆς λέγει ᾧ ̓Αναξαγέρας, οἱ δὲ ψυχικὴν τὴν Ἰαμα 

ἔχον τῷ μὴ ἀεὶ εἶναι ἢ τῦ ποτὲ μὴ εἶναι" ὅτως ὧν ἔξαι ποτὲ δυ- εἶναί φασι, τῆς ψυχῆς αὐτῷ ἀναγκαζύσης ἀΐδιον μένειν τὴ 
ναμιν ἔχον τῷ ἅμα εἶναί τε ἡ μὴ εἶναι. μή ποτε δὲ ἐναργέξερόν τοιαύτην κίνησιν, ὥσπερ ὁ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ λέγειν ἐδύκει περὶ 

ἐςι “ἃ ἔξαι ἡ) ἀΐδιον ἅμα ὶ φθαρὲν ἐντελεχείᾳ, ᾧ ἔπεῦ ὁ ἅμα τῆς τὸ ἀρανῦ ψυχῆς... ἡ Ὁ αἱ κίονες τὴν συναμφότερον ἔχυσι 
ἀεί τε εἶναι ἢ μὴ ἀεὶ εἶναι, ὅπερ ἐςὶ τὴν ἀντίφασιν συναληθεύειν. δύναμιν διακριτοιήν τε ἅμα ἡ συνοχροὴν τῶν ὑπερκειμένων πρὸς 
αὐὺς δὲ πάλιν “ὃ δυναὺν τέθεικεν ὡς κοινὸν ἐπί τε τῷ ἐνεργείᾳ 10 τὰ ὑποκείμενα. ἀλλ᾽ ἐδὲ διὰ τὴν ̓ταχεῖαν τὸ αἰθερίν σώματος 

ὄντος ἢ τῷ δυνεέμει- ὁ Ὁ) ὃ ἐνεργῦν δυνκῷ. Ὑράφεῦ δέ, φησὶν δίνησιν ἐλατεν μένη: τῆς ν᾽ τὴ οἰκείαν ῥοπὴν βαρεῖαν ἦσαν φορᾶς 
ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἡ αὶ ὅτως “ἀεὶ Ω ἕςαι ἢ ἅμα ἡ ἄφθαρτον ἐντελε- αὐτῷ τε τῷ ἐρανῶ ἡ τῆς γῆς ἥ τε τῶ ὑρανῦ κύκλῳ κίνησις ἀΐδιος 
χείᾳ." ἢ εἴη ἄν, φησίν, ὁ νῦς τὸ λεγομένωι. τοιῶτος" εἰ φθαρτόν μένει ἢ ἡ τῆς γῆς ἐν τῷ ἐμῖσῳ ςάσις, ὡς Ἐμπεδονλῆς τε ἐδύ- 

τι ὃν μηδέποτε φθείροιτο κατ᾽ ἐνέργειαν, Δὲ ἂν εἴη, τυτέςξιν κει λέγειν ἢ ̓Αναξαγόρας καὶ ὺ Δημόκριτος" κἂν γδ βάρος ἔχῃ ὶ ὃ 
ἀϊδιον ἂν εἴη ὃ ἄφθαρτον. εἰ δὲ τῦτο, τῷ Κα ἀεὶ εἶναι κατ᾽ ἐνέρ- 15 αἰθέριον. σῶμα ᾧ ἡ γῆ, ἀλλὰ ταχντέρας ἔσης τῆς κυκλοφορίας 

ἦθαν ὺ τῷ εἶναι ἀεὶ δύναμιν ἔχοι ἄν, τῷ δὲ φϑαρὴν εἶ εἶναι ἐκ ἀὲ ἣ Φ, τὴν ἐπὶ “ὦ κάτω ἡ " ῥοπήν ἡ ἐπικρατύσης ἐκείνης μένειν ἐν τοῖς 

εἶναι δυναὸν ἔςαι" τοιῦτον γδ “ὁ φθαρτόν. ἅμα ἄρα ὃ αὐὺ ἀείτε αὐτοῖς τόποις, τὴν μ' γὴν ἐπὶ τῦ μέσυ ἐς ὥσαν “ὃν δὲ ὀρανὸν ἐπὶ 

εἶναι δυναὸν ἔξαι ἡ μὴ ἀεί, ὅπερ ἀδύνατον. κἂν ὅτως ἔχη, τῶ πέριξ κινόμενον, ὥσπερ, φασί, “ὃ ἐν τῇ φιάλη ὕδωρ ὑκ ἐκχεῖἢ 

᾿φησίν, ἡ γραφὴ καταλίποι ἂν ἡμῖν προςιθέναι “ὃ ἡ “ὁ ἄφθαρτον, περιδινυμένης τῆς φιάλης, ἐὰν θάττων ἡ δίνησις γίνη τῆς ἐπὶ ὃ 
ὡς θά! ὰ ὅλον “ἀεὶ γδ ἴξαι ἅμα ὴ ἄφθαρτον αὶ φθαρὲν ἐντελε- 20 κάτω τῦ ὕδατος φορᾶς. ᾧ τῶτο ὧν ἀπίθανόν φησι ὃ μα 
χε. περιέτυχον ἐγὼ ᾧ; ὕτως ἐχύση γραφῇ. 1ά. (, 82. χρόνον σώζεις, ταῦτα ὅτως ἔχοντα παρὰ φύσν" ὀλίγον αὶ 

ἀρ τῦτο πρὸς Πλάτωνα λεγατα ὃν κόσμον τὴ οἰκείᾳ φύσει χρόνον εἰκὸς ἦν διαρκέσαι βεβιασμένην τὴν ἐπὶ “ὁ κάτω ῥοπήν, εἰς 

Ὁ φθαρτόν. ἄφθαρτον δὲ διὰ τὴν βύλησιν τῦ θεῦ ᾿ἀποτεινόμενος, ἀεὶ δὲ ἀδύνατον, ὥςε ἐδὲ κινεϊακ, διὰ παντός. ἰὰ. ξ. 91. 

ζητεῖ πότε φθείρε). εοἀ. ΟοἰΞὶ. 166. κ᾿ δ ὃν Ἐμπεδοκλῆν κάτω πεφυκὼς φέρεδᾳ, ὑπὸ τῆς ἀει- 234 
ταῦτα πρὸς “ὃν Ἐϊενοκράτην λέγοντα ὑπὲρ τῷ Πλάτωνος ὅτι 25 κινήτυ φορᾶς ἀνασειραζεῦ ᾧ κατέχεἶ κύκλῳ φερόμενος, ὥσπερ 3: 

λέγων ὁ Πλάτων ὃν κόσμον γενηὲν ἢ ἄφθαρτον, ὁ τῦτο δηλοῖ, εἴ τις ξεςίον ὕδατος γέμον [διὰ «χοίνυ τινὸς δεδεμένον κατέχων] 
ὅτι ἐχὶ πεφυκώς ἐςι φθαρῆναι, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφθάρθαι δυνάμενος συχνάκις περιςρέφει [ᾧ κύκλῳ περιδινεῖ 1" αὶ γ5 ἂν ποτε “ἃ ὕδωρ 
συγκρατύμενος παρὰ τῇ θεᾷ μένει. ὃ ἡ δραξάμενος ὁ ̓ Αριξοτέ. ὑπερχυθήσεδ, ὑπὸ τῆς συχνοκινητῆς φορᾶς τῷ ἔξωθεν κινῶντος 
λης τὰ πολλὰ ταῦτα συνάγει τῶν ἀπόρων. οοὰ. Ἀερ. 1853. τῆς ῥοπῆς νικωμένης τῇ ὕδατος. εοοἀ. Οοἶδὶ. 166. νετθα ππεῖς 

253 εἰ ἦν ἐπὶ μηδενὸς ἀληθές ἔςιν εἰπεῖν νῦν “ὅτι ἔςι πέρυσιν" ἢ 80 ἱποίαβα ἀἀάϊε οοά. ερ. 1858. 

12 ως ἴςι πέρυσιν" (ἀμφοτέρως ὃ Ὑραφεῖ)" ὁ Ρ ἀληϑὲς Ξὰ λοιπὸν δὲ ᾧ ἀπὸ τῆς κινύσης ψυχῆς, ὅτι ὁδὲ ταύτης οἷόν τε28λα 
εἰπεῖν ὅτι ἔςιν ὁ πέρυσι χρόνος, ἐδέ τι τῶν ἐν τῷ χρόνῳ τῶν πέρυσι εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον ἡ μακαρίαν, ἀλλ᾽ ἄσχολον ἡ πά- Ἂ 
ὄντων, ὅτι νῦν ἔςιν. ἀλλ᾽ ἐδὲ πέρυσιν ἀληθὲς ἢ ἦν εἰπεῖν ὅτι “ὃ νῦν σὴς ἀπηλλαγμένην ῥᾳςώνης ἔμφρονος, εἴπερ ἄλλως πεφυκότος 

μέρος τῦ χρόνω ἔςιν ὃ μετ᾽ ἐνιαυτὸν γέγονεν" ἀ. ) ἔςιν ἀπαλλαίσ- φέρεω, τὸ πρώτυ σώματος, οἷον ἐπὶ “ἡ μέσον, ἡ ψυχὴ μὴ" βίας 
σειν τὰς χρόνυς. εἰ ὧν τῦτο ἀληθές, ἀδύνατον “ὃ μὴ ὄν ποτε 35 ἄλλως ἀντυκεινεῖοὺς ἀναγκάζει κυκλοφορέμενον... ᾧ πάντων 

ὕςερον ἀΐδιον εἶναι... ὅρα ἦν ὅτι ἀκολυθοτέρα ἡ γραφή ἐςιν ἡ λέ- οἶμαι μᾶλλον ὁ ̓ Αριςοτέλης τὴν ἐν Τιμαίῳ περὶ τύτων τὸ Πλά- 
γύσα “ὅτι ἐκ ἔςι πέρυσι" ἡ 75 τῦτο συνεπεράνατο εἰπὼν “ἔξαι τωνος γνώμην ἠπίςατο, ὃς ᾧὶ σύνοψιν ἢ ἐπιτομὴν τῇ Τιμαίν γρώ- 
ἄρα ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι ἐκ ἔςι πέρυσι." ἢ μέντοι τῷ ἔςι πές φεῖιν ὑκ ἀπηξίωσε... τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπὸ τῷ ᾿Αλεξανδρω λεγό- 
ρυσι χρήσεδ ἐφεξῆς ἐπὶ τῷ ὠγενήτυ αὶ φθαρτῶ δέ. εἰκότως δὲ μενα πλείονος ἢ ὠκ ἐλάττονος ἐπιςασίας τῶν ἤδη ῥηθέντων ἄξια 
εἶπεν ὅτι ὠδεμία δύναμις τῷ γεγονέναι ἐςίν" “ἃ γδ παρεληλυθὸς 40 νομίζω. ἐζητήσαμεν γάρ, φησί, κῷ τυύσδε τὺς τόπυς τῷ βιβλίν 

πᾶν ἀναγκαῖον ᾧ ὅτε δυνατὸν ὅτε ἐνδεχόμενον λέγεῦ. ϑ᾽πιρί. γενόμενοι, τίνα κίνησιν ἡ ψυχὴ “ὃ κυκλοφορητικὸν σῶμα κινεῖ, 

ἔ. 82 ὁ. εἴγε τὴν κυκλῷ φύσει κινεῖ. ἢ ἡ Κα ζήτησις ἀναγκαία ἢ παν- 
τως ὀφείλυσα προβεβλῆο, τὰς δὲ λύσεις ἐπισκεπτέον. Ἰυλιανῶ 

Β. μέν, φησίν, τῷ Τραλιανῦ δόξα ἦν τῆς ἐπὶ δεξιὰ κιδήσεως αἰτίαν 

253) Οὐ “δ εἴ τινα τῶν σωμάτων εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, διὰ 45 αὐτῷ τὴν ψυχὴν εἶναι ὶ τῆς ὁμαλῶς ᾧ τεταγμένης, Ἕρμῖ- 

26. τῦτο μέρη τινὰ τὸ κόσμων φθείρε, ἀλλ’ ὡς αὐὺς ἀντιλέγων νος δὲ τῶ εἰς ἄπειρον αὐὰὸ κινεῖς αἰτίαν τὴν ψυχὴν ἔλεγεν" 

τοῖς περὶ Ἐμπεδοκλέα ᾧ Ἡράκλειτον παρὰ μέρος γίνεως λέγασι μηδὲν 5 σῶμα πεπερασμένον ἔχειν τῇ ἑαυτῷ φύσει δύναμιν τῆς 
ἡ φθείρει, “ἐν κόσμον εἶπεν καὶ “ὃν κόσμον γίνεθᾳς, ᾧ φθείρεδδ,, ἐπ᾽ ἄπειρον κινήσεως. ἢ τύτῳ Κα ἐπέσκηψεν ὁ ̓Αλέξανδρος λέ- 

9442 
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γων τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον κινέϊον, μὴ τὴν οἰκείαν ψυχὴν αἰτίαν ἑἶναι ὁ ̓ Αλέξανδρος ἡ “ὃν Σολέα" Ἄρατον εὐθύνει ὡς ᾧ αὐὸν νον 
ἀλλὰ “ὁ κινῦν πρῶτον... πρὸς δὲ “ὃν Ἰυλιανὸν μηδὲν εἰπόντος τὸῦ᾽Ὗ τὸς πολλὺς βόρειον πόλον ἄνω λέγοντα, ἐν οἷς φησὶ (Φαι. ΠΩ 
᾿Αλεξανδρα ῥητέον ὅτι εἰ τῆς ἐπὶ δεξιὰ κινήσεως ἡ ψνχὴ τῷ 844.) περὶ τῷ ἄξονος λέγων 
ὠρανῷ αἰτία, δῆλον ὅτι τῆς ἀπλανῶς" αὕτη 7) ἡ ἐπὶ δεξιὰ κι- καί μιν πειραίνυσι δύω πόλοι ἀμφοτέρωθεν, 

γυμένη. ϑίῖπιρ!. ἢ. 91 ὁ. 5 ἀλλ ὁ κα ὠκ ἐπίοπτος, ὁ δ᾽ ἀντίος ἐκ Βορέαο 
282} οἱ Πυθαγόρειοι “ἃ δεξιὸν ᾧ “ὃ ὠρις ρὸν ἐτίθεσαν ἐν ταῖς δέκα ὑψόθεν Ὠκεανοῖο. 

7: συςοιχίαις, ὡς ἁπάντων κοινὰς ἀρχὰς ἔλεγον, ὥςε ἡ τῷ ὠρανῶ. ἢ ὁ Κ ̓Αλέξανδρος μόνον παραγράψας “ὁ “ἀλλ᾽ ὁ ἢ ὑκ ἐπί»- 
ἰά. (. 98 ὁ. πτος" τῷ ἐπιόπτῳ ᾧ μή “ὃ ἄνω ἡ “ὁ κάτω σημαίνειν “ὃν ᾿Αρατόν 

285. ὡς ἀντιπρόσωπα δοκεῖν ἡμῖν εἶναι, ὡς ἐν τοῖς κατόπτροις φησιν" μᾶλλον δὲ ὶ “ὕψοθεν ̓Ωκεανοῖο" “ὁ ἄνω δηλοῖ. ὦ χρὴ δ 
5. δεξιὸν αὶ ὃ χα εὐὐδ ἀριςερόν, ἀριςερὸν δὲ “ὃ χ᾽ ὃ ἡμέτερον τὸ τῷ ᾿Αράτω καταγινύσκεν.- φαινόμενα ὃ ἐπαγγαθλεμενος Ὑρέ; 

δεξιόν. ἰὰ. 10. φειν, τὴν πραγματείαν ὅτως ἐπιγράψας, εἰκότως ἀπὸ τῆς πρὸς 
2855 καί πη καλῶς ἐκείνων λεγόντων, ὁ ὁ ᾿Αριφοτέλης πρὸς εἰ ἰὐτῆ ἡμᾶς χέσεως ὁ ὃ ὕψος ἥτοι “ὁ ἄνω τῷ πόλυ ἵλαβεν. ἰά. (. 95. 
τ νόμενον ἀντεῖπε τῷ λόγυ. οἱ ὶ ἦν Πευβαγόρειοι εἰς δύο συςοιχίας οἱ Ρ ἀρχαώτατοι τῶν μα βοσθον κῷ πότε κύκλυς ἔπε. 5! 
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᾿ πάσας τὰς ἀντιθέσεις ἀναγαγόντες, τὴν ἢ χείρονα τὴν δὲ βελ- μον “ὃν ἐρανόν. “ἂν β' πρῶτον ἀρκτικὸν ὠνόμαζον, διότι ἑ ἀςὴρ ἡ ἴω 

τίονα ἤτοι τῷ ἀγαθῶ ἢ τῷ κακῷ, ἢ τῇ δεκάδι συμβολικῶς ὡς 15 ἄρκτος ἐξὶν ἐκεῖ κατηξερισμένη. λέγει δὲ ἢ ἼΑρατος (ν. 26) 
τῷ παντὶ ἀριθμῷ συμπληρώσαντες ἑκατέραν, ἑκάςην ἀντίθεσιν δυο δέ μιν ἀμφὶς ἔχυσαι 
τῶν δέκα ὅτω παρέλαβον ὡς πάσας τὰς ἑαυτῆς συγγενείας Ἄρκτοι ὦμα τροχόωσι, “ὃ δὲ καλέον ΓΑ μαξαι. 

συνεμφαίνυσαν. ἡ τῶν τοπικῶν ἦν χέσεων “ὃ δεξιὸν ἡ ὃ ἀριςε- “ὃν δὲ δεύτερον κύκλον θερινὸν ὠνόμασαν τροπικόν, “ὃν δὲ τρίτον 
ρὸν παρέλαβον, ὦμα ἐὲ ὅτι “ὃ ἀγαθὸν ἢ “ὃ κακὸν ἐνδείκνυ) ταῦτα ἰσημερινόν, ἢ “ὃν τέταρτον χειμερινὸν τροπικόν, “ὃν δὲ πέμπτον 
(δεξιὰν γῶν φύον ἢ δεξιὰν τύχν λέγομεν, τὰς ἀγαθὰς δηλῶν. Ὁ ἀνταρκτοιόν- πάλιν Ρ κἀκεῖσε ἄρκτος ἐςὶ κατηφερισμέν. τὸ 
τες, ἢ λαιὲς τὰς ἐναντίας), ἅμα δὲ ὅτι ἐν οἷς αὶ ἃ δεξιὸν αὶ ὺ ὰ Καὶ ὄν τρεῖς κύκλυς τις  μέσυς ὁ ὁ ἥλιος δίεισιν, ὃ ὅς ἡ ἀοικήτυς εἶναί 

ἀριςερόν ἐ ἐσιν, ἐν τύτοις ἡ “ὁ ἄνω ἡ “ὃ κατω ἡ ὃ ἕμπροονεν κα ὺ ἃ φασι διὰ “ὃ ἐν αὐτοῖς ὃν ἥλιον δμέναι. ὁμοίως δὲ πάλιν ἀρρτυς 
ὄπιονεν, ὡς ὼ ̓Αμσονήλης διώρισεν, ἐ μώτοι ἀνάπαλιν. εἰκότως εἶναι λέγυσι ὼ τὸς ἑτέρως δύο κύκλης, τόν τε ἀρκτικὸν ᾧ ὃ 

ὧν ἐκ τύτων ὺ τὰς ἄλλας τοπικὲς ἀντιβέσεις ἐληλάδεεις ὰ ὧν βγηβεβετάνπὶ Φ ὰὸ καθὸ τοῖς πόλοις πλησιαάζυσιν. ἀδ" 

δεξιὸν ἡ ἄνω ὺ ἔμπροινεν ἀγαθὸν ἐκάλων, “ὃ δὲ ἀ ἀριςερὸν αὶ κάτω 25 κήτυς δὲ ᾧ τύτυς εἶναί φασι διὰ τὰς ὑπερβάλλασας ψύξεις ἡ 
αὶ ὅπιογεν κακὸν ἔλεγα, ὡς αὐὸς ᾿Αριςοτέλης ἱςόρησεν ἐν τῇ τῶν διὰ ὃ πάντη πόρρω τύτων ἀφεςηκέναι “ὃν ἥλιον. - μέσον δὲ ἡμᾶς 

Ἡβογορείαις ἀρεσκόντων συναγωγῇ (ἢ). ἰά. (. 94. λέγυσι κατοικεῖν τῷ τε ἀρκτικῦ ἰῆ βίῃ τῷ τῷ βορείῳ πόλῳ ἐγγ- 

οἱ ἅ' τῦτο ἔῤεσαν λέγειν ἐνταῦθα ὃν ̓ Αρικοτέληρ, ὅ ὅτι ὅτω ζζοντος ὃ τῷ θερινῷ τροπικῶ, τὸς μ δ Σκύθας τὺς Ῥως. ὴὶ τῶλε 

Ζ. γοητέον “ὃν ἐρανὸν “ὃ δεξιὸν ἔχειν ἢ ὃ ὦ ἀριξερόν, ὥσπερ εἴ τις λόγυ ἔθνη τὰ ὑπερβύρεια τῷ κύκλῳ τῷ ἀρκτικῷ πλησιάζοντα, τὸς δὲ 
χάριν ἄνθρωπον λαβὼν ἀπὸ γραμμικχῶ ἐπὶ σφαιροειδὲς πιάνω Αἰθίοπας ᾧὶ τὺς ἴΑραβας τις ἄλλυς τῷ θερινῷ τροπικῷ, ὅθον 
ψει ἢ σφαιρικὸν τῶτον ποιήσει" παλιν γδ ὃ δεξιὸν αὐτῶ τί ἐςι ἢ δὲ ψύχυς αἰϑϑανεολαί θὲ τύτως" τὸς δὲ Ἕλληνας μέσυς τῶν 
ὰ ἀριςερὸν Φ' τὴν ἐπξσγειαν ὁριζόμενα εἰ γὰν τις ὑπέθετο τε ὑπερβορείων ἐθνῶν καὶ ὃ τῶν τὴ ἀμήσολῃ πλησιαζόντων οἰκεῖν, 

ᾧ ὃν ἐὑρανὸν γενηὴν κα ἀρξάμενον τῆς κινήσεως, ἀπὸ τῷ ϑεξῶ. ἂν ὅθεν καὶ Ὄ φρονιμωτάτυς εἶναι τῶν ἄλλων καὶ ὼ τὰς μάχας ῥωμαλεω- 

αὐὲν ἄρξας, εἰ εἰκὸς ἦν. ἣ εἰ δ! νῦν ἐπαύσατο τῆς κινήσεως ἡ παί- τέρος κα κ᾿ ἀνδρικωτέρως, ὡς “ὃν εὐκρατότερον τόκον οἰκῶντας. ζῷΝ 
λιν ἤρξατο, ἐκ τῶν δεξιῶν ἃ ἂν ἤρξατο. εοἀ. ΤὐμΙ. 166. 35 ἦν, ὡς ἔφαμεν, ϑοξαζοντες ἂν ὑρανόν, ἄνω Κα αὐτὸ ὁ κεφαλᾺὺ 

οἱ δὲ πόλοι ἀκίνητοί εἰσι διότι ἡᾧὶ ὁ ἄξων, ὃ πέρατα ὅτοι. “ἂν νότιον πόλον εἶναί φασι, κάτω δὲ ὶ πόδας “ὃν βόρειον, δεξιὸ 285 ὃ 

1. περὶ ὅ ὺ ἼΑρατος (Φαιν. ν. 22 54.) λέγει δὲ “ἃ ἀνατολικὸν μέρος, ἀριςερὸν δὲ πάλιν “ὃ δυτικόν. οοὰ 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐδ’ ὀλίγον μετανίσσεῦ, ἀλλὰ μαλ᾽ αὕτως Ἀερ: 1858. 

ἄξων αἰὲν ὠρηρώς. πῶς δὲ τὸς Πυβαγορείνς ἡμᾶς ἄνω ποιεῖν φησὶ κα ᾧ ἐν τῷ νι 

ἡ δ᾽ ̓Ἄρατος ὃ ἐὸν βόρειον πόλον φησὶν εἶναι ἄνω. ἢ) ὁδὲν τι καινέν, 40 δεξιῷ, τὸς δὲ ἐκεῖ κάτω ἢ ἐν τῷ ἀριςερῷ, εἴπερ, ὡς αὐὺς ἢ 
εἰ ὅτω ψητν: φαινόμενα γδ ἐπαγγολάμενες γράφειν, ἢ τὴν τῷ δυτο τῆς συναγωγῆς τῶν ἐευβαγεβικῶν ἱφορέῖ, τῷ ὅν 
πραγματείαν ὅτως ἐπιγράψας, εἰκότως ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς σκέ- τρῶν τὰ ' ἄνω λέγυσιν εἶναι τὰ δὲ κάτω, ὺ δ Καὶ κάτω τὸ 
ψεως “ὃ ὕψος ἥτοι “ὃ ἄνω τῷ πόλιν ἔλαβεν. ἰά. ἰδ. «οἴ, ϑἰπιρὶ. ραν δεξιὸν εἶναι “ὃ δὲ ἄνω ἀριςερόν, ἢ ἡμᾶς ἐν τῷ ἐΦΗ εἶναι; 

ἢ. 95 οχὶγ. ἢ ἃ Ααὶ ἀνωὰ ἡ πρὸς τοῖς δεξιοῖς ἐνταῦθα λεγόμενον ὁ κτ' Δ ἑκυτῷ 

ἘΠ τε, 45 ἡμίρων εἶπεν ἀλλὰ κῷ τὺς Πινβαγορείνς" ἐκεῖνοι γδ τῷ ἢ δεξιῷ 

ἰαδί παν: 15 ΘὨΪπὶ ΒΌρΡΓα Ἰπέγααια Ὡδίυγαπι ἰπ σεῖο ἰῃθςβ6 ΠῸῚ νω αὶ ὃ ἔμπρ οὐεν συνέταττον, τῷ δὲ ἀριςερᾷ κάτω κα τὴν 
δηϊτηδγογιερθαὶ, οὐπὶ ρἰομοϑυπὶ δὸ βρη δεοιίουπι εχίδιαῖ, ΤΠ6- ὅν τὰ δὲ ἐν “ τῶν Πινθαγορικῶν συναγωγῇ μετ αὙΕῪ 
παῖδι. {. 26 ὁ. μᾶλλον ὑπά τινος ὁ ̓ Αλέξανδρος οἴεῖ, ὀφείλοντα ἔχειν ὅτω ἐβ 

(Ὁ ν. 285α31. Αὐήβίοιεϊαεβ ρὲ ἰΐὰπο δοιτηοηεπὶ Ρ]αϊομθπι 
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ζωὴν κίνησιν ἀΐδιον εἶναι, ὺ λέγεοχ, ὑπὸ τῦ ᾿Αριφοτέλως ὁ ἐκ ἐπὶ 

πάντων ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν κινυμένων, καλῶς οἶμαι ἐπιςήσας, 
τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις, ὅτι ἡμᾶς κάτω λέγοντες οἰκεῖν, ἡ διὰ τῷ δὲ κινητῷ παρέργως προσεχηχυΐς " ἢ γ5 ἔοικεν ἀντὶ τῷ κινυ- 
τῶῦτο ἡ ἐν τοῖς ἀρις εροῖς, εἴπερ τῷ ἀριςερῷ “ὃ κάτω συντέτακῷ, μὰ αὐτῶ ἀκῶσαι, ὡς αὶ; ἐπὶ τῶν ἀϊδίως κινυμένων αὐὸ δέξαχ, 

ἐναντίως λεγόμενον ἢ ὡς οἱ Πυθαγόρειοι λέγυσιν ἄνω ἡ ἐν τοῖς 5 τῷ ᾿Αριςοτέλως εἰπόντος “ἐκ εὔλογον εἶναί τι κινγὸν ἀΐϑιον" μή 
δεξιοῖς. ἡ τάχα ἔχει λόγον “ὁ μετωγεγράφθαι, εἴπερ οἶδεν δ᾿᾿Αρι- ποτε δὲ ἰινηὲν “ὃ δυνάμει ποτὲ ἔχον ὃ κινεῖονχ, λέγει, τοιῶτον δὲ 

ςοτέλης τῷ Αὶ δεξιῷ “ὁ ἄνω τῷ δὲ ἀριςερῷ “ὁ κάτω συντάττον- “ὃ ποτὲ ἠρεμῶν, τοῶτον δὲ “ὃ ἐπ᾽ εὐθείας κινύώμενον. ᾧ ὁ ̓ Αριςο- 
τας. ὅτι δὲ οἱ πόλοι “ἃ ἄνω ἢ “ὃ κάτω τῷ ὑρανῶ εἰσί͵ ᾧ ὅτω τέλης 75 ἐξηγώύμενος πῶς εἶπε “ὃ κινητόν, ἐπήγαγεν “ὃ μὴ ἐν- 

δείκνυσιν ὁ ̓ Αλέξανδρος. δίωρί. [95 δ. δέχεν κϑ' φύσιν ἮΠ λύησν εἶναι ἀΐδιον." εἰ δ ἦν ἀἴδιος, ἐκ ἦν 
2862 τὲ δὲ χαλεπὸν τῆς ἐν τοῖς τομίτοις αἰτίαν ἐδήλωσε διὰ τῷ τὸ κυπὸν ἀλλὰ κινόμενον. μή ποτε δὲ ἃ “ὃ “τύτων δέ ἐ ἐσι πε 

᾿ πόρρωθεν ἡμᾶς ποιεῖρὰ, τὴν ταύτης ζήτησιν, ὑχ ὅτι πολὺ τῷ σις" ἐκ ἐλλιπῶς εἴρη, ἀλλ᾽ ἀντὶ τὸ ταῦτα δέ ποτε ὺ ἐκ ἀεὶ 

τόπῳ διεςήκαμεν ἐκείνων, ἀλλ᾽ ὅτι πολὺ μᾶλλον διεξή αμὲν κυεῖῷ, τυτέςι κνητα ἐ ἐςι ἡ ὁκ ἀΐδιον ἔχϑ τὰ χτ' φύσιν αν 
αὐτῶν τῷ περὶ ὀλίγων συμβεβηκότων αὐτοῖς αἴϑϑησιν ἔχειν. ἰά. σιν, α διὰ τῦτο ἐκ εὔλογον αὐτὰ ἀΐδια εἶναι, ἀλλὰ γενητὰ ἢ 

96. φθαρτά ("). ἰἅ. ἵν. 
236. ᾿Αλεξάνδρυ ἀπορία εἰς ὃ “ἵκαφόν ἐσιν, ὧν ἔργον ἐςίν, ἕνεκα 15 πρῶτον δὲ σῶμα “ὃ τῆς ἀπλανῶς, ὅπερ εἶπεν ἂν τῇ ἐχάτηξετε 

5. τὸ ἔργα, θεῷ δὲ ἡκίώμα ἀθανασία" ὃ: τὰ ἑξῆς. εἰ ταῦτα ἀλοβῆ, περιφορᾷ" ἃ ἄρα σφαιρικὸν χῆμα τῷ ἀπλανῶς ὠρανίω σώματός " 

πῶς ἂν ἀκίνητον εἴη «Ὁ ̓ Αριφοτέλην ὃ ὃ πρῶτον κινῦν, ἢ ἐκ ἴσνν ἐςι τῷ τ κύκλῳ φορὰν περιφερομένα. ἰά. ἔ. 99 ὁ. 

ἐκεῖνο, ὧν ἐςὶν ἔργον τι, εἴγε ἔργον ' τὴν ἐνέργειαν λέγει τὴν ὡς τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπτεῦ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας. 

τέλος, τῷ δὲ ὑδὲν τέλος ἐςίν" ἡὶ γ5 ὁσία αὐτῶ ἐνέργαιί ἐςιν, ἀλλ πανὲς ἅμα τῷ ἐν γενέσει συΐματος ὡς ὑὸς ὰ χῆμα σφαιρικόν 
ἐκ ὅν τὶ ἄλλο ἔπειτα ἐνεργεῖ. δῆλον δὲ τῶτο δι᾽ ὃ ἐπήνεγκεν, ὅ Ὦ ἐςιν, ὅεξὲ νῦν" ὅτι δὲ ἡ ἑκαςυ τῶν τεσσάρων “ὃ οἰκεῖον χῆμα, 

ἐςιν “ἐπεὶ δὲ ὁ ὀρανὸς τοιῦτος" σῶμα γάρ τι θεῖον" ἐκεῖνο) ὁ σῷφαιριχόν ἐςιν, ὀλίγον προελθων ἀποδείξει: ἰά, 18. 
τοιῦτον. ςοά. (οἰε]. 166. ταῦτα τῷ ᾿Αριςοτέλυς εἰπόντος ἡ ὁ δ᾽ Αλέξανδρος ἀνδυπάγειξε. 

Νικόλαος ὁ Περιπατητικὸς παραφρείζων τὰ Ἱνταῦθα λεγό- καλῶς ὅτι ἐχ ἁπλῶς ὑγοὺς ἐπὶ τύτων ὁ λόγος, ἀλλ᾽ εἰ τὶ φακοει- Ὁ γι Κκσζ 

Ὁ μενα ἐν τοῖς περὶ ᾿Αριξοτέλυς Φιλοσοφίας ὕὅτω τέθειιε τὴν λέξν. δὲς ὃν τὸς πόλως ἔχοι κ᾽ τὰ ἐ κώτρα τῶν ἐπιπέδων, “ἐν αὐὸν ἀεὶ 
διὰ τί ὅι ΣΤ ΤῊΝ μένειν τι περὶ “δ 25 καθέξει τόπον περιφερόμενον, εἰ δὲ κτ' τὴν ΠΦΙΡΝΑΥ ἔχοι τὸς Τ' “ τ ΘΟ Ὶ 
μέσιν τῷ κύκλῳ φερομών, “ὃ δὲ πέμπτον σῶμα ὅτε μένειν ἐδύ- πόλως, ὡς μὴ ἐπὶ “ὃ κυκλικὸν χῆμα Ὑίνεῦς, τὴν περιφορείν, ὍΝ Α ἐπ ῶγτρς 

νατὸ ὅτε ἐν τῷ μέσῳ εἶναι. ὦ αὐὸς δὲ ὁ ̓Αλέξανδρος καλῶς κενὸν ἀπολείπειχ, ἢ τόπον. ὁμοίως δὲ καὶ ὶ εἰ ὠοειδὲς ὃν μὴ τ ὰ ἤν δι οσο τε 

τῷ ̓Αρισοτέλει παρακολυθεῖϊ δενινύντι “ὃ μένον ἐπὶ “ὃ μέσον μό- μῆκος ἔχοι τὺς πόλυς ἀλλὰ πλαγίως, ὡς κ᾿ ὃ μῆκος γίνεοις, ΞΟ »": ὧν 
μώ σε μὴ εἶναι τὸ κυκλοφορητοαῦ- ὑδὲν γδ τύτυ μέεν ὁ οἷόν τε περιςροφήν, ἀνάγκη κενὸν ἀπολείπειν" εἰ δὲ τὸ ἃ μῆκος ἔχοι τὸς 
ὅτε ἀλλαχῦ πυ, πάντη Ρ αὐτῷ κίνησις ἀΐδιος ὑπάρχει, ὅτε ἔτι 30 πόλεις, ἐκέτι. ὺ ὁ ὁ κύλινδρος δὲ ὰὶὶ ὺ ὃ κῶνος ὺ αὶ ῥομβοειδὲς καλεῖ- 

μᾶλλον ἐπὶ τῷ μέσυ" εἰ δ ἔμενεν ἐπὶ τῦ μέσυ κ᾽ φύσιν, (ὦ ᾧ μενον σερεόν, ὅ ὅπερ ἐκ δυοῖν κωνων κῷ' τὰς βάσεις συνημμένων 
γάρ τι μένα νῷ Φ' φύσιν, καὶ φέρεῦ εἰς τῶτο ντ' φύσιν) ᾧ ἦν αὐτῷ συνέξηκεν, ἐὰν περὶ “ὃν αὐὲν ἄξονα κινῶν, “ὃν αὐὸν ἀεὶ κατέ- 
ἡ φύσν κίνησις αὕτη" μία δὲ ἡ φ φύσιν ἱκάσῳ τῶν ἁπλῶν, χυσι τόπον. τί δή ποτε ἦν ὕτως αὐτῶν ἐχόντων ἀορίςως αὐὰ 
τῦτο δὲ καὶ κύκλῳ κίνησις Φ' φύσιν, εἴπερ ἀΐδιος" ἐκ ἄρα ἡ ἐπὶ “δ τέθεικεν ὁ ᾿Αριςοτέλης: ἢ ὃ “συμβήσεἢ)" νῦν κυρίως ἀκυόμενον 
μέσον" ὁδὲ ἄρα ἡ ἐν τῷ μέσῳ μονὴ ὅτε τῷ ὅλῳ ὅτε τῷ μέρει 35 λύει τὴν ἀπορίαν" ἐν ἅπασι ἢ) τύτοις ἄλλως ᾧ ἄλλως τῶν πόλων 
αὐτὸ κ φύσιν. ἀλλ᾽ ὑδὲ παρὰ φύσιν" τῶτο αὶ γ5 “ὃ κυκλοφο- λαμβανομένων συμβήσεϊ κατά τινα λῆψιν ἢ τόπον ἔξω ᾧ κενὸν 
ρητικὸν ἀΐδιον ἔχει τὴν κίνησιν, “ὁ δὲ παρὰ φύσιν ἐκ ἀΐδιον" ὕςε- εἶναι τῆς περιφορᾶς, “ὃ δὲ σφαιρικὸν χῆμα διὼ τὴν ὁμοιότητα, 
ρὸν γάρ ἐςι τὸ κ' φύσιν “ὃ παρὰ φύσιν. ϑ πυρί. ἢ. 97. ὅπως ἂν ληφθῶσιν οἱ πόλοι, ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ τόπῳ περιςραφήσε, 

2250. δυναῦ, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, καλῶς οἶμαι λέγων, μὴ τὰ διότι πάσας ἴσας ἔχει τὰς ἀπὸ τῶ μέσα" ὁμοιομερὲς ἡ ὃν τί 
ἮΝ μεταξὺ νῦν μόνα τοῖς ἄκροις ἐναντία λέγειν, ἀλλὰ περὶ πάντων 40 μᾶλλον τόδε πλέον ἢ ἔλαττον διές κε τῷ μέσως... ὁ δὲ Πτο- 

εἰρηκέναι" ὃ γδ ἂν λάβοις, εὑρήσεις αὐὸ ἐναντίωσιν ἔχον πρὸς τὲ ------------ 

ἄνω τῷ ραν δεξιὸν εἶναι “ἃ δὲ κάτω ἀριςερόν, ᾧ ἡμᾶς ἐν τῷ 
ἄνω εἶναι," ἐχὶ “ἐν τῷ κάτω," ὡς γέγραπἢ" ὅτω 7) ἂν συνᾷδοι 

ὼ ὅτι ἴτε 

Ὥρα 

252 

λοιπὰ τρία, εἰ δὲ πάντα ἐναντίωσιν ἔχει τινὰ φύσει πρὸς ἄλληλα, 
πάντα ἀνέγκη εἶναι ἐναντία. ἢ τῷ ὄντι, εἰ τὰ δύο πρὸς τὰ δύο 

παρέβαλεν, ἐκ ἦν οἶμαι τῆς ̓ Αριφοτέλις ἐῤμηνευτῆς ἀκριβείας 
ἃ μὴ ἑκάτερον πρὸς ἑκάτερον εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἕκαςον πρὸς ἕκαςον. 45 
14. (. 97 ὁ. 

λείπει τῷ “τύτων δέ ἐςι κίνησις" ὰ αὶ ὑκ ἀΐδιος αὕτη. 

(ἢ) ν. 286 ὁ 25. Αὐἰβίοιεἰεβ. ργορτγίδθ βοη θη νογιϊδιεπι, 
Βεπρα τοϊυμάσπι πρυγαπι δ᾽ πὰρ σεπὶ 6856, ἰαιἱπιοηΐο χυογιη- 
ἄαπι σοπιργοβρανίι ; αυεπιδαπηοάμσπη, ἰῃ Τίπιδθο ἔδοϊ Ρ]αῖο. ἰἱ 
εηἷπὶ αυὶ οεἴεγαβ ἤβυγαβ ἀϊνίἀυπὶ δὰ ἴῃ 5ἰπιρ]ἰοίογεβ δα8 δ6- 
οδηῖ, αχυεπιαἀπιοάυπι ἤρυγαπι εὐ γρταπιπρθα ἴῃ γί απρΌ] πὶ 
Ῥαγιϊυπέιν εἰ ἰτδηρυΐοβ ἴῃ γεοῖος δηριΐοβ μαβθηῖθβ, εδάθπιαυθ 
ταιϊομ οαίεγας ἤρυγαδ τοβοϊνυπῖ; δρβδοιἂπι δυῖοπὶ ὩΟΏ δοοδῃῖ. 

Ὁ ὅτως ὁ ̓Αλέξανδρος τῦτο “ὃ χωρίον ἐξηγήσατο, ὁ Αἰ τὴν ἀΐδιον ὙἘεπιίοι, {. 21 δ. ΄ 



4θ4 ΓΠΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ 

λεμαῖος “ὃ σφαιρικὸν χῆμα συνελογίσατο ἢ ἐκ τῷ μὴ δυναιὶ, τίνα ἦν ἐξὶ τὰ ῥιπτύμενα; ἢ δῆλον ὅτι αὶ τὰ ἁπλᾶ αὶ φυ- Ἀν 
κατ᾽ ἄλλην ὑπόθεσιν τὰς τῶν ὡροσκοπίων κατασκευὰς συμφω- συιὰ σώματα (ταῦτα γδ ἢ κ᾽ φύσιν ἣ παρὰ φύσιν κινόμενα δ 

νἂν, ἢ φυσικῶς δὲ ἐπιβάλλων ὁ θαυμάσιος τῶν Πλάτωνι ῥηθέν- ἀποδέδοῦ), ἀλλὰ τὰ μοιτὰ τῶν ζῴων, ἅπερ ὅτε ἄνω κινεῖν, διὲ 
τῶν μέμνη" τῶν σωμάτων γάρ, φησί, πάντων λεπτομερέςξε- “ὃ ἔχειν ᾧ τὰ κατω βρίθοντα, ὅτε κάτω, διὰ τὰ ἐν αὐτοῖς ἐνά 

ρος ᾧ ὁμοιομερέςερός ἐςιν ὁ αἰθήρ, τῶν δὲ ὁμοιομερῶν ὁμοιομε- 5 φορα, ἀλλὰ εἰς ὃ πλάγιον" ἅτινα ῥιπτύμενα εἶπεν ἢ ἀπὸ τῆς 
ρεῖς αἱ ἐπιφάνειαι μόναι, ἥ τε κυκλοτερὴς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ᾧ τῶν πρὸς τὰ ῥιπτεῖον, λεγόμενα βέλη τε ἡ δόρατα ὁμοιότητος, ὅτι κὶ 

ςερεῶν ἡ σφαιρική, ἰά, ἔ, 100. ἐκεῖνα εἰς τὰ πλάγια πεμπόμενα ῥιπτεῖος λέγεϊ, ἢ ἡιπτύμεα 
2816 ἐλαχίςη δὲ τῶν ἀπὸ τὸ αὐτῷ ἐπὶ “ὃ αὐτό, τυτέςι τῶν χῆμα τὰ τῶν ζῴων σώματα καλεῖ, ὡς τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς ἀκοντιζύ. 

περιεχυσῶν τι ἢ ὁριζυσῶν διαςάσεων, ἐν Κὶ ἐπιπέδοις ἡ κυκλική, σης αὐτὰ ἐπὶ τὰ πλάγια παρὰ τὴν κ' φύσιν ἑκάςυ τῶν ἐν αὐτάς 

ἐν δὲ ςερεοῖς ἡ σφαιρική, διότι δέδεικ) ἢ πρὸ ᾿Αριςοτέλως (ὦ 10 κίνησιν. ἄνευ γῶν τῆς γψυχοιῆς ὁ ὁρμῆς κινείμενα ἰὶ ταύτην κνεῦ 
πάντως, εἴπερ αὐὸς ὡς δεδειγμένῳ συγκέχρηδ, ᾧ παρὰ ᾿Αρχι- τὴν κίνησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ “ὁ κ' φύσιν τῷ ἐπικρατῶντος ἐν αὐτῷ τῶν 

μήδυς ὶ παρὰ Ζηνοδώρυ πλατύτερον, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων ἁπλῶν. ἰά. . 108 2. 
χημάτων πολυχωρητότερδς ἐςιν ἐν Κὶ τοῖς ἐπιπέδοις ὁ κύκλος, ἐν εἰ γδ ἐν τοσαύταις ἐτῶν μυριάσιν, ἀφ᾽ ὃ μνήμη τῆς τῶνβι 
δὲ τοῖς ςερεοῖς ἡ σφαῖρα. ἰἀ. ἔ. 100 ὁ. ἐρανίων θέσεως διεσώθη, ἐδεμία φαίνε; παραλλαγὴ γενημέν ̓  

251) ὅτι σφαιρικὴ ἡ τῷ ὕδατος ἐπιφάνεια δῆλον ἢ τῷ τὰς ῥανί- 15 τῆς πρὸς ἀλλήλυς τῶν ἀςέρων χέσεως ὑδὲ διαφορὰ τῆς διαςέ- 

ὁ. δὰς εἰς λεῖον ἐμπιπτύσας τι, οἷον εἰς φύλλον λαχαίνυ ἢ δένδρυ ἢ σεως αὐτῶν, ὡς αἱ νῦν (ηματογραφίαι δηλῶσιν, ἐδὲν πρὸς τὲς 
᾿ τῶν Νειλῴων κιβωρίων, συςρεφομένας ἡ σφαιρυμένας ἠρεμεῖν. πάλαι παραλλάττυσαι, δῆλον ὅτι ὠδεμία γέγονεν ἀνωμαλία τῆς 

ἰά. 18. τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα κινήσεως, ὥςτε τὰ ( θᾶττον κινηῆῆμι 

2810} ἐπιςῆσαι χρὴ ὅτι “ὁ “ἕντορνον" ἀπὸ τῆς Πλάτωνος (Τίαι. τὰ δὲ βραδύτερον. ἰὰ. ἢ, 104 ὁ. 
" Ρ. 38) μετείληπἢ λέξεως τῆς λεγύσης ὅτι σφαιροειδές, ἐκ μέσυ 20 ταῦτα εἰπὼν ὃ ὁ ᾿Αλέξανδρος. ὦ ἐφισάνει καλῶς ὅτι καὶ πρί- 5! 

πάντη πρὸς τὰς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον, κυκλοτερὲς αὐὸ ἐτορνεύ- κειτο νῦν τῷ ᾿Αριφοτέλει. δεῖξαι ὅτι εἰ ἀνωμάλως κινεῖ ἀνιέμε. ὦ 
σατο. ἰὰ. ἔ. 102. νον ὼ ἐπιτεινόμενον, ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνεθήσε ἢ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπιταῦη- 

257 ὃ ΓᾺ φιλοσόφυ εὐλαβείας ὑπὶρ: αὑτῷ προαπολογεῖ ἢ λέγων σεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι προθέμενος δεῖξαι ὁμαλὴ τὴν τὸ ὀρανῶ κίνησα, 

3. ὅτι ὅταν τις ἐντύχῃ τοῖς εὐμσανοι τὰς ἀκριβεςέρας ἐγόγας τῆς παντας ἀναιμῆ τὰς τῆς ἀνωμαλίας τρόπυς, ἐκ διαιρέσεως αὐτὸ 

ζητυμένης ἀπερς τότε χάριν αὐτοῖς ἔχειν δεῖ, ἕως δ᾽ ἂν ἐκείνοις 25 λαβὼν ἧ ἧς ἤδη προεξεθέμην. ᾿᾿σαφεφέρα δέ, φησίν, ἡ λέξις ἐεὶ 
μὴ περιτύχωμεν, “ὃ νὺν φαινόμενον τέως ῥητέον. ἰὰ. ἔ. 102 ὁ. τῷ μὴ θεῖναι τὴν διαίρεσιν πρώτην. ἢ ἔοικα τύτῳ, τῷ ἐκ διαιρί: 

2885 ἐπειδὴ πρότερον δείξας ὅτι “ὃ ἄνω ἡ “ὃ κάτω ἢ “ὃ δεξιὸν ἢ σεως εἰλῆφθαι τὴν ἀπόδειξιν, πρῶτος αὐὲς ὁ ̓ Αφροδισιεὺς ᾿Αλέ: 
δι ἃ ἀριςερὸν ἔχει “ἃ πᾶν, περὶ τῦ ἔμπροσϊεν ἢ ὄπιοδεν ὠδὲν εἶπε, ξανὸρος ἐπιτῆσαι. τὴν γῶν προηγυμένην ἐξήγησιν τὸ ἀναγκαίαν 

γῦν δὲ αὐτῷ ὡς ὄντι ἐχρήσατο, εἰκότως ἀπέδειξεν ὅτι ἔχει ᾧ εἶναι τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον ἄνεσιν διὰ “ὃ μὴ εἶναι τὸ ἀναληψόμεν τὸ 
ταῦτα, εἴπερ ἔχει ὸ δεξιὸν ὺ ὺ ἀριςερόν. ἰά. 18. 30 δύναμιν τῷ πρώτυ κινῶντος, αὶ διόρθωσιν τὴν ἀδυναμίαν, ὡς 

2885 ταῦτα ὑπάρχει ἑκαςη τῶν ὠρανίων ἐφϑιβῦν: θεῖαι γδ ᾿Αλεξάνδρω τῷ Αἰγαίυ παρατίθεῆ. Ἑρμῶν δέ, φησί, ἤχει, 

15. ὅσαι σαι αὶ συνεχῆ ἢ ὁμαλὴ αὶ ἀϊδιον τ ἐρέην ἀλλ΄ καθὰ ἦν ἡ ἐν τοῖς ᾿Ασπασίω φερόμενον, “εἰ ἰσα ἄνεσις περὶ ὃ 
αὖ αὶ διὰ “ὃ πλείονας ἑκάςην κινεῖος κινήσεις, τὰν ὶ οἰκείαν, τὴν θεῖον σῶμα, ἦν ἐπίτασις πρὸ τῶ" πᾶσα δ ἄν ἄνεσις ἐπιτάσεως 
δὲ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφερομένην, τὰς ὯΝ ὑπὸ τῶν ἀνεμιττυσῶν ἀλλὰ ἊΝ εἰ ἦν ἐπίτασις ἼΣ τῆς ἀνέσεως, ἐπ᾿ ἄπειρον ἦν αὐτι" 
καλυμένων σφαιρῶν περιαγομένας, εἰ ἃ μὴ ἀληθὴ ἀλλὰ φαινο- 35 διὰ τί γδ μέχρι τῦδε ἦν ὺ ἀχὶ κα ἢ πρό͵ ἄπμεν τῆ! κινήσεως ὅση, 

μένην γε ἔχυσι τὴν ἀνωμαλίαν. ὦ ἔςι ὃ θαυμαςὸν πρόβλημα ἐχ οἷον τε εὔλογον εἴπειν αἰτίαν. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ ἄνεσίς ἐςιν, ἐπ 

τῶν ἀςρονόμων τῶτο, “ὃ διδομένων αὐτοῖς τινῶν ὑποθέσεων, τοῖς ἄπειρον πάλιν ἐςὶν αὕτη" τί γ5 ὁ αἴτιον ὃ τὴν ἄνεσιν ἀναληψέ- 

Κα πάλαι τοῖς περὶ Εὔδοξον ἢ Κάλλιππον, οἷς ἢ ̓Αριξοτέλης ἀκο- μενον ταύτην, ἡ διὰ τί μέχρι τῷδε ἀῶ, ὐχ οἷόν τε αἰτίαν ἀπο- 
λυϑᾶ, τῶν παλιν μνον ἀνελιττυσῶν σφαιρῶν, περὶ ὧν αὐὲς ἐν πάμ, εἰς ἄπειρον ἜΜΕΝ τὸ σώματος, ὥςε ἐπ᾽ ἄπειρον Ἂ 

τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ διδάσκει (Λ. 8), τοῖς δὲ μετ᾽ ἐκείνως ἐκ- 40 ἄνεσις πω ἐπιτάσεως͵ ἅ ὯΝ ἡ ἄνεσις ἄνεσις, ἀπείρν δὲ ἐπιτά- 

κέντρων τινῶν ἢ ἐπικύκλων, δε αὶ πάντα τὰ ἐρανια ἐγκύκλιόν σεως ἄπειρος ἡ ἄνεσις" διὰ τί δ μέρυς τῆς ἐπίτασεως ἡ ἄνεσις 

τε ἢ ὁμαλὴ φερόμενα κίνησιν, τὴν δὲ δοκῶσαν ἀνωμαλίαν ἑκά- ----------- 

ξων ποτὲ ὶ θᾶττον ποτὲ δὲ βραδύτερον κινωμένων, ἢ ποτὲ ῷ' (7) Ρ. 2886 22. 4υοά δυϊεπ) ἀυοθυδ πιοάΐ5 5ἰπιυ] Ἰαβηΐ!ο 

πρόσω ποτὲ δὲ ὀπίσω ἢ ἄνω ἡ κάτω, ἔςι δὲ ὅτε ᾧὶ ἠρεμεῖν ἐπὶ ἰοΏροΓΘ ε886 ποῦ Ροβϑῖι, 1ιὰς γιίουια ἀοοεγὶ ροϊοϑί, Ὁ 

τῷ αὐτὸ τόπυ αὶ μείζονας ἡ ἐλάττονας ὁρᾶοχ, τὸς αὐτιύς, ταῦτα 45 βοτί ποῖ ροΐδδὲ αἱ ἀπὰπι ἰάοπιαιια ἱπιπηεπδία τεπιροτίρυ» πιὰ 
ἴογαπι υἷπὶ μβαρεδῖ, δἱ συοά ἃ παίυγα αἰΐθηιπι εβὶ εἰ φυοὰ μ8" 

Ν , .- ,ὔ , » ν 2) Ε ὯΣ Ε 3 

πάντα ἢ τὼ τοιαῦτα φαινόμενα μόνον εἶναι ἡ ἐκ ἀληθῆ. ἀλλὰ ἴυγδα ἀρίυμη 6ϑὶ δ64υ8]6 Ἔχ βίαι; δὸ ᾿ϊα, υειηβάπιοάυπι ἰαυί! 

τώτων Κὶ τὴν ὁμαλότητα δείξει ὅταν περὶ τῶν ἀνελιττυσῶν σφαι- ΑἸεχαπάδνι, νεὶ μος βεουπάυπι παίυνδη νοὶ 11ὰἀ οοπῖτα παίυ- 

ρῶν ἐν τῆ Μετὰ τὰ Φυσικὰ λέγη. ἰά. ἢ, 1028. τϑῦὰ ταϊπίπια ἀϊσογθίαν, δὶ ραγὶ ἰϑτορογα βίαι. Ὑβεποίσὶ. (29 . 
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ἔξαι, . πάσης δέ; ἀλλὰ μὴν ἡ ἄνεσις ψΨ' ἀδυναμίαν, τῶτο δὲ χρόνῳ συναποκαθίςαϑχ,, ᾧ ἔτι “ὃ μὴ διεσπαδᾳ, “ὃν ὀρανόν" τῶτο 

παρὰ φύσιν, ὸ δὲ παρὰ Ἧυνς ἐχ οἷόν τε ἴσον εἶναι τῷ κ᾽ φύονν" δ ὑπάρχει β' αὐτῷ μάλιςα διότι δέδεικἢ συνεχὲς ὃν “ὃ ὅλον, 
ὁδὸς ὃ ἐπὶ φθορὰν ὲ παρὰ φύσιν. ὅτε ἐκ ἂν εἴη ἄνεσις" εἰ δὲ φυρβάνψε δὲ ἢ διὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν κ᾽ τὰ μέρη αὐτῶ κινή- 

μὴ ἄνεσις, δὲ ἐ ἐπίτασις." ταῦτα ἅ ὧν ὺ τὰ τὰ Ἑρμών κ᾿ ἂν σεων πρὸς τὰ μεγέθη, εἰ γδ ἰσοταχῶς ὁ μείζων κύκλος ἐκινεῖτο 

᾿Ασπάσιον εἰρημένα. ὃ δῆλον ὅ ὅτι ἡὶ ὅτοι ἐχ ὡς Ψ' τὴ τῆς διαιρές 5 τῷ ἐλάττονι, οἷον ὁ ἰσημερινὸς τῷ ἀεὶ φαινομένῳ, μὴ συναπο- 
σεως ἀνάγκην ληφθὲν “ὃ ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνιέναι ἡ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπιτεί- καβιςαμεένων αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ Χρόνῳ. διεσπᾶτο ἂν ἡ τῷ ὅλ 
γε, ἐνόησαν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀνάγκης, εἰ ἔςιν ἀνώμαλος ἡ κίνησις, συνέχεια. ἐπιςῆσαι δὲ αϑὴ᾿ δ, ὅτι πρὸς ἐκεῖνον “ἦν λέγοντα “τότε 

ἀνέσεως ᾧ ἐπιτάσεως ὅσης. ᾧ τῶτο ΚΑ δῆλον, ἀλλ᾽ ὅτι ὶὶ ὡς ἄπει- 5 θᾶττον εἶναι τῷ μείζονος κύκλνν “δ τάχος" ἀποδέδο τος δ᾽ 

ροι πάντως ἐσόμεναι ἥ τε ἄνεσις ἡ ἡ ἐπίτασις ὑπὸ τῦ ᾿Αριςοτέ. λέγων “τότε μὴ διεσπαοὶ, “ὃν ὀρανόν" ὁ δὲ Αλέξανδρος ἀκύσας 

λυς ἐλέγχον. ὅτι δὲ ὑἐχ ὅτως εἴληπῇ, δηλοῖ τὰ ἐφεξῆς τμή- 10 αὐτῷ λέγοντος περὶ ὃ αὐὺ κέντρον ἐοεδὲμένυϑ, δυναῆ, φησί, 
ματα τῆς διαιρέσεως, ἐν οἷς ; φησὶν ̓ ἀλλὼ μὴν ἐδὲ ἐπιτείνειν ἀὶ τῶτο ὡς ἐπὶ τῶν σφαιρῶν ἀκύενχ, καὶ ὃ εἴη ἂν διὰ τύτυ ἀναιρῶν τὴν 

ἥ. πάλιν ἀνιέναι δυνατόν." ὃ πάλιν λείπεῦ δὴ λέγειν ἐναλλὰξ δόξαν τῶν Φ' ἐκκοντρότητα τὴν κίνησιν τοῖς πλάνησιν ἀποδιδὸν- 

εἶναι τῇ κρήσει ἂ θῶττον ἡ “ὃ βραδύκεβεν: ἐν } τύτοις ὁ τὰ των ᾧ ὕτω τὰ φαϑυμενα σώζειν πειρωμένων (ἢ). ἰἀ. 18. 

ἄλλα τμήματα τῆς διαιρέσεως ἐλέγχει, τὰ μὴ ἄπειρον ἐπίτασιν ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τῶτο, ννὲ ὁ Πρόκλος, ἔδει φαίνεωκ, μεδιζαξο ε 

αὶ ἄνεσιν ὑποτιθέμενα, ἀλλ᾽ ἢ ἀεὶ ἐπίτασιν ἣ ἀεὶ ἄνεσιν ἢ ἐναλ- 15 τὰς ἀπλανεῖς δνομένυς, ὅ ὅσον ἢ πλέον ἐ ἐξὶν ἡ ἀπόςασις" ἐχ ὁρᾶῷ 19. 
λαξ. ἐκεῖνο δὲ ἄξιον ζητεῖν, διὰ τί προς ἔθεικεν ὁ ̓ Αριςοτέλης “ὃ δὲ τῶτο, εἰ μὴ ἐπὶ. μόνυ τῶ ἡλίαν. ἢ τῶτο εἰκότως, διότι πηγή 

“ἀνάγκη δέ, εἰ ἀνίησιν ἡ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον "" τῶτο ἢ ἐςι φωτός, ἢ διαφαίνεῦ ἐπ᾽ αὐτῷ ἡ δίνησις, ἡνίκα ἀντωπεῖν 
ἃ “ἀνάγκη ἡ τὺς προτέρυς ἐνεπόδισεν ἐξηγητὰς μὴ ὡς ἐκ διαι- πρὸς αὐὸν δυνάμεθα, περὶ ἀνατολάς φημι ᾧ δύσεις. εοά. 
ρέσεως τεθὲν ἀκώειν, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγκης ζητεῖν. ὁ δὲ Οοἶοὶ. 166. ᾿ 

᾿Αλέξανδρος ὃ ̓ Αφροδισιεὺς ἐπιςήσας, τύτῳ δεῖ, φησί, προσυ- Ὧ φησὶν ὁ ᾿Αριςοτέλης ὅτι “ὃ τῆς ἀποςάσεως αἴτιόν ἐςι τῶ 2906 
πακίειν τῷ εἰρημένῳ ὃ μὲ' τὴν ἄπειρον ἐπίτασιν... ἴσως δὲ κ τὺς ἀπλανεῖς ςίλβειν, τυτέξι μαρμαρυγαῖς τινας ἀποπέμπειν, ': 
ἀναγκαῖον. ἰὰ. ἔ, 105. τὸς δὲ πλάνητας μὴ ςἴλβειν διὰ “ὃ εἶναι ἐγγύς. τῶῦτο δὲ ψεῦ- 

2395 διαλαβὼν ὁ ̓ Αριςοτέλης περὶ τῆς ὀσίας τῶν ἀςέρων, νῦν ᾧ δὸς" ἡ οἱ πλαίνητες δ σίλβύσι, ἢ μάλιςα ὁ τῆς ᾿Αφροδίτης ᾧ τῷ 
1: περὶ τῆς κινήσεως αὐτῶν διαλέγεῦ. ἢ ὁ Κ' ̓Αμμωνιός φησιν Ἑρμῶ, ὅς γε δι᾽ αὐὺὴ τῶτο αὶ Στῦβων ἐκλήθη. 14. 18. 

ὅτι περὶ τῆς κινήσεως τῶν ἀπλανῶν ἄςρων διαλέγε" ᾿Αλέξαν- 25 ἢ τῶτο »χζ' ὲ ἐπήρατον εἶπεν" ὅτι δ ὃ ὃ Ἑρμῆς ἐν τὰν "δὰ 

ὄρος δὲ πολύς ἐςι βυλόμενος τὴν λέξιν περὶ πάντων τῶν τε ἀπλα- πλάνησι ξίλβει, δηλοῖ ἢ “ὃ ὄνομα τῶτο προσλείμανον αὐτῷ. τισὶ 

νῶν ὶ τῶν πλαπο μένον διαλέγεως. τῶτο δὲ ὑχ ὅτως ἔχει, ἀλλὰ δὲ ἢ ὁ τῆς ᾿Αφροδίτης ἄςηρ δοκεῖ τοῦτος. ἢ αὐχὴν εἰς τὰς 
περὶ μόνων τῶν ἀπλανῶν διαλέγεῷ. εοἀ. ΟοἰΞὶ. 166. ἰδιότητας μᾶλλον ταῦτα τῶν ἀςέρων ἀναφέρειν, ὥσπερ τὼ χρω- 

29. ὑποθέσεως ἠξίωσε ὼ ὃ ἀμφοτέρων ἠρεμαίντων, καίτοι ματα... ἀκῶσαι δὲ χρὴ καὶ τῷ ἀρίςυ τῶν ἀςρονόμων τῷ Πιτολε- 
2 ἀπε εμφαῖνον δοκῶν “ὃ σωζεοχ, τὴν φαινομένην αὐτῶν μετάβασιν 30 μαίν λέγοντος ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν 'Ὑποθέσεων ὡς εὐλο- 

ἀμφοτέρων ἠρεμεντων, διὰ “ὃ γεγονέναι τινάς, ὧν Ἡρακλείδης γώτερον “ὃ κινεῖν Κὶ τῶν ἄςρων ἕκαςον, ὅτι τῦτο ἐςὶ ὶ δύναμις ἢ 

τε ὃ Τιοντικὸς ἦν ᾧ ̓Αρίςαρχος, νομίζοντας σωζεθζ, τὰ φαινό- ἐνέργεια αὐτῶν, κ᾿ ὃν ἴδιον μέντοι τόπον καὶ περὶ “ὁ αὐτῷ μέσον 
μενα τὸ Κα ἐρανῶ ᾧ τῶν ἀςέρων ἠρεμέντων, τῆς δὲ γῆς περὶ τὸς ὁμαλῶς πάνυ ᾧ ἐγκυκλίως" ὑπάρχειν γ) αὐτῷ πρώτῳ δίκαιον, 
τῷ ἰσημερινὰ πόλως ἀπὸ δυσμῶν κινομένης ἑκάςξης ἡμέρας μίαν ὃ αὶ ταῖς περιεχώσαις αὐὸ συς ἀσεσι περιποιεῖ. πυρὶ. [. 112. 

ἔγγισα περιφροφήν. ὲ δὲ ἔγγιςα πρόσκεΐῷ διὰ τὴν τῷ ἡλίν τῆς 35 ἔχει λόγον ἐπὶ τῶν θείων “ὁ ἀξίωμα. ἀλλ᾽ εἰ αὶ ὃ ἐμῴαι- - 290. 
μιᾶς μοίρας ἐπιχίνησιν, ὡς εἴγε μὴ κινοῖτο ἡ γῆ, ὅπερ μετ᾽ νόμενον πρόσωπον διαφορά τις ὁσιώδης ἐςὶ τῇ σεληνιακῶ σώμα- 
ὀλίγον ὦ ἀποδείξει, νῦν δὲ ὡς ὑπόθεσιν ἔλαβεν, ἀδύνατον τῦ τος ἢ παραδειγματικῶς περιέχοντος “ὃ πολυειδὲς ᾧὶ διάφορον τῆς 

ἐρανῷ ἢ τῶν ἄςρων φαινομένων σώζεὼζ, τὰ φαινόμενα. δπιρί. γενέσεως, ὡς Ἰώμβλιχός φησιν, ἣ διὰ “ἃ μεσότης εἶναι τῶν ὀρα- 
6.109. νίων ἡ τῶν ὑπὸ σελήνην ὃ αὶ εὐφώτιςον ἔχει “ὃ δὲ σχιερώτερον 

᾿Αριξαάρχυ ᾧ τῶν περὶ αὐτόν ἐςιν ἡ δόξα αὕτη ἡ λέγυσα 40 κατ᾽ ὀσίαν, ὡς ἄλλοις ἀρέσκει, ἰχχυρὸν δοκεῖ πρὸς ἀπόδειξιν “ὃ 
τὰ ἄςρα ἡ “ὃν ἐρανὸν ἠρεμεῖν, κινεῖ, δὲ ἀπὸ ἀνατολῆς εἰς δύσιν εἰρημένον" πῶς γ5) τὸ ὅλυ σώματος κυλιομένυ τὴν αὐτὴν ἐκεῖνο 
αὶ ἀνάπαλιν τὴν γῆν. εοἀ. Ἀεβ. 1853. θέσιν ἐφύλαττε συνεχὲς ὃν πρὸς “ὃν ἥλιον; εἰ δέ, ὥς τινες λέγυ- 

τς δείξας ὅτι ὅτε ἄμφω ἠρεμεῖν ὅτε ἄμφω κνῆδα, λητ: σιν, ἔμφασίς τίς ἐξιν ὡς ἐν κατόπτρῳ ἥτοι τῆς γῆς ἣ τῆς θα- 
Δ γύς τε κύκλυς ἢ τὸς ἀςέρας, ὅτε “ὃ ἕτερον μόνον, δηλαδὴ τὸ ἘΞ ΞΞΞΕΈΣΞΞΕ. 

ἀςέρας σεὶ τύτων γδ προσεχιῶς ἔδειξεν), ἐπάγει εἰκότως ὅτι νὰ δ᾽ (ὦ ν. 39045. εἰ Βίπο ορείπιοπι γαιίομιαπι ἀδβαπηροῖε ΑἸαχαι- 
ἢ ΚΣ Το ν ἸΣ ἀλλοῖος τὰ δῦ, υὐ δος ἀθ ἱπδογοηῖυπ 516}}15 ἀϊοδῃῖυγ: γαραα δὨΐπὶ π θα 

πε“ τὸς ἐς κύκλως κεῖοχ, τὸ δὲ ἄςρα ἌΡΕΙ: ἌΡΟΡΙ: ξ 110: βοϊπάδσγε ἤδῆυδ δἰΐαπι ἀἰϊνίάογε ἀϊουπίυγ, χυοηΐδπι ποι ᾿μἢ86- 

πμερα τῦτο ὅν ἀναγκαίως συμβαίνει τῷ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχη τεοηῖ, δεὰ οοπίϊηυδε θη βυηῖ. διδεὸ δυΐεπι ἀθ γαρδηίθυδ δ[6]-- 
δ. τοῖς μεγέθεσι, “ὃ τὸς μείζονας ἢ ἐλιάεξονας κύκλως ἐν τῷ ἴσῳ 116 εἴ δατυπα δρβαεγὶ αβεαγίπιιι ΤΒοπιίδὶ. ἢ. 31 ὅ. 

.» 
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λάττης ἢ τῶν ὀρῶν, δύνα, φηὶν ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὺ κυλιομένης ἔςι Κα ὁ λόγος τῶν Πυθαγορείων" ὅτοι δ  αἰδιένεν δον 
αὐτῆς ἐμββία μένειν ἡ ἔμφασις τῷ ἡ ταῦτα ἀφ᾽ ὧν ἡ ἔμφασις Πυϑαγόραν ἔλεγον τῶ ἐναρμονίν ψόφυ τὸ γινομένυ ἐχ τῆς τὸν ἢ 

τὰ αὐτὰ ὶ μένειν. ἰὰ. 18. ἐρανίων σωμάτων κινήσεως (ἢ). ἰά. ε 118. 
“ἐπεὶ ὅν ̓μῇ φησί “ὃν αὶ ξ ὠρανὸν κινεῖοὶ, τὴν ἐν αὐτῷ ὃ κί- ὸ ΤΩΑΡΩΝ τῷ φερομένῳ, ὅπερ συνεχὲς καλεῖ, εἷον ὑξιι 

8. γησιν; ἥτοι τὴν ἐν τῷ αὐτῷ ΤΡ τὰ λέγων, ἐπειδὴ συνεχυίρησε 5 ἱξὸς ἐν τῇ νη ἢ ὁ ὅδωρ ἐν τῷ κεράμῳ ἢ “ὃ πλοῖον ἐν τῷ ᾧ ἑοσι" 

Ἀστέχενν ον αὐὲν τόπον, ἢ ἣ πρὸς ἐντιδιαφολὴν τῆς ἐν τε. κινή- ποταμῷ, ᾧ μὴ καϑ' αὐὸ πλῆττον, ἀδύνατον ψοφέν... ἃ δὲ 

σεως ἐπὶ τῷ μὴ ὄντος ἐν τόπῳ εἶπε “τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν," τὰ Πυθαγόρειοι ἐναρμόνιον ἦχον ἀπὸ τῆς τῶν ὠρανίων σωμάτων κι- 

δὲ ἄλλα ὠράνια σώματα, τυτέςι τὰ ἄςρα, μὴ προϊέναι δι’ νήσεως ἔλεγον ἀποτελεῖ, ᾧ ἐκ τῆς τῶν ἀποςημάτων αὐτῶν 
ἑαυτῶν εἰς “ὁ πρόσω, ὥσπερ τὰ πορευόμενα ᾧὶ μεταβάλλοντα “ὃν ἀναλογίας μετ᾽ ἐπιςήμης συνελογίζοντο, εἴπερ ὁ μόνον ἡλίι καὶ 
τόπον, “εὐλόγως ἂν ἑκάτερον εἴη σφαιροειδές "" ὕτω Ρ μάλιςα “ὁ το σελήνης ᾧ ̓Αφροδίτης ὁ Ἑρμῶ ἀλλὰ ᾧ τῶν ἄλλων ἀςέρω ἃ 

ἕ' ἐράνιον σῶμα κινηθήσεῦ τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν, τὴν ἢ ὁρωμένην, λόγοι τῶν ἀποςημάτων ὑπ᾽ αὐτῶν κατελήφθησαν. ἡ μώτα τὸ 

ὡς 

τὰ δὲ ἄςρα “ἐν αὐὸν ἀεὶ τόπον καθέξει. γράφεῖ δὲ ἢ “ὃ ὅ κι- 
νήσει “ὁ δὲ ἠρεμήσει" ὺ ἔξω αὕτη δαφέσέρα ἡ γραφή, εἴπερ 

ὁ αὶ ἐρανὸς περιφέρει τὰ ἄςρα, αὐτὰ δὲ ἐν τῷ αὐτῷ μένει 

μὴ ἀκύειν ἡμᾶς ἀποδοθεῖσα αἰτία, καὶ διὰ συντροφίαν ὶ συνῆθεων 
λέγυσα, θαυμάζω εἰ τοῖς Ἰμυϑαγορείοις ἐπιπρέπει “ὃν Πυθαγόραν 
ἱςορῶσιν ἀκῦσαί ποτε τῆς τοιαύτης ἁρμονίας, καίπερ ἡ ἐκέε 

τόπῳ... ἐρωτητέον δὲ “ὃ μεταξὺ τῶν ἄςρων τί ποτε ἂν εἴη; (6 σύντροφος ἦν, ὥσπερ ᾧ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. μήποτε ἦν 

κενὲν ᾿' η5 ὐκ ἔςι, τῦτο 7) δέδεικἢ μὴ ὄν“ εἰ ἦν σῶμα, ἢ ὃ 
ἀΐδιον τῶτο, ὅπερ ζητῶμεν, “ὃ ὀράνιον, ἢ γινόμενόν τι ᾧ φθειρό- 

μένον, οἷον ὁ ἀὴρ ἥ τι αἰϑθερῶδες ὑπέκκαυμα. ὸ πῶς δυνατὸν 

τῶν κατ᾽ ἐσίαν τοσῦτον διαφερόντων, τῶν τε ἀέρων φημὶ ἀϊδίων 

τὴν τῶν ἀνδρῶν φιλοσοφίαν λυτέον τὴν ἔνςασιν, λέγοντας ὅτι ὁ 
πάντα ἀλλήλοις ἐςὶ σύμμετρα, ἐδὲ παντί ἐςιν αἰϑ)ηὸν ἐδὲ παρ 
ἡμῖν. δηλῦσι δὲ οἱ κύνες ὀσφραινόμενοι τῶν ζῴων πόρρωθεν, ὧ 

οἱ ἄνθρωποι ἐκ ὀσφραίνονδ. πόσῳ δὴ μᾶλλον ἐπὶ τῶν τοσῶτον τῇ 
ὄντων ᾧ τῷ μεταξὺ συΐματος, εἴπερ εἴη γενηὲν ἢ φθαρτόν, ὃν Ὁ φύσει διεφηιότων ὅσον τὰ ἄφθαρτα τῶν φθαρτῶν κα ὴ τὰ ἐνα 
αὐὲν ενᾶι Ψ φύσιν τόπον; ... τοσῶτον δὲ προυγετέον τοῖς εἰρη- τῶν ἐπεγείων, ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ὁ τῶν θείων σωμάτων ἦχος τὸς 

μένοις, ὅτι ἡ (' ἀπλανὴς καλυμένη σφαῖρα, εἴπερ ὄντως ἀπλανὴς ἐπικήροις ἀκοαῖς ἀκ ἔςιν ἀκυςός. εἰ δέ τις ἡ τῦτο ὃ σῶμα ὁ 

εἴη, ἡ μὴ δέχεταί τις ἐπ᾽ αὐτῆς τὴν Ἱππάρχα τε ἢ πτολεμαίν ἐπίκηρον ἐξηρτημένος, “ὃ αὐτοειδὲς αὐτῷ ἡ ἐράνιον ὄχημα καὶ τὰς 
τήρησιν (Ὁ ὡς δι᾽ ἑκαὸν ἐτῶν μίαν μοῖραν ἡ αὐτῆς ἀνάπαλιν ἐν αὐτῷ αἰϑήσεις κεκαθαρμένας «χοίη ἢ δι᾽ εὐμοιρίαν ἣ δι᾽ εὐζωΐαν 
κινυ μένης, μίαν ἂν κινοῖτο κίνησιν, ἢ ταύτην ἁπλῆν, οἱ δὲ ἐν αὐτὴ 25 ἢ πρὸς τύτοις δὲ ἱερατικὴν τελεσιμργίαν, ὅτος ἂν ἴδοι τὰ τοῖς ἂν- 

ἀςέρες δύο, τ τε ἑαυτῶν ἐνηδιν ̓ὶ τὴν τῷ παντός, οἱ δὲ πλα- 

γύμενοι τρεῖς τήν τε οἰκείαν ἡ τὴν τῶν περιεχυσῶν αὐτὲς σφαι- 

ρῶν ὶὶ τὴν τὸ παντός. ἐπειδὴ δὲ ἡ ὁ ὁ ἡμέτερος χαθηγεμὼν ̓ Ὰμ- 

μώνιος ἐμ. παρόντος ἐν τῇ ̓Αὐμβανδρείς, τηρήσας διὰ τὸ φερε «δ 
"δ 

νη ζει δεν 
ἰὴ ᾿ αὐτῶ τοσῶτον ἐπιεινηθέντα ὅσον ἐχρῆν » ἑκα ὲν ἴῃ μια μοῖραν 

Ἷ; ἀπό ορς ἀντικήμενον, ἀληθέςερον ἴς ἴδῴν ἂν εἴη λέγειν ὅτι ἡ ἄναςρος 

τ κἋ ὅτ έν ," ̓ σφαῖρα ἡ πάσας περιέχυσῶ, ἧς ὄπω Ὑλοει; ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐν 

ἜΡΙΝ Ὁ τοῖς κῷ ̓Αβαϑτεον χρόνοις, μίαν ὸ ἁπλὴν τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῆς κι- 

(. ἰ Ξε δ εχονς ἜΣ Τὴ 

ἴον τὲ νὴς παρ᾽ ἡμῶν λργδμνηι δύο κινεῖ ἢ χρήσεις, τήν τε ἀπ᾿ ἀνατολῶν 

ἔν τὸ πανὲς ὅι ἦσαν ὼ τὺ ἀπὸ δύσεως οἰκείαν, οἱ δὲ ἐν αὐτῇ ἀςἐέρες 
Ι τ Ὁ ἀβεααν ον τὸ «ταύτας τε ἂς δύο ᾧ τὴν οἰκείαν δίνησιν. ὁμοίως δὲ ἡ αἱ ἐφε- 

ΒΕ ἫΝ αὐ ως ««4) ΄ εῆς σφαῖραι ᾧ οἱ ἐν αὐταῖς ἀςέρες, αἱ αὶ ἤ δύο τὰς αὐτάς, οἱ δὲ 

τρεῖς τὰς αὐτὰς κινῶν κινήσεις (ἢ). 1ἃ. (112 δ. 

(ἢ) ἰαπιειοὶ ροβιογίογεβ πιδί βαπμδιίοδε αἰδοῖ ρ] 86 ργοίδββϑοσεβ 
«ὦ τον ἐκι, μοβδαλδ, νοϊατὶ ΗΙρραγομβὰβ θα πο οἰΐαπὶ Ῥιο]απιδειβ, χυΐ 
κεν Κ. ,,.,2:, ἰπβαογεμίίυπι 516 ]ἀγαπὶ οοηϊυποίίομεβ αβδεουϊ!, 68 δῃίθυθγ- 

Ι εὐ δ τ ς 308. σαηῖαπι δηπογαπι συγτίςυϊο ἀπὺπὶ ρταάυπι σοπἤρεγε ργὸ- 
᾿διυπιίανογίηϊ. ὙΒαπΐδι. (. 31 ὁ. 

(5) ν. 290 8. ΑἸεχαμάβθν μος ἷῃ ἴοοο ἀε οὔϑδ ἰπ υῃΐγνει"- 
δάπι ἀεηυε βίηρυ]ο χυοαυο ογδε ογθά ας Ασἰδιοίεἰεπὶ ἀἰπδαγυΐδδθ. 

"δὲ ἰφπηείδὶ ἰΐα γε8 δὲ βδρογοὶ χφυεπιδαπιοάμπλ ΑἸοχαπάοσ ορὶπα- 

αδηου ᾿ ̓ ̓ἀσρολάβυ ὃν ἐν ᾿Αρκτῦρον, εὗρε 'πρὸς τὴν Ψ' Πτολεμαῖον ἐποχὴν ὃ τὴν σύςοιχον αἴϑγησιν τελειοῖ, ὃ ὧνι 

᾿ἄδπι οτρα αἀἰςαΐωαγ. 

λοις ἀόρατα ᾧ ἀκύοι τῶν τοῖς ἄλλοις μὴ ἀκυομένων, ὥσπερ ὁ 

Πυθαγόρας ἱφόρηϑ. θείων τε ὺ ἀΐλων σωμάτων, κἂν ἐ γέ 

γοιτό τις ψέφο;, ὅτε πληρτικὸς ὅτε ἀποκναίων Ὑνεῦ, ἀλλὰ τῶν 

τε μι  ργῶν ἤχων διεγείρει τὰς ΤΩΣ ὃ τὰς ἐνεργείας, ὺ 

ἃ ἔχει τινὰ ων ὺ 
ψόφον ὃν συνεδρεύοντα τῇ χνήσει τῶν Πλαῦ α σωμάτων, ἐνέν 
γεια δέ τίς ἐςι τῆς ἐκείνων κινήσεως ἀπαθής, τὸ ψόφυ. παρ᾽ ἡμὴ 

Ὑινομένυ διὰ τὴν ἡ Ἰχπὴν τῷ ἀέρος φύσα. εἰ ἦν ἐκεῖ ἀὴρ παῦητ 
κὸς ὑχ ἔςι, δῆλον ὅτι ἐδὲ ψόφος ἂν εἴη. ἀλλ᾽ ἔοικεν ὁ Πιυθαγέ- 

» »υμένη χρησιν τὰς ἄλλας πάσας ταύτῃ συμπεριάγει, ἡ ἡ δὲ ἀπλα- 35 ρας ὅτω λέγενχ, τῆς ἁρμονίας ἐκείνης ἀκύειν, ὡς εἰ ἢ τὸ ἐν τοῖς 

ἀριθμοῖς ἁρμονικὺς λόγυς ἐννοῶν ἢ “ὃ ἐν αὐτοῖς ἀκυςὸν ἀκίων 
ἔλεγε τῆς ἁρμονίας. Ν συνήργησε δὲ αὐτῷ πρὸς “ὃ ἀπὸ τὸ μὰ 

ὑφ ὸ μή ὴ χινεῖοχ, συναγαγεῖν, “ὃ τὸς Πυθαγορείνρ, ὡς φησ 

(ἢ ἐκ οἶδα τίνας" κα δ) βάφῶς τῶτο περὶ τῶν Πυθαγορείων δέ 

40 γει), δοκεῖν ἀναγκαῖον εἶναι τηλικύώτων σωμάτων φερομένων {τ 

νεοὶκ ψόφον. ἰά. ἢ 114. 

ταϊϊοης ἰδπιεῃ, ΄υδπὶ ἀδάυχ᾽ τ, ποῦ οοηγεηὶϊ υἱ ἀς 400" 
ΤΒοπΐδι. ᾧ. 32. 

(Ὁ) Ρ-. 290 ὁ 29. Βυΐο δυΐεπι αἰΐδπι γαϊίομοπι δἀαϊάϊι ΑἸεχεπ- 
ἄἀδγ. αἱϊ θηὶπὶ: δὶ εχ δι Ἰάγιιπὶ ποῖα βοῆυβ σοη βοογοίυγ, βοπὺπὶ 

οεἰδιογυπι οογρουυπι, {086 516}}15 πιίπογα δυηΐ, ῃυ]ο τοοίο 

Ρέγείρεγεπιυβ, δἰ χυϊάθηι πιδίογεβ δ0η] "Ὡἰ ΠΟΓ635 δεῖ ρεν ΟΟΙΤΏΠΙ" 
Ῥυηϊ. ὙΜεπιεῖ, (. 32. 

ἴυγ... 
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514. δλίλαβον 2) περὶ τύτων ; πρὸ αὐτῷ αὶ ἡ Εὔδοξος καὶ ὁ Κάλλιππος, ὀ ὡς αὐξανομένην φησὶ ἢ φθίνυσαν (ὴν σελήνην) τὰ Κα πλεῖςα2ϑι» 
3. μετ᾽ αὐὲν δὲ Πτολεμαῖος, ὺ δέδευκἢ αὐτῷ ἐν τῇ Μεγάλῃ Συν- μηνοειδῆ φαίνενχ, ἢ ἢ ἀμφίκυρτον, ἅπαξ δὲ διχότομον. ἀλλ᾽ εἰ 3 

τάξει" ὅσον ἀπέχει φέρε εἰπεῖν ἡ τῆς σελήνης σφαῖρα ἀπὸ τὸ κέν- διχότομον, τὴν πανσέληνον ἔλεγεν, ὡς διχόμηνον ΚΝ ἐκάλεσεν 

τροα τῆς γῆς χ' “ὃ μέγιςον ἢ ἐλάχικον διίςημα" ὑσαύτως δὲ ᾧ ἼΑρατος (ν. 808) διὰ ὁ διχῇ τέμνειν “ὃν μῆνα, ὁ τὰ ἄλλα συνε- 
ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐξέθετο δὲ αὐτῶν καὶ τὰς μοίρας κα ὶὶ τὰς μυριά- 5 φώνει τῷ πλεονάκις μηνοειδῆ φαίνει, ὡς. ὰ αὐξανομένη ᾧ φθί- 
δας τῶν φαδίων ἐν τῷ α΄ λόγῳ τῶν Περὶ τῶν ἄςρων ὑποθέσεων. νυσα, ἢ ἀμφίκυρτος ὁ ὁμοίως. ἐπειδὴ δὲ μετ᾽ ̓ ὀλίγον φ.2924 3) 
οοἀ. (οἰεὶ. 166. διχότομον τὸ παρ᾽ ἡμῖν λεγομένῳ ὀνομαΐζει, ὅταν λέγη “τὴν γὃ 

“ταῦτα ὄν" φησίν “ἐκ τῶν περὶ ἀφρολογίαν θεωρείολω 5" ὸ σελήνν ἑοβθια μεν διχότομον Κὶ ὅσαν, ὑπελθῶσαν δὲ τῶν ἀςέρων 
Ὁ ἐκεῖ περὶ τῆς τάξεως τῶν πλανωμένων καὶ ὺ περὶ μεγεθῶν ἢ ̓ς ὃν τῷ ἴΑρεος, ὺ ἀποκρυφθώτα ἔς κ᾿ ἃ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθόντα 
ςημάτων ἀποδέδεικἢ, ᾿Αναξιμάνδρυ πρώτυ “ἐν περὶ μεγεθῶν ᾧ 10 δὲ Ψ' τ φανερὸν λαμπρόν," εαἰἰὸ ἐξηδν αὶ "ἅπαξ διχότο- 
ἀποςημάτων λόγον εὑρηριότος, ὡς Εὔδημος ἱςορεῖ, τὴν τῆς θές μος" ἢ γ5 αὐξανομένη ᾧ φθίνυσα ἢ μηνοειδὴς ᾧ ὠμφίκυρτος 
σεως τάξιν εἰς τὸς Πυθανγορείως πρώτυς ἀναφέρων" τὰ δὲ μεγέθη ἐπὶ χρόνον γίνε. πλείονα. ἰὰ, {. 117.." 

ὶ τὰ ἀποφήματα ἡλίν ἡ σελήνης μέχρι νῦν ἔγνωζαι,. ἀπὲ τῶν ὃ ̓μώται ̓ Αλέξανδρος ὑπομνηματίζων κα ὁ λέγει ὃν τῷ Ἄρεος 532. 
ἐκλείψεων τὴ ἀφορμὴν τῆς καταλήψεως λαβόντα. καὶ εἰκὸς ἦν ἀλλὰ ὃν τῶ Ἕρμῶ. εοἀ. (οἰδὶ. 166.᾽ 

ταῦτα ᾧ “ἐν ̓ Αναξίμανδρον εὐρηρεέραι, ᾧ Ἑρμῆ δὲ ὺ ̓Αφροδίτης ι5 ὅτι τῶν ἄλλων κατωτέρω δεν ἡ ἡ σελήνη, δείκνυσιν ἐκ τῶν 
ἀπὸ τῆς τρὶς τύτυς παραβολῆς, ὧνπερ τὰ μεγέθη κα ὶὶ τὼ ἀποςή- ἱφορημένων αὐτῆς ὑποδρομιῶν, ὧν μίαν ἡ αὐὸς δυρανίκαι φησί, 

ματα ὑπὸ τῶν αἴ ̓Αριξοτέν πλέον ἠκριβωώθη, κα ὶὶ τελεώωτατά γε τὴ τὸ ἔΑρεος" διχότομον Ὃ ὅ σαν ὑπελθεῖν φησὶ ὃν τὸ ἼΑρεος, 
ὑπὸ τῶν περὶ Ἵππαρχον ἢ ̓Αρίξαρχον ᾧ Πτολεμαῖον... ὁ δὲ ἢ ἀποκρυφθῆναι Ι' αὐτὴν Ψ ὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθεῖν δὲ κτ' ὲ 
᾿Αλέξανδρος “ὃ ταχντέρας Κ εἶναι τὰς μείζονας σφαίρας  κ τὴν λαμπρόν, ὡς αὐξανομένην αὐτὴν εἶναι διχότομον. ἀλλὰ τῦτο ἢ 
αὐτῶν φύσιν, βραδύτερον δὲ τὰς ἀνωτέρω κινεῖοχ, ὡς ὑπὸ τῆς 20 αὐὸς ἐθεάσατο" ᾧ περὶ τις ἄλλυς δὲ ἀςέρας “ὃ αὐὴ συμβὰν 
ἀπλανῶς ἐμποδιζομένας, πιςϑἢ ᾧ ἐκ τῆς τῷ ἼΑρεος ᾧ ἐκ τὸ τὸς ἀνωτέρω ἐτήρησαν Αἰγύπτιοί τε ἡ Βαβυλώνιοι, ὡς πολλὰς 
ἙἝρμϑῶ, ὡς φησί, σφαίρας, ἀνωτέρας ὅσας, ὡς λέγει, τῆς ᾿Αφρο- αὐτῶν περὶ ἑκάςε τῶν ἀέρων τηρήσεις παραδεδόνχ,. τὰ ὺ 
δισιακῆς, ᾧ διὰ τῦτο ἡ μείζονας, ἰσοταχῶς ἀλλήλαις τε ὺ τῇ τὴν δευτέραν ἀπορίαν ἐπάγει, διὼ τα ποτὲ αἰτίαν ἐν τὴ 
τῆς ᾿Αφροδίτης ἀποκαθίςαοκ" ὀκέτι γὃ ὁμοίως ἐμποδιζόμεναι ἀπλανεῖ τοσῦτόν ἐςιν ἀφέρων πλῆθος ὧι ὥςε τῶν ἀναριθμήτων ναι 

ὑπὸ τῆς ἐχάτης περιφορᾶς, ἀρὰς διὰ ὦ  ἀπέφημα, ἰσοταχῶς 25 δοκεῖν, ἐν ἑκάςῃ, δὲ τῶν ὑπ’ αὐτὴν σφαιρῶν ὁ φαίνεϊ πλέον ἑνὸς 
κινῶν ταῖς μάζοσν αὐτῶν... ἀλλὰ ὃ Καὶ τὴν τῦ Ἑρμῷ σφαῖ- ὑπάρχον ἄ ἄςρυ: ὸ τότε πρὸς “ὃ παράβολον τῆς ζητήσεως ἀπιδών, 
ραν ὑπὲρ τὴν ̓ Αφροδίτης εἰπεῖν ἢ γραφυιόν ἐςι πταῖσμα; ἀντὶ ᾧ φοβερὰν αὐτὴν εἶναι διὰ “ὃ μέγεθος τῶν ἀποριῶν λογισάμε- 
ἡ ὃ ὃν Ἑρμῆν ἔχον, ἢ κ΄ τὴν τῶν παλαιῶν εἴρηἢ δόξαν, καθ᾽ ἢ ἦγ νος, παραμυθεῖῷ λέγων, περὶ Κὶ δὴ τύτων ζητεῖν ἡ καλῶς ἔχειν, 
ᾧ ὁ Πλάτων ἐν Πολιτείᾳ (Χ Ρ. 616) σφαιροπριεῖ, λέγων ἕκτον ὶ καὶ τὴν ἐπὶ πλέον σύνεσιν ἀποδέχεοχ, ἢ μᾶλλον ἀπαιτεῖν. τῶτο δ 
ἄνωθεν ὃν τῆς ᾿Αφροδίτης ᾧ δεύτερον ὄντα λευκότητι μ᾽ ὃν τῷ 30 μᾶλλον ἐλλείπειν “ἐν λόγον οἴεῦ ὁ ᾿Αλέξανδρος, διότι “ὃ ἐπιφερό- 
Διός, ἕβδομον δὰ “ὃν ἥλιον ᾧ ὀγδόην τὴν σελήνην, ὥςε ὑπὴρ τὴν μενον τύτῳ μᾶλλον κατάλληλον εἶναι δοκεῖ. μή ποτε δὲ ὑκ ἐκ- 
᾿Αφροδίτην τετάχθαι ὃν Ἑρμῆν. ὅτι δὲ ὁ Ἑρμῆς ὑ ὑπὸ τὴν ̓ ΑΦρο- λείπτικῶς εἴρη) ὁ λόγος (ὐδὲ 75 εἴωθεν ᾿Αριςοτέλης, κἂν βραχυ- 
δίτην κατείληπῦ, δηλῶσι ἢ αἱ τηρήσεις, ἐν αἷς ὁ τὸ Ἕρμῶ ἀσὴρ λόγος ἦ, ἐλλειπτικῶς ἑρμηνεύειν, ἀλλὰ τὸς μάλιςα συνετύς 
ὑποδραμὼν τὴν τῆς ᾿Αφροδίτης ἱςσόρη. δέδεικἢ δὲ τῦτο ἢ ἀπὸ φησι δὲν τὰ τοιαῦτα ζητεῖν ὶ καὶ τὸς τυχόντας, ᾧὶ μὴ ἀποδειλιᾶν, 
'τῷ λόγω τῆς τῶν ἀπογείων ἢ περιγείων αὐτῶν ἀποςαάσεως" “ὃ γ5 35 κἂν μυιρὰς ἔχωσιν ἀφορμὰς περὶ αὐτῶν. ϑίπιρ!. (. 117 δ. 
μέγιςον ἀπόξημα τῆς ᾿Αφροδίτης “ὃ αὐτό πως δέδεικἢ τῷ τῷ τῷ δὲ πλειόνων δεῖ γυμνασιῶν πρὸς “ὃ ὑγιαίνειν, οἷον δρόμιν 292 
ἡλίυ ἀποςήματι, ὡς πλησίον εἶναι τῶ ἡλίν τὴν ̓ Αφροδίτην, ἡ ὃ ᾧς πάλης ἢ τῆς ἐν τῷ παλαίειν γυμναςυκτῆς διατριβῆς" τοιαύτη ἴω 

μέγισον δὲ τῷ Ἕρμῶ ἡ ἐγγύς πως τῷ ἐλαχίφῳ. τῆς ̓ Αφροδίτης, Ρ ἡ κόνισις διὰ “ὃ ἐν κόνει γυμνάζειν, τὰ παλαισρικά. τῶτο δὲ 
ὦ ὃ τῆς σελήνης μέγιςον ἐγγὺς τῷ ἐλαχίςῳ τὸ Ἕρμῶ" ταῦτα ὡς τῷ πλαναμεῳ ἀνάλογον παρείληπἢ" τῷ δὲ ἐσχάτως διακει- 
2 δείκνυῦ ἐν τῇ Πτολεμαίν συντάξει, ματα φερεμένι τὸ λόγυ 40 μένῳ ΤΩΣ ἐπασαῦν ποδὶ ἃ εἰλικρινὲς τῆς ὑγιείας ἀγαθὸν ὑπάρ- 
τῆς τῶν ἀςέρων ἐκκεντρότητος εἰς ὃν λόγον τῆς ἐκκεντρότητος τῆς χει. ἰά. ἢ. 118. 

γῆς. ἀλλὰ τῦτο μέν, ὡς εἴρη, ἢ γραφικὸν πταῖσμα ὑπάρχον ἢ κτ' , ὅπερ ἐςὶ χαλεπώτατον, οἷον μυρίως ἀςραγάλυς Χίυς βαλεῖν2θ2α 
παλαιοτέραν σφαιροποιίαν εἰρημένον, ὁ πολλῇ δεῖ λόγυ. ἢ ἄλ- ἀςραγαλίζοντα ἢ Κίυς (γράφεῦ γδ ὕτως, ὡς μεγάλων ἀςρα- τὰ 
λην δὲ αἰτίαν ὁ ̓ Αλέξανδρος λέγει τῷ τὰ πλησιαίτερον τῆς π΄- ὁ ὁ 
-. ᾽ ,, λ 2 

ἐξ β ραδύτερον ἀποκαθίςαϑχ, ὁ μέζονας ϑναῖ τὰς Ἀπυτέοα εχἰϑιἰπηδίυγαυ οἰυ5 ἀαπιοηβίγαί οι 8 βρθοὶθβ 6586 4.86 ἀἸ 8] Επηπλα 
σφαίρας (5). περὶ. ( 116. γοοϊϊαἴυγ, Βος δβί, χιδηάο ἱρηοίυπι ραν ἱψποῖωπι ἀεπιοηῃδῖγα- 

(Ὁ ν. 291} 15. πυροῦ νεῖὸ ἀδοϊαγαίυπι ἔα ἧρδα ρίοροβα ἰυγ; ἀυδὶῖδ εδὲ ἀθιηομβίγαιο οἰγουϊαγίβ. ΤΒαπεῖδὶ. ἔ. 82 ὁ. οἵ. 
6386, 4υοῃίδπι πιοῖυ Αἰ ρῈγ 86 86 Ῥγοριῖβ βοῇ τηουβηίυγ; ἔ. 88 ὅ ἐχίγ. 

Ἀτγ 
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γάλων ἐν ἀμφοτέραις γινομένων. ταῖς νήσοις) ὁ μόνον δύσκολόν ὡς φησι ΠξΣωσιγένης, πρόβλημα τῶτο ποιησα μένω τοῖς περὶ ταῦτα 
ἐςιν ἀλλὰ ἡ ὠδύνατον. ἰά. ἰδ. ἐσπυδακόσι, τίνων ὑποτεθεισῶν ὁμαλῶν ᾧ τεταγμένων καίς 

5): ἡ ἢ πρᾶξις ἐν δυσὶν ὅταν ᾧ ὃ ἕνεκα ἦ ἦ ὸ ὃ τύτυ ἕνεκα" εἰ σέων διασωθὴ τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανωμένων φαινόμενα. 

ΟΣ 'πᾶν ὃ ἘΡΕΡῊΝ δι᾿ αἼαιν. ἔφεσιν πράττει ὃ ὃ πράττει, ἄλλο ἂν διωρὶ. ἢ 119. 
εἴη “ἃ ἀγαθὸν ἢ ἄλλο “ὃ πρᾶττον. συνάγε ἄν ἐν δευτέρῳ “χή- 5 ἄλλο τῶτο ἐπιχείρημα, ἣ δεύτερον κα ἢ τρίτον, τν αἰτίαν ἀπὸ 53: 

ματι ὅτι “ὃ ἄριςα ἔχον καὶ δε! ἢ πράξεως, εἴπερ “ὃ Αἰ ἄριςα ἔχον ὃ τῶν ἀνελιττυσῶν καλυμένων σφαιρῶν ἀποδιδὸν τῷ τὰς β' πλανο- ἢ 
ὃ ἵνεκά ἐςιν, ὃ δὲ πρᾶττον ὑκ ἔςι “ὦ ὃ ἕνεκα. εἰπὼν δὲ διὰ μένας ἕν ἄςρον ἔχειν ἑκάςην, τὴν δὲ ἀπλανῆ τοσαῦτα. λέγει ὗν 
μέσυ τὰ περὶ τῷ ἀρίςω, συνάπτει τῷ περὶ τῷ ἀνθρώπω προειρης ὅτι ἡ σφαῖρα ἡ ὃ ἣν ἄςρον ἔχυσα “ὃ πλανῶεχ λεγόμενον ἐν πολ- 
μένῳ ὃ ἡ δὴ ἢ τῶν ἄλλων ζῳων ἐλάττυς. ἰά. 1}. λαῖς σφαίραις ταῖς ἀνελιττύσαις καλυμέναις, ἢ ὡς ὁ Θεσφρατος 

222) ἀλλ᾽ ὄν τὰ πολλὰ ταῦτα πρὸ ὁδῷ ἐςὶ πρὸς ὃ ἄριφον τῷ 10 αὐτὰς καλέ, ταῖς ἀνάςροις, ἐνδεδεμένη φέρε τελευταία, ὅσα 
"πάντα τὰ ἄλλα πρὸς ἐκεῖνο νεύειν ἢ δι᾿ ἐκεῖνο αἱρετὰ εἶ εἶναι. δύ- τῆς ὅλης αὐτῶν συντάξεως, οἷον τῶν “ὃν Κρόνον ἥ “ὃν Δία ἢ τῶν 
ναῦ δὲ “ὁ “ἡ ἢ ἕν τί ἐφι" αὶ ἐπὶ τῶν ὀντῶν εἰ εἰ ρῆοχ, πρὸς “ὃ ἄλλων τινὰ κινυσῶν" ὺ ἑκάςη (ὦ  τύτιων τῶν σφαιρῶν, τὴ τε 
“μικρά τις ἢ μία ἴσως ̓ Ἰ βΕοθιν μανο, ὴ λέγον ὅ ὅτι ἣ γδ ἕν τί ἄςρον ἐχύσῃ καὶ ταῖς ταύτην περιεχύσαις, ἴδιός ἐςι χτ' φύσιν “πα 
ἐςιν ἀγαθὸν τῷ φυτῶ, ὅ τύχα ἄν, ὥσπερ ἢ ὁ ἄνθρωπος ἑκάςυ κίνησις, ἡ δὲ ποικιλία καὶ ὃ ἀνωμαλία τῷ ἀςέρος προποδίζ εἰν τε ὺ 
τῶν πολλῶν ἑαυτῦ ἀγαθῶν" ἢ εἰ ἢ πολλὰ ἐναϊβῃυκεὶ τὰ ἀγαθὰ 45 ὑποποδίζειν δοκῶῦντος, ἢ πρεςιβέναι κα αὶ ἀφαιρεῖν τοῖς ἀριθμοῖς ἢ 

αὐτῶ, οἷον “ὃ τρέφενχ, ὸ αὔξεῶχ, “ὃ γεννᾶν, πάντα ταῦτα πρὸ φηρίζειν, ἔξωθεν πρόσκει. ὑπὸ γδ τῶν ἀνελιττυσῶν ἕω κρυ- 
ὁδῷ ἐςὶ πρὸς “ὃ ἦν αὐτῷ ἡ τελικώτατον ὠγαθόν, ὠπεςενωμένον ὃν μένης Κὶ ᾿ ἱκίςης ϑυτῦν, ὡς εἴρη, χῷ τὴν ἑαυτῆς ἰδίαν κίνησα, 

πρὸς “ὃ ἀνθρώπινον... ᾧ εἴη ἂν ὃ ὶ ἔχειν ἐπὶ τῆς ὑπερυσίυ χέ- κούσης δὲ τὴν ὁ ἄφρον ἔχυσαν ἄλλης ἄλλως κτ' τὴν ῥαυτῆς 
γῶν ἀγαθότητος ἢ τῦ ἀπ ὸ δὲ μετέχειν ἐπὶ τῷ νῦ τὸ προσεχῶς οἰκείαν κίνησιν. ἐπειδὴ ὄν ἑκάςη σφαῖρα σῶμα τυγχάνει ὄν, τὴ 
ἐνωμένυ τῷ ἀγαθῷ ὺ μετέχοντός αὐτὸ" ὃ αὶ ἢ) κτ' τὴν ἑαυτῶ Ὁ δὲ ἐξωτάτω καθ᾽ ἑκάςην σύνταξιν σὺν τῇ ἀπλανεῖ κινα μένη πρὸς 
τι προβεβλημένον ὑ ὁσίαν ἔχειν λέγε, ἃ δὲ ἀπ᾽ ἄλλυ λαμβάνον τὴ ἰδίᾳ κινήσει πρέσκειἢ δὰ ὃ τὸς ἄλλας τὰς ὑφ᾽ ἑαυτῆς περιεχο- 

μετέχειν. ἰὰ. 18. μώας κινεῖν κοινῶς τὴν ὐτνν κίνησιν πάσας ἥ! » αὐτὴ μῶν 

292) γῆν εἰκὸς αὐὸν λέγειν πᾶν “ὃ ὑπὸ τὴν σελήνην, ὡς φνὸ ὃ ἐργῶδες ἂν ἦν αὐτῇ κινεῖν ὴ σφαίρας σωματικὰς τοσαύτας ὃ 

ἔλὴ ̓Αλέξανδρος. βέλτιον δέ ἐςι τὴ τ μμῃ ἀκύειν γῆν, ἵνα μὴ περὶ Ἦν ὰ ἣν ἃ ἄφρον. ἔχυσαν μηκέτι ἐν ἔχυσαν ἀλλὰ πολλά, ὥσπερ ὺ 

ἡλίων ἡ σελήνης εὑρεθῇ δεν ὅτι ἐκ ἐφιοδῇ πρὸς ἃ ἔσχατον 25 τὴν ἀπλανῆ. “ὁ δὲ ἐργῶδες ἔδειξεν ὁ ὁ ̓Αριςοτέλης διὰ τῷ εἰπὲ 

ὑτὲ ἡ δοκεῖ λέγειν ἡ ἡ λέξι). ἀλλὰ περὶ ἀέρος ᾧ τῶν ὁμοίων “πανὸὺς δὲ πε βαειαενν σώματος πρὸς πεπερασμένον ἡ δύναμίς 
ζοιχείων. οἶδε δὲ ἢ ταύτην τὴν ἐξήγησιν ὁ ̓Αλέξανδρος. εοὰ. ἐςιν.".. εἴρη ἢ ὅτι πρῶτος Εὔδοξος ὁ Κνίδιος ἐπέβαλε ταῖς 
Οοἰδὶ. 166. "Ἢ τῶν ἀνελιττυσῶν σῶν καλυμένων , σφαιρῶν ὑποθέσεσι, Καλλιππὸος 

2925 ὅτω Κα ὅν τὴν λύσιν ὁ ̓ Αριςοτέλης τῆς ἀξόιε ἀποδέδωκεν, ὁ Κυζικηνὸς Τολεμάρχῳ ̓συχυλάσας τῷ Εὐδόξι γνωρίμῳ, 

ἈΑ. κα νδὺς τῇ ἀπορίᾳ ᾧ συγχωρήσας τὲς πλάνητας πολλὰς κινεῖονς κι- 30 ᾧ μετ᾽ ἐκεῖνον εἰς ᾿Αθήνας ἐλθών, τῷ ̓ Αριςοτέλει συγκατεβίω, 
νήσεις τῷ εἴδει, διὰ τὸς φαινομένυς αὐτῶν κὶ μόνον προποδισμὲς τὰ ὑπὸ τῷ Ἑυδόξυ εὑρεθώτα σὺν τῷ ̓ Αριςοτέλει διορθώμενός τε 

ἀλλὰ ᾧ ὑποποδισμες ᾧ φηριγμὲς ἢ φάσεις διαφόρως ᾧ προηγή- ἢ προσαναπληρῶν" τῷ 78 ̓ Αριςοτέλει νομίζοντι δεῖν τὰ ὀράνια 
σεις ᾧ ἀκολυϑήσεις ᾧὶ πολυειδεῖς ἀνωμαλίας. διὰ 5 ὃ ταῦτα πάντα περὶ “ἃ μέσον τῷ πανὺς κινεῖς ἤρεσεν ἡ τῶν ἀνελιττυσῶν 

σωζενχ, πλείονας καθ᾽ ἕκαςον κινήσεις παραλαμβαΐυσιν, οἱ ' ἐκ- ὑπόθεσις, ὡς ὁμοκέντρυς τῷ παντὶ τὰς ἀνελιττύσας ὑποτιθεμένη 
κέντρως ἢ ἐπικύκλες, οἱ δὲ ὁμοκέντρως τὰς ἀνελιττώσας καλυμέ- 35 ἢ ἀκ ἐκκέντρυς, ὥσπερ οἱ ὕξερον. ἙΕὐδύξῳ τοίνυν ᾧ τοῖς πρὸ. 

νας ὑποτιθέμενοι. ὁ δέ γε ἀληθὴς λόγος ὅτε ςηριγμες αὐτῶν ἢ αὐτῶ τρεῖς ὁ ἥλιος ἐδόκει κινεϊος, κινήσεις, τῇ τε τῶν ἀπλανῶν 
ὑποποδισμαίς, ὅτε προολέσεις ἢ ἥ ' ἀφαιρέσεις τῶν ἐν ταῖς χνήσεσιν σφαίρῳ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς συμπεριωγέμενος, ἢ αὐὲς 

ἀριθμῶν παραδεχόμενος, κἂν ὕὅτω φαίνων κινύμενοι, ἀδὲ τὰς τὴν ἐναντίαν διὰ τῶν δώδεκα ζωδίων φερόμενος, ἃ ν᾿ ἔρτῶν ἐπὶ τῷ 

ὑποθέσεις ὡς ὅτως ἐχύσας προσίεῦ, ἀ ᾿ ἁπλᾶς καὶ ᾿ ἐγκυκλίς καὶ ὺ διὰ μέσων τῶν ζωδίων εἰς τὰ ὶ πλάγια παρθετρεπόμενος " ὡγδὺ 5 
ὁμαλεῖς ἡ τετωγμένας τὰς ὠρανίας κινήσεις ἀπὸ τῆς ὁσίας αὐτῶν 40 τῦτο κατείληπτο ἐκ τῷ μὴ κ᾿ ὃν αὐὸν ἀεὶ τόπον ἐν ταῖς τροπαῖς 

τεχμαιρόμενος ἀποδείκνυσι. μὴ δυνάμενοι δὲ δι᾽ ἀκριβείας ἑλεῖν ταῖς θεριναῖς ἢ χειμεριναῖς ἀνατέλλειν. διὰ τῦτο ὧν ἐν τρισὶν 
πῶς αὐτῶν διακειμένων φαντασία μόνον ἐξὶ ᾧ ἐκ ἀλήθεια τὰ αὐνδν ἔλεγον φέρεονᾳ, σφαίραις, ὡς Θεόφραςος ἀνάςρυς ἐκάλει ὡς 
συμβαίνοντα, ἠγάπησαν εὑρεῖν τίνων ὑποτεθέντων Ὁ βαλὼν ὸ μηδὲν ἐχύσας ἄςρον ὃ ἀνταναφερίίσας ἢ πρὸς τὰς χκατωτέριο, 
τεταγμένων κα ἢ ἐγκυκλίων κινήσεων δυνήσε ὅωδηνέ τὰ περὶ τὰς ἐνελιττείσας δὲ πρὸς τὰς βνοτέραι μος δ ὑσῶν περὶ αὐὸν 

κινήσεις τῶν πλανᾶοχ, λεγομώων φαινόμενα. ὃ πρῶτος τῶν 45 κινήσεων ἀδύνατον ἦν τὰς ἐναντίας ὑπὸ τῷ αὐτῶ κινεϊοχ, εἴγε μὰ 

Ἑλλήνων Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, ὡς Εὔδημός τε ἐν τῷ πὐντῖριὲ τῆς καθ᾽ ἑαυὸν μήτε ὁ ἥλιος μήτε ἡ σελήνη μῆτε ἄλλο τι τῶν ἀφέ- 

᾿Αςρολογικῆς Ἰςορίας ἀπεμνημόνευσε ἢ Σξωσιγένης παρὰ Ἐὐδήμν ρων κινεῖ), πάντα δὲ ἐνδεδεμένα φέρε τῷ κυκλικῷ σώματι. εἰ 

τῶτο λαβων, ἀψαὺχ λέγεῦ τῶν τοιύτων ὑποθέσεων, Πλάτωνος, Κ' δὴ τήν τε κ᾿ μῆκος περίοδον ὶ τὴν εἰς πλάτος παραχώρησν ἐν 

, 
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ἑνὶ ὺ τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐποιεῖτο, αὐτάρκως ἂν ἦσακ δύο σφαῖραι, περίοδον, τὴν δὲ δευτέραν διὰ τὴν ὑπὸὲ τὰ ζωδια φαινομένην 
μία Κὶ ἡ τῶν ἀπλανῶν ἐπὶ δυσμὰς περιᾶσα, ἑτέρα δὲ πρὸς ἴω αὐτῆς ὑπόλειψιν, τρίτην δὲ διὰ “ἃ μὲὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς τῷ ζωδιακῖ 
περὶ ἄξονα φρεφομένη, ἡρρὰ κτωΝ ἃ τῇ προτέρᾳ, πρὸς ὀρθὰς δὲ σημείοις βορειοτάτην τε ἢ νοτιωτάτην φαίνει, Ὑϑομέηῃ, ἀλλὰ 

ὄντα τῷ λοξῷ κύκλῳ, καθ᾽ ὃ τὴν πορείαν ̓ διξιν ἂν ποιεῖς ὁ μεταπίπτειν τὰ τοιαῦτα σημεῖα Ὁ τῶν ζωδίων ἀεὶ ἐπὶ τὰ προηγύ- 
ἥλιος. ἐπεὶ δὲ ἐχ ὕτως ἔχει, ἀλλὰ ὃν Κα κιίκλον ἐν ἄλλῳ χρόνῳ 5 μενα, διὲ δὴ ᾧ τ σφαῖραν ταύτην ἐπὶ ταὐτὰ τὴ τῶν ἀπλανῶν 
περίεισι τὴν δὲ κτ' πλάτος παραχώρησιν ἐν ἄλλῳ τῳ ποιεῖ, κιεέδκ, τῷ δὲ τὴν μετάπτωσιν παντάπασιν ὀλίγην Ὑίνεῦς, καθ᾽ 
ἀνάγκη ᾧ τρίτην προσλαβεῖν σφαῖραν, ὅπως ἑκάςη κίνησις ἑκά- ὑπᾶσιν μῆνα τῶν εἰρημένων ἐμέο. βρέδεαν αὐτῆς τὴν ἐπὶ δυσ- 
ςφὴν τῶν φαινομένων περὶ αὐὸν ἀποδιδῷ. ταύτῃ τοίνυν τριῶν μὰς κίνησιν ὑπεξήσατο. τοσαῦτα ἃ δὴ ἡ περὶ σελήνης. περὶ δὲ 
ὁσὼν τῶν σφαιρῶν ᾧ πασῶν ὁμοκέντρων ἀλλήλαις τε ἢ τῷ τῶν πώντε πλανήτων τὴν ,δέξαν ἐανιλέμενος αὐτῷ αὐτῷ ὃ ὁ ὁ ̓ Αριφοτέλης 
παντὶ τὴν ἢ τὰς δύο περιέχυσαν περὶ τὸς τ κόσμων πόλες ὑπε- 10 διὰ τεσσάρων σφαιρῶν τύτως κινεϊο)αί φησιν, ὧν ἥ τε πρώτη ὺ ἡ. 
τίθετο ςρέφενχ, ἐπὶ ταὐτὰ τῇ τῶν ἀπλανῶν ὶ ἰσοχρονίως ταύτη δευτέρα αἱ αὐταὶ ἡ τὴν αὐτὴν ἔχυσαι θέσιν ταῖς ἐπί τε τῷ 
ἀποκαϑιςα μένην, τὴν δὲ ταύτης ' ἐλάττω μείζω δὲ τῆς λοιπῆς ἡ σελήνης πρώταις δύο" ἥ τε ἢ ἁπάσας περιέχυσα καθ᾽ ἕκαςον " 
ἐπιςρέφενν, περὶ ἄξονα, καθάπερ εἴρη, πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ διὰ αὐτῶν ἐςὶ σφαῖρα περὶ ὃν ἄξογα τὸ κόσμε φρεφομένη ἐπὶ δυσ- 
μέσων τῶν ζωδίων ἐκαῦθι ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾽ ἀνατολαῖς, τὴν δὲ μὰς ἀπ ̓ ἀνατολῶν ἰσοχρονίως τῇ τῶν ἐπλανῶν, καὶ αὶ ἡ δευτέρα τὰς 
ἐλαχίςην ᾧ αὐτὴν καὶ Ξ  ἐπιρέφεῶς, ἐπὶ ταὐτὰ τῇ δευτέρᾳ, περὶ (5 πόλυς ἐν τῇ πρώτη ἔχυσα περὶ ἄξονα ἢ πόλως τῷ διὰ μέσων 
ἄξονα μέτοι ἕτερον, ὃ ἃς νοῦῖτο ἂν ὀρθὸς πρός τινος κύκλν ἐπίπεδον τῶν ζωδίων ἔμπαλιν τὴν φροφὴν ποιεῖ ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾽ ἀνατα-, 
μεγίφυ ᾧ λοξῦ, ὃν ὁ ἥλιος τῷ ἑαυτῶ κέντρῳ γράφειν δοκεῖ φερό- λας, ἐν ᾧ χρόνῳ ἕκαςος αὐτῶν δοκεῖ ὃν ζωδιακὸν κύκλον διεξιέ- 
μένος ὑπὸ τῆς ἐλαχίςης σφαίρας, ἐν ἣ ᾧ ἐνδέδεῦ. τὴν δ᾽ ἦν ναι. διὸ ἐπὶ Κ' τὸ τε Ἑρμῶ ἀςέρος αὶ τὸ Ἑωσφόριν ἐνιαυτῷ φησὶ 
ὑπόληψιν τῆς σφαίρας ταύτης βραδυτέραν πολλὰ τίθεῦ ἢ τὺ τὴν τὴς δευτέρας σφαίρας συντελεῖοχ,, ἐπὶ δὲ τὸ ἴΑρεος ἔτεσι 
τῆς περιεχύσης αὐτήν, μέσης δὲ ὅσης τῷ μεγέθει ἢ τὴ θέσει, ὡς Ὁ δυσίν, ἐπὶ δὲ τῷ Διὸς δώδεκα ἔτεσι, τριάκοντα δὲ ἐπὶ τῷ Κρόνε, 

ἐμὲ δῆλον ἐκ τῷ περὶ Ταχῶν αὐτῷ γεγραμμών συγγράμματος. ὃν Ἥλιον ἀφέρα ὁ οἱ παλαιοὶ προσηγόρευον. αἱ δὲ λοιπαὶ δύο ὧς 
ἡ αὶ ὅν μεγίςη τῶν σφαιρῶν ἴωλ νεύνα τοῖς ἀπλανέσιν ἄμφω πως ἔχυσιν" ἡ Κα τρίτη καθ᾽ ἕκαςον τὺς πόλως ἔχυσα ἐπὶ τὰ διὰ 
τς λοιπὰς ἐπιςρέφει. διὰ “ὃ τῆς Κα φέρειν ἐν ἑαυτῇ ὄντας τὶς πός μέσων τῶν ζωδῶων τῷ τε ἐν τὴ καθ᾽ ἵκασον δευτέρᾳ σφαίρᾳ νου- 
λυς, κινεῖν δὲ τὶς τῆς τρίτης τῆς φερύσης “ὃν ἥλιον, ὁμοίως δὲ μέν ἐπὶ μεσημβρίαν τε ἀπὸ ἄρκτων καὶ ἢ ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ τὰς 
ἔχυσαν ἐν ἑαυτῇ τὺς πόλως, μεθ᾽ ἑαυτῆς, ἐφ᾽ ἃ ὲ περιώγεϑ, συνε- 25 ἄρκτυς ἐπιςρέφεϊ, ἐν ᾧ ᾧ ἕκαςος χρόνῳ ἀποφάσεως ἐπὶ τὴν ἐφε- 

πιςρέφειν ἢ ταύτην ᾧ ἅμα ταύτῃ τν ἥλιον, ὅτω τε φαίνειν, ξῆς φάσιν παραγίνεδ, τὰς πρὸς ἥλιον ἁπαίσας χέσεις διεξιών, ὃν 
αὐὸν ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς φερόμενον συμβαίνει. ὶ εἰ μέ ἢ διεξόδου χρόνον οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων καλῶσιν" ἔςι δὲ ὅτος 
γε ἀκίνητοι ἢ, ἤσαν καθ᾽ ἑαυτὰς αἱ δύο σφαῖραι, ἥ τε μέση ἡ ἡ ἄλλῳ ἄλλος, διὸ καὶ ὺ ἐκ ἰσοχρόνιος ἄν ἅπασιν ἃ τῆς τρίτης σφαίρας 

ἐλαχίφη, ἰσοχρόνιος κόσμυ σροφῇ Ὑίνοιτο ἂν ἡ τῷ ἡλίν περιας- ςροφή, ἀλλὰ καθάπερ Εὔδοξος ᾧ ᾧετο, τῷ ᾿Αφροδίτης, ἀςέρι ἐν 
γωγή" νῦν δὲ ἐπεὶ πρὸς τὠναντίον αὖ) μεϊαςρέφονῃ, ὑπεβειγῦ 30 μησὶν ἐννεακαίδεκα, τῷ δὲ τὸ Ἔρμα ἐν ἡμέραις δέκα ἑκατόν, 

εἰρημένυ χρόνυ ἡ ἀπ᾽ ἐρλτολῆ! ἐπὶ τὴν ἑξῆς ἐνατολὴν᾽ τῦ ὃ ἡλίν τῷ δὲ τ ἴΑρεος ἐν μησὶν ὀκτυὴ ἡ ἡμέραις εἴκοσιν, τῷ δὲ τῦ Διὸς 

ἀπονόςησις. ὺ ταῦτα (ἃ ἅ δ περὶ “ὃν ἥλιον, περὶ δὲ τὸ σελήνην τὲ ἢ τῷ τὸ Κρένυ ἑκατέρῳ ἔγγιςα ἐν μησὶ τρισκαίδεκα. ἡ αὶ ὄν 
ἢ κ' ταὐτὰ τὰ δὲ αὶ Ψ' ταὐτὰ διετάξατο" τρεῖς ΚΑ σφαίρας τρίτη σφαῖρα ὅτω ὸ ἐν τοσύτῳ χρόνῳ κε, ἡ δὲ τετάρτη 
ὺ τεύτιν εἶναι τὰς φερέσας, διότι ἢ τρεῖς αὐτῆς ἐφαίνοντο εἶναι σφαῖρα, ἥτις ᾧ “ὃ ἄςρον φέρει, "παρὰ λοξῦ τινὸς κύκλυν φρέφεἢ 
κινήσεις" τύτων δὲ μίαν Καὶ τὴν ὁμοίως κου μένην τῇ τῶν ἀπλα- 85 πέως ἰδίυς καθ᾽ ἕκαςον, ἐν ἴσῳ μέντοι χρόνῳ τὴν φροφὴν τὴ 
νῶν, ἑτέραν δὲ ἐναντίως (ὦ ταύτη περὶ ἄξινα δὲ φρεφομέρν. πρὸς τρίτη ποιεῖ," ἐναντίως ἐκείνη κυ μάνι ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς. 
ὀρθὰς ὄντα τῷ ἐπιπέδῳ τῷ διαμέτρυ τῶν ζωδίων, καθάπερ α ὼ ἐφ΄ ὁ δὲ λοξὸς ὅτος κύκλος ἐγκέκλιται πρὸς “ὃν μέγιςον τῶν ἐν τῇ 

ἊΣ Ὁ ἡλίυ" τρίτην δὲ ὑκέτι, καθάπερ ἐφ᾽ ἡλίων, ὅτι »φ' Ἃ τὴν θέσιν τρίτη σφαίρᾳ παραλλήλων, ὑπ’ αὐτὸ λόγεῦ ἐκ ἴσον δὲ ταὐὸν 
ὁμοίως κῃ δὲ τ᾽ κίνησιν ὄχ ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἐναντίως Κ τῇ δευ- ἐφ᾽ ἁπάντων. φανερὸν ὅν ὅτι ἡ Κα ὁμοίως τῇ τῶν ἀπλανῶν ςρε-᾿ 

τέρᾳ, τὴ δὲ πρώτη φερομένην ἐπὶ ταὐτά, βραδεῖαν Κ' κίνησιν κι- 40 φομένη πάσας τὰς λοιπὰς ἅτε ἐν ἀλλήλαις τὸς πόλως ἐχύσας 

γυμένην, περὶ ἄξονα δὲ ςρεφομένην ὀρθὸν πρὸς “ὃ ἐπίπεδον τῷ ἐπαΜΦα ἐπὶ ταὐτά, ὥςε ὺ τὴν ἃ ἄςρον φέρυσαν καὶ ὁ αὐδ' 

κύκλν, ὡς ἐπινοηθείη ἂν ὑπὸ τὸ κέντρυ τῆς σελήνης γραφόμενος ἄςρον, ἃ διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν ἀνατέλλειν τε ὶ δύνειν ὑπαρ- 
ἐγκεκλιμέγος πρὸς “ὃν διὰ μέσων τῶν ζωδίων τοσῦτον ὅσον ἡ ἕξει ἑκάςῳ αὐτῶν. ἡ δὲ δευτέρα σφαῖρα τὴν ὑπὸ τὰ δώδεκα 
πλείςη κ᾿ πλάτος τῇ σελήνη παραχώρησις γίνεδ. φανερὸν δὲ ζωδια πάροδον αὐτῷ -παρέεϑ" φρέφεϊ ἢ περὶ τὺς διὰ μέσων 

ὅτι οἱ τῆς τρίτης σφαίρας πόλοι ἀπὸ τῶν τῆς δευτέρας διεςτες 46 τῶν ζωδίων πόλως, αὶ συνεπιςρέφει ταῖς τε λοιπὰς δύο σφαίρας 
ἄν εἶεν περιφερείας ἐπὶ τῷ δι᾽ ἀμφοῖν νουμών μεγίςξυ κύκλυ, ᾧ “ὃν ἀςέρα ἐπὶ τὰ ἑπόμενα τῶν ζωδίων, ἐν ᾧ χρόνῳ ἕκαςος δο- 
ῥίνη ἐςὶν ἡ ἡμίσεια “ὃ πλάτος, ὃ κινεῖ ἡ σελήνη. τὴν ὦ ἦν καῖ ὃν ζωδιακὸν διανύειν κύκλον. ἡ δὲ τρίτη σφαῖρα τὺς πόλως 

πρώτην ὑπέθετο σφαῖραν διὰ τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῶν αὐτῆς ἐπὶ δυσμὰς ἔχυσα ἐπὶ τῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀπὸ μεσημ- 
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βρίας τε πρὸς ἄρτον φρεφομένη ἢ ἀπ’ ἄρκτυ πρὸς μεσημβρίαν, 
συνεπιςρέψει τὴν τετάρτην καὶ ᾧ ἐν αὐτῇ ἐν ἀριρεν ἔχυσαν, ὺ δὴ 

τῆς πλάτος χρήσεως ἕξει τὴν αἰτίαν. αὶ μὴν αὕτη μόνη" ὅσον 

Ὁ ἐπὶ ταύτη, ἢ πρὸς τις πόλως τὸς διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἧκεν 

ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ ᾽ 

περιςρέφες,: ὧν δὲν ἄνευ τῆς προϑέσεως τῶν ὑπὸ ᾿Αριςοτέλες 
λεγομένων σφαιρῶν ὑπάρξαι δυνατόν. ποιωμεθα δέ, φησί, ἣν 
λόγον τὸ σαφῶς ἕνεκα ἐπὶ τῶν Φερυσῶν ἂν τῷ Διὸς σφαιρῶε. 
εἰ τοίνυν ἐν τῇ τελευταίᾳ τῶν τῷ Κρόνυ τεττάρων, ἐν δὰ ὸ «ὐὴς 

ἂν ὁ ἀςήρ, ἢ πλησίον τῶν τὸ κόσμυ πόλων ἐγίνετο. γυνὶ δὲ ἡ 5 ἐνδέδεῦ, τὸς πόλως τῆς πρωτης τῶν τῷ Διὸς ἐναρμόσαιμεν, τίνα 

τετάρτη σφαῖρα περὶ τὺς τὸ ἀὠςέρος λοξ κύκλν ςρεφομένη πό- τρόπον ἢ ὅτοι͵ μένειν δύναιντο ἂν ἐπὶ τ ἄξονος τῆς τῶν ἀπλανῶν 

λως ἐπὶ τἀναντία τῇ τρίτη ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς, ᾧὶ ἐν ἴσῳ σφαίρας, ὅτε γε ἡ φέρυσα αὐτὸς περὶ ἄλλον ἄξονα ςρέφεῦ πλέ- 
χρόνῳ τὴν ςροφὴν αὐτῶν ποιωμένη, τό τε ἐπὶ πλέον ὑπερβάλλειν γιον; ἀλλὰ μὴν δεῖ γε μένεν αὐτὼς ἐπὶ τῦ εἰρημένυ ἄξονος ἐπὶ 

ἂν διὰ μέσων τῶν ζωδίων παραιτήσεϊ, ᾧ τὴν λεγομένην ὑπὸ τῆς ἐξωτάτω φορᾶς, εἴπερ μέλλοι τὴν ταξιν τῆς τῶν ἀπλανῶν 

Εὐδόξυ ἱπποπέδην περὶ “ὃν αὐὸν τῶτον κύκλον τῷ ἀςέρι γράφειν (0 σφαίρας δέχεςνκς ἡ ςρεφομένη σφαῖρα περὶ αὐτύς. ἔτι τον 
παρέξεδ, ὥςε ὁπόσον “ὃ τῆς γραμμῆς ταύτης πλάτος, τοσῦτον ἐπειδὴ τῶν ψέδυσον ἂν τῷ Κρόνω σφαιρῶν αἱ τρεῖς ὑπ᾽ ὄλθω 

ὁ ἀςὴρ εἰς πλάτος δόξει παραχωρεῖν" ὅπερ ἐγμάλῦσι τῷ τε ἡ τῆς πρώτης να ρ μῦ, ἔχνεαι μότοι ὺ «Ὁ εἰκεϊόν τι 
Εὐδόξῳ. αὔτη Κὶ ἡ Εὔδοξον σφαιροποίία, εἴκοσι 1 τὰς Νὰ: τάχος, εἴη ἂν περὶ τὴν τετάρτην ἐχ ὡπλῆ τις μ κίνησις, ἀλλὲ 
σας ἐπὶ τῶν ἑπτὰ παραλαμβάνωσα, ἐξ Κα ἐπὶ ἡλίν ᾧ σελήνης, πασῶν τῶν ὑπεράνω μετέχυσα. δειχθήσε 55 ὅτι τῶν κα ἐντι- 
εἴκοσι δὲ ἐπὶ τῶν πέντε. περὶ δὲ Καλλίππι τάδε γέγραφεν ᾿Αρι- 15 φερομένων ἀφαιρέῖταί, τι τῷ διὰ τὴν συνεπιςρέφυσαν αὐτὰς τά- 

ςοτέλης ἐν τῷ Δ τῆς Μετὰ τὰ Φυσικά (ς. 8 ρ. 1078 ὁ 82) χυς ὑπάρχοντος αὐταῖς, τῶν δὲ συνεπιςρεφομένων προκίϑετεί τ 

“Κάλλιππος δὲ τὴν ' θέσιν τῶν ἐφόρν τὴν αὐτὴν δτιτὰ τῇ Φθ ΜΘ εἰς αὐτὰς ἐκ τῆς ὑπεράνω σφαίρας κινήσει διὰ τῇ 

Εὐδόξῳ, τυτέςι τῶν ἀκιτημένων τὴν τάξιν, ὃ δὲ πλῆθος τῇ ̓  ἴδιον αὐτῶν κίνησιν. ὥςε ὑπῇ ἐνδεθείη τῇ σφαίρᾳ τῇ φερίτη 

τῷ Διὸς ἡ τῷ τῷ Κρόνυ “ὃ αὐὸ ἐκείνῳ ἀπεδίδυ, τῷ δὲ ἡλίῳ ᾧ τῇ τὴν τῷ Κρόνα σφαῖραν ἡ πρώτη τῶν τῦ Διός, ἡ τάχος οἰκεῖν 
σελήνη δύο ᾧετο προοϑετέας εἶναι σφαίρας, τὰ φαινόμενα εἰ μέλο- 20 ἔχοι, ὡς ἐν κόσμε περιφροφῇ ἐπὶ ταὐὸν πάλιν ἀναπολέιχ, αἱ 
λοι τις ἀποδιύσειν, τοῖς δὲ λοιποῖς τῶν πλανητῶν ἑκαίξῳ ἀνὰ τῶν ὑπεράνω σφαιρῶν κινήσεις ἐκ ἑάσυσι τυτὶ “ὃ τάχος αὐτὴ 

μίαν; ὡς εἶναι κτ' Κάλλιππον τὰς πάσας πεντάκις πέντε ἢ δὶξ παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔςαι τις πρόϑεσις» φέρον δὲ ἐπὶ δυσμαὶ κα τὰ εἣ 
τέσσαρας, τυτέςι τρδεδίε ὺ τρεῖς σφαίρας. ὅτε δὲ Καλλίππν φερομένης ὺ αὐτῆς ἐκείνης ἐπὶ ταὐτά. ὁ δὲ αὐὸὺς λόγος καὶ ἐὲ 
φέρεῦ σύγγραμμα τὴν αἰτίαν τῶν προςεθεισῶν τύτων σφαι- τῶν ξῆς" ἥ τε δ κίνησις μᾶλλον καὶ ὴ ΜΛΩν συντεθήσεϊ, ὺτὺ 

ρῶν λέγον, ὅτε ̓ Αβούτένῃ αὐτὴν ἀράν Εὔδημος δὲ συν- 25 οἰκείαν θέσιν παραλλάξυσιν αὐτῶν οἱ πόλοι. δεῖ δέ, καθάπερ 

τήμως ἱφόρησε: τίνων φαινομένων ἕνεκα ταύτας προδετίας εἶ εἶναι Ἰφειν, ὑδέτεριν τύτων συμβαίνειν. ὅπως ἦν τῦτο μὴ γένη 
τὰς σφαίρας ᾧετο" λέγειν 78 αὐτόν φησιν ὡς εἴπερ οἱ μεταξὺ μηδὲ ἐπαντιΐη τι τύτυ γε ἕνεκα Κλιμμαλές, ἐπενόησε τὰς ἀνε 

᾿ Ἡροπῶν τε ὦ ἰσημεριῶν χρόνοι τοσῦτον διαφέρωσιν ὅ ὅσον Εὐκτή- λιττύσας αὶ) εἰς ταὐὺν ἀποκαθιςώσας τὴ θέσει τὴν πριώτιρ σφας 
μονι ἃ Μέτωνι ἐδόκει, ἤχ ἱκανὸς εἶναι τὲς τρεῖς σφαίρας ἑκα- ἢ ἀεὶ τὸ ὑποκάτω τευ ων ἄςρυ. ὅτω δ δὴ ἡ ἣν 
τέρῳ πρὸς ἃ σωζειν τὰ φαινόμενα, διὰ τὴν ἐπιφαινομένην δηλό- 30 εἶπεν, ἄμφω μηνύων ὧν ἕνεκα παρείσγαγεν. αὐτά, διὰ 
γοτι ταῖς κινήσεσιν αὐτῶν ἐνωμαλίαν. τὴν δὲ ἵει ἣν ἐν ἑκάξῳ φάναι “ἀνελιττύσας᾽" τὴν τῆς κινήσεως ἀποκαταίςασιν εἰς ὃ ΤᾺ 

τῶν τριῶν πλανητῶν ἼΑρεος ᾧ ̓Αφροδίτης καὶ ὺ Ἑρμῶ ἐκ άμῃ ὺ οἰκεῖον, διὰ δὲ τὸ εἰπεῖν “εἰς ταὐὸν ἀποκαθιςωώσας τῇ θέσε 
φοράν, τίνος ἕνεκεν βόες, συντόμως ᾧ σαφῶς ὁ Εὔδημος τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τῷ ὑποκάτω τεταγμένυ ἄςρυ" τὴν τῶι 
ἱςόρησεν. ὁ δὲ ̓ Αριςοτέλης μῖ' “ὁ ἱςορῆσαι ἢ τὴν Καλλίππυ ἘΣ πόλων ἐν τῷ προσήκοντι μονήν" ΧΦ τύτυς γδ ἡ ̓ τῶν φερομέιν 

περὶ τῶν ἀνελιττυσῶν ἐπήγαγεν (15. ρ. 1078 ὁ 38) “ἀναγκαῖον 385 σφαιρῶν θέσις νοεῖ, εἴπερ μόναι μένει. τὴν δὲ πρώτην ἔφι 

δέ, εἰ μέλλυσιν συντεθεῖσαι πᾶσαι τὰ φαθθμενς ἀποδώσειν, καθ᾽ σφαῖραν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀποκαθίς κεν, τὸ ὑποκάτω τεταγμόν ἄρ, 
ἕκαςον τῶν πλάνον ἑτέρας σφαίρας μιᾷ Ὁ ἐλάττονας δ εἶναι τὸς ἐπειδὴ ταύτης τήν τε οἰκείαν θέσιν καὶ ὼ τὰ οἰκεῖον τάχος διὰ τῷ 

ἀνελιττώσας ᾧ εἰς ταὐὲν ἀποκαθιςυΐσας τῇ θέσει τὴν πρώτην ἀνείλησιν λαβύσης τὼ τῶν ἑξῆς σφαιρῶν ἅπαντα διασωζεῖ. 

δύσιν ἀεὶ τῷ ὑποκάτω τεταγμέυ ἄςρυ" ὅτω γδ μόνως ἐνδέ- ὅτι δὲ ταῦτα συμβαίνει, ἔδειξεν ὁ Ἰξωσιγένης προεκθέμενίς τι 

χῷ τὴν τῶν πλανητῶν φορὰν ἅπαντα ποιεῖο,.᾽ ταῦτα τοίνυν 40 χρήσιμα πρὸς “ὃν λόγον, ὧν ἡ σύντομος ἐκθεσίς ἐςι τοιαύτη. δύ 

τ τΑριφοτνλνς, συντόμως ὅ ὅτως ἢ ρει: εἰρηκότος, ὃ ̓ Σωσεγες 

νης ἐνκωμιάσας τὴν ἀγχίνοιαν αὐτῶ, ἐπεχείρησεν εὑρεῖν τὴν 

χρείαν τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ βροξιθειεέναν ἐψαιβον, ἢ λέγει ὅτι δυοῖν 

ἕνεκα ταύτας ἀνελιττύσας καλεῖ καί Φην ἀγεγκαων εἶναι προσ- 

ἀϑαιρον ἀμδενηραν ἡ ὑλῶν; οἷον τῶν δεζη΄, ἢ περιεχομένων ἔξωθεν 
ὑπ᾽ ἄλλης, εἴτε μενύσης εἴτε ἀηγομθης ἐκείνας, ἐκείνων δ 

ἐναντίως κουμέων ἀλλήλαις ᾧ δι᾿ ἴσυ χρόνο, τυτέςιν ἰσοταχῶς, 

πάντα τὰ ἐν τῇ περιεχομένη σημεῖα κ' ταὐὸν ἀεὶ ἔςαι πρὸς τὺ 
γενέο, ταῖς ὑποθέσεσιν, ἵνα τε θέσις ἡ ἡ οἰκεία ἦ τῇ τε καθ᾽ ἕκα- 45 περιέχωσαν ὡς ἂν εἰ ὴ μώυσα ἐτύγχανε. τῆς δ δε καυμόνᾳ 
σον ἀπλανεῖ ᾧ ταῖς ὑπ᾽ αὐτῇ, ὶὶ ὅπως τάχος δὲ οἰκεῶν ὑκαίφοις 
ὑπάρχῃ" ἔδει Ἂὰ τήν γε ὁμοίαν τῇ τῶν ἀπλανῶν ἢ ἄλλη τυὶ 
σφαίρᾳ περί τε “ὃν αὐὸν ἄξονα ἐκείνη φέρε, ἡ πρό ἴσῳ αὐτὴν 

ες ἀπὸ τῦ α΄ ἐπὶ ὃ β΄, εἰ Κα ἡ ἐλάσσων καὶ ζη συνεπεφρέφετο μὲς 
νον μὴ ἀντεφέρετο, ὠφϑη ἃ ἂν ὡς ἃ δ' ποτὲ ὑπὸ τῷ β΄, τω ὶ 

ὲ ζ' συμφερόμενον τῷ αἱ αὶ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ. ἐπεὶ δὲ ὶ συμ’ 
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φέρε ἀντιφέρεῦ τὴ αὶ ζη, ὅσον συμφερομένη προς θησο ἐνδεδεμένη Μμόρως ὁ ἐτύγχανεν ἡ ἐλάσσων σφαῖρα ἣν τῇ ἢ μείζονι. 
ἐντιφερομένη, τοσῦτον Ὡς ἢ γίνεῦ ὅ ὁτὲ ὺ δ΄ ὑπὸ τὸ β΄, “ὃ διὰ γ5 τῦτο ἡ ἡ τῷ ἡλίν αὐτῷ ἀπ᾽ ἐνατολῆς ἐπ᾽ ἀνατολὴν ἀ ἀποκα- 

ζ' ὑπὸ ὃ α΄, καθάπερ ἐξ ἀρχῆς ἐφαίνετο, ὥςε ἐλοβὶς ὁ Ὃ προςε- τάςασις βραδυτέρα ἐςὶ τῆς τῷ κόσμα περιφροφῆς., διότι ἐπὶ 

θέ. μενύσης ΚΑ ἦν τῆς αβ' δῆλον “ὃ δειχθέν, ὺ ὅπως ἀμφοτέ- τἀναντία κινεῖ ἢ τῷ παντὶ βραδύτερεν" ὡς εἶπερ ἴσον ἐκινεῖτο τῇ 

ρων ὑπαρχόντων, ὴ ἐν ἐνὸς συμπεριφερομένην ἡ ὴ ἀντιφερομέην 5 ἀπλανεῖ ἐντιπεριωγέ μενος, ἀεὶ «τ᾿ ὃν αὐὸν χρόνον ἀποκαθιςάμε- 
τὴ τὴ ἐκὺς τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ σημείοις τὴν αὐτὴν ἔχειν θέσιν, ὺ ὅτε νος, ἤμελλεν ἀεὶ τῷ αὐτῷ σημείῳ συνανατέλλειν. τύτων ὧν 

μόνον συμφερομένην ὅτε μόνον ἀντιφερομένην. εἰ δὲ δὴ ἢ κι’ προληφθέντων ὁ ἸΣωσιγένης ἐλθὼν ἐπὶ τὰ ὑπὸ τῷ ᾿Αριςοτέλωυς 
νοῖτο ἧ αβ΄, εἴτε ἐναντίως εἴτε ἐπὶ ταὐδ τῇ ὀυρα σφαίρᾳ, τῇ εἰρημένα περὶ τῷ δεῖν καθ᾽ ἕκαςον τῶν πλανωμένων ἑτέρας ἀνε- 
δε΄, τὰ αὐτὰ συμβήσῷ περὶ τὰ δηῤμα τῆς τρίτης τῆς ζη συμ- λιττύσας εἶναι σφαίρας μιᾷ ἐλάττυς, εἰ μέχλαι τὰ φαινόμενα 
φερομένης τῇ δε' ἡ ἀντιφερομένης ὁ ἡμοίωςν εἰ Ρ τῆς αβ' σφαίρας 10 ἀποδοθήσενχ, ἐκτίθεῦ Τν θεωρίαν τῆς κ᾿ ὃν ᾿Αριςοτέλην σφὰν 
ἀπὸ τῦ α΄ ὡς ἐπὶ ὃ β' ςραφείσης ἢ συνεπισπυίσης τὴν δε, υς ὸ βαποίίας λέγων. ἥν τοίνυν τῶν “ὃν Κρήνον φερυσῶν σφαιρῶν ἡ 
δ΄ ἐπὶ “ὃ ε΄ ἐλθεῖν, αὶ μέση σφαῖρα, αὐτὴ Ἷ δε' ἐπὶ τἀναντία ἢ ἐπὶ πρώτη κ' τὴν τῶν ἀπλανῶν φερομένη, ἡ δὲ δευτέρα Ψ' τὴν διὰ 

ταὐτὰ φέατὺ τῇ αβ΄ ᾧτινιῶν τάχει πρὸς τὴν «β ΄ πρός τε τὴ μέσων τῶν ζῳδίων νπιλευνεμένη,: τρίτη δὴ ἡὶ τὶ τὺ πρὸς ὀρθὰς τῷ 
ζη΄ ἰσοχρονίως, ἢ διὰ “ὃ συνεπιςρέφειν τὴν τρίτην “ὁ ζ΄ σημεῖον διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλῳ, ἥτις παρέφερεν αὐὲν ὸν γψ' ὰ ηλά. 

ποιεῖ παραλλάττειν “ὁ α΄. ἀλλ᾽ ἡ τρίτη σφαῖρα ἀντικινυμένη 15 τος ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἄρκτυς, πρὸς ὀρθὼς δὲ ἦν ὁ κύκλος 
πάλιν ὑπὸ “ὃ α΄ ποιήσει ὃ ζ΄, ἡ ἀεὶ τύτυ Ὑρομένω πάντα τὰ ἐπὶ ὅτος τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, διότι ἐπ᾽ αὐτῶ τὸς πόλος εἶχεν, 
τῆς ζη σφαίρας σημεῖα ὑπὸ τὰ αὐτὰ ἕςαι σημεῖα τῆς αβ' σφαί- οἱ δὲ διὰ τῶν πόλων τέμνοντες ἢ πρὸς ὀρθὰς τέμνωσιν. καὶ δὲ τε- 

ρας. νῦν ὦ ἦν ὡς περὶ “ν αὐὸὲν ἄ ἄξονα ἔσνμνσιη τῶν σφαιρῶν τάρτη ἡ ον ἀςέρα ἔχυσα χτ' λοξῶ κύκλυ τινὸς αὐὲν ἐκίνει τὸ ὃ 
δέδεικ ἢ “ὃ προτεθέν" ὁ αὐὸς δὲ λόγος κἂν μὴ περὶ ὃν αὐὸν πλάτος τῆς ἐκτροπῆς ὁρίζοντος ἐπὶ τὴν ἄρκτον, ἵνα μὴ πλησίον 

ἄξονα κινῶν" ὁ ἢ) διὰ τὴν "τ τῶν αὐτῶν παραλλήλων κίνησιν 20 γένη τῶν τὸ κόσμιυ πόλων. δεῖ τοίνυν νοῆσαι πέμπτην σφοϊβὰν 

ἡ τῶν σημείων ὑπὸ τὰ αὐτὰ σημεῖα συμβαίνει θέσις, ἀλλὰ διὰ ἄλλην πρὸ τῶν φερνσῶν τῶν διὰ τεττάρων, περὶ πόλυς τὸς αὐτὲς 
τὴν τῆς περιεχο μένης συμπεριαγυνγὴν πρὸς τὴν περιέχυσαν ἢ ἀν- τῇ τετάρτῃ κινυ μένην, ἐναντίως δὲ αὐτῇ ὶὶ ἐν ἴν χρόνῳ φρεφομέ- 
τιπεριαγωγήν, ὅσον προσέθηκεν, ἐφαιρύθαν, εἴτε ἐπὶ λοξῦ κύκλν νην" αὕτη γ5 ἀφαιρήσει τὴν τῆς τετάρτης κίνησιν διὰ ὃ περὶ τὺς 
εἴτε ὀρθῦ τῆς τε περιαγωγῆς γινομένης κα ὃ τῆς ἀντιπεριωγωγῆς. αὐτὲς αὐτῇ ἢ φέρεκχ, πόλως, ἐ ἐναντίως μένω αὶ ἡ ἰσοχρονίως (ϑτο 
παλιν δύο ὅΦΗΡΟν ὁμοκέντρων ἐπὶ τὼ αὐτὰ κινυμένων, ἑκατέρας 25 δέδεικῷ), κα ὼ μειώσει κ᾿ φώνονη ὸὺ τάχος. μὲ δὲ τὴν πέμ- 
ἐν τάχει τινί, αὶ τῆς ἐχάσσυοξ [ μένον συμφερομένης τῇ μείζονι πτὴν ἢ ἄλλην νοητέον ἕκτην, τῇ [ἃ ἡρτῃ τὸς πόλυς τὸς αὐτὶς 
ἀλλὰ αὶ ἰδίαν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν μενὴς κίνησιν, εἰ ἃ ᾿τάχη, ἡ ἡ ἔχυσαν, ἀνελίσσυσαν δὲ αὐτὴν ὶ ἰσυχρίτως ὺ ἐναντίως Ἐυϑμέ: 
συγκειμένη κίνησις διπλάσιον δείξει “ὃ τάχος" εἰ δὲ διπλάσιον “ὃ »», ἵνα σωθῇ τὰ ὶ φαινόμενα, καὶ ὶὶ τὰ σημεῖα τὰ ἐπὶ τῆς τρίτης. ἀεὶ 
τῆς ἑτέρας τάχος, τριπλάσιον ἥξει ὃ τῆς συγκειμένης, ἢ ἑξῆς ΓῚ τὴν αὐτὴν ἐπὶ τῆς πέμπτης φαίνηἢ καθετόν. μζ' δὲ ταύτην 

ὡσαύτως" εἰ γδ ἡ μείζων κινεῖ τὴν ἐλάσσονα τεταρτημόριον, ᾧ 80 ἑβδόμην προϑγετέον τὴν ἀνελίττυσαν τὴν δευτέραν, ἐρυεθμθλα 
αὐτὴ δὲ ἰσοταχὴς ὅσα τεταρτημόριον κινεῖ, δὶς ἔξαι κεκινημένη περὶ τὰς πόλυς τῷ διὰ μέσων, περὶ ὃς ὃ ἐκείνη ἐκινεῖτο, ἐναντίως 

τεταρτημόριον, ὥςε ἡ ἐξ ἀμφοῖν διπλασία τῆς ἑτέρας κινήσεως. -“μώτοι ὃ ἰσοχρονίως, τῇ ἀιντέρᾳ ςρεφομένην, ἀφευθται. τὴν κί- 
ταῦτα δὲ λέγομεν, φησίν, εἰ περὶ τὺς αὐτὺς εἶεν πόλυς αἱ κινή- νησιν ᾧ ὃ ταίχος ὁ ἀπ᾽ αὐτῆς διικνύμενον εἰς τὰς ὑπ᾽ αὐτὴν 

σεις" εἰ δὲ μὴ περὶ τὰς αὐτύς, ἄλλο τι συμβήσε διὰ τὴ λοξό- σφαίρας" ὺ δὴ ἡ δευτέρα συγχουμέη τὴ ἀπλανεῖ προσετίθη τῷ 

τητα τῆς ἑτέρας σφαίρας" αὶ ἡ5 ὕὅτω συγκείσεδ τὼ τάχη, ἀλλ᾽ 35 τάχει τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν τῷ ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς.. φραφήσεῷ 
ὡς ἐπὶ τὸ παραλλοηλογράμμν δείανυδα, εἴωθε τῆς ἐπὶ τῆς δια- Καὶ ὅν ὅτως ὁμοίως κιυμένη τὴ ἀπλανεῖ" ὁ μέτα ὺ τὴν τάξιν 
μέτρωι κινήσεως ἐποτελωμένης ἐ ἐκ δύο κινήσεων, μιὰς ὦ σημείν ἕξει τῆς ἀπλανῶς, περὶ ἄλλως φρεφομένη πόλος καὶ ὺ ὁ τὺς τῆς 
τινὸς ἐπὶ τῷ μήκυς τῷ παραλληλογράμμε κινυμένυ, μιᾶς δὲ ἀπλανῶς, ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲ ὅμως ἐπὶ δυσμάς. μῖ' δὲ ταύτην 
τύτυ αὐτῷ τὸ μήκυς καταγομένυ ἰσοχρονίως διὰ τὸ πλάτυς τὸ ὀγδόην λοιπὸν νοητέον τὴν πρώτην τῷ Διός, ὀρθῶς τῷ “ξΣωσιγώυς 

παραλληλογράμμι" ἔςαι γδ ὁμῶ τό τε σημεῖον ἐπὶ θάτερυ πέρα- 40 ἐπιςήσαντος ὡς ἐκ ἔςιν ἡ τελευταία τῶν τριῶν ἀνελιττυσῶν πρωτὴ 
τος τῆς διαμέτρω ἡ κὶ τῷ μήκυς πλευρὰ κατηγμένη, ἡ ἐκ ἔςιν ἡ τῶν τῷ Διός, ὥσπερ τινὲς ῴήθησαν ὅτι ἡ τελευταία τῶν τὰς ἐπάνω 
διοίμετρος ἀμφοτέραις ἴση ταῖς περὶ αὐτὴν κεκλασμέναις, ἀλλ φορὰς ἀνελιττυσῶν πρώτη ἕςαι τῶν “ἐν ὑποκάτω ἀς ρα φερυσῶν, 
ἐλάσσων, ὡς καὶ “ὁ τάχος ἔλασσον Καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, σύγκει δὲ ὡς εἶναι τὴν αὐτὴν ἑβδύμην τε ἡ ἣν ἡμεῖς φαμὲν ὀγδόην, πρώτην 
ὅμως ἐξ ἀμφοῖν. τύτοις τοίνυν κἀκεῖνο λέγε παραπλήσιον, δύν σαν τῶν τῶ Διός" τῦτο ἡ) συμβαίνει αὐτοῖς, δὶς τὴν αὐτὴν ἀριθ- 
σφαιρῶν ὁμοκέντρων ὠσῶν, εἴτε περὶ τὺς αὐτὸς πόλως εἴτε περὶ 46 μεῖν, σωζειν πειρωμένοις “ὃν ἀριθμὸν τῶν ἀνελιττυσῶν “ὃν ὑπ᾿ 
ἑτέρυς, ἐναντίως δὲ ἀλλήλαις περιαγομένων, ᾧ ἐλάσσονα τῆς ᾿Αριςοτέλυς λεγόμενον" δεῖ ἡ ἐλάττυς εἶναι καθ᾽ ἵκαφον ἀςέρα 
ἐλέίσσονος ἀντικειμένης, συμπεριφερομένης δὲ ὑπὸ τῆς μείζονος, τῶν φερυσῶν τὰς ἀνελιττύσας, ὥςε ἐπὶ Κα Κρόν καὶ αὶ ἐπὶ Διὸς τετ- 
τὰ ἐν τῇ ἐλάσσονι σημεῖα ἐν πλείονι χρόνῳ ἐπὶ “ὃ αὐὴ ἥξει ἢ ἐ τάρων καθ᾽ ἑκάτερον ὀσῶν τῶν φερωσῶν τρεῖς εἶναι τὰς ἀνελιτ- 
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τύσας, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν τεττάρων, ἴΑρεος ᾿Αφροδίτης Ἑρμῶ εἶεν ἀποκαθεςηκυῖαι τῇ θέσει, καθάπερ φησίν, αἱ πρῶ σφαῖρει 
Ἡλίαν, πέντε καθ᾽ ἕκαςον ἐσῶν τῶν φερυσῶν, τέτταρας. γίνον ἢ τῶν ὑποκάτω τεταγμένων ἄςρων, ἢ δῆλον ὅτι διὰ τὰς πρωτες 
ὅν ἅπασαι ἀνελίττυσαι δὶς (' τρεῖς αἱ Κρόνυ ἢ Διός, τετριίκις δὲ ἡ αἱ μετ᾽ αὐτάς" ὅτω γ5 μόνως, φησίν, ἐνδέχεῦ τὴν τῶν ἐκλα- 

τέτταρες αἱ ἼΑρεος ᾿Αφροδίτης Ἕρμῶῦ Ἡλίυν, ὡὥςε πᾶσαι δύο νῶν φορὰν ἅπαντι ποιεῖος͵ καθάπερ ἤδη ἔφαμεν, εὖ λέγων. 
ἢ εἴκοσιν. ἦσαν δὲ αἱ φέρυσαι ὀκτὼ (ὦ αἱ Κρόνυ αὶ Διός, πέντε 5 τοιαύτη τίς ἐςιν ἡ διὰ τῶν ἀνελιττυσῶν σφαιροποιία, μὴ δυο 
δὲ αὶ εἴκοσι τῶν λοιπῶν πέντε. τριῶν ὧν ὕτως ὺ τριάκοντα ταῖς θεῖσα διασῶσαι τὰ φαινόμενα, υὡς ἡ ὁ ἸξΣωσιγένης ἐπισκήπτει λέ» 

δύο καὶ εἴκοσι συντεθεισῶν ἀνελιττύσαις αἱ πᾶσαί εἰσιν πέντε ἢ γων" ὦ μὴν αἴ γε τῶν περὶ Εὔδοξον σώζυσι τὰ φαινόμενα, ἰχ 

πεντήκοντα" ταῖς γδ σελήνην φερύσαις ὑδὲν δεῖ ἀνελιττυσῶν, ὅπως τὰ ὕςερον καταληφθέντα, ἀλλ᾽ ὁδὲ τιὰ πρότερον γνιυοότα 
ἐχάτης ὅσης, τῶτο ἢ τῷ ᾿Αριςοτέλως εἰπόντος ὅτι μόνας καὶ δὲ ἢ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκείνων πιςευθέντα. κα τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων λέ 

ἀνελιχθῆναι ἐν αἷς φέρε “ὃ κάτω τεταγμένον ἄςρον. ἀλλ᾽ ὅτι (τὸ γειν, ὧν ἔνια ᾧ Κάλλιππος ὁ Κυζικηνός, Εὐδόξυ μὴ δυνηθότεις, 

ὁ πασῶν ἀριθμὸς τοσῦτος δῆλον. ἐπεὶ δὲ ἐπήνεγκεν ὁ ̓ Αριςοτέ. ἐπειράθη διασῶσαι, εἴπερ ἄρα ᾧ διέσωσεν. ἀλλα αὐτό γε τῦτο, 
λης ὅτι εἴ τις μὴ προϑλείη τῷ ἡλίῳ ᾧ τῇ σελήνη ὡς εἴπομεν κι- ὅπερ ᾧ τῇ ὄψει πρόδηλόν ἐςιν, ἐδεὶς αὐτῶν μέχρι ὶ τῇ Αὐτο- 
νήσεις, ἑπτὰ ἢ τετταράκοντα ἔσονἢ πᾶσαι, τῦτο ταραχὴν ἐποίη-ς λύκυ τῷ Πιταναίν ἐπεβάλετο διὰ τῶν ὑποθέσεων ἐπιδεῖξαι. καί. 
σεν" ἐὰν ἡδ ἀφέλωμεν τὰς τῷ ἡλίν δύο ὶ τῆς σελήνης δύο, ἃς τοι ὠδὲ αὐὺς Αἰτόλυκος ἠδυνήθη" δηλοῖ δὲ ἡ πρὸς ᾿Αριςέθηρον 

προσέθηκε Καλλιππος, ἢ δῆλον ὅτι ᾧ δύο ἄλλας ἀπὸ ἡλίω τὰς ι5 αὐτῷ διαφορά. ἔςι δὲ ὃ λέγω “ὃ ποτὰ ὶ πλησίον ἔςι δὲ ἴπ 
ἀνελιττύσας ἐκείνας (ἀφηρημένων 7) ἐκείνων δεῖ συναφαιρεῖν ᾧ ἀποκεχωρηκότας ἡμῶν αὐτὸς φαντάζει. ᾧ 7) τὴ ὅψει συμ’ 
τὰς μελλύώσας αὐτὰς ἀνελίττειν), ἕξ ' ἔσονῃ ἀφηρημέναι, δύο φανὲς ἐπ᾽ ἐνίων τῦτό ἐςιν" ὅ τε ηδ τῆς ᾿Αφροδίτης λεγόμονς 
φέρυσαι “ὃν ἥλιον ἢ δύο αἱ ταύτας ἀνελίττωσαι πρὸς ταῖς ὃύν ἀςὴρ ᾧ δὴ ἡ ὁ τῷ ἴΑρεος χ' μέσας τὰς προηγήσεις αὐτῶν πὸ» 

ταῖς τὴ σελήνη προςεθείσαις ὑπὸ Καλλίππυ, ὀκέτι δὲ συμβαίνει λαπλάσιοι φαίνον,͵ ὥςε ὅ γε τῆς ᾿Αφροδίτης ἐν ἀσελήνοις πὶ 

τότων ἀφαιρεθεισῶν ἀπὸ τῶν πέντε ἢ πεντήκοντα λοιπὰς εἶναι 20 σκιὰς πίπτειν ἀπὸ τῶν σωμάτων ποιεῖ. ἥ τε ἦν σελήνη ἐν αὐτῇ 

πάσας ζ΄ ἡ μ΄, ἀλλ᾽ ἐννέα καὶ μ΄. λέγει δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης ζ' ἢ ἢ τὴ ὄψει συμφανής ἐςιν ὑκ ἀεὶ ἃ ἴτον ἡμῶν ἀφιςαμόη, δὲ ἡ 
μ' καταλιμπαάνεχ, ἢ ὡς ἐπιλελησμένος ὅτι τῆς σελήνης αὶ τέτ- μὴ ἀεὶ “ἃ ἴσον. ἔχυσα μέγεθος ἡμῖν φαίνεωχ, τῶν αὐτῶν πελὴ 

ταρας ἀλλὰ δύο μόνας ἀφεῖλεν" εἰ μὴ ἄρα δεῖ λέγειν ὅτι τῷ ' δι᾽ ὃ θεωρεῖ καθεςώτων" αὶ μὴν ἀλλὰ αὶ ὀργανικώτερον παρα" 
ἡλίν τὰς τέσσαρας ἀφεῖλεν, ὡς προςέθεικεν αὐὺς ἀνελιττώόσας, φυλάττυσι ταὐὸ συνδοκεῖ διὰ “ὃ ποτὲ ' ἐνδεκαδαίκτυλον ποτὶ δ 

ἢ ὠμφοτέρων ἃς ὁ Κάλλιππος, ὼ ὅτως ὀκτὼ τῶν ἀφαιρεθεισῶν 25 αὖ δωδεκαδαάκτυλον τύμπανον ἐξ ἴσης ἀποςάσεως τὸ βεωμέε 

σῶν ἀπὸ τῶν ν' ἡ εἰ αἱ λοιπαί εἰσιν ζ΄ μ΄. συμβαίνει Κὶ ὧν τιθέμενον ἀντιφράττειν αὐτῷ τῇ ὄψει, ὥςε μὴ πίπτειν ἐπ᾿ εὐτῷ, 

ὅτως ὁ ἀριθμός" διὰ τί δὲ τῷ ἡλίωυ τὰς δύο, τὴν δευτέραν ἢ τρί- πρὸς δὲ τύτοις ἡ τὰ περὶ τὰς τῦ ἡλίν παντελεῖς ἐκλείψεις συμ" 

τὴν, ἀκ ἀνελίττυσί τινες, ἐχ ἕξομεν λέγειν, ἢ ταῦτα εἰπόντος βαίνοντα τῷ λεγομένῳ μαρτυρεῖ, ἢ ἔςι γε τεκμήρια τῆς τῷ 
αὐτῶ μόνον “ἃ κάτω κείμενον ἐκ ἀνελίττεω)ς, καίτοι ᾧ τῶτο κα- τύτω ἀληθείας. ὅτε ἡ) τύχοι κτ' ςάθμην ὄντα τό τε κέντρον αὐτὶ 

λῶς ὁ Ἰξωσιγένης ἐπέςησεν, ὅτι ἡ ἐπὶ σελήνης ἀναγκαῖον ὑποθέο, 30 καὶ “ὁ τῆς σελήνης ᾧ δὴ ἡ ἡ ἡμετέρα ὄψις, ἐχ ἕμοια ἀεὶ τὰ συμ’ 

τὰς ἀνελιττύσας, ἵνα μὴ “ὃ ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω κινήσεων τάχος βαίνοντα φαίνεῦ, ἀλλ᾽ ὁτὲ τῷ περιλαμβάνοντι τὴν σέητῃ 
ταῖς φερύσαις αὐτὴν προςιθέμενον ποιῇ μηκέτι τῇ ἀπλανεῖ ἰσο- κωνῳ, κορυφὴν δὲ ἔχοντι τὴν ἡμετέραν ὄψιν, ἢ αὐὸς ὁ ἦμος 
ταχῶς ἐπὶ δυσμὰς αὐτὴν παραχωρεῖν. ἀλλ᾽ ἦν αὶ τύτυ δοθέντος, συμπεριλαμβανεῖ, ὁτὲ δὲ ἢ διατελεῖ χρόνον τινὰ μὴ φασέμε 
τὸ μόνην αὐτὴν μὲὴ ἔχειν ἀνελίττωσαν, ὁ συμβαίνει ὁ ἀριθμός" ἡμῖν, ὁτὲ δὲ αὖ τοσῶτον ἀποδεῖ τύτυ ὥς: καὶ ἔξωθεν ἴτυν αὐτὸ 

ὴὶ τῦτο τόν τε ᾿Αλέξανδρον ἢ “ὃν Πορφύριον διετάραξεν ἐν ταῖς εἰς 35 τινὰ περιφαινόμενον ἀπολείπεϊχ, κ᾿ “ὃν μέσον τῆς ἐκλείψεως γῇ 
αὶ λάβδα τῆς Μετὰ τὰ Φυσυιὰ σχολαῖς, ἸΣωσιγώνης δὲ ἐπιςήσας νον" ὥςε ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὴν περὶ τὰ μεγέθη αὐτῶν διαφοβα' 
βέλτιον εἶναί φησι τῷ ἀριθμῶ παρόραμα νομίζειν τοῖς γράφυσι φαίνει, διὰ τὴν τῶν ὠπος ἄσεων ἀνισότητα, τῶν γε περὶ ὃν ἐέρ 

γεγονέναι ἢ τὰς αὐτὰς ἑβδόμας ἢ ὀγδόας σφαίρας ποιεῖν, ἐδὲ εἰ παραπλησίων ὄντων. ὅπερ δὲ ἐπὶ τύτων συμβαῖνον ὴ ἣν 

τῶτο γένοιτο συνάδοντος τῷ ἀριθμῶ ταῖς ῥήσεσιν" ὁ γδ ἔτι ἔσον) καταφανές ἐςιν, εἰκὸς ἢ τοῖς ἄλλοις συμβαίνειν, κἂν εἰ μὴ Ἶ 

αἱ πᾶσαι ε΄ ἡ ν΄, καθάπερ αὐτός φησιν. προςίθησι δὲ ᾧ τῶτο ὁ 40 ὄψει πρόδηλον εἴη. ᾧ ὦ μόνον εἰκὸς ἀλλὰ ἡὶ ἀληθές, εἴπερ ἡ καὶ 
ΣΞωσιγένης, δῆλον εἶναι λέγων ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι κατ᾽ ἄλλο αὶ ἑκάξην ἡμέραν κίνησις αὐτῶν ἀνώμαλος φαίνεθ. ἀλλὰ περὶ τὸ 
ἀνελιττώσας αὐτὰς ὁ ̓ Αριςοτέλης προσαγορεύει, κατ᾽ ἄλλο δὲ φανταζόμενα αὐτῶν μεγέθη καὶ προσπίπτει τις διαφορὰ δὲ ἡ 
Θεόφραςος ἀνταναφερύσας. ἔς! γδ ἄμφω περὶ αὐτάς" ἀνελίττωυσι μηδὲ πολὺ διαφέρειν τὴν εἰς “ὁ ψος τε ἡ τὐναντίον μετάςασι, 
ὃ τὰς τῶν ὑπεράνω κινήσεις ᾧὶ ἀνταναφέρυσι τὺς τῶν ὑπ᾽ αὐτὰς ἣν δὴ ᾧ κ᾿ βάθος κίνησιν οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων καλεῖν εἰυθασ. 

σφαιρῶν πόλυς, τὰς Κα ἀφαιρᾶσαι, τὰς δὲ εἰς “ὃ δέον καθιςῶσαι. 45 τῶτο τοίνυν ἐδα μῶς ἐπειράθησαν διασῶσαι, ὥςε μὴ καθ᾽ 
δεῖ ἡ τὰς Αὶ ἄνωθεν κινήσεις μὴ διοινεϊοχ, πρὸς τὰς τῶν κατω- ἡμέραν παραλλάττυσαν ἐπιδεικνύναι, καίτοι τῷ προβλήματος 
τέρω φορὰς ἄςρων, τὲς δὲ τῶν ὑποκάτω πόλως ὑπὸ τὴν αὐτὴν τῶτο ἀξιῶντος. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ ὡς ἐλελήθει γε αὐτὸς ἀπσίτι 
κάθετον τοῖς τῶν ὁμοίων σφαιρῶν πίπτειν πόλοις, ὅπως εἰς ταὐὸν, τῶν ἀποςημάτων ἑκάςξυ πρὸς ἑαυτόν, ἐνδέχεἢ λέγειν. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 603 

μαρχος δὲ ὁ Κυζικηνὸς γνωρίζων ὥ αὐτὴν φαίνεῦ, ἀληθρὴν δὲ συμαιραγαγη,, ἀλλ᾽ ἐδεήθη τῶν ταύτην τὴν κίνησιν φερυσῶν 

᾿ὡς ἐκ αἰα)ητῆς ὅ᾽ ὅσης, διὰ ὦ ἀγαπᾶν μᾶλλον τὴν περὶ αὐὸ ὃ μές ἕκαςον ἐξέρα καὶ ὃ τῶν  ρρρι ἀνελιττυσῶν κ᾿ ἐν ᾿Αριφοτέλν! 

σον ἐν τῷ παντὶ τῶν σφαιρῶν αὐτῶν θέσιν. δηλοῖ δὲ ἡ ὁ ̓ Αρι- λέγοιεν δ᾽ ὧν ἴσως ὅτι κἀν συναποκαθιςῶνἢ τῇ ἀπλανεῖ τὴν 
ςοτέλης ἐν τοῖς Φυσιχοῖς Προβλήμασι προσαπορῶν ταῖς τῶν αὐτὴν αὐτῆ κίνησιν τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῶν κινύώμεναι, ἀλλὰ διάφορον 
ἀςρολόγων ὑποθέσεσιν ἐκ τῷ μὴ ἴσα τὰ μεγέθη τῶν πλανητῶν 5 ἔχυσαι “ὃ μέγεθος διάφορον πάντως ἡ “ὃ τάχος ἔχυσι τῆς κινή- 
φαίνει" ἕτως ὁ παντάπασιν ἠρέσκετο ταῖς ἀνελιττύίφαις, κἂν “ὃ σεως" πῶς ὅν ἦν εἰκὸς ἀπολελυμένας αὐτὰς ἢ μὴ συνδεδεμένας 
ὁμοκέντρυς δ ὥσας τὉ παντὶ ὶ περὶ ὃ ὃ μέσον αὐτῶ κινεϊωις ἐπήγαγετο ὑπὸ μιᾶς τῆς ὠπλανῶς τὰς διαφόρους κινεῖοχ, κινήσεις: κατεγνω- 

αὐτόν. ᾧ μέντοι καὶ ὃ ἐξ ὧν ἐν τῷ ἢ λάβδα τῶν Μετὰ τὰ Φυσικα κότες ἦν τῆς τῶν ἀνελιττυσῶν Ὑπλδ ττως οἱ μετά νέσερει μά- 

φησι φανερός ἐςιν ἐχ ἡγύμενος αὐτάρκως ὑπὸ τῶν μέχρι καθ’ λιςα διὰ τὴν χα ὁ βάθος διαφορὰν κα ἡὺ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν νής 
αὐὲν ὠςρολόγων εἰρῆνν, τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανωμένων. 10 σεων μὴ ἀποσώζεν, τὰς ᾧ ὁμοκέντρως ἀνελιττύσας παρητή- 
λέγει γῶν ὧδέ πως (ς. 8 ν. 1078 α 11) “νῦν Κ ὅν ἡμεῖς ἁ λέ σαντο, ἐκκέντρυς δὲ ἢ ἐπικύκλες ὑπέθεντο, εἰ μὴ ἄρα ἡ τῶν ἐκ- 

γύσι τῶν μαθηματικῶν τινὲς ἐννοίας χαίριν λέγομεν, ὅπως ἶ τ κέντρων κύκλων ὑπόθεσις ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων ἐπενοήθη, ὡς 

τῇ διανοίᾳ πλῆθος οὐ μένον ὑπολαμβάνειν" “ὃ δὴ λοιπὸν τὰ ἃ ἄλλοι τινὲς ἱςορῶσι ὺ Νικόμαχος ὼ᾽ Νικομάχῳ κατακολυθῶν 

ζητόντας αὐτὲς δεῖ, τὰ δὲ πυνθανομένις τῶν ζητύντων, ἐάν τι Ἰαάμβλιχος. ἵνα δὲ κα ὺ τύτων τῶν ὑποθέσεων τῆς χρείας Ἐννοιαν 

φαίνηῦ παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα τοῖς ταῦτα πραγματενομένοις, 15 τινα λάβωμεν, περὶ ὀρανῶ τὴν πραγματείαν ποιέμενοι, ἐκκείοϊω 
φιλέν (ἃ ἀμφοτέρυς, πείθεχ, δὲ τοῖς ἀκριβεςέροις." ἀλλὰ ἢ πρῶτον ὡς ἐπὶ καταγραφῆς ἡ κ᾽ ὃν ἔκκεντρον ὑπόθεσις τῇ νῷ ὃν 
καταριθμησαίμενος ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τὰς συμπάσας φορὼς ὁμόκεντρον παραβαλλομένη. νοεί)ω ὁ διὰ ἀμέσων τῶν ζῳδίων 
ἐπάγει φ. 1074 α 1) “ὃ Ἃ κ' Ηὶ πλῆθος τῶν. φορῶν ἔξω τοσῦτον, κύκλος ὁμάκεντρος ὁ αβγὸ' περὶ κέντρον “ὁ ε΄, ἐφ᾽  ὑποκείο)ω ἡ 
ὥςε ᾧ τὼς ὑσίας ἡ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀκινήτυς ᾧ τὰς αἰο)ητὰς το- ἡμετέρα ὄψις, ἢ διάμετρον τὴν αεγ΄. εἰ β ὅν ὁ ἀςὴρ ὡς ἀπὸ τῷ 

σαύτας εὔλογον ὑπϑλαβέ:: ὸ δ ἀναγριαῖον ἀφείλω τοῖς ἰχζυρο- 20 α΄ ἐπὶ “ὃ β΄ ποιεῖ τὴν ὁμάλὴν πάροδον ἐ ἐπὶ τῷ αβγδ' κύκλυ, φὰς 

τέροις λόγειν." τό τε ὧν “ἔςω" ᾧ ὃ “εὔλογον" ἡ “ὃ ἄλλα ἰχυ- νερὸν ὅτι τῆς ὄψεως πρὸς τῷ ἐ ̓ κώτρῳ τυγχανόσης, ἐὰν νοήσω- 

ροτέροις καταλιπεῖν “ἦν περὶ αὐτὰ ἐνδοιασμὸν ἐνδείκνυδ. τῷ μεν τὴν ἀπ’ αὐτῆς ἐπὶ ὃν ΠᾺΡΝ πίπτωσαν ἀκτῖνα, ὡς τὴν αε' 
ὄν᾽  πειθομένυς ἀκολωθεῖν χρὴ μᾶλλον τοῖς μεταγενε: εὐθεῖαν ὦ αὐτὴν ὁμαλῶς συμπεριενεχθῆναι, φανήσεῦ, δηλαδὴ. 
ςέροις ὡς μᾶλλον σωζυσι τὼ φαινόμενα, κἂν εἰ μηδὲ ὅτοι τε- ὁ ἀςὴρ ἢ ὁμαλῆ ποιόμενος τὴν παΐροδον ᾧ ἀπόςασιν ἀεὶ τὴν ἴσην 
λέως διασωζυσιν, ἐκείνων μήποτε τοσαῦτα ἐπιςα μένων φαινό- 15 ἡμῶν ἀπέχων. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐχ ὕτως ὁρῶν, ἀλλὰ πάντοτε ἀνώ- 
μενα διὰ “ὃ μήπω τὰς ὑπὸ Καλλώδυς ἐκ Βαβυλῶνος ἐκπεμ- μιαλον πορέμενοι τὴν πάροδον ἢ ἄλλοτε ἄλλην ἀπόςασιν ἀφεςῶ- 
φθείσας τηρήσεις ἥκειν εἰς τὴν Ἑλλαδα, ᾿Αριςοτέλως τῦτο ἐπι- τες, ὡς δῆλον γίνε ἐκ τῆς τῶν μεγεθῶν διαφορᾶς, ὑποκείαχω ὁ 

σχήψαντος αὐτῷ, ἃς ἱςορεῖ Ἰπορφύριος ἐτῶν εἶναι χιλίων ἡ μυ- «βγδ' κύκλος μρριέτι ὁμόκεντρος τῷ ζωδιακῷ" οἷον ἵνα μηκέτι 
ριάδων τριῶν ἕως τῶν ̓ Αλεξάνδρω. τῷ Μακεδόνος σωζομένας χρό- ἐπὶ τῷ ε΄ τυγχάνη ὃ τὸ ζωδιακῦ κέντρον, ἐφ ὃ ὃ φαμὲν τὴν ὄψιν 
νων, μήτε ὁπόσα ἠπίσαντο διὰ τῶν ὑποθέσεων ἐπιδεικνύναι δυνα- 30 εἶναι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ζ΄, καὶ γίνεωχς, ἐν αβγδ' μηκέτι ὁ ὁμόκεντρὸν τῷ 

μώων. ἐγκαλεῖ δὲ αὐτοῖς ὁ Πτολεμαῖος ἢὶ ὡς πολὺ πλῆθος διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλῳ ἀλλ᾽ ἔκκεντρον πρὸς αὐτόν, δὴ 

σφαιρῶν εἰσάγυσι μόνης ἕνεκα τῆς συναποκαταςάσεως τῶν ἑπτὰ ἀπογειότατον Αἰ αὐτῷ ἃ α΄, τυτέςι “ἃ μέγιςον ἀπὸ τῆς »' ἃ ζ' 
πλανητῶν πρὸς τὴν περιφορὰν τῆς ἀπλανῶς, ἢ “ὃ λέγειν τὸς πες ὄψεως ἀπέχον, περιγειότατον δὲ “ὃ γ΄, “ὃ ἐλάχιςον τῆς ψὰὺζ' 

ριεχομένας ταῖς περιεχώσαις ᾧ τὰς ἐχάτας ταῖς ὑπὶρ αὐτὰς ὄψεως ἀπέχον. ἐὰν ἦν νοήσωμεν ἐπὶ τῷ αβγδ' ἐκκέντρυ κύκλυν 
αἰτίας εἶναι τῆς συναποκαταςάσεως, καίτοι τῆς φύσεως ἀεὶ τὰ 35 ὃν ἀςέρα ὁμοίως ἀπὸ τῶ α' ἀπογείυ ἐπὶ “ὁ β΄ τὴν αβ' περιφέρειαν 
ἀνωτέρω τοῖς κατωτέρω αἴτια ποαίσης τῆς κινήσεως" ἢ 7) ἐφ΄ ὁμαλῶς κινύμενον ᾧὶ εὐθεῖαν τινα ἀπὸ τῷ ε΄ κέντρυ συμπεριαγο- 
ἡμῶν ἄνωθεν ἀπὸ τῶ ἡγεμονῶντος μορίυ τὰς ὁρμὰς τῆς κινήσεως μένην αὐτῷ, ᾧ αὐτὴ ὁμαλῶς συμπεριενεχθήσεϑ. ἔξω ὅν ὡς ἡ 
διὰ τῶν νεύρων εἰς πάντα τὰ ὄργανα διαδίδοςχ, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ εβ΄. συμβήσεϊ ὅν, ἐπιζευχθείσης ἀπὸ τῆς κῷ' ἃ ζ ὄψεως ἐπὶ 

τί δή ποτε καθ᾽ ἕξω ἀςέρα τὴν πρώτην σφαῖραν ταττυσιν “ἐν ἐφέρα τῆς β΄, ὁμαλῶς ὶ κεκυῆι ὁ ἂν ἀφέρα τὴν ὑπὸ δ αεβ' 
ὁμοίως τὴ ἢ ἀπλανεῖ ἡ ἰσοταχῶς κιυ μένην, ὶὶ τὰς μετ᾽ αὐτὴν παΐ- 40 Ὑανίαν, πεφηνέναι δὲ ἐλάττονα τὴν ὑπὸ αβζ΄. ὴ ̓  πρὸς ὸ ε΄ 

σας μέχρι τῆς ὃν ποβα ἐχύσης τὴ ἀπλανεῖ συναποκαθιςιύσας" γωνία ἐκτὸς ὅσα τῷ βεζ' τριγωνυ, Μεζων τῇ τῆς ἐνὸς ἡ ἀπεναν- 

εἰ Ρ διαδίδωσιν ἡ ὑπιρπη μη ταῖς ὑποκειμέναις “ὃ τῆς οἰκείας τίον τῆς πρὸς τῷ ζ΄. ἐὰν δὲ ὡς ἀπὸ τὸ γ΄ περιγείω πορήμενος τὴν 

κσήσεως εἶδος, διὰ τί {μὴ τὴν ἀπλανῆ λέγομεν ἰχυροτάτην ἢ ἐπι- παίροδον κινηθὴ ὁμαλῶς τὴν γδ΄ περιφέρειαν. ὥςε αὶ τὴν “δ΄ 
χκρατες την ἐὰν ἦσαν πάσας τὰς Ἷ ἑαυτὴν ἑαυτῇ συναπο- εὐθεῖαν ὁμαλῶς φυμβερανεχθημαι; ἢ ἐπιζεύξωμεν παλιν ἀπὸ 

καθιςάνειν; τὰς δ τὴν κθ' ἃ μῆκος καὶ τὴν κ' ὃ πλάτος κινή- 45 τῆς κῷ ἃ ζ΄ ἔψεως τὴν ζδ' εὐθεῖαν, ἔξαι παλιν ἡ ἃ ἃ ἐμαλὰς ἀπὸ 

σεις φερίσας, ἐπειδὴ μάκο αὖῇ καθ᾽ ἕκαςον ἀςέρα, δήέγχκιον τῷ πὐρῆεν: πάροδος περιεχομένη ὑπὸ τῆς ὑπὸ δ γῶν. γωνίας, ἡ δὲ 
» ἐαψίρις εἶναι" ἡ δὲ μὲ τῆς ἀπλανῶς συναποκατάςασις, ἡ ἀνώμαλος κα ὃ ψασομίγη ὑπὸ τῆς γζὸ΄, ἡ μείζων ἔςαι δηλονότι Ω 

αὐτὴ ὖσα πασῶν τῶν σφαιρῶν, πῶς ἐκ ἠρκέϑη τῇ τῆς ἀπλανὸς τὴν ἀπὸ τῦ γ᾽ περνγεία φαινομένη τῆς ὁμαλῆς διὰ “ὃ μείζονα εἶναι 



δ04 ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ 

τὴν πρὸς τῷ ζ΄ γωνίαν τῆς πρὸς τῷ ε΄, ἡ ἔξαι ἐπὶ Αὶ τῆς κ᾿ ὁ β΄ τὸς νομίζοντας ὶὶ τὸς ἀςέρας ἐμψύχυς ὄντας ἰδίαν ἔχειν κίνεσο" 

τὸ ἀςέρος θέσεως ὁμαλὴ κα κὶ ὑπὸ αεβ΄, φαινομένη δὲ ἡ ὑπὸ αζβ΄, δὲ 75 μέρη μόνον εἰσὶ τῷ ὠρανῶ, ἀλλὰ ἢ ὅλως καϑ' αὐὸν ἵχε- 

διαφορὰ δὲ ἡ Ἷ ὑπὸ εβζ΄͵ μὴ δὲ τῆς φ' ἃ δ΄ τῷ ἀςέρος θέτεως τος" ἀληθὲς ὧν ἂν εἴη μᾶλλον ἀξίωμα “ἃ λέγον ὅτι πᾶν ὃ τὸς 
ἑμαλὴ ἢ Κ ἡ ὑπὸ αεβ', φαινομένη δὲ ἡ ἡ ὑπὸ γζδ'͵ διαφορὰ δὲ ἡ φυρχτοεὸν σῶμα περὶ “ἃ ἑαυτῶ κώτρον κρεῖθ᾽ διὸ ὅσα ἢ τῷ 
ὑπὸ εζὸδ΄, ταύτης ἦν τῆς ὑποθέσεως Φ ὃ ἁπλιίςερον ἁρμοζύσης 5 θραγίων σωμάτων μέσον ἔχει “ἃ τῷ παντὸς μέσον, ἀληθὶς ἐπῶν 
τῷ εἰρημένῳ τῷ μαθηματικῶ σκοπῷ ᾧ ἑτέραν ἐξεῦρον τὰ αὐτὰ τῇ. περὶ “ὃ μέσον τῷ πανὺς κοεῖοχ,, ὅσα δὲ ἑκὺς ἐκείνω τῷ μέσυ ἰεὶ 

προειρημένῃ δυναμένην ἐλιλίνας τυτέςιν ὥςε ὁμαλιῶς, τῶν Μερικωτεραι ὄντα, περὶ ὸ ἑαυτῶν κινεῖ μέσον, ὥσπερ οἱ ἐξέ, 
ἀςέρων κυ μένων ἀνωμάλως αὐτὸς φαίνει, διεξιόντας τὰς τῇ ἡ οἱ ἐπίκυκλοι ἢ οἱ ἔκκεντροι, εἶτερ ἔςι καὶ ὃ τοιαῦτα ἐ ένα: 
διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλν περιφερείας. νοείϑδω 5) πάλιν ὁ σώματα, ᾧ ταῦτα δὲ χρεῖῷ περὶ “ἃ τῷ πανὺς μέσον, κἂν μὴ 
αϑγδ' κύκλος ὁμόκεντρος τιῷ διὰ μέσυν περὶ κέντρον ὃ ε΄, ἐφ᾽ δ το τὴν ἰδίαν πρής ἀλλὰ τὴν τῆς φερύσης αὐτὰ σφαίρας, ὁμοχέντρι 
πάλιν ἡ ἡμετέρα ὄψις, ὁ δὲ ἀςὴρ μὴ ἐπ’ αὐτῷ πομήμενος τὺ κί- τῷ παντὶ ὅσης. ᾧ ταύτη γε ἡ ὁ τῷ ᾿Αριςοτέλως λόγος ἀληθὴς 
νησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῦ ζηθκ' κυκλικῦ καλυμένυ ἐπικύκλυ, ὃ α "κώ- ἂν εἴ ὅτι πᾶν κυκλοφορητρων δὲ δε περὶ “ὃ μέσον φῶ {1 
ὡς πάντοτε ἔχοντος ἐπὶ τῆς τῷ αβγδ' κύκλε περιφερείας, ὥςε παντός, εἰ μὴ προσείη τις ὅτι κτ' τὴν ἰδίαν κίνησιν φέρε. ὁ ὸ 

Ὁ Καὶ τὸ ζ' ἐτυήερτατο υ τὰν: γίνεθα, ὃν ἀςέρα, κ δὲ τῷ θ΄ λύσις τῆς ἀπορίας μεροιῶς ἕξει χυύραν. ἊΣ ἐπὶ τύτων τῶν ὑποδξ 
περιγείοτατον " ἢ δῆλον ὅτι ὅταν Κὶ ὁ ἐπίκυκλος τῷ αβ' περιφέρειν 15 σεων. ὺ ὃ ἐπὶ ψήῤρη ἀληθές πως εἰπεῖν ὅτι ἀπσάζει ἡ ἡ φύσι 
ἑμαλῶς κινηθεὶς γένη κ᾿ “ὃ β΄, συμπεριαγομένης πάλιν ἢ τῆς ποιέϊ τινὰ τάξιν τὴ βὶ μιᾷ φορᾷ πολλὰ ἀποδιδῦσα σώματα, τῇ 
"εβ' ὁμαλῶς, ὁ δὲ ὡςὴρ ἀπὸ τῶ ζ΄ ἀπογείω ὡς ἐπὶ τὸ η΄ ποιύμενος δὲ ἑνὶ σώματι πολλὰς φοράς" κἂν γ) μίαν ἕκαςον τὴν ἰδίαν κσῦῦ 
τὴν πάροδον τὴν ζη΄ πάλιν ὁμαλῶς κινηθῆ ᾧ ἐπιζεύξωμεν ἀπὸ κίνησιν, ἀλλὰ ἢ τὴν τῆς ἀπλανῦς πάντα κινεῖ τὰ ὑπ᾽ αὐτή ἡ 
τῆς » ὃ ε΄ ὄψεως τὴν εη΄ εὐθεῖαν, ὁμαλῶς ἢ πάλιν ὁ ἀξὴρ πε- οἱ ἐπύουκλοι ταύτην τε ἢ τὴν τῶν ὁμοκέντρων ἢ ἐκκέντρων, ἡ 

μιενεχθεὶς ἴσαι. ὑπὸ τὸ ἐπικύκλι τὴν «β' περιφέρειαν, τυτέςι τὴν 20 ὁ ἀςήρ, ὃν ἣν πεῖς εἶπε, τήν τε τῷ ἐπικύκλι ἡ τῷ ὁμοκέτρι ἢ 
ὑπὸ αεβ' γωνίαν, φαίνεῦ δὲ τὴ ὑπὸ αἀκη ́  μείζονα τῆς ὁμαλῆς. ἐκκέντρι καὶ ἢ τὴν τῆς ἀπλανᾶς. ἔτι δὲ ᾧ οἱ ἔκκεντροι κύκλοι ἐκ 

διαφορὰ δὲ αὐτῶν γίνεῦ ἡ ἡ ὑπὸ βεη γωνία. ὅταν δὲ ἀπὸ τῷ ζ΄ ἂν εἶεν κύκλῳ κινυίύμενοι, εἴπερ μὴ περὶ μέσον ἀλλὰ πε ὃ ἐν 

ἐἀπεγμοι μὴ ὡς ἐπὶ ἃ η΄ ποιῇ τὴν πάροδον, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ ὃ κ΄, ἡ ἃ τῶ μέσυ κνῦνῇ, ἕν τε τῷ σρέφεςς, ἐπιλαμβάνεντες τόπον ᾧ κε’ 
ἡ ἀπὸ αεβ΄ γωνία πάλιν ἔςξαι τῆς ὁμαλῆς παρόδυ, ἡ δὲ η΄ ὑπὸ ταλείποντες κενὸν ἀναγκαζυσιν εἶναι, τό τε χῆμα αὐτῶν ἀλλέ- 

κεβ΄. ὥςε ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις δύνα) πρὸς τοῖς ἀπογειοτέροις τὰς 25 κοτον ἔξαι τῷ ἐνὺς ἀεὶ μέρος τῷ ἐκὲὸς ἀποτέμνοντος. μήποτε 

τῶν ὠςέρων παρόδυς ἢ μείζονας ᾧ ἐλάττονας ἀποδεικνύναι, μεί- δὲ πάντα διαφευξόμεθα ταῦτα ἐκκέντρως σφαίρας ὁμοκέτρ 

ζονας Αὶ δηλονότι ὅταν ὁ ἀςὴρ ἀπὸ τῷ ἀπογείυ τῷ ἐπικύκλι ἐπὶ ἐναρμόζοντες, ἢ τὴν ὁμόκεντρον περὶ “ὃ ἑαυτῆς κέντρον κουμέῃ 
τὰ αὐτὼ τῷ κύκλῳ ποιῇ τὴν πάροδον, ἐλάττονας δὲ ὅταν ἐπὶ περιάγειν λέγοντες τὴν ἔκκεντρον, ᾧ αὐτὴν περὶ “ὃ αὐτῆς κότραι 

τἀναντία. ἡ δὲ κατ᾽ ἔκκεντρον ἀεὶ τὴν ἃ πρὸς τῷ ἀπογειοτέρυ κινυμένην. ᾧ πάσας τελείας ἐρῶμεν σφαίρας, μὴ δεδοικότες ἐπ᾿ 
φαινομένην ἐλάττονα τῆς ὁμαλῆς, ἐπεὶ ἢ πάντοτε ἡ ὑπὸ αζβ' 30 ἐκείνων ὁ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν. ᾧ ἄλλας δὲ ἀςρονομοιὼς 
φαινομένη ἐλάττων ἐςὶ τῆς ὑπὸ αεβ' ὁμαλῶς. τύτων τῶν ὑπο- ἀπορίας ἐκ ὀλίγας ὁ Ἰξωσιγένης ἀπορεῖ ἢ πρὸς ταύτας τὰς ὑπ 
θέσεων ἑκατέρα “ὃν ἀςρολογικὸν σκοπὸν ἀποδίδωσιν ἰδίᾳ, χαμβα- θέσεις εὐφυῶς, ἃς ἄλλης ἂν εἴη σχολῆς ἐπισκέπτενᾳ νῦν δὲ ἐδέ' 

νόμενον, πλὴν ὅτι ἐπὶ τῆς σελήνης ἀμφαν δέονἢ συντιθεμένων" κει τὺς περὶ τῷ ὑρανῦ ἢ τῶν ὀρανίων γΑῦο λόγος ἀνερευνῶντε, 

ἂν 5 φέροντα τὴν σελήνην ἐπίκυκλον ἐπὶ ἐκεῦτον κύκλυ περια- ὺ τὼς ἀποδείξεις βεβαιωσάμενον δι᾽ ὧν ἰτε δ ὁμαλές 

Ὑύμενον ὑποτίθενθ, ἵνα σωθὴ τὰ φαινόμενα ὑπ᾽ αὐτῆς. αὖ δὲ 35 αὶ πὐρ των ἐδείχθησαν, ἐπειδὴ φαίνϑ ἀνωμαλοί τε ἀνόδους 

αἱ ὑποθέσεις καὶ ὃ ἁπλείςεραι τῶν προτέρων εἰ εἰσίν, α ὁ δεόμεναι τοσαῦτα ἔχυσαι καὶ ἡὶ καθόδυς, ἔννοιαν παραϑζεῖν τίνων ὑποτεθέντων δ᾽ ἐμά; 
σώματα ἐρανια ἐμισλάττευ; ὴ σώζυσι τὰ φαινόμενα τά τε λων ὺ ἐγκυκλίων ᾧ τεταγμένων χήσεοιν οἵ τε παλαιοὶ ἐςρονί- 
ἄλλα ἢ μάλιςα τὰ περὶ “ὃ βάθος ἢ τὴν ἀνωμαλίαν. ὅτε δὲ ὃ μοι ἡ οἱ μεταγενέξεροι σωώζυσι τὰ φαινόμενα. εἰ ἦν μᾶλλο 

ἀξίωμα τῷ ᾿Αριςοτέλως φυλάττυσι “ὃ βυλόμενον πᾶν κυκλοφο- τοῖς περὶ τῷ ἐρανῶ λόγοις τῶτο πρέπει ἥπερ τοῖς περὶ τῆς πρώτης 
ρητικὸν σῶμα περὶ “ὃ τὸ πανὸς μέσον κινεϊοῦς, ἀλλ᾽ ὑδὲ ἡ τῆς 40 φιλοσοφίας, μηδεὶς ἡμῶν αἰτιάση τὴν πλείονα τῷ λόγυ παρέν- 

ἀπορίας λύσις καὶ εἰρημένη χώραν ἔχει λοιπόν, δὲ ἣν οἱ λόγοι πάν- βασιν, εἰ κ᾽ καιρὸν εἴη γεγενημένη (ἢ). ϑίπιρ!. Ε. 120 - 124, 
τες ὗτοι κεκχίνην " ἐδὲ 7) ὁ ἀνισασμὸς ἔτι ἔχει χώραν, εἴπερ᾽ μη- ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι πῦρ εἶναι δημιυργοωὼν περὶ ὃ ἘΠΕῚ 

κέτι ἀληθὲς “ἃ εἰρημένον ὅτι ἡ ὶ πρώτη φορὰ μία σα πολλὰ τε ὺ κέντρον τῆς γῆς “ὃ ἀναθάλπον τὴν γῆν ἡ ζωοποιῶν, ἡ τὺ ἢ 
κινεῖ τῶν θείων σωμάτων, αἱ δὲ πολλαὶ ὅσαι ἕν μόνον ἑκάςη" ὁ περὶ αὐτὴν φυλάττον διακόσμησιν" ὥςρον δὲ τὴν γῆν υὑς δρΎΑΡΥ 
δ πολλὰ σώματα κινῶσιν αἱ πρὸ τῆς τελευταίας ὼ τῆς ἣν ἄςρον 45 

ἐχόσης. ᾧ ταῦτα τὰ ἄτοπα ἐπάγει ταύταις ταῖς ὑποθέσεσιν ὁ (Ὁ ν. 393 414. ἰπ Βος δυΐοπι ποη υἱάθευγ ΑἸδχϑηᾶογ γροῖθ 

Σωσιγένης, ὁδὲ τῇ τῶν Φνε ττυσον ἀρεσκόμενος διὰ τὰς εἰρη- δθηϑῖ586, δἰ αυΐάεπι ἴῃ διιδθ ὀχρ! !οαιϊοηίβ τπδγρῖπε ΤοοΠ]ἐρίι ἰὰ 36" 
μένας ἔμπροῦγεν αἰτίας. ἀλλὰ πρὸς αὶ ὃ πρῶτον ἐνίς αν, ἀνάγκη ουπάυμπι ἱπιαφίπαιίοπεπι ἀϊοίαπι ε566ε. ὙΒερηίδι. {, 84. 



ΠΕΡΙ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. : δ0ὅ 

5 αὐτὴν ὅσαν. Ἷ δὲ ἀντίχθων αὐτοῖς τὴν σελήνην ἐδ" πἰβδα ψν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ζητητέον. μήποτε δὲ ὑχ ὡς ἄλλων τινῶν 
γῇ προσηγορεύετο κῷ᾿ τὴν εἰς ιβ' τομὴν τῷ παντός, ἐν ἧ τρία παρὰ τὸς Πιυθαγορείας δοξασάντων ὕτως εἶπεν “πολλοῖς δ᾽ ἂν ὃ 

τὰ ςοιχέα παρελοίμβανον. τῦτο δὲ ὃ ἄςρον φερόμενον νύκτα ᾧ ἑτέροις συνδόξειενο" ἰά. Ε. 124 2. 
τὴν ἡμέραν ποιεῖν διὰ “ἃ ὃν ἀπὸ τῆς σκιᾶς αὐτῆς κῶνον εἶναι νύκτα, τίνων δὲ ἡ τοιαύτη δόξα, ἐκ εἶπε. λέγει δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος 293) 

ἡμέραν δὲ ἃ χαταλαμπόμεον αὐτῆς ἐν ἡλίῳ. ν. 298 2 1. διὸ 5 ὅτι δυναἢ τῶτο ᾧ ὡς  [υβαγορείων τινῶν ταύτης ἀδεμδὺν τῆς Π" 

ἢ Διὸς πύργον ἢ φυλακὴν αὐὸ (ὃ πῦρ) ἀπεφήναντο. ἐκαλυν δυξης ἀκύεςζ. τεκμήριον δὲ ἐποιῶντο τῷ λόγω τῦδε “ὃ τὴν σελή- 
δὲ αὐὸ ἡ Ἑςίας οἶκον ἢ Διὸς θρόνον, ᾧ τὰς φρυρητικὰς δυνά- νὴν πλεονάκις ἐκλείπειν ἥπερ “ὃν ἥλιον" διὰ 7) “ὁ μὴ μόνον ὑπὸ 
μεῖς τύτων τῶν θεῶν δεχομένυ τῷ κέντρυ ᾧ συνοχῆς ὄντος τῷ τῆς γῆς ἀλλὰ ἡ ὑπὸ τῶν ἄλλων τύτων. σωμάτων τῶν περὶ “ὃ μέ- 
παντὶ αἰτίνὄ. διὸ ᾧ πλεχθῆναι τὴν τῦ πανὺς ψυχὴν ἐκ μέσυ σον κινυμένων ἀντιφράττενχ,, πλεονάκις αὐτὴν ἐκλείπειν. ἰά, 
πρὸς ὃν ἔχατον ὀρανόν͵ διὰ “ὃ πεπλέχθαι, φησίν, ὡς τὰς φρυρη- 10 ἔ, 125 ὃ. 
τικὰς ἑαυτῆς δυνάμεις ἐν τύτοις ἱδρυμένας. ἰδ. ν. 6. ἐντεῦ- ἐπώγει ὅ ὅτι ἵνιοι ἢ κειμένην αὐτὴν ἐπὶ τῷ κέντρυ ληνθαξὰν 

θεν “ἦν ἔλεγχον προάγει. «ζετλιαςικῶς δὲ κτ' “ὃ σύνηθες προώγει εἱλεῖοι, ἡ κινεῖς, ὥσπερ ἐν τῷ Πλάτωνος Τιμαίῳ (ρ. 40) γέ- ὃ 
αὐτόν, ὡς ᾧ ὁ Δημοαένης “᾿Ανδροτίων, ὦ γῆ ἢ θεοί" τοἀ. γραπῆ... “ἃ δὲ ἰλλομένην, εἴτε διὰ τῷ ἰῶτα γράφεῦ, ὃ δεδε- ̓  

( οἰ]. 166. μένην δηλοῖ" ἢ ὅτως ἡ ̓Απολλώνιος ὁ ποιητὴς (1 129) 
τῶν πεπερασμένον “ὃν κόσμον λεγόντων οἱ Κα πλεῖςοι ἐπὶ τῷ 15 δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεσείσατο νώτων, 

μέσυ κεῖος, λέγυσι τὴν γῆν, ὥσπερ᾿ Ἐμπεδοκλῆς ὺ ̓Αναξίμαν- ἢ Ὅμηρος (Π]. 13 572) 
ρος ᾧ ̓Αναξιμένης ἡ ̓ Αναξαγόρας ᾧ Δημόκριτος ἡ Πλάτων" Ἰλλάσιν ἐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄ ἄγυσιν. 

ἀντιφάσκυσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι (τῦτο 75 σημαίνει “ὃ ἐναντίως), εἴτε διὰ τῆς εἰ διφθόγγυ γράφοιτο, καὶ ᾧὶ ὅτως εἰργομένην δλά, ὡς 

ὁ περὶ “ὁ μέσον λέγοντες αὐτήν, ἀλλ᾽ ἐν αὶ τῷ μέσῳ τῷ πανὸς ᾧ Αἰχύλος ἐν Βασσάραις. ᾧ ὅτι “ὁ ἰλλομένην ὕτως ὑπὸ τῦ 
πῦρ εἶναι φασί, περὶ δὲ “ὁ μέσον τὴν ἀντίχθονα φέρενγαί φασι, Ὧ Πλάτωνος εἴρη, δηλοῖ τὰ ἐν Φαίδωνι (ρ. 109) περὶ τῆς. γῆς 
γῆν σαν ἢ αὐτήν, ἀετίχθενα δὲ καλυμέηγ διὰ ὦ ἐξ ἐναντίας εἰρημένα, ἐν οἷς φησὶν ἰσόρροπον δ πρῶγμα ὁμοίν τινὸς ἐν μίῳ 
ἰδ τὴ γῇ εἶναι" μὲ' δὲ τὴ ἀντίχθενα ἡ ἡ γὴ ὅδε, φερομένη ἃ ᾧ τεθὲν ἐχ ἕξει μᾶλλον. ἐδὲ ἧττον ὑδαμόσε Ἐλϑηνε δηλοῖ ὃ δὲ ἡ 

αὐτὴ περὶ ὃ μέσον, μῖ' δὲ τὴν γῆν ἡ σελήνη τω δ αὐὺς ἐντῷ ὃ τῷ Τιμαίν ῥητόν, ὅπερ ὁ ἸΠλάτων ἐν τύτοις παρέξεσεν, ὅ ὅτως 
πέρατι τῶν ἀπέιβ ται ἱφορεῖ)" τὴν δὲ γὴν ὡς ἐν τῶν ἄφρων ἔχον Τὰ δὲ ἐν μέσῳ ἱδρυμένα, ἑςία θεῶν, ὅρος τ᾽ ὄρφνας ἢ 

ἦσαν κυυμένην περὶ ὃ μέσον κ᾿ τὴν πρὸς “ὃν ἥλιον χέσιν γύκτα ἡ 25 ἀϑς γίνεῦ͵ δυσιοίς τε ἢ ἀνατολὰς γεννῶσα Φ ἀποτομὰς τῶν 

ἡμέραν ποιεῖν" ἡ δὲ ἀντίχθων κινυμένη περὶ ὃ μέσον ἡ ἢ ἑπομένη ὁὀριζόντων" πρέσβιςα δὲ ἕντι τῶν ἐνὲς τῶ ὀρανῶ σωμάτων" 
τῇ ἡ ἐχ ὁρᾶδ ὑφ᾽ ἡμῶν διὰ “ὁ ἐπιπροϑ)εῖν ἡ νν ἀεὶ ἃ τῆς γῆς εἶτα ὀλίγα εἰπὼν περὶ τῶν ἄλλων ςοιχείων ἐπάγει “ὥςε ῥἴζα πάν- 
σῶμα... τέλειον γδ ἀριθμὸν ὑποθέμενοι τὴν δεκάδα ἐβύλοντο τὼν ᾧ βάσις τῶν ἄλλων ἁ γᾷ ᾧ ἤρειςαι ἐπὶ τὰς αὐτὰς ῥοπάς"... 
ἢὶ τῶν κυκλοφορητικῶν δὐμετὴν ὲν πἀβίθμὸν εἰς δέκα συνά- τῆς δὲ λέξεως δηλύσης ( ὡς ἐπίπαν ὃ δεδεμέν, ὡς αἱ παρα- 
γεῖιν ζ. ϑότες δ ὄν, φησί͵ τὴν ἀπλανὴ μίαν ἡ τὰς πλανωμένας 30 τεθεῖσαι χρήσεις ἐσήμαινον, δηλεέσης δὲ καὶ ὃ, ἃ συςρεφομένην, ὅταν 

ἑπτὰ καὶ ὺ τὴ γὴν ταύτην σὺν τῇ ἀντίχθονι, τὴν δεκάδα ἐπλήρως- διὰ τῆς εἰ ὀιφθόγγυ γράφη, πρῶτον Κα δι᾽ ἑνὸς τῷ λ' γράφεῦ, 
σαν. ὸ ὅτω β αὐὸὴς τὰ τῶν Πυθαγορείων ἀπεδέξατο. οἱ δὲ ἔπειτα ἃ 9. ἐπὶ τῶν κυχλικῶν χηματων λέγε ἃ συνεφράφθαι, κἂν 
ἡνησιώτερον αὐτῶν μεταχόντες πῦρ τὶ ἐν τῷ μέσῳ λέγυσι ἰὰᾳ ἀκίνητα ἢ. ᾿ πρὸς δὲ τύτοις κἂν ἑκάτερον ἡ λέξις σημαίνη, ᾧ ὃ δὲε- 
δημιεργικὴν δύαμν τὴν ἐκ μέσυ πᾶσαν τὴν γὴν ζωογονῦσαν ἢ δεμένην ἢ ὃ κινυμένην, πῶς ἔδει τὸ Πλάτωνος ἀποδέχεςς ἂν 

ὰ ἐνεψυγμίν αὐτῆς ἀναθάλπυσαν. - διὸ οἱ (' Ζανὸς πύργον 35 λόγον τῷ Τιμαίυ παραξέοντος; ἱἰά. 18. 
αὐὸὺ καλῶσιν, ὡς αὐὸς ἐν τοῖς Πινθαγορυκοῖς ἘΑΒᾺ οἱ δὲ Διὸς ἐντεῦθεν πρὸς Πλάτωνα Κἰλττεη ὲ ὸὰ εἰλεῖοχ, σπεύδει διὰ 293» 

φυλακήν, ὡς ἐν τύτοις, οἱ δὲ Διὸς θρόνον, ὡς ἄλλοι φασίν. ἄςρον πολλῶν ὁ ἸΣιμπλίκωος, συμβιβάσαι καὶ ὼ " τῶν τὸ Πλάτωνος ῥῈ Ἂ- 
δὲ τὴν γῆν ἔλεγον ὡς ὄργανον ᾧ αὐτὴν χρόνυ" ἡμερῶν γάρ ἐξιν σέων νοεῖν ἡμᾶς, εἰ κὶ διὰ τῷ ι γράφομεν, ἀντὶ τῦ δεσμέϊαι, εἰ 
αὕτη νυκτῶν αἰτία. ἡμέραν ἢ )) ποιεῖ “ὃ πρὸς τῷ ἡλίῳ μέρος δὲ διὰ τῆς διφθόγγυ, ἀντὶ τῷ λέγει δὲ σφάλμα γραφι- 

καταλαμπόμενον, νύχτα δὲ “ὃ κ᾽ ὃν κῶνον τῆς γινομένης ἐπ᾽ 40 κὸν εἶναι “ὃ κινεῖς, Ὠλλεῶχ, κἀν διὰ τὸ (, ἃ δεσμεῖαι, δηλοῖ" 
αὐτῆς σκιᾶς. ἀντίχθονα δὲ τὴν σελήνην ἐκάλων οἱ Πυθαγόρειοι, ὅθεν αὶ “ὃ 
ὥσπερ ἡ αἰθερίαν γῆν, ἡ ὡς ἀντιφράττυσαν ἢ ἐπιπροοδῦσαν τῷ ἰλλάσι δ᾽ ὑκ ἐθέλοντα βίη τὰν ἄγυσι, 
Ἅἡλιαχῷ φωτί, ὅπερ ἴδιον γῆς, ᾧ ὡς ἀποπερατῶσαν τὰ ὀἀράνια, κὰν διὰ ἀφθόγγν; ὺ ὕτως εἰργομεν... ὡς Αἰχύλος ἐν Βασ- 

καθάπερ ἡ γῆ τὰ ὑπὸ σελήνην. πρὶ. ἔ, 124. σαάραις. ᾧ ὁ αὶ Πλάτων ὅτω χρὰῇ), ὁ δὲ ̓Αριςοτέλης ἀντὶ τῦ 
2934 ταύτης τῆς δόξης νεώτερος ᾿ ̓Αριςοτέλως ᾿Αρχέδημος γέ- 45 βιαζ εὐχ, κινεῖοχ, ςρέφεοι, ὅτε ᾧ μᾶλλον διὰ τῆς ει 

νὰῳ ονε" πρὸ δὲ ᾿Αριςοτέλως τίνες ὅτως ἐδόξασαν, ἐκ τῆς ἱςορίας, διφθόγγυ. Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς κινεῖαὶ, περὶ “ὃ μέσον τὴν γὴν, 

(Ὁ) ογπδίευα σοπδηΐυγ οομιυπλεἰ!οδἰ5 γεν 8 ογδιοῃθπ δύῃ. ἂν δὲ ὑρανὸν ἠρεμεῖν ὑποθέμενος, συΐζειν ᾧετο τὰ φαινόμενα. 
ὙΒοπκδι. ἢ, 34. ςοἀ. Οοἰεἰ. 166. 
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δ᾽ ΕΙΣ ΤΟ Β ΤΩΝ 

53» οἱ δὲ τυμπανοειδῆ λέγωσω. ἐν τῷ ἢ κέτρῳ δὲ ἦσαν τὴν γῆν χεοκ τῷ ὕδατι πεφυκότων. πρὸς ταύτην δὲ τὴν δέξαν ὁ ̓ Αριςο- 
“ὸ κύκλῳ κχινυμένην, “ὃν δὲ ἐρανὸν ἠρεμεῖν Ἡρακλείδης ὁ Ποντι- τέλης ἐπαάγα μᾶλλον ἴσως ἐπικρατῦσαν διὰ “ὃ παρ᾽ Αἰγυπτίοις 

κὸς ὑποθέμενος, σωζειν ᾧετο “ὃ φαινόμενον. ϑίπιρὶ. ἢ, 126. ὕτως ἐν μύθυ χήματι λέγε ἡ “ὃν Θαλῆν ἴσως ἐκεῖθεν “ὃν λό- 

2944 εἰπων μόνιμον εἶναι τὴν γὴν διὰ “ὃ τυμπανοειδὲς χῆμα, ἐπή- γον κεκομιοκέναι. ἰά. (127. 

9. γαγεν ὅτι πολλοὶ τυγχάνυσιν εἰρημένοι τρόποι τῆς Ψ' τὴν γῆν δια- 5 μὰ ὃν κατακλυσμὸν δ ἦν τῶν φυσικῶν ἀρχαιότατος ὩρΡὰ 
θέσεως, ὧν τινὲς πρὸς κίνησιν αὐτὴν τινὲς δὲ πρὸς μονὴν ἐπι- ὅτος ὁ Μιλήσιος, ὅπερ ἡ δόξα αὕτη ἐςί, ὁ ὅτι ἡ γῇ ἐφ᾽ ὕδατος 

τήδειον εἶναι λέγη; ὥσπερ ὁ νῦν εἰρημένος πρὸς μονήν. ἰὰ, κεῖῆ. φασὶ δὲ τῦτον ὧν Θαλῆν ὑπὸ τῷ Φαραῶ μετακαλεοῆψαι 

[. 126 ὁ. ὡς τῷ παρ᾽ ἡμῶν Μωῦσῇ τὰ περὶ φύσεως καλῶς ἐκπαιδεύσειεν" 

2946 ὺ Ἀῤῦτον μνημονεύει τῶν βία λεγόντων (τὴν γῆν) διὰ “ὁ νἱωνοθετησάμενος δ “ὃν Μωῦσέα αὶ Φαραώ, ὡς κἀκ τῶν γραφῶν 

τ ἄπειρον αὐτὴν εἶναι, ὥσπερ Ξενοφάνης ὃ Κολοφώνιος, ἐρσίαα 10 τῶν ἁπτέον μανθάνομεν, παίσας τὰς διὰ γραμμάτων παιδείας 

δὲ τῶν ἐφ᾽ ὕδατος ὀχυμένην μένειν, ὡς Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, τρί- ὡς ἄριςα, μαθεῖν “ὃν τοιῶτον ἐσπύδαζε. “ἃ δὲ τοιῶτον δόγμα, ὃ 
των δὲ τῶν λεγόντων μένειν αὐτὴν ἀνεχομένην ὑπὸ τῷ ὑποκειμένν ὅτι ἡ γὴ τοῖς ὕδασιν ὑπανέχε, ὁ Θαλῆς ἐξ Αἰγύπτυ μετακεκό- 

ἀέρος, ὃν ἐπιπωματίζει πλατεῖα σα ᾧ τυμπανοειδὴς ἡ γῆ, ᾧ ὁ μικεν. εοἀ. Ἀερ. 1858. 

συγχωρεῖ ἀναχωρεῖν" ὅτω δὲ ̓ Αναξιμίης ᾧ ̓Αναξαγόρας ἢ Δη- ὦ ἋΣ τυχὸν μόριον ἐμβληθὲν εἰς ὕδωρ ἐχ ἸςαὮ,, ἕως ἂν εἰς 5.» 
μόκριτας ἐδόκυν λέγειν. τετάρτων τῶν περὶ Ἐμπεδοκλέα τῶν τὴν 15 ὃν πυθμένα τῷ ὕδατος ἔλθη (τῦτο 75 σημαίνει “ὶ βυθίζεῦ), καὶ ὴ 
δίνην τὸ ἐρανὰ τῆς μονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένων, ἢ πέμπτων τῶν θᾶττον φέρε “ὃ μεῖζον. δἰπιρὶ. ἔ, 127. 

τὴν ὁμοιότητα ἢ τὴν ἰσορροπίαν αἰτίαν τῆς μονῆς λεγόντων, ὡς κλεψύδραν λέγεμαί φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος τὰ ςενὸν ἃ ἔχοντα Βιν 

᾿Αναξίμανδρος ᾧ Πλάτων... τάχα 75 ἀλογωτέρας, τυτέςιν ἀρ. ὁ ςόμα, τρήσεις δέ τινας ἐν τῷ πυθμένι. ταῦτα ὅν τὰ ἀγγέα, ̓  
Ὑοτέρας, διανοίας ἐςὶ ὃ μὴ ὴὶ θαυμάζεν πῶς κτλ. ἰά. 15. ἐμφραττόντων ἡμῶν “ὁ ςόμα βαπτιζόμενα ἐν τῷ ᾧ ὕδατι, ἐπὶ τὴν 

2244 κα τῦτο δὲ ἄξων ἀπορίας περὶ τῷ αὐτὸ φησί, πῶς ἄνωθεν 20 βάσιν ὑδὲν εἰσδέχονἢ διὰ ὃ πεπληρῶνι, πνεύματος μὴ δυνα- 
ἰὼ καταφερομένων μορίων τῆς γῆς, εἴ τις πρὸ τῷ πεσεῖν αὐτὰ ἀπο- μένυ μεταςῆναι ἡ ὑποχωρῆσαι τῷ ὕδατι διὰ “ὃ πεφράχθαι 

σπῷ τι. ἀεὶ τὴν ὑποκειμένην γὴν, μένει φερόμενα ἕως ἂν ἀντε- ςόμα. εοἀ. Οοἰεὶ. 166. 

ρείδη τι αὐτοῖς, ἡ δὲ ὅλη γῆ μηδενὸς κάτωθεν ἀντερείδοντος καὶ εἶδος ἀγγεῖα ἡ κλεψύδρα ἐςί, “ὃ αὐὸ δὲ ἢ ὑδράρπαξ παρά 
φέρεῦ ἀλλ᾽ ἠρεμεῖ. διὰ ταῦτα ὶ γάρ, φησί, “ὁ ἀπορεῖν περὶ τῆς τισιν ὀνομαζεῦ, ἔχον δὲ ἄνωθεν μίαν ὀπὴν καὶ πάντη πλατεῖαν, 

γῆς ἐγῴετο φιλοσόφημα πᾶσι" φιλόσοφον γ5 ὄντως ἐςὶ “ὃ τὰς 25 κάτω δὲ παλιν πολλαῖς τε ᾧ πάνυ μικράς. εἰ γῦν τις τὴν ἄνω τε 
αἰτίας τῶν ὄντων ζητεῖν" “ὃ δὲ περὶ τὰς τύτυ λύσεις μὴ φυλά- ἡ πλατεῖαν ὀπὴν ἐπιφράξας ἐπυιαλύψειεν, εἶτα “ἃ τοιῶτον ἀγγεῖον 
Ἑαὼς “ὁ μᾶλλον ἀτός εἶναι τῆς ἀπορίας, θαυμάσειεν ἄν τις καθ᾽ ὕδατός τινος ἐπα ψήσειιν, ἐδὲ μικρόν τι ἔνδοθεν ὕδωρ εἰσρυή- 
δοκεῖν γ5 λύειν τὴν ἐν τύτοις ἀπορίαν βυληθέντες πλείονος ἀπορίας σεῦ διὰ τῶν μικρῶν τε ἢ πάντη φενωταίτων ἐ ὀπῶν τῶν κάτωθεν 
ἀξίοις προχρῶνἢ. ὅτω κα ὅν ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐξηγήσατο τὴν λέξιν, ὄντων" γέμει ἡ) ἀέρος “ὃ τοῦτον ἀγγεῖον, ὃς ἐκ ἔχει πόθεν ποῖ 

ὕτω γράψας, “ὁ δὲ περὶ τὰς τύτυ λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπυς 8) ὀιεξέλθοι τῆς πλατείας ὀπῆς τῆς ἄνωθεν ὄσης ἐμπεφραγμώης, 

εἶναι ον" ὺ ὡς ἐλλειπύσης ὃ πλῆρες, ἧς εἴρη, ἀποδύς. μή- ὡς ἔφημεν. «ταῦτ᾽ ἄρα αὶ ἐπὲὶ σῶμα διὼ σώματος καὶ χωρεῖ, ἀδὲ 

ποτε δὲ κἂν ὅτως ἰχῃὴ ὴ λέξις συντόμως, ὁ μώτοι ἐλλιπῶς ἀπήγ- μικρὸν ὕδωρ ἐν τῷ ἀγγείῳ εἰσέρχεῦ λεπτομερεςάτυ συύματος, 

γελῶ" εἰπὼν δ ὅτι ὃ αὶ ὀπορεῖν εἰκότως ἐγένετο φιλοσόφημα ἀέρος δηλαδή, γεγεμισμένῳ, ὡς προειρήκειμεν. ὑδράρπαξ δὲ ὃ 
πᾶσιν, ἐπάγει “δ δὲ περὶ τὼς τύτυ λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπυς τοιῶτον ἀγγεῖον καλεῖϑ, ὅτι οἱ ἐν χώραις τισὶν ἀλλοδαπαῖς περε- 

εἶναι δοκεῖν τῆς ἀπορίας," τὸς ὅτω λύοντας δηλονότι, ϑαυμάσειν 8 πλέοντες, ἐπὰν ποτίμων ὑδάτων ἐν ἐνδείᾳ γενήσον, ἜΟΑΘΝΝ ὰ 

ἄν τις, ὡς “ὃ ἀτόπυς μὴ πρὸς τὰς λύσεις ἀκύειν ἀλλὰ πρὸς τὺς τοιῶτον ἀγγεῖον ἐν τὴ θαλάσσῃ, πλὴν ὑχ ὅλον, ἀλλὰ ὶ μέχρι τὸ 

.« λύοντας. ἐγὼ ευτα πολλὰ τῶν ἀντιγράφων πὗρον ὅτως ἔχοντα μέσυ τῷ ϑαλασσίῳ ἐῶσιν ἐμβαπτίζεῶς ὕδατι" ὅθεν ὶ διὰ τῶν 
“ἢ δὲ τὰς περὶ τύτυ λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπως εἶναι δοκεῖν," ᾧ σμυιροτάτων ὀπῶν τῶν κάτωθεν ὀσῶν, πλὴν ᾧ τῆς ἄνωθεν ὀπῆς 
ἔςιν ὅτως καταλληλότερον. ἰά. 18. τῆς πλατείας ἠνῳγμένης, “ὃ λεπτομερέςερόν τε ἢ καθαρώτερον 

τας. ΠΥ  έσες ἘΝ ἀγνοῶ ἐγώ, τοῖς Ξενοφαίνυς ἔπεσι τος περὶ τώτυ μὴ ἐντυ- 40 ὕδωρ τῦ ὠγγείν ἔνδοθεν εἰσρέον δεχόμενοι θῶττον ὑφαρπάζυσί τε 
( ̓  9 μὰ χων, πότερον ὃ κάτω τῆς γῆς μέρος ἄπειρον λέγων διὰ τῦῶτο ᾧ πίνυσιν ὕδωρ γλυκύ τε ἡ πότιμον" “ὃ γδ παχύτερον ἡ ὑλικαΐ- 

ἡπτςς μένειν αὐτὴν φησίν, ἢ “ἐν ὑποκάτω τῆς γῆς τόπον ᾧ αἰθέρα ἄπει- τερον ἅτε λεπτοτάτων ἢ πάνυ βραχυτάτων ἐσῶν τῶν ὀπῶν ἔξω- 

“6 τσ) ἃ τῷ ρον, ᾧ διὰ τῶτο ἐπ᾿ ἄπειρον καταφερομένην τὴν γῆν δοκεῖν ἦρε- θὲν μένει, διηθεῖ δὲ ὅσον λεπτότερόν ἐςι ᾧ ποτιμώτερον. «οἄ. 
δέμς τα μος μένε. ὅτε δ ̓Αριςοτέλης δεσαφησενι ὅτε τὼ ̓ Εμπεδοκλέυς ἔπη Ἀεβ. 1858. 

τὸς ὡν τιτθκον διορίζει σαφῶς" γῆς Ὁ βάθη λέγοιτ᾽ ἂν ᾧὶ ἐκέννα εἰς ἃ κάτεισιν. 45 ὅλως γάρ, φησί, πρὸς τὸς ὕτω λέγοντας περὶ τῆς κιρήσεως 59} 

. ἀλλὰ ταύτην ἃ τὴν δόξαν ἐδὲ ἀντιλογίας ἠξίωσεν ὡς παντελῶς τῆς γῆς ὡς ὑκ ἐχύσης κίνησιν, ὶ περὶ τῆς γῆς αὐτῆς ἐςὶν ἡ ἀμ- 
ἀπίθανον" ἐπ᾽ αὐτῇ δὲ τὴν Θαλῦ τῷ Μιλησίυ τίθησιν, ἐφ᾽ ὕδα- φισβήτησις μορίων ὄσης τῷ παντός, ἀλλὰ περὶ ὅχης τῆς τῶν φυ- 

τος λέγοντος ἐχεϊὸς τὴν γὴν ὥσπερ ἕλον ἢ ἄλλο τι τῶν ἐπινή-. σικῶν σωμάτων συςάσεως. δ πιρὶ. (, 128. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ. 601 

“2254 μᾶλλον δὲ ἐβιάολη (ὁ ᾿Αλέξανδρος) νομίζων “ὃν κόσμον τῦ- ταῦτα ἐξ ὀλέγων τῶν εὐθὺς προσπεσόντων ἐπῶν ἀναλεξεέμενος 
19. τον ὑπὸ μόνυ τῷ νείκος ψὺ ἐν Ἐμπεολέα ὦ γοέχ. μήποτε παρεθέμην. μήποτε δὲ τὸ ᾿Ἐμπὶδικλέυς ὡς ποιητῦ μυθικώτε- 

δὲ κἂν ἐπιιρατῇ ἐν τύτῳ “ὃ νεῖκος, ὥσπερ ἐν ὭΣ σφαίρῳ ἡ ἡ φιλία, ρον παρὰ μέρος τιν ἐπικράτειαν αὐτῶν λέγοντος, 
ἀλλ ἄμφω ὑπ᾽ ἀμφοῖν λέγον. γίνεωζ,,. ᾧ τάχα ἀἐδὲ κωλύει ἢ ἄλλοτε αὶ Κὶ φλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς ἐν ἄ: ἅπαντα, 
παραθέν, τινὰ τῶν τὸ Ἐμπεδοκλέως ἐπῶν τῦτο δηλῶντα. 5 ἄλλοτε Ν αὖ δίχ᾽ ἕκαςα φορεύμενα νείκεος ἔχθει, 

αὐτὰρ ἐγὺ παλίνορσος ἐλεύσομαι ἐς πόρον ὕμνων, ὁ ̓ Αριςοτέλης μυϑικωτέρῳ τύτῳ ἀποχρησαίμενος ἐρωτᾷ τιὶς τὴν 
ὃν πρότερον κατέλεξα λόγῳ λόγον ἐποχετεύων δίνην τῆς μονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένυς, ὅτε τὰ ςοιχεῖα διειςήκει 
κεῖνον. ἐπεὶ νεῖκος δὶ ἐνέρτατον ἵκετο βένθος χωρὶς ὑπὸ τῷ νείκας. Ιά. {128 ὃ. 

δίνης, ἐν δὲ μέση φιλότης ςροφάμγγι γένη, δόξει δὲ ἡ ἀπάντησις μὴ Ψ θύρας εἶναι" ὁ δ ̓Εμπεδοκλῆρ 5. 
ἐν τῇ δὴ ταδὲ πάντα συνέρχεϊ ἐν μόνον εἶναι, 40 τῆς διακοσμήσεως ταύτης “ὃ νεῖκος αἰτιῶ, διὸ βιαίως ἐξηγ ἦν 

ἐκ ἄφαρ, ἀλλ᾽ ἐθέλημα συνιφείμεν᾽ ἄλλοθεν ἄλλα. σαρς ἠνάγκαςαι ὃ ̓Αλέξανδρος. ἐρωτᾷ γάρ, φησίν, ὅτε τὰ 
τῶν δέ τε μισγομένων χεῖτ᾽ ἔθνεα μυρία θνητῶν, - φοιχεῖα τὸ νείκυς χωρὶς ἦν πρὸ τῆς διακοσμήσεως, πῶς διεςήκει 

πολλὰ δ᾽ ἄμικτα ἕςηκε κεραιομένοισιν ἐναλλαΐξ, ἡ γῆ, ὃ διεξηκὸς ἵνα μὴ ἀλλήλων ἀκώσωμεν ἀλλὰ τῷ νείκως, 

ὅσσ᾽ ἔτι νεῖκος ἔρυκε μεταίρσιον" ὁ ἢ) ἀμεμφέως τυτέςιν ὅτε ἡ φιλία κατεκράτει ὶ τὰ ςοιχεῖα ἀϊτὸ τῶ νείκως. τὴν 
πᾶν ἐξεςήκειν ἐπ᾽ ἔχατα τέρματα κύκλυ, 45) ὑπό ἀντὶ τῆς ὠπᾷ ἀκυς ον, πρόθεσιν ἀντὶ προθέσεως" ἔθος δὴ 
ἀλλὰ τὰ μέν τ᾽ ἐνέμιμνε μελέων, τὰ δ᾽ ἐξεβεβήκει. ες φῶτο τοῖς ̓Αττικοῖς (ἢ). οοἀ, Οοἰεὶ, 166. 
ὅσσον δ᾽ αἰὲν ὑπεκροθέοι͵ τόσον αἰὲν ἐπήει ὼ. ἔοικε τῶτο παρέκβασις εἶναι πρὸς Δημόκριτον ἄπειρονξαυ 
ἠπιόφρων φιλότητος ἀμεμφέος ἄμβροτος ὁρμή. ᾿ ὑποτιθέμενον “ὃ μεταξύ. ἰά. 
αἶψα δ᾽ ἔθνεά τ᾽ ἐφύοντο, τὰ πρὶν μαθον ἀθάνατ᾽ εἶναι, ταύτης ἢ ὅν τ δύξης καὶ ᾧ Πλάτων ἐςὶν ἐν οἷς ἐν Φεθυσιξοι 

ζωρά τε τὼ πρὶν ἄκρητα διαλλάξαντα κελεύθως. 2 φ' 109) λέγει... ἀλλ᾽ ὅ γε ᾿Αριξοτέλης εὑρων προειλημμένην ᾿ 

ἐν τύτοις δηλθῇ) ὅτι ἐν τῇ ἁπλὴ διακοσμήσει ὑποςλλεῦ Κα ὃ νεῖ- αὐτὴν ὑπὸ ἀμαμώνα ἐμμελέξερον οἴε) τῦτον ἐλέγχειν τῇ 
κος, ἡ δὲ φιλότης ἐ ἐποιρατεῖ, ὅταν ἐν μέση τὴ ςροφάλιγγι, τυτέςι ὐῤη σι πρὸς Πλάτωνα... ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος, διὰ τῷ εἰπεῖν, 

τῇ δίνη, γόηῦ, ὥςε ὃ τῆς φιλότητος ἐποιρατύσης ἐςὶν ἡ δίνη" φησίν, “ὥσπερ τῶν ἀρχαίων ᾿Αναξίμανδρος" ἐδήλωσεν ἐς ἡ 
ὴ ὅτι τὰ ἢ τῶν τρχϑων: ἄμικτα μέρει ὑπὸ τῷ νείκυς, τὰ δὴ ἊΜ ἄλλων ὃ ὄντων ὑκ ἀρχαίων ταύτης τῆς δόξης. ἢ ἢ ἡ ἀϑηλον, φησίν 

Ἰνύμνα ποιεῖ τὰ ϑνητὰ κα αὶ ζῷα ἡ φυτα,, διότι πολιν διαλύε τὰ 25 ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει ταύτη, πότερον κα ὼὴ ἦρεμὲ ἢ ἐν τῷ ῦ μέσῳ ὅσα, ἣ 
μιγνύμενα. ἀλλὰ ᾧ περὶ γενέσεως τῶν ὀφθαλμῶν τῶν σωμα- μένει ἕ ἐν τῷ μέσῳ διά τε τὴν ἰσορροπίαν τὴν οἰκείαν ὶ τὴν τῷῦ 

τικῶν τύτων λέγων ἐπήγαγεν ' περιέχοντος ὁμοιότητα, μένωσα δὲ ἴλλεταί τε καὶ κινεῖ περὶ ὃν διὰ 
ἐξ ὧν ὄμματ᾽ ἔπηξεν ἀτειρέα δῖ" ᾿Αφροδίτη, πανὲς τεταμένον πόλον. ᾿Αναξιμάνδρῳ δὲ δοκεῖ ὴὶ διὰ “ἐν ἀέρα 

ὼ μετ᾽ ὀλίγον . ἂν ἀνέχοντα μένειν ἡ γὴ ὶ διὰ τὴν ἰσορροπίαν τ ὁμοιότητα. 
γόμφοις ἀσκήσασα καταςόργοις ᾿Αφροδίτη, 30 δίπιρ!. ἢ, 129 ὦ, 

ᾧ τὴν αἰτίαν λέγων τὸ τὺς ' ἐν ἡμέρᾳ͵ τὺς δὲ ἐν νυκτὶ κα» ταῦτα Α' ὃν τῷ ᾿Αριςοτέλυς, κα ὶὶ τάχα ἄν τις ὑπονοήσειε τὰ ἐστὶ 

λιον ὁρᾶν. ὄντι μὴ πρὸς τὴν Πλατωνοτὴν ἀπέδειξν αὐὲν ἁπλῶς ἀποτείνενα,. Ἃ 

Κύπριδος (φησίν) ἐν ΞΕ: ὅτε ξύμπρωτ᾽ ἐφύοντο. τὸ 5 Πλάτωνος τὴν ἰσορροπίαν ἢ τὴν ὁμοιότητα αἰτιωμένυ, ὁ 
ὅτι δὲ περὶ τύτων λέγει τῶν ἐν τύτῳ τῷ κόσμῳ, ἀκυετύτων τῶν ἐπῶν" ᾿Αριςοτέλης ὑδαμῶ φαίνεῦ τῆς ἰσορροπίας μνηρ)είς, κἂν ὁ ̓ Αλέ- 

εἰ δέ τί σοι περὶ τῶνδε λιπόξυλος ἔπλετο πίςις, 35 ξανδρος ἀντὶ τῆς ὁμοιότητος πανταχῦ τὴν ἰσορροπίαν παραλαμ- 
πῶς ὕδατος γαίης τε ἡ αἰθέρος ἠελίυ τε βάνη. πλὴν κἂν πρὸς ἐκέϊνον ἀποτείνη “ἐν λόγον ὁ ̓Αριςοτέλης, 
πιρνα μένων εἴδη τε γενοίατο χροιά τε θνητῶν ῥητῶν ὅ ὅτι ὁ Σωκράτης ἐξ ὑποθέσεως προάγει “ὃν λόγον. Ἰὰ. 
το ὅσα νῦν γεγάασι συναρμοολέντ᾽ ᾿Αφροδίτη, . 4180. 

αὶ μετ᾽ ὀλίγα πρῶτον προτίθε δεῖξαι ὅ ὅτι ὶ κινεῖ ἡ γὴ κύκλῳ, ὅτε περὶ ῖθοο 
υς δὲ τότε χθόνα Κύπρις, ἔπειτ᾽ ἐδίηνεν ἐν ὄμβρῳ, Ὁ ὃ μέσον ὡς ἣν τῶν ἄφρων ὅ σα, ὡς ἔλεγον οἱ Πυϑαγόρειοι, ὅ ὅτε Ἵ 
ἡ δ᾽ ἀποποιπνύυσα θοῷ πυρὶ δῶκε κρατῦναι. ὡς ἐν τῷ μέσῳ περὶ “ὃν ἄξονα τὸ πανὸς ἰλλομένη. ἰὰ. (. 131, 

ᾧ πάλιν ᾧ Ὁ ἡ φορὼ τῶν μορίων ἡ ὅλης αὐτῆς ἐπὶ “ὃ μέσον ἐςὶ τὸ 2968 
τῶνδ᾽ ὅσ᾽ ἔσω πυκνά, τὰ δ᾽ ἔκτοθι μανὰ πέπηγε, παντός. εἰπὼν δὲ ὅτι ἡ φορὰ τῆς γῆς ἐπὶ “ὃ τῷ παντός ἐςι μέ- ὃ 
Κύπριδος ἐν πολ μαι πλάδης τοιῆσδε τυχόντα. σον, ἐπάγει ὅτι κἂν μὴ κινὴ ἡ γὴ, ὥς τινες λέγωσιν, ἀλλ ἐπὶ 

(ὦ οἵ, Ἐπιροάοοϊία εἰ Ῥαττηεμί ἀϊ5 ἔγαρπι. εχ οοὰ. Τδυγ. σθτ (Ὁ ν. 295 435. δο ρυβοίενεα, φυεπιδἀπιοάδυπι ἰπφυΐ! ΑἸεχβη- 
δι. ὁ Απὲ. Ρεγγου 1 ρ8. 1810 ρῥ. 2744. δὰ γεβυ8 ἔπηρε- ὅεγ, αυοά οοπνεγβίομα ρο  ΠΠγ, Ὥοπ δὰ ταϊίοης ρεϊ Πἴυν υἱ δοῖ- 
ἀοοΐεοβ ρυδεῖεν οοἀ. Βερ. 1910 ἱπβρεχὶ οοὐά, 1,δυγοαῖί. (29 Ρ]υΙ. ἰςεὶ χυίεεοδι, δὰ υἱ δά τοϑαΐιπι ἰαπῖιπι ἐεγαίυν, οἱ δοουβάμπι 
16) εἰ Οχου. (ες. ὕοερ. ΟΒείδιὶ. ᾳυοὰ ἐπ πιϑάϊο ἰανδαΐίαν, εἰΐαπι τῃονερίταγ. Τβδηοι, ἔ, 35 ὁ. 
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τῷ κώντρυ τυγχάνῃ κειμένη, τῶτο ἂν τις ἀπορήσειεν, ἐπειδὴ ταὐλν καλῶς ἃ ἊΝ ἔχοι ᾧ διὰ τὸς ἐπιςῦντας τῇ σοφίᾳ τῶν παλαιῶν ἐν- 
τῷ ὑποκειμέρῳ ὃ ἃ μέσον ὁ ἐςὶν ἐμψοτέρον, τῷ τε πανὺς ἡ τῆς γῆς, δρῶν πὴν μέθοδον τῆς μετρήσεως συντόμως προσαναγρεΐψμει, 

ὡς πρὸς πότερον μέσον φέρεῦ τὰ βάρος ἔχοντα ἡ τὰ μόρια τῆς λαβόντες ἀπὸ διόπτρυ δύο τῶν ἀπλανῶν ἀςέρων μοριαῖον ἀλλοῖ- 
γῆς ψ' φύσιν. ἰἀ. ἰδ. λων ἀπέχοντας διάςημα, τοίσι τριακοσιοςοεξιριοςὸν μέρος τᾶ 

Ὅ5. ὁ δὲ Πτολεμαῖος ἐ ἐν τῇ ἀρχὴ τῆς Συντάξεως ὑποθεμάνος: τὰ ς μεγίςυ ἐν τῇ ἀπλανεῖ κύκλυ, ἢ εὑρόντες παλιν ἀπὸ διόπτρας τις 

Τ᾿ βάρη πρὸς ἴσας γωνίας καταφέρεδχ, διὸ ἢ μένειν ἀκλινῆ ἡ ὁ τόπυς οἷς 4 κορυφήν εἰσιν οἱ δύο ἀςέρες, καὶ ὺ ἃ μεταξὺ διαίςημα 
πίπτειν, δείκνυσιν ὅτι πάντα ἐπὶ “ὃ κέντρον ἐπείγεῆ. ἰὰ. {[.1381. διὰ ὁδομέτρυ μετρήσαντες ηὗρον πεντακοσίων αὐ ςαδίων" ἐξ 

Ὁ]. ἐδ ἂν αἱ τῆς σελήνης ἐκλείψεις τοιαύτην εἶχον τάξιν τῶν ὃ συνάγεῦ ὅτι ὁ μέγιζος τῶν ἐν. τῇ γὴ κύκλων περίμετρον ἔχει 
ὦ: χηματισμῶν ὥςε «τὶ τὴν διάμετρον αὐτῆς ἀεὶ τὴν πρὸς “ὃν ἥλιον μυριάδων δεκαοκτω,͵ ως ὁ Πτολεμαῖος ἐν τὴ γεωγραφίᾳ συνελο- 

ςάσιν ἀποτελεῖοχ, ἀλλὰ αὶ ἐν τοῖς ἐλάττοσι τῷ ἡμικυκλίν διαςή- 10 γίσατο. ἐπεὶ δὲ δείκνυ ὑπὸ τῷ ᾿Αρχιμήδες ἡ περίμετρος τῷ 
εἰ ματος, τῶτο δὲ ἂν συνέβαινε ἡ εἰ μεταβατικῶς ἐποιεῖτο τὴν κύκλυ τριπλασίων τῆς διαμέτρυ ἢ ἔτι ἑβδόμῳ μέρει αὐτῆς 

κίνησιν ἡ γῆ" εἰ δὲ κύκλῳ περὶ “ὃ κέντρον, ὡς Ἡρακλείδης ὁ ὑπερέχωσα, ἕςαι αὶ διώμετρος μυριάδων πέντε ἢ ἑπτάκις χιλίων 

Ποντικὸς ὑπετίθετο, τῶν ὠρανίων ἤρεμώντων... ὃ δὴ λέγει ᾧ ὁ διακοσίων ἑβδομήκοντα τριῶν. δείκνυἢ δὲ πάλιν “ὁ ὑπὸ τῆς δια- 

Πτολεμαῖος, ὅτι πάντα ἂν τὰ μὴ βεβηκότα μίαν ἀεὶ τὴν ἐναντίαν μέτρυ ᾧ τῶ τετάρτυ μέρυς τῆς περιμέτρυ ἴσον τῷ ἐμβαδᾷ τῷ 
τὴ γῇ κίνησιν ἐφαίνετο ποιεέμενα, ᾧ ὅτ᾽ ἂν νέφος ποτὲ ἐδείκνυτο 15 κύκλυ, ὡς γίνε, “ὃ ἐπίπεδον τὸ κύκλυ. μυριάδων διπλῶν ἐμβα- 

παροδεῦον πρὸς ἀνατολὴν ὅτε ἄλλο τι τῶν ἱπταμένων ἢ βαλλομέ- δῶν εἰκοσιπέντε, ἢ ἁπλῶν ἑπτακιχιλίων ὑπταχοσίων εἰκοσιοκτι, 
νων, φθανύίσης ἀεὶ πάντα τῷ τάχει τῆς γῆς, εἴπερ τοσαύτην ἐν ἡ ἔτι ςαδίων πεντακιχιλίων. πάλιν δὲ δείκνυξ ὅτι ἡ ὅλη τῆς σῳαί- 
βραχεῖ χρόνῳ ποιεῖς τὴν ἀποκατάφασιν. 4. [, 132. ρας ἐπιφάνεια τετραπλασίων ἐςὶ τὸ ἐμβαδὺ τῦ ἐν αὐτὴ μεγίξυ 

291. εἶτα ᾧὶ τὴν φαντασίαν ἡμῶν διορθοῖ τὴν ἄλλο μόριον ἐπ’ κύκλυ, ὡς συνάγεωᾳ ὃ τῆς ἐπιφανείας μέγεθος σαδίων μυριά- 
10. ἄλλο τιθεῖσαν εἰς ὕψος πολύ, ἕως ἂν ἐκπεσὸν τῆς ἐπὶ “ἃ μέσον 20 δων διπλῶν ἑκαὺν τριῶν ἢ ἑπτακοσίων δεκατεσσάρων. ἕνα δὲ καὶ ὼ 

σπυδὴς ἀλλαχῦ ὑπενεχθὴ" ὁ δ) λουμαίνει, φησί, Τλείγθ υε ὀγκῦἢ “ὃ ςερεὸν εὑρεθῇ τῆς γῆς μέγεθος, ὁ μέγιξος κύκλος ὁ ἔχων μυ- 

μέχρι τῷ ὑπερεκχεῖοὶ, " ὅτε γ5 “ὁ ὠθὸν ὅτε ὃ ὐϑνμενεν πρὸς ἄλλο ρίαδας διπλᾶς εἰκοσιπέντε ἡ ἁπλᾶς ἑπτάκις χιλίας ἑπτακοσίας 
τι τὴν ῥοπὴν ἔχυσιν ἢ πρὸς “ὃ μέσον. ἢ “ὃ “ὐχ οἷόν τε κυμαίνειν" εἰκοσιοκτυὶ ἢ ἔτι πεντακιχιλίας μονάδας πολλαπλασιαζεῖ ἐπὶ 
εἶπεν ἀντὶ τῷ ὑποχωρεῖν ἡ ἀντιπεριίς αὶ τῷ πλείονι “ὃ ἔλαττον’ τὴν διάμετρον, ἢ γίνε) κύλινδρος ὁ βάσιν ' ἔχων ἴσην τῷ με- 
τῦτο ἡ τὰ ὑγρὰ ὶ παίχει. ἰά. [, 182 ὁ. 25 γίξῳ κύκλω, ὕψος δὲ ἴσον τῇ δια μέτρῳ μυριάδων τριπλῶν ἑκα- 

2974 ὑποθέμενος δ ὧν τὴν γῆν μεμιγμένην τέως τας ἄλλοις, εἶτα τὸν τεσσαράκοντα ἑπτά, ἢ διπλῶν ἑξακιχιλίων πη, ᾧ ἁπλῶν 

Ἵ: διακρινομένην, ὡς ᾿Αναξαγόρας ἐδόκει λέγειν, ᾧ ἐνεργείᾳ ἐκ τὸ τετρακιχιλίων τριακοσίων ὀγδοήκοντα, ἢ ἔτι πεντακιχιλίων μο- 
δυνάμει γινομένην ἢ φερομένην ἐπὶ “ὁ μέσον... ἀπορίαν ἐπάγει νάδων. ᾧ ἐπειδὴ ὁ ὅτως ἔχων κύλινδρος ἡμιόλιός ἐςι τῆς σφαί- 
τὰ ἀπὸ τῶν κεντροβαρικῶν παρὰ τοῖς πηχενος λεγομένων ρας, ἀφαιρῶ τύτων “ὃ τρίτον, ἢ “ὃν καταλειπόμενον ἀριθμὸν ἔχω 
ἀναφυομένην. τὰ Κ' ὧν κεντροβαρικα, οἷα πολλὰ ἢ χαριέξατα 30 τῷ ςερεῶ τῆς σφαίρας τῆς γῆς μυριάδων τριπλῶν ἐνενήκοντα 
ὅ τε ᾿᾿Αρχιμήδης ἢ ἄλλοι γεγράφασι πολλοί, σκοπὸν ἔχει πῶς τὸ ὀκτώ, ᾧ διπλῶν τετρακιχιλίων ἑξήκοντα τριῶν, ᾧ ἁπλῶν ἕξα- 
δοθέντος βάρως “ὃ κέντρον εὑρεθείη, τυτέςι σημεῖον τι ἐπὶ τὸ σώ- κιχιλίων τετρακοσίων τεσσαράκοντα ἕξ, ἡ ἔτι μονάδων ἐνακιῦζε- 
ματος ἀφ᾽ ὃ, σπαρτυ τινὸς ἐξαφθείσης, μετεωριζόμενον ἀκλινὲς λίων πεντακοσίων τρῶν. πρὸς δὲ τοσῦτον μέγεϑος τῆς γῆς τὰ 

ἕςαι “ὃ σῶμα. ἰἀ. ἴ8. τῶν ὀρῶν ἐναφήματα ὁ ἐκ ἴοοὶ ἱκανὰ “ὃ σφαιρυιὸν αὐτῆς ἀφελέος 
Ἀ7ὶ ἀντὶ δὲ τῷ “ἀναγκαῖον μέχρι τύτυ φέρεν," λέγει ὁ᾿Αλέξαν- 35 χῆμα, ὑδὲ τὰ μέτρα τὰ ὡς σφαιρικῆς ὅσης αὐτῆς συναχθέντα 
11. δρός τινας γράφειν “ἀναγκαῖον καῖ, τύτυ φέρεωχ,," τυτέςι τῆς ἐπὶ δαβόλχεον ἑ δ ̓Ερατοδένης τὴν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων ὁ ὁρῶν ἐπὶ 

τὸ μέσυ ῥοπῆς. ἀποδέχεῦ δὲ τὴν ἑτέραν γραφήν. ἰά. (. 188. τὰ χθαμαλώτατα πίπτυσαν κάθετον δείκνυσι διὰ τῶν ἐξ ἀποςη- 
"δε ἀμέλει ἕν τισι μπρὲ τῆς Αἰγύπτωι ἡ ὑρὰ τῆς ἄρκτυ ὦ μάτων μετρυσῶν διόπτρων ςαδίων ἦσαν δέκα. εἰ δὲ ὁ ̓ Αριςο- 

11. φαίνεῦ, αὶ ἕν τισι τόποις ὁ Κάνωβος ἐχ δρᾶ), ὃ ᾧ ̓Ασκλη- τέλης “ὃ τῆς περιφερείας τῆς γῆς μέγεθος εἰ εἰς τεσσαράκοντα, μυ- 

πιόδοτος ἱςόρησεν ὁ φιλόσοφος. εοἀ. (οἶεὶ. 166. εἴ, ϑἴαιρὶ. 40 ρίαδας συλλογίζεὡχζ τὸς μαθηματικύώς φησι, περιφέρειαν πάντως 

[, 1388 ὃ εχὶγ. τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς λέγων, ἐπειδὴ μὴ προς θεικε ̓ ς αδίων εἶναι 
238. ᾧ οἱ ἀφρονόμοι δὲ “ἃ μέγεθος τῆς γῆς εὗρον διά τινων ἀςρυ- τῦτο “ὃ μέτρον, ἄδηλον εἰ διαφωνεῖ πρὸς “ὃν ὕςερον συλλογια μέντα 
15. χάβων ἡ κλιματολάβων εὑρόντες ὃ κῷ κορυφὴν δύο ζωδίων θα- τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς τῶν ςαδίων ἀριθμόν. κἂν διαφωνὴ δέ, 

λαττοῦρομ πεζοδρομ ἀριϑμήσαντα ἃ μεταξὺ διάςημά τι θαυμαςὸν ἐδέν" ὅπω Ρ ηὔρητο τὰ ὑπὸ ᾿Αρχιμήδυς ποριϊένται 
ᾧ ὃ λοιπὸν εὑρόντες" τέμνε; ἡ ἡ γὴ εἰς ιβ΄ ζωδια. καὶ δὲ μέ- 46 ϑεωρήματα πρὸς τὴν ἀκαμπὴ τῦ προκείμών κατάληψιν. μή 
θοδὸς ἀκριβεςέρα τοῖς μαθηματικοῖς. ςοἀ. (οἰεὶ. 166. ποτε δὲ ὑδὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης φαίνεῦ ὡς ἀκριβὲς τῦτο ὃ "αι 

ἐπειδὴ δὲ τὸ μέτρα τῆς γὴς ἐμνημόνευσεν ὁ ̓ Αριςοτέλης, ἀποδεχόμενος, ἀλλὰ τοσῶτον ἔλαβεν ἐξ αὐτῶ μόνον, ὅτι καὶ λίαν 
τετταράκοντα μυριάδων αὐτῆς λέγεως, τὴν περιφέρειαν εἰπών, ἐςὶ μεγάλη τοσύτων σα μέτρων. ϑιπιρί, ἔ, 186. 
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λισσος “εἰ ἡ) εἴη, ἣν ἂν εἴη" εἰ δ δύο εἴη, ἐκ ἂν δύναιτο ἄπειρα 
᾿. : εἶναι, ἀλλ᾽ ἔχοι ἂν ξυτα πρὸς ἄλληλα" Παρμενίδης (ἢ) δὲ 

2985 Ἐν τοῖς ὑποθετοιοῖς, ἐν εἷς “ἃ ἡγύμενον ὁ μόνον ἀληθές ἐξν “ὦλον μυνογενές τε ᾧ ἀτρεμὲς ἠδ᾽ ὠγένητον.. λέγει γῶν ὁ 

ἦ ἀλλὰ αὶ ἐναργὲς ὴ ἐναμφίλετον, ἀντὶ τὸ εἴ συνδέσμυ τῷ ἐπεί Παρμενίδης 
χρῶνἢ παρασυναπτικῷ ἀντὶ τῷ συναπτικῶ" διὸ “ὃ τοιῦτον ἀξίωμα 5 χρεὼ δέ σε πάντα πυθένχ, 
οἱ νεώτεροι παρασυναπτικὸν καλῶσι. ἡ Θεόφραςος δὲ ἐν τῷ πρώτῳ Δ ἀληθείης εὐκύκλεος ἀτρεμὲς ἦ ἦτορ, 
τῶν Προτέρων ᾿Αναλυτικῶν τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης χρήσεως ἐδή- ἐν βροτῶν δύξας, ταῖς ἐκ ἕνι πίςις ἀληθής. 

λωσε. διὰ τῦτο ὧν ἡ ὁ ̓ Αριςοτέλης νῦν ἐκ εἶπεν εἰ τῶν φύσει ἀλλ᾽ ἔμπης ἡ ταῦτα μαθήσεαι, ἐς τὰ δοκῶντα 
λεγομένων, ἀλλ᾽ γώ τῶν φ. Ἷν ὦ δἰαιρί. 187 ὁ. χρὴ δοκίμως εἶναι διὰ πανὺς: πάντα περῶντα. 

215. σωμάτων ἔργα ἔ Κὶ καλεῖ τὴν ζ τόπον κίνησιν, παΐῖθος δὲ τ᾽ 40 ἀλλὰ ἡ συμπληρώσας “ὃν περὶ τῷ ὄντως ὄντος λόγον ἢ μέλλων 
25. ἀλλοίωσιν, ἣν ᾧ διττὴν λέγομεν, ἢ ἣ τελείαν ὃ ποιεῖν γένεσιν, ἢ περὶ τῶν αἰδ)ητῶν διδάσκειν ἐπήγαγεν 

ἀτελὴ Κ' φυλάττειν δὲ ὃ ὑ ὑποκείμενον ποιεῖν τὴν κυρίως ἀλλοίω- δόξας δ᾽ ἀπὸ τῦδε βροτείας 
σιν. με (οἰ. 166. μάνθανε, κόσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀκύων. 

ἔργα ἢ αἱ κτ' τόπον κινήσεις, πάθη δὲ θερμότητες ᾧ ψυχρό- παραδὸὲς δὲ τὴν τῶν αἰδ)γητῶν διακόσμησιν ἐπήγαγε πάλιν 

τήτες ἢ τὰ ἄλλα, ὧν εἰσὶν αἰτίαι τὰ σώματα κτ' τὰς ἐν αὐτοῖς 15 ὅτω τοι κ᾽ δοξαν ἔφυ τάδε νῦν τε ἔασι, 
δυνάμεις. ἔχοντα 5 τὰ σώματα δυνάμεις τινὰς ποιητικὰς ἢ ἢ μετέπειτ᾽ ἀπὸ τῦδε τελευτήσυσι τραφέντα, 
παθητικὰς ἢ ψυκτικας, κ΄ ταύτας ἢ ποιῶσιν ἢ πάχυσι. ᾧ ἔςι ὃ τοῖς δ᾽ ὄνομ᾽ ἄνθρωποι κατέθεντ᾽ ἐπίσημον ἑκάςῳ. .. 
γινόμενον, οἷον ἡ θερμότης, τῷ Κ' ποῶντος ἔργον, τὸ δὲ πάχοντος, ἀλλὰ ἡ Μῶλισσος, ὥς κατάλεγεδν γράψας, σαφέςερον ἔτι τὴν 

οἷον τῷ θερμαινομένυ ὕδατος, παΐθος. «οὐ. Ἀερ. 1858. ἑαυτῶ περὶ τύτων Ὑμώμην ἐξέφηνεν" εἰπὸν ἡ) περὶ τῷ ὄντος ὅτι 

396, τῇ ἐλλουμέν πάθη ᾧ εἰς ἄλληλα μεταβάσεις, τυτέςιν αἱ Ὦ ἵν ἐςι ἢ ἀγένητον ἢ ἀκίνητον ἢ ἡὐθοὶ κενῷ διελαημμόνν ἀλλ᾽ 

1 γενέσεις καὶ ὃ αἱ φθιρές ϑἰπιρὶ. ἢ. 187 ὁ. ὅλον ἑαυτῶ πλῆρες, ἐπώγει “μέγιξον ἥ' ἦν σημεῖον ὅτος ὁ λόγος 
295) τῷ κόσμυ ὁ φοιχεῖόν ἑςιν ἀλλὰ μέρος μῆναν, ὡς ̓ Αλέξαν- ᾿ ὅτι ὃν μόνον ἐςίν. ἀτὰρ ἢ τάδε σημεῖα" εἰ 5 ἦν πολλὰ τοιαῦτα, 
“δροςν δ ὃ ςοιχεῖον δι᾽ ὅλων τῷ ςοιχειωτῶ διήκει ἢ τοῖς μεϑ᾽ ἑαυτῦ χρὴ αὐτὰ εἶναι οἷόν περ ἐγώ φημι “ὃ ἣν εἶναι. εἰ δ ἔςι γὴ ᾧ 

ςοιχείοις συγκεραάννυῦ. «οἀ. Ἀερ. 1858. ὕδωρ ᾧ ἀὴρ ἡ σίδηρος ἡ χρυσὸς ἡ πῦρ, ᾧ “ὃ κὶ ζῷον “ὁ δὲ τεθνη- 
298) τετραχῇ διεῖλε τὰς περὶ γενέσεως δόξας. ὼ ὃ οἱ ' τελέως 15 κός, ἡ μέλαν ᾧ λευκόν, ᾧ τὰ ἄλλα ὅσα φασὶν οἱ ἄνθρωποι εἶναι 

τὰ τὴν γένεσιν ᾿ἀναιρῶσι, πιίντα τὰ ὄντα ἀγένητα λέγοντες διὰ “ὃ τῶν ἀληθῆ, --- εἰ δὴ ταῦτα ἔςι ἃ ἡμεῖς ὀρθῶς ὁρῶμεν ᾧ ἀκύομεν, 
γενητῶν ἡ φθαρτῶν μὴ εἶναι γνῶσιν, ἀεὶ ῥεόντων αὐτῶν, ὡς εἶναι χρὴ ἕκαςον τοιῶτον οἷόν περ “ὃ πρῶτον ἔδοξεν ἡμῖν, ἢ μὴ 

Παρμενίδης ᾧ Μέλισσος ἐδόκυν λέγειν" οἱ δὲ ἀπ᾽ ἐναντίας τύ- μεταπίπτειν μηδὲ γίνεαχ, ἑτεροῖον, ἀλλὰ ἀεὶ εἶναι ἕκαςον οἷν περ 
των, ὡς Ἡσίοδος, ᾧ “ὃ πρώτιςον τῶν παρ᾽ αὐτῷ γενέ, λέγων ἔςιν. νῦν δέ φαμεν ὀρθῶς ὁρᾶν ἢ ἀκίΐειν ἢ συνιέναι, δοκεῖ δὲ 

(βεορ. 116) “ἥτοι αὶ πρώτιςα χαος γένετ᾽ “" οἱ δὲ τὰ αὶ ἄλλα 30 ἡμῖν τό τε θερμὸν νυχρὸν ίγνεως, ᾧ ὃ Ψυχρὸν θερμὸν ᾧ ὃ 
γενέοχ, λέγυσιν, ἐν δὲ μόνον “ὃ κοινὸν ὑποκείμενον ἀγένητόν φασιν, σκχληρὸν μαλθακὸν ᾧ “ὁ μαλθακὸν σκληρὸν ἡ “ὃ ζῷον ἀποθνήσκειν 

ἐξ ὅ τὰ ἄλλα γίνε, ὥσπερ Ἡράκλειτος" οἱ δὲ ἐδὲν ὠγένητον ᾧ ἐκ μὴ ζῶντος Ὑἵγνεοχ, καὶ ταῦτα πάντα ἑτεροιῶοις, ᾧ ὅ τι ἦν 

σῶμα λέγυσιν, ἀλλὰ πάντα γίνεθχ,, ἐξ ἐπιπέδων μέντοι συντιθέ- τε ᾧ ὃ νῦν ὑδὲν ὅμοιον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅ τε σίδηρες σκληρὸς ἐὼν τῷ 

μενα. πρώτυς δὲ προχειρίζ ἢ τὺς περὶ Μέλισσον ἢ Παρμενίδην, δακτύλῳ κατατρίβεωχ, ἐμ ἑέώων, ἢ χρυσὸς ὃ λίθος, ὶὰ ἄλλο ἔτι 
ὧν ὁ ἢ ἐδὲ ὅλως γένεσιν εἶναί φησιν, Παρμενίδης δὲ ὁ πρὸς ἀλή- 35 ἰχυρὸν δοκεῖ εἶναι πᾶν" ὥςε ἀλργαδς μήτε ὁρᾶν μήτε τὰ ὄντα 

θειαν ἀλλὰ πρὸς δόξαν. διὰ τῶτο προσέθηρεε οὶ "ἀλλὰ μόνον δο- γιγνασκειν, ἐξ ὕδατός τε ΥἿ ἡ λίθοις γίνεθχ, ὁ τοίνυν ταῦτα 

κεὶν ἡμῖν... ἢ τί κωλύει, φαίη ἄν τις, μὴ λέγεωχ, φυσικὼς ἀλλήλοις ὁμολογεῖ. φαμώοις δ εἶναι πολλὰ ἀΐδια ᾧὶ εἴδη τε ἡ 

ἐκείνυς, μηδὲ ὡς φυσυοὺς εὐθύνεως, ἣ ὅτι περὶ φύσεως ἐπέγρα- ἰσχὺν ἔχοντα πάντα ἑτεροιδοὶς ἡμῖν δοκεῖ ᾧ μεταπίπτειν ἐκ τὸ 
φον τὼ γράμματα ᾧ Μέλισσος ἢ Παρμενίδης; τῦτο δὲ ἐκ ἂν ἑκάςοτε ὁρωμένν. δῆλον τοίνυν ὅτι ἐκ ὀρθῶς ἑωρῶμεν, ἐδὲ 
εἴη τοσῦτον" ἢ 5 ᾧ κοινὸν ἦν ἄνομα τῆς φύσεως, ὥσπερ ἢ θεῶ Ὁ ἐκεῖνα. πολλὰ ὀρθῶς δοκεῖ εἶναι" αὶ ἢ ἂν μετέπιπτεν, εἰ ἀληθὴ ἦν, 
φύσιν πολλάκις τλμθμν εἰπεῖν, ἢ τὴν τῶν ὄντων ψῶν λέγο- ἀλλ᾽ ἦν οἷν περ ἐδόκει ἕκαςον τοιῶτον" τῷ 75 ἐόντος ἀληθινῦ 
μφο. ὦ ΜΕΝ ὸ περὶ τῶν ὑπὶρ φύσιν μόνον, ἀλλὰ ἢ ὸ περὶ τῶν ἐφ μα δώ. » δὲ Μμεταπέση, ὸ Αἱ ἐν ἀσώλετε, ἃ δὲ ὑκ ἐὸν 
φυσικῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς συγγράμμασι διελέγοντο, ἢ διὰ τῦτο γέγονεν. ὕτως ὧν εἰ πολλὰ εἴη, τοιαῦτα χρὴ εἶναι οἷόν περ ὃ 
ἴσως ἀ παρητῦντο περὶ φύσεως ἐπεγράφειν. .. λέγει δὲ ὁ Μέ- ἵν’... ἐπ᾽ ἐκείνω 5 ᾧ Παρμενίδης εἶπε “ὃ “γώεσις Κ᾽ ἀπέσβε- 
Ξε τπετν 45 ξαι ἡ ἄπιςος ὄλεθρος." ἢ Μέλισσος ᾧὶ Παρμενίδης τῶν μώτοι 

5) ρ. 298 4 25. ἰδ ἃ ἱ ἰά οἷ. 
{ΈΡΕΠΒΆΦ ἐπυθαιλον θε  βαδο τάν στε ἈΜΕσρΙ ΒΕΩΡΟ αἰϑϑητῶν γένεσιν σαφῶς λέγυσι, ἡὶ Μέλισσος (ἃ ἐν τύτοις “ὃ θερ- 

Ρταεβιδηιίοῦα, εἰ οἷι5 ρα ρυς, 4υα6 οοἷο βρβϑεγα βυῃϊ, ἰδ- 

ταεϊοὶ ρ΄ υγεβ οοίο 6856 ἀϊοδηίυγ, -- ἴῃ ργδθοθάθηϊί βοιτθομα δα 5 ς΄ ο΄ 
ποβὶς Ἔχρ ἰοδίασα ζαϊί..., τεϊπχαϊϊας αἱ εεἰ. ὙΒεπιΐδι. {. 40. (Ὁ «ο΄ Ῥεγτγου. 1.1. ᾿. 55 54. 



δι ΕΙΣ ΤΟ ΤΩΝ 
- 

μὸν ψυχρὸν γίνεθχ, ὶ τὰ ἑξῆς, ἐξ ὕδατός τε ᾧ γῆ ἢ λίθοι γίνεθχ, ποιότης ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῦ γένις εἴληπἢ τῶν ποεῶν... λὰ 

Παρμενίδης δὲ περὶ τῶν αἰδ)ητῶν ἀρξαϑ)αί φησι λέγειν ταῦτα Κ εἰς ἔνδειξιν παρεθέμην τὸ μὴ ἀλόγως καὶ τὸς Πυϑαγ»- 
πῶς γαῖα ᾧ ἥλιος ἠδὲ σελήνη ρείυς ἢ Δημόκριτον ἀρχὰς τῶν ποιοτήτων ἐπιζητῦντας ἐἰς τὲ 

αἰθήρ τε ξυνὸς γάλα τ᾽ ὠράνιον ἡ Ὄλυμπος χήματα αὐλεῖν, μή ποτε δὲ ἐχ ὡς πάντῃ, πάντως τῆς συςέ- 

ἔχατος ἠδ’ ἄςρων θερμὸν μένος ὡρμήθησαν 5 “τωξ ἐκ τριγώνων τοιύτων ὅσης ὑπέθεντο αὐτὴν οἵ τε Πυθαγέρεω 
γίγνεοχ, ὁ ὁ Πλάτων, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ἀςρονόμοι ὑποθέσεις ὑπέβεντέ ταῖς 

ὃ τῶν γιγνομένων ᾧ φθειρομένων μέχρι τῶν μορίων τῶν ζῴων ἄλλοι ἄλλας. ἰά. (. 139 ὁ. 140. 
τὴν Ὑέεσιν παραδίδωσι. δῆλον δὲ ὅτι ἀκ ἠγνόει Παρμενίδης ὅτι τὰς ὶ ἀπὸ τῶν μαθημάτων ὁρμωμίγας ἐνςάσεις πρὸς τὸν 5 
γενηὸς αὐὸς ἦν, ὥσπερ ἐδὲ ὅτι δύο πόδας εἶχεν, ἣν λέγων ὃ ὄν, ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα γυνῦντας, ὡς ὶ ἂν τῳ δόξειεν, ὑπερέ- ̓  

ἀλλ᾽ ὅπερ ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ (Α ὅ Ρ. 986 ὁ 27) καλῶς ὁ 10 ῥὰὰ νῦν ὼ ες προχείρως ἰδεῖν καὶ ὃ ὡς ἐν τῷ περὶ τῶν ᾿Ατόμιν 
᾿Αριςοτέλης ἐσυγλη σα: ὃ Παρμενίδης δὰ ἔοικέν πὰ βλέπειν, Τραμμῶν περὶ αὐτῶν εἰρηκώς, ὅ τινες εἰς Θεύφραςον ἀναφέρι- 

τῦτο πανταχῦ μὴ' ἐν τῷ φαινομώυ ἔλεγχον ἐπιφέρειν “ὃν ̓ Αριςο- σιν. ἰά. ἴ, 140. οἴ, ὙΒειιΐδι. (, 41. 
εἰ πέλην νομιςέον. δίανρί. [. 187. τῦτο μαλισε: ὲ σημαινόμενον ἴδιόν ἐςι τῆς τῶν παθῶν ΜΕ: 
8) ὁ δ᾿ Αλέξανδρος ὅ ὅτως αὐτὸς συλλογίζ εἶχ, φησῦ. τὰ ὶ αἰδ)ητὰ ρέσεως" ὁ ΝΣ κατ᾽ εἶδος ᾧ ἐν τοῖς μαθηματυιοῖς, ἐςίν, ὧι ὅδε φηθῖ 

“ἢ μόνα ὅ ὄντα, τῶν ὄντων ἐπιςήμη, τῶν αἰα)ητῶν μόνων ἐπιςήμη, 15 Ὅσα ἁπλᾶ τῶν μαθημάτων ἐς τυτέςιν ὅσα ἄτομα ὃ ὴ μὴ ἂν» 

ὧν δὲ ἐπιςήμη ταύτη ἀκίνητα ἐςί, τὰ ὶ αἰολητὰ ἀν ἀρα ἀκίνητα. τὴν λων περιεχτικά, ὥσπερ τὰ εἴδη, ταῦτα δικιρετ ἐ ἐςι χϑ συμβε 
δέ, φησίν, ἀκολυθήσαντες τῷ λόγῳ τὰ ἐπὶ τῶν ἀκινήτων ὑσιῶν βηκός. εἰ ἦν ἐν ἀδιαιρέτῳ διαιρετὸν ἀδύνατον εἶναι, τὲ ἐν τὸς 

ἀληθῶς λεγόμενα μἰδρ νεγκαν: ἐπὶ τὰ αἰϑητά, ἐχ ὑγιῶς δέ" διὸ φυσικοῖς ὄντα παθη ἐν τοῖς μαθηματοιοῖς ἐκ ἴςσ. ὕὅτω Κὶ ἐ τῷ 
συνέβαινεν αὐτὺς περὶ τῶν φυσικῶν καὶ φυσικῶς λέγοντας ἀναιρεῖν ἀδιαιρέτοις ἐξ ἀρχῆς τοῖς : μαθηματυκοῖς ἔλεγεν. εἰ δὲ ἀδαρίπε 
τὴν φύσιν. ἰά. [.138 ὁ. 20 ἔλεγε τοῖς ἐπσέμς ἐξ ὧν τὰ σώματα συνιςῶσιν, ἣ ὅτι ἡ εὴ 

36 τῶν δὲ ἄλλων πρώτυς Φυδόγη ται τὸς περὶ ̓ ἮΟρφέα καὶ ἀβαθὴ ὃ ὄντα τὴν τῶν δωμάτων διαίρεσιν ἐχ ὑπομίει, ἢ ὅτι τὸ 
29. Μυσαῖον λέγειν εἰκός, οἵτινες πλὴν τῷ πρώτυ πάντα γενένχ, λέ- σώματα ἐξ ἐπιπέδων ἐςί, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν, αἱ ἣ 

ὅνδε δῆλον δὲ ὅτι διὰ μύθων τοι θεολογῶντες γένεσιν ἐκοίλων Ὑραμμαὶ ἐκ ςιγμῶν, ἢ τὰ σώματα ἐκ Σμερὴ ἂν εἴ οἱ 

τὴν ἀπὸ τῶν αἰτίων πρόοδον... ᾿Αναξιμάνδρυ δὲ “ἃ μεταξύ. .. αὐτώς, ὥςε ἐξ ἀδιαιρέτων, πολλὰ δὲ ἔς: ἃ τοῖς ἃ Τ᾿ φυσυιῦ; τα: 
τετάρτυς δὲ ἐπώγει τὸς πᾶν σῶμα Ὑινην λέγοντας, ὅτω δὲ γε- 25 μασιν ὑπάρχει ταῖς δὲ σιγμαῖς ἐχ ὑπάρχει, ἐκ ἂν εἴη τὰ “ 

νηὸν ὡς ἐξ ἐπιπέδων συγκείμενον ἡ εἰς τὰ ἐπίπεδα πάλιν διαιρόμε- πρός ἐξ ἐρδαιβξτων! εἰ ὃ τὰ ἀδιαίρετα μηδὲν ἔχε ἐσ, 

νον" τοιαύτη δέ ἐςιν ἡ τὸ Ππυθαγορικῶ Τιμαίν φυσιολογία, ἣν ὁ ἐδ᾽ ἂν τὼ ἐξ αὐτῶν ἔχοι. ὦξε διὰ τύτυ τῷ ἐκχαρίμεπἐὰ ἐὴ 
Πλάτων ἐν τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ παραδέδωκε... πρὸς τὴν τελευ- καθολικῶ τῷ διαιρετῦ πᾶσι τοὺς σωματικοῖς ὑπάρχοντος, 
ταίαν ῥηθεῖσαν ὑπαντᾷ (ὁ ̓Αρ.), τὴν ἐξ ἐπιπέδων συνιςῶσαν, ὡς εἴη δεδειχως ὅ ὅτι ὑκ ἔςιν ἐξ ἐπιπέδων ὃ σῶμα. δ περὶ. (140. 

ἢ ὁ πολυτίμητος τῶν ᾿πλάτωνος φίλων χαριέντως ἀπέσκωψεν, 30 οἱ ὃ περὶ Δημόκριτον ἢ ὕςερον ᾿Ἐπίκυρος τὰς ἀτόμες ὧν 
αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς σας ὁ ὁἐμοφυεῖς ὅ ὅσας βάρος ἵχεν φασί, τῷ δὲ εἶναί τινα βερίημ᾽ 

Ἕκτορος ἄντα μάλιςα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον, ἐξωθόμενα τὰ κυφότερα ὑπ’ αὐτῶν ὑφιζανόντων ἐπὶ ὃ ἄνω φέ 
ὡς δὲ ᾿Αλέξανδρος ἀπολογεῖἢ, διότι ᾧ νοτερὰ ἦν ἡ δόξα. ἰὰ, ρεῖχ" ὺ ὕτω λέγυσιν ὅτοι δοκεν τὰ κῦφα εἶναι τὰ δὲ βεμ, 

[.189. ὺ εἰ μὴ πάντα δὲ εἴη βαρέα τὰ φυσικὰ σώματα, ἀλλ᾽ ἕμα, 
2994 ἀλλὰ μὴν δέδεικἢ ἐν τὴ Φυσιχῇ ᾿Ακροάσει (6 2) ἐν τοῖς 5 ὁ ὑπὸ πάντων ὡμολόγηϊ, ὧϊ ὥσπερ ἡ γῇ ᾧ ὁ ὕδωρ. ἰὰ, ἰδ. 

μὰ περὶ κινήσεως λόγοις,᾿ ἕν οἷς ἀντέλεγε πρὸς ἸΞενοκράτην γραμμὰς ἐφιςάνει ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅ ὅτι τῷ αὐτῷ λόγῳ χρωμόνς ἐν 
ἀτόμως λέγοντα... ὅτι δὲ φυσυιὼ καὶ κα μαθηματικὰ τὰ ἐπίπεδα ναὸν δερινύναι ὅτι ἐδὲ ἄλλο τι πάθος τῇ φιγμὴ ἢ συμβέβηκεν, ἦπρ' 
ὑποτίθενῃ, δῆλον ἐκ τῦ ἔνυλα γεν αὐτά" διὸ ἢ τὴν ὕλην πρό- πᾶν ὃ ἁπλῶς τι ἔχον ὼ ὑπερέχει κατ᾽ αὐ τινός" ΣΝ ἐ μὲ 
τερον παραδόντες διεχηματίοι, ταύτην εἴδεσί τε ᾧ ἀριθμοῖς λέ- ἄλλων τινός, ἀλλὰ τῷ γε μὴ ἁπλῶς τουύτυ ὑπερέχοι ἄν" ὦσε ἐὴ 
γύσι. ᾧ αὐὺς δὲ ὁ ̓  Τίμαιος ἐν τῷ οἰκείῳ συγγράμματι τάδε 10 κῷ' συμβεβηκός ἐςι ὃ διαιρεὸν ὁ ἐν ἀδιαιρέτῳ. ἱά. (. 141. 
γέγραφεν “ ἐρχὰς ὦ ἦν τῶν γενομένων" (Ρ.97. 98)... Δημό- οἱ δὲ Πλατωνικοὶ καὶ λέγυσι ὃ βαρὺ διὰ πυκνότητα εἶ ἐἶναι βερν" 
κριτος δέ͵ ὡς Θεόφραςος ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἱ ἱσορεῖ, ὡς ἰδιωτικῶς ὰ γῶν πῦρ τῆς γῆς πυκνότερόν φασι, “ὃ δὲ βάρος τὴν μεγαλομέ 

ἀποδιδόντων τῶν Φ ἃ θερμὸν ἡ “δ ψυχρὸν ἢ τὰ τοιαῦτα αἰτιο- ρειαν᾽ ποιέῖν. ἰἀά. ἰδ. 

λογύντων, ἐπὶ τὰς ἀτόμως ἄνέβα, ὁμοίως δὲ ὶ οἱ Πυθαγόρειοι εἰ ἐξ ἀθεδῦν ὰ βάρος ἔχον γίνε, πόσα ἄρα ἀβαρῆ συν τὴ 

ἐπίπεδα. νομίζοντες τὰ χήματα αἴτια ἡ τὰ μεγέθη τῆς θερμότη- 45 θόντα βάρος ποιήσει; δῆλον γδ ὡς ἀριθμὸς ἀβαρῶν συνελθον παρ" 
τος εἶναι ἢ τῆς ψύξεως" τὰ Κα δ ὁαβραθια ὁ ὃ διαιρετικὰ θερμό- σει τι βαίρος" τῶτον δὲ πῶς ὁρῶσι; τί 5 μᾶλλον ὁ ὁ ῥρὲς ὑε 

τος αἴο)ησιν παρέχειν, τὰ δὲ συγκριτικὰ ὴ πιλητικὰ γύξεως: αὐτῶν ἀριθμὸς ἀληθὴς ἢ ὁ ἑνὶ ἐλάττων ἣ ὁ ἑνὶ πλείων, ἐχ ἔξυσα 

ἢ Ὁ πᾶν σῶμα κατ᾽ ἐσίαν εὐθὺς πεπόσω)" ὃ δὲ χῆμα, εἰ ἡ εἰπέν, πάντων ἑμοίως τῶν συνιόντων ἀβαρῶν χεγομένων. δεύτερι 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟῚ δι. 

δὲ ἐπάγει δεικνύων ὅτι οἱ ἐξ ὠβαρῶν συνελθόντων λέγοντες γίνε, τῶν ἐπιπέδων γενόμενον ἐν τῇ ὕλη ὃ Καὶ πῦρ ποιεῖ ὃ δὲ ὕδωρ ὃ 
βάρος ἀντιφάσει περιπίπτυσι" δειχθήσεῦ γδ ἃ λέγυσιν ἀβαρὴ βά- δὲ γὴν “ὃ δὲ ἀέρα" ὥςε ἀ ὰ ἕνυλον φῦμα, ὡς φηὶ ὁ ᾿Αριςο- 
ρος ἐχυτα ἕκαςον. ἰά. [. 141. τέλης, ἐξ ἐπιπέδων γεννᾷ ὁ Πλάτων, --- πρὸς τύτυς ὄν, φησί, ῥη- 

2995 ὼ ὁ δ᾿ ̓Αλέξανδρος ὕτως συνήγαγε “ὃν λόγον “ᾧ ἀφαιρεθέν. τον ὅτι κἂν δέξηταί τις τῦτο αὐὲν βύλεο, λέγειν, ἀλλ᾽ ἦν ὃ ὅτως 

21. τὸς “ὃ μεῖζον βάρος ἔλαττον γίνεῦ, τῶτο βαρύ: τῶ σημείω δὲ 5 ἐξ ἐπιπέδων αὐτῷ γεννᾶ ὰ βάθος" αὶ δὲ ἀβαθὴς ἡ ἐκ τῶν τρν- 
ἐφαίρει στιν ὃ μεῖζον βαρος ἔλαττον γίνε" “ὁ σημεῖον ἄρα βαρύ" γώνων γινομένη πυραμίς" πυραμὶς ἢ) ἐπίπεδος ἐκ ἔςιν, ἐδὲ τῶν 

ἡ ςιγμὴ ἄρα βαρύ." ἐπειδὴ δὲ ὁ ᾿Αρισοτέλης ὕ ὁ τῆς ςιγμῆς ἀφαι- ἄλλων τῶν συςοίχων τῇ πυραμίδι τι ἴω δίηρὶ. αὶ 142 ὁ. 
- ρεθείσης ἐπι ἀλλὰ τῷ ἴσυ, μή ποτε ὕὅτω μᾶλλον συνακτέον “ὃν ὅτι τοῖς ἐξ ἀριθμῶν λέγωσι τὰ ὄντα ἀκολυθεῖ ὃ καὶ ὃ ἐκ μοναί- 3004 

λόγον. ὃ τῷ ἴσυ βαάρυς ἀφαιρεθέντος καταλείπε ἐν τῷ βαρυ- δὼν λέγειν, πρόδηλον, εἴπερ οἱ ἀριθμοὶ ἐκ μονάδων εἰσίν. δῆλον 18. 
τέρῳ, βαρὺ τῦτό ἐςι" ςιγμὴ δέ ἐςιν ἡ καταλειπομένη. ταῦτα 10 δὲ ὅτι ἐξ ἀριθμῶν ἔλεγον ὅτοι τὰ ὄντα, ὡς τῶν ὠριθμῶν πάντα 
τοίνυν ὑπὸ τῷ ̓ Αριςοτέλυς ῥηθώτα ὡς ἢ πρὸς ἄνδρας ἐξ ἐπιπέδων τὰ εἴδη ἀρχοειδιῶς ἐν ἑαυτοῖς προειληφότων, ἢ ὡς πάντων τῶν 

μαβηματικῶν ὄντως γεννῶντας τὰ σώματα καλῶς εἴρη ᾧ φυ- ἐν τῷ κόσμῳ εἰδῶν τοῖς ἀριθμοῖς διακεκοσμημένων" δὲ᾽ ὃ ἡὶ πα- 
σικῶς" ὡς δὲ πρὸς τὺς ᾿πυθαγορείως φυσικὰ ᾧ ἔνυλα ᾧ βάθος τι τέρα μακάρων ᾧ ἀνδρῶν “ἐν ἀριθμὸν ἐξύμνων, ἡ “ἀριθμῷ δέ τε 
ἔχοντα λέγοντας τὰ ἐπίπεδα, ἐκ ἂν ὡρμόττοι τὰ εἰρημένα. ᾧ πάντ᾽ ἐπέοικεν" ἔλεγαν. ἰὰ, (. 148. 
ἢ) ὁ Τίμαιος (ρ. 98) αὐὸς διὰ “ὁ πλῆθος τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα 5 οἱ Κὶ Δὲ περὶ Δεύκιππον ᾧὶ Δημόκριτον ἔλεγον ἀεὶ κινεῖοὶ, τὰ 300 
γίνε, τὰ σώματα φησι, λέγων “τρίτον δὲ “ὃ εἰκοσάεδρον βά- πρῶτα κατ᾽ αὐτὸς σώματα, τυτέςι τὰς ἀτόμως, ἐν τῷ ἀπείρῳ 3 
σεων ' εἴκοσι γωνιῶν δὲ δώδεκα, ὕδατος ςοιχεῖον πολυμερέςα- κενῷ βίᾳ. ὁ δὲ Τίμαιος πρὶν γενέοχ, ν κόσμον ἀτάκτως κινεῖς, 
τον" ὁ τῷ πιλάτωνος δὲ Τίμαιος (ρ. 56) ἐλαφρότατόν φησι ὃ τὰ φοιχεῖα φησίν... εἰ δὲ Φ' φύον λίγ τις εἶναι τὴν πρὸ τῷ 
ἐξ ὀλεγίςων συνεςὼς τῶν αὐτῷ μερῶν. ἰὰ. ἰδ. κόσμε κίνησιν, ἀναγκη κόσμον εἶναι ἡ πρὸ τῷ κόσμυ, ἂν τις β- 

299) ἀλλὰ τί, φησί, διοίσει τῆς Δημοκρίτυ δόξης ἡ ἐκ τῶν ἐπι- 20 ληῦ διωρέν, ἐπιςήσας τίνα πρὸς ἄλληλα τάξιν τοῖς σώμασι ΨΦ' 

29. πέδων λέγουσα, εἴπερ ᾧ αὕτη κ᾽ τὰ χήματα εἰδοποιεῖϊοςς τὰ φυ- φύσιν κίνησιν παρέχε. τό τε δ πρῶτον κινῶν αὐὸ κινύμενον κ᾽ 
σικὰ σώματα φησι; ἑᾷδιον δὴ ἢ πρὸς τῶτο λέγειν, ὅτι χ' τῦτο φύσιν ὅτως ἀνάγκη κινεῖν, ἵνα μὴ ἀεὶ ἄλλο ὑπ’ ἄλλ. βίᾳ κινυ- 
ΕΖ ὑδὲν διαφέρει" ᾧ γάρ, ὅπερ ᾧ πρότερον εἶπον, Δημόκριτον ὁ μενον ὑποτιθέμενοι ἐπ᾿ ἄπειρον ἴωμεν, τὴν κ᾿ φύσιν προὔπάρχωσαν 
Θείφραςος ἱφορεῖ, ἰδιωτικῶς ἀποδιδόντων τῶν κῷὶ ἃ θερμὸν ᾧ “δ ζητῶντες. ἔσι δὲ ὁ ἐρανὸς “ὃ πρῶτον Ψ φύσιν κουύύμενον ἢ ὑφ᾽ 
ψυχρὸν ὸ τὰ τοιαῦτα αἰτιολογόντων; ἐπὶ τὰς ἀτόμως ἀναβῆναι. 25 ἑαυτῶ, ἂν ἢ ἥ Ὑρράμμένν “ἀνάγκη κινεῖν ἑαυτό, κινέμενον 

ὼ διαφέρει δὲ ἴσως ταύτης ἐκείνη ἡ δόξα Κ τῷ ἁπλείςερέν τι τῶν φύσιν." εἰ δὲ ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐἀξιὰ χωρὶς τῷ ἕ γέγραπῷ “αὐὴ 
σοι μέτων προῦποθέδχ, τὰ ἐπίπεδον, τῶν ἀτόμων σωμάτων εὐην, κινεήμενον τ φύσιν; ὑπὸ τῷ ἐκυήτα δηλονότι αἰτίῳ κρύμενον. 
ἢ τῷ συμμετρίας ἡ ἀναλογίας τινὰς δημιιργικας τοῖς χήμασιν ὅτω δὲ ὁ ̓ Αλέξανδρος γράφει, καίτοι πολλῶν βιβλίων ὃ ἕ ἐχόν- 
ἐνιδεῖν, ἡ τῷ περὶ τῆς γῆς ἀλλοίως διαταττενχ, ἰά. (. 142. των, δείσας οἷ οἶμαι μὴ ᾧ "Μ᾽ ̓Αριςοτέλυς “ὃ πρῶτον κινῶν ὅβ3ε: φυ- 

300 4 μονάδα. λέγει νῦν ἃ σημαν Φ' Πυθαγόρειον ἔθος, οἱ τὴν 30 συιὲς κινήσεις ὃ αὐτοκίνητον εὑρεθῆ. δὲ 45 ἦν, φησί, πρὸ τῷ 

": μονάδα θέσιν ἔχυσαν ἔλεγον εἶναι σημεῖον. εοἀ. Οοἰε. 166. ἐν κὄσμον γενέ, ψ Πλάτωνα ἃ ̓κινητόν, τυτέςιν ἡ ὑνχή" ἢ 

30. ὀὠ  ἠὀρανὸν λέγει “ἐν κόσμον, φύσιν δὲ τὰ ὄντα, ὧν ἡ ὁ κόσμος. κἀκεῖνό φησιν αὐτοκίνητον, εἴγε μὴ ὑπ᾽ ἄλλυ ἐκινεῖτο. αὶ πάντως 
15: ὥσπερ δὲ εἴωθεν ἐπὶ τῶν τοιότων, παρὰ με ἀπαντᾷ" τίς δ ἂν δέ, εἰ αὐτοκίνητον ἡ ψυχή εκ ὴ τὰ κῷ φύσιν κινόμενα αὐτό-᾿ 

τῶν ὁ μαομθον εἶπεν ἐξ ἡριθμῶν τῶν ὡς ἀριθμοόντων συνεςάναι κίνηταάί πως τῷ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ιν ἐν ντοῖς χρὴ ὴ δὲ 

τὰ πᾶν, ἀλλ ἢ τὺς Ψ τὰ ἐρθμητὰ ἔλεγον, ἢ ἢ θεολογικώτερον 35 ἐπιφῆσαι ὅ, ὅτι ΩΣ ̓ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἡ ἢ »α᾽ ἃ κινεῖν ἡ δὲ 

τὸς δημιαργοαίς, καθ᾽ ἧς τὰ ἐν τῷ κόσμῳ συνέςηκε. δηλῶσι κῷ' ὃ κινέῶχ, μήποτε δὲ ἐκ ἀκολυθεῖ τῶτο λέγειν τοῖς περὶ 
δὲ τῶτο ἡ τὰς ἰδέας ἀριθμὸς προσωγορεύοντες, καθὸ ζ΄ τε αἱ Δημόκριτον" ἐκεῖνοι δ ἢ βίᾳ κινεῖς, ἔλεγον ἡ κόσμαω ὄντος 
πλανώμεναι ἡ δ΄ ςοιχεῖα ἢ ὅσα τοιαῦτα" καὶ ἡ) δὴ μάτην ᾧ οἱ ἄλλω πρὸ τῆς κοσμοποιίας μόνον, ὡς ὁ Τίμαιος ἔγραψε. ἰὰ. 

ἀριθμοὶ ὅτοι. τύτοις δ ἡ Πλάτων ἑπόμενος τὰς ἰδέας ἀριθμὸς [. 144. 
προσηγόρευε. πῶς δὲ ἂν ᾧ ἡ φύσις δύο ἔχοντα ὀφθαλμὲς “ὃν 10 

ἄνθρωπον ἐδημιώργει, εἰ μὴ ὼὺ αὐτὴ δημιυργυκὸς εἶχεν ἀριθμοές ; τὴν (Ὁ ν.300414. αυδ δυΐοπι σαϊΐοης οἰυπηηοαϊ δογπῖο, ἰυχῖα 

ὧν διακριτοιὴν ὀφαμα τῶν ἀριθμῶν τοῖς ἀριθμητοῖς ἐπωνόμαζον, δεπιεπιίαπι Ατἰδιοιεἰἑδ, ἀσαθυβ ϑβεπιδῃιεβ δουαπι δάἀγνεγθαίυγ 
ᾧ ἔλεγον τὴν σύξασιν πάντων τῶν ὄντων εἶναι ἐν τῷ δημιυργικῷ 4υἱ σογροτα οχ Ἔχίγοπι διίθυ5 οοπῆδηι, σαρῖα ἰὰ πιε Ηεγουΐο 
νῷ. ἔςι δὲ ἡ ἑ ἀριθμὸς δηλονότι αἴτιος διακρίσεως. 4. 15. ἴβοῖϊα Ὡο δβί, πἰδὶ οδρί!οβυβ 4υς 6856 γαῖ. ἰάδμι οἰΐαπι ἐχ- 

Ἐν », σὰ , “.9 Ῥοϊείοτια ΑΠαΧΆβοΓΒα χιοορεδασίο βοαυΐίαν,, 4υΐ ταιπάυπι εχ πυ- Ι.θ0« πάλιν ὁ ᾿Αλέξανδρος πρὸς τὰς λέγοντας φησιν ὅτι αὶ τὰ 45 τλειῖα οομϑίαγ ργομυηιαθραὶ, βἰφυίάεπι εχ 15 πυσιάυπι φεπεγασὶ 
γ᾽ ΔὮ ε » »" ; .- 

φυσυιὰ σώματα 9 Πλάτων ἐκ ΤΩ ἘΠΙῸΝ τῷ Τιμαίῳ συνΐ- αδϑοσὶϊ 086 σγανϊϊαϊθπιὶ Βαρεηὶ... πυρὰ δυΐδης ἰπ ΤΊΠπΙΔθῸ 
φησιν ἀλλὰ ὃ εἶδος ἑκάςυ τῶν σωμάτων, καθ᾽ ὃ ἕκαόν ἐςιν αὐτῶν οἰχορ ᾿ιπο βοιτοοῦθαι ἰηχυίι Ρ]αῖο, ἰὰ ῥγοίθοϊο οἱ. δοὰ Απᾶ- 
τῶτο ὅπερ ἐςί, “ὃ δὲ εἶδος ἀσώματον, τῶτο δὲ “ὃ γεννωίμενον εἶδος ἐκ χαροταβ ἀἰχίϊ ϑοοναιί, Ὑβεπείϑε. ἢ, 43 ὁ. 



ἐῳ 

3016 

᾿ 

δ12 ΕΙΣ ΤΟΙ ΤΩΧΝ 

30 ὲ ὃ “καθάπερ ᾿Εμπεδοκλῆς γίνευ)αί φησιν ἐπὶ τῆς φιλότητος" καίτοι ἕνεςι, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, καὶ ὺ ἐπὶ τύτυ λέγεν, ἐξ με. 

42. 

.« 2» 
ὁ κ ΑΧεωῦσρες ὡς μίξεως παράδειγμα ἀκύΐει, ἐξ ἧς συνίςαἢ μϑέντων κοσμοποιέῖ τὴ διακρίσει, ὃ ἐς, ἡ κοι; ὶ ἡ διάμες 
τὰ “Ὁ φύσιν συίματα" ὼ συναίρεθχ, δοκεῖ τῷ λόγῳ αὐτῷ “ὃ ἐπὶ τοῖς σώμασι κ᾽ φύσιν, ἡ ἠρεμία ἦν αὐτοῖς παρὰ φύσο" ὁ ἃ 

τῆς φιλότητος τῶτο λέγε, μίξεως αἰτίας ὅσης, ὥσπερ τῷ νείκυς τῆς παρὰ φύσιν μονῆς τῶν σωμάτων κίνησις Ψ φύσων" ἐδ 
διακρίσεως. πῶς δὲ ἂν εἴη μίξεως σημαντικὸν ἡ ἀναύχενος 6 παρὰ φύσιν ἡ μονὴ αὐτοῖς, ἡ ἐπ᾽ ἄπειρον χρόνον εἴη ἀν καὶ παρὶ 

κόρση ᾧ τὰ ἄλλα τὰ ὑπὸ τῷ ̓ Ἐμπεδοκλέυς λεγόμενα ἐν τύτοις, φύσιν αὐτοῖς ν᾿ φύσιν. ἔτι δὲ εἰ ἐκείνη ἡ ἠρεμία παρὰ φίπι, 
γυμνοὶ δ᾽ ἐπλεΐζοντο βραχίονες εὔνιδες ὥμων, ἄλλη τις ἦν προῦπαρχυσα κατιίςασις κ᾿ φύσυ, ἐπειδὴ τὸ ταὶ 
ὄμματι τ᾽ τ᾽ οἷ᾽ ἐπλανᾶτο πενητεύοντα μπῶ, φύσν ἀνάγκη προῦπάρχειν ὸ χ' φύσιν" εἰ δὲ τῶτο, ἦν κόσμος 

ᾧ πολλὰ ἄλλα ἅ ἅπερ ἐκ σι μίξεως παραδείγματα, ἐξ ἧς τὰ κ᾿ πρὸ τὸ γενέν, ταῦτα Κα ὁ ̓Αλέξανδρος ὁ δὲ ̓ Αριςοτέλης τὸτέ 
φύσιν συνίςαν;. μήποτε ἦν εἰπὼν ὁ ̓ Ἀριςοτέλης πρότερον ἐχ͵ οἷα 10 γε αὐὸ μόνον ἀποδέχεἶ τῷ ̓Αναξαγόρω, “ὁ ἐξ ἀκινήτων ἡ ἡγυμέ 
τε ἦν κινύώμενα ἀτάκτως ἡ μίγνυοι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ ὧν νων κοσμοποιέῖν. ἰά. ἴδ. 

συνίςαἢ τὰ κῷ' φύσιν συνιςάμενα σώματα, ἐπήγαγε “καθάπερ μαρτύρεῦ δὲ καὶ ὃ τὸς ἄλλυς φυσιολόγως, τὸς (ἃ ἐξ ἑνὸς τοῖα, 
᾿Εμπεδοκλῆς Ὑίνεολαί φησι,᾿ τυτίσὶ τυύχανα ἀτάκτως «μὴ ὶ μίγνυωχ' τας, ὥσπερ οἱ περὶ Θαλὴν ᾧ ᾿Αναξιμένην ἡ Ἡράκλειτον, τὺς ἃ" 
ὲ ὸὲ πλανᾶοχ, αὶ ὶ ὃ πλαζ εοὶς ἄτακτον κίνησιν δηλοῖ. ᾧ πῶς ταῦτα, ἐκ συγκεκριμένων, ὥσπερ ̓ ρμκιδκδῆς . ᾿σνπρνέμει δ πὲ 
φαίη ἂν τις, ἐπὶ τῆς φιλότητος γίνεοι, λέγει ὁ ̓Αριςοτέλης δι᾿ 15 τερον ὑπὸ τῆς φιλίας τὰ ςοιχεῖα, ὕςερον ὑπὸ τῷ νείχυς διακρη- 

ἣν πάντα ἐγγίνεοχ, ὁ Ἐμπεδοκλῆς φησίν; μένα τόνδε “ὃν κόσμον ποιεῖν λέγει. ἐκ διες ώύτων δέ, φησί, ἡ χρ 

ἐν Ἢ δὴ τάδε πάντα συνέρχεϊ ἕν μόνον εἶναι. πβθνν ἐκ εὔλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν τῇ κόσμι" εἰ ἢ) δικιοῳ» 
μήποτε ὧν ὑκ ἐν τὴ ἀπριρατείᾳ τῆς φιλίας ταῦτα λέγει Ὑένεοχ, ὁ ὁ μώα ᾧ κυύμενά ἐςι τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ἀπὸ δὲ τῶν ἐναντίων γέ 
᾿Εμπεδοκλῆς, ὡς ἐνόμισεν ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἀλλὰ τότε ὅτε πω“ νεσις, ἐκ συγκεκριμένων ἄαι χρὴ ἠρεμέντων. ὃ, φησ κα 

νεῖκος 1] Ἐμπδίκλης παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς φυότητος διάθεσιν τῶν Ἢ 

πᾶν ἐξεςήκειν ἐπ᾽ ἔχατα τέρματα κύκλυ, χείων, τυτέςιν καὶ ταύτην αἰτιὰἢ τῆς κοσμοποιίας, ἀλλὰ τὸ μ 
ἀλλὰ τὼ μώ τ᾽ ἐνέμιμνε μελέων τὰ δ᾽ ἐξεβεβήκει. τῷ νείκυς ϑιέερισιν. ἰά. ἔ, 145 ὃ. 
ὅσσον δ᾽ αἰὲν ὑπεκροθέοι (φησὶ “ὃ νεῖκος), τόσον αἰὲν ἐπήει φανερὸν ὧν ὅτι ἀνάγκη πᾶν σῶμα διωρισμένον βέρος νὴ 
ἐπιόφρων φιλότητος ἀμεμφέος ἄμβροτος ὁρμή: ἢ κυφότητα. ἀωμεμέσεε δὲ λέγει, ὥς σα ὁ ̓Αλέξανλρς, ἡ 

ἐν ταύτη ὅν τῇ καταςάσει πὸ, ἔτι τὰ γυῖα ἀπὸ τῆς τῦ νεί- 25. ὃ διηρημένον ᾧ διακεκριμένον, ὡς ὃ ἃ ᾿ κυφότητα χων 1 δὰ 

χος διακρίσεως ὅ ὄντα ἐπλανῶτο, τῆς πρὸς ἄλληλα μίξεως ἐφιέμενα " βαρύτητα, ἢ ἡ διωρισμένον “ὃ διηρημένον καὶ ἡ μὴ ἐγκύκλιον. ἐμ 

αὐτὰρ ἐπεί, φησί, κ᾽ μεῖζον ἐμίσγετο δαίμονι δαίμων, νον δέ, φησί͵ τῷ διωρισμένον ᾿άκύειν ἀντὶ τῦ ἐνεργείᾳ ἐν δ 

ὅτε τῷ νείκως ἐπεκράτει λοιπὸν ἡ φιλότης, τόπῳ, ἀλλὰ μὴ δυνάμει" ἃ 15 δυνάμει ὀδέπω ὅτε σῶμά ἰᾳ 

ταῦτά τε συμπίπτεσκον ὅπη συνέκυρσεν ἕκαςα, ὅτε ἐν τόπῳ. ὃ Ὦ ἂν τῶτο διὰ “ὃ μαθηματικὸν σῶμα πμκ’ 
ἄλλα τε πρὸς τοῖς πολλὰ διηνεκῆ ἐξεγένοντο. 80 θείς" ἐκεῖνο γάρ, ὥσπερ ὑκ ἔχει βάρος ἐδὲ κυφότητα, ὅτως δι 

ἐπὶ τῆς φιλότητος ἦν ὁ ΕἸ Ἐμπεδάσλη; ἐκεῖνα εἶπεν, ἐχ ὡς ἐπικρα- διωρισμένον ἐςὶ ἢ ἐνεργείᾳ ὄν. ἀλλὰ τῦτο τὶ ἐκ οἶδ᾽ ὅπως ἐρὸ 

τύσης ἤδη τῆς φιλότητος, ἀλλ᾽ ὡς μελλύσης ἐπικρατεῖν, ἔτι δ “ὃ Ρ̓ μαθηματυιὸν ὡς μαθηματικὸν ἢ διωρισμένον ἐεὶ ὃν 

τὼ ἄμιιτα ἣ μονόγυια δηλείσης. ἰά. (. 144 ὁ. γείᾳ. ἐκεῖνο δὲ ἔχειν μοι δοκεῖ ὃ διωρισμένον δ εὐθυπορίμον 
εἴπερ ἡ τάξις ἂν φύσιν, ὅπερ αὐὸς φύσιν ὅπ δ! ἕτε- λέγει, ὡς ἀντιδιαιρεθὲν κυφότητι ὼ βαρύτητι τῷ κυκλιχῦ ὑπῷ 

Δι ρον, ὅτι φύσις ἐκείνη τῶν πραγμάτων οἷον ἔχει τὰ πλείω ἡ ν 35 τῦτον ὄντος ον διορισμόν, ὃ καθ’ αὐὸ ἢ περεγεγραμμέρν ὁ ὐ 
πλείω χρόνον ὑπάρχει (ὅ). ἰά. ἔ. 145. ες τόπῳ ὄν" τῶτο δὲ αὶ κῷ' τόπον δυναἢ κινεῖδχ, ἀντὶ ἦν τὸ 

αἰτιασάμενος τὺς ἐξ ἀτάκτως πρότερον κινυμένων τῶν ςοι- σῶμα πᾶν ἐπ᾽ εὐθείας κινύμενον, διωρισμένον εἶπε (ἢ. 
χείων κοσμοποιῶντας, ᾧ ὅτι “ὃ παρὰ φύσιν πρὸ τῷ κτ' φύσιν ὑπε- {. 146 ὁ. 
τίθεντο, ἢ ὅτι τὴν ἄτακτον κίνησιν, ὡς ἄτακτον παρὰ φύσιν ἦν, ὃ 

ὡς πρώτην ἡ ἄπειρον ᾧ ἀπείρων κ᾿ φύσιν ἔλεγον, “ἦν ̓ Αναξαγό- 40 ὦ ν. 801 δ 16. Αἰοχαπιάον δυΐαπι βοβί5 οσταπιομοηῆι 

ραν ἀποδέχεἢ κατ᾽ αὐὸ τῶτο, ὅτι ἀκ ἐκ κινυμένων ἢὶ διακεκρι-, μιυτις Ατίδιο δ! ΒΕΓΠΊΟΏΘΠΙ, ἴῃ 400 ἀϊοί ταν οπιπίῃο οὐοπϑεηία 
μένων ἀλλ᾽ ἐξ ἠρεμύντων ἢ ἡνωμένων κοσμοποιεῖ" λέγει δ ὅτι τευπι 6856 αἱ ἱποϊπαϊίοποπι Βαρθαηῖ, δθβοϊαἱβ ἀδ οπιμίβι ὧν 
ἦν ὁμῶ πάντα χρήματα, νῶς δὲ αὐτὰ διακρίνας διεκόσμησε. Ῥονίθυς ποι ε556 ἱπιε !ραπάυπι, 564 ἀε ποπηυ]] 15 ἰδπίαπι, φυΑ0᾽ 
-----.--..-.-ς- ἀοᾳυΐϊάοπι αυϊπίυ πη οοΥρυβ ἱποϊπδιϊοπεπι πο μοβαί.. . Αἰεχεῖν 
(Ὁ ρ. 30146. ΑἸεχαπάεν συϑγὸ ροβίγεπια πὶ υπο δεγπιοῶαπὶ ἀν μυΐοπι ρει Ξεβτεραίαπι ἰά ποι ἐμιθι!ἐρὶϊ, χυοά 5886 5εἶ 

μος φυΐάεπι πιοάο πιϊπῖπιθ Ἔχρίϊοανὶϊ, δά πιδποὺπὶ 8ο ἀἰπιίπυ- οἴὰπι 80 δεβγεδδίιπι εεῖ, ἴῃ ἰδηίυπι υἱ γε] φτγανίίας ἱπ οὺ 
ἴππὶ 6856 ἐΠΠ πὶ ΘΠ γπιανὶῖ; ἀΐοεγε παπιάυα ἀερυεγαὶ, ἤδγὶ ποθ [ἰαυϊα8 ἱπυεμδιίυγ: δοὰ χυοά ρεῦ βεβγεβδίυπι 1Πυἀ4 οογρ ἐμ 

Ροβ86 αἱ ϑρεοίεβ πιοῖυϑ ἃς ᾿ρϑὶ χυοαὰε πηοῖυδ ἰπβηῖιὶ οχίϑίδηῖ. τε} ἀθθεαὶ, χαοά ἰενπιμαῖαπι, πόα δυίΐεπι τοϊυμάσῃι σι 
ὙΒοπιδι. ἔ, ἀλ ὁ. οἵ, δίανρ!. {. 145. ὙΤΒοπιίδι. ἔ. 45 ὁ. 



ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 5.3 

801᾽:: ὁ συνεπυρίζειν ἐπὸ τῶν ὄπιαλεν πνεόντων ᾧ τὴν ναῦν ὠθύν- πλὴν ὅ ὅτι Ἐμπεδοκλῆς ̓' ἁπλᾶ ταῦτα ὑποτίϑεῦ, ̓ Αναξαγό- δι» 
3. τῶν ἀνέμων μετεδιητῷ, ὃς διὰ τῶτο ὑρίως καλῦσιν ὡς κ᾽ ὰ μας δὲ ἡ ταῦτα συύνϑετα ἐξ ὃ ὁμοιομερῶν, ὥσπερ ἡ τὰ ἄλλα 5. 

ἐραῖον τῆς νεὼς πνέοντας. μήποτε δὲ ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πάντα αἰμ)ητὰ σύνθετα ἐξ ὁμοιομερῶν ποιεῖ κατ᾽ ἐποιράτειαν ἑνὸς 
λεόντων λέγε, ὅς φασι τῇ ἑαυτῶν ἐρᾷ ἀντὶ μάξιγος πλήττον- τῶν ἐν αὐτοῖς χαρακτηριζομένων. ἰὰ. ἔ, 149. 
τας ἑαυτὺς εἰς δρόμον ἐλαύνειν. ἰὰ, ἴ, 147. 5 διὸ ᾧ οἱ μαθηματικοὶ ἐπιςημονοκὴν ἔχειν γνῶσιν τῶν ὑπρ- 302} 

301: ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐλλειπτικῶς ἔχεν ἢ τὴν λέξιν νομίζει τὰ πὸ προσ βιλόμενοι πεπερασμένας τὰς ἀρχὰς λαμβένυσιν ἣ τ ἢ τῷ 5: 
51. ἣν τύτοις" λείπειν 78 “ὃ ᾧ προείρηδ, ἢ ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν ἐν τύτοις εἴδει ἢ τῷ ποσῷ, τῷ καὶ εἴδει, ὅταν σημεῖον ᾧ γραμμὴν ἡ ἐρὰ 

εἴρη, ἵνα μηκέτι ἐν τύτοις ἀκύωμεν τοῖς βάρος ἣ κυφότητα ἔχυ- " δὸν ὁρίζων" αὶ ἐν ἀριθμῷ τύτων καςον ἀλλὰ τῷ εἴδει. τῷ 
σιν, ἀλλ᾽ ἐν τύτοις τοῖς λόγοις. τῦτο δὲ πέπονθε τὰ “φανερόν" δὲ ποσῷ μαθηματικὰς ἀρχὰς ὡρία)αι ὁ τὶ ποταμὼν λέγει ὅταν 
τῷ ἐφεξῆς συνταξας ὺ ὅτως γράψας φανερὸν δὲ ὅτι ὅτε πάν- 10 τὴν μενεδα ἀρχὴν ἐριθμῦ λαμβάνωσιν, ᾿Ασπάσιος δὲ τῷ ποσῷ 
τῶν ἐςὶ γένεσις." ἐγὼ μέντοι “ὃ Α' φανερόν ὡς τέλος εὑρίσκω ὡρίοχ, τὰ πώτε αἰτήματα φησίν: ταῦτα γδ ὁ κατ᾽ εἶδος ἀλλὰ 
τὸ προτέρυ λόγυ χωρὶς τὸ δέ συνδέσμων γεγραμμένον, ὃ δὲ ἐφε- κατ᾽ ἀριθμὸν πώτε ἐςίν. δύνα δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἀρχὰς 
Ἑῆς ὕτως ἔχον" ὅτι δὲ ὅτε πάντων ἐςὶ Ὑέησις ὅτε ἁπλῶς ὠδενός, τῷ ποσῷ λέγειν πεπερασμένας καὶ ἢ αὐτὰς ταύτας, ὧν ἱκάςην 

δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. ὁ δὲ ̓ Αλέξανδρος, υὡς ἔοικεν, ἕν τισιν ἀντι- “ἃ εἶδος ὡρισμένην ἐλάμβανον. ὧν ἦν τὺς ὁρισμὲὺς ὡς ςοιχείων 

Ὑγραφοις εὑροὴν “ὡς δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων" “ὃ φανερόν ἠναγκασ)η 15 ἡ ἀρχῶν ἀποδιδόασιν, ὥριςαι ταῦτα κ᾿ ἐν ἀριθμόν, εἰ τῷ 
τοῖς ἐφεξῆς συντάξαι. κάλλιον δὲ οἶμαι πταῖσμα τῦτο τῇ γρά- εἴδει, φησίν, ὡρισμένα τὰ ςοιχεῖα κατ᾽ αὐτύς ἐςιν, ὅτι σημεῖον 

ψαντος λέγειν ἢ ὡς ἐλλιπὴ τὴν ἑρμυγείαν ἀποδέχεῶ," ἢ ἡ) ἐδὲ ᾧ γραμμὴ αὶ Κὶ εὐθεῖα καὶ δὲ περιφερής, ᾧ ὅσα πρῶτα λαμβάνον- 
συντάττειν ὕτως εἰκὸς ἦν ἐπ᾽ ἄλληλα “ὃ φανερόν ᾧ “ὃ δῆλον λέ- τες ὁρίζον, ἃ ἢ ὅρυς καλῶσιν" αὶ 5 ἄπειρα τὰ εἴδη αὐτῶν, ἀλλ᾽ 
Ὕοντα “φανερὸν δὲ ὅτι ὅτε πάντων ἐςὶ γῴεσις ὅτε ἁπλῶς ὑδενός, ἔςιν αὐτῶν ἀριθμός" τῷ δὲ ποσῷ, ὅτι ὑδενὶ ἀπείρῳ χρῶνἢ ὅτε 
ὡς δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων" ἀλλὰ τῦτο Κ΄ ὅπως ἂν ἔχῃ, ἐδὲν 20 εὐθείᾳ ὅτε ἐπιπέδῳ, ἐπειδάν τι δεικνύωσι, κἂν ὃ ἄπειρον ὑπό- 
ἂν εἴη πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθειαν. ἰὰ. ἴδ. θωνῦ, ἀλλ᾽ ἀεὶ πεπερασμένον ἀφαιρῦντες χρῶνἢ. μή ποτε δὲ 

3029 ἀλλ᾽ ὅτι κὶ “ὃ κοινὸν ἐν τοῖς κῷ' μέρος ἀεὶ ῥέωσιν ὑφεςὸς ἐξαὶς τῷ Κα εἴδει πεπερασμένας, ὅτι ἐδὲν ἄ ἄπειρον ὑποτίβενο ἀλλὰ τρί- 
δ. λαττόμενον μένει, ἡ τοῖς ἀπὸ τὸ Ἰπεριπάτω δοκεῖ, ποίντα τὰ κοινὰ γωνα ᾧ τετράγωνα ᾧ κύκλυς ἢ σημεῖα ἡ γραμμὰς ᾧ ἐπίπεδα, 

ἐν τοῖς καὶ μέρος τιθεμένοις. ἰά. ἢ, 147 ὁ. ᾿ τῷ δὲ ποσᾷ, ὅτι ἠρίθμην αἱ λαμβανόμεναι ἀρχαί, ὥςε ὅροι πο- 
3024 ἐπειδὴ τοῖς συγκρίσει ἣ ἢ ἐκαρίσει λέγυσι τὴν γέ γίνεῦχ, 15 σοὶ ἡ τὰ ἀξιώματα ἡ τὰ αἰτήματα, οἷς ἀρκῶνἢ πρὸς τὰς ὠπο- 

.": ὥσπερ ̓Εμπεδοκλῆς ᾧ ̓ Αναξαγόρας, ἀκολυθεῖ “ὃ ἐνεργείᾳ τὰ ςοι- δείξεις τῶν ἑξῆς. Ιὰ. ἴδ. 
χέϊα ἐνυπάρχειν, τοῖς δὲ ἄλλοις σῶσαι τὰ δυνάμει. Ἰὰ. ἢ, 148. λέγει. δὲ ᾿Αναξαγόρας, ἐρχόμενος τὸ συγγράμματος “ ὁμῦϑαι 

3325 ὅτι δὲ ἐκκρίνεῦ πῦρ ἐκ σαρκός, Θεόφραςος ἢ ἀπὸ ὀφθαλμῶν χρήματα ἦν ἄπειρα πάντα πλῆθος ὶ μοιρότητα " ὁ δ ὃ σμι- Ἦ- 
ἘΣ ἀνθρώπω φλόγα ἐκκριθῆναι ἱςορεῖ, Μεγέθιος δὰ ὁ ̓ Αλεξανδρεὺς κρὸν ἄπειρον ἦν, ᾧ πάντων ὁμῶ ἐόντων δὲν ἔνδηλον ἢ ἦν ὑπὸ σμι- 

ἰατρὸς ἐμοὶ διηγήσατο τεθεᾶῶος ἰχιαδικῶ ἀνδρὸς πῦρ ἀπὸ τῷ ἰαχίν 30 κρότητος," ἢ ὅτι ἐν σύμπαντι χρὴ δοκεῖν ἐνεῖναι πάντα χρήματα. 
ἐξελθὸν ᾧ καῦσαν τὰ ςρώματα, ἐφ᾽ ᾧ ἢὶ ἐπαύσατο “ὃ παθος. μή ποτε δὲ “ὃ ἄπειρον ὡς ἡμῖν ἀπερίληπτον ᾧ ἄγνωςον λέγει" 
δηλῦσι δὲ ᾧ αἱ τῶν ἀνθράκων ἴχαρες ἀπὸ πυρὸς γινόμεναι ᾧ οἱ τῶτο γ5 ἐνδείκνυἢ διὰ τῷ ὥςε τῶν ἀποκρινομένων μὴ εἰδέναι “ὃ 
διακαεῖς πυρετοί. 1ὰ. ἰδ. πλῆθος μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ, ἐπεὶ ὅτι τῷ εἴδει πεπερασμένα 

Χ2α ἐπειδὴ δὲ ὀδέπω δέδευκἢ “ὃ εἶναι τέσσαρα ςοιχεῖα, ἦσαν δέ ᾧετο, δηλοῖ λέγων πάντα γσώσκειν “ὃν νῦν" καίτοι εἰ ἄπειρα 
τδι τινες οἱ ἐν λέγοντες, Θαλῆς ἡ Ἵππων ὕδινρ, ᾿Αναξιμίψης δὲ ἡ 35 ὄντως ἦν, παντελῶς ἦν ἄγνως αι" καὶ γδ γνῶσις ὁρίζει ἡ περατοῖ ὃ 

Διδγένης ἀέρα, Ἵππασος δὲ ἡ Ἢρακλειτος πῦρ, ὦ ὃ μεταξὺ ηνωῶφ. λέγει δὲ ὅτι ἡ τὰ συμμισγόμενά τε ἡ ὠποκρινόμενα 
᾿Αναξίμανδρος, εἰκότως προσέθηριεν ὅτι εἰ ἡ μὴ τέσσαρα εἴη τὰ πάντα ἔγνω νῶς, ᾧ ὁποῖα ἔμελλεν ἔσεϊχ, ἡ ὁποῖα ἦν. ἴουιε δὲ 
πρῶτα σώματα. ἰὰ. ἰδ. διττὴν ἐνδείκνυδκ, διακόσμησιν ᾿Αναξαγόρας, τὴν Κα νοητὴν ἢ 

22 ᾿Αναξαγόρας τὰ ὁμοιομερὴ, οἷον σάρκα ᾧ ὀςῶν ἢ τὰ ἡνωμένην, ὁμᾷ πάντα χρήματα ἦν ᾧ ἕκαςον πάντα ἦν τὰ ἄλλα 
Ζ. τοιαῦτα, ἅπερ σπέρματα ἐκάλει, ἐξ ὧν ἡ τὰ ὑπὸ Ἐ μπεδοκλέως 20 διὰ τὴν νοητὴν «γνῶσιν, τὴν δὲ αἰολητὴν ᾧ διακεκριμένην ἀπ’ 

λεγόμενα ςοιχεῖα μεμῖχθαι ἔλεγεν, ἀέρα ᾧ πῦρ ᾧ τὰ ἄλλα ἐκείνης τῆς ἑνώσεως ὑπὸ τὸ δημιωργοῶ νῦ, ὃν ᾧ αὐὲν ἀπὸ τῷ 
πάντα, ἡ εἶναι ἀθροίσματα τῶν ὁμοιομερῶν πάντα, μιὴ δοκεῖν δὲ νοητῶ προελθόντα διακοσμῆσαι πάντα φησίν. ὅτι ἢ) νοητὴν ἐνδεί- 
ἐξ αὐτῶν εἶναι διὰ “ὃ ἀόρατα ἡ ἀναίδγητα διὰ σμικρότητα εἶναι κνυταί τινα διακόσμησιν πρὸ ταύτης τῆς αἰο)ητῆς κατ᾽ αἰτίαν ὦ 
τὰ ὁμοιομερῆ. ὁ δὲ ᾿Αναξαγόρας πολλαχῇ τῷ τῶ αἰθέρος ὀνό- σπερματικῶς ταύτην προειληφυῖαν, ἐκένα οἶμαι σαφῶς περτμ 
ματι ἀντὶ τὸ πυρὸς κέχρηϑ. 1ἀ. ἢ, 148 ὁ. 45 τὰ ἑπτά “ τύτων δὲ ὕτως ἐχόντων χρὴ ὴ δοκεῖν ἐνεῖναι πολλά τε 

ἕῳ τῶν ἄπειρα λεγόντων τὰ ςοιχεῖα Λεύκιππος (ὦ ὶ Δημόκρι- παντοῖα ἐν πᾶσι τοῖς συγκρινομένοις, ὼὺ σώματα πάντων χρη- 
“τος τὰς ἀπείρως ἀτόμυς ὑπέθεντο, ᾿Αναξαγόρας δὲ ̓  ἢ ̓ Αρχέλαος: μάτων ᾧ ἰδέας παντοίας ἔχοντα ᾧ ἡδονὰς ᾧ χροιάς, ἢ ἀνθρώπους 

τὰς ὁμοιομερείας. ἰά. ἴδ. - συμπαγῆναι ἡ τὰ ἄλλα ζῷα, ὅσα ψυχὴν ἔχει, ἡ τοῖς γε ἀνθρώ- 
Ττιι 



δι4 ΕΙΣ ΤΟΙ ΤΩΝ 

ποισὶν εἶναι ἢ πόλεις συνῳκημένας ᾧ ἔργα κατεσκενασμένα. .. δοκεῖ δέ μοι διὰ τύτν, φησὶν ὁ ̓Αλέξανδρος, τῷ παραδε- ἐμ, 
ἡ τὰ ἄλλα ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν. ᾧ ταῦτα δῆλον ὅτι σπερματικῶς Ὑγματος “ὃ ἄτοπον τῆς δυξης παραδεικνύναι" ὡς ὃ ἐπὶ τὸ συμ. Ὁ 
ἐκεῖ ἡ κατ᾽ ἰδέας, ὡς εἶπεν, προειρημένας. ἰά. ἴδ. φυομένυ ψήγματος παχύτερον μέν τι ἐξ αὐτῶ γίνε σῶμα, χριν- 

303. μετέβη πρὸς τὸς περὶ Λεύκιππον ᾧὶ Δημόκριτον ςοιχεῖα λέ- σὸς μέντοι ᾧ αὐτό͵ ὕτω ἡ ἐκ τῦ πυρός. ἰὰ. ἴ, 158. 
γοντας τὰς διὰ σμικρότητα ἢ ναφότητα ἀτόμως, ἀπείρως ὅσας 5 ἐπειδὴ 75 ἐνδέχεὮ διελεῖν τὴν πυραμίδα ἡὶ παραλλήλῳ ἐπεῖω 
κατά τε “ἐν ἀριθμὸν ἡ τὰ χήματα. ταύτας δὲ μόνας ἔλεγον πέδῳ τμηθῆναι, “ὃ Κ' πρὸς τῇ κορυφῇ πυραμὶς ἕςαι, τ δὲ πρὸ" 
συνεχεῖς" τὰ ἡ ἄλλα τὰ δοκῦντα εἶναι συνεχῆ ἁφὴ προσεγγίζειν τὴ βάσει ὀκέτι πυραμίς, ἀλλ᾽ ὡς τοί φασι, κόλωρος πυραμίς, 
ἀλλήλοις, διὸ ἢ τὴν τομὴν ἀνήρυν, ἀπόλυσιν τῶν ἁπτομένων χέ- εοἀ. (οἰεὶ. 166. 
γόντες τὴν δοκῶσαν τομήν" ᾧ διὰ τῶτο ὑδ᾽ ἐξ ἑνὸς πολλὰ γίνεωκ ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον τὰ τρία, ἀέρα ᾧ ὕδωρ καὶ γῆν, τὴν 
ἔλεγον (ἡ δ διαιρεῖοχ, τὴν ἄτομον) ὅτε ἐκ πολλῶν ἐν κατ᾽ ἀλή- 10 σμικρότητι τῶν ςοιχείων ὁμοισιζήμων ὄντων διαφέρειν ὕεγα." 
θειαν συνεχές, ἀλλὰ τῇ συμπλοκὴ τῶν ἀτόμων ἕκαςον ἕν δοκεῖ δίπιρί. ἢ, 158 ὁ. 
χίνεῦχ, τὴν δὲ συμπλοκὴν ᾿Αβδηρι ἐπάλλαξιν ἐκάλυν ὥσπερ ὶὶ ἡ Καὶ ἔννοια τῶν λεγομένων τοιαύτη, ἡ δὲ λέξις ἡ λέγυσεϊει 
Δημόκριτος. ἰά. ἴ. 150. “πᾶν 2) ὁ γινόμενον ἤτοι ἀσώματον ἕςαι, ἐν ᾧ κἡὶ γένεσις" ἐσε ὴ 

3,3 ᾧ δ ἡ τὰς μονάδας τῷ κενῷ φασὶν οἱ Ἰπυθαγόρειοι διορί.- φὴς ὄντως ἐςί, ἢ ἔουιεν, ὡς ᾧ τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ δοκεῖ, ἡμαρτῆν, 
δ χεῶχ, ἰά. 8. 45 μέρυς τινὸς αὐτῆς ἀφαιρεθέντος, εἶναι δὲ “ὃ πλῆρες πᾶν δ ὃ Ἵν 

3034 ταῦτα ὁ ᾿Αλέξανδρος ὡς ἐναντιολογίαν τινὰ αὐτῶν πρὸς νόμενον ἕν τινι γίνε, ᾧ ἤτοι ἀσώματον ἕςαι ἐν ᾧ καὶ γδερι, 

10. ἑαυτιὶς συναγαγόντα ἐξεδέξατο τῶν ἀρχὰς τὰς ἀτόμυς λεγόν- τυτέςι “ὃ γινόμενον, ἤτοι ἄλλο τι περιέχον ἔςαι σῶμα ἢ ὃ. ὃ ἢ 
των, διότι λέγωσι ἢ κ'' “ὃ χῆμα διαφέρειν ἀλλήλων τὰ ςοιχεῖ, μὴ ἔχοντα σῶμα τόπον ἀσώματον εἶπεν (ἢ). ἰά. ἔ, 154}. 

ἡ ὐ κ᾿ ἃ ὑποκείμενον... μήποτε δὲ ἢ ταῦτα ἔτι ὡς τὴν δόξαν ᾧ ἐπειδὴ διάφοροι ἢ περὶ τύτυ δόξαι ἐγένοντο, τῶ β Ἐμκ' 

αὐτῶν σαφηνίζοντα προς θευκεν ὁ ̓ Αριςοτέλης. ἰά. ἰδ.  πεδοκλέυς ἀϊδια Α' λέγοντος τὰ ςοιχεῖα, τὴ μίξει τε αὶ διακρα 
3032)ὀ ὠ  ῴπῶς δὲ τὴν σφαῖραν ἐξ ὀκτὼ μορίων συγκεῖο)αί φησι, μαν- τύτων τὴν γένεσιν ἀποδιδόντος, τῷ δὲ ̓ Αναξαγόρυ πάντα ἐν πῖδ 
4. χείας ὄντως ἐδεήθησαν οἱ ἐξηγηταί, καλῶς δὲ οἶμαι ἐπέξησεν ὁ λέγοντος ᾧ τὴν γένεσιν ἔχοιρισιν τιθέντος, Δημοκρίτυ δὲ κὶ τῦι 

᾿Αλέξανδρος ὅτι πάντα τὰ σώματα ἐκ πυραμίδων συγκεϊ)δαί τὰ ἐπίπεδα λεγόντων τῇ συγκρίσει ᾧ διακρίσει τῶν ἀτόμωνὶα 
φησι, τὰ Κ' εὐθύγραμμα ἐξ εὐθυγράμμων, τὴν δὲ σφαῖραν ἐξ τῶν ἐπιπέδων τὴν τῶν ςοιχείων ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ποιῖτω 
ὀκτὼ πυραμίδων σφαιρικὰς ἐχυσῶν τὰς βάσεις. ἰὰ, ἴ, 151. 15 πρὸς πρώτως ὑπαντᾷ τὺς περὶ Ἐμπεδοκλέα ἡ Δημόκρτα ἡ 

3038 Θαλῆς Κ' ὁ Μιλήσιος ἡ Ἵππων ὕδωρ “ὁ ἐν ὑπέθεντο, ἐπειδὴ ᾿Αναξαγόραν. ἰά, {, 155. 

τὰ ἐξ ὕδατος τά τε σπέρματα τῶν ζῴων ἑωρων ἢ τὰς τροφὰς τῶν τῷ 5 γλεύκυς εἰς ἀτμὸν ἀναλυομένυ ἡὶ πνευματυμέν, Ἐ5' 

τε ζῴων ἡ τῶν φυτῶν ᾿Αναξίμανδρος δὲ Θαλῶ πολίτης ἡ ἑταῖ- τῇ τοιαύτη μεταβολὴ ῥήγνυϑ πολλαίκις τὰ περιέχοντα ἐγὼ 
ρος ἀόριςόν τι, ὕδατος Ψὶ λεπτότερον ἀέρος δὲ πυκνότερον, διότι “δ διὰ τὴν ςενοχωρίαν. ἰὰ. ἔ, 155 ὁ. 
ὑποκείμενον εὐφυὲς ἐχρὴν εἶναι πρὸς τὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα μετάβασιν. 30 εἰ κ᾽ ὅλως μηδὲν ἔξι κενὸν μήτε “ὃ χωριςὸν μήτε ὁ πιεῖ, 
ἄπειρον δὲ πρώτως ὑπέθετο, ἵνα ἔχη χρῆν, πρὸς τὰς γενέσεις σπαρμέμον, μήτε ἐπεκτείνε τὰ σώματα, ὡἧς οἱ περὶ Δημέκμτν 

ἀφθόνως. ᾧ κόσμυς δὲ ἀπείρως ὅτος ὃ ἕκαζον τῶν κόσμων ἐξ τῇ παρεμπτώσει τὸ κενῶ ἐπεκτείνεῶᾳ, λέγωσιν αὐτά, ἐλλὲ 
ἀπείρυ τῷ τοιύτυ ςοιχείν ὑπέθετο, υἰς δοκεῖ. ᾿Αναξιμένης δὲ ἑαυτῶν φύσιν ὶ μεμιγμένα φυλάττει, ὡς Ἐμπεδοκλῆς ὃ ΔΝ’ 
ἑταῖρος ᾿Αναξιμανδρυ ᾧ πολίτης ἄπειρον Ψὶ ἡ αὐὸὲς ὑπέθετο τὴν ξαγόρας διετάττοντο... “φανερὸν “ὃ ἀδύνατον" (“. ἀ δ 
ἀρχήν, ὁ μὴν ἔτι ἀόριςον ἀέρα γδ ἔλεγεν εἶναι, ἀρκεῖν νομίζων 35 πρὸς πρῶτον τοίνυν ἀντιλέγει “ἦν κτ' μετάπλασιν τῦ ἰὴ ' 
ἃ τὸ ἀέρος εὐαλλοίωτον πρὸς μεταβολήν. “ὃ δὲ αὐὸ ᾧ Διογένης ὑποκειμένν μεταχηματισμόν. ἔοικε δὲ ὶ τῶτον ἀπὸ τῶν ἦν τὸ 
ὁ᾿Απολλωνιατης ὑπέθετο. Ἵππασος δὲ ὁ Μεταποντῖνος ἢ Ἣρα- 

κλειτος ὁ ̓ Ἐφέσιος πῦρ ἔλεγον τὴν ἀρχήν, εἰς ὃ δραςήριον τῷ πυ- 

βὸς ἀπ βαραντες, νι ι ἜΜΕΝ Ὁ τ κ΄ οὐκὶ οηΐπι ἀΐοεγε ἀεβθυΐϊθδεῖ, ποὴ εθὶ ἴῃ δὸ οογρύξ, γεῖ οὐ 
ὯΝ ὅμοιοι δὲ τύτοις εἰσίν, ὡς φησὶν ̓ Αλέξανδρος, Ὁ οἱ ὸ πὺρ κα Ἰοοο ἱμγεῃϊίυγ, ἰπφαΐ “νοὶ Ββαβϑθίι νοὶ ἤοα μαρθδίὶ στρ: 

᾿ πολλαπλασίῳ λέγοντες ἀναλογίᾳ, ὅτι ᾧ “ὃ πῦρ ᾧ ἡ πολλαπλά- δἰχυίΐάοπι οπιῃα χυοά παβοίϊωγ, ἐπ δἰΐψιιο οοπϑβίβεϊι, οἱ γεὶ οὐῦ 
σιος ἀναλογία αὔξον ταχύ. ἰά. ἴ, 152 ὁ. ποη ΒαΡεθὶϊ, ἱπ φαο ογίυε εχίειϊῖ, πο ἱμ δὸ ἀυο 5πηὶ οὐ]: 

3.24 ζητῆσαι δὲ χρὴ τίνος ἐςὶν αὕτη ἡ δόξα ἡ “ὃ πῦρ πυραμίδα ἀϊεῖξ ἀυΐοπι οοτρὰβ ποι Βαβεγα ργὸ ἴσθὸ ἰπ 400 οογρῶ Βοῃ Οὐ" 
10. χῴγυσα, διότι πρῶτον τῶν σωμάτων ἐςίν. Ἡράκλειτος (5 ὁ 5,511τ φυαπιοθνεπι σϑοῖο φυΐδεπι ἰπαυῖε ΑἸεχαμάεγ, φυοά νι 

ςοιχεῖον τῶν ἄλλων λέγων ὃ πῦρ αὶ λέγει πυραμίδα εἶναι “ἃ πῦρ, 45 αἱε" χιοά πιαεοίτατ, ἴπ Ἰφυο ΟΟΏΒΙΣΕΙ - ΠΟΟΙΒΟΒΌΙ ἀυρδέ 
ἢ ) ᾿ Ἢ ἐν ἢ ἐπι 6" ]Πἰραπιὰς πιαίογίαπι ἱπ ]οοο: φαὶ δπΐπι ἀΐοῖτ ἴα πιλίετία οὐρώ 

οἱ δὲ Πυθαγόρειοι ἐκ πυραμίδων συγκεῖοκ, “ὁ πῦρ λέγοντες ὁ λέ. οΩ ἴδθθϑθ, φυοά ροϑβαΐ!, ἀδ πηδάϊο 1οΠΠτ,| ὙΤβοπεοι. 51 

Ὑύσι ὃ πῦρ πρῶτον τῶν ἄλλων ςοιχείων, εἴπερ ἢ αὐὸ λέγυσσ ἐξ (5ὴ) ρ.305 36. «δὰ ΑἸεχαπάογ Βυπο Ἰοουτα αἰϊο φυίθο 
ὕδατος ἢ ὠέρος γίνεωχ,, ὥσπερ ᾧ ἐκ πυρὸς ἀέρα ἢ ὕδωρ. ἰὰ. ἴθ. ᾿ ταοάο εχρί!οανῖι. Ὑβεπιίει. ἴ, 52 ὁ. 

(ἢ ν.305 418. ἴπ εδάεπι δυΐεπι Ατί βίοι! βεηίθηιί μκ 
ἴῃ Ἰοοο εἱ ἀἰδιου!α5 οἱ πιαρτιὰ συγρογυιῃ οοηίγαγίεἰαθ ἰδ: 



ϑῦδα 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. δι8 

Τιμαίῳ λεγομένων προσλαβέδ, ὃν τὴς γενέσεως τρόπον. «. ὅτι λέγει δὲ πάθη δὶ τὰς παθητοιὰς καλυμώνς ποιότητας, οἷον 306 
ὦ ἦν ὁ Πλάτωνός ἐςιν ὁ χηματισμός, κἂν ἀπὸ τῶν Πλάτωνος ϑερμότητας ψυύξεις ᾧ τὰς τοιαύτας, δυνάμεις δὲ καθ᾽ ἃς ἡ ἡ 2. 

ἐλήφθη λόγων, ὅλο: ἰά, ἢ. 156. φύσω κίνησις, βαρύτητας χυφότητας, κίνησεις δὲ τὰς κ᾿ Ἡλι 

ἐπειδὴ δὲ πρὸς ταύτας τὰς ἐνςαΐσεις τὲς τῇ γενέσει ἐν ἣ δυνάμεις Κα τὰς τῶν ποιώντων πρὸς ὃ ποιᾶν παρασκευάς, εοἷον 

: σωμάτων τὴ ἐκ τῶν ἐπιπέδων λεγε προσενεχθείσας τινὴς (5 καθ᾽ ἦν θερμαίνει “ὁ θερμαῖνον, πάθος δὲ καθὸ θερμαίνε “ἢ θερ- 

ἅτε 

3064 
48. 

3064 

Γ ὅλῳ τῶν πρλαυνιονα ἀντειρήκασι, Πρόκλος δὲ ὁ ἐκ Δυνκίας μαινόμενον, κίνησις δὲ καὶ μεταξὺ ἀμφοῦ καὶ ϑέρμανσις. ἀλλ᾽ ἐν 
ὀλίγον πρὸ ἐμῶ γεγονὼς τῷ Πλάτωνος διάδοχος βιβλίον ἔγραψε ἃ τοῖς ὑςέροις ὕὅτω μᾶλλον αὐτὰ διαιρεῖ, νῦν δὲ κῷ τὴ τὴν προτέραν 

τὰς ἐνταῦθα τῷ ᾿Αρισοτέλως ἐνςάσεις διαλυύων, καλῶς ἔχειν ἔδοξέ εἰρημένην ἐπιβολήν. ἰὰ. ἔ, 161 ὁ. 
μοι συντόμως ὡς δυναὴν τὰς ἐνςάσεις ὺ τὸς λύσεις ἐκείνας ὁ αὶ ᾿Αλέξανδρος ἐξέλαβεν ὅτι ἕνεισιν ἄτομα χήματα 307 
ὑποτάξαι.. αὶ 28 ὅτι Κα τῆς τῶν τεσσάρων τύτων σωμείτων, 10 μήπω λεμάνες δυνάμενα δὲ διαιρεθῆναι. ἀλλ᾽ ἐδὲν πρὸς τὰς 
πυρὸς ἐέος ὕδατος καὶ ἢ γῆς, γενέσεως πρῶτον Φ θερμότητα κα ὼ ἀτόμυς" αὖ χδ ἐδὲ διαιρεθῆναι ἐδυναντο. ἄμεινον ὧι ὧν ἐξέλαβεν 
ψῦξιν ἡ ξηρότητα ᾧὶ ὑγρότητα ποιοτήτων ἄλλας ἀ ἀρχὰς προτέρας αὐὺ ὁ φιλόσοφος ᾿Αμμώνιος ἐν τῷ εἰπεῖν ὅτι κ᾿ δόξαν λέγ" 

ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ποσῷ διαφορῶν ὡς συγγενεφέρων ὁ σῶν πρὸς τὲ εἰ γάρ εἰσι κῷ' ἹΞενοκράτην ἄτομα γράμματα, διὰ τί μὴ ὺ 
σώματα ζητεῖ, πρόδηλον ἐκ τῷ τὰς τῶν ποιοτήτων ἐκείνων δια- ἄτομα χήμαται ςοἀ. Οοἰἑὶ. 166. 

φορὰς ἀπὸ τῆς τῶν χημάτων διαφορᾶς αἰτιολογεῖν. αἱ γ5 κῷ' “ὃ 15 ὅτι κῷ' τὰ πάθη ὶ τὰ ἔργα ἡ τὰς δυνάμεις. διορίζει δὲ 307) 
θερμὸν ἡ “ὃ ψυχρὸν ᾧ τὰ τοιαῦτα ἀποδόσεις ἰδιωτικῶς ἀποὃε- ταῦτα ὁ ̓ Αλέξανδρος πολλαχῶς, ποτὶ [' πάθη λέγων κυφότητας 
δόνχ, ὶ ὑπὸ Δημοκρίτω πρότερον ἐλέγοντο, ὡς Θεόφραςος ἱξορεῖ, βαρύτητας, σκληρότητας μαλακότητας, μανότητας πυκνότη- 
τῆς ψυχῆς ἐπιποθόσης ἀρχὴν ἄλλην ἀκῦσαι τῷ σώματι οἰκειοτέραν τας, δυνάμεις δὲ θερμότητας ψυχρότητας" ποτὲ δὲ πάθη Κὶ τὰς 
τῆς τοιαύτης τῷ θερμῦ ἐνεργείας. ὅτι μέντοι ἐξ ὕλης ᾧ εἴδυς τὰ παθητοιὰς ποιότητας, δυνάμεις δὲ τὰς κῃ τὸς ῥοπάς, ἔργα δὲ 

τέσσαρα ταῦτα λέγοι γίνεοχ, δηλαῖ ἥ' συντόμως «ὐὴς Ἷ Τί- Ἢ τὰς ἐνεργείας" ἡ πάλιν δυνάμεις ( τὰς ποιητοιὰς αὐτῶν ποιότη- 
μαιος φ. 97. 98) εἐπὼν “ἀρχαὶ ἃ ὄν τῶν γενομένων ὡς ὶ ὑπο- τας, θερμότητας ξηρότητας κυφότητας (αὖ ὃ αἱ δυνάμεις 
κείμενον ἃ ὕλα, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς ὰ εἶδος" ἀπογενάματα δὲ ποιητικαί), παθη δὲ τὰς ἐντοιειμιένας αὐτοῖς ψυχρότητας ὑγρό- 

τυτέων ἐεὶ τὰ σώματα, γᾶ τε ᾧ ὕδωρ, ἀήρ τε ἢ πῦρ, ὧν ἀπο- τήτας βαρύτητας ὡς παθηνυεὶς καὶ αὶ ὑλικωτέρας. ὺ δὶ ὃ ἐν τοῖς 
ἡδὴ τοιαῦτα. ἅπαν. σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐςίν, τῶτο δὲ ἐκ᾿ τος περὶ Τενέσεως (2 2 ἐκείνας (ἃ Κ' μᾶλλον ποιητικαῖς, ταύτας δὲ 

᾿γώνων"" ἀρχοειδέςερον τὸ σώματος “ὃ ἐπίπεδον λαβών, ἡ ἐν τῷ 25 μᾶλλον παθητικὰς εἶναι φησί, ᾧ δὴ ἡ ςερήσεις ταύτας ἐκείνων 
ἐπιπέδῳ ὁ τρίγωνον. ἰὰ. ἢ, 156 ὁ. καλεῖ. κατ' ᾿ ἄλλην δὲ ἐπιβολὴν ταὐτό, φησί, δύναμις ᾧ πάθος 

εἰπὼν δὲ τῦτο ἐξ ἀνάγκης λέγε αὐτὸς ὦ ὡς ἑπόμενον τὴ τῶν ἐςίν, ἀπὸ ἢ τὸ πάθος ἐμποιεῖν παχύσης τῆς ὕλης γίνε, παθθος, 
ἡ τρηγώνων ὑποθέσει, ἐπήγαγε “ἡ λέγυσι κα δὲὺ ὺ αὐτόθεν χέ- ἐϑαμὶς δὲ ἀπὸ τῶ δύναςχ, ὃ τάχα μᾶλλον ὗ ὕτως ἐκδεκτέον. 

Ὑόσιν ἡ τὴν αἰτίαν ἀποδιδόασι τῷ ἩΜ᾿ μεταβάλλειν τὴν γῆν. διχῶς βυλεῦ αὶ μὴ κῷ τὰ χήματα τὰς τῶν φοιχείων ἀφορίζεὐχ, δια- 
ὅν αἰτιῶ τῦτο. ἰά. ἴ, 157 ὁ. 30 φοράς, ὅτι μηδέ ἐςιν ἐν τύτοις ἐναντίωσις κυρίως, ἀλλὰ τ᾽ τὰς 

τὸ δὲ πρεσβυτάτην εἶ εἶναι τὴν γὴν τῶν ἐνὸς ὠρανῇ ὁ (' Πλα-ὀ παθητικαὰς καλυμένας ποιότητας, θερμότητας, ξηρότητας μα- 
τῶν ἐκ εἶπε τὴν αἰτίαν" ὁ δὲ Τίμαιος (ρ. 97) αὐὺς ἐν τῷ σνγ- λακότητας κυφότητας ἢ τὰς ἀντικειμένας αὐταῖς ὼ ὅσαι τοιαῦ" 

γράμματι, ὅπερ ὃ Πλάτων παρέξεσεν, ὅτως ἔγραψε περὶ τῆς ἐν δ ταύταις ἕςιν ἐναντίωσις καθ᾽ ἣν ἡ εἰς ἄλληλα τῶν ςοιχείων ὦ 
γῆς “πρεσβίςα δέ ἐντι τῶν ἐνὸς ἐρανῷ σωμάτων, δέ ποκα ὕδωρ γίνε μεταβολή, ὅπερ ἐςὶ νῦν προβεβλημένον. τῶν δὲ ποιοτήτων 
ἐγενναβὴ δίχα γᾶς, ἐδὲ μέται ἐ ἀὴρ χωρὶς ὑγρῶ" πῦρ τε ἔρημον 35 τύτων ὑκάίςη τριχῶς θεωρεῖ ἢ δ ὡς δύναμις (αὕτη γάρ ἐςιν 
ὑγρῶ ἡ ὕλας ἃς ἐξάπτοι ἐκ ἂν διαμέροι. ὥςε ῥίζα πάντων ἡ ἡ τῆς ὑσίας πρὸς ἐνέργειαν παρασκευή, καθ᾽ ἣν ὃ πῦρ δύναμιν 
βάσις τῶν ἄλλων ὦ γᾶ." ἐν δὲ τοῖς κόλποις τῆς γῆς ἀὴρ ἥδρα- θερμαντικὴν ἔχειν λέγομεν), ἢ ἢ ὡς ἡ ᾧ τὴν δύναμιν ταύτην ἐνέρ- 

ζαι ἡ πῦρ, ὁ τὰ καθαρὰ ἀλλὰ τὰ λιμναζοντα. ὁ τά γε ἄκρα Ὑπιαι, ὥςε “ἃ ϑερμαίνειν, ἢ ὡς “ὃ ἀπὸ τῆς δυνάμεως διὼ τῆς ἐνερ- 
τῆς γῆς ἐν τῷ Φαίδωνι ὁ Πλάτων ἐξυμνεῖ. ἰά. ἢ. 158. γείας ἐγγινόμενον τῷ παΐχοντι πάθος, ὡς “ἃ θερμαίνεωκ, ἀπὸ δὲ 

ἐπειδὴ σφαῖραν “ὃ πῦρ οἱ περὶ Δημόκριτον ἔλεγον. ἰὰ, 10 τύτων τῆς τε δυνάμεως ἢ τῆς ἐνεργείας καὶ τῷ πάθυς κ αἱ κα 
33... 469. γνωρίζονἢ ᾧ ἡ εἰς ἄλληλα τῶν ςοιχείων μεταβολὴ καταλαμβά- 

3065 ὁ ὅ γε Ποταμών, ὡς ̓ Αλέξανδρος ἱςορεῖ͵ διὰ συντόμυ τὰς νεῖ. δίπιρὶ. ἔ, 168 ὁ. 
3. β ΞΕ ΘΟ ΘΙ συ σ ον τῶν εἰρημένων χημάτων συμπληρώσεις ἐπὶ καταγραφῆς παρα- 

401 ἀξ ροβίϊα ἀἰδεογαϊ!, ἱρδᾶ ὙεγῸ Θογρογὰ οχ εχίγοπ διΐθυ8 δέδωκεν. ἔςω γάρ, φησί, κτλ. (Ὁ ἰ4. ἢ. 169 ὁ. 

(ὦ ν. 306 22. ΑἸεχαηάγὶ νεγὸ βεηιθηίδπ), υδπὶ ἐδ ἴοοὺ 
μίο αθετγι, τοϊμΐ πη 1η.6}} ί πηυβ, 60 φυία: ἃ τετὰ ἐπεὶ !ρεπῖία το. 
οϑάϊι... ΑἸεχαπάασ τεσὸ ἀϊοοεδαὶ ρείπιαπι Βυΐα βοστωο;ΐβ ρϑτ- 
ἴσπι ἃὉ ̓ Αποιοιοῖο ἀϊοίαπι ζυΐεδα, αἱ Βειηοογο γεσροῦδυπι ἀατοῖ, 

ΠΟ ΠΟΠΡΟΙΐ ; ἰῃ γεϊ 48 δειτηοιῖς ραγίς πδγγαυϊὶ δο γεδροηδυηι 
ἀεάϊι δὰ δὸ5 αυΐ ξογρογὰ εχ εχ γε! διρυν ροπαπῖ: βεὰ ἃ δὸ 
αυίάεπι Ιοο0 «1.0 δεγπηοθεπι Ἔχογαάϊίυγ, ἰοίυπι φυΐάδπι ἴῃ ὑπὲ- 
τεγϑπι σευ δι, υἱ 1}}}5 τεδροηϑύσα ἀδγεὶ φυὶ εἰεπιεμεῖς ἤρυγος 
δοοοππτηούεεί. ἸὙδβασαίεὶ. {. δ4 ὁ. 

Τιι2 
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μέτεισιν ἐπὶ τὺς περὶ Λεύκιππον ἡ Δημόκριτον, τὸ αὶ ββέμῃαν 

Δ. τὴν τῶν ἀτόμων αἰτιωμένυς ναςότητα, τῆς δὲ κυφότητος τὺ τὴ 
387. ἘἸσὶς τῇ εἰρημένη τῶν λόγων ἐκολυθίᾳ, μὴ προσεχηριότες κενῷ παρεμπλοκήν. ϑἰπιρί. ἢ. 167. 
25. νοθεύειν τῦτο ὁ βιβλίον ἐτόλμησαν ὦ εἷς προῦθων τοῖς περὶ ἐρανῶ καινοτέρως δὲ ἐντὶ τὸ περιγενοημένως μᾶλλον ἢ ἐπβιευν; 

ἐκέμμμαν ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα, τοῖς περὶ γενέσεως ἃ ὃ φθορᾶς. εἰρη 5. κωτερον ΝᾺ ἰά. 18. 
δὲ ὅτι τοῖς ὑπὸ σελήνην ἕλος σώμασιν οἰκειότατα “ὃ βαρὺ ᾧ τὸ ὶ ἦν πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ὕτως ἔχοντα “εἰ μὴ καὶ ξε ῖνι 
κῦφον. ᾧ μώτοι ὅτι τος ὀρανίοις αὶ προσήκει ξεῦται ἀκριβέξερον ρεὸν ἔξει πολλαπλάσιον" τοιαύτην ἔννοιαν ἀποδίδωσιν. ὁ δὲ Αλξ" 
εἰσόμεθα νῦν" διὸ ᾧ αὐὺς κατ ᾿ἀρχὰς τῷ πρώτυ βιβλίυ (ς. 3) ξανδρος ὡς τῆς γραφῆς ἐχύσης δε ὶὰ ὲ φερεὸν ἕξει πολλεηλέ." 

ἢ" φησὶν “ὑποθέωχ, τί λέγομεν “ὁ βαρὺ αὶ ὸ κῦφον νῦν ἅ' ἱκα- σιον" ὕτως ἐξηγεῖ, λέγων ὥςε κ τῶτο εἴη ἂν ὁ πολὺς χρυοὶς 

Σ εἰς πρὸς τὴν παρῶσαν χρείαν, ἀκριβέςερον δὲ πάλιν ὅταν ἐπι- 10 τῷ ὀλίγα πυρὸς κυφότερος" νῦν δὲ ὠκ ἕςιν, εἰ ἡὶ ὃ ςερεὶν ἔχε 
σκοπῶμεν περὶ τῆς ἐσίας αὐτῶν; εἰς ύτυς ὑπερθέμενος τὸς λά- πολλαπλάσιον τῷ ἐν τῷ πυρί. νῦν Κὶ ἦν ὡς μὴ προσλογιζομόν; 
Ὑυς. ἰά, ἢ, 164 ὁ. τὴν ἀναλογίαν. ταύτην αἰτιῶ, μετ᾽ ἐλίγον δὲ ἡ προσλογιζομόν; 

ὃ σκοπὸς τῷ ̓ Αριςοτέλει ἐν τῷ παρόντι β βιβλίῳ διδάξαι τίς ὑποτιϑέμενος καὶ ᾧὶ ὅτως εὐθύνει. ἰὰ. ἴ. 1072, εἶ, Ὑποηιίεῖ, [, 58, 

ἐςιν ἡ Ἷ τῶν ῥοπῶν φύσις... Θαλῆς μανώσει κῦφον γίγνεδθαί φησι, νῦν τὴν Θαλῇ δόξαν ἐλέγχει τὴν μανότητι κα αὶ πυκνότητι λει! 
μανώσει βαρύ... ἐν τῷ παρόντι βιβμῳ ὁ᾿᾿Αριςοτέλης διαλέγεϊ 15 γυσαν ὃ βαρὺ κα ὼὺ κῦφον, ἡ καλεῖ ὁ αὶ μανὸν μέγα ὁ δὶ πυσλν 
περὶ ῥοπῶν. ἐπεχείρησαν δέ τινες εἰπεῖν τῶτο “ὃ βιβλίον μηδὲν μακρόν, εἰκότως εἰς ὀλίγον γδ ὄγκον συνάγεϊ “ὃ πυκνόν, ὥσπεῃ 

προσήκειν τῇ περὶ Οὐρανῶ πραγματείᾳ, μᾶλλον δὲ προσύριειν τῇ “ὃ μανὸν εἰς πολὺν ἐξαπλῦῦ. εοἀ. Οοἰεὶ. 166. 
περὶ Τενέσεως ᾧ φθορᾶς, πρῶτον Κὶ ὅτι ἐν ἐκείνοις, φημὶ δὴ τοῖς λέγει ὧν ὅτι κἂν ἄλλος τις μεγέθει καὶ ὺ σμικρότητι διρζῃ τὲι 
γενητοῖς ᾧ φθαρτοῖς, “ὃ βαρὺ ἡ “ὃ κῦφον, δεύτερον ὅτι πρὸς τῷ βαρύτερα ἢ κυφότερα, ὴὶ μὴ ὡς ὁ Πλάτων, ἀλλ᾽ ἢ ὡς ἀταἦ 
πέρατι τῷ τρίτα γν τῆς παρύσης πραγματείας εἶπε δεῖν διαλέ- 10 Δημόκριτον (ὅτοι δ) ἐκ β' μιιρῶν σφαιρῶν ἔλεγον “ὃ πῦρ γνεῖ, 
Ὑεχ, περὶ τῶν σοιχείων, ζητῶντας τὼ πάθη τε ἡ τὰς δυνάμεις διὸ λεπτομερέςατον εἶναι, ἐκ μειζόνων δὲ ἀτόμων τὴν γὴν, ἐκ δ 
ᾧὶ τὰς κινήσεις, πάθη αὶ λέγων τὰς παθητικὲς δυνάμεις, ϑερμό- τῶν μέσων τὰ μεταξὺ ἢ ἡ ὡς οἱ ἐν “ὃ ςοιχεῖον ὑποτιθέναι κπἔ 

τητας ψυχρότητας ξιρότητας ὸὴ ὑγρότητας, δυνάμεις δὲ τὰν κυ- οωτύτυ πυκνότητι τὲ ὃ Μανέτητι τὰ ἄλλα γεννῶντες" ἡ ὅτοι κΚὶ τῇ 

φότητα ἡ βαρύτητα, κίνησιν δὲ τὴν ν᾽ τὰς δυνάμεις ταύτας μανότητος “ὃ κενὸν ἡτιάσαντο. ἡ πρὸς τύτυς μα πονοῦν 
ἐνέργειαν. περὶ δὲ τῶν παθητικῶν ποιοτήτων ἢ τῶν ἐδηθνυν ἁρμόττοι “ὃ "κἂν ἄλλον ἐντιναῆν τρόπον κατασκευάζων, τυτίᾳ 

αὐτῶν καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς ἐν τοῖς περὶ Γενέσεως ᾿ κἂν μὴ μέγεθος  σμοιρέτητα ἐνεμαζη, ἀλλὰ πυκνότητα καὶ μεν 
Φθορᾶς διαλέγε ), περὶ δὲ τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἥτοι τῶν ῥοπῶν τῆτα, Μόνον ὁ δὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἅπασιν ἐποδιδύς. δίρὶ. (108). 
ἐνταῦθα. δέον ἃ τς ἃ παρὸν βιβλίον μᾶλλον ἀκόλωθον εἶναι τοῖς ὕτω κα ὧν ὁ ̓Αλέξανδρος : τὰ μεταξὺ τῶν ἁπλῶς βαρέων δὲ 

περὶ Τινέσεως ὴ φορᾶς γράμμασιν ἢ ἣ τοῖς περὶ ΟΥΑΙ σκέμ- κύφων τὰ σύνθετα ἐκ τῷ κεν ὼ πλήρυς ἀκύων ἐξηγεῖ. μένε" 
μασι" τί ἢ κοινὸν ὃ διαλέγενχ,. περὶ βαρέος αὶ ἢ κύφυ ἡ περὶ τῶν 30 δὲ ἁπλῶς βαρὺ καὶ ἢ κῶφον γῆν ὃ πῦρ λέγει, μεταξὺ δὲ ἀ ἐἠμὰ 
αϑει σωμάτων; λέγομεν ὧν ἡμᾶς ὅτι μᾶλλον πολλὴν ἀκολυ- ὕδωρ, ᾧ ὅτι ἐκ ἔξαι ταῦτα" ὁ δ ἔχνεν εἰπεῖν διὰ τίνα εἰσ ὦ 

βίαν “ἃ παρὲν ἔχει βιβλίον πρὸς τὸὼ φθάσαντα Ὑνόντες ᾽ τί ὃ βαρύτερα ̓ κυφότερά ἐ ἐσιν ἀλλήλων τε ἡ τῶν ἁπλῶς. αὶ νοῇ 
βαρὺ καὶ ᾿ τί {ὃ κῦφον, εἰσόμεθα ὡς δὲν προσήκει ταῦτα τοῖς ἐρα- τοσῶτον εἶπε μόνον͵ πρὸς δὲ “ὃ τέλος τῷ βιβλίν ἃ αὐδὲ ἐπχϑ' 

γίοις ἐναποτίθεςχ, διόπερ καὶ ὃ αὐὺς κατ ᾿ἀρχὰς τῷ α΄ βιβλίυ (ς.3), ρημα θείς, φαφίσερον, λέγα τὰ ἑπόμενα ὦ ἄτοπα τοῖς ὃ ὃ ὑπο 
. ἀνωγκαῖον' εἰδυὺς “ἂν περὶ τύτυ λόγον, εἶπε “δεῖ ὑποτίθεον, τί λέ- 35 κείμενον λέγυσι κα ὃ τοῖς τὰ ἐναντία" ἢ ἐκεῖ σαφῶς τὰ ὶ μεταξὶ 

γομεν “ὃ βαρὺ ἢ ὃ κῦφον." εοἀ, Οοἰεὶ. 166. ἂν ἀέρα λέγει ἡ “ὁ ὕδωρ. ἰςέον δὲ ὅτι ὁ ᾿Αλέξανδρος “ὧλν 
3056. ἀντιλέγει μεταξὺ πρὸς τὺς μὴ νομίζοντας εἶναί τι ἐν τῷ κότ λων τε ἡ τῶν ἁπλῶν" γράφει, εὗρε δι ἕν τισι “τῶν ἁπλῶς 
11: σμῳ ὃ αὶ ἔνω ὰ δὲ κάτω. ταύτης δὲ γεγόνασι τῆς δόξης (8 γεγραμμένον. ἰά. ἔ, 169. 

ξίμανδρος ἢ Ξ ὺ Δημόκριτος ὁ διὼ ὁ ἄπειρον ὑποτίθενχ, ὃ πᾶν" μέτεισι ἐ ἐπὶ τὲς μεγέθει καὶ ὺ σμοιρότητι τὴν διαφορὼ τόν 
ὃ τῷ ἀπείρῳ ὁδὲέν ἐςιν ἄνω ἢ κάτω 76: ὅροι ) ταῦτα ἢ δ 40 ςοιχείων ἀποδιδόντας. ὅτοι δὲ ἂν εἶεν οἱ παχυμερείᾳ ἢ γεπτομε 
μετα διαφάσεως. ἄλλοι δέ, ὧν ᾧ ὁ παρὰ Πλάτωνι Τίμαιος, 
πρὸς ὃν μάλιςα ἀποτείνεῦ, ἐκ ἀξιῦσιν ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι ὃ αὶ Ὁ τυπι 6586, οὐπιὶ δχ ρϑυοί δε πιὶβ ραν εἰρυ5 οομβίδι, Ραππάο μοὶ 

ἄνω “ὃ δὲ κάτω ϑιὰ τὴν ὁμοιότητα, τῆς δὲ ὁμοιότητος σημεῖον ἧἴρθ6 ποπ τϑοῖς Ρ]αιοπὶα βεαιϑηιίαπι δεϑεαυδίαυγ: πο εαἱπὶ 
ἔλεγον ἃ δύνα χ᾽ πάντα μέρη τῆς γῆς ἀντίποδα τινα αὐὴν τηοάο ΡΙαῖο ἔβιεῖαν ἰονα τοὶ ζγαυε χυϊρρίαπι ἱμνεηίγ, ἀσκὶ ἰδ 

Ἂν " ᾿ ἷ Ρτορεῖο ἰοοο πιαπεῖ. ὙἩμοπιῖβι. ἔ. 57. 
ἑαυτῷ γενέ (ἡ). δίπιρὶ. (. 165 ὁ. ςἴ. Ὑβεπιίοι. (, 566 ὁ. 45 ὦ ν».80868ι. ἀϊκί πείοις υοιαδιίοτεθ, ρατίμιάο δὸ εἱ ὀϊαίν᾽ 

. 8επὶ τηΐπυβ βεοσϑηῖεβ. βεῦ Ὡουδπὶ δυΐεπι γαιίομεπι τοδίοτεθι 
(ὦ ν. 308 δ 6. μοβ5 δυΐεπι βεγτῃοπθς γείυ ξ δὰ εἶπ ἱπιρυρηα- ἤπεπι ἔμοι Πδιθῦχης πιαίογεπι πιο] ρο. δος δυίεπι δάνεια 

ὑοπειῆ χυοά ἐπ Τίπιδεο βογίρίαπι εβὶ, ποῖθρα ἱξηοπι ἰονὶβοι-ὀ οπιοοτίταπ εἰ ᾿,δασίρρυπι ρτοπυπείανίι. Ὑβοποίοὶ. {. 57 ὁ. 
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ρείᾳ, ταὐὰὴ δὲ εἰπεῖν πυκνώσει ὺ Μανείσει, διορίζοντες, ἢ μίαν ρὰἢ κατασκευεζειν ὺ αὐὺς ὅτι ἐν τῇ αὐτῶν χώρᾳ ὅτε ὃ ὕδωρ 
ὕλην ταῖς διαφοραῖς ταύταις ὦ αὐτοὶ ὑποτιβώτες. ἰά. ἰδ. ὅτε ὁ ἀλρ βάρος ἔχει. ἡ ὅτι ἃ ὃ ὕδωρ καὶ ἐκ ἔχει, δείκνυσιν ἐκ τῷ 

τῶτο δέ͵ φησὶν ̓Αλέξανδρος, δύνα αὶ πρὸς τὶς περὶ Δη- τὺς καταδύοντας μὴ αἰδεένεχ, βάρυς τῦ ἐπικειμένυ ὕδατος, καί- 

135. μόκριτον λέγεςχ, εἰ ἐκ τῶν μείων σφκιρυιῶν ἀτόμων ἔλεγον τοι τινὲς εἰς πολὺ καταδύοντας βάθος. δυναὸν δὲ ἐπὶ τύτῳ λέ- 
συντίθεωχ, ὃ πῦρ. εἰ ἡδ πᾶσαι αἱ ἄτομοι τῆς αὐτῆς ὅσαι φύσεως 5 Ὑεῖν, 4- ὃ δὲ ὃν ἀέρα ἐν τῇ ὁλότητι τῇ ἱαυτῦ μὴ ἔχειν βάρος 
βάρος ἔχυσι, κα ᾧ εἰσὶν αἱ μείζυς βαρύτεραι τῷ μείζυς εἶ ἑἶναι͵ διὰ ᾧ καὶ Πτολεμαῖος ἐκ τῦ αὐτῷ τεκμηρίν τὸ κε ἐν ἀσκὸν δείκνυσιν, 
τῶτο δὲ ᾧ τὰ σώματα ἐκ τῶν μειζόνων ἀτόμων συγκείμενα βα- καἰ μόνον πρὸς “ὃ βαρύτερον εἶναι ὃν πεφυσημένον ἀσκὸν τὸ ἀφν- 
ρύτερα, αἱ πολλαὶ ἄτομοι μικραὶ ὀλίγων. μεγάλων ἔσονἢ βαρύ- σήτυ, ὅπερ ἐδόκει τῷ ̓ Αριςοτέλει, ἀντιλέγων, ἀλλὰ ᾧ κυφότερον 
Τεραι" εἰ δὲ τῶτο, πολὺ πῦρ ἔςαι βαρύτερον ἐλέγης γῆς. ἢ τῦῶτο αὐδλὲν φυσηθένττα γενέὼχ βυλόμενες. ἐγὼ δὲ πειραθεὶς μὲ' τῆς 
ἄν, φησί, πρὸς αὐτὶς λέγοιτο, εἰ μὴ “ἃ κενὸν ἡτιῶντο, ἰά. το δυνατῆς ἀκριβείας ὃν αὐὴν εὗρον ςαθμὸν ἀφυσήτυ τε ὄντος ὦ 

ΒΡ Ει « 

Ε 169 ὁ. φυσηθέντος τῷ ἀσκῶ. τῶν δὲ πρὸ ἐμῶ τις ἡ αὐὸς πειραθεὶς ὃν 
304 Φ' τὺ λέξιν, εἰ μέν, ὡς ἕν τισι τῶν ἀντιγράφων, “εἰ αὶ εἰς δ αὐὲὴν εὑρηκέναι ςαθμὸν ἔγραψε, μᾶλλον δὲ πρὶν φυσηθῆναι βα- 
3ι. ΕΥΒΕ ὧν ἄνω ἡ “ὃ κάτω κινητικὸν Κα “ὃ βαρυντικόν᾽" γέγραπϑ, σαφὲς ὃ ρύτερον ὄντα ἐλαχίςῳ τινί, ὅπερ τῷ Πτολεμαίῳ συμφθέγγεῶ. 

λεγόμενον ἐςίν" εἰ δέ, ὡς ὁ ᾿Αλέξανδρος γράφει, “εἰ κ' “ὃ ἄνω ᾧ ἡ δῆλον ὅτι εἰ κὶ ὡς ἐπειράθην ἐγὼ “ἃ ἀληθές, ἀρρεπὴ ἂν ἐν τοῖς. 
ἃ κάτω κινητικὸν “ὁ βαρυντικόν" γέγραπἢ, “ὃ ἄνω ᾧ “ὃ κάτω 15 οἰκείοις τόπαις εἴη τὰ ςοιχεῖα, μήτε βάρος ἔχον μηδὲν αὐτῶν μήτε ᾿ 
ἀρχαιοπρεπῶς ἑρμηνευθὴν ἀντὶ τῇ ἐπὶ “ὁ ἄνω ᾧ ὃ κάτω εἴρη). κυφότητα... ἀλλὰ ταῦτα Κὶ τῷ σοφωτάτῳ ξυριανῷ δοκῶντα 
ἰά. ἔ, 170 ὁ. εἰρή)ω.. μήποτε δέ, κἂν ἀληθῶς εἴρη ταῦτα, ἄλλως ὁ ἀὴ 

310): ὃ περιέχον, φνί, τρόπον τινὶ εἶδος γίνε; τῷ περιεχομένυ, ἐν τοῖς μετ᾽ αὐὴν ςοιχείοις εἴρη κῶφος, ἄλλως δὲ ἐν τῇ αὐτῷ 
τθοὶ ἐχόμενον εἶπεν ὡς ἐφεξῆς κείμεν»ν.» εἰ δ τοῖς ἢ ὃ ἕδος ὃ ἄνω χώρᾳ. ἰἀ. ἢ. 173. 

τόπος δίδωσι κύφοις τότε γινομένοις ὅταν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γένων:, 20 

τοῖς δὲ βαρέσιν ἡ κάτω, τῷ Κ πυρὶ ὃ ἔχατον ἄνω ἐξὶν ὰ εἶδος 
ὡς ἐν ἐ ἐκείνῳ. ὸὰ τέλειον ἔχοντι, τῷ δὲ ἀέρι “ὃ πῦρ, ὅτι μέχρι ἐκείνυ 
ἡ ἄνοδος. ᾧ πάλιν τῇ γῇ δὲ μέσον ἐςὶν εἶδος, τῷ δὲ ὕδατι καὶ ἡ 

γῆ, διότι ὕδωρ ἐν γῇ γενόμενον ὦ ὡς ὰ ἑαυτῶ εἶδος ἀπεληφὸς ἂν 
ὸ βάρος ἡ ἠρεμε. καὶ ἔςι τὰ ἕ ᾿ εἴδει ἀνάλογον τὰ ἄκρα ὡς εἰδο- 25 ὁμοίας καλεῖ, δέον ἴσας. εοἀ. (οἰο!. 166. 
ποιὰ τῶν ἐφεξῆς κειμένων, τὰ δὲ ὕλη τὰ μέσα ὡς εἰδοποιύμενα 
παρ᾽ ἐκείνων" “ὁ κα 2) πῦρ τῷ ἀέρι κυφύότητα ἐνδίδωσιν, ἡ δὲ γὴ 

ματα, ὦ ὑχ ὥσπερ οἱ περὶ Δημόκριτον οἵον,, πάντα β ἢ ἔχει βά- ἴδ 
ρος, ὃ δὲ ἔλαττον ἔχον βάρος, ἂ πῦρ, ἐκθλιβόμενον ὑπὸ τῶν προ- 
λαμβανόντων ἄνω φέρε κα ὸ διὼ τῦτο χῦφον δοκεῖ, ἰὰ ε 178 ὃ. 

Κ τύτων ἐχύσας," ὃ ἐλλιπῇ Ῥάυον οἴεἢ τὴν γραφήν, ᾧ εἶναι 25 

τῷ ὕδατι βαρύτητα. ἄλλος δὲ ὃ τρόπυς ὅτός ἐς! τῆς ἐἰς τὰ εἰ- πλῆρες, τόδε τι Έ ΜΕ: πέρας ἃ τύτων ἐςίν, ἔχει. δὲ ἔων ὕὅτως 

δοιὼ ἡὶ ὑλιιὰ τῶν τεσσάρων ζοιχείων διαιρέσεως, ἢ ἄλλος ἐκεῖ- ἐχύσας πρὸς ἀλλήλας ὡς αὖ ἁπλῶς, ὶ διὰ τῶτο καὶ κ: ἄνω ἡ κάτω 
"-ς καθ’ ὃν τὰ μὶ βαρέα ἢ ψυχρὰ ὕλης λόγον ἔχει, τὰ δὲ κῦφα 30 φερομένας, διότι πὴ [ἃ κῶφαι πὴ δὲ βαρεῖαι εἰσίν (ἡ). ϑίπιρί. 
αὶ θερμὰ εἴδυς. ἔς δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν ἄλλοις λέγει ἡ Θεό- [, 175. 

φραςος ἐν τῷᾷ περὶ. τῆς τῶν ΣΣτοιχείων Γενέσεως, καὶ Ὃ Ποσειδώνιος ὃ ὰ ὕδωρ ᾧ 

Στωϊκὸς παρὰ τύτων λαβὼν πανταχῶ χρὴ. ὁ δὲ ἐξηγητὴς ρωϑὲν γγᾶνν, ἂν 75 ποτήριον τῶν φενοφόμων «τ᾿ ἃ ςόμα καθῶ- δ᾽ 
᾿Αλέξανδρος ἐφιςάνει Κ' “ὁ ἄλλην εἶναι τὴν νῦν παραδιδομένην μεν εἰς ὕδωρ, ὑκ εἰσρεϊἢ ὕδωρ εἰς αὐτό: ἂν μέτοι τὰ ποτήριον 
4 ὑλικὸν ὶ εἰδικὸν, τῶν φοιχείων διαίρεσιν. 1ά. 15. 35 ϑερμανθὶν δι᾽ ὕδατος ϑερμῶ ἢ προκλυύσαντος αὐὸ ἢ τῷ πυθμόι 

ἐπισημαίνεῦ δὲ πρὸς τὰς γραφὰς ὁ ἑ ᾿Αλέξανδρος, λέγων ὅτι αὐτῷ ἐκ ϑότος καθῶμεν ὁμοίως εἰς “ὃ ὕδωρ, Υ̓ ὸ εὐδς σπᾷ 

6. ἀντὶ τὸ “ὃ δὲ ζητεῖν" ἄμεινον ἦν “ὃ δὴ ζητῶ" γεγράφθαι, διότι “ὃ ὕδωρ ᾧ πληρῶ (5). ἰἃ. Ε. 176. 
τῶτο ὡς ἐπὶ προδεδειγμένοις ἐπήχθη. δύνα δὲ ᾧ διὰ τῦτ, ἱ 

γέγραπἢ καλῶς, τὴν ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὰς ἄλλας κινήσεις 

τῶν κῷ' τόπον πρημαν μ παραδειινύον ὃ ἀπ᾽ ἐκείνων ταύτην πι- 40 Οἰΐσαπι πνδιογίωπα οβιοῖϊ, αυᾶς υπίυδευΐυδαυς εἰεπηεηίϊοναπι ἐπ-- 
φύμενον, ὁ ὃ “ὁμοίως δὲ καὶ Ὄ τύτων ἔν αςον»" ὁ ἋΣ ἀκόλυθον, οἰϊηοιϊοηὶ δοοοπιπιοάδίας, ἀἰουϊδίες οπμπες ουδάεὶ. Ὑβαιηΐδι. 
φησίν, ἐςίν, ὡς ταῦτα, ὕτω καὶ τὰ ἐν τόπῳ. μήποτε δὲ ἐδεμιᾶς [ 6 ὃ. 
ὑπαλλαγῆς ἶ λέξις δέ, ἐὰν Φ' συναφὴν ἀναγνωθῇ" λέγει δ (Ὁ ν. 3126 12. ράγνα {11ὰ ταβα, 4086 ἃ πιράϊοϊδ εχίγυυη- 
«ὁμοίως δὲ ἢ τύτων ἕκαον ΝΑ β ἐν τῷ ποιῷ δ δὲ ἂν τῷ ποσξᾷ ἰὕγ υβοφὰς συοσυγθίτυΐαα ἀϊουπίυγ... ΑἸεχδηάεγ δυΐεπὶ ἱπ-- 

δοὶ ῤ 

(ἢ νρ.312α34. εἰ ἰηχυῖὶ Αἰεχκαπάεν : χυὶ οπιπίο φυδάγυ- 

προσέθηρεε “τοιαῦτα γα ἐς:ν," ἀντὶ τῷ ἔςι » Ἡμαῦτα σώ-ϑι1} 

πάντα τὼ βάρη πρὸς ἴσας γωνίας καταφέρεϊ, ἃς ἡ λέξιρϑιι» 

εἷδε ἢ ἄλλην γραφὴν ὁ ̓Αλέξανδρος, τοιαύτην “ὃ ἃ ἀξ δον 

ἐἰς τὸς σίφωνας ἃ ἃ ̓ σπᾶϑ, μάλιζα δὲ εἰς “ὃ πυ- ἯιΣν 

μεταβάλλει," ᾧ ἐν τόπῳ τὰ ὩΣ ἄνω, τὰ δὲ βωρώ κάτω. 45 

ἰά. ἔ. 171. 
ταῦτα Κα ὁ ̓ Αριςοτέλης. Πτολεμαῖος δὲ ὁ μαθηματικὸς 

δ ἐν τῷ περὶ ἹΡοπῶν τὴν ἐναντίαν ἔχων τῷ ̓ Αριςοτέλει δόξαν, πει- 

αυΐϊ, ᾳυοά δὲ δὲν δἰϊεπυδῖυγ ἂς ἴῃ γὐεϊαύντι τοεηδυγαῖα εβῃη-- 
ἀαίυγ, τερἰεαῖϊυγχυθ ἱπδηΐας ἥἄυας εοάεπι ἱῃ γδϑ6 οοῃδίβιϊϊ, 

γεγξὺς Ῥυϊμοϊρίυπῃ οσςυ δ ίταν, βεουπάυπι φυοά εχ δαυδ6 ἔτι -- 
εἰάϊιαις ᾿πογαββαιογ, δίδιϊπὶ δο απ ἰδηρεῖ: εἰ δδο αυίΐάδπι γὰ- 
ὕὔοπε αἰϊγδμῖὶ φυοὰ εἰ ρτοχίπιυπι εχιεγῖ. ὙΒεπεΐδί. ἴ, 65. 
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ἔλυσε τὴν ἀπορίαν τέως ὁ Δημόκριτος, λέγων τὰ ἐκ τὸ 

διὸ ὦ γίνεςχ, πάντα ἐκ πάντων" ταῦτα δὴ τοῖς πλατέσιν ἀντι- 

κρύοντα πολλὰ ὄντα ἐκ πλείονος τῦ ὑπὸ τὰ πλατέα ὕδατος ἐνα- 

᾿ κωχεύειν αὐτά, τυτέςιν ἀνέχειν, τὰ δὲ φενὲ ὀλίγων ὄντων τῶν 5 αἴτιον τῇ σκεδασμῶ. 

ὑπαντώντων αὐτοῖς ἀρΆϑν διολια]αίνειν αὐτῶν τὴν ἀντέρεισιν. 

ὅτω λύσας Δημόκριτος τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀπορίαν ἐνέςη ἃ καλῶς 

ἑαυτῷ, λέγων ὡς εἰ τῶτο αἴτιον ἦν τῷ τὰ πλατέα ἐποχεῖοχ, τοῖς 

ὕδασιν, ἔδει ᾿ ἀπμῥοῦν ἐν τῷ ἀέρι τῶτο ποιεῖν" πλείονα γδ ἐν τῷ Παῖς 

ΕΙΣ ΤΟ Δ ΤΩΝ ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. 

-.-" 
ἐν τῷ ὕδατι, διεσπαρμένων δι ὧν αὐτῶν ὑκ εἰς ἣν ὁρμᾷ ἡ χίνηρις 

αὐτῶν ὥςε ἀνέχειν ὃ ὑπερκείμενον, κἂν πλατὺ ἧ. ἐν δὲ τῷ ὕδατι 
παχυτέρῳ τε ᾧ ςερροτέρῳ ὄντι συγκροτεῖ ἢ ἢ πυκνῦ μᾶλλον τὲ 
ἐναφερόμενα θερμά. λέγοι δὲ ἂν ἴσως ᾧ “ὁ εὐκίνητον τῷ ἀέρα 

ταύτην τὴν λύσιν, καίπερ πιθανῶς ἀποὸν- 

θεῖσαν, μαλακὴν ὃ ̓ Αριξοτέλης εἶπεν ὡς ὑκ εὐτονῶσαν τὲς ἐναρ- 

γεῖς αἰτίας ἀπολογίσανχ, ὅ ὅπερ αὐὲς ποιήσει. ἰὰ, ἔ, 177 ὁ. 

τῦτο δὲ αὐὸ καὶ Δημόκριτος ἀπορεῖ, διότι ἐν ἐξ ἀνχί, 
ὺ λύει ἀσθενῶς" φησὶ δ ὅτι ὁ ἀὴρ κεχυμένος ἐξὶ καὶ ὺ ῥευτές, καὶ 

τὰ θερμὰ ἢ ἐν ἘΠ ἢ ὕδατι. ὕτως ἐνςὰς ὁ Δημόκριτος καλῶς τὴν 10 ἧττον δύνα ἀνοχεῖν. εοἀ. Οοἰεὶ. 166. 

λύσιν ἀϑενῶς ᾧ ἀτόνως ἐπήγαγε" διὰ τῶτο γάρ φησιν ἐν τῷ 
ἀέρι μὴ ἀνέχεςχ, τὰ πλατέα ὑπὸ τῶν ἀναδιδομένων θερμῶν, ὅτι 
μὲὴ πεπύκνωῇ ταῦτα ἐν τῷ ἀέρι λεπτῷ τε ὄντι ᾧ κεχυμένῳ, ὥσπερ 

Ρ.3120 17. δαυβαπι4ι6 δἀϊεοὶὶ ουν δὰ δ]ῖα ἰοοα γενεγ- 
ἰαϊυγ, οὑπὶ δὰ Βυΐιυ5 ἰοϊ᾽υ5 διιρίϊαπι ργοι δ αγ, δἰ χυϊάσπι, 

ἰωχυΐ!, ἰοτί εἰ ἀυγυπι δὰ ργοργίαπι εββεω πὶ βδεβε οἰ μενα 
οομαδῖαν, ποὺ ἰπαπὶίδ8 αυϊρρίαπι γεϊϊπααυὶὶ εθιοἰαυ6 ᾿ἀὐπέϊσιγο- 

445, αἱ Βογυηι οδιιδα8 ργβϑεῖεγ 605 αυϊρρίδπ) δϑδεαυΐ πο γὰ- 

ὃ σῦς ᾿Αβδηριτική ἐσι φωνὴ τὴν κίνησιν αὶ τὴν ὁρμήν ὑτῖυ 
λῶσα, ἀπὸ τὸ θέω, ὃ δηλᾶ ὰ ὁ ὁρμῶ" ἢ σεῖος γδ ὁ θεέως παρ ἡ 

Δωριεῦσι λέγε. ἢ ἀπὸ τῦ σεύω “ὃ ὁρμῶ. οοἀ, Ἀερ. 1868. 

1εαῖ. 4υ0 δυΐϊεπὶ Βυΐυα ἰοἰϊι5 διλρίτυς ἀϊδιϊηρυδίυτ, εἰ φυν» 
πιοίο ἰβίβαθο δ]ϊα βεραγεηῖωγ οἱ αἀἰδιϊωρυβηίυγ, ἰά εχ ᾿ἰ5 {με 
βογιριϊ τηδμάδυϊ!, εχ δοοὶΐβ εἴυ5 ἃς ἐεχυδοίβυϑβ ρεγβρίοἱ ροίοϑ, 
τπαοῦο ἃυΐεπι ἀ6 οο χυοὰ μας ἴῃ ογαϊίοῃβ αἰοεηῃάυπι γαπιδιεὶ 
αἀἰϊδοεγαθιυβ. Τβαπιεῖ, ἔ, 65 ὁ. 

ΕἸΣ ΤᾺ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

ΣΧΟΔΙᾺ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΑΛΦΑ ΤΗΣ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΎΣΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ, ΓΕΝΌΜΕΝΑ Ὑ1Π0 

ἈΣΚΛΗΠΙΟΥ͂ ΑΠΟ ΦΩΝΗΣ ἈΜΜΩΝΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΕΡΜΕΙΟΥ͂. 

Δεῖ ἡμᾶς ἀρχομένυς τῆς παρόσης πραγματείας εἰρη ὸν ὼ σφαιρῶν. ἡ λοιπὸν ἐν ταύτη τῇ πραγματείᾳ διαλέγεῦ ἡ 
σκοπόν, τὴν τάξιν, τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς. σκοπὸς ἃ ὄν ι5 περὶ τῶν πάντη ἀκινήτων. τῦτο δέ ἐ ἐςι πρό τᾶς δ και 

ἐξὶ τῆς παρύσης πραγματείας ὃ θεολογῆσαι" θεολογεῖ Ρ ἐν 
Ἐπὶ ̓ Αριςοτέλης. ἡ δὲ ταξις, ὅτι ἐκ τῶν φύσει ὑςέρων ἡ ἡμεῖς 

τὰς ̓ ἀρχὰς ποιύμεθα, ἐπειδὴ ταῦτα μᾶλλον συνεγνωσμένα ἡμῖν 

ὑπάρχυσι. διὰ τῶτο τοίνυν ὁ ᾿Αριςοτέλης πρότερον διελέχθη 

ἁρμόττει “ὁ τοῦτο. διὰ τοίνυν ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ ἐπηέραη 
Μετὰ τὰ Φυσικα, ἐπειδὴ πρότερον διελέχθη ἡμῖν περὶ τῶν φ» 

σικῶν πραγμάτων, εἶθ᾽ ὅτως περὶ ταύτης. Μ' γῶν τὰς φ»» 

σικὰς πραγματείας δεῖ ταύτην ἀναγινυύσκειν, ὡς δηλοῖ αὶ ἡ ἐν 

ἡμῖν περὶ τῶν Ψύσαν πραγμάτων" ταῦτα γδ τῇ φύσει ὕ ϑητὴν ζι γραφή. ἢ ἐν ταῖς φυσικαῖς δὲ αὐτῷ πραγματείαις, Χ, ὺ μάμςε 

ὑπάρχυσιν, ἡμῖν δὲ πρότερα. ἡ δὲ Ἀαρῦσα πραγματεία τὴ Κ' 
φύσει προτέρα υὡς “ὃ τέλειον ἔχυσα, ἡμῖν δὲ ὑςέρα" πρότερα 
ὃ τὰ ἄφθαρτα τῶν φθαρτῶν ὺ τὰ ἀγῴητα τῶν γινομένων. 

διὰ τῶτο τοίνυν ὁ ᾿Αριξυτέλης πρότερον ἐαλέχθη ἃ τᾶν περὶ τῶν 

πρὸς τοῖς βέβενο θεολογεῖ ὸ ἀνάγει ἑαυτόν. φησὶ ἢ πρὸς τὸ 
τέλει τῆς περὶ Γενέσεως φθορᾶς, (ε 10 ν. 286 ὁ 31) Ἡ 
λειπομένῳ τρόπῳ ἀνεπλήρωσε ὲ ὅλον ὁ θεὸς ἐνδελεχὴ ποιήσας τῇ 
γένεσιν." ὁμοίως δὲ ᾧ ἐν τῷ ὀγδύῳ λόγῳ τῆς Φυσιχῆς ᾿λαριί. 

ἀτακτως κινυμένων ἐν τοῖς Μετεώροις, ἢ πάλιν περὶ τῶν τε- 25 σεως (ς. 5 3.44) ὺ ἐν τῇ περὶ Ψυχῆς ϑ ἦ 444.) πραγματέᾳὴ 

ταγμένως κινωμένων ἐν τῇ περὶ Οὐρανῦ, φημὶ δὲ περὶ ἀςξέρων ἐν πάσαις αὐτῷ ταῖς φυσικαῖς πρηβατεαις τῶτο πεποίηκε. 

ΑἸεχαπάγι (ὐοπιπιεηίαγίὶ ἴῃ Ασίβίοι εἰ ΜΙ ιρ  γϑίοογυπι αυΐπαια ΠΠργο8. ὑγίονεβ α οοά. εξ. Ραγίβ. 1876 (42) τεὶ ἀεραήριὶ πὶ 
οὐπὶ 60 ΤΟ] Ἰατϊ δυηῖ, ΔΒ δὲ ι15 δὰ ΠΙΡγοβ Α., αν, Γ' ἃ φυδτίο ἱπάὰς οαρί!ο, εἰ Δ ςοαΐοα Μοπδοεπδὶ (27), δὰ ᾿ἰργοβ Β οἱ ργίογεσπι ρα 

Ἰργὶ Γ' οοάϊος (οἰδπίαηο 161 (6). δὰ ἰοςα ἱπϑί ψτίογα οπιπίυπι φυΐπαυς ᾿ἰδγογαπι, ργαεῖογ οοά. (οἰἱδὶ., Ἔχουβϑὶ βυπὶ οοὐ. Υαι,- 
οὔ. ΒΙ5]. Ἀερίμδε 108 (77), οοά. μδυγεηῖ. 87.12 (1) οἱ Αδοϊθρὶϊ οοάϊςαβ. δοοδάυηϊ βοβοὶΐα ρα εἶπ οχ ΚΙ 20, Ῥαγιΐπι εχ Αμδορῖ 
οοὐά. Βες. Ραν. 1901 (8) Μοηδς. (Π) οἱ ᾿ιδυτεπιίαπο 81 1 (44), ραγιὶπι 6 οοὰ. εξ. Ῥαγ. 1853 Ἔχοεγρία. εχ Δμομγποὶ Ἐγετί ἐσ’ 

Ροβιτομα Μϑιαρμγείοογυπ), 4086 δὰ} 108. ῬΒΙΙορομὶ ποποὶῃθ ἃ Ετγ. Ραϊυοὶο 1μαἰϊΐπα Ἑεγγαγίδε ἃ. 1583 εἀϊΐα εδὶ εἰ ἰῃ οοἀ. Ὑιεὶ. 

σιρίη. 49 ὄσδεοα Ἰερίταν, δὰ α!άϊ δοβοϊΐα χυδθάδπι δὰ ρυίπιυμ ᾿ίδσυσα (Δ ποῦ. Ὀτρίῃ. » 
α 20. περὶ] πρὸς ΑΓ. ̓ ὶ 26. τετκγμένων 4}Πὺ- 
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δᾶ ἡμᾶς ἀρχομένυς τῆς παρύσης πραγματείας εἰπεῖν ὃν σκο- πρώτης ἐςὶ φιλοσοφίας “ὃ ἀποδεικνύναι ᾧ τὰς ἀρχὰς τῶν ἄλλων 
πόν, “ὃ χρήσιμον, τὴν τάξιν, τὴν αἰτίαν τῶν ἐπιγραφῶν (πολλαὶ ἐπιςημῶν, ἡ ἔςιν αὕτη ἡ ἐπιςήμη ἀναπόδεικτος, δῆλον ὅτι πάνυ ϑέφκιο, ς « ἧς 

ἐπιγραφαὶ φέρον, αἷς δείκνυμεν “ὃν τρόπον τῇ συγγράμματος χρησιμωτάτη ἐςὶν ἡ παρῦσα πραγματεία. ἐπειδὴ ὃν τὴν πρώτ (- ὅϊως 
ὅλυ), ἡ περὶ τῷ μεγάλυ ἄλφα αὶ τῷ μιιρῶ ἄλφα, ἢ πόθεν ὥρμη- ἐπιςήμην παραδίδωσιν ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτη, εἴη ἂν οἰκειο- 5᾽ ἐς, Ε 
σεν εἰς ἔννοιαν τῆς πρώτης φιλοσοφίας ᾿Αριςοτέλης. ὁ καὶ ἦν σκο- 5 τάτη τῷ ἀνθρώπῳ. τὰ Κα 25 ἄλλα ζῷα ἔλαχον τὴν φρόνησιν ἘῸῚ 
πὸς τὸ παρόντος συγγράμματος εἰπεῖν περὶ τῶν ὄντων αὶ ἣ ὄντα ἐςί, ταύτην πρὸς τὰς βιωτικὰς διαγωγας, ἵνα σωζωνῇ ᾧ τρέφωνῃ" 
ᾧὶ περὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ὄντων διαλεχθῆναι καθὲ ὄντα ἐςίν. διὸ οἱ δὲ ἄνθρωποι ᾧ πρὸς τὰς βιωτιχὰς διαγωγὰς ἔσχον τὰς μαθή- 

ᾧ ὃν ὅρον τῆς φιλοσοφίας ὕτως ἐλέγομεν, γνῶσις τῶν ὄντων ἢ ὄντα σεις ἢ πρὸς “ὃ νοερὸν αὐτό" ἐὰν 75 γνῶμεν ὅτι τοιόνδε χῆμα 
ἐςίν. ὅτε δ περὶ τῶν μερικῶν διαλέγεῦ ἐνταῦθα, οἷον περὶ κομη- φυλάττει ὅτος ὁ ἀςὴρ πρὸς τῶτον “ὃν ἀςέρα πως, ἐδὲν ἡμῖν συμ- 
τῶν, καθαπερ ἐν τοῖς Μετεώροις, ὅτε περὶ τῶν καθόλυ, καθάπερ 10 βαλλεῦ πρὸς τὰς βιωτικὰς ἀγωγάς. ὁμοίως ἡ ἐπὶ ἄλλων πλεί- ὃ ς γε ,, 

ἐν τῇ περὶ Οὐρανῦ πραγματείᾳ, ἀλλα καθόλυ περὶ πάντων τῶν ςων. ᾧ ταῦτα ὅτι χρήσιμος ἡ παρῶσα πραγματεία" ἡ δὲ ἐὰν ϑη ἘΝ 

ὄντων" θεολογῆσαι δ αὐτῷ πρόκειἢ ἐν τῷ πάροντι συγγράμματι. τάξις προφανὴς ἐκ τῶν τῇ προτεραίᾳ ῥηθέντων. ἐπεὶ δ ἡ Κὶ φύ- ἘπΑ γος Ὁ 
ἀμέλει τοὶ ᾧ περὶ ςοιχείων διαλέγεῦ ἡ περὶ ἀρχῶν" μόνης γάρ σις ἄρχε ἀπὸ τῶν τελειοτέρων, ἡμῖν δὲ διὰ τὴν ἡμετέραν ἀπ)έ- ας αὔσὰς 
ἐςιν ἔργον τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἀποδεῖξαι τὰς ἀρχὰς πασῶν νειαν ἀσύμμετρόν ἐφι “ὃ εὐθέως τοῖς τελειοτέροις προσβάλλειν, . ἡ. Ἃς. ᾿ς, 
τῶν ἐπιςημῶν. αἱ Κ' γ5 ἄλλαι ἐπιςῆμαι ἐκ ἀποδευινύυσι τὰς 15 ἀγαπῶμεν πρότερον ἀπὸ τῶν τὴ φύσει ὑςέρων ᾧ τῶν ἀτελῶν 7 0 
αἰκείας ἀρχαῖς, ἀλλὰ μόνη ἡ πρώτη φιλοσοφία ἀποδείκνυσι πασῶν ἄρξαῶζ, ᾧ ὕτως δραμεῖν ἐπὶ τὰ τέλεια. ἐπεὶ ἦν ἐν τοῖς φυσι- 
πῶν ἐπιςημῶν τὰς ἀρχαῖς. ἡ ταῦτα ἢ περὶ τῷ σκοπῦ, ἐφεξῆς κοῖς περὶ τῶν ἀτελῶν διελέχθη, ἐνταῦθα δὲ περὶ τῶν τελείων, 
δὲ δεῖ εἰπεϊν περὶ τῷ μεγίςυ ἀγαθῦ, λέγω δὴ τὸ χρησίμυ. χρή- εἰκότως ὡς πρὸς ἡμᾶς τελευταία ἐςὶν ἡ παρῶσα πρωγματεία. 
σιμος γαῖρ ἐςιν ἡ παρῶσα πραγματεία" συμβαλλεῦ ἢ τῷ νῷ, ἰςέον δὲ ὅτι ἐπεγράφεῦ ᾧ Σοφία ἡ Φιλοσοφία ὶ πρώτη Φιλοσο- 

Αὰὶ τῷ πρακτικῷ ἀλλὰ τῷ θεωρητικῷ, διδάσκυσα αὐὸν περὶ τῶν Ὁ φία ᾧ Μετὰ τὰ Φυσιχα, ἐπειδὴ πρότερον διαλεχθεὶς περὶ τῶν 
"θείων, τυτέςι διακρίνειν ἀλήθειαν ἀπὸ ψεύδυς, μέγιςον γὃ ἀγα- φυσικῶν ἐν ταύτη τῇ πραγματείᾳ διαλέγεῦ περὶ τῶν θείων. διὰ 
βόν ἐςι τῶν ἐν ἀνθρυύποις ὁ θεωρητικὸς νῦς" ἴκαςον ἢ) κατ᾽ ἐκεῖνο τὴν τάξιν ἦν ἔλαχε τὴν προσηγορίαν. Σοφία δὲ οἱονεὶ σάφειά τις 
χαρακτηρίζεὮ καθ᾽ ὃ τῶν ἄλλων διαφέρει, οἷον ἵππῳ ἅ' καθὸ ἴπ- ὅσα" τὰ δ θεῖα σαφὴ ᾧ φανερώτατα" περὶ ἡ) θείων διαλόγε " 
πος, κυνὶ δὲ καθὸ κύων" αἴτιον γάρ, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ὃ τύτυ χάριν εἶπε σοφίαν. ἀμέλει τοι ἢ ἐν τῇ ̓Αποδεικτικῇ φησὶν 4), «( οἱ. 
ὁμολογεῖ, ὶ τὴν οἰκείαν ἐν ἑκάςῳ τελειότητα, καθ᾽ ἣν φύσιν 25 “ὡς εἴρηταί μοι ἐν τοῖς περὶ σοφίας λόγοις" ἡ γ5 ἀναποδείκτοις ὸ κ ᾿ ζ Ε ; 
ἔξιν ἴκαςον ὅ ποτε ἕςιν, οἰκειότατόν τε εἶναι ἡ μέγιςον ἀγαθὸν ἀρχαῖς χρωμένη ἐπιςήμη σοφία ἐςίν. πρωτὴν δὲ Φιλοσοφίαν, ᾿ ᾿ 
ἑκάςῳ" ἡ δ τελειότης τε ᾧὶ ἡ ἀκρότης τῆς φύσεως ἑκαίςυ “ὃ τες ἐπεὶ περὶ τῶν πρώτων αἰτιῶν ἡ ἀρχῶν ἀναποδεύιτων διαλέγεῷ,. “΄ 
λειότατον τῶν ἀγαθῶν ἑκάςῳ, ἵππῳ μέν, ὡς εἴρη, καθὸ ἵππος, Φιλοσοφία δέ, διότι κυριωτάτη ἡ μάλιςα φιλοσοφία ἡ ἐν θεωρίᾳ 

κυνὶ δὲ καθὸ κύων, ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐμψύχων τε ᾧ τε ἢ τῇ τῶν ὄντων γνώσει, εἴγε ἡ Κ᾽ φιλοσοφία κυρίως περὶ τὰ 
ἀψύχων, ᾧ ἀνθρώπῳ δὲ καθὸ ἄνθρωπος. ἀλλὰ μὴν ὁμολογεῖ 30 δι᾽ ἑαυτὰ αἱρετὰ ἢ αὶ δι᾽ ἄλλα, μόνη δὲ ἡ τῶν ἀρίςων θεωρία δι᾽ 
ἡ τῦτο, ἑκάςῳ τῶν ὄντων να ἃ οἰκεῖον εἶδος εἶναι “ὃ εἶναι" εἶδος ἑαυτὴν αἱρετή. ἢ Θεολογίαν δὲ καλῦσιν αὐτήν, ἐπεὶ αἱ τῶν ὄν- “2 Ὁ... δ 

δὲ οἰκεῖον ἑκάςῳ καθὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων διαφέρει. ἄρ’ ὧν ἐχ τῶν ἀρχαὶ ᾧ τὰ τῶν ὄντων αἴτια τὰ πρῶτα ἡ τελειότατα μά- 
ὁμολογεῖ ὑπὸ πάντων ὁ ἄνθρωπος τῶν ἄλλων διαφέρειν κ᾿ ὃν λιζα τὰ ὄντα θεῖα, περὶ ὧν ἐνταῦθα θεωρεῖ, ὁ δὲ τρόπος τῆς 
θεωρητικὸν. νῦν; τῷ ἑ 5 πρακτικῦ τε ᾧ τεχνικῶ μετέχυσί πως ἡ συντάξεως, ὅτι ἔςιν ἡ παρῶσα πραγματεία ἐχ ὁμοίως ταῖς ἄλ- Ι 
τὰ ἄλλα ζῷα, τῶ ἴχνυς αὐτῷ τὸ πρακτικῶ νῷ. πολλὰ γδ ἔκαςον 35 λαις ταῖς τῇ ᾿Αριςοτέλυς συγκεκροτημένη, ἐδὲ “ὁ εὔτακτόν τε ἢ 
τῶν ζῴων μηχανὰ πρὸς τὴν οἰκείαν σωτηρίαν, οἷον μύρμηξ θη- συνεχὲς ἔχειν δοκῦσα, ἀλλὰ τινὰ Κὶ λείπει ὡς πρὸς “ἃ συνεχὲς 
σαυρίζει αὐτῷ τροφὰς ἐν χειμῶνι ἢ χελιδὼν ποιεῖ νεοττιὰν διὰ τῆς λέξεως, τὰ δὲ ἐξ ἄλλων πραγματειῶν ὁλόκληρα μετενήνεκξ, 
τὴν διαδοχήν" ὁμοίως δὲ ᾧ ἡ μέλιττα συνάγυσα θησαυρίζει τρο- ἡ πολλάκις τὰ αὐτὰ λέγει. ἀπολογῦν δὲ ὑπὲρ τύτυ, ἢ καλῶς 

φαάς. τῶτο δὲ “ὁ δῶρον ὑπὸ τῆς φύσεως διὰ τῷ θεῦ ἔλαχον, ὅπως ἀπολογῦν, ὅτι γράψας τὴν παρῦσαν πραγματείαν ἔπεμψεν αὐτὴν 

διασώζων. πάλιν δὲ ὥπλισεν ἡ φύσις τὰ ζῷα πρὸς τὰς ἐπιβυ- 40 Εὐδήμῳ τῷ ἑταίρῳ αὐτὸ τῷ Ῥοδίῳ" εἶτα ἐκεῖνος ἐνόμισε μὴ 
λὰς τῶν ἐπερχομένων. ταῦτα δὲ πάντα ὑκ ἔξω λογικῆς συνέ. εἶναι καλὸν ὡς ἔτυχεν ἐκδοθῆναι εἰς πολλιεὲς τηλικαύτην πραγμα- 

σεως ὑπάρχυσιν' ἐπιςήμης δὲ ᾧ θεωρίας πρὸς τὴν τῶν ἀληθῶν τείαν. ἐν τῷ ὧν μέσῳ χρόνῳ ἐτελεύτησε, ἢ διεφθάρησαν τινα 
τε ᾧ ψευδῶν διάκρισιν ἡ τῆς λογικῆς δυνάμεως παντάπασιν τῷ βιβλίν" μὴ τολμῶντες δὲ προολεῖναι οἴκοθεν οἱ μετωγενέςεροι 
ἄμοιρα τὰ ἄλλα ζῷα. εἰ τοίνυν διὰ τῆς παρύσης πραγματείας διὰ “ὶ πολὺ πάνυ λείπεωᾳ, τῆς τῷ ἀνδρὸς ἐννοίας, μετήγαγον ἐκ 
ὁ θεωρητυιὸς νῶς ἐνεργεῖ περὶ τὰ θεῖα καὶ κυρίως ὄντα, εἴγε τῆς 45 τῶν ἄλλων αὐτὸ πραγματειῶν τὰ λείποντα, ἁρμόσαντες ὡς ἦν 

, 7 
᾿σία λα υλύςὰ 

{ 

23. 24. ἐχϑρεοίανεγιβ.:: οἷον ἴχπος μὲν εἰ κύων δὲ : ἐγέβ δυιΐεπι, 4005 ἱπϑροχὶ, οοάΐοες ἵτπῳ οἱ κυνί, 
3. ἐπειδὴ -- ἀ, τῇ πραγματείᾳ, οτὰ «4Δ-. ἢ 26. πρώτην δὲ Φιλοσοφίαν ΟγλΏ 65 ἴγο5 οοὐὰ. || 37. οοάά, μετινηνέχθαι. ἢ 88. λέγειν 1. 
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δυνατόν. αὶ μὴν ἀλλὰ αὶ ἐν τύτοις σωζομένην εὕροι ἄν τις τὴῤ᾽ ὑπάρχυσι" ἡ τύτων τῶν ἐχόντων μνήμην ᾧ αἴϑλησιν τὰ Καὶ ὑπέρ. 
τῶν λεγομένων ἀκολυθίαν. εἶτα λοιπὸν δεῖ εἰπεῖν ἡ πεὶ τῷ με- χυσι μαθηματοιὰ τὰ δὲ φρόνιμα. ᾧ μαθηματικὰ ἃ λέγε τὲ 
γάλν ἄλφα ὶ περὶ τῷ μικρῷ ἄλφα. εἰδέναι τοίνυν χρὴ ἡ ὅτι δεκα- αἰο)ανόμενα τῶν ψήφων ἢ γαώσκοντα ποῖαι μ' φωναὶ ἐπειλητὰ 

" τέσσαρα βιβλία ἔγραψεν ὁ ̓Αριφοτέλης ἐν τῇ παρύση πραγμαν ὑπάρχυσι ποῖαι δ᾽ ὅ᾽ Τοικῦτα δὲ ὑπάρχει κύων, ἵππος, ἔνα 
" 2 σῷ Ὁ τεία " μέχρι ἡ) τῷ ν ςοιχείν ἔγραψε ἃ κυγῦ. τοὺς δὲ εἰρήκα- 5 τῶν ᾿Αλέξανδρέων, ὥς φησιν ὁ φιλόσοφος, ᾧ τὼ ἄλλα τὲ 

σιν ὅτι δεκατρία. ὺ δ, μέζον ἄλφα, περὶ ὃ νῦν πρώτως διαλέ- τοιαῦτα " ιπτακὸς δὲ αἰϑάνεῇ καὶ μανθάνει. φρόνιμα δὲ ὑπέρ. 
γεῖ, ὄ φασιν εἶναι αὐτῶ, ἐλλὰ Πασικλέυς τῷ υἱῦ Βοήθυ τὸ χει οἷον τὰ περὶ τὰς πράξεις τὰς βιωτικὰς εὐπερίςροφα, χϑδὸ 

ἀδελφὃ Εὐδήμυν τῶ ἑταίρυ αὐτῶ. ἐκ ἔςι δὲ ἀληθές. σωζεῦ ὃ μέλιττα μύρμηξ. πάλιν τὰ ἔχοντα μνήμην ζῷα πέπος ὺ 
᾿ Ἷ τῷ ̓Αριφοτέλυς δεινότης ὦ ἐκ τῆς λέξεως καὶ ᾿ ἐκ τῆς θεωρίας, αἴϑησιν ἔχνσιν, ̓  πάντα δὲ τὰ ἔχοντα αἴδλησνι πώτως ἡ μὲ 

τω ἃ "» ἡ τοὺ πολὺ πλέον ὅτι μέμνη; αὐτῦ ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα. ἐν γῦν 10 μὴν ἔχωσι. ὺ ὅτι ἡ αἴδγησις δῖ τῶν ἔξωθεν πρὸς ὃ ἱπργῶ, 
κα. ν" ἄν τῷ μείζονι ἄλφα διαλέγεἢ περὶ τῆς ἐννοίας τῆς φιλοσοφίας, ᾧ ἡ δὲ μνήμη αὶ δεῖ) τῶν ἐκὺς πρὸς “ὁ ἐνεργεῖν. καὶ ὅτι ἡ πᾶμε 

Σ “ δείκνυσιν ὅτι ἐκ εἰσὶ τὰ ὑλικὰ αἴτια κυρίως ἀρχαί, ὥσπερ ᾧ Πλα-ὀ μερικωτέρα ἐςὶ τῆς μνήμης" ἀπὸ γ5 τῆς πείρας λαμβέημο ὶ 
τῶν φησίν" διὸ ἡ ἀποδέχεῦ ἦν ̓Αναξαγόραν" τῶν γ5 ἄλλων͵. ὕξερον μνημονεύομεν. ᾧ ὅτι κἡὶ ἐμπειρία Καθελοιμτίραν ὑπέρμ 
φησί͵ καθευδόντων ὥσπερ ἀπὸ κάρυ ἀναςὰς ᾿Αναξαγόρας μόνος τῆς μνήμης: διό φησιν ὁ Πλάτων ἡἐμπείρια ἃ δ ὃ ποὰ ἢ 
ἐπέζησε, νῦν βασιλεύειν τὸ παντός. ὅτε δὲ τὰς ἰδέας φησὶν εἶναι 15 αἰῶνα ἡμῶν πορεύεϑ, Ψ' τέχνην, ἐπερία δὲ κτ' τύχην" τὸν 
τὰς πρώτας ἀρχάς, καϑώς τινες ἐκλαμβανυσιν, ἄλλ ἀλλὰ τὸς λόγυς. λαὶ δ μα, ὑπάρχει καὶ ἐμπειρία κα ὼ μνῆμαι, δύναῦ, δὲ ὁ περα- 
ἐν δὲ τὸ ἐλάττονι ἄλφα διαλέγεϊ περὶ τῶν φανοτάτων, τυτές! θὲς πολλάκις ἀναδραμεῖν ἐπὶ “ὃ καθόλυ. καὶ ἡ Κὶ μνήμη βωμὴ 

τῶν πρώτων αἰτίων, ἅτινα φανότατα ὑπάρχοι τῇ ἑαυτῶν φύσει, ἡ ἐπὶ τῶν ὠσιῶν Α. ἐπὶ τῶν πράξεων. λέγομεν γδ ὅτι ἔχω μγὲ 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς διὰ τὴ πολλὴν ἀένειαν αὶ δυνάμεθα προσβάλλειν μεν τὸ πατρὸς ἣ τῦδε τῷ φίλυ, ᾧ ὅτι μέμνημαι ἐβ με 
αὐτοῖς, ὥσπερ ᾧ “ὃν ἥλιον φανότατον ὑπάρχοντα ὦ φέρυσιν αἱ 20 Ἷ ἡ μέντοι γε πεῖρα ἐπὶ μόνης τῆς πράξεως, λέγε. ὅτε δ ἐπὶ 
γυκτερίδες διὰ ὃ ἀδενὶς τῆς φύσεως. , σιῶν" ὑδεὶς )5 λέγει ὅτι Πομο, ἔχω τῷ πατρός, πεῖραν δὲ Ἧ 

Ἐπειδὴ τοίνυν περὶ τῆς ἐννοίας τῆς φιλοσοφίας εἰρήκαμεν, τῷ ὃ πράγματος" ὁ δὲ τῆς ὑσίας ἀλλὰ τῆς πράξεως τῆς γενομέπῃ 
ἄξιον μαϑεῖν πόθεν ἦλθεν εἰς ἔννοιαν τῆς φιλοσοφίας, δ Αριςοτέ- ἐκ τῆς ὑσίας. ἡ δὲ τέχνη κρείττων ἐςὶ τῆς ἐμπειρίας" ἤαὴ 
λης. ἵνα ὧν τῦτο γνῶμεν, δεῖ ἡμᾶς εἰπεῖν ὕτως, ὅτι ἔχυσι τὰ ᾧ ὃ διότι, διδ Ῥῖδὲ ὁ θεσπέσιος Πλάτων “τέχνην ἢ ὁ καλῶ ϊ 

ζῷα τὰς γνωςικὰς δυνάμεις (αἱ 7) αἰο)ητυὺ δυνάμεις γνως ἡ 25 ἂν ἢ ἦ ἄλογον πρᾶγμα." 

} ς-.- 

“τ μϑεζον δ, 65) 

ἈΝΩΝΥΜΟῪ ΕΞΉΓΗΣΙΣ ΕἸΣ ΤΑ ΤΟΥ͂ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΎΣΙΚΑ, 

Μετὰ τὰ Φυσικὰ ἐπιγέγραπἢ ἡ πραγματεία ὁ κτ' τὴν ἴξιν ᾧ αὐὺς διὰ τῆς τῶν αἰϑήσεων ἀγαπήσεως κατασκευάζει ἡ ἂ- 

τῶ πράγματος ἀλλὰ κτ' τὴν τάξιν τῆς ἀναγνώσεως" διαλαμβά- λοθεν δῆλόν ἐςιν" ἡ δ) γνῶσις καθ᾽ αὐὰ αἱρετόν, ἡὶ δὲ πρᾶξις δ᾽ 
νει “δ περὶ ἀρχῶν φυσικῶν. ἐπεὶ δέ, ὡς αὐτός φησιν, οἱ Πυθα- ἄλλο αὶ καθ᾽ αὐτό. αὶ δῆλον μᾶλλον ἐκ τῶν πράξεων τῶν κατ᾽ 
γόρειοι ὀτρυβότες τοῖς μαθήμασι τὰς τύτων ἀρχὰς πάντων ἀρετὴν τῶν δοκυσῶν καθ᾿ αὐτὰς εἶναι" ὦ αὖϑ ΔῈ διὰ τὴν ἐνόχον 
γφήησων ἐναι, διὰ τῶτο περὶ πάντων τῶν ἀρχῶν διαλέγεῦ, 30 σιν τῶν παθῶν εἰσίν. ᾧ δῆλον. ὅτι ἐκ εἰσὶν αὖ ἐν τοῖς θέμα, 
περὶ τῦ ὄντος ὃ ὄν. ἐκλήθη ,» ἣν πρώτη φιλοσοφία ἢ θεολογυιή" διότι λείπυσι τὰ πάθη. πολλὲς δὲ διαφορὰς δηλοῖ ἡ ὅρασις, π 
ἂν δ τῶν αἰτίων ̓  ἀρχῶν ἣ κυρωίτατον “δὲ ποιητικόν, ὅ ἐςι ὃ ἐκ τῆς ὁράσεως μανθάνομεν πολλάκις αὶ ὁ γλυκὺ τῦ μέλιτος κα 
θεῖον. ἐν πρώτοις ὧν συνιςᾷ ὅτι ἡ γνῶσις τιμιωτέρα τῆς πράξεως, “ὃ εὔοσμον τῷ ῥόδυ ὶ “ὁ βάρος τῆς μνᾶς χῷ' συμβεβηριός, Λποῦ. 
ἡ δὲ φιλοσοφία αὕτη γνῶσίς ἐςι ἡ ἡὶ πρᾶξις. ὅτι δὲ τῶτό ἐςι, οοἀ, Ὀτθίη. 49. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕῺΣ ὙΠΟΜΝΗΜΑ ΕἸΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ. 
ΤΩΝ ΕΠΣ ΔΥΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ. 

Ὅπ δέ ἐςι τιμιώτερον γνῶσις πράξεως, δῆλον αὶ μόνον ἐκ τῷ 35 νονται" ἐν οἷς τῶν ζῴων ἐκ σι πάθη, ὥσπερ ἐν τοῖς ϑεῖς, 

πᾶσαν πρᾶξιν ἐπ᾿ ἄλλο τι τέλος τὴν ἀναφορὰν ἔχειν (“)" ἡ} δὲ τῶν κτ' τὰς υἱρετὰς πράξεων δ ὅτοι δέον) διὰ τὰ παῖ ὗ νὰ 
αὐταὶ αἱ κτ' τὰς ἀρετὰς πράξεις αἱ μέλιςα δοκῶσαι δι᾿ ἑαυτὰς διὰ τὴν ἐπὶ ταῦτα ἀναφορὰν ἡ ὼς. τὴν τύτων παιδαγωγίαν τε ἢ κα΄ 
ἕναι αἱρεταὶ τῶν πράξεων ἐπ᾽ ἄλλο τι τὴν ἀναφορὰν ἔχυσαι φαί- ταςολὴν ᾧ ἡμῖν αἱρεταί, ἐπεὶ ἐσβ' ἐμπαθεῖς φύσει. πᾶσα δὶ 

413. διὸ ἀποδ. καὶ τὸν Α(. οἴ. ῬΙαι. Ῥμαεά. Ρ. 96 444. || 14. ν. Μοίαρμγε. Α 3. 
13. ν. Ραι. ογε. ρ. ἀάδ (. Ι| 23. ν. ΡΙαι. σοτς. ρ. 465 Α. 



ἜΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΎΣΙΚΑ, τ 524 

θεωρία κα ᾧ ἐπιξήμη ἐκ ἐπ᾿ ἄλλο τι τὴν ἀναφορὰν. ἔχυσα φαίνεϑ' ᾧ ὑγρῶ ὑδὲν ἐςι πλῆθος τούτων διαφορῶν. ἐκ τύτυ δείκνυ ὅτι 

ἡ ἐαΝ Ὑλῦες τῶν φύσει συνεξωώτων, ὥσπερ ἦν ᾧ ἄλλαι πλείυς, τιμιωτέρα ἐςὶ γνῶσις πράξεως. ἔτι δὲ ἐναργὴς ἐκ τὸ πᾶσαν [ἃ 

δι’ αὐτήν ἐςιν αἱρετή, ἀλλ᾽ ὦ μόνον, ὡς ἔφην, ἐκ τύτυ δεικνύοιτο πρᾶξιν ἐπ᾽ ἄλλο τι τέλος τὴν ἀναφορὰν ἔχειν" ἡ 2) αἱ κτ' τὰς 
ἂν τῶτο ἀλλὰ κακεῖθεν. ἂν 5 δυο τινῶν καταγινομένων περὶ ἀρετὰς πράξεις, αἱ μάλιςα δοκῦσαι τῶν πράξεων δι᾽ ἑαντὰς εἶναι 
ταὐτό, τὸ Κὶ εἰδότος αὐδὸ μένον, τῷ δὲ ποιῶντός τε ἢ πράττοντος, 5 αἱρεταί, ἐπ᾽ ἄλλο τι τὴν ἀναφορὰν ἔχυσαι φαίνον" ἐν οἷς ἃ 
ὃ μόνον εἰδὼς ὅπως δεῖ πράσσειν τῷ πράσσοντος αὐὴ ποιῶντος τῶν ζῴων ὑκ ἔςι πάθη, ὥσπερ ἐν τοῖς θεοῖς, ἐδὲ τῶν κ᾿ τὰς ἀρε- 

τιμιώτερος. εἰ δὲ ἁπλῶς γνῶσις πράξεως τιμιώτερον (τιμιώτεροι τὲς πραΐξεων ὅτοι δέον), Ἔοὰ. 1,2ὰτ. 
Ὁ ἀρχιτέκτονες τῶν τεχνιτῶν, οἱ εἰδότες τῶν πρασσόντων τε ὼ φύσει... ζῷα" (6). εἰπὼν ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ᾧ τὰς αἰο)ή. 9804 
ποιύντων), ᾧ ὃ εἰδέναι ἄρα τὰ πράσσειν ἁπλῶς ἄμεινόν τε ἡ τι. σεις τὸ εἰδέναι χέριν ἀγαπᾷ, ὁ τῆς χρείας μένον, διότι ὶ ἡ αἴϑη- 7 
μιώτερον. εἰ δὲ ὼ ἐν τοῖς πρακτοῖς αὐτοῖς ἡ γνῶσις τῆς πράξεως 10 σις εἰς γνῶσιν αὐτῷ συμβαλλεταί τι, ὅτι ὦ μόνον δι᾽ αἰϑήσεως . 

πλέον φέρε, δῆλον ὡς τιμιώτατον “ὃ μάλιςα εἰδέναι" ὅπερ ἡ “ἃ γιγνώσκειν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἔχει τι πρὸς γνῶσιν πλέον παρὰ τὰ 

τῶν ἀρχῶν γνῶσις παρέχεῦ μάλιςα, ἢ δὴ σοφία καλεῖ" τιμιω- ἄλλα ζῷα, ὃν λόγον, ὃ ὃ γινώσκειν ἴδεν, ὺ ὅτι τελειότερον διὰ 
τάτη ἄρα αὕτη. τῶτο τῶν ἄλλων ζῴων ὁ ἄνθρωπος, ἢ ὅτι ἡ σοφία Ὑγλῖσις εἶναι 

() “πάντες ἄνθρωποι τῷ εἰδέναι ὀρέγον"." ἐπειδὴ ἡ γνῶσις πᾶσι δοκεῖ σα τιμιωτάτη, διὰ τύτων ἡμᾶς διδάσκει, ἅμα ὰ 
τελεότης ἐςὶ τῆς ψυχῆς, καθόλυ ὶ τῆς ἁπλῶς γιγωσκώσης, 15 βεβαιῶν “ὃ προειρημένον ὅτι εὐλόγως εἴρηῦ, “ὃ τὺς ἀνθρώπυς τὰς 
μᾶλλον δὲ τῆς λεγοιῆς, ἢ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἧς θεωρία “ἃ τέλος, αἰϑήσεις ὺ τῷ εἰδέναι χάριν ἀγαπᾶν. ἐκτίθεῦ δὲ ἢ τὴν τάξιν 
πᾶσα δὲ ἠρμοὰς ἑκαςω αὶ ἑκάξυ ὠγαθόν ἐςιν, ἐν δὲ τῷ ὠγαθῷᾷ τῶν ἐπὶ ταῖς αἰϑήσεσι. γινομένων δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ἢ ὺτ τὰ 
ἔκαφον ἔχει ἃ εἰδέναι τε ἡ σωζεῶχ, διὰ τῦτο καθόλιι ἐπήγαγεν τελειότερα ζῷα τῶν ἀτελεςέρων διαιρεῖταί τε ἢ χωρίζε, καὶ ὶὶ ὅτι 
ὅτι πάντες ἄνθρωποι τὸ εἰδέναι ὀρέγον; φύσει, τυτέςιν αὐτοφυῶς πλέον τι παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα ὁ ἄθρωπος ὃν λόγον ἔχων κ᾽ τῶτο 
ἐρῶσι τῆς γνώσεως ὡς ταύτης τελειότητος ὕσης αὐτῶν. σημεῖον Ὦ τελειότερος ἐκείνων ἐξίν (7). τείνει δ᾽ αὐτῷ ταῦτα πάντα εἰς ὃν 
δὲ τύτυ παρέθετο ἐναργέςατον τὴν πρὸς τὰς αἰδγήσεις φιλίαν" περὶ σοφίας λόγον ἢ “ὃ δεῖξαι τίς ἐςιν ὁ σοφός, λέγει δὲ τῶν β 
χαίρομεν 2) ταῖς αἰϑήσεσιν, ἐπειδὴ δι᾽ αὐτῶν τὴν τῶν αἰϑητῶν μόνην αἴϑησιν ἐχόντων τελειότερα εἶναι τὼ πρὸς τῷ αἰολάνενς καὶ ὴ 
πραγμάτων λαμβάνομεν γνῶσιν. ἀλλὰ ᾧ χωρὶς τύτυ αὐτὰς δι᾽ μνημονεύειν ὧν αἰο)άνον δυνάμενα, ἃ ἢ φρονιμιύτερα κα ὶὴ μαθη- 
ἑαυτὰς ἀγαπῶμεν τὰς αἰϑήσεις, ἡ μάλιςα πλέον τῶν ἄλλων τυιώτερα εἶναι εἶπε τῶν μὴ δυναμένων μνημονεύειν, καινότερον 
τὴν ὁρατικὴν αἴδ)ησιν" ἡ γ) χωρὶς τῷ πραΐττειν ἡὶ ἐνεργεῖν “ὃ ὁρᾶν 25 χρησάμενος τῷ φρονιμώτερα. κυρίως Κ' ἦν ἡ φρόνησις περὶ τὰ 
αἱρόμοθα ἀντὶ πάντων ὡς εἰπεῖν τῶν ἄλλων. αὕτη ἦν καὶ ὁρατιοὴ βυλευτὰ ἢ ἐν τῷ βυλεύεθχ, ἡ λέγεῦ ἕξις βυλευτοιή. λέγε 
μάλιςα τῶν ἄλλων αἰϑϑήσεων ποιεῖ ἡμᾶς γνωρίζειν Κὁὶ μόνον ἀλ- δὲ καθ᾽ ἕτερον φρόνησις ᾧ αὐτὴ ἡὶ λογοιὴ δύναμις. παρὰ δὲ τὰ 
λήλυς ἀλλὰ ᾧ τὰ θεῖα ᾧὶ ἐράνια σώματα. ἢ ὃ ὡς φησι Πλά- σημανόμενα ταῦτα λέγε φρόνησις καὶ κῷ' τὸς φαντασίας ἀκρί- 
των, διὰ ταύτης τῆς αἰδ)ήσεως ὃ τῆς φιλοσοφίας ἐπορισαίμεθα βεια ὶ διάρθρωσις, ἢ ἡ περὶ τὰ πρακτὰ φυσωκὴ εὐφροφία, ἥτις 
γένος" ἀτενίζοντες 75 εἰς “ὃν ὑρανὸν ᾧ θεωρῶντες τὴν τάξιν ἢ “ὃ 30 ἐν τοῖς μνημονεύειν δυναμένοις γίγνεδ. ἔσι δὲ μνήμη ἕξις φα»- 
ἄφραςον καίλλος, ἐρχόμεθα εἰ ἐφ ἔννοιαν τῷ δημωργήσαντος. ἀλλὰ τίσματος ὡς εἰκέρος ὁ ἐςὶ φαντασία" καὶ ἡ) ἱκανὸς πρὸς μνή- 
ὺ ὠδὲ δι᾽ ἄλλης αἰϑήσεως ὅτω συμπάχομεν τοῖς πρώγμασιν μην ὁ τύπος ὁ νῷ τὴν φαντασίαν, ἀλλὰ δεῖ τὴν περὶ αὐὸν ἐνέρ- 
ὥσπερ διὰ ταύτης" διὸ καί φησιν ὅτι πολλὰς δηλοῖ διαφορὰς γειαν ἢ περὶ εἰκόνα γίγνεῶᾳς, τυτέςιν ὡς ἀπ᾽ ἄλλω γεγονότος, υἰς 
αὕτη τῶν αἰϑητῶν. πολλαὶ ἢ) αἱ τῶν χρωμάτων διαφοραὶ με- ἐν τοῖς περὶ Μνήμης (ες. 1 γ. 450 ὁ 25) δέδειχε (4). πῶς δὲ 
ταξὺ τῶν ἄκρων λευκῶ ἢ μέλανος τυγχάνωσι, " φαιόν, ξαν- 35 εἶπε φρονιμώτερα, ἐξηγήσατο προυὲς “ὃ μαθητιιώτερα" ψ 
βέν, πυρρόν, ἐρυθρόν, ὠχρόν" μεταξὺ δὲ θερμῦ ὃ ψυχρῦ ἢ ξηρῶ ὃ τῶτ᾽ μαθητοιώτερα εἶπεν, ὅτι διὰ “ὃ δυναῶχ, μνημονεύειν 

9. εἰδέναι ἄρα, τῷ πράσσειν ἁπλῶς ἀμεινόν τε ὅπερ ΑΖ ἴῃ πιρ. ἢ τιμιωτέρα ΟΜ. ὶ 10. ἐν τοῖς πρακτικοῖς ΟἿ. ἢ 12. 2] ἡ 4. ἢ 14. εἰπλ]]α ἀρ. 
Αβοϊερίαπι. Ι 28. ἐπειδή, ὥς φησιν ἐν τῷ ᾧ «ἴδωνι, διὰ ταύτης τῆς αἰσθήσεως τὸ τῆς φιλοσοφίας ἐπορισάμεθα γένος. ἀτ. γὰρ ἢ, τ᾿ ἀρ. κι θ. τ᾿ τ᾿ κι τ᾿ α. 
κάλλος. αὕτη ὅν ἡ ὀπτικὴ μάλιςα, τῶν αἰσθήσεων ποιεῖ ἡμᾶς νορίζειν, ὁ λέγει ἀλλήλυς, ἀλλὰ τὰ θεῖα" ἵτε γὰρ δι᾽ ἄλλης αἰσθήσεως ὕτω συμπάσχομεν 

τοῖς πράγμασιν ὡς διὰ ταύτης. καὶ πολλάς, φησί, δηλοῖ διαφοράς, τιὶ μεταξὺ τῶν ὁρατῶν αὐτῆς" μεταξὺ γὰρ τῷ λευκῦ καὶ τῷ μέλανος πολλὼ ὑπάρχει 
Ἀρίϑεν οἷοι, εἰ τύχοι, φαιόν͵ ξανθόν, πυρρόν, ἐρυθρόν. μεταξὺ δὲ θερμᾶ καὶ ψυχρῶ ὑδὲν ὑπάρχει, ἤγυν ξηρῶ καὶ ὑγβ,. ΑδφοϊερίαΣ: οἵ. Ρ]δι. Τίτω. 

. 47. 89. 
ὴ 8. Ροβὲ τεῦρα ἴῃ βεουπάδ ποία δ] δία Αδοϊερίυβ ρεγρὶ!: εἶπεν ὅν ὅτι κτλ. ἢ 9. μόνον, ἐπειδὴ καὶ Αεοἴερ. ἢ 10. συμβάλλ. φησὶν ὅν ὅτι ὁ 
᾿μόνη ἡ αἴσθησις πρὸς γνῶσιν αὐτῷ συμβάλλεται, ἀλλὰ καὶ ὁ λόγος ὦ Αδοΐερ. ἢ 13. ἄλλων] ἁπλῶν .4. ἡ 15. βεβαιοῖ Αδοῖερ. ᾿ 16. πρᾶξιν Ζ. ἢ 

11. ταῖς ψυχαῖς Αδοϊ. Π 17. ἧ καὶ --- 20. ἐκείνων ἐςίν οπι Αδοὶ. ἢ 18. τελ. τῶν ζῴων Ζ. ἢ 20. ταῦτα δὲ πάντα συντείνει αὐτῷ εἰς τὸν περὶ τῆς σοφίας 
λόγον 1..ὄ ᾿ 21. ὁ σοφὸς ὃ ἀποδεικνύων τὰς ἀρχὰς πασῶν τῶν ἐπιςημῶν, καὶ ὁ διαλεγόμενος περὶ τῶν θείων καὶ τῷ θεωρητικῶ νῦ. τῶτο ὅν φησὶν ὅτι πάντα 
τὰ ζῷα αἰσθητικὰ γένονται ὑπὸ φύσεως. ἐχ δὲ τῆς αἰσθήσεως Αφο]ερ. || 23. μαθηματιιώτερα Α΄. ἢ 24, κοινότερον ΑΗ. ἢ 33. καὶ ὡς περὶ Ι͂. παρὰ 
Γ᾿ 34. ΑἸεχ. ἰεφὶϊ ταῦτα φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτερα.: εἴ, 2 9. ΑδοἰερίυΣ εἰ φοπμεηεπίδίον 1,δὺγΓ. τὰ μὲν φρόνιμα τὰ δὲ μαϑητικώτεραι. 
86. ὅτι] ἰοτί. αὐ ἀεμάυπι ὁ μόνον. 

σὕσυυ 



8622 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἤδει τινὰ αὐτῶν ἡ φωνάς τινας μανθείρειν ἃ ὺ μιμέῶχ, ὡς πολλὰ τὰ πρακτὰ φυσυιὴ εὐςροφία, ἥτις ἐν τοῖς μνημονεύαν δυνεμέ. 
τῶν ὀρνέων" ἀλλὰ ἢὶ πράσσει τινα, υὑς κύνες, ἐλέφαντες, ἄλλα νοις γίνε, φρόνησις" κοινότερον ταύτην φρόνησιν καλέσας" κι- 
τινά, δύνα τὰ μαϑητικώτερα εἰρῆθς, ᾧ ἐπὶ τὸ γνωφοιώτερα" ρίως γδ φρόνησίς ἐςιν ἡ περὶ τὰ βυλευτὰ ἕξις βυλευτοιή. λέγῷ 
τὰ δὲ μεμνημένα τῶν ζῴων γνωρίζει ὧν ἡ ἰδών τε δὲ καθ᾽ ἕτερον τρόπον φρόνησις ᾧ αὐτὴ ἡ λογοιὴ δύναμις τῆς 

ὃ μέμνηῦ ἃ οἰκεῖόν τε ἡ ὃ ἀλλότριον διαγιγνώσκειν" ἅμα 5 ψυχῆς. εοὰ. 1,Δυν. 

διὰ τύτων δειινυὺς ὅτι ἑκαίςη τῶν ἐπὶ τῇ αἰϑήσει δυνάμεων εἰς (2) “ἐκ δὲ τῆς αἰϑήσεως τοῖς Α' αὐτῶν κἀὶ γυεῦ μνίμ», 
Ὑνώσεως περιισίαν τοῖς ἔχωσιν αὐτοὶ ζῴοις συντελεῖ, τὴν ἀρχὴν τοῖς δὲ γίνεῦ." ἐκ ἔχυσι μνήμην σκώληκες, ἐμπίδες" τὲ ὃ 
ἀπὸ τὴς αἰϑήσεως λαμβάνυτα " μάθησις ἅ' γάρ τις ᾧὶ ἡ διὰ τῆς ἄλλα ἔχυσιν, οἷον κύων ψιττακὸς μύρμηξ χελιδιὸν ἡ σε 
αἰϑϑήσεως ἀντίληψις, μαθητικώτερα δὲ τὰ ἢ μὴ παρόντων ἔτι ἄλλα τοιαῦτα. ἢ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὰ Κὶ φρόνιμα ὑπέρ 
τῶν αἰϑητῶν φυλάσσειν δυνάμενα τὴν κίνησιν τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν. 10 χυσι τὰ δὲ μαθηματικώτερα τῶν ζῴων τῶν μὴ δυνεμένω 
δοκεῖ δὲ ἀντιςρέφειν ἥ τε φαντασία ἢ ἡ αἴδϊησις" ἐν οἷς ὃ δ ἔχειν μνήμην" τῶν 7) ἐχόντων μνήμην τὰ ἐδ φρόνιμα ὑπέρ, 
ἕτερον τύτων, ἢ “ὃ ἕτερον, ὡς ἣν τῷ τρίτῳ περὶ Ψυχῆς (ς. 2) τὰ δὲ μαθηματικώτερα. φρόνιμα τοίνυν ὑπάρχει ἄνευ τὸ με»- 
ἜΞῚ θάνειν, ὅσα μὴ δύναῦ διακρίνειν τὺς ψόφυς, περὶ δὲ ἢ βα 

) “φύσει --- τὰ ζῷα." ἐντεῦθεν ἀπὸ τῶν αἰϑήσεων εἰσὶν εὐπερίςροφα, οἷν μέλιττα ἢ χεδωὸν κα ἢ μύρμηξ᾽ πρννοδιὴ 
Ὁ ὦ τὸ πιρινα α γῶν διὰ 75 τύτο τὸς ὅρυς γιγνώ- 15) τῶ ἑαυτῶν βίω. μανθάνει δ᾽ ὅσα πρὸς τῇ 1 μνήμῃ κα τεῖτῳ 
σκομεν, ὥςε θεῖον λέγε ἐἶναι “ἂν θεωρητικὸν νῦν, εἴγε ἁπλαῖς ἔχει τὴν αἴογησιν, οἷον κύων ψιττακὸς ἵππος ὄνος αὶ ὅσα λα 

ἐπιβολαῖς δι᾽ αὐτὸ τὰ θεῖα λαμβανομεν. ὁ δὲ θεωρητικὸς τῇ τοιαῦτα. Αεεὶ. 
πρακτικῶ, ὡς φησιν ἐν τῇ περὶ Ψυχῆς πραγματείᾳ ῶ 9. 10), “τὰ ἔ ... μνήμαις." πρότερον εἰπὼν “φύσει ξδν ὗν 

τῷ τέλει καὶ ἘΣ μόνῳ διαφέρει" τῷ ἢ). θεωρητυῶ τέλος καὶ γνῶσις ἔχοντα γίγνεῦ τὼ ζῷα," ἐμπειρίας δὶ μετέχειν παρὰ ἐὺ ὅθ 
τῶν ὄντων ᾧ ἡ τῦ θεία κατάληψις, τῷ δὲ πρακτικῶ “ὃ ὠγαθόν. Ὧ πον τὰ ἄλλα ζῷα μοιρὸν εἶπεν, ἥτοι ὅτι μηδὲν λέγων, ἢ ὀρὸν 
Αδεϊερία. ἐκείνων τισὶν ἐπ᾽ ὀλίγον ἐγγιγνομένης ἐμπειρίας, ἀνάγον ὦ ἐσῇ 

(7) φησὶν ὅν ὅτι ἡὶ αἴϑησις κοινόν ἐςι πάντων τῶν ζῴων, ὺ εἶπε ἡ περὶ φρονήσεως (“7). ὅτι δὲ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὴ μή 
ἐν τύτῳ τὰ ζῷα ὲ εἶναι ἔχει. πάντα ἦν αἰϑγάνεῦ τὰ ζῷα. ᾧ ᾧ ἐμπειρίας μετέχει, δείκνυσι διὰ τῷ εἰπεῖν αὐδὴν τέχνην αὶ 
ἐδηρ ῥλαεῖ εἴ τι ἦν αἰδανεῖῦ, τῦτο ζῷον, ἡ εἴ τι ζῷον, τῶτο λογισμόν. τὴν δὲ τέχνην ἔδειξεν ἐξ ἐμπειρίας τὴ ἰὀρλμα πῶ 

αἰδ)άνεῦ ἤ; ἤτοι αἴϑησιν ἔχει, τῶν ὧν αἴδγησιν ἐχόντων τὰ Κὶ αὶ 25 βάνυσαν, “ὃν δὴ περὶ τὰ πρακτὰ λόγον, περὶ ἃ καὶ ἡ φρένε, 
φανταζεῖ, ἢ ἀμυδρῶς ᾧ ὁ διηρθρωμένως, οἷον σκώληκες" τὰ ἰϑίως λογισμὲν ἔχειν. ὅτι δὲ τῶν ἀνθρώπων ἴδιον ἡ ἐμπερέ, 
δὲ φανταζεῦ διηρθρωμένως τε ἢ ὡρισμένως, ὥςε κρίνειν χῆμα ἐδήλωσεν εἰπὼν “γίγνεῦ, δὲ ἐκ τῆς μνήμης ἐμπειρία τοῖς ἐπρ 

τόπον, οἷον μέλιττα, μύρμηξ, τὰ δὲ πρὸς τύτοις ὦ κίνησιν ἢ ποις" (ν. 28) (ἢ). πῶς δὲ γίγνεῦ ἡ ἐμπειρία ἐκ τῆς μηήμπ, 
σφοὺρότητα ψάφων ἢ ἄνεσιν. ἢ ταύτας ᾿ὶ τὰς διαφορὰς τῆς σαφῶς λέγει. λογιεὴ γάρ τις χνῶσις ἤδη καὶ ἐμπειρία, τεύτ 
αἰδ)ήσεως ἃ ὺ ἡ τῶν ἀλόγων ζιμῶων ἔχει φύσις, ἄνθρωπος δὲ πρὸς 30 τῆς τέχνης ἐλαττυμένη, ὅτι ἡ Κ ἐμπειρία γνῶσίς τίς ἐξικν 
τύτοις ἢ χρόνω μνήμην. ὅσα ΠῚ ὗν τῶν ζῴων φαντάζεἢ διηρθρω- λιιὴ τὸ πολλάκις μνημονευθέντος, ὅπερ ἦν “ὃ καθ᾽ ἕκαςον, ἡ ἢ 
μέώυς, μὴ ὴ μέντοι κίνησιν ὺ σφοδρότητα ἢ ἄνεσιν ψόφυ, περι- τέχνη ὁ ὸὐ μένν τύτυ γνῶσις ἐςίν, ἀλλὰ ἢ πανὴς τῷ τύτῳ ἐμῶν 
ποιητικὰ τῷ ἑαυτῶν βίν ἢ εὔςροφα ὄντα, ταῦτα φρόνιμά ἐςιν, ὡἧς ἑνός" ᾧ ἔχει ὡς ἐμπειρία πρὸς μνήμην ὦσαν ἑνός τος μαῦ 
οἷον μύρμηξ ᾧ βδλσται ὅσα δὲ καὶ τὰυτην τὴν αἴϑϑησιν ἔχει ἀριθμὸν ἢ πρώγματος ἢ λόγυ, ὕὅτως τέχνη καὶ ὺ ἐπιςήμη πρὶ ἐμ 
ὥξε φανταῖΐ εὐ ἡ κίνησιν ἢ σφοδρότητα ἃ ὼ ἄνεσιν ψέφυ, ταῦτα 35 πειρίαν. ἡ ἕ δ) ἐμπειρία τῶν πολλῶν τε ἢ καθ᾽ ἤματα ἤν 
δὴ καὶ Ὁ μαθητικωώτερα τῶν ζῴων ἐσθ ὡς εἶναι τὰ κα Κ' μαθηματικὰ αἰϑητῶν, ὧν ὧν ἐςὶν ἡ μνήμη, εἰς μίαν περίληψο ἡ ὺ νῶσίν ἐς δ» 

ὺ φρόνιμα, ὺ μὴν τὰ φρόνιμα κα ὼ μαθηματηκ, ἄνθρωπος δὲ ςολή, καὶ δὲ Τέχνη τῶν πολλῶν ἐμπειριῶν συγκεφαλαίωσί ἐπ’ 
πρὸς τύτοις ἢ κρεῖττόν. τι, τὴν τέχνην, ἔχει" ἡ ἱ τέχνη τῶν κα- ἐξ ἐμπειρίας ἃ 5 δ ὰ εἰδέναι ὅτι τοῖς τήνδε τὴν νόσον νοσῦσι τόδι 

δόλο, ἄνθρωπος Ἂ Μόνον τῶν ζῳων, τὰν δὲ ἄλλο, ὃ ΡΟ ΡΗ “ὦ ριϑ98ο 26. “ἐμπειρίας δὲ » ἐκ ἁπλῶς ἱμτομέεμν 

εἶδε. ἢ ταύτην ὧν τὴν αἴσγησιν εἶπε μα δυναμένην ψήφων κρίπ 40 ρει" καὶ τῦτο γὴρ τῶν λογικῶν ἐξύ. ὅμως ἐπὰ ταῖς φαπτασίως ζ 9 

νεῖν διαφορὰς ᾿ἰρρώνῷ αἴϑησιν δ) τὴν φαντασίαν εἶπε. λέ- τῷ ζλογα, δοποιὸς δὲ ἡ φαντασία, διὰ τῶτο καὶ τοῖς ἀλόγοις μυιρόν ἱεαὶ 
γε ὧν ἡ ἡ κ᾽ τὴν φαντασίαν ἀκρίβεια ἡ διάρθρωσις ἡ ἡ περὶ ἐμπειρίκ. Αποη. ὕτΡ. 

4. δὲ ἰασπαδ ἰδπὶ ἴῃ ϑερυϊνείδο οοαϊοο Ογ. ἐγδηῖ: τυεγεῖξ οπΐπιὶ οορποεοιπέ οἰ δίμπι αὖ αἰΐεπο ἀΐβποεοογα ναϊσπί. σί ῬΕΙ͂ 
λαες εἰπεμὶ οφίοπαϊί. ἢ ἰδών τε κἀὰ 227, διναι γὰρ Οἱ, |} 5. διαγνγνώσκει Ο. 

422, ὥσπ. καὶ εἶπε Α΄. ἢ 25. φρόν. καὶ ἰδίως Α΄. " 30. ταῖς τέχναις «4. ΠἸ τίς οπι ΑΖ, ἢ καθόλν 4, καθολικὴ ΟΣ, || 831. ἕκαςα Α(. ἢ τῳ “ 
ἴκ. οπι ϑερυῖν. ἢ 32. ὁμοίν τύτῳ ΑΖ. ἢ 33. καὶ ἔχει ὡς οτὰ ΑἹ. ἢ 84. λόγν ἢ καὶ (οπιϊεοῖὶϑ ὕτως τέχνη) «4. ἢ 35. ἤγνν οἵα Α4. ἢ 36. ἐν αὶ 
“. ἃ γνῶσις «4. ΠΠ συςολή οπὰ Α΄. 
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ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΥΎΣΙΚΑ,. 623 

ὸ φάρμακον χρήσιμον, ἐκ τῆς τέχνης δὲ “ὃ τοῖς τοιάνδε νόσον νος εἰδότας καλεῖν πᾶσιν ἐν χρήσε), τί μάλις ἐςιν ἴδιον τῷ εἰδότος 
σῶσι τοιοῖσδε συμφέρει χρῆν" ἐξ ὃ τὰ ὅμοια τοῖς ἐξ ἐμπειρίας προςίθησιν" ὅτι δ ἡ γνῶσις τῆς αἰτίας, συνιςὼς ἢ δεικνὺς ὅτι 

ληφϑᾶσι συνορᾷ. τέχνης γ5 αὶ τῇ ὁμοίν μετάβασις ( ), ὡς ὺ μάλιςα τῆς σοφίας ἐξὶν ἴδιον “ἃ τὰς αἰτίας Ὑεγνυύσκειν, περὶ ἧς ἡ 
αὐὸς σαφῶς ἔδειξε διὰ τῶν παραδειγμάτων. “τήνδε τὴν νόσον" προκειμένη πραγματεία, ὦ μάλιςα σοφία ἡ τῶν πρωύτων γνῶσις 
ἀντὶ τὸ τὴν τοιάνδε νόσον" ὁ 7) ἐπὶ τῶν βοηθημάτων μένον 5 αἰτίων. σαφῶς δὲ ἐπὶ τῶν ΘΡΧΒΈΝΤ ΤΩΣ ἔδειξεν ὅτι τὴν σοφίαν 
ἀλλὰ αὶ ἐπὶ τῶν νόσων ἡ κῷ' “ὁ ὅμοιον τῇ τέχνη Μετείβασιρ, ὑχ ἐν ἐπὶ πρᾶξιν Ἐς ἐπὶ γνῶσιν τὴν ἀναφορὰν ἔχεν συμβέβηκε, ἢ 
ὅτι δὲ τέχνην ἀδύνατον ἐναλαβεῖν χωβὶς ἐμπειρίας λέγει, ἀλλ΄ ὅτι τιμιώτερον ἡ ὁ Ὑλυδς. τῆς πράξεως" ἀλλὰ ἢ ὅτι τῆς ἐμπεμας 

ὅτι τὴν ἀρχὴν ἡ τῆς τέχνης εὕρεσις, δι᾿ ἐμπειρίας, ἐπὲ ὡς ἐρεῖ, Ἷ τέχνη τὴ γνώσει τέ ἢ ἐπιςήμη τῆς αἰτίας διαφέρει ἀπὸ τῦ τὺς 

ἐνδέχεταί τὰς τεχνίτας Κα εἶναι μὴ ἐμπείρυς δέ, ὅτι δὲ οἱ μὴ κ , δύναδς, διδάσκειν, τὸς δὶ ἐ ἐμπείρως ὕ, τὸ δὲ ἐπιςήμονος ἴδιον 

μετ᾽ ἐμπειρίας τι ποῶντες ἀπὸ τύχης ἀκολυθῶν “ὃ τέλος ἔχυσιν, 10 εἶναι “ὃ διδάσκειν (΄ ). ὅτι δὲ ᾧ; ἡ τῆς αἰτίας γνῶσις ἐπιςήμη τέ 
ἀλλ᾽ ἐκ ἐκ προνοίας ἢ τάχη, ὡς ἔλεγε πῶλος, δῆλον (). ἐἔξι ὁ σοφία (5). ᾧ ἀπὸ τῶν αἰϑήσεων ἐναργῶς παρέςησεν (5), 
ΑΙεχ. ἀρβτοά, ἃς καίτοι τῶν καθ᾽ ἴκαφα Ὑωχοιωτέρας ὅσας αὶ λέγομεν σοφίας, 

() μικρὸν λέγει ἢ ἣ ὅτε ὀλίγον, ὡς “ὃ “ἦ ὀλίγον οἱ παῖδα ὅτι μι τῶν αἰτίων εἰσὶ γνωςικαί (.). Αἴεχ. ΑρΒγοὰ, 
ἐοικότα γείνατο Τυδεύς" (1]. 5.800) ἀντὶ τῦ ἣν ὀλίγον, ἢ μι- () δὲν ὄν ἄτοπον εἰδότα “ἃ καθόλι ὠγνοεῖν “ἃ καθ᾽ δας διθεία 

πρόν φησιν ὀλίγον" Ἰὰς Ὁ τὰ ἄλλα ζῶα ὀλίγον ἐμπειρίας ἴχνος. 15 ὥς φησιν ἐν τῇ ̓Αποδεικτειῇ ά 18). Αδεϊερ. 
Αδεῖορ. (᾽) “αἱ δὲ πράξεις αὶ αἱ γενέσεις “δ τὰ καθ᾽ ἕκαςον." πιὰ 

Η Ὁ) ὃ μικρόν ἃ ἀντὶ τὸ μηδὲν εἶπεν, ἢ ἐπ᾽ ὀλίγον τύτων πράξεις δὲ ἢ γενέσεις εἴρηκε τὰς περὶ τὰ καθ᾿ ̓ ϑιατὰ ἐνεργείας, “΄- 
τῶν ζῴων τισὶν ἐπιγιγνομένης ἐμπειρίας, ἀνάλογον εἰπὼν με- ταὐτὸν ἐκ παραλλήλυ εἰπὼν πρᾶξιν ᾧ γένεσιν" ἢ πρᾶξιν Κὶ ἐφ᾽ ὧν 
τέχειν ἐμπειρίας καθάπερ ἢ φρονήσεως. εοἀ. 1,Δυτ.. ἐνέργεια “ὃ τέλος, ὡς ἐπὶ αὐλητικῆς, γένεσιν δὲ ἐφ᾽ ὧν ἕτερόν τι 

(2) τέχνης γδ ἡὶ τὸ ὁμοίυ μετάβασις" καὶ 2) ἐπὶ τῶν βοηθη- Ὦ “ὃ τέλος τῆς ἐνεργείας, ὡς ἐπὶ οἰκίας " ἕτερον ἡ) οἰκία οἰκοδομή- 

μάτων μόνον, ἀλλὰ ἢ ἐπὶ τῶν νόσων ἡ κ᾽ “ὃ ὅμοιον τὴ τέχνη σεως, ἡ Τὶ τέλος ὅσα καὶ δὲ ἐνέργεια. “ἃ δὲ εἰδέναι ἢ “ὃ ἐπαΐειν" 

μετάβασις. ὁ 7 τοιόνδε Φαρμακον τοῖς τοιοῖσδε κατ᾽ εἶδος ἦν (ν. 24). ἢ ἡ τῦτο ἐκ παραλλήλε εἴρη, ταὐὲν σημαίνοντα, τὴν 
ἀφοριωεῖσι καάμνυσι. “τυνὸὶ τὴν νόσον" (ρ. 981 α 8) ἣν εἶδος ὑπὲρ τὴν αἴδϑησιν γνῶσιν" ἢ μὴ εἰδέναι τὴν ἐξ εὑρέσεως εἴδησιν, ἢ 
εἴρηκε νοσήματος, οἷον πυρετόν'" πᾶσι ἡ) τοῖς κάμνυσι καῦσον ἐπαΐειν δὲ τὴν ἐκ μαθήσεως, ὡς ἐξ ἀκοῆς γενομένην. εοὰ. Πλυν. 
πυρεὺὴν τόδε “ὁ φάρμακον συνήνεγκεν, ἢ ἐμ κάμνεσιν ἐπὶ φλέ. 95 ([ἔ) ἀμέλει τοι ὺ τὺς ἀρχιτέετονας τιμιωτέρες νομίζομενϑϑιυ 
ματι ἢ μελαγχολικῷ τόδε “ὃ βοήθημα. ἢ μᾶλλον ἐπίςαχ, τῶν χειροτεχνῶν ὺ σοφωτέρυς αὐτὺς λέγο- ὰ 

( ) αἱ γ πολλαὶ ἐμπειρία! ποιῶσι τὴν τέχνην, ὥς φησι μεν, ἀπο Ὁ ἴσασι τὰς αἰτίας ἡ ἐπιτάττυσιν" ὁμοίως δὲ ᾧ τὺς 

ἀ- πῶλος ὁ παρὰ τῷ Πλάτωνι (Θοτᾷ: Ρ. 448 ὁ) “ἐμπειρία } φρατηγίς, διό φησιν ὁ γάρ, πω σάφα ἴ ἴσμεν οἷος νόος ᾿Ατρείδαο, 
ποιεῖ “ὃν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεςχ, κτ' τέχνην, ἀπειρία δὲ κ᾽ τύχην." ἐοίκασιν ὧν οἱ ἐμπειρυκοὶ τοῖς ἀψύχοις" ὥσπερ “5 “ὃ πῦρ καίει, 
Δεείερ. ' 30 ἐκ οἶδε δὲ διὰ τί καίει, ᾧ ἡ χιὼν ψύχει, ἐκ οἶδε. δὲ διὰ τί 

“πρὸς Καὶ ὄν -- ὑδὲν διήνεγκε" διὰ τύτων ἤδη δείκνυσν ψύχει, ὅτως ᾧ οἱ ἐμπειρικοὶ ποιῶσι (' ὑκ ἴσασι δὲ διὰ τί ποιῶσι. 
ὅτι ἡ γνῶσις τιμιώτερον τῆς πράξεως, ὸ ὅτι ἡ κυρίως σοφία Αδεϊερ. 
ἐν γνώσει ἐςὶν ἀλλ᾽ ἐκ ἐν πράξει (᾽ )" ἡ 7 τέχνη τῆς ἐμπει- () οἷ μέντοι Ὑς ἐμπειρικοὶ μᾷ' λόγω τινὸς ποιῶσιν ἃ ποιῶ- 9815 - 
ρίας τιμιωτέρα, καίτοι μηδὲν πρὸς πρᾶξιν ἐλκττυμένης δὲ εἰς σιν, εἰ ἡ μὴ τελεία - διό φησι “τὸς δὲ χειροτέχνας δι᾽ ἔθος," ὑκ δ 
γνῶσιν (1). δῆλον ἡ ἐντεῦθεν ὡς “ὁ εἰδέναι τῷ πράττειν τοῖς 35 ὄντας σοφωτέρως κ᾽ ὁ εἶναι πρακτωκὶς τῶν ἄλλων, ἀλλὰ Φ τό 
ἀνθρώποῖς Αδιρλνδις εἰ δ τὸς τεχνίτας τῶν ἐμπείρων κῷ τινα λόγον ἔχειν αὐτὰς καὶ τὰς αἰτίας γνωρίζειν, εἰ ἡ μὴ ὁμοίως 
ὰ εἰδέναι πλεονεκτῦντας σοφωτέρυς λέγομον, δῆλον ὡς τὴν σο- τοῖς ἐπιξήμοσι. ἰὰ. 
φίαν ἐπιςήμην ὃ γνῶσίν τινα εἶναι συμβέβνκε. διὰ τί δὲ οἱ () ὅτι ὁ Κὶ λόγος τὴν αἰτίαν οἷδε αὶ ὃ διὰ τί" εἷον διὰ τί “9815 
ἔμπειροι τῶν χωρὶς ἐμπειρίας τεχνιτῶν πρὸς τὰς πράξεις πλέν πῦρ ϑερμέν, ὅ ὅτι καίει ἢ ξηραίνει" τοῶτον δὲ ὃ θερμόν" ἡ δὲ δ 
ἔχυσι, σαφῶς εἶπεν. ἄνθρωπον δὲ ὑγιάζει κῷ' συμβεβιρὸς ὁ 40 αἴϑησις ὅτι θερμόν ἐςι μόνον οἶδεν, ἀ μὴν ἢ τὴν αἰτίαν διὰ τί ὃ 
Καλλίαν ἰώμενος, ὅτι συμβέβυριε Καλλίᾳ ἀνθρώπῳ εἶναι. εἰπὼν πῦρ θερμόν. οοἀ. ποσὰ 

᾿ δὲ ὅτι οἱ τεχϑῖϑ καὶ Ὁ οἱ σοφοὶ τῶν ἐμπείρων »' τὴν γνῶσιν διαφέ- (᾽) ἐπειδὴ ἡ Κα διδασκει ἡ δὲ ὁ διδάσκει. διὸ ᾧ ὅλεγιν ἐπι: 
ρυσι, ᾧ τῶτο ἐὐτπος ἐκ τῆς κοινῆς προλήψεως (σοφὺς ὃ τὸς Σωκράτης ἐν τῷ ̓ἸΑΜΆΡΩΣ ( ν. 118) ὅτι ἐκ ἔςιν ἐπιςήμων ὁ ̓  

2. τοῖς ἐκ πειρίας 7: υπὰς τεδογίροὶ τοῖς ἐξ ἐμπ, φμαπι οὗ γέπι αγε δἰπιϊϊία σοπορίοϊέ ἐΐς 4μαε αὖ ἐχρεγίεπίϊα σεπιία σεπί 

ϑερυῖν. τοῖς ἐμπείροις σὺν φοᾶς τέχνη (οπιῖα80 ληφθ.) «4. [ 5. βοηθη οτὰ Μ. ἢ] 8. ἐρεῖ οπὶ «4. ἢ 10. τύχαν ἐπακολνθὺν Α͂. ἢ τέλος καὶ ἔχν- 

σι . ἢ 91. λέγωμεν ἈΗ͂. : 

12. τῶν] νυΐχο πᾶν. εἰ εἰ πιαρὲε σἰηρμίαγία σοβποδοιεπί ϑεραϊν. ᾿ 
ὕυα2 



δ24 ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

Περικλῆς" ὅτε ἢ) δύνα διδάσκειν" ὑἐδένα γδ ἐποίησε καλόν, ὅτε οἷον ἀρτοποιίας ᾧ ὑφαντικῆς, ὧν ἄνευ ὁ δυναὺν εἶναι ἡμᾶς, ἕτε 

τὺς παῖδας ὅτε ἄλλον τινά. Δμοῖερ. λοιπὸν μα' ὃ περεγενέςχ, τύτων ἐφρόντιζεν κα ὃ τῶν πρὸς εὐκϑίω 

9881} ὁ κ᾿ ὗν πρῶτον εἰωὺς ἐν ὁποιανῶν ἮΝ ὐἐηνὰν τέχνν παρὰ τῷ βίων, οἷον τῷ νομίσματος, ὥς φησι ὁ ὁ δὲς ἐν τὰς βαι; 
13. γὰς κοινὰς ς ἰϑηρει" αὶ ταῦτα κατασκευαςυιὰ μέν ἐςι ἡ αὐτὰ (5 8) ὅτι ἐγγυητῦ τάξιν ἐπέχει τὰ νομίσματα καὶ πολλὴ ἑεςιύη 

ᾧὶ δευιτοιὰ τῷ ὅτι θαυμαςόν τε ἢ τίμιον ἡ γνῶσις (5), εἴγε ἀεὶ 5. γίνε ἐντεῦθεν τοῖς ἐνθρώποις. Ἱπόρισε δ λόγω χάρο ὁ ὑφάπις 
τὸς προσεξευρίσκονταίς τι παρὰ “ὃ χρήσιμον ἐθαύμαζον οἱ ἄνθρω- ἱμάτιον, ἡ ἀπήρχετο εἰς τὴν ἀγορὰν ἄρτυ δεόμενος, αὶ περιέμον 
ποι ὡς σοφὺς ᾧ διαφέροντας τῶν ἄλλων (7)" ἅμα δὲ διὰ τύ- ἕως ὅτε ἔλθοι ὁ ἀρτοποιὸς ἐϑϑῆτος δεόμενος ἢ δῴη ἄρτυς ἡ λέβα 
τῶν δείκνυσι τὴν ἐπὶ τὴν σοφίαν ἡὶ τὴν τελειοταίτην νῶσιν ὁδόν, ἐολῆτα" ὁμείως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συναλλαγμάτων. ἐπενοήθη 
ᾧὶ πῶς πάρηλῦν εἰς  ἀνθρωπως ἡ ἡ σοφία ἡ ἡ τῶν ̓ τιμῥόταταν ΧΕ ὅν ἃ ἀργύριον ὥσπερ ἐγγυώμενον ἕκαςον, ἢ διδόντες ἀκαλλέϊ- 

τησίς τε ᾧ θεωρία, ὅτι μξ' τὴν τῶν ἀναγκαίων ᾧ χρειωδῶν εὖρε- 10 τονῇ, ἢ ὑκέτι ἀναμένει τις ἄλλον, ἐπειδὴ ἱκάφος δέχῷ τὸ πμὲ 
σιν περιττότερον τι ἢ ἐλεύθερον ἤδη γοεὶν χρλαζόντων τῶν ἀνθρώ- σματα ἀντὶ ἐγγυητῶ ἀσφαλῶς" βυλεῦ γ5 καὶ αὐὸς δ᾽ εἰὴ 
πων. τὰς δὲ τῶν ἡδέων ποριςυκὰς τέχνας ἢ αὐτὰς τοῖς χρειώδε- ὠνέϊζς, εἶτα πάλιν ἐπενοήσαντο τὰ λυτρὰ δυνάμενα ἐπὶ τιλὶ 

σιν ἐγκατατάττει" ὡς γδ δεόμενοι ἡ χρείαν ἔχοντες ὑβονῶν τε ὺ σωζειν τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα. καὶ ἕςι τὰ τοιαῦτα ἐπὶ 
ἐναπαύσεως τὰ ποιητικὰ αὐτῶν ἐζήτυν. ἔς: δὲ ᾧ τῶν τούτων ἐγγυητῶ ἀναγκαίν. μὲ" τοίνυν ἃ εὑρεῖν τὰ ἀναγκαῖα ἡ τὲ ἐν 

τεχνῶν πρᾶξίς τις “ἃ τέλος" αἱ 5 ἀπὸ θεωρίας ἡδοναὶ αὶ τέλος 15 φώνν ἐμεμοντὰ ὴ εἰκθλίαι, ἤρξαντο ᾧὶ ἐπὶ τὰ μείζονα ἐκόαι 
τὴν ἡδονὴν ποιῶν, ἀλλ᾽ ἔχυσιν αὐτὴν παρεπομένην ("). ὅτι δ ἄτινα κρείττονα ὑπάρχει ἢ κατ ᾿ αἴϑησιν" ἐδεὶς ὃ βαυμεζῷ 
αὶ αἱ μαθητρὺ ἐπιςῆμαι ἐξ ἐμπειρίας ἤρξαντο, ἐνεδείξατο διὰ ἴχὼν αἴϑησιν" φύσεως δῶρόν ἐςι ἃ θεῦ. ὁ ἦν ὑπῶ τὲ 
τῶν ἱερέων τῶν ἐν Αἰγύπτῳ, οἱ τῷ κολάζειν διὰ τῶν τηρήσεων ὑπὲρ τὴν αἴδγησιν τῷ ὄντι λογικῆς γνχῆς ἐςὶν ἴδιον. ἢ πρῶτα ἃ 
τῶν κατ᾽ ἐρανὸν γιγνομένων ἐμπειρίαν πρῶτον ἔσχον, εἶτα τέχνην τὰ ἐπιπολαότερα ἐζήτησαν, οἷον, εἰ τύχοι, διὰ τί ἐκ αὔξε ἡ Μ΄ 

συνεςήσαντο. - ὅτως δὲ ἡ ἡ γεωμετρία κῷ' τὴν ἀρχὴν εὑρέθη ἀπὸ 29 λαττα τοσύτων ποταμῶν εἰς αὐτὴν ἐμβαλλόντων" καὶ ἡ εἰπε 
τῆς γὙεωδαισίας (ἢ). ὥσπερ δὲ ἡ εὕρεσις τῶν τοιύτων ὑπὸ τῶν τύτυ εἴρη ἐν τοῖς Μετεώροις (32), διὰ ὃ ἐξατμίζεν, τὸ ἢ 
«ϑλαζόντων, ὅτω ᾧ ἡ περὶ αὐτὰ ἐνέργεια «χολῆς δεῖ. ΑΙεχ. αὐτῆς ὁ ὁ ὕδωρ ὑπὸ τῷ ἡλίων ὶ καταφέρεςχ, καὶ ποιεῖν τὸς ποταμις 
Ἁρβιεοά. ἕπετα καὶ ὺ βαθύτερα ἐζήτησαν, διὰ τί ἡ σελήνη. τοιῶσδε αὐ, 

᾿ () “ὁ καὶ ἦν πρῶτον εὐεὺς δὲν ὁποιανῦν εὑρόντα τέχνην. ἃ διὰ τί ( ἐκλιμπάρνει ς συνοδεύωσα τῷ ἡλίῳ, ὺ περὶ τῶν ἄλλων: 
πρόκεϊἢ αὐτῷ ̓ γνεῶδο εἰπεῖν “ἐν Χρόνον καθ᾽ ὃν ἐφοίτησεν εἰς 25 νήσεων τὸ ὠρανῇ, ἡ ἦλθον μέχρι τὸ πρώτυ αἰτίυ, ὃ ὸ τότε πὰσ 
ἡμᾶς ἡ σοφία" ὑχ ὅτι, φησίν, ἐν χρόνῳ ἐφοίτησεν, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἤρξαντο γϑεβας ἐνεργέϊν. ὕτως ἦν "Ὁ μέρος ἦλθον εἰς ἕννειο τῇ, 

τὴν ἡμετέραν βέρεθεν: ἦν 2 πρώην. γίγνον᾽ 5 κατακλυ- σοφίας ἢ φ' γῦν ἐνήργυν ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς ἀντιλαμβισίμσι 
σμεὶ ὼ σεισμοί, αὶ ἀφανίζονῇ τὰ ὶ πράγματα καὶ αὶ πάλιν εὑρίσκον, τῶν νοητῶν ἢ φανοταίτων δυνάμεων. “ὃ ἅ ὄν πρῶτον ἐπς 
ὡς φησι ἡ αὐὺς ᾿Αριςοτέλης ἐν τοῖς Μίτεωροις 4 14) περὶ τῶ (ρ. 981 ὁ 138). καὶ κοινῶ δεῖ ἀκύειν “ὁ εἰκός" φησὶν ἦν ἱπὴ 
μεγάλυ σεισμᾶ τῶ γενομόν ἐν τῇ ̓ Αχαΐᾳ, ἡ ὅτι ἐπὶ τῦ Δευ- 30 πρῶτον μῆ' ἂν κατακλυσμὸν “ὃν εὑρηκότα τέχνην ὁποιανῦν τὲ 
καλίωνος φι ἐγένετο μέγας κατακλυσμός, ὺ πολλοὶ ἠφανί- τὰς κοινὰς αἰϑήσεις βϑαυμαάζεοχ, ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, αὶ ς μένον 

ὅγησαν τόποι, ἢ πᾶσαι αἱ πεδιάδες ἀπώλοντο, καὶ ὃ μόνοι ἠδυνήθη. ὰ χρήσιμον, ἀλλὰ ᾧ ὡς σοφὸν ἡ ἐἠρρίωλς τῶν ἄλλων τὰ 

σαν πρδυῦναι οἱ ἐν ταῖς ἐκρωμείαις τῶν ν ὄντες, ὡς δηλοῖ κατ᾽ αἴϑ)ησίν τι πραττόντων. ὃ δὲ "παρὰ τὰς κοινὰς αἰδήνες, 
ὶ ὁ ποιητὴς (1. 20 216) εἰρηκὼς κτίσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ ὄπω καὶ λέγει καδὼς εἴρη αὐτῷ ἐν τῇ περὶ Ψυχῆς πραγματείᾳ ύ ) 
Ἴλιος ἱρὴ ἐν πεδίῳ πεπόλιςο πόλις μερόπων ἀνθρώπων, ἐἰλλ᾽ ἴθ᾽ 35 ὅτι ἐκ ἔςιν ἑτέρα αἰδηηξις παρὰ τὰς πέντε αἰϑϑήσεις, ἀλλ ἐπὶ 
ὑπωρείας ἕναιον πολυπιδάκυ Ἴδης. εἶτα λοιπὸν μα" “ὃ παύσας, εὑρεῖν δύνα, ἐνεργεῖν ἐςὶ χρειττόνως ἢ ἥ κατ ᾿αἴϑησι, εἦν ἐζτ 

ὃν κατακλυσμὸν κατῆλθον οἱ περισωθέντες ἐν ταῖς πεδιάσι, ἡ τεῖν αἰτίαν δι’ ἥν ὑκ αὔξεῦ ἡ θάλαττα τοσύτων ποταμῶν ἠ 

ἦσαν πατέρες ΓᾺ τέκνων ὡς δεσπόἢ δύλοις κελεύοντες ὺ Μὰ αὐτὴν ἐμβαλλόντων. Αμείερ. 
λεύοντες, ᾧ ὑκ ἦν ἐν ἐκείνοις ἀδικία" διὸ ἢ “ὃ συμβυλευτικὸν (' ) σοφωτέρυς ὧν ὅν κρίνομεν τὸς τορίτυς ἐκείνων, τιτέρϑι 
εἶδος πρότερόν ἐςιν. ὕςερον δὲ ἐφρόντιζον τῶν ἀναγκαίων μόνων, 40 τὺς τὴν εὐκολίαν εὑρηκότας, διὰ “ὃ μὴ πρὸς χρῆσιν εἶναι τὰς ἣν 

ἘΞ τ - ςήμας αὐτῶν. 18. | 
(ἢ) ν. 981 24. “᾿σχολάζειν"" ἐκ τῆς σχολῆς δὲ τῶν εὑρόντων καὶ ες μα 

τῶν διαφορῶν τῶν τόπων τὸ τίμιον τῆς γνώσεως παριςᾷ" ὦ γὰρ δημώδης () ἐζήτησαν δ διὰ τί ποτὴ μ Ὑνονῦ ΜΕῪΣ ἦα μεῖς 

αὕτη, ὡς ὧν τις εἴπῃ, καὶ δυνατὴ εὑρίσκεσθαι καὶ τοῖς σνγχεομένοις ἐν τοῖς ποτὶ δὲ μικραί, ὃ διὰ τί ποτὰ Κ᾽ θέρος ποτὰ δὲ χειμών, γία᾽ 
τῷ βίν πράγμασιν" ὑδὲ γὰρ τοῖς τυχῶσι παριςᾷ ἀλλὰ τοῖς ἱερεῦσιν. ἄλλα τοιαῦτα. ᾧ μέλιξα τὰ τοιαῦτα κατωρθυΐθησαν ἐν τὸς τ 

Αμου. ὕτρθίη. 45 δοις ἐν οἷς ἐχόλαζον τύτοις οἱ ἄνθρωποι. λέγει δὲ τὴν Αἴγυπτσ' 

12. ποριςὴς «4. ἢ 13. ἐγκαταλάττει “4. ἢ ἡδυνῆς ΜΙ͂. Π 14. ἀναπλάσεως ΑΙ. ΠΠ 16. ὅτι --- 525 α 20. ἀρ. Αδεῖερ. ᾿ 417. ἐδείξατο ΑΚΔΡ' 
ΟἿ, οἱὰ “4. ᾿" 48. τῶν Αἰγυπτίων «4. ἢ οἰ} ἐν γὰρ ΑΔοῖερ, |] 21. γεωδησίας ΑΖ, γεωδεσίας Αφοΐορ. ἢ 32. περ ταῦτα Α5οϊερ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. δ28 

ἐκεῖσε 75 πρῶτον συνέξησαν αἱ ̓μαϑηματιὸ ἐπιςῆμαι, ἐπειδὴ οἱ οἱ Ὑκῦσις Ουγικὴ δ ἡ τὸ καθόλε᾽ περίλψις), αὶ δὲ τέρη τῆς ἐμὲ 
ἑρᾶς τὰ ἀναγκαῖκ εἶχον ἄλλοθεν αὐτοῖς παρεχόμενα, ᾧ ἐχό- πειρίας, ὅτι αὕτη ἤδη ἡ ὺ τῆς αἰτίας ἐςὶ γνῶσις. ἡ δ τῦ ἑμοίν 
λαζον μόνοις τοῖς μαθήμασι" δὶὸ καὶ Θ ἐν τοῖς βεγχυφοιᾶις Ὑρέμ- ϑεωρία κ᾿ τὴν τῆς αἰτίας γνῶσιν γίγνε χειροτέχνυ τε δὲ ὃ 
μασι ταῦτα εἶχον γεγραμμένα. ὅτι δὲ ἡ αἱ μαθηματυὴ ἐπιςῆ- ἀρχιτέκτων, ἀντὶ δὲ τῷ τεχνίτυ τῷ ποῶντος ὁ ἀρχιτέκτων. αἱ δὲ 
μαι ἐξ ἐμπειρίας ἤρξαντο... ἴδ. (εἴ, ΑΙεχ.) 5 θεωρητοὺ τῶν ποιητικῶν, ὅτι αὶ πρὸς χρῆσιν ἀλλὰ πρὸς διαγωγὴν 

9.1} “εἰρη ὶ ἦν ἐν τοῖς ᾿Ηθικοῖς τίς διαφορὰ τέχνης ᾧ ἐπιςήμης." αὖ ἢ αὐτῆς χάριν τῆς γνώσεως. ἵν. 
35: τῷ τῆς τέχνης ὀνόματι χρησάμενος ᾧ χῷ' τῆς ἐπιςήμης, περὶ τῆς “ἐπεὶ δὲ ταύτην τὴν ἐπιςξήμην ζητῶμεν." τυτέξιν ἐπειδὴ ἡ 9826 

διαφορᾶς αὐτῶν ἀνέπεμψεν ἡμᾶς εἰς τὰ θικα" ἐν 3 τῷ Ζ προκειμένη ἡμῖν πραγματεία ζήτησίς ἐςι ταύτης τῆς ἐπιςήμης, δ᾽ 

(ς. 8) τῶν Νικομαχείων ἡ τύτων διαίρεσις αὐτῷ παραδέδοῦ),͵ ἐν δεῖ ἰδεὶν περὶ ποῖά ἐς ιν ἐπιξήμη ἡ ζητυμῴη. ὅτι αὶ ἢ περί τινας 
εἷς λέγει πέντε εἶναι οἷς ἀληθεύει καὶ ψυχὴ τὴν ἐν λόγῳ ᾧ συνέσει 10 ἀρχαῖς ἐςι ᾧ αἰτίας ἐπιςήμη, δῆλον ἐξ ὧν προείρηκε" πάντες δ 
ἀλήθειαν, ἐπεὶ ᾧ τῷ αἰολάνες, ἀληθεύειν λέγε, τέχνην φρόνη- τὴν σοφίαν τῶν ἀρχῶν ᾧ τῶν αἰτίων φασὶν εἶναι γνῶσιν, ᾧ σο- 
σιν ἐπίχήμην σοφίαν νῶν. ἢ τέχνην μέν φησιν εἶναι ἴξιν μετ᾽ φὸς ὁ τύτων ἐπιςήμων. ἐπεὶ ὗν ἡ σοφία τῶν ἀρχῶν ἡ αἰτίων 
ἐληθῶς λόγυ ποιητικήν, ἐπιξήμην δὲ ἵξν ἀποδεικτικήν, ἐποδει- γνῶσίς ἐςι χϑ' τὴν κοινὴν περὶ αὐτῆς τημξν τὰὼ δ᾽ αἴτια πολλα- 

κτικὴν δὲ τὴν ἐχ προτέρων καὶ ὺ ἀμέσων ἢ γνωριμοτέρων τῷ σύμ- χῶς, εἰκότως πρὸτὸν ζητεῖ ποίων αἰτίων καὶ τίνων ἀρχῦν γνῶσίς 
περάσματος συλλογιςικήν, ἢ ὑπόληψιν περὶ τῶν καθόλι ὦ ἐξ 45 ἐξ ἡ ἡ σοφία περὶ ἧς πρόκειἢ λέγειν ἡ ἡμῦν. φθάνει ὧν εἰρηκέναι 

ἀναίγκης ὅταν, ἢ γνῶσιν τῆς αἰτίας δι᾽ ἣν “ὃ πρᾶγμα ἕἔςιν, ὅτι ὅτι τὴν ὀνομαζομένην σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα αἴτια ὺ τὰς ἀρχὰς 
ἐκείνυ ἔςι, ἢ ὅτι ἐκ ἐνδέχεῷ « ὐὲ ἄλλως ἔχειν" φρένησιν δὲ ἕξιν ὑπολαμβάνυσι πάντες" ἐπεὶ δὲ τίνες αἱ πρῶ ἀρχαὶ κα ἡ τὰ πρῶτα 
μετ᾽ ἀληθῶς λόγω πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ ἢ ἢ κακα, αἴτια εὔδηλον, λαβων “ὃ περὶ ἀρχὰς ᾧ; αἰτίας τὴν σοφίαν εἶναι 
περὶ ὧν ἐςὶ ὁ ὃ βυλεύεῶζ, ἢ ἀρετὴν τῷ δοξαςιιῶ μέρυς τῆς ὡς ὁμολογύμενον, “ὃ περὶ ποίας ζητήσει, ἡ ὅτι περὶ τὰς πρώτας 
ψυχῆς" νῦν δὲ δύναμιν ψυχῆς ἢ τὰς τῶν ἀποδευιτικῶν ἀρχοὶς 20 δείξει. ἢ ὑδὲ ἐκεῖ ἔλαβεν αὐ ὡς ἤδη ὁμολογώμενον, ἀλλ᾽ ὡς 
τὰς ἀναποδείκτυς γνωρίζομεν" σοφίαν δὲ νῶν ᾧ ἐπιςήμην τῶν ὀφεῖλεν δειχθῆναι" διὸ ἀναγκαίως καὶ αὶ τῆς τῶν αἰτίων διαιρέσεως 
τιμιωτάτων τῇ φύσει. ἀνακέμψες δὲ εἰς ἐκεῖνα περὶ τῆς διαφο- μνημονεύει, ὅτι τετραχῶς τὰ αἴτια λέγε. ᾧ τὴν ἱφορίαν μὲ 

ρᾶς ἡμᾶς τῆς τέρης ἢ ἡ τῆς ἐπιςήμης (ἡ [ αὐτῶν ἐν ποιήσει πρὸ αὐτῶ τι περὶ αἰτιῶν εἰρηκότων παρατίθε εὐλόγως, ὡς εἰ κὶ 
τε ὃ πράξει, ἡ δ᾽ ἐπιξήμη ἐν γνώσει, ὅ δ χέριν τύτων μνημο- ὀρθῶς τῇ τι τῶν εἰρημένων ὑπ᾽ ἐχείνων, , ἀκολυθοίημεν αὐτῷ, 
νεύει, τύτυ ἔχε" τὸ ὃ λαβῶν τε ἡ δεῖξαι ὅτι τὴν κυριώτατε 2 εἰ δὶ μή, πλέον τι ζητοίημεν αὐτοί. χρὴ ὧν ἐκ τῆσδε τῆς πραν- 
τε ἢ μάλιςα ἐπισήμην, ἦν ὺ ἁπλῶς σοφίαν καλῦμεν, περὶ τὰ ἡματείας ἀπαιτεῖν τὴν γνῶσιν τῶν πρώτων ἀρχῶν ἢ αἰτίων" 
πρῶτα αἴτια ἢ τὰς πρώτας ἀρχιὲὶς πάντες ὑπολαμβάνυσιν εἶναι. αὖῇ δ᾽ ἂν εἶν τὸ ὄντος οἷον ἀρχαί, δι᾽ ἃς τῶν ὄντων ἕκαςόν ἐςιν 
τύτυ χάριν τῆς ἐμπειρίας τὴν τάχνν ἔδειξε τὴ τῆς αἰτίας Ὑνόσει ὧν ὃ ἐἶναι κατηγορῶμεν" τοιιῦἢ δὲ αἱ πρῶ ἢ κυριώταξ ὀσίαι" 
διαφέρυσαν, αὶ ὅτι τιμιώτεραι αἱ περὶ τὴν τῆς αἰτίας τῶν ὑπ᾿ αὖῇ Καὶ Κὲ τῶν ὑσιῶν ἀρχαί, αἱ δὲ ὠσίαι τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὡς 
αὐτῶν μεταχειριζομένων γνῶσιν καταγιγνόμεναι. ΑΙεχ. Αρὰτ. 30 δείξει. τήν τε ἦν τύτων γνῶσιν ἀπαιτεῖν χρὴ ἐκ τῆσδε τῆς πρα- 

95:2: “ὧν ὅν ἕνεκα ποοίμεθα “ὃν λόγον." αὐὸς διὰ τύτων σαφῶς γματείας, ᾧ ἔτι ὅσα εἰς τὴν τύτων γνῶσιν συντελεῖ, εἰς ἃ ἢ ὃ 
ΣΤ τύν τὲ πρόθεσιν τῶν λεγομένων ἢ ὧν χάριν εἴρη τὰ εἰρημέα πλεῖξος αὐτῷ λόγος ἀναλίσκε" ὐ 75 οἷδν τε ἦν ἐκείνων γνῶσιν 

λέγει" ὑπὶρ δ τῶ δεῖξαι ὅτι πᾶσι δοκεῖ τὰς θεωρητοιὰὼς τέχνας ἄλλως λαβεῖν, μὴ προκαταςήσαντα ᾧ προεκκαθάραντα τὰ ἐμ- 
τῶν πρακτικῶν τιμιωτέρας εἶναι, ἢ τὴν σοφίαν τῶν πρώτων ποδών. δ. 
ἀρχῶν εἶναι γνωςικήν" ὃ ἐδείξαμεν δείξαντες αὐτὸς ἀεὶ μᾶλλον 35 εἰ δὴ λάβοι τις τὰς ὑπολήψεις ἃς ἔχομεν -- τῷ σοφῦ" 
ἃ τῆς σοφίας κατηγορῦντας ὄνομα κτ' τῶν εἰδότων μᾶλλον. σο- ἐν πᾶσιν ἔθος ἀεὶ ᾿Αριςοτέλει ταῖς κοιναῖς ἢὶ φυσικαῖς τῶν ἀνθρώ- 
φωτέρα γδ τῆς Κ' αἰϑήσεως ἡ ἐμπειρία διὰ “ὃ ἤδη λογυκή τις εἶναι πὼν προλήψεσιν ἀρχαῖς εἰς τὰ δεικνύμενα πρὸς αὐτῷ χρῆνχ, 

6. ἱπιςήμης. ἐντεῦθεν βύλεται ἡμῖν εἰπεῖν ἐκ τίνων καὶ γνῶσις τῆς ψυχῆς κατορθῦται καὶ ἀναζωπυρῦται. καί φησιν ὅτι πέντε ταῦτα τὸν ἀριθμὸν ὑπάρ- 

χυσι, τέχνη φρόνησις ἐπιςήμη σοφία τῆς. τῷ τῆς τέχνης ἦν ὀνόματι χρησάμενος. Αδοἴερ. ἢ 10. εἶναι λέγει οἷς ΑδοἸερ. ἢ 11. τῷ] τὸ ἈΙ͂, Αδεῖερ. 
12. πέντε ὅν εἰσίν, ὡς εἰρήκαμεν, τέχνη φρόνησις ἐπιςήμη σοφία τῆς. Αϑεΐορ. [{ νη] ἦν “4. 1) 13. ποιητικήν φρόνησιν δὲ ἕξιν μετὰ ἀληθῶς λόγν 
πρακτικήν. καὶ διαφέρει ἡ ποίησις τῆς πράξενς" ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ποιήσεως σώζεται τὸ ἀποτέλεσμα, ἐπὶ δὲ τῆς πρώξεως ὁ σώζεται. Αφοΐερ. ἢ 
4.5. συλλογιςοιήν, ὅταν καὶ τὸ συμπέρασμα ἧ ἀναγκαῖον καὶ αἱ προτάσεις" ἢ ὑπολ. Αδεΐερ. ΠΠ 17. ἄλλυ “4. }} δὲ οτι «4. Π 18. τὰ ἄνω ἀγ. 4, τὰ 
ἀνθρώπινα ἢ ἀγ. Αφοΐερ. [ 20. νῦν -- 21. γνυρίζομεν οπι Αφοΐερ. ἢ 25. δείξειν ὅτι τὸ Δ. ἢ 28. τὴ. τε 4. Ι 30. γνῶσιν καὶ τὸ γιγνόμενρν «4. ἢ 
86. κατηγορῦντες “4. [ σοφώτερον ἩΗ͂. ἢ 9. --- ὁ 6. ἀρ. Ανφεΐερ. . 

2. ἰςὶ “νωφοιή Ἀ7, αἰτίας ἱπγνως τή Αδοΐορ. ἢ 6. αὐτῆς} αὐτῷ 44. ἢ 8. ταύτης εἰ 9. τινας οἱ 11. τὴν σοφίαν πῃ ἰασυπα οἱ «4. ἢ 411. καὶ ὁ 

σοφῶς ὁ ἈΙ͂. ταρὶεπίία επὲπι σοη εδδίοπο οπεπίμπι εοἰ σορπίείο ργϊποὶρίογεπε δὲ σαιιδάγμπι, δὲ εαρίεης, φεὶ ἄαγμπε γόσγιπε δοῖ65-- 
εἰα ρῬγαεάϊίμς δεῖ. ϑεραῖν. 13. αὐτῷ .4. 1 15. πεῤὶ - 16. σοφίαν οτι ΑἹ. ἢ 16. καὶ --- 18, αἴτια ὁπ «4. ] 18. εὔδηλον. ϑεραϊνοὰα εἰἴδτα 
σγαρίοιμηα δεῖ. ἐχϑρδοϊδυεσὶδ ἰαπιθη ὑ δῆλον. ἢ 20. ὑδὲ] ὑδεὲὶς 27. ἢ 23. πρὸ] περὶ 227. ΠΤ εὐλόγως εἰ σοάίοο5. τεδογίρεὶ εὐλ. ὡς εἰ δα θΡον. 
4υΐ μὲ σἰφιίαί, ἢ 34. ὑπ᾽) ὑπὲρ “4. ἢ 86. -- τρ' 526 α 27. ἀρ. Αδοϊερ. ΠῚ 36. πᾶσιν ἦν ὅθ. Αδεϊερ. ἢ 37. αὐτὺς 4. 



9525 

12. ἐΔἐ ὡς ἑνὸς ἀκύειν δεῖ, ἀλλὰ δύο" διαφέρει δ ταῦτά ἣν ἀλλή- τῶν μάλιςα πρώτων γνῶσις" ᾧ Ὑὶ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν ἀκρι- 

826 ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΊΚΑ, 

βεβαῶντι ὃ εἶναι τὴν γνῶσιν ὺ τὴν τῆς ἐπιςήμης ἔρεξυν »ῷ φύσιν αἰτίας εἰδότι, ΓΕ διὰ τύτων ὃ φθήσας μὰν ἃ ὅτι. τὴν ὀνο- 

τοῖς ἀνθριύποις ὺ διὰ τῷ ταύτας τὰς ἀρχὰς φύσει ἡμῖν δεδόως" μαζομένην σοφίαν περὶ τὼ πρῶτα αἴτια ὺ τὰς ἀρχὰς ὑπολαμ- 
αὖθ γάρ εἰσιν αἱ κοιναὶ ἕννοιαι, ὅτως ὺ ἐν τῇ Φυσικῇ ̓Αχροαΐσει βώνσι πάντες ("})" καθόλω τε Ρ μάλιςα καὶ ὺ κοινῶς περὶ πάντων 
πεποίηκε περὶ τόπυ ζητῶν, ὁ ὁμοίως δὲ ἡὶ περὶ χρόνυ, ᾿χεδὸν δὲ ᾧ ὅτος ἐπίςαῦ ὁ τὰς πρώτας ἀρχὰς εἰδώς" ὡς δὲ τάς τινων ἐμ 
περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων προβλημάτων τῇ ὁδῷ ταύτῃ κέχρηϊ. 5 χὰς εἰδιὸς καθολικήν τινα γνῶσιν ἐκείνων ἔχει, ὅτως ἡ ὁ τὰς πα»- 

τῦτο ὄν ὼ νῦν ποιεῖ" φων ὃ περὶ ποίας ἀρχάς ἐςιν ἡ ϑυϑία, δὶ ὼ τῶν εἰδὼς ὠρχοὶς καθολικὴν ἄν τινα γνῶσιν ἁπάντων ἔχοι. ΑἸεχ. 

τί ἔργον τῷ σοφῦ, ὼὸ τίς ὅλως ὃ σοφός, τὰς κοινὰς ὼ φυσικὼς Ἀρβιεοά. 

᾿ ἀννοίας ἃς ἔχομεν περὶ τῶν σοφῶν ἐκτίθεῦ ἵνα ταύταις τὰ (7) ἀρχικωτέραν λέγει ὄοψ εν ἀντὶ τὸ ἀρχοιωτάτην, σῦν 
ἀκόλυθα ζηπτύντες συμφώνως λαμβάνωμεν τε ὺ πῆ τ ἔςι πάντων τῶν ἐπιξημῶν Ὑνώσκυσαν τὰς ἀρχαῖς, τῶν χ᾽ μέρος δη- ἢ 
δὲ ἃ ἡ κονὴ πρόληψις τῷ σοφῷ ἢ Ἧ σοφίᾳ ὑπάρχειν τίθησιν, 10 λαδή. ᾧ αὐτῶν δὴ τῶν κ᾿ μέρος ἐπιτημῶν ἄλλη ἄλλης ἀρχι- 
ᾧς φησι, τό τε πάντα ἐπίς αν, Ἀθη αὶ καθόλν, ἢ περὶ πάντων κωτέρα ὩΝἤ εοἀ. 1,δὰτ. 
δύναρκ, διαλαμβάνειν περιληπτικῶς ὶὶ μὴ ὡς ὁ καθ᾽ ἑκάςην ἐπι- () ὺ σοφὺς ὦ ὄν δηλονότι φησὶ τὸς τὴν τοιαύτην ἐπις ἤμεηγϑδις 
φήμην ἢ τέον συφός" τὸς ὃ ὕτως εἰδύτας ἐ αὶ σοφὺς ἔτι ἀλλὰ ἔχοντας, ᾧ τὴν ἀρχικωτέραν τῆς ὑπηρετύσης μᾶλλον ὙὌλεε' ἐῖ- 
τεχνίτας ᾧ ἐπιςήμονας ἐκείνυ περὶ ὃ λέγυσιν ὅτως ὑπολαμβάνυ- Ὁ δεῖ ἐπιταττεωχ, ὃν σοφὸν ἀλλ᾽ ἩΒΚῊΣ ὡς ἔχοντα τὰς ἀρ- 
σιν. ἔτι δὲ ὑδὲ οἷον τε πάντα τινὰ ὶ ἐπίςανχ, ὁ ἄλλως ἢ ᾿ ὡς εἰρηῶ. 15 χάς. ἌΝΕΙΕΡ, 

διὸ προσέθηκε “ὃ “ὡς ἐνδέχεὮ" (ν. 9). ἀλλὰ ᾧ ὃν τὰ περιττὰ ἢ () τὼ νῦν δὲ φεῦ πάρεςιν ἔμπαλιν βλέπω 8381: 

χαλεπὰ ἢ μὴ ἣν γνωσῆναι εἰδότα, τῦτον σοφόν φασιν" τὺς ἀνδραπόδων δίκην γδ ἠθλιωμένων- ᾿ 
ὃ τὰ κοινὰ καὶ ῥᾷδια εἰδότας ὅ φασι σοφύς. διὸ ὑδὲ τὴν αἴδ)ησιν σοφοὶ καθυπείκυσι πλυσίων βίᾳ, 
σοφίαν λέγωσιν, ὅτε σοφὸς τὸς αἰο)ανομώυς καθὸ αἰα)ανον " ἢ ταῦτα πυκλήσαντος ἡ ἡμῖν τῷ χρόνα. ςοὰ. Ἀερ. 

καινὴ γδ ᾧ ῥᾳδία ἡ αἰϑϑητικὴ γνῶσις. ἔτσι τε ὃν ἀκριβὴ ᾧ περιτ- ἢ “τύτων δὲ “ὃ Κὶ ἐπίξαοκ τῷ μάλιςα Ἐσπ τὴν Ψ πάντων552. 
ἣν περὶ ἕκαςον τῶν νου μένων ᾧὶ ἀναμάρτητον σοφὸν λόγυσιν. ἐπιςήμην" ("}" ἐλλείπει τῷ ἐπίςαθς, ἃ τὰ πάντα" ἃ δ πάντα ἦ- 
ἐλλὰ ὁ ὃν διδασκαλοειύτερον τῶν αἰτίων, τυτέςι “ὃν τὴν διδα- ᾿ἐπίςαςκ τῷ μάμςα ἔχοντι τὴν καθόλυν ἐπιςήμην ὑπάρχει" τῶτι 
σκαλίαν διὰ τῆς τῶν αἰτίων παραδέσεως ποιίμενον, μᾶλλον σοφὸν ὃ ̓ ν ὰ ἐδ μαην (» μάμφα δὲ καθόλν ἐ ἐσὺ ἐπιςήμη κα ἡ περὶ 
ληε τῶν μὴ ὕτως διδασκόντων. ἢ τῶν ἘΠΤΗμον δὲ σοφίαν τῶν ὄντων ἣ ὄντα (")" κοινὸν γδ “ὁ ὃν πᾶσι τοῖς ὅσιν ὑπάρξει (7. 
ταύτην Χέγυσι τὴν αὐτῆς τῆς γνώσεως τῆς »τ᾿ τὴν ἐπιςήμην 25 ἀλλὰ ὺ χαλεπώτατα μάλα τὰ καθόλι τῶν τῷ ἀνθρώπῳ γνω- 

ἕνεκα μετῶσαν αὐτὰ ἢ αἱρυμένην, ἀλλὰ μὲὴ διά τινα ἀποβαί- ςῶν, τῷ πάμπολυν τῶν αἰϑήσεων ἀφεςάναι" ὃ ἦν δεύτερον τῶν 

νοντα, ὃ σοφις αὖ δηλονότι τὸς τὴν τοιαύτην ἐπιςήμην ἔχοντας" τεθέντων δοξαζεοχ, περὶ τῷ σοφῦ" τὰ ἢ) τῶν ὄντων ἁπλιίςζατά τε 
τὺς δ διὰ τὴν γνῶσιν αὐτὴν αἱρετὰ εἰδότας, ἐκ ἄλλων τινῶν ᾧ πρῶτα πορρωτείτωι τῶν αἰϑήσεων. “ὃ δὲ “τοῖς ἀνθρυΐπεις" προ- 
ἀποβαινόντων χάρν. ἵν 15. σέθηκε πρὸς ἀντιδιαςολὴν τῆς φύσεως. τῇ ἢ φύσει γδ ἐκεῖνα τῶν 

ὰ δὲ “ἔτι ὃν ἀκριβέξερον ᾧ διδασκαλικώτερον τῶν αἰτίων" 30 αἰϑ)ητῶν Ὑναριυμματερ: ἀλλὰ ἢ ἀκριβές ιΐτη τῶν ἰάρλ, μῶν ἡ 

λων. ἢ ὅτως γίνε τὰ τιθέμενα ξξ (΄"). ἔτι τὸς τὰ ἀρχυιώ- Ἄρι αἱ ἐκ τῶν πρώτων Ετῷ εἴγε αἱ ἐξ ἐλαττόνων ἀκριβέςε- 
τέρα ἢ ἐπιςατικωώτερα εἰδότας τὼν τὰ ὑποτεταγμένα εἰδότων « ἐξ ἐλαττόνων δὲ αἱ ἐγγυτέρω τῶν ἀρχῶν, ὡς ἐν τὰς σέ. 
μᾶλλον λέγυσι σοφύς, αὶ σοφίαν τῶν ἐπιςημῶν τὴν ἀρχριωτέραν ἊΝ ̓Αναλυτικοῖς 4 κὸ εἴρηθ" διὰ τῦτο δ ᾧ πε τε ὐρόνε: ὶ 

τε ὃ ἐξα σετοννοσέραν τῆς ὑπηρετώσηρ. ταῦτα δὰ λαβὼν ὡς 35 μάλιςα ὠποδείξεις εἶπεν εἶναι τὰς ἐξ ὠμέσων τε ἢ ΤῊΣ τῶν 
γ᾽ τὼς κοινὰς ὑπολήψεις δοξαζόμενα πεὶ τὸς σοφώς, μ' Φ' ταῦτα προτάσεων, δευτέρας δὲ τὰς διὰ τύτων δειινυμένας. εἰ δ᾽ αἱ 

"πειρᾷ ἕκαςον αὐτῶν προσάγειν τῷ τὰς πρώτας ἢ ̓  καθόλυ γυτέρω τῶν ἀρχῶν διὰ τὴν τῶν ἀρχῶν γνῶσιν ἀκριβέςεραι, βϑμὲ 

1. βεβ. καὶ διὰ τόώτν τὸ Αδοῖορ. [] 2. τῦ τὰς τῆς γνύσεως ἀρχὼς Αδοϊερ. || 4. περὶ τῷ τόπυν Αβοΐερ. [[ 5. περ] ἐπὶ Αδοῖορ. ἢ ἁπάντων 
ὑπὸ πάντων Δ. ἢ] 1. τίς ὁ ὅλως σοφός Αδοϊορ., τίς ὅλος 1. 1] 9. συμφώνως ζητῶντες Αδοΐερ. || τιθῶμεν.. “εἰ δὴ λάβοι... έν. μᾶλλον" (ν. Ἢ τρό- 
ληψις τῷ σοφῷ καὶ τῇ σοφίᾳ ὑπάρχνσα αὕτη τίθησι, ὥς φησι Α50]6ρ. ἢ 14. κοινῶς Αδοερ., ὁπ ἴῃ ᾿ϑΐω ΔΜ. 42. ἃ τέχην σοφός] ἱἐπιςήμων᾽ 
Αδοΐθρ. ἢ 13. ὑς ἔτι, ἀ ἴπ δοιὰ οπι “ῖ. [Π ἔτι] εἶνκι ΑδοἸορ. [ 14. καὶ ἐπις. οἵγ Α5ο]ερ. ἥ λέγνσι, καλῶς δὲ προσίθηκε τὸ “σχεδόν"" τε- 
λείως γὰρ γνῶσιν ἀδὰς ἔχει, εἰ μὴ μένος ὁ θεές. ἀλλὰ καὶ τὸν Αδοἷερ. ᾿ 17. τῦτον] καὶ τῦτον Αδοἶερ. ἢ 19. ἐδὲ Αδοερ. ἰ[ 20. ἀκριβέφερον περ 
(αι καὶ περιττὸν) Αβοῖορ. ἢ 21. σφὺς ΜΙ, σοφὸν εἶναι Αδοῖερ. [1 22. καὶ τῶν διδασκ. ΜΙ͂. 1Ὼὶ 24. “καὶ τῶν ἐπιςημῶν δέ" εἰρηκὼς τὰ κατὰ τὴν 

ἡ κοινὴν ἔννοιαν ὑπάρχοντα τῇ σοφίᾳ, φησὶν ὕτως καὶ τῶν ἐπις. Αδοΐερ. " 26. ἰνεκεν 8. 1] καὶ οπὰ .Α. 1} τινος Η͂. 1] 21. αὖ οτὰ ΔΗ͂, ὃν Αφοϊερ. ἵ 
314. ὡς ὁπ “4. 

2. ἀπολαμβώνισι ΔΖ. 1 ἀ. τινῶν οτὰ ΜΙ͂. ΠΠ] 23. ἐςὶν οπι 4. ἢ 28 -80. ἂρ. ΑΞοἶορ. ᾿ 28. προςέθεικε Αμῖθρ. ΙΙ 30. Ὑνωριμ. πάλι δὲ αἱ πρῶ- 
ται τῶν ἐπιςημῶν ἀκριβέφεραί εἰσι τῶν ὑπ᾽ αὐτὰς τῶν ὑπ᾿ ἀλλήλων, ὡς φησιν ἐν τῇ ̓ Αποδεικτικῇ (4 27), ἐπειδὴ τὰς ἀρχὸς αὐτῶν ἀποδιικγύνσι. διὸ 
ἀκριβεςέρα ἐξὶν ἀριθμητικὴ γεωμετρίας κτλ. Α56ἰερ. ἢ 82. αἱ ἀμίε ἐξ οπι «4. 1) 84. κυριώτατα Η͂. ||] 36. δευτέρως ΜΙ. 

, 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

εἷς ἀκριβέςαὮ ἂν εἶεν αἱ τῶν ἐρχῶν αὐτῶν ἐπιςῆμαι, δι᾽ ἐς αἱ 
ιἐγγὺς αὐτῶν ἀκριβέξεραι τῶν ἄλλων. ὅτι δὲ αἱ ἐξ ἐλαττόνων 
ᾧ ἐγγυτέρω τῶν ἀῤχῶν τῶν διὰ πλειόνων ᾧ πορρωτέρω ἀκριβέ- 

οἰςέραι, δέδεικ μέν, ὡς ἔφην, ὸ ἐν τοῖς “Ὑςέροις ᾿Αναλυτικοῖς αἱ 
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πρὸ ἁπάντων μέν ἐςιν, καὶ μὴν ὅτως καθόλυ ὡς τὰ γένη. ἀλλ᾽ 

ὠδὲ ὃ ὡς γένος λεγόμενον καθόλν ἐκεῖ πρὸς τὴν αἴδδησιν πρῶτον 
ἐἶπεν, «ἀλλὰ “ὃ κοινότερον ἢ πλείοσι συμβεβηκός, ὡς ἐδήλωσε 
διὰ τῶν περαδεεγμάτων (“) Αἴεχ. Αρδγοά, 

Ὁ) δι᾽ ἐλαττόνων προτάσεων ᾧ ὠμέσων ἀκριβέςεραῦ, ὺ νῦν δὲ 5 .(2) “ ἐκριβέζαταί τε τῶν ἐπις.ἢ,. οἷον ἀκριβεςέρα Ὑδωμε- 
ἐνεδείξατο: παραθέμενος τὴ ἐριθμητοιὴν κα ἢ τὴν γεωμετρίαν, ἧς τρία ὀπτικῆς, Ὑεωμετρίας δὲ ἐμθμητική. αἱ πρῶϑ δ οἰκείαις 
διαφορά, ὅ ὅτι ̓  Ὑδωμετρία ἃ Γ᾿ ὁ περὶ. τὰ θέσιν ἔχοντα " “ἃ ηδ ἀγὼν ἀρχαῖς χρῶνἢ μόνον, αἱ ἊΝ ὑπ᾽ αὐτὰς ἡ ταῖς αὐτῶν ἡ ταῖς πρὸ 

ὶ ἡ γραμμὴ ὁ τὰ ἄλλα περὶ ἃ : γεωμέτρης, θέσιν ἔχει, ἡ δὲ αὐτῶν, οἷον ἀριθμητικὴ Γ ἀριθμοῖς μόνον, γεωμετρία δὲ ᾧ ὠριθ- 
μονὰς ἡ ὁ ἀριθμὸς ἄθετα" διὸ οἱ Κ' γεωμέτραι προχρῶνο δεξε- μεῖς ὴ μαγῶᾶμε. ὶ ἡ Κ΄ ἐριθμητικὴ ἀϑέταις χρῆρ τοῖς ἀριθμοῖς 
σιν ἐριθμητιναῖς ὡς προσδεόμενοι αὐτῶν εἰς τὴν τῶν οἰκείων σύ- τα ἡ τῇ μονάδι, ἡ δὲ γεωμετρία τῷ σημείῳ ἡ τῇ γραμμῇ θέσιν 
ςασιν, οἱ δὲ ἀριθμητικοὶ γεωμετρικαῖς ὑκέτι.ς ΑἸεχ. Δρβεοά. ἔχνσνν. «οἀ. 1,8αν. . ᾿ 

᾿ς (5) ἣν τισι τῶν ἀντιγράφων λείπει “ὃ πάντα, ὡς ἀπὸ κοινῶ αἱ δ) ἐξ ἐλαττόνων ἐκριβέφεραι"" ᾧ 5 ἐλάττονα τὰ συμ-982ε 
λαμβανόμενον. εοἀ. Ἀερ. βεβιριότα, δυσγνωςότερον τῦτο ᾧ λῶν: ἀκριβείας δῆϑ' ἡ 

ἴφ “τύτων δὲ ὁ μ΄ ἅπαντα ἐπίςαςχ," ἐλλείπει τῇ λέ-. μηδὲν ἐξι συμβεβηκός, ἡ ἡ τύτυ ἡνῶσις χαλεπωτάτη, διὸ καὶ ὺ πλιίο. 
ἕξει ὃ "πάντα ἐπίφαοχ, Ψ ἠδ ὅλον ὕτως" τύτων δὲ τῶν εἰρη- 15 νος ἀκριβείας δεῖ, ἅτε ὁκ ἀπὸ συμβεβηκότων εἰς τὴν γνῶσιν 
μένων ὑπάρχει ἃ πάντα ἐπίςαθς τῷ μάλιςα ἔχοντι τὺ καθόλν τῆς ὑσίας αὐτῶν βοηβυμένη, ἀλλ᾽ ἀπὲ μόνης τῆς θείας γιγνο- 
ἐπιςήμην. ὅτος δ οἶδε πῶς ἔχει πάντα τὼ ὑποκείμενα, ἢ ὑπὸ πῶς μέν. βελτίων τε ἡ τύτων ἐπιςήμη τῷ μᾶλλον γιγνώσκειν ποιεῖν. 
ἔχει φύσι ἔκαςα, εἷον ἄνθρωπος κτ' τὴν αὐτῷ τελειότητα, καὶ ὁ ἵπ- ἔτι ἡ ἀπόδειξις ἡ ἡ κυρίως ἐκ προτέρων" αὶ 5) τὰ ἄλλα τότε ἀπο- 
'πος ἢ ὺ ἰχθὺς κα αὶ τἄλλα φυσοιά͵ τά τε ἁπλᾶ καὶ ἜΤ ὲ σύνθετα, ἢ ἐπλως δείκνυἢ) ὅταν διὰ τορίτων δειχθὴ ὦ διά των πρώτων τὸ περὶ 
πείντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, εἰδὼς τὴν πρωτιῳ αὐτῶν αἰτίαν ἢ τὴν 29 αὐτῶν πίςιν εἴληφεν" ἡ δ ἐκ πριύτων ἐξ ἐλαττένων, ἡ δὲ ἐξ 
ἀρχὴν τὴν πρωτην, εἴτε καϑ' αὐτὰ ὄντα εἴτε κτ' συμβεβιριότα. ἐλαττόνων ἐἰκριβεξέρα ὥςε ἢ ἡ ἐκ πρώτων εἴγε τὰ διὰ τύτων 
εοοά. 1,30». δειχβέντα αἴτια ἡ τοῖς φέροις τῇ ἀποδείκνυδχ, ἐπιζητήσειε δ᾽ 

ἴω “τύτων ἦν ὶ ἢὶ πάντα... ὑπάρχει" καάθολυ τε δ ἀν τις πῶς ἡ τῶν πρώτων ἀρχῶν τε ἡ αἰτίων γνῶσις χαλεπω-, 
μλιζα κα ᾧ κοινῶς περὶ πάντων ἐκίφαῦ ὁ ὁ τὰς πρώτας ἀρχὰς εἰδώς, τάτη, εἰ βῆλτιον ἔχομεν περὶ αὐτὲς τῆς δι᾽ ἀποδείξεως νωίάδεως. ἢ 

ὥς φησι, γνῶσις τῶν ὄντων ἧ ὄντα εἰσίν. αὶ δ ὁ ταῖς τινος ἀρχὰς 25 ἢ ὅτως ἔχομεν περὶ τὰς ὡς ἀξιώματα ἀρχάς, δι’ ὧν τὰ ἄλλα 
εἰδὼς καθολικήν τινα γνῶσιν πάντων ἔχει. διό φησιν, ὅτος γὃ εἶδε δείκνυ), ἥτοι τὰς ἀποδενιτιὸς ἀρχαῖς, ὁ τὰς τῷ ὄντος: πῶς ἦν 

πάντα τὰ ὑποκείμενα. “αεδὸν. . . ἀνθρώπι" τυτέςι τὰ φανέτατα αὖῷ ἐπίξανϑ; ἢ ἡ αὖῇ δι᾽ ἀποδείξεων; ἀρχαὶ δ ᾧ τῆς τύτων 
εἴδη, ἃ ἐςι τὰ καϑόλυ, ἐπειδὴ κατ᾽ αἴολγησιν ζῶσι, πόρρω δὲ τοῦτα δείξεως τὰ ἀξιώματα. ἀλλ᾽ ἐπὲὶ πᾶσα ἀπόδειξις ἐκ πρώτων, εἴ 
τῶν αἰϑήσεων. Αδεΐορ. (νἰά. ΑἸ6χ.) ἂν τινα ἢ τύτων πρῶτα. ἣ ὑδὲν κωλύει ὡς ἀποδεικτικῶν αὐτῶν 

(7) φανερὸν ὧν ὅτι σοφωτερός ἐςιν ὁ ἔχων τὴν κυρίως ἐπι- 30 πρῶτά τινα λέγειν εἶναι; ἀλλ᾽ εἰ ἀπόδειξις ἐκ πρώτων, εἴη ἄν τινα 
φήμην, τυτέςι τὴν πρώτην φιλοσοφίαν, ἐν ἑαυτῷ " μᾶλλον 75 γι- λέγειν εἶναι. ἀλλ᾽ εἰ ἡ ἀπόδειξις δι᾽ αἰτία γνῶσις, εἴη ἀν αὶ τύ- 
νώσκει" ὁ ὃ ἔχων τὸ καθόλυ ἐπιςήμην, ὅτος οἷδε ᾧ τὰ ἄλλα των αἴτιον, ὅτως δὲ ᾧ πρῶτα. ἣ ὁ πᾶσα δι’ αἰτίν ἀπόδειξις. 
πάντα, ἢ παλιν ὕτος ὸ τὰ δυχερέξερα γινώσκει, φημὶ δὴ τὲ ΑἸεχ. Αρβτοά, 
φαντατα εἴδη. ἅτε γδ ἔχων τὴν κυρίως ἐπιςήμην τὴν ἀναπόδεν- δῆλον δὲ ὅτι διδασκαλοιώτεροι οἱ τὰ αἴτια εἰδότες" τῶνϑδις 
κτον ἡ κί νῦν ἐνεργῶν δηλονότι τῶν φανοτάτων ἀντιλήψεϊ. ταῦτα 35 δ διδασκόντων ἴδιον “ὁ τὰς αἰτίας λέγειν τῶν διδασκομένων, ὡς Ὁ 
δὲ τοῖς πολλοῖς ἄβατα ἢ χαλεπὰ διὰ τὴν ἀσθένειαν. ἀλλὰ ᾧ προείρηριεν. ἥτοι δὲ μᾶλλον λέγει διδασκαλικὴν τὴν τῶν αἰτίων 
ἀκριβέξερον ὅσῳ ᾧ ἀρχριώτερον" δὴ μᾶλλον διδοίσκει. Αφεῖερ. θεωρητυκὴν τῆς μὴ τοιαύτης" διὰ 7) τῶν αἰτίων ἡ διδασκαλία, 

"ἐκριβέσαταί τε τῶν ἐπιςημῶν αἱ μάλιςα τῶν πρώτων ὡς μόνης ταύτης ὅσης τῶν αἰτίων θεωρητικῆς" τὰ Ὁ κυρίως αἴτια 

25. εἰσίν" ὑχ ὑποληπτέον τῦτο μαχειχ, τῷ ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς Φυ- ταῦτα. ἢ “ὁ λεγόμενόν ἐςιν ὅτι ἡ τῶν μᾶλλον αἰτίων θεωρητικὴ 
σικῆς (1 1) εἰρημένῳ, ἔνθα λέγων ὅθεν δεῖ ἄρχε, ἀπὸ τῶν ἡμῖν 40 ἡ διδασκαλικὴ μάλλον, ἐπειδὴ διὰ τῶν αἰτίων ἡ διδασκαλία" 
νωρίμων λέγει" “ἃ ἢ) ὅλον κτ' τὴν αἴδγησιν γνωριμώτερον, “ὁ δὲ αὕτη δὲ ἡ τῶν μᾶλλον αἰτίων θεωρητικὴ ἡ διδασκαλικὴ μᾶλλον. 
καϑόλω ὅλον τί ἐςιν" ὅτε ἢ) “ὃ πρῶτον ᾧ “ὃ καθέλω ταὐτόν. ὃ ἀλλὰ ἢ ὁ εἰδέναι ᾧ ὁ ἐπίςαΝᾳ αὐτῶν χαριν τῶν νουμένων τε ὦ 
Υν πρῶτον αἴτιον “ὁ καητυκόν, περὶ ὃ νῦν αὐτῷ λέγειν πρόκείϑ, γινωσκομένων ᾧ μὴ ἄλλι τινὸς τῇ τῶν αἰτίων ᾧ ἀρχῶν γνώσει 

962 « 

Ἴ. τὰ] τὴν ΑΓ. ἢ 8. τὰ οτὰ «4. ἢ 39. τέων τῦτο μάχ. οτὰ ΜΖ. ἢ Δ1. τὴν οπι “4. ἢ 42. καϑὲ ὅλον τι Α΄. ἢ ταὐτόν. τὸ γῶν οτὰ Η͂. ἢ ἡ3. κοινητοκόν Α΄. 
4. πρῶτον πάντων Αἵ. 1] μέν ἔξιν οἵα 1. ἢ 2. γθη Α. ἢ 42. ἢ Τ᾿ 14. χαλεπωτέρα Α͂. ἢ 18. ἕτι εἰ ἡ ἩΙ͂. 49. πρῶτον «4. φμῶσ Ρ6» 

αἰία »νίογα βάσπι εμὶ ποθ ἀοσερεγαπί. ϑεραὶν. ἢ 20. ἡ δὲ ἐκ πρώτων] εἰ δὲ 27. ἡ 21. διὰ τούτων ΑΖ. ἢ 30. ἐκ -- 34. ἀπόδειξις οτὰ ΑΓ οἱ 
δερυΐν. 39. ταῦτα οἱα «4. ἢ 40. καὶ -- ἀ1. μᾶλλον οπι Λ(. 
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ἐς ΗΝ ἐ ἀντὶ . Ἡ τορξ δ εἰιέ θῖν --- οί ΣΕ Κη 
»" 

ἕως νυν ται ἠεήν- αἵ 
υἰἢ . ἐν 

628 ΠῚ ΕἸΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

μάλιςα ὑπάρχει" ταῦτα 7) μαάλιςα ἐπιςητά, δι’ ὦ γε ᾧ τῶν τιιή" πάντα γα τὰ ὄντα τῷ κυριωτάτυ τῶν ἀγαθῶν ἐφίεῇ καὶ τὲ- 
ἄλλων ἐπιςητῶν ἵκαςον ἐπιςητόν. ὥςε εἰσί τινες ἐπιξῆμαι δ’ γαθῶ, τὠγαθὸν δὲ “ἃ πρῶτον αἴτιον. ἐφ᾽ οἷς δειχθεῖσι συγκεῤα- 
αὐτὰς αἱρεταί͵ ὅπερ ἔκειτο" μάλιςα δ᾽ ἂν εἴη κὶ τοιαύτη. ἰβᾳ. 10. λαιῶῆ τὰ εἰρημένα, δεωινὺς ὅτι ἐξ ἁπάντων τῶν τοῖς σοφῶς ἐπο- 

ἢ 922. “ὁ γ) ὃ ἐπίζαϊχ, δι᾽ αὐὴ αἱρώμενος τὴν μάλιςα ἐπιςήμην μένων δέδευιἢ σοφία σα ἡ τῶν πρώτων ἀρχῶν τε αἰτίων θεω- 
Ξ μεῖλιξα αἱρήσεῦ," ᾧ 5 ὅλως ὁ ἐπίςαὐχ, δι᾽ αὐὸ αἱρετόν, τύτῳ 5 ῥητική" “ὁ 7) ἀγαθὸν αὶ ὃ ἕνεκά ἔς: τε ἡ γίγνεῦ πάντα, ὃ ἐσὺ ἡ 

μάλιςα αἱρεὸν τοῶτον, “ὃ μάλιςα ἐπιςητόν" τοιαῦτα δὲ τὲ προκειμένη ἐπιςήμη θεωρητυιή, τῶν αἰτίων ἐςίν" τοῦτον ἢ ὃ ὡς 
πρῶτα αἴτια αὶ αἱ ἀρχαί, εἴγε ᾧ ἡ τῶν ἄλλων γνῶσις τῆς τύτων τέλος αἴτιον" δεῖ ἡ) αὐτὴν τῶν πρώτων ἀρχῶν ᾧ αἰτίων ἕκ 

γνώσεως ἤρτη τότε γδ οἰόμεθα εἰδέναι ἴκαςον, ὡς ἡ αὐὸς θεωρητυιήν. ἐξ ἁπάντων ἦν τῶν εἰρημένων γίγνεῦ αὶ σοφία κἡὶ τῶν 
εἶπεν ἐν Φυσυιὴ (1 1), ὅταν τὰς ἀρχεὶς ἡ τὰς αἰτίας τινὸς εἰδῶ- πρώτων ἀρχῶν τε ἢ αἰτίων θεωρητική, ἰὰ, ἴδ, 
μεν. ὅτι δὲ μάλιςα ἐπιςητά, ἔδειξε παραθέμενος “ὃ ὅτι αἱ ἀπο- 10 προσέθηκε δὲ “ἢ γ5 “ὁ ὠγαθὸν ᾧ “ὃ ὃ ἕνεκα τῶν αἰτίων ἐκύν αὶ 

δείξεις ἐκ τῶν πρώτων, διὰ δὲ ἀποδείξεως ἡ τῶν ἐπιςητῶν γνῶ- ἐπεὶ εἶπε δεῖν ἢ τὴν σοφίαν κῷ' τὰς κοινὰς προλήψεις ἀρχρον ὦκα" 

σις" ὥςε τὰ πρῶτα αἴτια εἴη ἂν ὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἀποδεικτικοῖς ἐπιςήμην ἢ μὴ ὑπηρετοκήν, εἶπε δὲ ἀρχικωτέραν εἶναι τὴν γνυβ- 

τε ἢ ἐπιςητοῖς αἴτια τῷ ἐπιςητοῖς εἶναι, ἀλλ᾽ ὁ ταῦτα ἐκείνοις", ζυσαν ἃ τίνος ἕνεκέν ἐςι πρακτέον ἕκαςον, τῦτο δ᾽ ἐςὶ τἀγαθά, 

ὕςερον 5 ταῦτα, ὑδεμία δὲ ἀπόδειξις δι᾽ ὑξέρων. ἔτι πᾶσιν εἰπὼν ὧν ὠρχριωτέραν εἶναι τὴν γνωςιυκὴν τῶ τίνος ἕνεκεν ἵχαςν 
αἴτια τοῖς ἐπιςητοῖς τῷ εἶναι ἐπιςητοῖς ταῦτα, εἴγε ᾧ αἱ τῶν ἐπι- ι5 ἕςιν, ὅπερ ἐςὶ τἀγαθόν, ὅτι ἡ τῶν πρώτων γνως υκὴ  τύτν ἐξὶ γν- 
ςημῶν ἀρχαὶ ταύτας ἀρχὰς ἔχωσιν. ἰὰ. ἴ9. φυκή, δι᾽ ὃ καὶ ἕξιν ἀρχυιή, ἔδειξε διὰ τῆς προϑήκης ταύτης. ἰἀ. ἵν. 

982. ἀλλὰ ᾧ ἀρχικωτάτη τῶν ἐπιςημῶν ἡ τῶν κυριωτάτων αἰτίων “ὅτι δ᾽ ὁ ποιητική, δῆλον ἐκ τῶν πρώτων φιλοσοφησώταν 5! 

Αι νωςική. ταῦτα δέ ἐςι τὰ ὧν ἕνεκα τὰ ἄλλα ἔςιν. ἀρχιχω- [ ὅτι μή ἐξι ποιητική τε ἢ πρακτουὴ ἡ φιλοσοφία τε ὶ ἡ σφε 
τέρα ἢ) ἐν ἅπασιν ἡ γνωρίζυσα τίνος ἕνεκα ἕκαςον δεῖ ποιεῖν τῶν 1 ἀλλὰ θεωρητοιή, δείκνυσι ἡ ἐκ τῷ τὴν ἀρχὴν ἐπὶ ζήτησιν τὴν τ 
γιγνομένων τῆς πουίσης αὐτὰ ἢ ὑπηρετώσης, ὡς δῆλον ὑπάρχει ἢ. τῶν ἡ τὴν εὕρεσιν ἐλθεῖν τὸς πρώτως φιλοσοφήσαντας διὰ ὁ θεν 

ἐπὶ ἀρχιτεκτονικῆς. εἰπὼν δὲ “ἡ γνωρίζυσα τίνος ἕνεκα πρακτέον ἡ μάσαι ἕκαςον αὐτῶν πῶς ἔχει" “ὃ δὲ ϑαυμαζειν ἀγνοίντιν 
ἵκαςόν ἐς," ἃ τοιῶτον αἴτιον ἕνεκεν αἰτίν ἴκαςον πρακτέον ἐδή- ἡ ἐςίν. ὑκῶν εἰ διὰ Κ᾿ “ὁ ἀγνοεῖν ἐθαύμαζον, διὰ δὲ ὃ θευμί 

λωσεν εἰπὼν “τῦτο δέ ἐςι τἀγαθόν" τοιῶτο γδ “ὁ τελικὸν αἴτιον, {ζεῖν ἐπὶ “ὃ φιλοσοφεῖν ἦλθον, διὰ “ὃ ἀγνοεῖν ἄρα ἐπὶ ὃ φιλοῦν 
ὡς εἶπε ἢ τῶν Νικομαχείων ᾿Ηϑικῶν ἀρχόμενος “πᾶσα τέχνη ἡ φεῖν ἦλθον. ὃ δὴ ἔμελλε τῆς ἀγνοίας παύσειν αὐτές, τύτι χύ 
πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε ᾧ προαίρεσις ἀγαθῦ τινὸς 25 ριν ἦλθον ἐπὶ “ὁ φιλοσοφεῖν" γνῶσις δὲ ἔμελλεν ἀλλ᾽ ὁ πρὲξς 
ἐφίεςχ, δοκεῖ" τοιῶτον δὲ ᾧ “ὁ τῶν ὄντων ἁπάντων αἴτιον" πάντα τῆς ἀγνοίας παύσειν αὐτώς" γνώσεως ἄρα ἀλλ᾽ ὁ πρέξω; 
Δ ἱκεῦν χάριν ἔςι τε ἢ γίγνεθ. τὰ δὲ φύσει γιγνόμενα ἡ πρὸς χάριν ἦλθον ἐπὶ “ὁ φιλοσοφεῖν. εἰ 8) δι’ ἄγνοιαν ἦλθον ἐπὶ τῷ 

] ἐκεῖνο νένευκε χῷ τὴν σύμφυτον ὄρεξιν αὐτοῖς" ὥςε ἡ τῦ τούτυ ζήτησιν αὐτῶν, δῆλον ὡς γνώσεως ἐφέσει" τῆς 7) ἀγνοίας ἀ! 

ἀγαθῷ γνωςικὴ ἀρχικωτάτη ἂν εἴη. βυληθὲὶς δὲ δηλῶσαι πῶς ποίησις ἀλλ᾽ ἡ γνῶσις ἴασις. τὴν αὐτὴν δὰ ἔθος αὐτῷ καλῶ τ’ 
| δ πρῶτον αἴτιον τοῖς σιν αἴτιον, ὅτι ὡς τέλος, ἡ ὅτι ἡ τῷ τορίτυ 30 φίαν τε ᾧ πρώτην φιλοσοφίαν. ἡ δ τελειοτάτη φιλοσιφίε ἡ 
Ἰ αἰτίν γνωςριὴ ἀρχιτεκτονικωτέρα τῶν ποιυσῶν τὰ ἐκείνω χαίριν, ἀρξαμένη ἀπὸ τὰ θαυμάζειν ἐπὶ “ἃ ζητεῖν προελήλυθεν" ἔκεπε 
Ϊ εἶπε “ὁ “μᾶλλον ἀρχριὴ τῆς ὑπηρετύσης ἡ γνωρίζυσα τίνος ἕνεκέν εὑρῶσα τὰ ζητύμενα ὕτως ἔχει περὶ αὐτώ, ὡς θαυμάζειν ἐ 

ἐςι πρακτέον ἕκαςον." ἡ δὲ ἐπιχείρησις τοιαύτη. εἰ ἐν πάσαις ἐνδέχεἢ αὐτὰ ἄλλως ἔχειν, ὡς προελθὼν ἐρεῖ, λέγει δὲ ὅτι τῷ 
τέχναις τε ᾧὶ ἐπιςήμαις ἀρχριωτέρα τε ἢ ἀρχιτεκτονικωτέρα τῆς Κ ἀρχὴν ἦλθον ἐπὶ ὃ ζητεῖν τε ἢ φιλοσοφεῖν τὰ πρόχειρα τε ἡ ὃ 
ποιίσης τι ἡ γιγνώσκωυσα “ὃ ὃ χαίριν ἢ “ὃ τέλος, ἡ ἡ “ὃ πάντων 35 ποσὶ διὰ τὴν φαινομένην ἀτοπίαν θαυμάσαντες, οἷον, εἰ ὅτως τύ 
τέλος καὶ ὅ χάριν τὰ πάντα ἔςι τε αὶ γίγνεῦ εἰδυῖα ἀρχικωτάτη ἂν χοι, διὰ τί “ὃ ἥλοκτρον ἕλκει τὰ ἀχυρώδη, καὶ ἡρακλεία λίθος ἢ 
εἴ ἢ πρώτη" τοιαύτη δέ ἐςιν ἡ σοφία ἡ τὸ πρώτ αἰτίν θεωρη- σίδηρον, ἢ τίς ἐςιν ἡ Ἶρις, ἣ ὅλως τὴν τῶν νεφῶν σύςασιν, τὸ 

Ἰ 
Η ᾿ 

Ἴ. αἱ οτὰ ΜΙ. ἢ 8--ἰθ. ἀρ. Αδοῖοθρ. ΠῚ 8. ὡς αὐτός φησιν ἦν τῇ Φυσ. Αδοϊερ. 9. καὶ τὰ αἴτια Αδοΐερ. ἢ 14. ὑδεμίαν δὲ ἀτίδυξν Ἁ.] 
48-- 68. ἀρ. Αδοΐερ. ἢ 19. τίνος χάριν Α5οἴερ. 30. ὑπάρχει ὁπ Αδοΐερ. ἢ 21 «ἀρχιτεκτονικοῖς “4. ἢ ἀρχ. “ὅλως. .. πάσῃ," αὕτη ἐπίςαταιὴ σφίε' 
αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος, αὕτη δὲ ἐπὶ πάντων. εἰπὼν ὧν ἡ γν. Αδοΐαρ. [|22. ἕκαςον --- πρακτέον οπι Α30ερ, [] 23. τοιῶτον δὲ τὸ ΑΜ. Ι 

94. εἶπεν ἰν τοῖς ᾿Ηθυιοῖς ἀρχ. Αδοΐερ. ἢ 27. δὲ οπι Αδοῖερ. ἢ 28. αὐτοῖς, ὡς ἐπὶ τῦ τούτυ ὠγκθῦ μὴ ἧ. ὥςε Αδεϊερ. Ι] 32. τὸ καὶ μᾶλλ. ΑΚ} 
33. ἰςὶ οπι Α5Ξεΐερ. [| εἰ] ἐςίν- εἰ Αβοῖδθρ., ἡ 4. || 34. τῶν ποινσῶν “(. 

4. τὸ γὰρ ὄντα (οπι πάντα) Α56]ερ. καὶ --- 2. δειχθεῖσι] εἶτα Αδεῖορ. [! 3. δεικν. ἐξ ἁπάντ. ὅτι τοῖς τοιότοις σοφοῖς ἕπεται ἡ σοφία ὗσα τῷ τὸ 
Αβοΐερ. ἵ 5. καὶ τὸ Ὁ] εἶτα Αβοϊερ. ἢ πάντων ΩΗ͂. 1] 7. αἴτιον. ἐπειδὴ καὶ τὸ ἀγαθὸν τῶν αἰτίων ἐςὶ τῶν τελικῶε, τινός ἐςιν εὑρετικὴ ἡ σοφία. “π 
δὲ ὑ ποιητικὴ" (ρ. 982 ὁ 14). {1 14. ην. ὖ τινος Αἴ. ΠΠ 17. πρῶτον 4. ἃ 94. --- 529 α 14. ἀρ. Αοΐορ. ἢ 24. ἀγνοῦντος ἱ. ἢ 22, εἰ στα Αϑοῖορ. 
23, ἄρα ἦλθον ἱεὶ τὸ φιλ, Αβοῖορ, ἢ} 36. ἀγνωσίας Απεερ. Π 28. δῆλον] φανερὸν ΑΒοῖορ. [1 29 -- 838 τὴν αὖτ, --- ἐρεῖ οτι Αφοῖρρ. ἢ 35: 
διὺ τὴν ἀγνωσίαν τε καὶ ἀτοπίαν θαυμ. αὐτά, οἷον Α5016ρ. [[ 86. τὸ ἀχνρῶδες «4. ἢ ἡ] ἢ ἡ Αξοῖερ. κὶ 31. τί Αδεῖερ. 11 σύς. ἢ τὸν βροτν 
Αροΐερ. 
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βρονταῖς, πόθεν, ἢ περὶ τῶν ἀςραπῶν, πῶς γίνον). εἶτα κατ᾿ κατ᾽ αὐτὴν ἐνεργείας περίςασίν τε ἢ ἐνόχλησιν ἡγε, διὸ 
ὀλίγον προϊάντες ἦλθον ἢ ἐπὶ “ὃ περὶ τῶν μειζόνων διαπορεῖν τε ὺ εὐλόγως ἀν φησιν ἀκ ἀνθρωπίνην ἀλλὰ θείαν τὴν ἡγῶνυ αὐτῆς 
ὀξυμεῖ εἰν ἡ φιλοσοφεῖν. ἰὰ, ἴδ. νομίζενκ, (4). οἱ Καὶ ΡΧΌΣ ἄνθρωποι ἐν πολλοῖς δῆλοι διὰ τὰς χρείας 

9822: ἡ διὰ τῶτο παρέθετο ὃ αὶ ὑτινων" σελήνης δὲ παθήματα εἶπε εἰσὶ ἢ τύτων χάριν πολλὰ πράττειν ἀναγκαίζονῦ (7 )}" διὰ δ ὦ 
Ἷ-: ἑρὸ τε ἐκλείψεις αὐτῆς ᾧ τὰς αὐξήσεις ἡ τὰς μειωώσεις, ὁμοίως 5 εἶναι αὐτὸς τοιύτυς, ὶ ἡὶ ὑγεία ἀγαθὸν αὐτοῖς ὸ ἡ εὐπορία ἢ 

ᾧ ἡλίν τάς τε ἐκλείψεις ἡὶ τὰς ἀνατολάς τε ἡ δύσεις. “ὃ δὲ ἕκαςον τῶν τουΐτων ἀγαθῶν: διὸ ᾧὶ ἀπχολῶνἢ περὶ αὐταὶ ( ε). 2 

γῇ φκὴ ὼ θαυμάζειν δι’ ὑπόληψιν ἀγνοίας γίνε. ἰά. δ. δὲ θεῖον πάσης χρείας 5 ἐλεύθερον" ἀκολύθως λέγων τοῖς ἐν τοῖς τὸ θξεον 
982 προςίθησι δὲ ὅτι ὺ φιλόμυθος ὁ φιλόσοφός πως (“}" ταῦτα Νικομαχείος (1 7) εἰρημένοις αὐτῷ, ἔνθα λέγει τ ὃ χρὴ κ᾿ πὰ δ 1) «το 
48. δ. σαυδεζα μανθάνειν ἅ ἐςι δι᾽ ἄγνοιαν θαυμάσια. ἐκ ὃ θαυμα- τὸς παραοῦντας ἀνθρώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον ἢ ὄντα ἡ ὑντὰ θνη- Π χευὸ Ὡφς Θ6, 

σίων τε ἢ παραδόξων οἱ μῦθοι σύγκεινῇ, οἱ δὲ διὰ “ὃ θαυμάζειν 10 τέν." τοιαῦτα γ) ἡ ταῦτα. διδ φήσω, εἰ ἦν ἀληθὴ τὰ ὑπὸ τῶν 
τι σπυδάζοντες Μμενθάνειν φιλόσοφοι. ἰά, 18. ποητῶν λεγόμενα περὶ τὸ θεώ, ὅ ὅτι φθονερὸν τοῖς ὑπερέχυσι, διὸ Ἷ 

ον (7) ὁ δὲ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων ὦ ες ἀγνοῶν θαυμαΐζει" διὸ ἢ ἢ ϑυςυχεῖς πάντας εἶναι τὸς περιττὺς ᾧ ὑπὲρ τὺς ἄλλως, τώτεις 

Σ ς Πλάτων περὶ τῷ ᾿Αλκιβιάδυ φησὶν οἶμαί σε θαυμάζειν" διὸὲ ἢ ἂν μάλιξα ἐφθόνει" ὅτοι γ) ὡς ἀληθῶς πλέον τι ἔχωσιν ἢ κτ' θνη- 
τὴν Ἶριν ὁ ποιητὴς Θαύμαντες θυγατέρα εἶπε. φιλόμυθος δὲ ὁ τὴν φύσιν. ΑἸεκ. Ἀρβτοά. 
φιλόσοφός πως ἐςίν, ἢ ὅτι κέχρη μύθοις διὰ “ἃ μὴ πρόδηλον τοῖς 15 () ἰςέον δὲ ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῆς ψυχῆς φέρε εἰπεῖν εἶπεν ὅτι 
τυχϑσι ποιῆσαι τὴν ἑαυτῶ σοφίαν, ὥσπερ ἐποίων οἱ Πυθαγόρειοι, δεῖ λαμβάνειν τὰ αυμβεβηχκότα ἢ ἐφαρμόζειν ἡ ὕτως ἀποδιδόναι 
ἡ ὅτι “ὁ φιλόμυθον ἀνακαλύπτεξ, ἐπεὶ ἔχει τὸς λόγυς πάντων ἐν “ἐν ὅρον, ὅτως ὶ ἐπὶ τῆς φιλοσοφίας ἐποίησε" φιλόσοφος γάρ 

ὑαυτῇ ἡ ψνχή" ἐκ τῆς φιλοσοφίας ὗν ἐκδιώκεϑ ἡ ὴ τέφρα ᾧ ἀνα- ἐςιν ὁ φιλῶν “ὃ σαφές, ὅ ἐςι τὴν σοφίαν. ΑΞεἶερ. 
φαίνεῦ ὁ σπινθήρ. ὺ ὁ τοιῶτος φιλόμυθος, ὦν ὥςε ὁ ὃ καθόλυ (7) ἀλλ᾽ ἀρτίως ἔχοντος ἄλλως τῷ βίων, τρυφῆς τε πάσης 9825 
ἔχων ἐπαίνυ ἄξιος" ὕτως δ) ἢ ὁ Πλάτων τὴν φιλοσοφίαν ἐκάλε- 20 ἐκλιπύσης ἀθρόως, ᾧ τῶν ἀναγκαίων δὲ παρόντων, μόλις ἡ φρό- Ἄ᾿. 

σεν. ὁ δὲ φιλόμυθος ὁ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαζα ὑκ ἐπαινετός, διότι νησις ἐξέλειψεν καὶ ἡ μαθημάτων. εοά. Βεβ. 
ἄπειρα ὑπάρχυσιν" ὁ γδ μῦϑος σύγκειἢ ἐκ θαυμάτων ὁ τῷ φιλο- (ὅ ὅμως μέντοι γε ὁ Πλάτων (Ρ. 7 9. 520) πεν 
σέφυ. Δεεῖερ. λεύε τὸς φύλακας ἀνοίγειν μέχρι τῆς πρωύτης θεωρίας" εἶτα ΠΝ 

931: ὅτι δὲ μὴ χρείας τινὸς μηδὲ πράξεως χάριν ἀλλὰ γνώσεως σὶν ὅτι ὺ πάλιν μα' “ἃ ἀναγαγεῖν αὐτὸς καταγάγωμεν ἐπὶ τὴν 
22. ἔλθον τὴν ἀρχὴν ἐπὶ “ὁ φιλοσοφεῖν, συνέξησε ἢ ἀπὸ τῆς ἱςο- 15 ὕλην ἡ τὴν φροντίδα τῶν ὑλικῶν πραγμάτων. Αϑεῖΐερ. 

μας ()" μα ὃ τὴν τῶν τὰ κα ὺν τε ἢ τῶν πρὸς ῥᾳς νην (7) διό φησι ὃν θεὸν μόνον εἶναι ἐλεύθερον, ἐπειδὴ αὐὸς [3.982 
τὴν τὸ βίω παρασκευὴν ἦλθον ἐπὶ τὴν τῶν κῷ φιλοσοφίαν ζήτησν ὑδενὸς προσδεῖϑ, αὐτῷ δὲ τὰ ἄλλα προσδέονἢ). διὸ παγκάλως φησὶν 90; 

ὸ τὴ τῶν τοιίτων θεωρίαν (). ἐ δὲ πάντων ὑπαρχόντων, τῶν ἐκεῖνος “ἐκ σέο πάντα Ξεφνὲ σὺ δ᾽ ἐδενὸς εἵνεκα μῶνος." ἰὰ 
τε ἀναγκαίων ᾧ τῶν πρὸς ῥᾳςωνην, ἤρξαντο τῆς κ᾿ φιλοσοφίαν σ) πανταχῇ δ ἡ φύσις ὀύλη τῶν ἀνθρωίπων, ὀχ ὅτι ἦ982» 

ζητήσεως, δῆλον ὡς ἐπ᾽ ὑδενὸς ἀναγκαίνυ τῶν πρὸς διαγωγὴν τῷ 30 Φύσις δυλεύει τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ὅτι οἱ ἄνθρωποι δυλεύυσι διὰ 

βίν συντελίντων εὑρέσεως τὴν ζήτησιν ἐποιῦντο. ἀλλὰ μὴν πᾶ- τὰς περιεχύσας αὐτὲς σωματικὰς ἀνάγκας, ἄρχωσι δυλεύοντες 
σαι αἱ ποιητικαί" ἢ 7) τῶν ἀναγκαίων τινὰ ἢ χρησίμων ζητῦσί ἢ ἄλλοις μείζοσι διὰ “ὁ τραφῆναι ἢ δι᾽ ἄλλο τοῦτο. ὥςε κα- 
τε ἡ ποιῶσιν, ἢ τῶν πρὸς διαγωγήν (4). φρόνησιν δὲ εἶπε τὴν λῶς ἔλεγεν ὁ Σιμωνίδης ὅτι τῦτο “ὃ γέρας ὁ θεὸς μόνος ἔχει 
τοιαύτην σοφίαν τε ἡὶ τὴν θεωρίαν. εἰκάζει δὲ τὴν τοιαύτην γνῶ- τὴν ἄκραν ἐπιςήμην τὴν καθ᾽ αὐτήν, τὴν σύμμετρον αὐτῷ" ὥςε 
σίν τε ὦ θεωρίαν τοῖς ἐλευθέροις τῶν ἀνθρώπων, οἱ αὐτῶν ἕνενεν 35 εἰ δυνατὸν κἂν τὰ καθόλυ μόνον γιγνώσκειν, ὑκέτι δὲ δυνατὸν 
εἰσίν, ἐκ ἄλλων, ὥσπερ οἱ δᾶλοι. “ὃν 75 δῦλον ἐν τοῖς Πολιτι- αὐτὸς ἐπεκτείνεωχ, ᾧὶ ἐπὶ τὴν ἀπειρίαν τῶν καθ᾽ ἕκαςα. “εἰ δὲ 
κοῖς εἶναι εἶπεν ὃς ἄνθρωπος ὧν ἄλλυ ἐςίν" τοιῶτος δὲ ὃ μὴ διο- λέγυσιν οἱ ποιηταί." φησὶν ὅτι οἱ ποιηταί φασιν ὅτι φθονερόν ἐς! “ὃ 

ρατοιὸς τῶν πρακτέων δι᾽ ἀφυΐαν, ἀλλὰ ὑπηρετοιός, ἢ 7) κἡὶ θεῖον, ᾧ Ἡρόδοτος “φθονερὸν ἐὸν “ὃ θεῖον." εἰ τοίνυν φθονερὸν “ὃ 
τοιαύτη ἡνῶσις ὡς μένη ἦσα ἐλευθέρα τῶν ἄλλων ἐκισυμῶν αὐτὴ θεῖον, δυςυχεῖς ὑ ὑπάρχυσιν οἱ περιττοί, τυτές!ν οἱ σοφοί, πλέον τι 
αὑτῆς χάριν ἐςίν. σημεῖον δὲ τῶ δι᾿ αὐτὴν αὐτὴν αἱρετὴν εἶναι 40 ἔχοντες τῶν ἡ ὡς φησιν ἐκεῖνος “πρὸς ὃ ὺ ἔχονθ᾽ ὁ φθόνος 
ὼ ὁ μηδὶν χρειῶδες παρεχομένην, ἀλλὰ τὐναντίον ἡ ἐμποδίζυ- ἕρπει." 
σαν αὐτοῖς τῷ τοσῶτον φίλτρον ἐμποιεῖν τοῖς ἁψα μένοις αὐτῆς ( ) Ὁ δ ὁ Σιμωνίδης ὅτι θεὸς μόνος ἔχει τὴν ἄκρανϑδιν 
ὡς μηδὲν ἄλλο βύλεχ, ποιεῖν, ἀλλὰ πᾶν “ὁ ἀπάγον αὐτὸς τῆς ἐπιςήμην. εοἀ. εξ. 

4. ἀςραπῶν] ἄςρων Αδεΐερ. ἢ] 4. καὶ --- τιγων οπὶ Αβεΐορ. ϑερυΐν. ἢ 5. τὰς δῖ μειώσεις ὁπι ΑΒεΐσρ. ἢ 6. καὶ τὰς δύσεις Αδοῖορ. ἢ 8. ὁ 
φιλόσ. φιλόμ. Αφοΐορ. ἢ 31. εὑρέσει ΓΖ. 11 36. τεῖς οπὶ «4. ἢ 31. εἶπεν εἶναι τὸν ἄνθρωπον τὸν ἄλλν ὅγτα καὶ μὴ ἑαυτῷ" τοιῦτος δέ ἐσω ὁ Ζ. ἢ Δ2. 

“τῷ οἵα . 
Ἴ. ἀκόλνθα λέγων τοῖς ἐν τῷ κ' τῶν Νικομαχείων εἰρ. Ζ. ἢ 11. φθονεῖ ΜΙ. 

Χχχ 



ὅ30 ΠῚ ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΎΣΙΚΑ, 

933. “ἀλλ -- εἶναι." φθόνος γάρ, ὥς φησιν ὁ θεῖος Πλάτων, μέτρῳ μετρύμενα. εἰς τὐναντίον δὲ ἢ ὃ ἅμισιν ἀποτελευτῶεν 
ἢ ἵξω θείν χορὸ (}})" ἀλλὰ πολλὰ ψεύδον ἀοιδοί, ἐν οἷς ἢ τῦτο. οἱ ἐκ τῶ ἀγνοεῖν ἡ διὰ τῦτο θαυμάζειν τὰ ἀληθὴ, ὡς ἴχι ἐἶά τι 

ὅτε τινὰ τῆς τοιαύτης ἐπιςήμης ἡγητέον εἶναι τιμιωτέραν. ἡ γδ ὅτως ἔχεν, εἰς ὃ εἰδέναι μεθιςάμενοι. θαυμαΐζυσι δ κἰ τὺν ἐπν- 
θειοτάτη κῷ' τῦτο μαλιζα τιμιωτάτη" ἡ δὲ τοιαύτη θειοτάτη φήμην λαμβάνοντες αὐτῶν εἰ ἐνδέχεταί τι αὐτῶν ἄλλως ἔχιν. 

κατά τε “ὃ μάλιςα ὁ ὁμοίαν τῇ τῶν θείων ἐνεργείᾳ εἶναι" ἔλυεν 5. Αἰεχ. Λρβεοὰ. 
ΡΖ εὔλογον ὃ θεῖον, ἐκ ἄλλη δέ τις ἐνέργεια θεῶν ἀξία παρὰ (2) Ὑρ. τῷ ἐλαχίςῳ," ᾧ ταύτην μᾶλλον τὴν γραφὴ ὥναι, 
τὴν τοιαύτην. ἀλλὰ ᾧ διὰ “ὃ τῶν θείων γνῶσιν εἶναι, εἴγε τῶν ᾿Αλέξανδρος. οοἀ. Ἀεβ. 
πρώτων αἰτίων γνωσίς ἐςι ἢ τῶν ἀρχῶν, ὁ δὲ θεὸς ἀρχὴ πρώτη (5) τῷ ὄντι 75 θαυμαςὲν͵ εἶναι δοκεῖ πᾶσιν εἴ τι τῶν ἐκ 

αἰτία τῶν ἄλλων (). διὰ τύτων δὲ ἔδειξεν ὅτι ᾧ εὐλόγως ἐλαχίςων μὴ μετρεῖ" δεῖ δέ... ἐποτελευτῆσαι" παροιμία γὰ 
ἦδε ἡ πραγματεία θεολογικὴ καλεῖ. λέγει δὲ ὅτι ἀναγκαιότεραι 10 ἐξιν ἡ λέγυσα, δευτέρων ὠμεινόνων, δεῦρο ὥμενον, ἐπὶ τῶν ἐξ 
Κα αὐτῆς πᾶσαι αἱ ἄλλαι ἐπιςῆμαι (ἐδ᾽ ὅλως γ5 αὕτη ἀναγκαία), ἀρχῆς Κ' ὁρμώντων ἡ μὴ κατορθύντων, ὕξερον δὲ κατορθήτυν. 

ἀμείνων δὲ ἐδεμία" αὕτη γδ πασῶν ἀμείνων, εἴγε ἡ τιμιωτέρα. ὕτως ἦν ᾧ ἐνταῦθα, ὅταν μαθωσι, καίτοι πρώτην θαυμάζοντε;, 
Αἰεχ. Ἀρβιγοά. εἰς “ὃ ἐναντίον περίφανϑ. Αμείερ. 

() ἀλλ ὅτε “ὃ θεῖον φθονερόν- πόρρω γαρ ἐςιν, ὥς φησιν “Ὁ τὴν φασὴ ἴσως λέγοι ἂν τὴν λέγυσαν δεπέ αι, 

αὶ Πλάτων, ὁ φθόνος θείν χορῦ. ὃ ΧᾺ φθόνος γίνε διὰ “ἃ ὁρᾶν πέ- 15 ρων ὠμεινόνων" βς »» “τίς Αἰ ἦν καὶ φύσις τῆς ἐπιξήμης τῆς ἵν" 
λας ἡμῶν κρείττονας ὄντας" πῶς ἦν δυνατὸν εἶναι “ὃν θεὲν φθονε- μένης εἴρη," ὅτι ἸΡΆΟΥ ἀλλ᾽ ἡ πρακτική, ἢ ὅτι τῶν πράταν 
ρόν͵ ὄντα πηγὴν ὠγαθότητος, ἐξ ὅ πάντα τοῖς ἄλλοις χορηγῦνδ, αἰτίων τε ᾧ ἀρχῶν γνωςική. “ἡ τίς ὁ σκοπὸς ὗ δεῖ τυγχώα 
ὥς φησι ὶ ὁ Πλάτων ὅτι διὰ τὴν αὐτῷ ὠγαθότητα ὁ θεὸς παρή- τὴν ζήτησιν ἢ τὴν ὅλην μέθοδον," ὅτι ἐκ τῦ θαυμάζεν δι᾿ ἄγνιεν 

γαγεν ταὶ πάντα" ἐγαθὸς δ ἦν, ἀγαθῷ δὲ ὠδεὶς περὶ ὠδενὸς ἐγ. τἀληθῆ δεῖ μεταςῆναι εἰς “ὁ θαυμαζενν δι᾿ ἐ ἐπιςήμιν τὰ ἐνεστα 
γίνε φθένος" πῶς ἦν δυνατὸν τὴν πηγὴν τῆς ἀγαθότητος φθονεῖν; 1) τῶν ἀληθῶν, εἰ ἐνδέχεδ ἄλλως πως ἔχειν κα ἡ μὴ ὕτως ὡς ἐπ’ 

εοἀ. 1,λὰν. ςαῦ. ΑἸεχ. Ἀρθγού:. 
9834 (7) δοκεῖ γ5 θεὸς τῶν. αἰτιῶν πᾶσιν εἶναι ἡ ἀρχή. Αδεΐερ. (7) ἐκ τῦ δι᾿ ἄγνοιαν θαυμαῖζαν δεῖ μεταςῆναι διὰ τῇ 
πὰ ἑξῆς δὲ λέγει τὺ μέβιδον. τῆς κτήσεως αὐτῆς (᾽)" “ὁ 75. ἐπιςήμης εἰς “ὃ ἐναντίον θαυμαζειν. ἔςι δὲ ἡ παροιμία καὶ "δεύτε 

11. τἀναντία δκυμάζαν ὧν τὴν ἀρχὴν θαυμάζοντες ἦλθον ἐπὶ τὴν ρον ἄμεινον" ἐπὶ τῶν πρῶτον ' ὁρμησάντων ἢ μὲ κατορθωσώ- 

γνῦον αὐτῶν ([). πρὸ βὶ ὃ τῷ εἰδέναι ἐθαύμαζον εἰ δύνα 25 των, ὕξερον δὲ ἐπιχειρησάντων ᾧ ἀποτελεσάντων. παρὴκῇ ἂ 
ὕτως ἔχειν, γνόντες δὲ θαυμαζυσιν εἰ δύνα, μὴ ἔχειν ὕτως.. ἀπὸ τῶν θνομένων ἐκ δευτέρας, ὅταν αὐτοῖς τὰ πρότερα ἱερὰ μὴ 
θαύματα δὲ εἶπε τὰ ὑπὸ τῶν θαυματοποιῶν δεικνύμενα παίγνια, καλῶς ἀποβῆ. εοἀ. Ἀερ- 
ἃ ἐξ αὐτῶν δοκεῖ ᾧ αὐτομάτως κινεῖς ἡλίων δὲ τροπάς, καθ᾽ προκειμένυ δὲ ἢ γεγονότος φανερῷ τ τῶν πρώτων ἐμι 
ἃς χειμὼν ἡ θέρος. ΑἸεχ.  Ἀρβιγοά, τὴν σοφίαν θεωρητικήν, εὐλόγως πρῶτον τὴν τῶν αἰτίων πωδἢ 

ῳ ) τῶτο ἦν φην ὃ ὅτι “δεῖ μέντοι πως καταςῆναι τὴν ταΐ- 30 διαίρεσιν, καθὸ καὶ ὺ ἐν τῇ  δυσοιῆ ̓ Αχροάσει (2 8), εἰς τέσσαμι 
ἕξιν εο: εἰς τἀναντίον," ὥσπερ ἐπὶ τῶν μηχανοιῶν. Αμοῖερ.ι αἴτια διαιρῶν. καὶ τῶν ' ἄλλων σαφῶς ἐμνημόνευσε, πεῤ ἂ 

π ) πρὸ Ὁ ὃ τὸ εἰδέναι ἐθαύμαζον εἰ ὅτως ἔχειν δύ- τῶ εἴδυς τὰ εἰρημένα ἀσάμειν τινὰ ἔχει. ΑΙεχ. Ἀρβγοὰ, 
15. να, 5 εἰ δύναῇ ἡ διάμετρορ ἀσύμμετρος εἶναι τῇ πλευρᾷ ᾿ἐπὲ -- γνωρίζειν." τῶν ἡ “ἐξ ἀρχῆς αἰτίων" εἶπεν ἐπι ται 

θαυμαςὰ δὲ λέγει τὰ ὑπὸ τῶν θαυματοποιῶν δεικνύμενα παί- τῶν πριώτων. ὅτι δὲ ἡ γνῶσις ἡ κατ᾽ ἐπιςήμην ἐν τοῖς ἔχυσο ἐρ 
για, οἷον ἄψυχα τινα εἴδωλα δοκῦντα ἐξ ἑαυτῶν κινεῖς, εοὰ, 3 χὼς ὃ αἴτια ἐκ τῆς τῶν ἀρχῶν καὶ αἰτίων τῶν πρώτων γνύσεως ἣν 

Τ1,λυτ. τη, ἡὶ ἀρχόμενος τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσφως. εἶπεν" ἀλλὰ καὶ ν τῷ 
983: θαυμαςὸν "5 εἶναι δοκεῖ πᾶσιν εἴ τι τῷ ἐλαχίτῳ μὴ με- Ὑσέροις ̓ Αναλυτυκοῖς ( 2) ἔδειξεν αὐτό, ᾧ νῦν ὁμοίως λέγε. ὁ 
': τρῖϑ᾽ λέγει δὲ ἐπὶ τῆς δαμέτο {᾿} ὡς ὄντος δὲ ᾧ ἐν γραμ- ὑ γ μὴ ἀπὸ τῶν πρώτων αἰτίων εἰδώς τον ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν πρισεχῶν 

μαῖς ἐλαχίςυ τινὸς ὥσπερ ἡ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς, θαυμαςὲν φαίνεδ ᾿ τισὶν ὧν εἰσὶν ἄλλαι αἰτίαι πρῶϑ, ἐκ ἂν τὰ αἴτια αὐτὰ τὰ πρ- 

ἃ μὴ ἐλαχίξῳ αὐτὰς μετρεῖν, πάσας καὶ ὺ ἐἶναι συμμέτρυς ἀλλή- ᾿ σεχῇ τῷ πράξει μέλῃ εἰδείη, εἴγε τότε ἵξν εἰδέναι τι ἔχον ἀρὰν 
λαις, ἐχύσας κοινόν τι μέτρον. “ὃ δὲ ὑχ ὅτως ἔχει, διότι οἱ ' ἢ αἰτίας, ὅταν τις τὰς ἀρχὰς αὐτὸ εὐ" τ, ᾧ δὲ καὶ γνῶσις τὴν ἐρχὰ 
ἀριθμοὶ πάντες μεναίδι, μετρῶν, ὁ πᾶσαι δὲ αἱ γραμμαὶ ἑνὶ με- ἀπὸ μὴ Ὑργνωσκομένων πρόεισιν, ἐκ ἂν ὅτος εἰδέναι ταῦτα κυ- 
τρῦνταί τινι τῷ μὴ εἶναι ἐλαχίσην γραμμήν (5). διὰ τῦτο δ ρίως λέγοιτο. εἰκότως ὧν τῆς τῶν πρώτων αἰτίων γνώσεως ἡρτῇ: 
ὑδὲ σύμμετροί εἰσι πᾶσαι" σύμμετρα ηδ μεγέθη ἐξὶ τὰ τῷ αὐτῷ ὅ)αί φησι ὁ εἰδέναι, συνις ὡς διὰ τύτυ καὶ ἡ ταῖς ἄλλαις ἐπιςήμαις 

δ. τε ογα «(. ἢ 33. κτίσεως «. ἢ 27. θαυμαςά 4. 11 38. τρσπαί ΨΖ. 37. τῶν ὑκ ἰλαχίςων Αποὶ. Π 40. συμμέτρας «4. 43. ἐλαχ 
ςυν Ἱἵ. 

2. [.1. τῦτο ἐκ τῇ θαυμαζ. Ι 3. μεϑιςώμονει Ι͂. ἢ 14. δευτέραν Ζ.. ἢ 11. τυχεῖν 1. ΠΠ 28, πρώτων αἰτίων εἰναι 1. || 33. πεν οπι 3. 



Ἅ,..1..α΄, βεφριξῖσῳ «πρῶτον σζεῖεον Τῶν καία τὸ αὐδὰς «ἥξων.. ΕἸ Τὶ , “δ τὸ «αἱ ἥ τ ὦ ΕΣ ἰεσκὶ ὃ δφισμον π ποῶϊον ιν, Τέτες: τὸ φ᾿εδὸς. 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 831 

ἃ ἕἶναι ἐπιξήμαις Ἰ, τῆς σοφίας τῆς τῶν πρώτων αἰτίων θεω- ὁρισμὸν πρῶτον αἴτιον εἶναι τῶν κ᾽ ὁ δὸς. αἰτίων. ἃ τί ἦν εἶναι 
ρπικῆς ἢ παραγίνενχ, ἄρα ᾧ ὁ ἑρισμὸς πρῶτον αἴτιον, τυτέςι “ὃ εἶδος" ν᾽ Ρ ὰ εἶδος 

μ᾿» “ὧν -- ἦν εἶναι ἢ ΤΡ τὴν κ᾿ ἃ εἶδος ὁσίαν, εἰκότως δὲ ἱκάσυ ὸ τί ἦν εἶναι. ἡ “ἃ “αἴτιον δε ἀρχὴ ὰ διὰ τί πρῶτον" 
27. ἅπεν ἀσίαν ἑκάςν ὁ εἶδες" κ᾽ Ρ ὰ εἶδος ἱκάςῳ “ὃ εἶναι τῦτο 5 ὡς ἴσον ἘΡα. τῷ αἴτιον δὲ κα Ἐ ἀρχὰ ὦ πρῶτον “ὃ διὰ τί, τυτέςιν 

ἐςιν" διὰ δ τῦτο ὺ οἱ ὁρισμοὶ » τῦτο γίνονἢ τῶν ὁριςῶν" τί ἦν 5 Ἷ ὑσία ἢ “ὃ τί ἦν ἐἶναι, ἐπεὶ ὁ ἔχατον εἐποδιδόμενεν ἐ ἐν τῇ τὸ διὰ 

εἶναι γδ “ἐν ὁρισμὸν ἡ; ὃν λόγον λέγει. ἰδ. τί ἐπαιτήσει πρῶτόν ἐσω αἴτιον. ἢ τῶν πρὸ αὐτῷ ἀποδοθέντων 

π "ὠνάγιἢ - ἔχατον," τυτέτι “ὃν δρισμόν" τῶτο δέ ἐφιν ἡ εἶπεν αἴτιον ἢ ἀρχὴν εἶναι τῶν ἐν τὴ τῷ διὼ τί ἀποδόσει" τῶτο 

Ὧ5. ἃ εἶδος αἰτία. εἰς δ τῦτό φησιν ἔχατον ἀνάγεδχ, ὁ διὰ τί. γάρ ἐςι “ὃ ἔχατον ἀποδιδόμενον" ΕῚ Ρ ἐν τῇ τὸ διὰ τί ἀποδόσει 
“ἔχατον" δέ, ὅτι μᾷ' τὴν ἀπόδοσιν τὸ ὁρισμῶ ὑκέτι ὃ διὰ τί ἔχατον πρῶτόν ἐςιν αἴτιον ἡ ἀρχή. ἐκ εἶπε δὲ ὅτι “ὃ ἔχατον ἐν 
ἐξετάζομεν, ὡς μεμαθηκότες δηλονότι “ὃ τοιῦτον αἴτιον, περὶ 10 τῇ ἀποδόσει πρῶτόν ἐςιν ἐν τὴ φύσει, ἀλλὰ ᾧ χωρὶς τῦ τῶτο 
ὃ ἡ ζήτησις ἡμῖν. διὰ τί 5 δ πῦρ θερμαίνει ζητῦντες, ὅταν εἰπεῖν “ὃ ἑπόμενον αὐτῷ εἰπών, “ὃ “αἴτιον δὲ ὺ ἀρχὴ ἃ διὰ τί 
μάθωμεν ὅτι ὃ εἶναι αὐτῷ πυρὶ “ὃ πρώτως εἶναι θερμῷ ᾧ θερ- πρῶτον," ἀσαφῆ τὴν λέξιν ἐποίησε, διὰ ω τῶτο “ὃ διὰ τί πρῶ- 
μαντιιῷ ἐςίν, ὑκέτι ζητῦμεν διὰ τί θερμαίνει, ὡς μεμαθηκό- τον, ὅτι “ὃ ἔχατον ἐν τὴ ἀποδόσει τῦ διὰ τί “ὃ πρῶτον τῇ φύσει 

τες ὃ ἐπιζητῶμεν. ποῖλιν διὰ τί ἡ χιων διακριτικὴ ὄψεως ἐξιν ἐν τῇ τῦ διὰ τί ἀποδόσει αἴτιόν τε ἢ ἀρχή. ὅτι δὲ ἡὶ τῷ διὰ τί 
ὅταν ζητῇ τις, ἂν αὶ ἀκύση ὅτι λευκή, ὀδέπω πέπανἢ τὸ δ 5 ἀπόδοσις ἡ ὑςάτη πρώτης αἰτίας ἐςὶ ϑηλωτοκή, πρέδηλον ἐ ἐκ τὸ 
διὰ τί πολυπραγμονῶν» ἔτι ΩΣ ἀπαιτεῖ διὼ τί δὲ ὃ λευκὸν δια- ἀρχῆς ἀπαίτησιν εἶ εἶναι “ἃ διὰ τί" “μεθ᾽ ἢ » δὲ ἀπόδοσιν ὑκ ἐπιζη- 
κρίνει τὴν ὄψο, ὁ δὶ μ᾿ τὴν ἐπόδοσίν τινος ἔτι “ὃ διὰ τί τέϊϑ ὃ διὰ τί, τῦτ᾽ ἂν εἴη ἡ κυρίως ἀρχή, ἡ δὲ ὠρχὴ πρῶτον. 
ζητῶν ὀδέπω τὴν «αἰτίαν ἀκήκοεν. ὅταν δὲ μάθη ὃ: ὅτι τῶτ᾽ ἐξὶ ὃ ΑἸεχ. Αρβιγοά. 

ἐἶναι αὐτῷ λευκῷ (ἔςι γ5 λόγος ᾧ ὁρισμὸς λευκῦ ἃ διακριτικὸν (5) ἀνάγεῦ δ ὁ διὰ τί πρῶτον εἰς τ΄. Δ. ἔα. οἷον λέγει 
ὄψεως), ἀν τὴν τῦ διακρίνειν τὴν ὄψιν “ὁ λευκὸν αἰτίαν ζητεῖ" Ὁ ὅτι διὰ τί αἱ τρεῖς τὸ τριγώνυ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι ὑπάρχυ- 
ὦ γάρ ἐςι μα' τὴν τοιαύτην ἀπόδοσιν ἔτι ὑπολειπομένη τὸ διὰ τί σιν; εἶτα φησιν ἐκεῖνος, ἐπειδὴ αἱ ἐφεξῆς γωνίαι ἴται ἀλλήλαις 

ὅτως ζήτησις. εἰκότως ἄρα μίαν εἶπεν εἶναι αἰτίαν τὴν ἐσίαν ἡ εἰσίν, ἐπειδὴ ὅταν εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν ςαθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας 
᾿ Δ τί ἦν ἐἶναι ἑκάςυ (5). τῶ δὲ αἰτίαν εἶναι ταύτην δεριτοὺν ἴσας ἀλλήλαις ποιῆ, ὀρθὴ ἔςξαι ἱκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν. καὶ μὲ' 

παρέθετο “ὃ ὅτι “ἀνάγεῦ γ) “ὁ διὰ τί εἰς ὃν λόγον ἔχατον"" ἔχα- 1 “ὃ ὠποδῶναι “ὃν ὁρισμὸν ὑκέτι ἐρωτώμεθα “ὃ διὰ τί φησιν. “ἀνά- 

τον δὲ εἶπεν" εἶεν δ ἂν τινες ᾧ ἄλλαι ἀποκρίσεις πρὸς τὴν τῷ {τὸ γοῦ ᾽ ὃ δ. πρῶτον εἰς τ. λόγον," τυτέςιν εἰς “ὃν ὁρισμόν, “ἔχα- 
διὰ τί ἀπαίτησιν ὀδέπω “ὃν λόγον ὸ ὃν ὁρισμὸν ἔχυσαι" διὸ ὑδέπω Δ δὸὺ δρίσαοχ, ὑκέτι ζητῶμεν ὃ διὰ τί, “αἴτιον δὲ ἢ 
τ πιὰ ἀποδόσεις τὴς αἰτίας τῆς κ᾽ ὰ ἃ εἶδός εἰσι διδασκαλυκαί, ἥν τ᾿ ἐᾷ πρῶτ," διὰ τί ἢ) τόδε “ἃ πρῶγμα τοιόνδε ἐςίν.. κα- 

ὁ ζητῶν ὃ διὰ τί τί τῆς ζητήσεως ἤδη παύεῇ. ὦ 5 οἷόν τε | λῶς δὲ προσέβη. δ Αρεῖορ, 
ἔγιμίς ἔτι τῦ διὰ τί λέγειν ἀποδεδόνν, τὴν αἰτίαν" ἡ δ τῷ “μίαν - ὑποκείμενον." ἐπὶ πλέον “ὁ ὑποκείμενον τῆς ὕλης "9834 

τί ζήτησις αἰτίας ζύτησίς ἐςιν. ὃ ἦν ἀκύσαντες ἐν τῇ τῦ διὰ 30 “ὃ γ) ἐν τοῖς θείοις ὑποκείμενον ἐχ ὕλη (7). ΑἸεχ. Ἀρβγοά. τὰ 
τί ἐν πὲ παυόμεθα τῆς ΝΣ τῶτα “ὃ διὰ τί ζητήσεως τῦ αἰτίυ" (Π) “ἑτέραν --- ὑποκείμενον." ἐπὶ πλέον “ὃ ὑποκείμενον 
παυόμεθα δὲ “ὃν ὁρισμὸν ᾧ “ὃ εἶδος ἀκύσαντες τῆς διὰ τί ζητή. τῆς ὕλης" ὁ γ5 πᾶν “ὃ ὑποκείμενον ὕλη ἐςίν. αὶ ὕλη ὃ ἐν τῷ 
σεως" αἴτιον ἄρα ᾧ τῦτο. εἰπὼν δὲ ἐπὶ ἔχατον “ἐν ὁρισμὸν “ὃ δυνάμει θεωρεῖ, “ὃ δὲ δυνάμει δύνα ὃ κατέχει ἀποβαλεῖν καὶ 
διὰ τί ἀνάγεὼως, πῶς “ὃ ἔχατον πρῶτόν ἐςι ἡ αἴτιον διὰ τὸ ἱξῆς ἄλλο δέξας" ὁ δὲ τοῖς θείοις ὑποκείμενον σώμασιν αὶ τοιῦτον" 
ἐδήλωσε" ὁ Ρ ἔχατον λεγόμενον ἐν τῇ ἀποδόσει πρῶτόν ἐφιν ἐν τ ἀΐδια ὃ ἐκεῖνα ἡ ἀναλλοίωτα" ἅπαξ ἐκεῖνα “ὁ εἶδος δεξά- 
τὴ φύσει καὶ ὃ αἴτων" διὸ ἐπήνεγκεν “αἴτιον δὲ ἢ ἀρχὴ “ὃ διὰ τί μενα ᾧ ὑπ᾽ ἐκείνυ καταχεθέντα ὁ αὶ δύνα τῦτο ἔτι ἀποβαλέν, 
πρῶτον" ὁ καὶ Ὁ ἐν τὴ τὸ διὰ τί ἀπαιτήσει ἔχατον ἀποδιδόμε- εἰ ἦν ἀπέβαλε δύ ὑποκείμενον ὰ δυνάμει, ἐδ᾽ ὕλη ἐςίν" ἐπὶ πλέον 
Ψψον ἐρδτῶν αἴτιον. “ἃ δὲ ὅτως αἴτιον πρῶτον αἴτιον τῶν ὅτως ἄρα “ὁ ὑποκείμενον τῆς ὕλης. εοἀ. 1,δαε. 

αἰτίων. ὃ ἄρα ἐν τῇ τῷ διὰ τί ({ ἀπαιτήσει ἔχατον ἀποδιδόμενον “τετάρτην --- ἐφίν" ( » μνημονεύσας τὸ ποιητικῇ αἰτίν, θαι, 
πρῶτον αἴτιον τῶν ὅτως αἰτίων ἐσύ. ᾧ εἰ προσληφθείη “ὁ ὁ δὲ 40 τῦτο δέ ἐςι ὸ ὅθεν καὶ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἀντικειμένην φησὶν αἰτίαν "' 

δρισμὸς ἔχατον ἐν τῇ τῷ διὰ τί ἀποδόσει, συνώγοιτο ἂν “ὃ ὃν εἶναι τῇ ποιητικὴ τὴν τελικήν, καϑ᾽ ὃ ἡ Α' προῦπάρχει αὶ δὲ 

4. τὸ εἶναι ἐπιςήμαις οπι «. 1 5. ρνορίεγεα επὶπι ρον λαπο ἀφβηπίία ἀεβηπίμπέμν. ϑεραῖν. ἢ τῆς δριςικῆς τί ἦν εἶναι εἶναι γὰρ ἢ. ἢ 
7. ἰςιν τὸ εἰδικὸν αἴτιον 1.. 1} 8. διὰ τί δυνατόν Ζ. ΠΠ] 12. τῷ --- τῷ Δ. ἢ 15. ἀκύῃ 4. 1} 16. διότι π. Α΄. }} 24 -- 40, ἀρ. Αδοϊερ. 1] 24. καλῶς δὲ ᾿ 
“προσίθηκε τὸ ἔσχατον" εἶεν Αδεἶερ. ᾿ 26. ἐπ. ὑδὲ τὸν Α56]ερ. 30. ὃ] εἰ Α56]ερ. || 31. τὸ] τῆς Αδοΐερ. [] τῷ --- 32. ζητήσεως οπὴ “4. ἢ 35. ἰν 
Ῥοεὶ ἰςὶν οπι Α5οΐερ. ᾿! 86. διὲ τί" πρῶτον μὲν γὰρ ἐν Αδεῖορ. 1 37. ἔσχατον δὲ ἀποδιδόμενον Αδεϊερ. ἢ 44. ὧν] ὅτι ἂν “41. 

4. αἰτίων --- 2. εἶδος" οἵη «4. [} ἡ. ὡς εἶναι ἴσον 1] 1. ἐν τῇ] ἀντὶ ΜΖ. 1] 10. χωρὶς τὸ τῦτο, ἐπὲ τὸ ἑπόμενον αὐτῇ εἰπών . : ἐδ δὲ οπχ ῖ. 1} 
45. ὑποςάτη Δ. ἢ πρώτη αἰτία Α(. 1] 11. τῆτ᾽] τότ᾽ (4. 

Χχχῶ 



632 ᾿ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἐχάτη γίγνε᾽ ὃ ἐδήλωσεν αὐὸὺς προϑεὶς “ἃ “τέλος ἡ) γενέσεως νων (ὐκέτι 75 οἰκεία δόξει τοῖς πρακειμένοις καὶ ἱξορια), ἄλλ᾽ ὡς 
ὼὸ χήσεως πασης τῶτ᾽ ἐςίν"" εἰ δ ἐκεῖνο β ἀρχὰ τῶτο δὲ τῶν ὄντων πάντων, ἐν οἷς ἦν ἡ τὰ προκείμενα νῦν ("). ἔστι 

τέλος, εἰκότως ἀντίκει. ἔςι δὲ ὃ τέλος αἴτιον τῷ ποιητικῦ͵, Κα ὲ τῶν φυσυιῶν ἀρχὰς ἐκεῖνοι ταύτας ἧς λέγε" ἀέμοα 
τὴ Τα γινέσει ἔχατον ὄν, τῇ δὲ φύσει ᾧ τῷ λόγῳ πρῶτον" δὲ ταῦτα μόνον εἶναι ὃ ὑδὲν παρὰ ταῦτα, Τὰς αὐτὰς ἀρχὰς 
τῶτο δ᾽ τῷ ἜΝ προλαβόντες διὰ τῦτο τῆς πράξεως ἀρχό- 5 τῶν τε φυσοῦν ὃ τῶν ὄντων ἁπάντων ἐζήτυν. ὅτι δὲ τὴν νῷ 
μεθα. ἀλλὰ ᾧ ἐν τοῖς φύσει γνομένοις σκοπὸς τῦτο, ὁ δὲ τὴν ὕλην μόνην αἰτίαν ὑπετίθεντο, ἐδήλωσε διὰ τ δῆξαι μη: 

σκοπὸς ἔρμα τ ὅτι δὲ “ὁ ἀγαθόν ἐςι “ὃ ὡς τέλος αἴτιον ἢ τας αὐτὺς αἰτίαν ᾧ ἀρχὴν εἶναι τῶν ὄντων, ἐξ ὃ τι γίνε πρώτ 
ἡὶ τοιαύτη ἀρχὴ τέλος γενέσεως ἢ κινήσεως πάσης, ἢ τῶν Ἦϑι- ἡ εἰς ὃ φϑείρε) τελευταῖον, τῆς ϑσίας Μενέσης, τοῖς δὲ πάθεσι 
κῶν ἀρχόμενος, ὡς ἤδη προεῖπον, ἐδήλωσεν εἰπὼν “πᾶσα τέχνη μεταβαλλύσης. “ὁ 7) τοῦτον ὕλη, ἥτις τὴν Καὶ αὐτῆς ἐσίαν ἐν 

ἡὶ πᾶσα μέθοδος ὠγαθὰ τινός." εἰ δὲ πάντα τῷ οἰκείν τέλυς το εἷς ἂν ἦ σωζει ἄφθαρτον ᾧ ἐγένητον, κῷ' δὲ τὰ πάθη ἡ μετε- 
ὡς ἀγαθῷ ἐφίεδ, “ὃ κυρίως τέλος ᾧ ὃ πάντα ἐφίε τὰ ἐν κι’ βολὴ αὐτῆς ἐν τοῖς τῶν ἐξ αὐτῆς γινομένων γένεσιν (). ὃ ἢ 
γήσει εἴη ἂν “ἃ ἀγαθὸν ἢ “ὃ τῶν ὄντων ἄριςον" ὃ ἢ αὐὸς ἐν τοῖς “τὰς ἐν ὅλης εἴδει" ἀντὶ τῷ τὰς ἐν τῷδε τῷ εἴδει τῶν ἐρχὼ 

Ἠθικοῖς ἐδήλωσεν εἰπὼν “διὸ καλῶς ἀπεφήναντο ὁ ἀγαθόν, ὃ τῷ κῷ τὴν ὕλην μόνον φήθησαν εἶναι. Αἴἰεχ, Αρβγοά. 
πάντα ἐφίεϑ." ΑἸεχ. Αρβιγοά. (7) ἐντεῦθεν δὲ καὶ ὺ δὲ ἕτερον γένος τῆς αἰτίας εὑρήσομεν ἐκ 

983: (7) νῦν ὅν δεῖ ἡ ἡμᾶς μαθεῖν ποίωυ αἰτίυ ἐςὶ κυρίως ἡ τοιαύτη 15 λοιπὸν ἀσφαλῶς ταῖς ὥσαις τέτρασι μένεις πιςεύσεμεν. ὰὶ 
3. ἐπιςήμη" καί φησιν ὅτι τέσσαρα ὑπάρχυσι τὰ αἴτια, ὑλικόν, εἰδι- ὧν πρῶτοι φιλοσοφήσαντες πάντες ὑλικας ἀρχὰς μόνας ὑπέδετι. 

κόν, ποιητικόν, τελιιόν. πολυπραγμονήσαντες ὗν εἰ δυναὺν ἡ Αδεϊερ. 

τὰς ἰδέας παραλαβεῖν εἰς μίαν τῶν αἰτίων τότων, ὶ προϊὼν ἐρεῖ () ἥτοι τὰς ὑλικάς. δὲ δὲ εἴδει ὁ ̓Αλέξανδρος ἀντὶ ὙΠ 

περὶ αὐτῶν" φησὶν ὅτι ὠδενὸς τῶν αἰτίων τύτων δύνα ἐπιςήμη φύσει ἐμύνοίαΣ ὁ δὲ ΣΣιμπλίκιος “ὁ τῆς ἀρχῆς φησὶν ὅπμα «»ὗ 

εἶναι αὕτη τῶν ἀνύλων, ἀλλ᾽ ἡ ἐπιςήμη τῷ ἐξηρημένω αἰτίω, 20 θελικὸν εἶναι ἢ γενικόν, ἔχειν δὲ ὡς ἐν εἴδει τὴν ποιητικήν τε ἐρ- 

φημὶ δὴ τῷ ποιητικῶς ἢ τελιιῶῦ ᾧ εἰδιιῦ, συντρέχει ἢ) ἐπὶ τ ὀ χὴν ὺ ΤΡ εἰδικὴν ᾧ τελικὴν ἢ γρεῦσι τὴν ὑλικήν. ἐν ὕλκ ὦ 

πρώτα αἰτίν τὰ τρία ταῦτα: ὁ γ5 θεός, φησίν, ἀὲ ποιητής," ὃ εἴδει ἁ ἀρχὰς τὰς ὑλικὰς λέγει τὰς ὡς εἰς γένος εἴδη ἀναγομόει 

ἐχ ὥσπερ ἡμεῖς ποτὲ Αὶ ποιῶμεν ποτὶ δὲ καὶ ποιῶμεν, ὅτω δὲ εἰς ὃ τῆς ἀρχῆς ὄνομα. εοἀ. Ἀερ. 
θεός, ἀλλ ἐὰ ἐπινάει" ὅτε δ ἕν τινι χρόνῳ περλέλειπῷ αὐτῦ καὶ ᾧ διὼ --- σωζομένης." τοῖς δὲ ποιῶσι τὴν αὶ ὕλην σὐμίκι | 

᾿ ἐνέργεια, ὥς φησιν, ἐν ἑκάςη ἡμέρᾳ. ἡμεῖς ὃ ποτὶ ὶ β ποιῶμεν 25 τι ἜΝ ὺ μὴ ὡς ᾿Αριςοτέλης λέγει ϑυγίμει, ἀκελθὰ δ" 
ποτὶ δὲ αὶ ποιῶμεν" ὁ δὲ θεός, φησίν, αὐτῷ τῷ εἶναι πάντα πα- μηδὲ γίνε, ἢ φθείρεδ, ἁπλῶς τι, ἀλλ᾽ εἶναι τὴν καλυμόῃ 
ράγει ἢ δημιυργεῖ ἢ ἐπινάει. διό φησι ὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος ὅτι γώεσιν ἀλλοίωσιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ Τνέσεως ά 4) ἔδεξε' τὸ 
ἀεὶ ὁ ᾿Αριςοτέλης λέγει συντρέχειν “ὃ τελικὸν αἴτιον τῷ εἰδικῷ. 75 ὕλην ἐνεργείᾳ ἦσαν καὶ ὃ ὑκομέυσαν ἀεὶ τὴν αὐτήν αψμν 
Ἀδείερ. τὸν δ τὴν ἀρχὴν ἡ κατ᾽ ὁσίαν ἀμετάβλητον ὑποτίθενῇ ἧσεὴ ὃ 

ἀν ποιησάμενος δὲ τὴν τῶν αἰτίων διαίρεσιν μέλλων ζητῶν Ὁ τῶν ἐξ αὐτῆς γιγνομένων σιῶν ἀλλάσσειν τὰ παϑη" ἀλλιίατι 

"πὶ ποίας αἰτίας μίλια, τῷ σοφῶ εἰδέναι, ἐπεὶ πλεοναχῶς τὰ γάρ ἐςν ἡ κῷ' πάθος μεταβολή. τίνες δέ εἰσιν οἱ τὴν δα 
αἴτια, εἰκότως πρῶτον τὰς τῶν ἄλλων δόξας ἐπισκοπεῖ τῶν πρὸ αἰτίαν μόνην ὑποδέμενει, καϑ᾽ ὅς ἡ κυρίως λεγομένη γένεσις “Ὁ 

αὐτῶ, ἐπὶ ποῖον αἴτιον ἢ ποῖα κατηνέχθησαν (ἢ). τῶῦτο δέ, φη- ζεῦ, ἑξῆς παρατίθεδ. ὧν πρῶτόν φησι Θαλῆν γενέοκ, (ὠχηὰ 

σίν, ἔξαι χρήσιμον ἡμῖν ἢ πρὸς τὴν τῶν αἰτίων τῶν εἰρημέων ηδ τος τῆς φυσικῆς φιλοσοφίας δοκεῖ τῶν μνημονευομόνν ἹΡ 
βεβαίωσιν. ἢ 25 ἡ ἄλλον τρόπον εὑρήσομεν αἰτίων, εἰ μὴ φαί- 35 γονένα!) ἡ σαφῶς ἐκτίθε2 τὴν δόξαν αὐτῶ. ἔδειξε δὲ γνωρίμων 
γονῇ τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων περὶ αἰτίων λεγόμενα ὑπὸ τὴν διαί- διὰ τῷ παραδείγματος ἐπὶ τῷ ἸΣωκράτυς, πῶς αὶ συζεῦ γότσο 
βεσιν πίπτοντα" ἣ εἰ τὰ πρὸς ἐκείνων λεγόμενα μὴ ἐκβαίνει τὰ καθ᾽ ὃς “ὁ ὑποκείμενον παντάπασιν ἐνεργείᾳ ἐςί, σῶζον ἀὲ τὺ 
ὑν ἡμῶν κατηριθμημένα τῶν αἰτίων, ἤδη μᾶλλον τῇ διαιρέσει οἰκείαν ὠσίαν ἐν οἷς ἂν ἢ ἢ" ἕκαςον Ἵ τῶν ἐκ τύτυ γηνομόν" 
ὡς ὑγιῶς ἐχύση πιςεύσομεν. ΑἸεχ. Ἀρβεοᾷ. πως ἔχον ὸ ὑπρέν μθνν. ἐςιν. ΑΙεχ. Τρρωτε 

πρὶ “τῶν --- πλεῖξοι" τὴν Κα αἰτίαν δι’ ἣν τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων 20 ἃ δὲ “δεῖ γ5 εἶναί τινα φύσιν ἢ μίαν ἢ πλείως μιῶς, ἐξ ἐνα 
“ ἐρημένα ἱσορεῖ γῦν, σαφῶς αὐὺς εἴρηκε. μνημονεύει δὲ τῶν γίγνεῦ τὰ ἄλλα σωζομένης ἐκείνης" εἶπε καθ᾽ ὡς ἂν ἐύεεῦ 

ἀρχαίων ἐχ ὡς τῶν φυσυιῶν ἐσιῶν τὼς ἀρχὰς ταύτας οἱομέ. κείμενον ὺ Ἷ ὕλη ἐνεργείᾳ τι ὃν ἤδη καθ᾽ αὐτό ἐςι, καθ᾽ δὰ 
-----..-....-. 7) 4 

(Ὁ ν.983 δ 2. φιλοσοφήσαντας περὶ τῆς ἀληθείας λέγει τὺς θεω- πλείω, ὡς ὃ αὐὲς ὡ ὧν ἐπφύρα ὀῴναο. δὲ γ»κθ' ὑς πλεῖν 
ρητικὺς φιλοσόφνς᾽" θεωρητικῆς γὰρ τέλος ἀλήθεια, ὡς πρακτικῆς τὸ ἀγα- κῷ τύτυς αὶ τὰ αὐτά. ἰὰ, ᾿ 
βόν. πρὸς διαφολὴν γῶν τῶν πρακτικῶν φιλοσόφων τὸς τοιύτνς λέγει τοι διὸ εἶπε “ὃ μέντοι πλῆθος ὁ ὃ εἶδος τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ̓  ̓ὴ 

τῆς ἀληθείας φιλοσοφήσαντας. Αποπ. ὕτΡ. ὃ αὐὰὴ πρντες λέγυσιν, ἀλλὰ Θαλῆς Κα ὁ τῆς τοιαύτης ἀρχηγ 

ὁ 13. μόνην Η͂. ἢ 24. μὲν οι 4. 1] 26. τὰ καλύμενκ Λ΄. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, ὅ33 

γένεσιν αἰνιττομένων τῶν ποιητῶν" ῥεῖ ἢ) ἡ τῶν αἰϑϑητῶν γώνεσις 
αὐὸς δ τῶν μνημονευομένων φυσικῶν ἀρχαιότατος (7). ὅτι δὲ ἄωτον Κα λέγων ὁ ποιητὴς “ὁ ἐξκυςον, Στύγα δὲ “ὃ μισητόν. ὁ 
κῷ τῦτον “ἃ ὕδωρ ἡ ἀρχή, ἡ διὰ τί, σαφῶς παρατίθεδ. ὅτι τε γ ὅρκος ἐν ἀπίςοις παραλαμβανεῦ, μισεῖ δέ πως ὁ μὴ πιςευό- 

᾿ 
μὴ 

φιλοσοφίας" “τοιαύτης ("}»" τῆς φυσικῆς τε αὶ θεωρητικῆς" 

ἡ τροφὴ πάντων ὑγρά, ἐκ δὲ τῆς τροφῆς ἑκάςῳ ὃ εἶναι, μενος ὃν μὴ πιςεύοντα" εἰ ἦν ὁ ὅρκος πρὸς βεβαίωσιν τῆς ἀπιςίας 
ὅτι πάντων τὰ σπέρματα, ἐξ ὧν ἡ γένεσις αὐτῶν, ὑγρὰ τὴν 5 λαμβανεῦ, εἰκότως ὁ ὅρκος μισητόν. διὰ δὴ τῦτο ᾧ ὃ ὕδωρ 

αὶ αὐὸ ὁ θερμὸν ἐκ τύτυ γινόμενον, ἐκ τῷ ὑγρῶ () ἐκ Στὺξ ὠνομάζετο. ἐπεὶ δὲ σύγγραμμα Θαλῶ φέρε ὀδαμῶ, 
ἐναθυμιίσεως τῆς ἀπὸ τῦ ὑγρῦ τὴν γένεσιν τῷ θερμῶ τε ἐξ ὃ τις ἃ βέβαιον ἕξει τὸ ταῦτα τῦτον λέγεως “ὃν τρόπον 

ρὸς οἱ περὶ Θαλῆν γίγνεςχ, ἐτίθεντο. ᾧ γ5 τρέφεῶξς ὑπὸ ὑπ᾽ αὐτῶ, εἰκότως “ὃ “λέγε ὅτως ἀποφήνας," εἶπεν. οοὰ. 
τύτυ αὐὴ ἡ εἶναί τε ἡ σωώζειχ, ἰάὰ. 1μλυν. 

9433), ("κ) διὸ ἢὶ φησὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ὀχεῖῶς ὡς ἀρχῆς 10 “τιμιώτατον --- “ἃ τιμιώτατον." ὃ βυλεῦ β' συνάγειν ἔςιν 963) 
21. ὕσης. ταύτην δὲ ἔχε τὴν ὑπόληψιν ἐκ τῦ ὁρᾶν πάντων τὴν τρο- ὅτι οἱ ὃν τῶν θεῶν ὅρκον ὕδωρ ὑποθέμενοι παραπλησίως Θαλῇ Ἰὼ 

φὴν ὑγρὰν ὖσαν (ἀδύνατον γάρ ἐςιν ἄνευ ὑγρότητος τρέφεθᾳ τὰ ἀρχὴν τῶν ὄντων “ἃ ὕδωρ ὑποτίθενῃ. διὰ τούτω συλλογισμῶ 
ζῷα), ἢ ὅτι τὰ σπέρματα πάντα, ἐξ ὧν τὰ ζῷα ὑπάρχυσιν, τῦτο λαμβάνομεν (“). “ὃ τιμιώτατον ἡ πρεσβύτατον δηλονότι 
ὑγρά ἐςιν. ἀρχ δὲ τῶν ὑγρῶν “ὁ ὕδωρ τῷ ἐμφύτυ θερμϑ, ἐχ ᾧ ἀρχή" ὅρκος δὲ ὁ τιμιώτατον" ὃ γδ ὄμνυμεν ὡς τιμιώτατον 
ὡς φύσεως ὕσης τῷ ἐμφύτυ θερμῶ" χεῖρον γδ ἢ κατ᾽ ὄργανόν 15 ὄμνυμεν" ὁ ὅρκος ἄρα πρεσβύτατόν ἐςὶ ᾧ ἀρχή (5). τῶτο δὲ ἣν 
ἐςι ὃ πῦρ, διὸ ἐὰν μὴ ῥυθμιωὴ βλάπτει" “ὃ δὲ χεῖρον ἢ κατ᾿ ὕδωρ" καὶ 7) Στὺξ ὁ ὕϑωρ κατ᾽ αὐτύς, δόξει δὲ ἐπὶ τῇ λέξει ἣν 
ὄργανον εἶναι φύσις ὁ δύνα. Αδοἴερ. δευτέρῳ χήματι δύο λαμβάνειν καταφατικὼς προτάσεις, τῷ μὴ 

943) (7) ταύτην τὴν δόξαν ἐξ Αἰγύπτωυ μετακομίσαι φασὶ ὃν εἰπεῖν “ὃ τιμιώτατον πρεσβύτατον, ἀλλὰ τιμιώτατον “ὁ πρεσβύ- 
Ὧ5. Θαλῇν" ἀπελθεῖν ἡ) ἐκεῖσε ὑπὸ Φαραῶ τῦ τῶν Αἰγυπτίων ἄρχον. τατον, ὃ ἴσον φαίνεὮ τῷ τιμιώτατον πρεσβύτατον. ὅτω δὲ 

τος μετακελευθέντα, ἐφ᾽ ᾧ τὴν τῶν μαθημάτων παιδείαν ἐκπαι- 20 ἐχύσης τῆς προτάσεως γίνεῦ “ὃ δεύτερον ῆμα, τῷ β' ὅρυ τῷ τι- 
δεῦσαι ὃν Μωσέα αὐτῷ υἱοθετηθέντα, παρά τινων ἱςορεϊ). ἕτεροι μιωτάτυ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσι κατηγορυμένυ καταφα- 
δὲ περὶ ἸΠαρμενίδυ ἱςορήιασι ᾧ Μελίσσυ ταῦτα. εοἀ. Ἀερ. τριῶς, ὅπερ ἐςὶν ἀσυλλόγιςον. αὶ μὴν ὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ ἔςιν ἡ 

9483:5 (τῶτο γάρ ἐςι “ὁ τύτῳ ζῆν") ὥςε αὶ τῷ θερμῦ “ὃ ὑγρὸν λόγος ἐν τῷ πρώτῳ χήματι, ἡ ὃ τιμιώτατον κατηγορεῖ ἢ Κ' τῷ 
24. αὐτοῖς ἀρχή τε ἡ ςοιχεῖον, εἴγε τρέφε ᾧ γίνεῦ ἐκ τύτυ" ἡ  ὅρκυ, ὑπόκει δὲ “ἃ πρεσβύτατον. ὅτως δὲ εἶπεν ὡς ἀντιςρε- 

ἐξ ὃ γίγνεῦ τὰ γνόμενα, τῶτο αὐτῶν ἐςὶν ἀρχή. ὥςε ᾧ τῷ πυ- 25 φόντων τῷ πρεσβυτάτυ τε ἡ τῆς ἀρχῆς πρὸς “ὃ τιμιώτατον. 
ρὸς “ὁ ὕδωρ, εἰ ἐκ τύτω γίγνε" γίγνε δὲ ἐκ τύτυ, ἐπεὶ ἢ τρέ- καὶ ἔςιν ἴσον “ὃ εἰρημένον τῷ ὃ κὶ 5 τιμιώτατον πρετβύτα- 

φεῦ. ο δ᾽ ὕδωρ ἀρχὴ φυσεώς ἐςι τοῖς ὑγροῖς, ὠντὶ τῷ ὃ ὕδωρ τον" ὅτι 5 ὡς τύτῳ ἴσον τῶτο εἶπεν, ἐδήλωσεν ἐπενεγκὼν 

ἐρχὰ ὃ φύσις ὶ αἰτία τῷ εἶναί ἐςι τοῖς ὑγροῖς. εἰ δὲ τοῖς ὶ ἄχ- “ὅρκος δὲ ὃ τιμιώτατον," τηρήσας τῷ τιμιωτάτῳ τῦτο. ΑἸεχ, 
λοις ὡς ἡ τοῖς σπέρμασιν ἀρχὴ “ὃ ὑγρόν, τῶν δὲ ὑγρῶν ἀρχὴ ὃ Δρβιεοά. 
ὕδωρ, εἴη ἂν τῦτο ᾧ τῶν ὑπ’ αὐὸ ἀρχή. ΑἸεχ. Αρβεοά. 30 (7) “ὃ ὃ κατειβόμενον Στυγὸς ἄατον ὥμοσεν ὕδωρ" 

953) “εἰσὶ --- παλαιιίς." ἱςορῶσιν, ὡς τῆς δόξης ταύτης ἡ εἰς τὸς ἠνίττοντο δὴ διὰ τύτων τὴν ῥευςὴὴν γένεσιν. εοὰ, Ἀεβ. 
27. ἀρχαιοτάτως ἀναφερομένης ὑπό τινων ᾧ τὺς πρώτυς εἰπόντας τι “εἰ -- αὔτη." ὡς ἀδήλα τύτυ, εἶτε οἱ πρῶτοι θεολόγοι3835 

περὶ θεῶν" ᾧ πῶς, λέγει. λέγαι δ᾽ ἂν περὶ Ὃ μήρυ τε ἡ Ἡσιόδν ταύτης ἦσαν τῆς δόξης εἴτε μή, ταῦτα λέγει" ὁ δ΄ ἄντικρυς ὰ 
ὡς πρώτων θεολόγων (7). ἰά, τῶτο ἔλεγον, ἀλλὰ πειρῶνταί τινες διὰ συλλαγισμῶ δεικνύναι. 

963 (7) ἀἵτινες δὴ ποιηταὶ ᾽᾿Ωκεανὸν ἔλεγον θεῶν πατέρα, ἢ μη- 35 εἰ δὲ ᾧ συνελογίζοντο δύο καταφαίσεις ἐν δευτέρῳ χήματι λαμ- 
Ἂν. γέρα Τηθύν, ᾿Ωκεανὸν Κ᾿ λέγοντες “ὁ ὕδωρ “ὃ κυκλῦν τὴν γῆν, βανοντες, ὡς δοκεῖ ἔχεν ὃ εἰρημένος λόγος, ἐςὶν ἀδηλότερον. 

Τηθὺν δὶ τὴν γῆν ὡς θρέπτειραν πάντων τῶν γινομένων" τήθη ΑἸεχ. Αρβιεοά. 
Ὁ ἡ τροφός... φησὶ 2) ὁ ποιητὴς (1. 15 37: οἵ, 14.271) ἡν ----------- 
“ κατειβόμενον Στυγὸς ἄωτον ὕδωρ," διὰ τύτων τὴν ῥευςὴν (ὦ ν. 983 ὁ 27. “εἰσὶ δέ τινες"... φαίνεται δὲ ὁ συλλογισμὸς κα- 

ταφανὴς εἶναι ἐν β΄ σχήματι, τὸ τιμιώτατον δὲ μέσον. ὑκ ἔςι δέ" ἀλλὰ 

πρῶτον ἡ ἰλάσσων πρότασίς ἰςιν" τὸ πρεσβύτατον τιμιώτατον, τὸ τιμιώ- 
(. 983 ὁ 23. “τὸ θερμὸν ἐκ τύτυ γιγνόμ." τρέφεται δὲ καὶ τὸ θερμὸν 

ἐκ τὸ ὑγρῶ, ὅτι εἰ μή ἐςί τις ὑγρότης ἐν τῇ ὑποκειμένη ὕλῃ τῷ πυρή ὑκ ἂν 

ἐπιλάβηται ταύτης τὸ πῦρ. καὶ ἡ φλὸξ αὐτὴ ἐξ ὑγρότητος γδεται. ΑἸοΩ. 
τιρία. 

τάτον ὅρκος, τὸ πρεσβύτατον ἄρα ὅρκος, ᾿Αλέξανδρος δὲ μείζονα, ὅρον ἐκ- 
λαμβάνει τὸ πρεσβύτατον, καὶ ἀντιςρέφυσαν ποιεῖ τὴν μείζονα πρότασιν, τὸ 
τιμιώτατον πρεσβύτατον, καὶ συνάγει τὸ σύμπαν, ὁ ὅρκος ἄρα, πρεσβύτα- 
τον. Αποῃ. ὈτΡίη. 

5. αὐτῆς ΜΙ, αὐτοῖς Ζ. ἢ 8. ἱπίθετο ΜἉΙ͂. ἢ 23. τῖτο ΑΙ. Π 25. ὥςε --- 30. ἀρχή οπι «(. 1] 35. διὸ ἔλεγον Ὠκεανόν τε γένεσιν θεῶν καὶ μητέρα 
Αμεΐερ. ὃ 38. φησὶ -- ποιητὴς εἰ 39. ἄωτον οπι Αδο]ερ. [{ τὴν ῥευςὴν γένεσιν διαὶ τύτων ἠνίττοντο Αϑοἷερ., χει χυΐε οπιί δε. 

24. ἀντιςραφέντων Αἴ. ἢ 86. ἔτι "Η͂. 
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9... “Θαλῆς -- αἰτίας." εἰκότως ὃ “λέγε; ὅτως ἀποφήνας" σφαίρῳ, ᾧ τῶν ἐν τῷ αἰϑητῷ κόσμῳ τελεσιίργησις" ὡς ευμ- 

2. ῥδὲν δ προφέρε αὐτὸ σύγγραμμα, ἐξ ὅ τις “ὃ βέβαιον ἔξει τὸ βαίνειν κατ᾽ ἐκεῖνον ἦν ἃ γίνεδχ, ἡ ὅλον συγκρίσει, πλῆβος δὰ 
ταῦτα λέγεςχ, τῶτον “ὃν τρόπον ὑπ᾽ αὐτῷ. ἰά. πλείονα τοῖν νὰν «ςοἀ. Ἀεξ. 

584. Ἵππωνα ἱςορῶσιν ἀρχὴν ἁπλῶς ἃ Ὁγρὸν ἀδιορίφως ὑπο- “ταῦτα... ἑνός." εἶπε πῶς πλήθει ἢ ὀλιγότητι. ἡ αὶ γι 
5. ϑέχ, [ διασαφήσαντα πότερον ὕδωρ, ὡς Θαλῆς, ἢ ἀήρ, ὡς 5 μῖξις αὐτῶν καὶ εἰς ὃ ἣν σύνοδος ὑπὸ τῆς φιλίας γγομέη ἐς Ὗ 
᾿Αναξιμένης ᾧ Διογένης. διὸ ᾧ παραιτεῖ αὐτῶ τὴν δόξαν ὡς ἐλιγότητα ᾧ ὑπτλϑς εἶχε τὴν Μεταβολήν, ἡ δὲ ὑπὸ τὸ νέχυς 

ἐπιπόλαιον ἢ ὑδὲν διασαφῦσαν. ἢ ἐχ ὡς ἀδιάρθρωτον αὐτῷ Ὑηνομένη διάκρισις ἢ χωρισμὸς τύτων ἐκ τῶ ἑνὸς εἴδη ταὶ 
τὴν δόξαν παραιτεῖ (5) ὁ 25) εἶπε διὰ τὴν εὐτέλειαν αὐτὸ ὡς δὲ δυναμένης ἐν τῇ τοιαύτῃ μεταβολῇ σώζεν αὐτῆς 
τῆς δόξης, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ ὀφείλοντα ἐν τοῖς φιλοσόφοις ἐγκατα- οἰκείαν φύσιν λεγε: ἢ ὁ περὶ τῆς συγκρίσεως ᾧ τῆς ἘΝ 
ριθμεέϊοχ, διὼ τὴν τῆς διανοίας εὐτέλειαν (“). διὰ γ) τῦτο 0 ὑπὸ τῦ νείκυς ὺ τὴς φιλίας γιγνομένων λέγει ταῦτα, ἀλλὰ τε 
εἶπε ὁ “μα τύτων," λέγων τῶν φιλοσόφων ( » τῶτο δὲ λέγοι τῆς δοκύσης ὦ αὐτῶν γενέσεως τε ἢ φθορᾶς" γίγνεν, Κ δ ῥαὲ 
ἂν περὶ αὐτῶ, ὅτι ἄθεος ἦν" τοιῶτο γ5 ᾧ ὃ ἐπὶ τὸ τάφυ αὐτῷ ἔμάεεν αὐτῶν ὅταν πλῆθός τι αὐτῶν ἅμα συγκριθῇ- ὅτω δὺ 
ἐπίγραμμα τινι μίγματι πλείω τὰ τῷ πυρὸς ἷ Ἶ μόρια, δοκεῖ γένεσις ἡγε 

Ἵπσπωνος τόδε σῆμα, ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν πυρός, ὅταν δὲ ἐλάττων φθορά. ΓΕ λεγόμενέν ἐςιν ὅτι αὐτὲ 
ἴσον ἐ τὸ ἐν μοῖρα καταφθίμενον. ἰὰ. κι κα γίγνεῦ, ὃ ὰ δὲ πλῆθος κα ἡ ἡ ὀλιγότης τῶν ὄντων ἐκ τῆς τύτων δι» 

Ο) Ἵππων τὴ αὐτὴν ἔσχε δόξαν Θαλῇ, ἀρχὴν λέγων ᾧ κρίσεως ᾧ συγκρίσεως γύνονῇ. ΑἸεχ. Αρδγοά. 

αἰτίαν τῶν ὄντων “ὃ ὕδωρ. φησὶ δὲ ὅτι δίκαιόν ἐςι συντάττειν “᾿Αναξαγόρας --- ὕξερος (4“})}" θυ εμε ̓Εμπεδολάραι 
τῦτον τοῖς φυσικοῖς διὰ τὴν εὐτέλειαν αὐτῷ τῆς διανοίας. ἐκ πρότερον γενόμενον τοῖς ἔργοις φησὶ αὶ τῇ περὶ τῶν φυσικῶν ἐΐι" 
εἶπε δὲ τὴς δόξης" ὕδωρ γὃ κα ὺ αὐὺς ἐδέξαζεν ὦ ὡς Θαλῆς" ἀλλὰ ὕςερον εἶναι, αὶ προκρίνων αὐτῷ Ηπ μθὴ τὴν δόξαν τῆς Ἐμσεὶν 
διὰ τὴν ἀθεότητα" θεὸν ἢ) ὁ προεςήσατο τῶν ὄντων δημιυργόν" 20 κλέυς ὡς συνετωτέραν ἢ πλέον τι ἔχυσαν, ἀλλ᾽ ὑφέραν καὶ εἴτε 
διὸ ἡ ὠπέπτυσε πρὸς αὐὸν εἰπὼν δ. τ. εὖτ. α. τ. ὃ. εοὰ. 1,Δὰτ. λεςέραν ἡγύμενος. ἐν ἄλλοις ὗν αὐτῶ προκρίνει ἐν ̓ Ἐμπεῤολέι, 

(6) ἄθεος γάρ ἐςιν (ἡ Ἵππων)" ὃ λέγει γ5 ἄλλο τι εἶναι ὅτι τὰ αὐτὰ σώζει πεπερασμένας ὑποθέμενος τὰς ἀρχείς" ἐμ 
παρὰ τὰ φαινόμενα φυσικὰ πράγματα. Αϑ8εΐερ. νον δ ὃ πεπερασμένας τὰς ἀρχὰς ποιεῖν τῷ ἀπείρυς, εἰ δύύνιτί 

(5) ἔλεγε ὃ (ὁ Ἵππων) μηδὲν ἕτερον εἶναι παρὰ τὰ φαι- τις διὰ τῶν πεπερασμένων ἀποδιδόναι τὰ αὐτά ("). ἴςι μότα 
νόμενα φυσικὰ πράγματα" ὅθεν ἡ ὡς μηδὲν ἄλλο τι παρὰ τὰ 25 ἐν οἷς ἡ τὴν ̓ Αναξαγόρυ δόξαν τῆς Ἐμπεδοκλέυς δέξης προχίῦε. 
αἰϑ)ητὰ δοξάζων εἶναι ἄθεος ἐπεκλοίθη. εοἀ. Ἀεβ. γῦν στα ἔοικεν ὑαερόν αὐὸν τοῖς ἔργοις λέγειν διὰ ὲ τῷ τῶι ςζι» 

9844 ἑξῆς δὲ λέγει περὶ Ὁ ἂν ἀέρα ἀρχὴν εἰπόντων ἢ πρὸ τῇὀ χείων ἀπειρίαν" προειπὼν δ ταῦτα ἐπήνεγκε “ὁ ἀπείρως ἕναι τὸ 

᾿ ὕδατος τῦτον θεμένων" ὅτοι δὲ ἢ, ἦσαν ̓ Αναξιμένης τε ὃ Μιλήσιος ἀρχαῖς. προελθων μόώτοι τὴν δόξαν αὐτῷ σύμφωνον ν δείκνυσι τὶ 

αὶ Διογένης ὁ ᾿Απολλωνιάτης. Ἵππασον δὲ “ἐγ Μεταποντῖνον ἢ Πλάτωνος, ὃς ὕξερος ἐγένετο. ἐξηγησάμενος δ τ βδαν 

Ἡράκλειτον “ἐν Ἐφέσιον λέγει 5 εἰπεῖν τὴν ἀρχὴν τῶν ὅλων (Ὁ). 30 αὐτὸ ᾧ ὅτι δι᾿ ὧν λέγει λόγοι ἂν “ὃ ἣν ἡ “ὁ ἀόριςον ἀρχάς, τ’ 
᾿Ἐμπεδοκλῆς δὲ τε τάρα; πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἦν προο)εὶς τέ- λέγει (ε. 8 ρ. 989 ὁ 19) "βυύλεῦ μέντοι τι παραπλήσιον τ τ' 

ταρτον (“}" τῶν γδ πρὸ αὐτῷ οἱ βὶ πῦρ, οἱ δὲ ὕδωρ, οἱ δὲ ἀέρα ὕξερον λέγυσι ἢὶ τοῖς φαινομένοις βέλος «εδὸν δ ἅπαντα τὶ 
ὑπέθεντο" τύτοις. ὧν τοῖς τρισὶ τὴν γῆν Ἐμπεδοκλῆς προσέθηκε ὁμοιομερῆ, καβάπερ ὕδωρ πῦρ αὶ ἕκαςον τῶν τεσσάρων συμώ 

τέταρτον. ΑἸεχ. Ἀρβιγοά. ΤΩΙ; συγκρίσει γίνεογαί τε ᾧ φθείρεως, ἀροΝ τῇ ὃ τῶν πλούν 
9844 (ὁ) ὁ δὲ Ἐμπεδοκλῆς τέσσαρα ςοιχεῖα ὑπετίθετο εἶναι τὰ 35 ὁμοίων δύνῃ {ράσο τόδε Ὑΐγνενχ, ὕὅτως ̓ Αυκξαγήμω ψν 
δ᾿ πολυθρύλλητα. ταῦτα δὲ ἔλεγεν ἀϊδια διαμένειν καὶ ὃ ἐδέποτέ φησι ταῦτα τὰ ἐμδ μέρ, ἄπειρα ὄντα ἡ ἀΐδια γίγνεολ)αί τε δικῶν 

φθείρενχ, ἀλλὰ πλήθει α ἡ ὀλιγότητι συγκρινόμενα ἡ διακρινόμενα φθείρεοχ, γίγνεοκς, αὶ ἅ τὴ τῶν πλειόνων ὁμοίων συνόδῳ, μβδὰ 
συγκρινόμενα, ΚΑ ἔλεγεν ἦν γίνεῶχ, ὅ ἐςιν ὅλον, διακρινόμενα δὲ δὲ τῇ διακρίσει, αζεδὸν ὲν δὲ πάντα εἶπε τὰ ὁ ὁ ὁμοιομερῆ" αὶ ὃ πέτε 

πλείονα, ὅ ἐςι πλῆθος. ᾿ἈΜΟΙΕΡ, ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐτίθετο" “ὃ γῶν ὕδωρ ᾧ ὃ πῦρ ὺ ἐμὰ 
( ) Ἐμπεδοκλῆς αὶ ἐξ φἰα τιθέμενος, τὰ τέσσαρα ςοι- 40 

χεῖα ὃ προσέτι ὰ νεῖκος ᾧ τὴν φιλίαν, ἔλεγεν ὡς ὅταν Κ᾿ τὰ 
᾿ 8λα 12. “ , ἀλλ᾽ γον 

τέσσαρα ςοιχεῖα τῇ φιλίᾳ ϑυγεμεινεψ,νὲ ὁ Γ)}Ρῶθυα Ἐ δε δι ἐἘΡ ΕΣ ΕΓ ΥΣ σφαιρος ἀποτελέϊῃ, καὶ ἐλλείπων κατὰ τὴν δόξαν, λέγων τὰς ὁμοιομερείας- ἀπείρυς γὲρ δ᾽ 
ὃν νοηὲν ὠνόμαζεν ὑεῖς διάκοσμον, ὅταν δὲ τῷ νείκυς ἐπι- τὼς ἀρχάς, καὶ συγκρίσει καὶ διικρίσει τὴν γένεσιν καὶ φθοράν, ἦν ὁμῦ "' 

κράτησις γένη), τότε διάκρισίς τε ἢ διάσπασις τῶν ἐν τῷ ματα πάντα προοιμιαζόμενος. ΑὨοΩ. ὈτΡίη. 

4. αἰτίας --- ἀποφήνασθαι οτὰ «4. 
6, καὶ ἑνότητα, ὁπ 4. 1 8. αὐτὸν τὰς οἰκείας φύσεις Μ. 1] 18. ἢ] ἰςι 4. 16. γίνεται 2. 1} 20. καὶ πλέον --- εὐτελεςέραν οπι «4.} 33, ἐπέρα 

εἰδίναι τό ΜΙ͂. "1 31. τι οπι 4. 
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ἀέρα ὁμοιομερὴ ὄντα, ὡς ἔςιν ἐκ τῆς ἐναργείας μαθεῖν, ὑκ ἔλεγε κειμένῳ τῆς εἰς ἃ γίνε μεταβολῆς" ὁ ἡ) δὴ αὐτό τι αὐὴ μετα- 

φοχέα ἑἶναι, ἀλλὰ συγκρίματα. ἰὰ. βάλλειν ποιεῖ χωρὶς αἰτίας ἔξωθέν τινος. ἰὰ, 
.- (42) ᾿Αναξαγόρας ἀπείρυς ὑπετίθετο τὰς ἀρχάς, αὐτὸ ὲ τὰ “οἰ --ο ἀρχῆς (΄)" λέγει πάλιν περὶ τῶν μόνη τῇ ὑλικῇ τεϑϑλα 

ὁμοιομερῆ" διὸ ᾧ εἶπεν αὐὲν ᾿Εμπεδοκλέυς πρεσβύτερον ᾿ τῷ αἰτίᾳ ἡ ἀρχῇ χρησαμένων (4}" δέξει δὲ “ὁ πάμπαν ἐξ ἀρχῆς 
Χρόνῳ, ὕςερον δὲ τοῖς ἔργοις, ἐπειδὴ συνετιώτερόν ἐς: “ὃ αὐὸ ποιεῖν 5 προεθεοιύαι ὑπὶρ τῷ δηλῶσαι τὺς περὶ Θαλῆν ᾧ ᾿Αναξιμένην, 
ἐκ τῶν πεπερασμένων παρὸ ἐκ τῶν ἀπείρων, ὁ δὲ Ἐμπεδοκλῆς ἐπεὶ ὧν γε ἐμνημόνευσεν, ᾿Αναξαγόρας ὃ, Ἐμπεδνκλῆς δοκῶσι 

πεπερασμένας ἔλεγε τὰς ἀρχάς, ὡς '“πολλέίνις εἴρη), αὐτὰ τὰ τι εἰρηκέναι ᾧ περὶ τῆς ποιητικῆς ἀρχῆς, ες ᾧ αὐτός τε προϊιὺν 
τέσσαρα ςοιχέῖα, ̓ Αναξαγόρας δὲ ἀπείρυς τὼς  ὁμοιομερίας. πῶς μνημονεύσει (}), ἐδὲν ἐδυχίραναν ὁ ἐν αὐτοῖς, οἷον ὑκ ἐπέςησαν 

ὅν δυνκτόν ἐς! τῶν ἀπείρων ἀρχῶν ἐπιςήμην εἶναι; ἀσύνθετον γδ τὴ τῶν λεγομένων ὑ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀτοπίᾳ, ἀδ᾽ ἐμέμψαντι τοῖς λεγο- 
ὰ ἄπειρον. φησὶν ὅν ὅτι χεδὸν ἅπαντα τὰ ὁμοιομερῆ, καθάπερ 10 μένοις υ ὡς ἐχὶ καλῶς λεγομένοις, ἐδ᾽ ἐζήτησαν τινα ἡ ἄλλην ἀρ- 
ὕδωρ ἢ πῦρ, ὅτω γίγνεως, ᾧ ἀπόλλυϑαί φησι συγκρίσει ᾧ δια- χὴν πρὸς τῇ ὑλικῇ, ὡς ὕχ ἱκανῶς ἐχύσης τε ἢ λεγομένης ὑπ 
κρίσει μόνον. ἐτίθει γδ ὁ ὕδωρ ἡ “ὁ πῦρ τῶν ὁμοιομερῶν, ὡς ἐκ αὐτῶν. ἰά. 
τῆς ἐναργείας αὐτῆς ἐςὶ δῆλον" τὰ ᾿ μέρη τῇ ὕδατος ἣ τὸ πυ- (7) “οἱ -- ἀρχῆς" πάμπαν ἀρχαίυς λέγει τὰς περὶ Θαλὴν 

ρὸς ὕδωρ ἢ πῦρ λέγονταί τε καὶ εἰσίν. ἢ ταῦτα ἦν τῶν ὁμοιο- ἢ ̓Αναξιμένην ὡς ἀρχηγὼς τῆς φυσικῆς φιλοσεφίας, ἢ μᾶλλον 

μερῶν ὄντα γίνεθψδαί τε ἢ φθείρεθκ, ἐδόκει, γίνεῶς, αὶ τῇ τῶν (5 Θαλῆν ον Μιλήσιον. λέγει δι ὧν πάλιν περὶ τῶν μόνη τῇ ὑλικῇ τε 
ὁμοίων ᾧ πλειόνων τυνόῳς φθείρεὼχ, δὲ τῇ διακρίσει. προσέθηκε ὁ ἀρχῆ χρησαμένων, ἐπεὶ ὧν ἐμνημόνευσεν ὅ τε ᾿Αναξαγόρας ἢ ὺ 
δὲ “ὁ χεδόν, ὅτι “ὃ πῦρ ὁ “ὁ ὕδωρ ᾧ τὰ σύςοιχα τύτοις ὅμοιο- Ἐμπεδοκλῆς δοκῦσί τι ἢ περὶ τὴς ποιητικῆς ἀρχῆς εἰρυρκέναι. 
μερὴ ὄντα ὑκ ἔλεγεν ἀρχὰς εἶναι ὃ ςοιχεῖα, ἀλλὰ συγκρίματι ἢ εοά. 1,δὰτ. | 
συνθέσει ἐκ τύτων τῶν ὁμοιομερῶν" ἡ τὴν γένεσιν τύτων ἔλεγε σύγ- (6) γρ. ἡ "ταύτης" ἤτοι τῆς φυσικῆς. εοἀ. Ἀεβ. 98ὴ5 
κρισιν τῶν ὁμοίων, φθορὰν δὲ τὴν διώκρισιν γίνε. οΣοά. [1,Δὰτ. Ὁ () τῶν μνημονευομένων φυσριῶν ἀρχαιότατος (ὁ Θα- Ὁ 

᾿Αναξαγόρας δὲ ὁ Κλαζομένιος πρεσβύτερος τὶ ὑπῆρχεν Ἐμ- λῆς). καλῶς δὲ εἶπε “ὁ “λέγε ὅτε γ5 φέρε αὐτὸ βιβλίον 
πεδοκλέυς, τοῖς δὲ ἔργοις ὕφερος, διότι ὁ Κ᾽ Ἐμπεδοκλῆς πέπερα- τῶτο ἔχον. οἱ ἦν περὶ Θαλὴν ἢ ̓Αναξιμένην ἐδὲ ἐδυχέραναν πρὸς 
σμένας ὑπετίθετο εἶναι τὰς ἀρχαῖς, τέσσαρας λέγων, ὁ δὲ ̓Ανα-ὀ ἑαυτὺς κτλ. Δμεῖορ. 

ξαγόρας ἀπείρυς. πῶς δὲ δυνατόν ἐςιν εἶναι ἐπισήμην ἀπείρων “ἀλλ᾽ -- ἐἶναι." λέγει Α' περὶ Ἐῤενοφάνυς ἢὶ Μελίσσυ ὅθι. 
ἐσῶν τῶν ἀρχῶν; ὰ Ὁ ἄπειρον κα Ὑίνεϑ πάντα δ τὰ ὁμοιομερῆ 25 Τιαρμενίδν- ὅτοι ἡδ “ὁ ἐν ὃ πᾶν ἀπεφήναντο. ἡττηθῆναι δὲ αὐτύς ἢν 
καθάπερ ὕδωρ καὶ ὺ πῦρ φησὶ γίνεοκ, ἢ ἀπόλλυδχ" ἡ ὁ ὕδωρ 3 φησιν ὑπὸ ταύτης τῆς ζητήσεως, ὅτι ὑποθέμενοι ἐν “ὃ πᾶν ᾧ ζη- 
ᾧ ὃ πῦρ ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν ἐγέννα" συγκρίσει δὲ τὴν γένεσιν, τῶντες πῶς οἷον τε τῦτο “ὃ ἕν ἐξ ἑαυτῶ μεταβάλλειν, μὴ δυνά- 

εἐδὲν δὲ ἀπόλλυςχ, ἔλεγε, ταῦτα λέγων ὅτε γίνεοχ, ἀλλὰ μένειν μενοι σώζειν ἔτι αὐὰὴ ἐν εἰ μὴ ἄνόρενν τὰ φανερά, ἢ ταῦτα μι- ᾿ 

ἀΐδια" διακρινόμενα δ ἐν ἄλλῳ εὐὑρίσκον, ἡ πάλιν πρὸ τῆς συγ- κρῶ δεῖ ἐναργέφατα, κίνησίν τε δ ᾧ μεταβολὴν ἐκ τῶν ὄντων ἢ 
κρίσεως ἴσα. ἐκ ἃ ὄν τύτων ἁπάντων μόνη αἰτία φαίνε καὶ ἐν 30 ἀνήρυν τῷ τύτων ὄντων μηκέτι αὐτοῖς ἣν ὃ ὃν μένειν. εἰπὼν δὲ 

ὕλης εἴδει. ἌΜΕ: ὰ ἐν ΣΕ ΥΕΕΣ φασιν εἶναι" προσέδιρεε τα ὶ “ὁ τὴν φύσιν ὅλην (΄ )"" 

38: “ἐκ -τ ομίσενς ἐκ τύτων τῶν εἰρημένων" ἘκΡΝδετῦ ἡ} φύσις ὅλη ὁ ἐν αὐτοῖς ἦν. ὡς δὲ ἐν ρθουν τὸ ἀτόπυ ὄν- 
δι χὰς ὑλοιάς τε ὺ σωματοιὰς ἀρχάς, καίτοι ἐμνημένευσε κα ἢ Ἐμ- τος τῦ. λέγειν τὴν φύσιν ὅμν ἀ ἀκίνητον, ἀμόναν ῶ ἀκίνητόν τε. 

πεδονλές καὶ ἢ ᾿Αναξαγόρυ, οἱ ἢ -ποιητινὰ ἔθεντο αἴτια. ἀλλὰ ἡ ὁ Φ γένεσιν ἢ φθορὰν μόνον (ἡ γὅ αὖ αἱ μεταβολαί, εἰ καὶ μὴ 
τύτων ἐμνημόνευσε δηλῶν τίσι Σ ὅτοι παρὰ τὸς πρὸ αὐτῶν ὑλι- 35 κινήσεις, ἀλλα κινυμένων τινῶν) ἀλλὰ ὼ Γ τὰς ἄλλας μετα- 

κοῖς αἰτίοις ἐχρήσαντο, ἐπεὶ καὶ ᾿᾿ τύτυς ἡτμίσατο ὡς μέχρι λόγω βολὰς πάσας. ΑἸεχ. Αρβτοά. 

κεχρημέώυς τοῖς πϑήτϑεὶς αἰτίοις, ὀκέτι δὲ αὐτὰ ὲ περιλαμβάνοντας (' ) “ᾧ - δληνἢ φησὶν ὅτι καθόλν τὸ ψον ἕν τι ὑπε- 984 

ἐν τῇ ἢ γενέσει τύτων ἃ Α ΤΣ τῶν ςοιχείων γεννῶσι. Αἰἴεχ. Αρῃτοὰ, τίθεντο, ὁ μόνον κθ' γένεσιν ᾧ φθοράν στο ἡ Κ᾿ ἀρχαῦν τεκὶ "" 
544 “προϊόντων δὲ ὕὅτω " λέγει πόθεν ἦλθον ἐπὶ Ὀπῆσαι μ' παίντες ὡμολόγησαν “ὃ εἶναι ἡμειβνὰ τὴν ὕλην) ἀλλὰ ἢ ῳ 
15. τὴν ὑλυκὴν αἰτίαν τὴν ποιητικήν " ὅτι γδ δεῖ τι αἴτιον εἶναι τῷ ὑπο- 10 τὴν ἄλλην μεταβολὴν πᾶσαν κτλ. Αφεΐορ. 

34. οἵ ὦ μόνον ὑλικὸς αἰτίας εἰσῆγονι ἀλλὰ καὶ ποιητικεῖς. Ζ,. ἢ 38. τύτων τῶν ἐκ τῶν ς. γενομένων Ζ,. 
1. τι αὐτὸ οι 7. "1 3 --- 5. ἀρ. Α5εϊερ. [] 3. ὑλ. αἰτ. τε καὶ Αβοίερ. Ι 4. πάμτα] τὰν Αϑοΐερ. [[ 6. ὧν γε νμὐνος οπι Αβεΐερ. [[ ξ τε 

"Αναξαγόρας 2. ἢ] οἱ περὶ ᾿Αναξαγόραν καὶ ᾿Ἐμπεδοκλέα ἐμνημόνευσαν τῶν ποιητικῶν ἀρχιῶν, ὁ μὲν λέγων νεῖκος καὶ φιλίαν. καὶ προϊων ἐρεῖ περὶ αὐτῶν. 

Αϑεϊερ. ἢ 12. ὑλικῇᾷ καὶ ὑχ Μ. 1] 24 -- 26. εἶναι --- ζητήσεως οπι ΜΙ͂. Π 21 -- 36. ἀρ. Αεοΐερ. ἢ 25. τὸ δηῖα ἣν οπλ Αδοΐερ. [ 26. πᾶν εἶναι 
ἀκολνθῦντες τῇ ὑποθέσει καὶ Αδοΐερ. ΠΠ 27. τῦτο ἣν ὃν ἐξ αὐτῷ μ. Αδοϊερ. ἢ 28. ἔτι σώζειν Αϑοἴερ. [Πἀνέλοιεν «Α΄. 1] ταῦτα ἀνήρνν ὦ ἐςιν ἐναργές 
ξατα Αϑβοΐερ. ἢ! 29. δεῖν “(. ΠΠ ἐκ τῶν] αὐτῶν 14. 1] 30. μηκέτι αὐτὸς ἣν τὸ ὃν λέγειν. εἰπὼν Αδοΐερ. ΠΠ 31. φασιν οπι Α50]ερ. ᾿ 32. ἦν οπα 

ΑΞἰερ. ἢ 33. λέγεσθαι Α5εἶερ. ἢ τὸ] αὐτὸ Αϑοΐερ. || 3.5. ἀλλο δῃϊς καὶ οἵ Αδεΐερ. [[ μεταβολὼς πάσας, ὥςε φύσεος λέγιντες τὴν ὅσαν 
. ἀρχῆν, κίνησιν ἀνήρνν" καὶ κατὰ φύσιν ὅλην Αδοΐορ. 



536 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

98: “τὴν τοιαύτην" τὴν ποιητικήν" δὲ 75 γίνεταί τι κατ᾽ πλείω τὰ αἴτια λεγώτενν. ἐνδέχεῦ γ5 τύτυς ποιεῖν τῶν ὑποκει- 
4. “εν ὅμως ἢ τῶτο αὶ περὶ τῶν ἕν ἢ ἀκίνητον “ὃ πᾶν οὐρα μένων τύτων ἃ αὶ ποιητικὸν “ἃ δὲ παθητοιόν, ὡς εἶπε ὃ πη 

9845 

ἘΞ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν Φυσικῶν ὕτως λέγει () “τύτυς" τὺς πάνυ παλαιύς, “τὰς δὲ τοιαύτας ἐξρχαίς" 95:0 

5 Ἡηηϑάμενς Παρμενίδης Πύρητος ὁ Ἐλεάτης" Αέγει το τὰς ὕὑλικαίς. λέγοι δ᾽ ἂν ὸ Μ' τὸς ἐν ταῖς ὑλικαὶῖς ἀρχαῖς ὰ ἡ 

ἡμήμνως, 

9846 
1. 

εἶναι λέγει μόνον, ἀλλὰ ἢ περὶ τῶν ἣν ὃ ὑκεκέμενεν ᾧ τὴν Πρ μετν, ὁ ὃ λέγων τὰς ἀ ἀρχὰς ϑερμὸν καὶ ὺ ψυχρόν, ἢ ἥ πῦρ ἢ 
ὖλν μίαν" ὃ Ων αὐτοὶ ἐν ἐποίον “ὃ πᾶν. ἐκ δὲ τῶν νῦν ληγο- γῆν, ὡς Παρμενίδης, τὲ θερμὸν καὶ ὺ τὲ πῦρ ὡς ποιητικὸν λέγε. 
μένων ἴ ἴσως ἢ πρὸ ὀλίγυ, ὅτε εἶπεν (α 16) “ἐκ Α' ἦν τύτων μόνην 5 ὑπελαμβάύνσι δ καὶ πῦρ χινητοιὴν ἔχειν φύσιν, ὁ δὲ ὕδωρ ἃ 

᾿ 
τις αἰτίαν νομίσειε," περὶ τῶν ἣν “ὃ ςοιχεῖον ἀμνόν ἔλεγε. τὴν γῆν ἡ τὰ τοιαῦτα (λέγοι δ᾽ ἂν περὶ τῷ ἀέρος ἢ περὶ τῶν 

Αἰεχ. Ἀρβγοά. ἐξ ἐκείνων μεμιγμένων, ὕδατός τε ἢ γὴς) παθητικήν. ΑἸεχ. 
“πλὴν εἰ ἄρα" (᾽). περὶ Παρμενίδυ ἡ τῆς δόξης αὐτῷ ᾧ Αρβτοά. 

δὲ ἹΞενοφάνη») “ἐπ᾿ ἀμφοτέρας ἦλθε τὰς ὁδύς. ᾧ γ5 ὡς ἀϊδιόν τὴν ποιητικὴν αἰτίαν θεμένυς, ὡς ἐκ ὁσῶν τύτων ἱκανῶν τῶν ἀρ- 

ἐςι ὃ πᾶν ἀποφαίνεῦ ἢὶ γένεσιν ἀποδιδόναι πειρῶ τῶν ὄντων, χῶν πρὸς ὃ τὴν τῶν ἔντων γεννῆσαι φύσιν" τὰ 5 τάξεως 
ὑχ ὁμοίως περὶ ἀμφοτέρων δοξαίζων, ἀλλὰ κατ᾽ ἀλήθειαν ἐν μετέχει ᾧ κατά τινα ἀκολυθίαν ὁρῶ) γιομένα, ἐκείνων δὲ 
πᾶν ᾧ ἀγένητον ἢ σφαιροειδὲς ὑπολαμβάνων, κ᾽ δόξαν δὲ τῶν δὲν τοιαύτης ταξεως οἷόν τε αἰτίαν παρέχειν (5). ἀλλ᾽ ὁδὲ ὃ 
πολλῶν εἰς “ἃ γένεσιν ἀποδῶναι τῶν φαινομένων δύο ποιῶν τὰς (5 αὐτόματον εὔλογον τύτων αἰτιοίσαΚ. διὰ τῶτο ἐζήτησαν τὴν 
ἀρχάς, πῦρ ἢ γῆν, ὃ ὡς ὕλην ὁ δὲ ὡς αἴτιον ἡὶ ποιῶν." διὰ τῆς τοιαύτης γενέσεως αἰτίαν, ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν πραγμαί- 

τῦτο εἶπε “ὁ “πλὴν εἰ ἄρα Παρμενίδη," ἡ τῦτο δὲ καθόσον δύν τῶν τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας ὁδηγηθέντες ἢ ἐπαχθέντες αν ἀναγ- 

αἰτίας ἔθετο, ἀλλ᾿ αὶ καθὸ ἕν εἶναι “ἃ ὃν ἔλεγε. ἰά. κααώντες. ἐχομένη δὲ ἀρχὴ γενέσεως μῖ' τὴν ὑλικὴν ἡ ποιητοτί. 
() “τῶν -- φασκόντων." ἱπενοφάνην λέγει ᾧ Παρμενίδην ἢ δὴ ᾧ ̓Αναξαγόρας νῶν εἰπὼν τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν ὄντων γενέ- 

ἢ Μέλισσον. ἣν λεγόντων εἶναι “ὃ πᾶν ἡ ἀκίνητον ὀδενὶ τύτων 29 σεως ἐθαυμάδ)η εἰς μόνος εἰπὼν νοὶ λόγον, τῶν ἄλλων εἰκῷ εἰπόν- 
συνέβη, φησίν, τὴν ποιητικὴν ἰδεῖν αἰτίαν, εἰ μὴ μένῳ τ τῷ Παρ- των ἃ "αν διὰ “ὃ χωρὶς τῆς τοιαύτης εἰπεῖν αἰτίας. ἰὰ. 
μενίδη, ἀλλὰ ἡ τύτῳ αὶ καθ᾽ ὅσον ἴω ἔλαθε εἶναι “ὁ ὄν, ὅταν πρὸς (5) ὅτε δὲ δίκαιόν ἐςιν αὐτομάτῳ καὶ ὃ τη τοσῶτον ῥίον 

ἀληθὴ ἔβλεπον" εἰ ὡὲ ὡς ἐν αὐὺ ὃ ἐσκόπει, πῶς ποιητικὸν αὐὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ θεῷ μόνῳ τῷ διὰ τὴν αὐτῷ ὠγαθύτητα πάντα 
εἰρήκει; ὁ καθὸ ἦν “ὁ ὃν ἐν ἔλεγε, τὴν ποιητικὴν ἐθεώρει αἰτίαν’ παραγαγόντι. Αφεΐερ. 

ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον ἐν τοῖς πρὸς δόξαν, δυσωπώύμενος ὑπὸ τῶν αἰϑϑη- 25 ὰ δὲ “καθάπερ ἐν τοῖς ζώ υὖοις" προσέθηκε" ὦ ἡ) ἐν τοῖς Ὅμε7Ὁ 
τῶν, λέγει ἀρχὸς “ἃ πῦρ ἢ τὴν γῆν, ἤτοι ὃ θερμὸν ᾧ ψυχρόν, τοῖς ἔχυσι νῶν ὅτος ἀρχὴ καὶ ἢὶ αἰτία τῶν γινομένων καλῶς 

τὴν ὶ γῆν ὡς ὕμην, τ δὲ πῦρ ὡς ποιητικὸν αἴτιον" ὃ δὴ ᾧ ὃν πά- αὐτῶν (5). δοκεῖ κ' ἦν, φησί, φανερῶς πρῶτος ἐπὶ τὴν τοικύ- 

λιν ἐκάλει, μὴ ἂν δὲ τὴν γῆν" καθόλυ γδ ὃ χεῖρον τῶν ἐναντίων την αἰτίαν ἐλθεῖν ᾿Αναξαγόρας, ὀ μὴν ἀλλὰ πρὸ αὐτῷ Ἕ ρμότιμεος 

μὴ ὃ ὃν ἐκάλει. ἵλεὴν ἄρα καὶ 5] Παρμενίδης ἐν τοῖς πρὸς δόξαν “ὃ ὃν ὁ Τελίτης αὐτὸ δόξαι ἂν τῆς Ξοιαύτης αἰτίας Ἀρυμνουδαι (» 
ὰ ὃ μὴ ὃν ἀρχὰς ἐναι τῶν ὄντων, ὥσπερ ὼ Δημόκριτος ὁ ὁ Δευ- 30 ὅτοι β' ἦν ἅμα τῇ ποιητικῇ αἰτίᾳ τὴν τε τὸ καλῶς ἡ τεταγμένως 
κίππυ ἁμιλητὴς ὃ ὃν τὶ τὰς ἀτόμυς, μὴ ὃν δὲ δὲ “ὃ κενόν. ἀρχὰς γίινεὼκ τὰ γινήμενα ἀρχὴν καὶ ἢ αἰτίαν τῶν ὄντων ἔθεντο (τοιῶτος 

δὴ ᾧ ὅτοι δῆλον ὡς τὰ ἐναντία ἐτίθυν" ἀντίκειἢ γδ τῷ τε θερμῷ ὁ νῶς), ᾧ τὴν τοιαύτην κίνησιν τὴν ἐπὶ “ὃ εὖ ἔχυσαν, ἐκ τῆς 
. ἃ ψυχρὸν ᾧ ὃ κενὸν τῷ πλήρει ἥτοι ταῖς ἀτόμοις, ἃς ἡ σώματα αἰτίας δηλονότι τῆς ποιητικῆς ( ἐλ τὴν γ5 τῦ καλῶς κεῖ κα 
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Δημόκριτος ἐκάλει, κενὸν δὲ τὴν χυύραν ἐν ἥ ταῦτ᾽ ἔκειτο τοὶ - γίνεως, ὁ τὴν τῦ μόνον γίνεῶᾳ, ἡ κινϊῶχ, αἰτίαν ἀρχὴν ἔθεντε" 
ἄτομα, κινιίμενα δὶ᾿ αἰῶνος. εὐοἀ. 1 δυτ. 35 τοιῶτος δ ὁ ε νῆς. ΑἸεχ. Αρβγοά. 

() ἐδενὶ συνέβη συνιδεῖν τὴν τοιαύτην αἰτίαν πλὴν Ἢ () ὅτι Ἑρμότιμος ὁ ὁ πολίτης ̓ Αναξαγόρν (ἀλαζομενίω ω 
παῤ μδίοα᾽ δύο δ ὑπετίθετο αἴτια, πῦρ ἢ γῆν" ἢ διὰ ἄμφω ἤδη) αἴτιος γέγονε κα ἡ τὸ ᾿Αναξαγόραν εἰπεῖν νῦν εἶναι τὴν 

πυρὸς λέγει ὲ πεντθον αἴτιον, διὰ δὲ τῆς γῆς “ὃ ὑλικόν. ἰδόαι πανὸὺς αἴτιον τῇ τε καλῶς ἢ γίνεθχ, ᾧ κινεϊωχ, πρῶτος τῦτο εἰπών. 

μέντοι γε χρὴ ὅτι διὰ τῷ ἑνός, φησίν, αἰτίν τὴν τῶν πάντων εοἀ. 1,Δὰν. 

μίαν ὠἀρχὶν ἔλεγε, διὸ ᾧ ἀκίνητον αὐτὴν ὑπετίθετο " φυσιολογῶν 40 (5) ϑοκᾶ ἦν ἡ Ἑρμότιμος ὁ ΒΕῈΣ αὐτῦ τῆς τοικύτης 
δὲ ἔλεγε “ὃ πῦρ, ὃ διὰ τῶ πυρὸς ἐδήλυ ἐν ἀέρα συγγενὴ ὄντα, αἰτίας ἐρηισεῦσαι, Διεῖερ. 

διὰ δὲ τῆς γῆς “ὃ ὕδωρ. Αδεϊερ. (7) φησὶν ὅτι οἱ Μέγτε; ἢ καλῶς τετάχθαι ὃ πᾶν ἡ ὦ 
“τοῖς -- λέγεν" δηλονότι ὡς ὼ ποιητικὴν αἰτίαν πρὸς τὴ πρόοδον ἐἶναι ἐν τοῖς ὅσι ᾧ τελικόν τι ὑποτίϑεν καὶ ὼ ποιητοών, Ὦ 

ὑλοιῆ. λέγοι δ᾽ ἂν ὁ περὶ τῶν ἄντοιρυς ἡ ποιητικὸν αἴτιον ὑπο- ὥσπερ δὴ ̓Αβιουτέλην, ὃ τελυκὸν γδ αἴτιον ὑπογίθιἢ εἶναι “ὃ αὐὸ 

θεμένων (λναξαγόρας δέ ἐςι Ἐμερηλῆη, ἀλλὰ περὶ τῶν 45 ἡ ποιητικόν, ὥς φησι ᾧ ̓Αλέξανδρος, τελιιὸν Κὶ ὄν αἴτιον ὑπο- 

2. ὅμως] ὅλως 27, οπὰ ϑερυϊν. ἰ᾿ 6. τις] τὴν Ι͂. "18. ἀλλὰ καὶ καθὲ “4. 
8. καὶ -- καὶ] ἢ -- ἡ Αἵ. ἢ 1. παθητικά, ΑἹ. 1] 17. τύτοις ΑΙ͂. ἢ 21. εἰ [ 29. ποιητὴς Α΄. Ἰὰ οὐςᾶν 



α.2. 4 καξὸν τῶν ονίων τῷ Οἰμειέ «γαόξ ἔφιεμενον, Καὶ γ8 οἰκ τιξ 
τελδο- 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 6371 

τίθενῦ οἱ λέγοντες εὖ τετάχθαι ἃ ὄν" ἵχκαςον ἡ» τῶν ὄντων τῖ τὸ “ψελλίζεοχ" δὲ εἶπε ὃ μὴ σαφῶς λέγειν" ὕτω δι οἱ ψελ θς Ἂ 

οἰκείν ἀγαθὰ ἐφιέμενον ἢ τῶ οἰκείυ τέλως σπεύδεις ἐξομοιωθῆναι λιζόμενοι λαλῦσιν. εἰ δὲ ὃ τῶν ἀγαθῶν αἴτιον ἐγεδνν ὶὶ ὃ τῶν ᾿ 
ὡς δυναῇν τῷ παραγαγέντις καὶ διὰ τῦτό ᾧ φασι “ὃ πᾶν καλῶς τε- κακῶν κακόν͵, ἀρχὰς ἂν εἴη ᾿Εμπεδοκλῆς ὸ ἀγαθὸν κα ᾧ ὃ κακὸν 

ταάχθαι" δι΄ φησι “τἀγαθὸν ὃ πάντα ἐφίεἢ." πάλιν δὲ οἱ ὑπο- τιθέμενος, ἀγαθὸν (ἃ Κα τὴν φιλίαν, “ὃ νέκος δὲ κακόν. εἰπὼν δὲ 

τιθέμενοι εἶναι πρόοδον ἐν τοῖς ὅσι λέγωσιν εἶναι ποιητικὸν αἴτιον" 5 ὅτως περὶ τὸ ἀγαθῶ, περὶ τῷ κακῶ ἡμῖν προϑλδεῖναι κατέλιπε. 
ἡ τάξις τῆς προόδυ ἐκ ἀπὸ ταὐτομάτυ, ὡς προϊων ἐρεῖ, ἰὰ. τῶν Αὶ ἦν φησίν, ᾿Ἐμπεδοκλέα τε ἢ ̓Αναξαγόραν, ἔτι δὲ Ἕρ- 

98: ἃ μὴν ἀλλ᾽ ὑποπτεύσαι ἂν τις, φησί, ἡ Ἡσίοδον πρὸ τύτων μότιμον ὺ τῶν ποιητῶν Ἡσίοδόν τε ὃ Παρμενίδην, πρὸς τὴ 
25. ὅτως κινχθῆναι, ὺ εἴ τις ἄλλος ἔρωτα ἢ ἐπιθυμίαν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὑλικὴ αἰτίᾳ ποιητικῆς μνημενεῦσαι αἰτίας. ἃ ἐν τοῖς τ ἡμῶν, 

ἔθετο, ὡς δυκε καὶ αὶ ὁ Παρμενίδης λέγειν (’ ) ἢ παρέθετο τὰ ἔπη φησίν, ερημένις, ἐν τοῖς περὶ Φύσεως, ἢ αὐτά ἐ ἴσ ὺ ἐκ ἔξω 

αὐτῶν δι᾽ ὧν λέγυσι ταῦτα" ὁ δ ἔρως κα ὁ ἡ ἔφεσις τῇ 580 φιοὲ ἐκείνων πίπτει, ἐκ ἐναργῶς μέτα, ἄλλ ἀμυδρῶς κα ἢ ἐπ ̓ ἴνην 

τὸς ὅτω λέγοντας ἀρχὴ κινήσεως ἂν εἴη ("). ὅτοι αὶ ἦν ἘΝ χρήσανχ, τῷ ποιητικῷ αἰτίῳ. ἢ ὅτι ὅτως ἐποίων, παρέθετό τε 
τῶν ἀγαθῶν αἰτίαν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἔθεντο" ἀλλ᾽ ̓ Αναξαγόρας ' ἔδειξεν εἰπών. ἰά. 
αἷς ποιητικὸν “ἃ ἀγαθόν, οἱ δὲ ἔρωτα ᾧ ἐπιθυμίαν αἰτιώμενοι “αεδὸν --ο μειρόν." μαρτυρεῖ δὲ Ἐβμχρολε ὡς πο χει ον 
ἴσως “ὃ ὡς τελικὸν ὀγαθὸν λέγοιεν ἄν" τοιῶτον γδ “ὃ ὀρεκτόν. ἢ τε διελόντι ποιητικὸν αἴτιον ἢ ταῖς ὑχιρμδὶς ἀρχαῖς ὼ φοιχείοις τοῖς 

ἃ Κα ὀρεκτὸν τοῦτον, ὁ δὲ ἔρως ποιητικόν, εἰ τῇ ὀρέξει ἑπόμενος 15 Ἡτεκρᾶς σώμασι κεχρημένῳ" ὦ μὴν ἰσοτιμίας αὐτοῖς διδόναι 
ἐποίει ἃ ἐποίει. ΑἸοχ. φησὶν αὐτόν, ἀλλὰ τῷ τυ τὰ ἄλλα ἀντιτιθέναι ὡς μίαν τινὰ 

981} (΄) ᾧ Παρμενίδης γάρ φησι “ὃν ἔρωτα “ὃν θεῖον δημιηργὴ- φύσιν ὄντα τὰ τρία, ὡς εἶναί φησι δῆλον ἐκ τῶν ἐπῶν αὐτῶν. 
"σαι ὃ πᾶν. εοἀ. Ἀερ. ὅτι δὲ μὴ χρῶνἢ τῷ ποιητοιῷ αἰτίῳ ᾿Αναξαγόρας τε ᾧ Ἐμπε- 

Ἐπ .(7) ὁ 5 ἔρως τῷ καλῦ ἔχει ἔφεσιν, διὸ ᾧ ἔρως λέγε, δοκλῆς ὑπέμνησεν ἡμᾶς, ἐνδευωύμενος ὅτι καλῶς ω πρὸ δλίγυ 
λα» 

" παῤβὰ “ὃ ἐρᾶν τὸ καλῦ ἢ τὸ ἀγαθῶ. ὅθεν ᾧ ἡμεῖς λεγόμεθα, 20 φ: 984 « 16) ὁ “ἐκ κ' ἦν τύτων μόνην τις αἰτίαν »ομίσει τὴν ἐν 
ἐρᾶν τῶν ὑπερτέρων ὺ τὰ ὑπέρτερα ἡμῶν, ὡς προνοίμενα ἡμῶν» ὕλης εἴϑει λεγομένην" (Ὁ: μηχανῇ δὲ τῷ νῷ ̓ Αναξαγόρανα εἶπε 
ἡμεῖς δὰ λεγέμεθα ἐ ἐρᾶν τῶν ὑπερτέρων ὡς δυμάςσης αὐτά. χρῆν, ὡς ἐν ἐκ τραγῳδίαις οἱ θεοὶ παρά γονὴ ἀπὸ μηχανῆς ἐν 

Ἄμεβ, τοῖς ἀπόροις. ὃ ὶ αὐὲς ἐξηγήσατο (΄ ). λέγει δὲ τὰ αὐτὰ περὶ 
εὡς δέον ἐν τοῖς ὥσι." λέγει περὶ τῶν περὶ ἔρωτος ὡς ἀρχῆς ᾿Αναξαγόρυ. ἃ ἡ Πλάτων ἐν Φαίδωνι (ρ. 98). ἰά. 

τὰ ἧ διανοίᾳ ἐχρήσαντο" ἔθεντο γ) “ὃν ἔρωτα ἀρχήν, ιὡς 25 (7) εἶπε δὲ μηχανὴ χρῆν, ὡς ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἐποίων ἀἴρηῃ 
δέον ἐν τοῖς ὦσιν ὑπάρχειν τινὰ αἰτίαν κινητικήν τε ἡ ποιητικήν. ἐν τῇ σκηνὴ τὺς θεὶς παράγοντες ἐν ταῖς ἀπορίαις πρὸς ἀντίληψιν 15 

τίς δὲ πρότερος τῆς τοιαύτης αἰτίας ἤρξατο, πότερον ᾿Αναξαγό- τῶν ᾿ἀπορυμένων, οἷον ἐν τῷ Ἱππολύτω ἐφάνη ἡ Ἄρτεμις ἀπο- 
ρας, ες δοκεῖ, ἢ Ἕρμότιμος πρὸ αὐτῷ, ᾧ πρὸ τύτν οἱ περὶ Ἡσίο- ρῶντι τῷ Θησεῖ" ὅτως ἦν ἡ ὁ ̓ Αναξαγόρας. .. ἕν τοῖς »ᾧ' μέρος 

ἃον, ὕςερον, φησίν, ἕξεςι ζητεῖν. ΑἸοχ. πάντα μᾶλλον αἰτιᾶἢ ἥπερ ἐν νῶν. εοά. 1,2υγ. 

351) “ἐπεὶ --- ἀγαθοῖς." εἰπὼν περὶ τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τὴν τῷ 30 (4) ἐρχόμενος δὲ εἰς τὰ κτ' μέρος, ὥς φησι ᾧὶ Πλάτων ἐν 
εὖ τε ᾧ τῷ καλῶς ποιητυεὴν ἀρχὴν θεμένων (ὁ ἡ) νῦς τοῦτος" ᾧ ϑαίδωνι, αὖθις ὑλικὰ αἴτια αἰῤρόν Αβοΐερ. 

δ ἐν τοῖς νῶν ἔχυσι τῶν ζῴων ταύτην ἔχει τὴν ταξιν), λέγει πά- “ -α χρὴ." χρήσας, Κα Α Ἐμπεδυκλέα ἐπὶ πλέον τ ῥοὸς 

λιν πόθεν κνηθεὶς Ἐμπεδοκλῆς ἐν ταῖς ποιηχικαῖς ἀρχαῖς ᾧ τὴν ᾿Αναξαγόρυ τοῖς ποιητικοῖς αἰτίοις, ὁ μὴν ἐδὲ αὐδν ἱκανῶς, ἀλλ᾽ 2" 
τῶν κακῶν ποιητικὴν ἀρχὴν ἔθετο. ἐπειδὴ γδ ἐν τοῖς σιν ἔξι ᾧ ὑδὲ '" συνέχειν “ὃ ὁμολογύμενον. ἔδει μ' 75 τὴν φιλίαν ἐν πᾶσι 
τὰ κακά, ᾿Ἐμπεδοκλῆς ἐν τοῖς αἰτίοις ἔθετο ἃ τὴν τῶν ὠγαθῶν ὃ συγκρίσεως αὐτῷ αἰτίαν εἶναι, “ὁ δὲ “ς διακρίσεως (")" ὁ 
ἀρχὴν μόνον, ἥτις ἐξὶ φιλία, ἀλλὰ αὶ τὴν τῶν κακῶν, ἥ ἐςξι ὃ μὴν τῦτο ποιεῖ, ἀλλὰ πολλαχῶ αὐτῷ ἡ [ὦ φιλία διακρίνει, συγ- 

νεῖκος. . εἰ γάρ τις ἐξ ὧν λέγει τὴν δηάνοιαν ἐκλαμβάνοι ἡ μὴ κρίνει δὲ ὃ νεῖκος. ᾧ λέγει ἐν τίσιν (7). ὅταν [ἃ γα ὑπὸ τῦ νείκες 

ἁπλῶς ἐπακολυθοίη τοῖς ἔπεσι, τύτων ἂν χάριν εὕροι αὐτῷ τὴν ἐκ τῶ ἑνὸς εἰς τὰ ςοιχεῖα διίς ἢ ἢ διαιρῇ" ᾧ χωρίζηδ, τότε τὰ 
φιλίαν αὶ “αὶ νεῖκος ἀρχὰς κειμένας, ὡς τὴν ὶ τῶν ἀγαθῶν τὴν τέως τῶν ςοιχείων μόρια ἀνακεκραμένα ἀλλήλοις (ὅτως δ ἦν ἐν 

δὲ τῶν κακῶν ποιητικήν. 1ἅ. 40 τὰ πάντα) συγκρίνεϊ ἡ συνάγεϊ εἰς ταὐτὸν τὰ ὅμοια τὰ τῷ πυ- 

10 -- 16. δρυὰ Αβεἴερ. || 10. γὰρ] ἦν Αδοϊερ. "| 12. τῷ ἀγαθύ Ζ. 11 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ᾿Αν. 2. μὲν οπὶ «4. ΠΠϊ 18. τὸ οτὰ Αεοἴθρ. ἢ" οἱ] ὗτοι 2. ἢ 
αἱ δὲ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἴσως ὡς Ζ.. 1] 14. ἴσως εἰ ὡς οτα Α50]6ρ. [{ 16. ὦ ποιεῖ Α80]6ρ., ὦπερ ἐποίει. λέγει δὲ τίνι διανοίῳ ἐχρήσαντο ὅτοι οἱ 

πεὰ τὸν Παρμενίδην καὶ ᾿Ησίοδον τὸν ἔρωτα ἢ τὴν ἐπιθυμίαν ἀρχὴν τιθέντες, ὡς δέον καὶ πρέπον ἐν τοῖς ἦσιν ὑπάρχειν τινοὶ αἰτίαν κινητικήν τε καὶ ποιητι- 

πήν. 1.1 24. λεγόντων περὶ ἔρωτος ,(. ἢ 25. ἢ διανοίας Α΄. ἢ 21 --- 29. ὁρυὰ Αδοΐερ. || 27. ἥψατο Αδεΐερ. || Ἑρμότιμος ἢ “Ἡσίοδος ἢ Παρμενίδης 
ἢ οἱ πρὸ τύτων, ἕξεςιν ὕςερον ζητεῖν Α5οἷερ. 33 -- 38. ἀρυὰ ΑΞο]ορ. 33. κινηθὲς ὁ ̓ Ἔμπ. Α5οἴερ. ἢ 34. ἐπὲ ὧν ἐν Αβοΐερ. ἢ 35. ὑ μόνον τὴν 
τῶν ἀγαθῶν ἀρχὴν ΑΞεἶερ. || 36. ὅ] ὅ Αδεἴερ. || 37. φησὶ τὴν διάνοιαν αὐτῷ ἐκλαμβάνοι Αδο]ερ. 

4. σαφῶς] καλῶς 1. 1} 33. ταῖς ποιητικαῖς αἰτίαις ΑΙ. 1} 34. συνέχειν] πόφμὸ σοπείαπίοπι δεπίεπίέαπε σοπίϊπμΐςεα ϑερυϊν. ἢ 34 -- Ρ. 538 
ὦ ἀ. ἀρυά Αεο]ερ. ἰ᾿ 36. διακρίνει τὸ δὲ νεῖκος σνγκρίνει Α5ο]ερ. [Ἱ 38. τότε τά τε ὡς “4. |} 39. τοῖς ςοιχείοις ΑΜ. || ἦ0. τὰ τῦ] τὰ μόρια τὰ τῷ Αδο]ερ. 

ΥΥΣ 



δ38 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

() ὁρῶμεν δὲ “ὃ ἐναντίον πολλάκις Ὑρομένον, τὴν" φιλίαν «δι 
διακρίσεως αἰτίαν" αὕτη δ) δια κη τὰ εἴδη ἐκ τῆς ὕλης κατ᾽ ϑτὰ 

ἄλλων ἐχέον: ὅτως δ αὶ ἐς τὰ ςοιχεῖα τῷ ἱνὸς διαίρεσις. ᾧ αὐτὰ ᾧ ποιεῖ “ὃν σφαῖρον" ᾧ παλιν “ὃ νεῖκος συγκρίνει ταὶ ςαι- 
ὕτως ὶ αὐτῷ ὁ νεῖκος κε λρνρίσευξ. μᾶλλον "ἢ συγαρίσεως αἴτιον. χεῖα" “ὁ ὃ πῦρ ὃ τῆδε κἀκεῖσε ἢ δεεκαλ μόν ὑπάρχον ἐν τῷ 
πάλιν δ᾽ αὖ αὶ φιλία, ὅταν τὰ αὐτὰ σώματά τε ὃ ςοιχεέϊα σνγ- 5 σφαίρῳ συνάγει εἰς’ ὧν ᾧ τὰ εἴδη ἐπιτίθησι ἡ συνάπτει τὴ ἢ ὅλο. 
κρίνη τε εἰς ἣν συναγη, πρῶτον αὐτὰ διαιρεῖ τε ὃ καταχερμά- εοἀ, [,Δὰγ. 

τίει καὶ διακρίνει (5). ὁ ὃ δὴ ὁλόκληρα ὅ ὄντα, καὶ ἰδίᾳ ἕκαςον ἑξῆς δὲ τὴν Δευκίππυ τε ἢ Δημοκρίτω περὶ ςοιχείων δόξαν 80) 
αὐτῶν τι ὄν, ὃ ποιητικὴ ἡ φιλία, γίνε" “ὃ η ἀπτεὸχ, ἀλλήλων ἱςξορεῖ, ᾧ σαφῶς ἐκτίθε τήν τε δόξαν αὐτῶν ἡ τὴν πρὸς τὰς Ω 

αὶ ἐπὶ τῷ νείκυς εἴη ἂν ἐν ἑνί" ἀλλὰ συνανακιρνὰ ἀλλήλοις. ἄλλως διαφοράν τε ᾧ κοινωνίαν τὴν κῷ' τὴν δόξαν (7). πλῆρες 
τύτυ ἡ) ποιητικὴ ἡ φιλία γίνε" ὁ δ τὸ ἀπτεοχ, ἀλλήλων, δ ὶ 10 δὲ ἔλεγον “ὁ σῶμα “ὃ τῶν ἀτόμων διὰ ναςότητά τε ὸ ἀμιξίαν 
ἐπὶ τῶ νείκως εἴη ἀν. ΑΙεχ. τὸ κενῦ. ὀνομάζοντες δὲ ὃ Καὶ πλῆρες ὃν ὃ δὲ κενὸν μὴ ὅν (5), 

6) λέγομεν ὗν ὅν ὡς εἰ ὁμολογῶμεν ὅ ὅτι ὁ Ἐμπεδοκλῆς Πν- ἐπεὶ ὁμοίως αὐτοῖς ἦν ἐν ὑπάρξει τό τε πλῆρες ὁ ὃ κεν: ὑδὲν 

43. ϑαγόρειος ἢ ἦν, φανερὸν ὅτι κτ' τὴν ἀικταξύ. τῶν Πυθαγορείων ἔλεγε μαλν ἔλεγον εἶναι “ὃ πλῆρες τὸ κενῷ. λέγει δὲ ὅτι 1 ὅτοι ΕΥ̓ 

περιιεκαλυμμένως» ἐδὲ ἐβυλένην, τὴν ἑαυτῶν σοφίαν κατώά- κτ' τὴ ὅν μόνην ἁ ἀρχὴν! ἔθεντο" ὕτως δ αὐτοῖς ἀρχαὶ αἴ τε ἄτο- 
δηλον ὶ σκυτεῦσι γενέδζ. ἔλεγον ὧν ἡ οἱ Πυθαγόρειοι ἀρχὰς τῶν 15 μοι ᾧ “ὃ κενόν, ἐξ ὧν ἡ καὶ τῶν ἄλλων γένεσις κῷ τὰς διαφορὰς 

ρὸς εἰς πῦρ ἡ τὰ ὅμοια τῷ ἀέρος εἰς ἀέρα, ὡς εἶναι μετ᾽ ἀλλή- 

λων τὸ τὸ ἀέρος ὶ τὼ τῷ πυρὸς ὁμοίως. ὡσαύτως ἡ τὰ τῶν 

ἀγαθῶν ἡ τῶν κακῶν, ἢ τῶν αὶ εἰδῶν ἀρχὴν ἀγαθὴν ἔλεγον, τῆς 

δὲ ὕλης κακήν, ἐπειδὴ πρὸς τὴ διαιρέσει ἡ ὕλη" ὥσπερ ἡ σὺ 

αὐτός, ὦ σοφώτατε ᾿Αριςότελες, λέγεις ὅτι ἁπλῶς γένεσίς ἐςιν 

ἡ τῶν κρειττόνων, τὶς δὲ γένεσις ἡ τῶν χειρόνων" διὸ τῷ Κα θερμῶ 

τῶν χημάτων ὼ τῶν τάξεων ὼ τῶν θέσεων κατ᾽ αὐτύς" ὧν ὃ καὶ 

ῆμα ῥυσμὸν ἔλεγον, τὴν δὲ τάξιν διαθυγήν, τὴν δὲ θέσιν τροπήν. 
ΠΑΡῸΝ ἢ ν᾿ “- ὕ »,,, “ , - ὁμοίως δὲ ἡ ὅτοι τοῖς ἀρχαιοτέροις ἠρκῶντο τοῖς πάθεσι τῆς ὕλι- 

κῆς αἰτίας πρὸς τὴν γένεσιν τῶν ὄντων, ποιητικὸν δὲ αἴτιον ἐδὲν 

ἁπλῶς ἐςὶ γένεσις, τὸ δὲ ψυχρῶ τις γένεσις ὡς χείρονος. ὕτως 20 ἔλεγον, ὥσπερ ᾧ οἱ μανώσει ἢ πυκνώσει τῆς ὕλης τὰ ἄλλα γεν- 

ὅν ἡ οἱ Πυθαγόρειοι. συμβολικῶς τὰ Κὶ κρείττονα ἔλεγον ὑπὸ τῷ 
ἀγαθῶ γίνεωχ, τὰ δὲ χείρονα ὑπὸ τῷ κακῶ" τῷ ὄντι ᾿γαρ, ὡς ἢ 
ὁ Πλάτων φησίν, ἐν παρυποςάσει ὑπάρχησι ἢ περὶ τόνδε “ὃν 

θνηὸν τόπον περιπολῶσιν. ἄλλως τε δὴ ὅτε ἄκρατόν ἐςι κακόν" 
ἡ ὃ μοιχεία ἡὶ ἐ φθόνος κακὼ ' ὡς πρὸς τὰ μερικα,, ἀγαθὰ δὲ 25 τρόπον ἢ ὅτοι "ἢ 
ὡς πρὸς ὃ πᾶν, διότι ἡὶ ψυχὴ τῷ παθόντος ἀξία ἦν παθεῖν ἡ τῷ 

ποιήσαντος ποιῆσαι. ἄλλως τε δὴ τῷ σώματι ἐκ ἔςι κακὸν ἡὶ 

μοιχεία. ὁμοίως φησὶ ἢ ἐπὶ τῷ βλασφημῶντος ὅτι τοῖς ὀργάνοις 

ἐκ ἔςι φαῦλον" ἡ 7) ἐνέργεια, κρατύνει, ὥς φασιν ἰατροὶ “κίνησις 
κρατύνει, ἀργίη τήκει." 

ἔπειτα εἰ “ὃ νεῖκός φησιν Ἐμπεδοκλῆς αἴτιον τῷ κόσμῳ τῷ εἶναι, 
ὁ δὲ κόσμος καὶ κακόν, δῆλον ὅτι ἐχ ὑποτίθε ἀρχὰς δύο, μίαν τῶ 

γῶντες" πλὴν ὅτι ἐκεῖνοι μὶ δύο διαφοραῖς ἐχρῶντο πρὸς τὴν γόε- 
σιν τῶν ἐκ τῆς ὕλης γινομένων, τὴ μανώσει ἢ τῇ πυκνώσει, ὅτα 

δὲ τρισὶ ταῖς εἰρημέναις, χήματι τάξει θέσει (5). φέρε δὲ 
ἕν τισι γραφὴ τοιαύτη “ὁ ὥσπερ τῶν μαθηματικῶν ἐν αὐὲν 

κἀν ἦ αὔτη ἢ γραφή, λέγοι ἂν περὶ πλέ- 
τωνος, ὅτι ὡς ἐκεῖνος ἐκ τῶν μαθηματικῶν γένεσιν ποιῶν τῶν 

σωμάτων κτ' τὴν τῶν τριγώνων διαφορὰν ᾧ “ὁ πλῆθος τὰς 
τῶν σωμάτων γεννᾷ διαφοράς, ὅτως ᾧ ὅτοι κτ' τὰς διαφορὰς 
τῶν ἐν τοῖς πρώτοις σώμασι χημάτων ἐγέννων τὰ ἐξ αὐτῶν. 

ὡὥςε δὲν παντελῶς ἐςὶν ἄκρατον κακόν. 30 ΑἸεχ. 

(7) ᾧὶ ἔλεγον (Λεύκιππος ᾧ Δημόκριτος) ὅτι ὑκ ἔς ἐπὶ δ» 
πλέον “ὃ ὃν τὸ μὲ ὄντος, ἐπειδὴ ὅτε “ὃ ἐομεὶ σύτετο αἱ ἄτομα, 5 

ἐγδ:; ἢ μίαν τῷ κακῦ. ἡ τοίνυν μοιχεία προηγυμένως διὰ τὴν πλείονες ὑπάρχυσι τῷ κενῷ" πανταχῦ γ ἡ κενὸν ὺ ἄτομοι ὑπέρ 
τὸ σώματος θεραπείαν γνεῦ "ὁ } διὰ “ὃ κακὸν ὃ ἐξ αὐτῆς συμ- χυσιν. ὅτως φησὶ ὼ ὁ Πλάτων ἐν τῇ Πολιτείᾳ ὅ' ὅτι ἐκ ἔςιν ἐπ᾿ 

βαῖνον" ὥςε παρυφίςαῦ ὃ κακόν, ὡς φησι Πλάτων. ΔΝΙΕΣ 35 ἔλαττον “ὃ μὴ ὃν τὸ ὄντος (μὴ ὃν δὲ λέγει ὸὰ τὺ ̓ ἐπθβέ τη)" 
() σημειωτέον ὅ' ὅτι οἱ παλαιοὶ μὴ βυλόμενοι οἰκέταις ἑαυ- 

τῶν τέχνην κατάδηλον εἶναι ἡὶ σκυτεῦσι ἡ τόιτοσι, συμβολικῶς 

ἢ περικεκαλυμμένως ἐδίδασκον ἕκαςα. διὰ τῦτο ἡ Ἐμπεδο- 
κλῆς Τενϑαγέρειος ὧν ὃ ὠγαθὸν ἢ ὃ κακὸν ἔλεγε τῶν ὄντων ἐρ- 

διὰ πάντων γ5 τῶν ὄντων πεφοίτηκε. πάντα ὼ τὰ ὄντα ὡς πρὸς 
ἄλληλα παραβαλλόμενα μὴ ὄντα ὑπάρχωσιν" ὁ Ρ ἄνθρωπος μὴ 
ὃν ἐπ ες πρὸς ἵππον. “ὃ δὲ μηδαμῇ μηδαμῶς ὃ ὃν ὅτε ἑτὸν λέ- 

γει εἶναι ὅτε δοξαςόν" Ἐπ ὃ ὁ Δημόκριτός φησι μὴ εἶναι ἐπ᾽ 
χάς, ὃ καὶ τῶν ἀἰδίων, ἃ δὲ τῶν γενητῶν ᾧ φθαρτῶν, ὃ κακόν, 40 ἔλαττον τῷ ὄντος... ἢ διαφέρειν φασὶ “ὃ ὃν ῥυσμῷ καὶ δὴ διαθιγὴ 

διὰ τὸ ἀγαθὸ “ὁ ἕν τῶν τὸ ἐὸν δηλῶν, διὰ δὲ τῷ κακῷ δ ἡ τροπῇ, ᾿Αβληρσιιαῖς φωναῖς.. . διὸ ἡ Ἐμπεδοκλέα εὐθύνει 

διαιρετικὸν τῆς ὕλης, ἐπειδὴ ἡ ὕλη πρὸς τῇ διαιρέσει, «οἀ. Ἀεξ. λέγοντα τῷ ἃ σφαίρω τὴν φιλίαν, τῦ δὲ ἐν κόσμυ “ὃ νεῖκος. 

4. ἀλλήλων καὶ τὰ τῷ ἀέρος ὡσαύτως" ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑκάςων Α5οῖερ. [] ἅ. ὁ] ἦν 4. }} ἢ] ἀλλὰ Αδοΐερ. ἢ 5. συγκρίνεται εἰς ΑἹ, 
σνηγκρίνηται καὶ εἰς ΑΙ. 10. καὶ οπι “4. 

1. πολλάκις δὲ τὸ ἐναντίον ὁρῶμεν Α5ο]ερ. 1] 2. αἰτίαν οπῃ ἰά. ΠΠ 3. καὶ ροϑὲ σφαῖρον οπι ἰά. [[ ὁ. καὶ διεσπαρμένον οπι Αβεἷερ. ἢ ὑπάρ- 
χον Αβοῖερ., ὑπάρχει 12. ἢ] ἐν τῷ σφαίρῳ οπι Αδοΐερ. [[ 5. εἰς ἐν συνάγει καὶ τὰ εἴδη πάλιν τῇ ὕλη ἐπιτίθησι Αδο]ερ. || 10. ἔλεγε Α΄. ἢ 12. ὑδὲ 
41} ι1. ῥοισμὸν 1. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. δ39 

φησὶν ἦν πρὸς αὐὸν ὅτι ἐπειδὴ πάντα “ὃ ἐν ὑπερβέβηκεν, εἶπέ μοι μαθημάτων ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς θέδχ. ἀρχαὶ δὲ τῶν μαθη- 
ποῖόν ἐςι “ὃ ἁπλῶς αἴτιον τύτων. Αδεΐερ. μάτων οἱ ἀριθμοί, ἡ τῇ φύσει πρῶτα κατ᾽ αὐτύς, ὅτι ἐκ προ- 

(7) οἱ περὶ Δεύκιππον ἢ Δημόκριτον ςοιχεῖα τῶν ὄντων ὃ Φέσεως τὰ ἄλλα" θέσιν δ προσείληφε τὰ μεγέθη, ὡς φθάσας 
κενὸν ἢ “ὃ πλῆρες τιθέμενοι, ᾧ πλήρη Ηὶ λέγοντες τὰς ἀτόμως τὰς ἐμνημόνευσεν ἤδη. ἰὰ, - 

διαφερύσας ἀλλήλων τῷ χίματι, ἃς δὴ ἢ ἀτόμως ὡς ναςὸς ᾧ 5 (7) λήγει δὲ “ἐν τύτοις ἢ πρὸ τύτων οἱ καλώμενοι Πηυθα- 
ἀδιαιρέτυς ὠνόμαζον, κενὸν δὲ “ἐν ἐν τῷ παντὶ ἀέρα, ἐν ᾧ αὖ, γόρειοι" ὅτι οἱ ὶ πρὸ Δημοκρίτν τε ἢ Λευκίππυ γεγόνασιν 
ὡς ἐκεῖνοι ἐδόξαζον, φέρον. εοάἄ. Ἀερ-. (αὐὲς δηλαδὴ ὁ Πυθαγόρας" μικρῷ 7) ἀρχαώτερος αὐτῶν γέ- 

945. (") ὡς Θαλῆς ὃ ὕδωρ, ἡ Ἡράκλειτος “ὃ πῦρ, ὁ ̓Αναξι- γονε), πολλοὶ δὲ τῶν Πυθαγόρυ ἀκυσαάντων συνήχμασαν τύ- 
10: μένης ᾧ ̓Αναξίμανδρος “ὁ μεταξύ. ἰά, τοις... λέγει δὲ ἡ τὰ αἴτια, πόθεν ὁρμηθέντες τὰς ἀρχὰς τῶν 

:: “περὶ --- ἀφεῖσαν" λέγει Αὶ περὶ Λευκίππυ τε ἢ Δημο- 10 ὄντων τὰς τῶν μαθημάτων ἀρχὰς εἰρήκασιν" ἐπεὶ δ τῶν ὄντων οἱ 

985} 
23. 

" κρίτω " ὗτοι γδ λέγυσιν ἀλληλοτυπύσας ᾧ κρυομένας πρὸς ἀλλή- 
λας κινεϊαχ, τὰς ἀτόμως, πόθεν μέντοι ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως τοῖς 

τ᾿ φύσιν, αὶ λέγυσιν" ἡ δ κί τὴν ἀλληλοτυπίαν βίαιός ἐςι κί- 

ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι" ἐξ ἀφαιρέσεως “δ ὅτοι, τὰ δὲ ἄλλα ἐκ 
προπέσεως, ὡς εἴρη... τῆς Κα )) δικαιοσύνης ἴδιον ὑπολαμβά- 
νοντες “ὃ ἀντιπεπονθός τε ἢ ἴσον ἐν τοῖς ἀριθμοῖς τῦτο εὕρισκον 

νησις ᾧ ὁ ' φύσιν, ὑςέρα δὲ ἡ βίαιος τῆς κ᾽ φύσιν. ἐδὲ γδ “ὃ ὄν" διὰ τῶτο ὃν ἰσάκις ἴσον ἀριθμὸν ἤγων “ὃν πρῶτον τετραΐγωνον 
πόθεν ἡ βαρύτης ἐν ταῖς ἀτόμοις λέγωσι" τὰ Ὑ) ἀμερῆ τὰ ἐπι- 15 (πρῶτος δὲ ἐν τετραγώνοις ὁ τέσσαρα) δικαιοσύνην ἔλεγον εἶναι, 

νούμενα ταῖς ἀτόμοις ἢ μέρη ὄντα αὐτῶν ἀβαρὴ φασὶν εἶναι" ἄλλοι δὲ “ὃν ἐννέα ὡς πρῶτον τετράγωνον ἀπὸ περιττῷ πρώτυ τῶ 
ἐκ δὲ ἀβαρῶν συγκειμένων πῶς ἂν βάρος γένη; εἴρηκε δὲ περὶ τρία. καιρὸν δὲ παλιν ἔλεγον “ὃν ἑπτα" δοκεῖ δ τὰ φυσικὰ τὺς 
τύτων ἐπὶ πλέον ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Οὐρανῶ (ες. 4). “παραπλησίως τελείυς καιρὺς ἔχειν ἡ γενέσεως ᾧ τελειώσεως κῷ' ἑβδομάδα, ὡς 
δὲ τοῖς ἄλλοις" εἶπεν, ὅτι μηδ᾽ ἐκείνων τις τὴν τῆς κινήσεως αἰτίαν ἐπ᾽ ἀνθρώπου τῦτο ὁρᾷ" ἢ 5 τίκτε ἑπταμηνιαῖα, ᾧ ὀδοντο- 

τὴν ἐν τοῖς φυσικοῖς σώμασιν ἀποδέδωκεν" ὑδεὶς γῶν ἐδὲ τῶν 20 φυεῖ τὰ παιδία ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνί, ᾧ ἡβάσκει περὶ τὴν δευτέ- 
ἄλλων φυσυιῶν περὶ κινήσεως τι εἶπεν, ὡς ὦ ἐν τοῖς Φυσικοῖς ραν ἑβδομάδα ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἐνιαυτῷ, ᾧ γενειᾷ περὶ 
εἶπεν (8 1), ὅτε περὶ κινήσεως ἔλεγε. περὶ ἃ ὧν τύτων τῶν δία τὴν τρίτην, “ὃν εἰκοςὸν δηλαδὴ πρῶτον. ἀλλὰ ἢ ὃν ἥλιον δέ, 
αἰτίων τῆς τε ὑλικῆς λέγει ἢ τῆς ποιητικῆς. ΑἸεχ. ἐπεὶ αὐὸς αἴτιός ἐςι τῶν καρπῶν ᾧ τῇ κινήσει τύτε ἐνιαντὸς 

“ἐν -- τώτων" ἕως “ἐπεὶ δὲ τύτων οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶ- μετρεϊ͵ τὴν ἑβδόμαδα λαχεῖν τῶν περὶ “ὃν ἐρανὸν φερομένων 
τοι" λέγει περὶ τῶν Πυθαγορείων, ὅτι οἱ πρὸ Δημοκρίτυ τε 25 σφαῖραν, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ἀπλανῶς ἀρχομένων αὐτῶν ἀριθμεῖδκ" 
ἡ Λευκίππυ γεγόνασιν, οἱ δέ τινες ἦσαν ἢ κῷ' τύτυς. ἢ “ὃ “ἐν δὲ κἂν παρὰ τὰς τῶν μαθηματοιῶν ὑπολήψεις ὑπελάμβανον τῦτο. 
τύτοις ᾧ πρὸ τύτων" καὶ περὶ Δημοκρίτυ τε ᾧ Λευκίππυ μόνον κινεϊαι, 7) μᾷ' τὴν τῶν ὠπλανῶν σφαῖραν ἡ τὰς πώτε τὰς τῶν 
λέγει, ἀλλὰ περὶ πάντων τῶν φυσικῶν τῶν προειρημένων (5)" πλανήτων, μεθ᾿ ὧν ἑβδόμην τὴν τὸ ἡλίν ᾧὶ ὀγδόην τὴν τῆς σε- 
τῶν ἃ ὃ ἦσαν πρεσβύτεροι, τοῖς δὲ συνήκμασαν (5). ἣ μᾶλ- λήνης, ἡ τὴν τῆς γῆς ἐννάτην" κινεῖοχ, 75 ἔλεγον ἢ τὴν γῆν, κα- 

λον ὅτι αὐὸὲς ἃ Πυθαγόρας πρὸ Δημοκρίτυ τε ἡ Δευκίππυ ὀλί- 3) θάπερ τὰς λοιπὰς σφαίρας, περὶ “ἃ μέσον ἡ τὴν ἑςίαν, ἣν ἐκαλεν 
γον ἐγένετο, πολλοὶ δὲ τῶν Πυθαγόρυ ἀκυσάντων συνήκμασαν “ὃ πῦρ. ἐπεὶ δὲ ὁ ἑπτὰ ὅτε γεννᾷ τινὰ τῶν ἐν τῇ δεκαΐδι ἀριθμῶν. 
τύτοις (ἢ). τύτυς δέ φησιν ἐντραφέντας τοῖς μαθήμασι τὰς τῶν ὅτε γεννᾷ ἢ ὑπό τινος αὐτῶν, διὰ τῦτο ᾧ ̓Αθηνᾶν ἔλεγον αὐτόν. 

ἑ Αἰ ὃ) δύο ὃν τέσσαρα ᾧ ὁ τρία “ὃν ἐννέα, ἀμφότεροι δὲ τὰ ἕξ" 

(Ὁ ν.985 δ 23. “᾿Ππυϑαγόρειοι"",. ὁμοίως τύτοις καὶ Πλάτων, περὶ ὁ τέσσαρα μ' τὸ δύο τὰ ὀκτώ͵ ὸ ὁ δύο μ' τῇ πώτε τὰ δέκα 

ὗ ἔλεγόν τινες ὡς κατεμαϑηματικεύσατο τὴν φύσιν ὁ Πλάτων. ἐπὰ δὲ πρῶ- 35 γεννᾷ, γεννῶν δὲ ὁ τέσσ' αρα ὼ ἐξ ὼ ὀκτὼ ὸ ἐννέα ὸὺ ὁ δέκα 

τον φύσει τῶν μαθημάτων οἱ ἀριθμοί, ἐν δὲ τύτοις ἰδόκνν θεωρεῖν πολλὰ τοῖς γεννῶσι δὲ μόνον ὁ δύο ὺ ὁ τρία ὸ ὁ πέντε" γεννῶν δὲ μό- 

ὅσι καὶ γινομένοις ὁμοιώματα μᾶλλον ἡ ἐν πυβὶ καὶ ὕδατι (τί γὰρ ὁμοίωμα. γον ὁ ἕξ, ὁ ὀκτώ, ὁ ἐννέα ᾧ ὁ δέκα" ὁ δὲ τέσσαρα ἢ γεννᾷ ἢ 
ἐν πυρὶ τῆς δικαιοσύνης, ὡς ἐν τῷ ἀρτιίκις τυχὸν ἀρτίῳ ἢ ἐν τῷ τελείῳ ἢ γεννὰ" ὁ ἑπτὰ δὲ ὅτε τινὰ γεννᾷ ὅτ᾽ ἔκ τινος γεννὰ. εοὰ, 
τῷ ἱμμίσῳ; τί δὲ ὁμοίωμα ἐν ὕδατι ψυχῆς τε καὶ νῦ, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ, τῇ 1, 
μονάδι; πρόεισι γὰρ ἀπρόϊτος, καὶ ᾧ τιὴ ἀριθμῷ συμπλακείη, πάλιν ὁ αὐτὸς πὐμὸ 
μίσει ὥσπερ ὁ τῆς. ἣ ὡς ἰν τῷ κύκλῳ τῷ ἀριθμῷ τῷ κέ τῷ ς΄. ἐν αὐτῷ 

“γὰρ καὶ προϊὼν μένει. τί δὲ ὁμοίωμα καιρῦ ἐν γῇ, ὡς ἐν τῷ ἑπτά; ἐπειδὴ 
τὴν ἑπτάδα καιρὸν ἑκάλυν οἱ Πυθαγόρειφι διὰ τὸ ἐπανακυκλεῖν τὸν χρόνον 

ἐν ταύτῃ, ἢ διὰ τὺς σχηματισμὺς τῆς σελήνης) διὰ τῦτο τὰ ςοιχεῖκ τῶν 
ἀριθμῶν τῶν ὄντων ςοιχεῖα ὑπέλαβιν. Αποη. Ὀτρίη. 

44. ὑςέρα -- φύσιν οἵη “4. 1] 19. μὴ δεικνύς τε τὴν .4. }] 27. μόνν ΑΙ͂. 
38. προείληφε οοἀά. ἢ 17. καιρὲν ἦν ἔλεγον τὸν ἑπτά" πάλιν δοκεῖ Αδο]ερ. || 18. ἴσχειν καιρὸς Αδε]ερ. || 19. τῦτο ὁρᾶται οπι Αφοΐερ. [Π τί- 

κτονται Αϑοΐερ. 1} [20. ὀδοντοφνεῖ τοσύτων μηνῶν, ἀλλὰ καὶ ἡβᾷ περὶ δεντέραν ΑδοἸορ. [! 21. ἐν -- ἐνιαυτῷ εἰ 22. τὸν -- ἀλλὰ ὁπ Αβοῖερ. [ 23. 

αὐτὸς δοκεῖ τῶν καιρῶν αἴτιος εἶναι Αϑοῖερ. ἢ 31. ὁ ἑπτὰ ροεὶ ἀριθμῶν Αεεἰερ. 1 33. ἐνία καὶ τὸν ἔξ Αφεἴερ. ᾿ 84. μετὰ τῦ δύο οπι Αφοΐορ. ἢ 

τὰ] τὸν Α50]ερ. ᾿ 
ΥΥΥ2 



985 ὁ 
25. 

δ40. 

0) δείκνυσι τῶτο ὁ Ἰπυθωγορικὸς Νικόμαχος εὐθὺς ἐν προοι- 
μίοις τῆς ἀριθμητικῆς αὐτὸ εἰσαγωγῆς. εοἀ. Ἀεξ. 

“ἐπεὶ --- πρῶτοι." εἰπὼν ὅτι οἱ πυθαγόρειοι διὰ “ἃ τοῖς μα- 
θήμασιν ἐντραφῆναι τὰς τύτων ἀρχὰς τῶν ὄντων πάντων ἀρχὰς 
φηθησαν εἶναι, λέγει ἑξῆς ᾧ λόγῳ χρώμενοι ἐπὶ τῦτο ἦλθον. εἴη 
δ᾽ ἂν καταλληλότερον ἔχυσα ἡ λέξις εἰ ἀντὶ τῷ δέ “ὃ γάρ εἴη" 
ἐπεὶ ἡ) τῶν ὄντων οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι (ἐξ ἀφαιρέσεως δ 

ὅτοι) ᾧὶ ὅτι ἐδόκυν ἐν αὐτοῖς ὁμοιώματα πολλὰ πρὸς τὰ ὄντα ἑρᾶν 
ᾧ πρὸς τὰ γιγνόμενα, ᾧ μᾶλλον ἐν τύτοις ἢ ἐν τοῖς ἁπλοῖς σώ- 

μασιν ὁρῶντες, ὁρῶντες δὲ ἢ τῶν ὡρμονιῶν τὸς λόγυς ἡ τὰ πάθη 

ἐν ἀριθμοῖς ὄντα, ἐπεὶ τὰ δὴ ἄλλα πάντα ὁμοιότητα πρὸς τὸς 

ἀριθμεὶς εἶχεν, οἱ δὲ ἀριθμοὶ πάσης τῆς φύσεως, τυτέςι πάντων 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἐτῶν, ᾧ ἡβάσκει περὶ τὴν δευτέραν ἑβδομάδα, ἡ γενειᾷ πεὴ τὺ 
τρίτην. ἢ ὃν ἥλιον δέ, ἐπεὶ αὐὸς αἴτιος εἶναι τῶν καρπῶν, φγί, 

δοκεῖ, ἐνταῦθα φασιν ἱδρύνκ καθ᾽ ὃ ὁ ἔβδομος ἀριθμές ἐξν, ὃ 
καιρὸν λέγυσινς ἑβδόμην γ5 αὐὲν τάξιν ἔχειν τῶν περὶ ὃ μέση 

5. ᾧ τὴν ἑξίαν κινυ μένων δέκα σωμάτων" κινεϊοις 7) μὴ τὺ τῶν 

ἀπλανῶν σφαῖραν ἡ τὰς πέντε τὰς τῶν πλανήτων, μεθ᾽ γν ἐγδέην 
τὴν σελήνην, ἢ τὴν γῆν ἐννάτην, μεθ᾽ ἣν τὴν ἀντίχβονα. ἐπὲ δὶ 

ὅτε γεννᾷ τινὰ τῶν ἐν τὴ δεκάδι ἀριθμῶν ὁ ἑπτὰ ὅτε γονὴ 
ὑπό τινος ξὐτῦν διὼ τῶτο Ἄθ γον ΔΕΝ αὐτόν. ὁ ἢ κ ἐλ δὰ 

10 ὃν τέσσαρα ᾧ ὁ τρία “ὃν ἐννέα ἢ “ὃν ἐξ ἡ ὁ τέσσαρα ὃν ἐχτὼ ἡ 

“ὁ πέντε “ὃν δέκα γεννᾷ, γεννῶνἢ δὲ ὁ τέσσαρα ὁ ἕξ καὶ ὁ ἐκτὼ 

ᾧ ὁ ἐννέα ἢ ὁ δέκα " ἡ δὲ ἑπτὰ ὅτε τινὰ γεννᾷ ὅτε ἔκ τους γ:- 

τῶν ὄντων τε ᾧ κτ' φύσιν συνεςώτων πρῶτοι, τὰς τῶν ἀριθμῶν νὰ" τοιαύτη δὲ ὶ ἡ ̓Αθηνᾷ ἀμήτωρ ᾧ ἀεὶ παρθένος. γέμον ἢ 
ἀρχὰς ἔθεντο. ὁμοιώματα δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ὄντα ᾧ γινόμενα ἔλεγον “ὃν πέντε, ὅτι ὁ ἃ γάμος σύνοδος ἄρρενός ἐξι ἢ θήλεα; 

ἡγῶντο ἐν τύτοις εἶναι, τυτέςι τοῖς ἀριθμοῖς, ἢ ἐν τύτοις τοῖς σώ- 15 ἔςι δὲ κατ᾽ αὐτὸς ἄρρεν ΡΖ; περιττὸν θῆλυ δὲ “ὃ ἄρτιον, πρῶτα 

μασιν ἃ ςοιχεῖά φαμεν, οἷον γῆς ᾧ τῶν ἄλλων, ἐπήνεγκε, διὸ δὲ ὅτος ἐξ ἀρτίν τὸ δύο πρώτυ ᾧ πρώτυ τῶ τρία περιττῦ τὸ 
ἡ εἰς τύτυς τὰ ὄντα ἀνήγαγον ᾧ ταῦτα ςοιχεῖα ἔλεγον αὐτῶν, γένεσιν ἔχει" “ὃ (ὦ Ὁ) περιὸν ἄρρεν αὐτοῖς ἐςίν, ὡς πον, ὁ ἢ 

ἀλλ᾽ Κἡὶ τὰ σώματα. τίνα δὲ τὰ ὁμοιώματα ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ἔλε- ἄρτιον θῆλυν. νῶν δὲ ἢ ὑσίαν ἔλεγον “ὃ ἕν" τὴν } ψυχν ὡς ὰ 
γον εἶναι πρὸς τὰ ὄντα τε ὦ Ὑνόμενα, ἐδήλωσε (΄ )" τῆς ΚΡ γῶν εἶπε. διὰ “ἃ μόνιμον δὲ ὺ ἐ ὅμοιον: πάντη ὦ ἀρχαὸν ὃ 
δικαιοσύνης ἴδιον ὑπολαμβάνοντες εἶναι ὃ ἐντιπεπνθος τε ἡ ἴσον, 2) μονάδα τε ὶ ἐν ἔλεγον" ἀλλὰ ἢ ἐσίαν, ὅτι πρώτον ἡ ὑσία, δ, 

ἐν τοῖς ἀριθμοῖς τῦτο εὑρίσκοντες ὄν, διὰ τῶτο ἢ ἐν ἰσάκις ἴσον ἕαν δὲ τὰ δύο διὰ “ὁ ἐπ᾿ ἄμφω μεταβλητὴν εἶναι" ἔλεγα δὰ 
ἀριθμὲν πρῶτον ἔλεγον εἶναι δικαιοσύνην" “ὁ 7) πρῶτον ἐν ἑκάςῳ κίνησιν αὐτὴν ἡ ἐπίθεσιν. τὰς δὴ τοιαύτας τῶν πραγμάτον πρὸ 
τῶν ὃν αὐὸὲν λόγον ἐχόντων μάλιςα εἶναι τῦτο ὃ λέγεῦ (4). τῦ- τὺς ἀριθμὺς ἐκλέγοντες ὁμοιότητας ἀρχὰς αὐτῶν τὸς ἀρθμὲ; 
τον δὲ οἱ δὴ ἂν ἀὐσεερὰ ἔλεγον, ἐπεὶ πρῆτος ὧν  τετρείΐγωνος εἰς νβέθατο, πάντα τὰ ὄντα ἐξ ἀρθμὼν σνγκεῖοι, λέγοντες. ἐλὲ 

ἴσα διαιρεῖ καὶ ἔην ἴσος, δὶς δ δύο" οἱ δὲ “ὃν ἐννέα, ὅς ἐς! 25 κα ὃ τῆς ἁρμονίας κατ᾽ ἀριθμόν τινα ̓ ϑ δῦ; συγκειμένας κα την 
πρθτος ςερεὸς ἀπὸ περιττῦ τὸ τρία ἐφ᾽ αὐὲν θυμόν Ο: και- ἀρχὰς ἔλεγον τὺς ἀριθμός" ἡ Κ' ἢ) διὰ πασῶν ἐν διαλασίᾳ ἐᾷ 
ρὸν δὲ πάλιν ἔλεγον ὃν ἑπτά" δοκεῖ δὲ τὰ φυσιχὰ τὲς τελεὺς λόγῳ, ἡ δὲ διὰ πέντε ἐν ἡμιολίῳ, ἡ δὲ διὰ τεσσάρων ἐν ἐπιτβτι. 

καιρὲς ἴρχειν ὃ γενέσεως ᾧ τελειώσεως Φ' ἑβδομάδας, ὡς ἐπ’ ΑἸεκχ. 

ἀνθρώπυ. ἢ 5 τίκτεῦ ἑπταμηνιαῖα, ᾧ ὀδοντοφυεῖ τοσύτων () λέγομεν δὲ ἡμεῖς ὅτι οἱ Πυβαγόρειοι ὁ ὑκ ἐβόα τῶ! 
30 τάδηλον ποιῆσαι τὴν ἑαυτῶν σοφίαν ᾧ σκυτεῦσι. τύτυ μὴ 

συμβομιχῶς παρεδίδοσαν τὰ μαθήματα, ὥσπερ οἱ ποιηταὶ τίβ' 

πεκαλυμμενως ἔλεγον, ᾧ εἰ ἐμμένοι τις τῷ φαινομένῳ, λυβῃ 

(ὦ ν. 985 32. “ἐπειδὴ --- ἄλλα" οἱ τὰ πράγματα τὸς ἀριθμὲς 
εἶναι λέγοντος ταύτην τὴν τάξιν αὐτοῖς ἀπένειμαν ἐν τῷ ὑρανῷ, ἥν ἔχειν ὥεντο 

καὶ τὸς ἀριθμύς͵ οἷς ἔλεγον εἶναι ταῦτα" οἷον τὴν τῆς δυάδος τάξιν τὴν τῆς 

δόξης τάξιν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐπειδὴ ἡ δνὰς δόξα παρ᾽ αὐτοῖς" ῥίπει γὰρ ἐν τῷ γεννᾷ τῇ ὑνχῇ. ὁ κάρπει τοῖς ἀριθμοῖς, ἐπειδὴ παφῶν μ 

δοξάζειν εἰς δύο ὁ δοξάζων. καὶ ἐπειδὴ τέλειον ἡ δεκάς, βλέποντες ἐν τῷ ἐπιςημῶν πρωτίςη Ἴ ὡς μεμαθήκαμεν ἐν τῇ ἀποδεαταῖ 

ὑρανῷ ἑπτὰ μὲν κύκλυς τῶν πλανήτων, καὶ τὴν ἀπλανῆ καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 35 πραγματείᾳ ὼ ἐν τῇ ἐριθμητικῇ" κέχρηἢ ὁ ὃ γεωμέτρῃς ἐμ. 

ἀντίχϑονα προσετίδυν εἰς τὸ τελειῶσαι τὴν δεκάδα. Αποι. Ὀτρίη. μεῖς, αὕτη δὲ μεγέθεσιν ὁ κέχρηἢ. ἐπειδὴ τοίνυν οἱ ἀρθμὰ 

9. πρὸς οτὰ Ι͂. ᾿Π 10. ἀεἴα ὁρῶντες, οπιίδϑιπι ἃ ϑεραϊν. [Π| 14. 1ορ8 ἀρχεὶς πάντων τῶν ὄντων ἀρχὰς ἔθεντο. Π 15. φμοπίαπι φπίπι γεδ 
πμπιογὶ ργίογος σιπί (παπιθγὶ οπίπι 6ς αὐσίγαοίίοπε φαπιμπίμ) δὲ φμοπίαπε φόγπόγε υἱάεθαπέμν" πιμίία ἐπ πεῖς οἰπιξίϊα νεύμ 

γμαθ διωι δὲ βιιπί, αἰφμδ ἐπ ἰδ πιαρὶς φμαπι ἐπ σογρογίνιις οἰπιρἐϊοῖδις, φμία ἱίοπι υἱάσύαπί σοποοπίμεπι γαξίοπες αἤεειίν» 
πὲς 6556 ἱπ πμπιογίς, ἰάσίγοο πμπιόγος ρμγιποίρία γόγιιπὶ 6566 αϊσοῦαπί. παπὶ σιπι σείογα οπιπία δἰπιϊ μα ίποπι λαύεαπί ομπ 

πιιπιθγῖδ... παπιθγὸς ργίποίρία 6556 οπιπίμπι γέγμπι ρμίαδαπί. ϑεραΐν. Π 16. μέ ἰενγαδ δὲ δἰ νείνμδ. ααϊφοὶξ αμίεπι εἰ οδἰδ' 
ΤΟΡΜΠὶν γμοπίαπι ϑορυΐϊν. || 25. ὃς] ὅ .4. 1] 26 --- ρ. 511 ᾽ 99. ἀρ. Αβείθρ. Ι 28. ἑβδομάδα ΑΞεἶορ. 

4. μηνῶν, ἀλλὰ καὶ ἡβᾷ περὶ Αβεἶορ. ἢ 2. αὐτὸς δοκεῖ τῶν καιρῶν αἴτιος εἶναι ̓ Αβοίερ. Ι 3. ἱδρύσθαι ἐν τῇ ἑβδόμῃ σφαίρᾳ, καὶ τύτυς καθ δὲ ἑπτὰ 

ἀριθμός Α5εἰορ. [[ 5. κεῖσϑαι Αβεΐορ. Ι 6. ὃν ὀγδόην Αϑοἶερ. [Π[12. γεινῶτικι τῶν ὑπὸ τὴν δεκάδα" τοιαύτη Αϑοορ. || 13. ἀμήτωρ γάρ, φεί γὼ 
Αβοΐερ. "15. ἕτι Αβεΐερ. ᾿ ἄρτιον κατὰ σύνθεσιν δὲ καὶ συμπλοκὴν ἐξ ἀρτίν Ζ,.ὄ }] 16. ἀρτίν πρώτι τῷ δύο καὶ ἐκ πρότν περιττῶ τῷ τρία τὴν [6 ἐγ 

πρῦτν δύο καὶ περιττῷ πρῶτν τῦ τρία τὴν Α5οερ. ἢ 17. τὸ μὲν -- 18. θῆλν οπι Ζ.. Π 18. τὸ γὰρ ψυχικὸν 2. 1} 19. εἶπον Αϑοἴερ. [' διὰ τὸ ὕμιν ἃ 
καὶ μόνιμον πάντῃ καὶ ἀρχικὸν εἶναι τὸν τῶν ᾿ΑΘοΪερΡ. ἢΠ 21. εἶναι, καὶ τὸ πόθεν ποῖ ἔχειν, καὶ πρύτην διάςασιν" ἔλεγον 2». 1} 23. αὐτὸν καὶ ἐρθμὺ 

Αϑοῖθρ. || 24. ἐτίθεντο 1.. ] 25. τὴν ἁρμονίαν 15. }} ἀριθμύς τινας Ζ,, Αβοἶορ. [|| συγκειμένην Ζ.. ΠΠ] 26. ἔλεγον] ἐπρέσβευον 1, ΑΞεἸερ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 84. 

δριςικοὶ ἢὶ περαντικοὶ ὑπάρχυσι τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀριθμυμένων, ἐννέα, ᾧ τὴν ἀντίχθονα" ὅτως ἢ) αὐτὴν ἐκάλυν, ὥς φησιν ᾿Αριςο- 
τοιαῦτα δὲ ὑπάρχυσι ἢ τὰ εἴδη ὁριςυκὰ ᾧ συνεκτικὰ τῆς ὕλης, τέλης. εἰδέναι μέντοι γε χρὴ ὅτι οἱ γνήσιοι Τηυθαγόρειοι ἀντί- 
διὼ τῶν ἀριθμῶν τὰ εἴδη τὰ φυσικὰ ἐβύλοντο δηλῶν. ἰ 5 δὴ ἢ χθονα ἐκάλυν τὴν σεληνιακὴν σφαῖραν, ἐπειδὴ ὥσπερ ἡ γὴ ἀντι- 
τὴν ὕλην πῶς 7) οἷόν τέ ἐςιν ἐξ ἀριθμῶν συγκεϊοχ, τὰ φυσικὰ φράττυσα αἰτία γίνεῦ τῆς ἐκλείψεως τῆς σελήνης, ὕτω καὶ ἡ σε- 
πράγματα; ἀμέλει τοι ἢ “ἐν πώτε ἀριθμὸν ἔλεγον δικαιοσύνην, 5 λήνη ἀντιφραττυσα τῷ ἡλίῳ ποιεῖ αὐὲν ἐκλιμπάνειν. ΑΞοΐερ. 
ἐπειδὴ μέσος ἐξὶ τῷ δέκα, ἥτις δεκὰς δεκτική ἐςι πάντων τῶν (7) δικαιοσύνην οἱ Πυθαγόρειοι “ἐν ἐν τοῖς ἐνεργείᾳ τετρα- 

ἀριθμῶν" ἐπεὶ ἦν “ὃ μέσον ἔχει τῷ πανὲς ὁ πέντε ἀριθμός, ἑκά-ὀ Ὑγώνοις πρῶτον, “ἐν δ΄, ἔλεγον, ὅτι περ ἰσάκις ἴσος ἐςίν" τὰς ὃ 

λυν αὐὴν δικαιοσύνην, οἷον δίχην τινὰ ἦσαν. ἢ διιαςὴς ἐντεῦθεν ἐπιπεδικὰς πλευρὰς ἑαυτῦ πάντοθεν ἴσας ἔχει, ἀπὸ τῆς εἰς ἑαυὲν 
λέγε ὁ διχάζων ἢ ὁρίζων τὰ κατ᾽ ἀξίαν ἑκάςῳ. πάλιν δὲ ἐκά- ᾿τῶ β' πολλαπλασιάσεως γενόμενος. ὡς δ᾽ ἕνιοί φασι, ἐν θ΄, ὅτι 

"λὺν ὃν ἑπτὰ ἀριθμὸν καιρόν, ἐπεὶ ἡ σελήνη, ἡνθια ἐςὶν ἑπτὰ ἡμε- 10 ὁ δ΄ ἀπὲ τῶν δὶς δύο ἐγένετο, ὁ δὲ β΄ ἄρτιος ὧν ὕλης ἢ ἀπειρίας 
ρῶν, τετρωγωνίζει “ἐν ἥμιον" δύο ἥμισυ δ ἡμέρας ποιεῖ ἐν ἑκάςῳ λόγον παρ᾽ ἐκείνοις ἐπέχει. ᾧ ἄλλως δὲ ὑδὲ ἀριθμὸς ὅλως παρὰ 
ζωδίῳ. διὸ ᾧ κρίσιμός ἐξιν ἡ ἑβδόμη ἡμέρα ᾧ καὶ ὸὶς ἐβδύμη. τύτοις ὁ β΄, ὅτι ὃν αὐὸν ἀριθμὸν ἐν δ' ἡ πολλαπλασιαζόμενος 
πάλιν δὲ ἡ τὰ ἑπταμνυνιαῖα βρέφη ζῶσι, ἡ ἡ ἀρχὴ τῆς ἀποκυή- ἀποτελεῖ ἢ διπλασιαζόμενος, ὅπερ ἐκ ἐπί τινος ἄλλυ τῶν ἔμ- 
σεώς ἐςιν ὁ ἕβδομος μήν. πρὸς ἐπὶ τύτοις μέχρι τῶν ἑπτὰ ἐνιαν- προῦγεν εὑρεθήσε. ὁ δὲ θ΄ ἅτε ἀπὸ τῶν γ' γ' ἀποτελεῶεὶς ᾧ 
τῶν ῥίπτυσιν οἱ παῖδες τιὶς ὀδόντας, εἶτα μέχρι τῶν δεκατεσσαά- 15 ἰσάκις ἴσος ὧν ἢ προσέτι τὴν ἑαυτῷ πλευρὰν τὴν γ' περιττήν τε 
ρων ἄρχον μειράκια γίνε, λοιπὸν ἡ τρίτη ἑβδομὰς ποιεῖ αὐτὸς ἔχων ᾧ εἴδυς λόγον ἐπέχυσαν, ἕτερόν τε ᾧ, ἕτερον ἀριθμὸν ἀποτε- 
σπερμαίνειν. ἔλεγον ὧν τὴν μονάδα “ὃν νῶν διὰ “ὃ ἀμερὲς ᾧ ὃ λῶσαν, ἀπό τε τῷ διπλασιασμῶ αὐτῆς ἡ τῷ πολλαπλασιασμῶ 
πρῶτον. τὴν δὲ δυάδα ἔλεγον εἶναι τὴν ψυχήν, ἐπειδὴ ἔχει ὃ κυριωτέρως μᾶλλον δικαιοσύνη ἐλέγετο. κατ᾽ ἄλλον δὲ παλιν 
ποθὲν ποῖ" ἄρχεῦ γ5 ὠπὸ προτάσεων ἢ τελευτᾷ ἐπὶ συμπέρασμα. λόγον “ὃν ε΄ δικαιοσύνην ἐκάλων, ὅτι περιςατικός ἐςι τῶν πρὸ 
ὃν δὲ τρία ἀριθμὸν ἔλεγον τὴν δόξαν, ἐπεὶ ἐχ ὥριςαι, ἀλλὰ πρώτη τ αὐτὸ ἡ μετ᾽ αὐὸν μέχρι δεκάδος ἀριθμῶν" »π᾽ ἢ) τὴν ἑαυτὸ 
ἐςὶν ἀδιόριςος, ἢ ἐκ ἔχει βεβαίως εἴτε ἀθάνατός ἐςιν ἡὶ ψυχὴ ποσότητα τὰς ἐλλείψεις τε ὶ πλεονεξίας αὐτῶν ἀντανισοῖ͵ τῷ ἃ 
εἴτε θνητή, ᾧ εἴτε ἀΐδιος ὁ κόσμος εἴτε φθαρτός, ὥσπερ ἐνταῦθα θ΄ φέρε τέτταρα ἀφαιρύμενος ἢ αὐτὰ ταῦτα τῷ ἑνὶ προςιϑείς, ἢ 
ἢ ἔςιν. ἐν δὲ τέσσαρα ἀριθμὸν ἔλεγον “ὃ σῶμα “ὃ ἁπλῶς, “ν ἴσυς ἑαυτοῖς ἀμφοτέρως ποιῶν, τῶ δὲ η΄ γ΄. τύτοις ἢ) αὐτῦ τὸ 
δὲ πέντε “ὃ φυσικὸν σῶμα, “ὃν δὲ ὃξ “ὃ ἔμψυχον, ἐπειδὴ ὁ ἐξ ε΄ πλεονεκτῶν ᾧ ταῦτα πάλιν τὰ γ΄ τῷ ἐλαττυμένῳ τῷ β' προ- 
πρῶτός ἐςιν ἀπὸ τρίαδος ἡ δυάδος πολυπλασιαζόμενος, τυτέςιν 25 ςιθεὶς ἑνὶ ὄντι ἡ αὐτῷ ἐπίσης τῷ η΄ τῶν ἐνὸς τῆς μονάδος, ἢ 

ἀπὸ περιττῶ ἃ ἀρτίαν. ἔς! δὲ ἡ ψυχὴ πρὸς τῷ περιττῷ ὡς ἀδιαί- ὕτως οἷα τις δυιαςὴς ἢ κριτὴς ἑαυτοῖς ἡ ἀλλήλοις πάντας ἰσά- 
ρετος, “ὁ δὲ σῶμα πρὸς τῷ ἀρτίῳ ὡς διαιρετῷ. ἐπεὶ ἦν ἔςιν ἐν ζων τὺςς ἐνὸς τῆς δεκάδος. ἔνιοι δέ φασιν ὅτι ὡς μεταξὺ τῆς 

τοῖς ὅσι ᾧ ἕνωσις ᾧ ὁμοιότης ἡ εἰδοποιία͵ ἡὶ ταὐτότης, ἔς! δὲ ᾧὶ᾽ δεκάδος ὧν ὁ ε΄ δικαςὴς ἐκαλεῖτο τοῖς Πυθαγορείοις, οἷόν τις δὶ- 

ἑτερότης ἢὶ ἀνομούτης ἡ πάντα τὰ τοιαῦτα, τὴν ' μονάδα ἔλε- χαςὴς ὦν. νῦν δὲ ᾧ ψυχὴν διὰ “ὃ μοναδικὸν ὶ ἑνιαῖον τὴν μο- 

γον ἀρχὴν εἶναι τῆς ἑνώσεως ἡ τῆς ὁμοιότητος ᾧ τῆς εἰδοποιίας ἢ ἢ νάδα ἔλεγον, μὴ προσδιοριζόμενοι μηδὲ χωρίζοντες ὅλως “ὃν νῶν 
τῆς ταὐτότητος ἢ πάσης συνεχείας ᾧ ἁπλῶς, τὴν δὲ δυάδα τὴς ψυχῆς. καιρὸν δὲ “ὃν ζ΄ ἀριθμὸν ὠνόμαζον, ὅτι κατ᾽ αὐὺν 

ἔλεγον ἀρχὴν εἶναι τῆς ἑτερότητος ᾧ διαιρέσεως ἀνομοιότητος" αἱ ἡλικίαι, ὡς δοκεῖ ἡ Ἱπποκράτει, δια μερίζον, " μέχρι δὲ τῆς 
διὸ ἡ τὴν ὕλην δυάδα ἔλεγον, ἐπειδὴ αἰτία ἐςὶ τῆς διαιρέσεως. πρώτης ἑβδομάδος ἴμφας ᾧ παιδίον λέγε ὁ ἄνθρωπος, παῖς δὲ 

πάντων ὧν “ὁ ἁπλῶς αἴτιον, ᾧ ἑνώσεως ἡ διαιρέσεως ᾧ ὁμοιότης μέχρι τῆς δευτέρας ἤγυν τῶν ιδ΄ ἐτῶν, μειράκιον μέχρι τῆς τρί- 
τος ἢ ἀνομοιότητος ἡ εἰδοποιίας ἀρχὴν ἢ αἰτίαν ἔλεγον τὴν ἱνάδα, 35 τῆς ἑβδομάδος ἥτοι κα΄ χρόνυ, νεανίσκος μέχρι τῶν εἴκοσι ἀκτώ, 

ἥσις ἐςὶ “ἃ πρῶτον αἴτιον. δεῖ γδ εἶναι πρῶτον αἴτιον ἐν τοῖς ἦσιν. τῆς δ΄ δηλαδὴ ἑβδομάδος, εἶτα τῆς πέμπτης ἄχρι ἀνήρ" ἐκ δὲ 
εἰ δ ὑποθώμεθα εἶναί τι ἄλλο σὺν αὐτῷ, ἔςαι ὕτως ἕνωσις ἢ τύτυ φθίνει ᾧ ἐν τῆς ἀκμῆς τε αὶ τῆς παρακμῆς ἡ ἐν τῷ ὠμο- 

ὠκέτι ἕν" ἀνάγκη δὲ πάντως ἕν εἶναι αἴτιον “ὁ παρακτικὸν κοιῶς γήρως τε ᾧ τῷ γήρως χρόνον κῷ' πρόβασιν πάλιν ἑβδομάδος λαμ- 

πάντων ᾧ ὁμοίων ἢ ἀνομοίων. εἰ γδ ἀριθμός ἐςι “ἃ ἐκ μονάδων βάνει, μέχρι πέντε πάλιν ἑπτάδων τὴν πρόβασιν λαμβάνων καθ᾽ 
συγκείμενον πλῆθος, ἔςι δὲ δύο, ἀνάγκη εἶναι ἢ ἵν, ἥτις ἐςὶν καὶ (0 ἡλικίας ὑφαίρεσιν. ὡς συμβαίνειν εὐλόγως λέγε, τὰ ἔτη ἡμῶν 
ἑνας, “ὃ πρῶτον αἴτιον ὃ παρακτικὸν πάντων" ὥςε κρείττων ἐςὶν οἵ εἶναι (δὶς γὃ λε΄ τοσαῦτα), ἐλαττονάκις δὲ μέχρις π΄, ἄχρι μ' 
αὶ ἑνὰς τῆς μονάδος" πολλὰ γ) πρῶτα εἶναι καὶ δύνανἢ. πάλιν χρόνων γενομένης τῆς τελειώσεως. ἔκ τε γῶν τύτων ἢ τῶν τοιεῖ- 

τοίνυν ἐν δέκα ἀριθμὸν ἐκάλων ὃν κόσμον, ἐπεὶ ὥσπερ ὁ δέκα ἀριθ- τῶν καιρὲν ἐκάλων ἐν ζ΄ ἀριθμόν" αὶ μὴν ἀλλὰ τὴν τῦ ἡλίν 
μὲς δεκτικός ἐςι πανὸς ἀριθμῷ, ὕτω ἢ ὁ κόσμος δεκτικός ἐξι σφαῖραν, ὃς ἡμέρας τε ᾧ νύκτας ᾧ χρόνω ἁπλῶς ἐςὶν αἴτιος, ἐν 

πάντων τῶν εἰδῶν. τινὲς δέ φασιν ὅτι οἱ Τυθα γόρειοι βυλόμενοι 45 τῇ ἑβδόμη τῶν σφαιρῶν ἔταττον χώρᾳ, ἐπάνω τῆς σεληνιακῆς 
δεῖξαι ὅτι δέκα σφαῖραι ὑπάρχυσι διὰ “ὃ ἀναγαγεῖν “ὃν ὠρανὸν ες εὐθὺς προσεχῶς... ὁ ἃ 75 διὰ τεσσάρων λόγος ἐν ἐπιτρίτῳ 
ἂν δέκα ἀριθμάν, ἔλεγον εἶναι τὴν ἀπλανὴ ἡ τὰς ἑπτὰ τῶν ἑπτὰ θεωρεῖ ὡς ὁ δ΄ πρὸς “ὃν γ΄, ὁ διὰ ε΄ ἐν ἡμιολίῳ ὡς ἡ γ΄ πρὸς 

πλανήτων ἡ τὴν ὑπὸ σελήνην, τυτέςι τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα, ἰδὺ “ὃν β΄, ὁ διὰ πασῶν ἐν διπλασίῳ υὡς ὁ β' πρὲς “ὃν δ΄, ὁ διὼ πα- 
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σῶν ᾧ διὰ ε΄ ἐν τρπλασίῳ ὡς ὁ β΄ πρὸς ἂν ς΄, ὁ δὶς διὰ πασῶν μένων, ὀγδόην δὲ τὴν τῶν ἀπλανῶν, ἐννάτην δὲ τὴν γν (ὁ δὰ 
ἐν τετραπλασίῳ υὡς ὁ β πρὸς ἐν ὀκτώ. εοά. Ἀερ. 1858. Ταύτην ἡγῶντο με κύκλῳ περὶ μένσαν τὴν ἱςίαν, ὃ πῦρ ἐξὶ 

ἐμδὰ ἔλεγον δὲ “ἐν ὅλον ὑρανὸν κτ' ἀρμενίαν συγκεῖογαί τια κατ ᾿αὐτύς), αὐτοῖς προσέθεσαν ἐν τος δόγμασι ᾧ τὴν ἀντίχθνέ 
Σ αὐτυ δ ΔΩ ΣΙΩν αὐτῷ ὃ δ᾽ “ἂν ὅλον ὀρανὸν εἶναι ἀριθμόν") διότι τινα, ἣν ἀτανέοὶ, ὑπέθεντο τὸ γῇ ὺ διὰ τῶτο τοῖς ἐπὶ τῆς γς 

ἐξ ἀριθμῶν ᾧ κατ᾽ ἀριθμὸν ἁρμονίαν. τῶν γ5 σωμάτων τῶν 5 ἀόρατον εἶναι. ΔῸΣ δὲ περὶ τύτων ἡ ἐν τοῖς περὶ Οὐρανῦ (1 
περὶ “ὃ μέσον φερομένων ἐν ἀναλογίᾳ τὰς ἀποφάσεις ἐχόντων, ὼ ρ.800α 1) καὶ μὴ ἐν ταῖς τῶν Πυθαγορικῶν δόξαις ἔμιβκηα. 
τῶν ' θᾶττον Φιρομοιν. ἼΝ δὲ βραδύτερον, ποιέώντων δὲ ἡ ψό- καθ᾽ ἁρμονίαν δὲ τὴν τύτων τάξιν ἐποίυν λαβόντες τε τὰ δέκε τὲ 
φον ἐν τῷ κινέῖοχ, τῶν μ' βῥαϑυτερῶν βαρὺν τῶν δὲ ταχυτέρων ᾿νύμενα σώματα, ἐξ ὧν ὁ κόσμος, διες ναι ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ 
ὀξύν, ἣν ψόφυς τύτυς Ψ' τὴν τῶν ἀποςάσεων ἀναλογίαν γινο-" τὰς ἁρμονυιὲς ἀποςάίσεις, κινέιναί τε τ᾿ ἐνελόγαν τῶν ἀκον 

μώυς ἐναρμόνιον “ἐν ἐξ αὐτῶν ἦχον ποιεῖν" ἧς ἁρμονίας “ὃν ἐριθ- 19 μάτων, ὡς προείρνρεε, τὰ ' θᾶττον αὐτῶν τὰ δὲ βραδύτερο, καὶ 
μὸν ἀρχὴν λέγοντες εἰκότως ἢ τὸ ἐρανῶ ᾧ τὸ πανὸς “ὃν ἀριθμὸν φερόμενα ἤχυς ποιᾶν τὰ ' βραϑύτερον βαρυτέρυς τὰ δὲ βέττα 
ἐτίθεντο ἀρχήν. ἐν διπλασίῳ ' 5 λόγῳ φέρε εἰπεῖν “ὃ διάξημα ἐξυτέρυς, ἐξ ὧν γιγνομένων ἀναλογίαις ἁρμονικαῖς ἐναρμέιω 
ἃ τὸ ἡλίυ ἀπὸ τῆς γῆς εἶναι ἢ “ὃ τῆς σελήνης, ἐν τριπλασίῳ δὲ “ὃ ἦχον γίγνενχ, αὶ μὴν κατακιίειν ἡμᾶς διὰ τὴν ἐκ παίδων συντρ» 
τῆς ᾿Αφροδίτης, ἐν τετραπλασίῳ δὲ “ὁ τῷ Ἑρμῷ, ὺ ἐπὶ τῶν φυ- εἴρηκε δὲ περὶ τύτυ ἢ ἐν τοῖς περ Οὐβεῆ (29), ἡ ἐπ 
ἄλλων ἑκάςυ. εἶναί τινα λόγον ἐἀριθμητοιὸν ἡ ἡγῶντο, ὺ ἐναρμόνιον 15 μὴ ὶ ἐληθές ἐςιν ἐν ἐ ἐκείνοις ἔδειξεν. ὅτι δὲ καὶ ὺ ὁ Καὶ ἄρτιον αὐτὰς ἡ 
τὴν κίνησιν εἶναι τῷ ἐρανῶ" χρεῖος, δὲ τάχιςα (ἃ τὰ “ὃ μέγιςον ἄπειρόν ἐςι ὁ δὲ περτὴν πεπερασμένον, ἡ ἀρχ τῆς τε μονάδος 

διάςημα κινείμενα, βραδύτατα δὲ τὰ ὃ ἐλάχιςον, τὰ δὲ μεταξὺ (ἐκ τύτων ὃ ἡ μονὰς σα ἀρτιοπέριττός ἐςιν), ἀλλὰ τὸ πανὴς 
κτ' τὴν ἀναλογίαν τῷ μεγέθυς τῆς περιφορᾶς. ἐκ δὲ τύτων τῶν ἀριθμῶ, εγε αἱ μονάδες πάλιν αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀριθμῶν, ἀριθμὸς ἂ 

ὁμοιοτήτων ἐ ἐν τοῖς ὦσι πρὸς τις ἀριθμος τὰ ἐδ " πράγματα καὶ ἡ τὰ ὁ ὅλος ἐρανός, πἰῤέχῃ: πάντα τὰ ἐν τῷ ὑρανῇ, ἅπερ ἐξὶ τὰ ὅπ, 
ὄντα ἐξ ἀριβμῶν τε συγκεῖδᾳ καὶ ὼ ἀριθμός τινας εἶναι ἡ ύτὰς λα 29 ταῦτα δὲ λέγε: κα ᾧὶ νῦν, ἐπὶ πλέον δὰ ἐν ἐκείνοις εἴρνρεεν ὑπὶ 
μιν: τὸς δὲ ἀριθμὲς ἡ ἡγύέμενοι πάσης τῆς φύσεως καὶ τῶν φύσει αὐτῶ. ἰἀὰ. 

ὄντων πρώτυς (μήτε 5 δυναϑϑαί τι τῶν ὄντων χωρὶς ἰἐρθμα εἶναι “ἀλλ᾽ - ἐπερχόμεθα." ὑπομιμνήσκει τῦ ἐκ τῆς προερεμέδι 
μήτε Ὑνυρίζ οὐχ, ὅλως, τὸς δὲ ἀριθμὸς καὶ ὺ χωρὶς τῶν ἄλλων γι. νης ἱφορίας πρὸς τὰ προκείμενα χρησίμυ (“ )" χρήσιμον ὃ ἐβον 

νυΐσκενχ) τὰ τῶν ἀριθμῶν ςοιχεῖα ὸ τὰς ἀρχὰς τύτων πάντων εἰς τί τῶν αἰτίων ἀνῆγον ὃ οἱ Πνϑαγέρειοι τὰς ἀρχάς. 
τῶν ὄντων ἀρχὰς ἔθεντο. ταῦτα δὲ ἦ! ᾿» ὡς ἦρθ, ἄρτιον ὺ πε- 25 δή φησιν ἐξ ὧν λέγυσιν ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτοῖς ἀρχὴ τῶν ὄπυνῇ 

ριττόν, ὧν “ὁ αὶ περιττὸν πεπερασμένον “ὃ δὲ ἄρτιον ἄπειρον ἡγῶντο ὡς ὕλη" ἐκ γ5 τῆς συνθέσεως τύτων ἐγένων πάντα τὰ ἄλλα. Ν. 
εἶναι" τῶν δὲ ἀριθμῶν τὴν μοναδα ἀρχήν, αὐτῆς συγκειμένης ἔκ ( ) ἔλεγον Ρ ὦ Ἢ ςοιχεῖα τῷ ἀριθμῦ ὑπάρχυσι ὁ τῳτὸδι 
τε τῷ ἀρτίω ἢ περιττῶ" εἶναι γδ τὴν μονάδα ἅμα ἀρτιοπέριττον, ᾧ “ὃ ἄρτιον, ἡ διὰ Καὶ τῷ ἀρτίν τὴ ων συμβολικῶς ὑπετίθπι,, 
ὃ ἐδείκνυε διὰ τῇ γεννητικὴν αὐτὴν εἶναι ἢ τῦ περιττῷ ἢ τῷ ἀρτί, διὰ δὲ τῷ περιττὸ ὃ ἄν, ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἄρτιος ἀμθμές! ἐςξι δε 

ἀριθμῶν ἀρτίῳ Αἰ δ προςιθεμένη περιττὸν γεννᾷ, περιττῷ δὲ 30 ρετός, τοιαύτη δὲ ἢ ἡ ὕλη, ἐπ᾽ ἄπειρεν διαιρετὴ αὐτὴ νῷ 
ἄρτιον. ΑἸεχ. ᾿ αἰτία τῆς τῶν “δ διαιρέσεως " ἀδιαίρετον Ρ ὑπάρχει ὃ εἰς, 

986 ὺ ὅσα Κ' εἶχον ὁμολογόμενα ἔν τε τοῖς ̓ ββιύμοῖ; ὼὸ τὸς »᾽ Ὑρέμεενον δὲ ἐν τῇ ὕλη διαιρεῖ αὶ συνδιίς «ἢ εἰς πόδας ὑ χόο 

3. τὰς ἐρμότας συνθέσεσι πρὸς τὰ τῷ ἐρανᾶ ἢ πάθη τε ὺ μέρη, ὺ κεφαλὴν ἢ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. διὰ ταύτην ὄν τὴν αἰτίων δὲ 
ταῦτα ἅ' αὐτόθι ὡς φορὰ λαμβάνοντες ἐδείκνυον “ὃν ὑρανὸν ἐξ Κα τῆς δυάδος συμβολικῶς τὴν ὕλην ἔλεγον, διὰ δὲ τῦ περττὸτ δὴ 
ἀριθμῶν τε συγκεῖοχ, καὶ ἢ καϑ᾽ ἁρμονίαν. εἰ δέ τινα ἐφαίνοντο δια- 35 εἶδος. ὥσπερ 5 ὁ περιτὸς ἀριθμὸς ἀδιαίρετος ὑπάρχει, ὑτωὺ 
φωνεὲϊν τῇ «' τὸς ἀριθμὺς ἀκολυθίᾳ τῶν κ᾿ ὃν ὠρανὸν φαινομέ- ὁ εἶδος αὐὸ καθ᾽ αὐὲ ἀδιαίρετον ὑπάρχει, ἀμέλει τοι ὶ αὐὴ 

νων, ταῦτα δὲ πρόσΉτοΙσαΣ αὐτοὶ ὼ ὁταρυντε ἀναπληρῶν πρὸς διορίζει ἢ περατοῖ τὴν ὕλην ἄπειρον σαν τῷ ἑαυτῆς λόγῳ" ὅ'5 
ὃ ὡμολογημένην αὐταῖς εἶναι τὴν πραγματείαν πᾶσαν. αὐτίκα ἕκαςον μέρος τῦ σπέρματες τέλειον ἔχει “ὃν τῦ εἴδυς λόγον. ὧν 
γῶν τέλειον ἀριθμὸν ἡγυύίμενοι τὴν δεκάδα, ὁ ἐβοντες δὲ ἐν τοῖς φαι- λως τε δὴ ὅτι διαιρετὸν ὑπάρχει “ὃ εἶδος προφανὶς ᾧ ἐντεῦθ. 
νομένοις ἐννέα, τὰς κινυμένας σφαίρας, ἑπτὰ ' τὰς τῶν πλανω- 40 ὁρῶμεν ἡ) ὅτι ᾧ ἐπὶ μεγάλν κύκλυ ἢ ἐπὶ μοιρῦ ὃ αὐῦδι, 

ἅ, τῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ 1.  ὑρανὸν ἁρμονίαν τινὰ εἶναι" ἐξ ἀριθμῶν γὰρ καὶ κατ᾽ ἀριδμὺς αἱ ἁρμονίαι Αεοΐορ. [Π5. ἐξ ἀριθμῶν καὶ οι [εἰ 
κατ᾽ ἀριθμὺς καὶ ἁρμονίαν δρᾶται συγκείμενος. τῶν 1. ἢ 6. μέσον] ἀράνιον σῶμα Ἀβεὶςρ. Ι! τὴν ἀπόςασιν 1.. ἢ 9. τῷ ψόφν τίτυ κατὰ τὴν τῆς ἐτν 
φάσεως ἀναλογίαν ποιυμένν ἐναρμόνιον Ζ,..ὄ 1] 17. κινύμενα, ὡς τὸ μεῖζον ἐν ἴσῳ χρόνῳ" βραδύτατον δὶ τὰ τὸ ἐλάχιςον, ὡς τύλαττον ἐν ἴσῳ᾽ τὰ δὲ μι 

βραδύτερον ΑἹ. ἢ 18. δὴ 2. 1] 21. φύσει] φύσεων Μ. ᾿ὶ 21. αὐτῷ 5’. ΘΝΗΑΒΙν ἈΓ, ἐἶναι συγκειμένην 1. 1} 28. καὶ] καὶ τῦ 2. 1} 29. ὃ -- ἐἶνα!] ὡς γ5’ 
νητικὴν ἦσαν 1.. ἢ 37. αὐτοῖς ΑἹ. 

4. καὶ ροϑὲ γὰρ οΙὮ “4. ἢ 5. αὐτῶν περὶ φιλοσοφίας καὶ ἐν “Α΄. ἢ 6. ταῖς Πυθαγορικαῖς 2. } 1. λαμβάεοτες τὸ τὰ δέκα ἈΙ͂. ἢ 18. αἱ ἐραὶ τό, 
λιν οπὰ Ι͂. ᾿ 22 --- 26. εἰ Ρ' .518 426 -- 32. δρυὰ Αϑ5εϊερ. ΠΠ 23. χρήσιμον ἦν αὐτῷ τὸ ηνῶναι Αδο]ερ. || 25. δὴ ἐξ ὧν ἔλεγον Αδοΐερ. ἢ 26. τὰ 
τύτων συνθέσεως τὰ ἄλλα πάντα ἐγέννων Α56ἷερ. 
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ἐς, ὁμοίως δὲ ἡ ἐπὶ τῶν ζῴων" εἰ δὲ ὑπῆρχε διαιρετόν, ἔδει ἄλλο τιον, ἦν ᾧ πλῆθος, δεξιὸν ἢ ἀριςερόν, ἄρρεν θῆλυ, ἠρεμῶν κινιί- 
εἶδος ἔχειν ὃν μέγαν κύκλον ἢὶ ἄλλο “ἐν μικιρόν, ὥςε πάλιν διὰ τῦ μενον, εὐθὺ καμπύλον, φῶς σκότος, ἀγαθὸν κακόν, τετράγωνον. 
περιττὸ ἀριθμῶ συμβομκῶς, ὁ εἶδος ἐδήλυν. αὖθις δὲ αἰϑητῶς ἑτερόμηκες. ἷς τορὲ δὲ ὡς ἡ ̓Αλκμαίωνος τ Κροτωνιάτυ ἂν αὐὸν 
ἐδήλεν διὰ μ τῆς δυάδος τὴν ὕμν, διὰ δὲ τῆς μονάδος “ὃ εἶδος, τύτοις τρόπον περὶ τῶν ὠρχῶν ἀποφιναμών" εἰς Ἂ ἐναντίωσίν 
διὰ δὲ τῆς ἐνάδς τὴν φύσιν τὴν προαγωνγέν. νοητῶς δὲ διὰ τῆς 5 τινα ἔξεεῦ, τῶν ὄντων ἀνάγεν ἐπειρᾶτο ἢ ὅτος ὡς ἀρχῶν ὑσῶν 

δυάδος τὺ ἀπειρίαν, ἐπειδὴ ἢ ἐν τοῖς νοητοῖς ἀπειρία ἐσὶ »' τὴν τῶν ἐναντιώσεων. δαῤία δὲ τῶν Πυθαγορικῶν ὅ ὅτι οἱ Κὶ δεκά- 
πρόοδον ἤγυν »Φ᾽ τὴν δύναμιν, διὰ δὲ τῆς μονάδος “ὃ πέρας, δας ποιῶντες ταύτας ὦ ἐξετίθεντο ὁρίζοντες, ὁ δὲ τὴν τυχῦταν 
ἐπειδὴ ὁ ἀεόρένος ὠπ᾿ ἀλλήλων ὑπάρχωσιν, ἀλλ᾽ ἐνωμένα ἐναντίωσιν ἀρχὴν ἔλεγεν ἀδορίτως" ὕὅτως δὲ πᾶσα ἂν τουτίωσις 

ἀφριίξῳ φησὶν ἑνώσει. διὸ παγκάλους φησὶν ὃ ποιητὴς ὰ "“ σει- ἀρχὴ γίνοιτο αὐτῷ... κοινὸν ᾿᾿ ὅν τῶν πινδαγοῤίσων, ΠῚ ἘΘΠῊΣ 

βὴν χρυσείην" (1. 8 19), ὶ πάλιν ὁ Παρμενίδης “ὁ ὃ ἔην, ἐκ 10 ἐγένοντο τῆς δόξης, ᾧ ̓Αλκμαίωνος “ὁ ἐναντίας εἶναι τὰς ἀρχες 

ἔςιν ὁμᾷ πᾶν, ἔςι δὲ μῶνον" διὰ δὲ τῆς ἐνείδος τὴν πρωτίςιν τῶν ὄντων" πόσαι δὲ ἢ τίνες, αὐτῶν τῶν Πυθαγορικῶν ἴδιον. 
ὼ ἐξηρημένην αἰτίαν" “κλῦθι κύδμε ἀριθμέ, πατὴρ μακάρων τε προσιςορεῖ δὲ ὅτι. ἡ ἀρχὴν ἢ αἴτιον “ὃν ἀριθμὸν ἔλεγον ὡς ὕλην, 

, ἀνδρῶν τύτων δέ φησιν ὅτι τὸ πρθμῶ ΥῚ πεπερασμέον Ὧλε- ἐχ ὡς ἀντοιρὺς τὶ αὐτῶν ἀποφηναμένων ὅτως (ὐδεὶς γδ περὶ τύ- 
γον “δ δὲ ἄπειρον, πεπερασμένον ἴ “ὃ περιττόν, ἐπειδὴ “ὃ εἶδος των, ὥς φησιν αὐτός, διεσάφησεν), ὡς δὲ ἑπόμενον αὐὺ ἐξ ὧν 
ἐδήλων δι᾽ αὐτῶ, ἔς! δὲ πέρας ὁ εἶδος, εἴγε ᾧ περατοῖ τὴν ὕλην" 15 ἔλεγον" ἐκ γ5 τύτων συγκεῖοαί τε ᾧ συνες ναι πάντα φασὶ τὰ 
ἃ δὲ ἄρτιον ἄπειρον ἔλεγον εἶναι, ἐπεὶ τὴν ὕλην ἐδήλυν δι᾿ αὐτῷ, ὄντα ἐνυπαρχόντων. εὐλόγως δὲ ἐχρήσατο ἐπὶ τῆς τοιαύτης γε- 
ἥτις ἐπ᾽ ἄπειρον ἐςι διαιρετή. “ὃ δὲ ἕν, φησίν, ἔλεγον ἐξ ἀμφο- νέσεως τῇ; πεπλασμένῳ " πλάσματι γ5 ἔοικεν ἡ γένεσις ἡ τοιαύτη 
τέρων εἶναι τύτων, μᾶλλον δὲ ὠμφότερα ἐκ τῶ ἑνός" ὅτ. 5 τῦτο δὲν εὔλογον ἔχυσα. ΑἸεχ, 
λέγει, σαφῶς ἐδήλωσεν ἐπαγαγὼν “ὃν δὲ ἀριθμὸν ἐκ τῦ ἑνός" (7) αὐτῶν περὶ Φιλοσοφίας (αν. 1) ᾧ ἐν τοῖς περὶ Οὐρανῷ 9864 
ἔςι δὲ ἀριθμὸς “ὃ περιττὸν ᾧ ὃ ἄρτιον, ὥςε ὃ περιττὸν ᾧὶ “ὃ ἄρτιον γ0 (αν. 2) οἱ Πηυϑαγόρειοι ὑλυκὴν αἰτίαν ἐτίθεντο τὴν δυάδα ἡ ἁπλῶς δ 
ἐκ τὸ ἑνὸς ὑπάρχυσιν" πάντα γδ ἐκ τῆς πρωτίςης αἰτίας ὑπαρ- “ἃ ἄρτιον, εἰδικὸν δὲ τὴν τριαίΐδα ἡ ἁπλῶς “ὃ περιττόν, “ὃ δὲ ἣν ἐξ 

χυσν. ἀὠριθμὰς δέ, καθάπερ εἴρη), “ὃν ὅλον ἐρανὸν ὑπετίθεντορ᾽ ἀμφοτέρων τύτων εἶναι. τῶτο δὲ ἕνιοι μέν φασιν ἀντὶ τῦ ἀμφό- 
ὥσπερ ἢ) ὃ κόσμος δεκτυιός ἐςι τῶν εἰδῶν, ὅτω καὶ ὁ δέκα ἀριθμὸς τέρα ταῦτα “ὃ περιττὸν ᾧ ἄρτιον εἶναι ἐκ τὸ ἑνός" πως ἡ) ἀριθμὸς 
ἐν ἑαυτῷ ἔχει πάντας τὸς ἀριθμύς, οἷον δεχας τις σα. χρήσι- ἥτοι πᾶν “ὁ ὃν ἐκ τῷ ἑνός, τῆς πρώτης δηλονότι αἰτίας, ὁ δὲ 

μὸν ἦν αὐτῷ... Αδεΐερ. 25 ᾿Αλέξανδρος ὃ ἐν περὶ τῆς μονάδος ἐκλαμβανεῦ" φησὶν ἦν “ὁ ἐν 
ὰ δὲ “ὡς πάθη τε ἡ ἕξεις" εἴη ἂν δηλωτικὸν τῦ τὺς ὠριθμὲς τοῖς Πυθαγορείοις περισσάρτων λέγει" πὼς γ5 ἀριθμὸς ἡ πε- 

αὐτοῖς ἢ τῶν παθῶν ᾧ τῶν ἕξεων εἶναι γενητικός τε ἡ αἰτίως, ρισσὸς ἢ ἄρτιος Ἦν ἀρχὴν ἔχει ἐκ τῷ ἑνός. εοἀ. Ἀεξ. 

ὅπερ εἴη ἂν ὃ ὡς ποιητιχὸν αἴτιον" κτ' δ τὰς ἐν τύτοις διαφορὰς ῳ ) ἅπας ἦν ἀριθμὸς, ὕλη, πάθος δὲ ὁ ἄρτιον, ἕξεις δὲ ὀθ8δα 
τά τε πάθη ἡ τὰς ἕξεις ἐγγίνεοχ τοῖς ἐξ αὐτῶν συγκειμένοις. περιττόν, ὡς εἶδος" ὃ δὲ ἣν ἐξ ἀμφεῦ, διὸ ᾧ ἀρτθεέρ ξεν Ἶ : 17. 

τὰ δ παθη τε ᾧ αἱ ἕξεις τῶν ἀριθμῶν τῶν ἐν τοῖς ὅσι παθῶν τε 30 μονάς" ᾧ ὅτι ἐκ τῦ ἑνὸς συγκειμένυ ᾧ ἐκ περιττῷ τε ἢ ἀρτίν ἡ 

ᾧ ἕξεων αἴτια, οἷον “ὁ διπλάσιον, ὃ ἐπίτριτον, ἂ ἡμιόλιον. ἢ ὡς γένεσις τῶν ἀριθμῶν. ἐσαφήνισε δὲ τὴν δύξαν αὐτῶν διὰ τῶ 
᾿Ασπάσιος, ὁ Ψὶ ἀριθμὸς ὕλη, πάθος δὲ ὃ ἃ; ᾿ἀρτίοι; ἵξις δὲ “ὃ πε- εἰπεῖν πεπερασμένον ἡ ἄπειρον" “ὃ γ) ἄπειρον ἡ ὕλη, “ὁ δὲ πέρας 

ριττόν. ἢ τῶν πριϑμῶν ὁ Κα ἄρτιος ὅλη τε ἡ πάθος, ὁ δὲ περιτὸς “ὁ εἶδος, “ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν τύτων τὰς ἀρχὰς δέκα λέγυσιν 
ἕξις. σαφῆ δὲ ἃ τύτοις προςίθησιν, ὅτι πεπερασμένον “ὃ περιττὸν εἶναι." ἄλλοι τινὲς Πυθαγόρειοι ὑποτίθεν δέκα ἀρχὰς εἶναι τῶν 

κατ᾽ αὐτυςς, ἄπειρον δὲ “ὁ ἄρτιον, “ὃ δὲ ἐν ἐξ ἀμφοῖν (7. )" διὸ 35 ἀγαθῶν ἡ δέκα τῶν κακῶν, ἐχ ὅτι τὰ κακὰ ἐν ὑπος άσει εἰσίν, 
ἄρτιον ᾧ περιττὸν ἡ μονάς" ἡ ὅτι ἐκ τῦ ἑνὸς συγκειμώυ ἐκ πε- ἀλλὰ τὰ ἥττονα κακὰ λέγει, οἷον πέρας πρὸς τῷ ἀγαθῷ, ἄπειρον 
ριπτῶ τε ἡ ἀρτίῳ ἡ γένεσις τῷ ἀριθμῷ ἢ πῶς" ὡς γδ προειρήκα- πρὸς τῷ ἐναντίῳ᾽ περιττὸν ὠγαθόν, ἄρτιον ἐναντίον. ἐν ἀγαθόν, 

μεν (4). ἱςορεῖ δὲ ὅτι τινὲς τῶν Πυθαγορείων τὰς ἀρχὰς δέκα πλῆθος αὶ καλόν" δεξιὸν καλόν, ὠριςερὸν ἐναντίον" ἄρρεν ἀγαθόν, 
ὑπετίθεντο ἐναντιώσεις, ὃς ᾧ πρῶτος τέλειος ἀριθμὸς αὐτοῖς ἐςί, θῆλυ ἐναντίον" ἠρεμῶν ὠγαθόν, διὸ ᾧ “ὃ πρῶτον αἴτιον ἀκίνητον, 
"κ᾽ συξοιχίας τινὰς τιθέντες, εἰς ἃς ἀνῆγον ἡ τὰ ὄντα (λ). ἡ 40 κινέίμενον ἐναντίον, ἐχ ὅτι κακόν, ἀλλ᾽ ἧττον ἀγαθόν, εἴγε ἡ φύ- 

τίνες αὖὉ εἰσίν, ἐκτίθε" πέρας 8 ἢ ἄπειρον, περιττόν τε ᾧ ἄρ- σις ἐν κινήσει ἐςίν" εὐθὺ ὠγαθόν, καμπύλον ἐναντίον" φῶς ἀγα- 

27. καὶ τῶν παθῶν οταὰ Ζ.. ἴ γνωυςικύς Αδοΐερ. ἢ 28. κατὸ] καὶ 2. " 39. ἕξεις αἰτίας γενίσϑαι Α(. ἢ 31. ἡμιόλιον. ἅπας ὦ ἵν ἀριθμὸς Αδεΐερ. [] 

32. ἵξεις Αβεῖερ. 
4, τρόπον οπα 1. 1" ἃ --- 11. οἱ 12 -- Ρ. δ4λ α 12. ἀρυὰ Αβοίερ. ἢ 12. ἱςορεῖ Αδοῖερ. 13. ἀντικρὺς ἀποφηναμένων αὐτῶν ὕτως Αβοὶορ. ] 

ἐδὲν γὰρ περὶ τύτν, ὥς φησιν, αὐτὼ διεσάφησαν Αβεῖερ. " 44. αὐτοῖς Αϑοΐερ. Ι 15. ἔλεγε Α. Ἱ φησὶ 417, φασὶ πάντα Αεεϊερ. [[ 46. ὄντα" 
διό φησιν, ἐούκ. δὲ ὡς... πεπλάσθαι τὴν ὑσίαν. εὐλόγως δὲ ἐχρήσατο ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ γενέσει τῷ πεπλάσθαι Αφοίερ. ΠΠ 11. πλάσματι ἔοικεν ἡ τοιαύτη 

γένεσις Α50]ερ. 
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θέν, σκότος κακόν" τετράγωνον ἀγαθόν, ἑτερόμηκες ἐναντίον ὡς “ὃν ὅλον ὠρανὸὲν ἀποβλέψας, τυτέςι “ὃν κόσμον, “ἃ ἣν εἶναί φησι 

μὲὴ ἰσόπλευρον. δέκα ἦν ὑπετίθεντο, ἐπεὶ τέλειος ὅτος ὑπάρχει ὁ “ὃν θεόν. φησὶ δὲ “ὃν κόσμον, αὶ καλῶς" ὁ γ5 δημωργὸς τῷ κόσμε 
ἀριθμός. εἰς ταῦτα ὧν ἀνῆγον πάντα τὰ ὄντα. ἱςορεϊ δὲ ὅτι ᾧ ἐςὶν ὁ θεός, λέγομεν ἦν ὅτι ἕνα ἔλεγε “ὃν θεὸν “ὁ πρῶτον αἴτιον" 
᾿Αλχμαίων ὁ Κροτωνιάτης “ὃν αὐδν τρόπον τύτοις ἀπεφήνατο. δ ὅτως ἡλιθίως εἶχεν, ὡς φησιν ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος, ὥςε ὃν 
Αβεῖορ. - 5 κόσμον ὅλον ᾧ θεὸν ὑποτίθεςχ, ἢὶ ἕνα λέγειν αὐτόν... ὁ μέντοι 

9865 () ἄλλοι τινές, φησί, ᾧ αὐτοὶ ᾿πυθαγόρειοι, δέκα τῶν ὄν. γε τὸ Παρμενίδυ λόγος δοκεῖ εὔλογος εἶναι. ἔλεγε ὃ ὕτως" 
22. τὼν ἀρχὰς εἶναι ὑπέθεντο, δέκα τῶν ἀγαθῶν δέκα τῶν κακῶν, “ἢ παρὰ ὃ ὃν ἐκ ὄν, ὃ ὑκ ὃν ὁδέν, ἐν ἄρα “ἃ ὄν. καὶ ὁ Αἰ Πλαίτων 

ἐχ ὅτι τὰ κακὰ ὅλως ἐν ὑποςάζσει εἰσίν, ἀλλὰ τὰ ἥττονα ἀγαθὰ δέχεῦ τὴν πρότασιν ταύτην τὴν λέγυσαν “ὃ παρὰ “ὃ ὃν ὑκ ὄν" 
κακὰ λέγοντες. ᾧ τὴν ἃ μίαν συςοιχίαν ἔταττον πρὸς τῷ ἀγαθῷ, τῷ ὄντι Ὑ) ὃν ἔλεγε “ὃ νοητόν" “ὃ ὧν μὴ νοηὸν ἐκ ὄν ἐξιν- πυρίως 

τὴν δὲ ἑτέραν πρὸς τῷ κακῷ" ὑπετίθεντο δὲ δέκα τὰς ἀρχὰς ᾧ το γ5 ὄντα τὰ νοητὰ ὑπάρχωσιν ὡς ᾧ ἀεὶ ὄντα (Ρ]αὶ. Τίαι. ρ- 29 εὐ 
εἰς ταύτας τὰ ἄλλα ἀνῆγον. εοἀ. Ἀερ. “τί ἃ ὃν καὶ ἀεί, γένεσιν δὲ ἐκ ἔχον, ἢ τί ὃ γινόμενον, ὃν δὲ ὑδέ- 

986 ὁ “τῶν --- φύσεως. τυτέςι τὰ τῶν φυσικῶς γιγνομένων ποτε; ὥςε τὰ αἰδ)ητὰ ὡς πρὸς τὰ νοητὰ ἐκ ὄντα ἐςίν. τὴν δὲ 
᾿: ςοιχεῖα. “πλείω δὲ λέγει ἤτοι τὰ ὑλιιά, ἣ πλείω τὰ ςοιχεῖα πρότασιν τὴν λέγυσαν “ὃ ὑκ ὃν ὑδέν ἐκ ἐδέχετο" ἐπειδὴ δ τὰ 

ἀντὶ τᾶ τὰ αἴτια " πρὸς γὃ τὴ ὕλη ἡ τὴν ποιητικήν τινες εἶπον, ὡς αἰν)ητὰ ἐκ ὄντα ὑπάρχυσιν, ἤδη ἡ παντελῶς ἐκ εἰσίν. εἰσὶ 25 τὰ 

ἱςξόρησε. μῇ' δὲ τὴν τύτων ἱξορίαν μνημονεύει πάλιν τῶν ἂν “ὃ ὃν (5 πὴ Κ' ὄντα πὴ δὲ ὑκ ὄντα, “ὁ δὲ μηδαμὴ μηδαμῶς ὑπάρχον 
εἶναι θεμένων, ἐκ ἀρχὴν μίαν, ὡς τῶν φυσικῶν τινές, ἀλλ᾽ ὡς τῦ ὅτε δοξαςόν ἐξιν ὅτε νοητόν. διὸ ἢ “ὃ πρῶτον λέγει ὃν μηδαμὲ 

πανὺς μιᾶς φύσεως ὅσης (΄ )". ὧν ἦν Ξενοφάνης τε ἡ Μέλισσος μηδαμῶς εἶναι, ᾧὶ ὑπερβεβηκὸς πᾶν εἶδος ἢ ἐπέκεινα ὑπάρχον τὸ 

ἢ Παρμενίδης. ἣν ἡ ἱξορίαν ἄχρηςον εἰς τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν ὄντος. ὁ μέντοι γε ᾿Αριςοτέλης τῶν δύο προτάσεων ἐπιλα μβά- 
αἰτίων ζήτησίν φησιν" καὶ ἡ) ἀρχὴν ὠδ᾽ αἴτιον “ὃ ἂν ἐτίθεντο ὅτως νεῖ" κακῶς γάρ, φησί, λέγεις “ὃ ὃν ὑκ ὄν" “ὃ δ ὃν κατὰ τὶ μό 

εἷς οἱ ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ ἀέρα λέγοντες, ἔπειτα ἐκ τύτυ κιυυμέν τὰ γ0 ἐφιν ὄν, κατὰ τὶ δὲ ὁκ ὅν... λέγομεν ὧν ὅτι ἐν τοῖς περὶ δόξης, 
ἄλλα γεννῶντες, ἀλλὰ “ὃ ὃν ἕν ἔλεγον ὶ ἀκίνητον. προσιςορεῖ ἐπειδὴ περὶ αἰο)ητῶν διελέγετο, ὑπετίθετο δύο εἶναι τὰ ς οἰχεῖα, 
δὲ ᾧ τὴν διαφορὰν τὴν Μελίσσυ τε ἡ Παρμενίδυ περὶ τῷ ἑνός" ἡὶ πῦρ ᾧ γῆν, ᾧ τὰ μεταξὺ συνεπινοεῖ ἢ, ᾧ ἐκ τύτων τὰ αἰϑϑητὰ 
Ἵ ὃν αὐὲν τρόπον ἀμφότεροι ἀπεφήναντο περὶ τῷ παντός, ἦν πάντα ὑπετίθετο" ἡνίκα δὲ περὶ νοητῶν διελέγετο, ἕν εἶναι “ἃ ὅν, 

αὐὰὴ λέγοντες εἶναι, ὅτε τῷ καλῶς ὅτε τῷ κ᾽ φύσιν, τῷ Αἰ κα δηλῶν τὴν μίαν τῶν πάντων ἀρχὴν ἐξ ἧς τὰ πάντα" δὲκΐ φησο 

φύσιν, ὅτι αὐτῶν ὁ τ ἐπὶ τὴν ὕλην, φησίν, ἔβλεψεν, ὁ δὲ ἐπὶ 25 ὁ γδ ἔν, ἐκ ἔξαι ὁμῦ πάντ,᾽. ἔςι δὲ μῶνον, 
τὴν ὡς εἶδος" τῷ δὲ καλῶς, ὅτι ὁ Α' αὐτῶν κάλλιον ὁ δὲ χεῖρον ὑλοφυές. 

εἶπε ἡ ὁ κὶ εὐλογώτερον ὁ δὲ ἧττον. ον Κ' 7) Παρμενίδην φησὶν λέγων ἦν πῦρ αὶ γὴν ὃ Κα θερμὸν ἔλεγεν εἶναι ὄν, “ὁ δὲ ψυχρὸν μὲ 
ἐπὶ “ὁ εἶδος βλέψαντα ἡ “ὃν λόγον ἀποφήναχ, “ὃ ὃν ἐν εἶναι, διὰ ὅν, ὡς χεῖρον ἢ κρεῖττον. Αδεἴερ. 
τῶτο ἢ πεπερασμένον (τῷ )5 λόγυ ἡ εἴδυς “ὃ περατῶν τῶτο ἐν ᾧ “τὸ -ῷ σκέψει; τὰ καὶ ἄλλα ἐκ οἰκεῖώ φησιν εἶναι τῷ περὶϑε; 

ἂν γένη), Μέλισσον δὲ ἐπὶ τὴν ὕλην ἐνεχθῆναι, διὸ ὶ ἄπειρον 30 αἰτίων λόγῳ, “ὃ τὴν δόξαν ἐκτίθεδχ, τῶν ἕν “ὃ πᾶν λεγόντων (Ὁ ὡ 
αὐὸ ὑποθέωχ, " ἡ δ ἀπειρία τῆς ὕλης. ΑἸεχ. ------.-.ο-ς- 

986. (΄) ἕτεροι δὲ γεγόνασι (λέγει δὲ Παρμενίδην ἡ Μέλισσον (ὦ ν. 986 δ 18. “Παρμενίδης μὲν γάώρ᾽᾽. πλὴν ὁ μὲν Παρμοίδης 
τ ᾧὶ Ἰενοφανην “ὃν διδάσκαλον ΤΠαρμενίδυ) οἵ τινες περὶ τῷ πανὸὺς πεχερασμένον λέγει τὸ ὄν' μέσοθι γὰρ ἰσοπαλές φησίν" ὁ δὲ Μέλισσες 

υἰς περὶ μιᾶς φύσεως ἀπεφήναντο. ὁ κὶ 5 Παρμενίδης ἔλεγεν ἵν κΤΔΡ. προσβιβάζων δὲ ὁ φιλόσοφος τὰς δύξας αὐτῶη, πὰ κἡὶ μὺ ὃς 
εὐχε δ ἂν ὶ ἀχϑηξῶ ὸ πεπερασμένον, ὁ δὲ Μέλισσος ὃν ὸ ἀκί- 35 “τ“ρος τὸ δὲ εἶδος πεπερασμένον, φησὶν ὅτι ἔοικε τῇ κατὰ λόγυ ἑνὲς πτε- 

᾿ ὃ σθαι Παρμενίδης, Μέλισσος δὲ τῷ κατὰ τὴν ὕλην, τὰ δὲ δύο ἥνισε Ξ'σο- 
γητὸν ἢ ἄπειρον, ὁ δὲ [Ξενοφάνης ἕν μόνον... ὁ αὶ γ5 Παρμενί- φάνης... “τότα λέγεται" ὃ μαθητὴς Παρμενίδης. Ἐἰενοφάνης ἐνίσας τὸν 
δὴης ἐπὶ ὃν λόγον βλέψας ὼ ὰ εἶδος εἶπε “ὃ ὃν ἕν εἶναι ὺ πεπὲέ- ὕλην καὶ τὸ εἶδος ὑδὶν διεσάφησεν, ὕτε μὴν θίγειν ἠξίωσεν ἀδετέραις φύσεως 
ρασμένον (τῷ 75 λόγυ ἡ τῦ εἴδυς “ὃ περατῶν τῦτο ἐν ᾧ ἐςίν), ἢ τῆς ὕλης ἢ τὸ εἴδυς. ἀλλ᾽ ἀπέβλεψε μὲν εἰς τὸν ὅλον ἐρανὸν καὶ ὅκσε 
Μέλισσος δὲ ἐπὶ τὴν ὕλην ἠνέχθη, ὅθεν ἄπειρον αὐὸ ὑπετίθετο" ἡ τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος, πάλιν δὲ τὸ συναχθὴν ἐξ ἐκείν ἦν φησιν εἶναι τὸν 
Ὁ ἀπειρία τῆς ὕλης. «. ἱςορεῖ δὲ “ἐν Ἐϊενοφανην πρῶτον τῆς δό- 40 δεόν- οἱ τ δύ, Μίλίσσες, καὶ βενοφάνης, ὡς ἀγροικότεροι ὑχ, ἁπλῶς ἀλλὰ 
ξης. τα ὑτης ἂψ οἰμενον ὡ ΕῚ Παρμ εΐδης μαϑ τὴς ΤΕΥ ΤΕ, ἐγένετο), πρὸς τὴν "ΜΥ φυσικὴν ὑπόθεσιν ἐκτέι Παρμενίδης δὲ ἔοικέ τι λέγων" τὶ 

διό φησιν (ν. 21) “Ξενοφάνης δὲ πρῶτον τύτων ἑνίσας" (ἀντὶ τῶ ϑο ἴα ἀρϑτα ἊΝ ἡμῤάιν μ τ ἴω : Ἵ ἡῦδε Σ᾿ ̓ 
ἣν εἴρηκεν) ἐδὲν παντελῶς διεσάφησεν, ἐδὲ τῆς φύσεως ὀδετέ-. ὕχίται τῷ συμπεράσματι τῷ παρὰ τὸ ὃν ὑδέν. τῶν δὲ ταῦτα ἐτῶν κὼ 
ρας ἥψατο" ὥτε δ ἄπειρον ὑπέθετο ὅτε πεπερασμένον, ἀλλ᾽ εἰς τὰ πάντα τῷ δὴ περιιλείσας, ἠναγκάζετο ἀκολνθεῖν καὶ τοῖς φαινομένοις, 

12. φυσικῶν ΜΗ͂. ἢ 22. καὶ ροεδῖ δὲ οπι . |] διαφορὰν τῷ Μελίσσν Α(, 1] 23. ἀπεφήναντο οχα ΜΙ. 1] 26. Ροβὲ εἶδος αὐὰς ἀρχήν. ἢ αὐτῷ Ἀ. 
31. ἀποθέσθαι ΠΗ͂. 

29. οἰκεῖον Α΄. 



ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

εἱ δ ὅτως λέγοντες ὑχ ὡς ἀρχὴν “ὃ ἣν τίθεν᾽, ἰδὲ ὡς αἴτιον (ἢ). 
ἐπὶ τοσῦτον δέ φησι χρήσιμον εἶναι ᾧ τὴν τύτων ἱςορίαν, ὅτι ὃ 

τύτων ὁ ἢ ἐπὶ τὴν ὕλην βλέψας ἄπειρον εἶπε “ἃ ἕν, ὁ δὲ ἐπὶ ὃ 
εἶδος πεπερασμένον" ἐν β η5 ταῖς αἰτίαις ᾧ ἡ ὕλη ᾧ ὁ εἶδος, 
ὥςε εἰ ἡὶ μὴ αἴτιόν τι λέγυσιν, ἀλλὰ ἄ γε λέγυσι ᾧ καθ᾽ ἃ κι- 5 

νηθέντες, ἐν τοῖς κατηριθμημένοις αἰτίοις ἐςίν. ἸΞενοφανην δὲ 

αἰτιᾷ ὡς πρῶτον Κὶ τῆσδε τῆς δόξης ἁψάμενον (Παρμενίδην γὃ 
τύτυ μαθητὴν γενέςχ), ὀδὲν μέντοι διαρθρώσαντα, ἐδὲ τῆς φύ- 

σεως τύτων τινός, εἴτ᾽ ἦν εἴδυς ἢ τῆς ὕλης, ἁψάμενον ἀλλ᾽ εἰς 

δ4δ 

τε ἢ γῆν, ὧν ὃ καὶ πῦρ ὃν τὴν δὲ γὴν μὴ ὃν καὶ ὁ ψυχρὸν ἔλεγεν" 
ὥςε καὶ Δημόκριτος μόνος ᾧ Λεύκιππος ἐν ταῖς ἀρχαῖς “ὃ ὃν ὼὸ ὃ 

μὴ ὃν ἐτίθεντο. ἔλεγε δὲ ἴσως Παρμενίδης μὴ ἐν “ὁ ψυχρὸν καθὸ 
ὑλικὴ αἰτία μᾶλλον αὕτη, δοκεῖ δὲ καὶ ὕλη μὴ ὃν τι εἶναι, ΑἸεχ. 

(5) ὁ Ξενοφάνης πρότερος Παρμενίδν ᾧὶ Μελίσσυ ἣν εἰρη- 886» 
κιὶς δ ὃν ἐδὲν παντελῶς ἐσαφήνισε περὶ αὐτῶ " ὅτε 7) ἀκίνητον 
αὐὰ εἶπεν ὅτε ἄπειρον ὅτε κινώμενον ὅτε πεπερασμένον, ἀλλ᾽ εἰς 
τὸν ὅλον ἐρανὸν ἀποβλέψας, τῶτ᾽ ἐςὶ ἐν κόσμον, ἕν εἶναί φησι ἃ 
ὃν ᾧ τῦτο θεὸν ἀποκαλεῖ, “ὃν κόσμον λέγων “ὃ ἕν. εἰ δὲ τῶτο, κα 

σὸν ὅλον ὠρανὸν ἀποβλέψαντα ᾧ ἁπλῶς ἀποφηνάμενον “ὃ ἣν εἶναι 0 καλῶς ἔλεγε πάντως" ὁ γδ θεὸς δημιυργὸς τὸ κόσμωι ἐςί, ᾧ ἐκ 
ἂν θεόν (2). ὁ δὲ “ἑνίσας" ἴσον ἐςὶ τῷ πρῶτος ἣν εἶναι “ὃ ὃν 
εἰπών. ἐπαινεῖ δὲ Παρμενίδην ὡς εὐλογώτερον ἐκείνων θέμενον ἣν 

αὐὸὺς ὁ κόσμος θεός. ἔοικεν ὧν “ὃν θεὸν λέγειν “ὃ ἕν" καὶ 5 ὅτως 

ἡλιθίως εἶχεν. εοἀ. φᾷ. 

εἶναι “ἃ ὄν" ἐχρήσατο γδ λόγῳ τινὶ ᾧὶ συλλογισμῷ πρὸς τὴν δεῖξιν “συνηδρευκότων" ἀντὶ τὸ ἐζητηριότων τε ἢ πεφροντοιότων 951 
τύτυ, οἱ δὲ ἀγρουιότερον ἀπεφήναντο. ὁ δὲ λόγος ᾧ ἐχρῆτο ὅτος περὶ ὧν λέγομεν. ἢ συνηδρευκότων ἤδη τῷ λόγῳ σοφῶν, τύ- ἢ 
ἐλάμβανε “ὃ παρὰ “ὃ ὃν μὴ ὄν, ὥσπερ “ὁ παρὰ “ὁ λευκὸν καὶ λευκόν, ι5 των ὧν εἰρήκαμεν: ὧν 7) ἐμνημόνευσεν ἤδη, τύτυς λέγοι ἂν 
ἃ δὲ μὴ ὃν μηδὲν εἶναι" οἷς κειμένοις ἡγεῖτο ἐξ ἀνάγκης ἔπες ὃ συνηδρευκέναι ἤδη τύτῳ τῷ λόγῳ ἡ οἷον παραγεγονέναι. “παρὰ 
ὃν ἐν εἶναι. αὕτη Κ' ἦν ἡ τῦ λόγυ πιθανότης, περὶ δὲ τύτων ἐν 

τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικὴς ᾿Ακροάσεως (ς. 28) ἐπὶ πλέον ἐπεξελή- Κα ἀρχαιότεροί τε ἢ πρῶτοι σωματικὴν ἀρχὴν ἐποίων ἢ ὑλικήν, 

λυθεν, ἐφ᾽ ἃ ἡμᾶς καὶ νῦν ἀναπέμπει. ὁμώνυμόν τε γδ “ὃ ὄν" κἀν ὡς ὕδωρ ὶ Θαλῆς πῦρ δὲ Ἵππασός τε ᾧ Ἡράκλειτος, ᾧ τὰ 
εἰ ὡς φύσιν δὲ μίαν σημαῖνον λαμβάνοιτο, ἐδὲ ὕτως ἂν δεικνύοιτο 20 τύτοις ὅμοια" ἢ ἀέρα γάρ, ὡς εἴρηκεν, ἐτίθεντο ἀρχὴν ᾿Αναξιμέ- 
ἣν εἶναι κατ᾽ ἀριθμὸν “ὃ ὄν. ἐπισυνάγεἢ Κὶ ἐκ τὸ λόγυ “ὃ παρὰ “δ νης τε ἢ Διογένης. ἐν τύτοις δ᾽ ἂν ὰ ̓ Αναξίμανδρος εἴη ὁ τὴν 

ἂν μηδὲν εἶναι, ὁ μὴν ἣν ἢ μὴ ὄν" τύτῳ δὲ ἀντιςρέφει ὁ ὃ “ὃ ὃν μεταξὺ φύσιν θέμενος, ἧς δόξης ἐμνημόνευσε ἐν τοῖς περὶ Τενέ- 
ἣν εἶναι. ἱςορεῖ δὲ Παρμενίδυ ἡὶ τὴν διττὴν δόξαν, ὃς ἀναγκαζό- σεως. τοιῶτος δὲ ἢ Λεύκιππος ἢ Δημόκριτος" ᾧ 7) ὅτοι ὑλικὰς 

μενος ἢ τοῖς φαινομένοις ἀκολιυθεῖν ἕν ̓ ὶ κῷ λόγον ἢ τὴν ἀλήθειαν τὰς ἀρχὰς ἔθεντο. “ὁ τῶν Κὶ μίαν τῶν δὲ πλείος." ἔθεντο μίαν,9874 

ἔλεγε ο ὃν εἶναι, πλείω δὲ καὶ τὴν αἴδ)ησιν" καθ᾽ ἣν δόξαν γενηὸν 25 ὡς Θαλῆς ᾿Αναξιμένης Ἡράκλειτος, πλείως, ὡς οἱ περὶ Λεύ- 5: 

“Ὡι“ςΛ5΄Ὕ͵,;, α« , » « ,ὕ “,, ον , ᾽ , μὲ ΓΙ 
Μ' τῶν πρωτων. ὑπομιμνήσχει ΤΩΥ εἰρημένων ἄρχαιων, οΤι οἱ 

ἂν κόσμον ἡ ὄο ἀρχὰς ὑπέθετο αὐτῷ τε ἡ τῶν ὕτως ὄντων, πῦρ κιππόν τε ᾧ Δημόκριτον" κ' δ τύτυς πάντας αἱ ὑλρὺ ἀρχαὶ 

καὶ τὸ μὲν ἣν κατὰ τὸν λόγον ἐτίθει τοῖς πράγμασιν (δριςικὸς γὰρ καὶ ἑνιαῖος 
ὃ λόγος), τὰ δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν πλείω ὑπολαβὼν πάλι εἰς δύο σνγκε- 

φαλαιοῖ τὰς αἰτίας, πῦρ καὶ γῆν, εἴτ᾽ ἦν θερμὸν καὶ ψυχρόν, δηλονότι ὃν 

καὶ μὴ ὄν. Αποη. τίη. 
(ὦ ἕτεροι δὲ γεγόνασι, λέγει δὲ Παρμοίδην καὶ Μέλισσον καὶ ᾿᾿Αναξα- 

γέραν (!. Ξ᾿οοφάνην) τὸν διδάσκαλον Παρμενίδν, οἴτινες περὶ τῷ παντὸς ὡς 
μιᾶς φύσεως ἀπεφήναντο. ὁ μὲν γὰρ Παρμενίδης ἔλεγεν ἵν εἶναι τὸ ὃν καὶ 

ἀκίνητον καὶ πεπερασμένον, ὁ δὲ Μέλισσος ν καὶ ἀκίνητον καὶ ἄπειρον, ὁ δὲ 

πλείως, ὃ κ᾽ Παρμενίδην. “παρὰ δέ τινων ταύτην τε τὴν αἰτίαν 

τιθέντων ἢ πρὸς ταύτην τὴν ὅθεν ἡ κίνησις." ταύτην Κὶ τὴν ὑλι- 

κήν. λέγει δὲ τὺς πρὸς ταύτην τιθεμένυς τὴν ὅθεν ἡ κίνησις 

30 ᾿Αναξαγόραν τε ἢ ὅσοι “ὃν νῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἔθεντο ὡς ἀρχὴν 
ποιητικήν, ἡ Ἐμπεδοκλέα, ὃς τὴν φιλίαν ᾧ “ὃ νεῖκος προο)εὶς τοῖς 

) ἃ “ἡ. . )» ᾳΨᾧ'΄' » “,ν» , ΝΛ» 
τέτταρσι ςοιχείοις, ἃ ὕλη ἦν αὐτῷ, ἀρχαῖς ἐχρήσατο" διὸ ἢ εἶπε 

ὸν καὶ μίαν θέν, τὴν ποιητικὴν ἀρχήν, ᾿Αναξαγόραν λέγων, “ἐν δὲ 
δύο, ὅτος 5 Ἐμπεδοκλῆς ἦν. ΑἸεχ. 

Ξενοφάνης ἵν μόνον. διό φησι “τρόπον δὲ ὁ τὸν αὐτὸν πάντες ὅτε τῇ καλῶς ᾿ ᾿ ἔ 

ὅτε μ κατὰ φύου» μᾶλλον δὲ κατορθοῖ ὁ Παρμενίδης λέγων πεπερασμέ- 35 “μέχρι -- ἐἰρίματον" ς Ἰταλικὸς Ξ τνο Πυθαγορικὺς Μγδο ας 

τον, διότι ἡ φύσις ὅρον τινὰ καὶ εἶδος περιτίθησιν, ἐκ ἀπειρίαν᾽ ὅθεν τος ἐκεῖ δ αὐτῶν Πυθαγόρας ὃ διδασκαλεῖον συνεςήσατο(' )" ἐν δ ᾿ 
μᾶλλον καὶ καλῶς εἶπεν" κατὰ τῦτο γὰρ καὶ τῇ φύσει ἠκολύθησεν. ὁ δὲ Τάραντι. εἰπὼν δὲ μέχρι τῶν Ἰταλικῶν προσέθηκε “ὃ “ὃ χωρὶς 
Μώλισσος τὸ ἐναντίον, λέγων ἄπειρον" διὸ καὶ ἐν τῇ Φυσικῇ ἔλεγεν ὅτι ἐκείνων," ἵνα μὴ ἐγκαταριθμῶμεν ἡ τύτυς ταῖς λεγομέναις δό- 

φορτικώτερος ὁ τῷ Μελίσσν λόγες Αὐδώ ΗΝ ἐνεια ὧν ἐν τῇ νῦν Γ ξαις, ἐπεὶ τῷ μέχρι τινὸς ἔςιν ἀκύέειν ὡς ἐκείνη τὸ μέχρι ἐγκα- 
τῶν αἰτιῶν ἁρμόττει περὶ αὐτῶν λέγειν" εἰ γὰρ ἣν τὸ ὅν, φανερὸν ὅτι ὁ ἀπ αν ἐνεαν Ὁ ῶν μΑτ ον » 

ὑπετίδεντο ἐβιλὰ ὕτε ἔυβὶ ὅτε ἄλλο τι" ὅτε γὰρ γενῶσί τι ἐκ τῷ ἑνές,͵ κα- ἰὼ ἀριθμόν μόνῳ ΤΡ πρὸ ἀὐτο: Ἢ δὶ “μέχρ 1" καὶ κᾧ Χρόνον λέγοι "δ 

θάπερ οἱ φυσιολόγοι οἱ ὑποτιθέμενοι ἣν εἶναι τὸ ὑλικὸν αἴτιον καὶ τὼ ἄλλα Ν Ἂ τ Πυθαγθρ 9 τὰ πεδικλῆςι ᾿ Τῆς δόξης ἰόν πρλλρὰ ως μόδμς 

ἐξ αὐτῷ γονῶντες" διὸ καὶ ἐν τῇ Φυσικῇ ἔλεγεν ὅτι ἐξαγώνιός ἐςιν ὃ περὶ ἐν τοῖς μέχρι τῶν ᾿Ιταλικῶν" ἀλλὰ ὸὺ μέχρι ἐπὶ τῆς ἐξαριθμή-. 

Αποι. Ὀιρίπ. σεως τῶν δοξῶν ὧν καταριθμεῖ κέχρηϑ. πρῶτον ἡ) ἐκάνων τύότων λέγος. 

41. Ν οπι «4. ἢ 16. οἷς --- 22. εἶναι οἵη Α΄. Π 16. ργαείεγεα 6: γαίΐοπα οοἰϊ βίων, φμοά ργαείεν ἐπε 6εἰ πίλίϊ 6εε6, ποπ ἑαπιεπ 

τιμῆι 6556 αμὶ ποπὶ ἐπ5, εμπὶ ἦσο ἀμίοπι σοπσθγέἑίμν ποτ φμίάοπι δης 6556 μπιίπε, οἷ μπμπὶ 6556 6π5 ϑΕΡΌΪ. 

4. καὶ ροϑβῖ δε οπὶ 22. Η' 14. πεφοιτηκότων Α(. ἢ 8. σῶμα τὴν 27. ἢ 25. ὡς οἱ -- 27, πλείνς οτὰ «4. } 28. ταύτῃ υἱγορίχυς 22,. || 36. ἑκεῖ 

μὲν γὼρ Πυθαγόρας Ζ.. 31. Τάραντι τῆς ᾿Ιταλίας. εἰπὼν Ζ.. Π]Π 39. ὡς καὶ ἱκεών 7. 

᾿ Ζεε:. 



᾿δ46 ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΎΣΙΚΑ, 

τῶν δοξῶν, εἶθ᾽ ὅτως τῶν πυθαγορείων ἐμνημόνευσεν (ἢ). εἰπὼν ἡ κίνησις," ᾧ λείποι ἂν ὃ τινὲς ἐξ αὐτῶν (5). γραφεῦ ἵν τον 
δὲ μέχρι τῆς τῶν Πυϑαγορικῶν δόξης τὸς πλείςυς μαλακώτερον ἀντὶ τῷ μοναχωτερον “μορυχωτερον," ὃ ἐξηγώμενοι οἱ ξὲ σει- 
περὶ αἰτίας εἰρηκέναι, τυτέξιν ἑνὶ αἰτίῳ χρὴ, τῷ 55 ὑλικῷ, τεινότερον λέγυσιν, οἱ δὲ μαλακώτερον. ὅτε δὲ ὃ ὄνομα γνώ: 
χωρὶς τῶν δυο ᾿Αναξαγόρυ τε ἢ ̓Ἐμπεδοκλέες" ὅτοι γ πρὸς τῇ μον, ὅτε ἀκόλυθον τοῖς προειρημένοις “ἃ τὸς μέχρι τῶν Πυθεγν 
ὑλικῇ ᾧ τὴν ποιητικὴν προσέλαβον, ὁ Κα ἣν τῦτο λέγων ὁ ̓ Αναξα- 5. ρείων εἰρηρότας περὶ ἀρχῶν σκοτενότερον εἰρηκέναι" μᾶλλον γὲ 
γόρας, ὃ δὲ διελων εἰς δύο, ᾿Εμπεδοκλῆς γάρ᾽ ὃ ἐδήλωσε διὰ ἕςιν εὑρεῖν σκοτεινότερον εἰρημένα τὰ ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων λε- 

τῷ εἰπεῖν “πλὴν ὥσπερ εἴπομεν δυοῖν αἰτίαν τυγχάνυσι κεχρημέ. γόμενα. εἰ δὲ μαλακώτερον εἰπεῖν ἐβώλετο, ἐχρήσατο ἂν τῇ 
νοι, ᾧ τύτων τὴν ἑτέραν οἱ Κ᾿ μίαν ποιῶσιν οἱ δὲ δύο, τὴν ὅθεν ὀνόματι αὐτῷ, ὥσπερ ᾧ ἐν ἄλλοις. προελθωὶν μέντοι πε τόν 
"ΞΞ--- - ἀπ κ᾿ δι ΤΠ ΤΈΣΣ : τῶν τῶν εἰρηκότων πρὸ αὐτῷ περὶ ἀρχῶν λέγει “ἀλλὰ πώτε; 

Ἢ) ρ.987 α 12. “καὶ τὴν μὲν μίαν." παρὰ μὲν τῷ ᾿Αναξαηόρν μίαν, ὃ, δῈ ἩΜΝ ᾿ ΩΝ 

δ τῷ ᾿Ἐμπεδοκλένς δυο" ἐς γὰρ νῦν ἔλεγεν, ὗτος δὲ φιλίαν καὶ μ ὑ Θ: Ἃ ἐν " τυς ἔν Πυβαγορ "θς φ σὺ εἴ μ . εὐτὺς τὸ 

νεῖκος. περὶ ὧν μαλακώτερον οἱ παλαιοὶ εἶπον μέχρι τῶν ᾿Ιταλικῶν καὶ ἀρχὰς λέγειν ὥσπερ ἄλλοι» ὁ Ὁ Ὁ ὃν εὐὴν εἰρηκατι ὯΝ 
αὐτοὶ δὲ καὶ χωρὶς αὐτῶν οἱ πρὸ αὐτῶν. “'τοιῶτον δὲ. Πυθαγόρειοι δὲ καὶ τύτυ ἂν εἴη σημαντικόν. ἀλλὰ ὼ πρὸ ὀλίγυ εἴργριε ὴ αὐτὸς μίη 

αὐτοὶ δύο τὸς ἀρχὰς εἰρήκασι, τὸ πεπερασμένον καὶ τὸ ἄπειρον, τὸ δὲ ἵν ἐκ τῇ ὑλικῆ αἰτίᾳ κεχρῆνχ, πῶς ἦν νῦν δύο λέγει; ἢ ὄν λέγε νι 
τύτων ἐποίνν, καθὼς ἀνωτέρω ἐλέγομεν. λοιπὸν τὸν αὐτὸν τρόπον ἔλεγν εἴδῃ αἰτίων, ἀλλὰ δύο τὰς ἀρχὰς τὰς ὑλικες ἐποίον, ὦστῳ κὶ 

ἐκείνοις καὶ οἱ Πυθαγόρειοι κατὰ τὸ διττὸν τῶν ἀρχῶν" διέφερον δὲ ὅτοι πρὸς ἐς ἄλλοι. οἱ ἡ γὴν ὼ πῦρ θέμενοι δύο ἡ αὐτοὶ τὰς ὑλιιὰς ἀργά; 
ἐκείνυς, ὅτι τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον αὐτὰ ταῦτα φύσεις καὶ ἐσίας ἐποί 4 ᾿ς ἀρέ τος. ὃ καὶ ἐπέ ἐξ ὧν δεν 
ἐποίνν, καὶ ὁ καϑ᾽ ὑποκειμένν ἑτέρων" διὰ τῶτο γὼρ καὶ τὴν ὑσίαν πάντων πδυνον. πλέει ἀὐελοβέσαν ἀντος ἢ Ὁ ἑπόμενον ἐξ ὧν ἐλησ, 

᾿ ἢ με δα ερ σι υ  ἑλ ἐλϑ μα ρος μὰ ἣ ὰ εἶναι αὶ αὐτοῖς ὕλην ἐν ἄπειρον ἀριθμόν (ὅτος δὲ ἦν ὁ ἀρτοῦ, ἀριθμὸν ἔλεγον, ὅτι τῶτον αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν καὶ τὸ ἣν καὶ τὸ περιττὸν καὶ ὁ ταὶ μ αὐτοῖς ΔῊΝ ἀπ ῥο βι μὲ (ὕτος δὲ ἣν κἱ 

ἄρτιον κατηγόρυν τῶν πραγμάτων, ὑχ, ὡς πάθη τινά͵ ἀλλ᾽ ὡς εἶ τις κατη- εἶδος δὲ “ὃν πεπερασμένον, ὃς ἦν ὁ περιττός" ὸ Ρ προελθεν ντο; 
ἡορήσοι ζῶον καὶ ὑσίαν τῷ ἀνθρώπν, ἅπερ ὑχ, ἕτερα ὄντα εἰσὶν ἅπερ εἰσίν. περὶ αὐτῶν μνημονεύει. πῶς δὲ δύο ἔτι αἱ ἀρχαὶ κ᾽ τὺς Πν»- 

Ρ.981 α 23. “ὁ λεχθὴς ὅρος." ἐπεχείρυν καὶ περὶ ὁρισμῦ λέγειν οἱ 20 γορικείς, εἴγε, ὡς λέγει, “ἃ πεπερασμένον ἡ “ὃ ἄπειρον καὶ ὃ ὅν; 
τοῦτοι, ἀλλ᾽ ἐπιπολαίως ὡρίζοντο. ὃ γὼρ ὁρισμὸς ἴδιος θέλει εἶναι τῷ πραΐ-- τρεῖς δ) ὅτω γίγνονδ. ἣ “ὁ ἂν ὑκ ἦν ἔξω τύτων" προέραι ἢ 

ἡμάτος καὶ μόνῳ τώτῳ εἶναι κἀκείνῳ τῶτο" οἱ δὲ περ ὧν πρώτως ὑπάρξειεν ὅτε ἀδτιοπέδττον ἔλενον τὸν μνάδαν εἰ δὲ ἀὀτιοπέοστον αὶ τὸ 

ὁ ὅρος, τῦτο ἔλεγον τὴν ὑσίαν εἶναι τῇ πράγματος ἐκεύν" τὸ δὲ καὶ ἄλλοις ΕΤΟΠΕΡ ΤΟ ΛΕΎΟ ΤΉΤΟΝ, ΡΤΩΠΕΡΙΤσΕ Ὁ ν ν Γ Ν ΝΥ 

ἦν ὑπάρχον, ὥςε τὸ ἣν πολλὰ ἕςαι. τίθησι δὲ καὶ περὶ τῷ τοιύτν, ὅτι τὸ δὲ- περ σμ' ̓μὰ Ὄ ἅΤῈρ ̓ " ἀΠεΙρΟν ὃ: τι περ ιττὸν Ὁ πτηεεμιν ν 

πλάσιον πρώτως ὑπάρχει τῇ δνάδι, ἀλλὰ καὶ τετράδι καὶ ἑξάδι καὶ ὀγδράδ βτιον κατ αὐτὰς" ἀρχαὶ δ κατ᾽ αὐτιὸς περιττὸν ΒΗΣῊΣ 
καὶ δικάδι. ἐκέϊνοι δὲ ἐνόμιζον ὑσίαν εἶναι τῆς δυάδος τὸ διπλάσιον, ὥσπερ 25 τῆς τῆς μιναδος. ἡ οἱ τὰς δέια δὲ ἐναντιώσεις ἐν ταῖς ἐξγε; 
τὸ ἀσύνθετον πρώτῃ τῶν ἀριθμῶν τῇ τριάδι ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ τῇ πεντώδι θέμενοι τῶν Πυθαγορικῶν εἶεν ἡ αὐτοὶ δυοὶν ἀρχαῖν χρυίμοπ' 
" ἑπτάδι καὶ ἄλλοις πολλοῖς. καλῶς ἵν ὡρίζοντο᾽ ὑδὲ γὰρ ἐποίνντο τὸς ἀνήγαγον γδ ταύτας εἴς τε “ὃ ἀγαθὸν ἢ κακόν, τὴν Κ ἑτέραν τὸ 
ρυς ἀντιςρέφοντας. αν δωκβλν σὰ ε ᾿ ““᾿ῃὶ 

Ρ.987 α« 29. “μετὰ τὼς εἰρημένας φιλ᾿᾿ λοιπὸν λέγει περὶ Πλά- ΤΌΚΟΣ ᾿ ὙΜΡΥ ἢ ϑὲ ἀτερει ΠΡῸΣ ἈΎΘΗΣ ΔῸΣ 
ὃ ρα. ὅκε ἐποόνσε παρὰ τὰ καϑ' ἕκακά τινα ἰδίαν. ἐπὴ «ἀρ ΦΊσ': τῶν ἄλλων τὴν τύτων δόξαν, καθ᾽ ὅσον οἱ Κα ἄλλοι τῷ ἐπεῖῃ τῶνος ὡς νεωτίρν, ὥςε ἐπενόησε παρ᾿ ας: πὲ γὰρ ὉΠ ς βαβημα, ᾿ οὐπιν 

τῶν ῥεόντων ἐπιςήμη ἐκ ἕςιν͵ ᾿Ηράκλειτος δὲ ὑκ ἔςιν ἐπὶ τῷ αὐτῷ δὶς βάψαι 30 " Τῇ ἀρχῇ χρησάμενοι ἢ τῷ πεπερασμένῳ ἄλλο τι Ὁ σῶμα ̓ 

ἔλεγεν, ὃ δὲ Κρατύλος ὑδὲ ἅπαξ, ᾧ τιὴ συνήϑης ἐ Πλάτων γέγονεν, ὑπέλαβε ἄπειρον ὦ “ὃ πεπερασμένον ἐποίυν, συμβεβηκὸς ἔχον ὃ ἄπεραν 
καὶ ὗτος κατὰ τὺς πρύτυς τὰ εἴδη, πλὴν συγκροτηθὴς καὶ παρὰ Σωκράτυς, “ὁ πεπερασμένον" οἱ δὴ δ ὕδωρ ἄπειρον εἶναι, οἱ δὶ ἀέρα, ἐδ 
ὅςις ἡθικὸς γενόμενος καὶ ὁ φυσικὸς τέως δὲ ὡρίζετο τὸ καθόλν ὡς ἀΐδιν τχινα μεταξὺ φύσιν, ὡς ᾿Αναξίμανδρος " ὅτοι δὲ αὐὴ ἃ ἀπεμ 
πὰ ὁ τὸ καϑ' ἕκαςον ἀπ Ἴε μεταβάλλεν. ἰδέας ὗν τιβὲς κατὰ μθϑεξιν ὶ αὐὰὸ ὃ πεπερασμένον ὑποκεῖδχ λέγυσι" ἐν δ᾽ ἄρτιον ἀμϑιὰ 

τίτην διττὰ σολλά, ἃ κὰ κύνα Ὅσιος ἀε μετεβώδλρσα ἀκ αι τῇ οὐπῷ φύει ἄπηρεν ὄντα () 18 ἀρτίῳ ἔδει ἀπόρῳ ἀπὲ 
δὲ τῇ λέξει πρὸς τὺς Πιυθαγορείες διήλλαττε τὸ λεγόμενον" τῶν γὰρ Πυθα- Ὁ. , κι κ ΕΝ Ἢ : " ἐπὶ: 

“ορείων κατοὶ μίμησιν λεγόντων τῶν ἰδεῶν τὰ παρόντα, αὐτὸς κατὰ μέθεξιν κατ αὐτὰς) Ὁ “ἦν περιττὸν εἴτα ΤῊΣ πρήρασμθν φυσν : 

ἔλεγε. τίς δὲ ἡ μίμησις καὶ τίς ἡ μέθεξις, ἀφῆκαν ἡμῖν ζητεῖ. Αὐοα. ϑεσαν τοῖς σι. ὁ Ὁ ἄπειρον ὅτοι ὅ συμβεβηκὸς ἔλεγον τι 

σιρίη. τ ἐκείνῃ δ᾽ κατηγορεῖ) (κατηγόρυν δὲ αὐὰ τῷ ἀρτίων ἀριθμϑ), ἐλ 

2. μαλακώτερον οοἀά. ἸΙοψοπάυπὶ 6886 μοναχώτερον, ραϊεὶ εχ ραταρ᾿Γγαεὶ. ἢ 8. γὰρ οπι Ζ..} 6. ὁ] ̓Εμπεδοκλῆς 2.1} 8, καὶ --- ὦ 1. κήησις εὐ 1. 
1. ᾧ --- 10. ἀμυδρῶς οπι 2. ΠΠ 2. μοναχώτερον) μαλακώτερον ΑΙ Κ΄. ΠΠ 10. τὺς πυθαγορικὺς καὶ αὐτώς φησι δύο τὰς Ζ. ἢ 11. κατὰ οὔὰ γΙ 

43. σημαντικὸν τῷ τὸ δύο καὶ αὐτὸς λέγειν εἶναι τὰς ἀρχάς. ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸ ὀλίην εἰρήκει Ζ. 1} 43. κεχρῆσθαι καὶ πῶς νῦν Ζ.. ἢ 3] αὶ ἴσως 1 Ι " 
αἰτίων, οἷον ὑλιιὸν καὶ ποιητικόν, ἀλλὰ 1. }} ἀρχὰς τὰς ἀρχικὰς ἀρχάς, ὥσπερ 2.. 1} 16. ἢ μᾶλλον λέγει Ζ. 1] αὐτοῖς τοῖς πυϑαγορείοις. ἢ Ζ. Ιἰξ “ 

οπὶ Ζ.. "ἢ 18. τος Ζ.. ἡ 19. πνθαγορείως Ζ..ὄ Π 20. λέγοι Ἐ΄. 1] 21. τύτων] τῶν λοιπῶν δύο 1. ἢ 23. ἄπειρον δὲ -- 25. καὶ] δύο ἄρα ἀλλ᾽ ἡ τρῖς τὴ 

ἀρχὰς ἔλεγον, εἴγε τὸ ἣν ἐκ τῶν δύο τύτων, καὶ ἀρχαὶ πρώτης τῆς μονεδος τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, ἐξ ἧς καὶ οἱ ἄλλοι ἀριθμοὶ ἐγεννῶντο. καὶ 11 31. 

“γὰρ καὶ ταύτας εἰ καὶ τὸ κακέν Ζ.. 1] 28. συςοιχιῶν οπι Ζ.. ἢ κακὸν λέγοντες} τῶν κακῶν Ζ.. ΠΠ :29. δόξαν (τῦτο γὰρ ἐσήμανεν ἐν τῷ εἰπεὺ “τὰ 

προσεπέθεσαν; ταῖς ἀρχαῖς δηλόνοτι, “δ καὶ ἴδιόν ἐς τιν αὐτῶν"), καϑ᾽ 2. ΠΠ] ἄλλοι, φυσικοὶ δηλαδή, τῷ Ζ.. ||} 30. ἄλλο --- 33. ὕτοι] ὁ καϑ' αὑτὰ τυτῖα 

ἐχρῶντο, ἀλλὰ τὸ ἄπειρον ἔλεγον ἢ τὸ πεπερασμένον, τὸ δὲ ἄπειρον ἢ τὸ πεπερασμένον συμβεβηκὸς αὐτῷ, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ καὶ τὸ μεταξύ, ἐεἰ Ἀξε 
μανδρος ὁ Μιλήσιος" ὅτοι Ζ'. 



ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 841 

ἐσίαν αὐτῶ. αὶ δ ἐν τῷ τοσῦτος εἶναι ὁ ἄρτιος ἀριθμὸς ἄπειρος ὑσίαν πάντων ἔλεγον, ἐπειδὴ ἡ τὰ ὶ πάντα ἐξ ἀριθμῶν συνεζαίναι 
κατ᾽ αὐτώς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τοιῶτος" πᾶν Ρ ἄρτιον καθὸ ἄρτιον ἄπει- ἔλεγον. περὶ τύτων ὧν τῶῦτον Η τρόπον ἐπεφήναντο, ἤρξαντο δὲ 
ρὲν κατ᾽ αὐτώς. ὁμοίως δὲὰὶ ὃ ὰ ἣν ὑσίαν αὐτὴν καθ᾽ αὐτήν, ἀλλ᾽ λέγειν καὶ ᾿ περὶ τὸ τί ἐσι, φημὶ δὴ περὶ τῶν ὀρισμμν» ἔλεγον Ρ 

ὑκ ἄλλῳ τινὶ ὄντι ὑπάρχειν ὃ ἑνὶ εἶναι. ἀλλὰ διὰ “ὁ ταῦτα εἶναι ὅτι ἃ πρῶτόν τινι ὑπάρχον τῦτό ἐςιν ὁ ὁρισμὸς αὐτῦ, οἷον ἐπεὶ 
αὸ ὑποκείμενον, ἔλεγον ἀριθμὸν αὐτὸ τὴν πάντων ἐσίαν, ὡς ἐκ 5 πρώτως ὑπάρχει τῇ ἐπιφανείς ὸ χρῶμα, ἃ χρῶμα ἄρα ὁρισμός 
τῶν ἀριθμῶν πάντων τῶν ὄντων συγκειμένων" ὡς 7 οἷς πῦρ ἐςι τῆς ἐπιφανείας, ᾧ παλιν ἐπειδὴ “ὁ διπλάσιον ὑπάρχει τὴ 
ὑποκείμενον, πῦρ ἡ ἐσία πάντων, ὕτω ὶ οἷς ἀριθμός, ἀριθμὸς ἡ δυάδι, ὁρισμὸς τῆς δυάδος ὃ τὸ διπλάσιον. οἱ δὲ ὁ ὁρισμοὶ βέλυσιν 

πάντων ὁσία. λέγει δὲ περὶ αὐτῶν ὡς ἐπιχειρησάντων ' πρώ- ἀντιςρέφειν πρὸς τὰ ὁριςαί, ἐκ ἀντιςρέφει δέ" κα δὲ εἴ τι διπλάσιον, 
τῶν ᾧ τί ποτε ἔξιν ἵκαςον τῶν ὄντων ἀποδιδόναι ἡ ὁρίζεθχ, λίαν δυάς" τὰ 5 ὀκτὼ διπλάσια μέν ἐςίν, Κὶ δυὰς δέ, εἰ δὲ τῶτο ὑπο- 

μότοι πραγματευσὰμένων τῦτο ἁπλῶς ᾧ ἀβασανίςως ὦ χωρὶς 10 θωμεθα, πολλὰ ἔςαι “ὃ ἕν- εἰ γδ ἡ δυὰς διπλάσιον, πολλὰ δὲ τὰ 
ἐπιςάσεως τινος. ᾧ ἐπὶ τύτοις ἐκτίθεἢ τὴν δόξαν αὐτῶν, ἦν διπλάσια, πολλὰ ἔξαι ἡ ἡ δυὰς ἣν σα πρᾶγμα ἕςαι δδ αὶ η΄ 

εἶχον περὶ τύτων. ᾧ Ὁ πρώτῳ ὑπῆρχεν ὁ λεγόμενος ὅρος ὑπ’ ἡ ( ἡ ιβ΄ ἡὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. ἡ ὅτως αὶ ὁ ̓ Αριςοτέλης, εἰδέ- 
αὐτῶν, ἐκεῖνο ἔλεγον εἶναι “ὃ ὑπὸ τῷ ὁρισμῷ δηλύμενον, ἢ τὴν ναι μέντοι χρὴ ὡς οἱ Ἰπυϑαγόρειοι, ὡς φησιν ὁ ἡμέτερος φιλόσο- 
ὠσίαν τὴν τῷ πράγματος τὴν ὑπὸ τῦ ὁρισμῷ δηλυμένην ἐκεῖνο ᾧος ᾿Αμμώνιος, τὴν δυάδα ἀντὶ ἀρτίν ἀριθμὺ ἐλαίμβανον, ᾧ ἔλε- 
ἔχειν ἔλεγον. οἷον τὴν φιλίαν λέγοντες, εἰ ὕὅτως ἔτυχεν, ἰσότητα, 15 γον ὅτι καὶ δυὰς διπλάσιον, ᾧ ὅτως ἀντιςρέφει πρὸς “ὃ ὁριςόν" εἴ 

ᾧ διὰ τῦτο ὑπολαμβάνοντες λόγον αὐτῆς εἶναι “ὃ ἰσάκις ἴσον, ᾧ τι Ὁ διπλάσιον, τῦτο ᾧ ἄρτιον, εἴ τι ἄρτιον, τῶτο ἡ διπλάσιον" 

πρώτῳ τῶν ἀριθμῶν ὑπῆρχε τῶτο, τῶτον “ὃν ἀριθμὸν ἔλεγον φι- ᾧ τὰ η΄ ἡ) ἄρτια ἡ ὅσα τοιαῦτα. ἐπεὶ ἦν πρῶτόν ἐςιν ἡ δυὰς ἐν 
λίαν, ταὐν ποιῶντες τῷ ἡγυμένῳ ταὐὲν εἶναι διπλαίσιον ἢ δυάδα, τοῖς ἀρτίοις, τύτυ χάριν ἐλάμβανον τὴν δυάδα ἀντὶ πανὺς ἀρτύ: 
ἐπειδὴ πρώτη ταύτη ὁ διπλοίσιον ὑπάρχει. ἥν τινα δόξαν εὐθύ- ἀριθμῶ, ὁ ὅτως ὠρίζοντο ὑγιῶς. Ἀπιερις 
νων προσέθηκεν ἀλλ᾽ --- συνέβαννε (ν. 25). ἰά. Ὁ Φ) πλὴν διαφέρυσιν ἐ ἐκείνων, ὅτι οἱ αὶ πρὸ αὐτῶν φυσικοὶ 9874 

(΄) ἄλλοι δέ τινες ἢ πρὸς τῇ ὑλικῇ αἰτίᾳ ὶ ποιητικὴν εἰρή- ἕν τι ἢ πολλὰ ὑποτιθέντες κφ' τύτων “ὃ πέρας ἢ ὃ ἄπειρον κατη- δ᾽ 
κασι, καθάπερ ̓ Εμπεδικλῆς ἢ Ἑρμότιμος ἡ ̓Αναξαγόρας, οἱ ὶ Ὑγόρων, ὅτοι δὲ αὐὸ καθ᾽ αὐὴ εἶναι ἃ ἄπειρόν φασι ὺ ἐξ αὐτῶν 
ον νῦν, οἱ δὲ νεῖκος ἢ φιλίαν. ὶ ὁ β ̓Εμπεδοκλῆς δύο ὑπετίς γενέως τὴ ἀπειρίαν, ὺ πάλιν αὐὴ καθ᾽ αὐὴ ὁ πέρας ἡ ἐξ αὐτῶ 
θετο εἶναι τὰ ποιητοια, ὺ ὺ νος ὶὶ τὴν φιλίαν, οἱ δὲ περὶ Ἑρ- Ὑνεθχ, τὴν πρόοδον τῶν πεπερασμένων. ἡνίττοντο δὲ διὰ τύτων 
μότιμον μίαν σὸν νῶν. ἤρξαντο ὄν οἱ παλαιοὶ  φυσοεοὶ πρὸ τῶν γ5 τὺς λόγυς τῶν εἰδῶν καὶ ἡ τῆς ὕλης. οοἀ, Ἀεβ. 

Ἰταλικῶν, φημὶ δὲ τῶν Πυθαγορείων" ἢ συνήιμασαν δ αὶ συ- “ἀλλ᾽ -- ψνέβακ:" πολλὰ ᾿ αὐτοῖς ἃ ἐν ἐγλντον ὡς 981 
νεπεξετάθησαν τοῖς Πυϑαγορείοις. μέχρις ἦν τῶν Ἰταλικῶν ἐγί- 28 τῷ λέγοντι ταὐὸν εἶναι δυάδα τε ᾧ διπλάσιον πολλὰ ἢ δυὰς ̓Ξ 
νοντο ᾧ πάλιν χωρὶς ἐκείνων. “μονιμώτερον" εἰρήκασιν, τυτέξι γίνε (πάντα ἡ) οἷς ὁ τῷ διπλασία λόγος ρῤμμίκτηὶ ὕτω 
μετριώτερον, ἤγων σκοτεινότερον ἢ μαλακώτερον" καὶ Λ) διηρθρω- κἀκείνοις ἕκαςον τῶν πραγμάτων πολλὰ ἐγίγνετο ὅτως λέγωσιν. 
μέώως εἰρώτα οἱ Τινβαγόρειοι περὶ τῶν ἀρχῶν. πλὴν οἱ 4.30 εἰ γ5 φιλία κατ᾽ αὐτὺς ὁ ὠριθμὸς ᾧ πρώτῳ ἐφαρμόζει “ἃ ἰσάκις 
αὐτῶν μίαν ποιῶσι τὴν ἀρχὴν τὴν ὑλικήν, οἱ δὲ δύο" πρὸς δ τῇ ἴσον, γίγνεἢ αὶ αὐτοῖς ὁ ἑρισμὸς τῆς φιλίας οὶ ἰσάκις ἴσον, τύτυ 

9517εὑλοιὴ ὑπετίθεντο ἢ ποιητικήν, ὥσπερ οἱ περὶ ̓Αναξαγόραν. “οἱ δὲ ὄντος τῷ ὁρισμῆ αὐτῆς πάντες οἷς ὅτος ὁ ὁρισμὸς ἐφαρμόζ ει 
13. δὲ Πυθαγόρειοι δύο ὶ τὰς ἀρχὰς τ᾽ ὃν αὐὸν ἐρθαδι τρόπον." οἱ ἀριθμοὶ φιλία ἴσονδ, ὕτω τε πολλὰ “ὃ ἣν ἔἕςαι. ἐκεῖνοι Καὶ ἡ 

φησὶν ὅτι ἡ οἱ Πυθαγόρειοι δύο ἀρχὰς ὑπετίθεντο ὁμοίως, ὑλικὴν ᾧ πρώτῳ ὑπῆρχε τῶν ἀριθμῶν ὁ λόγος, τῦτον ἐνόμιζον ἐκείνω 
τὺ ποιητικήν. δια φέρωσι δὲ ἐκείνων, ὅτι οἱ Κὶ ἣν τῶν ςοιχείων εἰρή- 35 εἶναι τὴν ὠσίαν τῷ πράγματος" ἐχ ὅτω δὲ συμβαίνει" ᾧ Ὁ ἂν 
κασι τὴν ἀρχήν, οἷον πῦρ ἢ ὕδωρ ἢ τι τοιῦτον λέγοντες “ὃ πεπε- ἐφαρμόζοι ὁ ὁρισμὸς πράγματός τινος, ἐκεῖνό ἐςι “ὃ πρᾶγμα ὃ ὁ 
ρασμένον ᾧ “ὃ ἄπειρον" αὐτοὶ δὲ οἱ ᾿ηυθαγόρειοι ἑτέρας φύσεις ὁρισμός, ἢ ἀντιςρέφει ἀλλήλοις. πολλὰ δέ ἐςι τὰ ἰσάκις ἴσα ἡ 
ὑπετίθεντο αὐὸ καθ᾽ αὐὸ εἶναι “ὁ ἄπειρον, ᾧ ἐξ αὐτῷ γίνεωκ, τὴ ἡ ὃ τὰ τέτταρα ἢ τὰ ἑννέα ἡ τὰ ἑκκαίδεκα λαψέρντες ὄντες 
ἀπειρίαν, αὶ πάλιν αὐὸ καθ᾽ αὐ πεπερασμένον, αὶ ἐξ αὐτῷ γί- ἀλλήλων ἐμθμοὶ φιλία ἔσονἢ" ὅτως δὲ ἣν ὅσα ἡ φιλία πολλὰ 
"ἰ τὴν πρόοδον τῶν πεπερασμένων, τυτέςι τὸς λόγως τῶν εἰδῶν 20 γίγνεῦ, ἐπεὶ ᾧ “ὃ ἰσάκις ἴσον τῷ “ὃν λόγον ἂν αὐὲν εἶναι, ἐν ἔθεντο 

ὃ τῆς ὕλης. ὴ ἀληθῶς λέγει ᾿Αριφοτέληρ, αὐὰὴ ὄν ὁ ἣν ἐσίαν φιλίαν, φ' πολλῶν ἀληθεύε. ὃ δὲ αὐὸ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμ- 

εἶναι τύτων ἔλεγον ὧν κατηγορῶν" διὸ ᾧ “ὃν ὠριθμὸν εἶναι τὴν βαίνει αὐτοῖς. ἥ ἐςὶ “ὃ λεγόμενον τοιῶτον. εἰ καθ᾽ ὧν πρώτων 

ἢ. ἡ μοοῖ πῦρ οἵα Ζ("ῖ. "ἢ ἀριθμὸς οπι “4. ἢ 8. λέγν 8. ᾿ 15. ἐχερεοῖεν οἷον τὴν δικαιοσύνην. ἴῃ νυ] ραῖα γεγο (τὴν φιλίαν) ἰυεπὰα οομβεη- 
εἰαπὶ εἰ οσάϊοες εἰ ἱπίεγργεβ [,μ61, ἢ 20. προςέθεικεν “4. 1] 30. πλὴν ὗν οἱ “4. 

4. σνήίςασϑαι 1. 1} 17. πρότη ἰςξὶν 8. 1] 30. πρώτως ΑΖ. ἢ 34. λόγος τος, ἐνόμιζον ἐκεῖνον 44. 1] 39. δὶ] τε 44. }) 40. τὸν ροϑὶ τῷ ς οἵ “4. 
41. ἀληθεύεσθαι οοἀά., ϑερυϊν. νδγε αϊοίίμν. ἢ αὐτὸ τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τύτοις συμβαίνει ὕτως λέγνσιν. ἢ ἔξαι τὸ λεγόμενον τὸ “εἰ δὲ μά, 
πολλὰ τὸ ἂν ἔςαι,᾿ τοίῶτον. εἰ καθ᾽ ὃν πρῶτον ὁ ἀριθμὸς ἀληθεύεται, ταῦτα αὐτὰ ἔς αι τοῖς κατ᾽ αὐτὸς λεγομένοις Ζ.. 

Ζ2::2 
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ὁ λόγος ἀληθεύεδ, ταῦτά ἐςι τὰ αὐτὰ τοῖς κατ᾽ αὐτῶν λεγομέ.- κέχρη τοῖς παραπετάσμασιν αὐτῶν. οἱ 5 Πυθαγόρειοι μυΐας 
νοις, πολλοὶ δὲ λόγοι ἑνὶ πρώτῳ ἐφαρμόζυσι (ἐν αὐὲν γδ ἀριθς κα ὑκ ἐκέχρηντο ἀλλὰ συμβόλοις, ἵνα κἂν μείνωσιν οἱ ἀκύστες 
μόν, εἰ ὅτω τύχοι, ἔλεγον καιρὸν ἢ ̓Αθηνᾶν), πολλὰ ἄρα ἔςαι ὁ μέχρι τῷ φαινομένυ, μὴ ἀδικηθῶσιν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν Πυθεγ- 

᾿αὐὸς ᾧ εἷς ἀριθμός, πολλῶν ἐφαρμοζόντων αὐτῷ λόγων διαφε- ρείων. πρὸς έτος δὲ σαφῶς ἐκ ἐβίοντο ἐκθές, διὰ ὃ μὴ χι- 
βόντων. ΑἸεχ. 5 ταφανῇ γενέοχ, τὴν ἑαυτῶν σοφίαν ᾧ σκυτεῦσιν. Αδεΐερ. 

981. “παρὰ --- ἄλλων. τυτέςι ᾧ τῶν ἄλλων πάντων τῶν μετ᾽ Ψ μέθεξιν -- εἴδεσιν" ( )» εἰπὼν τὰ ὁὲ αἰητὰ παρὲκ 
ἽΤ. ἀκείνυς. ἰὰ, ταῦτα ἡ κ' ταῦτα λέγεῶᾳ, πάντα «σαρὰ ταῦτα ὃ ὄντα ἡ ὶ ἀλεῦ 

ὅ7: ἑξῆς τὴν Πλαίτωνος ἐκτίθεῦ δόξαν, κα ᾿ τὰ ἢ πολλά ̓φηει τοῖς τύτων ὄντα), "Ὁ ταῦτα λέγεδχ, ὃ ἐξηγήσατο διὰ τὰ Φ μθᾷν 

Ὁ πινθαγορικοῖς, αὐὲν ἀκολυθῆσαι, τὰ δὲ ἢ ἰδία ἠῶχ. ὧν ἰδίων ἐν 25 ὃ εἶναι ἔχει τὰ πιλλὲ τῶν αἰοδητῶν, εἶτα τίνα τὰ πϑλὲ 

ἦν αὐτῷ ᾧ “ὃ περὶ τῶν ἰδεῶν (5). ἢ λέγει πόθεν ἐκινήθη ἐπὶ “ὃ 10 ἐξηγύμενος προς έθεικε “ὁ “τῶν συνωνύμων τοῖς εἴδεσιν," ὃ ἴσον ὧν 

ἰδέας θέν, ὶὶ ἱςορεῖ ὅτι παρὰ β Κρατυλν ἔλαβε, συνήθης αὐτῷ εἴη τοῖς συνωνύμοις αὐτοῖς εἴδεσι" τὰ 5) συνώνυμα ταῖς ἔδει 

Ὑσαμες ὄντι Ἡρμημπαωι ὅτι πάντα τὰ αἰϑητὰ ἐν ῥύσει ἐξὶ τοιαῦτα. τῶτο δέ ἐςιν ὅτι μὴ πάντων τῶν αἰολητῶν ἵλην ὧν 
ἡ ὑἐδέποτε ἴςαἢ),, ᾧ ταύτην ἐφύλαξε τὴν δόξαν ὡς ἀληθῆ. Σω- ἰδέας" τῶν κ᾽ χὐδν τῶν ἐν τοὶς πρός τι ἐκ ἔθεντο εἶναι ὑδίω, 

κράτυς δὲ ἐν τοῖς ἠθικοῖς πεπραγματευμένυ ἢ ὃ καθόλω ζητῶν- ἀλλ᾽ ὑδὲ τῶν παρὰ φύσιν τινός, ἐδ’ ὅλως τῶν κακῶν. ἢ ἐγ ὦ 

τος (διαλαμβανων ἡ περὶ καλῶ ἥ τινος ἄλλυ ἐζήτει καθόλι τί 1.5 λέγων “τὰ πολλα᾿ ἀντὶ τῷ τὰ αἰαητά, ὡς εἶναι ὃ λεγόμενα, 
ὰ καλόν ἐςιν, καὶ τόδε “ὃ καλὸν λαμβάνων), ἡ ὁρίζ οὐχ, “ὃ προκεί- κῷ' μέθεξιν τὰ πολλώ τε ἡ αἰϑητά ἐςι τῶν εἰδῶν τύτων ἐἷς ἐᾷ 
μένον ἀεὶ πειρωμένυ" λέγει δὲ περὶ Ἰξωκράτυς ὡς μὴ πραγμα- συνώνυμα" οἱ γδ ἄνθρωποι κτ' μέθεξιν ἀνθρυΐπυ ᾧ ἵπποι ἴκπυ (Ὑ 
τευσαμένυ περὶ τῶν φύσαονς, πῶς δὲ λέγει Σωκράτην πρῶτον υὑὡς εἶναι “ἢ λεγόμενον, κ'' μέθεξιν ὁ ὃ εἶναι ἔχει τὰ ὶ αἰδητέ τὶ 

ἐπιςῆσαι περὶ ὁρισμῶν, εἴγε ὺ οἱ Πυθαγόρειοι ταὐὴν ἐπεροπὸ συνώνυμα τοῖς εἴδεσι, τὴν» τῶν εἰδῶν. δύναῦ καὶ ὶὶ ὕτω τις ἐχέαν 

ποιεῖν, ὡς προεΐρνκεν, ὄντες αὐτῶ πρεσβύτεροι; ᾿ ὅτι ἐκεῖνοι, ὡς Ὁ τῆς λέξεως" Φ μέθεξιν γδ τῶν εἰδῶν εἶναι τὰ πολλά, πολλὲ ὃ 

εἶπε, μαλακῶς ᾧ ἀμεθόδως. ἀποδεξάμενος ὧν ἸξΣωκράτυς τὴν ταῦτα τὰ συνώνυμα, ἀλλήλοις τὰ ὃ πολλὰ ἢ συνώνυμα ἐλς 

περὶ τὸς ὁρισμείς τε ἢ “ὃ καθόλι πραγματείαν, ὑπέλαβε τύτυς λοις ὃ εἶναι ἔχει κῷ' μέθεξιν ἰδέας μιᾶς. κα Ζὼ πάντα μιᾶς ἰδέες 

ἑτέρων τινῶν γίγνεδ)αί τε ὶ εἶναι φύσεων ἡ καὶ τῶν αἰϑ)ητῶν τινός, μετέχει, ἀλλ᾽ ὅσα ὁ ἐμρειδῃ τέ ἐςιν ἀλλήλοις κα ἡ συνώνυμα. ἐδ 
ὑδὲ τῷ ἐπὶ τύτοις καθόλυ, τῷ ταῦτα ἡ τὰ ἐν τύτοις πάντα, ἐν ἀν ταῖς ἰδέαις λέγοι τὰ ὶ αἰοὐητὰ συνώνυμα εἶναι, ἱφορῶν τὴν Πώ; 

εἷς ᾧ τὼ καθόλυ, ἀεὶ ῥεῖν τε ἢ μεταβάλλειν κα ὺ μηδέποτε ἐπὶ τῆς 25 τῶνος δύξαν, ὁ ὁμωνύμως ἐκείνυ λέγεντος τὰς ἰδέας τοῖς γινομέπς 
αὐτῆς φύσεως μένειν" διὸ ᾧ ἀδύνατον εἶναι “ὃν κοινὸν ᾧ καθόλε πρὸς αὐτάς. ἢ ἡ κῷ' Πλάτωνα καὶ ἐχ ὁμώνυμοι ἂν εἶεν αἱ ἐ ἰδία τὸς 

ὅρον (τοιῶτοι γδ οἱ ὁριτιμοί ) τῶν αἰοητῶν τινὺς εἶναι" διὸ ταῦτα πρὸς αὐτάς, ἀλλὰ ἐμασὸ; χοὶ ἐν οἷς γ χρἣῦ τῷ ὁμωνύμῳ ἐπ 

μηδὲ ἐβελ εἶναι τῷ ἢ μηδὲ εὖ εἶναι ταῦτα. ᾧ ταύτας δὲ τὰς φύσεις ματι, κερέτερον ἀντὶ τῷ συνωνύμν χρῷτο ἄν. εἰ δ μὴ ω 

τὰς δε τα τὰ Σ αἰϑητά, ὧν οἱ ὀβϑμοι τὴν πα προσηγόρευσεν, λόγον ἢ ὁ εἶδος “μοίωϑ τ ἰδέᾳ τὰ πρὸς αὐτήν, κῷ τί { ἂν ὦ; 

ἀφ᾽ ὧν αὶ τὰ αἰϑητὰ εἶναί τε ἡ λέγενχ. 80 ὑδὲν Ὧ ἐκείναις ἄλλο ὑπάρχει, ὅδέ τι αὐταῖς συμβέβηκε. τὸ 
(7) ἐκθέμενος τὰς τῶν τινθαγεείων ἼΣ ἡ τῶν ἄλλων, δὲ κ᾽ ὃ εἶδος ὅ ομδια συνώνυμα» εἰ δὲ ὁ αὐτοάνθρωπος ὅδ, 

τῶν φυσικῶν, περὶ τῷ γνῶναι ποίαις ἀρχαῖς τῶν ὄντων ἐκέχρηντο, ἐςιν ἁπλῶν, δῆλον ὅτι ὁ Ὡμάώμινε ἀὐτῷ κ᾿ ὃ εἶδος ἂν ὡμουπ' 

ἐντεῦθεν ἐκτίθε) αὶ τὴν Πλάτωνος δόξαν, βυλόμενος δεῖξαι ποίαις ἀλλὰ »» ̓  οἱ ὁρισμοὶ "ὦ, ἃ εἶδος ἢ τῶν ἐνύλων" ὕξε ἐκ ὲ 

ἀρχαῖς τῶν ὄντων ἡ αὐὸὺς ἐκέχρητο, καί φτν ὅτι τὰ πολλὰ εἶδος ὃ ὅμοιοί εἰσιν οἱ ἄνθρωποι τῇ ἰδέᾳ δὲν ἄλλο ὅ' "τὴ ὺ ἑ ἑμαμὶ 

τοῖς ενλυγορέίας ἠκολϑθησεν. ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτι καὶ τὰ πολλιὰ 35 ἂν αὐτῶν ὁ αὐὸὺς ὶ τῆς ἰδέας τὰν ἔτι εἰ μὰ ὁριξὰ ταῦτ 

ἀλλὰ τὰ πάντα" Πυθαγόρειος δ ἥν ὁ φιλόσοφος, εἰ ἡ μὴ πᾶσι ἀλλὰ τὰ εἴδη, ἄλλοι γε ὁρισμοὶ ἐκείνων ἡ ἐπὶ τύτων λέγω ([)" 

4. ἀληθεύει ἘΠ ΠΠ 3. ὅτω ἔτυχε, τὸ ζ΄ ἔλεγον 1.. 1] ἵλεγον καὶ καιρὸν Σ΄, ἢ 4. καὶ εἷς οτλ Α(, καὶ εἷς ἔςαι δηϊδ πολλῶν Ζ. 9. αὐτῶν .] 
43 -- ὃ 1. ἀρυὰ Αϑοἴερ. ἢ 14. πραγματευσαμένν καὶ ἐν τύτοις τὸ Αϑοΐερ. [Π 17. πειρώμενον ΜΗ. 1] πειρώμενος, περὶ δὲ τῶν φυσικῶν νδίη φιί, 
ἐπραγματεύσατο. πῶς λέγει περὶ Σωκράτυς Αβοἴερ. || 19. πυθαγόρειοι ἐπειρῶντο τῶτο Αϑεῖορ. ΠΠ 24. καθόλν ταῦτα γὰρ καὶ Αδοΐορ. ἢ 26. εἰτῖ 

οὔὰ Αβοΐθρ. [Π κοινῇ .4.. 1} 27. δι} διὼ τὸ Αβοίορ. Η 28. τῷ μὴ μύνειν τὰ αὐτά Αδοΐερ., λαες ἱπερία 6556 ἰεγηπίοπάο, φμοπίαπι πὸ ἐπ 

φμίάεπι ϑεραὶν. ἢ 29. αἰσθητά, φημὶ δὴ τὰ καθόλν, ὧν οἱ ὁρισμοὶ ὑπάρχυσιν͵ ἰδίας προσηγόρευσεν, τὰ δὲ αἰσθητὰ ἔφασκεν εἶναι Αβεϊορ. ἢ 32. 
χαῖς ἐκέχρηντο τῶν ττων Α΄. ΠΠ 35. πολλὰ τοῖς πυθαγορείοις ἀλλὰ Α. 

3. τῶν φαπομένων “Ἅ.} 12 -- 14. δρυὰ Αδοἷερ. ᾿ 13. σχέσιν τε καὶ τῶν πρές τι Αβεΐερ. Ι 414. πεὰ Αβοΐερ. ᾿' ὅτε δὲ ὅλως Αμεερ. 160, 
μέθεξιν γὼρ τὸ εἶναι τὰ ΜΙ͂. "16 -- 21. μέθεξιν ἦν τῶν εἰδῶν ὑπάρχυσι τὰ πολλά, συνώτυμα ὄντα ἀλλήλοις τὰ πολλά" ὅτε γὰρ τοῖς εἴδεσι συπτυμα᾽ τὶ 

Αδβεῖορ. || 22. κατὰ μέθεξιν τὸ εἶναι ἔχει Α5.16ρ. {] μιᾶς Ροϑὶ πάντα οπὶ Αβερ. ᾿ 23. συνώνυμα ὡς οθρωποι, ἵπποι, βόες ἀλλήλοις" ὑ τὸ 
Αδοΐερ. ΠΠ 25. δόξαν, ἐκείν ὁμωπίμυς λέγοντος τὰς ἰδέας ὡς τὰ ἐφ᾽ ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν. ἢ ὑδὲ κατὰ πλάτωνα ὁμώνυμοι, ἀὲ δὲ τοῖς Αρίερ. : 36 
Χχρῶντο Ι͂. αὶ 32. φανερὸν ὅτι τὸ ὁμοιώμενον Αδοΐορ. || αὐτὸ ΔΗ͂.  ὡμοίωτο Αδοΐερ., ὁμοίωται ΑἹ Κ΄. [1 34. εἶδες οἱ ἄνθρωποι τὸ εἶται ἔχυσιν, ὅμονι ὦ 
εἶεν τῇ ἰδέα; Α5ο]ερ. 
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ἃ Λ ζῷον λογικὸν θνηὸν ἡ »' τῶν αἰδητῶν ἀνθρώπων κατηγο- μὴν Πλάτων ἕτως ἴλεγιν, ὅς γε φύσεις αὐτὰς ὼὺ ὀσίας καθ᾿ 
ρεϊ, εἰ ἡ μὴ κυρίως τύτων ἐςὶν ὁ ὁρισμός. ΑἸεχ. αὑτάς τε ἢ ἀϊδιυς ἐποίει" ἀλλὰ λέγοι ἃ ἂν “πολλὰ ὅ, ὅμοια" εἶναι ἐπὶ 

981: (κὅ) Ὑρ. ἕν τισι ᾧ ὕτως “τὰ πολλὰ τῶν συνωνύμων τοῖς τῶν μαθηματικῶν, ὡς ἐχ͵ ἑνὸς κτ' ὃν ἀριθμὸν ἑκάςυ αὐτῶν ὄντος" 
10. εἴδεσιν. εοὰ. Βεξ. πολλὰ ἢ κατ ἸΑΝΗ͂ΜΕν τὰ ὁ μαθηματυιὰ ΤΑΊΩΝ ᾧ τετράγωνα ὺ 

881) (ὅ) τὰ καθ᾽ ματα ἡ γ᾿ μέρος ταῦτα καὶ αἰϑητὰ τῶν πραγ- 5 τῶν ἄλλων ἐχάεῖν εἶναι, ὥσπερ ἡὶ τὼ αἰϑ)ητά, σώζεντα τὴ 
ἴὰ μάτων. ἐν μεθέξει, ᾧ φησίν, ἔλεγεν ὁ Πλάτων εἶναι τῶν ἰδεῶν ἀϊδίων ὁμοιότητα πρὸς ἄλληλα Φ' ἐν ὁρισμόν" τῶν δὲ ἰδεῶν ἑ ἑκάφη κατ᾽ 

ἐσῶν ᾧ καθόλιν ὄ οὐτάν. ληβεθθο ὁμωνύμως τοῖς εἴδεσι. “ἃ δὲ ἀριθμὸν μία. “ἐπεὶ δὲ αἴτια τὰ ϑδν:- ἡγύμενος, φησί, τὰ εἴδη, 957) 
418. “τῶν συνωνύμων" εἰ ἃ ἀντὶ τῶν ἐμμσύμμοη ὡς εἴπομεν, ἐξελάί- τυτέςι τὸς ἰδέας, ἀρχὰς εἶναι ἢ αἰτίας τοῖς ἄλλοις πᾶσι τῷ εἶναι 

βοντο, οἱ δὲ ἀντὶ τῇ συνωνύμων" τὰ γδ πολλὰ τῶν συνωνύμων, ( μέθεξιν 25 ἐκείνων τὰ ἄλλα), τὰς τῶν ἰδεῶν ὐῤ πάλιν 
ὡς οἱ καθ᾽ ἕκαςα πάντες ἄνθρωποι, οἵ εἰσιν ἀλλήλοις συνώνυμοι, 10 ἀρχὸς πάντων ἀρχὰς ἔθετο" ἀρχὰς δὲ τῶν ἰδεῶν ὡς αὶ ὕλην καὶ ὺ 

ὸὶ οἱ ἵπποι ὃ τῶν ἄλλων ἵκαςοι, μεθέξει τῶν ἰδεῶν εἰσίν. εἴρηκε “ὃ ὑποκείμενον ἔλεγε ὦ μέγα. ὼ ὃ μικρόν, δυάδα τινὰ ἦσαν, ὥς 

δὲ τῶτο “τὰ πολλα" διὰ “ὃ μὴ πάντων ἰδέας “ὃν Πλάτωνα τίθεχζᾳ  ᾧησιν, ἀδριςον, ὡς δὲ ὠσίαν ὃ εἶδος ὃ δ ἕν. τῶτο δὲ ὅπως ἔλεγεν 

τῶν ἢ »' «έσιν, οἷον τῶν πρός τι, ὑκ ἐτίθετο ἰδέας, ἀλλ᾽ ὑδέ ἑξῆς λέγει. “ἐξ ἐκείνων γὃ κῷ' ἐμέθεξν τὸ νὸς τὰ εἴδη εἶναι τιὺς 957. 

τινος τῶν παρὰ φύσιν, ἀδὲ ὅλως τῶν κακῶν. 1ἅ. ἀριθμύς." ἐξ ἐκείνων, τυτέςι τὸ μεγάλωι ὶ μικρῶ, συνιόντων ὼ 

984) (7) ἰφέον δὲ ὅτι εἶπεν ὁ Πλάτων ἐν τῷ Παρμενίδη περὶ αὐτῶν 15 εἰδοποινμένων ὑπὸ τῷ ἑνός, κτ' μέθεξιν, τυτέςι τῷ μεταλαμβά- 
9. ὅτι τὰ ἐφιέμενα τῷ ἀγαθῦ πάντα ὅτως γίνον" παντα ἡ) ἐφίεν νεῖν αὐτῦ, τὰ εἴδη εἶναι, τυτέςι τὰς ἰδέας, αἵτινες ἡ αὐταὶ ἀριθμοί 

τῷ ὠγαθῶ ᾧ πλωτὰ αὶ πεζὰ ᾧὶ ἀέρια, ὡς φησι ᾧ ὁ ̓ Αριςοτέλης. εἰσιν" εἰδητικὺς γ5 ἀριθμες τὰς ἰδέας λέγωσιν. εἰπὼν δὲ τὰ εἴδη 
»ψ' μίμησιν ὗν λέγυσιν οἱ Πυθαγόρειοι γίνεδχ, τὰ ἄλλα τῶν πρώ- προσέθηκε “τὸς ἀριθμύς"" τὰ Ὁ ὡς ἀριθμοὶ εἴδη αἱ ἰδέαι, ἐπεὶ 
τῶν ἀριθμῶν, ὃς ἢ λέγυσι κυρίως εἶναι ἡὶ ἐξ αὐτῶν τὰ ἄλλα γί. εἴδη ᾧ ἄλλα ἐςίν, ὥσπερ ἦν ἡ ἀριθμοί. ΑἸεχ. 

νεὶκ, φημὶ δὲ ἐκ τῆς μονάδος ᾧ τῆς δνάδος, ταὐὲν δὲ εἰπεῖν ἐξ 20 (7) Ἅει -- εἴδη μεταξὺ λέγει ὃ Πλάτων τὰ ὶ μαθήματα 981) 
ὕλης ὼ εἴδυς. ΑΞεΐερ. : τῶν ἰδεῶν ᾧ τῶν αἰδ)ητῶν. ὅτε δ πάντα αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ἐν 

951: "τὴν --- μετέβαλε." τυτέςι μετέθηκε" τὴν ἡ) ὑπὸ τῶν ὑπεφάσει ὑπάρχυσιν ἀχώριςα παντελῶς ὕλης, ὥσπερ αἱ ἰδέαι. 

10. πυβαγορικῶν μίμησιν λεγομένην αὐὺς μεταβαλὼν μέθεξιν εἶπε. τὰ γδ μαθήματα καὶ ἐν τὴ ὕλῃ θεωρῶνῇ (ξι Ρ χδλῶν Τρίγωνον), 

ταύτην δὲ τὴν μέθεξίν τε ἢ μίμησιν τί τ᾽ ἔςι ἡὶ πῶς γίνε, ὅτε ἢ ἐφδ εν δὲ θεωρῶν Ἧ ἐπινοίᾳ, ὅτε ὅμοια ὑπάρχυσι τοῖς 
τῶν Πυθαγορικῶν τις ὅτε Πλάτων ὠπέδοσαν, ἀλλ᾽ εἴασαν ἐν κοινῷ 25 αἰο)ητοῖς" τὰ 75 αἰα)ητὰ καὶ ἢ ἐν κινήσει ὑπάρχυσι Ὄ φθαρταί εἰ εἰσιν, 

ζητεῖν, πῶς γίνεῦ ἢ τίνα τρόπον. ἔοικε δὲ τῶτο ᾧ ὑπὸ Πλαά- τὰ δὲ μαθήματα ἀΐδια ᾧὶ ἀκίνητα. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι συμβολι- 
σωνὸς ἐν τῷ Ἵβαρμενίδῃ διλθῦχ, εἶεν δ᾽ ἃ ἂν οἱ Πυβαγοροιοὶ λέ. κῶς ὁ Πλάτων διὰ τῶν μαδψατων τὴν ψυχὴν δηλοῖ, ἥτις μέση 

Ὑπὰς " μίμησιν τῶν πρώτων ἀριθμῶν, ὁ ἃς ἔλεγον κυρίως εἶναι ἐςὶ τῶν πάντη χωριςῶν τῆς ὕλης ἢ ἀϊδίων ἢὶ τῶν παίντη ἀχωρί- 

ν 31. 

14. 

987 ἃ κατηγορεῖ) αὐτῶν, τὲς ἄλλος ὧν τοιύτως. “ἔτι δὲ παρὰ τὰ δον, τυτέςι τῶν ἐνύλων εἰδῶν, ἐπειδή, φησί, ποτὲ Κ' ἰχωρίζεϑ ὶ 

14. ἰϑητὰ ἡ τὰ εἴδη" ἱφορᾶ αὶ τῦτο ὅτι Πλάτων τὰ μαθηματικὰ 30 φώματος, ποτὲ δ᾽ ̓ἐλλέμπει ὁ ἐν αὐτῷ. τῶτο ἦν φησίν, ὅτι ἐπεὶ 

μεταξὺ φύσεις τινὰς ἢ ἐσίας τῶν τε ἰδεῶν ἡ τῶν αἰϑητῶν ἔθετο. παρὰ τὰ αἰϑητὰ ἢ τὰς ἰδέας τὼ μαθηματοιὰ τῶν πραγμάτων, 

μεταξὺ δῇ ἦν αὐτῶν κατ ᾿αὐτόν, διαφέροντα τῶν αὶ Κ᾿ αἰδδητῶν τῇ μεταξύ φησιν εἶναι τύτων. διαφέρυσι δ τῶν μα Αὶ αἰδητῶν τὰ με: 

ϊδιά τε εἶναι ἡ ἀκίνητα παντάπασι, τῶν δὲ ἰδεῶν τῷ τὰς ἃ θηματοιὰ τῷ εἶναι ἀϊϑια ᾧ ἀκίνητα " καὶ ἡ) ψυχὴ ἀκίνητός ἐςι ὼ 

ἰδέας ἕν τι τῷ ἀριθμῷ εἶναι, τὰ δὲ μαθηματικὰ τὴν ἐν τοῖς πολ- ἀΐδιος, τὰ δὲ αἰϑητὰ φθαρτὰ ὑπάρχυσι ἡ ἐν κινήσει. τῶν εἰδῶν 

λοις, τυτές! τοῖς αἰο)ητοῖς καὶ τοῖς καθ᾿ ἕκαςα, δηλῶν ὁμοιότητα, 36 διαφέρυσι τῷ τὰς ἰδέας ἕν τι τῶν ἀριθμῶν εἶναι" ἐν γδ εἶδος 
ἐνυπάρχοντα τυΐτοις ("). ὦ γάρ ἐςιν αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑφεζῶτα, πάντων τῶν ἀνθρώπων ᾧ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἡ ἔθος αὐτῷ τῷ 

ἀλλ᾽ ἐπινοίᾳ" χωριϑείσης γδ τῶν ἐνύλων τῆς τε ὕλης ἡ τῆς κινή. Πλάτωνι ἕν τι καλεῖν τὰ παντελῶς χωριςὰ τῆς ὕλης" τὰ δέ ποτε 
σεως, καθ᾽ ἃ αὶ μεθ᾽ ὧν ἔςιν αὐτοῖς ὁ ὑφιςάναι, καταλείπεῦ τὰ ἐλλάμποντα αὐτῇ πολλὰ καλεῖ. τὰ δὲ μαθηματικὰ τὰ ἐν ταῖς 
μαθηματικὰ τὴν ἐν τοῖς ἐνύλοις ᾧ πολλοῖς ἢὶ διαφέρυσι «τ᾽ τὰ πολλοῖς, τυτέςι τοῖς αἰμητοῖς καὶ ὺ ταῖς καθ᾽ ἵκαςα, δηλῶν ὁμοιό- 

ὑλικὰ συμπτώματα ὁμοιότητα δηλῶν. ἣ ὁ αὶ ἀληθὲς ὅτως ἔχει, 40 τητα " ἀ.γάρ ἐςιν αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑφεςῶτα, ἀλλ᾽ ἐπινοίᾳ, χω- 

22. μετέλαβε ΑἮῪ᾽. || 23. μεταβαλὼν Αδοΐορ., μεταλαβὺν 4}. ἡ 24, δὲ] μέντοι Αφοΐερ. Π 25. πυθαγορείων 4. } ὠπέδωκεν “4. ἢ 26. 
ταῦτα ζητεῖσθαι παρὰ τοῖς βυλομένοις πῶς 1.. ἢ ἔοικε --- 21. δηλῖσθαι οπχ 1. ἢ] 27. οἱ πυθαγόρειοι οἱ λέγοντες Ζ,. 1 29. τοιώτυς. οἷον εἰ κυρίως 

ἐςὶ φιλία ὁ ἰσάκις ἶσος πρῶτος ὁ τίσσαρα, οἱ ἄλλοι πάντες ἰσάκις ἴσοι ὁμοίως ἐκείνῳ λεχθήσονται, καὶ ὅσα ἐκ τῶν τούτων ἀριθμῶν τὸ εἶναι ἔχει. ἔτι Ζ'. 
82. ἦν] εἶναι Ἐ΄. ἢ 3.5. καὶ τοῖς οτὰ Ἦ΄. [| 40. δηλῶντα ἢ". 

ὅ. καὶ οἷν “4. 1] 6. κατα] καὶ Ζ.. ἢ ἀριθμέν Κ΄. ἡ 1. φησὶ Πλάτων τὰ 2. ἢ 9. τ᾽ ἄλλα ἥτοι τὰ αἰσθητά, τὰς 1,. 1] αὐτὸς ΛΑ. }} 12. φασιν 1. ἢ 
43. κατὰ -- 15. μέθεξιν» τῷ μικρῶ καὶ τῷ μεγάλν συνιόντων κατὰ μέθεξιν τῷ ἑνὸς καὶ εἰδοποινμένων ὑπ᾽ αὐτῷ κατὸ μέθεξιν 1.1] 19. ἤδη Κ΄. " καὶ οἱ 
ἀριθμοί Ἦ΄. . 



560 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ριδ)είσης τῶν ἐνόλων τῆς τε ὕλης ὸ τῆς κινήσεως, καθ᾽ ἃ δὴ ἀλλήλων ὅτι ὁ ὶ Πλάτων τὰ μαθιμᾶτα μεταξὺ τῶν ἐδδνὰ 

957 δὲν ὧν ἐσίν. “ἐπειδὴ αἴτια τὰ εἴδη τοῖς ἄλλοις" ἐπειδή, φη- τῶν αἰδητῶν ψιὰ οἱ δὲ Πυθα γέρειει ὑ ὑδαμῶς. Αμέερ. 

18. σίν, αἰτίας ὑπετίθεντο τῶν τῆδε πραγμάτων ταὶ ἰδέας (ζΦ’ μὲς “ὁ -π ν᾽ εἴρηκε περὶ τῶν Πυθαγορικῶν ὅτι ἐχ ὑπεῖί-τκὶ 
θεξιν γ5 ἔλεγον Ὑνεοὶ, τὰ τῇδε ἐ ἐκ τῶν ἰδεῶν), τὰ ἐκείνων ςοιχεῖα θεσαν ἄλλην τινὰ φὸν τοῖς ἀριμεῖς, ἀλλ᾽ αὐτὸς τὸς ἀμθμὲς ἢ 
ἢ ἀρχὰς τῶν ἰδεῶν ἀρχὰς πάντων τῶν ὄντων ὑπέλαβον. τῷ 5 ὑσίας ἔλεγον εἶναι, ἡ δὴ ἢ “ὃ ἣν αὶ κατά τινος ἄλλυ ὄντος κατε 

ὄντι 7) ἐκ τῆς ἑνάδος αἱ ἰδέαι, τυτέςξιν ἐκ τὴς μιᾶς τῶν πϑτῶν Ὑγόρων, ἀλλ᾽ ὑσίαν τινὰ “ὃ ἕν ὑπετίθεντο εἶναι ἐν τῷ ἣν ἐἶναι ὃ ὧι 

ἀρχῆς οἱ δημιυργροὶ λόγοι, ἐκ δὲ τῶν δημιυργικῶν λόγων τὰ ἔχυσαν. τῶτο δὴ ἢ περὶ Πλάτωνος ἱςορεῖ, ὅτι παραπλησίως 

τῆδε γίνε πάντα. ὡς ἃ ἦν ὅν ὸ μέγα ὶ μικρὸν ἀρχὰς ὑπε- ἐκείνοις “ὃ ἣν ὠσίαν ἔλεγεν εἶναι, ἐκ ἄλλο τι ὃν κ΄ ὃ ὑποκείμου, 
τίθεντο τῶν ὄντων, τυτέςι τὴν δυάδα." ἡ ἡ δ δυὰς ἀρχεῦ πρώτη ἔπειτα “ὃ ἣν εἶναι πεπονθός ὦ. τῦτό τε ἦν παραπλησίως ὀπὶ 

διαβέσευξ, Ῥλάῦτη δὲ ἡ ὕλη ἐπ᾽ ἄπειρον ὅσα διαιρετή. τὰς ὅν 10 Πλάτωνα ἐκείνοις κειῶς ὺ ὲ ἀρχὰς ὼ αἴτια τῶν ὄντων τὸς 

ἰδέας ἀρχὰς ᾧ αἰτίας εἶναι τοῖς ἄλλοις ἅπασι τῷ εἶναι" κῷ' μέ. ἀριθμὲς τίθεθχ, εἰ ἢ μὴ “ὃν αὐὸν τρόπον" οἱ Κ᾿ δ) ὡς ἐνυπών 
θεξιν γδ ἐκείνων τὰ ἄλλα" τὰς δὲ τὴν ἰδεῶν ἀἀ ἀρχὰς. πάντων ἀρχὰς χοντας τοῖς πράγμασι ᾧ ὡς ὕλην (ὡς 5 ἐξ αὐτῶν πάντων τῶ 
ΠΟ, ἀρχὰς δὲ τῶν ἰδεῶν ὡς Κ' ὕλην καὶ ὺ ὑπούμθιν ὰ μέγα ὄντων συγκειμένων), Πλάτων δὲ ἐκὺς αὐτὲς ἐποίει τῶν εἷς ἐν 

ὦ ὃ μικρόν, δνάδα τινὰ ὅσαν ὡς φύσιν ἀόριξον, ὡς δὲ ὁσίαν ὦ αἴτια" ὡς παραδείγματα γάρ. ἃ δὲ “ὡσαύτως εἶπεν ἐλ υἱς 
ἥῆς αὶ ἵν" τῆνον ἐξ ὅς καὶ αὶ εἴδυς. τῶῦτο δὲ ὅπως ἔλεγο ἑξῆς 15 ὁμοίως αἰτίωυς τῆς ὑσαι τὸς ἀριθμὼς Πλάτωνος τοῖς Πυεμ. 

9815 λέγει. “ἐξ ἐκείνων δὴ " μέθεξιν τὸ ἱνὸς τὰ εἴδη εἶναι αὶ τὸς κοῖς λέγοντος, ἀλλ᾽ υς ἢ αὐτῷ ὥσπερ ᾧ ἐκείνων αἰτίωες τῶν ὅτ 

21. ἀριθμείς."" “Ἔξ ἐκείνων," τυτέςι τὸ μεγάλε ᾧὶ τῷ μιιρῶ, συνιόν- τὸς ἀριθμὺς εἰπόντος. ΑἸεχ, 
τῶν ἢ εἰδοποιννμένων ὑπὸ τῦ ἑνός. κτ' μέθεξιν, τυτέςι μεταλαμ- “Ἃ - ἴδιον", εἰπὼν τίνα παραπλησίως ᾧετο Πλάτων τὰ! 
βάνειν αὐτῷ τὰ εἴδη, φημὶ δὴ τὰς ἰδέας, αἵτινες ὁ αὐταί εἰσιν Πυθαγορικοῖς, προςίθησι παλιν ᾧ ἐν τίσι δυνύχδ, ὅτι κῶν ἐς 

351: ἀριθμοί" εἰδητοοὺς Ρ ἀριθμὲς τὰς ἰδέας λέγυσι. ““ὃ μέντοι ὙΠῸ ἐν ὃ ἄπειρον ᾧ μίαν τινὰ φύσιν ἔθεντο, τῦτο δὲ ἦν ὑποκείμοπ ὺ 
ἘΣ ἢν ἀσίαν εἶναι, ὺ μὴ ἕτερόν τι ἃ ἐν λέγει," ὸ Ὁ ἣν τῦτο ἡ ὑλικὸν αὐτοῖς (ἔςι δὲ τῦτο ὁ ἄρτιος ἀριθμός" ἕν δ τῷ ἐβεὺ 

κατά τινος ἄλλε ὄντος κατηγόρυν, ἀλλ᾽ ὠσίαν τινὰ “ὃ ἐν ὑπετίθεντο ἄρτιον, “ὃ η5 εἰς ἴσα διαιρώμενον), Πλάτων δὲ δυάδα ἐπαεὶ 

εἶναι ἐν τῷ ἐν εἶναι “ὃ εἶναι ἔχυσαν. τῶτο δὲ ἢ περὶ Πλάτωνος ὑποκείμενον ᾧ “ὁ ἄπειρον λέγων, καθὸ μεὴ εἰδοποιεῖἢ καθ᾽ εὐτί 
ἱςορεῖ, ὅτι παραπλησίως ἐκείνοις “ὁ ἐν ὀσίαν ἔλεγεν εἶναι, ᾧ ἐκ μέγα γδ ἢ μιιρὸν κ ὑπεροχὴν ὴ θλεψα: ἐν τύτοις δ ὦκιτὸ 

ἄλλο τι ὃν κ᾿ ὃ ὑπεκείμενον. τῶῦτό τε ἦν, φισί, παραπλησίως 25 τὸ ἀπείρυ φύσιν, ἃ ἦν αὐτῷ ἡ μὐρς αἰτία. καὶ ταὐὲν δὲ τῷ δα 
ἐκείνοις ὁ Πλάτων λέγει, ὼ ὃ ἀ ἀρχὰς ὼ αἰτίας τῶν ὄντων τὸς “ὁ μέγα τῷ μικρῷ, ὑδὲ ἡ ὑπεροχὴ τὴ ἐλλείψει" ἐναντία καὶ δῃ 

561 ἀριθμὸς τίβεὶχ, “ὁ δὲ ἀντὶ τὸ ὠἀπείρυ ὡς ἑνὸς δυάδα ποιῆσαι" ὀχ ἕν. κῷ δὲ ἄ ἀθεῖ εἶπεν ἀντὶ τὸ “ὃ )) ἄπειρον, ὃ κατ' εὐὸ 
25. φησὶν ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι “ἃ ἣν ἄπειρον ὑπετίθεντο ὡς ἀπειροδύνα- ἐκ μεγαλν Ὑννεῦ κα αὶ μοιρῦ" τῦτο γδ ὃ ἐν τῇ λέξει καταϊλλ. 

μον, ὁ δὲ Πλάτων δυαδα, εἴγε “ὁ ἄπειρον ἐκ μεγαλε ὶ μοιρῆ, ἔτι Πλάτων ἅ' ᾿ τὸς ἀριθμὲς ἔξω τῶν αἰδητῶν ἀπέλιπεν, ἐ υἡ 
τὴν ὅλην αἰνιττόμενος διὰ “ὁ ἀόριςον αὐτῆς, ἢ διὰ τῦτο ἐπ᾽ ἄπει- 30 ὕλην αὐτὸς τοῖς ὦσιν ὑποβάλλων, ἐδὲ ὕτως αὐτῶν αἰτίος τϑὰ 

ρὸν εἶναι διαιρετήν. ἐκεῖνοι ὄν “ὁ ἄπειρον μίαν τινὰ φύσιν ὑπετί.- αὐτύς" οἱ δὲ ᾿πυθαγορικοὶ τὶ πράγματα κα τὰ ὄντα ἐκ τῶν ἐμ’ 
θεντο, τυτέςι “ὃ ὑποκείμενον ᾧ ὃ ὑλικόν Πλάτων δὲ δυάδα ἐποίει μῶν ἔλεγον συγκεῖαχ, ἐξ ὧν εἴπετο αὐτοῖς “ὃ πάντα τὰ ἡπι 

τὸ ὑποκείμενον ᾧ “ὁ ἄπειρον, λέγων ἄπειρον καθὸ μή ἐςι καθ᾿ αὐὸ ἀριθμεὶς λέγειν. διαφέρυσι δὲ ἀλλήλων ᾧ ὅτι Πλάτων κα τὰ μι’ 
εἰδοπεποιημένον" μέγα γδ ἢ μικρόν, ᾧ ὑπεροχὴν ἡ ἔλλειψιν" ἐν θηματικὰ μεταξὺ τῶν αἰο)ητῶν ᾧ τῶν ἰδεῶν ἔθετο, οἱ δὲ Πνία’ 
τύτοις δὲ ἡ τὸ ἀπείρυ φύσις. αὶ ταὐτὰ δὲ τῷ εἴδει “ὃ μέγα τῷ 3ς Ὑοροιὸὶ ὕϑὲμῶς: ἰά. 

μικρῷ ὑπάρχει, ὠδὲ ὑπεροχὴ ᾧ ἐλλείψει" ἐναντία γάρ, ὥςε ὑχ, “ Ξ. - Γυρὶ με ἐπιὼν ἐν εἷς διαφωνῶσι, νῦν λέγει ταὶ 
ἕν. “ἃ δὲ ἄπειρον" εἶπεν ἀντὶ τὸ “ὃ 75 ἀπειρον κατ᾽ αὐὸν ἐκ αἰτίαν δι᾽ ἣν ὑχ ὁμοίως Πλάτων τὸς ἀριθμιὲς τῶν ὄντων ἀχὰ᾿ 

μεγαλ» ᾧ μυιρῶ" τῦτο ἡ) “ὃ ἐν τὴ λέξει ὁχατάλλῆλνν. τῦτο ἦν ἔθετο τοῖς Ἡνθ γοβείαιεν ἀλλὰ ὁ τυτυς ἐχώρισε τῶν αἰδδητῶν 

ἴδιον Πλάτωνος παρὰ τὲς Πυθαγορείνς. ὺ ὅτι ὁ ' Πλάτων τὸς ὺ τὰς ἰδέας ἄλλας ταῖς ἐσίας τε ἢ φύσεις παρὰ τὰς ὐπὸ 
ἀριθμὸς ἔξω τῶν αἰδλητῶν. κατέλιπεν, ἐχ ὡς ὕλην αὐτὸς τοῖς σιν 40 ὀσίας ἐτίθετο" διὰ δ τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἐξέτασυ, φησί, καὶ τῷ 
ὑποβάλλων, ἐδὲ ὅτως αἰτίως τιθεὶς αὐτύς " οἱ δὲ Ἰπυθαγόρειοι τὰ δὶιαλεκτικήν, ἧς οἱ πρότεροι ἔτι ἦσαν ἀγευςοι" τῷ δὶ ἀκ δν 

πράγματα ἢ τὰ ὄντα ἐκ τῶν ἀριθμῶν ἔλεγον συγκεῖαχ, ἐξ ὧν 
ἑπετο αὐτοῖς “ὃ πάντα τὰ ὄντα ἀριθμεὶς λέγειν. διαφέρυσι δὲ (ἔ) Ρ. 981 ὁ 24. 5. τῆς ὅλης ὑσίας οοὰ, ἤερ.. 

63. ὅν Α(. ἢ 1. δὲ Α΄. " 14. παράδειγμα (. Ἰ] 419. μὲν οἱ Πυϑαγόρειοι ἔν 1.. 1] 20. ἔθεντο] ἔλεγον 1. ἢ 24. ἴςαι Κ΄. 1 ν -- 49, ΜῊΝ 

οπι Ζ. ἢ 22. δὲ τὸ ὑποκείμενον δυάδα ἐποίει ὃ καὶ ἄπειρον λέγει 7. ΠΠ 24. ἐν -- 25. φύσιν οπι Ζ. ᾿Ϊ 25. ταὐτῷ «4. {ϊ 26. τῷ μέγα τὸ μικρόν 1} 

28. γίνεται οὐ 1. 1 29. κατέλιπεν ζ,. ἢ 30. ὗτος 2. }} αἰτίας Κ΄. ̓Π 31. καὶ τὼ ὄντα οἱ 33. καὶ οπι Ζ. 86 -- - ρ. 551. 13. δρυὰ Ακείορ. ἢ 
40. ἔθετο Αδεϊερ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. ὅδι 

θεωρητικὸς γενόμενος Πλάτων καὶ “ διαιρέσει συνεθιαγεὶς ἐκ διαλε- δ ἐπειρᾶτο εἰς εἰς δαλύσατα ταῦτα ἀνάγειν), ὸ Κὶ ἴσον τὴ μο- 

κτριῆς χρῆν, καὶ Ἂ ὁρισμοῖς (ἄμφω δὴ ταῦτα τῷ διαλεκτικῦ) ἦλθεν νάδι ἐνετίθει, ὰ δὲ ἄνισον τὴ ὑπεροχῇ ὼ τῇ ἐλλείψει" ἐν δυσὶ δ 

εἰς ἐπίνοιαν διὰ τύτων τῷ χωρίζειν τινὰ τῶν αἰϑϑητῶν κα κ᾿ ὑπολαμ- ἢ ἀνισότης, μεγάλιψ τε ἢ μικρῷ, ἄ ἐςιν ὑπερέχον τε ᾧ ἐλλεῖπον. 
βάνειν μὲ τινας ἄλλας φύσας παρὰ τὰ αἰϑητά, ἥ τε γδ διαί-ὀ δι καὶ  ὰ ἀόριξον αὐτὴν ἐκάλει ὃναάδα, ὅτι μηδέτερον, μήτε “ὃ ὑπερέχον 

ρεσις, ἡ Κα τῶν γενῶν τε αὶ εἰδῶν ἐκ αἰογητῶν ἡ ἡ δὲ τῶν αἰνγητῶν, 5 μήτε ὦ ὑπερεχόμενον, καθὸ τα τΘῚ θρισμένν: ἀλλ᾽ ἀδριςόν τε 
ἀνάλυσίς ἐσι τῶν αἰδητῶν εἰς τὰ ςοιχεῖα ἢ τὰς ἀρχάς, ἃ ἐκ ὺ ἄπειρον. ὁριολεῖσαν δὲ τῷ ἑνὶ τὴν ἀόβιξον δυάδα Ὑΐγνενχ, τὴν 
αἰοδητά, αὶ ὃ ταὐὲν τῶν αἰϑητῶν ἔπόσον τῷ καθ᾽ ὃ ὃ εἶναί ἐν τοῖς ἐριϑ δῖ: δυάδα" ἕν δ τῷ εἴδει ἡ δυὰς ἡ τοιαύτη. ἔτι 

ἐςιν αὐτῷ τοιῶτον" ὅτε ἃ ὃ τεχνικὸν τῇ τέχνη ὅτε ὃ φυσιιὸν πρῶτος Κὶ ἀριθμὸς ἡ δυάς" ταύτης δὲ ἐρχαὶ τό τε ὑπερέχον “οὺ 
τὴ φύσει. ὥξε εἰ ὸ οἱ ἀριθμοὶ αἴτιοι ἐνν ᾿αἰδγητοῖς τῷ τοιοῖσδε ἢ ὑπερεχόμενον, ἐπεὶ ἐν β τὴ δυάδι πρώτη" Δ ΚΑ 7 διπλάσιον καὶ ὃ 

τοιοῖσδε εἶναι, ὀμδὼβ δὲ αὶ αἱ ἰδέαι, εἴη ἂν κεχωριτμένα αὐτῶν. (0 “ὃ ἥ; μι ὑπερέχον τε ὦ ὑπερεχόμενον, ὀκέτι δὲ “ὃ ὑπερέχον τε ὴ 
ἀλλὰ καὶ οἱ ὁρισμοὶ ἐκ αἰνγητῶν. ὁ ὃ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἀλλὰ τῶν ὑπερεχόμενεν διπλάσιον ἥμισυ" ὥςε ταῦτα τῷ διπλασίων εἶναι 

καθόλυ. διὰ τύτων ὧν τῶν διαλεκτικῶν θεωρημάτων συρίθης ςοιχεῖα. ἡ ἐπεὶ ὁριολέντα ὃ ὑπερέχον τε ᾧ ὃ ὑπερεχόμενον δι- 
ἐγένετο τὴ τῶν νοητῶν θεωρίᾳ. ὁ δὲ ὃν ὑσίαν Κ' ὺ ἰὐμῳ τινὰ ἡ πλάσιον ἢ ἥμισυ γίγνεῷ (ὐκέτι ηὃ ἀ ἀόριξα ταῦτα, ὥσπερ ἐδὲ ὃ 
αὐὸὺς ἔλεγε καθ᾽ αὐτήν, ὥσπερ κἀκεῖνοι" ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι τὰ πρά- τριπλάσιον ὦ ὃ τρίτον ἣ τετραπλάσιον κα ὃ τέταρτον ἢ τι τῶν ἄλ- 

Ὑμαάτα ἔκ τε τύτυ ᾧ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν ἐγέννων, ὁ δὲ Πλαΐ- 15 λων τῶν ὡρισμένην ἐχόντων τὴν ὑπεροχὴν ἤδη), τῦτο δὲ ἡ τῦ ἑνὸς 
τῶν ὅ. ἰά, φύσις ποιεῖ (ἂν γδ ἕκαςον, καθὸ τόδε τί ἐςι ἢ ὡρισμένον), εἴη ἂν 

957 “ἢ δὴ --- ἐκμαγείν." ἀρχὰς [' τῶν ὄντων τὸς ἀριθμὸς Τλά- ςοιχεῖον τῆς δνάδος τῆς ἐν τοῖς ἀριθμοῖς τό τε ἐν ἢ ὃ μέγα ἢ 

35. τὼν τε αὶ οἱ ἸΠυθαγόρειοι ὑπετίθεντο, ὅτι ἐδόκει αὐτοῖς “ἃ πρῶτον “ὃ μικρόν. ἀλλὰ μὴν πρῶτος ἀριθμὸς ἡ δυάς" ταῦτα ἄρα τῆς 
ἀρχὴ εἶναι ἡ ὦ ἀσύνθετον, τῶν δὲ σωμάτων πρῶτα τὰ ἐπίπεδα ἡνεϑὶς φοιχεῖα. ἡ διὰ τοιαῦτα μέν τινα ἀρχὰς τῶν τε ἀβῦμῶν 
εἶναι (τὰ ὃ ἁπλείςερα τε ὸ μὴ συναναιρόμενα πρῶτα τῇ φύσει), 20 ᾧ τῶν ὄντων ἁπάντων ἐτίθετο Πλάτων τό τε ἣν αὶ τὴν δυάδα, ὡς 

ἐπιείθαν δὲ γραμμαὶ Ψ ὧν αὐὸν λόγον, γραμμῶν δὲ ςιγμαί, ἐν τοῖς περὶ τ᾿ Αγαθῶ ᾿Αὐσοτίας λέγει. λέγει δὲ νῦν ᾧ διὰ 

ἃς οἱ μαθηματικοὶ σημεῖα, αὐτοὶ δὲ μονάδας ἔλεγον, ἀσύνθετα τῶτο αὐτὸν δυαδα ποιῆσαι τὴν ἑτέραν φύσιν τῶν ἀρχῶν, διὰ ὰ 

παντάπασιν ὄντα ἢ δὲν πρὸ αὐτῶν ἔχοντα" αἱ δὲ μονάδες ἀριθ. τις ἀριθμες ἔξω τῶν πρώτων εὐφνῶς ἐξ αὐτῆς γεννὰ δ, ὥσπερ 
μοί, οἱ ὠριθμοὶ ἄρα πρῶτοι τῶν ὄντων (“). ἡ ἐπεὶ τὰ εἴδη πρῶτά ἔκ τινος ἐκμαγείω" τῦτο δὲ ὅτι δοκεῖ αὐτῷ ἡ δυὰς διαιρετυκὴ παν- 
τε ἡ αἱ ἰδέαι πρῶ τῶν πρὸς αὐταὶ ὄντων κατ᾽ αὐτὸν ἢ παρ᾽ 25 ὃς εἶναι ᾧ προσήγετο" διὸ ᾧ δυοποιὸν αὐτὴν ἐκάλει. δὶς 7) ἕκα- 
αὐτῶν ὃ εἶναι ἐχόντων (ὦ ὅτι ἔςι, διὰ πλειόνων ἐπειρᾶτο δεινύ- τον τῶν οἷς προσάγεῇ ποιῶσα διαιρεῖ πως αὐτό, ἐκ ἐῶσα μέψειν 
ναι), τὰ εἴδη ἀριθμοὺς ἔλεγεν. εἰ γ5 “ὁ μονοειδὲς πρῶτον τῶν πρὸ 2. ἥν" ἥτις διαίρεσις γένεσίς ἐςιν ἀριθμῶν. ὥσπερ τὰ ἐκμαγεῖα 
αὐτῶ ὄντων, μηδὲν δὰ πρῶτον ἀριθμῶ, τὰ εἴδη ἀριθμοί. διὰ ᾧ ᾧ οἱ τύποι πάντα τὰ ἐναρμοωγέντα αὐτοῖς ὅμοια ποπιη ὅτω ὺ 
ἢ τὸς τὰ ἀριθμᾶ ἀρχὰς τῶν τε εἰδῶν ἀρχὰς ἔλεγεν εἶναι ἡ “ ἦν ἡ δυὰς ὡὥσπέρ τι ὅσα ἰαμαγεῖον τῶν μετ᾽ αὐτὴν γεννητικὴ 
τῶν πάντων. ἔτι τὰ Κ' εἴδη τῶν ἄλλων ἀρχαί, τῶν δὲ ἰδεῶν 30 πρόμῶν γίνε ἑκαάςῳ ᾧ ἂν προσαχβῆ, δύο τε καὶ διπλῦν ποιῦσα. 

ἀριθμῶν ἐσῶν ἀρχαὶ αἱ τῷ ἀριϑμῶ ἀρχαί" ἀρχὰς δὲ ἀριθμᾶ ἕλε- τῷ ὦ τὰ ἑνὶ ἐπήρθη τὰ δύο ἐποίησε, δὲς δ ἣν δύο, Ων: δὲ 
γεν εἶναι τήν τε μονάδα ἢ τὴν δυάδα. ἐπεὶ γ5 ἔςιν ἐν τοῖς ἀριθ- δύ τὰ τέσσαρα, δὶς 5 ὃνο τὰ τέσσαρα, τοῖς δὲ τρισὶ τὰ ἕξ, 
μεῖς ὸ ἣν τε ἡ ὃ παρὰ “ὃ ἕν, ὅ ἐςι πολλά τε ἡ ὀλίγα, ὃ ΑΝ δὶς Ρ τρία ἔξ. ὁμοίως ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων. “ὃ δὲ “ἔξω τῶν πρώ- 
παρὰ “ὃ ἕν ἐςιν ἐν αὐτοῖς, τῶτο ἀρχὴν ἐτίθετο τῶν τε πολλῶν κα ὃ των" εἶπεν ἀντὶ τὸ ἴξω τῶν περιττῶν. ὀκέτι δ τόνον ἂν τρό- 
τῶν ὀλίγων. ἔςι δὲ ἡ διε πρῶτη παρὰ ὃ ἕν, ἔχυσε ἐν αὐτὴ αὶ 35 πὸν ἧ γε: τῶν περιττῶν ἀριθμῶν γίνε" καὶ ἡ κῷ δ διπλασιασ- 

ὃ πολὺ καὶ ὺ δὰ ὀλίγον. ὁ Καὶ 5 διπλάσιον πολύ, ὃ δὲ ἥ ἥμισυ ὀλέγον, με ἣ τὰ εἰς δύο διαίρεσιν ἡ Ὑγέτσις τῶν περιττῶν ἐρήμων νῦν 
ἃ ἐςιν ἐν τῇ δυάδι" ἔς! δὲ ἐναντία τῷ ἑνί, εἴ γ᾽ ἃ Καὶ ἀδιαίρετον ἃ ἦν πρώτυς ἀριθμὸς ἁπλῶς πάντας εἶπε τὺς περιττείς " πρῶτοι 
ἃ δὲ διῃρημέμον. ἔτι δὲ “ὃ ἴσον ἡ ὃ ἄνισον ἀρχοὶς ἐρώτων τῶν τ ὅτοι τῶν Ἀρτίων συνήθως. τρρί δὲ ἀριθμοὶ λέγον; ἁπλῶς 
τε καθ᾽ αὐτὰ ὄντων ἢ τῶν ἀντικειμένων ἡγύμενος δεικνύναι (πάντα οἱ μοναΐδι μόν μετρύμενοι, ὡς ὁ τρία ἢ ὁ πέντε ἡ ὁ ἑπτά" εἴη 

4. καὶ διαιρέσεσι χρῆσθαι συνεθισθὲς καὶ δρισμοῖς ἐκ διαλεκτικῆς Αβοΐορ. ἢ 3. ἔνειαν Α5οΐερ. [[8. τοιύτῳ Ι͂. ἢ τεχνητὸν Αβοίερ. "10. ἰδέαι, 
- ἀλλὰ κεχώριςαι αὐτῶν. καὶ οἱ ὁρισμοὶ Αδοΐερ. ἢ 11. ὑκ] ὁ καὶ 22. 1] ἀλλὰ δὲ ἐν καθόλνυ Α͂. 1] 25. αὐτῶν Ζ.. ἢ 26. ὅτι κείμενά ἐςι Κ΄. ἢ 37. δὲ καὶ 

ἐναντία Κ΄. 

“1. ἁπλύςατον πάντα ἀνάγειν “(. ΠΤ 5. ὡρισμένον οπι Ζ..ὄ ἢ] 9. πὰ -- πρότῃ οπὶ «4. ἢ μὲν γὰρ οπι ἢ΄. {Π|114. ὥςε --- 13. ἥμισυ οτὰ “. ΠΠ 11. ναι 
εἰ 12. τὸ ροεὶ καὶ οτα Ζ. ἢὶ 21 -- 38. ἀρυὰ Αδοϊερ. [ 22. αὐτὸν τὴν δυίδα Αϑο]ερ. ᾿ φύσιν τὴν τῶν ἢ, ἢ 24. ἔκ τινος οπι «Α. ἢ 25. καὶ εἰδυποιὸν 
αὐτὴν λέγῳ. δὶς Αμείορ. " 26. ᾿ὔσα] ἐᾷ Αβεῖερ. 1 27. ἢ τις οπν Αδεῖθρ. ἢ γένεσις ογχ .4. 1] ἀριθμῶν. ὡς γὰρ τὰ Αβεΐερ. ! 29. ἐκμαγεῖον 
ὅσα Αβοϊερ. || αὐτῶν 1. Π] 30. ἕκαςῳ οπι Αβοἷερ. || διπλᾶ Αδεΐορ. ᾿᾿ 31. τοῖς δυσὶ δὲ τὰ Αδοἶορ. ᾿ 32. δὶς γὰρ δύο τὰ τέσσαρα οτὰ .Α. ἢ 86. 
εἰς} ἐκ 2. 



δ52 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

δ᾽ ἂν ἢ ἡ δυὰς τοιαύτη. πρὸς ἀλλήλυς οἱ κοινὸν μέτρον μονάδα τική, τὺς ὦ συντιθεῖσαί τε ᾧ ὕὅτως γενῶσα, τὸς δὲ διειβῖος 
μόνην ἔχοντες, μετρύμενοι μέντοι καθ᾽ ἑαυτὺς ἢὶ ὑπ᾽ ἀριθμῶ τι. δίχα. ἡ δὲ τ᾿ εἶδος αὐτοῖς ἀρχὴ ἑνοποιός ἐςι τῷ ἵν τι ἐπι 
νός. ὅτως ἔχυσι πρὸς ἀλλήλως ὁ ὀκτὼ ἢ ὁ ἐννέα" κοινὸν γ5 τύτων πᾶν “ὃ εἶδος πεπερασμένον τε ἢ υὑὐρισμένον κτ' “ὃ εἶναι" καὶ ὃ τῶν 
μέτρον μόνη μοναῖς, καίτοι ἑκάτερος αὐτῶν ἔχει τινὰ ἀριθμὸν μέ. ἀριθμῶν ἕκαςος ἕν τι" ἑνοποιὸν Κ' γάρ τι “ὃ ἐν αὐτό͵ διχοποὶὺς δὶ 
τρον, ὁ ' ὀκτὼ τόν τε δύο ἢ ὃν τέσσαρα, ὃ δὲ ἐννέα ὧν τρία, ς ἡὶ ἀόριςος δυάς. ἀ μὴν ὅτως ἐπὶ τῶν γινομένων ἔχει, ἃ ἐκεύεις 

νῦν μέντοι πρώτυς λέγοι ἂν πάντας τὸς περιττὺς ὡς πρώτυς τῶν ὡμοίωἢ ἢὶ πρὸς ἐκεῖνα “ὃ εἶναι ἔχει, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν" ἡ λὺ 
ἀρτίων ὄντας" ἐδεὶς γ) αὐτοῖς κτ' “ὃν προειρημένον τρόπον ὑπὸ τῆς μία κατ᾽ ἀριθμὸν ἑνός τινος εἴδες ἐςὶ δεκτική τε ἢ γονητοιή" ἡ 
δυάδος γεννῶ" μονάδος 7) προςιθεμένης ἑκάςῳ τῶν ἀρτίων ἀριθ. 7) οἷόν τε ἐπὶ τῇ αὐτῇ ὕλη κῷ' “ὃν ἀριθμὲν ὦμα εἴδη πλείω ὧῪ, 
μῶν οἱ περισσοὶ γίγνον" μονάδος δὲ ᾧ τῶ ἑνὸς ὡς ἀρχῆς" εἶδος ὡς εἶναι ἢ αὐὴ ξύλον αὶ κλίνην ᾧ τράπεζαν ᾧ βαθρον, ἀλλ᾽ καὶ με 
ποιὸν ἡ τῦτο ἀλλ᾽ ἐχ ὑλικόν. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἦν δυὰς ὃ μέγα ᾧ “ὃ το ὕλη ἕν τι εἶδος ἐνεργείᾳ μόνον ἔχει. “ὃ μέντοι εἶδος ἣν ὃν τῷ 
μικρὸν ὁριϑέντα τῷ ἑνί, ὕτω ἢ ἑκάτερον ἐκείνων ἐριζόμενον τῷ ἐριθμᾷ πλείονα εἴδη ποιεῖ" ἡ ἢ) τέχνη εἶδός τι ἣν ὅσα καὶ ὁ τερ 
δὶ μινὰς αὐτῦ λέγε. ὁ δὲ “ἔξω τῶν πρώτων" εἴρηκεν ἀντὶ τῷ της τις εἷς ὧν κατ᾽ ἀριθμὸν πλειόνων ἐςὶ ᾧ διαφερόντων ποιηταί, 
τῶν ἁπλῶς πρώτων" τοι δὲ ἦσαν οἱ μονάδι μόνη μετρώμενοι, ἡ γῶν τεκτονικὴ ἢ ὁ ἔχων αὐτὴν ἢ κλίνην ποιεῖ αὶ βάθρον καὶ τρ. 
ὡς τρία, πέντε, ἑπτά. τύτυς δὲ μόνυς μὴ γεννᾶ, ὑπὸ τῆς δυά- πεζαν, ὁ αὐὸὺς ᾧ εἷς ὧν »τ' ἀριθωόν. ὁμοίως δὲ ἔχει τῦτο καὶ ἰὴ 

δος, ὅτι οἱ Κὶ ἄλλοι πάντες οἱ παρὰ τὸς πρώτυς γεννῶν ἀριθμῶ ι5 τῷ ἄρρενος ᾧ θήλεος, ὧν “ὃ Καὶ θῆλυ ὕλην παρέχον τῷ γνεμόν 
ἐπ᾿ ἀριθμῷ γενομένω, διὸ ἐπειδὴ ἡ γένεσις αὐτῶν ἐκ δύο ἀριθ- ὑπὸ μιᾶς πληρθῇ ὀχείας, “ὁ δὲ ἄρρεν πολλὰ θήλεα πληροῖ. Μαι. 
μῶν, ἐκ δυάδος ἂν εἶεν γενόμενοι" οἱ δὲ ἁπλῶς πρῶτοι μὴ γενό- “Πλάτων --- διώρισε" ὑφ᾽ ἡμῶν δὲ ζητῶν αἱ ἀρχαὶ κὶ τὶν 

μενοι ὅτως ὑδ᾽ ἂν ὑπὸ τῆς δυάδος γεννᾶοις λέγοιντο. ἰὰ. αἴτια τῶν ὄντων. περὶ ' ἦν τῶν ἀρχῶν ταῦτα εἴρη Πλέτικ ̓  
() ἐπὲ ἦν πάντα ἐκ τῆς ὕλης γίνονῆ, διὸ ἢ πανδεχῇ αὐτὴν “φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι δυοῖν αἰτίαιν ἐςὶ μόνον καρε 

λόγυσι ᾧ τιθήνην ὡς δεχομένην πάντα τὰ εἴδη, διὰ τῶτο ὄν, φη- 20 μένος." τῶν τεσσάρων αἰτίων ὧν ἐξέθετο ὅτος, τοῖς δύο φεὶ 

σίν, ἐποίησεν ὁ Πλάτων δυάδα τὴν ἑτέραν φύσιν, τυτέςι τὴν ὑμ- κεχρῆωϊς Πλάτωνα, τὴ τε ὑλικῇ ὃ τὴ καὶ ὃ εἶδος" τὰ δ ἐδηὶ 

κήν, διὰ ὃ τὸς ἀριθμὸς πάντας, ὡς ἐδείξαμεν, ἔξω τῶν πρώτων αἱ ἰδέαι αὐτῷ τῷ εἴδυς εἰσὶ παρωιτιὰ αἰτίαι, ὥσπερ ἦν καὶ εὐτῶ 
ἐξ αὐτῆς γεννᾷς, “ὥσπερ ἔκ τινος ἐκμαγείν," τυτέςι φαντα- παῖλιν τοῖς εἴδεσι ἢ ταῖς ἰδέαις “ὃ ἐν αἴτιον τὸ εἴδυς" ἡ δ δὰ 

σίας" αὶ ὁ Πλάτων γ5 ἐν τῷ Θεαιτήτῳ τὴν φαντασίαν ἐκμαγεῖον ὕλης ἐν αὐτοῖς ἐπέχει λόγον. φέρε ἕν τισι γραφὴ τοιαύτη "πὶ 

ἐκάλεσεν. ᾧ ὕτως Κα ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος, ὁ δὲ ἐκ τῆς ᾿Αφρο- 25 δ εἴδη τῷ τί ἐξιν αἴτια τοῖς ἄλλοις, τοῖς δὲ εἴδεσι ὃ καὶ ἡ 
. δισιάδος ὕὅτως ἐξηγεῖ “ὃ χωρίον" λέγει γάρ, φησί, νῦν ὁ διὰ ὕλη" ᾧ εἴη ἂν δι᾽ αὐτῆς λεγόμενον ἔτι τοῖς ἐκ εἰδόσι τὴν Πλώ 
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τῶτο αὐὴν τὴν δυάδα ποιῆσαι τὴν ἑτέραν φύσιν τῶν ἀρχῶν... τωνος δόξαν τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν ὅτι “ὸ ἣν αὶ τῇ ἰδέᾳ αἴτιον τα 
ταῦτα ἢ ὁ ᾿Αριςοτέλης, ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτι ὁ ̓ Αριςοτέλης τὴν ἔςιν. ἀμείνων μέντοι ἡ πρώτη γραφὴ ἡ δηλῦσα ὅτι τὰ Κὶ ἐδ 
προσεχῆ ὕλην λαμβάνει τὴν μίαν κατ᾽ ἀριθμόν" εἰδέναι γὲ χρὴ τοῖς ἄλλοις τῷ τί ἔςιν αἴτιον, τοῖς δὲ εἴδεσι “ὃ ἕν. ἱςορέ δὲ μέ: 

ὅτι ἐκ τῆς πρώτης ὕλης πάντα γίνεξ, ὶ ἄνθρωποι ἢ κλῖναι ᾧ ἵπποι 30 σιος ὡς ἐκείνης ' ἀρχαιοτέρας ὅσης τῆς γραφῆς, μεταγραφίρε 
ἢ πάντα. ᾿Αριςοτέλης ἦν λαμβάνων τὴν προσεχὴ ὕλην παραλο- δὲ ταύτης ὕςερον ὑπὸ Εὐδώρυ ἡ Ἑὐαρμόςυ. ἰὰ. 
γίζεῦ, ὥς φησιν ὁ φιλόσοφος. Πλάτων Καὶ ὄν, φησί, περὶ τῶν "αὶ -- εἴδη." εἰπὼν δύο αἰτίαις αὐὸν κεχρῆνχ, ἡ μι 

ζητυμένων νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν ὅτως διωίρισε, ζητῶνἢ δὲ αἱ ἀρχαὶ ᾧ νεύσας τῆς χτ' “ὁ εἶδος αἰτίας, ἢ δείξας πῶς αὕτη ἐξ εἰπι, 

τὰ αἴτια τῶν ὄντων. περὶ ἦν τῶν ἀρχῶν ταῦτα εἴρη Τιλάτωνι. προςίθησι τὴν δευτέραν, καί φησι ταύτην εἶναι τὴν ὑλικῴ. τ' 
Ἀρβεῖορ. 35) ἦν ἡ ὕλη; ἡ ὑποκειμένη, καθ᾽ ἧς τὰ εἴδη ἕν τε τοῖς αἰϑητῖς 

“καίτοι --- ὅτω εἰπὼν ὡς ὕλην ἀρχὴν εἶναι κ᾽ Πλάτωνα ἐν ταῖς ἰδέαις λέγεῦ ὑπ᾽ αὐτῦ. εἰπὼν δὲ “τὰ Δ εἴδη τὸ τιἷσ 
τὴν ἀόριςον δυάδα, ᾧ ἔτι ὅτι ἡ δυὰς αὐτῷ ἀρχὴ ὑμκὴ δοκεῖ, αἴτια τοῖς ἄλλοις, τοῖς δὲ εἴδεσι “ὃ ἕν" λέγων περὶ τῆς ὅπ 
προωεὶς ὅτι 78 ἄπειρος τῇ αὐτῆς φύσει ἢ γεννητικὴ πλήθυς, τῆς ὑπὸ τῶν προειρημένων εἰδοποιυμένης, ἧς ἐν ἀμφοτέροις ἐμπτ' 
αἰτιῶἢ τῆς δόξης τῦτο ὡς μὴ τοῖς φαινομένοις τε ᾧ γινομένοις μόνευσεν εἰπὼν “καθ᾽ ἧς τὰ εἴδη τὰ Κ ἐπὶ τῶν αἰα)ητῶν τὰ δὲ ἐὶ 

ὁμολογυμένως λεγόμενον. οἱ Κὶ γ τὴν δυάδα ὡς ὕλην ἀρχὴν τι- 40 τοῖς εἴδεσι λέγε," ἴσον λέγων τῷ καθ᾽ ἧς τὰ εἴη λέγῷ τέτι 
θέμενοι πολλῶν αὐτὴν ποιῶσι γεννητικήν" αὕτη γὃ αὐτοῖς ἡ αὐτὴ ἐπὶ τοῖς αἰδϑητοῖς τὰ ἐπὶ τοῖς εἴδεσι, τυτέςι ταῖς ἰδέαις" ͵ 

λαμβανομώη τῷ πλήθες ᾧ τῶν ἀρτίων ἀριθμῶν πάντων γεννη- 28 ᾧ ἐν ἐκείναις ᾧ ἐν τοῖς αἰν)ητοῖς εἶναί τις ὕλη ὑποκειμένη, κι 

λ0 -- δ 16. ἀρυὰ Αδοἴερ. ι 
4. συνθεῖσα "ΠΗ͂. 1 23. αὐτοῖς οπα Α8016ρ. " ἣν τιϑέναι πᾶν Α5οἶερ. ἢ 5. ἃ ἐκείνοις] οἷς Αδο]ερ. [1 6. ὕλη ἡ μία Α5οἴερ. ἢ 7. ἑξὶ οπι α1.. 

τι ἐνῦσα Ι͂. ἢ 21. καὶ κατὰ εἶδος 1.. ἢ 22. καὶ οπ; Ζ.. ἢ] 24. φέρεται -- 31. Ἑὐαρμόςν οπὶ Ζ,. ἢ 31. ἁρμέςν «4, αὖ Ἐμάονο εἰ Ἠαγπιοείο ϑερυϊὶ 
32 -- Ρ. 553 43. δρυά Αδοΐορ. ἢ 32. δυσὶν Αφοἴορ. ἢ 35. γάρ ἐςιν ἡ ὕλη: δῆλον ὅτι ἡ Αοΐορ. ἡ 36. εἰπὼν καὶ τὰ εἴδη γὰρ Αδοϊερ. ἢ 39. τὰ δ Γ 
Ρ. 553 41. εἴδη οπι Αδοἷερ. [] 40. τά τε ἐπὶ] τὼ ἐν Α5ο]ερ. || 44. τυτες!] φημὶ δὲ Α5οἴερ. || 2. εἶναι ὑποκειμένη τις ὕλη Α50Ιερ. 



ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. δ53 2 ΤΕΣ 

ᾧ τὰ εἴδη, τυτέςιν καὶ εἰδοποινμένη" ὅτι δ δυάς ἐςιν αὔτη, δυὰς κὸν αἴτιον, ὡς εἴρηκε ὺ περὶ Πλάτωνος" ᾿Αναξαγόρᾳ ἊΣ νῆς τῷ "" 

ὃὲ ποταπή, διὰ τῆς προϑήοης ἐδήλωσεν. ἀ Ὁ ἡ ὡρισμένη ἢ ἐν εὖ τε καὶ κακῶς μόνον ἦν πουπικῶν αἴτιον, ὡς τα ας νος το, 
τοῖς ἀριθμοῖς, ἀλλ᾽ ἡ ἀόριςος" τοιαύτη γὃ “ὃ μέγα ᾧ “ὃ μοιρόν. “συντόμως --- κεφαλαιωδῶς. ᾿ ηρο ̓ρειμι ΡΣ αὶ 

γράφεῦ ᾧὶ ὅτως “καθ᾽ ἧς τὰ εἴδη τὶ ἐπὶ τῶν αἰδϑητῶν, ὃ δὲ ἐν φαλαίων ἐπεληλυθέναι τύες ἴδ περὶ ΜΕΡΗ μ ἐμ γσυδα 

ἐν τοῖς εἴδεσι χέγε," ᾧ εἴη ἂν δ λεγόμενον, καθ᾽ ἧς ὕλης τὰ αὶ 5 ἡ πῶς. “περὶ δὲ τῆς ἀληθείας. ἀλήθειαν ος πάρούδθι Γ 

εἴδη ἴξι τε ὶ λέγεῦ ἐν τοῖς αἰολητοῖς" ἐν) τῇ ὕλη ταύτη τὰ θεωρητικὴν φιλοσοφίαν. “ὅμως δὲ τοῦτα ἐμησις αν ἡμᾶεν Ε 

ἕδη ἴς: τὰ τῶν αἰϑθητῶν, ἃ δὲ ἐν ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς εἴδεσι ἢ ταῖς χαίριν ἦλθεν ἐπὶ τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν βόα τῇ χϑν μην τ: 

ἰδέαις" ἡ “8 ἐν ἐκείνοις ὕλη ὑπὸ τῦ ἑνὸς εἰδοποιέϊ. ζητήσαι δ᾽ τὸ ὃ βεβαιωσαὼς ὅτι μηδεὶς τρόπος ὦτ:; ς Αὐδὶ αβ ὁ δῷ. 

ἄν τις πῶς λέγοντος Πλάτωνος ᾧ ποιητικὸν αἴτιον, ἐν οἷς λέγει τέσσαρας τις δεδειγμένυς ἐν τὴ Φυσικῇ ᾿Ακροάσει ( : οὺς τῶν 

κὸν Εὶ ὃν ποιητὴν ἡ πατέρα τῶ πανὺς εὑρεῖν τε ἡ δῆϊξαι ἔργον," 10 λον γέγονε" πάντες οἱ περὶ αἰτίων εἰρηκότες λέω τν ͵ - 

ἀλλὰ καὶ ὃ δ ἕνεκεν ἢ τέλος, δι’ ὧν πάλιν λέγει “περὶ “ὃν πάντων αἰτίων μνημονεύυσιν" εἰ δ ὺ μὴ ἡαργος μηδὲ ἊΡ Ῥω ἽΣ 

βασιλέα πάντα ἔςι κἀκείνα ἕνεκα," ὑδετέρα τύτων τῶν αἰτίων εἰρήκασιν ἀλλ᾽ ἀμυδρῶς ἢ ἀδιαρθρώτως, ἀλλ᾽ υν ἐνήμαν ἐν 

ἐμνημόνευσεν ὁ ̓ Αριςοτέλης ἐν τὴ δύξη τὴ τῦ Τιλάτωνος; ἢ ὅτι ἁπτόμενοι φαίνον,, ὅτι δὲ ὴὶ περὶ τῶν τεσσάρων αἰτίων ἐὰε 

ἐν οἷς περὶ αἰτίων ἔλεγεκ, ὑδενὸς τύτων ἐμέμνητο, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακχροάσεως προηγυμένως ἀὐκὰν ' 

τ᾽ Αγαθῶ δέϑειχεν" ἢ ὅτι τῶν ἐν γενέσει ἢ φθορᾷ καὶ τίθεῦ ταῦτα 15 πρόχειρον εἰδέναι τοῖς ἐντυγχάνωσι" διὸ εἶπε “τῶν ᾿ τον ἮΝ 

αἴτια, ἀλλ᾽ ὁδὲ ἐξειργάσατό τι περὶ αὐτῶν. εἰπὼν δὲ τὴν ὑλυοὴν φύσεως ἡμῖν διωρισμένων." ἡ ἔπεισι ἡὶ δεύινυσι πῶς ὑδεὶς ἔξω 

ἀρχὴν τὸς Α' σωματικὴν τὸς δὲ ἀσώματον ὑποτιθέναι, πρῶτον τῶν ἐν τοῖς περὶ φύσεως αἰτίων εἰρημένων ἥψατο. 1ά. ἜῚ δος τς 

ἐμνημόνευσε τῶν ἀσώματον λεγόντων Πλάτωνος, ὃς ὃ μέγα ᾧ “οἱ -- λέγωσι" καταριθμεϊἢ ὅτι τῶν ὡς ὑμν ἐδμέ ἀρ Ὰ. 

2 μυιρὸν ἔλεγεν, ἢ τῶν Πυθαγορικῶν, οἱ “ἃ ἄπειρον, τῦτο δ᾽ ἦν θεμένων οἱ Κ' μίαν οἱ δὲ πλείυς ἔθεντο, ἢ οἱ εἰ σῶμα οἱ δὲ ἀσω- 

δ ἄρτιον. ὑκ ἐμνημόνευσε δὲ Λευκίππυ τε ἡ Δημοκρίτυ, καθ᾿ 20 ματον. εἰπων δὲ τὴν ὑλικὴν ἀρχὴν τὸς ' σωματικὴν τὸς δὲ 

ὃς ἡ σῶμά τι ἢὶ ἀσυίματον ἡ ὕλη" “ὃ Ὁ κενὸν ὕτως ἦν. φθάνει ἀσώματον ὑποθέῶς, πρῶτον ἐμνημόνευσε τῶν ἀσώματον ὑποδεν 

δὰ ᾧὶ προειρηκέναι περὶ τύτων. προσέθηκε δὲ τῇ ἱςορίᾳ ὃ τὴν μένων Πλάτωνος, ὃς “ὃ μέγα ᾧὶ “ὃ μοιρὸν ἔλεγεν, ἔπειτα "ὦ τῶν 

᾿Αναξιμανδρυ δόξαν, ὃς ἀρχὴν ἔθετο τὴν μεταξὺ φύσιν ἀέρος τε Πυθαγορείων, οἱ “ὁ ἄπειρον, τῦτο δὲ ἦν “ὃ ἄρτιον" ὅτος γδ ὁ 

ᾧ πυρός, ἢ ἀέρος τε ἢ ὕδατος" λέγε γ5 ὠμφοτέρως. ἰὰ. ἀριθμὸς αὐτοῖς ἐν ὕλη τιθέμενος" ὁ γ) περισσὸς πεπερασμένος τέ ᾿ 
9882 , “ἔτι --- ἑκατέραν" ᾧ τῶτο περὶ Πλάτωνος λέγει, ὅτι τὴν 15 ᾧ εἴδυς ἐπέχων χώραν. ἰά. ᾿ 

14. γὺ εὖ τε αὶ τῷ κακῶς αἰτίαν, τυτέςι τὴν τῶν ἀγαθῶν τε ἡὶ τὴν “᾿Αναξαγόρας --- ἀπειρίαν" ὅτος τῶν σῶμα τὴν ὑλικηνθθδε ὯΝ: 
τῶν κακῶν αἰτίαν, τοῖς ςοιχείοις ἐπέδωκεν ἑκατέροις ἑκατέραν, τὴν ἀρχὴν θεμένων ἦν, ὥσπερ ἡ ὧν ἑξῆς μνημονεύει. ἐκ ἐμνημό- 
Α' τὸ εὖ τῷ ἰνί (τῦτο γδ ὃ ὁρίζον αὐὸ καὶ ὁ εἰδοποιῶν), τὴν δὲ τῇ γευσε δὲ Λευκίππυ τε ἡ Δημοκρίτυ, καθ᾽ ὃς σῶμα ἡ ἀσώ- 
κακῶς τὴ ἀορίςῳ δυάδι" αὕτη 5) τῷ τε πλήθυς αὶ τῆς ἀνισότητος ματον ἡ ὕλη" ὃ Ὁ) κενὸν αὶ σῶμα" φθάνει δὲ προειρνριέναι ᾧ περὶ - 
ὶ τῆς ἐν τοῖς σιν ἀοριςίας αἰτία κατ᾽ αὐτόν. εἰπὼν δὲ εἰρηκέναι 80 τύτων (' ). προσέθηκε δὲ τῇ ἱςορίᾳ ἡ τὴν ̓ Αναξιμανδρυ δόξαν, ἀξιοτι οι 
Πλάτωνα περὶ τῆς ποιητικῆς αἰτίας (ἑκατέρῳ 5) τῶν ςοιχείων ὃς ἀρχὴν ἔθετο τὴν μεταξὺ φύσιν ἀέρος τε ἢ πυρός. ἰὰ. , π ̓  

ἀνατεθεικέναι αὐὸν αἰτίαν ποιητικήν, τῷ Κ ἑνὶ τὴν τῦ εὖ, τῇ δὲ () ἡ ἔτι ὅσοι ἀέρα, καθάπερ ᾿Αναξιμένης, ἢ ὕδωρ καθεί- 9884 
ἀορίςῳ δυάδι τὴν τὸ κακῶς), ὑπέμνησεν ἡμᾶς ὡς περὶ τῆς τοαύ- περ Θαλῆς, ἢ πῦρ, καθάπερ Ἡράκλειτος, ἣ “ὃ μεταξὺ καθάπερ 1: 
τῆς αἰτίας ἢ πρότερον τινῶν ἐπιζητησάντων τε ἢ εἰπόντων, εἰπὼν ᾿Αναξίμανδρος, σωματικὴν ὕλην ὑπετίθεντο. Αδοΐορ. 
“ὥσπερ φαΐ ᾧ τῶν προτέρων ἐπιζητῆσαί τινας φιλοσόφων, οἷονδ  ὅτοι --- μόνον." τῶτο λέγοι ἂν περὶ τύτων ὧν ὕςερον (3)988 
᾿Ἐμπεδοκλέκ ᾧ ̓Αναξαγόραν"" ὧν Ἐμπεδοκλῆς Κὶ ὁ μόνον τῇ ἐμνημόνευσεν, εἰπὼν “ὦ ἔτι ὅσοι ἀέρα ἢ πῦρ ἢ ὕδωρ ἢ πυρὸς κ Ὁ 
τὸ εὖ αἰτίῳ ἐχρήσατο ἀλλὰ ἢ τῷ τὸ κακῶς, διελὼν ὃ ποιητι- πυκνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον" (ν. 29), ἐπεὶ οἵ γε πρὸ τύτων 

2. ὡρισμένη φησὶ καὶ Αδεἶορ. ἢ ἅ. ἵν οπι «4» 1 7. ἐπὶ τῶν οταὰ Ζ. ΠΤ 8 -- 16. ἀρυὰ Αδβεϊερ. ἢ 8. ζητήσαι δὴ ἄν τις Ζ,, ἄξιον δὲ ζητῆσαι 
᾿Αβεῖερ. ᾿Π 9. ν. Ρ]αιϊοιΐα Τίπι. Ρ. 28. ἢ 10. ἦν] νῦν Αδεῖερ. || 11. λέγει --- 12. ὑδετέρν οτχ Ζ. 1 12. κἀκεήν ἕτερα πάντα" καὶ ὅμως ὑδετέρυ 
Αβοίερ. ἢ τῶν οἱὰ 44". ἢ 18. τὸ οπι ἢ" Αβοϊερ. || 15. ἃ οπι Ζ. ΠΠ ὅτι] ὁ πάνυ διηρθρωμένως ὅτι Α5ο]ερ. ΠΠ 16. αἴτια οπρ Ζ. ἢ ἐξείργαςό 
Ἄκοϊορ. ἵ 21. τι] τε "(. ἢ} ὕτοκ] τῦτο Ζ. 25. κατ. ἑκατέραν οπὶ Αδεἶερ. 25 -- ὃ 6. δρυὰ Αβοῖερ. Π 25. Πλάτωνος ἦν λέγει Αδοϊερ. ἢ 
26. τυτίςι -- 27. ἑκατέραν οἵη «4. ἢ 34. αἰτίας ἐζήτησαν καὶ παλαιότεροι φιλόσοφοι, οἱ περὶ ̓ Ἐμπεδοκλέα καὶ ᾿Αναιξαγόραν. καὶ ὁ μὲν Ἐμπεδοκλῆς 
ἐχρήσατο ὁ μόνον ΑΞοἶερ. 

3. καὶ ὡς ἐν κεφαλαίῳ Αβεΐερ, ἢ ἅ, ἐπεληλυϑέναι ὅτι τίες Αφοῖερ. 1 5. δὲ] γὰρ Αβοΐορ. ἢ λέγεν] καλεῖν Αϑοῖσρ. ἢ 7. ἤλθομεν Αφοῖορ. ἢ 
ὑπέμνησεν --- 8. βεβαιώσασθαι οπι Αδεΐερ. || 8 --- 10. ὅτι ὑδὲ εἷς ἄλλος τρόπος αἰτίας ἔςι παρὰ τὺς τέσσαρας τὸς εἰρημένας ὑπ᾿ αὐτῷ ἐν τῇ Φυσικῇ 

"ἈΑκροάσει καὶ τῦτο φανερὸν γέγονε Αδεἷερ. ἢ 11. αἰτίων ἐδὲ πάντων μνημονεύυσιν Αδοἶερ. | 20. εἰπὼν --- 23. ἄρτιον εἰ 27. ὑκ --- 31. πυρὸς] γεουγτυμ! 
᾿ 4088 ἔετε δὰ γϑγρυπὶ ἰδπὶ Ἰερίποι α 16 --- 24. |! 23 -- 26. ρυὰ Α5οἶορ. [] 28. ἦν αὐτοῖς ὁ ἀριθμὸς ἐν Αδοΐερ. 1] 21. καὶ ὧν Ξοτρδὶ ρτὸ τῶν: 

εἰ φμὶ ἀείποερς πιαπιογαπίμγ' ϑεραϊν. 

Αδᾶᾶ 



δ84 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

αὶ τὴν ὑλικὴν μόνον ἔθεντο αἰτίαν" ὅτε ἢ) ̓Αναξαγόρας ὅτε οἱ πυ- τέλος, ᾧ ὡς τύτυ χαίριν γιγνομένων τῶν ἄλλων, ὡς πέφυκεν ὧκι 
θαγόρειοι ὅτε Πλάτων. προςίθησι δὲ ὅτι ἕτεροί τινες ἐμνημόνευ- “ὃ ἀγαθὸν αἴτιον, ἀλλ᾽ ὡς ποιητοιῷ αὐτῷ χρῶνἢ. ὁ δ ̓Ακεξον 

σαν ᾧ τῶν ὅθεν ἡὶ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἥτις ποιητική, ἢ λέγει τύῶ- γόρας “ὃν νῦν εἰσαγαγὼν ᾧ ὁ ὦ "Ἐμπεδοκλῆς τὴν φιλίαν ἐγεἰὲ 
τῶν τὲς φιλίαν ᾧ νεῖκος εἰπόντας, ὡς Ἐμπεδοκλέα, ᾧ νῦν, ὡς ὦ ἡ ὠγαθοποιὰ αἴτια τίθεν; ταῦτα, αὶ μὴν τύτυ χάριν τὰ γί. 
᾿Αναξαγόραν, ἢ ἔρωτα, ὡς Παρμενίδην ᾧ Ἡσίοδον. ΑἸεχ. 5. μένα γίνεο)αί φασιν, ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα τὰ ποιητικὰ ὠγαθέ ἐν 

988. “ὃ -- ἀποδέδωκεν." εἰπὼν ᾿Αναξαγόραν ᾧ Ἐμπεδοκλέα ἡ αὐτοῖς ("). τύτων δὲ ὁμοίως ἡ τὺς ἃ ἐν αὶ τὴν ἰδέαν ἀρχὰς ἐε- 
36. τῆς ποιητικῆς ἀρχῆς μνημονεῦσαι πρὸς τῇ ὑλικῆ, τίθησιν ἐν τὸς μένυς φησὶν εἰρηκέναι (“5)" τὰς αὐτὸς δὲ λόγοι ἂν ἢ ὁ ὃν μέγα" 

τῆς ποιητικῆς ἀρχῆς μνημονεύσασι ᾧ τὲς ἔρωτα ἐν ταῖς ἀρχαῖς “ὃ 75 ἣν ἡ “ὃ ὃν Πλάτων ἔλεγεν, ὃν λέγων τό τε ἣν ἡ τὺ ἰδέαν 
θεμένυυς" καίτοι δόξειε κ᾽ τύτυς μᾶλλον εἶναι τελικὸν αἴτιν' ταῦτα 7) κυρίως ὄντα. καὶ δ τύτων ἕνεκεν γίγνεςχ, τὰ γιγνόμοε, 
τοιῶτον γ5 “ὁ ὀρεκτόν (“). ἢ εἰ [ἃ ἔλεγεν τίνος ὁ ἔρως ἐφιέμενος 10 ἀλλ᾽ ἔςι ταῦτα αὐτοῖς τῷ εἶναι αἴτια παρεκτικαί" τῷ δ εἴἶδυς τὸ 

ἐποίει ἃ ἐποίει, ἐμνημόνευεν ἂν ἡ τῆς κ᾿ ὃ τέλος αἰτίας" μόνον αἴτιον, ἀλλ᾽ καὶ τύτων χάριν ἐκεῖνα γίγνεταί τε καὶ ἔςι κατ᾽ αὐτίς 
δὲ τῷ ἔρωτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς χρώμενοι ὡς ποιῶντι, ἀἐκέτι δὲ λέγον. ἢ μνημονεύυσιν ὧν τῇ ἀγαθῷ ἐν τοῖς αἰτίοις, ᾧ τρόπον τινὰ περ: 
τες ἢ τίνος χάριν, ὑκέτι ἂν μνημονεύοιεν τῆς ὡς τέλυς ἀρχῆς. λείπυσιν αὐὰ τῷ τὴν οἰκείαν αὐτῷ χώραν μὴ φυλάσσειν. Ἀἰα. 
ὅτι δὲ τῆς ν᾽ ἃ εἶδος Τιλάτων πως ἐμνημόνευσε, δείκνυσιν " αἱ δ (7) ὁμοίως δὲ ἡ οἱ ἐν λέγοντες εἶναι τὸν τῶν πάντων ἐσίω ει 
ἰδέαι κατ᾽ αὐὸν αἰτίαι ᾧὶ ἀρχαὶ ὅσαι ὅτε ὡς ἡ ὕλη εἰσὶν αἰτίαι" 5 τυτέςιν οἱ περὶ Πλάτωνα, τὴν τοιαύτης φύσιν αἰτίαν φασὶν ὑπ 

ὁ ὃ ἐνυπάρχυσι τοῖς αἰϑ)ητοῖς. “τὼ δὲ ἐν τοῖς εἴδεσι" λέγοι ἂν τὰς τῆς ὀσίας, ὁ μέντοι γε τύτω ἕνεκα ἣ εἶναι ἢ γίνεθχ," ὥςε λέγ 
ἀρχὼς τῶν εἰδῶν. ἐδὲ 5 ταῦτα ὕλη τοῖς αἰϑϑητοῖς, ἀλλὰ αὐτὰ τε ᾧ μὴ λέγειν αὐτοῖς περιίίςαἢ “ὁ ἀγαθὸν αἴτιον" ὁ δὲ πλιὰ 

ςοιχεῖα τῶν εἰδῶν, ὅτι ἐν ταῖς ἰδέαις εἰσὶν ὡς ςοιχεῖα αὐτῶν. ὦ ἀλλὰ ν᾽ συμβεβηκός. Λεοῖερ. 
Ὁ τὰ ςοιχεϊα ἐπὶ τῆς ὕχης λέγεῦ μόνης " “ὃ γῦν νεῖκος ἡ ἡ φιλία (5) δ 5 νὰ ὃ ὃν ὁ Πλάτων ἔλεγεν, ὃν λέγων τότε δὰ 

ςοιχεῖα Αὶ κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα ᾧ ἐν τοῖς ςοιχείοις, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς 2 τὴν ἰδέαν" ταῦτα 75 κυρίως ὄντα. καὶ 5 τύτων ἕνεκα γίνει τὸ 
ὅλη ὅτε ὡς ποιητιὺ αἵ ἰδέαι" τῷ δὶ Λ ποιῶντος “ὃ κινεῖν, αὖἢ δὲ γινόμενα, ἀλλ᾽ ἔςι ταῦτα αὐτοῖς τῷ εἶναι αἴτια ἡὶ πρακτικά" τὶ 

ςάσεως ἢ ἀκινησίας τοῖς ὄσι μᾶλλον αἰτίαι εἰσὶ κατ᾽ αὐτόν. ἀλλ γη5 εἴδους τῦτο αἴτιον, ἀλλ᾽ ὁ τύτων χάριν ἐκεῖνα γίνεταί τε καὶ ἵῇ 
εἰσὶ τῷ εἴδους ἡ τῦ τί ἦν εἶναι παρεκτυὴ κατ᾽ αὐδὴν τοῖς γινομένοις κατ᾽ αὐτώς. ἰά. ἱ 

πρὸς αὐτάς. ὥσπερ ἦν ᾧ αὐταῖς ἐκείναις “ὃ ἕν, αἱ δὲ τῷ εἴδυς “Ὁ συμβεβηκός." ἡ λέγει αὐτὸς τῷ ὡς ὠγαθ αἰτίν ων 
τοῖς ἄλλοις αἰτίαι, ᾧ ὅτως ὡς "ὦ, ὁμοίωσιν τὴν πρὸς ἐκείνας τώτων 25 μονεύειν, ὅτι “ὃ ὠγαθῷ αὐτῷ αἴτιον εἶναι ἕςι “ἃ τύτυ ὅσα τὶ 

εἰδοποινμένων" ὡς ὧν ὁμοειδῆ ταῖς ἰδέαις τὰ πρὸς αὐτὰς γεγο- γιγνόμενα γίγνεωνς, οἱ ἦν μὴ φυλάσσοντες τῷ ὑπ᾽ αὐτῶν 
νότα τε ᾧ ὄντα. ἰά. ᾿ μένῳ ἀγαθῷ τὴν τάξιν ταύτην ἐν τοῖς αἰτίοις ἐχ ἣ ἀγαθὸν οὐ 

988. (“) ὃ δὲ τελικὸν αἴσιον κινήσεως ἐςιν αἴτιον" κινεῖ δ πρὸς αἴτιον ποιῶσιν, ἀλλ ᾧ συμβέβηριεν ὠγαθῷ εἶναι, τῦτο ποητοὸ 
ὅ6. ἑαυὸ τὰ πάντα. ὅτι δὲ μνημονεύει ἡ τὸ τελικῦ, ἐδείξαμεν διὰ αἴτιον τίθεν. ἐπιζητήσαι ἂν τις πῶς Πλάτων ἐν Ἐπκιλές 

τὸ λέγειν αὐτὸς τὠγαθὸν ὃ πάντα ἐφίεν, ᾧ ὅτι πάντα ἀποβλέ- 30 (2 Ρ. 812 ε) λέγων “περὶ “ἂν πάντων βασιλέα πάντα ἔςι ἡ τὴν 

πυσιν εἰς ὃν βασιλέα τῶν πάντων. “ἢ ἐρῶτα ποιῶσιν ἀρχήν." ἕνεκα πάντα" ὁ λέγει διὰ τύτων “ὃ ἀγαθὸν ὡς τέλος αἴτιον. κ3ἐ 
δοκῦσι λέγειν τελικὸν αἴτιον οἱ ὑποτιθέμενοι εἶναι ἔρωτα." τοιῶτον λέγει, πῶς ὅ φησιν αὐὸν ᾿Αριςοτέλης λέγειν; ἢ ἰδίᾳ ἐπὶ τῆι 

Δ ὃ ὀρεκτόν. λέγομεν ὧν ὅτι εἰ (ἃ ὅτως ἔλεγον, ὅτι ὁ ἔρως τινὸς βιβλίν τύτυ αὐὸς ὅτως λέγει. ΑἸεκ. 
. ἐφιέμενος ποιεῖ ἃ ποιεῖ͵ τῷ ὄντι ἔλεγον τελικὸν αἴτιον. μόνον δὲ “ὅτι --- αἰτίας." ὅτι Κἰ ἦν ὀρθῶς διωώριςο, ἐκ τῆς ἱφορίας τιν 
τῷ ἔρωτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς χρώμενοι ὡς ποιῶντι, ὑκέτι δὲ λέγοντες 36 τῶν εἰρηριότων περὶ αἰτίων δῆλόν φησι γεγονέναι “ὃ καλῶς ὑ 
τίνος χάριν, ὅ φασι “ὃ τελικὸν αἴτιον. Αδεΐερ. αὐτῇ περὶ τῶν αἰτίων διωρίος, πόσα τε τίνα" μαρτυρᾶσι ἡ ὃ 

988 “ὃ --- κινήσεις λέγει Κὶ περὶ τῆς κτ' “ὁ τέλος αἰτίας (αὕτη τὰ τοιαῦτα εἶναι αὐτά, καὶ δυνηθέντες ἄλλυ τινὸς αἰτίας εἴδυς μηδ᾽ 

δ γάρ ἐςι τὠγαθόν τε ἢ “ὃ ὡς τέλος αἴτιον τοῖς ὅσι), δείκνυσι δὲ μονεῦσαι. “πρὸς δὲ τύτοις, ὅτι ζητητέαι αἱ ἀρχαί, ἢ ὅτως ὧτν 
ὅτι ὀδεὶς οἰκείως τῶν πρὸ αὐτῷ περὶ ταύτης τῆς αἰτίας ἐποίησατο σαι" ἡ τῶτό φησι δῆλον ἐκ τῶν προειρημένων εἶναι, τι χρὴ ἵν 

ὃν λόγον. τρόπον [ γάρ τινα λέγυσι “ὃ ὠγαϑὸν αἴτιον, ὁ μὴν ὡς 40 τεϊν περὶ τῶν ἀρχῶν ἣ περὶ πασῶν ὧν ἐξεθέμεθα, τετραχῶς ἂν 

8. τῶν] τῆς Ἀ. 1] 5. ροδὶ Ἡσίοδον οοἀά. εἶπε. 10. σἱ ἐῥρεὶ ἀἰκίοφεμέ -- υἱάεγὶ ρμοσεοπί ϑερυΐν. ἱ. 6. ἔλεγον --- ἐμνημόνενον. 4- 
16. ἀρυά Αδοΐερ. || 14. εἶδυς ἀρχῆς Πλάτων Α5ο]ερ. || πως οαι Αβοϊερ. || 15. ἰδέαι αὐτοαίτια καὶ Α5οἶορ. ἢ 16. τὸ --- 17. αἰσθητοῖς οἱ 4} 
11. ἀλλὰ -- 19. τὸ γῦν οἵα Αδοΐερ. || 25. καὶ] ἢ 5. ἢ 38 544. ἀρυα Αδοἷερ. ἢ} 38. δὲ] ὅν Αδοΐερ. ᾿[ 39. οἰκείως οπι Αδοΐορ. ἢ αὐπ λὴν 
ἐχοίησατο περὶ τῆς τελικῆς αἰτίας Α5οἶοερ. ἢ ταύτας τὸς ΛΑ. 

8. εἰσαγαγὼν καὶ Παρμοίδης τὸν Ἔρωτα, ἀγαθὰ Αδεϊερ. ἢ 4. τύτυ] τύτων Αδεΐερ. ἢ 6. τύτοις δὲ Α56]6ρ., τύτυ 24. 1} 1. ὃ] ἵν ΑΓ. 11 8. δε 
ὁ λέγων ΑΜ. 1 10. αἴτια καὶ παρεκτικά Αϑοΐθρ. || 13. αὐτὸ διὰ τὸ μὴ Α5οῖορ. ἢ αὐτῶν χώραν «4. 1] 24. καὶ λέγει] δὲ ἂν λέγοι Αφοΐορ. [1 25. "5 

τῷ ὡς ὠγαθῷ αἰτίῳ εἶναι αὐτῷ ἔςι τὸ τότα Α5οἷερ. αἰτίῳ οἰΐδηι 27. ἢ τύτυ] τῦ (4. ἢ] 86. τ τὰ] ὅτοι 2. 



δδὅ 

λόμενοι τὴν αἰτίαν. “ἃ δὲ “ἢ ὅτωφ᾽ σημαίνοι ἂν γον τῷ καὶ τως ψαθς πῶς τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν καὶ γέεσις ἐξ ἀρευμι τὐβὰ Σ 
ἁπάσας ζητεῖν, ἢ ἐκ τῶν τεσσαίρων τύτων τινάς" ἢ γ. εἰ μὴ ἡ τῶν ἁπλῶν σωμάτων τῶν τριῶν ἕν φοιχεῖον τῶν “ χὼρ 5 
παρῶ ὡ ἀραρῶ᾿ ὧν πεὴ αἰῷτὼν αδοωμτίων χὰ τς γῆς τῶν ἄλλων ἕκαςον ὑπό τινων ςοιχεῖον εἴρη). ὃ δὲ αἰτιῶ 
αρύσα πραγματεια ἀπαίτει Υ περὶ παντὼν τῶν αἱ γον, τῆς γῆς τῷ ΑἸ τῷ τούπῳ τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως 

ἀλλ᾽ ὅ γε ζητύμενος τῶν αἰτίων τρόπος ἐν τοῖς τέτρασι ἢ αὐτός αὐτὸς ἔςιν ὅτι ἔδει μὴ πὸ τ᾽ ΤρΟΠῸ Τὴ δ Ὁ ἐξ ἀλλήλων 

ἐξι, ὶ ἐκ ἐκπίπτει τὰ αἴτια ταῦτα, διὰ “ὁ μηδὲ εἶναι τρόπον ἄλ- 5 ἐξ αὐτῶν “ὃ πρῶτον ἢ τὴν ἀρχην λάβεν, καρ ἔνδ: ΧΗ πῶ: ΤΝ 
λον τινὰ παρὰ τύτυς αἰτίν. πρῶτον δὲ προτίθεῖ εἰπεῖν πῶς ἕκαςος αὐτὰ γίνεθχ, κοινὸν πᾶσι, ὃ Φ ἰδ: ὀδὲν ΣΝ ἢ -ς ἐξ ἀλλ ἐν : 

τῶν προειρημένων εἴρηροε, αὶ τίνα δέξη ἑκώςη ἄπορα ἔπε. ἰά. τον ἢ ὕςερον" οἱ δὲ ὑκ ἐποίησαν τόθθς τί ὃ τ ̓ Ξ (γνεῦ ν᾿ 

968: “ὅσοι --- ἑμαρτάνυσι." πῶς ἣν “ὃ πᾶν, αὐὸὺς ἐξηγήσατο γενέσεως αὐτοῖς διαφορά, αὐὸὲς εἶπε" τὰ μ Ρ ῥα ε ῃ 
δὲ δὰ τὸ “ὦ μίαν τινὰ φύσιν ὡς ὕλην τιθέασι ἡὶ ταύτην σωματι- ἐξ ἀλλήλων, ἐξ ὧν ἔςι λαβεῖν ὃ πρῶτόν Τε Ὁ σε μὐδάς λει 

χήν." τως δ ὃν ὡς ἐξ ἑνός. μα δὲ ὃ τὰς δόξας τῶν πρὸ αὐτῶ 10 κρίσει (ἢ). εἰπὼν δὲ ταῦτα δείκνυσιν ὁτι κ' τύς ΤῊΣ Ύ ' 

περὶ τῶν ἀρχῶν ἡ τῶν αἰτίων καταριθμήσαϑχ, ἐξετάζων τί τε. τρόπυς σκοπυμένυς κτ' τὶ δἰ δύξει πρῶτον εἶναι τον ἐν ψὰρ' 
ὑγιῶς εἴρη; ὑπ᾽ αὐτῶν ᾧ τί μή, πρῶτον ποιεῖ ὃν λόγον περὶ ἐξ ὃ πρώτυ κῷ' σύγκρισιν ἡ τῶν ἄλλων γένεσις" τοῆήτον δ Ξ 
τῶν μίαν τὴν ἀρχὴν ἡ ταύτην σῶμα θεμένων. ᾧ λέγει τύτυς κ “ὃ μικρομερέξατον ἢ λεπτότατον. διὸ οἱ πῦρ ᾿ φοηζειον ἘΠ, ̓ 
πολλὰ ἁμαρτάνειν ("), πρῶτον αὶ ὅτι βυλόμεναι τῶν ὄντων ἀρχὰς νῷ τῦτον “ὃν λόγον εἶεν ἂν εὐλόγως λέγοντες" Ὁ Ἂ τῶν ἀλλο 
ἐκθέωχ, πάντων, οἱ δὲ τῶν σωμάτων μόνον ἀποδιδόασιν, ὄντων τι- 15 λεγόντων σῶμα ςοιχεῖον ὴ μὴ ὁ πῦρ ἕκαςος ἡμλογει Ὁ δε 

νῶν ἡ ἀσωμάτων" καὶ 75 οἷόν τε ἀρχὴν ἀσωμάτυ σῶμα εἶναι. τοιῶτον “ἃ ςοιχεῖον εἶναι τῶν σωμάτων. διὰ Ὁ τῦτο ὀδεὶς ΤΣ 
δεύτερον δὲ ὅτι γένεσν εἰσάγοντες τὴν αἰτίαν τὸ γίνεϑαί τε ἡ τὴν γῆν μόνην ςοιχεῖον ἔθετο ὡς μεγαλομερέζατον δηλονότι τῶν 
τῷ κινῆῖαχ, ἢ ὅλως “ὃ ποιητικὸν αἴτιον παρέλιπον" καὶ ἡ) δὴ ἡ ὕλη ἄλλων. ἰά. , : 
γε ἐξ αὐτῆς ἔχει ὃ κινεῖχ. “ἃ δὲ “ᾧ περὶ γενέσεως" ἀντὶ τὸ ἢ (7) φαβὶ ὄν πρὸς ὃν ᾿Αριςοτέλην ὅτι ὡς φυσιολόγοι περι δῦ 
γενέσεως ᾧ φθορᾶς. “ἐπιχειρῶντες τὰς αἰτίας λέγειν ἢ περὶ 20 μόνων τῶν σωματικῶν ἀρχῶν διελέχθησαν" ἡ αὐὸς Ὦ 1 λέε 
πάντων φυσιολογῶντες," δηλονότι τῶν ὄντων, ὧν ἐν κινήσει τὰ γεις, ὅτι κεχωύριςαι ἡ φυσιολογία τῆς θεολογίας ἢ ν δεῖ τν φυ- 

πλεῖξα, “ὃ τῆς κινήσεως αἴτιον" ἀντὶ τῷ κινητικὸν αἴτιον πα- σικὸν διαλέγει, περὶ τῆς πρώτης αἰτίας" μείζονος δ φιλοσοφίας 
ρέλιπον." τρίτον δὲ “ὃ “ὁ εἶδος μηδενὸς αἴτιον θέωχ,, πάντων τῶν τῶτο ἔργον ἐςίν. εἰ ὧν τῷ ὄντι περὶ πάντων τῶν ὄντων διαλεγό- 

ὄντων παρὰ τῶ εἴδυς ὁ εἶναι ἅπερ ἔςιν ἐχόντων" κῷ᾿ δ) τὴν ὕλην μένοι ἐχ ὑπετίθεντο ᾧ ἀσώματον ἀρχήν, τῷ ἔντι καλῶς αὐτυς 
ἐδὲν ἀλλήλων διαφέρυσιν" ἡ αὐτὴ 5 ἐν πᾶσιν (ἢ). εὐλόγως δὲ 25 πειρὰἢ ἐλέγχειν ὁ ̓ Αριςοτέλης... τῶν σωμάτων ἀρχὸς μόνον 

ἐσίαν εἶπε “ἃ εἶδος" “ὁ 5 εἶναι ἱκάςῳ παρ᾽ αὐτῶ. τετάρτη ὑποτίθεν, ὑκέτι δὲ ἢ τῶν ἀσωμάτων, οἷον ψυχῆς ὠγγέλων ὴ 

ἁμαρτία “ὃ τῶν πρώτων σωμάτων λαβόντας προχείρως “ὃ δόξαν πασῶν τῶν νοερῶν δυνάμεων. Αδεΐερ. 
αὐτοῖς τῶτο ἀρχὴν θές," τῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατον, δείκνυσι ὶ ἐν εἰπὼν δὲ ταῦτα ἀπορεῖ διὰ τί μὴ εἴη ἂν κατά τινα λόγον 9399 
τῷ δευτέρῳ περὶ Τενέσεως (ε. 6), ἡ αὐὸ ἐπισημαίνεϊ εἰρηκέναι ἡ γῇ τῶν ἄλλων ςοιχεῖον, ὥσπερ ἢ δοκεῖ πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων, “"΄ 

ἐν τοῖς περὶ φύσεως, λέγων ὅτως πᾶσαν τὴν φυσικὴν πραγμα- 30 ἀλλὰ ᾧ Ἡσιόδῳ" μ᾽ 5 ὃ χάος ταύτην πρώτην γεννᾷ, συςήσας 
τείαν. εἰ 5 ἢ τὰ τέσσαρα σώματα ἤ τινα ἐξ αὐτῶν ἀρχαὶ ἢ ὦ τὴν δόξαν τῇ τῶν πολλῶν μαρτυρίᾳ (7). ἴσως δ᾽ ἂν περὶ τῆς 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἕν τι ὃ τυχὸν τῶν τεσσαίρων, ἢ ἐκ ἔσον; ἐξ ἀλλήλων, ἵνα ἦ γῆς λέγοι “ἃ ὅτι εἰ μὴ διὰ “ὃν τρόπον τῆς γενέσεως ἔλεγον ἐκεῖνα ἐς Ἶ 
ἄφθαρτα, ἢ ὅταν γένη ἐξ ἀλλήλων, ὑπὸ α ὦ ποτε ἔςιν ςοιχέῖα, διὰ τί ποτε αὶ ἡ τὴν γῆν ἔλεγον, τῆς κοινῆς ταύτην δέξης Ἧς 

ἅμα αὶ τἀναντία εἰς ἃ μεταβάλλει ἔξαι, ἡ ὅτως τῷ ὄντι ἅμα λεγύσης; εἰπὼν δὲ ταῦτα ἀνατρέχει πάλιν ἐπὶ τὰ εἰρημένα, τὰ Ἐ 

ἔςαι τὰ ἐναντία, πῦρ τε ἢ ὕδωρ, ἀν ὕτω τύχοι. ἢ εἰ μὴ ὑπο- 35 ὅτι δοκεῖ “ὃ λεπτομερέςερον ςοιχεἴον, καί φησιν ὅτι κτ' τὴν δόξαν ᾿- 
μένει, φθαρήσεϊ αὶ ὅτως ᾧ ἡ ἀρχή" ὅπερ ἄτοπον" ἔςι ἢ) ἀρχὴ ταύτην ἐδεὶς τῶν παρὰ “ὃ πῦρ ἄλλο τι σῶμα “ὃ ςοιχεῖον θεμένων “Ν 

οἰ ἐξ ἧς πρώτης γίγνεῦ εἰς ἣν ἐχάτην ἀναλύεῦ, αὕτη δὲ ἐκ μη- ἢ τύτων τῶν τεσσάρων ἣ τῶν μεταξιυὶ σῶμα πυρός τε αὶ ἀέρος 
δενός. ἀλλὰ τύτυ καὶ αὶ νῦν τῷ ἡ αὐτῶ ἑπομένυ αὐτοῖς ἀτόπυ ὀρθῶς ἂν εἴη λέγων (“). ὃ εἰπὼν προςίθησι καθ᾽ ὃν λόγον δύναιτο ὁ δὶς 
μνημονεύει" ἐκεῖνο δὲ αἰτιῶ, ὅτι ῥᾳδίως ἢ χωρὶς τῷ ἐπισκέ.ς ἂν παλιν ἡ γὴ ςοιχεῖον λέγεῶχ, λέγων “εἰ δέ ἐςι “ἃ τὴ γενέσειϑθθα δι 

ὃ 15. 

(Ὁ ν.988. 8 34.. 29. “τί μέν" καὶ “τῦν μέν ἔριν ὅτε καὶ “τῇ μον (Ὁ ρ.9894 5. ὁ Ἀκοφάνης γῆν καὶ πῦρ ὑπέθετο ἀρχρὶς τῶν ὕγτω, ἐνῖς 
οοά. Ἀερ. ὑδεὲὶς μόνην γῆν. οοἀ, Ἀεξ. ἊΝ 

ος ἅ, ὅτως ἅπασαι, σημαίνοι Αϑεΐερ. ἢ ἄν -- 3. 'παρῦσαι οἵὰ “4. ἢ 1. ἴσον τὸ Ζ.. ἢ 2. τύτων οπι Αϑοΐερ. ἢ ἀ. τέτταρσι Ζ.. ἢ αὐτὸς αἰτίοις ἐςί 
Ἀβίερ. ᾿ 9. ὡς] καὶ 4. } 16. ἀρχὴν ἀσώματον σῶμα ,(.}} 11 -- 22. δρυὰ Αδεῖερ. [ 417. γένεσιν ἦν εἰσάγοντες Α5ο]ερ. [[19. ἔσχε ἩΗ͂. Π καὶ ροϑὶ 
τῷ οπι ΤΗ͂ Αδο]ερ. ἢ 24. δηλονότι οἵα, Αδοΐερ. ἰϊ 22. αἴτιοι, τυτέςι τὸ ποιητικὸν ἀναιρῷσι Αδοϊερ. ἢ 23. Δ] ἰετυπι τὸ οπι Χ4}: 11 32. ἢ] ἢ Σ' Ι| 833. 
ὑπομένοντα ταῦτα ὦ 2. ἢ] 36. καὶ ροϑὶ ἕτως οπι Ζ.. Π] 838. μὲν] μόνν Ζ.. 

14. καὶ] ὁ ΜΙ. ῃΠ 16. ἀσωμάτων 2. 

Αδδδ2 



666 ᾿Ξ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

πρότερον τὴ φύσει ὕ ὕςερον." ἕςι δ ὃ λέγει τοιῶτον" δοκεῖ ἀεὶ τῇ γράφθαι ὸ “ὅτε ἀλόγως" ἵνα ἦ “ὃ λεγόμενον ὅτε πώτ᾽ ἐμς 
φύσει πρότερον εἶν εἶναι “ἃ τελειότερον τῦ ἀτελεςέρν, αὶ ἔςι ὃ ὕξερον ὅτε ἀλόγως πάντῃ. ΑΙεχ. 
Καὶ τῇ γοέσει Ὑνόμενον τελειότερον, προῦπαρχον τῷ χρόνῳ, ὡς ὁ (7) πρὸς τύτοις δὲ “ὃ εἰδικὸν αἴτιον ὑδενὸς αἴτιον τθέοννον 
ϑεμέλως οἰκίας, παῖς ἀνδρός. Φ' δὴ “ὃν λόγον τῦτόν φησι πάλιν εἶναι, κ᾽ δὲ “ὁ εἶδος χαρακτηρίζονἢ τὰ πράγματα ὁ ὐφίξαν. ἡ ἴω 
ἔσεω, κάλλιον εἰρηκότας τὸς τὰ παχυμερέξερα τῶν. σωμάτων 5 5 ἐσία ἱκάςυ ὁ εἶδος αὐτὰ ἐςίν, ὡς δηλῶσι ἢ οἱ ὁρισμοί" ὁ ἢ 
ὑποθεμένυς ςοιχεῖα" μᾶλλον ὃ ταῦτα πεπέφθαι καὶ ὸ τετελειῶνα, ἄνθρωπος ἐπ λογικὸν ὑπάρχει" αἱ 7) διαφοραὶ ἐκ τῆς ὕλη καὶ 
δοκεῖ τῶν ἁπλυςέρων τε ἢ λεπτοτέρων ᾧ πρώτων τῇ ὙδετΣ τὰ τῷ εἴδυς.. γὴν 5 μόνον αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν ὑδὲὶς ὑπέθετε" ἐδ 
δ ἐμὴ με νεύνας πρῶτα τῇ ἡϑεσ' ἐξ ἐκείνων δ᾽ εἰς τὰ παχυ- Ἀιοφάηρ γῆν ἢ πῦρ ὑπετίθετο ἀρχὰς Ὁ τῶν ὄντων... εἰκὼν δὲ 
μερέφερα ἡ Ἷ μεταβολή. ὥςε εἰ ὃ πρότερον. ἀρχή, ὃ τὴ φύσει τε ταῦτα ἀπορεῖ λέγων δι ἦν αἰτίαν μὴ ᾧ τὴν γὴν ὑπέθεντο ἐκι 
ὁ ὀσίᾳ πρότερον μᾶλλον ἂν εἴη ἀρχὴ τὸ τῇ γενέσει προτέρν. εἶ τὸ σοιχεῖον, ὥσπερ δοκεῖ ἢ πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων" γῆ ἐὺ σι 
δὲ πρῶτον τὴ Ὑενέσει ὕςερον τῇ φύσει, ὸ δ ὕξερον τῇ γενέσει " ἀλλὰ ἡ ὃ ποιητὴς τῦτο λέγει" “ἀλλ᾽ ὑ μεῖς αὖϑις ὑδωρὰ κ᾿ γὰ 

πρῶτον ἂν τῷ τὴ φύσει. ὑςέρα δέ καθ᾽ ὃς συγκρίσει ἡ γένεσις, Ὑένοιεν" ἀλλὰ ᾧ Ἡσίοδος... ἐΈ βίωι γάρ ἐςαν, ὡς ἐμῇ, 

ἡ γῆ αὐτὴ ἡ ἄρα μέλλον. ἀρχή, ἐξ ἧ ἧς μᾶλλον διακρίσει 5 ἡ τῶν ἄλ- ἡνίκα ἐκ τῶν παχυτέρων γίνε τὰ λεπτότερα. Αδεΐερ. 
λων γένεσις. περὶ β ὄν τῶν μίαν τδέμθων αἰτίαν ὑπομνήσας (5) ὡς ̓ Αναξίμανδρος. ν᾿ γῦν τῶτον, φησί͵ ὃ λέγον» Ά 

τῶν εἰρημένων, πρὸς τὺς μίαν τε ἢ συ ματθὴν τὴν ἀρχὴν θεμέ- 15 ὅτος ἂν λέγοι καλῶς, Ἂς μὴ ὃ φοιχεῖον λεπτομερὶς, ὑποθέμοχ. ἡ 

ϑϑθαγυς τὰ αὐτα φησιν ἁμαρτάνειν “ἡ εἴ τις ταῦτα πλείω τίδησι," ἐπαινεῖ δὲ μᾶλλον αὐὸν ἐν τῇ Φυσικῇ, ὅτι διὰ τῷ Ὁ ὑποθέν ἡ 
20. ρυτέςι ἢ εἴ τις τὰς σωματικὰς ἀρχὸς πλείως τίθησιν. ἢ ὑχ μεταξὺ ἀέρος ἢ ὕδατος φοιχεῖον. τὴν ἀκχημάτιςον καὶ ἡ ἀνείδεον ὑτε 

ἁπλῶς περὶ τῶν σωματοιάς τε τὰς ἀρχὰς ᾧ πλείως θεμένων λέ- νόησεν ὕμν' ὁ Ὁ μήτε τόδε μήτε τόδε καθαρῶς, ἀλλὰ μετ, 
γει, ἀλλὰ ἢ περὶ τῶν μὴ ἐν ἀλλὰ πλείω. τῶν σωμάτων τύώτων τοιῶτόν πώς ἐφι ξρά: Ἀεξ. 

τῶν τεσσάρων ἐν ταῖς ἀρχαῖς θεμένων, ὧν σωμάτων ἕν τι ἐν Ὁ ( ) οἷον ὥσπερ ὁ δ᾿ Ἐμπεδοκλῆς" τέσσαρα δ αἴτια ὑασίφε, 
ὠρχὴ ὑπὸ τῶν προειρημένων ἐτίθετο. μνημονεύει δ Ἐμπεδο- ὑλικα, ᾧὶ ὅτε ποιητικὸν αἴτιον κυρίως λέγει τῶν Ψ μέρος ὁπεήνν 
κλέυς, ὃς τὰ τέσσαρα σώματα ὕλην τῶν ὄντων ἐτίθετο. “ὦ 7 κόν. διὸ συμβαίνει κῃ τὶ ἐὶ τὰ αὐτὰ λέγειν τᾶς Αἶαν ὑποτόε 
τύτῳ τὰ Κὶ τὰ αὐτὰ τὰ δὲ ἴδια συμβαίνειν ἀνάγκη" (“). γ μένοις ἀρχήν, κῷ᾿ τὶ δὲ λαφέρεν, ὅτι ἡ ἐκ εἰσὶν ἀμετέβλσι 
τ υὑς ἐδ, πρὸς Ἐλιπεδικλα ΩΣ φησὶ δὲ ὅπεχ, ἄτοπα ᾧ (τὰ σοιχεῖα) αὐτὴ ἡὶ ἐνάργεια ἡμῖν ὑπαγορεύει" γινέμενέ τι ὴ 
ὼὸ τότῳ τὼ Κα ταὐτά, καίτοι τὰ τέσσαρα σώματα ἀρχὰς λέγοντι, 25 αὐτὰ ὁρῶμεν ἐξ ἀλλήλων (ὲ φοιχεῖα) - Δ ὕδωρ ὃ ἐν τῇ λέ 
τοῖς ἐν αὐτῶν τὴν ἀρχὴν θεμένοις, τὰ δὲ ἄλλα τε δ] ἴδια. ταὐτὰ βητι τελέως ἐξατμιζόμενον καὶ ὴὶ εἰς ἀέρα μεταβάλλει, ὑ διὰ 

μέ, ὅ ὅτι ταῦτα Ὑννεῦ ἐξ ἀλλήλων ᾧὶ ἐκ ἀεὶ τὰ αὐτὰ κτ' ὃν ἐριθ- ρερείεὰι: πυρὸς ᾧ γῆς τῦ αὐτὸ σώματος, ὡς εἴρη ἡ πῇ 
μὸν ὄντα διαμέφει, ὅπερ ἴ ἴδιόν ἐςι τῷ ςοιχείν" τῶτο 75 ᾧ τοῖς ἵν αὐτῷν ᾧ ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τῆς περὶ Τενέσεως (ε. 6) καὶ ὅ τὸ 
τι τῶν σωμαΐτων ςοιχεϊόν τε ὺ ὕλην λέγυσιν ἔπεῦ, ὸ φθείρεῶχ, ἣν τρίτῳ τῆς περὶ Οὐμεν (ς. 7) ὅτι, εἰ μὴ μεταβάλλον, [ἢ 

ὑποτίθεῦ ἀρχὴν ἕκαςος αὐτῶν. ἐπὶ πλέον δὲ εἴ ὥρα περὶ τείτων 3) ἅμα τὰ ἐναντία ἢ ἐκ ἔςαι γένεσις ἀλλ᾽ ἀλλοίωσις... κιὶ ἢ 
ἢ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Οὐμνι (ε.7), ὡς ὑπομιμνήσκων ἡμᾶς εἶπεν ἐδὲν διελέχθη (ὁ ̓ Ἐμπαθνλλῆο) περὶ τὸ ἁπλῶς αἰτίν, ἐκ ἐξ 

989« “εἴρη δὲ ἐν τοῖς περὶ φύσεως περὶ αὐτῶν." ἢ γδ ἐκ ἔςαι ἐξ ἀλ- χο. ἔδει ὃ αὐὴν εἰπεῖν ἡ “ὁ αἴτιον τῆς ἁπλῶς εἰδοποίας ἐμ 
Ὧ. χήλων, εἰ ἀϊδια »' ἀριθμόν, φαίνεῦ, δὲ γιγνόμενα, ἢ ἔςαι ἅμα τὰ ᾧ ἑνώσεως ὺ ἀοριςίας ἢ διακρίσεως ̓ συγκρίσεως" πρὸ )}ὺ 

ἐναντία περὶ ὲ αὐτό. ἕτι “ὃ τὴν ἐσίαν ὰὸ ἃ εἶδος μὴ θεῖναι ἐν τοῖς δύο ὃ ἕν, τὰ 5 δύο ἐκ τὸ ἑνός. ὥς ε ἀνάγκη ἦναι μω 
αἰτίοις" ὺ δ τῶτο κοινόν. ἴδιον δὲ πρὸς τὰς κινητικαὶς ἀρχὰς λε- 35 πάντων ἀρχήν. διὰ τῦτο ὧν φησὶν ὁ δ᾿᾿Αριςοτέλης ὅτι : περὶ τὴ 
γόμενον ὑπ᾽ αὐτῶ, εἶεν δὲ αὖῇ ἥ τε φιλία ἡ “ νεῖκος, πότερον ποιητικῶν αἰτίων, πότερον ἣν ἢ δύο διπίω, ὅτε ὁ ὀρθῶς ὅ ὅτε ἐλέγοι 

δύο ἀρχὰς κατ᾽ αὐὸν θετέον ταύτας ἣ μίαν. φαίνεῦ γ5 ᾧ ἡ φι- ὡἧ ἐνεδείξαμεν. ἢ ὅτι ἀμφότεραι καὶ ἢ συγκρίνυσι ὰ διακρύναι 
λία τὰ τῷ νείκυς ποιῶσα" διαιρεῖ, Ὁ ὺ διακρίνει τὰ κατ᾽ ἰδίαν ὅλα ὡς εἴρη ἐν τῇ περὶ Τινέσεως καὶ ὺ φθορᾶς. ἔχεν ἦν πλεῖν τῷ 
ἔντα, ἵνα συγκρίνη ᾧ ἕν σῶμα ποιήσῃ. ἀλλὰ ἡ ὁ φεῦ αὐτῷ ἄλλων φυσοιῶν »Φ' τὰ ποιητικὰ αἴτια, ὅλως δὲ οἱ ὕτω λέγ᾽ 
ὁ μόνον διακρίνει, ἀλλὰ ὺ συγκρίνει ̓  συνάγει τὰ ὅμοια πρὸς 40 τες ἡ γένεσιν κα ὃ ἀλλοίωσιν ἀναιρῶσιν" καὶ δ ἄνθρωποι ἀμετέβι 
ἄλληλα, χωρίζον ἐκ τῆς ἱνώσεως αὐτά" ὥςε ὑδὲν θάτερον θατέρυ ὑποτιθέμενοι τὰ φοιχεῖα λέγυσιν ὡς ἐκ θερμῶ ἢ γυχρῖ 

μᾶλλον τῶν ἀντικειμένων ἐςὶν αὐτῷ ποιητικόν. ἢ ἄμεινον γε- ἤγουν “ὃ ἐναντίον, ἐπεὶ ὅτως ἔσονἢ τὰ ἐναντία, τῶν ςοιχείων ἔπι 

4. ἔρι -- 8. χρόνῳ οὐ Ζ. 1. 3 -- 41. δρυά Αβοίερ. Ι 4. δὴ οι Α͂. ἢ 1. τὼ --- 8. Ὑοίσει οτα Ἡ Αμοὶορ. ̓  8. παχύτερα ΑΞοΐερ. ἃ 
ἐν ἀρχαῖς, ὁ τὸ τῇ γενέσει. εἰ Αδοΐερ. ἢ" 14. ὕςερον δὲ τῇ φύσει Αδοΐερ. 12. ὕςερω δὲ καθὸ σνγκρίσει ἡ Ὑένεσις Αβοΐερ. ἐόντα ἀμίεπι ΡῈ ἔα 
φμὶ σοπογείίοπε γὲς ρμίαπί βεπαγαγὶ, ροσίογίον 68ὲ ϑεραῖν. ἢ 13. μᾶλλον] πάλιν Αδοϊορ. ἢ 23. τύτων ΑΖ. 32. εἰ) ἡ οοἀά. “ΜΡ 
πιέγο ξεπιρίίογπα οἰπὶ ϑεραΐν. 

1. ὃ Ἰξενοφάγης γῆν καὶ πῦρ ὑπέθετο ἀρχὰς τῶν ὄντων" ὑδὴς μόνην γῆν οοὰ, Ά6(. 
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ἀὠμεταβλήτων κατ᾽ αὐτύς, καί τις ἔςι φύσις μία καί τις γίνεῦ ναῷ. ἢ 25 εἰ μὴ εἶπε σαφῶς ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπηριολύθησε τοῖς τὴν 
πῦρ ᾧ ὕδωρ ὅπερ ἐκεῖνος ὁ Ἐμπεδοκλῆς ὁ λέγει. ἐκ ἄν ἦν δ δόξαν αὐτῷ ὅτως ἐξηγυμένοις, ὡς ᾧ αὐὸς ταῦτα βυλόμενος λέ- 

πῦρ μετεβάλλετο εἰς ὕδωρ ἢ ὃ ὕδωρ εἰς πῦρ, εἰ μὴ ὑπῆρχέ τις γειν, ὅτι ταῦτα ἢ λόγον ἔχει, ἃ δὲ δοκεῖ λέγεῶᾳ, ὑπ᾽ αὐτὸ ἄτοπα 
ὕλη ἀνείδεος ἥτις παρὰ μέρος δέχ ἀμφότερα τὰ ἐναντίαχ. παντάπασιν. “ἀτόπου γ) ὄντος ἡ ἄλλως," τυτέςιν ὄντος ἢ) ἀτόπε 
τῶτο δὲ ὁ ᾿Εμπεδοκλῆς σαφῶς ὁ λέγει" ὅμως ἐξ ὧν ὑποτίθεῦ 5 τῷ λέγειν πάντα ἣν πᾶσι μεμῖχθαι διά τε “ὁ δὲν προῦπάρχειν 
ἀναγκαζεῦ λέγειν, ἡνίκα φησὶν γίνεωχ, θερμὰν ἐκ ψνχρῶ ἡ ὃ πρῶτον πρὸ τῆς μίξεως (ἄμοιτα δ δὲ αὐτὰ τὰ μιγνύμενα ἀλ- 
ἐναντίον. Αδεΐερ. λήλοις ὄντα πρῶτον κέζωρσ μάνα μίγνυνχ, ὦ ὅτως δὲ ὀκέτι ἡ μῖξις 

999. (ὁ) ταὐ δὴ ὃ τῶτο ἐκείνοις συνέβαινε λέγειν αὐτῷ, ἴδιον πρώτη), ἢ διὰ ὃ μὴ ὶ δύνα, πε φύσο ἵχενν τῷ τυχόντι ὰ τυ- 
ὅδ᾽ ὅτι δύο τὰ ποιητοιὰ αἴτια ὑποθέμενος ὦ αὶ δύο ἀλλ᾽ ὃν εἶναι  χὸν μίγνυως - πῶς ἢ ἂν γραμμὴ ὺ λευκὸν ἣ λευκὸν ἢ μυσυκὸν 

ταὐὰ τἀναντία ποιεῖ" τὴν δ φλων ἑνυΐσεως αἰτίαν εἶναι λέγων, 10 μιχθείη: ἔτι δὲ διὰ “ὃ ἀκολυθεῖν τῷ ὅτως λέγοντι τὰ πάθη ἢ τὰ 

διακρίσεως ἐποίει μᾶλλον ταύτην αἰτίαν" ὅταν γὃ τὰ εἴδη ἀπὸ συμβεβηκότα χωρίζεοχ, τῆς ἐσίας ὃ καθ᾽ αὐτὰ ὑφέςαναι" ὧν 
τῆς ὕλης τῶν φοιχείων διακρίνυσα καὶ ἡ ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα τύτων γδ μῖξις, τύτων ᾧ χωρισμός" ὦξε ἢ εἰ ταῦτα μέμυκἢ, τῶν 
πάντων ἑνώσει εἰς σμικρότατα κερματίζυσα τὰ τῷ πυρὸς μόρα πάντων δ ᾧ ταῦτα, χωρίζατο ἂν ( ). ὄντος δὴ τὸ ταῦτα λέ- 
ᾧ τῶν ἄλλων ἴκαξον ὅτως καταδιαιρῦσα" ὀ ὴ δὴ ὅλα πρὸς ἄλ- γεν ἀτόπυ (ὁ “5 καί σύνδεσμος ἐ ἐχ ἌΡΗΝ δοκεῖ προσκεῖνχ), 
ληλα ἔκειτο" ὅτω γδ ὑκ ἂν ἦν εἰς ἐν ἡ ἕνωσις αὐτῆς. εἰ ἦν ταῦτα 15 ὅμως εἴ τις ἐπιβολυθησει τοῖς λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτῷ συνδιαρθρῶν 

ἤμγε ποιεῖν τὴν φιλίαν, πῶς ὁ μᾶλλον " διακρίσεως αὐτὴν αἰτίαν ἐξηγώμενος ἃ βὴῷ λέγειν, φανείη ἂν καινοπρεπέξερον λέγων καὶ ὺ 
ἢ ἑνώσεως ἐτίθετο; “ἃ δὲ νεϊκος ταύτης μᾶλλον αἴτιον ἣ ἢ διακρί- ἰδιαίτερον παρὰ τὸς ἄλλως. εἴη δ᾽ ἂν ταὐὴ τῷ εἰρημένῳ ὑπ᾿ 
σεως, ὅταν αὖθις τῦτο ἐν τῇ διακρίσει τῶν ςοιχείων τὴ ἀπὸ τῦ αὐτῶ κῷ' τὴν ἃ ἀρχὴν περὶ ̓Αναξαγόρυ, τῷ “τὴν Κα ἡλικίαν πρότερος, 
σφαίρυ εἰς ἣν συνῆπϑ πρὸς ἑαυτὰ τὰ διεσπασμένα τῷ πυρὸς μό- τοῖς δὲ ἔργοις ὗ ὕξζερος" (. 984 « 12). χῶμα δὲ ὁ πῶς ἔςιν ἐπα- 
ρια, ὁμοίως δὲ ἢ τῶν ἄλλων ἑκάςυ. τῶτο ὧν ἴδιον αὐτῷ παρὰ 20 κολυθῶντα τοῖς λεγομένοις ὑ ὑπ᾽ αὐτὸ συνδιαρθρῶν αὐτά. ΑἸΙοχ. 

τὸς ἄλλως συνέβαινε ἃ ἀδύνατον, “ἃ ναι ὁ αὐ τῶν ἐναντίων (“) ἰςέον ὃν ὅτι ἢ συμβολικῶς ἔλεγε ταῦτα ὁ ᾿Αναξαγόρας, 9895 
ποιητικὸν πρὸς τῷ ἡ ὁ μᾶλλον δύο ἣ ἣν αὐὸ λέγειν. ὅτως ὃ ὅτ᾽ ὅτι πάντα ἐν πᾶσι, βυλόμενος ἐκδηλῶσαι τὴν ὕλην, ἐπειδὴ πάντα "ὦ 

ὀρθῶς ὅτ » φὐλόγως οἰητέον εἰρῆοχ, αὐτῷ παντελῶς. γράφεῦ δὲ ἐν τῇ ὕλη ὑπάρχυσιν" ἢ ἢ τῷ ὄντι περιφανταζόμενος τὴν ὕων ταῦτα 
ἐν ἄλλοις “ὅτε ὀρθῶς ὅτε ἀλόγως." ὕὅτω δὲ ἐχύσης τὴς γραφῆς ἔλεγεν" ἐπεὶ 5 ἑώρα πάντα ἐκ πάντων γινόμενα, μὴ ἐπιξήσας 

λέγοι ἂν ὅτε ὀρθῶς πάντη ἤτοι εὐλόγως ὅτε ἀλόγως πάντη οἰη- 25 τῇ εἰς τὴ ὕλην ἀναλύσει ἀπεφήνατο πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι ἐνερ-. 
τέον αὐὸν εἰρηριέναι περὶ τῶν αἰτίων. εὐλόγως μῶν πως δοκεῖ εἰ εἰρη- γείᾳ, ὅπερ ἐςὶν ἀδύνατον" δυνάμει 38 ἔξιν, ἐνεργείᾳ δὲ ἐκ 
κέναι ταηζαρα. ὑποθέμενος τὰ φοιχεῖα τὰ ὡς ἐν ὕλης εἴδει, ἀλό- ἔςιν. Αδεΐερ. 
ως δὲ ἃ μὴ λέγειν ἐξ ἀλλήλων αὐτὰ γίνεοχ,, ὅπερ προδήλως ὁρδῇ “ὅτε --- ἀποκεκριμένον" τε ἢ καθ᾽ αὐὴ ὃν ἐνεργείᾳ, δῆλον 
Ὑμνόμενον. ὅταν δὰ ἐξ ὕδατος ἀὴρ γίνης, φθείρεῦ τῦτο πάντη ὁ ὡς ἐδὲ ἣν ἦν κτ' τῆς ὑσίας ἐκείνης ὁ τῦ ῦ μίγματος τῷ ὑπ᾽ αὐτὸ 

ἐχ ὑπομένει, ἐδ᾽ εἰ ὅτως τύχη.᾿ ΚΙ αὖθις. ἐπὶ τῇ ποιητικῶ" ΕῚ δ 3: λεγομών κατηγορῆσαι ἀληθῶς τῶν ὄντων" ὅτε 75 λευκὸν ὅτε 

τῶν ἐναντίων ἐναντία ποιῆσαι τὰ αἴτια εὔλογόν πως δοκεῖ͵ “ἃ δὴ᾽ μέλαν ὄτε φαιὸν ὅ ὅτε ὃ χρῶμα, ἀλλ᾽ ἐδὲ χυμόν τινα ἐδὲ ἄλλο τι 
αὐὺ τῶν ἐναντίων καθ᾽ αὐὸ ἡ μὴ ν᾽ συμβεβηκὸς θατέρυ ποιη- τῶν τοιώότων. ὅτε 5 ποιὸν λέγοντα αὐὸ εἶναι ἀληθεύειν ὄτε 

τιριὸν ἄλογον. οοἀ. 1,2υγ. ποσόν, ὅτε τινὰ τῶν ἐνεργείᾳ ἐσιῶν" ἦν 7) ἂν τι τύτων ἐν τῷ λε- 
3Ὅν Τ᾿ Αναξαγέραν --- λέγειν" ἑξῆς ̓Αναξαγόρυ μνημονεύει ἐκ- γομένῳ μίγματι ἀποκεκριμένον ἤδη ᾧ ἐνεργείᾳ ὄν, ὃ ἀδύνατον 
δ᾿ φαυλίζων Α' τὰ ἄντοιρυς ὑπ᾽ αὐτὸ ἡ φανερῶς λέγε δοκῦντα 35 μεμιγμένων πάντων" ἦν 7) ἂν τῦτο ἄμωοιτον. λέγει δ: πλὴν τῷ 

ὡς ἄτοπα, ἐνδεικνύμενος δὲ διὰ τῆς ἀτοπίας τῶν δοκύντων λέγεως νῦ πάντα μεμῖχθαι, τῦτον δὲ μόνον ἀμιγὴ ἢ καθαρὸν εἶναι. 

αὲ ἄλλα αὐὸν δι᾿ αὐτῶν βύλεςχ, λέγειν, προσβοηθῶν δὲ τῇ λέξει δὲ “ἐξ ἀνάγκης" τῷ ἤδη εἶναι ἡ ἐνεργείᾳ δηλωτικὸν παρέθετο. 

αὐτῷ ὸ διαρθρῶν αὐτοῖς ὸ βίλημα, ὡς ὼ αὐὸς λέγε: συνάγει ΑΙεχ. 

Ὁ ἐκ καὶ τὸ λέγεν πάντα αὐὲν ἐν πᾶσι μεμῖχθαι ὅτι τὴ ὕλην “ἐκ -- δ" συγχέφυλαν τὴν ̓Αναξαγόρυ δύξαν περὶ τῶνϑ9895 

ἡξορ νγ ἥτις δυνάμει μώ ἐςι πάντα, ἐ ἐνεργείᾳ δὲ ἐδὲν ὧν δύ- 40 ἀρχῶν, ἢ ἣ συγκατέθετο ἄν, εἴ τις τοῖς λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτῷ ἐπό- 1-: 

40. ὡς οοδά. πίλιὶ ε5ὲ δογμπι φμαδ 6556 ροίεσ ϑεραῖν. 
6. ἅμοιτα αὐτά" δεὶ γὰρ αὐτὰ Γ᾿ Ἴ -- 13. δρυὰ Αοῖερ. [| 7. δὲ ὑκ ἔξαι ἡ μίξις προτέρα Αδοϊορ. ἢ] 8. μὴ πεφυκέναι τῷ τυχόντι μέγιυσθαι 

τὸ τυχόν Αδοΐερ. [[ 9. λευκὸν καὶ οπι «4. {Π10. λεχθείη «4. "1 12. μίξις γίνεται, τύτων Αδοῖερ. ΠΠ ὥςε εἰ καὶ ταῦτα Ἀ5εἶερ. || 13. χωρίζοιντο 

Αβείερ. ἢ ὄντος -- 14. προσκεῖσθαι οτὰ Ζ5. ] 16. κοινοπρεπεςέρα “4. ἢ] 47. εἰ δ᾽ ἂν ταὐτῷ Α΄. ἢ 19 -- Ρ. 558 α 1. ἀρυά Αδεΐερ. ἢ 19. λέγει ἦν καὶ 
᾿Αβοῖορ. ᾿| 24. ἔλεγες ὦ ̓ Αναξαγόρα ΒΒ. ἢ 22. βυλόμενος ἐντεῦθεν δηλῶσαι Β. || 24. ἔλεγες .. 1] 28. ὅτι Α5οἴερ. ἢ 29. ὑδὲν ἦν Αεοΐορ. ᾿| 80. κατη- 
«τορεῖσθαι 44. ἢ} 31. ὕτε τι χρῶμα ἄλλο, ἐδὲ Αϑοΐερ. Γ᾿ 32. τοιότων ποιῶν οἷόν τε αὐτὸ λέγοντα ἀληθεύειν, ὅτε ποσόν Α5εἶερ. ἢ αὐτὸν οοἀὰ. ἢ 838. ἂν τι 
ἀνὶ ΑἸ, ἂν ἦν τι Αδοῖερ. ᾿ 84. 8] ὅπερ ἦν Αδεῖερ. 1 35. γὰρ αὐτῷ τὸ ἄμικτον Αϑοΐερ. || 86 --- 38. μεμίχθαι, τὸ δὲ ὕτως λέγειν ὑδὲν ἦν ἄλλο 

λέγειν ἢ ὅτι ἡ ὕλη πάντων ὗσα δυνάμει, ἰγεργείη, ὑδέν ἐςιν, 1, ἢ 86. τὸ --- 37, παρέθετο ογα ΑΞοἷερ. 



588 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

μενος συνδιώρθυ αὐτά, ὅτι ἦν κατ᾽ αὐὸν ἀρχὴ τό τε ἕν (ὁ δ “ἀλλὰ --- μόνον." ἱςορήσας τὰς τῶν ἀρχαίων δέξας τέςσοὶ 
νῦς ἁπλῶς ὧν κατ᾽ αὐὸν ᾧ ὠμιγὴς εἴη ἂν ἀνάλογον τῷ ἑνί) ᾧ περὶ τῶν ἀρχῶν, χωρίζει νῦν τις φυσικὼς ἀπὸ τῶν ἀσωμάτυ; Ὁ 
θάτερον, τυτέςι “ὃ ἀόριςον" τοιῶτον 75 ἦν ἡ ὕλη πρὶν ὁριογῆναι ἢ ὑποθεμένων ἐσίας, ἢ παραιτησάμενος ἐκείνυς ὡς καὶ περὶ πάσας τῆ; 
εἰδοποιηθῆναι, ἀόριςος ᾧ μηδὲν ἐνεργείᾳ ἀλλ᾽ ἅπαντα δυνάμει ὁσίας πρωγματευσαμένυς, ὁδὲ ὄντα χρήσιμα τὰ ὑπ᾽ αὐτῶνλε- 
ἔχυσα ἃ δύνα γενέωχ, ὁποῖον ἐκεῖνος “ὃ μῖγμα ὑπέθετο" ὥςε 5 γόμενα εἰς τὴν προκειμένην πραγματείαν, ἐπὶ “ἃ διερευνῶοχ τὲς 
λέγεν ὦ ὅτε ὀρθῶς ὅτε σαφῶς. ἀλλ᾽ ὠδ᾽ εἰ ὕτως λέγει ὡς αὐὸς δόξας τῶν τε Πινθαγορείων ἡ Πλαΐτωνος ὡς οἰκειοτέρας τῆς πρ- 

αὐτῷ βοηθῶν εἴρηκεν αὐὸν βύλεϊχ, λέγειν, ὀρθῶς ἂν λέγοι πάντη" κειμένης πραγματείας μέτεισιν" ὅτοι γδ περὶ πάντων τῶν ὅτων 
δύο ἢ) μόνας ἀρχὰς ἂν λέγοι ἀντὶ τεσσάρων. ἕτι ἐδὲ πάντη οἷόν λέγοντες ἐτίθεντό τινας ἐσίας ἑτέρας παρὰ τὰς γενητάς τε καὶ φυ- 

τε λέγειν αὐὲν ὕτως εἰρηκέναι" τὰ ἢ) ὁμοιομερὴ τὼ ἐν τῷ μίγ- συιὰς ᾧ ὅλως σωματικάς τε ᾧ αἰϑητάς, ὥςε χρησιμωτέρ ἐς 
ματι φαίνε ὁ δυνάμει λέγων εἶναι ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ, ἀλλ᾽ ἐδὲ σα- το τὴν προκειμένην πραγματείαν ἡ τῆς τύτων δόξης ἐξέτασις, ἐπὲ ἡ 
φῶς τι τύτων ὧν λέγει εἰρηκέναι (4). “βύλεῦ μέντοι παραπλή- ζήτησις ἡμῖν περὶ τοκίτων αἰτίων ἃ ἐδὲ τῶν φύσει ὑδὲ τῶν ἐν χε 
σιον τοῖς τε ὕςερον λέγωσι," τοῖς περὶ Πλάτωνα λέγει, τοῖς “ὁ ἐν νήσει ἐςίν, ἀλλὰ περὶ νοητῶν τε ὁ ἀσωμάτων. ΑἸεχ. 
ἢ τὴν ἀόριςον δυάδα ἀρχὸς θεμένοις τῶν ὄντων (4). “ᾧ τοῖς “οἱ -α χρῶνἢ." αἰτιῶ) τὰς ᾿πυθαγορικιίς, αἱ δοκῶσι καὶ αἰταϑι 
φαινομένοις μᾶλλον" ἐλλείπει “ὁ ἀκόλεθα" ἀκόληθα δ ταῦτα τῆς ἀσωμάτυ φύσεως μνημονεύειν, ὅτι ἀρχὰς ὶ ὑπέθεντο ξον ἢ 
μᾶλλον τοῖς φαινομένοις ὧν λέγει δοκεῖ. ἰά. 15 κωτέρας ἢ ἀπηρτημένας τῶν φυσικῶν ᾧ ἐκτοπωτέρας, τυτὲ 

99. (72) δὲν ὶ τὴν ἀόριξον δυάδα, καθάπερ ὁ Πλάτων" “ὃν γΣ ἐπὶ πλέον ἐκτεταμένας ᾧ ἐκβεβιριυίας ᾧ δυναμένας καὶ ἄλλαι 
30. νῦν ᾧ τὰς ὁμοιομερείας ἀρχὰς τῶν ὄντων ὁ ̓ Αναξαγόρας ἐτίθετο, φύσεων ἀρχὰς εἶναι" ἀσωμάτυς δ ἡ ἀκινήτως" οἱ δ ἐμϑμὰ 
ἢ ἀπὸ αὶ τῷ λέγειν νὸν ἔοικε ἡ αὐὸὺς ἣν εἶναι ὑποτίθεο, τὴν ἀρ- τοιῶτοι" καὶ ἢ) προσεχεῖς τοῖς φυσικοῖς (7). ὀδὲ οἰκείας καὶ ὑμῶν 
χήν, ἀπὸ δὲ τῷ τὰς ὁμοιομερείας εἰσάγειν, ἐν αἷς τὸ πάντα ἐν γυμένας ταῖς κοιναῖς προλήψεσι ἢ ταῖς τῶν φυσριῶν δόξαις ὑπέ 
πᾶσιν εἶναι ἐδόξαζε, ἃ δὲ τοῦτον ἐκ ἔςιν ἑνός τινος ὡρισμένυ 20 θεντο τὰς ἀρχαῖς" προσεχέςεραι ὃ τοῖς φυσικοὶς σώμασι αἱ ὑπ᾽ 

εἴδυς, ἀλλὰ τῷ τυχόντος ᾧ ἀορίςυ, φαίνεῦ κῷ' τῶτο ᾧὶ αὐὸς τὴν ἐκείνων ἀρχαὶ τεθεῖσαι ᾧ φανερώτεραι. ὃ ἃ αἴτιον ἅμα ἐτιδ: 
ἀόριςον δυάδα ὑποτιθέναι ἀρχήν. συνελαύνει δὲ τὴν ̓ Αναξαγόρνυ δωσιν, ὅτι ἐκ ἐκ τῶν αἰδ)ητῶν ὁρμώμενοι ἔθεντο ᾧὶ ἔλαβον αὐτί, 
δόξαν εἰς τὴν τῷ Πλάτωνος ἡ τὴν τῶν Πυθαγορείων ἑξῆς τρόπον (ὲ 5 “παρέλαβον" ἀντὶ τῦ ἔλαβον εἶπεν), ἀλλὰ ἐκ τῶν μεν 
ἄλλον, τῷ λόγῳ ςρατιωτικώτερόν τε αὶ ςρατηγικωώτερον χρώμενος. μάτων, οἷς ἐντραφέντες ἐκ τύτων ἢ τύτοις ἀκολιίθως ἔθοτοὺ 
κἀκεῖνοι ἡ) τὺς ἐναντίως ἄλλον ἀλλαχῇ κατεσκεδασμένον ὁρῶντες ἰὶ 25 τὰς ἀρχαῖς, ταῦτα δέ ἐςι τὰ μαθηματυκά, ὧν κατ᾽ αὐτὸς ἐρὰ 
πρότερον τύτοις συνάπτυσι πρὶν ἂν εἰς ἣν αὐτὸς ὁμαδεύσωσιν, ἵχαα οἱ ἀριθμοί. ταῦτα δὲ ἔξω κινήσεως πάντη αὶ αὶ φυσοιέ χρᾷ 
μὴ ᾧ ὃ ςράτευμα τύτοις συσκεδαννύμενον διαρρήγννϑ" ἡ ὁ φι- τῶν ἐν ἀςρολογίᾳ" ᾧ 7) ἡ ἀςρολογικὴ μαθηματικὴ μό, ὧδ 

λοσοφώτατος ᾿Αριςοτέλης εἰς τὴν τὸ Πλάτωνος δόξαν τὴν ̓ Αναξα- περὶ φυσικῶν τε ἢ κινυμένων ὁ λόγος αὐτῇ" τὰ γδ ἄςρα, τρῶν 
γέρα τε ἢ τῶν Πυθαγορείων συναγαγών, ταύτας ἀξίως εὐθύνας, πραγματεύεῦ, φυσικά τε αὶ ἐν κινήσει. θέμενοι μέντοι τοικύτε 
αὶ τὰς τῶν ῥηθέντων ἀνδρῶν δόξας ταύτη συνανατρέπει. «οὐ. Ἀερ. 30 ἀρχας ὠδὲν ἄλλο ἢ περὶ τὰ φυσικὰ πρωγματευονῆ, ᾧὶ τῶπ 

989. (7) ὁ γῦν ̓ Αναξαγόρας εἰ ὶ εἶπε νῦν ἀσώματον, ἀλλ᾽ ἦν γε γεννῶσιν ἐξ ἐκείνων" τόν τε γδ ὀρανὸν ἡ τὰ ἐκείνυ μέρη γενῦσι 
ὯΑ. περὶ τῶν »ϑ' μέρος ἀσωμάτων καὶ διαλέγεῖ, ψυχῆς ἡ ὅσα ἐκ τῶν ἀρχῶν ἃς ὑποτίθενγ - δὴ δέ εἰσι “ἃ ἄρτιόν τε ὶ περπτόι 

τοιαῦτα" ὁμοίως δὲ ᾧ οἱ ἄλλοι φυσικοί. ἐδὲ υθαγόραν φασὶ ὡς προείρη, ἢ τὰ συμβαίνοντα περὶ ταῦτα ἀποδιδόασι, τεῦτε 
περὶ πάντων. ὅτοι ὅν αὶ περὶ πάντων τῶν ὄντων ποιῶν τὴν θεω- λέγω τὰ ἐν τῷ ὠρανῷ, ὡς ὑδενὸς ὄντος ἢ γιγνομών ἐξ αὐταὶ 
ρίαν οἱ Ἰπυθαγόρειοι" τῶν 75 ὄντων τὰ [ἃ αἰϑ)ητὰ τιθέασιν εἶναι, 35 ἄλλυ παρὰ τὰ αἰϑητὰ ἢ σώματα, ὁμολογῶντες Τὸ τῦτο τὸς 

τὰ δὰ ἐκ αἰσητὰ ἀλλὰ νοητά" ᾧ φανερὸν ὅτι περὶ ὠμφοτέρων φυσικοῖς, οἱ ἐδὲν ἡγῦντο παρὰ τὰ φυσυιά τε ᾧ ἐν κυήσει ὧπ, 
τῶν γενῶν ποιῶν τὴν σκέψιν. Αδεΐερ. ᾿ καίτοι τοιαύτας ἀρχὰς ὑποθέμενοι αἱ ἱκαναὶ ἦσαν ἢ τῶν σιν 

ε, ἅς συνδιηρθρῶν Α8οἾ6ρ.» συνδιώρθε “4. 11 ὅν] ἔςι Αδοἴερ. ἢ 2. ἁπλῶς Α. ᾿ ὧν ἄρα λόγον τῷ Α(. ἢ] 2 -- ὁ 10. δρυὰ Αδοῖερ. ἢ" 4. ἀόμφος 

ὁποῖον οτὰ «Α. ἢ} 5. ἐκεῖνο Αβοῖερ. | 7. πάντα ΑΙ. 1] 8. μόνον Αδοΐερ. ᾿ϊ 14. τύτων λέγει ὧν εἴρηκε Αο]ερὴ [] μέντοι, κἂν ὁ σαφῶς λέγων, ταρατλν 
σισν ζ. ἢ 12. λέγωσι λέγειν τοῖς Ζ. ἢ λέγει τοῖς οτα Ζ.. ]| 413. τιθεμένοις ΑδοἸερ. ἵ 14. ἐλλείπει τὸ ἀκόλνθα γὰρ μᾶλλον Αδΐερ. ἢ 15. λεαμύαι 

Κι 1 λέμων ΜΡ, 
4. οἶκ. τυγχ. μόνον οταὶ Αβοΐερ. ἢ ἃς περ τῶν ἀρχῶν ἔσχον, χωρίζει Αδοϊερ. ἢ 2. τῶν καὶ ἀσωμάτως Αεοϊερ. ἢ! 3. πάσας τὰς ΑΙ. ἢ 6. οἰκευτέπε 

τῇ προκειμέη! προγματείῃ, Ἀδεϊερ. 8. ἑτέρας] καὶ Αποΐερ. ᾿ 9. αἰσθητάς. χρησιμωτέρα, γὰρ εἰς ΑΞο]ορ. ἢ 11. ἡμῦ] ἡ μὲν “4. {Π τῶν φύσει δὰ 08 
Ὺ1 43-- 389. ἀρυὰ Αδοΐορ. ἢ 413. αὐτὼ καὶ τῆς Αεοΐδρ. ἢ 18. ὁ -- 24. φανερώτεραι οτι Αϑοΐορ. [ 34. τὸ δὲ αἴτιον ὅτι παρέλαβεν αὐτὰρ ἐκ 
αἰσθητῶν. τὴν αἰτίαν λέγει, δι᾽ ἣν ὑκ ἐκ τῶν Αφοΐορ. ἢ 22. ὁρμώμενοι ἐχρήσαντο ταῖς τοιαύταις ἀρχαῖς καὶ ἔλαβον Αποΐορ. [| 23. ἔλαβον ἔν, ἐλλ ἐπὶ 
τῶν μαθημάτων, ἐν οἷς Ἀφοῖερ. ἢ 26. ταῦτα δὲ} ἃ Αδοίερ. Π! πάντα Αφοΐορ. ἢ 30 -- ρ. 559 ὁ 8. ἀρυάὰ Αϑοΐορ. [ 30. ταῦτα ὧν γενῶσνν ᾿νεῖορ. 

38. εἴρηται ΑΔοΐερ. ἢ καὶ τὼ συμβαίνοντα οπι Ζ.. ἢ περὶ] καὶ περὶ Αδοΐερ. ἀπέδοσαν τὰς αἰτίας Ζ. ΠΠϊ 35. περὶ Αδοῖορ. ᾿' καὶ σώματα (ἢ 
Λεοῖερ. || 36. περὶ Αδοἰερ. 37. καίτοι] καὶ Αδβεϊερ. ᾿' «1] μὲν ἢ". ' 
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μάτων ἢ ὑπὲρ τὰ φυσικὰ ὄντων ἀρχαὶ λέγεςχ. “ὃ μᾶλλον ἢ ἥ τοῖς ᾧ αὐὸς πάντα Ὑίνεῦχ, ἐ ἐκ τῶν ἀριθμῶν, ἀλλὰ τὰς ἀρχὼς τῶν 
᾿ περὶ φύσεως λόγοις ἁρμοττύσας." αἰτιᾷ δὲ αὐτὸς ὦ δ. ὅτι αἰϑ)ητῶν τῷ ὄντι ᾧ αὐὸς ἐν τοῖς αἰδγητοῖς ὑποτίθεῖ), τῶν δὲ νοη- 

ὁδὲ τύτων ἱκανῶς ἀπέδοσαν τὰς αἰτίας. ὃ 7) φαίνεῦ ἴδιον τύτων, τῶν χεχωρισμόως ἀριθμὲς ἢ ἐξηρημένως ὑποτίθεῖ),, ὃς προσαγο- 
ἡ κίνησις, πῶς αὕτη γίνε ἐν αὐτοῖς ἐκ τοιύτων ἀρχῶν ὅσί τε ὺ ρεύει εἐἰδητικὺς ἀριθμός. ἐπειδὴ ὄν, φησίν, ἀδύνατόν ἐςιν ἐκ τῆς 
γιγνομένοις, τῷ πεπερασμένυ τε ἡ τὸ ἀπείρυ; ὧν ὃ ἕ πεπε- 5 τῶν ἀριθμῶν συνθέσεως πῦρ γενέως, ἢ ἕτερόν τι τῶν ςοιχείων, 
ρασμένον ἐξὶ ὃ περιττόν, ὃ πέρας εἶπε, “ἃ δὲ ἄπειρεν, ὃ ὃ ἄρτιον παντελῶς ἀδὲ εἰρήκασι περὶ τῶν ςοιχείων. ἤ πως ἄνεν κινήσεως" 
λέγυσων" ἀκίνητοι γ) οἱ ἱ ἀριθμοὶ κα ὼ θέμις κινήσεως αἴτιοι. ἀλλ ἐξ ὧν γὃ ἀρχῶν ὑποτίθεν, μᾶλλον μαθηματικὼ λέγωσι σώματα 

ἐδὲ ὅτι δυνατόν ἐςιν ἄνευ κινήσεως ἢ μεταβολῆς ἐξ ἐκείνων τῶν ἥπερ φυσικά. Αδεΐερ. 
ἀρχῶν γενένχ, ταῦτα ἃ ἐξ αὐτῶν Ὑσυεν, ἢ αὐτὰ τὰ τῶν (4) ὁ δὲ ἡμέτερος φιλόσοφος Ἀμμώνιος, συμβολικῶς, φησί, ϑονε 

ἀςέρων ἔργα, ἃ διὰ τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἡ τὴν κον Ὑίνεῦ, δι- 10 πάντα ταῦτα οἱ Πυθαγόρειοι ἔλεγον. ἐπειδὴ δ ὃ ἀριθμὸς ὁ ρισι- ἡ 

δαάσκυσιν {ὑ ν" ἔςι ὃ ἔργα αὐτῶν ἀνατολαὶ ᾧ δύσεις ᾧ τὰ κός ἐσι τῷ πράγματος ὅ ἐςί, τοιαῦτα δὲ ἡ τὰ εἴδη, ὁ ὁμσοιὰ τῆς 
τοιαῦτα, ἃ πῶς οἷόν τε υίγνεχ, χωρὶς κινήσεων; πάνυ δὲ ἐναρ’ ὕλης ἢ περιεκτοιὰ αὐτῆς, διὰ τῶν ἀμθμῶν ἐδήλεν τὰ εἴδη ὑπάρ- 
γῶς τῇ τῶν ἀςέρων παραθέσει, ὧν διὰ κινήσεως ἡ ἡ ἐνέργεια, ἔδειξε χοᾶ. ἐν τῷ παντί͵ ἐπεὶ μεςός ἐςιν ὁ κόσμος εἰδῶν. διὸ ᾧ ἔλε- 

δ ἐλλιπὲς τῆς δύξηο. ἀλλ᾽ ὑδὲ εἰ συγχωρηθείη αὐτοῖς δύνα, γον τὺ δυαδα δόξαν, ἐπειδὴ ἄρχε διαιρεῖῶὶ, ἡ δυάς" τοιαύτη 
τὰ μεγέθη ἡὶ τὰ σώματα ἐκ τῶν ἀριθμιῶν ᾧὶ τῶν πάντη ἀδιατώς- 15 δὲ ἡ ἡ δύξα ἐπαμφοτερίζυσα. πάλιν δὲ “ὃν ἑπτὰ ἀριθμὸν ἐκά- 
τῶν εἶναι συγκείμενα, ὃ πανὺς μᾶλλον ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ὅν ἐδὲ λων καιρόν, ἐπειδὴ τὰ ἑἱπτάμηνα τοιτόμενα ζῶσι, ἡ διὰ τὼς δια- 

τύτυ τεθέντος ἀποδέδεῦ πρὸς αὐτῶν πόθεν ἐν τοῖς φύδας σω- φέρυς ἡλικίας, ὅτι μέχρι ἑπτὰ ἐτῶν ἢ ἐκεῖθεν ἄρχεῦ ὀδονευφ νεῖν, 
μασων αἱ »' φύσιν αὐτῶν ῥοπαί, κυφύτητές τε ὴ βαρύτητες" εἶτα ἐν τῇ τρίτη ἑβδομάδι πάνυ αὔξει ὺ ἄρχεῦ σπερμαίνειν, ὡς 

ὁ ὃ δὴ δυνάμει ταῦτα τοιαῦτα, ὥσπερ ἐςὶ καϑ' ὃς ὕλη τις ἀνωτέρω ἐπὶ πολὺ εἴρη περὶ αὐτῶ, πρὸς τύτοις δὲ ὅτι ἡ ὁβδύμη 
ὑαϊκῷ ἢ σῶμα τι ὅὖσα ἢ δυνάμει σῶμα: ἃ Ἃ λέγωσι Ὁ ἡμέρα κρίσιμος ὑπάρχει. πάλιν δὲ “ὃν ἐξ ἀριθμὸν ἔλεγον κρίσιν, 
περὶ τῶν σωμάτων, καὶ μᾶλλον ταῦτα ὡρμόζει τοῖς φυσικοῖς ἢ ὃς καὶ ἔςιν ἀρτιοπέρισσος. ἀρτιάκις γ5 ἄρτιός ἐςιν ἀριθμὸς ὁ ἀνα- 

τοῖς μαθηματικοῖς σώμασιν" ἰσότητες δ ᾧ ἀνισότητες ἢ χή- λυόμενος μέχρι μονάδος αὐτῆς, ὥσπερ ὁ λβ, σ᾽ ἡ, δ΄, β΄, α΄, 
᾿ ματα ἢ τὰ τοιαῦτα κοινὸὶ τύτων τε κἀκείνων τῶν σωμάτων. περισσάβτιος δὲ ὁ διαιρύμενος εἰς ἀρτίως τ᾽ τὴν πρώτην διαίρεσιν, 

εἰ δὲ τὰ ἴδια Αὶ τοῖς φυσικοῖς σώμασι καθ᾿ ἄ ἐςι φυσικὰ ὕξερον δὲ εἰς περιττύς, ὦ ὥσπερ ὁ β' διαιρεῖ “δ εἰς ς΄, ἡ ὺ σ΄ πα- 
μὴ ἀποδιδόασι (ταῦτα δέ ἐςι βαρύτης κυφότης, θερμότης 25 λιν εἰς γ΄ ὁ Ὑ. ἐκαάλυν ὧν ὃν ς΄ ὠριθμὸν κρίσιν, ἐπειδὴ πρότερος 
ψυχρότης, ὑγρότης ξηρότης), ὑδ᾽ ἂν περὶ τῶν φυσωιῶν. σω- διαιρεῖ ἢ εἰς δυο περιττὸς ἀριθμύίς" ὁ γ5 δύο διαιρεῖ εἰς μονάδα, 
μάτων εἶεν λέγοντες, περὶ ὧν λέγειν ἐβύλοντο τότε ἢ προετί- ἡ δὲ μονὰς ἐκ ἕξιν ἀριθμός. παλιν “ὃν περισσάρτιον, τυτέςι “ὃν 
θεντο. ἰἀ. ιβ΄, ἐκάλων μῖξιν, ἐπεὶ ἡ εἰς ἀρτίως διαιρεῖ, εἰς ς΄ ᾧ ς΄, ἡ εἰς 

: 989)» ἔ(7) “ἐκτοπωτέρως." τυτέςι κοινοτέρως ἢ ξενοιωτέρως, ξε- περιττύς, εἰς γ΄ ἢ γ΄. παλιν δὲ “ὃν πέντε ἀριθμὸν ἐκάλωυν ἱερὸν 
9. κωτέρως Κι ὅτι ὑποτίθενῃ ἀρχὼς σωμάτων τὸς ἀριθμὸς καὶ ὑλι- 30 δικαιοσύνης ἢ ἀνικίαν, ἐπειδὴ ὁ πέντε διαιρεῖ δίχα ὃν τέλειον ἀριθ- 

κὰς ἢ ποιητικεὶς ἡ εἰδικαίς, ὁμοίως δὲ ἡ τῶν ἀσωμέτων, κοινο- μόν, ἡ ὀδέτερον μέρος νυιᾷ ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ “ἃ ἴσον ἔχει ἑκάτερον" 
τέρως δὲ ὅτι τύτυς τὺς ἀριθμὸς λέγυσιν εἶναι ᾧ τῶν σωμάτων διὸ ᾧ ἀνικίαν ἔλεγον “ὃν τοιῶτον ᾧ ἱερὸν δυιαιοσύνης. αὖθις δέ 
ἡ τῶν ἀσωμάτων. «ἡ ἄλλως τε δέ, φησίν ὑποτίθενῃ τὺς ἀριθ- φησι πρὸς αὐτὸς ὁ ̓Αριςοτέλης, ἐγκαλῶν αὐταῖς, ὅτι πῶς δῆ 
μὲς ἐν τοῖς αἰδγηταῖς ἕΐναι καὶ ἢ ἐδέποτε ἄνευ τῶν αἰϑητῶν ὑπάρ- λαβεῖν ἀρχὰς τὸς ἀριθμὲς τῶν ἢ νῦν ὄντων ᾧ κινυμένων ἢ ἐξ 

χειν" εἰ τοίνυν ἡ ἀρχὴ θέλει εἶναι προτέρα τῷ χρόνῳ, ἀξιώματι 35 ἀρχῆς ὅ ὄντων, ἐπειδὴ ἐν τοῖς αἰδγητοῖς ἱδρύετε τὸς ἀριθμείςς πῶς 
φησὶ ᾧ τῇ τάξει, οἱ δ᾽ ἀριθμοὶ κατ᾽ αὐτὸς ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς ὑπάρ- ὧν τὰ ἐν αὐτοῖς ἱδρυμένα ἀρχαὶ αὐτῶν ὑπάρχυσι αὶ ὺ τῶν μελλόν- 
χύσι, φανερὸν ὅ ὅτι ἐκ ἴσον πρότεροι οἱ ἀριθμοὶ τὴ τάξει ἤγυν τῷ τῶν Ὑίνεο, κα ἢ τῶν ἤδη γενομένων; ἕπειτα ἐκ τῷ μίγματος κα ἢ 

ἀξιώματι, εἴγε ἡ ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰϑϑ)ητοῖς εἶναι ἔχυσιν. ἐμέ- βάνῷ αὐτῶν" φασὶ 75 τὺς ἀριθμεὶς ἐγκαταμεμῖχβαι ἐν ἅπασι 
λει τοι »Κ' τῦτο μᾶλλον αὐτῶν κατορθοῖ ὁ Πλάτων" ὑποτίθε ὁ τοῖς σι. ἢ τῦτο δὲ συμβολικῶς λέγυσιν, ἐπειδὴ πανταχῶ τὰ 

α1. καὶ μᾶλλον ὡρμόττυσαι τοῖς ὑπὲρ φύσιν ἢ τοῖς περὶ φύσεως" οἱ γὰρ ἀριθμοὶ μᾶλλον ἀρχαὶ τῶν ἀσωμάτων ἥπερ τῶν σωμάτων. αἰτιᾶται ὧν αὐτὸς 
καὶ κατιὶ Αφοϊερ. [Π 3. φαίνεται] μάλιςα Αδοΐορ. ἢ 6. ἄρτιον ὁ λέγνσιν Αδοἷερ. ἢ 9. ἃ οτὰ Αμοΐορ. ! 44. γὰρ] δὲ Αφοΐορ. ἢ 12. οἷόν τε] οἴονται 

“4.} 43. αἱ ἱνέργειαι Αδοΐερ. ἢ 14. ἀλλ᾽ -- 16. ἐδὲ] ὕτε δὲ γένεσιν δυνατόν ἐς! γενέσθαι ἢ φθορὰν ἄνευ μεταβολῆς. “ἔτι δὲ εἴτε δώῃ τις αὐτοῖς ἐκ τότων 

εἶναι μέγεθος." κἄν ὑποθώμεθα, φησί, κατὰ συγχώρησιν ἐκ τῆς τῶν ἀριθμῶν συνθέσεως μέγεθος ἀποτελεῖσθαι καὶ ἐκ τῶν πάντῃ ἀδιαςάτων εἶναι συγκείμενον, 
δν τῶν μᾶλλον ἀδύνατον, ὑδὲ Αδοΐερ. ἢ 11. πρὸς] παρ᾽ Αδοΐερ. [|| ἐν τοῖς} αὐτοῖς 14. Ἱ φυσικοῖς οπχ Αδοΐερ. ἢ 18. αὐτῶ] αὗται Αβοῖορ. ᾿| 19. 
ταῦτα) τὰ Αδεῖερ. ἢ 20. γὰρ] δὲ Ζ. ΠΠ 24. ταῦτα οἵα 1. ἢ ὡρμόζνσι 7. ἢ ἢ] παρὸ 2. 1 22 -- 23. καὶ εὐθύτητες ὦ μόνον τοῖς φυσικοῖς ἁρμόζνυσι 

᾿ σώμασιν ἀλλι κοινὸ ταῦτα, καὶ τῶν μαθηματικῶν σωμάτων εἰσί Ζ.. 24. καϑ' --- φυσικά οτα Ζ.. ἢ] 25. βαρύτης καὶ κνφότης καὶ θερμότης καὶ ψυχρότης 
καὶ ὑγρότης καὶ ξηρότης Ζ.. ἢ 26. ὑδὲν περὶ 1. [Π| 27. εἶεν λέγοντες] λέγνσι Ζ.. 
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εἴδη, διὼ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ εἴδη ἐδήλεν" τύτυ χοίριν ὅτως Ὧε- δόξαν συνίςαχ, ἐν ἄλλῳ δὲ καιρόν ()» πάλιν δ᾽ οὖν δλεὶ 
γον. ἰὰ. κατωθεν τύτων ἢ ἄνωθεν ἢ ἀδικίαν ἢ ᾿ »ρίσι ἡ μἷξνν ἢ ἂμ π 

9909. “ἔτι --- ὑρανόν"" ἢ τῶτο δείκνυσιν αὐτοῖς ἄτοπον ἑπόμενον, τῶν ἣν τῷ ὠρανῷ. τῆς δὲ τύτων »' τὴν τάξιν τὴν τοιαύτῃ συ» 

18. ὅγι αἴτια τῶν ν᾽ ὃν ἀρανὸν ὄντων τε ἢ γινομένων ἐξ ἀρχῆς τε ὺ ςάσεως ἀπόδειξιν ἔφερον ὅτι τύτων ἢ' ἵκαςον τῇ ἐριθμῦ ἐζύ, 
νῦν τὰ πάθη τῶν ἐρθμῶν αὶ τὸς ἀριθμὸς λέγοντες (δὲ δ ἄλλο 5 ἑκάςῳ δὲ τόπῳ ἐν τῷ κόσμῳ οἰκεῖός τίς ἐςιν ἀριθμός, τῷ κ᾿ κ 
τι ἡγᾶντο εἶναι παρὰ τὰ ἐν τῷ ὑβθνο) (᾽) ἐκ ἄλλυς τινὰς ἀριθ- μέτῳ ὰ ἕν, πρῶτον. γάρ ἐςιν πάλ ρίως μδ' δὲ ὃ μέσο τὸ δύο͵ 
μὲς λέγυσι ἢ Ἐετά χε ἴξω τύτων, ἐξ ὦ ὧν ὐτας ὃ κόσμος ἃ δύξαν τε ἔλεγον καὶ ἡ τόλμαν" ἢ ὅτως ἀεὶ ἀφιξαμένων ἐπ ἐπὶ τὸ 
συνέςηκε (΄). δεῖ Κ' δ ἄλλο τι εἶναι “ὃ αἴτιον ἡ “ὃ αἰτιατόν, οἱ μέσω πλείονα “ὃν ἀριθμὸν γίγνεωχ, τῶν συνιςαμένων διὰ ὃ καὶ τὸς 
δὲ ἀριθμὸς λέγοντες εἶναι τόν τε κόσμον ἢ ἕκαςον τῶν ἐν τῷ ἀριθμὸς ἐξ ὧν συνίςανῇ, μεῖνον δὲ οἷς ἔςι ταῦτα, τουΐτυς ἔνι" 

κόσμῳ, ᾧ τύτων ἀρχὰς τὸς ἀριθμὸς ὑποθέμενοι, ἀρθμὸν ἄλλον 10 τὰ ὃ τῶν ἀριθμῶν πάθη καὶ ἢ τὺς ἀμθμὸς τοῖς τόκας ἐχλυῤ 
παρὰ τῶτον ὁ λέγυσον, ὥσπερ Πλάτων ἐποίει, ἄλλον ὶ λέγων “ὃν τοῖς ἐν τῷ ἐρανῷ ἢ οἰκείως αὐτοῖς εἶναι" διὲ ἢ τὰ μεγῶχ ἀν 
εἰδητοιὸν ἀριθμόν, ὃν αὶ αἴτιον τθεὸ; ἄχλον δὲ ἐν ἐν τοῖς αἰη- τύτων ἐπισυμβαίνειν (5). δύναῦ ἃ “συμβαίνει δὲ κ΄ Ἡτῦν 
τὸς. ὕτως δὲ λέγοντες αὐὸν αὐτῷ ἂν “ὃν ἀριθμὸν αἴτιον 'χέγοιεν, τῦτον ἤδη πλῆθος εἶναι τῶν συνιςα μένων μεγεθῶν" εἰρηκέναι τὴ 

εἴγε αἴτιον ἕν ἐς! τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ὄντων, ταῦτα δὲ αὐτός ἐξιν. παρ᾽ ἡμῖν ἡ ἐπὶ τῆς γῆς τόπυς, ὡς ἐν τύτῳ διὰ τῶτο πλήθους μα 
Αἰἴεσ. - 15 γεθῶν συνιςαμένυ, διὰ “ὃ ἢ ὃν ἀριθμὸν ἤδη ἐν τύτῳ πλείω ὧκ, 

990. () ἀμέλει τοι ἐζήτησεν ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τῶν Φυσι- ὧν τὰ πλείω ὄντα τὰς διαφορές τε Φ᾿ τὰ πλῆθος τῶν μεγθῶ 
" κῶν (ς. 2) τὰς διαφορὰς τὸ φυσι ἢ τῷ ἐφρονόμι.. . δὲν γάρ ποιεῖν" τὸς 7) ἀριθμὸς ἢ τὰ ὲ πάβη αὐτῶν ἀκολυθεῖν κατ ἐκεί 
ἐξιν ἔξω τῶ ἐρανῶ, ὡς ἀρέσκει καὶ ὺ τῷ Πλάτωνι καὶ ὺ τῷ ̓ Αριςοτέλει. τα τοῖς τόποις ἑκάςοις. ἢ ὺ ἁπλείξερον αὶ ὼ κοινότερον τὸ ὅ τα 
αὶ πολλὲς λόγυς τέθεικεν ἐν τῇ Φυσικῇ ᾿Αχροάσει (ἀ 8) κατα- τόπῳ πλείοσιν αὐτὰ συνιςείμενα. αἴτια λέγειν τε ἡ ἀριθμὸς δὲ 
σκευαςικὺς τῷ τουΐτυ, ὅτι ἐδέν ἐςι παντάπασιν ἔξω τῶ ὀρανῶ. 20 πλείως εἶναι ἐν τῷ τόπῳ τύτῳ, ὡς τ πλήθει τύτων ἀκολυλῥπις 
Αϑεΐερ. τῷ τῶν πραγμείτων πλήθους" διὰ “ὃ τὰ ὶ πράγματα κα ὶὴ τὸς ἐρῤμὰ 

994. ( ) “ἔτι δέ πῶς δὲ" ἐπειδὴ τὸς ἀριθμὸς ἀρχὰς ἐπῶν αὐτῶ αὶ αὐὸν ἐν ἀμθμῷ ὃ ὃν κόσμον ποιῶσι. πότερον δὲ ὕτος ἐὺ 
15. τ τε ἐρανῶ ἢ τῶν κατ᾽ εἰμεν πάντων οἱ ̓Τευθαγόρειοι, ὶὁὶ τὰ τῷ ὀρανῷ ἀριθμός ἐ ἱφὰ; ὃν δεῖ λάβεν ἐὸν αἴτιον τῶν ἐν τῷ ἐμ 

παθη τῶν ἐμέμῶη οἷον ἄρτιον ὶ περισσὸν ἢ “ὃ πεπερασμένον γινομένων, υἐἰς αὐὸν αὐτῷ εἶναι εὔῃ, ἢ ἄλλος τις τύτυ εἶτα 

ΓΔ ἄπειρον, ὡς πολλάκις εἴρη, ἄλλως δὲ ἀριθμὸς κεχωρισμένυς 25 εὐλογώτερον .5 ἄλλον λέγεν, ὡς ᾧ Πλάτων ἐποίει. τῆς ὴ τό 

τῶν αἰο)ητῶν, καθάπερ Πλάτων, ἐκ ἔλεγον εἶναι, ἵν᾽ ̓ ἧ ὁ β κέχω- ξεως τῆ ἐν τῷ ἐρανῷ, ἣν ἐποιῶντο τῶν ἀριθμῶν οἱ ἱ Πυθαγέμωι, 

ρισμένος αἴτιος, ὃ δὲ ϑευρύϊμενος ἐν τῷ παντὶ ἢ ἀπ’ ἐκείνυ, πῶς, μνημονεύει ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς Τινθαγοροιῶν δόξης, λα, 
φησι δεῖ λαβεὶν “ἐν ἀριθμὸν ἢ τὰ τὸ ἀριθμῆ πάθη. αἴτια τῶν ὄν- (Γ) οἷον ἐν τιῷ περιγείῳ τύτῳ τόπῳ, ὅπυ πολὺ ὃ ἀμφῶν 
τῶν ᾧ γινομένων ἢ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἔντων ᾧ νῦν; “περ ἕτερος ἐκ ἔδν, διὰ ὃ τῆς Ὑσεσνοε, ῥεῦμα παρασυρομένης τῆς ἀλυϑέίὺ 

ἔσω ἀριθμός, αὐὸς ἄρα αὐτῷ αἴτιός ἐςιν. “ὁ τ αἴτιον ἕτερον δέ 30 μὴ ἐχύσης ὃ »τ τὴν ἐπισήμην ςάσιμον. εοὰ. [,Δυγ. 
εἶναι τῷ ὃ ἐςὶν αἴτιον, ἢ πρότερον ε αἴτιον αὐτῷ" αὐὸς ἄ ἄρα ὁ (΄) οἷον ἐν τοῖς περὶ τὴν σελήνην καὶ Ὰ ἐν ἥλων σφαίραις, μἷν 

᾿ ἀριθμὸς πρότερος αὐὸς αὐτὸ ἐςὶ καὶ ὃ ὕξερος, ᾧ ὧν ἢ Ὑμόμενος. ὅς μᾶλλον οἱ ἱ καιροὶ γίνονῇ, ἐκφανέςεροι ἐδ Ὦ ὑπὸ τὸ ἡλίυ, ἐμὴβἢ 

τῶτο δὲ ἄτοπον. δείκνυσι δὲ “ὁ ἄτοπον ἐφεξῆς λέγων “ὅταν τεροι δὲ ὑπὸ τῆς σελήνης. μικρὸν δὲ κατωθεν τῷ Με ἀπέν 

γαρ." εοἀ. ἴαυν. δὲ τῆς δόξης, ὁ μεταξύ πως, ἀδικία ἡ ὺ κρίσις ἢ ἢ μῖξις τὸν 

9904 ὅταν --- ἦ" διὰ τυύτων δείκνυσι πῶς ἐποίων ὃν κέσμον κα ᾧ 35 δ ἐν τῷ μεταξὺ γῆς τε ἢ ἐραῦ τόπῳ ὃ ταραχῶδες κα ὶὶ ἄταται 
22. τὸς ἐν αὐτῷ ἀριθμύς. ἀεὶ ἀριθμὸς λέγοντες αὶ αἰτίας αὐτῶν ἐν ᾧ ὗ μάχη πνευμείτων, φορὰ καὶ διάκρισις αὖθις κα ὶὶ μῖξις ζῳανὴ 

ἀριθμὺς θήκαις ἄλλως ἀριθμὸς παρὰ τύτυς ὑκ ἔλεγον, αὐτὸς γένεσις ἢ μυρία ἅττα τὰ περὶ τύτυς τὺς τόύπως συμβείνπτε 
δὲ αὐτῶν ἔλεγον εἶναι τὸς ἀριθμοὺς αἰτίως, ᾧ “ὃ αὐὸ αὐτοῖς γί- ἐρωτώμενοι δὲ ἔλεγον ὅτι τύτων ἕκαςον τῶν εἰρημένων ἀρϑμ 
νεῖ) αἴτιόν τε ἡ αἰτιατόν (5). ἔλεγον γ ἐν τινὶ Αἰ μέρει τῦ κόσμε ἐςι, αὶ καθάπερ ἐπὶ τῷ ἀριθμῶ θεωρεῖ) τάξις τις, ὅτω κα ὺ ἐπ πὶ 

μας, ωἱ 

5. λέγνσιν Αδοΐορ. ἢ 7. τύτων τῶν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐξ ὧν ἴςιν αὐτοῖς Αδοῖερ. ἢ 8. ἀὲὶ μὲν γὰρ δεῖ ἄλλο εἶχα τὸ αἴτιον καὶ ἄλλο τὶ ἐπεῦ 
Αβοΐθρ. ἢ 9. καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, τυτέςιν ἕκαςον Αδοϊερ. || 14. περὶ τότων Αδοΐερ. [1 14. αἴτιος μέν ἐςι Α5ε]ερ. ἢ ἔξιν ὁ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς Λφοβοροὶ 
37. ἔλεγον ὥςε αὐτὸς ἑαυτῶν Αδοΐορ. 

2. ἀνικίαν Αβοΐερ. ᾿ 3. κατὰ τὴν τοιαύτην τάξιν Αβοῖερ. κατὼ τὴν φάσιν τὴν τοιαύτην «(. ἢ] ἀ. ἕκαςον ἀριθμός ἐςιν Αδεΐερ. ἢ 6. οὦρ ἐσ] δ 

τι Αβοΐερ. || 7. ἃ εἰ τε ἔλεγον καὶ τόλμαν οτι Αβοἶερ. || 8. γίγνεται τῶν συνιςαμένων μεγεθῶν διὰ Α301ερ. [Π 12. τὸ συμβαίνειν Ἦ΄. ἢ 14. ἐλ αὶ 

γέθυς σοὐά. φμαεὶ ἐπ ἄοο ἴοοο ἑάἀοίγοο πεμ είεμάο πιαρπίιμαίπαπι οοποίςίαί ϑεραϊν. ἢ 16. πλείω ... ὄντα οπι ἰῃ ἰδοιιηα «4. ἢ 18. τῇ 
ϑερυϊνοάα: ἀΐσεγα ἐπ αἰΐφμο ἰοοο σοπερίαγίϑιις ἡρδας σοπείξίοπέας σαιιθας 6466. ἢ] 24. διὰ τὸ] διότι δερυϊνεάα : σμοπίαπι τάδ εἰ Ἀμ’ 
πιόγο 8 ἱροίμα δὲ ἰρδιωπ ἐπ᾿ πμπιθρὸ πιμπάμπι εβὲοίωπέ. 



ΕἸΣ Τὰ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. ᾿ δ64 

κόσμω ἀριϑμῶ ὄοτος κα ὃ ἐξ ἀριθμῶν “ἡ εἶναι ἔχοντος" ὶὶ ἑκάςῳ Ὑε, τὴν πεντάδα, τῶτο δὰ ὅτι τῶν ἡὐβοωδων τριγώνων τῶν 
τόπῳ τῷ κόσμε οἰκεῖός ἐςιν ἀριθμός, οἷον τιῷ μέσῳ ἤτοι τῷ κέντρῳ ἐχόντων ῥητὰς τὰς πλευρὰς πρῶτον ἐςι τῶν περιεχυσῶν ὀρθὴν γω- 

δ ὅσ, μα δὲ ὃ μέσον τὰ δύο, ἃ δόξαν ᾧ τόλμην ἔλεγον, ᾧ ὅτως νίαν πλευρῶν, ἡ Κα τριῶν ἡ δὲ τεττάρων, ἡ δὲ ὑποτείνυσα πέντε. 
ἀὲ ἀφιςάμενον ἀπὸ τὸ μέσυ πλείονα “ὃν ἀριθμὸν γίνεονς τῶν συνι- ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑποτείνυσα ἴσον δύνα ἢ ἀμφοτέραις ὦμα, διὰ τῶτο 
ςαμώνων, οἷον τριαΐδα ᾧ τετράδα ἢ πεντάδα" ἐξ ὧν ἀριθμὸν πρῶ- 5 ἡ ὶ δυναμώη καλεῖ αἱ δὲ δυναςευέμεναι, αὶ ἔςι πέντε. τήν 
τὸν τρίγωνον ὀρθογώνιον συνίς αὐ ῥητὰς τὰς πλευρὰς περιέχοντα, τε πενταίΐδα ἀνικίαν ἔλεγον ὡς μὴ νικωμένην ἀλλ᾽ ἀήττητον ᾧ 
τὴν ἢ τριῶν τὴν δὲ τεσσάρων τῶν περιεχυσῶν τὴν ὀρθήν, τὴν δὲ κρατῶσαν. εἴτε δὲ “ἀνικίαν" χρὴ γράφειν εἴτε "ἀδικίαν," ὁ νῶς 
ὑποτείνυσαν ταύτην πέντε" τρὶς γδ τρεῖς ἢ τετράκις τέσσαρα ἴσα τῶν λεγομένων γνώριμος. ἢ περὶ Κ' τῶν ᾿πυθαγορικῶν, φησίν, 
εἰσὶ τῷ πεντάκις πέντε. ἐν τύτοις ὧν τοῖς ἀριθμοῖς ἡ ταῖς ἐξ ἀφείο)ω τὰ νῦν, ἱκανὸν 5 αὐτῶν ἁψαῶχ, μόνον, παραιτύμενος 
αὐτῶν δυνάμεσι τό τε ἄνισον θεωρεῖ), ὅπερ ἀδικίας ἴδιόν ἐςι, ὦ 10 τὴν ἐπιπλεῖον ἐξέτασιν τύτων τὰ νῦν, ὅτι μηδὲν πλέον ἐν τοῖς ὅσι 

ὰ ἴσον, ὅπερ κρίσεως εἴτε δικαιοσύνης. ἀλλὰ ὶ ἡ μῖξις ἐν τῇ τῶν φυσικῶν κατέλιπον" ἐρεῖ μέντοι τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν δόξαν 
ἰσότητι ἧς σύμβολόν ἐςιν Ἷ ὀρθὴ γωνία. ἔν τισι δὲ τῶν βιβλίων αὐτῶν ἔτι πᾶσαν τῆσδε τῆς πραγματείας ἐπὶ τέλει. ΑἸεχ. 
γράφεϊ ᾧ “ἀνικία." ἀνικίαν δὲ ἔλεγον οἱ Ἰπυθωγόρειοι τὴν πεν- " -- αἰτίας." αἰτιῶ τῶν τὰς ἰδέας αἰτίας θεμένων πρῶ- 80). 

τάδα, ἐπεὶ ὑποτείνυσα τὴν ὀρθὴν ἴσον δύναῦ ἀμφοτέραις ἅμα τὸν Κ' ὅτι ζητῶντες τῶν φύσει συνεφώτων τὰς αἰτίας (τῦτο δὼ 
ταῖς περιεχείσαις τὴν ὀρθήν. ἔλεγον δὲ ταύτην ἀνικίαν ὡς μὴ νι- 15 αὐτῷ δυναῦ δὴ “ὃ “τωνδὶ τῶν ὄντων) ἄλλας ἰσαρίθμως τύτοις 

κωμένην ὑπὸ τῶν δύο τῶν περιεχυσῶν τὴν ὀρθήν. εἴτε “ἀνικίαν᾽ ἐσίας προσέθεσαν ὡς ἐσομένων μᾶλλον γνωρίμων τῶν πραγμαΐ- 
γράφει τις εἴτε “ἀδικίαν, ὁ νῶς τῶν λεγομένων Ὑνώριμος. “πό- ΤῊ εἰ πλείω τὰ αὐτιὰ γένοιτο () ἀδενὶ γδ ἢ τῷ ἀϊδίῳ διαφε- 
τερον δέ" αἰτιᾶ τὺς Πυθαγορείως, ὅτι τὰ πάθη τῷ ἀριθμῶ καὶ ὺ βύσας τὰς ἰδέας τῶν πρὸς αὐτὰς ὄντων ἐποίων, ὥςε ἐπεὶ ταῦτα 

τὺς ἀρθμὺς ἀρχὰς τῶν ὄντων λέγοντες εἶναι ἐκ ἑποίον τύτων ἄλ- ἄγνωςα, ὁμοίως ἂν κἀκεῖνα τύτοις, ὧν εἶναί φασιν αὐτὰς παρα- 
λις παρὰ τὰ πράγματα τὰ κτ' ἐν καὶ ὑρανὲν ὃ ὄντα ἢ ἤρθανε ἐξ 20 δείγματα, εἶεν ἀν ἄγνωςοι, ἰσάριθμα ὃ ὃν ἄλλα θέμεναι κα ὼ ὅμοια 
ἀρχῆς τε ἢ νῦν" ἐδὲ γ5 ἄλλο τι εἶναι ἡγῦντο παρὰ τὰ ἐν τῷ τύτοις ὧν ἐζήτυν τὴν γνῶσίν τα ἢ ἐπιςήμην, διὰ τύτων ᾧοντο 
ἀρανῷ, ἐξ ὧν αὐὸς ὁ κόσμος συνέςη. τὰ γι 1αυτ. ἢ κἀκεῖνα καταλαμβάνειν δύναο ἃ ἐζήτυν, ὡς ὀλίγον προελθὼν 

9904 (ἢ) τὴν 15 υἣν κώτρον ἔλεγον ᾧ ἀναλογεῖν τῇ μονάδι. δείξει. ἢ ὃ αἰτιῶ ἔςι τῶν τὰ αἴτιά τε ἢ ἐπιςήμη ἢ διὰ τῦτο 
26. ὥσπερ ἦν αἱ ἀπὸ τῷ κέντρυ ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἠγμέναι εὐθεῖαί ἐζήτυν αὐτῶν τὰ αἴτια" ᾧοντο δ τὰς αἰτίας ταύτας τύτων ἀπο- 

εἰσι μείζονες, ὅτως ᾧ ὁ ἀπὸ τῆς μονάδος ἀρχόμενος ἀριθμὸς ἐπ᾽ 25 διδόναι, ὅμοιόν τι ποιῶντες τοῖς ἀριθμῆσαί τι βυλομένοις πλῆθος, 

ἄπειρον αὔξε;. συμβαίνει ἦν »ἱὶ τῶτον ὃν τρήπον ἤδη ὙΜΡΟς εἶθ᾽ ὡς μὴ δυναμένων ἐκείνων, εἰ εἴη τισεῦγαι ἀριθμηθῆναι, ἄλλο 

εἶναι μεγεθῶν. λέγει δὲ περὶ τῷ ἐν τὴ γὴ τόπυ ὡς ἐν τύτῳ διὰ αὐτοῖς ἰσάριθμεν Ἐληθε ἀρλξιβευπὶ κἄπειθ᾽ ὕτως ἀριθμᾶσιν. εἴη 
τῶτο πλήθυς μεγεθῶν ἰδοῦν πρὸ διὰ κα καὶ ἢ τῶν ἀρθμῶν εἴδη δ᾽ ἂν μάλιςα “ὃ ἀπορέμενον ἰσχὺν ἔχον Ψ τ ἰσάριθμον τοῖς ζη- 
πλείονα ἐν τύτῳ εἶναι, ἐπειδὴ αἱ ἀπὸ τῷ κέντρυ, ὡς εἰρήκαμεν, τυμένοις αὐτὸς ὃ πλῆθος τίθεςχ, ἀλλὰ »' ἃ ὅ ὅμοια ἡ διὰ τῶτο 
περιφέρειαι μείζονές εἰσι τῶν μὴ ἀπὸ τῦ κέντρυ. ᾧ ὃ ἀπὸ τῆς 30 ὁμοίως ἄγνωςα (4). ὅτι ὃ μηδὶν διαφέρει τὰ εἴδη τῶν πρὸς 

μονάδος ὃν ἐπ᾽ ἄπειρον αὔξεδ" μονὰς δὲ ἡ γὴ ὡς κώτρον. ἢ αὐτὰ ὃ εἶναι ἐχόντων κατ᾽ αὐτύς, ἢ μόνῳ τῷ ἀϊδίῳ, ἐρεῖ. “ὃ δὲ 

πλῆθος λέγει “ὃν ἀριθμὸν ὡς τῷ πλήθει τῶν ἀριθμῶν ἀκολυθῶντος εἶναι ὁμοίως ἄγνωςα διὰ τῆς τῦ ἀριθμῷ παραθέσεως ἐνεδείξατο. 

τῷ τῶν πραγμάτων πλήθυς διὰ “ὃ τὰ πράγματα τὺς ἀριθμὲς ὅτι δὲ μὴ αἴτια ἃ προσέθεσαν τύτοις περὶ ὧν ἐζήτουν, ὀλίγον προελ- 
« ἦναι. Αδβοΐερ. - θὼν δείξει. ἣ ὃ αἰτιῶ ἕξιν ὅτι προϑέντες ἰσάριθμα «χεδὸν τοῖς 

9904 . “μικρὸν --- κρίσις. οἱ τὰ πράγματα τις ἀριθμὸς εἶναι λέ- 35 περὶ ὧν ἐζήτυν, ὅτως ἁπάντων ἐζήτυν ἡ ἀπεδίδοσαν τὰς αἰτίας 

ΣΑέήοντες ταύτην τὴν τάξιν αὐτοῖς ἀπένειμαν ἐν τῷ ὠρανῷ, ἣν ἔχειν τῶν τε πρώτων ἢ τῶν προςεθέντων" τύτῳ γὃ ὅμοιον ᾧ ὃ τῶ 
ᾧοντο ἡ τὸς ἀριθμοίς, οἷς ἔλεγον εἶναι ταὐτά. οἷον ἣν ὥοντο τώ- ἀριθμῷ παράδειγμα. «χεδὸν δὰ εἶπεν ἀκ ἐλάττω εἶναι τὰ εἴδη 

ξιν ἔχειν τὴν δυάδα, ταύτην ἔλεγον ἔχειν τὴν τάξιν ἐν τῷ κόσμῳ τύτοις, καὶ τοῖς καθ᾽ ἕκαςα ᾧὶ ἀτόμοις λέγων, ἀλλὰ τοῖς ἐπ’ αὐτοῖς 

τὴν ὀόξαν, ἐπειδὴ δυὰς ἦν δόξα αὐτοῖς. πάλιν ἣν τάξιν ἡ ἑπτάς, εἴδεσιν. ἀδὲ γδ Ἰξωκράτυς ᾧ Πλάτωνος ἐζήτυν τὰς αἰτίας, ἀλλ᾽ 

ταύτην ἀπεδίδοσαν ἐν τῷ κόσμῳ τῷ καιρῷ, ἐπεὶ ὃν ἑπτὰ ἀριθ- 40 ἀνθρώπω ἡ ἵππυ. τύτοις 5 χεδὸν ἰσάριθμα τὰ εἴδη κατ᾽ αὐτύς. 
μὲν αὶ καιρὸν ἡγῦντο εἶναι. μικρὸν δὲ ἄνωθεν τῇ καιρῷ ἢ κάτωθεν “ὃ “αεδόν" δὲ προσέθηκεν ἴσως, ἐπεὶ μὴ πάντων τῶν κοινῶν ἰδέας 

ἐποίων, εἰ ἔτυχεν, ἀδικίαν ἢ κρίσιν, ὅτι ᾧ ἡ τῶν αὐτῶν τύτοις ἀριθ- ἐτίθεντο" ἐδὲ 75 τῶν ἐπὶ τοῖς τεχνητοῖς, ὅτε τῶν ἐπὶ τοῖς κακοῖς, 
μὼν ταΐξις ἡ αὐτὴ ἦν. γράφεῦ δὲ ἕν τισιν ἀντιγράφαις ἀντὶ τὸ εἰ ἡ εἴπετο αὐτοῖς ὶ τύτων εἶναι λέγειν ἰδέας, δι᾽ ὧν περὶ αὐτῶν 
ἀδυιίαν “ἀνικίαν"" ἀνικίαν δέ φασιν ὑπὸ τῶν Ἰπυθαγορείων λέ. λέγυσιν, ὡς ἐρεῖ μετ᾽ ὀλίγον. τῷ δὲ μὴ ἐλάττυς εἶναι τὰς ἰδέας 

39. δυὰς δόξα ἦν αὐτοῖς. πάλαι ἣν Α΄. 

ἡ. ἀμφοτέρως Α.. ἢ 23. υεἰ φιοή ασομεαὲ 6εέ, φμοεί υοἱεπίες ὁπέϊαπι σαιιδας σοβποόδοογε, μδν λαες φμασγεδαπί ρεογεπε οαμ-- 
σας ϑερυϊν. ᾿ 27. αὐτῷ Α. ἢ 30. διαφέροντα τὰ 1. ] 86. τῶτο Α4. ᾿} 38. ἀλλὰ γὰρ τοῖς Ἐ΄. " 40. τὸ εἴδη ὁπ: Ζκ. 
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τύτων ὧν ζητῶντες τὰς αἰτίας ἐπ᾽ ἐκείνας προῆλθον, δευιτικὸν πα-.͵ μιὸς τῶν ὄντων εἶναι λέγων, τύτων δὲ μηδὲν εἶναι. οἱ δὲ τωῶτα 
990 ρέθετο “καθ᾽ ἕκαςον γδ ὁμωνυμόν τί ἐςιν"" ὁμώνυμον Κα λέγων “δ λόγοι ψευδεῖς τε ἢ “ὃ δέον ὑδὲν δεοινύντες. διὸ τῶν ἃ τούτων 

6. συνώνυμον, ἐπεὶ ἢ Πλάτων ὕτως αὐτὰς εἶπε. δείκνυσι δὲ διὰ ὑδενὸς μνημονεύει νῦν, εὐθύνει δέ τινας τῶν δοκώντων τι ὀευσύ. 
τὸ ἱκώςυ τῶν ζητυμένων 'αὐτὸς συνώνυμον τι εἶδος θέ, “δ ναι, ἢ πρῶτόν γε “ἂν ἀπὸ τῶν ἐπιςημῶν τὰς ἰδέας κατασκευέ. 
ἰσάριθμα τὰ εἴδη αὐτοῖς τοῖς αἰϑϑητοῖς λέγειν. ἣ δύνα “ὁ ὁμωΐ- 5 ζοντα. εἰ δὲ αὐτοὶ οἵ λόγοι οἱ ὑπὲρ αὐτῶν λεγόμενοι ἐς κατε 

γυμον ὅτι, υς λέγυσιν, δὲν ἂν συμβάλλοιντο πρὸς τὴν γνῶσιν τοῖς σκευὴν τῶν ἰδεῶν εἰσὶ τοῶτοι ὡς ἢ μὴ συλλογίζειχ, ὃ πραέ. 
ἐνταῦθα. εἰπὼν δὲ “καθ᾽ ἕκαζον γ5 ὁμωνυμόν τί ἐςιν" πῶς μενον ἢ ἄλλων τινῶν ἰδέας εἰσάγειν ἡ μὴ ὧν βύλον, ὑδὲν ἔξυ- 
“καθ᾽ ἕκαςον," δείκνυσι. ὃ δὲ “ἢ παρὰ τὰς σίας τῶν τε ἄχ- θεν ἄλλων δεῖ λόγων, ἀλλ᾽ αὔταρκες πρὸς ἀναίρεσιν τῷ δύγμετα 

λων ὦ ἐςιν ἣν ἐπὶ πολλῶν, ᾧ ἐπὶ τοῖσδε ἢ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις" ἴσον “ὃ τὴν ὠσένειαν δεῖξαι τῶν λεγομένων. ἰά, 
ἂν εἴη τῷ παρά τε δ τὰς τῆδε ἐσίας ἔςιν ὁμώνυμα αὐτοῖς εἴδη, 1 (7) ἐντεῦθεν δοκεῖ πρὸς “ὃν Πλάτωνα ἀποτείνενχ, πε τῶι 

ὁμοίως δὲ ἡ παρὰ τὰ ἄλλα ὄντα τὰ παρὰ τὴν ἐσίαν, ἄ ἐςι τὰ ἰδεῶν. εἰρήκαμεν δὲ “ὃν σκοπὸν τῷ ᾿Αριςοτέλως περὶ τύτυ' εὐδ᾿ 
ἄλλα γένη, ἐφ᾽ ὧν ἔςιν ἕν τι ᾧ κοινὸν ἐπὶ πολλῶν τοῖς καθ’ ἕκαξα. γάρ ἐςιν ὁ λέγων ἐν τῇ περὶ Μϑυχῆς πραγματείᾳ (ὃ ἀ) εἶν 
εἷς γάρ ἐς! τὰ κοινὰ τὰ ἐπὶ τοῖς καθ᾽ ἕκαςα, ὧν κοινῶν αἱ ἰδέαι, οἱ τὴν ψυχὴν εἰρηριότες τόπον εἰδῶν," ἡ ὅτι ὁ ἐνεργείᾳ νὺς ἰᾷ 

εἴησαν ἂν κατ᾽ αὐτὸς αἰτίαι τῷ εἶναί τε ἡ γίγνεθᾳ. ὁ δὲ “ὃ ἐπὶ τὰ πρώγματα, ᾧ πάλιν ὅτι ὁ Κ' δυνάμει νῶς ἐνεργεῖ, ὁ δὲ σε 
τοῖσδε ἡ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις" δηλωτυκὸν ἂν εἴη τῷ ἢ ἐπὶ τοῖς ἐν γε- 15 γείᾳ νῦς ποιεῖ. ὥςε ἄντιιρυς ἡ αὐτὸς ἐναποτίθεῇ ἰδέας τῷ ν΄. 

νέσει ἢ φθορᾷ (τύτων “ὃ “ὁ “ἐπὶ τοῖσδε" δηλωτοιόν) ἡ ἐπὶ τοῖς πῶς ὄν, εἴποι ἄν τις, ἡ αὐὸς πρεσβεύων ἰδέας δοκεῖ τῷ Πλέτνν 
ἀϊδίοις" ἢ 5 ὁ κόσμος κατ᾽ αὐτὸς ὦ τὰ ἐν αὐτῷ ἀϊδίως “ὃ εἶναι μαχεῶς ; ᾧ λέγομεν ὅτι κατ᾽ ἀλήθειαν ὁ τῷ Πλάτων μάχῃ, 

ἔχει. διὸ εὐλόγως εἴρη “ὃ ἰσάριθμα τῶν τε ἄλλων “ὧν ἐςὶν ἐν ἀλλὰ τῷ ἐν ἄλλῳ ᾧ ἄλλῳ ὄντι Πλάτωνι μάχεῖ, τοῖς ὑπιτός 

ἐπὶ πολλῶν, ἀντὶ τὸ τῶν τε ἄλλων ἐφ᾽ ὧν ἐςὶν ἐν ἐπὶ πολλῶν μένοις τὰς ἰδέας ταύτας αὐτὰς καθ᾽ αὐτὰς ὑπαρχύσας καὶ ἔτι; 

τινῶν" ἢ 258 ἄλλων βυληθεὶς δηλῶσαι τῶτο προσέθηκε" τῶν 5 10 κεχωρισμένας τῷ νῦ. ὥςε φανερὰ ἡμῖν γέγονεν ἡ ἴλη ἔννα τὶ 
καινῶν τῶν ἐπὶ τοῖς καθ᾽ ἕκαςα αἰτίαι αἱ ἰδέαι κατ᾽ αὐτύς (γ). ᾿Αριςοτέλως ἡ περὶ τῶν ἰδεῶν. Αδε]ερ. 
ἢ ἃ “ἐν ἐπὶ πολλῶν" ἐπὶ τῆς ἰδέας εἴρηκε" ἢ 75 εἰ μὴ τῶν καθ᾽ (5) εἰδέναι μέντοι γε χρὴ ὅτι καὶ διπλασιαζ εἶ ὁ ἐριθμὸς ἀϑι | 
ἕκας  ἐςιν ἰδέα, ἀλλὰ τῶ ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαςα κοινῶ (7})" ἀνθρώπυ τῶν ἰδεῶν. τὰ αὶ 5 αἴτια ὑπάρχυσι, τὰ δὲ αἰτιατά" τὰ ν᾽ 

γάρ, ἀλλ᾽ καὶ Ἰξωκράτυς ἢ Πλάτωνος, ὃς ἄνθρωπος ἐν τύτοις τε ᾧ αἴτια τὰ ἐξηρημένα ὑπάρχυσι, τυτέςιν αἱ ἰδέαι οἱ παρὰ τῷ ἐν 
. 
ἐν πᾶσι τοῖς ὁμοειδέσιν αὐτοῖς κοινὸς εἴη διὰ “ὃ ἐνυπαρχειν 25 μιυργῷ τῶν πραγμάτων λόγοι, αὶ ἐδέποτε συγκαταριθμϑιῇ τὸ 

990) πᾶσι. τῷ δὲ “καθ᾽ ὃς τρόπυς δείκνυμεν τὰ εἴδη, κατ᾽ ὑδένα φαί- αἰο)ητοῖς, ἐπειδὴ ὅτε συμφύονἢ αὐτοῖς, ἢ αὐὸς δὲ δ᾿ Αμεν 
99 νεῦ τύτων; “ὁ "δείκνυμεν" δηλωτικόν ἐςι τῇ ὡς πρὸς οἰκείαν τέλης ἐκ τῶν αἰτιατῶν προϊὼν ἀνέρχεζ) ἐπὶ τὰ αἴτια. τι δ) 

δόξαν λέγειν αὐτόν, λέγοντα τὰ Πλάτωνος" καὶ ἡ ὡς ἀλλοτρίοις αὐὸὺς ὑποτίθεἢ αἴτια τῶν πραγμάτων ὁμολογεῖ. διαλεγίμοκ 
ἀντιλέγων λόγοις ᾧ δόγμασιν, ἀλλ᾽ ὡς οἰκείαν δάξαν βασανίζων δὲ περὶ τῶν ἐρανίων σφαιρῶν φησὶν ὅτι ὅσαι σφαῖραι ὑπέχνσ, 
τε ἢ ἐξετάζων, ὅτως ποιεῖ τὴν ἀντιλογίαν τῆς τῷ ἀληθῶς εὑρέ- 30 τοσαῦτα ἢ αἴτια κινῶντα τὰς σφαίρας" καθ᾽ ἑκάςην ἡ σηίρ' 
σεως χαίριν. πειρᾷ δὲ δεικνύναι ὅτι ὀδεὶς τῶν λόγων τῶν εἰς ἐφέςηριε δύναμις ἡ κινῦσα. ὅτε “δ ἀπὸ ταὐτομάτυ ἐφήκε ἡ 
κατασχευὴν τῶν ἰδεῶν φερομένων εἶναι δείκνυσιν ἰδέας. οἱ 3 νησις, ὅτε δὲ πάμν δεῖ λέγειν, φησίν, ὅτι ὁ θεὸς κσᾶ αὐτές 

αὐτῶν ὅτε συλλογίζονῃ ὅτε συνάγυσι “ὃ προκείμενον, πρὸς τῷ ἡ ἐπεὶ τῦτο περὶ πάντων ἐρῶ, ὅτι ἡ τὸς ἀνθρώπως ἡ τὰ ἀλογεῖῃ! 
ὧν μὴ βυλονῆ ἰδέας εἶναι, ᾧ τύτων τίθες " οἱ δὲ ἢ δοκῶντες ὁ θεὸς κινεῖ, ἢ ἐκ ἕςιν αἴτιον εἰδικὸν “ὃ κινητικὸν τῶν σὰ 

συλλογίζ εὐλαί τι περὶ ἰδεῶν ἐκ ἐκφεύγωσι τῶν ὧν καὶ βύλον᾽ εἶναι 386 ὥς ε ἡ ὁ ̓ Αριςοτέλης αἴτια ὑποτίθεἢ τῶν πραγμάτων. ἰὰ 
ἰδέας, ᾧ τύτων κατασκευαζειν" αὶ γδ ὡς ἄλλων πάντη ὄντων τῶν (5) δεῖ προϑεναι “ὃ πολλῷ ἀντὶ τῷ καὶ πολλῷ ἐλάττνε ἐν 
ἀσυλλογίςως ἐρωτωμένων, ἄλλων δὲ τῶν κατασκευαζόντων ἰδέας εἴδη ἐςὶ τῶν αἰο)ητῶν" ἐπεὶ ὅτε τῶν τεχνητῶν ἰδέαι ὑπάργυα 
ἢ ὧν ὁ βυλονῇ λέγειν, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν αὐτῶν λόγων οἱ κατ᾽ ἄμφω ὅτε τῶν κακῶν κατ᾽ αὐτύς, ὅτε δὴ τῶν παρὰ φύσιν ἀλλὰ μ'ν» 

ἡμάρτηνἢ, οἱ δὲ πάντως καθ᾽ ἕτερον. ἢ τινας τῶν λεγομφων τῶν κ᾽ φύσιν. ἡ δ φύσις ὑδέν ἐςιν ἕτερον ἢ Ἄλλαμψις ἐκῶν 
λόγων ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς τέλειον ψευδεῖς ᾧ μηδὲν δεικνύντας αἰτιὰ, 40 προϊῶσα ᾧ καταλάμπυσα τὰ τῇδε, ᾧ ἔχυσα ἐν ἑαντὴ τὶς 
εἷος εἴη ἂν ὁ λέγων, εἰ ἔςι τι τἀληθές, εἴη ἂν τὰ εἴδη, τῶν γ5 ἐν- μιυργικὺς λόγυς, καὶ μέντοι γε ἐπιςρέφυσα πρὸς ἑαυτήν. δέφν 
ταῦθα ἐδὶν ἀληθές" ἢ εἰ μνήμη ἕςιν, ἔςι τὰ εἴδη, ἡ 5 μνήμη μὲν ᾧ ἀλόγως αὐτὴν ποιεῖν, ἐπεὶ ἡ ἐν φυτοῖς ὁρῶ αὶ ἐν ὠλόγε 
τῷ μένοντος" αὶ ὁ “ἦν ἀριθμὸν ὄντος εἶναι λέγων, ταῦτα δὲ ἐκ ζῴοις. ὥςε μόνων τῶν κ᾽ φύσιν φανῆναι ἰδέας, ὁ μέντν τῷ 

ὄντα, εἰ δέ, τῶν εἰδῶν, ἔςιν ἄρα τὼ εἴδη. ὁμοίως ᾧ ὁ τὸς ὁρισ- κακῶν, εἴ γε τὰ κακὰ ἢ ἀνυπόςξατα ὑπάρχυσιν, ὡς δεύνυ ὃ 

α 10. ὁμώτυμα --- 11. ἅ ον “4. 1] 11. και περ τὰ Ζ.. ἢ 12. πολλοῖς Α. ἢ τοῖς ἀϊδίοις καθ᾽ Ἐ΄. ΠΠ 18. διὸ καὶ εὐλόγως εἴρηται τὸ ἐραριήμητϑ! τ 
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τῇ ἐξηγήσει τῦ Θεαιτήτυ. ὅτε δὴ πάλιν τῶν τεχνητῶν ὑπάρχυ- θεια εἰλικρινὴς ὦ θεωρεῖ ἐ ἐν τοῖς τῇδε: ..«. ὁδὲ ἡμέτερος φιλόσο- 
σιν ἰδέαι, εἴγε ' μίμησιν τῶν ὐρώρτ γίνον᾽ τὰ τεχνητὰ ἡ πάντα, φος ἔφασκεν ὅ' ὅτι ὁ Πλάτων καὶ περὶ τῆς τοιαύτης ἐπιήμης εἴρη- 

καὶ ἔςι κα καὶ φύσις παράδειγμα, εἰκὼν δὲ ἡ τέχνη. ὅτε δὲ παλιν "εν ἀλλὰ περὶ τῆς ἀΐλω ἢ καθόλυν, ἥτις ἐσὶ τέχνη τεχνῶν ἡ ἐπι- 

τῶν παρὰ μῶν ὑπάρχωσιν ἰδέαι" ἡ ὃ Ἄλλαμψις ἐκεῖθεν, ὡς φήμη ἐπισλμιοιν ἥτις αὶ πάντα ἁπλῶς τὰ ὄντα οἶδεν ἦ ὄντα ἐςί, 
ἐρῶ, προέρχεῇ ἐπὶ τῶν κ᾽ φύσιν, ἐκ ἐπὶ τῶν παρὰ φύσι. διὰ 5 ὶ τὰ ἐσόμενα καὶ ὺ τὰ μέλλοντα, καὶ ὃ τὰ ὲ καθόλυ ᾧ τὰ ὲ καθ᾽ ἕασε" 
τῦτο νῦν πάνυ ἀσφαλῶς προςέθεικε ὰ "χεδὸν γ ἴσα" πύ, ὁ τοιαύτη δὲ ἐπιςήμη ἐκ ἔςιν εἰ μὴ παρὰ μόνῳ τῷ θεῷ" ὥξε ὺ 
πολλῷ ἐλάττω τε δή ἐσι τύτοις, αὶ τοῖς καθ᾽ ἴκαςα ἀτόμοις λέ- ἐντεῦθεν συνώγομεν ὅ ὅτι ἔςιν ἰδέα. “ἃ νῷ “ὃ ἐν ἐπὶ πολλῶν. εἰ 
γων, ἀλλὰ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῖς εἴδεσιν... συνώνυμον γδ ὁ δυναὸν ἔςιν ἣν κ᾿ πολλῶν [ κατηγορύμενον, τῦτο δὲ ἐν τοῖς καθ᾽ ἴκαφα κα Π 
εἶναι, ἐπειδὴ ἐν τῆς συνωνύμοις ὃ κατηγορείμενον “ὃ εἶναι ἔχει ἐν θεωρεῖ, φανερὸν ὅτι ἴτω ἰδέα. εἰ δ ἕκαςος τῶν πολλῶν ἀν- 
τοῖς καθ᾽ ἴκαςα, ἢ μέρος ἐςὶ ὃ ὑποκείμενον τῇ κατηγορυμένα " 10 θρώπων ἄνθρωπός ἐςι ᾧ τῶν πολλῶν ζῴων ζῷον ἃ ἐπὶ τῶν ἀλ- 
ἐνταῦθα δὲ ὁ ἄνθρωπος ἐκ ἕξι μέρος τῷ δημιυργυκῶ λόγυ, ἀλλὰ λων ὁμοίως, ἢ ἐκ ἔξιν ἐφ᾽ ΩΝ αὐτῶν αὐὸὴ αὐτῷ κατηγορύμε- 
ἃ ἑἶναι προάγει ὁ λόγος. ὅτε δὲ παλιν ὁμώνυμον ὡς ἡὶ Αἴὰς "» ἀλλ᾽ σι τι ὃ κ᾿ πάντων αὐτῶν κατηγορεῖς, ἐδενὶ αὐτῶν ὃν 
φωνή: αὕτη δ ὁ ἐνυπάξατός ἐςιν, τὰ δὲ ἐθηὺ ἐκ βηποσοτα ταὐτόν, εἴη ἂν τῦτο παρὰ τὰ καθ᾽ ἴκαφα δ ὄν, κεχωρισμένον 
ὑπαρχυσι. καθ᾽ ἕκαςον ὧν εἶδός ἐςιν ἰδέα. ἢ περὶ τὰς ἐσίας αὐτῶν, ἀΐδιον, ἐπεὶ ἢ ἀϊδίων κατηγορεῖ ἢ πάντων τῶν κατ᾽ 
τῶν φυσικῶν πρωγμείτων ἔς! “ὃ ὃν ὃ πρὸ τῶν πολλῶν, ἰδέα ἀν- 15 ἀριθμὸν ἀλλασσομένων" ὃ δὲ ἕν ἐςιν ἐπὶ πολλοῖς κεχωρισμένον 
θρώπυ πρὸ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, ὃ ἵππα ἢ τῶν ἄλλων ὁμοίως. αὐτῶν ὶ ἀΐδιον, τῦτό ἐφιν ἰδέα." εἰσὶν ἄρα ἰδέαι. Φησὶν ἦν πρὸς 
ὑπάρχυσιν ὧν ἰδέαι καὶ Ε τῶν φυσοιῶν ἢ τῶν ἐν γενέσει ἡ τῶν ἀϊδίων" τῶτο ὃ ̓Αριςοτέλης ὅτι ὅτος ὁ λόγος κατασκευάζει ἰδέας καὶ ἢ τῶν 

ἔςι γδ ἰδέα ὁ ἡλ ἃ σελήνης κα ἢ πάντων τῶν ἀϊδίων παρὼ τῷ δη- ἀποφάσεων... φαΐ ἦν πρὸς τῶτο ὅτι αἱ ἐποφαζσεις τ συμβε- 
9905 μιυργᾷῷ. “ἔτι δὲ καθ᾽ ὃς τρόπυς δείκνυμεν ὃ ὅτι ἔςι τὰ εἴδη" ἐν- βηως κατηγορῶν!) αἱ δὲ ἰδέαι καθ᾽ αὐτό, εἴ γε ὸ ἐξ αὐτῶν ὃ 

δ. τεῦθεν βυλεῦ εἰπεῖν τὰς αἰτίας ἐξ ὧν ὑπέλαβον εἶναι ἰδέας, καὶ διὰ 20 εἶναι τῶν πραγμάτων" ὥςε ἐχ ὑπάρχωσιν ἰδέαι τῶν ἀποφάσεων, 
τῷ εἰπᾶν “ἔτι δὲ καθ᾽ ὃς τρόπως ἐδείκνυμεν τὰ εἴδη" συμπεριέ. ὅτε δὲ ἐκεῖνοι ὑποτίθεν, ἀλλὰ “ὁ ἕν ἐςιν ἰδέα “ὃ κπὶ πλειόνων καθ᾽ 
λαβε αὶ αὐὲν ὡς τὸ αὐτῶ διδασκαλείν ὑπάρχοντα, φημὶ, δὲ τῦὀ αὐδ λεγόμενον... λέγομεν τοίνυν πάλιν πρὸς τῶτο ὅτι ὁ Πλά- 
Πλατωνικῦ. τέσσαρα ὧν αἴτια ὑπάρχωσι τὰ δειινύντα ὅτι αἱ των ἰδέας ὑπετίθετο τῆς ὄντως νοήσεως ᾧ κυρίως, ἐπειδὴ τῶν 

ἰδέαι ὑπάρχνσιν, ἀλήθεια, μονὴ ἢ μνήμη, ἀριθμὸς ἢ ὁρισμός. φβνηιν ὀκέτι ἐςὶ νόησις ἀλλὰ ἡρϑε νὴ ὥςξε δ᾽ ἐνταῦθα 
ἐκ αὶ ὅν τῆς ἀληθείας τι ὅτῳ κατεσκεύαζον ὃ ὅτι ὑπάρχυσιν αἱ ἰδέαι. 25 καλῶς αὐτῷ ἐγκαλεῖ: ἐκ ἔςξι ἢ) φαντασία ἡ κυρία νόησις. ἰὰ. 
ἔλεγον 5 ὅτως ὅτι ἐνταῦθα ἐκ ἔςι καθαρὰ ἀλήθεια, ἀλλ᾽ ἔχει () καθ’ ὅς τρόπυς ᾿δεώννυμεν" τὰ εἴδη. ἐκ εἶπε δείκνυἢ 
μεμιγμένον ὃ ψεῦδος καὶ ὃ ἐκ ἔςν ἀλήθεια. μολόγηϑ ὃ ἃ ὅτι ἔξιν τὰ εἴδη, ἀλλὰ δείκνυμεν" ὁ 75 ὡς ἀλλοτρίοις πάρος οἱ λόγοις ἢ 

ἀλήθεια" ἐὰν 5 μὴ ἦ ἀλήθεια, ἐδ᾽ ἄλλο τί ἐσιν, εἴ γε ἐκ τῆς δόγμασι τὴν περὶ τῶν ἰδεῶν βασανίζων δόξαν, ἀλλ᾽ ὡς οἰκείαν 
ἀληθείας τὰ ἄλλα προέρχεῆ. φανερὸν ὧν ὅτι ὑπάρχυσιν αἱ ἰδέαι" ὑπόληψιν ἐξετάζων, ὅ: υτὰς ποιεῖ ἢ τὰς ἀντιλογίας τῆς τῷ ἀληθῶς 

παρ᾽ αὐταῖς Χὰ σωζεῦ ὰ ἀμιγὲς ᾧ καθαρὸν πάντων τῶν πραγμεῖ- 30 εὑρέσεως χάριν" διὸ καινοποιεὶ ὰὴ δύγμα.- τὸ Τιλατωνριῶ δ 
των, ὥςε ἢ ἡ κυρίως ἀλήθεια. πάλιν δέ φασιν ὅτι εἰ μὴ ἕξιν ἦν ᾧ αὐὸὺς ἐκροατηρίν. κατ᾽ ἀἐδένα ὧν τρόπον ἀποδείξεων τῶν 
ἐνταῦθα μονὴ μηδὲ καθαρὰ μνήμη διὰ ὃ ῥευςὸν τῆς ὕλης (ἡ 8 δεικνύντων τὰς ἰδέας δείκνυ ὅτι εἰσὶν «ὉὋ" τινὲς δ λόγοι ψευ- 

ῥεῦσις αὕτη ἐκ ἐξ μόνιμον εἶναι ὶ ςάσιμον τὴν μνήμην), ἔςι δὲ δεῖς εἰσὶ ἢ ἀὶ δευινύυσιν ὅτι εἰσὶν ἰδέαι, ὧν ἐδὲ μνημονεύει. ἔςι 
ὁμολογυμένως καθαρὰ μνήμη ᾧ εἰλικρινὴς ἢ ἀϑόλωτος ἢ ἀεὶ δὲ πρῶτος ἴδ ὁ χέγων, εἰ ἔςιν ἀληθές, εἰσὶν ἰδέαι" τῶν ὃ ἐνταῦθα 

ὡσαύτως ἔχυσα, ἕςιν ἄρα ἰδέα μνήμης παρὰ τῷ δημιωργῷ, 35 ὑδὲν ἀληθές. «δεύτερος δέ, εἰ ἔςι μνήμη, εἰσὶν ἰδέαι" ἡ 5 μνήμη 
ἐπειδὴ ᾧ δεῖ εἶναι τὴν ὄντως μνήμην, ἐξ ἧς πᾶσι τοῖς ἄλλοις ὃ τῷ μένοντος, ῥεῖ δὲ τὰ ἐνταῦθα. τρίτος ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὄντων 

εἶναι. ἔπειτα ἡ ἐκ τῶν ἀριθμῶν" εἰ ἢ) τὰ ἐνταῦθα πάντα ἀριθ- ἐςί, τὰ δὲ ἐνταῦθα μιὴ ὄντα " ἔςιν ἄρα ὁ ἀριθμὸς τῶν ἰδεῶν. τέ- 
μητὰ ὑπάρχυσιν, εἰσὶ δὲ ᾧ ἀριθμοὶ αὐτοὶ καθ᾽ αὐτὸς μετρῶντες ταρτος ὅτι οἱ ὁρισμοὶ τῶν ὄντων εἰσί͵ τὰ δὲ ἐνταῦθα μὴ ὄντα" 
τὰ ἀριθμητά, ἐπεὶ ἐδὲ ἀριθμητὰ ὑπάρχυσι μι ὄντων τῶν ὠριθμῶν εἰσὶν ἄρα ἰδέαι, εἴπερ ᾧ ὁρισμοὶ ᾧ ἀριθμοί εἰσιν. οἱ τοιῶτοι ὧν 
τῶν ἀριθμώντων, φανερὸν ὅτι ὑπάρχυσιν ἰδέαι" οἱ γ) κυρίως ἀριθ- 40 λόγοι ψευδεῖς τέ εἰσι ᾧ ἐδὲν δεικνύντες, ἐσήμανεν εἰπὼν “ἐξ 
μοὶ οἱ μετρητικοὶ παρὼ τῷ δημιωργῷ ὑπάρχυσι. πάλιν δὲ ὺ ἐκ ἐνίων Κα ἡ ἐκ ἀνάγκη γίνε, συλλογισμόν, ἐξ ἐνίων δὲ ᾧ ὑχ, ὧν 
τῶν ὁρισμῶν: τὰ γδ ἐνταῦθα ἀόριςα ὑπάρχυσι, οἱ δὲ κυρίως οἰόμεθα τύτων ἤδη γίγνεϊ," τυτέςιν ἔκ τινων δὲ λόγων τῶν κα- 

ὅροι τῶν ἀϊδίων πραγμάτων ὑπάρχυσι καὶ ἡ τῷ ὃν ἀεὶ υσαύτως ἐχόν- τασκευαζόντων τὰς ἰδέας καὶ μόνον καὶ δείινυῇ ὅτι εἰσὶν ἰδέαι, ἀλλὰ 
τῶν ᾧ μὴ ποτὶ αὶ ὄντων ποτὲ δὲ μὴ ὄντων, τὰ δὲ ἐνταῦθα  κατασκευαζ εὖ ἐξ αὐτῶν ἰδέας ἐἶναι ἡ ὧν πραγμάτων ἐκ ἔλα- 
τοιάδε" εἰ ἦν ὑπάρχυσιν ὁρισμοί, φανερὸν ὅτι ᾧ ἰδέαι ὑπάρχυσι. 46 βον εἶναι ἰδέας, οἷον τῶν τεχνητῶν" τῶτο ἡ) ἐσήμανεν εἰπὼν 
φησὶν ὄν πρὸς ταῦτα ὁ ̓ Αριςοτέλης. .«. φαβ' δὲ ἡμεῖς ὅτι ὁ “εἴδη ἔςαι πάντων ὅσων ἐπιςῆμαί εἰσι, ὃ τῶν ἀποφάσεων ᾧ τῶν 

Πλάτων περὶ τῆς ὄντως ἀληθείας διελέγετο τῆς καθαρᾶς ἡ εἰλι- φθαρτῶν," ὃ ἴσον ἂν εἴη τῶν μὴ ὄντων εἶναι ἡ τῶν πρός τι" ζε κω 

κρινῶς ἢ ἀπαραλογίςυ ἡ μηδὲν θόλον ἐχώσης" ἡ δὲ τοιαύτη ἀλή- των δὲ ἰδέας ἐκ ἔλεγον, ἀλλ᾽ ἐδὲ τῶν κακῶν. “κατά τε ὃ τὸς τι. 

ΒΡΌΡΡ2 



δ64 ᾿ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. ᾿ 

λόγυς τὺς τ. ἐπ. οἱ ἀπὸ τῶν ἐπιςημῶν ὁρμώμενοι λόγοι ᾧ ρίως λέγε ἐκένο “ὃ κατηγορύμενον “ἃ δ᾽ κὁὶ κυρίως, εἶν τω ὁ 
κατασχευάζοντες εἶναι ἰδέας πλεοναχῶς μὶ λαμβανονῆ, ὧν δὲ Σωκράτης ἢ ἡ ἸΞωκράτυς εἰκων ἄνθρωπος λέγε. ὃ γὺ εὐὲ 
γῦν μνημονεύει, εἰσὶν ὅτοι. εἰ πᾶσα ἐπιςήμη πρὸς ἕν τι ἡ ὃ αὐὸ ἴσον κατηγορεῖ ἢ κτ' τῶν αἰδ)ητῶν ἴσων, ἡ λέγον ταῦτα αὐτέϊσε 

ἐπκιαφέρυσα ποιεῖ “ὃ ἑαυτῆς ἐγ ὶ πρὸς ἐδὲν τῶν καθ᾽ ἕκαςα, ἢ ὁμωνύμως ἣ συνωνύμως ἄρα. συνωνύμως ΠῚ ὺ κυρίως αὐτόϊσα 

οἷον ὁ γεωμέτρης πρὸς ἕν τι τρίγωνον ᾧ καὶ πρὸς τόδε τι ἃ κατα- 5 ὑκ ἂν ῥηθεῖεν" ὃ 5 αὐτόϊσον “ὃ ἀληθῶς ἴσον εἴη, ῥὲϊ δὲ ὃ τισὶν 

γεγραμμένον, ὺ ὁμοίως αἱ ἄλλαι ἐπιφῆμαι, ἕτερόν τι ἂν εἴη καθ’ ἀεὶ τῶν αἰδ)ητῶν τῶν ἴσων. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὁμωνύμως αὐτέϊσα λη- 

ἑκαςων αὐτῶν παρὰ τὰ αἰα)ητὰ ἀΐδιον, Κ᾿ παράδειγμα τῶν καθ᾿ θεῖεν, ὥςε εἶναι “ἃ Κ κυρίως “ἃ δ᾽ καὶ κυρίως, ἡ ὃ καὶ ὡς παρώ 
ἑκάςων ἐπιςημῶν γινόμενον" τῦτο δ᾽ ἂν εἴη ἡ ἰδέα., πάλιν ὧν δειγμα θατέρυ τῶν ἴσων “ὃ δ᾽ ὡς εἰκών" τί γ) μᾶλλον τῦτο ἐκῶν 
ἐςὶν ἐπιςήμη, ταῦτα ἔςιν" ἄλλα δὲ ταῦτα παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα" παράδειγμα, ἐκεῖνο δὲ εἰκών, ἐπεὶ ἄμφω “ὃ ποσὸν ὁμοίως ἰῇ; 
τὰ ) καθ᾽ ἕκαςα ἄπειρα ᾧ ἀόριςα, αἱ δὲ ἐπιςῆμαι ὡρισμένων 10 λείπεῦ ἦν “ὃ αὐτόϊσον κατηγορεῖοχ, αὐδ συνωνύμως, ἀὶ κυβως δ, 
εἰσίν" τύτων ἄρα εἶεν αἱ ἰδέαι. ἔτι εἰ ἡ ἰατρικὴ ὑκ ἐςιν ἐπισήμη “ὃ γῶν αὐτόίσον καὶ τῶνδε τῶν ἴσων τῶν αἰμ)ητῶν κυρίως κατ» 

τῆσδε τῆς ὑγιείας ἀλλ᾽ ὡπλῶς ὑγιείας, ἔςαι τις αὐτοῦγίεια"  ρεῖἢ ἀλλὰ ἄλλυ παρὰ ταῦτα, ὃ εἰκόνος ὡς ὁμοιώματα τὸ τῆν 

εἰ ὁ γεωμέτρης ὁ τῶδε τῷ συμμέτρωυ ἣ τῶδε τῷ ἴσυ ἐπιςήμην εἰσιν ἴσα" τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἡ ἰδέα. εθα; 1μδας. 
ἔχει ἀλλὰ ἁπλῶς ἴσυ ἢ ἁπλῶς συμμέτρυ, πρὸς ἃ τὰ ἄλλα - κατά --- εἰσί." πλεοναχῶς ἢ ἢ ταῖς ἐπιςήμαις πρὸς τοῖσι 

ἐνεφερων ἀποδείκνυσι τάδε τινὰ εἶναι, ἔςιν ἄρα ὃ τ αὐτόδίσον ἡ 15 ἰδεῶν πρυμάρῃς προσεχρήσαντο, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ πεὶ Ἰδοῦ 
αὐτοσύμμετρον" ταῦτα ἄρα ἰδέαι. τύτων ἦν τῶν τριῶν λόγων λέγει, ὧν δὲ νῦν μνημονεύειν ἔοικε λόγων,, ΓΕ τοῦτοι. εἰ πᾶρε 
οἱ δύο οἱ πρῶτοι καὶ δεικνύυσιν ὅτι εἰσὶν ἰδέαι, ἀλλὰ ἄλλα τινὰ ἐπιζήμη πρὸς ἕν τι ὁ ὃ αὐὺ ἐπαναφέρυσα ποιεῖ ὃ αὐτῆ, ἴα 

παρὰ τὼ καθ᾽ ὑκάχαν ἐκ ἐξ ἀνάγκης δέ, εἰ ἄλλα τινὰ ὶ παρὰ τὸ ὼ πρὶ ἀδὲν τῶν καθ’ ἕκαςον, εἴη ἄν τι ἄλλο καθ᾽ ἑκάςγ τιρὰ 

καθ᾽ ἕκαςα εἰσί, ταῦτα ἰδέας εἶναι" ἔςι )) τὰ καθόλν ὧν φαΐῷ΄Ν τὰ αἰϑ)ητὰ ἀΐδιον ᾧ παράδειγμα τῶν καθ᾽ ἑκαςην ἐπιςήμη Ἰν» 
εἶναι τὰς ἐπιςήμας. πρὸς τύτοις δὲ δεοινύυσιν ὅτι ᾧ τῶν τεχνη- 20 μένων" τοιῶτον δὲ ἡ ἰδέα. ἔτι ὧν ἐπιςῆμαί εἰσι, ταῦτα ἰπτ' 

τῶν εἰσὶν ἰδέαι" πᾶσα γ) τέχνη πρὸς ἕν τι ᾧ κοινὸν ἀναφέρυσα ἄλλων δέ τινων παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςά εἰσιν αἱ ἐπιςῆμαι, ταῦτα 
ποιεῖ τὰ καθ᾽ ἕκαςα, ᾧ ὧν εἰσὶ τέχναι, ταῦτα ἔςιν, οἷον τέχνη 2) ἄπειρά τε ἡ ἀόριςα, αἱ δὲ ἐπιςῆμαι ὡρισμένον" ἔσιν ἄρα πὸὶ 

οἰκίας,  ἔςιν οἰκία παρὰ τὰς καθ᾽ ἕκαςα οἰκίας. ᾧ ὁ τρίτος δὲ παρὰ τὰ καθ’ ἕκαςα, ταῦτα δὲ αἱ ἰδέαι. ἔτι εἰ ἡ ἰατρικὴ ὑκ ἐν 
λόγος ἐδὲ αὐὸς δείκνυσιν εἶναι ἰδέας" ἀ γδ διότι ἡ ἰατρικὴ μή ἐξι ἐπιςήμη τῆσδε τῆς ὑγιείας ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὑγιείας, ἔςαι τις αὐτῖν 

- τῆσδε τῆς ὑγιείας ἐπιςήμη ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὑγιείας ἐςίν, αὐτουγίεια 25 γίεια" ᾧ εἰ ἡ γεωμετρία μή ἐςι τῶδε τῦ ἴσυ ἢ τὸδε τῦ τιν 

τις ἔςαι. ἀλλὰ ᾧ ὧν αὶ βύλονῇ εἶναι ἰδέας κατασκευάζει ἰδέας μέτρυ ἐπισήμη ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἴσυ ἢ ἁπλῶς συμμέτρν, ἔφα τ 
εἶναι" ἑκαςη γ) τῶν τεχνῶν αὶ τῷ καθ᾽ ἕκαςα δὲ τῦδέ ἐςι τέχνη, αὐτόϊσον᾽ ὺ αὐτοσύμμετρεν, ταῦτα Ἂ αἱ ἰδέαι. οἱ δὴ τοῦτα 

ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐκείνω περὶ ὅ ἐςιν, οἷον τεκτονικὴ ἁπλῶς βαθρυ ὼ ἁπλῶς λόγοι ὁ προκείμενον ὁ Π δεωνύεσιν, ὃ ἦν ὁ ἰδέας εἶναι, ὧδ 
χλίνης κα Ἂ βάθρον ἐποίει" νῦν δὲ ποιεῖ πολλὰ διαφέρστα,. ὺ τοῖς δεικνύυσι ὃ εἶναί τινα παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα ᾧ αἰδγητά. ἐ τέτες 
αήμασι ᾧ τοῖς μεγέθεσιν" εἰ δὴ ἄρα, οἱ τοιῦτοι λόγοι αὶ ὃ ὧν υκ 30 δέ, εἴ τινα ἴφν ἅ ἅ εἰσι παρὰ τὰ καθ᾽ ἀπο ταῦτά εἰσα ἰδέαι" 

990 ἐβύλοντο εἶναι ἰδέας. “κῷ δὲ “ὃ νοεῖν." ὁ λόγος ὁ ἀπὸ τῷ νοεῖν ἔσι ὃ παρὰ τὰ καθ᾽ νῶν τὰ κοινά, ὧν φαΐ ὃ τὰς ἐπικῆμς 

ε κατασκευάζων εἶ; εἶναι τὰς ἰδέας τοιῦτος ἐσών ὅταν νοῶμεν ἄνθρω- εἶναι. ἔτι τε “ὃ ἡ τῶν ὑπὸ τὰς τέχνας ἰδέας εἶναι" ὃ Τὰ τῖπ 
πον ἣ ἵππον ἢ πεζὸν ἢ ζῷον, ὃν τι νοῦμεν ὺ ἐδὲν τῶν καθ᾽ ἕκαςα" τέχνη πρὸς ἕν τι ἐὐαήπα τὼ γιγνόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν, ἡ ὧν ἐὴ 
ἢ 5 φθαρέντων τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὠδὲν ἧττον ἡὶ ἔννοια μέρει τῶν αἱ τέχναι, ταῦτα ἔξι, καὶ ἢ ἄλλων τινῶν περ: τὰ καϑ' ῥκαζά ἐπ 

τοιέτων. ἌΛΩΝ ἄρα ὡς ἔςι τι παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα, ὃ ὸ ὄντων ἢ 35 αἱ τέχϑκι; εὖ, ὁ ὕςερος δέ, πρὸς τῷ μηδὲ ὅτος δεικνύναι ὴὶ ὧν 

μὴ ὄντων ἐκείνων νοῦμεν" κἀ ἡ) δὴ “ὃ μὴ ὃν νοῦμεν τότε. τῦτο ἰδέας, ᾧ ὧν βίον ἰδέας εἶναι κατασκευαζεν᾽ ἰδέας δέξει. ὁ 
δὲ ὁδὲν ἂν εἴη ἕτερον ἣ κἡὶ ἰδέα ἄφθαρτος ἦσα. φησὶν ὃν ὁ ̓Αρι-᾿ δ διότι ἡ Μδβοὴ μή ΐ ἐςι τῆσδε τῆς ὑγίεας ἐπιςήμη ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

ςοτέλης... “ἔτι δὲ οἱ ἀκριβέξατοι τ. λ." ὁ Κα ἐκ τῶν πρός τι λό- ὑγιείας ἐςίν, αὐτό τις ὑγίεια ἔξαι, ὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν ἑκάςης ( 
γος κατασκευάζων τὰς ἰα: τοῦτος ἐςίν. ἐφ᾽ ὧν κτ' πλειόνων δ τῷ καθ᾽ δάσα ὁδὲ τῦδέ ἐςιν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὁ ἐχείνυ περὶ ὁ ἐπα, 

τι κατηγορεῖῃ, ἣ ὁμιαμύμιες ἥ συνωνύμως κατηγορεῖῷ. ὸ εἰ συ- 40 οἷον ἡ τεκτονυκὴ νι βέθρυ ἀλλ᾽ ὁὶ τῦδε, ἢ ἁπλῶς κλίπε 

ἡρην ζαν; ἢ κυρίως ἐκεῖνο λέγε εἶναι τὰ καθ᾽ ὧν κατηγορεῖ, ἀλλ᾽ καὶ τῆσδε" ἐμδωξ αὶ ἡ ἀνδριαντοποιητικὴ ἢ ἡ ἡ γραφιε δ᾽ 

οἷον ἄνθρωποι Καλλίας κα αὶ Θεαίτητος καθ᾽ ὧν ὁ ἄνθρωπος κατηγο- οἰκοδομικὴ δὲ ' τῶν ἄλλων δάση τεχνῶν ἔχει πρὸς τὰ ἐᾷ 

ρᾶ , ὁ κυρίως λέγε εἶναι ἐκεῖνο τὰ καθ᾽ ὧν κατηγορεῖ, ὡς ἑαυτήν), ἔςαι ἄρα ἡὶ τῶν ὑπὸ τὰς τέχνας ἑκάςυ ἰδέα, ὅπερ ἡ β' 

ὅταν τῶν εἰκόνων Σξωκράτυς ᾧ Πλάτωνος “ὃ ἄνθρωπος κατηγο- λονῆ. ΑἸεχ. 

ρῆῖϑ κἀ κυρίως δ) αἱ εἰκόνες Σξωκράτυς ᾧ Πλάτωνος ἄνθρωποιις “ᾧ »' -- ἀἐποφαίσεων." χρῶνἢ ἢ τοούτῳ λόγῳ εἰς κοτε Ά! 
λέγον. ἢ ὁμωνύμως, ὡς ὅταν “ὃ καθ᾽ ὃ κατηγορεῖ, “ὃ ἃ κυ- σκευὴν τῶν ἰδεῶν. εἰ ἕκαςος τῶν πολλῶν ἀνθρώπων ἀνθρυπέ πὴ 

ὁ ἀ6 -- ῥ. 565 α 8. ορυά Αδεἶορ. ἢ ἀ6. εἰ γὰρ ἕκαςος Αδεΐερ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. δ68 

αὶ τῶν ζῴων ζῷον ἡὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ᾧ ἐκ ἔςιν ἐφ᾽ ἑκαίςυ τῶν ὄντων τέ τι νοῦμεν ᾧὶ ἐδὲν τῶν καθ᾽ ἕκαςον (ἢ 7) φθαρέντων 
αὐτῶν αὐὸ αὐτῦ τι κατηγοράμενον, ἀλλ᾽ ἔς! τι ὃ ἢ πάντων αὐτῶν τυύτων μένει ἢ αὐτὴ ἔννοια), δῆλον ὡς ἔςι παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα 

κατηγορεῖ ἢ ὀδενὶ αὐτῶν ταὐδν ὄν, εἴη ἂν τι τύτων παρὰ τὰ ἢ αἰϑγηταά, ὃ ᾧ ὄντων ἐκείνων ἢ μὴ ὄντων νοῦμεν" καὶ ἢ) δὴ μὴ 
καθ᾽ ἕκαςα ὄντα ὃν κεχωρισμένον αὐτῶν ἀϊδιον- ἀεὶ ἡ) ὁμοίως ὄν τι νοῦμεν τότε. τῶτο δὲ εἶδός τε αὶ ἰδέα ἐςίν. φησὶ δὴ τῶτον 
κατηγορεῖ ἢ παντων τῶν κατ᾽ ἀριθμὸν ἀλλαξεθμρον. ὃ δὲ ἕν 5 “ὃν λόγον ΓΑ τῶν φθειρομένων τε ἢ ἐφθαρμένων ὃ ὅλως τῶν καθ᾽ 
" ἐπὶ πολλοῖς κεχωρισμένον τε αὐτῶν ἢ ἀΐδιον, τῦτ᾽ ἔςιν ἰδέα. ἕκαςαά τε ὺ φθαρτῶν ἰδέας κατασκευείζειν, οἷον ἸΞωκράτυς, 
ὶν ἄρα ἰδέαι. τῦτόν Ὅη: ἂν ΔΝ κατασκευάζειν ἰδέας ἢ τῶν Τιχάτώνοε: ὁ 75 τύτυς νοῦμεν κα φαντασίαν αὐτῶν φυλίσσομεν 

ἀτερέσεων κ ὃ τῶν μὴ ὄντων" ὃ ὺ δ ἡ ἡ ἀπόφασις »τ' πολλῶν μον ὸ μηκέτι ὄντων σωζομεν" φάντασμα γάρ τι ἢ τῶν μπαπὶ ὄντων. 
γορεῖἢ μία ὃ ὴ αὐτὴ Ἃ »' μὴ ὄντων, ἢ ἀδενὶ τῶν καθ᾽ ὧν ἀλη- ἀλλὰ ἢ τὰ μηδ᾽ ὅλως ὄντα νοῦμεν, ὡς Ἱπποκένταυρον, Χίμαιραν" 

ϑεύεταί πὰ} ἡ ὙΑυ 1) ὸ ἡ ὑκ  νόρωπος κατηγορεῖ: Α ἢ καθ᾿ το ὥςε δὲ ὁ τοιῦτος λόγος Ἰδέπῷ εἶναι συλλογίζεῦ. ἰὰ. 
ἵπσυ ἢ κυνὸς ὃ πάντων τῶν πῆρε ὲ ὃν ἄνθρωπον, καὶ ὃ διὰ τῦτό ἐςιν “ἔτι - λέγωσιν." ἐ ἢ κ ἐκ τῶν πρός τι κατασκευάζων ἰδέα ποῖ 

ἐν ἐπὶ πολλῶν καὶ Ἔ ὑδενὶ τῶν καθ᾽ ὧν κατηγορεῖ ἢ ταὐτόν ἐςιν. ἔτι λόγος τοιῶτός ἐςιν. ἐφ᾽ ὧν ταὐτόν τι πλειόνων κατηγορεῖς μὴ μὴ ᾿ 

ἀεὶ μένει κ᾽ τῶν ὁμοίων ὁμοίως ἀληθευόμενον. ὁ ὃ ὁ μυσικὸν ὁμωνύμως, ἀλλ᾽ ὡς μίαν τινὰ δηλῶν φύσιν, ἤτοι “ὃ κυρίως δ΄ 
χτ' πολλῶν ἀληθεύεϊ, πάντων γ5 τῶν μὴ μυσοιῶν, ὁμοίως ᾧ τῶν ὑπὸ τῦ κατηγορυμένυ σημαινόμενον εἶναι ταῦτα ἀληθεύεῦ κατ᾽ 
ἐκ ἀνθρώπων “ὃ ἐκ ἄνθρωπος" ὦσε εἰσὶ ἡ τῶν ἀποφάσεων ἰδέαι. (5 αὐτῶν, ὡς ὅταν ἄνθρωπον λέγωμεν :Ξωκρέτην ᾧ Πλάτωνα, ἢ 
ὅπερ ἐςὶν ἄτοπον" πῶς γ5 ἂν εἴη τῷ μὴ ὴ εἶναι ἰδέα; εἰ γδ τᾶτό τις τῷ εἰκόνας αὐτὰ εἶναι τῶν ἀληθινῶν, ὡς ἐπὶ τῶν γεγραμμένων 
παραδέξεῦ, τῶν γε ἀνομογενῶν κα ὃ πάντη διαφερόντων μία ἔξαι ὅταν “ὃν ἄνθρωπον Ἐπηγοῤυ μα: δηλῶμεν γ5 ἐπ᾽ ἐκείνων τὲς τῶν 

ἰδέα, γραμμῆς, ἂν ὅτω τύχῃ, ὸὶ ἀνθρώπω" ἐχ ἵπποι δ ταῦτα πηθρυτῶν εἰκόνας τὴν αὐτήν τινα ψν ἐπὶ πάντων σημαίνειν" 
πάντα. ἔτι ἔςαι καὶ ὃ τῶν ἀορίςων τε ᾧ τῶν ἀπείρων μία ἰδέακ. ἣ ὡς ὃ αὶ αὐτῶν ὃν “ὃ παράδειγμα, τὰ δὲ εἰκόνας, ὡἧς εἰ ἀνθρω- 
ἀλλὰ καὶ δ᾽ τῷ Γ᾿ πρυΐτυ καὶ κ᾿ τῇ δευτέρα" ὦ ξύλον ἢ ὅ τε ἄνθρωπος ᾧ “δ 20 πυς Ἰξωκράτη τε ἡ τὰς εἰκόνας αὐτῦ λέγοιμεν. κατηγορῶμεν. δὲ 
ζῷον, ὧν ὃ αὶ Εἰ πρῶτον ὰ δὲ δεύτερον, ὧν ὧν ὅτε γένη ὅτε ἰδέας ἐβύ- τῶν ὑπαῦθα ὰ ἴσον αὐὴ ὁμωνύμως αὐτῶν κατηγορύμενιν" ὅτε 

λοντο εἶναι. δῆλον δὲ ὅτι ἐδὲ ὅ' ὅτος ὁ λόγος ἰδέας εἶναι συλλογί- 5 ὁ αὐὸς πᾶσιν αὐτοῖς  ἐφαρμάζει λόγος, ὅτε τὰ ἀληθῶς ἴσα 
ζεῖ, ἀλλὰ δεικνύναι βιλλῷ καὶ ἡ αὐὲς ἄλλο εἶναι “ὃ κοινῶς κατηγο- ϑημαίνομει: κινεῖ 7) “ ποσὸν ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς ἢ μετι 
ρύμενον τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὧν ἢ κηγορῖῆ, ἔτι αὐτοὶ οἱ βυλόμεναι συνεχῶς ἢ ἐκ ἔςιν ἀφωρισμένον. ἀλλ᾽ ἐδὲ ππριβῶς ἂν τὸ ἣν 

δεικνύναι ὅτι ἕν τι “ὃ κοινῶς κατηγορείμενον ἐςι πλειόνων κα ὺ τῦτό 25 Ν᾿ ἀναδεχόμενον τῶν ἐνταῦθά ἐξί τι, ἀλλὰ μὴν ἀλλ᾽ ἐδὲ ὡς 
ἐςιν ἰδέα, ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων αὐὸ κατασχευάζυσιν. εἰ δ ὁ 
πλειόνων τι ἀποφάσκων πρὸς ἕν τι ἐπαναφέρων ἀποφήσει (ὁ ὃ 
λέγων, ἄνθρωπος ἐκ ἔςι λευκός, ἵππος ἀκ ἔςσιν, ἀ καθ᾽ ἕκαςον 

αὐτῶν ἴδιόν τι ἀποφασκει, ἀλλὰ πρὸς ἕν τι τὴν ἀναφορὰν ποιύμε- 

Αὶ παράδειγμα αὐτῶν “ἃ δὲ εἰκόνα" ἐδὲν δ βδλλο βάτεριν 
"δἔιἃ «παράδειγμα ἢ ἢ εἰκών. εἰ δὲ καὶ ὺ δέξαιτό τις μὴ ἀμιίυμεν 
εἶναι τὴν εἰκόνα τῷ παραδείγματι, ἀεὶ ἔπεῦ ταῦτα τὰ ἴσα ὡς 
εἰκόνας εἶναι ἴσα τῷ κυρίως ἢ ἀληθῶς ἴσυ. εἰ δὰ τῶτο, ἕςι τι 

νος ὃ λευκὸν ἀποφιίσκει ὁ αὐὸ πάντων), ᾧ ὁ καταφοίσκων ἂν 30 αὐτόϊσον ἢ κυρίως, πρὸς ὃ τὰ ἐνθάδε ὡς εἰκόνες γίνεταί τε ἡ λέ- 
πλειόνων “ὃ αὐὸ αὶ καθ᾽ ἵκασιν ἄλλο, ἀλλὰ ἕν τι ἂν εἴ εἴη ὃ κατα- 

φέσι, οἷον “ἦν ἄνθρωπον Ψ' τὴν πρὸς ἕν τι ἡ ταὐὺν ἐν ἀναφοράν" 
γεῦ ἴσα, τῦτο δέ ἐςιν ἰδέα, παράδειγμα ἢ εἰκὼν τοῖς πρὸς αὐὸ 

γινομένοις ("). εἷς Κα ἦν ὅτος λόγος ὁ ἡ τῶν πρός τι κατασκευά- 
ὁμοίως δ ὡς ἡ ἀπόφασις ἡ ἡ κατάφασις. ἔςιν ἄρα τι ὃν ἄλλο ζων ἰδέας, δοκῶν ἐπιμελέςερον ᾧ ἀκριβέςξερον ᾧὶ προσεχέξερον 
παρὰ ἃ ἐν τοῖς αἰδ)ητοῖς, ὃ αἴτιόν ἐςι τῆς ἀληθῶς ἐπὶ πλειόνων τε ἀπτεῶχ, τῆς δείξεως τῶν ἰδεῶν. ἐδὲ γδ “ὃ κοινὸν εἶναί τι παρὰ τὰ 

αὶ τῆς κοινῆς καταφάσεως, ᾧ τῦτό ἐςιν ἡ ἰδέα. τῦτον δὴ ἐν λό- 35 καθ᾽ ἕκαςα ἁπλῶς ὅτος ὁ λόγος δοκεῖ δεικνύναι, ὥσπερ οἱ πρὸ 

γον φησὶν αὶ μόνον τῶν καταφασκομένων ἀλλὰ ᾧ τῶν ἀποφασκο- αὐτῶ, ἀλλὰ “ὃ παράδειγμά τι εἶναι τῶν ἐνταῦθα ὄντων κυρίως 
μένων ἰδέας ποιεῖν. ὁμοίως γδ ἐν ἀμφοτέροις “ὁ ἕν. ἰὰ. ὄν" τῦτο δ χαρακτηριςικὸν εἶναι δοκεῖ τῶν ἰδεῶν μάλιςα. τῶ- Ὁ 

990)» Ὁ -- ἐςίν" ὁ λόγος ὁ ἀπὸ τῦ νοεῖν κατασκευάζων ὃ εἶναι τὸν δὴ “ὃν λόγον φησὶ ἢὶ τῶν πρός τι ἰδέας κατασκευάζειν. 

14. ἰδέας τοιῶτός ἐςιν. εἰ ἐπειδὰν νοῶμεν ἄνθρωπον ἢ πεζὸν ἢ ζῷον, γῶν δεῖξις ἡ νῦν ἐπὶ τῷ ἴσυ προῆλθεν, ὅ ἐςι τῶν πρός τι" τῶν δὲ 

᾿ 4. ἐπὶ] κατὰ 0. ἢ 8, εἴη] ἐκ 27. ἢ τι τώτων] τῦτο Α30]ερ. ἢ ἀ. ἕκαφα ὃν καὶ κεχωρισμένων αὐτῶν ἀΐδιον ἐπὲ καὶ ἀϊδίων κατηγορεῖται καὶ πάντων 
Αβοΐορ. ἢ 5. δὲ ἕνεςιν ΜΖ. ἢ 13. ὁμοίως οτα 1. ἢ 20. ξύλν 7. ἢ 28. ἔςιν αὐτῶν, ὁ Α͂. Ι 38 --- ὁ 10. ἀρυὰ Α5εἶερ. ! 39. εἰ αἀάϊάϊι Αδοϊερ. Π 
ἄνθρωπον ἵππον ζῷον Α5Ξεἶερ. 

2. δῆλον ὡς] φανερὸν ὅτι Α56]6ρ. ἢ 3. καὶ οἱ ὃ οπι Αδβεἶθρ. [! ὁ γὰρ τῷ μὴ ὄντος ἐςὶν ἰδέα καὶ εἶδος. φησὶ δὲ Αδεἴορ. [Π 8. σώζομεν οπι Α5οΐορ. " 
φάντασμα --- ὕστων οτλ “4 Α50]6ρ. 9. ἹΙπποκένταυρον καὶ Χίμαιραν Αβοΐερ. 10. δὲ ὗτος ὁ λόγος Αβεῖορ. Ι 44. πρός τι λόγος κατασκευάζων τὸς 
ἰδίως τοιῶτός Ζ.. ἃ 12. ὧν κατοὶ πλειόνων τι κατηγορεῖται ἢ ὁμωτύμως ἢ ἢ συνωνύμως κατηγορεῖται. καὶ εἰ συνωνύμως, { κυρίωρ, ἐκεῖνο λέγεται εἶναι τὰ καθ᾽ 
ὧν κατηγορεῖται, οἷον ἄνθρωποι Ἰζ αλλίας καὶ Θεαίτητος, καθ᾽ ὧν ὁ ἄνθρονπος κατηγορεῖται, ἢ ὦ κυρίως λέγεται εἶναι ἐκεῖνο τὰ καθ᾽ ὧν κατηγορεῖται Ζ', ἢ 

80. ὑτέϊσον κυρίως Κ΄. ἢ 39 844. ἀρυά Αδεἶορ. 
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πρός τι ἐκ ἔλεγον ἰδέας εἶναι διὰ “ὃ τὰς Κ' ἰδέας καθ᾽ αὐτὰς ὑφε- θρωπος ψ' τῶν καθ᾽ ἵκαςα ἀνθρώπων πλειόνων ὄντων ἀληθως κε- 
ςάναι αὐτοῖς ἐσίας τινὰς ὅσας, τὰ δὲ πρός τι ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα τηγορεῖἢ ἢ ἄλλος τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἀνθρώπων ἐς (ν) --- ἀλλ ἐτὸ, 
χέσαι ἃ εἶναι ἔχειν. ἔτι δὲ εἰ “ὃ ἴσον ἴσῳ ἴσον, πλείως ἰδέαι τὸἠὀ ἔςαι τις τρίτος ἄνθρωπος. εἰ ἡδ ἄλλος ὁ κατηγορύμενος ὧν κε- 

ἴσυ ἂν εἶεν" “ἃ ἢ) αὐτόϊσον αὐτοῖσῳ ἴσον" εἰ ἐδ μηδενὶ ἴ ἴσον, ἐδὲ τηγορεῖϊ, ᾧ κατ᾽ ἰδίαν ὑφεςώς, κατηγορεῖ) δὲ κατά τε τῶν 
ἴσον ἂν εἴ. ἔτι δεήσει ἢ τῶν ἀνίσων κ᾿ ἐν αὐὲν λόγον ἰδέας 5 καθ᾽ ὍΝ Ἂ χ᾽ τῆς ἰδέας ὁ ἄνθρωπος, ἵξαι τρίτος τις ἄνθρατα, 

εἶναι" ὁμοίως 75 τῶν ἀντικειμένων ἔσονταί γε ἢ ἐκ ἔσονῇ ἰδέαι" παρά τε τὺς καθ᾽ ἕκαςα ᾧ τὴν ἰδέαν. ὕτως δὲ  τέταρτε ἡ 

ἃ δὲ ἄνισον ὁμολογεῖ ἢ ἢ κατ᾽ αὐτὸς ἐν πλείοσιν εἶναι (). πά- κατώ τε τύτυ ἢ τῆς ἰδέας ἢ τῶν καθ᾽ ἴκαζα κατηγορόμον, 
λιν δὲ ἐκοινοποίησε τὴν δόξαν ὡς πρὸς οἰκείαν σαν αὐτὴν λέγων, ὁμοίως δὲ ἡ πέμπτος, ᾧ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. ἕςι δὲ ὁ λόγος ὅτε 
διὰ τῷ εἰπεῖν “ὧν ὅ φαμεν εἶναι καθ᾿ αὐὸ γένος, γένος λέγων τῷ πρώτῳ ὁ αὐτός. τῶτο δὲ συμβαίνει αὐτοῖς, ἐπεὶ ἔθεντο τὲ 
ἀντὶ τὸ ὑπόςασιν ἡ φύσιν, εἴγε “ὁ πρός τι παραφυάδι ἔοικεν, ὡς 10 ὅμοια τῦ αὐτῦ τινὸς μετυσίᾳ ὅμοια εἶναι " ὅμοιοι δ οἴ τε ἄνόρωπα 
ἐν ἄλλοις εἶπεν ('΄). ὁ δὲ λόγος ὁ “ὃν τρίτον ἄνθρωπον εἰσαίγων ᾧ αἱ ἰδέαι. ἀμφοτέρυς δὴ τὸς δοκῶντας ἀκριβεςέρυς εἶναι λόγι, 
τοῦτος. λόγυσι τὰ καινῶς κατηγορύμενα τῶν ἐσιῶν κυρίως τε διήλεγξε, “ὃν Κα ὡς ἡ τῶν πρός τι κατασκευάζοντα ἰδέας, ὃ ἃ 

᾿ Ν εἶναι τοιαῦτα, ἢ ταῦτα εἶναι τὰ ἴσα. ἔτι τὰ ὅμοια ἀλλήλοις τὸ ὡἧς τρίτον ἄνθρωπον εἰσάγοντα, εἶτα ἐπ᾿ ἄπειρον αὔξοντα τὶς ἐν 

{, ϑοννυο) 

Φάωυχοι δῷ 

7 σύκοις τ 
ΡΥ, ΣΝ 

αὐτῶ τινὸς μετυσίᾳ ὅμοια ἀλλήλοις ἐἶκι, ὃ κυρίως ἐςὶ τῦτο" ἢ θρώκνς. ὃ βόε, ὃ ἢ τῶν ἄλλων ἵκαφον αὐξηθησεῷ ὧν λέμη 
τῶτο εἶναι τὴν ἰδέαν. ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, ̓ - ἃ κατηγορυίμενον τινῶν 15 ἰδέας εἶναι. τῇ δ ἦν πρωτη τὸ τρίτυ ἀνθρώευ ἐξηγήσει ἄλλα π 

κανῶς, ἂν μὴ ταὐὸν ἦ ἐκείνων τινὶ ὧν κατηγορεῖ ) ἄλλο τί ἐςι χέχρηνῇ κα ὼ Εὔϑημος σαφῶς ἐν τοῖς περὶ Δέξεως, τ ϑκῇ 

παρ᾽ ἐκεῖνα " διὰ τῶτο ΠῚ Ὑέος ὃ ὁ αὐτοάνθρωπος, ὅτι κατηγορύ- ταίᾳ αὐὸς ἵν τε τῷ τετάρτῳ περὶ ᾿Ιδεῶν ἡ ἐν τύτῳ μετ᾽ δ; 
μενος τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὀδενὶ αὐτῶν ἦν ὁ αὐτός. τρίτος ἄνθρωπος γον. ἰά. - 

ἔξαι τις παρα τε ὃν καθ᾽ ἕκαςα, οἷον Ἰξωκράτη ᾧ Πλάτωνα, ἢ (7) ὡς 55 εἰρη ἐν τοῖς ᾿Ηθικοῖς (1 4), παραφυάσιν ἐκεκηδι 
παρὰ τὴ ἰδέαν, ἥτις ἢ αὐτὴ μία κατ᾽ ἀριθμόν ἐςιν. ἦν δέ τις Ὁ τὰ πρός τι ὦ ἀντερείδυσι ξύλοις" ἐν δ ταῖς ἄλλαις κατγμία, 
λόγος ὑπὸ τῶν σοφιςῶν λεγόμενος τρίτον ἄνόρωπον εἰσάγων τοῶ- “ὃ εἶναι ἴχυσν: ἐπειδὴ ὅν ὑπάρχυσι τὰ πρός τι, οἷον πατὴρ υς 

τος. εἰ λέγοντες “ἄνθρωπος περιπατεῖ" ὅτε ὃν ὡς ἰδέαν ἄνθρω- ἢ ὃ δεξιὸν ἃ Ὄ ἀριςερόν, τῶν δὲ ὑπαρχόντων φασὶν ἐἶναι δα 
πον περιπατεῖν πεν (ἀκίνητος γδ ἐξεηην ὅτε τῶν καθ’ ἕκαςά λον ὅτι ὶ τῶν πρός τι ὑπαίρχυσιν ἰδέαι, εἴγε ἡὶ αὐὲς ὑπετθποὶ 
τινα (πῶς ἡ) ὃν μὴ γνωρίζομεν: ὁ καὶ ἄνθρωπον ΔΒΑΤΗΣ μέγα αὶ ἘΠ ὸ μειρίν, ἃ ἅ τινα τῶν πρός τι ἐδείχθησαν ἐν Κατα; 

γνωρίζομεν, τίς δὲ τῶν καθ᾽ κακά ἐξ ἐφ᾽ ᾧ λέγομεν, ὁ γνω- 25 (ς. 6), ἡ ὅτι πρότερα ὑπάρχυσι τὼ πρός τι τῶν ἄλλων, ἐπολλὶ 

ρίζομεν), ἄλλον τινὰ παρὰ τύτυς τρίτον ἄνθρωπον λέγομεν περι- μέγα καὶ ὼ ὃ μοιρὸν πρότερα ὑπετίθετο, ἐκ τύτων τὰ ἄλλα γεν" 

πατεῖν" τρίτος ἄρα ἄνθρωπος ἕςαι, ὃ “ὃ περιπατεῖν κατηγορήσα- ὥςε ἔσον αὶ τῶν πρός τι ἰδέαι, ὁ μόνον τῶν καθ᾽ αὐὲ ἔτ, 
μεν. τύτῳ δὴ τῷ λόγῳ ὄντι σοφιςικῷ ἀφορμὰς ἐνδιδύασιν οἱ ὥσπερ ἔλεγον, ὺ πρτεβα τῶν καθ᾽ αὐτέ. ὼ ὅτως βὸαν 
χωρΐζοντες “ὃ κοινὸν τῶν καθ᾽ ἴκαςα, ὃ ὃ ποιῶσιν οἱ τὰς ἰδέας. τιθέ- τέλης, ἡμεῖς τοίνυν φαΐ πρὸς ταῦτα ὅτι τὸ ὄντι ὑπέγχνει 

μένοι. λέγει δὲ Φανίας ἐν τῷ πρὸς Διόδωρον Πρλυύξενον δὲν σο- 30 πρός τι ἐν τῇ φύσει τῶν πραγμαίτων ἐσιώδη, καὶ ὺ τότων ὑπέρ 
φιςὴν “ὃν τρίτον ἄνθρωπον εἰσώγειν λέγοντα “εἰ κ᾿ μετοχήν τ τε ὺ ἰδέαι, ὦ διὰ τὰ ἐσιωδὴ πρός τι ὑπάρχυσι ὶὶ τὰ μὴ ὀσιωδ, - 
μετυσίαν τῆς ἰδέας ἢ τῦ αὐτοανθρώπυ ὁ ἄνθρωπός ἐςι, δεῖ τινὰ ἔςι δεξιὸν “ὃ ἧι ἧπαρ, ἀριςερὸν δὲ σπλήν, ὦ ἀδύνατόν ἐςιν αὐτὲ μ᾽ 
εἶναι ἄνθρωπον ὃ δ᾽ πρὸς τὴν ἰδέαν ἕξει ὃ εἶναι. ὄτε δὲ ὁ αὐτοαν- τατεθῆναι" ἡ γδ μετάθεσις αὐτῶν φθορὰν ἐργαζεῦ. ὁμέος δὶ 
θρωπος, ὅ ἐςιν ἰδέα, κ᾽ μετοχὴν ἰδέας, ὅτε ὁ τὶς ἄνθρωπος. λεί- γῆ ἔλαχε “ὃν μέσον τόπον, ὁ δὲ ὀρανὸς “ὃν πέριξ. ὴ τύτων 

πεῦ ἄλλον τινὰ εἶναι «Τρίτον ἄνθρωπον “ὃν πρὸς τὴν ἰδέαν “ἃ εἶναι 35 χυσι λόγοι δημιυργικοὶ ἀσιώδεις, ἐπειδὴ ἡ) τὰ τοιαῦτα πρός ταῦ 
ἔχοντα." δείκνυἢ ᾧ ὕτως ὁ τρίτος ἄνθρωπος. εἰ “ὃ κατηγορύμε- πα μη τῶν πραγμάτων θεωρῶνῇ. ὴ εἰ μὴ ὴ δυναῦ ὃ ὸ δεινὴ 
νον τινῶν πλειόνων ἀληθῶς ἢ ἔςιν ἄλλο παρὰ τὰ ὧν κατηγορεῖ, ἀριςερὸν ἄνευ τῶν πραγμάτων θεωρεῖ, παρὰ τᾷ δημαργῷ ὃ 
κεχωρισμένον αὐτῶν (τῦτο 75 ἡγϑν δειινύναι οἱ τὰς ἰδέας τιθέ. διὰ τῶτο ἡ ὁ λόγος αὐτῶ χῷ' συμβεβηκὸς ὑπάρχει" ἀδύνατα 

μενοι" διὰ τῶτο γάρ ἐςί τι αὐτοάνθρωπος κατ᾽ αὐτός, ὅτι ὁ ἄν. συμβεβιριός τι θεωρεῖς παρὰ τῷ δημωργῷ" τὰ ὃ τοῦτ 

4. ἰδίας αὐτὼς καθ᾽ Αβοΐορ. Ι 2. αὐτῆς ἘΞ, οτι Αβοῖερ. || ἅ. μηδεὴ ἧ, κατὰ (οπαιϊ οἷα ἴσον --- 5. ἀνίσων) Αβέῖερ. ! 6. ὃ] καὶ Αμίρρ. ; 
1 -- 9. εἶναι. τῶτο ἦν φησίν, ὅτι οἱ ἀκριβέςατοι τῶν λόγων καὶ τῶν πρός τι ποιῶσιν ἰδίας, ὡς εἰρήκαμεν ἐν τῇ θεωρίᾳ, ὧν Αφοΐερ. Π 9. γέρος λίγη μ 

Αβοΐερ. ᾿ 11. νἱὰ, Ασίδίοι. Εἰμίοα Νίοομ. 1 ἀ. [{ 12. τοιῦτός ἐς" λέγωσι Αβοίερ. ! 13. καὶ ταῦτα οπι ἤ΄. [] εἶναι ἰδέας " ἔτι τε ὅμοια ἐλλόμε 

εἶναι ὅμοια. εἰ τοίνυν τὼ ἐνταῦθα, μετέχνσιν ἐκείνων τῶν εἰδῶν καὶ κατὼ μέθεξιν αὐτῶν λέγονται, φανερὸν ὅτι ὅμοια, αὐτοὶς ὑπέρχυσι. φαοὶ δὲ τῶν ὑμδῖν 
εἶναι ἰδίας, ὥςε καὶ τύτων ἐςὶν ἰδία. καὶ ὕτως ἔςαι τρίτος δνθρωπος. ἐπὰ ὧν ἧτος ἔχει ὁμοιότητα πρὸς τὸν ἐπαῦθα, διότι κατηγορεῖται αὐτῇ καὶ τῇ μὴν 

σία, αὐτῇ ταῦτα λέγονται, δῆλον ὅτι ἔξαι καὶ τῆς ὁμοιότητος ταύτης ἕτερος ἄνθρωπος, καὶ τῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντιπ. [ω 
τε ἀναιρ. Αβοΐερ. [᾿ 16. μὴ] μὲν “4. ἢ 17. ὅτι] ὁ Ἐξ. ̓ 25. τίς --- γνωρίζομεν ογὰ ἢ. 

3. ἔςι Α.. 1} 5. τῆς] τὼς ,4. ἢ ἕξαι τις τρίτος Κ΄. ἢ 11.. «αἱ οπὰ Ἐῇ. 13. αὔξυσα Α. 
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συμβεβηκότα ὑσιώδη ὑπάρχωσιν, ὥσπερ λέγομεν λόγον εἶναι τῆς ρὸν ὅτι ἕξαι ἰδέα τῆς ὁμοιότητος ταύτης, ὶὶ ὅτως ἔςαι τρίτος ἄν- 
θερμότητος, παρὰ τῷ δημιιργῷ διὰ “ἃ ἐσιῶδες θερμὸν ὃ ἐν τῷ θρωπος. πάλιν τοίνυν, ἐπειδὴ ὁ τρίτος ἄνθρωπος ἰδεῶν ἔχει ὁμοιό- 
πυρί, “ὃ τῆς ψυχρότητος διὰ “ἃ ἐν ὕδατι" διὰ δὲ ταῦτα ᾧ τὰ τῆτὰ πρὸς ἐν αἰοὐητὸν ἄνθρωπον, ἐξ δὰ γέγονεν, δηλονότι ἔςαι 

ἄλλα ὑπάρχυσιν. ὁμοίως δὲ ἢ τῶ λευκῦ διὰ τὴν χιόνα" συμ- τῆς ὁμοιότητος ταύτης ἰδέα, ἢ τῶτο ἐπ᾽ ἄπειρον. ὃ ὅτως ἃ ὁ 

πληροῖ 5 “ὁ λευκὸν τὴν ὁσίαν τῆς χιόνος" εἰ γδ ἡ δυνατόν ἐςι κατ᾽ 5 ᾿Αριςοτέλης ἐλέγχει τὰς ὑποτιθεμένες εἶναι ἰδέας αὐτὰς καθ᾽ 

ἐπίνοιαν χωρίζειν “ὃ λευκὸν ἐκ τῆς χιόνος, ἀλλ᾽ ἦν γε συμπληρω- αὐτὰς κεχωρισμένας τῷ δημιυργῶ. ἀπολογώμεθα τοίνυν ἡμὲς .., ᾿ 
τικόν ἐςι τῆς ὑσίας αὐτῷ ἡ ἐγγὺς τῷ ἐσιώδυς. ὅτως ἦν φημὶ ὑπὲρ τῷ Πλάτωνος τῦτον “ὃν τρόπον, φάσκοντες ὅτι ἡ ὁμοιότης ἐν “ ΓΟ ΖῚ 
αὶ τῆς δικαιοσύνης ᾧ τῶν ἄλλων ἀρετῶν εἶναι ἰδέας" καίτοι ἀ θεω- τοῖς ςοιχείοις θεωρεῖ), τυτέςιν ἐν τοῖς καθ’ ἕκαζα αἰσ)ητοῖς" ἡ ὃ 
μβᾶνἢ τὰ τοιαῦτα ἄνευ ὑσιῶν, ἀλλὰ τελειωτοιὰ τῶν ὀσιῶν ὑπάρ- ἰδέα ἐκ ἕςιν ὁμοία τῷ αἰδ)ητῷ, εἴγε “ὃ Κα αἰογητόν ἐςι, “ὃ δὲ λό- 
χσι ᾧ ὅτως παρεγον. ἐκεῖθεν ὡς τελειῦοι, τὰς ἐσίας. ὸ ὁ διὰ 10 γος ἐξηρημένος τῷ αἰογητῷ, ὥςε ἃ δυναὸὲν εἶναι ἰδέαν ἰδέας, φημὶ 
τῦτό φαμεν αὐτὰ εἶναι συμβεβηκότα, ὶ διὰ τῦτο τὰς ἰδέας. δὴ τῶ λόγυ τῇ δημισργικῶ" ὅτε γδ ἕξιν ἰδέα ἰδέας. ἰὰ, 

αὐτῶν τὰς παρ τῷ δημιεργῷ φαβ μὴ εἶναι ἐσυῦθαε: ἐσιώδεις (“) “οἱ δὲ “ὃν τρίτον ἄνθρωπον λέγ" οἱ τὰς ἰδέας δεικνύν- 
δ ὑπάρχυσιν αἱ τεχεφ: ἡ τῶν πραγμάτων, ἐν τῇ ὀσίᾳ ἃ τες λόγοι τρίτον εἰσέγωσιν ἄνθρωπον. ἔςι δὲ ὁ λόγος τοιῶτος. 
εἶναι ἔχων ὡς συμπληρωτιὺ τῶν ἐσιῶν" τὰ δ συμπληρωτιιὰ ἐπειδὴ τὰ ὅμοια μετυσίᾳ τινὸς ὅμοια ἀλλήλοις εἰσί, τῶτο ἔλεγον 

τῶν ἐσιῶν μέρη τῶν ἐσιῶν ὑπάρχυσιν" ὦξε ὺ αἱ τοιαῦ ἰδέαι (5 εἶναι τὰς ἰδέας. ὅ; πΑβθδς δὲ ὁ αἰοἰχὺς ἄνθρωπος Ἐν αὐτοανθρωώπῳ 

καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχυσι παρὰ τῷ δημισργῷ. ὁμοίως δέ Φιμ ἢ ἐπὶ ἥτοι τῇ δέν, ὅτοι ἦν μετυσίς τινὸς παρ᾽ αὐτόν εἰσιν ὅμοιοι, ὼ 

τῶν πρός τι" ἐπειδὴ τὰ εἰρημένα ὀσιώδη πρός τι ὑπάρχυσι ἢ συν- ἕςιν δ᾽ ὑτος τρίτος ἄνθρωπος. εἷς ὃ αἰογητές, ἄλλος ἡ ἡ ἰδέα, ἢ ἔτε- 

τελῶντα εἰς τὴν τῆς φύσεως δημινργίαν; ἀδύνατόν ἐςιν αὐτὰ ρος ἤγυν τρίτος πρὸς ὃν ἀναφερόμενοι ὅτοι ὅμοιοι λέγον; εἶναι 

καθ᾽ αὑτὰ ὑφίςαςχ διὰ “ὁ τὴν ὑσίαν αὐτῶν ὅτως παραχθῆναι πάλιν, ἐπεὶ “ὁ κατηγορώμενον τινῶν κοινῶς, ἐὰν μὴ ταὐὲν ἦ 
ὥςε ἐν τοῖς τούτοις θεωρεῖν, κα αὶ διὰ τὴν ὕλην τὴν δεχομένην. εἰ 29 ἐκείνων τινὶ ὧν κατηγορεῖς), ἄλλο τί ἐςι παρ᾽ ἐκεῖνο. ἐπεὶ ὧν ὁ 
δέ τις εἴποι, τί ἦν; ἔχθρας αὶ ὴ φιλίας φαϊα εἶναι ἰδέας ἡ τῶν τοαῖ- ἄνθρωπος κατηγορεῖ Φ' ΣΣωκράτυς ἢ Πλάτωνος κα ἡ τῆς ἰδέας ἤτοι 

των; ἐρῶμεν πρὸς αὐὲν ὅτι ἰδέα ἁπλῶς ἐκεῖσέ ἐςι συγκρίσεως ὺ τῷ αὐτοανθρώπυ, ἢ ἐκ ἔςι "ὃ κατηγορύμενον πάντη ταὐὲν τῷ 
διακρίσεως, δεῖ δὲ εἶναι ὦ διάφασω ἐ ἐν τοῖς πρώγμασ᾽ ι μάζα τοῖς Σωκράτει ὅτε τῷ Πλάτωνι ὅτε τῇ ἰδέᾳ (εἰ δ ἦι ᾿ν ταὐτόν, καὶ ἰδέα 
αἰολητοῖς. κακῶν μέντοι γε ὅ φαμεν εἶναι ἰδέας" τὰ γδ κακὰ τῷ ἸΞωκράτης ἂν ὑ ὑπῆρχεν, ὡσαύτως ἢ ὁ Πλάτων, κα ἣ πάλιν Πλάτων 
ὄντι ἀνυπόςατα ὑπάρχυσι ὴ παρυφίςανῦ, ὦ ὡς λέγε ἐν ταῖς Πλα- 25 ἢ Σωκράτης ἡ ὸὶ ἰδέα, ἣ ὁ Ἰξωκράτης ἃ ἢ ἡ ἰδέα Πλαΐτωνο,) -- εἰ δὲ 
τωνικαῖς συνουσίαις" ἄκρατον δ ὃ κακὸν ὑκ ἴτω ἐ ἐν ΤΣ παντί" εἰ τῶτο ὑκ ἔςιν, ἄλλος τίς ἐςι παρὼ ὲ ὃν καθ᾽ ἕκαςον καὶ ὺ τὴν ἰδέαν ὃ 
δὺὶ μεροιὸν κακὸν ἔςιν, ἀλλ᾽ ἦν γε πρὸς “ὃ πᾶν ἐκ ἔςι κακόν" κατηγορόμενος, καὶ ὼ ὑτές ἐςιν ὁ τρίτος ἄνθρωπος. εἰ δὲ πάλιν ἢ 

ἀξία δ ν ἡ ψυχὴ τὸ τελευτήσαντος παθεῖν καὶ ὃ τῷ ποιήσαντος τ, τὸ τρίτυ ἀνθρώπυ ἢ τῆς ἰδέας Ὁ τῷ καθ᾽ ἕκαςα κατηγορο- 

ποιῆσαι. εἰ ἐδ ὰ ἄρχοντος δραςηρίω ὄντος ἐδὲν κακὸν γίνεῦ, πολλῷ ἡμῖν, ὼ τέταρτος ἔςαι ἄνθρωπος, εὐ μή ἐςι ἃ κατηγορόμενον 

βάν θεῶ ὄντος ἐν τῷ παντί. διό, φησίν, ὁ Ἰάμβνχος 5 ταὐτόν τινι ᾧ κατηγθρεὶ , ὼ Ἐπὶ ἐπ᾽ ἄπειρον. εοἀ. [,υτ. 

σκήπτει τῷ λέγοντι ὅτι κ᾿ συγχώρησιν θεῦ γίνεῦ “ἃ κακόν, ὡς “ὅλως --- εἶναι." μᾶλλον Κ' ᾧ μάλιςα βϑύλον᾽ τὼς ἀρχὰς 

φησιν ὁ Θυκυϑίδης" ὁ 5 δυνάμενος παῦσαι, περιορῶν δέ, τάλη- εἶναι" αἱ γδ ἀρχαὶ αὐτοῖς ἢὶ αὐτῶν τῶν ἰδεῶν εἰσὶν ἀρχαί. ἀρχαὶ 
θέςερον αὐὸ δρᾷ. πῶς ἦν δυνατόν ἐςι ὃν θεὸν περιιδεῖν κακὰ γι- δέ εἰσι τό τε ἐν ἡ ἡ ἀόριςος δυάς, ὡς πρὸ ὀλέγυ τε εἴρηκε ἢ ἱςό- ) 
νόμενα, εἰ μή τί γε πρὸς ὃ πᾶν ἀποβλέψομεν; εἰ γάρ τις εἴποι ρηκεν αὐὸς ἐν τοῖς περὶ τ᾿ Αγαθῦ" ἀλλὰ ὶ τὸ ὠριθμῦ ἀρχαὶ αὖῇ ε. ϑνυῦ 

ὅτι διὰ “ὃ αὐτοκίνητον τῆς ψυχῆς, ὑδὲ ὅτως, φησίν, ἔςιν. ὁ 75 35 κατ᾽ αὐτύς (5). ταύτας δή φησι τὰς ἀρχὰς τὸς λόγυς τύτυς 

θεὸς ὁ συγχωρεῖ “ὃ ὄντως κακὸν ὑποςῆναι, ἀλλ᾽ ἐν τύτοις κωλύει" τιὺς κατασκενάζοντας τὰς ἰδέας ἀναιρεῖν" ἀναιρυμώνων δὲ τύτων 

ὅτε γδ θεὸς κακῶν αἴτιος ὅτε θέμις τῦτο λέγειν" εἰ δὲ δυνάμενος ἀναιρεθήσε ὶ τὼ μὴ' τὰς ἀρχαῖς, εἴγε ταῦτα ἐκ τῶν ἀρχῶν, ὥςε 
κωλῦσαι ὁ κωλύει, αἴτιός ἐςιν. εἰδέναι ὅν χρὴ ὅτι “ὃ ὠγαθὲν ἡ αἱ ἰδέαι. εἰ δ ἐπὶ πάντων ὧν “ὃ κοινὸν κατηγορεῖ χωριςόν τε 
ὑπερβέβηκε ΕΥ ἦν ὑπὸρ ὰ ἂν γάρ ἃςι, “ὃ δὲ ἀγαθὸν “ὃ ἀντιδιαιρύ- ᾧ ἰδέα, κατηγορεῖ δὲ ᾧ Φ' τῆς ἀορίου δυάδος ἡ δυάς, εἴη ὧν 
μένον τῷ ὄντι ἧττον α αὐτῷ ἐςίν. Αβείερ. 40 αὐτῆς πρῶτόν τι ὁ ἰδέα" ὕτως δὲ ἂν ἐκέτι ἀρχὴ εἴ Ἰὰ ἡ ἀόριςος 

900} () τρίτον ἢ ΚΑ ἦν ἄνθρωπον εἰσαάγυσι τῶτον “ὃν τρόπον. φασὶ δυάς. ἀλλ᾽ ὑδὲ ἡ δυὰς πάλιν ἤ ἂν πρώτη τε ἢ ἀρχή" παλιν ᾿ 

11: ἢ ὅτι τῶν ὁμοιοτήτων ὑπάρχυσιν αἱ ἰδέαι" εἰ τοίνυν φασὶν ὁμοίαν κἀκείνης ὁ ἀριθμὸς κατηγορεῖ) ὡς ἰδέας, αἱ ἢ) ἰδέαι ἀριθμοὶ αὐτοῖς 

τὴν ἰδέαν εἶναι τῷ αἰϑ)ητῷ, τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξ ἧς ὶ γέγονε, φανε- κεῖν" ὥςε εἴη ἂν αὐτοῖς πρῶτον ὁ ἀριθμός, ἰδέα τις ὦν. εἰ δὲ 

81 -- Ρ..568 α 2. ἀρυὰ Ακοῖερ. 32. ἀρχαὶ αὗται δέ Αδοΐερ. ᾿ 33. ἱςόρηκεν ὅτος περὶ τῇ ἀγαθὺ Αδοΐερ. ἡ 835. καὶ κατ᾽ Αδοΐερ. {} 
ταῦτα δὲ Αδο]ορ. |] τύτυς οἱ 37. εἴγε -- ἀρχῶν οἱ 38. ὧν οτα Αϑοἷερ. 38. τε] τι οοἀά. [1 40. τε Αφεΐορ. [] δὲ ὧν οπ; Αδοΐθρ. |] ὑκέτι ἕξαι 

ἀρχή, ἧς χωβς ὁριςὸν ἡ δυάς Αδοῖερ. Π ἀ4. δυὰς πρώτη ἐξὶ καὶ ἀρχή, πάλιν Αϑοΐερ. [1 42. ὡς -- 48. κεῦται οπχ Αβοῖορ. ἢ 43, αὐτῆς πρῶτος 
Αδβοΐερ. ἢ ὧν. ἔξαι ἄρα αὐτοῖς ἀριθμὸς πρῶτος τῆς δυάδος, ἥτις Αϑοΐερ. 
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ταῦτα, ἕςαι τῆς ἀορίςυ δυάδος, ἥτις ἐςὶν αὐτοῖς ἀρχή, ὁ ἀριθμὸς “ὃ μοιρὸν πρότερον ὑποτίθενν, ταῦτα δὲ πρός τι, τὰ πρός τι ἐμ 
πρῶτος, ἀλλ᾽ ὁ τῷ ὠριθμῶ ἡ δυάς" εἰ δὲ τῦτο, ἀκέτι ἂν ἀρχὴ πρότερον ἔλεγον τῶν καθ’ αὐτό͵ τῶν πρός τι ἐν ταῖς κεθ' εὐὴ 
ἐκείνη, εἴγε μεταιχέσει τινός ἐςι τοιαύτη. ἔτι δὲ ὑπόκειἢ (εἶναι θεωρυμώων. λέγομεν τοίνυν ᾧ πρὸς τῶτο ὅτι ὃ μέγα καὶ ὃ μ- 
ἀρχὰ τῷ ἀριθμῶ, γίγνεῦ δὲ ὁ ἀριθμὸς θ᾿ ν προειρημένον λόγον κρὸν ὁ ̓ Πλάτων ἐν τοῖς αἰσ)ητοῖς ὑπετίθετο" τὴν ὕλον Ὁ διὰ τότων 

πρῶτος αὐτῆς" ἀλλ᾽ εἰ ὁ ἀριθμὸς πρός τι (πᾶς γ) ἀριθμός τινός 6 κἰδήλυ, ὡς εἴρη) ἐν τοῖς Φυσικοῖς (3 4)" τὴν δυάδα δὲ ἔλεγε 
ἐςσι), καὶ ἔξι πρῶτος ὁ ἀριθμὸς τῶν ὄντων, εἴγε ἡ τῆς δυάδος ἣν πρώτην ὡς ἀρχὴν τῆς διαςάσεως. Αδβοΐερ. 
ἀρχὴν ὑπέθεντο, εἴη ἂν κατ᾽ αὐτὸς “ὃ πρός τι πρῶτον τῷ καθ᾽ “ὁ -- ἀρχαῖς. τοιῶτοί τινές εἰσι λόγοι οἱ διὰ τῆς τῶν ἰδεῦνθον 
αὐτὸ ὄντος. τῶτο δὲ ἄτοπον" πᾶν ἡ “ὁ πρός τι δεύτερον. «έσιν θέσεως τὰς ἀρχὰς αὐτῶν ἀναιρῶῦντες πρὸς τοῖς προειρημένας, ε΄ 

ὃ προὔποκειμένης φύσεως “ὃ πρός τι σημαίνει, ἥτις πρώτη τῆς “ὃ κονῶς τινῶν κατηγορίίμενεν ἀρχή τε ἡ ἰδέα ἐκείνων, χῷ' δὲ τῶν 

συμβεβηκυίας χέσεως αὐτῇ" παραφυαΐδι γ5 ἔοιιε “ὃ πρός τι, ὡς 10 ἀρχῶν κοινῶς ἡ ἀρχὴ κατηγορεῖ ἢ χτ' τῶν ςοιχείων ἃ ςοχἕπ, 
εἶπεν ἐν τοῖς Ἠθικοῖς (1 ἅ). ἀλλ᾽ εἰ ἡ λέγοι τις εἶναι “ὃν ἀριθμὲν εἴη ἂν τῶν ἀρχῶν πρῶτόν τι ᾧ ἀρχὴ ᾧ τῶν ςοιχείων" τως ἢ 

ποσὸν ἀλλὰ μὴ πρός τι, εἴη ἂν ἑπόμενον αὐτοῖς “ὃ ποσὸν τῆς ὑσίας ὅτε ἀρχὴ ὅτε ςοιχεῖον εἴη. ἔτι ἰδέα ἰδέας ὑκ ἔςι πρότερον" ὑμδας 
πρῶτον εἶναι, αὐὸ δὲ “ἃ μέγα ἢ ὃ μικρὸν τῶν πρός τι. ἔτι ἔπε δ αἱ ἰδέαι ἅπασαι ἀρχαί" ἔςι δὲ “ὃ αὐτοὲν ὶ ἡ αὐτοδυὰς ὁμαυς 
αὐτοῖς “ὃ πρός τι τῷ καθ᾽ αὐὸ ἀρχήν τε αὶ πρῶτον λέγειν εἶναι, ἰδέα ᾧ αὐτοάνθρωπος ᾧ αὐτόϊππος ἢ ἑκάςη τῶν ἄλλων ἰδεῖν 

καθ᾽ ὅσον ἀρχὴ ' ἡ ἰδέα κατ᾽ αὐτὸς τῶν ἐσιῶν, ἔςι δὲ τῇ ἰδέᾳ 15 ὑκ ἔζαι ἄρα αὐτῶν ἄλλη ἄλλης πρώτη, ὥςε ἐδὲ ἀρχή" ἐκ ἱβ 
ἃ ἐἶναι ἰδέα ἐν τῷ παραδείγματι εἶναι, “ὃ δὲ παράδειγμα πρός τι’ ἀρχὴ “ὃ ἣν ἡ ἡ ἀόριςος δυάς. ἔτι ἰδέαν ὑπὸ ἰδέας εἰδοποιέδι 

τινὸς ἡ “ὁ παράδειγμα παράδειγμα. ἔτι εἰ ταῖς ἰδέαις “ὃ εναι ἄτοπον, πᾶσι γ5 εἴδη" εἰ δέ εἰσιν ἀρχαὶ “ὃ ἐν ἡ ἀόριξος δυάς 
ἐν τῷ παραδείγμασιν εἶναι, εἴη ἂν τὰ πρὸς αὐγὸ γιγνόμενα ᾧ ὧν ἔςαι ἰδέα ὑπὸ ἰδέας εἰδοποιυμένη" ἡ γδ αὐτοδυὲς ὑπὸ τὸ αὐτα- 

εἰσὶν αἱ ἰδέαι εἰκόνες εἰκόνων, ὕὅτως τε λέγοι ἂν τις πάντα τὰ κ᾿ νός" ὅτως δ αὐτὰς ἀρχὰς λέγυσιν εἶναι, ὡς τὸ Κι δὸς θὲς 
φύσιν συνεςῶτα πρός τι γενέρις κατ᾽ αὐτύς" πάντα γδ εἰκόνες ἢ 20 ὄντος, ὕλης δὲ τῆς δυάδος" ὑκ ἄρα ἀρχὴ ταῦτα. ἐἰ δὶ ΓΙ 

παραδείγματα. ἔτι εἰ “ὃ εἶναι ταῖς ἰδέαις ἐν τῷ παραδείγμασιν συσι τὴν ἀόριςον δυάδα ἰδέαν εἶναι, πρῶτον ἢ ἔςαι πρῶπί π 
εἶναί ἐςι, “ἃ δὲ παράδειγμα τῷ πρὸς αὐὰ γυγνομένυ χάριν ἐςί͵ “ὁ αὐτῆς ὅσης ἀρχῆς" ἡ 7) αὐτοδυοίς, ἧς κ᾿ μετυσίαν αὐτὴ διάς 

δὲ δι’ ἄλλο ὃν ἀτιμότερον ἐκείνω, ἔσονὮ αἱ ἰδέαι ἀτιμότεραι τῶν ἐπεὶ μή ἐςιν αὕτη καὶ αὐτοδυὰς κτ' μετυσίαν" κατηγορηθέρῷ κα 
γιγνομένων πρὸς αὐτάς. Αἴεχ. αὐτῆς ἡ δνάς, ἐπεὶ ὦ τῶν δυάδων. ἔτι εἰ ἁπλαῖ αἱ ἰδέαι, ἀΐ 

90. (5) ἡμεῖς δέ φαμεν πρὸς τῦτο ὅτι ἐκ ἀριθμοεὶς ὅτως ἕλε- 25 ἐξ ἀρχῶν διαφόρων εἶεν, διάφορα δὲ “ὃ ἐν ἡ κἡὶ ἀόριςος δυάς, ἦι 
Ἅ. ρον, ἀλλὰ συμβολικῶς, ἐπειδὴ οἱ ἀριθμοὶ περιοριςικοί εἰσι τῶν “ὃ πλῆθος τῶν δυάδων θαυμαςὲν ἕςαι, εἰ ἔςιν ἄλλη κὶ ἡ εἴν 

πραγμάτων ὧν εἰσίν, τοιαῦτα δὲ ἢ τὰ εἴδη, περιοριςικὰ τῆς ὕλης, δυάς, ἄλλη δὲ ἡ ἀόριςος δυάς, ἄλλη δὲ ἡ μαθηματική, ἧ ἐρό' 

τύτυ χάριν ἔλεγον ἀριθμὲς τὰς ἰδέας. ἄλλως τε δὴ τὴν μονάδα μῶντες χρώμεθα, ὑδεμιᾷ ἐκείνων ἡ αὐτὴ σα, αὶ ἔτι παρὲ τεῦ 

ἔλεγον αἰτίαν τῆς συνοχῆς ἢ τῆς ἑνώσεως τῆς τῶν πραγμάτων, τας ἡ ἐν τοῖς ἀριθμητοῖς ἢὶ αἰαϑϊητοῖς. ἄτοπα δὲ ταῦτα, ὥὡςεὐνμώ- 

τὴν δὲ δυάδα τῆς διαςάσεως, ἐπειδὴ πρωτη ἄρχεῦ ἡ δυὰς τῷ 30 νότι αὐτοῖς τοῖς τιθεμένοις ὑπ᾽ αὐτῶν περὶ τῶν ἰδεῶν ἕν ἐν ἀν 

πόθεν ποῖ. τῶτο ὄν ἐξὶν ὃ λέγει, ὅτι ἀναιρῶσιν οἱ περὶ τῶν ἰδεῶν λυθῶν “ἃ ἀναιρεῖν τὰς ἀρχαῖς, αἴ εἰσιν αὐτοῖς προτιμότερει τὴν 

λόγοι οἱ λέγοντες εἴδη “ὃ τὰς ἰδέας εἶναι, τυτέςι τὰς ἀρχὰς τῶν ἰδεῶν. ΑἸοχ. 

ἰδεῶν, ἃς μᾶλλον εἶναι βυλόμεθα. ἐπειδὴ “ὃν ὠριθμὸν ὑποτίθενἢ “ἔτι -- ἰδέας" ἐκ καὶ τῶν κατασκευαζόντων, φησί, μημϑι 
ἰδέας, συμβαίνει τὴν δυάδα μὴ εἶναι πρώτην (ὅτε γάρ ἐςιν ἀριθ- τὰς ἰδέας ἔπεἢ αὐτοῖς “ὁ μὴ μόνον τῶν ὀσιῶν λόγεν ἰδέας ἦν 

μές, ὡς ἐδείξαμεν), ἀλλὰ “ἐν ἀριθμόν. ᾧὶ πάλιν συμβαίνει κατ᾽ 35 ἀλλὰ ᾧ ἄλλων πολλῶν, ὡς δέδεικἢ διὰ τῶν προειρημόων (} 

αὐτὸς “ὃ πρός τι πρότερον εἶναι τῷ καθ᾽ αὐτό. ὁ δ Πλάτων“ ὅ τε γδ ἀπὸ τῶ νοεϊογαί τι κοινὸν ἐπὶ πλείοσι, νοεῖοχ, δὲ ὶ μι 

μέγα ᾧ ὃ μικρὸν πρότερον ἔλεγε, ἡ ἐκ τύτυ τὰ ἄλλα ἐγώνα, ὄντων τῶν καθ᾽ ἕκαςα, τῶν φθαρτῶν μόνων ὅσας ἰδέας δείνυι. 
τυτέςι τὴν δυάδα" τὸ δὲ μέγα ᾧ “ὃ μικρόν, ὡς εἰρη ἐν ταῖς ἀλλὰ ἢ οἱ ἀπὸ τῶν ἐπιςημῶν ὁμοίως ὠκ ὀσιῶν μόνον ἰδέας ἐν 
Κατηγορίαις (ς. 6), τῶν πρός τι ὑπάρχωσιν. εἰ τοίνυν “ὁ μέγα ἢ κνύυσιν ἀλλὰ ὶ ἑτέρων πολλῶν" ὅτε γδ ἐπὶ τῶν ὀσιῶν μόν 

4. αὐτοῖς ἡ ἀρχή Ἐ᾿ ἢ ὁ ἀριθμὸς πρῶτος Αβοΐερ. ΠΠ 2. ἀλλ᾽ ὑκέτι τὸ πρώτυ ἡ δνάς Αδοΐερ. ἢ 3. μετασχέσεως Ι͂. ἢ ἔτι -- 8, ἄτιτοὴ ὦ τόν 

ὑπόκειται εἶναι ἀρχῆς ἀριθμός, ἐςὶ δὲ τῶν πρός τι (ὁ γὰρ ἀριθμὸς ἀριθμητῷ ἐςὶν ἀριθμός), εἴη ἂν κατ᾽ αὐτὸς τὸ πρός τι πρῶτον τῷ καϑ' αὐτέ' τινὰ 
ἄτοπον Α5016ρ. ἢ 9. ὑποκειμένης Α50]ερ. ἢ 11. λέγει Α50]ερ. "! 12..πρός --- 44. τὸ οπι .Α. ἢ] 3. μέγα καὶ τὸ μικρὸν ἀρχὴν λέγει, ὅπερ ἐὴν ἀρ. 
μοῖς" τὸ δὲ μέγα καὶ τὸ μικρὸν τῶν ἀρχῶν Α56]ερ. || 14. εἶναι οπι Α50]ερ. [ἰ 16. εἶναί τι" τὸ Α50]ερ. ᾿ 18. αὐτὰς Α5οἴερ. || 19. ἐκείνων 
κατὰ φύσιν φύσει Αδεερ. [|| 20. γϑεσθαι Α5ο]ορ. ν 

8. ἀναιρῶντες ὡς εἴρηται ἀνωτέρω Αδοΐερ. 43. ἅπασαι] αἱ πᾶσαι Α΄. ἢ 23. ἡ οπῃ ΑΗ. ἢ 36. “Πα επῖπι ναξῖο, φιιϊάδαπι οοπέπμπε ἰα 
γμέμνίδιις ἱπεειἰρὶ, φμοά δἰΐαπι σμδ αίὶς φεποιδιλίδιις ἱπεειΠραίμν, πιονίαϊίμπι ἑαπίωπι γέγπε ἰάξας ε556 ἀεπιοπείγαί δορὶ. 
39.144. δρυὰ Α56]ερ. 
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μὲν “ὃ ἐν πυρί. τῶτο ἦν ἐςὶν ἰδέα, ἡ λοιπὸν ἢ διὰ “ὃ ὁσιῶδες θερα 
μὸν ὑπάρχυσι ἢ τὰ ἐπυσιώδη... τὰ δ πρὸ τῶν πολλῶν διὰ 

νοέϊοι,, ἔτι φθειρομένων τύτων ὧν κατηγορεῖ), ἀλλὰ ἡ ἐπὶ ποιῶν 
ἡ ἐπὶ ποσῶν ἢ ἐφ᾽ ἑιάςυ τυΐτων τῶν ὄντων. ὅτε ἐπιςῆμαι ἐσιῶν 
εἰσὶ μόνων, ἀλλὰ ἡ εἰ τῶν ἀρετῶν εἰσὶν ἰδέαι, ὦ μόνον τῶν ὁσιῶν ταῦτα ὑπάρχωσι" τὰ ἕὦ δ ἔςι παρὰ τῷ δημιυργῷ, τὰ δὲ ἐν τῇ 
εἶεν ἂν" αἱ ἡ) ἀρεταὶ ἐκ ὑσίαι. “ὃ δὲ “ἃ ἄλλα μυρία συμβαί- ψυχῇ τῇ ἡμετέρᾳ" ἀλλ᾽ ἐκεῖ κὶ τῷ πάντα ποιεῖν, ἐνταῦθα δὲ τῷ 
νει" εἶπεν, ἐπεὶ ἢ ἄλλοι τινές εἰσι λόγοι δεικνύναι βυλόμενοι τὰϑ ς πάντα γίνεοχ," ὁ γδ νῦς ἀεὶ ἔχει τὰ εἴδη ἐνεργείᾳ, ἡ δὲ ψυχὴ δέ. 
ἰδέας, ἐξ ὧν συμβαίνει μὴ μόνων τῶν ἀσιῶν τὰ εἴδη λέγειν. ὅ χεῦ πάντα ἐκεῖθεν. τὰ δὲ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς αὶ ὑςερογενὴ ἐνταῦθα 
τε δ ἀπὸ τῷ κατηγορεῖν, ἐν ἐπὶ πολλῶν, ὃ ταὐὸὴν πῶσι διαφέ. ᾧφαντασία, ἐςίν. ὅτε δ ἐν τὴ ψυχῇ. τὰ δὲ ἐν τοῖς πολλοῖς τὰ 
ρῦσιν ἀλλήλων ὑπάρχει ᾧ ἄλλο ὃν ἑκάςυ αὐτῶν, ἐκ ἐσιῶν μόνον καθ᾽ ἕκαςον ὑπάρχει. ἔχωσιν ὅν ὶ ὁ θεὸς αὶ ἡ ψυχὴ καὶ ἡ φύσις 
τὰς ἰδέας λέγει" “ὁ 7) ἕν ἐπὶ πολλῶν κατηγορεῖϊοςς ὁκ ἐν ὁσίῳ τὸς λόγυς. ἀλλ᾽ ὁ Κα θεὸς ἔχει αὐτὸς ὶ γνωςικὺς ἢ δημιυργικύς, 
μόνον ἀλλὰ αὶ ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων. ἢ ὁ τῶν τεταγμένως γι- 10 ἡ δὲ ψυχὴ γνωςικυίς, ἡ δὲ φύσις δημιυργοαίς. εἰ τοίνυν, φησίν, 
γομένων αἰτίαν λέγων “ὃ πρὸς ἑςυὺς γίνεολαί τι παράδειγμα, τῶτο 
δὲ τὴν ἰδέαν εἶναι, ἐκ ἐπὶ ὑσιῶν μόνων. ἀλλὰ ἢ ὁ ὠπὸ τῦ ὅ τι ἂν 
ἀληθεύωμεν λέγοντες, τῶτο ὑπάρχειν λέγων (συμφωνίας δὲ λέ- 
γοντες εἶναι πέντε ἢ τρεῖς ἢ ὡρμονίας τρεῖς ἀληθεύομεν, εἰσὶν ἄρα 

ἔχομεν νοήματα ἃ τῶν συμβεβηκότων, δηλονότι ἢ αὐτῶν ἰδέαι 
ὑπάρχυσι ᾧ ἐπιζῆμαι. ἀ μόνον ἦν ῥσιῶν ὑπάρχυσιν ἀλλὰ αὶ ἑτέ. 
ρων, τυτέςι τεχνητῶν πραγμάτων ᾧ κτ' προαίρεσιν γινομένων" 
ὥςε κἀκείνων ἔσονῇ ἰδέαι, τυτέςι φιλίας αὶ ἔχθρας, τῶδε. τῷ οἰκή- 

ἢ τοσαῦται" ἀλλὰ μὴν τῶν ἐνταῦθα ὁ ἀριθμὸς ἄπειρος, ἕτερα 15 ματος. εἰρήκαμεν δὲ ἐν τῇ θεωρίᾳ ὅτι ἰδέα ἔςι διας σεως ἢ 
ἅττα ἄρα ἔςιν ἀΐδια καθ᾽ ἃ ἀληθεύομεν), ἢ ὅτος δὴ ἐκ ὁσιῶν ἑνώσεως ᾧ ὅτι τῶν φύσει ὑπαρχόντων ἰδέαι" ὅτε 75 τῶν τεχνη- 
μόνων. εἰσὶ δὲ ἡ ἄλλοι πλείυς τοιῶτοι λόγοι. κῷ' δὲ “ὁ ἀναγκαῖον τῶν λόγυσιν εἶναι ἰδέας. ὥςε κα μόνον, φησί͵ τῶν ἰδεῶν ὑπάρχυ- 

ἡὶ ἀκόλυϑον ταῖς δόξαις ταῖς περὶ αὐτῶν, καθ᾿ ὡς μεθεκτὰ λέγυσι σιν ἰδέαι ἀλλὰ ἡ ἄλλων πολλῶν. ὅτε δ ἐπὶ τῶν ὑσιῶν μόνον “ὁ 
τὼ εἴδη, μόνων τῶν ὠσιῶν αὐτοῖς ἰδέαι ἔσονῃ. εἰ δ κατ᾽ αὐτὸς νοεῖς. Λεεϊερ. : 
αἰτίαι τοῖς πρὸς αὐτὰς σι τῶ εἶναι, ἡ τῷ μετέχειν αὐτῶν τὰ 20 “ἀλλὰ -- λέγε." τυτέςιν, ἀλλὰ δεῖ ταύτη ἑκάςι: τῶνϑθθον 
πρὸς αὐτὰς ὄντα “ὃ εἶναι ἔχει, δῆλον ὡς χῷ' συμβεβηκὸς μετέ- εἰδῶν τὰ πρὸς αὐτὰ “ὃ εἶναι ἔχοντα μετέχειν, ἢ μὴ ἐν ὑποκει- ἢ 
χοιντο ἡ εἶεν αἴτια τοῖς πρὸς αὐτὰς ἢ δι᾽ αὐτὰς ὦσιν, ἀλλὰ μένῳ τι ἢ αὐὸ ἔχει, τυτέςιν ἧ μὴ κ᾿ συμβεβηκὸς ἢ ἀπὸ συμ- ᾿ 
καθ᾽ αὐὸ καθό εἰσιν αὖ. "αὶ συμβεβηκὸς δὲ λέγοιτ᾽ ἂν μετέ- βεβηκότος τινὸς αὐτῷ λέγεξ. τῷ 5 “καθ᾽ ὑποκειμένυ" νῦν ἀντὶ ἡ 

χειν τινῶν τὰ μὴ καθὸ τοῖς μετεχομένοις “ὃ εἶναί ἐςι, κῷ τῦτο συμβεβηκότος κέχρη. καθ᾽ αὐὸ ἦν φησὶ τὰ πρὸς τὰς ἰδέας 
μετέχοντα αὐτῶν. ἐδὲ αἱ κτ' συμβεβηκὸς μετεχόμεναι “ὃ εἶναι 25 ὄντα τε ἡ γινόμενα δι᾽ αὐτὰς ὄντα μεθέξει αὐτῶν, ὀκέτ᾽ ἂν 
ἂν τοῖς πρὸς αὐτὰς ὦσι παρέχοιεν" αὶ Λ) “ὁ συμβεβηκότος τινὸς συμβεβηκότος τινὸς αὐτοῖς, ὅτως δὲ ἀσίαι τὰ πρὸς τὰς ἰδέας 

τῷ ἀνθρώπῳ μεταιχὸν ἄνθρωπος, ἀλλὰ “ὃ ἀνθρωπυ καθὲ ἄνθρω- ὄντα εἶεν, τῶν ἐσιῶν καθ᾽ αὐὸ καὶ ὁ κτ' συμβεβηκὸς μετέχοντα. 
πος. εἰσὶ δὲ ἐσίαι (ὁ δ δὴ τὰς ἀρχὰς ἐκ ὑσίας ἐρῶσιν" ἔςαι δ παρέθετο δὲ τῷ κθ' συμβεβηκὸς παράδειγμα" ἡ Δ δυὰς καὶ κῷ 
ὅτως μὴ ὑσία ἐσίας πρώτη), ᾧ οἷς ἄρα τῇ αὐτῶν μεταχέσει μετυσίαν τῆς δυάδος ὅσα δυάς, εἰ ἀϊδίν μετέχει, ἀλλὰ κ᾿ συμ- 
αἰτίαι αὖῇ τῶ εἶναι, ἡ ταῦτα ἀνάγκη ἐσίας εἶναι. τῶν ἐσιῶν 30 βεβηκὸς ἀϊδίν, ἐπεὶ ἀϊδίων ἡ δυὰς μετέχυσα δναῖς ἐςιν" ὑκέτι δὲ 
ἄρα μόνων ἔσονῇ ἰδέαι αὐτοῖς. εἰ δ) ἢ τῶν ἐκ ἐσιῶν ἰδέαι, οἷον 

τῶν συμβεβηκότων, πρῶτον Κα διὰ τί αὶ πάντων τῶν συμβεβη- 
κότων ἀλλὰ τῶν ' τῶν δὲ ὥ, ἔτι ἥτοι ὀσίαι ἔσονἢ αὖ αἱ τῶν 

συμβεβηκότων ἰδέαι, ἢ ὅ. εἰ ' μὴ ἀσίαι, ἔσονῦ αἱ ἰδέαι ἐκ ἐσίαι 

»' συμβεβηκὸς δυάδος, - ἐπεὶ ὁμοίως ἂν ἦν δυὰς ὡς ἡ ἀΐδιος " 

ἐκ ἐκείνη δὲ τῇ δυάδι ὃ εἶναι δυάδι ἐν τιᾷ ἀϊδίῳ αὐτὴ εἶναι, ἀλλ᾽ 

ἦν τῶτο συμβεβηκὸς αὐτῇ. διὸ εἰ ἡ ἀιδίου τι μετέχον δυάδος 

λέγοιτο μετέχειν, κ᾽ συμβεβηκὸς ἂν μετέχοι δυάδος. ἐπεὶ τοί- 

ἀρχαὶ ἦσαι" λόγωσι δὲ αὐτὰς ὑσίας. ἔτι ἄτοπον μὴ πάσας τὰς 35 νυν δυάδος ᾿ὶ καθ᾽ αὐὴ μετέχει, ἀϊδίων δὲ κτ' συμβεβηκός, δυὰς 
ἰδέας τῆς αὐτῆς εἶναι φύσεως μάλιςα. ᾧ εἴ τις λέγοι νοήματα 

αὐτὰς εἶναι ἢ ἐσίας, πῶς τῶν μετεχόντων ἐσιῶν καθ᾽ αὐὴ τὰ ὦ 
μέν ἐςι ἢ κῷ τῦτο ὁμοία ἐκείνη, ἀΐδιος δὲ ὅ. αὶ δδ ὅμοια τὰ κῷ' 
συμβεβηκὸς μετέχρνταί τινων ἐκείνῳ ᾧ ὕτω μετέχει. εἰ τοίνυν 

ἐσίαι γίνονῦ ἡ εἰσί, τὰ δὲ ὑκ ἐσίαι; ΑἸεχ, τὰ ἐνταῦθα ὅμοια ταῖς ἰδέαις, αὶ χ᾽ συμβεβηκὸς αὐτῶν ἀλλὰ 
9908 (7) φησὶ γδ ὅτι χ' τὴν ὑπόληψιν ἣν ἔχομεν περὶ τῶν ἰδεῶν, καθ᾽ αὐὸ μετέχει" “ἃ δὲ ὁσίας καθ᾽ αὐὸ μετέχον ἐσία. τῶν 

25. 4 μόνον τῶν ἐσιῶν ἔσονῇ ἰδέαι ἀλλὰ ἢ τῶν συμβεβηκότων. 20 ὑσιῶν ἄρα μόνων ἔσονῇ ἰδέαι κ᾿ “ἃ ἀκόλωθον αὐτοῖς καὶ ὃ ἀναγκαῖον, 
πάντων γδ τῶν ἐνταῦθα ὄντων φασὶν εἶναι ἰδέας" ὁ μόνον δέ εἰσιν εἴγε ἐσίαι ὦ ἐκεϊναι, τὰ δὲ τῶν ἐσιῶν μετέχοντα καθ᾽ αὐὸ ἐσίαι" 

ἐσίαι ἀλλὰ ᾧ συμβεβηκότα, ὅπερ ὁ θέμις. λέγομεν τοίνυν τὰ ηδ αὐτὰ ἐνθάδε ἐσίαν σημαίνει ἡὶ ἐπὶ τῶν ἀϊδίων, οἷον ἄνθρω- 

πρὸς τῦτο ὅτι ἡ συμβεβηκότα ἐσιώδη ὑπάρχυσιν, ὥσπερ “ὃ θερ- πος ἐνταῦθα ἐσία κἀκεῖ, “ὃ θερμὸν ποιὸν ἡ ἐνταῦθα κἀκεῖ, ὃ 

4. ἔτι -- κατηγορεῖται ογχ Αδοῖορ. [Πἀ. ἄλλα δὲ μυρία ΜΙ͂. |] 6. λέγειν. ἐκ γὰρ τῷ ἣν ἐπὶ πολλῶν κατηγορεῖσθαι εἰσέφερον τὰς ὑσίας. τὸ γὰρ ἵν. 
ἐπὶ Αδβεΐθρ.. [Π 10. ἐπὶ -- καὶ οπι «4. 1] συμβεβηκότων. ὥςε εἰ ἄπειρος ὁ τρόπος τῶν ταῦθα, καὶ ἰδέαι ἄπειροι Αδοΐερ. ἢ 45. τῶν οτὰ Ἀ. ἢ 21. με- 
τασχέντος ἄνθρωπος, ἀλλὰ τὸ ἀγθρώπῳ Α50Ϊθρ. . ᾿ 

23. αὐτῷ δογρϑὶ οὐπὶ ϑερυΐν. ργὸ οοαά, αὐτῦ. 

Οοος 
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ὄντος ὑγῶς, τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐσιῶν μόνοιν ἀκολυθύσει λέγειν αὐτοῖς εἶναι ἔχυσιν. ἔςαι δὲ ἡ τοιαύτη ἡ ἐν ἐκείναις διαφορά, ὅπ: κα 
990} ἰδέας εἶναι, εἰ αἱ ἰδέαι ἐσίαι. γράφε ἕν τισιν “ἀλλὰ δὴ ταῦτα τοῖς ἐνθάδε τὰς διαφέρυσιν ἀλλήλων, ἢ ἀναλογόν με ἔςι δὲ τῶν 

Ἵ: ἑκάφω μετέχειν, ἢ ἢ καθ᾽ ὑπύκομον λέγε." καὶ εἴη ἂν ἐμά τα διὰ ἐνταῦθα ὃ Κὶ ἕ ζῷον λογικὸν ὁ δὲ ζῷιν ἄλογον, καὶ ὯΝ διατέρι 

ταύτης τῆς γραφῆς αὶ δεῖν τὰ μετέχοντα τῆς ἰδέας καθ᾽ αὐὸ με- τῶν ἰδίων τύτων ἰδέα παρεκτική" ἢ ἐν ἐκείναις ἃ ἄρα ἐξὶ ὃ λογαύν 

τέχειν αὐτῆς, ὼ Ὰ τῶτο καθὸ καθ᾽ ὑποκειμένων αὐτῶν κατηγο- 5 τε ἢ ἄλογον ἢ ἀνάλογόν Ἧ τύτοις, καθ᾽ ἃ αὶ αὶ τῷ λογυω καὶ δὲ τὸ 

ρηθήσεῦ. ὥςε εἰ δὶ τῆς δυάδος ὁ λόγος ἐφαρμόζει τῷ μετέχειν ἀλόγω ἐςσὶ παρεκτική. ᾧ ὃν λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ πρὸ 
δυάδος λεγομένῳ, δυάδος μετέχειν, εἰ δὲ μὴ δυάδος ἀλλ᾽ ἀϊδίν ἐκείνας ᾧ ἀπ᾽ ἐκείνων ὃ εἶναι ἔχοντα, τῶτον κἀκεῖνα πρὸς ἃ ταῦτε 

ὁ λόγος ἐφαρμόζει τῷ μεταχόντι, ἐκείνυ μετέχειν. “ὃ δὲ “ὥςε γέγονε, “ὃ λογικὸν ᾧ ἄλογον, ἤτοι ἐναντία, ἢ τ Καὶ ἕξις ὃ δὲ τί 
ἕξαι ὑσία τὰ εἴδη" εἶπεν ἀντὶ τῷ ὥςε εἰ ἔξαι τὰ εἴδη, ὁσία" ἢ ρησις. ἔςιν ἄρα ἢ ἐν ταῖς ἰδέαις θάτερον τύτων. εἰ δὲ τῦτι, 

ὦξε ἔςαι μένην ἐσίᾳ τὰ εἴδη. τῦτο δ κεῖ. “ταῦτα δὲ ἐνταῦθα 10 πῶς ἁπλαῖ ἔτι; ἔτι δέ, εἰ ἔςι νοήματα, ὥσπερ φασί τοις, καὶ ὃ 
ἐσίαν σημαίνει κἀκεῖ" καὶ ἡ) δὴ εἰ ἡ παρ᾽ ἡμῖν ποιότης ἐν ἐκείνοις τῷ νοεϊοὶ, ἰδέας ἡ ὑπόςασις, πῶς ἅμα ὁ νοῶν αὐτοῖς πήσε; 

ἐςὶν ὑσία, δεήσει τῶν ἐσιῶν τῶν ἐνταῦθα μόνων ἰδέας εἶναι λέγειν' ἀδύνατον ἡ ἅμα, τὰ ἐναντία νοεῖν ἢ τὰ ἀντικείμενα, ὅπω γε δὲ 

ὁ 5 δὴ οἷόν τε ἐκείνων ἐσιῶν ἐσῶν, τῶν πρὸς αὐτὰς γιγνομέων ἁπλῶς πλείω. εἰ δὲ παρὰ μέρος νοῦν), ὠκύμοροι, ἐκ ἀΐδια" π 

τὰ δ ἐσίας αὐτῷ τὰ δὲ ἄλλο τι. “ταῦτα 5 ἐνταῦθά τε ὠσίαν γ5 μὴ νοῶν, ἐκ ἔσον). εἰ δὲ “ἃ αὐὸ αὐτῶν ἐν τῷ νοέοχ' τὶ 

991 « σημαίνει κἀκεῖ, ἣ τί ἔςαι “ὃ εἶναι φάναι τι παρὰ ταῦτα, “ὃ ἐν 15.0} τῇ Αὐτὰ φύσει ἀδύνατα πᾶσίν ἐξιν ἀδύνατα, ὥσπερ ἀδυν 
ἱν ἐπὶ πολλῶν; εἰ μὴ καθ᾽ αὐὸ ἀλλὰ Ψ' συμβεβηκὸς πον τὸ τὸν ν᾿ ὸ τὴν Δαμεῖραν σύμμετρεν ἑἶναι τῇ Ἐλθε; ὁμοίως πεν 

ἐνταῦθα τῶν ἰδεῶν, τί Φησί, σημαίνει αὐτοῖς “ὃ λέγειν εἶναί τι ταχῦ ὼ παρὰ πᾶσίν τ τοιῶτον" ἢ δὺ πάρε τοῖς θεοῖς, ἵπὲ 

παρὰ ταῦτα, τυτέςι τὰ αἰϑ)ητα,, τῶτο ὃ ἐν ὃν ἐπὶ πολλῶν λέγε νήματα, ἐκ ὑσίαι, ὺ ἔσονἢ αἱ ἀρχαὶ ἐκ ἐσίαι. ἔτι πῶς τὰ 

καὶ ἔςιν ἐν πολλῶν τῶν ἐνταῦθα ; παράδειγμα (); ἐν ἔσαι ὃ ὑσίαν ὑσία γίνεῦ; υἱὲ ὃ ἄτοπον “ὃ πρὸς ἐσίαν γινόμενον μὴ ὧκ 
ἐν ἐπὶ πολλῶν ἐπὶ τῶν πρὸς αὐὸ γεγονότων λεγόμενον Ψ' συμ- 20 ὁσίαν, ὅτως ἄτοπον ὺ ὲ πρὸς μὴ ὑσίαν ὠσίαν γίνενχ, Αἰε; 

βεβηκός (ὅτω ὃ πάντα πάντων μετέχειν δύνα ἢ)" ᾧ ἐκ ἔςι “ὃ ( ) ὥςε τῶν ὀσιῶν ᾧὶ μόνον συμβαίνει λέγειν αὐτὸς ἰδμραι 

κῷ συμβεβηκὸς μετέχειν τινός, ὄτε κυρίως ἐκείνυ μετέχον, ὅτε -ὃὁ ἐπειδὴ ἐκ εἰσὶ παῤ τῷ δημωργῷ συμβεβηκότα. λέμμο δ᾽ 

εἶναι ἔχον ἀπ᾿ ἐκείνυ καθὸ ἐκεῖνο ἐςίν, ὅτε ὡμοιωμένον αὐτῷ. ἡμεῖς πρὸς τῦτο ὅτι ᾧ τῶν συμβεβηκότων τῶν ἐσιωδῶν εἰσὶν ἰδέω' 
ἢ δυναῦ ὁ “ἢ τί ἔςαι ὃ εἶναι φάναι παρὰ ταῦτα “ὃ ἐν ἐπὶ πολ- ἐσίαι γδ κἀκεῖνα, ὶ δι᾿ αὐτῶν ὑπάρχυσι ἡ τῶν ἐπεισοδιωδῶν συμ’ 

λωῶν;" εἰρῆοκς ὡς ἑπόμενον τῷ “ταῦτα δὲ ἐνταῦθα ἐσίας ση- 25 βεβηκότων, ὡς πολλάκις εἰρήκαμεν. “ἢ ἔτι ἔςαι “ὃ εἶναι φώειτ 
μαίνει κἀκεῖ." εἰ 5 μὴ τῶτο, τί ἔςι “ὃ λεγόμενον ὑπ’ αὐτῶν ὃ παρὰ ταῦτα, ἣν ἐπὶ πολλῶν; φησὶν ὅτι τῶτο ὃ λέγυσι ὃ ὃ ἐπε 
εἶναί τι παρὰ αὐτὰ τὰ αἰδ)ητὰ ἃ ἕν ἐπὶ πολλῶν κατηγορέμενον; πρὸ τῶν πολλῶν, πότερον ὁμωνύμως κατηγορεῖ ἢ συνυπίμε:; 
ὡς ἡ) τῆς αὐτῆς φύσεως δηλεμένης ὑπό τε τῷ ἑνὸς ἐπὶ πολλῶν εἰ β ὃν συνωνύμως, ταὐτὰ ὑπαρχυσιν ππαΡΑλ) εντὰς αἱ ἰδω 

ἢ τῶν πολλῶν, καθ᾽ ὧν ὃ ἕν, ὅ: ὕτω λέγε. φρηγαθν δὲ τύτυ τοῖς αἰϑητοῖς » εἰ δὲ ὁμωνύμως, ὅ τΜαιδν: ὡς εἴ τις τάν 

προρείη ἄ ἄν τις τύτῳ τό, εἰ κτὶ δή ἐσίαν τὰ ἐνθάδε τῶν ἐτῶν 3. τόν τε Καλλίαν ἡ “ὃ Ἑύλον" τὰ “5 ὁ ὁμώνυμα ὑδὲν δηλῦα, Ὑ 

μετέχει, διαφέρει δὲ τὰ ἐνθάδε, ἥτοι ἡὶ ἐν ταῖς ἰδέαις, πρὸς ἃς ἬΝ. ὅν πρὸς τῶτο.... Αϑεΐερ. 

τὰ διαφέροντέ ἐσ, αἱ αὐταί εἰσι διαφοραί, ἣ ἐναλόγον ταύταις. “ἃ -α μετεχόντων" ἐκ διαιρέσεως ἡ ἡὶ ἐπιχείρησις, ἃ ἐκ δεεϑι 
παρὰ γδ ἐκείνων τὰ ἐνταῦθα “ὃ εἶναι ἔχοντα, παρ᾿ ἐκείνων ἵξει ὃ ρέσεως ἀντιφάσεως διηρημένης. ἥτοι ᾿ ταὐὸν εἶδος δ ὐλῆν 

διαφέρειν, ἐπεὶ κατ᾽ ὠσίαν αὐτοῖς ἡ διαφοραί, ἣν παρ᾽ ἐκείνων τῶν τε ἰδεῶν καὶ ὃ τῶν μετεχόντων αὐλτα, ἢ καὶ ὃ αὐτό. ἐβϑὴ 

ἔχωσι. διὰ τῶτο δ ἄλλη ἰδέα ἄλλυν εϑὺς ὁ ἐςὶ παρεκτοτή, ἐπεὶ 35 αὐτό, ὥσπερ ἐπὶ τοῖς μετέχωσιν, ὗ ὅσιν ὁμοιιδέσων, ἕξι τι κυ, 
ἐδὲν ἐκωλυεν ἄν μίαν αὐτῶν πάντων. ὥζε ὑκάςη ἰδέα, ἥτοι Φ' ὕὅτω ἢ ἐπὶ τύτοις καὶ ὃ τῇ ἰδέᾳ ἀφ᾽ ἡ ἧ ταῦτα, κοινόν τι ἔςαι χαττ' 

τὴν ἀσίαν ᾧ “ὃ εἶδος ἡ αὐτὴ ἔςαι μι πρὸς αὐτὴν γιγνομένοις, ἢ γορέμενον" ὁμοειδὴς δῚ κἀκείνη τύταις. εἰ δὲ τῦτο, και εἰτὸ 

πάντως γε δυρεμίν τινα ἕξει τῦ καὶ ἅ ᾿ τῶδε ἡὶ δὲ τῶδέ τῆς 50,5: ὲ κρανῶν κατηγορέμενον ἰδέα, ᾧ ὅτως ἰδέα ἂν ἰδέας εἴη, ΠΗ 

τυκὴ εἶναι ᾧ παρεκτική, καθὸ ὶ αἱ διαφοραὶ τοῖς πρὸς αὐτὰς “ὃ εἰς ἄπειρον ἂν προῖοι. ἔςι δὲ “ὃ νῦν λεγόμενον ὑπ᾽ αὐτῦ, ὃ ὁ ἂν 

2. ἀλλὰ δὴ ταῦτα ἑκιίςν μετέχειν ἢ καθ᾽ ὑποκειμένν Κ΄, δὴ ταύτῃ ἑκάςη μετέχειν ἣ καθ᾿ Α΄. «τὰ διΐμσφι »αγίϊσερς 6556 ορογίεί, 44’ 
ἐεπιὶς δ σμδίεοίο ἀἰοίεμν ϑοραῖν. Ἰεφα δὐὶ δεῖ ταῦτα ἑκάςυ μετέχειν ἀυὶ δεῖ ταύτῃ ἴκαςον μετέχειν ἢ 7. ἑίαφια εἱ ἀμαϊ αὶ ἐμαὶ 

σοπργαὶξ φιοα ἀμαϊίίαίε ἀἱοίέμν ραγίϊοίρανε, ἀμαϊίαέε ραγέϊοίραὲ ϑεραῖν. ἢ 8. ἐκεῖνον Κ΄. ᾿ 13. μὲ ἑρδαγιιπι ασπιμία »αγέὶ ἱν 
δἰαπέϊαα εἰπὲ ραγάϊπε σαομς ϑεραῖν. Ἰερα τὰ μὲν ὑσίας εἶναι, τὰ δὲ ΠΠ 49. ἔς .»] ἔςαι Κ΄. ΠΠ 31. ἤτοι] κἃὶ ὅτι Α΄. ἢ] 38. γὰρ κείνοις ΑΙ. ἢ 36. ωὼ 
Ἡ. ἵ ροϑβὶ πάντων δἀ 6 εἶναι. |] 39. τὸ οτχ «(. 

: 9. κογισπ μέγμπιφμθ ϑεραῖΐν. ἢ 11. φμοπιοαῖο ἐπιίεἰϊφεπς οἰπεμὶ φμοαέ ἴρεα ἐπίοἰϊίρενο ἢ ϑεραῖν. ἢ! 18. τὸ ἱναντίον «Α. ἢ 14. νῶι πὶ 
4.}} 32 --- 39. ἀρυὰ Αδοἰερ. ἢ 82. ἐξ ἀντιφάσεως ὅν προέρχεται ἡ διαίρεσις Αδοΐερ. [ καὶ ἐκ --- 33. διηρημένης οπι Αμείερ. Ι 33. καὶ ὁ λέγε εἰ 
34. αὐτῶν οπι Αϑεΐορ. ἢ 84. αὐτὸ εἶδος. εἰ Αδοῖερ. 1 35. ὅσιν οαι ;΄, ἢ ὁμοειδίσιν καὶ ἔςι Αδοἶερ. [ 37. τῦτο, εἴη εν τὸ κοινῶς αὐτῶν κατε" 
μενον ἢ ἰδία Αδοῖορ. φμοά οἱ ἰία 6εί, ομπι ἰάφα “ἰξ φμοά σοπιπιμπίξεν Ργαεαάϊοαίμν ϑοραὶν. ἢ 38, εἴη οπλ Αδοῖθρ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. ἑ δ11 

γόμενοι “ὃν τρίτον ἄνθρωπον δεύτερον ἐθήκαμεν. δείξας ὅτι τὰ ξ ἕτως τ᾽ ἐξετάζοντες εὑρήσομεν κατ᾽ ὀδὲν ἢ τ τὴν ἐσίαν. ὸ δ 
τῶν ἰδεῶν μετέχοντα Π φ συμβεβηκὸς αὐτῶν μεθέξει, ἐγ ὃ εἰ τ κατά τι τῶν ἄλλων τῶν συμβεβηκότων αὐταῖς, ἅἕπτεχα 

εἶναί τε ἢ αὐταῖς ὅλως ᾧ τοῖσδέ τισι διὰ “ὃ μετέχειν ἐκείνων, αὐτῶν τὸ μετέχοντα, κατά τι τύτων ἂν μετεῖχεν ἃ κοινὰ ταῖς 

ἐπήνεγκε τῦτο ὡς ἴσον ὃν τῷ, εἰ ἃ ὄν, ὡς δεθεοῷ, ὃ αὐὴ εἶδος ἰδέαις. ἔςι δὴ πρὸς ἄλληλα, οἷον ὃ ἀΐδιον, “ὦ ἀσώματον, ἃ ἀκί- 

τῶν τε ἰδεῶν ὺ τῶν μετεχόντων ἔα, τί κοινὸν ἐπί τε τ ἰδέᾳ 5 ΠΡῸΣ βλλε: κατά τι τῶν κοινὼν εἰ μετεῖχε, τί δήποτε τῶν με- 
ἕκαςη ᾧ τοῖς πρὸς ὑκαξῳ αὐτῶν ὅσιν; ὅτως δὲ ὁμοειδῆ ὄ ὄντα τὰ εχόντων ὲ ω ἄνθρωπός ὁ ἐςι “ὃ δὲ ἵππος “ἡ δὲ δυάς: "μὴ καθὸ 
τῆδε ἐκείνοις, ἐπεὶ ἐσίαι ἐκεῖναι, ἐσίαι ὺ τὰ πρὸς αὐτὰ ἔξει" ταῦτα ἐςιν ἢ ἡ ἐκεῖνα μετέχοντα αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τί τῶν κοι- 
ὅτω δὲ μόνων ἂν εἶ! δὲ τῶν ἐσιῶν ἰδέαι. εἰ δὲ μή, ᾧ ὅτως ἐρεῖ “ὃ νῶς αὐτοῖς ὑπαρχόντων; ΑἸοχ. 

99. ἑπόμενον ἄτοπον. “ἃ δὲ “τί 5 μᾶλλον ἐπὶ τῶν φιαλῶν, δυδων, “πάντων --- αἰοὐητῶν δ ο )» δι τῶν νῦν᾽ λεγομένων δὲι- 9915 

δ ἡ τῶν δυάδων τῶν πολλῶν μὲν ἀϊδίων δέ, “ὁ δυὰς εἶναι ἕν ἢ 10 κνύοιτο ἂν “ὃ ἀρχόμενον. αὐὲν τῆς πρὸς τὰς ἰδέας ἀντιλογίας κα- ὅ- 
ταὐτόν, ἢ ἐπὶ ταύτης ἢ τῆς τινός; τῶῦτο κατασχευαςικὸν τῶ λῶς εἰπεῖν “ὃ “πρῶτον ' ζητῶντες τῶνδε τῶν ὄντων λαβεῖν τὰς 
ἔσεσλαί τι κοινὸν τῶν τε ἰδεῶν ἢ τῶν πρὸς αὐτάς. εἰ γδ τῷ ὁμοει- αἰτίας ἕτερα τύτοὶς ἴσα “ὃν ἀριθμὸν ἐκόμισαν" (ρ. 990 ὁ 1). εἰ 
δεῖς εἶναι τὰς ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς ἡὶ φθαρτοῖς δυάδας ταῖς δυσὶ ταῖς γδ μηδὲν τὰ τιθέμενα ὑπ᾽ αὐτῶν τύτοις περὶ ὧν ἐζήτυν συμβαάλ.- 

ἀφθάρτοις, καθ᾽ ἃς τὰ αἰϑ)ητὰ ἀριθμῶμεν (αὖ δ᾽ ἂν εἶεν αἱ μα- λεῖ, ὡς νῦν δείκνυζ, δὲν ἄλλο ἐποίησαν ἢ ἰσώριθμα ἕτερα τοῖς 
θηματικαί), ἔλεγον μεταξὺ εἶναι τῶν τε αἰδ)ητῶν ὶ τῶν ἰδεῶν τὰ 15 ζητυμένοις προσέθεσαν, ὡς μᾶλλον ἐπιςήμην ἕξοντες τῶν ὄντων, 
μαθηματοιὰ ἀΐδια μένοντα, πλείω δὲ ὅμοια ἀλλήλοις. εἰ δὲ τύ- εἰ πλείω διπλάσια εἶναι ὑποτεθείη. ἔς! δὲ “ὃ διαπορύμενον ὑπ᾽ 

τῶν ἣν ὸ παὐὸν αὶ δυὰς κατηγορεῖῷ,. ἐδὲν φυλασσομένων ἡμῶν αὐτῷ νῦν, τίνος αἴτια αἱ ἰδέαι τύτοις ὧν εἶναι ἰδέαι λέγον). “ὁ 
περὶ ὰ τὴν αὶ ἀΐδιον εἶναι τὴν δὲ μὴ ἀΐδιον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὁμοειδεῖς δὲ “ ἥ τοῖς ἀϊδίοις τῶν αἰϑϑδητῶν ἢ Ἶ τοῖς γινομένοις κα ὃ φθειρομένοις" 

εἰσὶ καθὸ δυνς κα ὲ χκ μετυσίαν τῆς αὐτοδυάδος ἑκατέρᾳ δυάδι εἴρηκεν, ἐπεὶ ᾧ τῶν θείων σωμάτων ἦσαν ἰδέαι αὐτοῖς, οἷον ἡλίν 

αὶ ἐἶναι κατηγορύντων ἡμῶν κοινῶς Ψ' πάντων αὐτῶν ὁμοίως τὴν 20 ἢ σελήνης ᾧ τῶν ἄςρων" ἐποίων 5 ἢ τύτων ἰδέας ἢ τῶ ἀραν 
δυάδα, ὀδὲν ἔλαττον κα ὺ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐνᾶς τῆς αὐτοδυάδος ἢ παντός. διὰ τῦτο ἢ) εἶπε ἢ πρὸ ὀλίγυ “τῶν τε ἄλλων ἐςὶν ἐν ἐπὶ 

τῶν τινῶν δυάδων τῶν ἀπ᾽ ἐκείνης “ὃ εἶναι ἐχόντων κοινῶς ὃ δυὰς πολλῶν ἢ ἐπὶ τοῖσδε ᾧ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις." ταῦτα ὧν λέγει ἀϊδια 
κατηγορηθήσεξ, διότι εἰσὶν ὁμοειδεῖς. εἰ δὲ μὴ εἶεν τὰ ὲ πρὸς τὰς αὶ αἰϑητὰ δέ, γινόμενα δὲ ἡὶ φθειρόμενα τὰ ἐνταῦθα. τί ὅν αἱ 
ἰδέας μηδὲ κῷ' τὴν ἐσίαν αὐταῖς ὡμοιωμένα καὶ ὺ ὸ εἶδος, ὁμώνυμα ἰδέαι συμβαλλονῦ τῶν φύσει ὄντων ἢ τοῖς θείοις ἢ τοῖς ἐν γενέσει 
ἄν εἴη ταῦτα ταῖς. Ἴδέαις, εἰ δὲ τῦτο, τί μᾶλλον ἰδέα τις εἴη 25 ὃ ἰΦ δε, ἐπορῆς ὼ Ἐρυτον, μέν, ὅ ὃ ἐεν οἰκειότατον τοῖς φυσι- 

ἰδέα τῶν ὁμωνύμων αὕτη αἰτία τῦ εἶναι ἢ ἢ ἄλλων τινῶν, εἴγε μὴ κοῖς σώμασιν, ἡ κίνησις." τὰ ἱ ἡ) θεῖα τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν ἀεὶ 
κ᾿ τὴν ὁσίαν ἢ “ὃ εἶδος ὁμοῦ ταῦτα αὐτῇ τὰ ὁμωνύμως αὐτῇ ᾧ συνεχῶς ἀεί τὰ δὲ ἐν γενέσει κα 9 κ᾿ πάσας μεταβάλλει τὰς 

λεγό; ἰών ὁμοίως ὃ ἔξει ὦ υς εἴ τις καλοίη ἄνθρωπον τόν τε Καλ- μεταβολὰς Ψ τὴν αὐτῶν φύσιν. ὅτι δὴ εἰς τῶτο ὀδὲν συμβάλ- 

λίαν ᾧ ὃ ξύλον μηδὲν ὃ ὅμοιον ἔχοντα ἀλλήλοις καθὸ ἄνθρωπόι. ἢ λονῇ τοῖς σώμασιν αἱ ἰδέαι, ὄτε εἰς γένεσιν ὅτε εἰς κίνησίν τινα, 

καθόλυ πῶς ἂν λέγοιτο μετέχειν αὐτὰ ἐκείνων μὴ ἔχοντα μηδὲε- 30 ὅλως δείκνυσι" ςάσεως 7) μᾶλλον ἂν αἱ ἰδέαι αἰτίαι εἶεν τοῖς ὄσιν 
μίαν κοινωνίαν κῷ' τὴν ἐσίαν πρὸς αὐτά; ᾧ εἴη ἂν τῦτο ἴσον τῷ ἢ κινήσεως, σαί γε ἀκίνητοι κατ᾽ αὐτύς.» ὥς ἐδ’ ἂν ποιητικὸν 

πρὸ ὀλίγυ εἰρημένῳ τῷ “ἢ τί ἕςαι ὃ εἶναι φάναι τι παρὼὶ ταῦτα αἴτιον αἱ ἰδέαι εἶεν. ἀόένα δὲ ὅτι ἐδ᾽ εἰς ἐπιςήμην τῶν ἐνταῦθα 
ὰ ἣν ἐπὶ πολλῶν; εἰ ἡ ἐμόν με ὡς τὲς εἰκόνας ὁμωνύμως τοῖς ὃ γνῶσιν τῶν παρὰ τὰς ἰδεὴς αἱ ἰδέαι συντελῶσί τι, λέγει. ἡ 

ἀφ᾽ ὧν γεγόνασιν εἶν εἶναι, ὕτως ὸ τὰ ὁ το ταῖς ἰδέαις, κ' τί ἐρῶσιν ὃ γιυσις ἣς ἱκέσυ χτ' τὴν τὸ εἴἶδυς αὐτῷ γίνε) γνῶσιν" “ τῦτο 

ὡμοιῶοι, ταῦτα ἐκείνοις, εἰ μὴ Ψ' τὴν ὠσίαν; πότερον κτ' χῆμα 35 δὺ ὶὶ ὃ τί ἦν εἶναι ἑκάςῳ- αἱ ἰδέαι δὲ τε εἴδη εἰσὶ τῷν ἐνταῦθα, 
ὺ χρῶμα εἰκόνες: ἀλλ᾽ δὲν ἐ αὐται τοιῦτον. ἀλλὰ » ἃ ἀΐδιον ὄτε τὴν γνῶσιν αὐτῶν κ᾿ τὴν τῶν εἰδῶν γνῶσιν εἶναι τῷ “ὃ εἶδος 

ἢ ὃ ἀσώματον ἢ ὃ ἀκίνητον ταύταις ὡμοίωνῃ; ἀλλ᾽ ἀδύνατον. τῶν ἐνταῦθα καθὸ ὁ εἶναι ἐςὶν αὐτοῖς, τοῖς δέ τισι φέρε εἰπεῖν ἀν- 

9. οἷπ ἀμίοηι ποθ θἰμδέῖοπι σρεοὶοὶ 6556 αἱσαπίμν, πὶλιίϊοπιΐπις ἱποοπιπιοάμπι σαφιὶ ἀεοϊαγανίίμν" ϑερυϊν. 11. τῇ] ἐςι τὸ 

1. Ὁ 16 ςη4. εἰ ἐγβο ἐδ τὶς ἀμαϊίίας μὲ μπιιπὶ εἰ ἰάεηι ργαεαϊσαίαν, σμπιὶ ἰαπιόη αἰίογα δἰς δεπιρίίδνπα αἰίενα δεσμδ, ποπ αἰϊα 
γναΐϊίοπε πὶδὶ φιῖα διεπί εἰμφάεπι σρεοϊεὶ, φμαίεπμς μίγαφις ἀμαίϊίας δοοίείαίε ἐροίμε ἐμαϊ(αἰἷς ἠαϑεὲ μέ οί, μείφιιθ ρανὶ γα- 

ἐΐοπο ἀμαίϊίας πίλιοπιίπμς ἐδ εἰμαϊίίαίο ἰάδα εἰ ἀδ αἰϊφμέδις ἀμαϊίιαἰένως, ψμίδιις 6556 αὖ ἰἰα σμρρεί, ργαοαϊ οαδέίμν, σμπι 
εἰπὲ οἰμσάεπι ἐτρεοίεὶ δοραῖν. (οπιίβϑἰβ 49. τὸ -- 21. δυάδα.) 1] 18. παρὰ 2. ἢ 22. κοινῶν ΔΗ͂. ἢ 23 -- 31. δρυά Αδοΐερ. ᾿ 25. ταῦτα οἵη 
Αβοἷερ. || φμοα οἱ ἑία εἰ, σιν αἰίφμα ενῖ( αεφμίνοσογιπι ἰάεα, σμας σαισα εἰ 6χίσίεπάϊ, ροίέμς φμαπι αἰΐογιωπ ψμοριπιρίαπιἢ 

ϑερυϊν. ἢ μᾶλλον μηδὲ τις ἰδία τῶν Αφοΐαρ. [[ 27. ταῦτα αὕτη τὰ ὁμωνύμως λεγόμενα Αδβοΐερ. || ὁμώνυμα ,«. ᾿ὶ 30. πῶς ὧν γένοιτο ταῦτα 

Αδοϊερ. 
ε φμαα δμπὲ ἑάεῖς σοπιπιμπία ἱπέεν ἴρδας, φεπιρίἑσγσπιμπὶ (οπιΐδβα δὴ) ϑερυΐν. ἢ 6. μὴ -- 8. ὑπαρχόντων οπι ϑερυΐν. ἥ 11. ἕςιν 

ζ ἐξὶν 1. ἢ 20. καὶ ροδὶ σελήνης οἵα 7. ἢ 36. ἰδεῶν ΑΜ. ἢ πόφμα λαγωπε σοβπο ΡῬεπάδέ αὖ ἰάθαγιπι οορπίίοπα, ρΡγορίεγθα ὅς 
ὐπὸ λογπε, υ. 8. κοπιίπαπε σφμογμπε σαπμπίφιθ, ΡῈ φμάπι 6656 οδ(ϊπεπὶ, ἰάεα «ἰὲ ϑεραϊν. Ι! 31. τις οοἀὰ. 

Οοοςο2 



612 
θριώποις ἣ ἵπποις ἢ κυσί͵ τὴν ἰδέαν εἶναι. εἰ δ ἦν εἴδη τῶν ἐν- 
ταῦθα, ἐκένα ὦ ὑσία (ὠσία γδ κυρίως ἑκάςυ “ὁ εἶδος καθὸ ἔςιν 
αὐτῷ “ὃ εἶναι)" »' τῦτο δὲ ἢὶ γνωςὸν ἕκαςον ἂν ἦν ἐν τύτοις. 

ἑκάςυ δ ἡ ὑσία ἡ ὃ εἶδος ἐν τύτῳ ἐεὶν ὅ ἐςιν ἐσία" ἐκ εἰσὶ δὲ 
ἐν τοῖς ἐνταῦθα, εἴγε εἰσὶ καθ᾽ αὐτὰς κεχωρισμέναι. ἀλλ᾽ ἐδὲ 
εἰς ἃ εἶναι αὐτοῖς συντελεῖ τι. δείξας ὅτι μήτε κινήσεως μήτε 
μεταβολῆς ὅλως τὰ εἴδη αἴτια τοῖς πρὸς αὐτὰ λεγομένοις οἷόν τε 

ἕἶναι, μήτε ἐπιςήμης τε ἢ γνώσεως, διὰ “ὃ μὴ ἐνυπάρχειν αὐτοῖς, 

τύτῳ προσχρώμενος ἐφεξῆς τοῖς προειρημένοις δι᾽ ὧν λέγει δείκνυ- 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΎΣΙΚΑ,. 

καθ᾽ αὐτὴν εἶναι δυναμένη" ὅτω ἡ ἂν ἦν ὃ λευκὸν τῷ μεμῖχθαι 

αἴτιον τῷ λευκοῖς εἶναι οἷς μέμικἢ. ὥςε ἡ αἱ ἰδέαι, εἰ ἦσαν με- 
μιυμέναι τοῖς φύσει ὦσιν, αἰτίαι ἂν αὐτοῖς ἠδύναντο εἶναι ὁποιαῖ 

ἐςίν, ὡς εἶναι “ὃν ἄνθρωπον ἄνθρωπον διὰ τὴν τῆς ἰδέας τῇ αὐτοαν- 

5 θρώπυ μῖξιν. εἰπὼν δὲ πῶς ἠδύναντο αἰτίαι τοῖς φύσει συνεςῶσι 

λέγενχ, εἶναι αἱ ἰδέαι τῷ εἶναι τουύτοις ὁποῖά ἐςι (τῷ γδ μεμῖχϑα)), 
ἑξῆς ὅτι μὴ οἷόν τε λέγειν τὰ εἴδη τοῖς πρὸς ταῦτα λεγομένοις ἃ 

εἶναι ἔχειν μεμῖχθαι, δείκνυσι λέγων λίαν “ὃν τῶτο λέγοντα λόγον 
εὐκίνητον εἶναι ᾧ σαθρόν. ἢ παρατίθεταί γε τίνων ἦν δόξα ἡ λέ- 

σιν ὅτι μηδὲ εἰς ἃ εἶναι τὰ εἴδη αὐτοῖς συντελεῖ τι. τὰ ΑΓ Ὁ εἰς ιο γυσα ἕκαςον τῶν ὄντων εἶναι τῶτο ὅ ἐςι τῷ μεμῖχθαί τι αὐτῷ 

ἃ ἕναι συντελῶντα ἐνυπάρχει τοῖς βοηθυμένοις εἰς τῶτο ὑπ᾿ αὐτῶν δὶ’ ὃ ἔςι τῶτο ὃ ἔςιν. ᾿Αναξαγόρας τε δ ἕκαςον τῶν ὄντων ἔλεγε 

αὶ ὕλη ὄντα αὶ εἴδη αὐτῶν, τὰ δὰ εἴδη ἐκ ἐνυπάρχει τύτοις ἀλλ᾿ καὶ ἐκ πάντων μεμῖχθαι τῶν ὁμοιομερῶν" ὃ δὲ πλεῖξον ἐν αὐτῷ 
ἐξὶν αὐτῶν κεχωρισμένα. εἰπὼν δὲ μὴ δυναὺχ, εἰς ὃ εἶναι συν- μέμωυκῇ, ἐξ αὐτῷ τύτω δοκεῖν εἶναι τὴν ἐσίαν τὸ πράγματος - ὦςε 
τελεῖν τὰ εἴδη τοῖς συνεςῶσι φύσει διὰ “ὃ μὴ ἐνυπάρχειν αὐτοῖς, ἕκαςον αὐτῶν ἦν τῦτο ὃ ἦν τῷ μεμῖχθαι αὐτῷ τινὰ ἄλλα. ὁ 
λέγοι δ᾽ ἂν νῦν συντέλειαν εἰς “ὃ εἶναι, ἣν ὡς τὰ ςοιχεῖα ἑκάςοις, 15 Εὔδοξος τῶν Πλάτωνος γνωρίμων μίξει τῶν ἰδεῶν ἐν τοῖς πρὸς 

ὧν ἐςὶ ςοιχεῖα, συντελεῖν λέγε" ὡς 5 ἐνυπάρχοντα ταῦτα συν- αὐτὰς “ὃ εἶναι ἔχυσιν ἡγεῖτο ἕκαςον εἶναι, ἢ ἄλλοι δέ τινες, ὡς 

τελεῖ, ὕτω ἡ ἡ ὕλη ᾧ ὁ εἶδος. ὅτι γδ μὴ ὡς ποιητικά, ἔδειξε ἔλεγε (7). τῶτον δὲ “ἐν λόγον λίαν φησὶν εὐέλεγκτον εἶναι ὃν 
διὰ τῷ μὴ δυναὼς ἐκεῖνα τύτοις αἴτια κινήσεως τινος ἢ μεταβο- μεθέξει τινὸς ἕκαςον τῶν ὄντων “ὃ εἶναι τόδε τι ἔχειν λέγοντα. ὺ 

9916 
44. 

λῆς εἶναι. ἍΙεα; 

(7) φαΐ 
δυνατόν ἐςι λέγειν τὰς ἰδέας, εἴγε ἐξηρημέναι ὑπάρχυσι" φαβὶ 

δὲ αὐτὰς συμβαλλεὼκ τῷ παῆτος αἰτίῳ, τυτέςι τῇ φύσει. ὴ 

᾿ φύσις ἔχυσα ἐν ῥαυτῇ τὰς ἰδέας τὐτέσι τὸς λόγυς τὲς δημαιρ- 

γυκείς, ποιεῖ ἃ ποιεῖ, ὺ ἰὶ δυνατὸν ἄνευ αὐτῶν ποιῆσαι εἶδός τι. 

ὅτι δὲ ἐχ ὅτως ἔχει καθόλω ἡ ἡ τῶν ὄντων φύσις, ἔδειξεν ἐν οἷς πρὸς 

ἦν ὅτι τῷ ὄντι ὅτε ποιητικὸν ὅτε ἄλλο τι τῶν τριῶν 20 ᾿Αναξαγόραν εἶπεν. ὅτε 5 πᾶν παντὶ μεμῖχθαι πέφυκε" τῶν ὃ 
κεχωρισμένων ἢ καθ᾽ αὐὺ ὑφίς αὖ δυναμένων ἡ μῖξις, καὶ τοιαῦτα 

δὲ τὰ συμβεβηκότα. εἰ δὲ ὃ μεμειγμένον οἷόν τε χωριογῆναι, χω- 
μιςὰ ἂν τὮ τὰ πάθη τῶν ἐσιῶν. ἀεψεται τε ὴ γέεσις κα ἡ φθορὰ 

μ᾿ τὸς ὅτω λέγοντας, ᾧ ὅσα ἄλλα εἶπεν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς ᾧυ- 
πάλιν φησὶν ὅτι ὅτε πρὸς τὴν ἐπιξήμην συμβαάλλονῇ ἡμῖν αἱ ἰδέαι. 25 σικῆς ᾿Ακροάσεως (ς. 4) πρὸς τήνδε τὴν δέξαν. ὅτι δὲ μὲ ὡς 

αἱ δ ἐπιςῆμαι ὁρισμοὶ ὶ ὑπάρχυσιν, οἱ δὲ ὁρισμοὶ τῶν ᾿ἀμίμρὀχ ας Εὔδοξος ἡγεῖτο ᾧ ἄλλοι τινές, Μίξει τῶν ἰδεῶν τὰ ἄλλα, ῥάδιων 

νων εἰδῶν ὑπάρχωσιν, αὖῇ δὲ τὰς ἰδέας ἐξαιρῶσι τῆς ὕλης" ὦςε Φητν εἶναι συναγαγεῖν πολλὰ ᾧ ἀδύνατα ἑπόμενα τὴ ἢ δύξη ΝΣ 

δὲ πρὸς ἐπιφήμην συμβάλλονἢ ἡ ἡμῖν αἱ ἰδέαι. φαξᾷ τοίνυν πρὸς 

αὐτὰ ὅτι τῷ Κ ὄντι οἱ ὁρισμοὶ τῶν συντεταγμώνων εἰδῶν ὑπάρ- 
,ἷν δ᾽ ἂν τοιαῦτα. εἰ μίγνυνῃ αἱ ἰδέαι τοῖς ἄλλοις, πρῶτιν καὶ 

σώματα ἂν εἶεν" σωμάτων δ ἡ μῖξις. ἔτι ἕξυσιν ἐναστίωσιν 
χύσιν" αἱ μέντοι γε ἰδέαι τῆς νοερᾶς ἂν ἐπιςήμης εἶεν αἰτίαι, εἴγε 30 πρὸς ἀλλήλας" ἡ δ μῖξις κατ᾽ ἐναντίωσίν ἐςιν. ἔτι ὕτως μιχϑή- 

ἀρχαὶ τῶν ὄντων ὑπαίρχυσιν αἱ ἰδέαι. ἀδύνατον δέ ἐςι γνῶναι 
ὃν ἐπιςήμονα τὰ τῷ κόσμν πράγματα ἀγνοῦντα τὰς ἀρχὸς τῷ 
κόσμυ ἢ ὃ πρῶτον. ὥςε εἰς τὴν κυρίως ἐπιξήμην συμβάλλονῆ 
ἡμῖν αἱ ἰδέαι. Αεἶερ. 

ἐφεξῆς λέγει πῶς τὰ μεμιγμένα ἕν τισιν αἴτια ἐκείνοις ἐςὶ 35 ριςαί, ἦσαι ἀπαθεῖς. 
" τῷ τοιίτοις αὐτοῖς εἶναι, δεικνὺς ὅτι εὐλόγως κεῖ ἢ “ὃ κεχωρίως 

αὐτὰ τῶν τῆδε. εἰ δ ἣν τῷ μεμῖχθαι τύτοις αἴτια αὐτοῖς τῷ 
Υ̓ Δ Ὁ εἶναι, ὅτως ἂν ἦν ὡς εἰ “ὃ λευκὸν λέγοιτο αἴτιον εἶναι τῷ λευκῷ 

σώματι τῷ λευκῷ εἶναι διὰ “ὃ μεμῖχθαι αὐτῷ ὡς τις φύσις 

σεῦ ὡς ἢ ὅλην ἐν ἑκάςῳ τῶν οἷς μέγνυνῃ εἶναι ἢ μέρος. ἀλλ εἰ 

Κα ὅλη, ἔςαι ἐν πλείοσι ἃ ἐν κ᾿ ὃν ἀριθμόν" ἣν ἢ) καὶ ὃν ἀριθμὸν 
ἡ ἰδέα" εἰ δὲ πρὸς μέρος, “ὃ μέρυς τῷ αὐτοανθρώπυ μετέχον, καὶ ὁ 
αὐτοανθρώπυ ἔςαι ἄνθρωπος. ἔτι διαιρεταὶ ἂν εἶεν αἱ ἰδέαι ᾧὶ με- 

ἔπειτα ἕςαι [ὦ ὁμοιομερὴ, εἴγε πάντα τὰ 
ἔχοντα τι μέρος ἐξ αὐτῷ ὅμοιά ἐςιν ἀλλήλοις" πῶς δὲ οἷδν τε τὰ 
εἴδη ὁμοιομερῆ εἶναι; αὶ 75 οἷδν τε “ὃ μέρος τῷ ἀνθρώπυ ἄνθρωπον 
εἶναι, ὡς “ὁ τῦ χρυσῦ μέρος χρυσόν. ἔτι, ὡς ἡ αὐὸς ὀλίγον προελ- 
θὼν λέγει, ἐν ἑκάςῳ ὁ μία ἕςαι ἰδέα. μεμιγμώη ἀλλὰ πολλαί" 

8. αὐτοῖς Αἴ. ἢ 4, 8] ζ ΜΗΙ͂. " 14.. φύσιν, ἩΙ͂. ΤΠ 26. ἀριθμοὶ ὑπάρχνσι «4. ἢ 21. εἰδῶν οτα «(. ἢ 32. τῷ ἐπιςήμονι ΑΙ. ἢ] 39. ὥς] ὅν ἈΚ. 
2. λευκῷ ΔΩ͂. || 10. τῷ] τὸ 2. 1} τι εἰ 11. δι᾽ -- ἔςιν οἱ τε εἰ 12. μὲν οπι 2. Π] 12. ὁμοιομερῶν" κατὰ δὲ τὴν ἐπικράτειαν ἑνὸς τῶν ἐν τῇ μέξει τὸ 

εἶναι δοκεῖν ἔχειν, καὶ τῦτο εἶναι τὴν ὑσίαν τῷ πράγματος, καὶ λέγεσθαι κατ᾽ αὐτὸ οἷον σάρκα ἢ ὀςῶν ἢ ἄλλο τι τῶν ὁμειομερῶν. ἀλλὰ καὶ Εὔδοξος εἷς ὧν 

τῶν τῷ Πλάτωνος γνωρίμων μίξει τῶν ἰδεῶν τὸ εἶναι ἔχειν ἡγεῖτο ἔκαςον τῶν κατὰ φύσιν, οἷον ἄνθρωπος μίξει τῇ αὐτοανθρώπν τῦτο ὃ λέγεται εἶναι ἐςέν. Ζ. ἵ 
20. μίγνυσθαι «(. ἢ 25. μηδὲ ὡς Ζ.. 1] 26. εἶναι ῥάδιέν φησιν 0. ] 21. ἑπόμενα ταύτῃ τῇ Ζ. 1] 29. ἐναντιώσεις Ζ. ἢἢ 31. ἢ οταὰ Ζ.. ἢ ἑκάςῳ εἶναι τῶν οἷς 
μίγνυνται ἣ 1. ἢ} “ ἡ 1. 1 32. ἔςαι οπι 20. ΠΠ ἀριθμὸν ἔςαι 1. ἢ] 33. εἰ] ἡ 2. ἢ τὸ μετέχον μέρος τῷ αὐτοανθρώπν 1. ἢ ὦ τὸ αὐτοανθρώπν οἵα Ζ. ἢ 
84. ἄνθρωπος ἀλλ᾽ ὁ τῷ μετέχειν ὅλν τῷ αὐτοκνθρώπν. ἕτι Ζ,. 1] διαιρεταὶ καὶ μεριςαὶ αἱ ἰδέαι ἔσονται, ἀπαθεῖς ὅσαι 1. 1] 86. μέρος τῆς ἰδέας ὅμομξ Ζ. ἢ 
δὲ δυνατόν ἐςι τὰ 1. ᾿ὶ 37. γὼρ οἴονται τὸ ΑἹ. ἢ τῷ οτὰ Κ΄. ὶ 38. ὡς] καθάπερ Ζ. ἢ ἘΝ οπὶ Ζ. ἢ! ὡς} ὃ Ζ. ἢ] 39. ἑκάςῳ τῶν ὄντων ὁ μία ἐξὺ 
ἰδέα Ζ. 
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εἰ Ἂ ἄλλη αὶ ζῴν ἰδέα ἄλλη δὲ ἀνθρώπυ, ὁ δὲ ἄνθρωπος καὶ ἡ ζῷόν πων τῷ ἔκ τινος ἐκ τῶν ἰδεῶν τὰ ἐνταῦθα " υτε δ ὕλη αὐτῶν, 
ἐςι ἢ ΕΝ ὦ μων ἂν μετέχοι τῶν ἰδεῶν" ἡ ὁ αὐτοοίν- ὡς ἐδείχθη, ὅτε εἶδος αἱ ἰδέαι. ἀλλ᾽ ὠδὲ μέρη. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὡς ἐξ 
θρωπος δὲ ἰδέα, ἣ βὶ ὸ ζῷόν ἐςι, μετέχοι ἂν ἡ αὐὺ τὸ σζῴν" ὕτως ἐναντίων ταῦτα ἐκείνων. “ὃ 25 ἐξ ἐναντίν γηνόμενον ὑπομένον- 
ὃ ὀκέτι ἂν ἁπλαῖ αἱ ἰδέαι εἶεν, ἀλλ᾽ ἐκ πολλῶν συγκείμεναι, ὃ αἱ τος τῷ αὐτῷ ὑποκειμέγυ ἢ μεταβάλλοντος ἐκ τῷ ἐναντίυ γίγνεϑ᾽ 
Η' αὐτῶν πρῶ αἱ δὲ δεύτεραι. εἰ δὲ μή εἰσι ζιῷον, πῶς ἐκ ἄτο- 5 εἰ δὲ ὅτως, εἴη ἂν ταὐὲν ὑποκείμενον ταῖς τε ἰδέαις καὶ ὺ τοῖς πρὸς 

πον ἄνθρωπον λέγειν μὴ εἶναι ζῷον; ἔτι δέ, εἰ μίγνυῦ τοῖς πρὶς αὐτάς, ὥςε αἱ ἰδέαι ἐναντίαι ἂν εἶεν τοῖς πρὸς αὐτὰς γιγνομέ- 

αὐτὰ ὅσι, πῶς ἂν ἔτι εἶεν παραδείγματα, ὡς λέγυσιν; ἐδὲ γδ νοις, ἀλλ ἐχ ὁ ὅμοιαι. ἔτι φθειρόμεναι ἐν τῇ τύτων γενέσει, ὡς 
ὕτως τὰ παραδείγματα ταῖς εἰκόσι τῆς ὁμοιότητος τῆς πρὸς αὐτὰ ἐξ ἐκείνων ταῦτα ὺ ἐκ τύτων ἐκεῖναι" τοιαύτη “δ ἡ ἐξ ἐναντίων 
αἴτια τῷ μεμῖχθαι. ἔτι τε ᾧ συμφθείροιντο ἂν τοῖς ἐν οἷς εἰσὶ γένεσις. ἀλλ᾽ ὑδὲ ὡς ὑπομενυσῶν ἡ τελειότητα τινα προσλαμ- 
φθειρομένοις. ἀλλ᾽ ἐδὲ χωριςαὶ ἂν εἶεν αὐταὶ καθ᾽ αὐτάς, ἀλλ᾽ 10 βανυσῶν γίνε τὰ πρὸς αὐτάς, ὡς ἐκ τῷ παιδὸς ἀνὴρ ἐλέγετο 

ἐν τοῖς μετέχυσιν αὐτῶν. πρὸς δὲ τύτοις ὁδὲ ἀκίνητοι ἔτι ἔσονῇ, ίγνεοχ,, ὅτε γδ ἐνυπάρχει τύτοις, ὅτε τελειῶ ἐκεῖνα ὑπὸ τύ- 
αὶ ὅσα ἄλλα ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ ̓ Ιδεῶν τὴν δόξαν ταύτην ἐξετά- των. εἴη γδ ἂν ἀτελέςερα τε τύτων ᾧ ἐν τύτοις ἢ φθαρτά" ὶ 

994 «ζων ἔδειξεν ἄ ἄτοπα ἔχυσαν. διὰ τῶτο δ) εἶπε “ὃ “ ῥέδων “δ συνα- » τῶν τελείων φθορὰ κἀκείνων ἰξὶ φθορώ (“). ἀλλ᾽ ὁδὲ ποιητυὺ 

Ὅς 
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9. χοῖς ἐνταῦθα αἰτίαι αἱ ἰδέαι, ὅτε πρὸς τὴν γνῶσιν αὐτῶν ἢ ἐπι- τῶν εἰδῶν, ἢ ὕτως φασὶν ὡς ἐν ἑκαάςῳ τῶν κτ' μέρος ἐνυπάρχειν 

8. γαγεῖν πολλὰ κα ὁ ἀδύνατα πρὸς τὴν δύξαν ταύτην" ἐκεῖ δ συ- αἱ ἰδέαι τῶν ἐνταῦθα, ὡς ὁ πατὴρ τῇ τέκνα" ἀκίνητοι γδ ἐκεῖναι" 
νῆκῦ. ΑΙεχ, 45 ὺ ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ ὁ ὃ καθ᾽ ἴκαζα ὃ ἐν καθ᾽ ἕκαςα, ἀλλ᾽ 

(5) ὃ λέγει τοιῦτον ἐςίν, ὅτι οἱ περὶ ̓ Αναξαγόραν ᾧ Ἐὔδο- ὐχ ὁ αὐτοάνθρωπος. ᾿ δὲ ὕτως ὡς ἐξ ̓ Ολυμπίων Ἴωμια. 
“Ἐν ἂν ἀςρονόμον “ὃν Πλατωνικόν (ἀκροατὴς ὃ γέγονε Πλάτωνος ἤτοι ὧν ἃ “ἀλλὰ μὴν ὁδὲ ἐκ τῶν εἰδῶν ἔςι τἄλλα κατ᾽ ῥδένα 

καί τινα τῶν Εὐκλείδυ αὐτῷ φασὶν εἶναι), φησὶν ἦν ὅτι ὅτοι πάντα τρόπον τῶν εἰωθότων λέγεςς," διὰ τὺς ἔκ τινος τρόπες εἶπεν, 
ἐν πᾶσιν ὑπετίθεντο εἶναι, ᾧ ἔλεγον ἐκ τῷ ἐπικρατῶντος ὀνομά- ὡσεὶ πολλαχῶς “ὃ ἔκ τινος" ᾧ δέδεικἢ τῦτο. ἢ λέγοι ἄν, ὥς 
ζεὺχ, σάρκα ἣ λευκὸν ἥ τι τοιῦτον ἄλλο. Αδοΐερ. 20 τις ἤκυσαν “ὁ “κατ᾽ ὑδένα τρόπον τῶν εἰωθότων λέγεθχ" ὑπὸ 

--λέγενζ. δείξας ὅτι ὅτε κινήσεως ἡ μεταβολῆς τῶν τὰς ἰδέας τιθεμένων. ζητῶντες δ τίνα τρόπον ἡ μετοχὴ ἡ 

ςξήμην συντείνυσί τι, ὅτε εἰς τὴν ὠσίαν ἡ ὁ εἶναι αὐτά, ὡς τὰ τὴ ἰδέαν, οἷον ἐν ἑκάςῳ τῶν τινῶν ἀνθρώπων ὃν αὐτοάνθρωπον, 

μεμιγμένα ὄντα 'ν τισιν εἰς “ἃ εἶναι συντελεῖ αὐτοῖς, ὅτε ὅλως ἢ ἐν ἑκαφῳ. μέρος τῆς ἰδέας, ἢ παράδειγμα ἃ εἶδός ἐςι ταῖς με- 

αἴτια, ἐπήνεγκεν ὅτι ἀλλ᾽ ἐδὲ ἔςιν ἐκ τῶν εἰδῶν τὰ ἄλλα κατ᾽ 25 τέχυσων. ὧν οἱ κὶ ἀρδών δυο τρόποι τῆς μετοχῆς ἀδύνατοι, ὡς 
ὠδένα τρόπον τῶν εἰωίῤτων λέγεξχ, ἥτοι δεικνὺς ὅτι κτ' μηδένα ἡμέ τε ἐδείξαμεν πρὸ ἐλίγυ, ἡ αὐὸς εἶπεν Εὐδόξν μραμονεύ- 
τρόπον τῶν ἔκ τινος λεγομένων γίγνειχ, δύνα δείκνυοχ, ἐκ τῶν σας, ὅτι “ῥ(ίδιον συναγαγεῖν πολλὰ ἢ ἀδύνατα πρὸς τὴν τοιαύτην 

ἰδεῶν γιγνόμενα πρὸς αὐτα. εἰσὶ δὲ οἱ εἰωθότες λέγεθχ, τῷ ἔκ δόξαν, οἷς ἐπήνεγκε “ὁ “ἀλλὰ μὴν ὑδὲ ἐκ τῶν εἰδῶν ἔςι τὰ 
τινος τρόποι οἱ κυρίως ὅ τε ἐκ τῆς ὕλης ὶ τὸ εἴδυς. ἐκ δ ἄλλα κατ᾽ ὑδένα τρόπον τῶν εἰωθότων λέγε," ὡς ἴσον λέγων 

τῆς ὕλης λέγομεν εἶναι τὰ ἔνυλα, ὁμοίως δὲ ἢὶ ἐκ τῷ εἶδυς τῦ ἐν 30 τῷ δὲ ἐκ τῦ παρὰ τύτυς τὺς ἔτι καταλειπομένυς τρόπυς οἷόν 
αὐτῷ, ἀλλὰ ἢ ἐξ ἀμφοῖν. ὧν τρόπων κατ᾽ ἐδένα ἐκ τῆς ἰδέας τε εἶναι ἐκ τῶν εἰδῶν τὼ ἄλλα" τύτυ 2 δειχθῶτος εἴη ἂν δε- 

τὰ πρὸς αὐτάς, ὡς δέδεικ" ἐνυπῆρχε Ὁ ἂν αὐτοῖς. λέγε δὲ δειγμένον α ἢ “ὃ μὴ κατ᾽ ὀδένα τρόπον τῶν εἰωθότων λέγενχ,ς ἔσι 
ἔκ τινος ᾧ ὡς ἐκ τῦ ποιῶντος ἢ ὡς ἐκ τῦ ἀτελῶς ὰ τέλειον, ὡς δὲ ὅτος ὃ πρὸς παράδειγμα λέγει γίγνεὼχ, τὰ τῆδε πρὸς τὰς 

λέγομιν ἐκ παιδὸς ἄνδρα γίγνεθχ, ᾧ ὡς ἐκ τῶν μερῶν δ ὅλον, δίσῃς δ αὶ ἐφεξῆς μνημονεύει λέγων “ὃ δὲ λέγειν παβαθείγεϑοια 
ὁ ὡς ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία. λέγε ἔκ τινος ἡ “ὃ μετα- 35 ματα." εἴτε δὲ διὼ τῶτο ἐπήνεγκε τῶτο, εἴτε αὶ ἐνδειξάμενος ὅ ὅτι Ἃ: 

γιγνόμενον, ὡς ἐξ ̓ Ολυμπίων Ἰωμια. κατ᾽ ὀδένα δὴ τῶν τρό- κθ' μηδένα τῶν τῷ ἔκ τινος τρόπων λεγομένων οἷόν τε ἐκ τῶν 

4. εἰ -- 9. συμφθείροιγτ.} ἄλλη γὰρ ἰδία ζῴν καὶ ἄλλη ἀνθρώπν, ἔς: δὲ ὁ ἄνθρωπος καὶ ζῷον καὶ ἄνθρωπος, μετέχει ἄρα ἀμφοτέρων. ἀλλὰ καὶ ὁ 
αὐτοάνθρωπος μετίχοι ἂν τῷ ζῴν" καὶ ἐκέτι ἁπλαῖ αἱ ἰδέαι ἔσονται ἀλλὰ σύνθετοι, καὶ ἔςαι ἡ μὲν αὐτῶν πρώτη ἡ δὲ δευτέρα. τῶτο δὲ ὑκ ἐβύλοντο. εἰ δὲ 
μὴ μετέχει ὁ ἄνθρωπος τῷ ζῶν, ἕςαι ἄνθρωπος μὴ ζῶον, ὅπερ ἀδύνατον. ἔτι ἀδὲ παραδείγματα αἱ ἰδέαι ἔσονται τοῖς τῇδε, εἴπερ μίγνυνται" τὸ γὰρ παρό- 
δειγμα ὁ μίγνυται τοῖς ὧν ἰςὶ παράδενγμα. ἔτι καὶ συμφθείροιντο 1..ὄ ἢ 10. φθειρομένοις. καὶ ἐδὲ χωριςιὰ ὧν εἶεν καθ᾿ αὑτά 1. Π] εἶεν αὐτὰς καθ᾿ ΑΙ. ἢ 
44. πρὸς τότοις δὲ 10. Π} ἀκίνητοι ἔσονται, εἴγε κινῦνται τὰ μετέχοντα αὐτῶν, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ἐν 1. ἢ] 138. ἄτοπα ἔχυσαν ἔδειξεν. διὸ καὶ ἐπήγαγεν 
εἰπὼν τὸ ῥάδιον συναγαγεῖν 1. 1] 21. ὕτε οπχ ΑΖ. 1] 2. μεμιγμένα καὶ ὄντα ΔΗ͂. 1] 26. ἤτοι -- 28. αὐτά οτι ϑερυΐν. ἢ 28. γ. τὰ πρὸς ἈΑ͂. ἢ 29. ὃ --- 
εἷνς οτι «4. ἢ) 32 -- ὁ 16. ἀρυά Αδεἶερ. 

2. ἰδέαι, εἴγε τὰ μὲν εἴδη ὑπάρχνσιν, αἱ δὲ ἰδέαι ὑχ, ὑπείρχυσιν. ἀλλ᾽ Αδοϊερ. ᾿Ι 8. ἐναντίων Αϑοἷερ. ἢ 6. αὐτάς --- πρὸς οπι «4 οὐπὶ Αδοϊερ. ἢ 
αὐτὰ γνγνομένοις «4. 1] 7. ὅμοιαι. φθειρόμεναι ἐν τῇ τότων γενέσει ἔτι ὡς Αδοἷερ. ἢ 10. γίνονται Αδο]6ρ. ΠΠ 11. τελειῦται ὕτως ἀπὸ τύτων Αδοΐοερ. ἢ 
12. καὶ ὕτως φθαρτά Αδοΐερ. ἢ 16. Ἴσθμια" χρόνυ γὰρ περίτασίς ἐςιν ἐπὶ τύτων. Αδοΐορ. || 81. δειχθέστος ἐξὶ τὸ μὴ 42. 1 33. ὃς καὶ πρὸς Α΄. 1} 35. 

“ φίρο μὲ ἱππιμογϑί ϑεραῖν. Ἰορβ ἰνδειξόμενος. 
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εἰδῶν λέγειν τὰ ἄλλα γεγονέναι, ἑξῆς ἐπὶ “ἃ δεῖξαι “ὃ λεγόμενον 

ὑπ᾽ αὐτῶν μετελήλυθε, ὃ παραδείγματα λέγειν αὐτάς" ἢ) τῶτο, 
μετέχειν τὰ τῆδε ἐκείνων, κενολογεῖν ἐξὶ καὶ ᾿ μεταφοραῖς χρη 

ποιητικαῖς" τῶτο δέ͵ ὅτι τοῖς ποιηταῖς οἰκεῖον “ὃ χρῆος ἀσσαψ 

3. 

τ τὰ πρὸς παράδειγμα. ὅτι δὲ ἈΘΈΛΉ ΕΝ οἱ τὰς ἰδέας παρα- 

ῦ τί γάρ ἐςι ὁ ἐργαζόμενον 

τὰ πρὸς τὰς ἰδέας ΠΡΜΑῚ, δεῖ γάρ, εἰ παραδείγματα ἐ πε ζάμ, 

εἶναί τι “ὃ πρὸς αὐτὰ ποιῶν, ὡς τὸς γραφεῖς ὁρῶμεν πρὸς τὼ πα- 

ραδείγματα γράφοντας. “ὁ δὲ λέγειν παραδείγματα εἶναι ἢ με- 10 δειγμα ποιῶντος ὅμοιά τισί τινα γίνε. 
ΩΣ , , 

τέχειν αὐτῶν κενολογεῖν ἐςίν. ζητήσας πῶς αἱ ἰδέαι αἰτίαι τῶν 
ἕῳ; Υ͂ Ν ͵ , ἈΒῚ 

ἐνταῦθα ἢ τίνος, ᾧ δείξας ὅτι ὅτε τῆς κινήσεως οἷόν τε αὐτὰς 
» Ν “- Σ ,ὕ Ν ,ἷ ““,Σ ῦθι ν - αἰτίας εἶναι ὅτε τῆς ἐπιςήμης ὦ γνώσεως τῶν ἐνταῦθα ὅτε τῷ 

,ὔ - ΄ , 

εἶναι, ἀλλ᾿ ὅτε κατά τινα τῶν ἔκ τινος λεγομένων τρόπων γίγνε- 

ὥαί τι τὰ ἐνταῦθα ἔςιν ἐξ ἐκείνων, εὐλόγως ἐπὶ τύτοις δὲ- 15 ἰδέας ᾧ νοήματα. 
δειγμένοις “ὃ τῆς μετοχῆς ὄνομα, ᾧ χρῶνῇ),, ὡς κενὸν διαβάλλει. 

᾿λέγυσι ὃ αὐτὰς παραδείγματα εἶναι ᾧ μετέχειν αὐτῶν τὰ ἐν- 
ταῦθα" ὃ δὴ ὕτως λέγειν, φησί, κενολογεῖν ἐςὶ ἡ μεταφορὰς 

λέγειν ὡς οἱ ποιηταί" ὑδὲν 75 τύτων ὧν μετέχει “ὁ μετέχον ση- 
μαίνυσιν οἱ ἐπὶ τῶν ἰδεῶν τῷ Μετέχειν χρωΐμενοι.. 

ἱ γεῖν βραχέως ἔδειξε διὰ τῷ “τί γάρ ἐςι “ὃ ἐργαζόμενον πρὸς. τὰς 

ἰδέας ἀποβλέπον ;" πάντως Κ' Ὁ) ὃ πρός τι παράδειγμα γενόμε- 

νον ὑπό τινος ὁμοιῶντος αὐὸ ἐκείνῳ ᾧ ποιῶντος γίνε" ἐπὶ δὲ τῶν 

ἰδεῶν τί ἐςι “ἃ ποιῶν τὰ ἐνταῦθα πρὸς τὰς ἰδέας ἀποβλέπον : ὁρῶ- 
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ὁ τὰ ἐνταῦθα ὅμοια γενέ, ἐκείνοις ἃς ἰδέας λέγε, ὑκ ἤδη ἢ 

παραδείγματα ἐκεῖνα τύτων, εἴγε μὴ εἴη “ὃ ποιῶν πρὸς αὐταῖς. 

ἐνδέχεἢ .δ ὅμοιά τινά τισι γενέοχ, ἡ μηδενὸς εἰκαζοντος αὐτὰ ᾧ 
πρὸς ἐκεῖνα ποιῶντος. αὶ τῦτο ἔδειξεν ἐναργῶς ἐπὶ ἸΞωκραΐτυς" ; 

μετενήνεκἢ δὲ ἀπὸ τῶν γραφέων ὃ παράδειγμα, ἃ οἱ γράφειν 5 δ εἰ Θεαίτητος ἦν ὅμοιος ἸΣωκράζτει, ἤδη ἢ εἴκαςαι αὐτῷ" ᾧ 
ὄντος Σωκράτους ὅ ὅμοιός τις αὐτῷ δυναῦ γενέ, κα ὃ μὴ σαὶ Ὁ 

μενος, ὡς Θεαίτητος, ἢ “ἀὐρέῥε ἢ ὄντος. δυναῦ 75 ἡ νῦν οἷος ἦν 

Σωκράτης εἶναί τε ἢ γίνεοςζ. εἰ δὲ αὶ μυριέτι ὄντι τινὶ ὅμοιον γί- 
νεῖ, ἐναργές ἐςιν ὅτι μὴ πάντως εἰκαζοντός τινος ἢ πρὸς παρά- 

ες ἡ ὁ τῷ μηρκέτι ὄντι 

ὅμοιος ὧν καὶ πρὸς ἐκεῖνον γέγονεν, ὕτως δὲ ὧν ἀϊδιόν τι εἶδος εἴη 

ὺ σνγχωρηθὴ εἶναί τις τοιαύτη φύσις, ἡ πρὸς αὐτὴν ὁμοιότης ὡς 

πρὸς παράδειγμα ἔςαι, μηδενός γε ὄντος τῇ πρὸς ἐκεῖνο ποιῶντος. 

τῶτο δὲ ἂν λέγοιτο ᾧ πρὸς τὸς λόγωες τινὰς λέγοντας εἶναι τὰς 

Ὁ εἰ ἔςιν, αὶ διὰ τῦτο ἤδη ἢ γίγνεῦ ταῦτα 
πρὸς ἐκεῖνα, μηδενὸς τῷ πρὸς αὐτὰ ποῶντος ὄντος. ὅτι ὃ μὴ 

πρὸς παράδειγμά τι ἡ ἰδέαν γίνεταί τι ἢ γέγονε τῶν φύσει συνε- 
φώτων, δείξαι τις ἂν αὶ διὰ τοιύότυ λόγω. εἰ ἀϊδιός ἐςιν ὁ κόσμος 

ἢὶ μηδὲν τῶν νῦν γινομένων κῷ' φύσιν ὡς πρὸς παράδειγμα ἰδέαν 
ὅτι δὲ κενολο- 20 τινὰ γίνε, ὑδ᾽ ἂν πρότερόν τι ὕτως εἴη γεγονός. ἀλλὰ μὲν 

ἀϊδιός τε ὁ κόσμος, ὥς φασι, ᾧ ὑδὲν τῶν νῦν κτ' φύσιν γεγνομέ- 

νων πρὸς παράδειγμα ἰβῥέαν τινὰ γιγνεῖ, ὡς δείξω. δὲ πρότερον 

ἄρα τι τῶν φύσει γεγονότων ὡς πρὸς παράδειγμα ἰδέαν γέγονε" 

πάντα ἡ) ὁμοίως ἀεὶ ἐν ἀϊδίῳ ὄντι τῷ κόσμῳ γίγνεθ. εἰ δὲ τῦτε, 

μεν δ ἄνθρωπον ὑπὸ ἀνθρώπυ γινόμενον “ν καθ᾽ ἕκαςα ὑπὸ τῷ 25 ὑδ᾽ ἂν παραδείγματα εἰσιν αἱ ἰδέαι. ὅτι δὲ μηδὲν τῶν φύσει νῦν 
καθ᾽ ἕκαςα ἡ ἵππον ὑπὸ τῷ ἵππυ, ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὧν γινομένων πρὸς παράδειγμα ἰδέαν τινὰ γίνεῦ, δῆλον ἐντεῦθεν. 
δὲν χ: τῇ ἰδέαν ἀποβλέπον ποιεῖ ὃ ποιεῖ, ἀλλὰ φυσική τις ἡ πάντα τὰ γιγνόμενα τῶν καθ᾽ ἕκαςά τινα ἔτιν ἄ ἐςι, ἡὶ ὑπὸ τῶν 
γένεσις ἢ ἡ τάξις ἑκάςυ, τῷ τ ἀρχὴν ἐνδιδόντος, τῇ δὲ ὑπο- καθ᾽ ἴᾶξε τινος Ὑνεῦ. ὥςε ἢ τὰ φύσει, οἷον φύσει ὅδε ὁ ἄ»- 
δεχομέν τε ᾧ σώζοντος ἢ προάγοντος ταύτην κατά τινα ἀκολυ- θρωπος ὑπὸ τῶδε τῷ ὃ ἀνθρώπυ υίγνεδ, ἢ ὅδε ὁ ἵππος ὑπὸ τῶδε τῷ 

θίαν. ἀλλ᾽ ἐδὲ οἱ ἐπιςήμονες ποιῶσι τὰ κ᾽ τὰς ἐπιςήμας πρὸς 30 ἵππυ, ἢ ἥδε ἡ ἡ ἄμπελος ὑπὸ κῆσδε τῆς ἐἰάιελν, ἀλλὰ μὴν ἢ 

ἰδέαν τινὰ ἐπα βιμπτες: ΑἸΙεχ. ἔλαφον τῶν Ψ φύον τι ποιύντων Φ τὴν ἐν αὐτῷ φύσιν, τῦτ᾽ 
. (ὦ) φαΐ: ἦν ἡμεῖς πρὸς ταῦτα ὅτι τῷ ὄντι καλῶς φησὶν ὁ ἔςι κτ' τὴν ἐν αὐτῷ αἰτίαν τε ἃ ἀρχὴν ἢ ὁσόμα τῷ πως κρᾶνχ, 

δ ΛΑριςοτέλης ὅ ὅτι κατ᾽ ὀδένα τρόπον τῶν ἐἰωδένων λέγενᾳ, φαββ ταῦτα γ5 φύσει τε ἔςι ἡ ἔχει φύσιν, ὅσα ἀρχὴν κυήσεως ἐν 

τὼ τῇδε γέρα ὑπὸ τῶν ἰδεῶν, εἴγε ἐξηρημθα ὑπάρχωσιν. αὐτοῖς ἔχει, καθὲ ἡ ἔςι ταδε τρῖν ἀλλὰ μὴ »κ συμβεβηκός. 

ἀλλ᾽ ὅτω φαβ' Ὑίνεκ, ἐκ τῶν ἰδεῶν ὡς παρακτοκὰ ᾧὶ αἴτια τῆς 35 ἡ ὁ ἵππος δὴ “ἐν ἵππον ποιεῖ κτ' τὴν ἐν αὐτῷ τοιαύτην ἀρχή. 
ἀϊδιότητος" ὅτε γδ ὡς τελικὸν ὅτε ὡς ὑλικὸν ἢ εἰδικόν, ἀλλ᾿ ὡς ἀλλὰ μὴν ὅτε ἄνθρωπος ὅτε ἵππος ὅτε ἄλλο τι τῶν φύσει γεννοίρ- 

συμβαλλόμενον τῷ ποιητικᾷ- πρὸς ἡδ τύτυς τὺς λόγυς ἀποβλέ- των τε ὺ ποιώντων πρός τι παριίδειγμα βλέπον ποιεῖ “ὃ ὃ γηνόμενεν 
πᾶσα ἡ φύσις δ μυξγῆι ὸ διὼ τὴν ἀϊδιότητα τῶν ἰδεῶν ὑπάρχει ὑπ᾽ αὐτῶ" δὲ ὃ τὴν ἀρχὴν νοῦν τι περὶ τῷ ἐσομένν πῶς ἂν γέ- 

μὰ ἰὔκα τὰς ἡ διαμονὴ ἢ ἡ ἀϊδιότης τοῖς ἐνταῦθα γινομένοις. Δμείερ. νοιτο, ὅτως ἔχε τῷ ποιεῖν ὃ ποιεῖ, ὡς ἐπὶ τῶν τεχνῶν ὁρῶμεν" 

μα ἐς “ῖφ 0991 “ἐνδέχε --- εἰκαζόμενον»" ὲ λεγόμενον νῦν. πρὸς “ὃ εἶναι 40 διὰ τῶτο Ἂ αἱ Κἃ ; τέχναι ἐν “μόνοις γίγνονἢ τοῖς δυναμένοις ποιεῖς, 
ἐν δα αὐ μὰ τὰς ἰδέας λέγε (5). ὃ δ εἰ δοθείη εἴδη τε εἶναι τὴν τοιαύτην πρόνοιαν τῷ 4 τέχνην ἐσομένω. ἐν γδ ἀνθρώποις " 

9:5 

πφΐ ἔδει 
ΨΩ 

ἘΣ ἢ 

2. ἀείπάϊε ἐγαποὶί αὐ ἰὰ φμοαῖ ἱειὶ ἀϊοεδαπί, ἰάεας 6556 φιαεὶ ἐχεπιρίατία. 65. ἀμίοπι δεπδμδ: ρμείαγε ἰάξας 6556 ἐχόπε- 
Ῥίατία, εἰ λοο 6556 ποείγαίϊα ἑοῖς φμαςὶ ἐποπιρίαγίδιις ραγεϊοίραγα, ἱπαπθ ἀϊοίμ δε ϑεραϊν. ἢ" 2 --- 8. ϑρυά Αβοῖερ. ἢ 2. ὅτι τὸ 
λέγειν παραδείγματα, καὶ ὅτι μετέχειν Αδοΐαρ. [] 3: κεχρῆσθαι Αβείερ. Ἰ 20. κενλογῶσι ΔΗ͂. ᾿] 21. βραχέως οπι .4. } 22. πάντως -- 24. ἀποβλέπον 
οπι ΜΖ. 

1. 1ερε ἃ ἰδέαι λέγεται, ἢ 12. Ἰεζα συγχωρηθείη.  ποπ ἑαπιδπ δἰ πε ἑμαῖο οἰμς ἡμογίξ φιαεὶ αὐ ὁχεπιρίαν, μέΐφιια με σἰ πωϊμς 
φαΐ αὐ ἐἰ μα ἐπεπιρίαν ορεγείμ»" ϑθραῖϊν. αυὶ Ἰεχίε ὑ πρὸς αὐτὴν. |] αὐτὸ Η͂. - 
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Φ φύσιν δὲ πολλὰ ἡ ὑπὸ ἐλόγων ὃ ὑπὸ ἀψύχων γίνε. ἐδὲν δείκνυσι δὲ δι᾽ αὐτῆς ἡ τῦτο “ὃ ἄτοπον ἑπόμενον τῇ περὶ τῶν ἰδεῶν 
ἄρα τῶν νῦν χ᾽ ψῦν τι ποιόντων πρὸς παρεβειγμα ποιεῖ τι εἰ δόξῃ" εἰ γδ παραδείγματα ἐκεῖνα τύτων, ἔξαι τῶ αὐτῦ πλείω 
δὲ μὴ νῦν, ἐδὲ πρότερον" ἀεὶ γδ ἡ γώεσις τῶν φύσει ὙὝΥΕΜΟΟΝ παραδείγματα, ὺ ἰδέαι πλείως ̓ ἰσυῇ αὐτῶ. εἰ δ ὁ ἄνθρωπος κα ὼ 

ὁμοία. ἃ δὲ λέγειν κῷ' ἀριθμώς τινας ὡρισμένης τε ὺ τεταγμέ- ζῷόν ἐςι ἡ δίπον ᾧ ἄνθρωπος, ᾧ ταῦτα ἀλλήλων διαφέρει, ἑκάςυ 
νυς τὰ φύσει γιγνόμενα γίγνεο!ς (ὁ 7) ἀπὸ τύχης τε ᾧ αὐτο- 5 ἂν αὐτῶν εἴη παράδειγμα ἡ ἰδέα, ὶ μεθέξει ὁ ἄνθρωπος τῷ αὐτο- 
μάτω" διὰ τῶτο 7) ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ), ᾧ διὰ τῦτο ὠξῶν ἀνθρώπω ἢ τῦ αὐτοζῴων ἢ τῷ αὐτοδίποδος. ἀλλ᾽ εἰ Κ' ἅμα ἔςιν 
τὴν φύσιν πρὸς παράδειγμα τι ἢ λόγον τινὰ ποιεῖν πρὸς ἐκεῖνα ἐν τῷ αὐτοανθρώπῳ διαφέροντα ἀλλήλων, ὑχ ἁπλῶν ἡ εἰδέω, ἀλλ᾽ 
ἐμρθδν, ἃ αὶ ἀληθὲς ἔχει ὃ ὁ δὲ ψευδές τι. γίγνεῦ δ πάντα ἔςαι ἐξ ἰδεῶν συγκειμένη" εἰ δὲ μή ἐςιν ἰδέα ἕκαςον αὐτῶν, 
τὼ φύσει ψ' τάξιν τινὰ ἢ ἀριθμύς ων ὡρισμένυς αὶ ὅτε ἀπὸ προτέρα ἔξαι ἰδέα ἰδέας" “ὁ γδ αὐτοζ ον πρῶτον τῦ ἢ εὐτθανθμυίπω: 
τύχης ὅτε αὐτομάτα, Π μὴν διὰ τῶτο ἡ πρὸς παράδειγμα. ὦ 410 γένος γδ “ὁ ζῷον τῷ αὐτοανθριίπυ, ἡ ἡ ἰδέα ἔςαι χωρὶς ζῴν. ἀδύ- 

Ἃ ἐννοῦσα ἡ φύσις ποιεῖ ἃ ποιεῖ (ἄλογος Ρ αὕτη ϑύναμίς ἐφων), νατον δὲ τῶτο, ἢ μετέχον ὁ ὁ αὐτοανθρωπος τῷ αὐτοζῴυ, γε 

ἀλλ ἐ ἐφν αἰτία τῷ εἶναι ἐν τεταγμένη κινήσει, αὶ ὥςε τῇ πρώτη ζῷον Ἐδκεσα ὥςε εἴη ἂν ὃ αὐτοάνθρωπος. ἀλλὰ καὶ Ὁ ζῳῴυ παρά- 

τὴν μπτ' ϑὴν ἀκολυθεῖν ἐἐσαγμένυςν ΓΙ ψ λογισμόν τινα, κἀκείνη δειγμα" τὸ ἄρα αὐτοανθρώπυ ἢ) τῷ ζῴν ἐμὰ εἰκών" μετέχει ἡ 

πάλιν τὴν τρίτην, ἕως ἃ ἂν ἐπὶ “ὃ τέλος αἱ κινήσεις προέλθωσιν, α Σ᾽ τὸ ζῴν. αὶ μόνον δὲ τῶ αὐτο ῴν ἀλλὰ ἢ τῷ αὐτοδίποδος μεθές 

χάριν ἐγίγνοντο. ἣν τάξιν ̓  τόρ ἐςὶ μιμμμῖνη; χῷ' ἂν λόγον 15 ἔξ ὦξε πλειόνων ἰδεῶν ἡ ἡ μία ἰδέα μεθέξει. εἰ 5 ἔςι τι ὧν 

ταῦτα συντίθησι αὶ ποιεῖ ἃ ποιεῖ, διὸ ἡ ὥ' τέχνη δύναμίς ἐςι ἐςὶν ὁ ἄνθρωπος, καὶ κῷ ἰδέας μετοχήν, δίπυς δὲ ἄνθρωπος. ὅτε. 

λογική, ἡ δὲ φύσις ἄλογος. “2 δὰ λέγειν θείαν τινὰ τέχνην ὗ ὦσαν καθὸ ζῷον, ἔτι γάρ τινα τῶν ζῴων καὶ τοιαῦτα" ὅτε καθὸ ἄνθρω- 
τὴν φύσιν μηδὲν ἀλόγως ποιεῖν, ᾧ “ὃ ἀξιῶν τῷ θείαν αὐτὴν εἶναι πος, ἔςι γδ ὁ ἄλλα δίποδα. ἔτι τε εἰ “ὃ ζῷον ὃ εἶναι ἐκ ἔχει 

᾿ ἔχειν τῦτο δῶρον παρὰ θεῶν, “ἃ πρὸς τεταγμένον τι ἢ ὡρισμένον παρὰ τῷ ἄνθρωπος εἶναι, ἀδ᾽ ἂν “ὃ δίπωυν ἔχοι παρὼ τῆς τῷ ἀν- 
ΤΟ παράδειγμα ποιεῖν ἃ ποιεῖ, ὁ καλῶς λέγε" καὶ δὲ ὅτως λέγε ἡ 20 θροΐαν ἰδέας. ὅτω δὲ συγχωροῖτο ἂν “ὃ μὴ πάντως πρὸς ἰδέαν 
᾿ φύσις θεία τέχνη ὡς τῶν θεῶν ταύτῃ τὴ τέχνη χρωμένων, ἀλλὰ εἶναι τοῖς τῆδε δὰ εἶναι. ἔτι τῶν ἐν ταῖς ἰδέαις ἃ ἃ Κι πρότερον ὰ 

τῷ ἀπὸ θεῶν ὅσα δύναμις ἃ εὖ: εὔτακτον τῆς κινήσεως σώζειν κατ᾽ δὲ ὕ ὕφέριν: εἰ δὲ αὐτοάνθρωπος μὴ μετέχει τῷ αὐτοζιῴν κα Ἂ ὅμως 

ἀνρλυλιον τινὰ ὲ ἡρμοσμένην, μὴ γ' λογισμόν τινα εκ νόησιν, ἀλλὰ ζῷόν ἐςιν, ἐκ ἀνάγκη ὑδὲ “ὃ ἐνταῦθα ζῷον εἶναι μετυσίᾳ τῷ 
τῷ ἀπ᾽ ἐκείνων εἶναι. δῶρον δὲ ἀπὸ θεῶν ἔχοι ἃ ἂν αὶ ὃ πρὸς. πα- αὐτοζῴυ" ὕτωξ, δὲ δὲ τῷ αὐτοανθρώπω (᾽ » 2 5 λέγειν ὃν 
ραάδειγμα ποιεῖν" πῶς ὃ ἂν ποιήσαι τι πρὸς παράδειγμα ὃ ὅ τέ- 25 αὐτοάνθρωπον μὲὴ εἶναι ζῷον, ἄνθρωπον δ ἐγτά, ἀτοπώτατον. “ἔτι 

λεόν ἐςιν ἀνεννόητον; ἀλλ᾽ ἔχειν ἄν τις παρὰ θεῶν αὐτὴν Ψ' δ αὶ μόνον τῶν αἰδγητῶν παραδείγματα τὼ εἴδη ἀλλὰ ἢὶ αὐτῶν τῶν 

εὐλογώτερον λέγοι αὶ ὅμοιον τῷ ποιῦγτι, ἐν ᾧ ἔςι ἡ ὅθεν τὴν ἀρχὴν ἰδεῶν. ἐφθάκαμεν εἰρηκέναι πῶς. “ὃ γδ αὐτοζ ἴον παράδειγμα 
λαμβάνει “ὦ Ὑρόμενον, ποιεῖν κτ' τὴν χωρὶς λόγω τῶν χνήσεων τὸ αὐτοανθρώκω: οὶ 5 γόος τῶν αὐτὸ εἰδῶν ἵξώ παράδειγμα, 
εὐταξίαν. ἔτι “ὃ εὔτακτον ἴσῦ εὑρεῖν ὺ ἐν τοῖς κακοῖς ᾧ παρὼ ἐπεὶ ἕκαςον αὐτῶν ἐςὶ κἀκεῖνο" ἔςαι τε ὅτως τὰ εἴδη παρα- 

φύσιν γιγνομένοις, οἷον ἐποσήματα, τραύματα, φλεγμοναί, νό- 30 δείγματα ὅ' ὦν Ὥς αἰϑητῶν τδν ὁ ἐλένες τῶν ἰδεῶν. ΑἸοχ. 

σων περίοδοι. ἀλλὰ ᾧὶ ζῴων τινῶν γενέσεις τεταγμέναι μέν, (5) φαί' ἦν πρὸς ταῦτα ὅτι ἡ 8 ̓γυχὴ τῷ ὄντι ἡ εἰκων ἢ 

ἀλλ᾽ ὁὶ πρὸς ἰδέαν, οἷον σκωλήκων ἐμπίδων τερηδόνων. ΑἸεχ. παράδειγμα ἔςιν, παράδειγμα Κὶ τῶν τῆδε ὡς ἔχυσα τὸς λόγους 
9914 (5) λέγομεν ἦν αὖθις πρὸς τῦτο ὅτι “ὃ κῷ' τύχην τῶν σπα- τῶν εἰδῶν ἐν αὐτῇ, εἰκὼν δὲ τῷ παντελείω νῷ τῷ ἀεὶ ἐνεργείᾳ 
55. γίων ἐςὶ καὶ ἐνταῦθα ἔχει χώραν, ἐπὶ μέντοι γε τῶν ἀεὶ γινομένων ὄντος ᾧ ἔχοντος τὴν ἐνέργειαν ἐσίαν. ἐπὶ μέντοι γε τῶν ἰδεῶν ἀ ᾿ς 

ἰὰὶ θεωρεῖῶ ἡ κ᾿ τύχην, ἀλλὰ δεῖ πάντως παραδείγματος πρὸς 85 δυνατόν ἐςι τῶτο" οἱ 75 λόγοι οἱ δημιωργοιοὶ ἀεὶ παραδείγματα 
ὃ γίνεῦ “ὁ γινόμενον... λέγομεν ἦν ὅτι αὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὑπάρ- ὑπαάρχυσιν" ἐκ ἕςι δὲ ἰδέα ᾧ ἀνθρώπω ᾧ δίποδος ἢ ζῴου, ἀλλὰ 
χύσιν ἰδέαι ἀλλὰ τῶν καθόλωυ" καὶ ἡδ ἸΣωκράτυς ἀλλ᾽ ἀνθρώπυ" ἀνθρώπω μόνυ" ἐν γδ τοῖς καθολικωτέροις ἐμπεριέχ εἶ τιὰ μερικαῖ" 
διὸ ᾧὶ ὃ εἶδος μένει ἀεὶ διὰ “ὃν λόγον ὃν ἔχει ἡὶ φύσις ᾧ ὅτως ποιεῖν. ἐν ὧν τῷ λόγῳ τῶ ἀνθρώπυ καθολυκῷ ὄντι ἐμπεριέχεἶ ᾧ ἃ ζῷον 
Ἀδεϊερ. αὶ “ὃ λογικὸν ἢ “ὃ δίπυν ἡ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. ὥσπερ ἢ ὁ ἰατρὸς 

991 4 “ἕςαι --- εἴδη αὕτη ἡὶ λέξις ἕως τῷ ἔτι δόξειεν ἂν ἀδύνα- 40 ἔχει “ὃν λόγον τῆς ἰατρικῆς ἢ ἐμπεριέχεἣ ἐν τῷ λόγῳ τύτυ ἡὶ ὃ 
27. τὸν εἶναι ἕν τισιν Καὶ φέρε" διὸ ἐδὲ ὑπεμνηματίσαντο αὐτήν. χειρυργικὸν ᾧ διαιτητικὸν ᾧὶ τὰ ἄλλα μέρη, ᾧ ὅμως ὅ φαμεν σύν- 

12. καὶ γὼρ ὥςε ΜΗΙ͂. 1 16. Ἰεψε γὰρ αὕτη συντίθησι. ατς, φμαθ ἀμοε γαίίοπε ορεγὰ δμα οοηποὶξ ϑοραῖν. ἢ 18. ἀξιῶντο θείας ΙΗ. 

8. αἱ οἱ λαθο οἰπρμία σμπέ ἰάεαε, ἑάεα ργίον ἰάεα ϑεραῖν. ἀχρυῃμοπάα ποραιίο μή. Π 10. ἀμέ ὁγὶέ ἰάεα σἰπα ἀπίπι. ϑερυϊν. 
]εμ6 ἢ ἡὶ ἰδέα. 1] 14. τι ὅν ἐςιν Αἱ. παπι δὶ κοπιο εςί αἰϊσμοά ἐπ, πίπιίγπιπε ἄσπιο ποπ ἐγίἐ λοπεϊπὶς ραγιϊοὶραίίοπο δίρες, ομπὶ πὲς 
ππεαίία δίρεαα σἰπὲ δεραῖν. οπιϊδϑὶ8 15. ὁ --- 46, τοιαῦτα. Ἰαχε εἰ γάρ ἐςί τι ὃν ὁ ἄνθρωπος ἢ 15. ὅτε --- 16. ἄνθρωπος οἱ 17. τὸ ροεὶ ζῷον οἱ 21. καὶ 
«- 23. αὐτοζῴν οτὰ «4. 1} 36. ἐμτεριέχονται . 



616 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

θετὸν τὴν ἰατρικήν. ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ πασῶν τῶν ἄλλων ἐπιςη- ᾿θεῦσαι ὃν διάλογον. ἐπειδὴ 5 ἔλεγεν εἶναι θνητὴν τὴν ψυχήν, ἐβύό- 
μῶν. Ἀδεΐερ. λετο συγκατασπάσαι ἢ ὃν Πλάτωνα" ἐπεὶ ἦν ἐν τῷ Φαίδωνι σα- 

ο} ὧἔτι-- σία." ὃ λέγει ἔςιν, ὅτι τὴν ἐσίαν τινὸς ἀδύνατον φῶς ἀπαθανατίζει τὴν λογικὴν ψυχήν, τύτυ χάριν ἐνόθευσε “ὃν διά- 
1: κεχωρίχ, τῦ ὃ ἐςὶν ὀσία" ἡ ἢ ἑκάςυ ἐσία ἐν ἐκείνῳ. εἰ ἦν αἱ λογον. ἐν δὲ τιῷ Φαίδωνί φησιν ὁ Πλάτων ὅτι πᾶσα ψυχὴ ἀθά- 

ἰδέαι ἀσίαι, ὠκ᾿ εἰσὶν αὐτῶν χεχωρισμέραι" εἰ δέ εἰσι κεχωρισμέ- 5 νατος, ᾧ ὡς ὁ ἡμέτερος διδάσκαλος ἔφασκε, περὶ τῆς τῦ κόσμε 
ναι, ὑκ εἰσὶν αὐτῶν ὑσίαι. ἀλλὰ μὴν οἱ λέγοντες τὸς ὁρισμὸς ψυχῆς λέγει. ἡ ἐν τῇ Πολιτείᾳ δὲ ἀθανατίζει τὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ 
τῶν ἐνταῦθα γίγνενα, χτ' τὰς ἰδέας θσίας ποιῶσι τὰς ἰδέας ἐχ ὁμοίως ὡς ἐν τῷ Φαίδωνι. “ὃ ἣν λέγομαν ὁμοίως εἴρη τοῖς 

τῶν αἰδητῶν" οἱ δ ὁρισμοὶ ἱκάζω τὴν ὁσίαν ᾿ϑλ σία ὼ κ' τὰ πρόϑεν" κοινῶ ἢ 7) τὴν δόξαν ὡς ἦσαν ἡ αὐτῶ, ἐπειδὴ τῦ αὐτῶ 

οἰκεῖα εἴδη γίγνον " “ὁ 2) εἶναι ἑκάςῳ, ὃ ὁ ὁρισμὸς δηλωτικός, διδασκαλείν ἦν. ἈΜΙΕΡ: 

κ᾿ τὴν οἰκείαν ἐσίαν. ὅτω τε εἶεν ἂν αἱ ἰδέαι τὰ εἴδη τῶν 10 ΣΝ ὶὶ τὸ καὶ εἶναι (αἴτια) λέγει περὶ τῶν θείων σωμάτων, φι; 

τῆδε. ΑἸΕεχ. ἐπειδὴ ἀεὶ ὑτάρχμου, τῷ δὲ γίνεχ, περὶ τῶν τῇδε. ἢ ὃ ἕνα ἡ 
158 “ἐν-- ἐςν" ἃ Καὶ "λέγομεν" ὁμοίως εἴρη τοῖς πρόϑγεν" φησι περὶ τῶν τῆδε καὶ ὃ γίνεθ,» εἰσὶ δἰ Ὁ) ἀεὶ τὰ εἴδη, γισόμεα 

κοιν ἢ δ τὴν δόξαν. ὡς σαν ἡ αὐτῷ ( )» δείκνυσι δὲ ψεῦθυς δὲ τὰ καθ᾽ ἕκαςα. ἰά. 
ἐν ὃ εἰρημένον ἐν τῷ Φαίδωνι. εἴρη ἃ.) ὅτι ἡὶ τῷ εἶναι τὰ .- ὠ (7) ὁ δὲ ἡμέτερος φιλόσοφος προσέχων τῷ ἢ δόγματι, μᾶλ- 5.) 
ταῦθα ἢ τῷ γίγνεςς, αἴτια τὰ εη! τῶτο δὲ ἐκ ἀληθές, γε λον δὲ τὸ πατρὶ τῦ δόγματος, ἔλεγεν ὅτι τῶν φύσει ὑπάρχυσο" 
ἀδύνατον, ὡς προείρη), χωρὶς τὴν ἐσίαν εἶναι ἡὶ ἃ ὃ ἐκείνη ἐσίκ. αἱ ἰδέαι ἡ τῶν εἰδῶν" αὶ ὃ τῶν καθ᾽ ὠμῶς ἐπεὶ ὅτως ἄπειρά 

εἰπὼν δὲ “ὁ τὸ εἶναι; ᾧ τὸ γίγνεο," ὅτι μηδὲ τῷ γίνε, γῦν λέ- εἰσιν αἱ ἰδέαι. τῶν δὲ τεχνητῶν ὔ φαμεν εἶναι ἰδέας, ἀλλὰ λόγυς 
τ ( 4)" πῶς δ ἐδὲ τὸ Ὑίγνενχ,; κἂν δώ εἴη τὰ εἴδη, ὅμως ἐκ ἐν τῇ ψυχῇ τῶν ποιόντων" ὐκ ἠδύνατο ὗν ὧν φύσις ποιεῖν μὴ ἔχυνε 
αὐτὰ αἴτια τῷ ὃ εἶναί τινα ἢ Ὑΐγνενν, πρὸς ἐκεῖνα" ἐδὲ γ5 ἔξαι ἐν Δαυτὴ τὸς δημισργικὶς λόγυς, ὥσπερ ἐδὲ ὁ ἰατρὸς ἐππία 

πρὸς αὐτὰ ὠδὲν μὴ ὄντος τῷ κινῦντος ἢ ποιῶντος" ὁ Ρ̓ δὴ αἱ ἰδέαι 2) ὑγίειαν μὴ ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὲς λόγυς τῆς ὑγιείας. ὁμοίως δὲ ᾧ 

αὐτοῖς εἰσὶν αἰτίαι ὡς ποιῶσαι. ὅτι γ5 “ὃ ποιῶν τοῖς γιγνομένοις ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ἰά. 

αἴτιον ἡ ὁ “ὃ παράδειγμα, ἔδειξε διὰ τῷ πολλὰ ᾧ γίνεδχ, ὶ εἶναι Ἔτι --- ἔσονῃ;" πειρᾶ ἢ χ᾽ ταύτην τὴν δόξαν, καθ᾽ ἤνθι: 

ὧν ὅ φασιν ἰδέας εἶναι, ὥσπερ τὰ τεχνητά" οἰκία δ ᾧ δακτύ- ἀριθμὸς ἔλεγον τὰς ἰδέας, εὐθύνειν ὃν λόγον" εἰ δ ἀριθμὸς κ΄ 
λιος ὁ πρὸς ἰδέας. εἰ δὲ ταῦτα, ἢ μὴ ὄντων εἰδῶν ἐδὲν κωλύε ἔλεγον αὐτὰς εἶναι, μὴ δύνανῇ δὲ ἀριθμοὶ εἶναι, δῆλον ὅτι ἐδὲ 

αὶ γίνε, ᾧ εἶναι τῷ “ὃ ποιῶν ἔχειν, ἐδὲ τὰ ὧν φασὶν ἰδέας εἶναι 25 εἶεν ἂν κατ᾽ αὐτύς (7). ἔτι ζητᾶ, εἰ εἰσὶν αἱ ἰδέαι “ἀριθμα, 

χωλυθήσεῦ ᾧ εἶναί τε κ᾿ γίνει, αὶ μὴ ὀσῶν τῶν ἰδεῶν ( )" δι’ πῶς αἴτιοι ἔσονἢ τοῖς ἐνθάδε; πότερον ὅτι ἡ τὰ ἐνθάδε εἰσὶν ἀρι- 

ἐς ̓ αἰτίας γίνε τὰ ὧν ὅ φαεσν ἰδέας εἶναι, διὰ τὰς ὁμοίας ἔξαι μοὶ ὥσπερ ᾧ ἃ αἱ ἰδέαι, ἕτεροι δὲ ἐκείνων τε δηλονότι, ἀλλὰ ἃ 

ὺ τὰ ὧν φασίν" ὡς γ5 ἐκεῖνα “' τέχννν γἰγνεῦ ὁ αὶ πρὸς ἰδέαν τινά, ἀλλήλων ὡς μιῶη ἀλλήλων ἕτεραι, ἢ ἄλλος μέν ἐςιν ἀριθμὸς 
ὅτω καὶ τὰ κῷ' φύσιν ἔξαι χῷ τὴν φύσιν χωβὶς παραδείγματος, ἄνθρωπες ἄλλος δὲ ἵππος, ἄλλος Πλάτων ἡ ἄλλος ἸΞωκράτης, 
ἀνάλογον ὃ ὄντος τῷ ἡσῶσες τῷ τεχνίτη, τῷ δὲ θήλεος ἐμ τῆς 3) ἡ χ᾽ τὴν διαφορὰν τῶν ἐρθμῶν διαφέρειν ἀλλήλων τὰ ὄντα; 

ὕλης χώραν ἐπέχοντος" τὰ παραδείγματα ἄν ἀχρηςα 5. ἡ ὄντος ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, πῶς αἴτιοι ἐκεῖνοι οἱ ἀριθμοὶ οἱ τῶν ἰδεῶν τοῖς ἐν- 

τὸ ποιῶντος πρὸς αὐτά, Ψ δὲ ποιῶν τι καὶ κεκωλυῇ ποιεῖν ᾧ χω- θάδε ἀριθμεῖς, ἐν οἷς ἔςι τὰ ὄντα, ἔσον ; εἰ Ρ̓ ἢ εἶεν ἴσοι οἱ ἐν- 
μὲς παραδείγματος, ὡς αὐτοὶ συγχωρᾶσιν ἔχειν ἐπὶ τῶν τεχνη- ταῦθα ὁ ἐκείνοις, ὡς εἶναι φέρε εἰπεῖν πεντάδα τόν τε αὐτοάνθρωασ 
τῶν. ἰά. ὃν αἰϑητόν, ἀλλὰ τὴν ὦ ἀΐδιον πεντάδα τὴν δὲ μὴ ἀΐδιον, πῶς 

(5) “ἐν δὲ τῷ Φαίδωνι ὅτως λέγομεν" ὅτι τῷ Πλάτωνός 35 ᾿πβα ἡ πεντὰς ταύτη τὴ πεντάδι αἰτία ἔςαι τὸ εἶναι; αὶ ἢ δὴ 

ἐςιν ὁ Φαίδων, σαφῶς ὁ ̓ Αριςοτέλης δηλοῖ" ἀντιλέγων γ) πρὸς ὃν ἴσοι ἀριθμοὶ ἀλλήλοις τῷ εἶναι αἴτιοι" πῶς γ5 ὅλως ἀριθμὸς ἀρθμᾷ 
Πλάτωνα παράγει μαρτυρίαν ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτῷ εἰρημένων ἐν τῷ αἴτιος τῷ εἶναι; ΑἸεχ. 

Φαίδωνι. ἢ ἐν τοῖς Μετεώροις δὲ παρήγαγε “ὃν Φαίδωνα, ἡνίκα (7) ὥξε καὶ αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ λόγοι τινὲς ἔσονδ ἑτέρω πρὸς 
περὶ τῇ Ταρτάρω λόγον ἐποιεῖτο. Παναίτιος γάρ τις ἐτόλμησενο- ἕτερον" οἷον εἰ ἔςξι Καλλίας λόγος ἐν ἀριθμοῖς ἐκ πυρὸς ᾧὶ ὕδατος 

ω 

3 -α 11. ἀρυὰ Α5οϊερ. [ 4. ἐσία" ὥςε πῶς αἱ ἰδίαι ἀσίαι τῶν πραγμάτων ὑπάρχνσιν, ὅσαι χωριςαὶ κατ᾽ αὐτός; εἰ ἦν Αβοΐερ. [4] εἰ «4. ἢ 5. 

εἰ δὲ εἰσὶ κεχωρισμένκ!}] ὥςε Αβεἶερ. [[ 9. δηλωτικὸς καὶ κατὼ 28. 1 10. τε ὧν εἶεν αἱ Αϑοἷερ. [Π 16. χωριςὴν ἐσίαν «(. ἢ 17. αἰχίέ, μὲ εἰπὶ 
Λαε γδ5 εἰ μέ βαπέ. παπὸ ἀοοεί ἑάδας ποπ 6556 σαμϑᾶς μὲ γ65 ποδίγαίες βαπί ϑεραϊν. ||] 20. ὑδὲν οπι .4. |] 20 -- 34. ἀρυὰ ΑΞεῖερ. 
21. αὐτοῖς Αδοΐερ.. αὐταῖς 1, αὑταῖς Α(. ΠΠ 23. φαμὲν Αβοϊερ. ἢ 24. ἰδέαν Αδοἴερ. [1 25. τὼ οπι 4.) 29. καὶ τὰ οπι “4. } τὼ φύσει ἔςαι ἈΒΙ͂. ἢ 
82. τῷ δὲ ποιῶντι Αδοΐερ. 

8. λογικὴν οι Α5ο]ερ. [[ 5. ἡμέτερος φιλόσοφος Α5οἶερ. || 6. ἀταθανατίζει Αμοῖερ. ἢ 19. τὸς ποιητικὺς λόγυς Αβοἶερ. ἢ 24. λαιμά αἰμεδὲα 
Ρέν ἵρεος πμῖϊαα διιπί ἰάδαθ ϑεραῖν. 1] 25. ζητεῖ δὲ ὅτι εἴπερ εἰσὶν ΑΞεἾ6ρ. [ 26. αἴτιαι Αδοορ. |] τοῖς] τῶν 4. ΠΠ 28. ἄλλως 2. ἃ 32. γὰρ} 
δὴ Μ.11 35. ἔςι ΑΙ. ἢ 36. πι εἶναι αἴτιοι «4, αἴτιοι τὰ εἶναι Α86]ερ. 



ΕἸΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ,. 81] 

ὃ Ὑῆς, ὺ αὐτοάνθρωπος, τυτέςιν ἡ ἰδέα, εἴτε ἀρθμές τίς ἐςιν εἴτε ὕδατος αὶ ἀέρος ἣ ἢ ἤλλων τῶν ὑπακει μένων, ἱκαιὰ ᾧ ἡ ἰδέα ἀριθ.- 
ἢ μή, ὅμως ἔξαι λόγος ἐν ἀριθμοῖς τινῶν ἡ ἰδέα ἢ ὑκ ἀριθμός. μὸς εἶναι λεγόμενος ὅ αὐτοάνθρωπος, πρὸς ἣν ὁ ἄνθρωπος λόγος 

αὐτοὶ δὲ τὰς ἰδέας ἀριθμὲς βυδλονῇ εἶναι. Αϑεΐερ. ' ἐν ἀριθμοῖς, ἤ ἥτοι τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν, εἰ εἴη τῶτο ὑπβάνίννον ἐν 
991}: “εἰ -- ἐνταῦθα." πρόκειἢ Κ' αὐτῷ δεῖξαι ὅτι αἱ ἰδέαι, εἰ αὐτοῖς (τῦτο δ ἐ ἐσήμανε διὰ τῷ “εἴτε ἀριθμός τις ὧν εἴτε μή), 

18. ἀριθμοί εἰσιν, ὁ δύνανῇ εἶναι αἴτιοι τοῖς ἐνταῦθα (4})" ὃ δεῖξαι 5 ἢ ὑχ ὁ αὐτοάριθμος" καὶ δ) δὴ ὁ ἀριθμὸς αἴτιος τῷ ἐναριθμῶν λόγυ 
βυλόμενος, πρῶτον ἅ ἔλαβε ὁ ἡ τὰ ἐνθάδε, ὦ φασι πρὸς ἐκεῖνα εἴη" ἐν γδ τῷ αὐτῷ ἀριθμᾷ διαφέροντες Ὑΐγνον λόγοι" ἐν ἡ τῷ 
γίνεδχ, ἀριθμὸς λέγεςχ, εἶναι ὑπ᾽ αὐτῶν ἴσως ἐκείνοις ἀϊδίοις σιν, ς΄ αὶ ὁ διπλάσιος κα ὶ ὃ ἡμιόλιος. εἰ δὲ ἘΤΕΝ ἐκ ἀριθμὸς ἁπλῶς ἡ 

ὑκ ὄντας τύτυς ἀϊδίως, ὺ ἔδειξεν ὅτι δὲ οἱ ἴσοι ἀριθμοὶ τοῖς ἴσοις ἰδέα" ἐδὲ γάρ ἐςι ταὐὸὴν ἀριθμός τε ὺ λόγος ἐν ἀριθμοῖς" ἐδέ 

αἴτιοι τὸ εἶναι δύνανῇ ἔτι δὲ εἰ οἱ ἔχ εἶεν ἀΐδιοι οἱ δὲ μή ( ) ἐςιν ἄρα ὁ αὐτοάριθμος ἡ ἡ ἰδέα. ὥςε ἢ ἐκ ἀριθμοὶ αἱ ἰδέαι ἢ ἐκ 

νῦν δὲ πάλιν λαμβάνει τὰ ἐνταῦθα μὴ ἐρθμυεὶ εἶναι λιέγεοι, ὑπ᾿ 10 Αὐτιος τὰ ὸὰ εἶναι ἔχυσιν ἐν λόγῳ ἀριθμῶν. ὅτος δὲ ὁ λόγος πρῶ- 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐν λόγῳ τινὶ ἀριθμῶν συνες ναι, ὃ ἡ βύλονῇ λέγειν" τον β' ἀναιρεῖ ὃ εἶναι ἀριθμες τὰς ἰδέας, ἔπειτα ἢ συνθέτυς δεί- 
ἡ δείκνυσιν ὅτι ἐδὲ ὕτως αἱ ἰδέαι ᾧ ἐκεῖνοι οἱ ἀριθμοὶ αἴτιοι δύ- κνυσιν αὐτάς, 'χ ἁπλῶς. εἰ γάρ εἰσι λόγοι ἀριθμῶν ἐκ πλειό- 

νανἢ εἶναι τοῖς ἐνθάδε σιν ἐν ἀριθμῶν λόγῳ. βυλόμενος δὲ δεῖ- νων φθόγγων, καὶ ἡ ἔςαι τι ἐν αὐταῖς ὑποκείμενον, ὃν ἐν λόγῳ ἀριθ- 
ξαι τί ἐςι ὃ λέγειν λόγυς ἀριθμῶν τὰ ἐνταῦθα εἶναι, παρέθετο μιῶν “ὃ εἶναι ἐκ τῶν ἑκαίςη ποιήσει: ἀκολυθήσει τε τύτῳ μηδ᾽ 
τὴν συμφωνίαν" ἢ γ5 ἡ συμφωνία ἐκ ἀριθμός ἐςιν ἀλλὰ λόγος 15 εἶναί τινα πρόμον εἰ δ μή ἐςιν αὐτοάριθμος, ἐδ᾽ ἂν ἀριθμὸς 
τις ἀριθμῶν, τυτέςιν πράγματά τινα λόγον ἀριθμῶν πρὸς ἄλληλα εἴη δὲ τὰ ὄντα πρὸς παράδειγμα ἀριθμόν. ἀλλὰ μὴν μὴ ὄντος 

ἔχοντα. “ὁ ἢ) ἐν διπλασίῳ εἶναι ἐν λόγῳ ἀριθμῶν ἐςὶν εἶναι, ὅπερ ἀριθμῶ ὁδὲ λόγος ἀριθμῶ εἴη ἄν, ὥςε ἐδὲ ἐν λόγῳ ἀριθμῶν οἷόν 
ἔχει ἡ διὰ πασῶν συμφωνία" ἐν ταύτη ὃ αὐτὴ ὃ εἶναι, ἡ αὖ τε λέγειν αὐτοῖς τὰ ὄντα εἶναι. “ἃ δὲ “ὐδὲ ἔςαι τις διὰ ταῦτα 

παλιν ἄλλη ἐν ἐπιτρίτῳ, ἢ αὖ πάλιν ἄλλη ἐν ἡμιολίῳ, ἃ πάντα ἐρθμάς" ἴσον ἂν εἴη τῷ ἀδὲ ἔςαι διὰ ταῦτα ἡ ἰδέα ἀριθμός, 
ἀριθμῶν εἰσὶ λόγοι. εἰ δὴ ἡ τὰ ὄντα πάντα λέγοι τις λόγυς ἀριθ- 2 ἐπεὶ μὴ “ὃ ἐν λόγῳ ἀριθμῶν ὃν ἤδη ἀριθμός. ΑΙεχ. 

μῶν εἶναι, ἐδὲ ὅτως αἴτιοι αἱ ἰδέαι ᾧὶ οἱ ἐριθμοὶ ἐκεῖνοι τύτοις (4) εἰ δὲ πάλιν φῶσι μὴ εἶναι ἀριθμὸς τ τὰ ὶ αἰδητὰ πραΐγ- 8915 
ἴσην εἰ ἡδ τῶτο, ἐδὲ ἐπ᾽ ἐκείνοις οἱ ἀριθμοὶ ἔτι ἔσον. εἰ ἱ γάρ ματα, ἀλλὰ λόγυς ἐξ ἀριθμῶν συγκειμένας, ὥσπερ ἢ ὁ Ἔμπε- 3: 

ἐσι τὰ ἐνταῦθα λόγοι τινὲς ἀριθμῶν, δηλονότι τινά ἐςιν ἐν αὐτῆς δοκλῆς βρν περὶ τῷ ὀςέω ὅτι ἐκ τοσῶνδε λόγων σύγκειἢ, οἷον 
ἃ ἂν λόγον ἔχει τῦτον ἐν ᾧ ἑκαίξῳ αὐτῶν “ὃ εἶναι, ὥσπερ ἡ πυρὸς Αὶ ἔχει τοσόνδε γῆς δὲ τοσόνδε, ἡ ὅτως ῥᾷδιόν ἐςι διε- 
συμφωνία λόγος ἀριθμῶν ὅσᾳ ἔχει τι ἐν ὑποκείμενον ἡ φύσιν τινὰ 25 λέγξαι αὐτύς. ΑΞοἴερ. 
ὑποκειμένην ἧς ὁ ὁρισμός ἐςι ἢ λόγος ἡ συμφωνία, καὶ ἔςι τῦτο (᾽) ὁ δὲ ἥρως ᾿Αμμώνιος ὁ Πρόκλυ Κα γεγονὼς ἀκροατής, 9915 
οἱ φθόγγοι. εἰ δὴ τὰ πράγματα πρὸς τὰς ἰδέας λεγόμενα “ὃ εἶναι ἐμῶ δὲ ᾿Ασκληπιῦ διδάσκαλος, ἔλεγεν ὅτι συμβολικῶς ἐκεῖνοι 5: 

ἔχει ἐν λόγῳ εἰριθμῶν, ἔςι τι ἐν αὐτοῖς ὑποκείμενον ὃ “ὃν τῶν ἔλεγον τὰς ἰδέας ἀριθμοίς" ὅτε γ τύτυς τὸς ψηφιζομένως, ἐπεὶ 

ἀριθμῶν λόγον ἀναδεχόμενον ποτὶ μ' ἄνθρωπος γίνεῦ ποτὲ δὲ ἄλλο τῷ ὄντι εὐλόγως αὐτῶν ἐλαμβάνετο ὃ ̓ Αριξοτέλης. ων» ἐπειδὴ 
τι, νῷ τὸς διαφέροντας λόγυς ἄλλοτε ἄλλο Ὑφόμενον, ὡς ἡ 30 οἱ ἀριθμοὶ περατῶσι ὃ περιορίζυσι τὼ πράγματα ὧν εἰσὶν 
συμφωνία τῇ τῶν ἐν τοῖς φθόγγοις, λόγων ἑτερότητι. τῶτο δὲ ὑκ ἀριθμοί, τοιαῦτα δὲ ἢ τὰ τὰ περιοριςικὰ τῆς ὕλης, ἀὐηξε . 
ἄλλο τι εὐρεθήσεῦ ὃν ἢ δ ὺ ὑποκείμενον ὶ ἡ ὕλη, ἧς ἐν ἀριθμῷ ἡ κῶς ἀῤθμὺς προσηγόρευσαν τὰς ἰδέας. διὸ αὶ τὰ αἰδ)ητὰ καὶ ὃ, τὰ 
ἐν λόγῳ τινὶ ἴκαφον ἔξαι τῶν ὄντων, οἷον πυρὸς ἀέρος ὕδατος ὐτῆς. ἀριθμὼς ἔλεγον" ὥσπερ δ λέγε καὶ ὺ ὃ μέτρον ξέτης ὁ ὃ 
γῆς, ἢ ὅ τι ποτε ἂν ἢ ἷ ἢ τῶτο" ἐν ἡδ τῷ τύτων λόγῳ πρὸς ἄλμλα Μετρόμενον, ὅτως ἔφασκον ἢ τὼ νοητὰ ὶὶ τὰ αἰδϑ)ητὰ ἀριθμεός, 
ἃ ἑἶναι τοῖς Ἐξ αὐτῶν ὶ εἰδοπεποιῆως. εἰ δὲ τῶτο, δεήσει ὺ τὰς 85 ἀλλὰ τὰ ὶ νοητὰ ἀριθμὸς μετρητοωύς, τὰ δὲ αἰϑητὰ ἀριθμὸς 
ἰδέας παραδείγματα τύτων ὄσας ἢ, αὐτὰς λόγυς ἀριθμῶν εἶναι ὃ ΜΡ ἰά. 
ὀκ ἀριθμὸς ἁπλῶς" εἰ γ5 ὁ Καλλίας φέρε εἰπεῖν ἢ ὁ ἄνθρωπος ὃ “ἔτι --- σῶς; ὅτι μὴ οἷόν τε ἀριθμὸς τὰς ἰδέας εἶναι δείφοι.. 
ὡμοιωμένος τῇ ἰδέᾳ λόγος ἐν ἀριθμοῖς τισίν ἐςι πυρὸς γῆς ᾧ κνυσι ᾧ διὰ τῦ ἐκ Κα πολλῶν ἀριθμῶν συντεθειμένων ἕνα ἀριθμὸν 3" 

8. τύτυς] αὐτὸς Αϑεἶορ. ΠΠ 14. παρέθετο εἶναι τὴν Ἀδοΐερ. ΠΟ 18. αὐτῇ ΑΙ. ᾿ὶ Ἰερε εἶναι ἔχει, καὶ || 22. ὑδὲ ἐκεῖναι ἀριθμοὶ ἔτι ἔσονται Ἀεεΐερ., 
ποπ ἴαπι ἐπ ἐἰἰς ἐρμπὲ πιπιερὶ ϑϑραῖν. || 23. ἐς!} εἰσι Αδεἶερ. ἢ 24. τύτων Αβοίερ. " 25. ἵν οπι Αδοΐερ. καί φησί τινα Αβεερ. ᾿ 26. 
ἀριϑμός Α56]ερ. ἢ 231. εἰ δὲ καὶ τὰ Αφοἰερ. || 28. ἔχειν λόγῳ Αβεῖσρ. Ι 30. ὥσπερ ἡ 4. ἢ αἱ συμφωνίαι Αδοϊερ. ἢ 31. δὲ ὁ καλῶς ὅτι εὑρεθήσε- 
ται ἜΠΗ ̓Ι 32. ἢ οπι «4. 

4. ὁρισμὸς Αβοῖερ. || 4. αὐτοῖς ἢ ἄλλν τινὸς τι ποτ᾽ ἄν͵ ἦ ἐν αὐτοῖς (τῦτο Αδο]ορ. [Π τις -- 5. αὐτοάριθμος οτὰ Αβοῖθρ. ἢ 6. εἶ] ἐἶναι 
Αβοΐερ. Ἰ ἀριθμῷ οπι Ἐπ ΠΠ γέγνονται οἱ λόγοι Αδοῖερ. ἢ 1. “14 ἐ Ἄβέίερ. Ἵ 8. ἐνάριθμος “4. 1] 9. ὁ] τις Αδοἴερ. [ἢ ἡ -- 10. εἶναι οπὶ Αβείερ. Ι 
40. ἢ ἰδίαι δίς ἔχυσιν αἀὰ Αδεΐερ. ἅ 12. ἁπλᾶς Α5οϊερ. || εἰ γὰρ λόγοι ἀριθμῶν ἐκ πλειόνων φθόγγων τι ἔσονται καὶ ἔςαι αὐταῖς ὑποκείμενόν τι ὗ ἐν 

λόγῳ ἀριθμῶν τὸ εἶναι αὐτῶν ἑκάςῃ ἀκολνθήσει τε τότοις Αδοΐορ. 414. φωμοά ἱπ ργορογίίοπε πμπιθγογιπι ἴρσαγαπι ομέφμθ σμμπι 6556 
εἴπείαι ϑεραῖν. ἰοτίαδϑε Ἰερεράυπι εἶναι αὐτῶν ἑκάςῃ, ἰ (5. αὐτὸ οπι Αδο]ερ. κ᾿ 16, ὑδ᾽ εἴγε τῶν ὄντων πρὸς παράδενγμα ἀριθμός Αδ0]ερ. ἢ 19. 
ἰδία ὁ ἀριϑμός «(. ἢ 20. ἤδη οπι ΑδοΪορ. : 
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γίνεοκ, (τὼ δ τρία ᾧ τέσσαρα συντεθέντα ἀλλήλοις ἕνα ἀριθμὲν ὁμοειδῇ ἔςαι ἀλλήλοις. ἀλλ᾽ ὁ δοκεῖ ὃ λογικὸν καὶ ἄλογον πλβα 
ἂν ἑπτὰ ποιεῖ), ἐξ εἰδῶν δὲ πλειόνων συντεθέντων μὴ οἷόν τε Ἦν τινὶ διαφέρειν, ἀλλὰ ποιότητι μᾶλλον. εἰ δ λέγοιεν ἐν ἐλάττεσι 
εἶδος γενέ (7 )" ὁ γ5 “ὃ ἀνθρώπω εἶδος ἡ “ὃ κυνός, ἂν ὅτω τύχη, “ὃ ἄλογον εἶναι μονάσι, δῆλον ὅτι ἂν προςεθῶσι μονάδες τιῷ ἀλόγε, 
συντεθέντα ἕν εἶδος ποιεῖ (7) ὁ γΥ ἐπεὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ “ὃ ζῷον αἷς ὑπερεῖχε “ὃ λογικὸν τ ἀλόγυ, “ὃ ἄλογον λογοχιὸν ἔςαι. τοιαῦτε 
περιέχεῖ, σύνθετον ὃ ἄνθρωπος ἐκ ζῴν τε ἡ ἄλλω εἴἶδυς" ὅτε γδ 5 Κα τὰ ἄτοπα, εἰ ὁμοειδεῖς αἱ μονοίδες ὑποτεθεῖεν. εἰ δὲ ἀνομοει. 
ἃ ζῷον καθ᾽ αὐὸ ὑφεςὼς εἶδός ἐςιν, ὅτε ὁ ἄνθρωπος χωρὶς τῇ δεῖς λέγοιεν αὐτάς, αὐὸὺς ἐπιφέρει τὰ ἄτοπα τὰ ἑπόμενα. ἐ ἢ 

ζω ἄνθρωπος εἶναι δύνα, ἀλλ᾽ ἔςιν ἑκαςυ τῶν ἐν ὑποςάσει μήτε αἱ κοιναὶ ἀλλήλαις ὁμοειδεῖς, μήτε πᾶσαι πάσαις ὁμοειδὲς 

ζῴων “ἃ ζῷον μόριον. ἕκαςος δὲ τῶν ἀριθμῶν τῶν ἐν τῷ συν- αἱ μονάδες, μηδὲ αἱ αὐταὶ κ᾽ “ὃ εἶδος (τύτα 75 δηλωτινὸν καὶ 
θέτῳ μέρος τῶ ὅλων γίγνεῦ σωζόμενος αὐτός" ὥςε ὁκ ἂν εἶεν αἱ “μήτε αἱ αὐταί"), ἀλλ᾽ ἔξαι τις ἐν αὐταῖς διαφορὰ ὡς τάσδε 

ἰδέαι ἐρθμε. εἰ δέ τις λέγοι ἢ τῶν ἰδεῶν ἑκάςην ἐκ πλειόνων 10 ἰδεῶν εἶναι ποιητικὰς τάσδε δὲ μή, ἢ τασδε μα τῶνδε τάσδε 

ἰδεῶν εἶ "ναι, οἷον “ὃν ἄνθρωπον ἐκ ζῶ καὶ ὺ δίποδος φέρε εἰπεῖν, πρῶ- τῶνδε, τίς ἔξαι ἡ ἐν αὐταῖς διαφορὰ ἀπαθέσι πάσαις ὅταις ἡ 
τον Κὶ ἐχ ἁπλαῖ ἔτι αἱ ἰδέαι ἔσον; αὐτοῖς ἀλλὰ σύνθετοι, ἔπειτα μηδεμίαν διαφορὰν κ᾽ μηδὲν ἐν αὐταῖς ἀναδέξανχ, δυναμόαι;; 
αἱ Ψ' πρῶ αὐτῶν αἱ δὲ δεύτεραι" πρῶτον δ “ὃ τῷ ζν εἶδος, μόνη ἡ) ἐν μονάσι διαφορά, ὡς εἶπεν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ῥυγῆ 
εἶτα ὃ τῷ ἀνθρώπυ ἢ ἵππυ. ἔτι ἐπὶ (ὶ τῶν ἀριθμῶν ἐκ πάντων (ς. ἀ νΡ. 409 « 20), ἀν ἀλλ᾽ αἱ θέσιν ἔχυσαι μονάδες ὑκέι 
τῶν διαφερόντων συντεθέντων εἷς εἷς ἀριθμὸς γίνε, ἐπὶ δὲ τῶν ἰδεῶν 15 μονάδες ἁπλῶς, ἀλλὰ σώματα ὺ σιγμαί (Ὁ): ἐδὲν Κὶ τίνα 
ἀδύνατον τῶτο" αὶ γ5 πάντα τὰ ὁ οἰαθέροντα εἴδη ἕν τι ποιεῖ σύν- εὔλογον ἐδὲ ὁμολογώμενον τὴ περὶ τῶν μονάδων νοήσει. δὰ 
θετον, οἷον ἵππος κα ὺ κύων. ἔτι τὰ αὶ ; συντιθέμενα ἰδίᾳ προῦπαρ- πρὸς τὸ Μέσ, εἰπὼν πῶς ἔχυσιν αἱ ἱ μονάδες, κῷ τί ὃ “πῶς ἣν 
χοντα συντίθεν " ἐχ οἷόν τε δὲ ἄνθρωπον ᾧ ζῷον κεχωρισμένα σιν" εἶπεν, ἐπήνεγκεν" ἢ 7) ὁμοειδεῖς ἢ ἀνομοειδεῖς αὐτὰς ἐπι 

ποτὲ ἣ λαβεῖν ἣ ἐπινοῆσαι. ΑἸεχ. ἀλλήλαις. ΑἸεχ. 
([) ἐκ γ5 ἡμιόνυ αὶ ἵππυ ἐκ ἄν ποτε γένοιτό τι εἶδος ἕτερον, 20 () “εἰ -- αὐτῶν." φησὶν ὅ ὅτι εἰ μὴ Ὑἰνεῦ ἡ ἡ σύνθεσις ἔξϑι 

υς φησὶ ᾧ Πορφύριος ἐν ταῖς Εἰσαγωγαῖς. Αϑεἶερ. αὐτῶν, τυτέτη ὁ ἐκ τῷ ἑπτὰ ἡ τῷ τρία, διότι ἐκ ἀπόλλυ εἶ 
“εἰ -α ἀλλήλαις." εἴ τις, φησί, λέγοι διὰ τῶτο μὴ ἐκ τῶν οἰκεῖα εἴδη, ὡς εἴρη, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἀριθμῶν, τυτέςιν ἐκ τῶν με Ὁ 

εἰδῶν αὐτῶν συντεθειμένων ἐν εἶδος γίνες, ὅτι μηδὲ ἐπὶ τῶν νάδων, ἐςὶν ἡ σύνθεσις. γράφεῇ δὲ “ἐκ τῶν ἀριθμῶν" ἵνα δῆλά 
ἀριθμῶν συμβαίνει τῶν συντιθεμένων ἕνα γίγνεωχ, ἀριθμόν, ἀλλὰ “ὃ ἐκ τῶν λόγων τῷ ἀριθμῶ, “οἷον ἐν τὴ μυριάδι" ὡς φηοὶν εὐὰ 

τῶν μονάδων" πᾶς ἢ) ἀριθμὸς ἐκ μονάδων συνθέσεως, ὁ τριαδων 25 “πῶς ἔχυσιν αἱ μονάδες; Αϑεἶερ. 
ὺ τετραίδων, εἰ πλείως εἰσὶν ἀριθμοί" ἢ δ ἡ μυριὰς ἐκ μονάδων ( ) εἰ ὶ ἦν φασὶν ἀπ δηδεῖς αὐτὰς εἶναι, παρὰ τὲ ἐνξι 

σύγκειδ, [ χιλιώδων ἢ ἢ ἑκατοντάδων (5). εἶ δὲ ἢ τῶτο, ἀλλὰ κ{ντα αὐτοῖς λέγυσιν. ἡ 7) μονὰς πρὸς τὸ σημεῖο ἐς ἐρ 

τάς γε ἰδέας μὴ νῷ τῦτο ἐοικέαι τοῖς ἀριθμοῖς καθ᾽ ὃ γίγνεῦ ἐξ τῇ ̓Αποδειιτικῇ (ἀπείγι. Ῥοεῖ. 1 27), θέσει ᾧ μονὴ ἡ βία 
ἐκείνων εἷς ἀριθμός, ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον ἐκ μονείδων σύγκειδ, ἄξιον αὐτοὶ δὲ ταύτας τὰς ἰδέας αὶ ἐχ ὑποτίθενο θέσιν ἔχεν, εἴγε πρὸ 
παρ᾽ αὐτῶν ρῶν πότερον αἱ Μοναῖδες ἐξ ὧν αἱ ἰδέαι συντεθει- 30 αὐτὰς ἑἶναι πρεσβεύυσιν. ὥςε καὶ δυναὲν εἶναι τὰς μονάδι κεν 

μέν ὁμοειδεῖς εἰσὶν ἀλλήλαις ἢ 4 δημδεδειςς εἴτε ὃ ὁ ἀμμε: αὐτὸς ἀνομοειδεῖς" δὲν δ ἀλλήλων διαφέρυσι καθὸ νοηταὶ ὑπέρ 

δεῖς, πολλά φησι συμβήσενχ, ὦ ἄτοπα, ἃ ὑὁκ ἐπήνεγκεν ὡς ὄντα χυσιν. εἰ δὲ πάλιν φῶσιν αὐτὰς ὁμοειδεῖς εἶναι, δηλονότι πλϑκι 

γνώριμα (΄ )" λέγει δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ̓ ἐῷ Μ τῆσδε τῆς πραγμα- γίνεῦ ἐκ τῆς συνθέσεως αὐτῶν, διάφορα δὲ εἴδη ὁ γίνονῖ, καὶ ἐπι 

τείας. συμβήσεἢ δ ὃ πᾶσαν ἐκείνων τῶν μονάδων σύρθεσο ταὐὺν ὀνῆρωποι αὶ ἵππος τ’ “ὃ εἶδος" ὅπερ ἐςὶν ἀδύνατον. ἐ ἐΐ 

ἰδέαν ποιεῖν» εἰ ἢ) πᾶσαι αἱ μονάδες ὁμοειδεῖς, τί δήποτε αἴδε 4.35 φασιν ἐκ ( τῆς τριαΐδος Ὑνεοὶ, ἐν ἵππον, ἐκ δὲ τῆς τετρέδες ὃ 

ἰδέαν ποιῶσιν αἴδε δὲ ὄ, ὅτω τε πᾶς ἀριθμὸς ἰδέα ἔςαι, ἐχ ὁ ἄνθρωπον, ἐὰν πριφεθὴ μία μονάς, γίνε ἐξ ἵππυ ἄνθρωκον" τι 

τοσῦτος ὦ ἐκ τοσύτων Μμεναίδων ἐξ ὅσων ᾧ τὴν ἰδέαν βύλον ἐςὶν ἀδύνατον. ὃ ἐνταῦθα ἢ ἢ αὶ λέγει τὰ ἄτοπα τὰ ἐπακθν 

συγχεῖν, ἢ ἢ ἐκ τοσῶνδε, εἴγς ἐξ ὧν εἰσίν, ἀμβειδεις πᾶσαι. ἔτι θῶντα, ἅπερ ἡμεῖς εἰρήκαμεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Μ' ἀντιλέγει ὃ κῶν 

πᾶσαι αἱ ἰδέαι ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις ἔσον᾽ κατ᾽ ἐδὲν ἀλλήλων ἢ κ' ταῖς ἰδέαις. Ἀμέῖξρ. 

δ πλῆθος μονάδων διαφέρυσαι" ὕτω δὲ ἡ τὰ μετέχοντα αὐτῶν 40 (ἢ) τίς ἔξαι αὐταῖς δαφοβὲ ἀπαθέσιν τε ὦσιν; ὑτεὶ ἐβε 
--- -- -..... λευκαὶ αἱ δὲ ἔπλεε: θέσιν δὲ ἡὶ δυναὺν αὐώι ἐπεὶ ὕτως “τ᾿ 

(Ὁ 34. “ἀλλὰ ἐκ τῶν ἀριθμῶν" τὸ δὲ ἐνάριθμον ἀντὶ τὸ ἐκ τῶν λόγων μεῖα λέγωσι τὼς μονάδας. ἄλλως τε δὲ τὰ νοητὰ θέσιν ἡωὶ 
τὸ ἀριθμῷ. εοἀ. Ἀες. βύλονῃ. ἰά. 

1. διάςων ΑΙ. "" 10. λέγει ,(. ἢ 17. συνθετὰ ΑἹ, ΠΠ 18. δὲ οτι «4. 
2. τινῦν ἈΠ. 11 1. αἱ κοιναὶ} ἐκεῖναι Αφοϊερ. ἢ 9. μηδὲ Α5οΐερ. ἢ] 10. ἢ -- 11. τῶνδε οπι Αδοΐερ. ἢΠ 16. δοζαναὶ ρεπεε φιία φιισετεὶ 

φμοπιοείο 46 μαδεαπί, πμπε σοί οεέ ορογίεας ἴροαϑ ἐπίεν 56 εἰμδάεπι 6:46 φρεοϊεὶ απ ἀΐνεγεας ϑεραῖν. ἢ 26. φῶσιν Ατοὶορ. Ιι3 
εἴγε αὐτὰς καθ᾿ αὑτὰς εἶναι Ἄ366: 
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99}: ῴὀἔτι --- ἀριθμητική" εἰ ἐνομοειδεῖς αἱ ἱ μοναίδες ἀλλήλαις κα ὃ ἐνέργειας ἐξόνῳρν πρὸς ὁ ἀμφίβων τῆς ζωῆς αὐτῆς, ποτὶ ἃ 
μὴ πάσαις πᾶσαι ὁμοειδεῖς, δῆλον ὡς ἄλλαι Κ ἔσον ἐξ ὧν αἱ ἡθίριὺς ποτὲ δὲ μα' αἰϑ)ήσεως ἐ δεργᾶφα, ἔχει δὲ ἡ φαντασίαν 

ἰδέαι, ἄλλαι δὲ αἷς οἱ ἀριθμητικοὶ χρῶν. ὥςε ἔξαι ἔπέρον γένος ἥτις τῶν μερικῶν ἀντλαμβάνε" τὰ ἀν καθόλν φανταιλῆναι τῶν 

ἐρμῶν τι περὶ ὃ ἡ ἀριθμητοοή, ἡ ἕτερόν τι ἐξ ὧν αἱ ἰδέαι. ψ ἀδυνάτων τ ὥσπερ ὄν ψυχὴ μεταξύ ἐςι τῶν ἀϊδίων καὶ ἢ φθαρ- 
ἂν αὐὸὲν δὲ λόγον ὺ πάντα τὰ μαθηματθια, περὶ ἕτερον Ὑένος 5 τῶν, ὅτω ὃ τὰ μαθήματα μεταξὺ τῶν πάντη χωριφῶν εἰδῶν 

ἕςξαι, τυτέςιν ἄλλο εἶδος ἐβθμῶν ἕξυσι τὰ ὲ μαθηματικά" τὰ ἀὰ τῆς ὕλης ᾧ τῶν  ἐχωρίξων τῇ ἐπινοίᾳ, χωρίζομεν. τῶτο ὅν φησὶν 

μαθηματικά ἐ ἐξι τὰ μεταξὺ λεγέμενα τῶν τε πρὸς τὰς ἰδέας ὃ ὲ ὁ ̓ Αριφοτέλης, ὅ ὅτι ἔδει αὐτὸς ἢ ἐεῶνν γένος ὀρμμὼ κατασκευοί- 
εἶναι ἐχόντων, ὅ ἐςιν αἰδγητά τε εἴδη ἢ ἐν τοῖς αἰογηταῖς, κα ι τῶν ζειν, περὶ ὃ ὃ ἡ ἀριθμητιζὴ καταγίνεῦ, ντεςι τὰ βαθύματα,, ὃ ὼ 
ἰδεῶν πρὸς ἃ ταῦτα ὁ εἶναι ἔχει (5). ταῦτα δὴ τὰ παρὰ τύτοις πάντα τὰ μεπεξὺ λεγόμενα, τὐτοι τὰ μαθήματα, ὑπὸ τίνων 

τοῖς μαθηματικοῖς ὑποκείμενα ἕτερα τινα γένη ἔςαι καὶ Ἂ ἑτέρυ 0 ἐςὶν ἀρχῶν ἤγον ἐκ τίνων, ὺ ποῖαι ἀρχαὶ τῶν μαθημάτων ὑπέρ. 

εἴδυς, εἰ ἤν εἰδητικὴὶ τῶν ἀρθμῶν διαφορὰ τῶν τε ἐξ ὧν ταῦτα χυσιν. εἰπεῖν δὲ ἔδει αὐὲν ὸ δι᾽ ἣν αἰτίαν μεταξύ ἐν τὰ μα- 

ἔςι περὶ ἃ ἃ οἱ μαθηματικοί, ἢ τῶν ἐξ ὧν αἱ ἰδέαι (ὠριθμεὶ Ὁ θήματα γὃ μεταξύ, εἰ μὴ ἐκ τῶν αὐτῶν ἐξ ὧν καὶ αἱ ἰδέαι ᾧ ὁ 

αὐτοῖς ἢ τῶν μαθηματικῶν αἱ ἀρχαί, εἴγε πάντων τῶν ὄντων ἰδητοθς ἀριθμός, ὦ τινα πάντων ἀρχὰς ὑπέθεντο, τίνων κ᾽ και- 
ἁπλῶς) ἕτερα γένη ἔξαι. “ἁπλῶς" φησί, λέγων περὶ τῶν μα- νωνίαν ᾧ οἰκειότητα μεταξύ τί ἐξι; ταῦτα δὲ ἑτέρυ γένυς ἢ ἐτέ- 
θηματικῶν. ἣ ἐκ τίνων αὐτοῖς ἀρχῶν ἔςαι, εἰ μὴ ἐκ τῶν αὐτῶν 15 ρας ὄντα φύσεως, πῶς ἂν ἔτι μεταξὺ εἴη τῶν ἰδεῶν ἢ τῶν πρὸς 
ἐξ ὧν καὶ αἱ ἰδέαι ᾧὶ ὁ εἰδητοιὸς ἀριθμός, ἅτινα πάντων ἀρχὰς ὑπές αὐτὰς λεγομένων “ὃ εἶναι ἔχεν τῶν αἰδ)ητῶν ᾧ τῶν νοητῶν; 
θεντο; πῶς δὲ ᾧ ἔτι αὐτοῖς μεταξὺ τὰ μαθηματικὰ ἔςαι τῶν τε Αδεἰερ. 

αἰδητῶν ἢ τῶν ἰδεῶν, ἄλλης ὄντα φύσεως ἢ ἐξ ἄλλων ἀρχῶν; “ἔτι --- τινος." ἐπεὶ ἡ δυάς ἐν ἀ ἀρχή ἡ (έγοι δ᾽ ἂν τὴν ἀόρι- 994} 

πῶς ἂν ἔτι μεταξὺ εἴη τῶν τε ἰδεῶν αὶ τῶν πρὸς αὐτὰ λεγομένων ςον), πάντα δὲ τὰ ὄντα ἣ ἀρχαὶ ἢ ἐξ ἀρχῶν, εἰσὶ δὲ ἢ ἐν τὴ 31: 

Φ εἶναι ἔχειν, αὶ τῶνδε καὶ ὃ Καὶ τῶνδε ἐξφερσῶν τύτων τε ᾧ ἐκεί- 20 δυάδι τῇ ἀρχῇ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀοδη μονάδες, ἐπεὶ μή. εἶσιν αι 
νων" ἢ γ5 τύτοις ἄλλων ἀρχῶν δεήσει. τὰ γ5 ὡς ἐξ ἀφαιρέσεως αὖ (Ἷ Ἃ δυάς ἀ ἀρχὴ αὕτη), αἱ μονάδες αἱ ἐν αὐτῇ ἐκ τῶν 

λαμβανόμενα μεταξύ ἐςιν, ὑκ ἴςι δὲ ἐξ ἀψώρισέως τισίν, εἰ ἐκ ἀρχῶν ἔσον᾽. ἐκ τίνων ἦι δεήσει ᾿ ἑκατέραν αὐτῶν ἐκ τῆς 

ΤῸ αὐτῶν ἀρχῶν ὧμ ἔτι ἃ χ᾽ τῦτο ἄτοπον ὃ ὲ μεταξὺ λέγειν δυάδος εἶναι" ἄτοπον δὲ τὼ μόρια τῆς δυάδος ἐκ τῆς δυάδος 

ματικοί, καθ᾽ ὅσον ἀνθρώπυ βὺ ἵππυ ἡ ὃ τῶν ἐσιῶν τῶν συγκεῖοχ, λέγειν ἢ τὴν μονάδα ἐκ δυάδος εἶναι" κα ᾿ ἡ δὴ ἑκατέρα 

«ἰητᾶν κα ἢ τῶν ἰδεῶν ἐκ ἔλεγον μεταξύ τινα, ἐπὶ δὶ τῇ ̓ἀριθμῶ 25 τύτων τῶν ἐν τῇ μονάδι δυάδων ἀνα εἶ, ἢ εἰδοποιός πως ἀρχὴ 
ἢ τῶν μαθηματιχῶν τῶτο ἔλεγον" τί (5 ὃ αἴτιον τύτυ; “αὐτῶν λέγε" πολλαὶ ἡ) αὐ ἐκείνη ἄντι πρότεραι τῆς δυαδος. καίτοι 

δὲ" τῶν ἰδεῶν εἶπεν, ἐπειδὴ μ᾽ τῆς τὸ αὐτό προυήκης δηλῦνῦ. ἀδύνατον, αἱ μονάδες αἱ ἐν τῇ δυάδι πρότεραι Τ᾿ ἔσονῆ τῆς δυάδος 

ΑΙεχ. ᾿ ὙΦ’ λόγον, εἴτε ἐκ τύτων τῇ δυάδι ἃ εἶν εἶναι, ἀρχὴ δὲ τῦ ἔκ τινος τὰ 
(᾽) λέγομεν ὅν ἡμεῖς πρὸς αὐτόν" καίτοι αὐτός, ὦ ̓ Αρι- ἡ: ὅ. ἀδύνατον δὲ τῶτο λέγειν τοῖς λέγυσιν ἀρχὴν τὴν δυάδα" 

φότελες, ἐγκαλεῖς αὐτοῖς ὡς διατρίψασι περὶ τὼ μαθήματα 30 ἔξαι γάρ τις ἀρχὴ τῆς ἀρχῆς ᾧ πρῶτόν τι τῆς ἀρχῆς. ΑἸεχ, 

μὴ φροντίσασι φυσικῆς θεωρίας, ὡς εἴρηῦ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν περὶ “Ἔτι - συλλαμβαρίμεθμεν ἐπεὶ ὑκάξη ἰδέα ἕν τί ἐςιν,8926 
Ῥυχῆς (ες. 3), ἢ προϊων δὲ τῦτο ἐγκαλεῖς Ἔτι εἰδέναι «ἀριθμὸς δὲ ἑκαίςη ἰδέα, διὰ τί εἷς; ἢ ὑπὸ τίνος, τῶν ἀριθμῶν " 
χρὴ ὅτι ἐπειδὴ μέσην τάξιν ἀνεδέξατο ἡ ψυχή, ᾧ ποτὲ μέν ἐξιν τινὸς ἐκ τῶν μονάδων προελθόντος, ἕν τι “ὃ ἐξ αὐτῶν γίγνε: ὦ “" 

ἐν τοῖς νοητοῖς ποτὲ δὲ ἐν τοῖς αἰρ)ητοῖς, ἐδεήθη ὦ φαντασίας, τί “ὃ εἰδοποιὸν  ἑνοποιὸν αὐτῶν: ἢ πῶς ἕν τι γίνε; εἰ ὃ μὴ 
ἵΝα δι᾽ αὐτῆς φυλάττῃ τὸς τύπυς τῶν αἰϑ)ητῶν. χρεία ἦν ἐςὶ 35 εἷς, ἐδὲ ἡ ἰδέα ἀμθμός. ἐν δ ἡ ἰδέα. εἰ δὲ εἷς, διὰ τί εἷς, ὃ 

μαθημάτων πρὸς συνεβισ μὸν τῆς ἀσωμάτν φύσεως" ἀπὸ ἡ τῶν ὑπὸ τίος ἣ ἑνὶ εἶναι αὐτῷ; ; εἰ γάρ ἐςιν ἑνοποιῶν τὺς ἀριθμὲς ἢ 

μαθημάτων ἄνιμεν ἐπὶ τὰ νοητα" ὅτε ὃ ἀμέσως δυνατόν ἐξιν ποιῶν τὰς ἰδέας, ἀκέτι αἱ ἰδέαι ἐν ἀριθμοῖς ἔσον;, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 

ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἐπὶ τὰ νοητὰ ἀνελθεῖν» ὅτε δ δὲ ψ' ὰ εἰρη- μᾶλλον ὃ ὃ ἔπαυσεν αὐτὺς τῶ πλήβυς, ἕνα δὲ ἐποίησεν ἕκαςον 
μένον ὑπερβάθμιον πόδα ἀποτείνειν. διὰ τῦτο ὧν ἢ διαφόρυς αὐτῶν" ἄλλο γάρ τι ἡ δεκὰς παρὰ τὰ δέκα. ἰὰ. . 

» τ 

34. μὲν ἀνθρώπν Ἦ΄. 
22. αὐτῶν οτα Η͂. ᾿]ὶ 24. πεφιια ἐπίπι μίγαφια λοχεηι ἀμαϊίαίμπι ἐπ μπίίαίς φοπίεπίαγεπι γε εγθίμν σε μπί(αίεπι, φμαθ ργὶπ-- 

εἰρίμπι ἐπγογππαπς φμοααπυποαῖο αἰϊοϊεμν ϑεραϊν. ἢ 25. ἀνα σεται ΜΙ. Π 26. λαε παπιφμα πιμίίο ρῥγίογες σμπέ φιαπι {πα ἀμαϊίίας; 
ἑίαφιδ μηπίίαίες φμαᾶθ δμπί ἱπ ἀμαϊαίε ργίογες ὀγμπί γαϊΐοπε φιαπε ἴρεα ἀμαϊἰίαα, σἰφιμίάεπι αὖ ἀἰς 6646 ἀμαϊϊαιὶ συρρείί; 
ἐ:ί αμίεπι ργίποίρίμπι οἰμς φμοα δ: αἰΐφμο Λὲ ἰά ες φμο βί. αἱ ἤοο βεγὶ ποη ροίδεί, εἰ «μαίας ργϊποῖρίμπι ἐπ56 ἀϊοσαίμν 

ϑερυϊν. ἰδηηυαπι Ἰερεγὶϊ πολὺ γὰρ αὗται ἐκείνης ἄν, ΠΠ 27. Ἰεμε ἀδύνατον εἰ αἱ. 1] 82. δὲ ομὶ πμπιόρο, φμα μπίίαίς αὐϊωποία, φμοα ἐς ἐρεῖς 
εοηαίμγ, ἀπαπὶ εἰ οίίμν ἢ ἀμί α φμοὸ ἐπ φρεοὶδ δἰ μπίίαἴε σοποείμίίμν ἢ δγενίίεν, φιμοπιοαῖο μπμπι ἐβηοίίμν ἢ παπι δὶ ποη ἐεί 
μπμ5 ϑερυΐν. || 33. καὶ -- 84. γίνεται οπιὶ Κ΄. 
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3922 “ἔτι τα διάφοροι" ἂν ἢ ἦ ἀδιάφοροι γεγραμμένον, τοιῶτον ἂν ὅτε ὡς ὁμοιομερὲς “ὃ ἕν, ἀλλ᾽ ὡς ἄλλην τινὰ φύσιν ἔχον ἐκῶν ἡ 
Σ ἃ λεγόμενον. τοῖς ἃ ἦν ἀρχὴν ὑποτιθεμένοις κα ὺ τῶτο ἄτοπον ἐν ὃ ὡς ἀρχὴν παρὰ τὰ ἄλλα πάντα. ᾧ ἐπιφέρει τὲ ἔσεδχ, αὐτῶ 

ἂν ἕποιτο “ὃ κοινὸν κατηγοριίμενον ςοιχεῖον λέγειν εἶναι τύτων ὧν ὃ ἣν τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἢ ὁμώνυμον. εἴρηκε δὲ ὅτι ἐ 

ἐςὶ κοινόν, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ γάρ εἰσιν αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς εἰσὶν ὁμώνυμα ταῦτα ἐκείνοις, ἀκέτι ἂν αὐτῶν ἐκεῖνα παραδεϊγ- 
φύσεως, ἔσαι κείμενον κατ᾽ αὐτῶν κατηγορύμενον ὸ μονάς" 5. ματα ἐδὲ ἀεὶ ὄν. ἀλλὰ δηλονότι, εἴπερ τ τι ἣν αὐτό καὶ ἴξι 
ἀλλὰ μὴν ὕξερον “ὃ κοινόν, ἡ ἀπὸ τύτων ἢ ἐν τέτοις αὐτὰ ἡ ὃ εἶναι. τῶτο αὐτοαρχὴ αὐτοῖς ἄλλης ὃν φύσεως παρὰ τὰς ἄλλας ἱνάδας, 
ὅτι δὲ τῶτο πεῖ αὐτοῖς, δείκνυσι διὰ τῶ ὁμοειδεῖς Κὶ ἐἶναι τὰς ἀκολυθεῖ “ὃ πολλαχῶς λέγεος τὸς μονάδας καὶ; μὴ εἶναι ὁμοειδές, 

μινάδας ῶ ἊΝ "εἶπερ ὁμοειδεὶς" δηκα: ὡς ὁμολογωυμένν τὸ ὅτι δὲ τῶτο ἄτοπον, πρόδηλον" τίνες Ὁ ἔσονῇ ᾿ὐνδῦον διαψομί, 

ἑμοειδεὶς αὐτὰς εἶναι), ὁμοειδῶν δὲ ὠσῶν τὴν μονάδα ἁπλῶς λὰμς ὶὶ τίνες οἱ διαφέροντες λόγοις ᾧ ὅτι ὑκ ἔςαι τύτων ἰδέα ὶ παρό- 
βανομένην τὴν κοινῶς κ' πασῶν τῶν ἩΜμδναϑὼν χατιορυ μάτην Ὡς 1 ὀηγμα ἐκείνη ἡ μονάς... δοκεῖ δέ μὲ ἡ λέξις μὴ ὅτως ἔχεν ἔπ 

εἶδος λαμβανεῶς. ἐχρῆν ) αὐτὲς μὴ ὅτως ὃ ἕν ἁπλῶς ἀρχὴν δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις, εἴπερ εἰσὶν αἱ μοναῖδες ἀδιάφοροι, ἀλλὲ 

ὑποτίθεθχ, ἀλλ᾽ ὥσπερ ποιῶσι καθ᾽ ὃς σῶμα “ὃ ςοιχεῖον" ὁ δ “διάφοροι"" τῶτο δ ἦν περὶ ὃ ὃν λόγον ἐποιεῖτο, ὶ τῦτο αὐτί 
λέγυσι σῶμα “ὃ κοινόν, ἀλλ᾽ ὁρίσαντές τι τῶν ὑπὸ ὃ κοινὸν σω- ἐδόκει, διαφέρειν τὰς μονάδας, ᾧὶ ἄλλας δ᾿ εἶναι τὰς ἐν τῶς 

. μάτων τόδε τι, φέρε εἰπεῖν πῦρ ἢ ἀέρα, τῦτο λέγυσι “ὃ ςοιχεῖον, ἰδέαις ἄλλας δὲ τὰς μαθηματικας. ὕὅτω δὲ ἐχύσης τῆς λέξεως 
ἃ ἤδη μετά τινος διαφορᾶς ἐςίν" ὃ ἡ) σῶμα ἁπλῶς κοινὸν πάν- 15 ὃ λέγει τοῶτον ἂν εἴη. εἰ αἱ μονάδες κατ᾽ αὐτὸς διάφοροί εἰτιὺ 
τῶν τῶν σωμάτων, ἃ κτ' ὃ εἶναι σώματα ἀδιαάφορά ἐςιν ἀλλή. μὴ πᾶσαι ὁμοειδεῖς, ἐχρὴν αὐτὸς ὁρίσαντας λέγειν ςοχεν ἡ 
λων" ὅτε γάρ ἐς! τι κοινὸν σῶμα ὃ ςοιχεῖον εἶναι δύνα,͵ ὅτε ἀρχὴν εἶναι τήνδε τινὰ τὴν μονάδα, ἀλλ᾽ ὑχ ἁπλῶς μινάδε 

μᾶλλον κοινὸν ὃ μηδέ ἐςσιν αὐὰ καθ᾽ αὐὸὺ κοινόν, ὡς ἢ αὐτῷ τῶ κοινόν. ὡς δ οἱ περὶ τῶν σωματικῶν ςοιχείων λέγοντες ἐχ ἁπλῶς 

ἑἶναί τι ὅλως “ὃ κοινὸν ἔχοντος ἀμφισβήτησιν. ἐχρὴν ὧν ὁμοίως σῶμα “ὃ ςοιχεῖον λέγυσιν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ διαφέρει κατ᾽ εἶδος ἐλλύαν 
ᾧ τύτυς ὁρίσαντας “ὁ ἕν τι, ὥσπερ οἱ σῶμά τι “ὃ ςοιχεῖον λέγον- 20 τὰ σώμαξα, ὁρίζον ὼ λήνει τί δοκεῖ αὐταῖς τῶν σωμέτων 
τες, τῶτο ἀρχὴν ὑποτίθεο)ς. " νῦν δὲ ὃ, ἐν ἁπλῶς λέγυσιν ἀρχήν, ςοιχεῖον εἶναι, ὅτι γδ ἀὴρ ἢ ἢ πῦρ ἣ τοιῶτόν τι, ἀλλ᾽ ὁ ὃ καὶ 
ὥςε πολλῶν ὑσῶν τῶν μονάδων ᾧ κεχωρισμένων ἀλλήλων ἡ τὸ σῶμα ἁπλῶς. εἴτε γάρ τι ἔςι “ὃ κοινὸν σῶμα παρὰ τὰ ὧν χε 
ἑνὸς κατηγορυμένω κοινῶς κατ᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐχ ὅλυ τινὸς ὄντος τηγορεῖο; εἴτε μή, Καὶ τῦτο ςοιχεῖον λέγωσιν" ἔγθιτ Δ ὦν εὐτῖς 
τῆς μονάδος ἢ ἑνὸς ᾧ ὁμοιομερῶς ᾧ μόρια ἔχοντος ὅμοια αὐτῷ ὁ μᾶλλόν τι τύτων λέγειν φοιχεῖον ὧν λέγεσιν, ἢ ἥ ὺ ἄλλο τι καὶ 
τὰς μονάδας, ὡς “ὁ πῦρ ἢ ὃ ὕδωρ" ἡ γ ἡ τύτων ἑκάτερον ἕν 25 ὧν ὃ σῶμα κατηγορεῖῷ), ὕτως ἔδει ἡὶ τύτυς ὁρίσαι ποῖον ὃ 

τι ὃν ὦ ὁμοιομερές ἐςιν. εἰ δὲ ὕτως, ἐκ ἔσον ἐσίαι οἱ ἀριθμοί. ςοιχεῖον λέγυσι ᾧ ποίαν μονάδα, ἐπεὶ διαφέρυσν αἱ μεν, 

τυτέςιν, εἰ δὲ ὅτως λέγοιεν “ἃ ἕν ὡς ἁμοιομερές, ἀκέτι αὐτοὶ οἱ νῦν δὲ ἁπλῶς λέγοντες “ἃ ἐν ὅτω λέγυσιν αἷς ὁμοειδῶν κα Ἂ ἐλᾷ: 
ἐδίμὲν ὑσίαι ἡ ἰδέαι ἔσον) ἀλλ᾽ ὑποκείμενα ὺ ὑλικά (τοιαῦτα δ ἐν ὑσῶν πασῶν τῶν μενέδων: τῶτο ἡὃ ἐσήμανε διὰ τὸ ἐπε 
τὰ ὁμοιομερῆ), αὶ ἔτι ὸ ὅλον ἐκ ἔςαι τῶν αὐτῶ μερῶν ἰδέα. ἔτι “ὡς ὄντος τῷ ἑνὸς ὥσπερ πυρὸς ἢ ὕδατος ὁ ὁμοιομερῦς»" ἐπε: 

τε ὁσία Κα ἐκ ἔςαι κυρίως ὸ εἶδος, δὲ οἱ ἀριθμοὶ αὶ ἐχ ὕλης ἐκ 30 ἀδιάφορον τῶν μονάδων κα ἢὸ ὁμοειδὲς διὰ τῷ ὁμοιομερὶς εἰπῶ να 
. εἴδυς λόγον ἵξυνν: ἢ δύναῦ ὁ λέμε τοιῶτον εἶναι. εἰ δὲ ξεν. ἀλλ᾽ εἰ ὅτως ἔχοιεν αἱ μονείδερ, ἐκ ἂν εἶεν ἔτι ὑίι κα 

λέγοιεν “ἃ ἕν τοιῶτον εἶναι ὡς φύσιν τινὰ μίαν, ὡς ὃ πῦρ, ὡς “ὃ. ἀριθμοί, τυτέςιν αἱ ἰδέαι" περὶ γδ ἐκείνων τῶν ἀριθμῶν λέγε. ὃ 

εὖ ὕδωρ, ὃ τοιῶτον ὃν ἀρχὴν εἶναι, ὀκέτι αὐτοῖς ἔσονἢ ἐσίαι τε ὺ δ ὁμοειδεῖς πᾶσαι αἱ μονάδες ὡς ὁ παρ ᾿ἡμῖν ἀριθμός, ὑχέπ 
ἰδέαι κ ἀρχαὶ οἱ ἀριθμοί" καὶ δὲ ἐκ τῆς τῷ τοιύώτυ συνθέσεως ὁ ἀσία ὅτος, ἀδ᾽ ἂν ἐκεῖνος εἴη ἐξ ὁμοειδῶν τύτῳ τῷ Ὁ ἀριθμῷ τὸν 

ἀριθμός ὧ γάρ τι γίγνεῦ, ἢ “ὃ αὐὴ ἐκ τῆς τύτυ συνθέσεως, ΡΩΝ μενάδων συγκείμενος, ἀλλὰ δηλονότι κα ἐχ ὅτως λέγνευ, ἀλλ ἧ 

ἐπὶ τῆς τῷ πυρὸς φὐδέσέθῃ, ἀλλ᾽ αἱ ἰδέαι αὶ αἱ ἐρχαὶ ἐ ἐκ τοιύτυ κατ᾽ αὐτὸς ἕν τι καὶ ταὐὲν δ᾽ ὁμοειδὲς τοῖς ἄλλοις, ἡ τῦτο ἀρ 

δηλονότι ὁ ἐμαθ μεῖς, ἀλλ᾽ ἐκ ἀριθμός τις. ὠκέτι ἦν ἔσον. αὐτοῖς εἰ δὲ τῶῦτο, ὀχ ὁμοειδεῖς αἱ ονείδες, ἀλλὰ πλεοναχῶς ἐν 

ἐσίαι Α) ἰδέαι ἢ ἀριθμοί, ἀλλὰ ὀγλονότε ἐκεῖνο; εἴπερ ἔςι, “ἃ αὐὸ γεῖ" ἄλλως ἡ) ἀδύνατον “ἢ ἐν τὴν ἀρχὴν λέγεῦ, ὥςε ἐχρῆν αὐτὶ; 

ἕν. ὃ εἰ ἔςι τι κατ᾽ αὐτὲς καὶ ἔξω ἀρχή, πλεοναχῶς ἂν ὃ ἐν ποῖον λέγυσιν ἀρχὴν εἰραιέγαις ἕπεῦ δὲ μὴ ὴ ὁμοειδεῖς λέγωσιν ἐναι 

λέγοιτο ., ἄλλως Ρ̓ ἀδύνατον ὃ ἕν ἀρχὴν λέγειν αὐτοῖς, δύνα 20 τὼς μονάδας αὐτοῖς ᾧ “ὃ προειρημένον ἄ ἄπορον, τίς ἡ τῶν μενέδιι 
9954“ “ἀλλὰ δῆλον ὅδ ὁτὴς εἴπερ ἔςι τι ἕν αὐδ᾿᾽ ἐπενηνοχέναι ὡς εὔλο- σῶν ἀπαθῶν ν διαφορά, ως δὲ τὰς ὑσίας ἐμέν ἐς τόρ 

5: γον ὃν τῦτο αὐτιςς λέγειν. ὅτε δώ υὑς γένος ᾧ κοινὸν λέγοιεν ἄν, ἀρχὰς μήκη ἅ ὁ τίθεμεν ἐκ βραχέος ἢ μακρᾶ, » δῇ ὦ τίθεμο ἀρν 

1. ἂν ἢ ἀδιάφοροι οπι Α͂. Π 15. σῶμα τὸ κοινόν ἀλλ᾽ ἑρίσαντίς τ τι τῶν ὑπὸ τὸ κοιτὸν σωμάτων, ἃ ΜΙ͂. ᾿ 20. καὶ κατὰ τύτες . [1 35. τὸ ἴω 

«-- 26. ἔξονται οπὰ «Α. ἢ 29. δέ ομπι εἰξ )όγπια ργοργὶθ σμδείαπίϊα, πιπιορὶ ἰαπιεπ πιαίεγίας ποη Κόγπιαο γαίίοποπι μαϑεδαπί ϑροῖν. 
31. ἕξνσιν. ἠδύνατο ἹΜ. 1} 33. ὃν οπὰ ΜΙ. ᾿ὶ 42. δ ̓ν “7. 

5. Ἰερε ὄντκ. οἵη ϑερυὶν. ἢ 19 εἰ 14. ἄλλοις ΑΖ. ἢ 15. ἀδιάφοροι «(. 1] 18. σωμάτων φοιχεῖα Α΄, ἢ] 21. ςοιχεῖα «(. 1 ἢ τυτί, ἀλλ γΙ 
23. ἐγένετο --- 24. λέγυσιν οι ἘΖ, 1 34. ὕτως Ι͂. 
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λύθως τοῖς οὐδ βο ἢ νῦν ἤδη λέγει" ὡς δ οἰκείαν τὴν περὶ ὅτι ταῦτα διαφέρει ἀλλήλων τὰ γένη ἡ ἔςιν ἕτερα, ὑπ᾽ ἄλ- 
τῶν ἰδεῶν δόξαν εὐθύνει (5). ἐκτίθεῦ δὲ “ὃ ἀρέσκον αὐτοῖς, ὃ ἢ ληλα μέντοι ἐςίν, ὡς εἶναι ὑπὸ “ὃ πλατὺ “ὁ βαθὺ ὶ ὁμοίως ὑπὸ 
ἐν τοῖς περὶ Φιλοσοφίας εἴρηκε" βυλόμενοι γδ τὰ ὄντα (ἀεὶ γδ ὑσίας “ὃ μακρὸν ὃ πλατύ, αὶ διὰ τῦτο δυναῶζ, ἐν τῷ ςερεῷ ἐκεῖνα εἶναι, 
τὰ ἔντα λέγει) ταῦτα δὴ τὰ ὄντα βυλόμενοι ἀνάγειν εἰς τὰς ἀρχὰς ὡς ἔςιν ἐν τῷ ὄρνιθι τό τε πτερωὸν ἡ ὃ ζῷον. ταῦτα δ τῶν 
ἃς ὑπέθεντο (ἦσαν δὲ αὐτοῖς ἀρχαὶ τῶν ὄντων “ὃ μέγα ὶ ὃ μι- 5 διαφερόντων γενῶν κοινωνίαν ἔχει πρὸς ἄλληλα ὅσα ἐςὶν ὑπ᾽ ἄλ- 
κρόν, ἣν ἔλεγον ἀόριςον δύαδα), εἰς δὴ ταύτην θέλοντες πάντα ληλα" “ὃ 78 γόνος τινὸς ἐν τῷ τί ἐςι ὶ αὐτῦ κατηγορεῖῶ, ᾧ ὃ 
ἐκγαγεν, τὸ ὶ μήκυς ἀρχὰς ἔλεγον “ὁ βραχὺ ἢ μακρόν, ὡς ἐκ ὑπό τι ὡς ὑπὸ “ὃ γένος ὃν ὅπερ “ὃ γένος ἐςίν, ὁ ἄνθρωπος ὅπερ ὃ 
μακρῶ τινὸς ὺ βραχέος τὴν γένεσιν ἔχοντος τῷ μήκως, ἅ ἐςι μέγα ζῷον, “ὃ λευκὸν ὅπερ χρῶμα. ὥςε εἰ ἐςὶ τῷ βαθέος γόνος “ὃ 
ᾧ μικρόν, ἢ ὡς πάσης Ὑραμμῆς ἐν τῷ ἑτέρῳ τύτων ὅσης, τὸ δὲ πλατύ, ὺ ἔςι τι βαθὺ αὶ Ξ ὲ σερεὸν πλατὺ δὲ ὃ ἐπιπεδο ἔςαι 
ἐπιπέδυ “ὃ τα ἢ πλατύ, ἃ ᾧὶ αὐτά ἐςι μέγα κα 9 μικρόν. εἰπὼν 10 “ὁ ςερεὸν ὅπερ ἐπίπεδον" καὶ ὃ ἡ δ ὀραον ὅπερ ζῷον. ἄτοπον δὲ “ὃ 

δὲ ταῦτα ἢ ἀυλίμθες τὴν δόξαν αὐτῶν ἐπὶ τύτῳ ἐπιφέρει “ὃ τῇ σῶμα ἐπίπεδον λέγειν, ὁμοίως δὲ ἡ “ὃ ἐπίπεδον μῆκος, 14, 

924 δέξῃ ἀρήμεησ: ἄτοπον, λέγων ὼ πῶς ἕξει ἢ ὃ ἐπίπεδον γραμ- () ὁ δὲ ἡμέτέρες; φιλόσοφός φησι πρὸς αὐὸν ὅτι θεωρῶν 992 

13 μὴ ἢ ὃ φερεὸν Ὑραμμὴν ὺ ἐπίπεδον" ἴδ δὲ ὃ λέγει Τλοτῆνι ταῦτα ἐν ἀλλήλοις ὑχ ὡς ὑπάλληλα γένη, ἀλλ᾽ ὡς δεκτικὰ ἀλ- 1 

δοκεῖ τὸ ἃ σώματος; ὃ ςερεόν ἐςι, πέρας εἶναι ἡ ἐπιφάνεια, ὃ ἐπί- λήλων" δεχτικὴ δὴ ἡ ἐπιφάνεια τῶν Ὑραμμῶν, τὼ δὲ σώματα 
πεδὸν λέγει, τῆς δὲ ἐρραναας αὶ τῷ ἐπιπέδω πέρας ἡ ἡ Ὑραμμή, ι5 τῶν ἐπιφανειῶν, ὥσπερ  αὐὸς λέγει τὲς ἀριθμὸς θεωρέϊο, ἐν 
ὃ μῆκος εἶπεν" ὧςξε ὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ “ὃ μῆκος ἐςί, ὺ ἐν τ ἐπ τοῖς μεγέθεσι. νὼ 2) δέκα μεγέθη ὃχ, ὡς ὑπέλληῆλα γένη, 

ρεῷ ὃ ὃ ἐπίπεδον ὦ ὃ μῆκος. λέγε ἣν» ἡ ἃ ἐπιφάνεια, ὃ ἐπί- ἀλλ ὅτι δεκτικόν ἐςι ὃ βέγεθις τῶν ἀριθμῶν" ἐπὶ αὶ ἅ δ τὸ μὲ 

ἐὰν λέγει, ὃ Ἀνως. δ πλάτος ἔχον, ὃ δὲ ςερεὴν ὃ πρὸς τύτοις γέθυς θεωρεῖ ὃ μέγα ὃ ὺ μειρόν, ἐπὶ δὲ τῷ ὠριθμᾷ ὃ πολὺ ἢ 

ἢν βάθος ἔχει. ὅτω Καὶ ἦν ταῦτα φύσεως ἔχει" Ψ' δὲ διαὶ ἂὶ ὀλίγον. ταῦτα δὲ ἐχ ὁ μογενὴ ὑπάρχυσιν, ἀλλὰ “ὃ μϑ ἐςι τῷ 

ΕἾΝ λέγοντας ὺ διαφέριντα γένη εἶναι ὃ βραχὺ καὶ ἢ μακρὸν ἢ τ 20 συνεχῶς, “ὃ δὲ τὸ διωρισμένυ. .. “τίθεμεν" (φησὶν) ὡς τῦ αὐτῦ 
φενὸν ὺ πλατὺ ἢ βαθὺ καὶ . Ταπενάν, ἢ εἰ ὡς ὑπὸ νι μωρ τὰ διδασκαλείν ὑπάρχων. Αρείερ. 

γόώη ἡ ὑχ ὑπ᾽ ἄλληλα, τα ὄντα τίθεν᾽, πῶς δυνήσεῦ ἔτι ἢ ὃ “ἔτι --- ᾿ὑπάρξυσιν." ὃ δὲ λέγει τοιῶτόν ἐςιν. δοκεῖ β τάθρλα 

μῆκος ἐν τῷ ἐπιπέδῳ εἶναι ἢ ταῦτα ἐν τῷ ςερεῷ; ὥσπερ δ δὲ σημεῖα ὺ αἱ ςιγμαὶ ἐνυπάρχειν τῷ μήκει ἢ τῇ γραμμῇ, ὥσπερ 
ὃ ἐριθμές ἐςιν ἐν τύτων τινί, ὅτι ἄλλαι τῷ ἀριθμ ἀρχαὶ κατ᾽ ἡ αὕτη ἐν τῷ ἐπιπέδῳ καὶ ὃ ὲ ἐπί έϑαν ἐν τῷ δέβει: ἑἶναι δὲ ἄλλης 

αὐτὺς ἦσαν (ὁ πολὺ ἡ αὶ ὃ ὀλίγον τὸ ἀριϑμὸ ἀρχαί, ἃ ἐν ἄλλα Ὡς φύσιος: παρ᾽ ἐκεῖνα ὡς κἀκεῖνα ἀλλήλων. τίνος ἦν αἱ τύτων 

τῶν προειρημένων), ἅτως ὑδὲ ἐπὶ τύτων ὑδὲν ὑπάρξει τῶν ἄνω ἐν ἀρχαί; κ εἰς τί (γόος ταῦτα ὑπαχθήσεϊ; ἡ πῶς ἀναχθήσεῇ εἰ εἰς ὃ 

τοῖς κάτω, τυτέςι τῶν πρώτων ἐν τοῖς ὑφέροις. ἔςι 5 τύτων μέγα ᾧ “ὃ μικρόν; ᾧ πῶς ἔσον᾽ ἐν τῷ μήκει; ἀπορήσας δὲ τῦτο 

τῶν τριῶν πρῶτον ἢ ἄνω ἡ γραμμή, δεύτερον δὲ “ὃ ἐπίπεδον, τρί- ἑξῆς ἱςορεῖ τὴν Πλάτωνος περὶ τῶν ςιγμῶν δόξαν" φησὶ ἢ) αὐὸν 

τον δὲ ὃ φερεόν" ἔσι δ ἀελύξερα ἐκεῖνα τῷ τῶν ὺ προεπινούς- μηδὲ τὴν ἀρχὴν παραδέχενχ, ὡς ὄσαν ψύοιν τοὶ σημείυ, ἀλλὰ 
ἩσαΣ τύτων δὲ πάντων ἐςὶ Ἀλυτον ἀριθμός. ὡς ἦν ὁ ἀριθμὸς 3 λέγειν δόγμα τι τῦτο ἢ ΤΥ τινὰ Ὑεωμετροεὴν εἶναι, ὑκ ἐν τῇ 

ἐκ ἕξιν ἐν τύτοις, καίτοι πρῶτος ὧν, διότι ἄλλο γένος “ὃ πολὺ ᾧ φύσει τῶν ὄντων σαν. ὃ Αα ἦν σημεῖον ἐκ ἔλεγεν εἶναί τι δὲ 
ἃ ὀλίγον, ὑφ᾽ ὃ ὁ ἀριθμός, τῶν γενῶν τύτων ἑκάςυ ὑφ᾽ ἃ ταῦτα, ὠνόμαζεν, ἐκάλει δὲ ἀρχὴν τῆς γραμμῆς πολλάκις, ἦν ἄτομον 

ὅτως ἐδ᾽ ἐπὶ τύτων αὐτῶν ἔςαι κατ᾽ αὐτὸς θάτερον ἐν θατέρῳ. γραμμὴν ἔλεγεν. ἱςορεῖ δὲ ὡς ἢ Πλάτωνος, εἰ μόνον ΞΞενοκραΐ- 
ὅτε δ “ὃ μῆκος ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ἔςαι, ἐπεὶ “ὃ ὦ μῆκος ἐκ βραχέος τὺς, ἀτόμως γραμμὰς τιθεμένυ, ἣν δηλονότι ὑπὸ “ὃ αὐὸ γένος 
ἢ μακρῶ, “ὃ δὲ ἐπίπεδον ἐκ ςενῦ ᾧ πλατέος, ὦ ἐςιν ἕτερα ἀλλή- 35 ὑπῆγον τῇ γραμμῇ, “ὃ βραχὺ ᾧ μακρόν. πρὸς ἃ διαπορῶν λέ- 
λων γένη, ὅτε ταῦτα ἐν τῷ ςερεῷ. ὅτε γδ τῶτο ἕνεςι λέγειν, γει, καίτοι ἀνάγκη ἢ τύτων, τῶν γραμμῶν δηλονότι, πέρας τι 

4. δὲ Α΄. ἢ 1. ἀνάγειν Κ΄. ΠΤ 13 - δ΄ 11. ἀρυὰ ΑΞεἶερ. [ 14. ὅπερ ἐπίπεδον εἰ 16. ὅπερ μῆκος Α50]16ρ. [Π 17. καὶ Ροὲ ςερεῷ εἰ καὶ τὸ μῆκος 
-- ἐπίπεδον οπὶ Αβοΐερ. [{18. λέγει ἵν, τὸ μὲν σῶμα βάξβος ἔχει καὶ πλάτος καὶ μῆκος, ἡ δὲ ἐπιφάνεια, πλάτος καὶ μῆκος, ἡ δὲ γραμμὴ μῆκος. ταῦτα 

δὲ ὕτως ἔχει, φησί" κατὼ ̓ Αβοΐςρ. Ι 19. ἦν οπι 4. ἢ 20. καὶ ἀφαιρᾶῆντα ἢν εἶναι Α56]6ρ. {ΠῚ 21. ὡς οπι .4, εἰ ὡς οπι Αβοΐερ. Ι 22. τιθέντας Αβοίερ. } 
24. ἄλλαι ἀρχαὶ τῦ «4, ἄλλαι αἱ τῷ Αβεϊερ. Ι 25. τὸ γὰρ --- 26. προειρημένων οπὶ Αβοΐεθρ. ᾿| 25. ὦ οπι 47. 1] 26. τότων ὅτι ὑπάρχυσι τῶν ἀνωτάτω 

ἐν τοῖς Αϑοἴερ. ΠΠ 30. πάντων ἣν πρῶτον ὁ ἀριθμός Α5οϊερ. ἢ 32. ἐφ᾽ ᾧ ὁ ἀριθμός Α5οἴερ. ἢ ἐφ᾽ ἑαυτά" ὕτως Α8ε]ερ. || 34. ἐπειδὴ ΑδοἸερ. ἵ 86’ 

ἕν ἐςι Αϑ8εΐερ. ' 

ἅ. ὡς] καί ΑΞοἴορ. [Π5. γενῶν ὃ κοινωνίαν Α80]ερ. || 22. ἐνυπάρξεσιν 7. ἢ] δὲ οπι Ω͂. Π 23 -- 36. ἀρυὰ Α5οἷορ. 23. ςεγμαὶ] γραμμαὶ 
ΑϑΞεἴερ. Π 24. ἐν αἰγαπιχυο οπλ Αδβοΐθρ. [| 25. τύες Αβοἶθρ. ἢ 28. ἐφεξῆς Α5ε]ερ. ᾿ 28 -- 35. οοά. Ταυγ. ἢ] 28. καὶ φησὶ Ζ. ΠΠ γὰρ αὐτὸν οπι 2. ἢ 
29. παραδέχεσθαι τὸν Πλάτωνα Ζ.. 1] ἦσαν τὴν φύσιν 4, ἦσαν τινὸς φύσιν σημείν Αβοίερ. !.. σημείν, μηδὲ ἔχειν αὐτὴν ὑπόςασιν ὅλως ἐν τῇ φύσει τῶν 

ἔντων, ἄλλα δόγμα τι τῶτο καὶ θέσιν τινὰ παράδοξον Ὑεωμετρικὴν εἶναι 1.. 1} 30. ὑκ --- 31. ἦσαν οπι Ζ. [Π 31. ἐκ ἔλεγεν ἦν εἶναι τὸ σημεῖον τι ἀδὲ ὠνόμαζεν 

ἀρχὴν δὲ γραμμῆς ἔλεγεν, καὶ ἐκάλει ταύτην ἄτομον γραμμήν 1.. ἢ 33. δὲ πάντως ὡς Ζ. ἢ 34. ἣν --- 35. λέγει οπι Α50]6ρ. ᾿| 34. δηλονότι ὦ ἄτομον 
γραμμὴν ὑπὸ 1. ἢ 35. γραμμῇ ἢ τὸ τὸ βραχὺ 1. ΠΤ μικρόν Δ. 
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εἶναι, εἴτε ἄτομοι εἶεν εἴτε μή" ᾧ 75) ἡ γραμμὴ ἄλλη τις σα ὃ ἕνεκα ᾧ ὃ τέλος αἰτίαι τοῖς ὦσιν αἱ ἰδέαι κατ᾽ αὐτίύς͵ ἴπς 
φύσις, ὠφθη τῷ ἐπιπέδω, ἐχ ὅτι ἔξι καθ’ αὐτήν" ὑδὲ ΩΝ ἃ ἐπίπε- αἰτία ἐν πᾶσι τοῖς κτ' νῶν ᾧ ἐπιςήμην ἢ φύσιν γηνομίνας ἐᾷ 
δον, ὅτι ἦν πέρας τῶ ςερεῦ, ὑκ ἦν παρ᾽ αὐὸ ἀτερόῦε, ὅτω δὴ ὃ κυριωτάτη αἰτία" πάντα δ τά τε »' φύσιν αὶ τὰ χῦ τόν» ὶὶ 

τῆς γραμμῆς ἔςι τι πέρας, τῦτο δέ ἐςιν ἡ Ἷ ςιγμή. ὁμοίως δὴ καὶ δ: κ᾿ ἐπιςήμην, ἔτι δὲ ὶὶ τὰ χζ' προαίρεσιν γιγνόμενα ἕνεκώ τὸ γνῶ, 

ἂν αὐὲν λόγον ἕξαι ἡ ςιγμή" ὥςε τῷ αὐτῷ λόγῳ δειχθήτεῦ σα 5 καὶ ἕξιν ἐν αὐτοῖς ἡ κυριωτάτη αἰτία. ὑχ ὕτως δὲ αἱ ἰδέαι τὰ 

ἡ σιγμή, ᾧ ὑ λόγῳ δ᾽ γραμμὴ ὅσα δείκνυ ἡ ἐπίπεδον “) ἀρ- τοῖς σι κατ᾽ αὐτύς" ὁ 5 τὸ εὖ εἶναι τὰ πρὸς τὰς ἰδέας γγ» 
χὴν δὲ ὃ μέγα ὸ ὲ ̓Αὐῖβον Πλάτων ἐτίθετο τῶν ὄντων τὴν ὑλι- μενα αἰτίας τὰς ἰδέας λέγυσιν, ἀλλὰ τῷ ὅλως εἶναι" παρεδα. 

κήν, “ἧς ἐν τοῖς πρὸ τύτων ἱςόρηῦ" “ὁ ἢ) ἐν ἡ κῷ' ἃ εἶδος ἦν αὐτῷ ματα ἡ) ἀλλ᾽ ἐὶ τέλη λέγυσιν αὐτάς. πῶς δ ἂν αὶ ἐν ἀῶ 

ἀρχή. ΑἸεχ. τέλη τύτων; ὅτε ἢ) προὐφέςηκε “ὃ τέλος τῶ ὃ ἐςὶ τέλος, ἐδὲ 

952. () ἔλεγε ὃ (ἡ Πλάτων) ὅτι ἐχ ἁρμόττει τῷ πρώτῳ φι- 10 μένον προεπινοεῖ ὕςερον ἐπυγιγνόμενον τύτῳ ὃ ἐςὶ τέλος, αἱ ἃ 
ὅ λοσόφῳ περὶ ςιγμῆς διαλέγεον, ἀλλὰ τῷ μαθηματιιῷ. ἡ ταῦτα ἰδέαι ἡὶ προῦφίςανἢ ᾧ ὅτε γίγνον2 ὅτε εἰσὶν ἐν τοῖς γηνομόν 

λέγων, φησίν, ἐδὲν ἧττον εἰσέφερε τὰς ςιγμαίς" ἐκάλει δ) ἀρχὴν δείξας δὲ ὅτι μήτε ποιητικὰ αἴτια αἱ ἰδέαι μήτε εἴδη τῶν γην 

γραμμῆς, τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς γραμμῆς ἔλεγεν τὰς ἀτόμυς γραμ- μένων μήτε τέλη, λέγει πόθεν αὐτοῖς ἡ τῆς περὶ αὐτὰς εἰύς 
μά. εἶ τοίνυν πέρατα τῶν Ὑραμμῶν ὑπάρχυσι τὰ σημεῖα, φα- αἰτία" τῷ γ5 σπυδάσαι περὶ τὰ μαθήματα ὴ ὁ φιλοσιφῶν 
νερὸν ὅτι εἰσάγων ἄτομον γραμμὴν εἰσῆγε ὴ τὰς ςιγμάς. λέ- 15 ὦ ἰῷ εἶναι ἐν τὴ περὶ ταῦτα θεωρίᾳ, ὺ διὰ τῦτο πε τὸν 

γόμεν ὧν ἡμεῖς ὅτι συμβολικῶς ταῦτα ἔλεγεν ὁ Πλάτων " διὰ δ μένα ἀιερηγαβ, ἦλθον ἐ ἐπὶ “ὃ ταύτας ἀρχὰς ὑποτίθειχ, τῶν παι 

᾿ τῆς ἀτόμυ γραμμῆς τὰς ἀμερίςυς λόγυς τῆς ψυχῆς ἐδήλν" ἃς ᾧοντο ἢ τῶν μαθηματικῶν ἀρχαὶς εἶναι, καίτοι λέγοτε τ 
ὥσπερ γδ ἡ ἄτομος γραμμὴ ἀμέριςος, ὅτω ἡ οἱ μὰ τῆς ψυ- τῶν μἐκθηματοοῖν ὅτι μὴ χρὴ ταῦτα ποιεῖοχ, τέλη, ὠλ πὰ 

χῆς. ἌΜΟΙΕΡΙ ἄλλων αὐτὰ χάριν μεταδιώκειν. προπαιδείαν γῶν τὴ τε 

9924 “ὅλως --- εἰάκαμεν" δὴ ταύτη αἰτιῶ τὸς περὶ τῶν ἰδεῶν 20 θεωρίαν ἔλεγον, ἢ συνερίθως ὁ Πλάτων φιλοσοφίας τὰς μέῳ; 

2. τι πραγματευσαμένυς, ὅ ὅτι προκειμένης ζητήσεως τοῖς τὴν τῶν τικὰς ἐπιςήμας ἐκάλει. ὅτι δὲ ταῦτα λέγοντες ὑδὲν ἢλοπὶ 

ὄντων θεωρίαν ἐπανηρημιἐνοίς ἰδεῖν τί ποτέ ἐςιν αἴτιον ποιητικὸν τύτων ψιλοσαψ σοί τε ἢ πραγματεύον), δηλῦσιν ἔχ τε τὶ ἐπ 

τῶν τῶν αἰϑητῶν καὶ δ φανερῶν, ὃ πῶς ἕκαςα τύτων γίγνεῦ, ὃ τῶν ὄντων ἁπάντων τὺς ἀριθμὸς λέγειν ἡ τὰς ἰδέας ἐμάν 

ὥ πῶ τίς ποτέ ἐ ἐν ἡ αἰτία αὕτη Ἀαρέλισον 6) ἴεν λές νας ὑποτίθεςς, κα ϑ τὰ φυσοιὰ γεννᾶν ἐκ τῶν μαθηματιχῶν. δὶ 

γύσι περὶ τῆς αἰτίας τῷ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς χρήσεως, ἥ τις ἐσὺ κα ἡ 25 ἡ ἐσία αὕτη ἣν ὡς ὕλην ὑποτίθεν τῶν ἀντ γινομόν ἐγῇ 
ποιητική" ὑδενὸς δ ποιητικὸν ἡ ἰδέα), οἰόμενοι δὲ τὴν ὑἐσίαν ἢ τὴν (ὕτη δέ ἐςιν ἡ ἀέριςος δυὰς ἢ “ὃ μέγα ἢ “ὃ μικρονὴ), μόμν 

κῃ ἃ εἶδος αἰτίαν αὐτῶν ἀποδιδόναι (τετραχῶς δ πάντα τὰ αἴτια), τικὴ μᾶλλόν ἐ πὰ ἣ φυσθα' )" ἡ Λ δυὰς ἀριθμῦ μδλμενντὰ 

ἄλλας μέν τινας ἐσίας ἢ ἄλλα 8η παρὰ τὰ τῶν φανερῶν ὑπο- φύσει συνεςωτων ἀρχή, μαθηματικωτέρα μᾶλλον ἡ ἐχύπο 

τίθεν᾽ (τὰς Ἂ ἰδέας), πῶς δὲ τύτων ἐκεῖνα ἐςιν εἶ πὰ ὑκέτι λέγυ- “ἀν τις φύσις, ἀλλὰ μᾶλλον κατηγορίήμενόν τι τῆς δ ἀξαν 

σιν (")" κενὴν η5 φωνὴν προφέρονἢ τὴν ετοχήν" αὶ γ5 διασα- 30 ἂν εἶναι ὺ διαφορὰν αὐτῆς δηλῶν ἢ ὑποκείμενόν τι ἰὲ ̓  ὗμ. 

φῦσι πῶς ταῦτα τῶν ἰδεῶν μετέχει, ὡς ἤδη φθάνει εἰρηκως. εἰπὼν δὲ ἢ μδλλαν κατηγορεῖ, πῶς κατηγορεῖ, ἐδήλωνα ἐπ 
ὥςε εὐλόγως ἢ »Ὁ' τὴν ἀρχὴν αὐτὸς ἠτιάσατο ὡς τὸ; ζητυμέ- νεγκὼν ὃ “ὃ διαφοραὶ εἶναι τῆς ἐσίας ἡ τῆς ὕλης ΠΩ τ 

νοις ἰσάριθμα προολέντας, ἄλλα, μηδὲν ἀὐξοῖ εἰς τὰ ζπύμενα δ καθ᾽ ὃς ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἰσὶ τῶν φυεαῶν ὰὲ μανὴν κα τυ, 
συντελῶντα. δείξας δὲ ὅτι ι μήτε ποιητικαὶ αἴτια αἱ ἰδέαι μήτε ὡς ἐχ ὅλη ταῦτα ἀλλὰ διαφοραὶ τῆς ὕλης ἡ τὸ Ὁ ὑποκεμόε μὲ 

εἴδη (ὁ ὃ εἶδος ἐν τύτῳ ὃ ἐςὶν εἶδος, αἱ δὲ ὅτε ἐν τύτοις ὅτε “ὁ 35 αὐτύς, εἴτε ἀὴρ τῶτο εἴτε ὑῶν εἴτε “ὁ μεταξν τύτων, δυλὶ 

τῆς μετοχῆς ὄνομα σημαίνει τι), λέγει ἐπὶ τύτοις ὅτι μηδὲ ὡς ὃ μέγα ἢ “ὃ μυιρὸν ἡ ἡ ὑπεροχὴ ἢ καὶ ἔλλειψις διαφοραί τοῦ 

τς φ, ἐδὲ] ὁ «4. [1 4. κατὰ -- 5. δειχθήσεται οπὰ «4. [] 30 -- ὁ 30. ἀρὰ ΑΞοΐερ. {{34. μὲν ὅν ζητεῖν Αφϑοῖαρ. ἢ 26. ἰδέα" δὲ "τὸ θ᾽ 
ποριτικήν, οἰόμενοι Αδοΐερ. [Π 32. καὶ ὁπ) Α50[ερ. 

. 8. τὰ ροβὶ καὶ οπι «4. ᾿] 6. εὖ οπι Α58οΐερ. [[ 8. ἐκεῖνα, Αδοἴερ. [[|10. ὕςερόν τε ἐπιγιγνόμενον Αβεΐερ. 114. προὔφεςᾶσι Α5οἰερ. 8 Μ 
δὲ εἴδη Α56]ερ. || 16. ὑποθέσθαι Αβεΐερ. Ι 18. τέλη ποιεῖσθαι 1... ἢ 19. μεταδιώκειν, πρὸς συνεθισμὸν τῆς ; ἀσωμάτν φύσεως. προπαιδείαν 

γ5 γὰρ 1... ἢ 20. συνερίθυς φιλοσοφίας ὁ Πλάτων τὸς μαθηματικὸς ἐκάλει 1. ΠΠ 241. ἄλλο περ]. πλέον Ζ,, ἄλλο χωβς Αβοΐορ. Ι 22. τε ἐπρὶ 

τεύονται οτα 1. 11 δῆλον ἐκ τῷ καὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ὄντων πάντων μαθηματικὰς ὑποθέσθαι, τήν τε ἀόριςον δνάδα καὶ τὸ ἣν καὶ τὸς ἰδέας αὐτὼς ἀρήρει 
μαζοντες καὶ τὰ φυσικὰ γεννᾶν ἐκ τῶν μαθηματικῶν. καὶ γὰρ καὶ τὴν ἀρχήν, ἣν ὡς ὕλην ὑπετίθετο, ὦ τῶν φύσει γιγνομένων ἀλλὼ καὶ τῶν μενμεταῦ 

μᾶλλον ἀρχὴ νομίζεται καὶ ἔςι. ταύτην τε μέγα καὶ μικρὸν ὀνομάζοντες ὁ ὑχ, ὑποκειμένην τινὰ φύσιν ἰδήλυν, ἀλλυὶ κατηγορώμ ενοί τι μᾶλλιν πρῦς! 
καὶ ἐδήλωσεν ἐπενεγκὼν καὶ διαφορὰν εἶναι τῆς ὑσίας καὶ τῆς ὕλης ἢ ὕλην 1. ἢ 24. μαθηματικῶν. ἕτι δὲ τὴν ὑποκειμένην. υοὐπολάβοι ἔτι ἕνςασις τρὸς τέρα 

Αβοίερ. Ι 24 -- ρ.. 583 αἀ. ἀρυὰ Α5εἴερ. ᾿" 25. ἡ οι. ἢ] 26. καὶ ροϑὶ δυὰς οπχ Α5οΐερ. ἢ 28. ἀρχή, διὸ μαθηματικωτέρα ΑΞο]ερ. ἢ 30. ἐπ 
αὕτη Ἐ΄, αὐτοῖς .4. 1] αὐτῷ Α(. ἢ 31. κατηγορεῖσθαι Α(. ἢ εἰσενεγκὼν ̓Αβείθρ. ᾿ 32. ὕλης" αἱ γὰρ διαφοραὶ τοῖς εἴδεσι μᾶλλον ἁρμότενον ὅτῳ 9} 

Αϑβοΐερ. [.33. τῶν μανῶν καὶ τῶν πυκνῶν . |] 35. αὐτύς͵ εἴτε ἄπειρον εἴτε πῦρ εἴτε ἄλλο τι ὑποκείμενον" ὕτω Αβοΐερ. ἢ 36. ἡ διῖα ἔλλειψις οἵα 
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μᾶλλον δόξαιεν εἶναι ὑποκειμένυ τινός, καθ᾽ ἃς ἡ μεταβολὴ αὐτοῖς, τος, ἡ ὑἐχ ὥσπερ ἡ λογικὴ ψυχὴ κ' συμβεβηκὸς κινεῖ κινωμένυ 

892 ἀλλ᾽ ὑχὶ αὐτὰ ὑποκείμενα. “ὃ δὲ “ταῦτα δέ ἐςιν ἡ ὑπεροχή τις τῷ σώματος, ὅτως ἡ ἡ φυσικὴ σύνθετος σα. ὥςε, φησίν, ἐδὲ 
6: ἡ ἔλλειψις εἶπεν ἐπὶ τῷ μανῦ τε ἢ τῷ πυκνῶ, δεικνὺς αὐτῶν περὶ κινήσεως, εἰ λέγυσι τῶν φύσει γινομένων, πόθεν ἡ κίνησις ἐν 

τὴν πρὸς “ὃ μέγα ᾧ ὃ μικρὸν ἢ ὅλως ὑπεροχήν τε ἡ ἔλλειψιν αὐτοῖς, καίτοι τῶν φυσικῶν λεγόντων, παραδείγματα τὲς ἰδέας 

ὁμοιότητα, ἃ διαφοραὶ τῆς ὕλης ἀλλ᾽ ὑχ ὕλη" ἀνάλογον Δ ὁ Καὶ 5 τίθενῃ, ἀναγκαιότερος ὁ περὶ κινήσεως λόγος. ἰάὰ, 
μανὴν τὴ ὑπεροχὴ ὲ δ πυκνὸν τῇ ἔλλεψα: ἀπορήσας δὲ περὶ “ὅ -α ἀδύνατον." οἱ τὰς ἰδέας θέμενοι ἡ ἃ ἕν τὴν τ οὐ ῤμναν 

τῶ ἑνός, ἥτις αὐτοῖς ἦν δὶ εἶδος ἀρχή, ἠπόρησε ὺ περὶ τῆς ἐσίαν ὑολαμβάνεντες ἡρὰς ὥσπερ ὧν ὺ οἱ Τευβαγόρειοι τὴν χτ ὅ 
ἀορίςυ δυάδος, ἣν ὡς ὕλην ὑπετίθεντο. ἀλλ᾿ ἐδὲ περὶ κινήσεώς “ὃ εἶδος τῶν ὄντων ἀρχήν τε αὶ αἰτίαν ταύτην ἐπίςευσαν εἶναι, διὰ 
τι λέγυσι τῶν φύσει γιγνομένων, πόθεν ἡ κίνησις ἐν αὐτοῖς" καί- “ὁ ὁρᾶν τῷ (ἃ εἶναί τε ἡ σωζεῶζ, ἑκάξῳ τὴν τῷ ἑνὸς φύσιν σαν 
τοι τῷ περὶ τῶν φυσικῶν λέγοντι ᾧ παραδείγματα τὲς ἰδέας τι- 10 αἰτίαν (ἐν γάρ τι ἕκαςον τῶν ὄντων καθὸ ἔς!), φθορᾶς δὲ αἰτίαν 
θώντι ἀναγκαιύτατος ὁ περὶ κινήσεως λόγος, εἰ [2 ἔςαι ταῦτα τὴν εἰς πολλὰ διάλυσιν τῷ ἑνός" ἕκαςον γδ τῶν ὄντων ἔςαι Κ ἐπὶ 

λίνησις, ἡ ὑπερεχὴ κα ὺὸ ἡ ἔλλειψις, ἔξαι χυύμενα, τὰ εἴδη, ἔχοντά τῆς ἑαυτῷ φύσεως, ἣ δὲ ν μονὴ σωζεῆ, διαλυέμενον δὲ  φθείρεῦ. 

γε ὡς τῶν; ἐν αὐτοῖς τὴν ὑπεροχὴν ἢ τὴν ἔλενψιν ἡεὰς κινή- ὺ τῦτο ἐπισστὸ τῶτο ἢ ἀπὸ τῶν ζῴων, οἷς ἦν ἡ ἐν τῷ ἑνὶ μονὴ 

σεις (). ὃ ὁ βύλονἢ" ἀκίνητα ηδ τὰ εἴδη κατ᾽ αὐτύς. εἰ δὲ ὃ ἂν τῷ αὐτῷ εἴδει σωτηρία, φθορὰ δὲ ἡ εἰς πολλὰ ᾿λάχυνις, 

μὴ ΟῸΝ, “Ἢ ἡ κίνησις ἐν τοῖς φυσυκοῖς τοῖς χῷ τὴν ἐκείνων 15 τῦτο δὲ ὸ ̓ὶ τῶν ἀψύχων δόσει ἀλλὰ αὶ ὃν Κρσ μον" διὰ τὴν 
μετοχὴν ὅσι τύτοις ἃ ἔςιν; “ὁ Λ) πρός τι παράδειγμα ὁ εἶναι ἔχον ἐν τῷ ἑνί τε ἢ ἢτῳ, αὐτῷ μονὴν σωζόμενον, φἰαρέντα δ᾽ ἂν εἰ τῆς 
ἢ σύμφυτον τὴν κίνησιν ἢ παρὰ τῦ παραδείγματος ἔχειν δεῖ τῦτο, ταὐτότητος ἢ ἑνότητος ἐκξαίη. ἐκ τύτυ δὴ πιςεύσαντες τὴν τῷ 
ὄντος ᾧ αὐτῦ τοιώτυ, ἢ παρά τινος ἄλλης αἰτίας" ἀναιρυμένης δὲ ἑνὸς φύσιν τῷ τε εὖ ἡ τῷ εἶναι ἑκάςῳ τῶν ὄντων αἰτίαν εἶναι, διὰ 

κινήσεως πᾶσα ἡ περὶ τῆς φύσεως θεωρία ἀναιρεῖ, ΑἸεχ. τῶτο ἀρχὴν αὐὲ τὴν κυριωτάτην πάντων τῶν ὄντων ὑπέθεντο, ἢ 
926 () λέγομεν ὅ ὧν ὅτι ὸ τελικὸν αἴτιον ὑπετίθετα ὁ Πλάτων, 20 δὴ τὰς πὰς αἰτίας ἔλεγον τοῖς ἄλλοις τῷ εἶναι ὥσπερ ἑνάδας τι- 

5. ἐξ ὃ Σ λαβὼν ἔφη δ᾽ ὅτι καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαθόν, ὃ παύντα ἐφίεθ᾽" νὰς ὅσας, καὶ ὁ χ᾽ τῶτο τῷ εἶναι τοῖς εἰς αὐτὰς ἐναγομένοις τε ὃ 

ὺ ποιητικὸν. δὲ λέγων “θεοὶ θεῶν ὧν ἐγὼ δημιυργός" ἢ ὅτι περὶ “ὃν ὑπαγομίαις ὃυο δὶς ὅσας ἀἰβαν (- ) ἐππαιρυστὸ δὲ ἢ ἐκθέσει τοὶ 

βασιλέα πάντων. Αδεἶερ. χρώμενοι πάντα εἰς “ὃ ἕν τε ᾧ τὴν οἰκείαν ὀὠσίαν ἀνάγειν, ὁ δὲ 
924 () λέγυσιν ὥσπερ λέγει ᾧ ἀλλαχῷῦ, ὅτι ἐδιπλασίασαν τὲ τρόπος αὐτοῖς τῆς ἐκθέσεως ἦν τοιῶτος. τὸς καθ᾽ ἕκαςα ἀνθρω- 

25. ἥντα ὡς ἐντεῦθεν ἡ τὰς αἰτίας τῶν ὄντων ἀποδιδόασι. ἰὰ. 25 πως -προχειριζόμενοι ἐπεσκόπυν τῊ ἐν ἅπασιν αὐτοῖς ὁ Μοιότητα, 
92) (᾽) αὖθις δὲ ὁ φιλόσοφός φησιν ὅτι συμβολικῶς ὁ Πλάτων ᾧ ταύτην εὐρίσκοντες μίαν ᾧ τὴν αὐτὴν ἐν πᾶσιν ἦσαν καθὲ ἄν- 

4. διὰ τῦ δ μεγάλο κα ᾧ τὸ πὶ τὴν ὅων ἐδήλυ, ἐπειδὴ πῶς ἡ ὕλη ἐρακοα ἐ ἐς ταύτην τὴν ἑνάδα πάντας αἱ ἀνῆγον ὺ τῇ τὸ ἑνὸς μετοχῇ 

ποσῶ) ἢ ὄγκον δέχεῦ ἢ τότε πούτητας, “ὃ δὲ μέγα κα αὶ ὃ μικρὸν τὸς ἀνθρώπους ἔλεγον ἐναι, κα ἡ ὃ ἐν τῦτο ἐπὶ τοῖς ἀνθριύποις αὐτοάν- 

τῷ ποσῶ ὑπάρχυσιν. 1ὰ. ἡραπῦν ἔλεγον" βείωε πάλιν ἐπὶ ἵππων κυνῶν ὃ τῶν ἄλλων 

92} () εἰ αὶ ὃ ἐν κινήσει ὑπάρχυσι τὰ εἴδη, φανερὸν ὅτι ἢ αἱ 30 ἐποίυν. ἀλλὰ ἢ τὸς ἀνθρώπους πάλιν ἐπὶ τὸς κύνας ἢ τὰ ἄλλα 

Τ. ἰδέαι κνηβόον". .. δὲν δὲ ἧττον ὺ πρὸς τῶτο ἐνίσαρ ὁ ὁ φιλόσο- ζῷα «ἐνεθε αῖνος, πάλιν ἐλάμβανον τύτοις ὃ εἶναι ζώοις κατα τι 

ᾧος, πρὸς αὐὸν λέγων" ὥσπερ σὺ λέγεις τὴν μίαν τῶν πάντων "ἕν, ὃ ἕν αἴτιόν τε αὐτοῖς τῷ εἶναι ζῴοις ἐτίθεντο, ἡ δὴ ἢ πάλιν 

ἀρχὴν ἀκίνητον εἶναι, ἢ ἐξ αὐτῆς προαχθῆναι τὴν ψυχήν, ᾧ ὑπὸ ἑνάδα τινὰ ἐποίων ἢ ἰδέαν, ἢ τῦτο ἔλεγον “ὃ αὐτόζῳον, εἰς ἣν 
τῆς ψυχῆς κινεῖς, τὰ σώματα διὰ τῆς ὀρεκτικῆς δυνάμεως, ἀνῆγον τὰ ζῷα. ὁμοίως δὲ πάλιν ἡ τὰ ζῷα λαμβάνοντες ὦ 

ὅτως ᾧ αὐτοί φασι τὸς λόγος τὺς δημιωργοωὺς ἀκινήτυς εἶναι ἢ 35 φυτὰ ὁ τὰ ἄλλα σώματα, δὺς εὑρίσκοντες Μμετυσίᾳ ταῦτα ἐσίας 

μεδκα αἰτῶς κινήσεως τοῖς ἐνθάδε. χρὴ δὲ εἰδέναι ὅτι ὃ ἐζοωμεα ὅντα, ἰδέαν τινὰ ἢ ἑνάδα ἐσίας λαμβάνοντες τ αὐτουσίαν, ὑπὸ 

γον σῶμα “ὃ σύνθετον καθ᾿ αὐὰὴ κινεῖ ᾧ ἐνεργῶν ᾧ »' τόπον. μίαν ταύτην πόλιν ἀνήγαγον πάσας τὰς ὁσίας. ϑτω δὲ πάλιν 

«τῦτο δέ φημι διὰ τὴν φυσικὴν ψυχήν, ἐπειδὴ ζωή ἐςι τῇ σώμα- τὴν ὑσίαν ἡὶ τὴν ποιότητα ἐν τὴ τὸ ὄντος μεταχέσει λέγοντες ὄντα 

4. αὐτῶν ἈΓ. 1 3. τὸ ροιὲ καὶ οπι ΛΑ. 8 -- 19. δρυά Αβεΐερ. ἢ 13. ἐν ἑαυτοῖς Αδο]ερ. ἢ 15. κινήσεις ἐκεῖναι, πόθεν Αδοΐορ. ἢ 16. τέτοις 
ἃ ἰςιν ἴσι ἃ ἰρις τὸ Αϑοῖερ. τύτοις ἢ ἔςι 4. } 28. διὰ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν Α5οἷερ. ᾿ 338. λέγων ὕδι Αξοῖερ. ἥ 37. ἐνταῦθα Α5οοερ. ἢ 38. 
ἐνεργείᾳ, κατὰ τόπον Α50]ερ. 

9. διώςν Α. "1 1. διαίρεσις . ᾿ 12. ἢ ΜοῚ 23. οἰκεία] αὐτὴν 1.. ῃ[ 214. αὐτὸς Ἐ᾿ ΠΤ ἦν οπι Σ΄. ΠΠ 26. καθὸ ἄνθρωποι οπι Ζ. 1] 27. εἰς ταύτην 
τὴν τῆς ὁμοιότητος ἑνάδα πάνυ ἀνῆγον 1. 1] 28. καὶ τῦτο τὸ ἂν τὸ ἐπὶ 1... 29. ἔλεγον" ὡσαύτως καὶ ἐπὶ ἵππων καὶ κυνῶν καὶ βοῶν καὶ τῶν 1. ΠΠ] καὶ οτα 

“ἍΜ. κ᾽. 30. ἰπὶ] καὶ ΑἹ Αδοΐερ. {κύνας καὶ τὺς ἵππνς καὶ τοὺς βῶς καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντα ζῷα 2. ᾿ 31. τύτοις οτλ Ζ.. Π] 32. τῇ] τὸ Ζ, 1" 33. καὶ 
αὐτοζῷον τῶτο δὴ ἔλεγοι, καὶ ἑνάδα, τῶτο ἐποίνε, εἰς 2. 1 834. τὰ μοι καὶ οπι ἢ Ι 36. καὶ ἑνάδα ὑσίας οπι 0. 1] ἰδέαν τὴν αὔτουσίαν λαμιβάνοπτες εἰς 
ταύτην πάλιν ἀνῆγον τὰς ὑσίκς πάσας ζ.. ἢ] 38. ποιότητα καὶ τὸ ποσὸν μετυσία, τῷ ὄντος αὐτοὸὺν ἐποίνν καὶ πάντα ὄντα καλῦντες εἰς τὸ ἂν τῶτο ἀνῆγον καὶ 

ἀρχὴν πάντων ἐτίθυν αὐτὸ καὶ κυρίως ὑσίαν τῶτο ἐνόμιζον. τῦτο γὴν 1. 



δ84 ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

εἶναι, αὐτό τι ὃν ποιῶντες, πάντα τὰ ὄντα εἰς ἣν τῦτο ὑπῆγον. ᾧ γεὰχ, ὑπ᾽ αὐτῶν, ὡς οἴον), ὡς μηδὲ κτ' πᾶσαν ὁμούτητα δύ 

ὅτως αὐτοῖς ἐφοδεύυσι ᾧ τῇ ἐκθέσει χρωμένοις πάντα τὰ ὄντα εἰς “ὃ ἣν ἐπὶ τῶν πολλῶν λαμβανεῶχ, “ἃ δὲ “ἐὰν διδιῷ τις τώτε᾽ αὶ 
ἃὰ ἣν ᾧὶ τὴν ἀρχὴν ἀνάγεῶᾳ ἐδόκει. τῶτο γῦν καίτοι δοκῶν ὑπ᾿ δοκεῖ μοι προολεῖναι ἐνδευινύμενος ὅτι μὴ συγχωρηθήσεῦ αὐτὰ; 
αὐτῶν λαμβανεολαί τε τῇ ἐκθέσει ᾧ δείκνυδχ, ὡς φανερὸν “ὁ εἰ κῷ᾿ κοινωνίαν τινὰ τὴν πρὸς ἄλληλα ὁμοίως ἀλλήλοις λέγπε 
πᾶντα γίγνεωκ, ἕν, ὅ φησιν ὅτως γίγνεῶκ, ὡς οἴονῦ. ὦ γδ ὅταν 5. τινα, ἤδη ἢ ἕν τίθεοὶ, ἐκεῖνο, ὡς πάντα τὰ ὑπ᾽ αὐὸ πρὸς ἰκῶν 

ἐκθέμενοί τινα πλείω, ᾧ κοινωνίαν τύτων κατά τι λαβόντες, τῦτο “ὃ εἶναι ἔχειν ὡς κεχωρισμένον αὐτῶν. ἣ “ὁ “ἂν διδῷ τις πότε᾽ 

ἕν τε ποιήσωσι ἢ ἰδέαν, καθὸ ἡ κοινωνία ἢ ἡ ὁμοιότης ἐκείνοις σημαίνοι ἂν τό͵ ὧν συγχωρὴ τις πάντα τὰ ὁμοίως ἀλλήλοις λην 

γίγνεῦ αὐτοῖς, αὐτὰ τὰ ἐκτεθέντα ἕν, οἷον οἱ ἄνθρωποι ἧ ἄνθρω- μενα κῷ' ἑνός τινος κοινωνίαν ὅτω λέγνοχ, ᾧὶ συγχωρεῖ ὃ ὺ ἐἰ 

ποι" ἀλλ᾽ αὐὸ ' ἄνθρωπος ἕν τι ἔξαι δεικνύμενος ὑπ’ αὐτῶν ἐκ πολλοῖς τοιῶτον εἶναι, ὑδὲ τῦτο ἔξαι ἐπ’ ἄλλων τινῶν ἢ τῶν ὡς 
τῆς ἐκείνων πρὸς ἄλληλα ὁμοιότητος, ὅτοι δὲ οἱ πολλοὶ ἐχ ἕν. ὥςε 10 γενῶν ᾧ εἰδῶν κοινῶν" τὰ ἡ) ὅτως κοινά τε καὶ καθόλυ μόνα ἰδὲ 

αὶ τὰ πολλὰ ἡ τὰ πάντα ἣν γίγνεῦ, κἀν συγχωρήσῃ τις αὐτοῖς τινα, φησί͵ σημαίνειν δοκεῖ. καίτοι τῦτό γε ἐν ἐνίοις ἀδύνατα 

πάντα ἃ λαμβάνυσιν, ἀλλὰ πρὸς ἕν τι γεγόνοτα πολλὰ μέντοι συμβαίνει γδ ἕνια τῶν κοινῶς κατά τινων κατηγορυμένων μὴ δ 
ὄντα ᾧ μένοντα. ὁ δὲ οἱ πολλοὶ καὶ οἱ καθ᾽ ἕκαςα ἄνθρωποι αὐτοάν- να γένη εἶναι τύτων ὧν κοινῶς κατηγορεῖ)" "τοιαῦτα ἢ τὶ 
θρωποι ὄντες δείκνυν (ἄλλος γδ ἐκεῖνος τύτων), δὲ πάντα τὲ πολλαχῶς λεγόμενα. λέγοι δ᾽ ἂν μάλιςα αὐτὰ διὰ ὃ ὅν, ὃ δ 

ἔντα αὐτοὺν ᾧ αὐτοέν, ἀλλὰ κοινόν τι ἐπ᾿ αὐτοῖς ὦσι πολλοῖς “ὃ 15 νοι αὶ ὡς γένος τι κοινὸν τῶν ὅλων λαμβάνοντες ἰδέαν ἐπιοὶ 

ἕν τε ἢ ὃ ὄν. ὥςε δὴ δοθέντος αὐτοῖς ᾧ συγχωρηθέντος τὸ αὐτοὸν ἢ αὐτοέν, ᾧ εἰς τῶτο πάντα ὑπῆγον. εἰ δὲ μή ἐσι Ἠπ 

πρὸς παράδειγμά τι ταῦτα γίγνενχ,, “ὃ αὐτοέν, ἢ εἶναί τι ἐν ὃ “ὃ ἕν, ἀλλὰ τῶν πολλαχῶς λεγομένων, δῆλον ὡς ἐδὲ ὁμούτᾳ . 

μεταχέσει τὰ πολλὰ ταῦτα ἀλλήλοις ἢ κ᾽ τὸ εἶδος ἢ κῷ ὁ γόος τοῖς ἦσιν ἐσιώδης »' τῦτο εἰη. ΑἸοχ. 

λέγε), ὑδ᾽ ὅτως γίγνεῦ τὰ πάντα ἕν, ἀλλὰ καθ᾽ ἑκάςγν ὁ μοιό- (7) λέγομεν ὄν ἡμεῖς πρὸς αὐὲν ὅτι ἡ πάνυ ἀκρβδρλῥ 
τήτα τῶν πολλῶν τύτων αὐτό τι ἐν γίγνεῦ, ἢὶ ἑνας τις, ὁ ταῦτα 20 γυσι περὶ τὴς πρώτης ἑνάδος. φησὶ ἡ) ὅτι πάντα ἐργίμπ 
ἕν. ἀλλ᾽ ὑδὲ τῶτο, φησίν, ἐπὶ πασῶν τῶν ὁμοιοτήτων οἷέν τε αὐτῷ ἀπέςραπἢ πρὸς αὐτόν. εἰ τοίνυν ἕτερόν ἐςι ἃ ἐροχὴντηὶ 

δείκνυῶς, ᾧὶ λέγεως, ὡς κτ' πᾶσαν ὁμοιότητα ὑπό τι ἐν εἶναι, ἂν σὲ ὀρεγόμενον (ὠδεὶς γδ ὀρέγεῦ ἔχει), φανερὸν ὅτι ἕτερόν τι ἂν 
μὲ κα' ἃ εἶδος ἢ γόος ὁμοιότης ἢ τῶν λαμβανομένων" ἡ γὸ κ᾿ τίθενδ τὴν πρώτην ἑνάδα ἥν ᾧασιν ὀρεκτόν, πρὸς ἣν πάντα τὰϊπι 

τὴν ὑσίαν ᾧ “ὁ γώος τε ἡ “ὁ εἶδος ταὐτότης τε ᾧὶ ὁμοιότης ἰδέα, ἐπεςραμμένα ὑπάρχυσι, διὸ καὶ αὐὸς ἐπεδέχετο αὐτὸς λήπε 
ἀλλ ὑχ αὶ κ' ὁ συμβεβηκός. πολλὰ δ ἕςιν ἃ διά τινα ὁμοιό- 25 τἀγαθὸν ὃ πάντα ἐφίε). Αεοϊερ. 
τητὰ ἀλλήλοις ὁμοίως λέγεϊ, τῷ μὴ εἶναι ταύτην τὴν ὁμοιότητα οὐδένα --- ἀριθμείς." τίνα ἃ τὰ με τὺς ἀριθμύς, αὐδύνξι 

γένος ἣ εἶδος αὐτῶν ἐδὲ αὐτό τι ἐν ἔςαι ἐπ᾽ αὐτῶν" τοιαῦτα δέ ᾧέρει" μήκη 7) ἢ ἐπίπεδα ᾧ ςερεαά, διαιρῦντες δ εἰς τεῦτε τὶ 
ἐςι τὰ ἀποφατικῶς λεγόμενα. “ὃ 25 νὶ τρέχει κοινὸν Κ' ᾧ ὅμοιον ὄντα οἵ τε Πυθαγόρειοι ἢ Πλάτων ἀρχὰς ἢ τῶν ὄντων κὶ πὴ 
τύτοις ὧν ἀληθῶς κατηγορεῖ), ἀλλ᾽ ὅτε γένος τῦτο ἔχει ὅτε τὰὺς ἀριθμεὲς ἔλεγον, μ᾽ δὲ τὺς ἀριθμὸς ἔτασσον μήα ἡ 
εἶδος, ὅτε ἰδέα τις “ὃ αὶ τρέχει. πάλιν ἐπὶ καθημένων ἢ περιπα- 30 ταῦτα ἐπίπεδα, εἶτα τὰ ςερεά, ὡς ἐκ ὄντα ταῦτα ἀρ, ο- 
τύντων ἢ τεθνεώτων ἢ φθειρομένων, ἐπὶ μυρίων ἄλλων, ἃ κεκοι- δὲ ταῦτα πρὸς ἄλληλα τάξεως ἔχει, δῆλον ὡς ὶὶ ἐπὶ ετὸ 
νυύνηκε μέν τινος, ὁ μὴν ἔςι λαβεῖν ἐπ᾿ αὐτῶν αὐτό τι ἕν. ἀλλὰ " ἔξυσι πρὸς ἀλλήλας" εἰσὶ 75 κατ᾽ αὐτὸς ἑκοίςυ τύτων ἐὰν 

ἢ οἱ πατέρες κῷ' κοινὴν μέν τινα Χέσιν πατέρες πάντες εἰσίν, ἐκ ἀρχαί" ἐτίθεντο δ ᾧ τύτων ἰδέας, αἱ ἤδη τῶν μῷ' τὸς ἐμ 
ἕξι δέ τι ἐν αὐτοπατήρ. ἀλλὰ ἢ “ὁ τῶν τρυγώνων τὰς ἐν ταῖς ἀρχαί. ἀλλ᾽ εἰ ἀρχαὶ μῴιυς ᾧ ἐπιπέδυ ᾧ ςερεῦ ὃ αὐτόμῃν 
γωνίαις δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι καθόλν μέν ἐςι τῶν τριγώνων, ὦ 35 ἢ “ὁ αὐτόπλατος καὶ αὐτοςερεόν, τίνος φύδεως ἡ δυνέμεν Μ' 
μὲν ᾧ γένος. ὥςε ἐκ ἐπὶ πάντων ἔςι τὴ ἐκθέσει “ὃ ἐν λαμβάνον- τέχυσι χῷ' τὺς τὰς ἰδέας τιθεμένυς, ἔργον εὑρᾶν ( ὑπ 
τας, αὐτό τι ἕν ποῶντας, εἰς τῦτο ἀναγαγεῖν τὰ πάντα, μόνων ἰδέαι ταῦτα, ἐπεὶ αἱ Κ ἰδέαι" ἀριθμοὶ ταῦτα δὲ ἐκ ἀριθμά' , 

δὲ ἐφ᾽ ὧν “ὃ κοινῶς κατηγοριίμενον ᾧὶ καϑόλιν λεγόμενον ἢ γένος ἢ 5 μ᾽ τὸς ἀριθμὸς τάξιν αὐτοῖς εἶχε ταῦτα. ἀλλ᾽ νὸὶ ὃ βεῦ 
εἶδός ἐςιν. ὅθεν ᾧ δῆλον ὅτι ἐκ ἄλλο τι αὐτοῖς ἐςξὶν ἡ ἰδέα ἢ τὰ ᾧ μακρὸν ᾧ ςενὸν ὶ πλατὺ ᾧὶ βαθὺ ᾧ ταπεινόν, αἱ ἀρχαὶ τίτι 

Ὑώη ᾧ τὰ εἴδη, ἣ κοινῶς τε λέγε ᾧ συνωνύμως κατηγορεῖ) ὧν 40 ὑκέτι ἀριθμοί. ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐν τοῖς μαθηματοιοῖς ἔςαι ταῦτα, ’ 

ἕξω ἣ εἴδη ἢ γένη. τοσῶτον ὧν ἀπέχει τῷ εἰς ἕν τι πάντα ἀνά. μεταξὺ ἐτίθεντο ἐκέϊνοι τῶν τε ἰδεῶν αὶ τῶν αἰϑ)ητῶν" τὲ 

6. λαμβάνοντες , ἢ 12. τι καὶ γεγόνοτα Α΄. ἢ μὲν τὰ ὅντα ΑΙ. ἢ 16 -- 30. ἀρυὰ Αδοΐερ. ἢ 16. τῷ καὶ πρὸς ΑΓ, α΄ 19. ἀλλὰ -- 81. δ 8 
4.1 90. ἣν γύεται καὶ ἑνώς τις ἐπσηματική" ὁ γὰρ ταῦτα ὅν. ἀλλ᾽ Αδοΐορ. ἢ "22. γινέσθαι Αβείερ. [Π ὁμοιότητα αὐτό τι ἣν εἶναι καὶ μὴ Ανθ6.] 
28. γὰρ ὅτε ἔχει κοινὸν ἈΙ͂. 1] ὁμοίως Α(. 11 29. ἀληθὴς Α΄. 84. τὸ] κατὰ 47. 1 ἐγαπρμὶϊ ἱπέεγπος ἀπριῖος ἀμοδμς γεοίἷς 6556 αοφμείρ 

ϑερυΐν. Ἰοφε τὰς ἐντὸς γωνίας δυσὶν. ] 40. “ρεοῖες, φιαα ξοπιπιμπίίεν αἀἰομπέμν δὲ μπίνοοσ ϑεραῖν. Ἰεμε εἴδη, δ κοινῶς. ΠῚ 

9. καὶ σνγχωροῖτο ἂν Δ. ἢ 12. τινα φύσεως σημαίνειν . ἢ 18. τῶν οι 1. 11 28 -- 38. οπι 2. ἢ 30. τὸς μὲν ἀριθμὸς Κ,. ἢ 31. «φιὰ κα 
44. 1 40. μικρὸν 22. 1] ἀρχαὶ αἱ τότων ΜΗ. ' 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ,. δ88 

ἐκείνων μαθηματικαί, ἐχ αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν. τὰ ΕΑ ἢ μαθηματικὰ εἶναι, μόνης τῆς ὀσίας εὑρεϊν ἔςιν" μόνη ἢ) αὕτη τῶν ὄντων ὑπο- 

ὅτε ἀρχαὶ  διαιρετιὰ ἡ πολλά, ἐκεῖνα δὲ ἀρχαί τε ᾧ ἀδιαίρετα ἢ κείμενον, τὰ δ᾽ ἄλλα ἐν ταύτη ᾧὶ ταύτης τι. “ὁ ἦν τῶν ὑκ ἐχόν- 
ἀὲὶ αὐτῶν ἵκαςα. ἀλλ᾽ ἐδὲ φθαρτὰ ταῦτα" ἀρχαὶ Δ ἡ ἄφθαρτα τῶν τοιαύτας ἀρχὰς ἣ ζητεῖν ἢ οἴει, εὑρηκέναι μάταιον. ΑἸεχ. 

ταῦτα. πάλιν ἦν τετάρτη φύσις τῶν ὄντων ἔςαι αὐτοῖς αὕτη ὁ (Π) λέγομεν ὅν ὅτι ὃ Καὶ ποιητικὸν αὶ ὃ τελικὸν πάντων τῶν 

τέταρτόν τι γένος παρὰ τὰ τρία τὰ ὑπ’ αὐτῶν τιθέμενα, ἃ ἦν αἱ 5 ὄντων ἐξὶν αἴτια" ὁ δ θεὸς πάντων ἐςὶν αἴτιος τῶν ὄντων, ὡς φησι 

ἰδέαι, τὰ μαθηματικά, τὰ αἰϑ)ητά, αἱ 7) τῶν μαθηματικῶν ᾧ αὐτός, αὶ τελικόν, διότι πρὸς αὐὸν ἐπεςραμμένα ὑπάρχυσι. 
ἀρχαὶ πάντων τύτων διάφοροι" ὅτε γδ ἰδέαι ὅτι μὴ ἀριθμοί, ὄτε πάντων μέντοι τῶν ἔντων ὑλικὰ αἴτια ὑποτίθεςχ, ἐκ ἔςιν ἀληθές. 
τῶν λοιπῶν δύο, προείρη" ταῦτα γδ ἐν λέγυσιν εἶναι ᾧ τὴν τά- ᾧ Πλάτων Κ' συμβολικῶς ταῦτα ὑποτίθεῦ" τὴν 7) δυάδα ἀρχὴν 
ἔιν αὐτοῖς τὴν προειρημένην ἀποδιδόασιν. ὅτε δὲ πῶς ἔςιν ὅτε ἐν τῆς προόδυ ὑπετίθετο, τὴν δὲ μοναδα τῆς ἑνώσεως, ἐπειδὴ ἢ 

τίνι φύσει τῶν ὄντων ἔςαι κατ᾽ αὐτύς, οἷόν τε εἰπεῖν. τὰ ἃ γ5 10 ἵνωσίς ἐςιν ἐν πᾶσι τοῖς ὅσι ἢ πρόοδος. Αδεΐερ. 

. φύσει ὄντα ἐςὶν αὐτοῖς ἢ ἰδέαι ἢ μαθηματυιὰ ἣ αἰϑητά͵ “ὃ δὲ “πῶς --- ςοιχεῖα ;" ὅτι εἰ ἡ ἔςι κοινὰ πάντων τὰ τῶν ὄντωνθο25 

αὐτομῆκος ἡ “ὃ αὐτοεπίπεδον ᾧ αὐτος ρεὸν ἰδέαι ( ἐκ ἔσονδ, ὅτι ςοιχεῖα, ἀδύνατον αὐτῶν μάθησιν ἡὶ ἐπιςήμην εἶναι, δείκνυσι. δ᾽ κ 

αἱ Κα ἰδέαι ἀριθμοὶ κατ᾽ αὐτύς, ταῦτα δὲ ἔλεγον μετ᾽ αὐτὸς τὸς ἣν δὲ αἰτίαν ἀδύνατον τῶτο μαθεῖν τὰ πάντων ςοιχεῖα, αὐὺς ἐπή- 
ἀριθμὸς εἶναι. ἀλλ᾽ ἐδὲ μεταξύ" μεταξὺ γδ τὰ μαθηματικὰ νεγκεν εἰπὼν “δῆλον ἡ) ὡς δὲν οἷδθν τε προύπάρχειν γνωρίζοντας 
κατ᾽ αὐτύώς. ἦν δὲ ἢ πολλά, ὁ πολλὰ δὲ “ὃ αὐτομῆκος ἢ ὃ ι5 πρότερον" ὁ δὲ λόγος τοιῶτος. ἀδύνατόν τι τῶν ἐχόντων ἀρχὼς 
αὐτοεπίπεδον ἢ “ὁ αὐτοςερεόν. ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐν τοῖς αἰϑ)ητοῖς ταῦτα εἰδέναι μὴ τὰς ἀρχὰς εἰδότα αὐτῶ" ὧν ἡ) διὰ τῶν ἀρχῶν ἡ 
αὶ φθαρτοῖς" ἐδὲ δ τύτων τι κυρίως ὄν. φαίνεῦ ὄν τέταρτόν τι γνῶσις, ταῦτα ὠδύνατον εἰδέναι πρὸ τῆς τῶν ἀρχῶν γνώσεως. 
γένος τῶτο τῶν ὄντων γενέωᾳ, κατ᾽ αὐτὰς. ΑἸεχ. τῶν δὲ ὄντων πάντων εἰσὶ κατ᾽ αὐτὸς ἀρχαὶ κοιναί" ἀδύνατον 

(7) εἰ τοίνυν τὰ μεγέθη δεύτερα ὑπάρχυσι τῶν ἀριθμῶν, ἄρα τῶν ὄντων εἰδέναι τι μὴ πρότερον τὰς ἀρχὰς μαθόντας ("). 
αἱ δὲ ἰδέαι ἀριθμοί, δηλονότι ἐχ͵ ὑπάρχυσι μεγεθῶν ἰδέαι. λέγο- 20 ἀλλὰ μὴν ὧν ἐχόντων ἀρχὰς ἀδύνατον τὰς ἀρχὰς μαθεῖν, ἀδύ- 
μὲν ὄν πρὸς αὐὸν ὅτι παραλογίζη ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁμωνυμίας" αἱ ὶ νατον τύτων ἐπιςήμην ἔχειν" ἀδύνατον δὲ τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς 
45 ἰδέαι τῶν μεγεθῶν ὑπάρχυσιν, ἐπειδὴ ἐκεῖναι τῶν ἀριθμῶν ἐκ μαθεῖν, ὠδύνατον ἄρα τῶν ὄντων ἐπιςήμην ἔχειν. ὅτι δὲ ἀδύνα- 

εἰσὶ δεύτεραι" τὰ γ) αἰϑ)ητὰ μεγέθη ὑπάρχυσι δεύτερα τῶν ἀριθ- τον τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς μαθεῖν, δείκνυσιν ὅτως. πᾶσα μάθη- 
μῶν, ἐκ ἰδέαι τῶν μεγεθῶν. Αδεἶερ. ᾿ σις ἐκ προγινωσκομένων γίνε" ὡς ἡ) ᾧ ἀρχόμενος τῶν “Ὑςέρων 

992 “ὅλως --- εὑρεῖν." ὁ λόγος τοιῶτος. ὧν μή εἰσι κοιναὶ ἀρχαί, 25 ᾿Αναλυτιχών εἶπε, “πᾶσα διδασκαλία ἡὶ πᾶσα μάθησις διανοητικὴ 

18. γύτων ἀδύνατον κοιναῖς τινας ἀρχὰς εὑρεῖν" τῶν δὲ ὄντων ὑκ εἰσὶν ἐκ προὔπαρχύώσης γίγνε γνώσεως." ἃ Κ᾽ ἡ) μανθάνει τις ἐκ 
ἀρχαὶ κοιναί͵ ὥςε ᾧὶ ἀδύνατον αὐτῶν εὑρεῖν κοινὰς ἀρχάς. ὅτι εἰδως, ταῦτα ἐχ οἷόν τε προγινώσκειν" ἀλλὰ μώτοι τινὰ ἀναγ- 

δὲ τῶν ὄντων ὑκ εἰσὶν ἀρχαὶ κοιναί τε ἢ αἱ αὐταί, τὰ δὲ ὄντα καῖον προγνώσκειν δι᾽ ὧν γνωρίσει τὰ δι᾽ ὧν ἡ μάθησις" ὁ γῦν 
πολλαχῶς λέγε, τῶν ὄντων ἄρα ἐκ εἰσὶν ὠρχαὶ αἱ αὐταί. ὅτι γεωμετρεῖν μανθάνων, ὧν μέν ἐςιν ἡ γεωμετρία ἐπιςήμη, τύτων 
δὲ “ὃ ὃν τῶν πολλαχῶς λεγομένων, ἐν πολλοῖς εἴρη. αἰτιᾷ δὴ 30 δὲν προγιγνώσκει ὅτε τῷ μανθάνειν ἄρχεῦ, ἀλλὰ μέντοι τινὰ 

αὐτὸς ὅτι ἐζήτυν ἀρχὰς τῶν ὄντων μὴ πρότερον διελόμενοι αὐτὰ οἶδεν ἐξ ὧν γνωρίζει τὰ δι᾽ ὧν ἡ διδασκαλία, οἷον μεῖζον ἔλαττον 

ἡ τὰ σημαινόμενα ἐκθέμενοι τῷ ὄντος. ἄλλως τε ἔτι ὠτοπώτερον ἴσον, εὐθὺ κεκλασμένον, ἀλλὰ ἡ μήκυς ἔννοιαν ἢ πλάτυς ἡ σώ- 

αὲ τὰς τοιαύτας τῶν ὄντων ἀρχὰς τὰς αὐτὰς ζητεῖν τὰς ἐξ ὧν ματος. εἰ δὴ πᾶσα μάθησις ἐκ προγινωσκομένων ἄλλων τινῶν, 

εἰσίν, αὖϑ δέ εἰσιν ἥ τε ὕλη ᾧ ὃ εἶδος" τοιαῦἢ ἡ) ἃς ὑποτίθεν) ὁ τῶν μανθανομένων, δεήσει ᾧ “ὃν τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς μαθη- 
ἀρχάς, ἥ τε ἀδριξος δυὰς ᾧ ἡ μονάς. ἔνια 2) τῶν ὄντων ἐδὲ 35 σόμενον ἄλλα τινὰ εἰδέναι. ἀλλ᾽ ἦν ἀδύνατον: πᾶν δ ὅ τι ἂν 

ἔχει »δὶ τὴν οἰκείαν φύσιν τοιαύτας ἀρχὰς καὶ ςοιχεῖα, εἰ μὴ κ᾿ εἰδέναι ληφθὴ, ὃν τι ἕξαι αὶ ὑπὸ τὰς τὸ ὄντος ἀρχείς, ἀδύνατον 
συμβεβηκός" ἔκ τινος γ) ὕλης ὃ ποιεῖν τι ἔςιν ἢ ὃ πάχειν" »ῷ δέ ἐςί τι τῶν ὄντων εἰδέναι πρὸ τῷ τὰς ἀρχὰς μαθεῖν αὐτῇ. ἢ ἦν 
συμβεβηκὸς ὶ )ὲ ᾧ ταῦτα ὕλην ἔχει (5). ὅτι ἢ) ταῖς ὁσίαις, προειδὼς ἔςαι ἃ μανθάνει, ἣ ὦ μαθήσεῦ. ὅτι δὲ πᾶσα μάθησις 
ὧν ἔςι τις ὕλη, ταῦτα ὑπάρχει, κτ' τῦτο ἂν εἴη τις ὕλη ἡ τῶν ἐκ προγιγνωσκομένων, ἔδειξε λαβὼν τὰς μαθήσεις, ἣ 25 δι᾽ 

στουέτων, καθ᾽ αὐτὰ δὲ ὕ. ὁμοίως δὲ ἀδὴ τῶ εὐθέος ὕλη τις ἐςίν, 0 ἀποδείξεως τι μανθάνομεν ἢ δὲ᾽ ὁρισμῶ ἢ δι᾽ ἐπαγωγῆς. ἡ ἔςι 
δέ τινος ἄλλυ παρὰ τὴν ὠσίαν" διὰ τῦτο γδ εἶπε μὴ εἶναι τύτων τινὰ ᾧ ἐν ταῖς δι᾿ ἀποδείξεως διδασκαλίαις γνωριζόμενα ὑπὰ τὸ 
λαβεῖν τοιαῦτα ςοιχεῖα, ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἔςιν" τὸς 7) τοιαύ- μανθάνοντος, ἄλλα ὄντα τῶν ἀποδευινυμένων" τοιαῦτα δ τὰ 
τας ἀρχὰς τὰς ὡς ςοιχεῖα ἢ ἣν ὑπάρχοντα ἡ ἐξ ὧν λέγεταί τι ἀξιώματα, φυσικαί τινες ἦσαι ἔννοιαι ἡὶ προτάσεις ἄμεσοι, οἷόν 

ΛΑ, ὅπτος Η͂. ἢ 25 -- ὃ 6. ἀρυὰ Αφοῖθρ. ἢ 28, αὐταί, τὰ --- 80. ὃν 2» Αφεῖορ.» αὐταί, δῆλον ἐντεῦθεν τῶν «4. 1} 80. δὴ] δὲ 47. 1] 34. αὐτὰ 
ΑἹἵΙ͂Σ, αὐτὸς 4.0 43. ὡς ΜΙ Α50]ερ.. εἰς 41. : 

2. καὶ ταύτης εἰ 11. τὼ οι ΑΖ. ἢ 16. αὐτῶν Ἦ΄. 1] 28. τὰ] τὸ .4. 1} ὁ γεωμέτρης μανθατων Α΄. 

Εεεε 



26. 

δ86 ΠΞΕἸΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα ᾧ ἀλλήλοις ἴσα, ἢ ὅτι ἐπὶ πανὸς ἢ κατάφα- αὐὑτύς, ἐδὲ ὅτι βαδίζειν δυνάμεθα" ὅτι δὲ τὴν τῶν ὄντων ἐπί. 

σις ἢ ἀπόφασις, ἢ ὅτι “ὃ ἀγαθὸν ὠφέλιμόν ἐσι τῇ αὐτὸ φύσει. μὴν ἔχομεν ἔχοντες αὐτῶν τὰς ἀρχάς, ἢ ὅτι γε τὰς τῶν ὅτων 

ἢ πᾶσα δὲ ἡ διὰ συλλογισμῦ γνῶσις διὰ προγιγνωσκομένων" διὰ πάντων ἀρχὰς ἐπιςάμεθα, λελήθαμεν ἑαυτύς, ᾧ ὑδὲ ἐξεταῦ. 
δ τῶν προτάσεων ἃς ὁμολογεῖμαί τε ἢ κεῖαχ, δε. ἡ δι᾽ ὁρι- τες ἢ ἐπιςήσαντες εἰπεῖν δυνάμεθα. πῶς ἂν ὧν ἔχοιμεν ἐπιήμῃ 
σμῶν δὲ ἐκ προγιγνωσκομένων γίγνεδ᾽" ὁ γδ μανθάνων ὃν τῷ 5 σύμφυτον τύτων ἃ μὴ ἴσμεν: δύνα τῶτο ᾧ ὡς ἀρέσχον αὐτὰ 
ἀνθρώπωι ἑρισμόν, ὅτι ἔςι ζῷον πεζὸν δίπων, ὦ προγιγνώσκει “ὃ σύμφυτον ἔχειν ἡμᾶς τὴν τῶν ὄντων ἐπιςήμην εὐθύνεν' τῖτι 

ὅτι ταῦτα ἐςιν ὁ ἄνθρωπος, ἕκαςον δὲ τύτων γνωρίζει, “ὁ ζῷον, δέ, ἐπεὶ δοκῶσιν αὐτοῖς αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις εἶναι. Αει, 

ἃ πεζόν, “ἃ δίπωυν, ἢ ἐκ ἂν μαθοι ὅτι ταῦτα ὁ ἄνθρωπος ἐςίν. (7) λέγομεν ὧν πρὸς αὐτὸν ὅτι σύμφυτον αὐτὴν ἔχεμη, δι 

ὁμοίως δὲ ἢ ἡ δι᾽ ἐπαγωγῆς διδασκαλία ὁ κα καθόλω βύλεῦ δι- ἐλλὰ λοιπὸν πίπτυσα ἡ ψυχὴ εἰς τὴν λήθην τῆς γενέσεως καὶ ΕΝ 
δάσκειν, δι᾽ ὧν δὲ διδάσκει (ἔςι δὲ ταῦτα τὰ καθ᾽ ἕκαςα), ταῦτα 10 ρυμένη τῆς ἐντεῦθεν ἀχλυῦς ἐπιλανθάνε ᾧὶ σκοτίζε. καὶ μὶ 

δεὶ γνωρίζειν “ὃν μανθάνοντα. εἰ δὴ ἅτως αὶ πᾶσα διδασκαλία, εἴχομεν, ἐκ ἂν ποτε μεμαθήκαμεν, καθάπερ εἴρη ἐν τῷ φί 
οἱ δὲ τὰς πάντων τῶν ὄντων ἀρχὰς ζητῶντες αὶ διδάσκειν λέγον. δωνι. Αδείερ. 
τες ἀναιρῦσι “ὃ δύνασαί τι γνωρίζειν ἢ εἰδέναι “ὃν μανθάνοντα, “ἔτι --- ἀπορίαν." εἰ καὶ εἰσὶ πάντων ἀρχαὶ κοσαὶ καὶ ἐξὶ 
ἀναιρῦσι καθόλυ διδασκαλίαν τε ᾧ μάθησιν. ὁ δὲ “ἢ πάντων ἢ αὐταί, πῶς τις ταύτας γνωρίσει, ὅτι αἴδε τινές εἰσι αὶ τι α΄ 

τινῶν" εἶπεν, ὅτι ἐν τῇ ἀποδείξει ᾧὶ ἐν τῷ συλλογισμῷ ἐνδέχεῦ 15 τύτων ἔςι τὰ ὄντα, εἰ μὴ προειδείη τινὰ δι᾽ ὧν γνωρίζεν πὶ 

ἀμφοτέρας τινὰ τὰς προτάσεις προγιγνώσκειν τε ὦ γνωρίζειν, δεικνύναι δυνήσε ὅτι εἰσὶν αἴδε; τί γδ μᾶλλον ὅτι αἶδε τοὶς ὧϊ 

ὁμοίως ἡ ἐν τῷ ὁρισμῷ πάντα γνωρίζειν ἢ προγιγνώσκειν τὰ ἐξ ἐχὶ αἴδε εἴσεϊδ ὁ μὴ ἔχων πρὸς “ὃ γνωρίζειν “ὃ ζητύμενον ἐπίῃ 
ὧν ὁ ὁρισμός" ἢ ἡ ἐπαγωγὴ δὲ διὰ πάντων γνωρίμων ἢ προ- ἀ δ δὴ χωρὶς ὠμφισβητήσεως ὁμολογηθήσεῦ, ταῖσδε τινὰς τῇ 
γιγνωσκομένων. ἣ πάντων, ὡς ἐν τοῖς ὁρισμοῖς ἡ ἐν ταῖς ἐπα- ἁπάντων εἶναι" ἀλλ᾽ ὡς ἀμφισβητεῖ ἢ περὶ τῆς ζα' συλμβ; 
γωγαῖς, τινῶν, ὡς ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν. ΑἸεχ. ες 20 πότερον αὐτὴν δεῖ διὰ τῷ ζ' ἡ α' γράφειν ἢ διὰ τῶ σ᾽ καὶ δὴ 

992: (7) καίτοι κοινὰς ἀρχας, καθάπερ αὐὸὲς λέγεις, ἀνιχνεύο- α΄ (5), ὕτω δὴ ᾧ ἡ περὶ τῶν ἀρχῶν ἀμφισβήτησις ὦ ἡ, 
"μεν ἢ διὰ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν ἢ δὲ᾿ ἀναλογίας, ἤγυν ἐξ ἀποφά- ἐγράφετο δὲ ταῦτα διὰ δύο πάλαι ἕκαςον αὐτῶν γραμμίτ, 
σεως. ὕὅτως τοίνυν ἡ αὐὸς ἐν τῇ Φυσικὴ ᾿ΑΧροάσει (2 1) πες διὸ αὶ διπλάσια τῶν ςοιχείων ταῦτα ἐκαλεῖτο, αὶ ὃ αὶ ζ' δὲ τῶ 

ποίηκας" ἐξ ἀναλογίας γάρ τινος ἔννοιαν ἡμῖν τῆς ὕλης δέδωκας, σδ΄͵ “ὁ δὲ ξ΄ διὰ τῶν κα΄, ὃ δὲ ψ' διὰ τῶν πσ΄. γνωρίσει 

φάσκων ὅτι ὃν τρόπον ὁ χαλκὸς πρὸς ἀνδριάντα ᾧ λέβητα ἡ) ξύ- 25 τις αὐτὰ ᾧ ζητήσει, εἰ ἀμφισβητοῖντο, ἢ δι’ ὁρισμὴ ἢ δὲ οὐ» 
λον αὶ πρὸς ναῦν ὶ κλίνην, τῶτον αὶ ἡ ὕλη πρὸς τὰ φυσικὰ πράγ- λογισμῶ ἣ δι᾽ ἐπαγωγῆς, ἃ πάντα διὰ προγεγνωσκομένων δεέιν 
ματα. Αϑεῖΐερ. ͵ σιν, ὡς προείρη. ἔοικε δὲ τὴν ἐν τῷ Μένωνι τὴν ὑπὸ Πλάτωνι 

99})} “ἀλλὰ -- σα." ἀνελὼν ὁ εἶναι μαθησιν εἰ τῶν ὄντων ἀπορίαν εἰρημένην λέγειν ὡς δυναμένην ἀπορεῖδχ, πρὸς τὸς ἐπίν 
33. 

πάντων κοιναὶ ἀρχαὶ ᾧ αἰτίαι, διδάσκει νῦν ὅτι μηδὲ χωρὶς διδα- των τῶν ὄντων κοινας τινας ἡ τὰς αὐτὰς ἀρχὰς τιθεμόν᾽ π΄ 

σκαλίας σύμφυτον τὴν γνῶσιν ἔχειν αὐτῶν οἷϑν τε, ὡς μὴ δεῖοχ, 30 τοις γδ ἀνάγκη Κὶ λέγειν τὰς ἀρχὰς διδακτας. καὶ δ δὲ μειλέπ- 

διδασκαλίας εἰς τὴν ἐπιςήμην αὐτῶν, μηδὲ προγιγνωσκομένων μεν αὐὑτιὶς ἔχοντες τὴν κρατίςην τῶν ἐπιςημῶν, ἥτις ἐφὺ τὸν 
τινῶν (7). ἡ καὶ ἡ) τῶν κυριωτάτων γνῶσις κρατίςη τῶν ἐπιςη- ὄντων ἁπάντων. τῷ δὲ ὃν τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς ὠγνοῦντα μὴν 
μῶν, ἡὶ δὲ τῶν ἀρχῶν, αἴ τινες ἁπάντων τῶν ὄντων εἰσὶν ἀρχαί, δύνα, τῶν ὄντων εἰδέναι, οἱ μανθάνοντες τὰς τοιαύτας ἐπὸ 
γνῶσις τῶν κυριωτάτων ἐςὶ γνῶσις" κυριώτερον γ) ἀεὶ “ἃ διότι δὲν ἂν εἶεν τῶν ὄντων προειδότες. ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, ὑδὲ ἡνυβζα ὁ 
ἔσι τι τῷ δι᾽ ἐκεῖνο ὄντος, διὰ δὲ τὰς ἀρχὰς τὰ μτ' τὰς ἀρχάς" 35 δύναιντο τὰς τῦ ὄντος ἀρχάς, ὅτι ἐκείνυ εἰσίν, εἰ αὶ εὑρεθεῖ, τ 
ἡ τῶν ἀρχῶν ἄρα γνῶσις ἡ τῶν ἐπιςημῶν κρατίςη. “ὁ δὲ τὴν γίνεως ἃ τῶτο διά τινων προὔπαρχυσωῶν ἡνωσεων, ταῦτα! ὴ 
κρατίςην τῶν ἐπιςημῶν σύμφυτον ἔχοντας μηδ᾽ εἰδέναι, τῶτο ἀδύνατον ἔχειν “ὃν μηδέπω τὰς τῦ ὄντος ἀρχὰς ἔχοντα, τῷ κτ' 
παράλογον. ἀλλ᾽ ὅτι (' αἴογησιν ἔχομεν σύμφυτον, αὶ λελήθαμεν των αὐτὰς ἀρχὰς εἶναι, εἴγε ὶὶ αὐτὰ τῶν ὄντων. ὁ δὲ “ἐν τῦν! 

1. παντὸς ἡ κατάφασις ἣ ἡ ἀπόφασις ΔΩ͂. 1] 6. ζῷον οτα Ι͂. "ἢ 11. διδασκαλία τὸ μὲν καθόλν βώλεται διδάσκειν, δι’ ὧν δὲ διδάσκει ἔφη .᾿ 
16. τε -- 17. προγιγνώσκειν οπα «4. ἢ] 17. τὰς ΑἹ. 1 18. ἡ ἐπαγνγὴ δὲ οπα “4 ἴῃ ἰασυπα. ἢ 19. ἐπαγωγαῖς" ἢ τινῶν ΑἹ. ἢ 23. υἱά. Ατίϑί, ῬΡ: 

Αὐβουϊι. 1. ᾿] 30. νῶσιν αὐτῶν ἔχειν Η͂. 1] 32. τινῶν δείκνυσιν" ἡ ΑΙ. ἢ] 31. ἔχοντα ΑΙ. 

2. ἔχομεν οπι ΑΓ. ΠΠ γε] δὲ ΜΙ. 1 8. ἐπιςάμεθα. αὐτοις λελήθαμεν καὶ ΜΙ. Η 5. εἰ γογίαε5ε ἦαεο ἰάοΐγοο αὖ ἧρεο ἀϊοία εμπί, μι δὲ 
γμοφμθ ρμαγίε ἴρδογμπι ρίαοίία οονγίβεγεί, φμὶ ϑϑραῖν. ᾿' 11. ΡΙαι, Ῥμαδά. οἵ. Μομοα. ἢ 49 -- 21. ὥσπερ ἀμφισβητεῖται πιὰ σε 

συλλαβῆς πότερον διὰ τῷ ζ΄ γράφεται (ἢ ἕτερον φθόγγον εἶπεν), ἢ διὰ τῷ σ΄ καὶ δ΄, τινὰ γὰρ τῶν βιβλίων ἀντὶ τῷ ζα' σμα' ἔχει γεγραμμένοι. καλλϑ! 

δὲ ἡ διὰ τῷ ζα' γραφή. τω δὴ καὶ ἡ περὶ τῶν ἀρχῶν ἀμφισβήτησις ἂν εἴη. ἐγράφοντο γὰρ πάλαι παρὰ τῶν παλαιῶν τος συλλαβαὶ διὰ δύν ὙΜΡῪ 

τῶν, ὕςερον δὲ τὸς φθόγγυς τῶν δύο τύτων εἰς ἕνα φθόγγον κερείσαντες δι᾿ ἑνὸς ςουιχείν ἔγραφον" ὅθεν καὶ διπλὰ ταῦτα ἐκάλιν, οἷον τὸ ξ΄ ἐκ τῷ κ΄ κὰδ 
τὸ δὲ Ψ' ἐκ τῦ σ' καὶ δ΄. Δ. || 19. τὴν ζα' συλλαβὴν 4. ἢ 21. δὴ Ἐ,, δὲ Α.. Ιὶ 24. σδἼ σ΄ καὶ δ΄ ΔΙ͂Σ. 11 27. δὲ οἷα “4. ἢ 28. διναμίνν ΑἍΔΔ 
30. μὴ] μὴ Σ΄. 1 31. τῷ --- 38. ὄντων οπι ϑερυϊν. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. δ81 

ἐξί" δηλωτικὸν ἔοικεν αὐτῶν τῶν ἀρχῶν, ὁποίας ἐζήτυν ἱκῶῆι ὅτι -- πετιρι- ἐν τῇ Φύσοῇ ̓ Ακχρράσει Ω 8) εἰς τέσ- 

κοινὰς πάντων τὴν γὃ ὕλην ἡ “ὁ εἶδος ἐζήτων. Αἰεχ. ταβὰ εἴδη αἰτίων ἀνήχθη ὑπ᾽ αὐτῦ τὰ αἴτια πάντα. ὃ βαλόμενος 
9934 (") οἱ ἀγνοῦντες τὰ φοιχεῖα ἐξ ὧν σύγκειῷ ἡ ἡ ὅμα. " συλ- ᾧ νῦν πιφυΐσανχ, ἦλθεν ἐπὶ “ὁ τὰς τῶν περὶ αἰτίων εἰπεῖν δέξας, 

5 λαβή, ὑδέποτε δύνανἢ γνῶναι εἴτε ἐκ τῷ σ΄ σύγκειἢ εἴτε ἐκ ἐξετάζων εἰ μή τις ἄρα αὐτῶν ἄλλο τι εὐ; ἐζήτησεν αἰτίν" ὦ 

τὸ ζ' ἢ δ΄. ὥσπερ ἡ) ἦν ἄδηλον ὃ τί τῶν ᾿Αλεξανδρέων, ὡς φη- 5 εὗρε πάντας τὸς περὶ αἰτίων εἰρηκότας. τύτων τι τῶν εἰρημέων 
σὶν ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος. Αφείερ. αἰτίων λέγοντας αἴτιον, τὲς μέν τινας ἐν ἐξ ὐ ΩΣ οἱ ὁ ὑλι- 

398. “ἔστι- αἴϑησιν ἔχοι" ̓ ὸ τῦτο πρὸς ὰ μὴ τὰς αὐτὰς ὁπαν- κὸν αἴτιον ὠποδιδόντες, τὸς δὲ δύο, τὸς δὲ τρία, ὧν οἱ ἔὶ “ὃ ποιη- 

Τ' των ἀρχὰς εἶναι ὼ φοχεῖα λέγει. εἰ δε εἶεν πάντων τῶν ὄντων τικὸν πρὸς τὴ ὕλη ὑπελάμβανον, ὡς ̓ Αναξαγόρας τε ἡ Ἐμπε- 

κοιναί τινες ἀρχαί, ὁ μαθὼν ταύτας πάντα ἂν δι᾽ αὐτῶν γνωρί. δοκλῆς, οἱ δὲ ἃ εἶδος, ὡς οἱ τὰς ἰδέας, οἱ δὲ ἡ ἀμφοτέρων πως 

ζειν δύναιτο τὰ ὄντα. ὡς “δ ὁ τὰ γράμματα ᾧ τὰ ςοιχεῖα εἰδιὺς 0 ἐφήπτοντο, τῶ τε ποιητιχῖῶ ᾧ τῷ κτ' ἃ εἶδος, ὡς ἐρεὶ περὶ Ἔμπε- 

πάντα γνωρίζει ἡ πάσας τὰς ἐξ αὐτῶν συγκειμένας φωνάς, ὕτως δοκλέυς. πλὴν ὑδείς γε ἔξω τύτων τῶν εἰδῶν ἄλλο τι εἶδος αἰτίων 
ἀκολυθήσει ἢ τῷ τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς εἰδότι τὰ ἐξ αὐτῶν ὄντα ἐζήτησεν ἢ ἢ ὑπέθετο, ἀμυδρῶς μέντοι περὶ αὐτῶν εἶπον πάντες καὶ ὺ 

ὙβΣεν δι’ αὐτῶν. εἰ δὲ τῦτο, δυνήσεῦ ὁ ὁ τὰς ἀρχὰς εἰδὼς ὁ διηρθρωμέως. αὶ ὃ Πλάτων τῶν τεσσείρων μνημονεύων αἰτίων 

ταύτας τὰ αἰδ)ητὰ. ὑνωρίζειν" ἐξ ἐκείνων δὺ ὼ ταῦτας εἴγε εὑρεθείη ἄν, ἡ ̓Εμπεδοκλῆς τῶν τριῶν, ὡς ἐρεῖ, ὁ σαφῶς δὲ ἀδὲ 

ὄντα (“ Ἕ πῶς ὅν ὁ μὴ ἔχων τὴν αἴδϑλησιν γνωρίσει τὰ αἰδγητα; 15 διωριό μένως (ὁ). αἰτίαν δέ φησι τῷ περὶ τῶν αἰτίων ἀδιαρθρώ- 

αἰδλήσει δ τὸ αἰα)ητὰ ἡ ὑκ ἄλλῳ τινὶ γνωρίζεδ" ἀκολυθεῖ δὲ τῷ τως αὐτὸς εἰρηκέναι, καίτοι απρν: ἐπιβάλλοντας, “ὃ μηδέπω τῶν 
τὰς ἀρχὰς αὐτῶν εἰδότι Ὑνωρίζειν αὐτὰ δι’ ἐκείνων" εἴσεῦ δὲ τὰς κ᾽ φιλοσοφίαν ἐπιξήμον τινὰ πρὸ ᾿Αβαστέλως ἀκριβῶς εὑρῆνχ, 
ἀρχὰς αὐτῶν ὁ τὰς κοινὰς πάντων τῶν ὄντων ἀρχὰς εἰδώς, κἀν ἀλλ᾽ ἔτι ἀδιαρθρώτως, ὦ ὥσπερ οἱ ψελλίζοντες τὰς φωναὶς λέγυσιν, 

μὴ ἔχῃ τὴν αἴϑησιν (ὁ δ) δὴ αἱ τῶν ὄντων ἀρχαὶ αἰϑηταί)- ὡς ὅτω δὲ καὶ ὃ τις πρὸ αὐτῷ περὶ φιλοσοφίας λέγειν. ὅτι δὲ ταῦτα 
ὃ τὰ "μὴ αἰϑητὰ διὰ τῶν ἀρχῶν γνωρίζει, ὕτω Ὑνυρίσει ἡ τὰ 2 ἔλεγον ὑ διαρθρῦντες, ̓ Εμπεδοκλέυς μέμνηϑ λέγοντος ὲ ἐφῶν κ' 
αἰδϑητὰ δι᾽ αὐτῶν, εἰ ὁμοίως ὺ τύτων ἐκεῖνα ἀρχαί. ὡς ̓  αἱ ὃν λόγον ὁ ἐσῦν ἑἶναι, ἀ καὶ τὴν ὕλην" ἡ αὶ ἼΩ ὕλη καινὴ ὶὶ τοῖς ἄλ- 

σύνθετοι φωναὶ πεεῖς ὧν τὰ αὐτὰ ςοιχεῖα, ἐκ τῶν αὐτῶν σύγ- λοις κατ᾽ αὐτόν (τὰ Ὁ) τέσσαρα ςοιχέϊα), ὀςῶν δὲ ἐν τὴ ποιξ τύ- 
κειἢ ςοιχείων, ὕτω ἡ τὰ ὄντα πάντα ἐκ τῶν αὐτῶν φοιχείων ἔξαι των ᾧ πο κράσει φησὶ Ὑίγνεχ, λέγων 

Ὑνωριζέμενα, εἰ τὰ αὐτὰ ἀϑόλνε αὐτῶν ἐκὶ σοιχεῖα. ὑ μαχό- ἡ δὲ χθὼν ἐπίηρος ἐν εὐτύκτοις χοάνοισι 
ἐπ δὲ αὐτῷ λέγοι ἂν ζητῶν ἃ τὰς τῶ ὄντος ἦ ὃν ἀρχάς τε ὰ 25 τὰς δύο τῶν ὀκτὼ μερέων λαχε Νήςιδος αἴγλη, 
τίας, δειοινὺς δὲ διὰ τύτων ὅτι ἄγνωςοί εἰσιν. δείξει ὃ ὅτι τέσσαρα δ᾽ ̓ Ηφαίςοιο" τὰ δ᾽ ὀςέα λεύκ᾽ ἐγένοντο. 

ἀηδές εἰσι πάντων τῶν ὄντων κοιναί τινες ἀρχαί, ὡς ἡγῦντο οἱ ες εἰ δὲ τοῖς ὀς οἷς Ψ ὃν λόγον, τυτέςι κτ' ἃ εἶδος ὶ ὃ τί ἦν εἶναι 

δ ἐν πάντα κοβύμενι διὰ τῶν κοινῶν ἀνίγαν ὁμοιοτήτων, ἀλλ᾽ (τῦτο γάρ ἐςιν ὁ λόγος), τὸ ὀςῶν εἶναι κατ ᾿αὐτό, δῆλον ὡς ἢ 
εἰσὶν αἱ ζητύμεναι ὑπ᾽ αὐτῷ τῶ ὄντος ἧ ὃν οἷον ἀρχαὶ κοιναὶ πάν- τὴ σαρκὶ Ν᾽ τῷ προ ὼὴ ἑκάξῳ τῶν ὄντων, οἷον λίθῳ ξύλῳ, »Φ' 

των ἀρχαὶ αὖθ. ἀλλ᾽ αἱ τῆς ὁσίας ὑκ ὅσαι ὁμοίως ἡ τῶν ἄλλων 30 ὺ λόγον καὶ ὸ ὲ ἘΥΘΕ Ἢ ἢ Ὁ ἐπὶ πάντων ὁ εἶδος ὴὶ ὁ λόγος αἴτιος τὸ 
τῶν παρὰ τὴν ὑσίαν ὄντων ἀρχαί, γιγνονταί πως κἀκείνων ἀρχαὶ ἴκαςον εἶ εἶναι ὃ ἔςιν, ἣ ἐπ ̓ὐδενέρ, διὰ δὲ ὃν λόγον ἡ διὰ “ὃ εἶδος 

τῷ ἡ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἕκαςον παρὰ τῆς ὑσίας “ὃ εἶναι ἡ διαφορὰ ἢ ἐν τοῖς σι, ἢ ἕςιν αὐτῶι » ὃ μέ τι σὰρξ ὃ δέ τι 
ἔχειν. ΑἸεχ. ἐφῶν ὰ δὲ ἄλλο τι, ἐπεὶ ἥ γε ὕλη κατ᾽ αὐὸν πᾶσι τοῖς σιν ἡ 

᾿ῆς () ἑ γὴν ἐκ γενετῆς τυφλὸς ἢ ἢ κωφὸς εἰδὼς ἀ κονὰς αὐτή, ὡς ἔφαμεν" τὰ ὃ τέσσαρα φοιχεῖα ἡ ὑλικὴ ἀ ἀρχὴ αὐτῷ. ὅτι 

ὁ ἀρχὰς εἴσεῦ περὶ χρωμάτων καὶ ὸ γφων λέγομεν ὦ ὧν πρὸς ἃ5 Κὶ ἦν ταῦτα τῦτον ἔχει ἐν τρόπον αὶ “οὁ εἶδος αἴτιον ἑκάφῳ τὸ τῷδέ 

τῦτο ὅτι ἐὰν οἷδε τὰς κοινὰς ἀρχάς, εἰ ἢ μὴ ὡς ψύφυς εἶδεν ἢ τινι εἶναι, πάντως ἂν συνέφησεν ᾿Ἐμπεδοκλῆς, εἴ τις αὐὸν ἐπῆγε 

ὡς χρώματα, ἀλλ᾽ ὄν ὡς ὄντα οἶδεν αὐτὰ ὶὶ ὡς ἔχοντα ὕπαρξιν, τῷ λόγῳ, παραδευινὺς ἕκαςον ὕτως ἔχον" αὐὸς μέντοι ἐφ᾽ ἱαυτῦ 

ὥσπερ ἡ αὐὸς φὴς ὦ ̓ Αριςότελες, ὅτι ἴσμεν ἢ “ὃν ἰδίᾳ ἄνθρωπον λέγων ἐδὲν περὶ αὐτὸ σαφῶς διώρικεν, ὁδὲ κατ᾽ ἐπιςήμην εἴρηκέ 

ᾧ πάντας ὡς ζῷον λογικὸν ϑνηὸν ὑπάρχοντας. Ἀδοΐερ. τινα τῷ μὴ περὶ πάντων ὁμοίως τῶν ὁμοίων εἰρηκέναι. ΑἸεχ. 

1. αὐτῷ ἈΙ͂. ἢ 5. ἣν ἰςιν Αφεΐερ. ἢ 12. ἀκολνθήσεται ΤΗ͂. 1 μὴ] μὲν ΑΙ͂. Π 36. ζητῶμεν τὼς τῶν ὄντων Τ, ᾿ὶ 28. «οἱ ργίποίρία ἐπεὶς 
φμα επς δεῖ, σμαθ αὖ ἐρεο ἱπάαραπίμν, δεπί οπεπίμπι ἐπίέμπε ργίποὶρία, ποι ἰάπιθπ ἐοείθπε πιοαῖο, 46 ργοργίε σεδείαμέΐαα, 
δασίογογμηι ὑεγῸ ἃ “μδείαπίἑα, σιπὶ ργοργὶθ ποπ εἰπί ργηἱποίρία, εβὲοίμπέμν φμοάαπιπιοάο, φμοπίαπι σαφίσγογμπε σϑίδμπε 
φμοάγμο φμέμπι 6556 α “μὗσίαπίία πιμίμαξμν ϑεραϊν. ἢ 29. οἷον οἵα ΔΜ. 1] 80. ἀρχὴν 5. 1] αὖται] αὐἀθ ἀλλ᾽ ὑχ ὁμοίως ναὶ αἰπιλ]α φυΐά. 
31. περ 4. 

43. διηρθρωμένον 7. καὶ 14. ἐδὲ] ὁ 37. 20. ὀςῦν ὁ κατὼ τὴν ὕλην ἀλλὰ κατὰ τὸν 1. ἢ 23. φησὶ ἔλεγον (οπι γίγνεσθαι) 2. ἢ οἴ, ϑίαγξ. Ἐπιρο- 
ἀοοὶία ἴγ. ν᾿ 208 ἐᾳᾳ. 24. ἐπίκρυς Σ΄, ἀπήϊκος ἐν εὐφέρνοις Α50]6ρ.. ἐπείρος ἐν εὐφέρνοις 2. ἢ 25, μορέων Σ΄, μοιρῶν ἔλαχε 1. ἢ 26. τὰ οτὰ Αἵ. κ᾿ 
28. ὀςοῖς ΑΙ. ̓ὶ 80. ἐπὶ] ὧν . ἢ] 31. ἑκάςν ΑΖ. ἢ διὰ ροεὶ καὶ οι ΑΖ. 1 32. τῷ μήτε σὰρξ . 

Ἐδεεε2 



δ88 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

993. (ὁ) φησὶ δὲ ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος ὅτι ᾧ διηρθρωμένως βλίῳ “ὃ Β. ἡ μὴν ἀλλὰ λέγει γε περὶ ὧν ἱνταῦθα προτίθεἢ ᾧ 
15. (ἐμνημόνευσε τῶν τεσσάρων) ὁ Πλάτων αὶ πρὸ σῶ, ᾧ αὐὸὺς ἐξ ἣν τῷ ἐλάττονι α΄- εἰπων ὃ “ὅσα δὴ περὶ τῶν αὐτῶν τύτων 

αὐτῶν λαβὼν λέγεις, ἐπεὶ ἢ Ἐμπ. Λεείερ. πειείσεν ἄν τις ἐπανέλθωμεν παλιν," περὶ τῶν ἀρχῶν ἢ τῶν 
993. “περὶ --- πρότερον." λέγοι ἃ ἄν ἯΙ τῶν τοιύτων" ὡς εἰρη: αἰτίων ἡ ἐν τῷ ΧΑ τῦτο ἐλάττονι α΄ ζητεῖ τε ὺ ἀπορεῖ. ΑἸεχ. 
ὧ κιὶς ἤδη (ο. 7. 4) ὅτι εἶπε καὶ ἡὶ ἐν τύτοις πρὸ τύτυ περὶ ̓ Αναξαγόρυ 5 ( ) ὥσπερ ὸ περὶ ̓Αναξαγόρυ εἶπεν τὴν δόξαν αὐτῷ ἐπα- 53. 

λέγων ὶ τὴν δόξαν αὐτῶ ἐπανορθὼν, ὅτι ἄλλῳ ὶ ὗν λέγοντι ταῦτα νορθῶν, ὅτι ἄλλῳ Καὶ ἂν λέγοντι ταῦτα ἐπηριολιίησεν, ὁ ὦ μὴν αὐὺς Ξ 
ἐπηκολύθησεν, ὦ μὴν αὐὺς σαφῶς τι περὶ τύτων εἶπεν, ὥσπερ διήρθρωσεν. περὶ γῶν τῶν ἀρχῶν τύτων, φησί, ᾧ πρότερον εἰρή- 
ἐδὲ Ἐμπεδοκλῆς, περὶ ὃ νῦν εἶπεν. ἐπὶ τύτοις ἀπορίας τινὰς ἀπο- καμεν ἐν τοῖς Φυσικοῖς" εἶτα πάλιν ἐπωγγέλλεῦ λέγειν περὶ αὐτῶ 
ρύσειν ἐπαγγέλλε συντεινύσας εἰς “ὃν περὶ τῶν ἀρχὼν λόγον, ἐξ ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα ᾧ ἀπορεῖν περὶ αὐτῶν ᾧ ἐπιλύεᾳ, τὰς ἀπο- 
ὧν ῥηθεισῶν φησὶ ἡ καλῶς ἀπορηθεισῶν εὐπορωτέρως ἡμᾶς ἔσεθχ, τὸ ρίας ἐν τοῖς περὶ Φιλοσοφίας. ἐκ 7) τῶν ἀποριῶν εὐπορώτερα 
πρὸς τὰς λύσεις τῶν ἐν τοῖς ὑςέροις ἀπορυμένων" αἱ ἢ) περὶ τῶν γινόμεθα εἰς τὰς λύσεις τῶν ἐν τοῖς ὑςέροις ἀπορυμένων" αἱ ὃ 
ἀρχῶν ἀπορίαι τε ᾧ λύσεις ἀρχαὶ τῆς τῶν μα' ταῦτα ἀπορυμένων περὶ τῶν ἀρχῶν ἀπορίαι τε ὦ λύσεις ἀρχαὶ τῆς τῶν μᾷ' ταῦτα 
λύσεως γίνον;) (“). ἢ λέγει περὶ τῶν ἀπορυμένων ἐν τῷ Β' ἀἐπορυμένων λύσεως γίνον), ἡ λέγει περὶ τῶν ἀπορυμένων ἐν τῷ 
διὸ ᾧὶ δόξαι ὧν ὅσον ἐκ τῶν νῦν εἰρημένων συνῆφθαι τύτῳ τῷ βι- ἐλάττονι ἄλφα. διὸ ἐφεξῆς ἀναγινώσκεῦ. Αεεϊερ. 

ΤΟ ΕΛΑΤΤΟΝ ΑΑΦΑ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

τὸ ἔλαττον ἄλφα τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ ἴσι κ᾽ Κ᾿ ᾿Αριςοτέλυς (5 σεως περιέχει λόγον, ὡς δοκεῖν ἔπεῖχ, τύτῳ ἐκεῖνο, ἀλλὰ περὶ ὧν 

ὅσα ὼ τὴ λέξει καὶ ᾿᾿ τὴ θεωρίᾳ τεκμήρανχ, κὶ μὴν ὁλόκληρον ἔοικεν ἀναγκαῖόν ἐςι προαδορηαι ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ, ταῦτα ἐν 

ἐἶναι, ἀλν ἔςιν ὡς μέρος, βιβχί, τὐιμαιρο μενοι τῇ τε ἀρχῇ ὃ τῇ αὐτῷ καταλέγει τε ἢ ἐκτίθεδ. διὸ δόξει τῷ μείζονι ΑΒ 

τῦ βιβλίν μικρότητι. ὅσον ᾿ ἦν ἐπὶ τῷ περὶ ἀρχῶν ἡ ἐν τύτῳ μᾶλλεν ἂν ἀκολυθεῖν" συνῳδὸς γδ ἡ τύτυ ἀρχὴ τῷ ἐκείν τέλω, 
ποιεϊο)αί τινα λόγον, δόξει καὶ ὶ ἐκ ̓ ππξνα τῶτο τῷ ῦ μείζενες Α, ἐλ ἠδ χε Κὶ προύθετο περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἂν τις περὶ τῶν εἰς τὲς 
ἕπεο, ἐκείνῳ περὶ ἀρχῶν ἢ αἰτίων, ἐξώ ὧν ἐν ἐκείνῳ πυύμανος τῇ 0 ἐρχὰς ἡ τὴν εὕρεσιν «ὐτῶν συντεινόντων εἰπεῖν, ἕν τε τιῷ Β 4; 
βιβλίν εἶπεν “ὅσα δὲ περὶ τῶν αὐτῶν τύτων ἐπέρησεινν ἄν τίς, νεῖ) τῦτο ποιῶν. ἀὶ μὴν ἐδὲ τὰ ἐν τύτῳ λεγόμενα ἀλλότρια πότ 

ἐπενλθυ με. πάλιν" τάχα γ ἂν ἐξ αὐτῶν εὐπορήσαιμεν πρὸς. τῆς προκειμένης πραγματείας εἶναί μοι δοκεῖ͵ ἀλλ᾽ ἔςιν ὥσσερ 
τὰς ὕςερον ἀπορίας." προειπὼν δὲ τῶτο ἐν ἐκείνῳ, ἐν τύτῳ ζη- τινὰ προγραφόμενα ἢ προλεγόμενα κοινῶς τέτη: τῆς με θοῦ 

τεῖν ἐκολύθως δοκεῖ εἰ ἐπ’ ἄπειρον αἱ ἀρχαὶ ὺ τ τὼ αἴτια, ᾧ δεί- φιλοσοφίας τὰ ἐν τύτῳ λεγόμενα. πρῶτον Ψ' ὃ ἐν αὐτῷ 
λνήν ὅτι ἔςιν ἀρχή τις ἐν αὐτοῖς ὺ ἐκ ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ πρόοδος. 25 τῆς θεωρητικῆς φλοσοφίας αύτι: πάσης λέγει, δευοὺς ὃ ὅτι τῇ Μ 

ὅσον δὲ πάλιν ἐπὶ τῷ τέλει αὐτῷ, ἀ δόξει τῦτο ἐκ ταύτης εἶναι ἐς! χαλεπή, τεκμαιρόμενος ἀπὸ τῷ μηδένα ἀξίως περὶ αὐτήρανα- 

τῆς συντάξεως, ἀλλὰ τῆς φυσικῆς πραγματείας προοίμιόν τι (4) κέναι, πῇ δὲ ῥᾳδία, τεκμαιρόμενος πάλιν ἀπὸ τὸ μηδένα αὐτῆς 
ὡς γδ περὶ φύσεως ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρῶν, ἡ ζητήσων τί ἕξιν ἡ ΤΑ παντάπασιν ἀποτυγχάνειν. ἀλλὰ καὶ διὰ τί δυχερὴς μᾶλλον προ- 

ἐπαύσατο (4). εἶπε 7) “διὸ σκεπτέον πρῶτον τί ἔςιν ἡ φύσις" ςίθησι, δευινὺς τύτυ “ὃ αἴτιον ἐν ἡμῖν ὄν" ὁ ἡ) ἡμέτερος νῶς ἀδ)ε- 

ὅτω ὃ ἡ περὶ τίνων ἡ φυσικὴ δῆλον ἔςαι. " φυσικῷ δὲ “ὁ περὶ 30 νής ἐςι πρὸς τὴν τῶν φύσει σαφῶν γνῶσιν. ᾧ ἐπὶ τύτοις ἐπασέ. 
τύτυ σκέπτεν" διὸ ὶ ἐν τῇ Φυσικὴ ᾿Αχροάσει (2 1) πεποίη ὃν σας τὸς ὁπωσῶν ἡμμένυς αὐτῆς ὡς καὶ μικρὸν συμβεβλημένυς, καὶ 

περὶ φύσεως λόγον. ἔτι δὲ ἐδ᾽ ἡ ἀρχὴ αὐτῷ τῷ Β ὃν περὶ φύ- ἧ διαφέρει ἡ θεωρητικὴ τὴς πρακτικῆς εἰπών, ἡ ὅτι “ἃ κεύρωον τῆς 

4 -- 6. τὸ μὲν ὅν “περὶ τύτων᾽ λέγοι ἂν ὡς εἰρηκὼς ἤδη ἐν τοῖς πρὲ τύτυ λόγοις περὶ ᾿Αναξαγόρυ καὶ τὴν Ζ.. Π|Π ἅ. τύτων 4. ἢ] 7. ἐπηριολύθησεν ᾽᾿Ανα- 
ξωγόρας ὁ Ζ.. ἢ μὲν Α΄. 1} αὐτὸς τι σαφῶς περὶ τύτων εἴρηκεν, ὥσπερ 7. Π] 12. τε οἱ τῆς οπι 25. 1] ἀπορυμένων τῆς λύσεως Ζ.. Π]Π 18. γίνονται. λέγει δὲ 
περὶ τῶν ἀπορυμένων ἐν τῷ β΄ τῆσδε τῆς πραγματείας Ζ.. 1} 14. δόξειεν Ἐς, δόξαν Ἡ. [1 ἴσον Ἐ΄. 

1. 1ε οπὰ Κ΄. 11 2. εἰπόντες γὰρ οοὰά. »γαεγαίζις δπῖπι ϑερυῖΐν. 

15 -- 20. Καὶ τῦτο τὸ βιβλίον ᾿Αριςοτέλυς ἐςίν, ὡς ἔςιν ἀπὸ τῆς λέξεως καὶ τῆς θεωρίας τύτυ τεκμήρασθαι. ἔςι δὲ μέρος βιβλίν ἀλλ᾽ ἡαὶ βιβλίν 

δλοκληρον" δηλοῖ δὲ τῦτο ἡ ἀρχὴ τῦδε τῷ βιθλίν, ὅτι καὶ ἐν τύτῳ περὶ ἀρχῶν ποιεῖται τὸν λόγον καὶ ὑκ ἀπέδει τὰ ἐν τύτῳ λεγόμενα τῶν ἐν τῷ μείζονι Ἀ. 

ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ μυιρότης τόύτυ τεκμήριον ἱκανώτατον τῷ μέρος εἶναι βιβλίν ἀλλ᾽ ἡ βιβλίον ὅλον. ἔοικε δὲ ἕπεσθαι τῶτο τῷ μείζονι Αὶ ἐξ ὧν Ζ. Ἐ 20. τῷ 
βιβλίῳ 1. ᾿ὶ 23 -- 26. ταῦτα εἰπὼν πρὸς τὸ τέλος ἱκεῖνν, ἀκολύθως ἐν τύτῳ ζητεῖται εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ πρόοδος, ἐκ τώτν δὴ φαίνεται ὅτι συντέτακται 
τῦτο τὸ βιβλίο τῇ πραγματείᾳ, ταύτῃ, εἴτε μέρος ὃν τῷ μείζονος Α, εἴτε καὶ μὴ ἀλλ᾽ ἰδίαν ἔχον περεγραφήτ. πάλιν δὲ σκοπῦσιν ἐκ τῷ τέλυς αὐτῷ ὁ δόξει 1. 1 
29. ἐπαύσατο τῦδε τῷ βιβλίν 1. ἢ 31. τύτυ] τῦῶδε Ζ. || διὸ -- 32. λόγον οὐ 2. 32. αὐτῷ οπι 2. 1] Β τῆσδε τῆς συττάξεως τὸν περὶ τῆς φύσεως Ζ. 

15. δοκεῖν ἱκεῖιο τότῳ τῷ ἐλάττονι ἔπεσθαι «΄ ἀλλὰ 1. ἢ 41. αὐτῷ} ἀρχῇ τῷ ΒΖ. ἢ διὸ καὶ δόξει μᾶλλον τὸ Β ἀκολυθεῖν τῷ μείζονι Α΄" σννῳ- 
δὸς 1. ἢ 18. ἂν οπι .4. ἢ συνάδει Ζ. Π] 19. ἱκεῖ -- 21. ποιῶν ογὰ 1. ἢ 21. ἐν τῷ ἐλάττονι λεγόμενα α΄ ἀλλότρια 20. ἢ 22. μοι οπα Ζ.. ἢ 23. τῆς ϑεω- 

ρητικῆς πάσης 2. ἢ 24. τὰ ἵν τῷ ἐλάττονι λεγόμενα α΄, πρῶτον 1.. ἢ 25. κοινῶς οἱ ὅτι οπι Ζ.. ἢ 31. αὐτοῖς “. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, δὅ89 

θεωρίας ἡ γνῶσις, δείκνυσιν ὅτι πλεῖξον εἰς θεωρίαν τε ᾧ τὴν τῆς εἶναι. ᾧ ἕνιοι βὶ αὐὸ πρὸ τῆς φυσικῆς πραγματείας δεῖν ἔφασαν 
ἀληθείας γνῶσιν ἡ τῶν ἀρχῶν τε ὃ τῶν αἰτίων γνῶσις συντελεῖ" ταττεωχ, τεχμηράμενοι τῶτο ἀπὸ τῷ τέλυς τῦ προκειμένυ ββην! 
μέλιςα δ ἔςι τὰ πρῶτα αἴτια ὺ αἱ ἀρχαί, τὰ δὲ μάλιςα ὄντα λέγει γδ “διὸ σκεπτέον πρῶτον τί ἐσι φύσις. ἕτεροι δὲ πρὸ πάσης 
ἢ ἀληϑὴ μάλιςα ᾧ τοῖς ἄλλοις αἴτια τῦ τε εἶναι ἢ τῆς ἐν αὐταῖς ἁπλῶς θεωρίας φυσικῆς τε ἢ ε τὰ φυσικά, ἀπὸ τῷ ἐφεξῆς τῷ 

ἀληθείας ταῦτα. δείκνυσι δὲ ἐν αὐτοῖς καθόλυ τε ὃ κοινῶς, ὺ 5 ἀρητιρὼ έχει τῷ τέλυς ῥητῷ ἡ αὐτοὶ τῦτο κατασκευαζοντες, 
ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ ᾧ αἰτίαι τῶν ὄντων, ἀνελὼν “ὃ ἐπ᾽ ἄπειρον τὴν τῷ “ὕτω γδ ἡὶ περὶ τίνος ἡ φυσικὴ δῆλον ἔςαι᾽ ἢ τὸ ἑξῆς. ἄλλοι 
πρόοδον τῶν αἰτίων εἶναι. ΑἸεχ, δὲ πρὸ αὐτῶ τῷ μείζ, ὅνος Α ὃ παρὸν ἠξίωσαν τάττεῶς. φαίνεῦ 

(2) “ἢ περὶ --- ἀξίως." πληρώσαντες “ὃ μεῖζον ἄλφα νῦν 45 ἐφεξῆς μτ᾿ ἐκεῖνο ὃ Β' ἐκεῖσε ἢ) τὰς τῶν πρὸ αὐτῶ δόξας 
ἥκομεν ἐπὶ “ὁ ἔλαττον ἄλφα. γνήσιον δέ ἐξὶ ἢ αὐ τῦ ᾿Αριςο- ἐκθέμενος, ἡ δείξας ὡς ὑἐδὲ παρ᾽ ἐκείνοις ἅπασι πλείως αἰτίαι τῶν 
τέλυς “ὁ βιβλίον, ᾧ τῦτο δῆλον ἔκ τε τῶν δογμάτων ἡ ἐκ τῆς 10 τεττάρων εὑρέθησαν, ὑπέσχετο ἐν τῷ τέλει περὶ αὐτῶν ἀπορῆσαι, 
λέξεως" ᾧ τῆς φράσεως 5 ὃ ποικίλον πατέρα “ἐν ̓ Αριςοτέλην ἢ ἀπορεῖ περὶ τύτων ἐν τῷ Β. ὁ δ᾽ ἀληθὲς ὧδε ἔχει. “ὁ παρὸν 
προσαγορεύει. τοὺς δὲ ὑπέλαβον ἀλλότριον αὐτῷ εἶναι, ἀποβλέ- βιβλίον τῷ πρὸ αὐτῷ ἐςὶν ἔλλειμμα." ὑςερήσας δ ἐκεῖσε περί τι- 
ψαντες εἴς τε τὴν ἀρχὴν τῷ βιβκν ὶ εἰς “ὃ συμπέρασμα αὐτῷ. νων, περὶ τύτων ἐν τῷ προκειμένῳ διέξεισιν. εὐθὺς δὲ ἀρχόμενος 
ἐν αὶ τῇ ἀρχὴ περὶ τῶν αἰτίων τῶν πρώτων διαλέγεῦ, τυτέξι τῷ βιβλίων προθυμοτέρυς τε καθίξησι τὺς ἀκροαταῖς, κατασκενά- 
τῶν πρωτίςων ἀρχῶν, ἐ ἐν δὲ τῷ συμπεράσματι περὶ φύσεως, ζη- 15 ζων μὴ ἀποκνεῖν, ἔτι δὲ καὶ κ᾿ προσεκτικωτέρυς κα ὼ ἐπιμελεςέρυς προε- 
τῶν τί ἐςι φύσις" “ἃ δὲ τοιῦτον τοῖς φυσικοῖς μᾶλλον ἁρμόττει τοιμάζει γενέδᾳ" διὰ ὦ 7) τῦ λέγειν ὅτι ῥᾳδία πή ἐςιν ἡ περὶ 
ἥπερ τοῖς μξ' τὰ φυσικά. ἄλλως τε δὴ ἐν τῷ τέλει τῷ μείζονος τῶν ἀρχῶν τῶν ἀϊδίων θεωρία, αὶ ὡς αὐτῆς ἀ πάντες ἀποτυγχά- 
Α ἔλεγε δεῖν ἡπρ ἐθὴῃ περὶ τῶν ἀρχῶν, ἐνταῦθα δὲ τῦτο ὁ πε- γνυσιν ὍΣ ἕκαςος λέγει τι... εοά. Ἀερ. 

ποίνρεεν, ἀλλ᾽ ἐν ἀρχὴ τῷ Β ἀπορεῖ περὶ τῶν ἀρχῶν, ὦφε μᾶλλον - σημέϊον δέ" ηράφεϊ ᾧ χωρὶς τῷ ὅτι, “ἡ περὶ τῆς 
ῈΒ ἐξ ἐφεξῆς, τῶτο δὲ παρεμβέβληζ. λρρασ: τοίνυν πρὸς 20 ἀληθείες θεωρία"" ἢ μᾶλλον δοκεῖ ἐκεῖνο ἀρχὴ εἶ εἶναι, “ὃ δὲ μ' τὸ 
ταῦτα ὅτι ἠβυλήθη πρότερον διαλεχθῆναι περὶ τῶν πρωτίςων ἀρχῶν" “ὅτι ἐκ ἀρχὴ ἀλλ᾽ ἑπόμενον προειρημένῳ τινί. περὶ δὲ τὴν τῆς 

αἱ δ πρώτιςαι ἀρχαὶ κυρίως ὄντα ὑπάρχυσι, τὰ δὲ κυρίως ὄντα ἀληθείας θεωρίαν λέγει πᾶσαν τὴν θεωρητικὴν φιλοσοφίαν, ὀχ ὡς 

ἀληθείας ἐςὶ δηλωτικά, ἡ δὲ κυρίως ἀλήθεια ὼ τοῖς ἄλλοις αἰτία μόνην περὶ τὴν ἀλήθειαν πραγματευνομένην (ὺ "δ ἡ πολιτική τε 
γίνεῦ ἀληθείας. διὰ τῶτο τοίνυν ἐνταῦθα πρότερον περὶ τῶν πρωτί- πρακτικὴ φιλοσοφία περὶ “ὃ ἐν ἐκείναις ἀληθές, ἀλλὰ αὶ αἱ τέχναι 
φων ἀρχῶν διαλέγεδ. ἀμέλει τοι ᾧὶ διὰ τῦτο εἰρήκασιν ἔλαττον 25 περὶ τῆς τῶν ὑπ᾽ αὐτὰς ἀληθείας εἰσὶ θεωρητικαί, εἴγε ἐςὶ τέχνη 
αὐὲ α΄ προσαγορεύει, ὡς ἂν ἀρχῆς ὅσης τῷ ὄντος πρωτίςυ μέ- ἕξις μετ᾽ ἀληθῶς λόγυ ποιητική), ἀλλ᾽ ὅτι ταύτης μόνης τέλος ἡ 

ρους τὸ βιβλώ, ἐπειδὴ περὶ τῶν πρωτίςων ἀρχῶν διαλέγεῦ, εἶτα Ὑλῦσις τῆς ἀληθείας ὺ τῆς κυρίως ἀληθείας" “ὃ γδ ἀΐδιον ἀληθὲς 

λοιπὸν πρὸς τῷ συμπεράσματι διαλέγεῦ ἢ περὶ τῶν Φυῦθον αὕτη θεωρεῖ. συνις ἐς δὲ τὴν θεωρητικὴν φιλοσοφίαν ὦ ὡς μάμςα 
ἐρχῶν. ἔδει ὃ περὶ πασῶν ἀκόμη τῶν δὐχὸν ἀκοὸμδ ας ἡ οἰκείαν ἡμῖν ὃ κ᾿ φύσιν, τῇ Ἐ51 φησι χαλεπὴν αὐτὴν δόξαι ἂν 
ἐρχὴὰ ὁμωνυμός ἐςι φωνὴ ἢ ἢ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς πρὸς ἕν. ἐφεξῆς 30 εἶναι τῇ δὲ αὖ ῥᾳδίαν, χαλεπὴν ἢ καθ᾽ ὅσον πολλῶν ἐπιχειρη- 
τοίνυν διαλέγε ἡμῖν περὶ τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας, ᾧ δείκνυσιν σάντων αὐτὴ γ 5θες κατ᾽ ἀξίαν τὸς περὶ αὐτῆς ̓ ϑεναηῦ λόγος" τῷ 

ὅτι ἡ θεωρητικὴ φιλοσοφία προτέρα ὁ ἐσὶ τῆς πρακτικῆς, αὶ ὅτι ἐχ δὴ δυσεύρετον ἃ ἢ χαλεπὴν τὴν περὶ αὐτῆς εἶναι θεωρίαν σημεῖον 
ὑπάρχυσιν αἱ ἀρχαὶ ἃ ἄπειροι, ὅτε ἐπὶ ὁ ἄνω ὅτε ἐπὶ “ὃ κάτω. ὃ ἱκανὸν ὁ μὲ δύνανχ, τὺς περὶ αὐτὴς λέγοντας κατ᾽ ἀξίαν εἰπεῖν 

δὲ λέγει ἐν προοιμίοις τοιῶτον ἐσύ, ὅτι ἡ περὶ τ. ἀλ... ἐκ περὶ αὐτῆς" τῷ δὲ αὖ ἐφδίαν ἐἶναι σημεῖον παΐλιν ποιεῖ “ἃ μὴ 
ἴςιν ὗν, ὡς εἴρη, ἀλλότρια τὰ νῦν λεγόμενα τῆς προκειμένης 35 πάντη τὰς περὶ αὐτῆς εἰπόντας ἐπααηθηδο, ἀλλὰ τῶν εἰπόν- 

πραγματείας, ἀλλ᾽ ἐςὶ προγραφόμενα. ἩλεΩς δ ἐνταῦθα δια- των ἕκαςον εἰπεῖν ὑγιές τι περὶ αὐτῆς. καθ᾽ ἕκαςον Δ τῶν 
λέγε περὶ τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας, ἢ τί διαφέρει ἡ θεωρη- φιλοσοφησάντων εἰ ἐπισκοποίημεν, ὀλίγον παντελῶς ἕκαςον αὐτῶν 

. πριὴ τῆς πρακτικῆς, ᾧ ὅτι ἡ τῆς αἰτίας γνῶσις ἐσὶ κυρίως ἡ ὑγιῶς ἂν εὕροιμεν λέγοντα " εἰ δὲ τὰς ἁπάντων ἀθροίσαιμεν εἰς 

θεωρητικὴ φιλοσοφία, αὶ ὅτι εἰς τὴν εὕρεσιν αὐτῆς ἡ τῶν ἀρχῶν ᾧ ταὐνδ᾽ δόξας, ἀξιόλογος ἤδη ᾧ μεγάλη ἡ περὶ αὐτῆς θεωρία φα- 

αἰτίων γνῶσις συντελεῖ, Αδοΐερ. 40 νεϊἢ. περὶ γῶν τῶν ἀρχῶν, ὡς ἐν τῷ πρὸ τύτυ προείρηκεν, ἕκα- 
9934 (7) τῶτο ὃ βιβλίον ἕνιοι Πασικλέις εἶναί φασι τὸ Ῥοδίων, ςος ' τῶν εἰπόντων μέρος τι αὐτῶν εἶπε, ᾧ ἀδὲ τῦτο σαφῶς, 

30. ὃς ἦν ἀκροατὴς ᾿Αριςοτέλυς, νἱὸς δὲ Βοναίν (Βοηθῦ ) τὸ Εὐδήμν τρόπον μώντοι τινὰ εἶπε πάσας εἰρῆνς, τῷ ἄλλον ἄλλης μνημονεῦ- 
ἀδελφῦ. ᾿Αλέξανδρος δὲ ὁ ̓ Αφροδισιεὺς ᾿Αριςοτέλυς αὐτό φησιν σαι. ΑἸεχ. 

5. αὐτῷ Α΄. 
49. ἔν τισι γράφεται μετὰ τῆς τῷ ὅτι προσθήκης, ὅτι ἡ πε τῆς ἀληθείας θεωρία. ἀλλ᾽ ὕτως μὲν ὑκ ἀρχὴ βιβλίν ἀλλ᾽ ἑπόμενον προειρημένῳ τινί" 

χωρὶς δὲ τῷ ὅτι ἀρχὴν τῦτο ποιεῖ Ζ. Π| 30 -- Ρ..590 « 6. ἀρυὰ Αεεἶερ. ||] 32. εἶναι οπα 4. 1] 33. λέγοντας ἀξίως τι εἰπεῖν ΑΔοῖορ. 11 34. ῥῴδων 
Ἅ. 1 36. τῶν ταῦτα φιλοσοφησάντων Αδεΐερ. || 38. ἀθροίσομεν Α5εΐερ. 
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1. 
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2. ἀιδίων διεξιόντες ὑπὸ τῆς σφῶν ἀπειρίας, καθάπερ Παρμενίδης 

993) 

Φ αὐτῆς γέγόδας Τμδεε ἂν ̓ εἴ τῷ ῥᾳδίαν αὐτὴν ἐὐαὶν ἔδειξε τῇ 

δ90 

“μήτε πάντας ἀποτυγχάνειν." τῶτο εἴρηκεν ὡς ἴσον τῷ μήτε 
τινὰ τῶν πάντων ἀποτυγχάΐνειν αὐτῷ παντη. ὅτι δὲ τῦτο λέγει, 
ἐδήλωσεν ἐπενεγκων “ἀλλ᾽ ἕκαςον λέγειν τι περὶ τῆς φύσεως" 
τῶτο 75 συνῳδὸν τῷ μηδένα ἀποτυγχάνειν. ὁ δὲ “τῆς φύσεως" 

ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

γειν “δ Καὶ ὅλον ἔχειν τὺς ἐπιβάλλοντας αὐτῇ, “ὁ δὲ μέρος μὴ δύ- 
ναῦς. ὃ φεύγοντές τινες ἐνηλλάχθαι φασὶ τὴν λέξιν ἡ εἶναι ὃ 

κατάλληλον αὐτῆς “ὃ δὲ ὅλον μὴ δυγαῦχ, ᾧ μέρος ἔχειν δηλ 
ἃ χαλεπὸν αὐτῆς" τῶτο γὺ σύμφωνον εἶναι τοῖς προειρημένοις. 

προσκείμενον “ὃ πρὸ πάσης τῦτο τῆς θεωρητικῆς εἶναι φιλοσοφίας 5 μήποτε δὲ ἄμεινον τῆς λέξεως ἀκύΐιν ὡς προειρήκαμεν, “ὃ δεθυὼς 

ἃ βιβλίον συνίςησι ἢ αὐτό (΄). δοκεῖ δέ μοι διὰ μὶ τὸ πολλὲς 
τε ἐπιβαλλεῶς, λέγειν περὶ αὐτῆς ᾧ μηδένα αὐτῶν πάντη δια- 
μαρταίρειν δείκνυςκ, ὁ κ'' φύσιν ἡμῖν εἶναι τήνδε τὴν πραγμα- 

τείαν, διὰ δὲ τὸ μηδένα κατ᾽ ἀξίαν ἐρριδαὶ περὶ αὐτῆς ὲ ΡῈ 

τὸ χαλεπὸν τῆς πραγματείας διὰ τῷ μήτε “ὃ ὅλον ἔχειν μήτε μέ- 
ρος ὁλοκλήρως ἔχειν δύναως " ὡς εἶναι “ὁ λεγόμενον ἴσον τῷ “ὁ δὲ 
μήτε ὅλον τι ἔχειν ἀλλὰ μηδὲ μέρος δύναοχ," ἂν ἡ Ὑρρὰ ἣ 
μηδὲν ἐπιβέλλεν αὐτὴ ὅτε “ὁ ὅλον ἔχειν ἦν ὅτε όρος. δὐτῃ 

γεθος αὐτῆς ἐνδείανυδ, καὶ Ἂ τὴ χαλεπότητα, ὶὶ ὅτι μὴ χρὴ πάρερ- 40 ὅλον" 5 ᾧ “ὃ μέρος δύσλητον, χαλεπὸν τῦτο. ἡ εἴη ἂν ἐὺς 

γον ποιεῖοχ, τὴν ζήτησιν αὐτῆς. ἔχεθ, ἡ ΚΛ) αὐτῆς χρή, ὅτι ἡμῖν βεὺν ἐν τὴ λέξει τοιῶτον, “ὃ μὴ δυναὼς ὅλον τι ἔχειν καὶ μέρας, 

ἐςὶ »' φύσιν, μὴ παρέργως δέ, ὅτι ἐξὶ χαλεπή. προτρέποι δ᾽ 
ἂν ἡ ἡμᾶς δι᾽ ὧν εἴρηκε αὶ ἐπὶ ὃ μήτε καταφρονεῖν αὐτῆς ὡς ῥᾳδίας 

πάντη μήτε ἀπογνσκειν ὡς πάντη χαλεπῆς. ἰά. 

ὡς εἰ ἔλεγε, ὃ δὲ μηδέτερον δύνα, δηλοῖ “ὁ χαλεπὸν αὐτῆς. 
δύναταί τις ᾧ ὅτως ὠκῦσαι" τῶτο δ᾽ ὅλον. τι ἔχειν ἢ μέρες μὴ 
δύναῦχ, ὁ εἰς ἔννοιαν Κὶ τὸ ὅλ αὶ ἐπίςασιν πάντας ἐλθεῖν, μεὸδ 

Ὁ ) ὑἐχ ὅτι περὶ φυσικῶν διελάμβανον, ἀλλ᾽ ὅτι περὶ τῶν ις δὲ μέρος αὐτῆς ἐξακριβώσαςν, δυνηθῆναι, ὅηων ὃ χαλεπὸν αὐτῆς, 

ἡὶ Μέλισσος, εἰς τὸς περὶ φύσεως ἐνέπιπτον λόγυς. «εοἀ. Ἀερ. 
δυναῦ ἡ λείπειν τῇ λέξει “ὃ πάντας ἅμα, ἵν ἢ ὃ δ᾽ ὅλον τι ἔχω 
πάντας μα, μέρος δὲ ἕκαζον μὴ δύνανχ,, δηλοὶ “ὃ χαλεπὲν 
αὐτῆς. ᾧ τ γε μᾶλλον ἀκολυθεῖν δόξει τοῖς προειρημένοις τοῖς 

“καθ᾽ ἕνα Κ' ἢ μικρὸν Ἶ μηδὲν ἐπιβάλλειν αὐτὴ, ἐκ πάντων δὲ 

παροιμίᾳ προχρησαμενος τὴ “τίς ἂν ϑύμες ἁμάρτοι;" ἢ λέγεῦ ἑ 20 τῶν συναθροιζομένων γίγνεταί τι μέγεθος." δύναϑ ἴ ἴσον εἶναι ὃ 
ἐπὶ τῶν εὐκόλων μηδὶν χαλεπὸν καὶ αὶ δυσεύρετον ἰχότων, εληπῷ εἰρημένον τῷ ὃ δὲ μὴ ϑύναος, καὶ ἢ ὅλον τι ἔχεν καὶ ᾧ μέρος, ἀλλὰ 
δὲν ἀπὸ τῶν πξσι τῶν ν ἐπὶ σκοπὸν τοξευόντων (4)" ὅτοι γάρ, ἂν μέρος τι μόνον λαμβάνειν αὐτῶ. ὁ δὲ “τῇ αὶ ἃ χαλεπὴ τῇ δὲ ἐν 

᾿᾿ σενὸς ὁ προκείμενος Η σκοπός, ἀ ῥηιδίως αὐτῷ τυγχάνυσιν, ἂν δια" λέγοι ἂν ὑχ ὡς κ᾽ ταὐδν ἔντων ἀμφοτέρων περὶ αὐτίν͵ 

δὲ ἦ πλατύς, χαλεπὸν ὃ τύτυ τυγχάνειν, διὸ ἢ πάντες αὐτὸ ἀλλ᾽ ὡς ἐφαντασιν ὺ δοξῶν ἀμφοτέρων ἐσῶν ̓  περὶ αὐτῆς, κ᾽ 
τυγχάνωσιν. εἰ ὄν τὸ ῥᾳδία πάντες ἐπιτυγχάνυσι, ὶ πάντες 25 μέν τι ὅτι ἐᾳδία, κῳ δέ τι ὅτι χαλεπή" διὰ ὦ 75 ὃ ἢ πάντας 
ἐπιτυγχάνυσι, ἑφίδιον τῦτο. “ὁ δὰ ὅλον τε ἔχειν ἡ μέρος μὴ δύ- ἐπιβάλλειν αὐτὴ ὁ χαλεπή, διὰ δὲ “ὃ μηδένα κατορθῶν μηδὲ 
"αὐ δηλοῖ ὃ χαλεπὸν αὐτῆς" παλιν τῷ χαλεπὴν ἡ δύσκολον μέρος ὅλον ὁ ῥᾳίδιον. “ἴσως δὲ καὶ ὺ τῆς χαλεπότητος ὅσης κῃ δύο 
τὴν πραγματείαν ἐρὶ ̓ἄημενν ποιῷ τ ἕτερον τῶν προῤῥηθέστων. τρόπυς" δείξας τὴ μα ἢ ῥᾳδίαν τὴν θεωρητοιὴν φλσσαξ εν ἢ δὲ 

ἦν δὲ “ὁ καθ᾽ ἕνα αὶ ἕ ἢ μικρὸν ἢ μηδὲν ἐπιβάλλειν αὐτὴ τῷ τὺς. χαλεπήν, διαίρεσιν ποιεῖ τῷ 5 χαλεπῦ, δεικνὺς Ψ τί ἡ φλισυφά, 
καθ᾽ ἕνα μήτε περὶ ὅλης λέγειν τῆς πραγματείας μήτο περὶ ̓ δτϑὰ δι’ ὃ πάλιν δείκνυ ὁ πὴ ἅ χαλεπὴν ἀθῖτην εἶναι πῆι ἑαᾳδίαν. 

ρυς αὐτῆς ὁλοκλήρως" οἱ γ5 μηδὲν ἢ μικρὸν ἐπιβέλλοτες αὐτῇ οἱ δὲ τρόποι τῆς χαλεπότητος δύο, εἷς ὦ ὁ περὶ τὴν τὸ πρέγματος 
πρὸς τῷ τῷ πανὺς ἀπολείπεον, ὠπολείποιντο ἂν ᾧ τῶν μερῶν ώνμτον Φύσιν, τοιύτυ ὄντος ὡς τὴ αὐτῷ φύσει δυοδεώρατον 
αὐτῆς (᾽). ὅτοι δὴ ὃ χαλεπὸν αὐτὴς δεικνύνσιν (΄ » ἔχει δέ εἶναι, δεύτερος ἡ διὰ τὴν τῷ θεωρῶντος αὐὸ ἀδ)ένειαν " δύνεῷ 
τι ἡ λέξις ἀκατάλληλον ἡ “ὃ δ᾽ ὅλον τε ἔχεν καὶ ὼ μέρος μὴ ὴ δύναὼς γάρ τι τῇ αὐτῶ φύσει ὃν εὐθεώρητον τῷ ἁπλῶν εἶναι, διὰ ἐμ 
δηλῶ ὺ χλεπεν αὐτῆς δοκεὶ Ρ δι᾿ αὐτῆς ὲ ἀπικε μεν λέ- 35 ἡμετέραν ἀδένειαν ἡμῖν εἶναι χαλεπόν τε ᾧὶ δυσθεώρητον. ἑ 
γειν ὅ προείρηκε. προείρηκε ΑΚ ὅτι κ' μέρος Αὶ ἕκαςος ἐπιβαλ- τρόπῳ τῆς χαλεπότητος ὑπάγει ἡ τὴν θεωρητιχὴν τέχνην ὦ τὰ 
λει τῇ τῶν ὄντων ἀληθείᾳ, ὅλυ δὲ ἀποτυγχάνει" νῦν δὲ δοκεῖ χέ- τῆς ἀληθείας φιλοσοφίαν. προτρέποι δ᾽ ἂν ἡμᾶς ἡ διὰ τύτυ πρὸς 

“ὡςε --- ὡμάρτοι; " ὅτι ὃ πάντας τι ὑγιὲς ἐρρκέαι τὺς περὶ 

4. μήτε -- ἀποτυγχάνειν οπὶ Αδοΐερ. [[ 2. αὐτῆς 4. ἢ] 3. ἐδήλωσεν] δῆλον ἐποίησεν «4. ἢ] 5. φιλοσοφίας εἶναι Αφοῖορ. ἢ 6. καὶ αὐτό οἵα 
Αβοΐερ. "] δοκεῖ -- 1η, χαλεπῆς] δῆλον ὗν ὅτι κατὰ φύσιν ἡμῖν ἁρμόττει ἦδε ἡ πραγματεία διὰ τὸ μηδένα ἀποτυγχάνειν ταύτης ποτέ Αφοῖορ. ἢ 6. διὰ 
τὶ μὲν Α΄. ἢ 14. πάντα μήτε ὑπογιγνώσκειν “. 1] 18. ὅτι --- 20. ἁμάρτοι οἵα Α͂. || 33. ἔχει --- 34. ἀκατάλληλον ἡ οαχ Ζ.. ἢ 34 -- ὃ 37. δίνασθαι 

ἔχει τι ἀκατάλληλον. πρότερον μὲν γὰρ εἴρηκεν ὅτι ὅλην μὲν ὑδεὶς τῶν περ αὐτῆς εἰπόντων λαβεῖν ἠδυνήθη, μέρος δέ τι τῶν εἰπόντων ἕκαςος αὐτῆς ἔσχε, 
καὶ ὑδὲ τῦτο ἀκριβῶς, νῦν δὲ λέγειν ἔοικεν, ὅτι τὸ ὅλον ἔχεσι, τὸ δὲ μέρος μὴ δύνασθαι. ὑπερβατῶς δὲ ληφθὲν ὁ δόξει ὧν ἀκαταλλήλως εἰρῆσϑαι. μετα- 

ρυθμιςέον δὲ τὴν λέξιν ὕτως. τὸ δὲ μὴ δύνασθαι ὅλως τι ἔχειν, μηδὲ μέρος αὐτῆς ὁλοκλήρως, δηλοῖ τὸ χαλεπὸν αὐτῆς" τὸ γὰρ μήτε ὅλον μήτε μέρος 
ἔχειν αὐτῆς ἱκανῶς, κἂν εἴ τι δὲ ἔχῃ μικρόν, τῶτο καὶ ἀμυδρῶς τὸ χαλεπὸν ταύτης δείκνυσι, τὸ δὲ “τῇ μὲν ῥᾳδία, τῇ δὲ χαλεχή, ὑχ, ὡς κατ᾽ αὐτὸν 

ὄντων ἀμφοτέρων περὶ αὐτὴν ὡς εἶναι χαλεπὴν καὶ ῥᾳδίαν ὦμα λέγοι ἄν, ἀλλ᾽ ὡς ἀσῶν περὶ αὐτῆς δοξῶν καὶ φαντασιῶν ὠμφοτέρως, κατὰ μέν τι ὅτι ῥᾳδίας 

ἴσης κατὰ δέ τι ὅτι χαλεπῆς" διὰ μὲν γὰρ τὸ πάντας ἐπιβάλλειν αὐτῆς, ὡς εἴρηται, ὁ χαλεπή, διὰ δὲ τὸ μηδένα κατορθὺν μηδὲ κατοὶ μέρος ὅλως ὑ 
ἑᾳδία. ἴσως 1.. : 

6. τῇ] τὸ “44. 1 14. πάντων Κ΄. ΠΤ 29. δικιρέσεις “..}} 31. παρὰ Αἵ. 832. δυσθεώρητα “Η͂. 1] 33, τῶν ϑεωρέντων ΜΙ͂. || 31. φιλοσοφίας Ἅ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. δ9ι 

τὴν θεωρητικὴν φιλοσοφίαν" εἰ ἢ) τὰ γνώριμα ἢ πρῶτα τῇ αὐτῶν δυχερὲς αὐτῆς. ἔθος δ τῷ φιλοσόφῳ πολλάκις ἀντὶ τῷ ὁλοῦχε- 
φύσει ἡμῖν ἐσὶ δύσγνωςα, διὰ τὴν ἀργίαν τῶ νὰ δηλονότι, δέῖ ρὰς “ὃ ὅλον παραλαμβάνειν. ἢ ἐν τῷ προλαβόντι δὲ βιβλίῳ τῶτ᾽ 
Ὑγυμναζεν τε ὺ ἐπεγείρειν πρὸς αὐτὰ ὃν νῦν, ὅπως αὐτῷ εὔγνωξα ἔλεγεν, ὡς ἀσυμφανὴς αὶ ἀδιάρθρωτος ᾧ οἷον ψελλίζωσα κἡὶ τῶν 
Ὑίγνἢ τὰ τὴ αὐτῶν φύσει ὙμμΑ: πῶς δὲ ἔνιά ἐ ἐσι χαλεπὰ προτέρων φυσικῶν φιλοσοφία. εοά. Ἀερ. 

παρὰ τὴν τῶν ἡμαετάντων αὐτὰ ὶ ἐδγόειαν, ὁ ὁ παρὰ τὴν αὐτῶν φύ- 5 (᾽) ᾧὶ ὡς φησὶν ὁ ̓ ΑΜξενέρος ὅτι διὰ τῦτο καὶ δυναὺν ἡμᾶς 993» 

σιν, ἔδειξεν ἐπὶ τῶν νυκτερίδων, αἷς “ὃ μεθημερινὸν φῶς δι᾽ ἀπέ. ἀντιλαβέδχ, τῶν νοητῶν, ἐπειδὴ ὁ ἡμέτερος νῶς ἀϑενής ἐς! πρὸς ἦ 10; 
γειαν τῶν ὀφθαλμῶν πρὸς “ὃ ὁρᾶν ἐμποδίζει, ὃν τῇ αὐτῷ φύσει τὴν τῶν φύσει σαφῶν γνῶσιν, ἀμέι συμπλέκε αἰϑϑδήσει ἢ φαν- 
μάλιςα ὁρατόν τε ὺ αἴτιον τῷ ὁρᾶτχ, τὰ ὁρυίμενα. ὡς δὴ ἐκεί- τασίᾳ. εἰ δὲ χωριϑείη ποτέ, φησίν, ἀντιλήψεῦ. ὥςε οἷδε ἡ αὐὺς 

γων οἱ ὀφθαλμοὶ πρὸς “ὃ φῶς ἔχυσιν, ὅτω καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν φησὶ ὃν ἄκων τε ἢ ἑκὼν ὅτι χωριςή ἐςιν ἡ ἡμετέρα ψυχὴ τῷ σώματος. 
γῶν ὃν ἡμέτερον ἔχειν πρὸς τὰ τὴ φύτει φανεῤωταξα" ταῦτα δέτο Ἀρδερ. 
ἐςι τὰ ἁπλύςατα, τοιαῦἢ δὲ αἱ ἀρχαί (). ὅτω δὲ ὁ ἡμέτερος “Ὁ - δόξαις" εἰπὼν περὶ τῆς θεω ρητικῆς φιλοσοφίας ὅτιϑθδν 

Ἂς πρὸς τὰ φανερώτατα τῶν ὄντων ἔχει διὰ ὃ μὴ ἀπολελυμένος τὴ ̓ Ὶ χαλεπὴ τὴ δὲ ῥᾳδία, εἰπὼν δὲ ἡ ὅτι μηδὲς τῶν ἁψαμέ. ἵ᾿ 

ᾧ κεχωρισμένος εἶναι, ἀλλ᾽ εἶναι σὺν α αἰα)ήσει ὺ ταῖς παθητικαῖς νων αὐτῆς ἱκανῶς τι περὶ αὐτῆς ἘΝ λέγει ὅτι μὴ διὰ τῶτο χρὴ 

ὁ δέμεοι τῆς ψυχῆς, ἃ πάντα ἐβείθα τῇ οἰκείᾳ τῷ νῇ ἐνεργείᾳ" παραπέμπενχ, αὐτύς, Ἔλλα χάριν αὐτοῖς ἑκτέον τοῦ ἐγμαρα 

ἡ ἡ) περὶ τὰ ὶ αἰνητεὶ συνεχὴς ἡμῶν ἐνέργεια ταῖς κεχαρισμένος 1 ὠφελήσασι τις ὑςέρυς. ἅμα δὲ τὴν θεωρίαν διὰ τύτων συνίςη- 

τῆς αἰϑήσεως ἐνεργείαις ἐμποδὼν υίνεῦ. εἰ δὲ διὰ ταῦτά ἐξι σιν ὡς πάσης σπυδῆς ἀξίαν. ἀξιοῖ γδ χάριν ἡμᾶς ἔχειν μὴ μένον 

τῆς ἀληθείας γνῶσις χαλεπή, ἀληθὲς “ὃ προειρημένον “ὃ ἡ περὶ τοῖς εἰρηκόσι τοιῶτον ᾧ κἂν ἡμεῖς ὡς καλῶς εἰρημένῳ χρησαί- 
τῆς ἀληθείας γνῶσις τὴ χαλεπὴ τῇ δὲ ῥᾳδία. χαλεπὴ Ἵ ἡμῶν, μεθα ᾧ; κανωνήσαιμεν τῆς δόξης, ἀλλὰ ᾧ τοῖς ἀρχαιοτέροις, εἰ ἢ 
τὴ δὲ αὐτῆς φύσει ἑᾳδία.᾿ ᾧὶ εἴη ἂν κἀκεῖνα τύτυ χάριν ἐμὰ ἐπιπελαιτερον δοκῦσι περὶ τύτων εἰρηκέναι. ἢ λέγει τύτυ τὴν 
κατασκευαςικὰ ὄντα τὸ ἄμφω ταῦτα ἔχειν αὐτήν, δὺ παρ' ἄλλο Ὁ αἰτίαν. ἡ γ5 ὅτοι συνετέλεσαν τι ἡμῖν πρὸς τὴν τῶν ζητυμένων 
τί ἐςιν ἣ παρὰ ὃ τῇ ἢ αὐτῆς φύτα τοιαύτην εἶναι, ἡμῖν δὲ διὰ εὕρεσιν. ψ Υ88 

τὴν ἡμετέραν ἀδϑώειαν χαλεπὴν εἶναι γνωϑῆναι. ΑἸεχ. “τὴν ἕξιν." τυτέςι τὴν δύναμιν ἡ ἡμῶν, ἢ ἣ δυνάμει τῆρϑθ3 
9932) (4) ἔνιοι δὲ εἰς “ὃ παροιμιαζόμενος διας ἔλλυσι. οοά. Ἀεβ. ψυχῆς τὰ τοιαῦτα ξητιῦ δυνάμεθα (ὕτη δέ ἐςιν ἡ Ψ ἂν νῦν), 
9.3, () ἀλλ εἴποι ἄν τις ὅτι πῶς φησὶν ἐνταῦϑα ὅτι “ὃ μέρος ταύτην “ προήσκησαν" θήξαντές πως ἢ κινήσαντες ταῖς ζητήσε- 

6- καὶ δυνατόν ἐ ἐξι γνῶναι, ἀνωτέρω δὲ ἔλεγεν ὅτι μέη νοῦσι διάφοροι 5 σιν, ἅτε ἑδοποιήσαντες καὶ ὼ ἐπιφήσαντες εἰς ὃ καὶ ὺ αὐτὲς ζητεν περὶ 
ὺ δ ἐκ πάντων συναθροιζόμενον ἕν τι γίνε; πρὸς ὃ ἐρῶμεν ὅτι τύτων, αὶ εἰς ἔννοιαν ἀγαγόντες ες ἔςιν οἰκεία ἡμῖν ἡ περὶ ὧν 

ἀνωτέρω μέρος ἔλεγε “ὃ ὅλως ἐλθεῖν εἰς ἔννοιαν ᾧ ἐφαάψαοκζς, ἐπρωαγματεύσαντο θεωρία. εἴη δ᾽ ὧν ἢ διὰ τύτυ προτρέπων ἡμᾶς 
αὐτῆς, ὁ τῆς εὐ αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐννοῆσαι περὶ αὐτὴς ὅτι ἀσώμα- ἐπὶ “ὁ πάσαις ταῖς παρὰ τύτων χαταβεβλημέναις δόξαις ἐντυγχαί- 

τός ἐφι, εἰ ἰι τύχοι" ἐνταῦθα δέ φησι περὶ τῆς ἐσίας. ἋΥ̓ ὕπαρ- νειν" ἡ γδ τῶν καταβεβλημένων δοξῶν εὐπορία εὑρετικωτέρυς 

ξις αὐτῆς ἢ ὅλη διαγινοίσκεῦ ἢ ἡ ὁ γινωσκεῦ. δοκεῖ ὅ κι ὃ φιλόσο- 80 ἡ ἡμᾶς τῆς ἀληθείας παρασχευάσει. τὰς ὙΣ οἷόν τε χαρν ἔχειν 

ᾧος, ὡς εἴρη, τὰ ἀντοιρίμενα λέγειν" προείρηκε ἢ 75 ὅτι κ΄ τύτοις, ὡς ἀξιεῖ, μὴ πρῶτον αὐτῶν τὰς δόξας ἱ ἱφορηρεότας : δόξαι 
μέρος ἴκαςος ἐπιβάλλει τῇ τῶν ὄντων ἀληθείᾳ, ὅλυ δὲ ἀπο- δ᾽ ἂν ἐκ ταύτης τῆς λέξεως “ἃ βιβλίον τῶτο ἀκόλεθον εἶναί πως 

τυγχάνει" γῦν δὲ δοκεῖ λέγειν " β' δ ὅλον ἔχειν τὲς ἐπιβάλλοντας τῷ πρὸ αὐτῷ τεταγμένῳ" ἐν ἐκείνῳ γ5 ἱςορήσας τὰς τῶν πρὸ 

αὐτὴ, “ὃ δὲ μέρος μὴ δύναῦχ, μήποτε δὲ ὕτως ἀκώειν ἄμεινον αὐτῷ περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν δόξας ᾧὶ ἀντειπὼν τινα πρὸς αὐτίς, 
τῆς λέξεως, “ὃ δείκνυνχ, “ὃ χαλεπὸν τῆς πραγματείας διὰ τῦ πρὸς 35 ἐν τύτῳ φησίν, ὑκ ἐπειδὴ ἀντιλέγομεν ταῖς τινῶν δόξαις διὰ τῦτο 

αὶ ὅλον ἔχειν, μηδὲ μέρος ὁλοκλήρως ἔχειν δύναῦχ. Αδεὶρρ. ὡς μηδὲν ἡμῖν εἰς τὰ προκείμενα συντελέσαντας παραπέμπει 
( ) τῶῦτο οἱ ' ἐναντίως ἀποδεδώκασι, “ὃ δὲ μέρος ἔχειν ἡ χρή, ἀλλὰ ὶ τοῖς εὐκαταφρονήτως εἰρηκέναι δοκῶσί τινα χαίριν 

ὅλον μὴ δυναῦχ, τῶν φυσικῶν ἕκαςον δηλοῖ “ὁ τῆς φιλοσοφίας ἑκτέο" ἡ γ) παρὰ τύτων ὠνάμεθά τι" προησκήθημεν γ5 τὴν ἕξιν. 
ταύτης χαλεπόν. οἱ δὲ ὅτως" “ὃ δὲ “ὃ ὅλον ἔχειν μὴ δύναχ, ᾧ ὅτι δ χρήσιμοι οἱ ὁπωσῶν ἀρξώμενοί τινος αὶ ἐχ οἱ ἐπὶ πλέον ἐρ- 
προσέτι μηδὲ “ὃ μέρος" ὑδεὶς γ5 αὐτῶν ὅτε περὶ ὅλης τῆς θεωρίας 40 γασάμενοι μόνον, δῆλον ἐποίησε παραθέμενος Τιμόθεόν τε ὃς ἄρι- 
ταύτης ὕτε περὶ μέρυς αὐτῆς διήρθρωσε καθαρῶς. ἢ ᾧ ὕτως" τος ἐδόκει γεγονέναι μελοποιός, ᾧ Φρύνιν ὃς ἀρχαιότερος ἐγένετο 
ἃ δὴ περὶ ὅλν μὴ δύναδχ, ᾧ περὶ μέρυς λέγειν τι τύτων ἕκαςον. Τιμοθέυ, ἀ μὴν τοῶτος τὴν τέχνην" τύτων δ παρὰ Κα Τιμοθέν 

εἰκὸς δὲ ἡ ὅτως ἐξηγήσαχ, τῦτο, “ὃ δὲ ὑλοχερῶς Κα δυναῶκς ᾧ τὴν μελοποιίαν, παρὰ δὲ Φρυνίχυ “ὃν Τιμόθεον τοιῶτον γενέδ!" 
ἁπλῶς λέγειν τὺς φυσρούς, κ᾽ μέρος δὲ μὴ δυναδζ, δηλοῖ ὃ ἀ 75 ἂν ἐπὶ τοσῦτον ὅτος ἐξειργάσατο ταῦτα μὴ πρώτυ ἐκείνυ 

2. ἀργείαν ἽΙ͂. ἢ 3. αὐτὰ ἈΑ͂. ἢ 5. περὶ --- περὶ ΑΙ. ἢ ὁ οἵα Α͂- ᾿] 34. μήτε δὲ Αδοΐερ. 
18. κοινωνήσωμεν «4. ἢ 22 -- 27. ἀρυαὰ Αεεῖορ. ᾿ 24. ζητήσεσιν, ἧς ἐποιήσαντο καὶ Αδοῖορ. || 28. περὶ . 1] 38. ὠνάμεθά, τι οι “4. } 44. 

44. Φρύνιχος ἴῃ πιβ. “4. 



δ02 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

γιγνομένυ τε ἢ ὠρξαμών ([). ὡς δὲ ἐπ᾽ ἐκείνων ἔχει, ὅτω δὲ ὄντως ἀληθὲς ἐν αὐτοῖς θεωρῦσι. ἢ εἴη ἂν ὅτως ὶ λεγόμενον 
ἢ ἐπὶ τῆς καλῆς κῷ τὴν ἀλήθειαν θεωρίας" παρὰ Κὶ γάρ τνων ἀκολύθως εἰρημένον τῇ δευτέρᾳ γραφὴ" εἰ δὲ ἁπλῶς λέγατο, 

ἔχομεν δόξας τινάς, αἷς ἄξιον χρῆνχ, ὡς ἐχύσαις περιττόν τι, ἄλ- ἧς δεικτικὸν ἂν λέγοιτο τῷ δεῖν ὃν περὶ “ὃ ἀληθὲς πρωγματευέ- 
λοι δὲ τῷ τύτυς εἰπεῖν τι ἡὶ εὑρεῖν τοιῦτον ἐγένοντο αἴτιοι. ἰά. μένον τῶν αἰτιῶν εἶναι θεωρητικόν. ἐνδειξοίμενος δὲ ὅτι ἐςὶν αὐτῷ 

993 ([) ἀρχαιότερος δ Φρυνις Τιμοθέω, ὃς αὶ τὴν ἀρχὴν εὖρε 5 ἡ προκειμένη πραγματεία περὶ τῆς ἀληθείας θεωρία, ᾧ τίς ἐς 

15. τῆς μελοποιίας. Αδεΐερ. αὕτη δείξας, ὅτι ἡ σοφία ᾧ ἡ θεωρητικὴ φιλοσοφία, προςίθησι 

93) “ὀρθῶς --- ἀληθείας." χρησάμενος τῷ τῆς ἀληθείας ὀνόματι τοῖς εἰρημένοις ὅτι ἀδύνατον “ὃ ἀληθὲς γνῶναι ἀγνοῦντας τὴν αἰτίαν, 
19. ἐπὶ τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας, νῦν ὅτι εὐλόγως ὅτως καλεῖ διδάσκων ἡμᾶς διὰ τύτυ ἡ τῷ ἐπὶ τύτῳ λεγομένυ ὅτι ἀναγκκία 

συνίςησι" φιλοσοφίαν “δ ἰδίως τὴν ϑεωρητικὴν λέγει, ὡς δι’ ὧν ἂν εἴη τῷ περὶ ἀλήθειαν καταγινομένῳ ἡ τῶν αἰτίων γνῶσις, ὡς 

ἐπιφέρει δηλοῖ, λέγων “θεωρητικῆς ἃ ἋΣ τέλος ἀλήθεια "" ὦ 10 εἶπε ἢ τὴς Φυσικῆς ἀρχόμενος" αὶ ἐν τοῖς “Ὁςέροις ᾿Αναλυτι- 

ταύτης ἔτι μᾶλλον ἡ περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν τε ἢ αἰτίων τῶν κοῖς (1 2) ἔδειξεν ἐπιςήμην ὅσαν τὴν δι᾽ αἰτίν γνῶσιν ἔδειξε δὲ 

παντάπασιν αἰσήσεως κεχωρισμένων ἢὶ τῇ αὐτῶν φύσει ὄντων, ἢ ἐν τῷ πρώτῳ τὴν κυρίως γνῶσίν τινος ἐκ τῆς τῶν αἰτίων αὐτῷ 
ἣν ἡ σοφίαν καλεῖ. συνίςησι δὲ ὃ προειρημένον ὅτως. ἐπεὶ τές γνώσεως ἠρτημένην. ἐχ ὅτι δὲ πᾶν ἀληθὲς ἐξ αἰτίας γνωμζεῦ 
λος τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας ἐςὶν ἡ ἀλήθεια, ἀπὸ δὲ τὸ τέλυως λέγει" ὅτως 5 ἐπ᾽ ἄπειρόν τε ἂν εἴη τὰ αἴτια, ἡ ἐδὲν γνωςὸν ἂν 
ἡ τὸ σκοπὸ ἑκάςη μέθοδος χαρακτηρίζεταί τε ᾧ “ εἶναι ἔχει, 15 εἴη, ὡς μετ᾽ ὀλίγον δείξει" ἀλλὰ δῆλον ὅτι τύτων “ὃ ἀληϑὲς ὑχ 
εἰκότως περὶ τῆς ἀληθείας αὕτη καλεῖ τῶτο ἡ) αὐτῆς τέλος. οἷν τε γνῶναι χωρὶς αἰτίας τῶν ἐχόντων αἰτίας. ἔςι δέ τε 

αὶ τῇ τῶν πρακτικῶν ἐπιςημῶν δὲ παραθέσει ἔδειξε “ὃ εὐλόγως γνωςὰ χωρὶς αἰτίας" τὰ 7) ὑκ ἔχοντα αἰτίας τοιαῦτα οἷα τὰ 
καλέ παρὰ τῆς ἀληθείας τὴν θεωρητικήν" τέλος γδ τῇ πρακτικἢ πρῶτα ᾧ αἱ ἀρχαί, ὧν ἐκ ἔςιν αἴτια. ἢ ἦν ἐνδεῶς εἴρνριε - λεί- 
ἡ πρᾶξις, ᾧὶ ὑχ ἡ γνῶσις, τέλος τῆς ἐν τοῖς πρακτικοῖς ἀληθείας" πει ἡ ὃ ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ αἴτια, ὃ εἶπεν ἐν τὴ Φυσικὴ ᾿Αχροά- 
αὶ 75 ἐν οἷς ὁ πῶς ἔχει “ὁ ὑποκείμενον ἀληθείας σκοπῶσιν οἱ πρα- Ὁ σει. ἢ “ὁ “ἐκ ἴσμεν" ἴσον ἐςὶ τῷ ὑκ ἔχομεν ἐπιςήμην" ἡ γ5 ἐπε- 
κτικοί, αὶ περὶ ἀϊδίν τινὸς ἀληθείας σκοπῦσιν. ὡἧς δὲ τῆς περὶ τὲ φήμη ἐςὶ κυρίως ἡ δι᾽ ἀποδείξεως γνῶσις, τῶν δὲ ἀρχῶν ἐκ ἔξω 

ἀϊδια ἀληθείας κυρίως ἡ μάλιςα ἀληθείας σης, ὁ τῆς ἐν τοῖς ἀπόδειξις, ὥςε ὠδὲ γνῶσις τοιαύτη. ὃἣ δι᾽ ὧν ἐπιφέρει καὶ περὶ 

πρακτικοῖς, τῶτο προσέθηκεν. ὰ δὴ περὶ ταύτης οἱ πρακτικοί, τύτῳ λέγει" τοιῶτον 75 “δ “ὥςε ᾧ ἀληθέξερον “ὃ τοῖς ὑτέρα: 

ἀλλὰ τῆς τινὶ ὶ ποτέ, ἡ ἐπὶ τὴν πρᾶξιν τὴν ἀναφορὰν τῆς θεέω- αἴτιον τῷ ἀληθέσιν εἶναι," ᾧ διὰ τῷ “τὰς τῶν ἀεὶ ὄντων ἀρχὲς 

ρίας ποιώμενοι" τοιαῦτα ηδ τὰ πρακτικὰ καὶ καθόλω, ἀλλα μετα- 25 δέον ἀεὶ εἶναι ἀληθες ἄτας." αὶ ἢ) ποτὲ ἀληθεῖς, ἐδὲ ἐκείνων αἴτεον 
πίπτοντα ἢ κῷ' τὸς ἡλικίας τῶν πραττόντων ἢ ' τὰς τύχας ᾧ τῶ εἶναι ἄλλο, ἀλλ᾽ ἐκεῖναι τοῖς ἄλλοις. ΑἸεχ.- 

κ᾿ τὰς πρὸς ὃς πράττεῦ χέσεις. ἢ γ5 αἱ περὶ τῶν ἀρετῶν ἢ (5) Ὑρ. “ὁ ὃ αἴτιον καθ᾽ αὐτό," καὶ ὁ “ὃ ἀϊϑιον." οοὰ, Ἀεξ. 
τῶν κ' ταύτας ἐνεργειῶν ζητήσεις, αἱ μὴ θεωρίας χάριν ἐγίνοντο (7) ἡ πρᾶξις αὶ “ὃ ἀΐδιον καθ᾽ αὐὴ ἔχει ἀλλὰ πρός τι. καὶ ὃ 

μόνης, ἐν τοῖς πρακτικοῖς εἰσὶ ἡ περὶ τὰ καθ’ ἕκαςα" περὶ δ πρᾶξις πρός τινα καιρὸν συμβαλλεῦ, ἡ ἕξιν ἀληθὲς “ὃ μεροκῶν 
ϑοβϑεταῦτα ἡ αὐτῶν ἀναφορά. διὰ δὲ τὸ εἰπεῖν “ὐκ ἀϊδιον" ἔδειξεν 3) πραγμάτων τὰς πράξεις ὑπάρχειν. Αδεϊερ. 
τὸ ἐν μὴ ὃ τέλος τοῖς πρακτυκοῖς ἀλήθειά τε ἡ ἐπιςήμη" ἀϊδίων “ἕκαςον --- συνώνυμον." εἰπὼν ὅτι μὴ οἷόν τε τὴν ἀλήϑειαν99:; 

δ αἱ ἐπιςῆμαι ᾧ θεωρίαι. γραφε δὲ ἕν τισιν ἀντιγράφοις “ἀ τὴν ἐν τοῖς ἔχυσιν αἰτίας γνῶναι χωρὶς τῆς γνώσεως τῶν αἰτιῶν 
ἃ αἴτιον καθ’ αὐὸ ἀλλὰ πρός τι αὶ νῦν θεωρῶσιν." ὃ γεγραμμένν αὐτῶν, ἢ διὰ τύτυ δείξας ἀναγκαίαν τὴ θεωρητικῇ φιλοσοφίᾳ 
εἴη ἂν λέγων ὅτι καὶ ὁ κυρίως ᾧ καθ’ αὐὸ αἴτιον, ὃ τὸ ἁπλῶς ἀλη- τὴν τῶν αἰτίων γνῶσιν, νῦν ὅτι ἀναγκαία δείκνυσι πάλιν διὰ τὰ 
θέσιν αὐτοῖς εἶναι αἴτιόν ἐςι, θεωρῦσιν οἱ πρακτικοί, ἀλλὰ “ὃ πρὸς 35 δεῖν μα ὃν περὶ τῆς ἀληθείας φιλοσοφῦντα τὰ μάλιςα ἀληϑὴ Ἴνω- 

τόδε ἡ νῦν ἀληθὲς αὐὸ εἶναι (5) τοιῦτον γδ τό τε ἐν τεῖς πρακτι- ρίζειν, μάλιςα δὲ ἀληθὴ τὰ ἀΐδια αἴτια " ταῦτα 1 ἡ τῆς τῶν δι 

κοῖς ἀληθὲς ᾧ “ὃ ὡς πρακτικῶν αὐτῶν αἴτιον (5). “ὐκ ἴσμεν δὲ αὐτὴν ὄντων ἀληθείας αἴτια (5). ἀληθέξατον ἅ' Ὁ ὃ ὶ τοῖς ἄλ- 
ὃ ἀληθὲς ἄνεν αἰτίας." «ὃ λεγόμενον ἴσον ἐςὶ τῷ ἀλλὰ ψεὴν ὃ λοις αἴτιον τὸ ἀληθέσιν εἶναι, αἱ δὲ ἀρχαὶ αἴτια τῆς ἐν τεῖς δι᾽ 
ἀληθὲς ὑχ οἷόν τε ἄνευ αἰτίας εἰδέναι" ὥςε εἰ οἱ πρακτικοὶ μεὴ γῶ' αὐτὰς ὦσιν ἀληθείας (᾽). ἕκαςον ἢ τῶν ὄντων ἐφ᾽ ὅσον τῷ εἶνει 

“ὸ κυρίως αἴτιον τὴν γνῶσιν περὶ τῶν προκειμένων ποιῶν), ὠδὲ “ὃ 40 μετέχει, ἐπὶ τοσῦτον ἡὶ τῆς ἀληθείας" “ὁ γῶν ψεῦδος μὴ ὅν. δὰ 

4. Ἰεξ8 Ὑεομένν. [ 2. καλῆς οπι “{. ΠΠ 7544. ἀρυὰ Αδεϊερ. ΠΠ12. αὐτῇ Α5οῖερ. Π' 16. γὰρ αὐτῇ Α5οῖορ. [ 18. περὶ 227. ἢ 19. καὶ οἵα 
ἘΠῚ ὃν τοῖς πρακτικοῖς ΜΙ»), πρακτοῖς Α΄. ΠΠ 21. ἀληθείας Ἐ΄. ἢ} 22. ἴδια ΜΙ. 1] 23. πρακτοῖς Α΄. 1} 24. ἀλλὰ τίς τίνι καὶ ΑΙ͂. Π 25. τὰ γὰρ Αδῖερ. 
πρακτὰ Α΄. Κ 6] καὶ ΑΜῸ ἢ 29 εἱ 31. πρακτοῖς Α΄. [Π 32. δὲ οπι Κ΄. ἢ! ἵ τὸ αἴτιον ὁ καθ᾿ Ζ.. ἢ 33. θεωρῶσιν οἱ πρακτικοί, ὕτως δὲ γεγραμμέν Ζ. 

34. τῷ ἀληθέσιν αὐτοῖς εἶναι ἁπλῶς αἴτιόν 1.. ἢ 36. τὸ ἐν Ζ.. ἢΠ πρακτοῖς ΛΑ. 1} 37. πρακτὸν αὐτὸ Ζ.. [Π ὑκ -- ὁ ἀ, θεωρητικόν οπὶ Ζ.. ἢ 39. πρακτοὸὶ Λ΄. 

4. μὲν οπι ἢ". |] 15. τῦτο 1. ἢ 18. αἴτια. ὥφε ἰνδεῶς ὧν εἴη εἰρημένον τὸ “ὑκ ἴσμεν δὲ τὸ ἀληϑὲς ἄνευ αἰτίας." λείκει Ζ, ἢ 20. ὑκ Ροδὲ τὸ 
ομς 4. ἢ 34. κυρίως ἐξὶν ἡ Ζ. Π γνῶσις, ἡ δὲ ἀπόδειξις ἐξ ἀρχῆς. τῶν Δ. ΠΠ 22. τοιαύτη, ἀλλὰ κρείττων ἢ κατὰ ἀπόδειξιν. Ζ., ἢ ἢ --- 26. ἄλλοις 
οι 



Ξ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

τὰ ἀϊδια μάλιςα ὄντα, ἡ μάλιςα ἡ ἐκείνων γνῶσις ἀλήθεια, εἴγε 
ἐπιςήμη. εἰ δὲ τὰ ἀΐδια μάλιςα ὄντα, ἔτι μᾶλλον ὄντα τὰ τύ- 

τοις αἴτια τῷ εἶναι ἀεί" διὰ γδ “ὁ εἶναι αἴτια τύτοις ἐκεῖνα τύτων 

μᾶλλον ὄντα ᾧ μάλιςα ὄντα. ὃ τὴν αἰτίαν παρέθετο εἰπὼν 
“ἕκαςον δὲ μάλιςα αὐὸ τῶν ἄλλων καθ᾽ ὃ ἡὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει 

δὲ συνώνυμον" δι᾽ ὃ γάρ τισιν ὑπάρχει “ὃ τοῖσδέ τισιν εἶναι ἢ 
συνωνύμοις κ᾽ τῦτο ἀλλήλοις, οἷον θερμοῖς, ἐκεῖνο μάλιςα θερ- 

μόν. δεῖ δ μὴ μόνον ἀλλήλοις αὐτὰ εἶναι συνώνυμα, ἀλλὰ ἢ 
δ ν γα, ΟΝ εν , , » ὦ ὁ τό 
“ αἰτιὸν αντοῖς τῦ εἰναι ΤΑΣΤΟΙ πο οι μεν αυτοις εἰναι" τότε Ὧ) 
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νύμως, τυτέςιν ὁμώνυμον ὡς ἐφ ἑνὸς ᾧ πρὸς ἕν͵ οἷον “ὁ πῦρ φαΐ 
εἶναι θερμότατον, ἐπειδὴ ὼ τοῖς ἄλλοις αἴτιόν ἐςι ἀρ ϑ 
Αδβεἶερ. 

() διό φησι ἢ ἐν τῇ 

θεωρία. ἰά. 
“διὸ --- ἀληθεςάτας." τυτέςι τὴν γνῶσιν αὐτῶν εἶναι ἀεὶ 

ἀληθεςάτην" εἰ δ ὁ ἐν ἀληθές, ὰ ἀὲὶ ὃν ἀληθὲς ἀεί, ὃ δὴ τῷ 
ἀεὶ ἀληθὸς ἐσὶν ἐλθέξερον, ἀεὶ ἀληθέξατον ἂν εἴη. τοιαῦτα δὲ 

ἕξαι μάλιςα τοιῶτον αὐτό, ὅταν ἢ ἦ πρῶτον τοιῶτον, οἷον μάλμιςα 10 τὸ αἴτια τῶν ὄντων ἀεί, οἷον πέσμῶς τῦδε καὶ κ τῶν ἄφρων, ἢ ἥ τῶν 

θερμὸν ἴτει ὃ τοῖς δερμις αἴτιον ὶ ὁ αἴτιον αὐτοῖς τῷ εἶναι τοαί- 

τοις αυνεΐνυμον αὐτοῖς εἶναι" τότε δ) ἔςαι μάλιςα τοιῶτον αὐτό, 
ὅταν ἦ προτας οἷον μᾶλλον τὸ εἶναι θερμοῖς, πρῶτον θερμὸν ὃν 

αὐτό. ὅτως αἴτιον “ὁ πῦρ τοῖς θερμεῖς τῷ εἶναι θερμοῖς" τῶτο ὃ 

τεσσάρων σωμάτων, ὧν κατ᾽ εἶδος ἡ ᾿ ἀἰδότης, ᾧὶ τῶν ἐπὶ τοῖς 
καθ᾽ ἕκαςά τε ὃ: ἐν ̓γδέδα ἀϊδίων. ἡ Ὁ αὐτὰ ἀΐδια. τὰ 7) τῶν 
τούτων ἀΐδια τῷ ὥ ἀεὶ εἶναι (ὁ Υ̓ δὴ τῶν ἀϊδίων ὑκ ἀΐδια τὰ 
αἴτια) ἀεὶ ἔςαι ἀληθῆ" τῷ δὲ αἴτια, εἶναι τῶν ἀϊδίων τε ἀεὶ 

ἐδήλωσε διὰ τῷ εἰπεῖν καθὸ καὶ ὸ τοῖς ἄλλοις, ἐπεὶ δύνα αἴτιόν τι- 15 ἐληβῶν μέλι αὐτῶν ̓ ἀληθὴ ἕξαι, ὥςε ἡ ἀληθέξατα. κεῖ δ 
σιν εἶναι τῷ τοῖσδε εἶναι μὴ ὃν αὐὸ τοιῶτον, οἷον ἡ τρῖψις αἰτία 
θερμότητός τισιν, ἀλλ᾽ κἡὶ μάλιςα θερμὴ ὅσα αἰτία τῆς θερμότη- 
τὸς ἐκείνοις. “ὃ δὲ πῦρ, ἐπεὶ τοῖς θερμοῖς αἴτιον τῆς θερμότητος 

θερμὸν ὃν ἢ αὐτό, διὰ τῦτο μαλιςα ὃ αὐὰ θερμόν. ἡ τὰ τῶν 

ὄντων δὴ 
αἴτια αὐτῶν εἶναι, ἢ ἀληθὴ ἔτι μᾶλλον" ἦν δὴ κείμενον τό, ἡ ἧ 

ξιασὸν τὸ ὄντος μετέχει, ὕτω ἢ τῆς ἀλοβείας ἔχειν. καθ᾽ ὅσον 

Ε ἦν ἀϊδια ἡ τὰ ἀεὶ ὄντα λέγω αὶ τὰ τύτων αἴτια, κθ' τοσῶτον 
συνωνύμως ἀλλήλοις τε ᾧ τοῖς αἰτίοις αὐτῶν ἀληθῆ" καθ᾽ ὅσον 

ὅτι ὃ τὸ εἶναί τισιν αἴτιον, τῶτο ἢ τῷ ἀληθέσιν αὐτοῖς εἶναί ἐὺ 

αἴτιον, ᾧ ὅτι ἀληθέξατον τῶτο ὡς ἀεὶ ὄν, αὶ ὅτι μηδέν ἐξα αἴτιον 

τῷ εἶναι αὐτῷ, ἀλλ᾽ αὐὸὺ τοῖς ἄλλοις. εἰπὼν δὲ “ὦξεὶ ὼ ἀληϑέ. 

ταῖν ὰ τοῖς ὑφέροις αἴτιον τῇ ἀληθέσιν εἶναι," ἐπήνεγκε ὸ “ἡ 
δὴ μάλιξα αἴτια ὄντα, ἢ αὐτὰ ὄντα μᾶλλον ἐκείνων, τῷ Ὁ Ρ τὰς τῶν ἀεὶ δ ὄντων ἀρχὰς ἀναγκαῖον ἀεὶ εἶναι Πληβεκάταρ" 

ὡς ὁμολογυμένυ τῷ ὅτι “ὃ τῷ εἶναί τισιν αἴτιον, τῦτο ᾧ τῷ ἀλη- 

θέσιν αὐτοῖς εἶναί ἐςιν αἴτιον. ὃ ὕτως ἔχοντος ἔπεῦ “ὁ τὰς τῶν 

ἀεὶ ὄντων ἀρχὰς ἀληθεςάτας εἶναι" τὰ δ τῶν ἀεὶ ὄντων ἀληθῶν 

ἀληθέςερα θ βισαται διὰ τύτων δὲ δείκνυσιν υς συρρτημένε 

1 Λπνταν (1 3) ὅτι ἐκ ἐπ’ ἄπειρονθοϑ» 
5 αἱ ἀρχαί, ᾧ ἐν τὴ Φυσιχὴ ὅτι ἀναγκαία ἐςὶν ἡ περὶ τῶν ἀρχῶν τὰ 

δὲ αἴτιά τισι τῷ εἶναι μάλιζα τοιαῦτα, κ' τοσῦτον άλλων ἐν 25 τῦ ἀληθῶς τῷ ὄντι" διὸ ἐφέραν" ὥςε ἕκαςον ὡς ἔχει τῷ 
τοῖς ἀϊδίοις ἀληθὴ τὰ αἴτια αὐτῶν" ὥςε μάλιςα ἂν εἴη περὶ ἀλη- εἶναι, ὅτω ἢ τῆς ἀληθείας, ἴσον λέγων τῷ, ὡς 5 ἕκαςον ἔχει 

θείας ἡ περὶ τῶν τοιύτων αἰτίων γνῶσις. ᾧ Ὁ εἰ τὰ ἀεὶ ὄντα, τε ᾧ μετέχει τῷ εἶναι, ὅτω ᾧὶ τῆς ἀληθείας. καὶ γδ ποτὲ ἀληθεῖς, 
περὶ ἃ ἡ θεωρία, ἀεὶ ἀληθὴ τῷ ἀεὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ὧν αὶ ἐν τύτοις μά- τῶτο δὲ διὰ “ὃ ἀΐδια εἶναι, ἀλλὰ κατα γε τῶτο κοινωνεῖ αὐτοῖς ἢ 
λιςα τὰ αἴτια τῶν αἰτιατῶν ἀληθῆ" τὰ μὶ γ) πρῶτα τὰ δὲ ὕςερα, τὰ ἄλλα τὰ ἀΐδια (5). “ἃ δὲ “δὲ ἐκείνων αἴτιον τῷ εἶναι, ἀλλ᾽ 993} 

ὦ τῷ χρόνῳ (ἀμφότερα γδ ἀϊδια) ἀλλὰ τὴ φύσει" φύσει 28 30 ἐκεῖνα τοῖς ἄλλοις" δεοιτικὸν τῆς ἢ ἐν τοῖς ἀϊδίοις αὐτῶν κ᾽ τὴν ὅ᾽ 
πρῶτον “ὃ αἴτιον τῶν οἷς ἐςὶν αἴτιον. ὑδὲν δὲ ἄτοπον λέγειν ἀλη- 

ϑὲς ἀληθῶς διαφέρειν, εἴγε “ὃ ἀληθὲς τῷ εἶναι ἤρτηϊ, διαφέρον 
δὲ “ὁ εἶναι τοῖς γνωςοῖς" τὰ αὶ 7) αὐτῶν ἐςὶν ἐπιςητὰ τὰ δὲ 
δοξαςά, τὴν ἡ) ὕλην, ὡς προελθων ἐρεῖ, κινυμένην εἶναι ἀνάγκη" 

ἀλήθειαν ὑπεροχῆς. ΑἸεχ. 
(7) ἐντεῦθεν δείκνυσιν ὅτι σύνδρομοι ὑπάρχυσιν αἱ ἐνέργειαι 993} 

ταῖς ὑσίαις" διό φησι τέσσαρας εἶναι ἐνεργείας, ἐπειδὴ ὶ τέσσα- Ὁ 

ρες ὠσίαι, νοηταὶ ᾧ διανοηταί, δοξφςαί, αἰϑηταί, φησὶν ὄν, ὡς 
ὦ Ὁ ἐπιςητὰ τὰ ὄντα πάντα, ἀληθὴ δὲ τὰ ὄντα, ἀλλὰ καθ᾽ ἕκα- 35 ἕκαςον ἔχει ὠσίας, ὕτω ᾧ ἀληθείας" συύνδρομοι δ αἱ ἐνέργειαι 
ςον ἡ τῷ ὄντος ὡς ἔχει γνῶσις, ἀλήθεια, ὦ κατ᾽ αὐτά (ἀ δ ἐν 

τοῖς πράγμασιν ἡ ἀλήθεια) ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον ἡ τῷ ὄντος ἔχει γνῶ- 

σις, ἀλήθεια. εἰ δὲ τῶτο, ἢ ἡ τῷ μάλιςα ὡς ἔχει γνῶσις, μά- 
λιςα ἀλήθεια, εἴγε ἢ ἐπιξήμη. ὥς ἐπεὶ τῷ ὄντι ἔπε “ὃ ἀληθές, 

τῷ μαλιςα ὄντι ἕποιτο ἂν “ὃ μάμιςα ἀληθές. ΑἸεχ. 
() “ἴκαφον -- ἄλλων." φησὶν ὅτι “ὃ αὐ αἴτιόν ἐςι τῶν 

ἄλλων. ᾧ ἐχρήσατο Πλατωνικὴ λέξει τῇ αὐτό, ἐνδεικνύμενος 
τὸς ἰδέας" “ὁ ἡ) αὐ αἴτιον τοῖς ἄλλοις τῷ εἶναι, τυτέςι “ἃ νοητόν. 

φημὶ δὴ τὴν ὕπαρξιν τῷ νοητῦ, καθ᾽ ὃ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει συνω- 

ταῖς ὁσίαις. εἰ τοίνυν αἱ νοεραὶ ἐσίαι θεῖαι ὑπάρχυσι ᾧ ἀληθεῖς 

ἢὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχυσαι ἢ ἀναίτιοι, φανερὸν ὅτι ἢ αἱ ἐνέργειαι 
αὐτῶν τοιαῦ. ἐπὶ μέντοι γε ἡμῶν ἡἡὶ ἐσία καὶ τοιαύτη, ὑκῶν ὑδὲ 
αἱ ἐνέργειαι" ἐκεῖθεν ἡ ἐπινάονῇ. ΔΛβείερ. 

“ἀλλὰ -- δῆλον» 
ϑλυθεαρι ἐπιςήμην εἶναι, ἥτις διὰ τῆς τῶν αἰτίων γαύσεως γίνεῦ, ἢ 

εἰπὼν δὲ ἡ μάλιςα ἀληθῆ τὰ αἴτια εἶναι, ἡ διὰ τύτων συςήσας 
ἀναγκαίαν ἦσαν τῇ θεωρητοιῆ φιλοσοφίᾳ τὴν τῶν αἰτίων γνῶσιν, 

ὕση τἀληθῆς θεωρητικῆ, ἐπεὶ τὰ αἴτια τῷ εἶναι τοῖς ἀϊδίοις τῶν 

44. καὶ -- (3. μᾶλλον οπι .4. }}] 23. λέγων ΑΙ. αὶ 34. κιννμένων ΜΙ͂. ἢ 39. εἰ δὲ τῦτο -- ἐπιςήμη ᾿ἰογαὶ Μ΄. ἢ ἐπὶ 4. 
414. καὶ ἀκολνθῶν μᾶλλον ΜΙ͂. 22. ἴ οπι 7. ἢ τὸ εἰ 26, ἴσον --- 27. ἀληθείας οπὰ 4. || 40 --- ρ, 594 α 3. ἀρυά Α5οϊερ. ἢ 44. διὰ τὴν τῶν 

αἰτίων ἡνῶσιν Αδοἴερ. || 42. συςησώμενος Α501ερ. ἢ 44. ὕσῃ τάληθος θεωρητικῇᾷ οπι Αδοΐορ. 
ΕΠ 

εἰπὼν τὴν θεωρητικὴν φιλοσοφίαν πείθοι 



δ94 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ὄντων μάλις ἀ ἐςιν ἀληθῆ, ἀναγκαῖον ἀκολείθως τοῖς προειρημένεις 

δείκνυσιν ὅτι ἔς! τινὰ αἴτια ἡ ἔςι τις ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς, τυτέςι 

πρῶτον αἴτιον, ἢ ἐκ ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ πρόοδος τῶν αἰτίων " ὅτω ὃ ; 

ἐκ ἂν εἴη γνωςὰ τὰ αἴτια, ἀλλ᾽ ἐδὲ εἴη τι τὴν ἀρχὴν αἴτιον, ὡς ρόν τι εἶδος αἰτίων, καθολικῇ δείξει χρώμενος τοιαύτη παρίςησι. 
δείξει. διὰ δὲ τῷ δεικνύναι ὅτι ἐκ ἄπειρα τὰ αἴτια, δείκνυ 5. ἐν οἷς ἔςι μέσα τινά, ὡς εἶναί τι πρῶτον ἡ εἶναί τι ἔχατον ᾧ τύ- 
αὐτῷ ἡ ὅτι ἔςι τὴν ἀρχὴν ᾧ ὅτι γνωξά. φησὶ δὲ μήτε κατ’ των μεταξύ τινα, ἀνεΐγκη τύτων “ὃ πρῶτον αἴτιον εἶναι τῶν μέ- 

εὐθυωρίαν τὰς ἀρχὰς ᾧ αἰτίας ἀπείρως εἶναι δύνα μήτε κατ’ σων τε ἢ μετ᾽ αὐτὰ ἔντων, εἰ δῆλον ὅτι ὅτως ἔχοιεν πρὸς ἄλληλα 
εἶδος. ἔςι δὲ κατ᾽ εὐθυωρίαν βὶ ἄπειρα, εἴ τις ἐπὶ τὸ ληφθέντος ταῦτα ὡς “ὁ αὶ αὐτῶν αἴτιον εἶναι “ὃ δὲ αἰτιατόν. ᾧ διὰ τί 
αἰτία καθ᾽ ἕκαςον εἶδος αἰτίν προαναβεβηκωυὺς ἄλλο τι πάλιν αἴτινο τῶτο, δείκνυσιν ἐπὶ τριῶν ποιησάμενος “ὃν λόγον. πρῶτον δὲ αὶ 
λέγοι, ὡς εἶναι ἐπὶ Κα τῆς ὑλικῆς αἰτίας ἀεὶ τῦδέ τινος ὕλην ἄλλην τὸ ἔσχατον ὁ τῷ χρόνῳ λαμβάνει, ἀλλὰ τὴν κατ᾽ εἶδος διαφορὰν δὲν- 
τινὰ ὕλην ἔχυσαν, κἀκείνην πάλιν ἄλλην, ᾧ τῦτο ἐπ’ ἄπειρον, μη- κνὺς τῶν αἰτίων. τῶν γ5 ὁμοειδῶν ὑδὲν μᾶλλον ἄλλο ἄλλιν κτ' 
δεμιᾶς ὕσης ἐχάτης ὕλης, ἣ ὑκέτ᾽ ἐξ ὕλης ἕξιν" οἷον, ὡς αὐὺς τὴν οἰκείαν φύσιν πρῶτόν ἐςιν. εἰ γῦν τρία ὅτως ἔχοντα πρὸς 

παρέθετο, εἰπεἴη τῆς Κ᾿ σαρκὸς ὕλη γῆ, τῆς δὲ γῆς ἀήρ, τὸ ἀέρος ἄλληλα ληφθείη, ᾧ δέοι τίνα τύτων αἴτια ἐςι τῶν ἄλλων ἀποὸῦ- 

πῦρ, τῷ δὲ πυρὸς ἄλλο τι, ἢ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. ἡ; ἐπὶ τῆς ποιητι- ναι, “ὃ πρῶτον ἂν εἴποιμεν. ὅτε 5 ὃ ἔχατον" ὑδενὸς 7 τῦτο 
ϑολακῆς παλιν αἰτίας, ἣν αὐὸς εἶπεν “ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως," 15 αἴτιον, μηδέν γε ἔχον μετ᾽ αὐτό, ἀλλ᾽ ὑδὲ ὃ μέσον" τῷ γ8 μετ᾽ 

ἥ ὁμοίως, ὡς τόδε ' τῷδέ τινος ποιητικὸν εἶναι ὶ κινητικὸν αἴτιον, αὐ τῦτο αἴτιον, εἴπερ ἄρα εἶναι δύνα, μόνυ" ἦν δὲ ζητύμενον τί 

γε ἀδιαλείπτυ γενέσεως τῆς ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τὼ αὐτὰ αἴτια, 
ὄντα δείκνυ). ΑἸεχ. 

“τῶν -- μέσων." ὅτι μὴ οἷόν τε εἰς εὐθυωρίαν εἶναι ἅπει- 99. 
-. 

αὐτῷ δὶ τύτυ πάλιν ἄλλο, κἀκείνυ πάλιν ὁμοίως ἄλλα, ᾧ τῶτο 

ἐπ᾽ ἄπειρον" οἷον αὐὺς παλιν δεικνὺς παρέθετο, εἰ εἴη τὸ μὶ ἀν- 
θρώπυ κινητικὸν αἴτιον ὁ ἀήρ, τῷ δὲ ἀέρος ὁ ἥλιος, τῷ δὲ ἡλίω πα- 

ἐκ τῶν εἰλημμένων τῶν ἄλλων ἐςὶν αἴτιον, ἐπεὶ ὡς “ὃ μέσον πρὸς 

ἂ μετ᾽ αὐὸ ἔχει, ὕὅτω “ὃ πρῶτον πρὸς “ὃ μέσον" ὥςε τῦτο ὑὰ 
αἴτιον τῷ μετ᾽ αὐὸ τῷ ἄλλο τι αὐ αἴτιον ἔχειν" μεὴ ὄντες Κ 

λιν ὃ νεέϊκος ἡ τὸ νείκυς αὖ πάλιν ἄλλο τι, ᾧ τῶῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. 20 ἐκείνα ἀκ ἂν “ὃ δεύτερον ἦν, μὴ ὃν δὲ ὑκ ἂν αἴτιον ἦν τὸ τρτυ. 

ὅμοιος δὲ ὁ λόγος αὶ ἐπὶ τῆς χ᾽ ὃ τέλος ἡ ὃ ὃ ἕνεκα αἰτίας, ὡς 

εἶναι τῶν τελῶν τῶν λαμβανομένων ἕκαςον ἄλλ χαίριν γιγνόμενον 

ἡὶ ἐπὶ ἄλλο τι τέλος ἀναφερόμενον, ὡς μὴ εἶναί τι ἔχατον, ὃ χά- 

ριν τὰ ἄλλα, αὐὸ δὲ μηδενός. ὁμοίως αὶ ἐπὶ τῷ εἰδικοῦ αἰτίν ἢ 

ὡς αὐὺς λέγει τῷ τί ἦν εἶναι, εἰ παδλιν ὶ ἐπὶ τύτων ἑκαῖςυ τῶν 25 

λαμβανομένων εἰδῶν ἄλλο τι εἶδος εἴη ἄν, ζῳν Κα εἶδος ψυχή, 

ψυχῆς δὲ ἄλλο τι, φέρε εἰπεῖν οἷον νᾶς, νὸ δὲ παλιν ἄλλο τι. 

τοιαύτη Κα ἡ κατ᾽ εὐθυωρίαν τῶν αἰτίων ἀπειρία, αὶ δὲ κατ᾽ εἶδος, 

εἰ μὴ τέσσαρα εἴη εἴδη τῶν αἰτίων, ὡς αὐὸς ἔδειξεν, ἥ τις ἄλλος 

ἀριθμὸς ὡρισμένος, ἀλλ᾽ εἴη ἄπειρα, ὡς φέρε εἰπεῖν οἱ ὑποτιθέμενοι 30 
ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἀπείρους χημάτων διαφοραῖς. ὅτι δὲ κ' μηδέτερον 

τῶν τρόπων τύτων οἷόν τε ἄπειρα εἶναι αἴτια, δείκνυσι, ᾧ πρῶτόν 
γε ὅτι ἀδύνατόν ἐςιν εἶναι κατ᾽ εὐθυωρίαν ἄπειρα τὰ αἴτια παρί- 
φησι. δεῖ δὲ τὴν κατ᾽ εὐθυωρίαν τῶν αἰτίων ἀπειρίαν ὅτι μή ἐςὶν 

δῆλον ἄρα ὡς αἴτιον “ὃ πρῶτον τῶν μετ᾽ αὐτό, ποιησαίμενος δὲ 

ἐν λόγον ἐπὶ τριῶν, ὁδέν φησι διαφέρειν, ὡς πρὸς τὴν δεῖξσ, 

ἐν μέσον λαβεῖν ἣ πλείω ἡ ἄπειρα" ὁ Ὁ αὐὸς λόγος ἐπὶ πάστων" 

ἐν πᾶσι γάρ, ὅσα ἂν ληφθὴ, “ὃ πρῶτον αὐτῶν ἐςὶν αἴτιον κυρίως, 
ἀλλ᾽ ὁ ὃ μέσον τι ἢ “ὃ ἔχατον, ὃ ἔχατον μέν, ὅτι μηδὲ τὴν 

ἀρχὴν τῦτό τινος αἴτιω" ὑδὲ τῶν μεταξὺ δέ τι, ὅτι ἄλλ τῦτο 

πρὸς “ὃ εἶναι δεῖ" τῷ )) πρὸ αὐτῦ, ὃ μὴ ὄντος ὑδ᾽ ἂν ἦν. δείξας 
δὲ τῶτο ἢ λαβὼν ὃ εἶναι “ὁ πρῶτον ἐν ἅπασιν αἴτιον τῶν μετ᾽ 
αὐτό, μέτεισιν ἐπὶ “ὃ κατ᾽ εὐθυωρίαν λεγόμενον ἄπειρον, ᾧ, εὑρων 
ὅτι ἐν τῷ ὅτως ἀπείρῳ ὑδέν ἐξι πρῶτον, λαμβάνει “ὁ ἀκόλωϑον 
τύτῳ, ὅτι μηδὲ αἴτιον" εἰ γδ ἐν πᾶσιν αἴτιον “ὃ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὑχὶ 

τῶν μέσων τι, ἐφ᾽ ὧν ἡ τοιαίδε τάξις, ἐν οἷς μηδέν ἐςι πρῶτον 

ἀλλὰ μέσα πάντα, ἐν τύτοις ἀδὲ αἴτιόν τί ἐξιν, ὁ μόνον ἃ πρῶ- 
τον, ἀλλ᾽ ὑδὲ τῶν μεταξύ τι. “ἃ δὲ “τῦτον “ὃν τρόπον" προσκαῖ- Ξθι 

ἐλέγχειν, μὴ τὴν κζ' χρόνον ἀπειρίαν λαμβάνοντα ᾧὶ ὅτως ἀεὶ τῶ 35 μένον τοῖς αἰτίοις τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀπείρα δηλωτικόν ἐξιν" ἐν 
γεγονότος ἔκ τινος “ὁ αἴτιον λαμβάνοντα" ὕτω Κὶ γΥ ἀνάγκη ἐπ᾽ 
ἄπειρον τὴν ἄνοδον εἶναι, ἀπείρυ τε τῷ χρόνυ ὅτως ὄντος ᾧ ἀϊδίυ 
τῷ κόσμε" ἡ 5 τοιαύτη λῆψις ἐκ αἰτίων δείκνυσιν ἀπειρίαν ἀλλὰ 
χρόναυ. ἣ δὲ τῶν αἰτίων ἀπειρία δεικνύοιτο ἄν, εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον 

ὃ τοῖς ὕτως ἀπείροις ἀδέν ἐςι πρῶτον, ᾧ ἐπὶ τὸ ἀνομοειδῶς " τῶν 
ἀπείρων ' ὁμοειδῶν δὲ πάλιν “ὁ ληφθὲν ὁμοίως αἴτιον ("). “ὲ δὲ 
μέχρι τῷ νῦν εἶπεν ἀντὶ τῷ μέχρι τῇ ἐχάτυ, ἀφ᾽ ὃ ἡμῖν ἡ ἀρχὴ 

“ 
τῆς τῶν αἰτίων ζητήσεως (). ᾧ γ ἐν οἷς μὲν ἔςι πρότερόν τι 

ἄλλο πρὸ ἄλλω αἴτιον κφ' ἃ εἶδος διαφέρον λαμβάνοιτο, ἐπεὶ τῆς 40 ἡ δεύτερον λαβεῖν ἐν τῇ τάξει, ἐν τύτοις καὶ ἄλλο ἄλλ φῆσαι 

1. ἀναγκαίως 7, ἀναγκαίως καὶ Αδοἷερ. [Π 4. τις ΑΜ. 1} 5. ἀοοοέ 6556 ργϊποὴρίμνι δὲ σαμξας ροϑϑδ δοβποεοὶ ϑεραῖν. [] 6. δὲ ὅτι μήτε 
ἯΥ 1. «ἰτίως ΜΙ. ̓᾿ 13. εἰ ογὰ ΜΙ͂. ἢ 21. καὶ τῷ ὦ Α(. 1) 22. γυγνόμενον ΜΙ. ἢ 25. πάλαι ΑἹ. ἢ 29. ὡς οπι ΑΖ. ἢ] 323. 14] δὲ ἩΗ͂. 

5. εἶναί τι πρῶτον καὶ οπι ΠΗ. ΠΠ] 7. αὐτὸ 47. ἢ] 8. εἶναι αἴτιον 7. 1} τί εἰ 11. μᾶλλον οῃ 7. ΠΠ 12. ὅτως ἐςὶν ἔχοντα ΑἹ. Π 13. τίρα δέοι ΑἹ ἢ 
«αἴτιον ΑΖ. 11 16. ἀδύναται ΑΖ. ἢ] 28. εἶναι τὸ οπι «Α.. 1] εἶναι τὴν ἀρχὴν τὸ πρῶτον (ΜΗ͂. 1} 31 -- 37. ἀρυὰ Αφοϊορ. || 33. ὁ Ροσὶ μόνον οπι Αφεϊερ. ἢ 
84. ὁδὶ} ὁ 44. ἢ 36. ἐπὶ] ἔτι Αϑοῖθρ. 1] τῶν γὰρ ἀπείρων Αδοερ. 1] 37. πάλιν] πᾶν Αβεΐερ. ἢ φωοπειααπιοάμπι ἐπ αἰ βοιτπὶ. σπισεις φωοαὶ 
“μπείμηι γμδγιίί, αἰπεϊ ίεθ 6οί σαμδα δια αὐ ἀος ργασεαπς, ἰηφιῖ ϑερυῖν. 

1. 



ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. δ95 

αἴτιον εἶναι ἴδως ἀληθές, ἐ ἃ μὴ ἁπλῶς αἴτιον" 2 Ὁ πρότερον φαλτικὸν ἐἶναί φησι τῷ ἀνωτείτω ἀπείρωι" “ἃ γδ θεῖον ἀπ 
τὸ μετ᾽ αὐτό. ἐν οἷς δὲ μηδέ ἐ ἐσι τῶν μέσων ἄλλο ἄλλυν πρότε- μον, ὅμως πρῶτον αἴτιον. οοά, - Ἀρβ. 
ρὸν ἐν τῇ τοιαύτη τάξει τῦ δ αἴτιον" ἐν δὲ τοῖς ἀπείροις ὑκ ἔςιν “ἀλλὰ --- ἀρχήν." δέξας ὅ ὅτι ἐκ ἔςιν εἰς ἄπειρον τῶν αἰτίωνἙθθλα 
ἄλλυ πρότερον" πάντα δ ἑμοίως ἐεὶ μέσα, ὡς ἡ αὐὺς εἶπεν" κατ᾽ εὐθυωρίαν ἐπὶ “ἡ ἄνω ἡ πρόοδος, ἀλλ᾽ ἀνάγκη, εἰ ἔςι τι 3 
εἰ 5 πρότερα ἐςι τὰ τῆς ἀρχῆς ἢ τῷ πρώτυ ἐγγυτέρω, ἐν οἷς 5 αἴτιον, ὅλως εἶναί τι πρῶτον ἢ ἀρχήν, νῦν πάλιν δείκνυσιν ὅτι ὑδὲ 

μηδέν ἐςιν ἀρχὴ μηδὲ πρῶτον, ἐν τύτοις ὠδὲ ἐγγυτέρω τί ἐξι ἐπὶ “ὃ κατω οἷόν τε κατ᾽ εὐθυωρίαν ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰ αἴτια, 
τῆς ἀρχῆς ᾧ πορρωτέρω" διὸ ὁδὲ ταΐξιν τινὰ ἔχει ἔτι τὰ μέσα" ὄσης ἀρχῆς τῶν αἰτίων ἡ πρώτυ τινὸς αἰτίων, ὡς εἶναι πᾶν ἃ 
εἰ δὲ μὴ τῦτο, ὑδὲ πρότερόν τι αὐτῶν ἔςαι, ὠδὲ θάτερον θατέρῳ αἰτιαὲν ἄλλυ πάλιν αὐὺ αἴτιον διαφέροντος κατ᾽ εἶδος τῶν ἤδη 
αἴτιον. ὁ μόνον δὲ ἐπὶ τῶν κατ᾽ εὐθυωρίαν ᾧ τῦτον “ὃν τρόπον γεγονότων (' ). εἰ δ ὅτως γένοιτο ὥςε ταὐὸν πάλιν τι γένος 
ἀπείρων πάντα τὰ μόρια μέσα, ἀλλὰ ᾧ τῶν ὁπωσῶν ἀπείρων, 10 τῶν ἐφθαρκότων γενέωχ, ἀνακάμπτοι ἂν ἡ ἐκ ἐπ᾿ ἄπειρον κατ᾽ 
οἷοι εἰ κῷ' μέγεθός τι ἄπειρον ἢ κατ᾽ εἶδος ἢ χρόνον εἴη" πάντων εὐθνωρίαν ἐπὶ “ὃ κάτω τὰ αἴτια προῖοι" τῶν γὃ αὐτῶν κατ᾽ εἶδος 

δ τῶν ἐνεργείᾳ ὄντων ἀπείρων ὅ τι ἂν ληφθὴ μόριον, μέσον ἐςίν" τὰ αὐτὰ αἴτια τῷ εἴδει. τῶτο δὲ ἐδήλωσε διὰ τῷ ἐπὶ τῆς ὕλης 
εἰ δ μὴ μέσον, πέρας" ἀλλ᾽ εἰ πέρας ἔχοι, ἀκ ἄπειρον. ὁ δὲ παραδεΐγματος, εἰπὼν “ὥςε ἐκ πυρὸς : ὕδωρ, ἐκ δὲ τύτυ Ὑῆνγϑθδα 

994.“ὁμοίως μέχρι τὸ νῦν" Ἐῤθξέ εν ἐπεὶ τὴν δεῖξιν ἐποιεῖτο ἐπὶ ὦ ὅτως ἀεὶ ἄλλο τι Ὑΐγνεοχ, Ὑέσος," γένος εἰπὼν ἀντὶ τὸ εἶδος. Ἃ 

18. τῶν αἰτίων τῶν κατ᾽ εὐθυωρίαν ἀπείρων ἐπὶ ὃ ἄνω" ἀπὸ 5 τῷ ι5 ἔχει Αἰ ἦν ἡ λέξις δι’ ὧν “ὁ προκείμενον δείκνυσιν ἀσάφειαν, ἃ 
ἐνεςῶτος ᾧ ὄντος νῦν λαμβανόντων ἡμῶν τὰ αἴτια, ἅπαντα τὰ δ᾽ ἦν δα θαι δι᾿ αὐτῆς ὡς συνελόντα εἰπεῖν τοιῶτον ἐςίν ("). 

λαμβανόμενα μέσα, εἰ ἐπ᾿ ἄπειρον ἡ πρόοδος. δείκνυ μα ἦν τῇ λαβὼν διχῶς λέγενᾳ, γίγνενα, ᾧ γεγονέναι τόδε ἐκ τῦδε" ἢ 7) ὡς 
τοιαύτη τῶν αἰτίων ὠπειρίᾳ “ὃ μηδὲ ἔσεογαί τι ἐκ τῶν αἰτίων τῷ ἐκ τῷ γιγνομένυ ἤδη ἡ ἐπιτελυμένω “ὃ γεγονός, ὡς ᾧ “ὁ τετελε- 

ἐδιεξίτηται, τὰ πρὸ πανὸὺς τῷ ληφθώντος αἴτια ἐπὶ ὃ ἄνω εἶναι, σμένον τῶν ᾧ εἰς τὴν οἰκείαν προϊόντων τελειότητα χ᾽ τὴν ἐν 

ἄπειρά γε ὄντα" ὕτως δὲ ἐδ’ ἂν αἴτια εἴη. αὐὸς δὲ ἐχ ὅτω δεί- 20 αὐτοῖς μεταβολήν" ὕὅτως δ ἐκ παιδὸς ἀνὴρ γίνεῦ, ἡ ἔςιν αὕτη δ᾿ 

κνυσιν, ἀλλὰ διὰ τῦ λαβεῖν τι ὡς ἔχατον ἡ ὁρίσαι ἡ δεῖξαι ὅτι ἡ γένεσις κατ᾽ αὔξησιν" ἀλλὰ ᾧ ἐκ τῶ μανθάνοντος ὁ ὃ ἐπιξήμων, 
μὲὴ οἷόν τε τύτω αἴτιον εἶναί τι ἐπ᾿ ἄπειρον ὄντων ἐπὶ “ὃ ἄνω τῶν αὕτη κατ᾽ ἀλλοίωσιν (" )" αὶ ἐκ τὸ μὴ νεῦντες ὁ νοῶν, αὕτη κατ᾽ 
αἰτίων" ἢ 2) ὑκ ἄλλως ἐνῆν ἢ ἐπὶ ὃ ἄνω ἢ ἐπὶ “ὃ κάτω δεῖξαι εἶδος ἡ μεταβολή" τελεώτης γάρ. τοιαύτη ὺ ἡ ἐκ τῷ πρωὶ εἰς τὴν 
μὴ ἦσαν ἀπειρίαν τῶν αἰτίων, μὴ κειμόυ τινὸς ἀφ᾽ ὃ δὲ εἴη ἢ ἡμέραν μεταβολή" τελειῶἢ γ5 ὁ ὄρθρος προϊὼν ἐπὶ τὴν ἡμέραν, ᾧ 
ἐπὶ “ὁ ἄνω ἢ ἐπὶ “ὁ κάτω λαμβάνειν. ὥςε εἴπερ μή ἐςι πρῶτον, 25 “ὃ οἰκεῖον εἶδος λαμβάνει. τὴν Κὶ ἦν τοιαύτην γένεσιν ἐκ τῷ γιγνο- 
ὅλως αἴτιον ἐδέν ἐς" εἰ γ εἴη, πάντα τὰ ὡς αἴτια λαμβανό- μένα γίνεθ, λέγει, ὅτι ἐξ ἤδη γεγονότος ὄντος τινὸς εἰς “ἃ τέ- 

μενα τῷ παρ᾽ ἄλλυ τὴν αἰτίαν ἔχειν τῷ εἶναι τοιῶτον αἴτια, ἀλλ᾿ λειον πρόοδος. ἡ δέ τις γένεσίς ἐςιν ἐκ τῷ μηδέπω ὄντος εἰς “ὃ 

ὐὶ τὴ φύσει αὐτῶν" εἰ μηδὲν ἐξι πρῶτον, δ᾽ ἂν αἴτιόν τι εἴη τῷ εἶναι τόδε τι μεταβολή, ὡς λέγε ίγνενς, ἐξ ὕδατος ἀήρ, ἣν ἣ 

μηδὲν τῶν ὡς αἰτίων λαμβανομένων τῇ οἰκείᾳ φύσει τοιῦτον λέγει πάλιν ἐκ τῆς γενέσεως, ὅ ὅτι “ἡ ὅτως γινόμενον αὶ γεγονὸς ἢ 

εἶναι. ἰά. 30 προῦπάρχον τε ἢ γιγνόμενον γίνε ᾧ τελειῶῶ, ἀλλ᾽ ἔςιν ἐξ αὐτῆς 

994. (7) ὁμοίως αἴτιον. ᾧ ταῦτα ἃ ᾿ ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὁ ὁ δὲ ἡμέτε- τῆς γενέσεως γιγνόμενον, ἐκ ὃν πρὸ τύτυ. καὶ Υδ ἐκ τὸ μηδ᾽ ὅλως 

Τ' ρος φιλόσοφος ̓ Αμμωνιός φησιν ὅτι δ" τῶτον “ὃν τρόπον" δηλωτι-" εἶναι εἰς ὃ εἶναι μεταβολὴ ἡ κυρίως γένεσις, ἥτις γίγνεϊ ἐκ τῆς 
κόν ἐςι ἢ ἀντιδιαςαλτυκὸν τῆς δυνάμεως, ὅτι δυνατόν ἐςιν ἀπείρν τῷ προὐπάρχοντος φθορᾶς" γίγνεϊ, 75 ὁ ἀὴρ ἐκ τῷ ὕδατος, αὶ τῷ 
δυνάμεως ὕσης εἶναί τι πρῶτον αἴτιον" ὃ γ) πρῶτον αἴτιον ἐπει- ὕδατος γιγνομένων ἀέρος, ἀλλ᾽ ἐκ φθορᾶς ὕδατος ᾧ μεταβολῆς 
ροδύναμόν ἐςι ᾧ ὁμοίως αἴτιον ἁπάντων. “ὃ γῦν κτ' δύναμιν 35 τοιαύτης. εἰς δύο τύτωυς τὺς τρόπυς εὑρων διαιρώμενον “ὃ ἔκ 
ἄπειρον ἐνδέχεϊ), “ἃ δὲ κ᾽ ἀριθμὸν ἐκ ἐνδέχεῦ. τατέςι μέχρι τῷ ὀ τινος εἴς τι μεταβάλλον ᾧ γιγνόμενον, ὡς ἐξ αἰτίν τινὸς ἡ ὑπο- 
πέρατος. Αϑοϊερ. κειμένυ --- παρητήσατο "5 “ὁ σημαίνενχ, ὶ αὐὸ δυνάμενον ἐκ τῆς 

(7) ὃ “τῶτον ὧν τρόπον" εἶπεν ἐμφαίνων “ὃ κατ᾽ ἐνές λέξεως τῆς ἐκ τῶδε γίγνεοχ, λεγύσης" ἔςι δὲ τῦτο “ὃ τόδε μῖ' 

γειαν ἄπειρον. ὁ δὲ ᾿Αμμώνιος “ὁ “τῦτον “ὃν τρόπον" ἀντιδια- τόδε" λέγεῦ 5) ἐξ ᾿Ιὡμίων ᾿Ολύμπια ἢ ἀνάπαλιν, ὅτι γίγνεῦ 

8. ἐν τῇ -- ἀ. πρότερον οπι «4. Ἰ ἐπ φείδια σνϑγὸ πμϊϊμπι πισάϊμπι αἰίόγμπι αἰΐενο ρμγὶμς δε μεν ἀμίμοπιοαὶῖ ογαϊίποπι, ἐπ λὲς πε 
εσαμδά φιίάεπε “μηικΐ ροίεφί. ἐπ ἱπβπιεὶς ἀμίεπι ποπ δε αἰϊμα αἰϊο ργίμς, παι οριπία δεραῖΐν. ἔ. τάξει, ὑδί τι αἴτιον" ἐν δὲ τοῖς ὠπεί- 

βοις ἀκ ἕςιν ἄλλο ἄλλι πρότερον. "1. τάξιν τι ἃ ἔχειν ἐπὶ τὰ ΜΙ. Ι 8. αὐτῶν ἐξὶ ΜΖ. ̓᾽ 14. ἐπὰ] ἐπὶ 417. ἢ 417. μέσων ΜΙ͂. ἢ 20. δ᾽ ἂν ἐδ’ ΑΙ. καὶ 

24. ἀπειρίας ΜΗ. ἢ εἴη οπα ΜΙ. 21. τὸ παρ᾽ ἄλλν τὴν ἑναντίαν ἔχεν . 1 28. τῇ] τὴν ΤΙ. 1] τι οπι Η͂. 

9. πάλαι Α΄. ἢ 41λ -- 11. εἶδος. εἰ γὼρ ἀνακάμπτοι, ὑπ ἐπ᾿ ἄπειρον, ἡ τῶν αἰτιῶν πρόοδος" τῶν γὰρ αὐτῶν κατ᾽ εἶδος τὰ αὐτὰ αἴτια τῷ εἴδει. “δι- 

χῶς γὰρ γὔγνεται"" διὰ τύτν δείκνυσι μὴ εἶναι δυνατὸν ἐπ᾿ ἄπειρον ἐπὶ τὸ κάτω τὴν τῶν αἰτίων πρόοδον γίνεσθαι, ἔχει δέ τι ἀσαφὲς ἡ λέξις αὕτη, ἔς! δὲ τὸ 

λεγόμενον τοιῦτον. λαβὼν Ζ., ΠΠ 18. τὸ τελύμενον τῶν Ἐ΄. " 19. τὸ καὶ εἰς Α΄, ὡς εἰς 1. 11 21. ἀλλὰ --- 22. ἀλλείωσιν Νἱε Κ΄. ἢ 28. ἣν -- 80. τε καὶ 

οἱ .4. ἢ 30. γίνεσθαι Α͂. 1] 38. τῦδε] τὸ ἈΓ. 
ΕΓ[2 
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“πο ιϑμια ὋΣ ὕμπια ἢ μὲ' ̓ Ολύμπια Ἴωμια, ἐχ ὡς ἐξ αἰτίν υίνεοχ, λέγε ᾧ πραγματοειδῶς ἡόα ἐκ Ν «τιλῦς ἐπὶ ὁ Ἐ 

γιγνομένν τῷ ἑτέρυ λέγε ἐπὶ τῶν ὅτω γιγνομένων ἐκ τῶδε τόδε λειον ἡ πρόοδος γίνεϊ «.. ὦ ἐξ ὕλης «.. ἡ κῦ ἀλλοίωσιν... ὁ 

γίγνεοκ. διὸ “ὃ σημαινόμενον παρητήσατο τῦτο" περὶ Δ αἰτίων κατ᾽ εἶδος. ἰά. ᾿ 

ᾧ τῶν ἐξ αἰτίων γινομένων ὁ λόγος ἐςὶν αὐτῷ, ταῦτα δὲ μόνον (7) γρ. ἡ ὅτως, “μὴ ὡς τόδε λέγε μὴ τάδε" ὶ ἐξ, 

χρόνω τάξιν τινὶ σημαίνει" κα γ5 θάτερον αὐτῶν εἰς θάτερον με- 5 “ἀλλ᾽ ὡς ἢ ἐκ παιδός" ἐπὶ ἢ) τῦ χρόνυ ὁ λέγε ὁ ἐξ κυρίως, 
ταβάλλει καὶ συντελεῖ τι. λαβὼν δὴ τὺς δυο τρόπυς τιὺς προρρης ἀλλὰ ὃ μῇ' τέδε. οἱ δὲ γράφοντες “ἢ ὡς τόδε" δύο παρα- 

θέντας, καθ᾽ ὃς κῷ μεταβολήν τινος ὑποκειμένυ τόδε τι γίγνεῦ, δείγματα φασιν ἐπενηνέχθαι ἐπὶ τῷ »᾿ πρόβασιν ἡ προκαπὴν ση- 

δείκνυσι κ᾽ μηδέτερον αὐτῶν ἐπ᾽ ἄπειρον δυναμένην γενέωιᾳ τὴν μαινομένυ τῷ ἐκ τῦδε, τό τε ἐξ Ἰωμίων ἡ “ὁ ἐκ παιδός" πλὴν 

πρόοδον. τὰ αὶ Ὁ κ᾿ φθοράν τινος ἐξ αὐτῶ λεγόμενα γίγνεως, διενήνοχε τῷ προτέρω “ὃ δεύτερον, ὅτι ἐπὶ ᾿' τῷ προτέρυ φϑειρομέ- 

λέγει, ἐκ ἐκ τῷ γενομένυ ἤδη ἢ ὄντος, ἃ ἢ ἀνακάμπτει εἰς ἄλ- 1ο νων ᾧ παρερχομένων τῶν Ἰωμίων ἐπέρχεῦ τὰ ᾿Ολύμπια,, ἐπὶ δέ 

ληλα- ὡς δ ἐξ ὕδατος ἀήρ, ὅτω καὶ ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίγνεδ, ἢ γε τῷ παιδὸς τῷ ὑποκειμένυ; μένοντος ἢ κῷ πρόβασιν αὐξομένε 
τῦτο ἐναργές" διὸ ᾧ ταὐδ αὐτοῖς “ὃ ὑποκείμενόν τε ἢ ἡ ὕλη. τὰ ἐπιγίνεῦ ὁ ἀνήρ. ὁ δὲ κυρίως δεύτερον σημαινόμενον τῷ ἐκ τῶδε 

δὲ ἀνακάμπτοντα δῆλον ὅτι μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν" ἐπὶ δ φθειρομένυ ἡ τῆς φύσεως ἐξιςαμών γίνεῦ τῷ ὑποκειμένν - ὁ 

ταὐὲν αὐτοῖς ἐπάνοδος. τὰ δὲ ἐκ τῷ γεγονότος ἤδη ἡ ὑπομέ- ἀὴρ κζ' διάκρισιν Κ' μεταβαλλόμενος πῦρ ἀποτελεῖ, λεπτυνόμενον 

νοντος αὐτῷ ᾧ γιγνομένυ μεταβάλλοντα, εἴτε κατ᾽ αὔξησιν εἴτε (5 μᾶλλον. “εοἀ. Ἀεξ. 

κατ᾽ ἀλλοίωσιν εἴτε τὴν κατ᾽ εἶδος. τελειότητα, ὑκ ἀνακάμπτει “ὡς -- φαμεν" δηλώσας ὃ διτὺν τὸ ἴα τινος εἴς τι με- 9 
εἰς ἄλληλα, ἐπὶ δὲ “ὃ τελειωθῆναι ἡ πρόοδος αὐτοῖς ἀπὸ τῶν με- ταβαάλλειν λεγομένυ ᾧ διὰ παραδειγμάτων, ἑκάτερον λαβὼν τῶν 5 
ταξύ. τῶν ἢ ὗν ὕτως ὡς τῶν μεταξὺ ὑπομενόντων ᾧ τελειν- παραδειγμάτων, πῶς γίγνεἢ δείκνυσι, ἢ τίς αὐτῶν καὶ πρὸς ἄλ- 
μένων ὁρῶμεν ὅτι πάντων τέλος τι ἕςιν ὃ γίγνεϊ, ᾧ ὑκ ἔςιν ἐς ληλα διαφορά, τὰ Αἰ δὴ ὅτως λεγόμενα γίγνεωχ, ὡς ἐκ παιδὸς 

ἄπειρον ἡ εἰς τὴν τελειότητα τὴν οἰκείαν γιγνομένη πρόοδος αὐτῶν ἢ ἀνὴρ ᾧ ἐκ τῷ μανθάνοντος ὁ ἐπιςήμων, ἴδιον ἔχει “ὃ ἐκ τῦ γεγνο- 
ἑκάςυ. τῶν δὲ κτ' φθορὰν γιγνομένων θατέρυ ὁρῶμεν ἀνακάμ- μέν τε ἢ ὄντος ἤδη ᾧ τελειυμένυ ἡ μεταξυ ὄντος μεταβεβλη- 
πτυσαν τὴν γένεσιν" ἡ γ5 τῷ ἱτέρυ φθορὰ τῷ ἑτέρυ γένεσίς ἐςιν. κέναι εἰς “ὃ γεγονὸς ᾧ τέλειον“ ὅ τε δ ἀνὴρ ἐκ παιδὸς γέγενεν 
εἰ δὲ ἀνακάμπτει, ὑκ ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισι κατ᾽ εὐθυωρίαν ἐπὶ ὃ ὄντος τε ἤδη ἢ ὑπομένοντος τῷ ἐξ ὃ γίγνεῦ, ᾧ αὐτῶ γυγνομέτυ αὶ 
κάτω τὰ ὕτως αἴτια. εἰ δὲ μήτε ἐπὶ τῶν καὶ γιγνομένων μήτε μεταβάλλοντος εἰς “ὁ τέλειον εἶδος “ὃ τὸ ἀνδρὸς ἐκ τῷ ἀτελες ἐμν. 

ἐπὶ τῶν ἐκείνως ἐπ᾽ ἄπειρον γίγνεῦ ἄλλο ἄλλυ αἴτιον κατ᾽ εὐθυω- 25 ὁμοίως δὲ ἢ ὁ μεμαθηκὼς ἐκ τῷ μανθάνοντος ᾧ μεταβάλλοντες 
βίαν, μόνως δὲ ὕτως ἄλλο ἐξ ἄλλιν γίγνεδ, ἐδ’ ἔλως ἂν εἴη ἐπ᾿ εἰς τελειότητα. ὁμοίως τύτῳ ἡ ὁ νοῶν" γένεσις δ ἡ κ᾽ τὴν τε- 
ἄπειρον κατ᾽ εὐθυωρίαν ἄλλο ἐξ ἄλλυ γιγνόμενον. ΑἸεχ. λειότητα ὼ ἡ εἰς “ὃ νοεῖν μεταβολή. ᾧ εἴη ἂν ὕτως “ὃ νούμενον 

9944 (΄) ἐντεῦθεν δείκνυσι παλιν ὅτι τῆς ἀρχὴς ὡρισμένης ὑπαρ- εἶδός τε τελειότης τῷ νοῦντος, τῷ νῦ" πάντα ἡδ τὰ ὕτως δι 

49. σης ἀδύνατόν ἐςι τὰ ἐξ αὐτῆς προερχόμενα ἄπειρα εἶναι. ᾧ τινος γιγνόμενα ὑπομένοντος, τῷ ἐξ ὃ γίνε σωζομών κ εἰς τε- 
μή τις οἰηθείη ὅτι τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ὅμοιά ἐςι τοῖς ἐν τὴ 30 λειότητα μεταβάλλοντος γίνε. εἰπὼν δὲ “ὡς ἐκ τῦ γιγνομέν 

᾿Αποδεικτικῇ εἰρημένοις - ἐκεῖσε γδ περὶ τῶν κατηγοριῶν “ὃν λόγον “ὃ γεγονός, προσέθηκε “ὃ “ἢ τῦ ἐπιτελυμένυ “ἃ τετελεσμένον" ἐχ 
ἐποιεῖτο, δευινὺς ὅτι ἐχ ὑπάρχυσιν ἄπειροι αἱ κατηγορίαι ὅτε ἐπὶ ὡς ἄλλο τι σημαινόμενον, ἀλλ᾽ ὅτι “ὃ αὐὸ ἀμφοτέρως εἰπε ἔςν. 
οὶ ἄνω ὅτε ἐπὶ “ἃ κάτω" ἐνταῦθα μέντοι γε περὶ τῶν πραγμάτων “ὃ γΥ ὅτως γεγονὸς ἐκ τῷ γεγνομένυ αὶ ὄντος ἤδη γέγονε, ἢ ἐκ τὸ 
αὐτῶν ἀποδείκνυσιν, ὅτι ἐχ ὑπάρχυσι τὰ πράγματα ἄπειρα ὅτε ἐπιτελωμένυ τετελείω) " “ἃ 75 γιγνόμενον “ὁ ἐπιτελεέμενέν ἐςσ. 
ἐπὶ “ἃ ἄνω ὅτε ἐπὶ “ὃ κάτω, ὥςε πᾶσα ἕξιν ἀνάγκη εἶναι “ὃ τελα- 35 εἰπὼν δὲ ὕτω γίγνεωχ, τὰ τοιαῦτα ὡς ἐκ τῷ γιγνομένυ, δείκνυσι 

κὸν αἴτιον. διό φησιν ἐκεῖνος “ἐκ σέρ πάντα πέφηνε, σὺ δ᾽ ἐδενὸς τ ὅτι ἔςι “ὃ γιγνόμενον μεταξὺ τῷ τε ὄντος ἡ τῷ μὴ ὄντος. εἰς 

ἑἵνεκα μᾶνος." Αδεΐερ. Ὁ τὸ εἶναι ἡὶ τῷ μὴ εἶναι μεταξὺ γένεσίς ἐςιν σα ἐκ τῷ μὴ 
ἜΕ () “διχῶς --- τῦδε.᾽ ὑλικῶς ἢ πραγματοειδῶς. ὅτε γ) ὄντος εἰς “ἢ ἐἶναι μεταβολή, ἥτις ὅτε μὴ ὄν ἐςιν ὅτε ὃν ἤδη (διὰ δ 
2: κυρίως λέγεϊ τόδε ἐκ τῶδε ἐπὶ τὸ χρόνυ, οἷον ἐξ Ἰωμίων γενέσεως ἐκ τῦ μὴ εἶναί τι εἰς “ὁ εἶναι μεταβάλλει), ὅτως ἐἶνα- 

᾿Ολύμπια. ᾧ διὰ τῷ εἰπεῖν “μὴ ὡς τόδε" ἐδήλωσεν ὅτι ὁ κυρίως 40 λόγως ἔχει ἢ τῷ γιγνομένυ, ὅ ἐςὶν ἡ γένεσις, πρός τε “ὃ ἁπλῶς 

λέγε ἐπ᾽ αὐτῶν τόδε ἐκ τῦδε... ἀλλὰ κυρίως τόδε ἐκ τῦδε ὃν ἢ ὃ ἁπλῶς μὴ ὄν, μεταξὺ ὃν αὐτῶν. ᾧς δεοινύοι δ᾽ ἂν τῶτο 

2. τῶν] τοῖς ΑΙ.  ἀ. δὲ οπι «4. ἢ 6. δὴ] δὲ .4..ὄ {Π- 8. δυνάμενον “4. ΄ 17. μεταξύ. τῶν μὲν ἦν ὕτως γιγνομένων εἰς τὸ μεταξύ. τῶν μὲν “(. ἢ 419. 
ὑκ ἔςιν ὃ γίγνεται καὶ ἐκ ἔςιν εἰς ΜΙ͂. 1] 24. εἰ δὲ] ἐδὲ “4. } 25. ἐκεύως ἐπ᾿ ἄπειρον ὕτως ΔΙ͂. Π ἄλλη ἄλλν “(. 

11. καὶ εἰ 19. ὡς οὶ Α. ἡ 19. ὕτως ὥφελε γραφῆναι: καὶ ὁ μεμαθηκὼς ἐκ τῷ μανθάνοντος καὶ μεταβάλλοντος εἰς τελειότητα Α΄ ἴπι τωρ. ἢ 
22. καὶ τὸ τέλειον Α8ο]ερ. ᾿ 23. καὶ μὴ ὑπομένοντος Αδεἴορ. 24. εἶδος] ἤδη Α56]ερ. ᾿] 25. ὁ -- καὶ οἱ 26. ὁμοίως --- τελείότητα οπὴ “4. ἢ 25. 
δὲ καὶ τῦ μεμαθηκότος καὶ ὁ φθειρομένν ἀλλ᾽ ὑπομένοντος καὶ μεταβάλλοντος Αδεἶερ. ἥ 32. ἀμφοτέρως ὡς εἰπεῖν «4. ἢ 38. ἥτις -- 39. μεταβαίλλαι 
οἵη 24. ἢ 40. ζ οπι .4. 1} εἱς φμοά Μί, ομΐμς 65, βεπογαίίο, 56:6 λαδεί αεἰ σἰπιρἐϊοέ(δν ἐπα δεραῖν. 
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διὰ “ὃ δοκεῖν πᾶν “ἃ γινόμενον δια τινος μεταξυ γίγνεως ὁ ἔκ νεσιν, ἐκ ἐκ τῆς γενέσεως τὰ τελεαίμενα γίγνεδ, παρέθετο ὕτως 
τινος μεταξύ. ὡς γ) ἐκ τῆς γενέσεως μεταξὺ ὅσης τῦ τε εἶναι γίγνε ὡς ἡ ἡμέραν ἐκ τῷ πρωΐ, διὸ ἐκ Κὶ τὸ πρωὶ ἡμέρα 
ᾧ τῶ μὴ εἶναι γίγνεῦ τὰ ὅτως γιγνόμενα, ὅτως ὁ “ὃ ἐκ τὸ γίγνεξ, ὑκέτι δ᾽ ἐξ ἡμέρας πρωΐ, πρωὶ ὃν ὄρθρον λέγων. ἀτελὲς 
Ὑιγνομένυ γιγνόμενον ἐκ μεταξύ τινος ἢ αὐὸ γίγνεϑ᾽ μεταξὺ 75 ὃ πρωΐ" ὑχ ὁμοίως 5 ἐκ τὸ πρωὶ ἡμέρα αὶ ἐξ ̓ Ολυμπίων 
5 ὃ γιγνόμενον τῦ τε ὄντος αὶ τῦ μὴ ὄντος. πῆ 7) ὃν “ὃ γιγνό- 5 Ἴω)μια" ἐπὶ Κα γδ ἐκείνων μόνον τόδε μα' τόδε ᾧὶ χρόνυ τάξις, 
μενον ἤδη ᾧ πὴ μὴ ὄν, ὅτε δὲ ἁπλῶς ὄν, ὅτι μὴ τέλειον (ἢ 5 ὐκέτι δὲ ὑποκείμενον θατέρυ θάτερον" “ὃ δὲ πρωὶ ἡμέρα γίγνεῦ 
ὃν τέλειόν τι ἤδη), ὅτε ἁπλῶς μὴ ὄν, διὸ ἐδὲ μεταξύ τι τῆς ἀντι- μεταβάλλον ὶ ὑπομένον ᾧ τελεαίμενον" ἀτελὴς 75 ἡμέρα “ὃ πρωὶ 
φάσεως" ὁ ὃ πὴ ὃν  αὐὸ ὄν. πῶς δὲ τὰ ὅτως ἔκ τινος γιγνό- τῷ μηδέπω διηρθρώῶον, ἐν αὐτῷ “ὃ ἡμερήσιον φῶς, ἀλλ᾽ ἔτι ἀμυ- 
μενα ἐκ τῷ γιγνομένυ ἐπιτελεῖ, ἐπεδήλωσε παραθέμενος “ὃν ρὸν εἶναι. “ἃ δὲ ὅτι μῇ' τῶτο εἶπεν, ὅτι γενόμενος ὃ ὄρθρος μῖ' 
μανθάνοντα. ὁ 75 μανθάνων ἐςὶν ὁ γιγνόμενος ἐπιςήμων, ὃς ἐκ 10 ταῦτα αὐὸς τελειύμενος ἡμέρα γίγνεδ. εἰπὼν δὲ τὰ ὅτως 
τῶ μανθάνοντος ὅτως γίγνε,, ὅτι ὁ μανθάνων γίγνεῦ ἡ ὑπομένων γιγνόμενα μὴ ἀνακαίμπτειν εἰς ἄλληλα, ὡς ᾧ ἐκ τῶν παρα- 

πρόεισιν ἐπὶ “ὃ ἐπίςαὩχ, ἥτις ἐςὶν τελειότης τῦ μανθάνοντος" ὁ δειγματων δῆλον ᾧ ἐκ τῆς ῥηθείσης αἰτίας, λέγει περὶ τῶν χῷ 

5 ἁπλῶς ὁ μανθάνων γίγνεῦ, ἐλλ᾽ ἐπιςήμων (5). ἢ ᾧ αὐὸ δ φθοράν τινων ἐξ αὐτῶν λεγομώνων γίγνεῶχ, ἃ εἶπεν ἐκ τῆς γενέ- 
μανθάνειν μεταξύ ἐςι τῷ ἐπίςαὐχ,, ὃ κυρίως ὄν, ᾧ τῆς τελείας σεως γίγνεχ, ὅτι ταῦτα ἀνακάμπτει εἰς ἄλληλα. ὡς ὃ ἐξ 

ἀμαθίας, ὃ εἴη ἂν ὡπλῶς μὴ ὄν. τὰ δὴ τῶτον “ὃν τρόπον ἔκ 15 ὕδατος ἀήρ, ὅτως ἐξ ἀέρος ὕδωρ" αὶ γάρ ἐςι θατέρυ θάτερον τέ- 
τινος γιγνόμενα ἐκ τὸ μεταξὺ τῷ τε ὄντος ἤδη ἡ τὸ μὴ ὄντος λος, ἀλλ᾽ ἐςὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, ὅσα ἐκ τῆς γενέσεως γίγνεϊ, 
ίγνεῦ. ΑἸεχ. - οἰκείαν μέν τινα ἔχοντα τελειότητα, κοινὴν δὲ ὕλην ἐπ᾽ ἴσης αὐτῶν 

9946 (7) διό φησιν “ἔςι δὲ ὁ μανθάνων γινόμενος ἐπιςήμων." δεκτικήν. ὅτι δὲ τὰ ὅτω γινόμενα ἀνακάμπτει εἰς ἄλληλα, δῆ- 

᾿Ξ: ᾧὶ τῦτό ἐςιν ὅπερ λέγυσιν ὅτι γίνεῦ ἐπιςήμων ἐκ μανθάνοντος, ἡ λον ᾧ ἐκ τῆς ἐναργείας ἢ ἐκ τῦ μὴ εἶναι ἐπ᾿ ἄπειρον τὴν κατ᾽ 
μεταβολὴ ἡ ἀπὸ ἀγνοίας ἐπὶ γνῶσιν. Αφεΐερ. 20 εἶδος τῶν σωμάτων διαφοράν, ἥτις ἦν ἂν εἰ ἐπ’ ἄπειρον τῶτον “ὃν 

94. “ὃ -α θατέρυ." ἐπὶ “ὃ ἕτερον σημαινόμενον τῶν ἐκ τῆς τρόπον ἄλλο ἐξ ἄλλυ ἐγίγνετο. ΑἸεχ, 
30. διαιρέσεως μετελήλυθεν, αὐ τιθεὶς ᾧ αὐτῷ παράδειγμα “ὃ ὡς (7) ὡς γ5 εἰρηῦ ἐν τὴ Φυσικῆ (1 7), ὑκ ἔςι γενέσεως γέ- 9914 

ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίγνεθ. ᾧ ὅτι μὴ ὁμοίως ὡς ἐκ μανθάνοντος ὁ νεσις ὅτε κινήσεως κίνησις. Αϑβεΐερ. 38 

ἐπιςήμων, μηδὲ ἐκ τῷ μεταξύ, δείινυσι" φϑειρομένυ γδ τῷ ἑτέρυ “τῶν -- εἶναι" τῶν ἐκ τῶν μεταξὺ γιγνομένων ᾧ ἐκ ἐκ8945 
λέγε γίγνεωκ ἡ γένεσις τὸ γιγνομένυ, ἀλλ᾽ ἐχ ὑπομένοντος αὶ 25 τῆς γενέσεως, ἃ ἢ ἤδη ἔςιν ὄντα, λέγει ὡς ἐγίγνετο τὰ τελειί- ἢ 
τελεινμένυ. “διὸ ἐκεῖνα κὶ ὑκ ἀνακάμπτει εἰς ἄλληλα," τὰ κ᾿ μενα" τύτων 78 τέλος τι ἔςιν ἃ ὄντα ἤδη τινά ἐςι μεταξύ. 
κα πρῶτον σημαινόμενον γιγνόμενα, ἦν δὲ τὰ κτ' “ἃ τελειῶος " ὁ ταῦτα ὦ διὰ τῦτο ἀκ εἰς ἄπειρον ἔχει τὴν ἐπὶ “ὃ κάτω γίνεσιν, 
Ὁ ἀνακάμπτει ταῦτα ὥςε γίγνεοχ, ἐκ παιδὸς ἄνδρα ἢ πάλιν ἐξ ὅτι ἔχει τι τέλος ἐφ᾽ ὃ διὰ τῶν μεταξὺ πρόεισι, τὰ δὲ διὰ “ὃ εἰς 
ἀνδρὸς παῖδα, ὅτι “ὃ τέλειον ἐκ ἐπάνεισιν ἐπὶ ὃ ἀτελές. ὃ τὴν ἄλληλα ἀνακάμπτειν. ᾧ προσέθηκε “ὃ “ἡ 75 θατέρυ φθορὰ 
αἰτίαν ἀποδιδὲς εἶπεν “ὁ 75 γίγνεῦ ἐκ τῆς γενέσεως “ὃ γιγνόμε- 30 ἑτέρα γένεσίς ἐςιν.᾽ δέδεικ» δὲ τῦτο ἐν τὴ Φυσικῇ ᾿Ακροάσει 
νον, ἀλλὰ μξ' τὴν γένεσιν," τυτέςιν, ἐ γδ ἐκ τῆς ἄλλυν φθορᾶς ᾧ (1 7). δύνα ἢ “α “τῶν αὶ 7) ὄντων μεταξύ" εἰρηκέναι ὡς 
τῆς γενέσεως αὐτῆς “ὃ ὕτω γιγνόμενον γίγνεῦ, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ ἤδη ἴσον τῷ ἐφ᾽ ὧν τ 25) ὄντων τινῶν μεταξύ, τύτων μεταξυ τέλος 

«γεγονότος» μῖ' γ5 τὴν γένεσιν “ὃ γεγονέναι. τὰ Κ γ5 »Τ' φθορὰν τί ἐςιν. ΑἸεχ. 
σῶν ἔξωθεν γιγνόμενα ἀρχὴν τῦ εἶναι τὴν γένεσιν ἔχει" ἡ γ ἐκεί- “ἅμα --- εἶναι." δείξας κοινῶς πρῶτον Τὶ ὅτι μὴ ἐπὶ “ὁ ἄνω 9945 
ψων μεταβολὴ ἢ φθορὰ τύτων γένεσις, ἀλλ᾽ ἐκ ἐκεῖνα ὑπομέ- 35 οἷόν τε ἄπειρα τὰ αἴτια εἶναι, δεύτερον δὲ ὅτι μηδὲ ἐπὶ ὃ κάτω, δ᾽ 
ψοντὰ ἢ γιγνόμενα. τὰ δὲ τελειώμενα ᾧ ὅτως ἔκ τινων λεγό- νῦν ᾧ περὶ ἑκάξυ τῶν αἰτίων ἰδίᾳ δείκνυσιν ὅτι μὴ ἐπ᾽ ἄπειρόν τι 
μενα γίγνεκχ, ἐκ ἐκ τῆς γενέσεως ἢ τῆς πρώτης μεταβολῆς αὐτῶν εἶναι οἷόν τε, ἢ πρῶτόν γε ὅτι μ ἡ ὑλικὴ αἰτία ἐπ᾽ ἄπει- 
ίγνεῦ, ἀλλὰ μα' τὴν γέῴεσιν" “ὃ κα γ5 γιγνόμενόν ἐςι “ὁ ἐκ τῆς ρον ἐςίν. συγχρὴ δὲ εἰς τὴν δεῖξιν τῷ μὴ εἶναι εἰς “ὃ ἄνω ἐπ᾽ 
γενέσεως γεγονός, οἷον “ἃ βρέφος ὃ προϊδν παῖς ᾧ ἀνὴρ γίγνεδ, ὁ ἄπειρον προϊόντα τὼ αἴτια τῷ “ὁ πρῶτον ὑποκείμενον ἀΐδιον εἶναι" 
δὲ ἀνὴρ ὑκ ἐκ τῆς γενέσεως ἀλλ᾽ ἐκ τῶ γιγνομένυ ἐκ τῆς γενέ- 40 εἰ ἡ) ἐγένετο, ἦν ἄν τι πρῶτον αὐτῷ ἐξ ὃ ὑποκειμένυ ἐγίγνετο, 
σεως ἢ τελειυμένυ γίγνεῦ ("). ὥςε ἐκ ἐκ τῆς γενέσεως ἀλλὰ μι' ὕτως δὲ ὑκέτ᾽ ἂν πρῶτον ἦν" ἐπεὶ δὲ μὴ τῦτο, ἀϊδιον ἡ ἀγένητον 

τὴν γένεσιν γίνε; τὰ ὕτως γιγνόμενα. εἰπὼν δὲ ὅτι μα' τὴν γέ. γίγνεῦ “ὃ πρῶτον ὑποχείμενον. ἐξ ὃ ἄρα φθειρομένυ γίγνεταί τι, 

1. ἀδὴ] ἡ ΑΨ. ᾿|ὶ 9. ἐδήλωσε ΜΙ͂. ἢ] 23, ὃ οτὰ “Η͂. 1] 26. ἀνακάμπτειν 4. {[ 32. αὐτῶν ΜΙ͂. ἢ 3Δλ. τῶν ἐξ ὧν λέγεται γίνεσθαι γνόμενα Αδοϊερ. ῥέε" 
εχίογπογμπι ἱμίθγίίιπ ϑορυΐν. ἢ 35. ἐκ οπ; 22. 1} ἐκεῖνα τὰ δὲ τελειίμενα μένοντα καὶ γιγνόμενα καὶ ὕτως Αδεΐερ. Ι! 38. κρείμενόν Αδεἶερ. 

2. ἡμέρα -- ἀ. πρωΐ ον «4. πρωὶ ἡμέρων, ἐκ δὲ τῆς ἡμέρας ὑκέτι πρωΐ, ἐπειδὴ τὸ χρόνν ὑκ ἔςιν ἡ τοιαύτη ἀναλογία. “ἀμφοτέρως δὲ Α5οΐερ. ἢ 
10. οἶμκι ἐκείνως λέγει περὶ ἧς εἶπεν ὅτι τὸ τέλειον εἰς τὸ ἀτελὲς ὑκ ἀνακάμπτει «(4 ἴῃ τς. ἢ 17. ἐπίσως ΑἹ. ἡ 25. ἃ οπι “4. ἢ μὲν εἰ 28. τι ὁ; 

ΜΟῚ 29. καὶ] ᾧ Δ. ᾿ὶ 38. δόξαν Αδεϊαρ. ἢ 40. ἔγδετο “4, 1] αὐτὸ οχα Αδοΐερ. 
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ὑκ ἔςι τῦτο ὃ πρῶτον ὑποκείμενον" καὶ Ρ̓ ἀϊδιον “ὃ φθειρόμενον, ὃ ἡ γένεσις. ὦ γδ αὐτή ἐςιν ἡ ἐν τῇ μεταβολῇ τῇ εἰς τὴν γέτεν 
δὲ πρῶτον ὑπούμεν ἀϊδιον. ἐκ ἄρα ἡ ὕλη φθείρεῦ ἀλλ᾽ αὶ φθειρομένη (ὐκέτι ἡ ἂν ἀΐδιος εἴ), ἀλλὰ ἄλλο τί { ἐςιν ἐξ ὃ καϑ᾽ 

αὐτὴ μένει. πρώτυ δὲ φθαρέντος εἶπεν ὡς ἴσον τῷ ἐξ ὃ καθ’ αὐτὸ ἢ πρώτως φθειρομένυ γίγνεϑ,." τῶτο δὲ ἐδείχθη ἐν τῷ α΄ τῆς 
αὑτό τι ἢ Ὁ συμβεβυκὸς φθαρέντος ἐγένετό τι, τῦτο μὴ ἀΐδιν ΦΦυσικῆς (ς. 8) ἡ ςέρησις. δείξας δὲ ἐπὶ τῆς ὕλης ὅτι μὴ οἷον τε 

ἐἶναι" τ᾿ συμβεβηκὸς ΚΛ) ἡ ὕλη φθείρεῦ ὅτι ἢ ὃ συμβεβη- 5 ἐπ᾽ ἄπειρον εἰς “ὃ κάτω τὰ ὑλικὰ αἴτια προϊέναι, ἑξῆς δεύεσυσι 
κὸς αὐτῇ ἡὶ ςέρησις, φθείρεῦ ἐν τῇ γενέσει τῶν ἐκ τῆς ὕλης γιίγνο- παλιν “δ αὐὺ ἐπὶ τῦ τελικῶ αἰτίν. λέγει δὴ “ἐπεὶ δὲ “ὃ  ἕσεκα οὐ 

μένων (τῦτο γδ “ὃ καθ’ αὐὺ ὸ φθειρόμενον), καθ’ αὐτὴν δὲ ἄφθαρ- τέλος, τοιῶτον δὲ ὃ μὴ ἄλλε ἕνεκα. ἕςι δὲ ὃ λέγει τοιῶτον. εἰ 
τος. ἰὐρε νος δ᾽ ἂν καθ’ αὐτήν, εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον ἄλλο ἐξ ἄλλν ἕςι τι ὃ ἕνεκα ᾧὶ ὃ τελικὸν ατὰσὶ ἐκ ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ πράοδες τὰ 

γίγνοιτο ἢ μὴ πᾶσιν ἡ αὐτὴ μένοι τοῖς γιγνομένοις. ὺ εἴη ἂν “ὃ ὕτως αἰτία" ἔςι 5 “ὃ τελικὸν αἴτων ὃ χάριν τὰ ἄλλα, αὐὸ δὲ 
λεγόμενον ἴ ἴσον τῷ, ὃ λέγων ἄπειρον ἐπὶ “ὃ ἄνω ἄλλο ἄλλυν ὕλην τὸ μηδενός, ἃ δὲ τοιῶτον ἔσχατον. ὥςε εἰ αὶ ἔςιν ἔχαταν αἴτιον ἐν 
γίγνεν,, ὅτος φθείρεο, λέγοι ἂν “ὃ πρῶτον ὑποκείμενον, ὃ ἀνάγκη τοῖς φύσει γιγνομένοις, τῶτο δέ ἐςι ὃ πα: ἐχ ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ 
ἀΐδιον εἶναι, εἴγε τύτῳ μηκέτι ἄλλο ὑπόκει" ὦ )) ἐπ᾽ ἄπειρον πρόοδος ἐπὶ “ὃ κάτω " εἰ δέ ἐςιν ἐπ᾿ ἄπειρον, ἐκ ἔςι ὃ τελικὸν αἴτιον 
εἰς “ἃ ἄνω τὰ αἴτια. τῦτο δὴ λέγοι ἂν φθείρεονς, εἰ μὴ πᾶσιν ἐδὲ “ὁ ὃ ἕνεκεν ἐν τοῖς γιγνομένοις φύσει. ἀλλὰ “ἃ λέγειν μὴ 

αὐ ὑποκεῖοκ, λέγοι τοῖς γιγνομένοις, ταὐὴν μένον, ἀλλὰ λέγοι εἶναι τὴν τοιαύτην ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις αἰτίαν ἐξαιρεῖν ἐεὶ 

κ᾿ φθορὰν τῷ ὑποκειμένα “ὃ μετ᾽ αὐὰὸ ὑποκείμενον φθαρέντος (5 τὴν τῷ ὠγαθὺ φύσιν ἐκ τῶν γιγνομένων" ὁ Ἃ ὁ ἕνεκεν τὰ ἄλλα 

αὐτῷ ὃ ἐξ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ ἀϊϑιον. εἰ 5 ἴςαῦ ἐπὶ “ὃ ἄνω τὲ γίγνεῦ, “ὃ ἀγαθόν. τῶτο δὲ δῆλον ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς" “πᾶσα ἃ 

αἴτια, δεῖ τι ἄρξαῦχ, ᾧ πρῶτόν γε ἐκ τῆς ὕλης τῆς πρώτης γε- τέχνη ᾧ πᾶσα μέθοδος ὁμοίως πρᾶξίς τε ἡὶ προαίρεσις ἀγγαδῷ τι- 

νέδχ" εἰ δὲ φθειρομένης αὐτῆς γίγνεῦ, ὅτε ἀΐδιος ἡ κίνησις εἴη, νὸς ἐφίεωχ, δοκεῖ" ὡς εἶπεν ἀρχόμενος τῶν Νικομαχείων. καὶ 

ὅτε ἔτι πρώτη ᾧ ἀἰἴδιος αὐτὴ ἂν εἴη ἡ πᾶσιν ὑποκειμένη πρώτη. ἔςι “ὃ κυριώτατον ἀγαθόν, ὃ πάντα ἐφίε)" ὥςε ἐν πᾶσι τοῖς κῷ 

ἢ ὑκ ἐπ᾽ ἄπειρον ἄρα ἡ ὑλυιὴ αἰτία εἰς “ὃ ἄνω πρόεισιν. ἔςι γ5 20) λόγον ἢ φύσιν γιγνομένοις “ὃ ἀγαθὸν τέλος ἐξίν" ὅτε ἡ) τὴν ἀρχὰ 
σφόδρα συντόνως “ὃ εἰρημένον. εἰπὼν ὃ “ὦμα δὲ ἢ ἀδύνατον ἐγχειρεῖ τις πράττειν τι ᾧ ποιεῖν, εἰ μὴ μέλλοι ἐπὶ “ὃ τέλος ἄξειν 
ἃ πρῶτον ἀΐδιον ὃν φθαρῆναι," “ὃ δεικτικὸν τῷ εἶναι ὃ πρῶτον αὐτό. ὥςε εἰ σκοπὸς τῶν πραττομένων “ὃ τέλος ἢ “ὃ ταῦτον 
ἀΐδιον παρέθετο “ἐπεὶ Ρ ὐκ ἄπειρος Ἷ γένεσις ἐπὶ ὃ ἄνω," ὑκέτι αἴτιον, εἰ τῦτο μὴ εἴη, ὑκ ἂν τὴν ἀρχὴν. εἴη τι Ὑνγνόμενον, ἔτι 
προοεὶς ὺ διὰ τῦτο “ὃ πρτῷ ὑποκείμενον ἀΐδιον. ἣ εἰπὼν “τὰ ἐναφεθήσεῦ ὃ νῦν εἶναι ᾧ φύσιν ποιητοιοὶ ἐν τοῖς ὅσι" πάτα κὶ 
δὲ εἰς ἄλληλα ἀνακάμπτει" ἡ δ θατέρυ φθορὰ θατέρυ γένεσίς 25 γ τὰ Φ' φύσιν ὰ τ νῦν γιγνόμενα ἕνεκά τῦς γίγνεδ, μὴν ὄντος 
“Ὁ ἐπιςώσατο τῶτο διὰ τὰ “ὃ πρῶτον ὑπύκε μένον, ὅ ἐςιν ὴ δὲ τῷ ὃ ἕνεκα κ'' φύσω καὶ ὃ τ᾿ νῶν γίγνεῦ, ἐκ ἂν κ'' νῶν τι κα γ 

κυρίως ὕλη, δεῖξαι ἀΐδιον ὄν. φθείρηῦ ἡ ἀν, εἰ μὴ ὑπομένοι ἡ σιν γίγνοιτο. ἐπὶ ὡς εἶπεν ἐν τῆς ̓Ηθικοῖς (1 1), μαΐτνγ ἄν καὶ 

σωζοιτο ἐν πᾶσι τοῖς γιγνομένοις, ἀλλὰ τὰ γιγνόμενα ἐξ αὐτῷ ὄρεξις εἴη, εἰ μὴ εἴη τῆω τι πάντων τῶν πρακτῶν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 

φθειρομένν αὐτῷ γίγνοιτο, ἢ πάλιν ὕὅτω τὰ ἐκ τύτων, ᾧ ἐπ᾽ ἄπειρον ἄλλο ἄλλιν χάριν γίγνοιτο. ἰά. 
ἄπειρον τῦτον “ὃν τρόπον ἡ ὑλικὴ αἰτία ἐπὶ “ὃ κάτω προῖοι. εἰ δὲ 30 “καίτοι -- ἐγχειρήσειεν." διὰ τῆς ἐναργείας ἔδειξεν ὅτι ἀόζεον 

τῶτο, ἄτοπον" δεῖ γ5 εἶναί τι “ὃ πρῶτον ὑποκείμενον, ὡς δέδεικ), νατον τὴν τοιαύτην αἰτίαν ἐκ τῶν ὄντων ἀνηρῆες. ἔτι δὲ εἰ ; ἔζω 

ἢ τῦτο ἐν πᾶσι τοῖς γιγνομένοις ἄφθαρτον μένον ἐνυπάρχειν. ἐφ᾽ ἑκάξῳ τῶν ἀδμώπορα τέλος υἰρισμέρον, ἐκ ἂν ἐπ᾿ ἄπειρον 

ὅτως ὄν ἔχοντος εἰς ἄλληλα ἂν τὰ ἐξ αὐτῷ γιγνόμενα ἀνακάμ- ἡ κ᾽ ὃ τέλος αἰτία προῖοι, συςήσας δὲ ὁ εἶναι κα ὲ ΟῚ τέως 

πτοι, ὡς τὴν θατέρω φθορὰν θατέρυ γένεσιν εἶναι. ἐν ᾧ 5 ἂν ΕἸΑ͂Ι μεταλαβὼν ὁ τέλος εἰς “ὃ πέρας, ἔδειξε ἢὶ ὕτως ὅτι μὴ 
ἐνυπάρχοι τῶν ἐξ αὐτῆς γιγνομένων, φυλάξει ἢ τὴν τῇ δύνανχ, 35 ἐπ᾽ ἄπειρον τὰ αἴτια - ὧν ὃ πέρας ἐξί, τοῦτα ὑκ ἄπειρα. ἰὰ. 
πάλιν ἐν τύτῳ γενένχ, τῷ εἴδει ἐξ ὃ μεταβάλλει. ἢ αὔτη ἔςαι “ἀλλὰ -- λόγῳ" δείκνυσι ἢ ἐπὶ τῆς Ψ δ εἶδος αἰτίαρϑαι 
εἰς τὰ ὶ γιγνόμενα μεταβάλλυσα, ἀλλ᾽ ὑκ ἀεὶ ἀληθῶς ἐπ᾽ ἄπειρον ἀμ γάρ ἐςι ὃ τί ἦν εἶναι) μὴ γιγνομένην ἐπ᾽ ἄπειρον τὴν πρόο- Ἦ 

ἄλλο ἄλλῳ ὑποκείμενον γίγνεῦ, αὐτὴ δὲ μεταβάλλυσα εἰς τὰ δὃδὸν ὡς ἀεὶ τὸ ληφθέντος εἴδυς ᾧ ὁρισμῆ ἄλλον πάλιν ἐρισμὸν ἢ 
ἐναντία μεταβάλλει, εἰς ἃ μεταβαλλιίσης αὐτῆς ἀνακαάμπτοι ἂν ἄλλο τι εἶδος εἶναι (7). τῶτο δὲ ἐδήλωσε προϑεὶς “ὃ “πλεονεί- 

8. πρῶτον Αβοϊερ. [[ τὸ «4. }}] 8. ἄλλη Αβοῖερ. ΠΠ 10. ἄνν] κάτω Αδοΐερ. ἢ 12. τῦτο 7. 11 13. αἴτια" ὅτε γὰρ ἄνω ὕτε κάτω τὰ αἴτια 
Ἀβεῖερ. ᾿" 14. σϑά ςιεδὶδοίὶ ἱπίογίέμπε ἀσδενενγοῖ: πᾶπε σὲ φμοε 65 ρ5ο0 Ῥορίθγίμα, 625 ἴρδσο αὐοϊϊίο βοπεγαίειν, »γοζεείο ἴρϑιακ 

ποπ δε δοπιρίίογπαπι ϑαραΐν. ἴεβε τὸ μετ᾽ αὐτὸ ὑποκείμενον" φθαρέντος δὲ αὐτῷ ὃ ἐξ αὐτῶ ἐγένετο ἐκ ἀΐδιον. 1 18. ἵτε ἐκ ἀΐδιος ΑἹ. ἢ 19. 

20. ἄρα] ἂν Τ. 11 25. γένεσιν ἐπιςώσατο ΜΙ͂. ἢ] 27. φθείρεται ΜΙ͂. 1 35. ὑπάρχοι ". "ἢ φυλάξοι 1. ἐπ φμοσμπφιθ οπίπι εἰ οίεπάονι γμεσει, 
Ῥοίοπέϊαπε γεἰἑπεί, μέ ἱέδγεπι ἐπ᾿ εοείεπι σρεοὶθ μοϑϑίζ 6556 δὰ σμὸ πιμίέαίμν. δὲ ἤαεο 6εί φιιαθ ἐπ εβοίεπάο ταμέαέμν, πα 
σμέεπε δοπιρεν ὙἜΓῸ ἐπὶ ἐβπέξμπι αἰϊμα αὐτὶ διεδι δοέμπι Μέ, δε ἴροα πιμίαπάο ἐπ ορροσίία πεμέαίμν, ἐπ φιῶθ ἄμπε ἴρσα ἐγαπειζ, 
βοπεγαίϊο γεοὶργοσαίμν. πεῆμε ἐπῖπι ἤαθο 6δοί, σας ἱπίθγιἐ ἐπ πιμίαἐίοπε ἱπ βεπεναίζίοποηι ϑϑραῖν. 

1. γύεσις καὶ γὰρ Ι͂. ΠΠ 1. ὃ ὁπ 4. ἢ] 10. ἰςὶ τὸ ἔσχατον Αϑοΐερ. 1 12. ἐςιν ἐπ᾿ ἄπειρον Αβοΐερ. |] 20. ὑδὲ Αδοἶσρ. ἢ 21. αὔξειν “(. ἢ 29. 
τοιῶτον Α8ο]ερ. ἢ 25. γνγνόμενα --- 26. κατὸ νῦν οπι “4 Αδο]ερ. ᾿ὶ 26. ἐκ] ὑδ᾽ Αϑοΐερ. ἢ 28. πρακτικῶν Α͂. |] 38. συςησάμενος ὅν τὸ Αροεΐερ. 
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ζοντα τῷ λόγῳ" δοκεῖ 5 ὁ ὁρισμὸς τῦ ὁριςῶῦ τῷ λόγῳ πλεονά- μεθα εἶναι τὺς ὁρισμύς, ἐκ ἔςαι ἄμεσος πρότασις" εἰ δὲ μὴ 
ζειν ()" ἰὶ γάρ ἐςι τῇ λέξει ἴσον ἄνθρωπος ᾧ ζῷον λογικὸν θνη. ὑπάρχυσιν ἄμεσοι προτάσεις, ἀναιρεθήσεῦ γνῶσις. ὡς δ ερηῷ 
τόν" ἴκαςον δὲ ὁριςὸν ἐνέματος χώραν πρὸς δὲν ἀποδιδόμενον αὐτὸ ἐν τῇ ̓ Αποδεικτικὴ (1 2), μὴ ὅσης προτάσεως ἀναποδείκτυ ἢ 
ἐκεμὸν ἔχει. δοκεῖ δέ μοι ἢ αὐὸ τῦτο ὡς ἄτοπον προο)εῖναι" εἰ ἀμέσν ἐδὲν ἔςαι ἐποδεικτοών: δεήσει δ πασῶν τῶν προτάσεων 
᾿ ὁ ἃ ᾿ πλεονάζει τῷ ὁριςῦ τῷ λόγῳ, ἐπ᾽ ἄπειρον ἂν οἱ λόγοι 5 ζητεῖν ἡμᾶς ἀποδείξεις ἐπ’ ἄπειρον, “ἃ δὲ ἄπειρον ἀδιεξίτητον. 

ΩΝ δι᾽ ὧν οἱ ὁρισμοί" τῶτο δὲ ἄτοπον. ὁ δὴ οἷόν τε ἀεὶ τὸ Αδοΐερ. 

ἀποδοθέντος ὁρισμῶ ὁρισμόν τινα εἶναι, ὡς εἶναι τῦ βὶ ζῴν “ὃ ἐσίαν () ὃ δὲ ὑπλεονεζοντα τῷ λόγῳ" πάνυ καλῶς προσέθηκε, ϑθὰ 5 

ἔμψυχον αἰογητικήν ὁρισμόν, τῷ δὲ ὁρισμῶ τύτυ πάλιν ἄλλον διότι οἱ ὁρισμοὶ ἀεὶ πλεονάζωσι τῶν πραγμάτων, οἷον ζῷον λογι- τῷ 
᾿τινὰ ὁρισμόν, ἢ ᾧ ἑκάςυ τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ. ὅσῳ Ὁ ἂν πορρω- κὸν θνηὲν πλεοναζει τῷ ἀνθρώπυ. ἰὰ. 
τέρω προέλθοι τῷ προσεχῶς λόγυ τῷ ἀνθρώπυ ὧν ὠρίζετο, ἔλατ- 10 “ἔτι --- ἐλθεῖν" ἄτομα λέγει νῦν τὰ ὠμέσως ὑπάρχοντα "9945 
τον ἀποδιυίσει “ὃ εἶδος τῷ ἀνθρώπω ᾧ ἔλαττον αὐὲν ὁριεῖ" ἀεὶ δ ἐκ 7) τῶν προσεχῶς ᾧ ἀμέσως ὑπαρχέντων αἱ ἐπιςῆμαι, ὡς ἦ" 
ὁ πρῶτος ᾧ προσεχὴς λόγος ἀποδοθεὶς ὁρισμός ἐςι τῷ πράγματος, εἴρη ἐν τοῖς Ὑςέροις ᾿Αναλυτικχοῖς (5}" ὃ ἀδύνατόν ἐςιν εἶναι, 

ὁ δὲ ὕςερος ὀκέτι ἐκείνυ ἀλλὰ τῷ περὶ ἐκείνυ ἀποδοθέντος. ἐφ᾽’ εἰ τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ παραλαμβανομένων πάντων εἶεν ὁρισμοὶ ἢ 
ὧν ὅν ὁ πρῶτος ἀποδοθεὶς μή ἐςιν ὁρισμός, δ᾽ ἂν ὁ δεύτερος ἢ ὁ ἐκ τύτων Ὁ ὁρισμῶν ὃ ὁρισμὸς εἴη τῷ προκειμένν συμπληρύμε- 
τρίτος ἢ ἢ ἄλλος τις εἴη" ἴκαςος τύτων ὁρισμὸς γίνεῦ τὸ πρὸ κ5 νος. νῦν αὶ γ5 ὃ διὰ ἐν ἐμισμον. τινι ὑπάρχειν δειχθὰν ἀμέσως 
αὐτὸ ἀποδοθέντος ὁρισμῦ, ἀλλ᾽ αὶ τὸ πράγματος" ὅ ὃ μή ἐξιν ὑπάρχειν αὐτῷ δοκεῖ" ἂν δὲ ἢ ἦ πανὲς ἑλδμν ὁρισμὸς ἐπ᾿ ἄπειρον, 

δρισμὸς ὃ πρῶτον ἀποδοθέν, τύτυ πολὺ ἧι ἧττον ἂν εἴη ἐρισμὸς δ ἀεί τις αὐ ἢ ἐρλει ἔςαι τῦ τε αἰτίων δι᾿ ὃ δείχνυῦ ὑπάρχον τί τινι 
μἶ' ὃ πρῶτον ἀποδοθέν. εἰ 5 ὁ ὶ πρῶτος ἀποδοθεὲὶς ὡς τὸ ἢ τὸ ὑποκειμένυ ᾧ ὑπάρχειν τι δείινυῦ. ὑδέποτε ἡ) δυνήσεϊ 
πράγματος ἀποδέδοῦ, ὁ δὲ ΜΠΘΝΝ ὡς τὸ λόγυ τῷ περὶ τῇ ἀμέσως τι ὑπάρχον τινὶ ληφθῆναι, εἰ ἀεὶ τῷ εἰλημμώνυ πανὺς 
πράγματος ἀποδεδομένυ, εἰ ὁ πρῶτος μή ἐςι τῷ πράγματος, Ὁ ὁρισμὸς εἴη" ὁ 2) ἀμέσως “ὃ ζῷον τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρξει, ἀλλὰ 
ὐδ᾽ ἂν ὁ δεύτερος αὐτῷ εἴη" ἦν γδ ἡ ὅτος δυνάμενος αὐτῦ εἶναι, διὰ “ὃ εἶναι αὐὲν ἐσίαν ἔμψυχον αἰδ)ητικήν. πάλιν δὲ αὖ “ὃ ὁσία 
εἰ ὁ πρῶτος ἀποδεδομένος, ὃ ὁ δεύτερος ἀποδέδοϊ), ἦν αὐτῶ. κα- ἔμψυχος αἰϑϑητικὴ ὑπάρξει αὐτῷ διὰ “ὃν ἴδιον ὁρισμόν, παλιν 

θόλυ ἡ ἐν οἷς “ὃ πρῶτον μή ἐσιν, ἀδὲ “ὃ δεύτερον" “ὁ γ5 δεύτερν κἀκεῖνα ὁμοίως διὰ “ὃν ἴδιον, ἢὶ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον - ἀεὶ δ οἱ λαμ- 

πρώτυ τινὸς δεύτερον" ὥςε ὧν μή ἐςιν ὁρισμός τις πρῶτος, ἐκ βανόμενοι ὁρισμοὶ τῶν ὁρισμῶν μέσοι ὅροι ἔσονῆ), δι’ ὧν ὑπάρξει 
ἂν δεύτερος εἴη. δυναῦ ᾧὶ “ὃ πρῶτον “ὃν ἔχατον εἰρηκέναι" ὁ 75 25 τὰ ὧν οἱ ὁρισμοὶ ταῖς ὁριςοῖς. ἀναιρεθήσονἢ ἄρα αἱ ἄτομοι ἢ 
ἔχατος λόγος ἡ ἡ ἐχάτη αἰτία ἡ τ ἔσχατον εἶδος, μεθ᾿ ὃ ὀκέτι ὃ ἄμεσοι προτάσεις, ὧν πὐμόϑδεν ἀναιρεϊῆ ἐ ἐπιφήμη τε ᾧ ἀπό- 
διὰ τί ἀπαιτῶμεν, ὅτος ἂν ὁ κυρίως ὁρισμὸς εἴη, ὃ μὴ ὄντος τῷ δεῖξις. τοὺς δὲ ἄτομα ἤκυσαν τὰ καθ᾽ ἕκαςα, καὶ ὺ φασὶ τὰς 
ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὴν πρόοδον, ἐκ ἂν τῶν πρὸ αὐτῷ κ᾽ ὃν λόγον ἐπιςήμας τότε “ὃ ἐπιςηὸν ἔχειν, ὅταν περὶ ὧν εἰσίν, εὑρίσκονἢ 
τῷ προτίθεο)αί τι αὐτῷ, οἷον τῷ ἀνθρώπυ τις εἴη. τινὲς ἤκυσαν ταῦτα τοῖς ἀτόμοις τοῖς οἰκείοις ἐφαρμόζοντα. τότε γάρ τις ἐπι- 

τῷ "πλεονάζοντα τῷ λόγῳ, ὡς λέγοντος αὐτῶ, εἴη τῷ πρώτῳ 0 ςήμην ἔχει τῶν τῷ ἡνθ νυ τῷ ὑπαρχόντων ὅταν τοῖς καθ᾽ ἕκαςα 

ἀποδιθότι ὁρισμᾷ προςίϑεο)αί τι ὡς πλεοναΐζειν ὃν δεύτξμον τὸ ἀνθρώποις ἐφαρμόζῃ τὰ λεδμσαι ὐχ οἷόν τε δὲ ἐπὶ τὰ ἄτομα 
πρὸ ἐπέ κ᾿ ὃν λόγον τῷ προς(θεολαί τι αὐτῷ " οἷον τῷ βρϑὲ ἐλθεῖν ἐπ᾿ ἄπειρον τῶν αἰτίων ἐπὶ “ὃ κάτω τὴν πρόοδον λα μβανόν- 

εἰ ὁ Καὶ πρῶτος εἴη ξδην πεζὸν δίπυν, ἄλλον δὲ πάλιν ἄλλο δ τῶν- ἔχατον Κ᾿ 5 “ὁ ἄτομον, ὑχ οἷόν τε δὲ ἐπὶ τῦτο ἐλθεῖν ἀπεί- 
τῦτον ἔχοντα ἄλλην τινὶ τῶν προειρημένων διαφορὰν προσκειμέ- ρων ὄντων τῶν μεταξὺ αἰτίων. ὡς εἶναι “ὃ λεγόμενον κοινῶς περὶ 
γην, οἷον “ὁ λογικόν, ἢ πάλιν τύτῳ ἄλλην, ὡς εἶναι ἐπ᾿ ἄπειρον 35 πάντων τῶν αἰτίων λεγόμενον, ἀλλ᾽ καὶ περὶ τὸ εἴδυς τε ἢ ὁρισμῆ 

αὐξανόμενον “ὃν πρῶτον ἀποδοθέντα ὅρον. ἰὰ. μόνον. ΑἸεχ. 
(5) ἐντεῦθεν δείκνυσιν ὅτι ὠδὲ “ὃ εἰδικὸν αἴτιόν ἐςιν ἐπ᾽ () “ν--ἀνέγε" υτέξιν ἐν αἰδ)ητῷ πράγματι" ὅτε γάρ,ϑοι» 

ἄπειρον" “ὃ 5 εἰδικὸν αἴτιον ὑδέν ἐςιν ἄλλο ἢ ὁ ὁρισμός, οἱ δὲ ὁρισμὸ ὡς ἐἶρηῦ, αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν γώσκομεν τὴν ὕμν, ἀλλὰ μετά. τι- 

κρατύνον. ἐκ τῶν ἀμέσων προτάσεων" εἰ ἦν ἐπ᾿ ἄπειρον ὑποθώ- νος εἴδυς ἢ ἀνθρωπείν ἢ ἱππείω ἢ φυτῷ ἢ λίθυ ἥ τινος ἄλλυ τοαΐτυ. 

4. δρισμὸς ἀὰ τῷ Αδοΐερ. ἢ 2. γὼρ ἕνεςι τῇ Αδεἷερ. || ἴσον] ὅσον ἘΞ, οπι Αβοΐερ. ἢ ἄνθρωπος ὅπερ ἐςὶν ὁριςόν, καὶ ζῷον λογικὸν θνητόν. τὸ μὲν 
γὰρ δριςὸν μία λέξις, ὁ δὲ ὁρισμὸς τρεῖς, εἰ τύχη, ἢ ἄλλος τις ἀριθμὸς παρὰ τὸ ἕν. ἕκαςον 1... ἢ Δ. ἔχει --- τῦτο οπι Ζ.. }} ὡς ἄτοπον δὲ τῦτο ἐπήγαγεν ἤγυν 
τὸ “πλεονάζοντα τῷ λόγῳ" εἰ γὲρ πλεονάζει ὁ ὁρισμὸς τῷ ἐριςῷ τῷ λόγῳ, ὡς εἴρηται, ἤτοι τῇ λίξει, ἐπ᾿ ἄπειρον ἂν οἱ λόγοι αὔξοιντο δι᾿ ὧν οἱ ὁρισμοι 

1.11 6. ὁ δὴ] ἐχ 2. ἢ 13. ὑκ ἐςξὶ 41. {1 16. 1) ὁ Αδεΐερ. Π 17. τὸ μετὰ τὸ πρῶτον Αδε]ερ. [] τύτν -- 18. ἀποδοϑέν οπι Α5οἶερ. ἢ 27. ὕτως Η͂. ᾿ 
28. γε μγίογες φείάεπι ἴρϑα γμενγὶπί ϑερυῖν. ἢ} κατὰ «ἰ 29. ἀνθρώπν οπι ΙΗ ϑερυΐν. [' 29. τις εἴη οπι “4. 1} τινὲς -- 36. ὅρον οπι Ζ, Αδεἶερ. 

10. λέγειν Κ΄. ἢ νῦν τὰς ἀμέσας προτάσεις" ἐκ Ζ. ἢ 11. τῶν ἀμέσων αἱ ἐπιςῆμαι 1. ἢ 413. τοῖς οαρ ΑἸ Κ΄. ἢ 8] ὅπερ ΖΦ ΑϑΞεἶερ. {᾿ εἶναι, εἰ οτα 
21 13. εἰσὶν Ζ. ἡ 14. εἴη οἵα Ζ. ἢ συμπληρῦται Ζ. ἢ 15. ὑπάρχον ΑΜ. ἢ 16. ἢ ἩΥ͂. ἢ 417. ὑπάρχον --- 18. δείκνυται οπι “4. ἢ 19. ἀμέσως ὑπάρ- 
χον τινί τι ληφθῆναι Αδοΐερ. [Π ὑπάρχειν ΜΓ. {Π[ 20. ὁρισμῷ 4.}) 21. αὖ τὸ] αὐτὸ 2. || 23. κἀκεῖνο ΑφοἸερ. ἢ 27. τοὶς -- 36. μόνον οπι ΖΦ Αδοϊερ. ἢ 

28. εὑρίσκεσθαι ,Α. ἢ} 31. δὶ -- 33. δὲ οπι Κ΄. 



600 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ, 

αὶ ἀπείρῳ, φησίν, ὀδενὶ ἔςαι εἶναι, ἐπειδὴ ἐκ ἄπειρόν γε ἔςι τῷ “ἀλλὰ -α ἀνάγκη." τῷ “ὁ ἄπειρον ἄγνωςον εἶναι τῇ αὐτϑτω 

ἀπείρῳ εἶναι “ὃ λέγειν, ἐσιώθᾳ “ὃ ἄπειρον, πέρας αὐτῷ παρεχο- φύσει παρατίθεῦ σημεῖον τὴ ὕλην, ἐπεὶ δοκεῖ κ᾽ ὃν αὐτῆς λόγον 
μένη" ὡς ὃ μεμαθήκαμεν ἐν Κατηγορίαις, ἄλλο ἐςὶ “ὃ ζῷον ἄπειρος εἶναι, ἀχημάτιςος ὅσα κζῷ' τὴν ἰδίαν φύσιν ᾧ οἰκεῖον πέ- 

εἶναι ὦ ἄλλο “ὃ ζῴῳ εἶν εἶναι, ἢ; ζῷον μὲν ἐξι ὃ σύνθετον, ζῴῳ δὲ ρας ὑχ ἔχυσα. τῷ δὴ τρεύτης. αὐτὴν εἶναι ἐδὲ ἐπιςήμην αὐτῆς 

εἶναι αὐὸ “ὃ εἶδος. εἰ ὧν ὑποθώμεθα λέγοντες ὅτι μεν ὸ 5 ἔχομεν" τὐνμίνς γάρτ πὶ γιγνώσκομεν αὐτήν" δοξαςὴ γάρ ἐσι 
ἀπείρῳ εἶναι, εἶδος αὐτῷ προσάψομεν" εἰ δὲ εἶδος, ἢ πέρας, ἡ ὺ ἐκ ἐπιςητή, ἢ ὡς τὶ ὁ Πλάτων φησί, νόθῳ γσμς Ὑνωςή, 

ὅτως ὑδὲν ἔξαι κατ᾽ ὑσίαν ἄπειρον τῶν ἐνταῦθα. “ἔτι “ὃ ἐπ. ἀν. ὡς δὲ ̓ Αριςοτέλης, ἀναλογίᾳ γνωςὴ ᾧ διξαςή, ὡς ἢ τῦτο εἴρη: 

οεἱ ὅτ. λῆς ἔςι ἡ ὕτως ἐξηγήσανχ, τ χωρίον. ἄτομα, φησί, κεν ἐν τοῖς Φύκες (7). ὃ αὐὴ δὲ σημαίνοι δνὰ ὃ εἰ ἦ γε- 
λέγει τὰ ἀμέσως ὑπάρχοντα" ἐκ ὃ τῶν προσεχῶς ἀμέσων γραμμένον “ἀλλὰ ἢ τὴν ὕλην ἐν κουμένῳ νοεῖν ἀνάγκη." ᾿ταὺς 

ὑπαρχόντων αἱ ἐπιςῆμαι, ὡς εἴρη ἐν τὴ ̓Αποδεριτικῇ, δ᾽ ὅπερ ἀδύ- 1ο δὲ “ΒΑ αν" Ὑράφυσι, καὶ ᾧ ἐξηγϑνἢ τὴν λέξν ὅ ὅτι ἐκ ἔςιν ἄ ἄπειρος 

νατόν ἐςιν εἶναι. Α5εἶερ. ὡς τὰ ἐνεργεία ἄπειρα. διὸ ἐκεῖνα ἃ Α ἄγνωςα, «αὕτη ὃδ ἄπειρος 
99) “ -- ἔςιν.᾽ ὃ λεγόμενον τοιῦτόν ἐςινν. εἰπὼν τῶν ἐνερ. σα ἢ λεγομένη κ᾿ ἃ ἀὲ ἐν κινήσει ἡ μεταβολὴ τινὶ νοῦσαι- τῷ 

δ: γείᾳ ἀπείρων ἀδύνατον γνῶσιν εἶναι, ἢ ὅτι οἱ ὕτως αὔξοντες ἢ 75 μὴ ἔχειν οἰκεῖον χῆμα ἥἤ τινα ποιότητα ἄλλοτε ἄλλο εἶδος 
τὸς ὁρισμὲς ἢ τὼ αἴτια (κοινὸς 5 ὁ περὶ πάντων λόγος) ἀναιρῦσι ἀμείβειν ὁ μεταβάλλειν. ὅτω δὴ ὦσα ἄπειρος ὡς διὰ “ὃ κοεϊῶς 
νῶσιν, εἴγε ἐκ τῆς τῶν αἰτίων γνώσεως Ἷ ἐπιφημονιχὴ "τῶν 15 συνεχῶς λέγεοχ, τοιαύτην νοητή τέ ἐςι ἡ ἐπιςητή" ὦ ἡ ὁμοίως 

προὴ μᾶτιν γνῶσις, --- εἰπὼν δὲ τὰ ἄπειρα. ὄγνωςα εἶναι, ἐπεὲ τοῖς ἀγνώςοις ἄ; ἄπειρος. ἵνα ἴσον ἦ “ὃ εἰρημώον τῷ ἀλλα ᾧ τὴν 
δοκεῖ ἡ Ὁ. τὰ συνεχῆ ἄπειρά δὺς εἶναι διὰ τὴν ἐπ᾿ ἄπειρον τομὴν ὕλην ον μέν ἀὲὶ καὶ μὰ ἐν ῥύσει ἦσαν ἡ διὰ τῦτο ἄπειρον εἶναι λε- 
ἢ μὴ εἶναι ἄγνωσα (ἔξι δ τύτων τῆς ἐπ’ ἄπειρον τομὴς νέης γομένην, ὥσπερ ᾧ τὴν γραμμὴν διὰ τὰς τομὲς νοεῖν ἀνάγκη, 

σις), ὅτι μὴ ὁμοίως ἕνεσιν ἐν ἐκείνοις τε ἡ ἀπειρία ἢ ἐν τοῖς ἐπεὶ μὴ ἐκείνως ἐφὶν ἄπειρος. ἢ ̓κουμένν νοεῖν" ἀντὶ τῷ ὡς κι- 
ἀπο ἡ ἐπ᾽ ἄπειρον κατ᾽ εὐθυωρίαν πρόοδος, δείκνυσιν ἁκῆς Ὡ νυμένν καὶ ἢ ἐν ῥύσει ὺ τῇ τοιαύτη ἀπειρίᾳ ἦσαν" διὰ τῶτο γδ ὑδὲ 

9ϑλδείπων “τὰ --- νοεῖν; λέγων τὰ ἐνεργείῳ" ἐπ᾽ ἄπειρον ἢ Γ ΕΥ̓ ἡ ὕλη ἐπιςητή. εἰπὼν δὲ ταῦτα ἐπιφέρει καθολικὸν “ὃ “ὸὼ ἀπείρῳ 

5. γραμμὴ διαιρεῖ ἢ ὁμολογυμένως τῷ μὴ ἴξαῶχ, τὴν τομήν, ὑδενὶ ἔςιν εἶναι." ἰὰ. 

ἀλλ᾿ ἡμεῖς γε ὑδέποτε νοῦμεν αὐτὴν εἰς ἄπειρα διηρημένην, “εἰ -α ἑἶναι." ὃ δὲ λέγει τοιῶτόν ἐςι. ὥσπερ τ ἄνθρωπορθυ 

ἀλλ᾽ ὅταν νοῶμεν, τὰς τομὰς ἱςῶμεν ἢ παυόμεθα τῷ τέμνειν ἢ “ὃ ἀνθρώπῳ εἶναι διαφέρει, αὶ ἐπὶ πάντων ἐφ' ὧν ὁ πρᾶγμα ἢ 
δ τὸ , “- 3..,} ΚΝ . ἜΥ , ἃ: 2 .- Ξ ᾧ λαμβάνομεν πεπερασμένας" πῶς Ὑ) ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ τομὴ γί- 25 σύνθετον" “ὃ 75 εἶναι ἑκάξῳ ΒΕ ἂν λόγον καὶ κ᾽ ὃ εἶδος- ὁ Κ᾿ ὃ 
νεἢ τὴς γραμμῆς ᾧ ὅλως τῶν συνεχῶν, νοῦμεν, ὦ μὴν ᾧ τὰς ἄνθρωπος ἐξ ὕλης ἡ εἴδυς, “ὁ δὲ ἀνθρώπῳ εἶναι ἁπλῶν" κῷ δ ὁ 

ἀπείρυς αὐτῆς ἔτι διαιρέσεις" ἀεὶ δ ἀς νοῦμεν πεπερασμένας εἶδός ἐςιν αὐτῷ “ὃ εἶναι ἀνθρώπῳ. ἐπὶ αὶ γὅ τῶν ἀφωμετω 
νοῦμεν. τῦτο γαίρ ἐςι “ὁ “νοῆσαι δὲ ὑκ ἔςι μὴ ςήσαντα"" ταύὐδν “ὃ πρᾶγμα ὁ ὃ εἶναι αὐτῷ (ταὐὲν ὃ ψυχὴ ᾧ ὁ ἕξει 
τὰς δ πεπερασμένας νοῦμεν. διὸ ἐδὲ διεξιὼν Ἦν τυνεχῆ ψυχῇ), ἐπὶ δὲ τῶν ἐν ὅν ὸ ἐἶναι ἐχόντων ἐεφίρει εἰ τ 

Ὑραμμὴν τὴν ἐπ᾿ ἄπειρον. διαιρετήν, ἀριθμῶν τὰς τομὰς ὶ ἐνερ- 30 ἄπειρον ὅν ὃ ἐνεργείᾳ ἄγνωςόν ἐςιν, ἀλλὰ ὃ ἀ ἀπείρῳ αὐτῷ εἶναι 

γείᾳ λαμβιὼν καθόσον οἷον τε ρηναὶ αὐτὰς ἦν, ὅτω δΐεισιν' ὅτε ἄπειρον ὅτε ἄγνωςεον" ὁ 5 λόγος ὁ δηλῶν αὐτῷ τὴν φύσα 

ὠδέποτε δ ἂν διεξέλθοι ὁ ἅ: ὑτὼν αὐτὴν διοξιών. εἶπε δὲ “ὁ τὴν ὁ εἶδος ἐκ ἄπειρος ὑδὲ ἃ ἄγνωςος, εἰπὼν δὲ ἢ “ἀπείρῳ ἐδενὶ ἔςο 

ἄπειρον δεξιάν" ἀντὶ τὸ ὁ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον δικιρετήν. ἀλλὰ εἶναι" ὃ ἴσον ἐσὶ τῷ ὃ ἃ ἅπειριν ὑχ οἷόν τε ἐνεργείᾳ εἶν εἶναι, ἐπήνεγκε 
κατ᾽ ἀθρόα μόρια δίεισι διὰ “ὃ μὴ εἶναι ἐν αὐτῇ ἀργε τὴν τ “εἰ δὲ μή, ἐκ ἀπειρόν γέ ἐςι ὦ ἀπείρῳ εἶναι," τῶνεῃ καϑὸ 
ἀπειρίαν. ἀλλὰ δυνάμει. ἐπὶ δέ γε τῶν αἰτίων, εἰ ἐπ᾿ ἄπειρον 35 γνωςόν ἐςι ὃ ἄπειρον (νωςὸν δέ ἐςι Ψ ἐν λόγον), τῦτο ὑκ ἀπει- 

εἰς “α κάτω ἐςὶν ἄλλο ἄλλν αἴτιον, ἀδύνατον ἔςαι γνῶσιν τῶν ρον" ὑδὲ Ρ) ὰ ὦ ᾿ἐκηῤιν ἄγνωςεν καθὸ ἄπειρον. ὃ δὲ “ὃ ἐπερῳ 
αἰτίων γενέωχ, πάντων, ἄπειρα δὲ γίγνεῦ τὰ πάντα ἐνεργείᾳ. εἰ ὀδενὶ ἔςιν εἶναι" ἤτοι ἐἰκῖν ἀντὶ τὸ ἄπειρον ἐδέν ἐςιν ἐνεργείᾳ, ἃ 
δὴ ἥρτηῦ ἡ τῶν ὄντων γνῶσις ἐκ τῆς τῶν αἰτίων γνώσεως, ὅτι ὑδέν ἐςι πρᾶγμα ᾧ ὁ τὸ ἀκίρι λόγος ἐφαρμόζει, τῷ δη..- 

ὡς προείρηῦ, ἄγνωςα δὲ τὰ αἴτια δι᾽ ἀπειρίαν, ἄγνωςα ἡ τὰ ὧν νότι μηδὲν εἶναι ἄπειρον. εἰ δὲ ἢ τεθείη ἐφαρμόζειν τινί, ἀλλ᾽ 
αἴτια ταῦτα. ΑἸεχ. 40 αὐτός γε ὁ λόγος καθ᾽ ὃν ἡ γνῶσις ἡ τὸ ἀπείρα, ὑκ ἄπειρος. 

17. τομὴν -- 18. ἄπειρον οτα Αδοϊερ. ἢ 18. ταὐτὸν .4, οοἰετὶ ταὐτῶν [| 23. διαιρυμένην Αδοΐορ. || 24. ἱςώμεθα Α5εῖερ. [ ἢ. ]. καὶ τὰς 
τομὰς ἱςξῶμεν, παυόμεθα ᾿ 28. τῶτο --- 29. νοῦμεν οἵχ «4. 1} 29. ὑδὲ ὁ ἰξιων “. 1] 32. διέλθοι ΑΗ͂. 1] 33. εαείεγμπι ἡ ραγίες μπίνογσας ἐὲο 
πεαε ἰναποὶξ ϑερυΐϊν. 

5. κανμένῳ -- αὐτήν οἵ Αδβοῖθρ. |ὶ 6. ΡΪαι. Τίπι. ρ. 52. }} 8 -- 21. τοῖς ἠθικοῖς. γράφεται δὲ καὶ κινυμένην νοεῖν ἀνάγκη. καὶ γεγραμμένον ὅτως 
σημαίνοι ὧν ὅτι καὶ τὴν ὕλην ὡς χωνμένην ἀὰ καὶ ἐν ζύσει καὶ τῇ τοιαύτῃ ἀπειρία, ἦσαν͵ ἐδὲ ἔχομεν αὐτῆς ἐπικήμην εἰπὼν 1. ἢ 13. ἄλλη τε ΑΙ. ἢ 19. 
ἐπὼὴ -- νοεῖν ὁπ .4, ἢ 25. εἶδός ἐςιν" ὁ Αβε]ερ. Π] 26. κατὰ] καὶ 227. ἢ] 29. εἰ οἵαν Αδοΐερ. [. ]. εἰ ὧν καὶ τὸ ἄπειρον τὸ ἐνεργείη, ἢ 32. εἰπὼν -- 36. 
ἄπειρον οτὰ Αϑοἷερ. || 833. τε τι ἐνεργείᾳ 22. 1] 38. ὁ οπι 2. 1] 40. λόγος τῷ ἀπείρν καθ᾿ Αδοΐορ. 
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ὑκέτι δὲ ὅτι μηδὲ τὰ ποιητικὰ αἴτια ἄπειρα ἰδία ἔδειξεν ὡς φα- Ογὴὺ δυνάμει ᾧὶ τῇ διχοτομίᾳ οἷόν τε διελθεῖν ἐν πε- 

νεραῖ- εἰ δ μηδὲ τὰ γιγνόμενα ἄπειρα τ᾽ “ὃ εἶδος, ἀλλ᾽ ἀνακάμ- περασμένῳ χρόνῳ, “ὁ δὲ ἐνεργείᾳ ἢ τὴ προϑιέσει ἀδύνατον, τῷ 
πτει, δῆλον ὡς πολὺ μᾶλλον ἐκ ἂν εἴη αὐτὰ τὰ ποιητικὰ αἴτια ἀεὶ τῷ περιληφθέντι ἡ νοηθέντι ἄλλο τι ὑπολειπόμενον προςίθεὼχ,. 

Θ9λ} ἄπειρα. “ἀλλὰ μὴν ὶ εἰ ἄπειρά γε ἦσαν πλήθει τὰ εἴδη τῶν ἄλλως τε δὴ εἰ τῦτο ὑποθωώμεθα, τετραπλασιαϑιήσεῦ “ἃ ἄπειρον 
21. αἰτίων" προθέμενος δεῖξαι ὅτι μή ἐςιν ἄπειρα τὰ αἴτια μήτε εἰς ς πρὸς τὰ τέσσαρα αἴτια. εἰ δέ τις ὑπόθη ὃ Κ' ποιητικὸν ἄπειρον 

εὐθυωρίαν μήτε ἐπὶ “ὃ ἄνω μήτε εἰς “ὃ κάτω, ὅτι μηδὲ κατ’ εἶναι τὰ δ᾽ ἄλλα πεπερασμένα, πρῶτον Ψ' ἀποκληρωτοιὸς ἔςαι ὁ 
εἶδος οἷόν τε ἄπειρα εἶναι τὰ αἴτια νῦν λέγει, συγχρώμενος τῷ λόγος, ἕπειτα πάλιν ταῦτα προςιθέμενα τῷ ἀπείρῳ ἐπαύξυσι ἃ 

προειρημένῳ τῷ τὰ ἄπειρα τὰ κατ᾽ ἐνέργειαν ἄγνωςα εἶναι, τὰ ἄπειρον, ὅπερ ἀδύνατον. Αξεϊερ. 
δὲ κατ᾽ εἶδος ἄπειρα, ἄπειρα δηλονότι ἐνεργείᾳ, ὥτε ἄγνωςα. “αἱ --- συμβαίνυσαι." διὰ τώτων ἡμᾶς διδάσκει τίνες τῶν 9945 

εἰ δὲ τὼ αἴτια ἡ αἱ ἀρχαί, δηλονότι ἄγνωζα ᾧ τὰ ἐκ τύτων" ι0 τοιώτων ἀκροαταὶ λόγων εἶναι δυνανῆ, ᾧ ὅτι πεπαιδεῦος, δε τς 

τότε δ εἰδέναι τι οἰόμεθα ὅταν τιὰ αἴτια αὐτῷ γνωρίσωμεν. ἠσκῆω!ς ἄκρως τὺς ἀκυσομένυς τῶν λόγων. αἱ ἀκροαΐσεις 
ςε αὶ τοιαύτης ὅσης τῆς τῶν αἰτίων ἀπειρίας ἀναιρεῖ ἐπιςήμη, γίγνον κ᾿ τὴν ἰδίαν τῶν ἐθῶν οἰκειότητα" οἷς δ συνειθίσμεθα, 

ἀναιρυμένης τῆς τῶν ἀρχῶν ἡνώσεως. “ὃ δὲ ἑξῆς εἰρημένον ὃ τύτοις ἀξιῦμεν ᾧ τὰ λεγόμενα συμφωνεῖν, τὰ δὲ παρὰ τὰ συ- 
ΘΔ)" ὺ δ᾽ ἄπειρον χϑ' τὴν πρόδδεσιν ὑκ ἔςιν ἐν πεπερασμένῳ διεξελ- νηθὴ ἡμῖν τῶν λεγομένων ἀγνωςότερα φαίνεῦ τῷ ξενὰ εἶναι. ὃ 
39. θεν" τοῦτόν ἐςιν. πᾶσα νόησις περίληψίς τις ὅσα τῷ νουμένυ ἐν 15 εἶπε διὰ τῷ “ἔτι “ὃ λέγεωχ, ἡ τὰ παρὰ ταῦτα ἐχ ὅμοια φαίνεϊ,." 995. 

πεπερασμένῳ γίγνεϊ χρόνῳ" “ὃ δὲ ἄπειρον ὃ τὴ προυέσει͵ τυτέξι ὃ δοκεῖ δὲ “ἃ ἔτι περιττὸν εἶναι. εἰ δὲ εἴη γεγραμμένον, λείποι ἂν ᾿᾽ 
κατ᾽ ἐνέργειαν --- ἔςι γδ ὃ κατ᾽ ἐνέργειαν ἄπειρον, ὃ λαμβανόντων τῷ ἔτι “ὃ λόγεϊᾳ ἄλλως" ὁ 5 ἄλλως λέγεϑαί τινα ἡ ὡς μὴ 
ἀεί τι ἔςιν ἔξω, ὁ ἐφ᾽ ὅ πανὺς τὰ λαμβανομέν ἔςι τι ἐκτός (). εἰθίσμεθα, ἡὶ ἄλλα, ἀλλὰ μὴ ὧν εἰθίσμεθα ἀκύειν, ὃ εἶπε διὰ τῷ 
τ δὴ ὅτως ἄπειρον ὀχ οἷόν τε ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διεξελθεῖν" ᾧ παρὰ ταῦτα, ἀγνωςότερα ποιεῖ τὰ λεγόμενα. τῶτο εἰπὼν 
ἃ Καὶ Κ᾽ δυνάμει ᾧ διχοτομίᾳ οἷδν τε ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διε- 20 ἐφεξῆς δείκνυσι πόσην ἰχὺν ἔχει τὰ συνήθη. πολλὰ δ οἱ νομο- 
ξελθέν, “ὃ δὲ ἐνεργείᾳ ᾧ τῇ προϑέσει ἀδύνατον τῷ ἀεὶ τῷ περι- θέ2 μυθώδη νομοθετῶντες διὰ “ὃ χρήσιμα εἶναι πιςεύεθχ, ὅτως 
ληφθέντι ἡ νοηθέντι ἄλλο τι ὑπολειπόμενον προςίθεῶᾳς, εἰ δὴ ὁ ' ἔχειν, ἔχωσι πειθομένυς τὰς χρωμένυς τῷ νόμῳ διὰ τὴν τῶν λε- 

νῦς ἃ νοεῖ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ νοεῖ τε ἢ διέξεισι, τὰ δὲ ἄπειρα γομένων συντροφίαν (“ ),, οἷον ὅτι αὐτόχθονές τινες Ἐγένοντο ἐκ τῆς 
εἰδύνατον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διεξελθεῖν τε ᾧ νοῆσαι τῷ ἀεί γῆς φύντες, ᾧ ἄλλοι ὅτι ἐξ ὀδόντων σπαρέντων ἔφυσαν, ᾧ διὰ 
τι τοῖς περιειλημμένοις ἢ νενοημένοις προςίθεοχ,, ἐκ ἂν ὁ νῶς νοοίη )ς τῦτο χρὴ ὑπερμαχεῖν ὡς μητρὸς τῆς γῆς, ἢ ὅτι θεοὶ περὶ αὐτῆς 
τὰ ἄπειρα. αὐὸς ὶ ὅτως ἐφοδεύσας ἔδειξεν ὅτι μὴ οἷόν τε ἤρισαν" ὕτως ἀξιοσπύδαςός ἐςν (4). “ἃ δὲ “μεῖζον ἰσχύει τῦ γι- 995 
ἄπειρα εἶναι τὰ αἴτια" ὁ δὲ ἡμέτερος ᾿Αριςοτέλης ὃ αὐὺς ἐπι- γνώσκειν περὶ αὐτῶν διὰ “ὃ ἔθος" ἴσον ἐςὶ τῷ μεῖζον ἰχχύει τῆς -: 
χειρῶν ἐδείκνυεν. ἐπεὶ ἔςιν αἴτια τῶν ὄντων, ἦτοι πλείω ταῦτά περὶ αὐτὰ ἀληθείας “ὁ ἔθος κ᾽ δ τὴν ἀλήθειαν καὶ γνῶσις. εἰπὼν 
ἐςιν ἢ ἵν. ἀλλ᾽ ἐν Κα ὑχ οἷόν τε μόνον αἴτιον εἶναι τῶν ὄντων τε ἡ δὲ ταῦτα ἡ) ἐνδειξαίμενος δι’ αὐτῶν τὴν τῶν ἐθῶν ἰοχύν, ἐπὶ τύ- 
Ὑιομένων, ὡς ἐν ἄλλοις δέδεικ " ἢ 75 ὑποκειμένω τινὸς χρεία 30 τοις λέγει τὰς διαφορὰς τῶν ἀκροατῶν ἃς διὰ τὰ ἔθη ἔχυσι πρὸς 
τῷ γηνομένῳ ἡ τῶ ποιῶντος. ἀλλὰ  κφ' εἶδος δείκνυταί τι γί- ἀλλήλυς. οἱ Κα τοῖς μαθήμασιν εἰθισμένοι μαθηματικὰς τῶν λε- 
νεὸς ὥςε ὑχ ἣν ἃ αἴτιον. πλείω ἄρα. εἰ δὲ πλείω, ἧτοι γομένων πάντων ἢ ἀκριβεῖς ἀποδείξεις ἀπαιτῦσι ἢ τῶν ἄλλως 
πάντα ἄπειρα ἣ τὰ ἢ ἕν. πάντα ἢ ὅν ἢ τινὰ ἄπειρα εἶναι ἀδύ- λεγόντων ἐκ ἀποδέχον;, οἱ δὲ διὰ παραδειγμάτων ἐθια)έντες 

γατον" ὦ 7) οἷδν τε πολλὰ ἄπειρα εἶναι. ἀλλ᾽ ὑδὲ ἣν Κὶ ἄπειρον μανθάνειν τοῖς ὕτω λέγωσιν ἤδον),, οἱ δὲ τοῖς ποιήμασι χαίροντες 
τὰ ἄλλα δὲ πεπερασμένα λέγειν οἷν τε" “ὁ ἢ) ἄπειρον πανταχῇ 35 ἡ τύτοις σύντροφοι ἐκ ἀποδέχονῇ τις λέγοντας ἂν μὴ ἢ ποιητὴν 
ὃν ἄλλῳ παρείσδυτιν αὶ δίδωσιν, ὅτε ἀπείρῳ ὅτε πεπερασμένῳ. τῶν λεγομένων παράχωνἢ μάρτυρα (“). κᾧ οἱ Κα πάντα ἀκρι- 

᾿ ἀλλὰ μὴν ἐδ’ εἰ ἐν μόνον αἴτιον εἴη, οἷόν τε τῶτο ἄπειρον εἶναι" βῶς ἐξεταίζυσιν, εἰσὶ δὲ οἱ τὴ ἀκριβολογίᾳ ἄχθονδ, ἢ διὰ ὃ μὴ 

ὠδενὸς δ ἔξαι αἴτιον" ὁ δ ἔξει χωραν ὃ δ ἐςὶν αἴτιον, τῦ αἰτίν δυναθχ, ἐπακολυθεῖν (τῦτο γδ “ὃ “συνείρειν᾽) ἀλλὰ καίμνειν, ἢ διὰ 
ὄντος πανταχῆ. δῆλον ἡ) ὡς ἄπειρον ὃν ποσόν τι ἔςαι κατ᾽ αὐτό͵ “ὃ προειληφέναι ὅτι “ὃ ἄκρως ἀκριβολογεϊονς μυιρολογία (7 )" τῦτο 
ἢ τῦτο ἄντε ᾿χδ' ὃ ποσὸν ἦ πανταχῇ ἄντε κτ' χρόνον. δοκεῖ δὲ ἡ 40 γάρ ἐςι ὃ “διὰ τὴν μικρολογίαν" τοιαύτην γαρ τινα φαντασίαν 
ἐπιχείρησις ἔχειν μέα τι διαλεκτικὸν ᾧ εἶναι λογυιή, ὁ μὴν ᾧ ἀποτελεῖ ἡ ἄγαν περὶ τὰ λεγόμενα ἀκρίβεια, ἀπὸ τῶν συναλ.- 
ὁμοίως οἰκεία τοῖς προειρημένοις εἶναι. ἰά, λαγμάτων ἢ τῆς περὶ τὰ ἐν χρήσει ἀκριβείας σπάσασα τήνδε 

4. Ἰδίᾳ “- ἡ, ἄπειρα. οἵὰ «4. ἢ 10. ἄγινςοι ΑἹ. Ἱ 14. πρόθεσιν ΑΔ. ἢ 26. ποείεν" ἑίαψιι6 Αγἱείοίεἰες αὐ λμποὸ πιοάμπε σαειδας ἑπβπίίας 
4:26 ποη Ρό546 ἀεπιοπείγανί(. δασίεγτιπει μοίδεί ἑάεπι αἰΐα υἱα ἀεπιοπείγαγὶ αὐ ἄμπο πεοάΐμπι. γόγμπε οαμσασ ϑεραῖν. ἢ 81. εἶδες 
τι γίγνεται, Οἴαΐ580 δεήενυται, ΑΖ. α 39. πανταχοῖ ἉΙ͂. 

4. ἡμῶν ΑἹ. 1 11. ἕξι Α΄. ἢ τὸ οἵα 34. ἢ 19. περ 4. ἢ 21. χρήσιμον ἈΙ͂. ̓ 27. αὐτῶν -- 238. ἀληθείας οτα «4.11 38. αὐτῷ ἀλήθειαν τὸ ἔθος 
“4. καὶ 31. τὴν ἀκριβολογίαν ΜΓ. ἢ ἀ2. σπάσας «4. ᾿ . ᾿ 

σεεδ 
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τὴν δόξαν (4}" ἐνελεύθερον γάρ τισν ἤδη δοκεῖ ΟΣ ὸ ἐν τοῖς λό- 
γοις ἄγαν ἀκριβὶς ἢ περὶ τῶν μιιρῶν ἐξεταςινόν, ὥσπερ ὺ ὸ ἐν 

τοῖς συναλλάγμασι. προειπυὴν δὲ ταῦτα ἢ δείξας τὴν τῶν ἐθῶν 

ἰρχύν, ὶ διότι κατ᾽ οἰκειότητα τὴν χῷ τὰ ἔθη ἡ τὰ λεγόμενα ἀπο- 

995. δέχον),, ἐπιφέρει “διὸ δεῖ πεπαιδεῦ»α πῶς ἕκαςα ἀποδεκτέον," 

12. ἴον λέγων τῷ ᾧ αὐτῷ ἐν τοῖς ᾿Ηθικοῖς (1 1) εἰρημένῳ τῷ πε- 

παιδευμένυ γάρ ἐσ ἐπὶ τοσῶτον τἀχριβὶς ἐπιζητεῖν καθ᾽ ἕκα- 

ξον γένος, ἐφ᾽ ὅσον ἡ τῇ πράγματος φύσις ἐπιδέχεἢ, ὃ διὰ τῶν 

Ὑςέρων ᾿Αναλυτικῶν (1 13. 24) δείκνυ ()., ἐνδεικνύμενος 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ, 

κείμενον, ὃ δὲ ἑξῆς εἰρημένον ἐπ᾽ αὐτῷ “διὸ σκεπτέον πρῶτον ϑθ5, 
τί ἐςν αὶ φύσις" ὅτω “5 ᾧ περὶ τίνων ἡ φυσική, δῆλον ἕςαε; 

εἰ ὶ ἁπλῶς ὅτως εἴη εἰρημένον ὡς δοκεῖ͵ δεικτικὸν ἂν εἴη τῷ τῶτο 

ὰ βιβλίον μὴ τὴς Μετὰ τὰ Φυσικὰ εἶνκι πραγματείας, ὡς ᾧ ἀρ- 

5 χόμενοι αὐτῷ ἐπεσημηνάμεθα, ἀλλὰ προγραφόμενόν τι παΐσης 

τὴς δευμρητριὴς φλεείφιας, ἧς ὡς πρὸς ἡμᾶς πρώτη Ε φυτπκὴ 
ἥν (᾽)" ὁποία τις ἐφὶ ᾧ περὶ τίνων, εὔροιμεν ἄν εἰ πρῶτον τί 

ποτέ ἐςιν ἡ φύσις ἐπισχεψαίμεθα (' ). εἰ δέ τις ἀκύοι τῷ λόγω 

ὅτως εἰρημένυ πρὸς διακρισιν τῶν τε φυσικῶν λόγων ἢ τῶν κῷ' 
ἡμῖν ὅτι καθόλυ ἃ δεῖ πεπαιδεῦοχ, ᾧὶ εἰδέναι πῶς χρὴ τῶν λε- 10 τήνδε τὴν πραγματείαν (ὁ γδ ἐπεσκεμμένος πρῶτον τί ἐςι φύσις 

γομένων ἀκόειν ἕκαςον (ὁ γδ παντα ὅμοια, δὲ ἴσην τὴν ἀκρί- 
βειαν ἐπιδεχόμενα), ἐξαιρέτως δὲ τὺς τύτων τῶν ῥηθησομένων 

ἀκύσοντας (ἐ γάρ ἐςιν αἰϑητὰ ἢ περὶ αἰϑητῶν, ὅτε συνήθη τε 
ἡ ἐν ποσί). ταῦτα δὲ λέγων ἐνδείκνυ) ἡμῖν ὅτι δεῖ πρῶτον ἐν 

ὶ εἰδὼς περὶ τίνων ἡ φυσική, οἶδεν ὅτος ὅτι οἵδε οἱ λόγοι ᾧ φυσι- 

κοὶ ἀλλ᾽ ἀκριβέςξεροί τε ᾧ περὶ ἀΐλων), ἐχ ὅτι δὲ χρὴ νῦν ἐπι- 
σκέπτεοκ, τί ἐςι φύσις λέγοι ἄν, ἀλλ᾽ ὅτι πρὸ τῆσδε τὴς πραγμα- 
τείας δεῖ περὶ τῶν φυσικῶν πεπραγματεῦεζ- αὕτη 5 ἡὁὶ τάξι: 

τοῖς ἀναλυτικοῖς ἐγγυμναΐζεοὶ, ὺ τοῖς λογικοῖς ὅλως, ᾧ εἰδέ- ι5 τῶν πραγματειῶν, ὶὶ ὁ ἐν τῇ περὶ ἐκείνων θεωρίᾳ γεγυμνασμένος 

ναι τὰς τρόπυς τῶν ἀποδείξϑων ὼ τὰς τῶν λόγων συναγωγαῖς" 

ἄτοπον ἡ ὦ ὅμα ζητεῖν ἐπιξήμην τινός, ἢ περὶ αὐτῆς τῆς ἐπιςή- 
μὴς ζητεῖν τίνα τρόπον γίγνεῦ ἢ ἀναλαμβάνεῦ," ὁδὲ γδ “ὁ ἕτερον 

ἤδη τύτων εὑρίσκε ῥάδιον. ὅπερ δὲ εἶπε ἡ αὐὸ ἐν τῷ πρώτῳ 

ὕτως ἂν ὼ Τὰς εἰς τήνδε συντείνυσι παρακολυθεῖν δύνα. “αἱ ὁ 

ἐκροάσεις »' τὰ ἔθη συμβαίνυσιν" φ' 9942 32). ἔςι Κα καὶ λέξις 
ἐξ ὧν ὑπεμνηματίσμεθα, δύναἢ δὲ ἢ ὅτως ἐξακύίεῶζ. προειπὼν 
ὅτι ἡ γνῶσις ἢ αἱ μαθήσεις ἐκ προγινωσκομένων (ὧν γ τὰ αἴτια 

τῶν Νικομαχείων ᾿Ηθικῶν (ς. 1 Ρ. 1094 ὁ 25) λέγων πῶς ἐκεί- 29 ἄγνωςα, ἡὶ αὐτὰ τοιαῦτα), εἰς πίςιν τῷ ἐκ τῶν προγιρωσκομένεν 
νυς τὺς λόγυς ἀποδέχει, δεῖ (εἶπε γὰρ “παραπλήσιον γδ μαθη- 
ματυεῖ πιθανολογῦντος ἀποδέχεονς, ἢ ῥητορικας ἀποδείξεις ἀπαι- 

τεῖν"), τῦτο αὶ νῦν λέγει. τὴν ἀκριβολογίαν γάρ φησι τὴν μαθη- 
ματικὴν ὑκ ἐν ἅπασιν ἀπαιτητέον, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀὔλοις, ὁποῖά ἐςι 
τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως τε ἡ μαθηματικά (᾽), ἴσως ἐνδεικνύμενος 25 
ἡμῖν ὅτι τοιαύτης ἀκριβολογίας χρεία ἢ πρὸς τὰ παρόντα " περὶ 
ἀΐλων ὃ ὁ περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν λόγος ἢ ὁ συνήθων. “ἃ δὲ 
“διόπερ ἡ φυσικὸς ὁ λόγος" ἥτοι λέγει ὅτι ἀκριβής" προείρηκε γδ 
τῶτο. γραάφεῦ δὲ ἡ “ὁ Ἐπ τες ἡ εἴη ἂν ὁ λόγος ὡς Π] φυσυῶ. 

. ἢ Δ λεγόμενον τοιῶτόν ἐςιν. 
εἶναι, ἄύλα δὲ τὰ μαθηματικά, διὸ ἢ ἀκριβολογίαν ἐπιδέχεδ, 

τὰ δὲ φυσικὰ ὑχ ὁμοίως. οἱ δὴ περὶ τῶν μαθηματοιῶν λόγοι 

γίγνεςχ, τὰς γνώσεις παρέθετο “ὃ κτ' τὰ ἔθη καὶ τὰς ἀκροαΐσεις γἱ- 

γνεοὶ, ᾧ ὅτως ἕκαςον τῶν λεγομένων ἀκύΐέειν βύλεως, ὡς προσαι- 

θιώη, ὡς κατ᾽ οἰκειότητα ἢ “ὃ προειδέναι διὰ τὰ ἔθη ἀποδεχομέ- 
γων τὰ λεγόμενα τῶν ἐἰκυόντων. ΑἸεχ. 

(7) δῆλον δὲ τῶτο ἐκ τὸ τὸς μυθώδεις παρὰ τοῖς παλαιοῖς:55. 

νόμως μεγάλα δύνα ζΚ, οἱ ἹΣπαρτιὰῦ δ τὴν γῆν μητέρα σφῶν δ 
λέγοντες εἶναι ᾧ “ὃ ταύτης προκινδυνεύειν ἔχοντες νόμον, ἅτε 

σπαρτοὶ ᾧ ταύτης ἀναφυώτες, μέχρι ἢ προέσεως ψυχῆς αὐτῆς 
ὑπερίςαντο. ἡ ̓Αθηναῖοι δὲ ὁμοίως Ἐρεχθεῖδαί τε ἡ γῆς ἀναδε- 

τὰ ως δοκεῖ πάντα σὺν ὕλη 30 θῆναι λεγόμενοι. εοἀ. Ἀερ: 

(7) διό φησι ᾧ ὁ Πλάτων ὅτι δεὶ ἡμᾶς ψεύσανχ, πρὸς τὺς 
πολίτας ἡμῶν “ὃ φοινυιὸν ψεῦσμα, ἵνα νομίζοντες τῷ ὄντι τὺ 

περὶ τῶν ἀύλων δ ὄντες ὑκ εἰσὶ φυσικοί" αὶ ὃ τοσαύτην ̓ ἀκριβιλο- ἀρχὴν ἐκ τῆς γῆς ἐχηκέναι μᾶλλον ἀγαπήσωσι τὴν πατρίδα. 
γίαν τὰ φυσικὰ ὄντα γε σὺν ὕλη χωρεῖ. δυναῦ δὲ ἡ περὶ τῶν Αεεϊερ. 

προκειμένων λόγων λέγειν, ὅ' ὅτι ὑκ εἰσὶ φυσικοί ἄῦλα δ περὶ ὧν ἃς (΄) “παραδειγματικῶς" καθάπερ καὶ ἡ ὁ Πλάτων ἐποίει" διὰ 955. 
λέγειν ἡμῖν πρόκειξ,͵ ἡ ἀκριβεςέρων λόγων ἣ »τ' φυσικὰ δεόμενα. παραδειγμάτων, φησί, φῶς ἀνάπτει τοῖς λγεμαὲν ὑπ᾽ αὐτῷ, ἰά. ἢ 
ἃ δὲ ἴσως" τῷ “ἅπασα ἡ καὶ φύσις ἔχει ὕλην" προσέθηκεν, ἐπεὶ (7) οἱ γ3 τοῖς ποιηταῖς χχολάσαντες ἢ τοῖς μύθοις καὶ χαίρυ- 95: 
ἡ ὁ κυκλοφορικὸν σῶμα φυσικὸν μέν, αὶ μὴν ὕλη ὃ τύτῳ ὑπο- σιν ἀκρίβεια, ἀλλὰ καθάπερ φησὶν ὁ Πλάτων, ἐοίκασιν οἱ τοῦτα ἢ 

6. ᾿Ηθικοῖς οπι 27. ἢ 8. ἀποδέχεται ΜΜΗ͂. Π 11. ἑκιίςν Ι͂. 1] 12. πόσσιιδ δγιΐνι σιπὲ οπιπία εἰπεῖ α, πεὸ οἰπεϊ ον ἐσ αοία εἱοεέγώκα 
ῥοπιἰμέαίμ" οπεπέμπι, ρναφδβογίίπι φωὶ εἶδ γε αμεἰϊμερὶ σιπὲ αδ φμίϑες φμδοερίμς 65 σόγπιο, φιας ϑοραῖν. ἡ ἐπιδεχόμεϑα (1. 
22. ἀποδείξας Ἰ. ἢ" 27. γὰρ ἀξεταῖ: φμαφοίίο ἐπῖπι ϑεραΐν. || 29. σεά ἐπ φμίδωεάαπι ἐχεπιρίαγίδως ϑερυϊν. δὲ καὶ ὁ 2. καὶ οι 
ἌΣ. "' εἴη ἂν λέγων ὡς φυσικῶ τὸ τοιαύτῃ ἀκριβολογία, χρῆσθαι Ζ,: πιοάϊμιπι 6556 ρμλγεϊοὶ ϑεραϊν. 

1..π' -- 10. πραγματείαν] τὸ διὸ σκεπτέον πρῶτον τί ἐςιν ἡ φύσις͵ ὕτω γὰρ καὶ περὶ τόων ἡ φυσική, δῆλον ἔςαι' πρὸς δμέχρισω εἴρεμκε τῶν τε φο- 
σικῶν λδγων καὶ τῶν κατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν Ζ. Π 7, σμαδ γιαίϊα δέ ϑερυῖν. ἡ 11. φύσις Ζ. Ἐ ὕτως Κ΄. 11 43. ὁ γὰρ ὅτι χρὴ Ζ. ἢ 13. ἐκ) 
ἡ 2. ἢ πρὸς 1. ἢ 14. πεπραγματεῦσθαι" καὶ ἐν τῇ περὶ ἐκείνων θεωρία, γεγυμνάσθαι, καὶ ὅτως ἤδη εἰς τὴν περὶ τύτων θεωρία ἔρχεσθαι. αὔση Ζ.. ἢ 15. 
πραγματειῶν τύτων Ζ,. ἢ ὁ -- γεγυμνασμένος οτα Ζ. ἢ 416. ὅτοᾳ Ἐ΄. ἢ ἂν δυνατὸν ἢ καὶ τοῖς ἐνταῦβα λεγομένοις παρακολυδεῖν Ζ,, ἢ δύναται --- 34, ἀκευόε- 
των ὁπὶ Ζ. Π18. αὐ ἀϊοίο φωέάεπε ἐπα, αμεομαίίοπος ἀμίοπι φοὶ., δα ἰΐϊς φμας πιεπιογαν ποις ἐεί σρεγία ϑοραῖν. 
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τοῖς διὰ χεδίας πλέυσιν" κἀὶ Λ) ἀκριβῶς οἱ τοῦτοι ναυτίλλονἢ ἀλλ’ θεολογία ἡ πραγματεία. λέγομεν ἦν πρὸς τῦτο ἢ ὅτι κυρίως “ὦ 
ἐπιπολαίως ἢ σφαλερῶς. ἰάὰ. βιβλίον τῦτο τῆς μ' τὰ φυσοιὰ ἐκ ἔςι πραγματείας, ἀλλὰ προ- 

9954 (6) “μοιρολογίαν" οἷον “ὃ εἰπεῖν “ὃν Δημοϑένην “μὴ ἐγ- γραφόμενον πάσης τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας, ἣ ὅτι δεῖ πρότε- 
10. κείλω ὑπὸ τῷ Φιλίππυ δ δίδωμι, ἀλλὰ “ὁ ἀποδίδωμι ἢ πάλιν ρον προγυμναζειχ, εἰς τὰ φυσικὰ θεωρήματα" τότε ὃν δυναὸν 

ὅ φησιν ὁ ̓ Αριςοφάνης διαβάλλων τὸς φιλοσοφῶντας, ὅτι σπεύ- 5 παρακολυθῆσαι τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις " μανθάνοντες 2) τί ἐςι 

δυσιν ἔχνη ψνλλῶν μετρεῖν, τῶν δὲ ἄλλων καταφρονῶσι" “μισῶ φύσις, γινώσκομεν ἢ περὶ τίνας ἡ φυσική ἐξι πραγματεία αὶ εἰ 
δὲ ᾧ Σωκράτην “ὃν πτωχὸν ἀδολέχην, ὃς τῶν ἄλλων Κ' πεφρόν. μιᾶς ἐπιςήμης ἢ πλειόνων τὰ αἴτια ὶὶ τὰς ἀρχες θεωρῆσαι ἐςίν. 
τικε, πόθεν δὲ φάγη, τύτυ κατημέληρεν" υς τῶν ἐν τῷ βίῳ ὄντων ἢ λέγομεν ὅτι μιᾶς ἐπιςήμης θεωρῆσαι τὰ τέσσαρα αἴτια, ἃ 
μειζόνων. ὁμοίως δὲ ᾧ ὁ Καλλικλῆς φησὶ πρὸς “ὃν Ἰξωκράτην ποιητικόν, “ὃ τελικόν, “ὃ εἰδικὸν ᾧ “ὁ ὑλυιόν" οἷον τῆς φυσικῆς τὰ 
ὅτι καὶ δεῖ περὶ τὰ ὅτω σμικρὰ καταγίνεωχ, ᾧ ἐντεῦθεν πειρᾶοὶ, 10ὺ ἄλλα προσεχῆ" τὰ 5 πορρωτέρω αἴτια, ἤγων περὶ τῷ ὄντος πρώτα 
παράλογα. ἰὰ. αἰτίων ἡ τῆς ἀνειδέν ὕλης ἢὶ τῷ τελικῶ αἰτίν ὶ τῷ εἰδιιῦ τῷ πρώτυ; 

9955 () δεῖ ὄν, φησί, πρῶτον ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς γεγυμνας  ἐςὶ φιλοσόφυ ἔργον θεωρῆσαι. ἰά. ὁ 

12. εἷς λογικοῖς ᾧ εἰδέναι τὸς τρόπυς τῶν ἀποδείξεων ἢ τὰς τῶν λό- (1) ὃ δὲ “διὸ σκ. πρ. τί ἐςι φ." οἱ τὶ ὕτως εἶπον" δεῖ, 
ὙὝων συναγωγαῖς - ἄτοπον γ) μα τε ζητεῖν ἐπιςήμην τινὸς ἡ περὶ φησί, “ὃν μέλλοντα τῆς προκειμένης ἀκροᾶος φιλοσοφίας προεπε- 
αὐτῆς τῆς ἐπιςήμης ζητεῖν τίνα τρόπον γίνε. ἰά. (5 σκεμμένον εἶναι τῶν περὶ φύσεως, γινώσκοντα τάς τε ἀρχὰς 

995. ({) ἐν μότοι γε τοῖς φυσικοῖς πράγμασιν ὶ δεῖ τοιαύτην αὐτῶν ἀκριβῶς ἡ τὰ περὶ ταύτης. οἱ δ᾽ ὅτως" χρὴ πάσης φύ- 
16. ἀπαιτεῖν λεπτυργίαν, ἐπειδὴ μξ' ὕλης ὑπάρχωσιν" ἡ δὲ ὕλη ἀόρι- σεως τὰς ἀρχὰς γνώσκειν “ὃν τῆς προκειμένης πραγματείας 

ςός ἐςι αὶ ἐπισκοτεῖ διὰ τὴν αὐτῆς ἀοριςίκν. διὸ ὅτε τὰ ἐν τοῖς ἀκροατήν, ὡς ἂν τῶν τε ἀϊδίων ἢ ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐπίςαιτο 

Μετεώροις εἰρημένα δεῖ ἀκριβῶς ἐξετάζειν, ἀλλὰ πιθανῶς ἢ ἡνίκα τὰς ἀρχὰς ἢ προσέτι ᾧ τῶν ἐν γενέσει ἢ φθορᾷ. ᾧ φαίνεῦ ἡ 
μηδὲν ἔχυσιν ἐναντίον προφανές; ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων φυ- Ὁ ἐξύγησις καταλληλοτέρα πρὸς τὰ ἑξῆς" ὕτως γάρ, φησί, κατάδη- 

σικῶν πραγμάτων. ἰὰ. λον ἔςαι περὶ τί Κ' ἡ φυσυιή, περὶ τί δ᾽ ἡ μὲ τὰ φυσικὰ κατάγεῦ 
995. (7) καλῶς ὁ “ἴσως" προςέθεικε διὰ τὰ ὠραΐνια " ὁ 5) κυ- πραγματεία, ᾧ εἰ μιᾶς ἐπιςήμης τὰ αἴτια ἢ τὰς ἀρχὰς τῆς προ- 

17. ρίως ἐπ᾽ ἐκείνων ὕλη θεωρεῖ. διὸ σκεπτέον τί ἐςι φύσις. διὰ κειμένης φιλοσοφίας, υἰς ἐν τῷ ἁξῆς βιβλίῳ ἀπορηϑήσεξ,, ἐξετά- 
τὸ εἰπεῖν, δεῖ ἡμᾶς πρότερον ἐπισκέψα, τί ἐς: φύσις, ἐπανατρές σαι, ἢ πλειόνων. οοἀ, Ἀεξ;- 
χει πάλιν ἐπὶ τὼ φυσικὰ ἢὶ περὶ φύσεως διαλέγεϊ ἡ ὑκέτι ἐςὶ 25 

ΕΙΣ ΤΟ ΒΗΤᾺ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ ὙΠΟΜΝΗΜΑ. 

995. ᾿Ανάγκη -- πρῶτον" ἡ ὶ ἐπιζητυμένη ἐπιξήμη ἢ προκει- ὅτι ἄλλοι ἄλλως" ταῦτα 5 μαλιςα ἀπορίας παρόχει, περὶ ὧν 
Ἐξ μένη νῦν αὐτή ἐξιν ἡ σοφία τε ᾧ ἡ θεολογυιή, ἦν ἡ Μετὰ τὰ προκαταβέβληνται διάφοροι δόξαι ὑπὸ τῶν πραγματευσαμένων 

Φυσικὰ ἐπιγράφει τῷ τῇ τάξει μετ᾽ ἐκείνην. εἶναι πρὸς ἡμᾶς. περὶ αὐτά͵ ἢ ὅσα παρεώραῇ ὑπὸ τῶν πράϑλεν, καίπερ ἀναγκαῖα 
λέγει δὲ αὐτὴν ἡὶ πρώτην σοφίαν, ὅτι τῶν πρώτων ᾧ τιμιωτάτων ὄντα γιγνωσκεοῦς. υἧς δὲ ᾧ περὶ τύτων διαπορήσων λέγει. εἰπὼν 
ἐςὶ θεωρητιχή (5). διὰ “ὁ αὐτὸ δὲ τῶτο ᾧ θεολογική" περὶ γ8 80 δὲ ὠπορῆσαι δεῖν, ἑξῆς καθόλν κατασκενάζει τε ἢ δείκνυσιν ὅτι 
τὸ αἰτίι ἡ εἴδυς, ὃ πάντη ἀἄυλός ἐςιν ὁσία κατ᾽ αὐτόν, ἣν ᾧ πρῶ- χρήσιμον πᾶσι τοῖς πραγματευσα μένοις περί τινος πρὸς τὴν τῶν 
τον θεὸν καὶ νῦν καλεῖ, ὁ λόγος ἐν τύτοις προηγυμένως αὐτῷ γίνε. ζητυμένων εὕρεσιν “ὃ πρῶτον περὶ αὐτῶν διαπορεῖν" ἡ 5) εὐπορία 
φησὶ δὲ ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς τὴν εὕρεσιν τῆς τε ἐπιςήμης αὐτῆς ἡ ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἡ κατασκευὴ ἐκ τῆς εὑρέσεως τῶν ἠπορημέ- 
ἢ τῶν χῷ' τὴν ἐπιςήμην ταύτην ζητυμένων πρῶτον ἐπελθεῖν ἢ νων ἤρτηῦ. εἴη δὲ ἂν καταλληλότερον, εἰ ἀντὶ τῷ “ἔςι δέ" εἴη 
ἐξαριθμήσαςχ, περὶ ὧν ἀπορῆσαι δεῖ πρῶτον, εἶτα ἀπορῆσαι περὶ 35 γεγραμμένον “ςι γάρ." ἡ γὃ ὕςερον εὐπορία λύσις τῶν προειρη- 
αὐτῶν" ἢ ὅτως ποιεῖ, δύναταί τις ἀκῦσαι ἢ καθολικωτερον τὸ μένων ἀπόρων ἐςίν. ἴσον δέ ἐςι τῦτο τῷ ἡ 75 λύσις τῶν προη- 

εἰρημένυ “περὶ ὧν ἀπορῆσαι δεῖ πρῶτον." διὰ γ5 τύτων ἡ τῶν πορημένων αἰτία τῆς ὕςερον γιγνομένης εὐπορίας. ἢ ὕτως" ἡ δ 

ἐπιςημῶν εὕρεσις" εἰ δὲ πρὸς πᾶσαν, ἢ τὴν προκειμένην. τίνα ὕὥςερον εὐπορία γιγνομένη ἐκ τῆς λύσεως τῶν πρώτων ἠπορημέ- 

δὲ δεῖ ἀπορεῖν καθ᾽ ἑκαάίςην ἐπιςήμην προσέθηκε διὰ τῷ “ταῦτα νων γίγνε. ἔςι δὲ αὐτῷ τῆς προκειμένης πραγματείας ἐντεῦθεν 

δέ ἐςιν ὅσα τε περὶ αὐτῶν ἄλλως ὑπειλήφασί τινες." τῶτο δ᾽ ἂν 40 ἡ ἀρχή" περὶ "5 τῶν ἀναγκαίως συντεινόντων εἰς τὰ προκείμενα 
σημαίνοι ἢ “ὦ μὴ προσηκόντως ἢ δεόντως ἀλλὰ διημαρτημένως, ἢ ἐνταῦθα λέγειν ἀἄρχεῦ" ὅσα δὲ ἐν τοῖς α΄ εἴρη, προλεγόμενα 

26. ἡ--- 32. γίνεται) ἔς! δὴ ἡ ἐπιζητυμίύτη νῦν αὐτῷ ἐπιςήμη, ὡς εἴρηται, ἡ πρώτη φιλοσοφία Ζ, ἢ 29. δὲ καὶ αὐτὴν Σ΄. ἢ 33. ἐπιςήμην ταύτης, τυτέςι 

τῆς πρώτης φιλοσοφίας, καὶ τῶν Ατοΐερ. ᾿ 35. δεῖ ἀπορῆσαι ΟὍ, δεῖ, τῦτο λέγοι ὡς πρῶτον Ο2 ἴα πηᾳ. ἢ 36. καὶ δοίς ὕτως ἰὰ ἰδευμδ ομὰ .4. 

385. ἀπορία, Ο, ἢ 36. ἡ --- 37. ὕτως οπι «4. . 
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ἂν εἴη αὐτῆς ᾧ εἰς τὴν προκατάςασιν συντελῶντα.. διέ τισιν δὲεῖν ὅν γνωρίζ εἰν ὃν δεσμόν, εἰ μέλλει τις λύσειν αὐτόν, ἀναγκαϊον 

ἔδοξε τῆς Μετὰ τὰ Φυσικὰ πραγματείας τῦτο εἶναι “ὃ πρῶ- φησιν εἶναι προαπορεῖν, ἡ διὼ “ὃ τὸς χωρὶς τῦ διαπορεῖν ζητῶντας 
τον. Αἴοχ. : περί τινος ἐοικέναι τυφλὺ πορείαις" ὁ γ5 ἔχυσι σκοπὲν οἱ χωρις 

(5) ᾿ἀναγκη --- δεῖ," ἐν τῷ μείζονι ἄλφα διελέχθη ἡμῖν τῷ ἐπεσκέφθαι τὰ ἀπορίμενα περὶ τῶν ζητυμένων λέγοντες περὶ 
περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας, ἥτις καταγίνεῦ περὶ “ὸ ὄντως ὄν" 5 αὐτῶν, πρὸς ὃν χρὴ τὰ λεγόμενα συνείρειν τε ἡ συντείνειν. ἐδηγᾶ 

εἶτα πρὸς τύτοις ἐζήτησε περὶ τῶν ἀρχῶν ᾧ ἐξέθετο τὰς τῶν πα- γ5 τὰ προειρημένα τὸς ἀπορήσαντας πρὸς ὃ τὰς ζητήσεις ποιεῖιχ, 

λαιοτέρων δόξας περὶ αὐτῶν, ᾧ τὰς Κ᾿ ἤλεγξε τὰς δὲ ἀπεδέξατο, κῷ λόγον" οἱ γὃ χιωρὶς τῦ ἀπορῆσαι ζητῶντες περί τινων, ὧκ εἰδύ- 
ὶ ὕξερον ἐπήγαγε τὴν ἑαυτῶ δόξαν, δεικνὺς ὅτι τέσσαρες ὑπάρ- τες περὶ ὧν δεῖ ζητεῖν ζητῶσι. προςίθησι δὲ τύτοις χωρὶς ὃ τὺς 

᾿ς χυσιν ἀρχαί, ὑλικὸν εἰδυκὸν ποιητικὸν ἢ τελικόν, ᾧ ἐπιτωσατο ὃν ζητῶντας περί τινος μηδέποτε εἰ εὐπόρηταί τε ᾧὶ τέλος ἔχει ὃ 

λόγον ἡ ἐκ τῶν παλαιοτέρων ᾧ ἐκ τῷ λόγυ. ἐφεξῆς ἐν τῷ ἐλάτ- 10 ζητύμενον “γνωρίζειν δύνα, . ε΄ αἰτίαν ἀποδέδωκε ὃ τοῖς [αὶ ὕτω 

τονι ἄλφα ἔδειξεν ὅτι πεπερασμέναι ὑπάρχυσιν αἱ ἀρχαὶ ὁ ἐπὶ δ ζητῶσι περί τινος μὴ εἶναι γνώριμον “ὃ τέλος τῷ ζητυμένυ" διὰ 
ἄνω αὶ ἐπὶ “ὃ κάτω ἡ κατ᾽ εἶδος. ἐνταῦθα σκοπός ἐξι τῷ προς τῶτο γδ ἐοικέναι εἶπεν αὐτὸς καὶ ὁμοίως εἶναι τοῖς ποῖ βαδίζεν 
κειμένῳ βιβλίῳ, τυτέςι τῷ βῆτα, ἀπορῆσαι πρὸς τὴν πρώτην φι- ἀγνοῦσιν, οἷς ἀγνοεῖ) “ὃ τέλος" τύτοις δὲ ὀδέποτε εὔρη) γνώρι- 

λοσοφίαν, ᾧ ἐκτίθε πλείςας ὅσας ἀπορίας, φάσκων ὅτι ὥσπερ μὸν ὃ τέλος ᾧ ὁ σκοπός" καὶ 75 τῶν ἀπορεῖοχ, δυναμένων περί 
οἱ δεδεμένοι καὶ δύνανἢ προελθεῖν, ἐὰν μὴ πρότερον “ν δεσμὸν διαρ- 15 τινα λύσις “ὃ τέλος τε ἢ εὕρεσις αὐτῷ (5). προςἴθησι δὲ τῶς 
ρήξωσι, διαρρῆξαι δὲ κα δύνανῇ “ὃν δεσμόν, εἰ μὴ γνῶσι “ὃν τρός προειρημένοις ᾧ ἄλλην αἰτίαν τὸ “ὃ προαπορεῖν ἀναγκαῖον εἶναι" 

πον τῆς λύσεως τῷ δεσμῶ, ὕὅτως φησὶ αὶ ἐπὶ τῶν ἀπορύντων ὅτι ἔς! ὁὲ αὕτη ὅτι ὥσπερ ἐν ταῖς κρίσεσιν ἄμεινον κρινῶσιν οἱ ἀμφε- 
αὶ δυναὸν αὐτὸς γνῶναι “ὃ πρᾶγμα ᾧ τὴν ἀλήθειαν εἰς ἣν ἐπεί. τέρων τῶν ἀντιδιιύντων ἀλλήλοις ἀκύσαντες ὶ μὴ μόνα θατέρν, 
γον, εἰ μὴ πρότερον μάθωσι τὰς ἀπορίας τὰς φερομένας κατ᾿ ὕτως ᾧ ἐπὶ τῶν ζητυμένων ὑγιεςέρα ἡ κρίσις ἡ περὶ αὐτῶν 
αὐτῆς τῆς ἐπιςήμης ἡ ἐπιλύσωνῃ αὐτάς ἐπιλύσακ, δὲ αὐτὰς 20 γίγνεῦ, εἰ πάντα τις τὰ ἀπορεῖοχ, δυνάμενα ἡ λέγεωχ, πρὸς τὴν 

τῶν ἀδυνάτων ἐςίν, εἰ μὴ πρότερον γνῶσιν αὐτὴν τὴν ἀπορίαν ἡ κατασκευὴν αὐτῶν ἡ θέσιν προεπέλθοι τε ᾧ λύσαι. διαὶ δὲ τῶν 
ὃ πρᾶγμα καθ᾽ ὃ φέρε ἡ ἀπορία. ἐκτίθε) ὦν, ὡς εἴρη, πά- προειρημένων περὶ τῷ δεῖν διαπορεῖν πρῶτον εἴη ἂν αὐτῷ δευινύ- 

σας τὸς ἀπορίας ἡ ἐπιχειρεῖ ἐφ᾽ ἑκάτερα αὶ τὰς λύσεις τῶν ἀπο- μενον ἅμα ἢ “ὃ χρήσιμον τῆς διαλεκτικῆς πρὸς φιλοσοφίαν καὶ τὴν 

ριῶν ἐπάγειν ἐν τῷ γάμμα. ἡμεῖς δὲ ἐννοίας ἐξ αὐτῶν ἡ ἐνς τῆς ἀληθείας εὕρεσιν. τῆς γ5 διαλεκτικῆς “ὃ διαπορεῖν τὼ ἐπιχει- 

ταῦθα ἐπιλυόμεθα. Αδ5εἰορ. 25 ῥεῖν εἰς ἑκάτερα. ἀληθὲς ἄρα ἐν τοῖς Τοποιοῖς (1 2) εἰρημένον 
9954 “λύειν --- δεσμόν." εἰ ἡ εὕρεσις ᾧ κατασκευὴ τῶν ζητυ- “ὃ χρήσιμον εἶναι τὴν διαλεκτικὴν πρὸς τὰς κ᾽ φιλοσοφίαν ζιτ- 
29. μένων ἤρτηῦ τῆς τῶν ἀπορωμένων λύσεως, λύειν δὲ ἐχ οἷόν τε σεις. ἰά, 

δεσμόν τινα μὴ πρότερον εἰδότας αὐτόν, τυτέςι καθὲ δέδε, (πῶς () ἡ 75 ἀπορία συμβαλλεῦ ἡμῖν ᾧὶ πρὸς τὴν καταληψενθθο 
Δ ἂν λύσαι τις κατ᾽ ἐπιςήμην “ὃν ἀγνοιίμενον δεσμόν:), δεσμὸς τῶν πραγμάτων" ὡς γάρ φησιν ὁ Πλάτων, καθάπερ τὰ πυρκ Ὁ 

δὲ ἐν τοῖς ζητυμένοις ἡ τῆς διανοίας ἀπορία (αὕτη 7) “ἐν δεσμὸν 30 παρατριβόμενα ἀλλήλοις “φῶς ἐκπέμπυσιν, ὅτω ᾧ αἱ ἀπερίαι 
δερινύει τῷ πράγματος), ἀναγκαῖον πρῶτον “ὃ περὶ τῶν ζητυ- γεννῶσιν εὐπορίας. συμβαλλονῇ δὲ ἡμῖν ᾧ πρὸς ἕξοι" ἀσφαλε- 
μένων ᾧ μελλόντων δείκνυνχ, ἀπορεῖν, εἴγε “ὁ βὶ εὑρεῖν ἐκ τὸ ςέραν δ ἕξιν λαμβάνει ὁ ἀπορῶν διὰ τὴν συνεχὴ κίνησιν τῶν 

λύειν τὰ ἀπορέέίμενα, λύειν δὲ τὰ ἀπορώμενα ὑχ οἷόν τε μὴ εἰδέ. θεωρημάτων. συμβαλλεῇ δὲ ἡμῖν, φησί͵, ᾧ πρὸς ὃ μὴ πιςεύεσ 
τας πῶς ἠπόρηθ. “ἀλλ᾽ ἡ τῆς διανοίας ἀπορία δηλοῖ τῦτο περὶ τὸῪυ ὡς ἔτυχε τοῖς λεγομένοις" δεῖ Λ) ἑκατέρυς λέγειν τὸς λόγως ὼ 
πράγματος." ἴσον ἐξὶ “ὃ εἰρημένον τῷ ἀλλ᾽ ἡ τῆς διανοίας ἀπορία 35 ὕςξερον κρατύνειν “ἡ ἀληθὲς ἀδεκαξως κρίνοντας, παίντων προτι- 
δηλοῖ “ὲν δεσμὸν “ὃν ἐν τῷ πράγματι, εἰπὼν δὲ δεσμὸν τὴν ἀπο- μῶντας τὴν ἀλήθειαν. διὸ ᾧ ὁ Πλάτων συνάγει πρόσωπα τὲ 
ρίαν, κτ' τί ὅμοιόν ἐξι δεσμῷ ἐπήνεγκε" κωλυτοιὸς ὃ ὁ δεσμὸς συνηγορῶντα τῇ ἀδικία, τὴ ἀκολασίᾳ, τῷ εἶναι θνητὴν τὴν ψυχή, 
τῆς εἰς “ἃ πρόϑϑεν αὶ εἰς “ὃ προκείμενον προόδυ τε ᾧ προχωρήσεως, ᾧ τότε ἐπιρραπίζει αὐτὰ συναγορεύσας αὐτοῖς πρότερον "κ᾿ ὃ καρ- 
τῦτο δὲ ᾧ ἡ ἀπορία ποιεῖ" ἡ γ) διανοια εἰς “ὁ πρέϑλεν προϊέναι κω- τερόκ, Αβεΐερ. 
λύε διὰ τὴν περὶ τὸ πράγματος ἀπορίαν. ΑἸεχ. 4 “ἴςι --- διηπορήσαμεν" καὶ τὴν ἀπορίαν, ἣν τίϑησι͵ φησὶ 55) 

9985. ἀδύνατον --- πρόογεν"" ὅτε γδ ὁ δεδεμένος ὅτε ὁ ἀπορῶν ἠπορὴ δ, ἐν τοῖς πεφροιμιασμένοις. ἔςι δ ἡ ἀπορία ἡ πρώτη, ὡς ἡ 
ὯΣ δύναἢ εἰς “ὁ πρότλεν ᾧ “ὁ προκείμενον αὐτοῖς προϊέναι. ἢ διὰ ὃ λέγει, ὀφείλυσα ἀπορηθῆναι περὶ τὸ πότερον μιᾶς ἐπιςήμης θεω- 

- 

1. αὐτῷ Ἦ΄ 11 2. τὸ οπι ΟΡ. 1] 42 δύνανται ἃ 
1. δεῖ Αεοϊερ. ἢ μέλλοι τις λύειν Αϑεἴερ. " αὐτόν --- 3. ἃ] αὐτόν" ἐκ ἐξ γὰρ προελθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν. οἱ ἦν ἀπορῦντες ἐοίκασι τυφλῷ πορείᾳ" 

ὦ Αβοϊεν. " ἡ. περὶ τῶν “- 5. συντείνειν οἵὴ Αβοΐερ. ἢ 6. προῃρημένα Αφοΐερ. ἔ. ̓ . προηπορημένα. ἢ 8. χωρὶς -- 12. καὶ οἵα Αβεΐερ. ἢ 13. οὃς δὲ 
ἀγοεῖτάι Αδαρ. ἢ τύτοις ἐδίποτε γίνεται γνώριμον, τοῖς δὲ προηπορηκόσι γνύριμον Αφεΐορ. ἢ 16. τῇ --- 17. αὕτη οἵαν Αφοΐερ. ἢ 19. αὐτὸ (. Ε 21. 
λύσει Αδεΐερ. ἢ 414. ἡ ροεὶ ἀπορίκ οπι ἢ". . 



ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

ρῆσαι τὰς πάντων αἰτίας ἢ πλειόνων, ὡς ἄλλην ἐπιςήμην ἄλλων 

ἀρχῶν αὶ αἰτίων εἶναι θεωρητικήν. ταύτην δὲ τὴν ἀπορίαν ἐδόκει 

κεχινηκέναι ἐν τοῖς πρὸ τύτυ βιβλίοις" ἐν γδ τῷ πρώτῳ περὶ Ῥυ- 

χῆς (( 1) δοκεῖ αὐτῆς μεμνημονευκέναι" διὸ εἴη ἂν τὸ εἰρημένον 

60ὅ 

μένῳ τῷ ᾧ περὶ τῶν ἀρχῶν. ἀξίωμα δὲ ὃ μὴ ἐνδέχεςχ, ἅμα 
τὴν ἀντιφασὸν ἀληθὴ ὺ ψευδῆ μώμι ὥσπερ ᾧὶ ὃ τὰ τῷ αὐτῷ 

ἴσα ᾧ ἀλλήλοις εἶναι ἴσα, ὺ ὰ ἂν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, ὴ τὰ 
χαταλειπόμενα ἴσα ὑπαὶ ὺ ὺ παύαν ἴφεσιν ἣ ἢ ἀγαθῷ ἢ φαι- 

περὶ ὧν ἠπορήσαμεν ἐν τοῖς πεφροιμιασμένοις ἡμῖν. πρώτη ἔςιν 5 νομένυ ἀγαθῷ εἶναι, ᾧ τὰ τύτοις ὅμοια. ἡ κοινότατόν γε ὃ 

ἀπορία, ἣν ἢ πρώτην τίθησιν" ἠπόρησε "5 ἐν ἐκείνοις περὶ αἰτίων: τῆς ἀντιφάσεως ἁπάντων τῶν ἀξιωμάτων" ἀληδὲς 5) ἐπὶ πάν- 
περὶ δὲ τῶν αἰτίων δὴ προσ φησὶν ἀπορίαν εἶναι ἧς μνημονεύει. των. ΑἸεχ. 

διηπόρησα δὲ τινι ἐν (' τῷ μείζονι Α ζητῶν πόσα τὰ ὶ εἴδη τῶν ( ») καί εμν ἡμεῖς ἐπιλυόμενοι ὅ: ὅτι ὺ μία ἡὶ πλείυς, ἦθ5) 

αἰτίων, ὺ τὰς τῶν ἄλλων δέξας ἐκθέμενος περὶ αἰτίων ἡ πρὸς κ᾽ “ἃ εἶναι μία ἐσία εἰσὶ πᾶσαι, Φ δὲ τὴν ὑπόςασιν πολλαὶ Ὁ - 
αὐτὸς εἰπών, ἐπιςώσατο εἶναι τέσσαρα αἰτίων εἴδη" ἐν δὲ τῷ 10 ὑπάρχυσιν. ὡς ἦν μίαν ὑσίαν ὅσαν μία ἐπιςήμη λαμβάνει 
ἐλάττονι ζητήσας εἰ ἐπ᾽ ἄπειρόν ἐςι “ὃ αἴτιον ἢ κατ᾽ εὐθυωρίαν ἢ αὐτήν, ὡς δὲ πλείως ἐσίαι, πολλαὶ ἐπιςῆμαι. Αδεΐερ. 
κατ᾽ εἶδος, ἢ ἴςαῦ καὶ ἔςι πεπερασμένον. πρώτη δὲ ἀπορία ἡ “εἴτε --- πλείονες." “ἢ τρίτον τῶν προτιθεμένων ἐςίν, εἰ ἔςι 
περὶ τύτων εἴη ἂν ἡ νῦν λεγομένη. ἢ γῶν τῦτ᾽ ἔςιν ὃ λέγει, ἢ ὅτι τῆς προκειμένης ἐπιξήμης περὶ τῆς ἐσίας ἢ τῶν αἰτίων τῆς σίας 

ἡ πρώτη ἀπορία ἐςὶ περὶ τύτων περὶ ὧν ἐν τοῖς πεφροιμιασμένοις θεωρεῖν, πλείυς δὲ ἀσίαι, αἱ Κ' 2) νοηταὶ αἱ δὲ αἰϑϑηταί, ὥςε ᾧ 
διηπορήσαμεν, ὡς κὁὶ πασῶν περὶ τύτων ἐσῶν περὶ ὧν ἐν ἐκείνοις 15 αἱ ἀρχαὶ διάφοροι" πότερον ἦν περὶ πασῶν τῶν ἀρχῶν, αἱ ἐσιῶν 
ἠπορήσαμεν, ζητῶντες εἰ ἔςι ἢ πόσα ἐξίν" περὶ τύτων νῦν ἀπο- 

ρήσομεν. πρώτη δ᾽ ἀπορία ἔςαι" περὶ γδ αἰτίων ἢ αὐτή. τινὲς 

μένται διὰ “ὃ νῦν εἰρημένον ὑπ᾽ αὐτὸ ἐπὶ τέλει τῷ τῶν α΄ α΄ ἐλάτ- 
[ . Η , ἣν » γτ , “ 

τονος ταύτην τὴν ἀπορίαν προσγράφυσι, κατ᾽ ὑδὲένα λόγον ἐκεῖ 

κειμένην. 

εἰσὶν ἀρχαί, τῆς προκειμένης ἐπιςήμης “ὃ θεωρεῖν, ὡς μίαν εἶναι 

τὴν πασῶν τῶν ἀρχῶν γνωςικήν, κἱ τῶν ὑσιῶν εἰσίν (7)" ἢ 
πλείως εἰσὶ ᾧ διαφέρησαι τῶν ἀρχῶν, αἱ τῶν διαφερυσῶν εἰσὶν 

σιῶν ἀρχαί. ἀλλὰ ὶ εἰ πλείως, ἄξιόν φησιν εἶναι ἐπὶ τύτῳ 
τῷ δὲ “πότερον μιᾶς ἢ πολλῶν ἐπιςημῶν θεωρῆσαι," 20 ἀπορηθῆναι, πότερον αὖ αἱ πλείως ἐπιςῆμαι συγγενεῖς εἰσὶν ἀλ- 

σημαίνεν ἂν ἴσον τῷ, εἰ ὧν ἐθέμεθα αἰτίων τεσσάρων μία ἐξὶ λήλαις ᾧ πάσας αὐτὰς εὔλογον ἐἶναι σοφίας καλεῖν, ἢ ὑκ εἰσὶ 
θεωρητικὴ πάντων ἐπιςήμη, ἢ ἄλλυ αἰτίυ ἄλλη ἐπιςήμη, ὡς ὕςε- 

᾿ “"» , Ά ,ν ἃ νχ Ν , Φ 
ρον ἀπορῶν ἐπιχειρήσει ("). ἢ εἴη ἄν εὐλόγως λέγων “ὃ περὶ ὧν 

σοφίαι πᾶσαι, ἀλλ᾽ αἱ μέν τινες σοφίαι, αἱ δὲ ἄλλο τι γένος ἕξυ- 
σιν. εἰπὼν δὲ ταῦτα φησὶ ἢ αὐὸ δὴ τῦτο ζητῆσαι, πότερον 

ἐν τοῖς πεφροιμιασμένοις διηπορήσαμεν" ἐν γδ τῷ α΄ τῷ μείζονι͵ αὖῷὸ μόνον αἱ αἰϑϑηταί εἰσιν ὑσίαι ἢ ἡ παρὰ ταύτας εἰσὶν ἄλλαι 
εἰ τέσσαρα τὰ τῶν αἰτίων εἴδη ἐζήτησε, περὶ ὧν τεσσάρων ζη- 25 τινές" ἐδὲ 75 αὐὸ γνυριμον ὑδὲ ἀναμφίλεκτον. διαφέροι δ᾽ ἂν 

τήσει νῦν, εἰ μιᾶς ἐπιςήμης ἐςὶν ἡ γνῶσις αὐτῶν. ΑἸεχ. αὕτη ἡ ἀπορία τῆς πρώτης ὺ τῷ ἐν ἐκείνη ἕὶ ἁπλῶς περὶ τῶν 
«αϑοὸ () ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτι μία ἡ μένη ἐπιςήμη γαωσκει τὰ αἰτίων εἰρηκέναι, αὶ τῶν τῆς ὀσίας, ἐν ταύτῃ δέ, εἰ τῶν τῆς τπλξ 

φ: τέσσαρα αἴτια καθόλν" κα » διαφόρως δυναὲν ἐπιςήμας εἰδέναι αἰτίων μία ἐπιςήμη ἢ ἢ πλείως εἶεν, πότερον πᾶσαι συγγενεῖς ὺ 
αὐτά, ἐπεὶ ὕτως ὑκ εἴσεῦ κυρίως τὴν πρώτην φιλοσοφίαν ἡ εἰδυῖα σοφίαι, ἢ αἱ Τὶ σοφίαι αἱ δὲ ἄλλο τι ἐπιςημῶν εἶδος. ἑξῆς τοῖς 

ἣν μένν αἴτιον, ὥςτε δὲ ἐπιςήμη ἐφὶν ὴ ῆσοθε τὰς ἀρχαῖς" 30 προειρημένοις προςίθησιν ὡς ἄξιον ἀπορεῖν, ἢ πεὶ τῷ πότερον μο- 
νῦν δὲ καὶ ὺ ὑπόκειἢ ἐπιςήμον εἶναι. ἡ ὡς ἃ τῆς πρώτης φιλοσο- "αχῶς, τυτέςι καθ᾽ ἣν εἶδος καθ᾽ ἕνα λόγον, ἐσίαι πᾶσαι ἢ: πλείω 

φίας τες ἁπλῶς ἀρχὰς ων ὡς δὲ τῶν ΔΥΑΝΟΥ τὰ »' μέρος, τῶν σιῶν μὸν ἢ πλείως λόγοι, ὃ πῶς εἴρη, δηλοῖ δι᾽ ὧν ἐπι- 

οἷον ἐπὶ ἰατρικῆς “ὁ ὑλικὸν τὰ ἀνθρώπεια συύματα. ἑμοίως δὲ ᾧ φέρει εἰπων “οἷον οἱ ποιῶντες τά τε εἴδη κα Ὁ τὰ Σ μαθηματικὰ με- 3958 

ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ἡ αἰτίων. “ἔςιν" ἦν φησὶν “ἀπορία πρώτη ταξὺ τύτων τε ἢ τῶν αἰϑητῶν." οἱ γδ τὰς ἰδέας θέμενοι σίας ἕῳ 

μι... διηπ" ἠπόρησε πρὸς τῷ τέλει τὰ ἐλάττονος ἄλφα, ἡνίκα ἃς ἔλεγον τὰ μαθηματικά, ὁσίας δὲ ᾧ αὐτὼ ὄντα ὄτε ταῖς ἰδέαις 
ἔλεγεν “ἢ 
ἘΠῚ τῦτο ὧν ἡ ἐνταῦθα λέγει. ΑΞεΐερ. 

τ μόνον" ἡ δευτέρα ἀπορία ἐςὶ περὶ ἧς φησὶ δεῖν ἀπο. 

ἔνα, εἰ τὸ "ΣΝ ὴ τὸ πρώτα Ῥιλουθψν καὶ Ὁ τῆς πρώτης ἐπιξήμης 

μιᾶς ἐπιςήμης ἐςὶν ἢ πλειόνων τὰ αἴτια ἡ τὰς ἀρχεὶς ὅτε ταῖς αἰϑηταῖς ὠσίαις ὁμοειδεῖς εἶναι͵ ἀλλὰ ταύτην ἐσιῶν φύ- 

σιν ἔλεγον εἶναι μεταξὺ ἐκείνων, ὡς εἶναι τρία κατ᾽ ἐσίαν, ὡς 

περὶ Πλάτωνος ἘΡγεῖν ἐν τῷ μείζονι Α (ες. 6). ᾧὸ εἴη ἄν πλέον 
τι ἔχυσε τῆς πρὸ αὐτῆς καὶ ζήτησις αὔτη. {πε ἐν αὐτὴ εἰ 

ἐςὶ μένον τὲ τὰς τῆς ὑσίας ἀρχὰς ἰδεῖν τὰς πρώτας, ἢ οἰκεῖόν ἐςιν 40 πλείω ὀσιῶν 2 ἐἀμϑι Ὡ ἵκεθυ), ἀλλ᾽ εἰ τὰ αὐτὰ ἡ ταῦτα ἃ 

αὐτὴ ὶὶ τὰς ἀποδειιτοιὰς ἀρχὰς ἰδεῖν, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις κοινῶν 

ἀρχῶν ὑσῶν γίγνονῦ, ἀ ἃ ἀξιώματα καλεῖ (᾽}" ἀρχαὶ γδ ταῦτα 
πάσης ἐπιςήμης. ὅτι δὴ τῦτο λέγει, ἐδήλωσε διὰ τῷ προολεῖναι 

ὃ “μόνον. 

43. εἰ τῦτ 

μὲν .Ἵ. [ 43. δ αὶ 

λείπειν δὲ τῇ λέξει δόξει “ὃ ἀκόλυθον γδ τῷ προειρη-, 

τινες εἰρήκασι. ἢ εἴη ἂν “ὃ “πότερον μοναχῶς" ὡς ἀκόλεθον εἰρη- 
κιὶς τῷ προειρημένῳ. προειπὼν γ) πότερον τὰς αἰο)ητὰς εἶναι 
μόνον φατέον ἢ ᾧ παρὰ ταύτας ἄλλας, ἐπήνεγκε “ὃ ᾧ πότερον 

μοναχῶς τὰς αἰδητὰς ὠσίας" οἱ 7) ποιῶντες μεταξὺ τῶν τε 

᾿ἴζω Α΄. 15. .»] σὺν Κ΄. Τὶ 16. διηπορήσαμεν Ο. Ἰ τύτων ἢ νῦν 44: {.]. τότων δὴ νῦν ἢ] ἠπορήσαμον Κ΄. ἢ] 38. τὸ] ὅτι ΤΥ. 1 43. 1} 

3. ἀφύλης Ο Ἰ 11. γνωςικην] γνῶσιν Α..}} 42. πρότερον (6 ἢ 43. μόνον οτα 4 ΡΊ ἢ ἀλ, τῆς αἰσθητῆς Ἐ΄. 



606 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

εἰδῶν ἡ τῶν αἰϑητῶν δῆλον ὡς πλείω εἴδη ἐποίυν ὁσιῶν παρὰ τὰς πραγματείαν" αὶ 55) τῷ αὐτῷ ὅπερ ἐπ᾿ ὁσιῶν λέγε χρᾷ. ζη- 
αἰδητάς. ΑἸοχ. τεῖ ἦν εἰ αἱ αὐταί εἰσι πᾶσαι αἱ ἐσίαι ἀλλήλαις ἡ ὁ ἀλλ᾽ ἕτεραι. 

(΄) φαβ' ἦν ὅτι κυρίως σοφία ἐςὶν ἡ πρωτίςη, συγγενεῖς ἀλλ ἢ τοῖς ἄλλοις οἷς κατέλεξε πᾶσιν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἀνα- 

δὲ αὐτῆς αἱ ἄλλαι ὑπάρχυσιν, ἀλλ᾽ αἱ Κ' πλησιαίτερον αἱ δὲ πορτ καῖον αὐτῷ προχρῆφχ " κοινὰ γδ ταῦτα ὄργανα τοῖς ἀποδεικνύσει. 
ρώτερον, οἷον ἀριθμητικὴ μᾶλλον πλησιάζει τῇ πρώτη φιλοσο- 5 προελθὼν δὲ αὐὸς δείξει χῷ τί καὶ ἡ περὶ τύτων ζήτησίς τε ᾧ ϑεω- 
φίᾳ ἥπερ γεωμετρία, ᾧ γεωμετρία μᾶλλον ὡρμονικῆς, εἰ τύχοι, ρία οἰκεία τῷ πρώτῳ φιλοσόφῳ. καὶ γδ λογικὴ ἡ πραγματεία, οἷς 
ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων. αὖ δὲ πᾶσαι ἐπιςῆμαι ὑπάρχυ- τισιν ἔδοξε διὰ “ὃ πολλὰ τοιαῦτα ζητεῖς ἐν αὐτῇ. ὦ δ δι᾿ 
σιν. Αϑεΐερ. : αὐτὰ περὶ τύτων διαλαμβάνει, ἐδὲ τῦτον ποιεῖ ἢ σκοπόν, ἀλλ᾽ ὅτι 

9955 τὸ --- ὑσίαις" τὰ συμβεβηκότα λέγει τὰ καθ᾽ αὐὲ πά- τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἡ) τῆς περὶ τῷ ὄντος Η ὃν θεωρητικῆς ὁ καὶ 

18. αόντα, ἵνα ἦ “ὃ λεγόμενον, πότερον περὶ τῶν ὁσιῶν ὁ σοφὸς μόνον 10 περὶ τῶν κοινῶς τῷ ὄντι ὑπαρχόντων τὴν θεωρίαν ποιεῖς. τοιαῦτα 

διαλήψεῦ δὶ περὶ τῶν καθ᾽ αὐὸ ὑπαρχόντων. ἔςι δὲ καθ᾽ αὐτὰ δὲ ἡ ταῦτα, ὡς δείξει. ΑἸεχ. 
ὑπάρχοντα κυρίως τὰ ἐν τοῖς ὁρισμοῖς παραλαμβανόμενα. περὶ (7) ὠμέλει τοι ἢ τὰς Κατηγορίας ἔγραψεν ὃ ̓ Αριςοτέλης 
ἴ τύτων ἀναγκαῖος ὁ λόγος αὐτῷ" ἐδὲ γ5 ἄλλως οἷδν τε περί τι- ὡς πρῶτος φιλόσοφος, ἐπειδὴ διὰ πάντων τῶν ὄντων δια πεφειτή- 
νων ἐπιςήμην λαβεῖν χωρὶς τῷ γιγνώσκειν τὰ ὕτως ὑπάρχοντα. κασιν ἡ ἐσία, “ὃ ποσὸν ᾧ αἱ ἄλλαι κατηγορίαι" “ὃ 7) περὶ τύτων 
λέγει δὲ τὰ καθ᾽ αὑτὰ συμβεβηκότα ἀχώριςα ἡ ἴδια ἡὶ ἐγγὺς 15 διαλέγεοχ, ὡς πολλαίκις εἰρήκαμεν, τὸ πρώτυ ἐςὶ φιλοσεέφυ " λει- 
ἐσιώδη, δι᾿ ὧν εἰώθασι αὶ δι’ ὑπογραφῆς γινόμενοι τινῶν λόγοι πὸν οἱ καθ᾽ ἕκαςα ἐπιςήμονες περὶ τῶν ὑποβεβλημένων αὐτᾶς 

ἀποδίδοοχ,, οἷον τῷᾳῃ τριγώνῳ εἴη ἂν καθ᾽ αὐ συμβεβηκὸς ὃ τὰς διαλέγονῃ. ἠπόρησε δὲ ὁ ᾿Ασκχληπιὸς ὁ τῆς ἰατοικῆς τέχνης δι- 
τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν ἡ “ὃ τὰς δύο πλευρὰς τῆς δάσκαλος ὁ σὺν ἡμῖν ἐνδιατρίψας τοῖς μαθήμασιν, εἰ δέ τις ἀπο- 

λοιπῆς μείζυς εἶναι πάντη μεταλαμβανομένας (") --- ὁ γδ δὴ ἐκ ρήσειεν ὅτι καὶ πῶς ἐν Τόποις διαλέγεῦ περὶ ταὐτῷ ὶ ἑτέρω, ἃ 
τύτων ὁ ὁρισμὸς αὐτῷ --- ἡ τῷ ἀριθμῷ ὃ περιττῷ εἶναι ἢ ἀρτίῳ, 20 τινα λέγομεν πεφοιτηκέναι διὰ πάντων τῶν ὄντων; ὁ δὲ ἡμέτερος 
ἡ ἑκαάςξῳ τῶν ὄντων “ὁ εἶναι ἕν καθὸ τόδε τι ἔςι, ἡ ὅσα ὅτως φιλόσοφός φησι πρὸς αὐτὸν ὅτι ἐπειδὴ ὁ διαλεκτικὸς ὑποδύεῦ ὃν 
ὑπάρχει τῶν συμβεβηκότων. ΑἸεχ. πρῶτον φιλόσοφον, τύτυ χάριν καὶ αὐὸς διαλέγεῦ περὶ τῶν διαπε- 

(7) εἰδέναι ἦν χρὴ ὅτι ἐν ταῖς πρωτίςαις ὀσίαις αὶ θεωρῶν φοιτηκότων διὰ πάντων τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ ἐνδόξως, ὥσπερ ὁ σοφε- 

τὰ συμβεβηκότα. ἐκεῖναι γδ ἐνέργειαι ὑπάρχυσιν ἄνευ δυνά- ςὴς σοφιςικῶς" ὁ μέντοι γε πρῶτος φιλόσοφος ἀληθινῶς ᾧ σαν- 
μέως, ὡς φησὶν ἀλλαχῦ, ἢ ὁ νῦς αὐὸς θιεγγάνων αἱρεῖ αὐὴ 25 δαςικῶς διαλέγε. Αδεΐερ. 

ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς, ὡς φησὶν ὁ Πλάτων... φησὶν ὅν ὁ Πορφύ- “ἔτι --- ἕκαςον." ἐξηγήσκτο τίνα λέγει τὰ καθ᾽ αὐτιὰ συμ- 99» 
ριος ὅτι πρώτως ἐν τοῖς ἀτόμοις θεωρῶν τὰ συμβεβηκότα ὁ βεβηκότα διὰ τῷ εἰπεῖν “ὦ μὴ μόνον τί ἐςιν"" ἐν γδ τῷ τί ἐξι 

δεύτερον ἐν τοῖς εἴδεσι" ἢ ὑδὲν ὕτως ἐθαύμαζε τῶν εἰρημένων ἐν τὼ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα ἐμπεριέχεῦ. φησὶν εἶναι τὰ καθ᾽ αὐτὰ 
τὴ Εἰσαγωγὴ Πορφυρίν ὁ Πρόκλος ὡς τῦτο, ὡς φησιν ὁ ἡμέ: συμβεβηκότα, οἷον πάσης ἐναντιότητος καθ᾽ αὐὸ συμβεβυρεὸς ὁ 

τερος φιλόσοφος ᾿Αμμώνιος" τὰ γδ εἴδη ὡς ἀσώματα ἐκ ἔχυσιν 30 ἔμμεσον, “ὁ ἄμεσον, ἢ οἷόν ἐςι “ὃ ὑπ᾽ αὐτῶ προςιθέμενον περὶ τῶ 
ἐν ἑαυτοῖς συμβεβηκότα. ὁ γ5 λόγος ὁ παρὰ τῷ δημιυργῷ τῷ εἰσ ἐν ἑνὶ ἐναντίον ἐςίν, ἢ μὴ ἕν, ὃ ἡ αὐὸ δοκεῖ θεώρημα εἶναι δια- 
κόρακος ὑκ ἔςι μέλας, ἀλλὰ κ΄ συμβεβηκὰς λέγε ὃ εἶδος εἶναι λεκτικόν (' )" δεῖ γερρ, φησίν, ἐπισκέψανχ, εἰ ἢ “ὃ περὶ τύτω 

μέλαν τῷ θεωρεῖϊοχ, ἐν τοῖς κα' μέρος ἀτόμοις, τυτέξιν ἐν τοῖς τινὸς τὴν ἀλήθειαν ἐξετάσαι τῇ σοφῷ ἐςίν. ΑἸεχ. 
καθ᾽ ἕκαςα κόραξιν. ὡς ὅν εἴρη, τὰ καθ᾽ αὐ συμβεβηκότα (΄)) οἷον εἰ ἄρα τῷ ἑνὶ ἐν συμβέβηριεν ἐναντίον ἢ πολλά, αὶ ς5) 
ἐν τοῖς καθόλω θεωρεῖ), ὦ τινα συμβαλλονῇ ἡμὶν εἰς τὸς ὁρισμὲς 35 εἰ δυνατόν ἐςι τὰ ἐναντία ὑπὸ διάφορα γένη ἀνάγεθᾳ. Αϑείερ. Ξ-: 
τῶν πραγμάτων. Α5εερ. “αὶ πότερον --- ἕκαςον." περὶ ὃ νῦν φησὶ δεῖν ζητεῖν, ἕςσ, 

995) “πρὸς --- ὑςέρν." ζητεῖ εἰ ἢ περὶ τύτων οἷς ἡ διαλεκτικὴ εἰ τὰ γένη ἀρχαὶ τύτων ὧν ἐςὶ γένη (δοκεῖ γ) τὰ γένη πρῶτα 

᾿: κέχρηἢ, ὦσα ἐξ ἐνδέξων ἐπιχειρητική τε ἢ δεικτικὴ τῶν προκει- εἶναι. τῇ φύσει, τὼ δὲ πρῶτα ἀρχαί), ἢ ὡς ὑσία δοκεῖ εἰς ὕλην 

μένων, τὸ σοφῦ ἐςὶ “ὃ πρὸς ἀλήθειαν αὶ ἐπιςήμην διαλᾳβεῖν τία τε ἡ εἶδος, ἢ τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα, ἢ ἃ ἄν τις ὑπόθη) τοιαῦτα" 
ἐςὶ ταῦτα (}" εἰ γδ τῷ διαλεκτικῷ “ὃ ἐνδόξως αὐὲν διαλαμβαί- (0 εἰς Κ᾿ 3) ταῦτα διαιρεῖ, ἐξ ὧν σύγκειἢ ἕκαςον πρώτων. ταῦτα 
νειν, τίνος “ὁ ἀληθῶς; προτίθε) δὲ ζητεῖν ἢ περὶ τύτων, ἐπειδὴ δὲ ἑκάςω ἀρχαὶ δοκῶσιν εἶναι, ἐξ ὧν πρώτων σύγκειδ, ὡς τῆς 
αὐὸς χρὴ αὐτοῖς. ἐν τοῖς ἀποδευινυμένοις πρὸ αὐτῷ κῷ' τήνδε τὴν φωνῆς τὰ ςοιχεῖα. ἀλλ᾽ εἰ ἡὶ τὰ γένη ἀρχαί, πάλιν φησὶν ἄξιον 

5. ἀριϑμητιιὴ καὶ γεωμετρία μᾶλλον ΒΒ. 1] 6. καὶ γεωμετρία, οπι .4.8.. ἢ 1. δὲ δηι6 καὶ εἰ 25. θυγγάνων οῃ; .4. {Π 25. αὐτὸ] αὐτὰ Αδείερ. ἢ 
28. τῶν εἰρημέτων ογὴ 4. ᾿} 42. αὐτοῖς} αὐτῆς Ο. 1] πρὸς ΑἹ. ᾿ 

1. ταυτῷ Ο. ἢ 14. τοιύτων ΒΜ ἢ 415. εἰρήκαμεν) ἡμῖν εἴρηται ΒΆΙ͂. Πἢ 18. ὅσον ἡμῖν Α. ΠΠ 19. πῶς] ἁπλῶς ΑἹ. 1} 24. σανδαςεκῶς} ἀποδερετι- 
κῶς ΑΜ. Ἰ 36. ζητητέον εἶναι 4. 1 38 -- Ρ. 607 α 3. δρυΐ Αδοϊορ. ἰ᾿ 39. ἢ] εἰ Αεοΐερ. ἢ ἢ ἃ] ἢ ἅπερ Αβεϊερ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 607 

εἶναι ζητεῖν πότερον τὰ ἀνωτάτω γένη ἢ τὰ προσεχῦ τοῖς ἀτό- πεπερασμέναι ὡς εἶναι ἐν κτ' ἀριθμὸν “ἃ ποιητικὸν ᾧὶ μίαν ἀριθμῷ 
ὰν ᾿᾿ ν᾽ , »» ν “ “7. ΝΥ ᾿ “ΝΜ . “ΔΌΘΥΝ νὰ » - ν μοις, ἃ ἤδη ὄντα ἄτομα κοινότερον γένη ὠνόμακε ἢ αὐτά, τῷ ὕλην, ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως", ἢ εἰ ἡ μὴ ἕν ἀριθμῷ “ αἴτιον 

τῦ γέυς ὀνόματι ἀντὶ τῷ κοινῶ χρώμενος. ΑἸεχ. καθ᾽ ἕκαςον εἶδος αἰτία, ἀλλὰ πεπερασμένον γε ("). “ὁ γὃ κατ’ 
9985 “μάλιςα -- αὑτό" ὃ λέγει τοιῶτόν ἐξιν. τῶν ἀρχαίων εἶδος ἀπείρως ὑποτίθες τὰς ἀρχὰς ὡς ἄτοπόν τε παρητήσατο ἢ 

ὅψ.. φυσικῶν τινὸς τὴν ὕλην αἰτίαν ὑποθέμενοι μόνον καθ’ αὐτήν, τὰ 5 ὡς δεδειγμένον ἐν τῷ πρὸ τύτυ. δέδεικῶ δὲ ἐν τῷ πρὸ τύτυ ὺ 
ταύτης πάθη κ᾽ συμβεβηκὸς αἰτίας ἔλεγον, αὶ καθ᾽ αὐτά. καθ’ ὅτι καθ᾽ ἕκαςον εἶδος αἰτίν πεπερασμένα τὰ αἴτια. ζητῆσαι δέ 
αὐὺ Ἂ ὃ αἴτιον ἦν αὐτοῖς ὁ ἀλξΡ ἣ “ὃ ὕδωρ ἢ “ὃ μεταξύ, ἥ τι φησιν ὁμοίως δεῖν τῶτο περί τε τῶν εἰδικῶν αἰτίων (ταῦτα γάρ 

ἄλλο ὃ ἀρχὴν ἢ σοιχεῖον ὑπετίθεντο, ἐπεὶ ἢ μόνα καθ’ αὑτὰ ἐςι τὰ ἐν τῷ λόγῳ" ταῦτα γδ καϑ᾽ ἃ ὁ λόγος ἑκάςυ ἡ ὁ ὁρισμός) 

ὄντα τύτων ἕκαξα κατ᾽ αὐτός, “ῷ κ᾿ συμβεβηκὸς δὲ ἡ μανότης ἢ ἡ περὶ τῶν ὑλικῶν" ταῦτα δ τὰ ὑποκείμενα. εἰ δὲ ἢ “ὃ ποιη- 
πυκνότης, ἡ σύγκρισις ᾧ διάκρισις. τοι ὶ ὧν τὴν ὕλην καθ᾽ 10 τικὸν ᾧ “ὃ τελικὸν αἴτιον εἴδη ἡ αὐτά, ὡς εἶπεν ἐν Φυσικῇ ᾿Αχροά- 
αὐὴ αἴτιον λέγοντες, ὦ “ὁ ὑποκείμενον ἐτίθεντό τι αἴτιον ἡ ἄλλο, σει (2 8), περὶ πάντων ἂν εἴη τῶν αἰτίων εἰρηκώς. δύνα καὶ τὰ 
ἀλλὰ ψ' συμβεβηκός" συμβεβηκότα, Ὁ ταῦτα τῇ ὕλη. αὐὸς καὶ ἐν τοῖς λόγοις αἴτια εἰρηκέναι περὶ τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἀρ- 
δὲ νῦν ἐκ εἰ παρὰ τὴν ὕλην ἐςί τι κ᾿ συμβεβηκὸς αἴτιον ζητεῖν χῶν (αὖ δέ εἰσι τὰ ἀξιαίματα" ἢ γ5 ἤδη τύτων ἐμνημόνευσε), 

φησὶ δεῖν, ἀλλ᾽ εἰ καθ᾽ ἑαυτό, ὡς ἔδειξεν ἐν τῇ Φυσικῇ ᾿Αχροά- τὰ δὲ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ τὰς τῶν σιῶν ἀρχοίς" ὑποκείμεναι 
σει (1. 7)" ἀδὲ γδ ἔλαττον ἀλλὰ ἢὶ μᾶλλον ἂν φανεῖεν αἴτια τὰ 15 αἱ ὑσίαι (΄). προςίθησι δὲ ταύτη τῇ ἀπορίᾳ ὡς ἄξιον προσαπο- 
ἄλλα τῆς ὕλης, ἀλλ᾽ εἰ ᾧὶ ἔςι τι καθ᾽ αὐὸ αἴτιον παρὰ τὴν ὕλην. μεῖς, πότερον αἱ αὐταὶ ἀρχαί εἰσι τῶν φθαρτῶν ᾧ τῶν ἀφθάρ- 

ἄλλο τί φησι δεῖν ἐπισκέψα ιν, πότερον τῦτό ἐςι κεχωρισμένον των ἢ ἕτεραι" ἡ εἰ ἄλλαι, πότερόν εἰσι πᾶσαι ἄφθαρτοι ἢ τῶν Κ 

ὕλης ᾧ αὐ καθ᾽ αὐὲ ὑφεςως, ἢ ἐν τὴ ὕλη, ὁποῖόν ἐςι “ὃ ἔνυλον φθαρτῶν φθαρταί, ἄφθαρτοι δὲ τῶν ἀφθάρτων: ἰά. 

εἶδος, ὺ ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἔδοξεν ὁ θεὸς ὃ ἃ ποιητικὸν αἴτιον ( ) ε εἰ --- Ἔἰὐ τοκειμάνῃι. διπλῆ ἐξήγησις φέρῷ τὸ ῥηισει-ϑ06ω 
ἐν τῇ ὕλη εἶναι. ἢ εἰ ἔπι τι αἴτιον χωριςὸν ὺ ἄύλον, ἡὐδμόα δίν τύτα " μία τοιαύτη. ἢ ἐν τοὶς λόγοις, τυτέςι ὃ ποιητικὰν ̓  

τῶῦτο κατ ᾿ ἀριθμὸν ἕν ἐςιν ἢ πλείω, περὶ ὧν αὐὸὺς ἐν τῷ Δ τῆσδε αἴτιον ᾧ “ὃ τελικὸν ἢ “ὲ εἰδικόν, ὑποκείμενον δὲ “ὁ ὑλικόν. ἢ ἐν 

τῆς πραγματείας λέγει. ἰά. τοῖς λόγοις ταῖς τῶν παλαιῶν δόξαις, ὅτι ἡ οἱ παλαιότεροι πεπε- 

995) “ὁ -α ὕλης. σύνολον ἥτοι “ὃ κοινὸν λέγει, ὃ γ᾽ τῶν καθ᾽ ρασμένας ὑπέθεντο τὰς ἀρχὰς ἡ “ὁ ὑποκείμενον. ᾧ ἀληθῶς ὅὕτως 

3. ὅκαςα αὶ “ὲ ἐν ὕλη εἰρηκώς" ᾧ εἰ τῦτο λέγει “ὃ σύνολον, λέγοι ἔχει, ὅτι ὑχ ὑπάρχυσιν ἄπειροι αἱ ἀρχαί. ΑϑΞεΐερ. 
εἰ ἔςι τι παρὰ “ὃ κοινὸν ἢ “ὃ σύνολον, ὃ τῦ ἐνύλυ κατηγορεῖ), 25 (7) διά φησι ἡ ὁ Τίμαιος ὅτι δανειζομένη ἐκ τῆς ὁλότητος 996 

ἄλλο τι εἶδος κεχωρισμένον, ἢ ἐδέν ἐςι παρὰ “ὃ κοινὸν εἶδος τι ἢ τῶν ςοιχείων ἡ πάλιν εὐγνωμόνως ἀποδίδωσιν ἡ φύσις. ἰὰ. ᾿ 
ἰδέα, ἣ τῶν Κ' τῶν δὲ ὄκ, ὡς δοκῦσι λέγειν οἱ λέγοντες μήτε τῶν “ἔστι --- ἐς ιν" ἡ ἀπορία, ἣν πλείς ν παρέχειν φησὶν ἀπο- 
παρὰ φύσιν μήτε τῶν τεχνητῶν ἰδέας εἶναι. ἢ σύνολον λέγει“ ρίαν, ἔς«ι αὕτη, πότερον “ὃ ἣν ἡ ὃ ὃν αὐτὰ ὑσίαι εἰσὶ ᾧ τῶν ὄν- 
συναμφότερον. εἰπὼν δὲ σύνολον, πῶς συνολόν τί ἐςιν ἐδήλωσε, των ἀρχαί. τῦτο 7) εἶπε διὰ τῷ “ἀλλ᾽ ἐσίαι τῶν ὄντων," ὡς δὸο- 

προεὶς ὅταν κα ϑηγθρηθὴ τι τῆς ὕλης, ἜΤΕΝ ὅταν ἡ ὕλη μετά κεῖ τοῖς Πυθαγορικοῖς ἡ Πλάτωνι λέγοντι αὐτοτιὸν ᾧ αὐτοτιόν. 

τινος εἴδυς ληφθῆ. ἢ σύνολον “ὃ ἔνυλον" αὶ εἴη ἂν ζητῶν πότερον ἐμνημόνευσε δὲ τῆς δύξης ταύτης ἢ ἐν τῷ περὶ τῷ ἀπείρυ λόγῳ 

ἔςι τι εἶδος. κεχωρισμένον παρε αὐ ἔνυλον (τῦτο δ τῆς ὕλης κα- ἂν τῷ Γ' τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως (ο. 4) ἢ ἐν τῷ Α τῆσδε τῆς 
τηγορεῖ .. ἢ ἔςι “δ σύνολον ἡ ὕλη σὺν τῷ ἐν «αὐτὴ εἴδει) ἢ ̓ δὲν πραγματείας τῷ μείζονι (ς. 5. 6. 8 54ᾳ). ἢ ἄλλαι τινὲς φύσεις 

ἐςι τἀρὰ ὅν ἢ τὰ μέν τινὰ εἴδη ἐςὶ κεχωρισμένα ὅλης, τὰ δὲ ὅς ὑπόκεινῃ, ταῦτα δὲ τό τε ἣν ᾧ “ὁ ὃν ἐκείναις συμβέβηκεν, ὡς 
τῦτο 75 λέγοιτ᾽ ἂν διὰ τὸ "ἢ τῶν ' τῶν δὲ δ. καὶ εἰ ἔςιν ὅλως 15 ἔλεγον οἱ φυσοιοί, ἣ ὕδωρ ἣ ἀέρα ἢ φιλίαν ἢ νῶν ἥ τι τοιῶτον. 
ἄσλα τυα εἴδη, ὁπόσα ν ἐςί, περὶ ὧν, ὡς πρΡπΕο, ποιή- ὑποτιθέμενοι τῶν ὄντων ἀρχήν" ἐκείνοις 7) ἔλεγον ταῦτα συμβε- 

σεῦ λόγον ἐν τὴ περὶ τῶν ἀνελιττυσῶν θεωρίᾳ. εἴ δ᾽ ἂν διὰ βικέαι τὸ τε ἣν ᾧ “ὃ ἀκ ). ἔτι πότερον αἱ ἀρχαὶ ὁ ἐν οἰκείᾳ 
τῆς πρὸ ταύέΐης ἀπορίας ζητῶν εἰ ἔςι τι παρὰ τὴν ὅμν καὶ ὃ ἄλλο ὑποςαζσει εἰσὶ ᾧ καθ᾽ αὐτὲς ὡς τὼ καθ᾽ ἕκαςα τῶν ὄντων, ἢ ὅ, 
αἴτιον καθ᾿ αὐτό, ᾧ εἰ ἔςι, πότερον κεχωρισμένον ὕλης ἢ σὺν ὕλη ἀλλ᾽ ὡς τὰ καθ᾽ ἕκαξα .Ὰ τὰ καθόλυ ἢ κοινά, οἷς ἐν τῇ κατη- 

ᾧ αὐτό, διὼ δὲ τὰς δευτέρας ἁπλῶς εἰ ἔςι τι εἶδος ἄῦλον. ἰὰ. 40 γορεῖοικ τῶν καθ’ ἕκαςα ὁ εἶναι. εἴη δ᾽ ἂν αὕτη ἡ ἀπορία δια- 

9964 “ἔτι -Ὦ ὡρισμέναι." ζητῆσαι, φησί͵ δεῖ ἡὶ περὶ τῶν ἀρχῶν φέρυσα τῆς Ἐπορηδειοης πρὸ ὀλίγυ τῆς “ὃ πότερον αἱ ἀρχαὶ ᾧ)9955 

1: καὶ αἰτίων, εἰ εἰσὶ πεπερασμέναι, πότερον κτ' “ὃ εἶδος μόνον εἰσὶ τιὶ φοιχεῖα τὰ γένη ἐςὶν ἢ εἰς ὁ δωμῆ ἐ Ἡρέμθινα ἕκαςον" ἢ" 

2. εἴδη Αδεῖερ. ἢ ἄτομα οπι Ο. ἢ 19. ἔδειξεν 44. 1 ὁ θεὸς} ὅθεν ἘΞ ἢ 24. εἰ οπι Ἐ᾿ ἢ 26. ἀλλ᾽ ὅτι Ἐ᾿ ἢ 21. εἴδεα ΑΙ. ᾿ ἢ τόδε τῶνδε ὃν, ὡς 
ΑἸ 29. τῶς σύνολόν οπι .46. "" 84. ἢ οπι Δ, [ 33. 4] κα Ὁ 1 σὺν τότῳ τῷ Ζ. ἢ 35. λέγοι 446. ἃ 81. εἴη δ᾽ ἂν οἵα ΑΟ ἡ 38. τῆς οἱ τι οπι 
8. ἢ 39. καί τί ἐςι Ζ.. ἢ καὶ -- 40. αὐτό Κ. 

8. κκὸ αι Σ΄. ἵ ἐκ τὸ ὁα ΣῊ ΜΝ. ΧΕ Ὑϑ:ανὴθ ΕἸ ἈΓομΣ Ὁ ὙΑδ αν ΟΝ ΠῚ ΦΎΓΕΙ Ι 23. ὑχοκείμενον δέ. καὶ 8. ἢ 

24. ΤῊ πα Ι 39. καθ᾽ ἕκας«] γύη 2. ἢ 44. ὀλίγν τε καὶ 4Ὁ. 
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τῷ ἐπ᾽ ἐκείνης Κὶ ζητεῖς, εἰ τὰ ἐνυπάρχοντα τοῖς καθ᾽ ἕκαςα εἰς ἐναντία ἀλλήλοις, τὰ δὲ αἴτια ἐκ ἔςιν ἐναντία ἀλλήλοις, ἐκ ἄρα 

ἃ διαιρεῖ ἀρχαὶ αὐτῶν, μὴ τὰ κοινὰ τὰ κατηγορόώμενα αὐτῶν, ἡ αὐτὴ ἐπιτήμη τῶν διαφερόντων κατ᾽ εἶδος αἰτίων. ἔςι Κ᾿ ζνὲ 
ἐνταῦθα δὲ ἢ κοινῶς ᾧ καθόλω ζητεῖακ, περὶ τῶν ἀρχῶν, πότερον λόγος ἐν δευτέρῳ χήματι, ὅσον ἐπὶ τῷ τρόπῳ ὑγιής τε ὁ συλλο- 

ὅτως εἰσὶν ὡς τὰ κοινά, ἃ ὑχ ἔχει κατ᾽ ἰδίαν ὑπόςασιν, ἢ ὅτως γιςιιός, ἔχει δὲ τὴν πρώτην εἰλημμένην πρότασιν ὑκ ἀληθῆ" ὁ ὃ 

ὡς καθ᾽ ἕκαςα (“). ἡ εἰ ὅτως, ἔτι πότερον δυνάμει εἰσὶν αἱ 5 ἀληϑὲς ὦ ὧν διαφερόντων κατ᾽ εἶδος ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη, ταῦτα 

ἀρχαί, ὡς ἡ ὕλη Ἐπ: ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ὑφεςήκασιν, ὡς καθ᾽ ὃς ἐναντία ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ἔςιν ὑγιὲς “ὁ τῶν ἐναντίων τὴν αὐτὴν ἐπι- 
πῦρ ἢ τι τῶν σωμάτων ςοιχεῖον ἐςιν. ΑἸεχ. φήμην" διὸ ὺ ἃ τύτῳ ἀντισρέφον ἃ ὧν μή ἐςιν καὶ αὐτὴ ἀπιςήμη, 

9965 (7) ἡ ἀπορία ἢ ν πλείςην "αρότν ᾧ φησὶν ἀπορίαν ΑΝ αὕτη, ταῦτα μὲ εἶναι ἐναντία, ἐκ ἔςι τῷ προειρημένῳ τῷ, ὧν καὶ αὐτὴ 

4. πότερον ἃ ἣν καὶ ὺ ὸ ἂν αὐτὰ ἐσίαι εἰσὶ ἢ τῶν ὄντων ἀρχαί {πὸ Ἵ ἐπιςήμη, ταῦτα ἀλλήλοις ἐναντία, ταὐτόν. ἐκείνως Κα ἡ) ἀξωῦ 
εἰς εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐσίαι τῶν ὄντων), ὡς δοκεῖ τοῖς Πυθαγορείοις ᾧ Πλά- 10 μόνων τῶν διαφερέντων κατ᾽ εἶδος, εἰ ἐναντία εἶεν, τὴν αὐτὴν ἐκι- 

τῶνι λέγοντι αὐτοτιόν ᾧ αὐτοτιέν (ἐμνημόνευσε ὃὲ τὴς δόξης φήμην εἶναι σι δ λέγει ὁ ὁ “ἐν μιᾶς “ἢ ἐπιςήμης πῶς ἘΞ: 

ταύτης ᾧ ἐν τῷ περὶ τῷ ἀπείρυ λόγῳ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς εἴη μὴ ἐναντίας ὅσας τὰς ἀρχὰς Ὑνωρίζειν Ἢ), ἐνταῦθα δὲ εἴληκῦ ἢ 
᾿Ακχροάσεως (ς. 4) ἢ ἐν τῷ Α τῆσδε τῆς πραγματείας τῷ μεί- - κὶ “ὃ τῶν ἐναντίων εἶναι τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην, ἐὶ μὴν ἡ μόνων (“})" 

ζονι) ἢ ἄλλαι. εοἀ. 1,δυτ. ὐὶ γ5 κεχώλυξ εἶναι τινῶν ἡὶ αὐτὴ ἐπιςήμη ᾧ μὴ ἐναντίων" ὦ γάρ 
9965 (7) ἐφεξῆς φησὶ ἢ περὶ ᾿Εμπεδοκλέυς, ὅτι ὑπετίθετο “ὃ 15 ἐςι τὰ κ᾽ γεωμετρίαν ἐναντία ἀλλήλοις. ἀλλὰ ᾧ καὶ φυσυκὶ ὰ ὁ 

γέκος ἡ τὴν φιλίαν, τῦτο δὲ ὡς Πυϑαγόρειος" διὰ μ' ἢ) τῆς φι- πρακτικὴ φιλοσοφία διαφέρωσαι κατ᾽ εἶδος, κὁὶ μὴν ὅσαι ἐναντίαι, 
λίας τὴν ἕνωσιν ἐδείκνυε, διὰ δὲ τῷ νείκως τὴν διάςασιν, ἐπειδὴ ὑπὸ μίαν ἐπιςήμην εἰσίν. ἔτι ἐρεῖ τις δύνα, ἡὶ τὰς ἀρχὰς ἀνέ- 

ἐκεῖθεν προέρχεῦ ἡ ἡ ἵνωσις ὼ ὃ πλῆθος. Αεεῖερ. Ὑεὸὰ, εἰς ΘΕΊΝΕ μεν τό τε ποιητικὸν .: ὰ παθητοκόν, εἴγε καὶ β 

φ964 “ἔτι -- πολλήν." ὃ ἔπε ἔςιν, ὅτι : πότερον αἱ ἀρχαὶ ἀρχαί ὕλη παθητική, τὰ δὲ παρὰ τὴν ὕλην τρία αἴτια εἰς ἃ εἰδικὸν ἀνεί- 

Ἂς εἰσι Ἐξ κινεῖν ᾧ ποιεῖν τὰ ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ ἢ ἄλλως" δοκεῖ δὴ ἡ μέν Ὁ γεῖ, τῦτο δὲ ποιητικόν" πᾶν δ ὃ ποιῶν κῷ ὃ εἶδος ἡ τὴν τελεαῖ- 

τις εἶναι κινητοιὴ ἀρχή, ὡς ἡ ποιητική, ἡ δὲ ὑκέτι, ὡς ἡ ὑλική. τητα ἣν ἔχει ποιεῖ. ἰὰ, 

δύναἢ λέγε, ᾧ τοιῦτόν τι, πότερον κινύίμεναι αὖ αἱ ἀρχαὶ (7) ἐκθέμενος τοὺς ἀπορίας διὰ τῶν προλαβόντων τὰς περὶ τῆς ϑεε 
αἰτίαι τοῖς ἐξ αὐτῶν ἣ αὐταὶ ἀκίνητοι ἦσαι, ὥσπερ τὰς ἰδέας ἔλε- πρυΐτης φιλοσοφίας, ἐντεῦθεν πειρᾶἢ ἐφ᾽ ἱκάτερα ἐπιχειρεῖν, ἢ 
γον οἱ λέγοντες" τοιῶτον δὲ ἢ “ὃ πρῶτον αἴτιον. ἢ δύνα ἐκ τὸ ἀνασκεναζειν αὐτὰς ἡ κατασκευαζειν, διὰ “ὁ γυμνάσαι τὴν δια- 

προειρημένυ ἀκύεοχ, πότερον αἱ ἀρχαὶ κινῶν ᾧ μεταβαλλυσιν 25 νοιαν. δεῖ δὲ ἡμᾶς τὰ μ' ἀληθῶς λεγόμενα ὑπ᾽ αὐτὸ κρατῦναι, 
εἰς ἄλληλα ἣ εἰσὶν ἀμετάβλητοι. πρὸς δὲ τύτοις ἄξιον φησὶν τὰ δὲ γυμνασίας χάριν λεγόμενα διελέγξαι. χρὴ δὲ ἢ τῶτο ἐκ:- 
ἀπορῆσαι ἢ περὶ τῶν μαθηματικῶν " μαθηματικὰ δ οἵ τε ἀριθμοὸ σημήνας, ὅτι ὁ κῷ' τὴν αὐτὴν ταξιν καθ᾽ ἣν ἐξέθετο τὲς ἀπο- 

αὶ τὸ μήκη ἢ τὰ χήματα (λέγοι δ᾽ ἂν τὰ ἐπίπεδα, τρίγωνον, τε- ρίας, ᾧ τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖ τὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα, ἀλλὰ πολλαίκις 

τραΐγωνον, κύκλον, τὰ τοιαῦτα), ἔτι αἱ ςιγμαί" περὶ δὲ τύτων τὴν τρίτην ἀπορίαν τετάρτην τάττει ἢ τὴν τετάρτην, εἰ τύχει, 

πότερον ἀσίαι ᾧ ταῦτα, ὡς δοκεῖ τισίν, ἢ ὅ, ὺ εἰ ὑσίαι, πότερον 30 δευτέραν, ᾧ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. Αδεΐερ. 
κεχωρισμέναι τῶν αἰδητῶν ἢ αὐταὶ καθ᾽ αὐτὰς ἢ ἐν τύτοις ὃ () φαΐ δὲ ἡμεῖς συνηγορῶντες τῇ παρε "δ᾽ τὰ ἐπηγ-θι. 

εἶναι τοῖς μαϑηματοιῖς προεγτοὸν δὲ περὶ ὧν φησὶ δὲν Ἔρῖσα: ᾿γελμένα, ὅτι ὁ παρλλογισμὸν γέγονε παρὰ τὴν μείζονα πρότα- Ὦ 

πορῆσαι, φησὶν ὅτι περὶ τύτων ἀ μόνον χαλεπὸν εὑρεῖν τὴν ἀλή- σιν. τῶν ὶ 2) ἐναντίων ὁμολογυμένως μα Ἣν ἐπιξήμη, ὑπέτι 

θειαν, πῶς ἔχει (ἔξι 75 ἡ εὕρεσις τῆς ἐν τοῖς Ἐροθιρη μένοις ἀλη- δὲ τῶν μὴ ἐναντίων ἐκ ἔςι μία ἐπιςήμη" ἐπί τινων δ ὁ τῶν μὴ 

θείας “ὃ κεφάλαιον τῆς προκειμένης ἐπιςήμης), ἀλλὰ ἡὶ ὃ διαπο- 35 ἐναντίων μία ἐξὶν ἐπιξήμη. οἶδε ,5 ὁ γεωμέτρης ἐπισημιοπκῶς 

δέσαὶ 4 αὐτῶν χαλεπόν. ΑἸεχ. ὅτι αἱ τρεῖς γωνίαι τῷ τριγώνυ δυσὶν ὀρθαὶς ἴσαι ὑπάρχυσι, ὼ 

9964 ἡ ἐπάνεισι γε ἐπὶ “ὃ περὶ ὃ πρῶτον ἀπορίαν προέθετο, ἦν δὲ ὅμως τῷ τούτῳ ἐδέν ἐξιν ἐναντίον. ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ ἄλλων 
18. τῦτο, ἀρ υμι μιᾶς ἐπιςήμης περὶ πασῶν τῶν ἀρχῶν ἢ πάντων πολλῶν. ἰὰ. ; 

τῶν αἰτίων εἰπεῖν ἢ πλειόνων, καθ᾽ ἕκαςον εἶδος αἰτίν ἄλλης. ὺ τι -- πᾶσαι." ᾧ αὕτη ἡ ἐπιχείρησις πρὸς ἂ μὴ εἶναι "ἐν πὸ 
πρῶτον ἐς ἃ μὴ εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπιφήμης " ὸ περὶ πάντων εἰπεῖν 20 των τῶν “αἰτίων μίαν ἐπιςήμην γνωςκήν. ἐπὸ δὲ τῶν ἐπιζητῶν ἢ 
τῶν αἰτίων ἐπιχειρεῖ (7). πρὸς ὃ πρῶτον Κα τουίτῳ τιὴὶ δυνάμει ποιεῖ τὴν ἐπιχείρησιν" εἰ δ μὴ φαίνοιτο πάντα τὰ ἐπιςητιὰ παΐσας 
λόγῳ χρὴ. ὧν διαφερόντων κατ᾽ εἶδος καὶ αὐτὴ ἐπιςήμη, ταῦτα ἔχοντα τὰς αἰτίας, αἱ δὲ ἐπιςῆμαι τῶν οἰκείων ἐπιςητῶν εἰσὶ 

1. τῷ] τὸ 41 ἢ 8. καὶ δη168 κοινῶς οτῃ Ζ. ἢ 5. καϑ' ἕκαςα] τοὶ φύσει Α΄. ἢ 16. γὰρ οτι «4. 1 30. ἡ] εἰ “4, ὅ ΟΕ ἢ 31. ἀπορήσεν Ο. 1 Δ8. 
ὧν -- δ᾽Ἵ. ὁρυὰ Αεεΐερ. 

2. ὁ συλλογισμὸς Αδοΐερ. 4. τὴν μείζονα πρότασιν Αδοΐερ. [ 22: τὸς δηῖε περὶ οχῃ «Α. ἢ 25. δὲ] ὅν “1. ἢ 26. λεγόμενα οἵα 2. ᾿ ἐπί. 
φασθαι (4. 1} 21. ὁ εἰ αὐτὴν εἰ 33. ὑκέτι --- 35. ἐπιςήμη οπ “4. 1} 36. ὑπείρχνσι] εἰσὶ “4. }} 31. ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων Α(. 
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γνωςικαί, δηλονότι ᾧ τὰ αἴτια ταῦτα ἂν εἰδείη, ἅ ἐςιν ἐν τοῖς παρατίθε τὴν κῷ' τὺς σοφις ὡς ἱςορίαν, αὶ ̓Αριςίππο μνημονεύει, 
οἰκείοις ἐπιςητοῖς αὐτῆς. ὕὅτω τε ἂν ἄλλη ἄλλων εἴη γνωςικὴ ὃς ἢ αὐὲς ὁμοίως ἄλλοις τισὶ τῶν σοφιςῶν ἔλεγε τὰς μαθημα- 

, ἐπιςήμη αἰτίων το Ὁ ἐν τοῖς οἰκείοις ἐπιςητοῖς δείκνυσιν ἐπὶ τικας ἐπιςήμας ὡς ᾧ τῶν εὐτελεςάτων τεχνῶν καταδεεςέρας" 

τῶν ἀκινήτων" τὰ 7) ἀκίνητα ἄν εἴη λέγων τὰ ὠγένητα τε ᾧ ἐκείνων Κ γ) ἑκάςης εἶναί τι τέλος ἢ ἀγαθὸν προσκείμενον ἢ με- 
ἄφθαρτα, κινήσεως δὲ ἀρχὴν λέγει “ὃ ποιητικὸν αἴτιον. ἐν δὲ 5 μνῆοχ, αὐτὸς ἐν τοῖς γιγνομένοις ὑπ᾽ αὐτῶν τῷ ὅτι βέλτιον δ) 
τοῖς ἀκινήτοις τίθησι ἡ τὰ μαθηματικά" ἐν γδ τύτοις ὅτε ὁ ὅθεν ὕτως ("), τὰς δὲ μαθηματικὰς μηδὲν ἔχειν αἴτιον τοιῦτον μηδὲ 
ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἔςιν αἴτιον, τῶτο δέ ἐςι “ὃ ποιητικόν" πῶς ποιεϊολαί τινα λόγον περὶ ἀγαθῶν ᾧ κακῶν. δοκεῖ δὲ ἐν τῷ λόγῳ 

45 ἂν εἴη ἐν τοῖς ὠγεννήτοις ᾧ ἀκινήτοις αἴτιον ποιητικὸν ἢ κινητι- τυύτῳ παραγωγή τις πάλιν εἶναι" ὰ γδ εἰ ἕν τισι τῶν ἐπιςητῶν 

κόν; ἀλλ᾽ ἐδὲ ἡ τῇ ἀγαθῦ φύσις (αὕτη δέ ἐςι “ὃ τέλος ἡ ὁ δ μὴ πάντα ἐςὶ τὼ αἴτια, διὰ τῶτο ἐκ ἕςαι μιᾶς ἃ περὶ πάντων 

ἕνεκα) ἐν τύτοις ἐςίν" “ὁ γ ὡς ἀγαθὸν αἴτιόν ἐςι “ὃ ὅ χάριν τὰ 10 εἰδέναι" τῷ 7) αὐτῷ λόγῳ προχρωμένυς ἕνεςι δεῖξαι ὅτι ἐπεὶ ἕν 
ἄλλα, αὐὸ δὲ ὑδενός, “ὃ δὲ τοιῶτον τέλος. ἀλλὰ μὴν “ὃ τέλος τισιν ἐπιςητοῖς πάντα ἐςὶ τὰ αἴτια μιᾶς ἐπιςήμης εἴη “ὃ εἰδέναι 
ἢ ὃ τίνος χάριν τὰ πρὸ τῷ τέλως ποιεῖν ἐν πράξεσίν ἐςι ἡ ἐν ταῖς αὐτά" ἀ ὃ εἰ μὴ πᾶσαι πάντα, ἀλλ᾽ εἰσί τινες ἐν αἷς τινὰ ἐξ « 

ποιητικαὶς ἢ πρακτυκαῖς τῶν ἐπιςημῶν" ἐν οἷς δὲ ποίησις ἢ πρῶᾶ- αὐτῶν, ἤδη διὰ τῶτο ὀδεμία ἔξαι ἡ πάντα εἰσομένη, ὡς μετ᾽ 
ξις, ᾧ κίνησις ἐν τύτοις, ὥςε ἐν τοῖς ἀκινήτοις ὑκ ἂν εἴη ὁδὲ αὐτὴ ὀλίγον ἡ αὐὸς ἐνδείξεἢ ζητῶν, ἐν αἷς πάντα τὰ αἴτια τῷ ἔχειν 

ἡ αἰτία ἡ τελική, ἥτις ἐςὶ “ὁ ἀγαθὸν ὃ τῇ αὐτῷ φύσει αὶ ἁπλῶς" 15 “ὃ ὑποκείμενον αὐταῖς τὰ τέσσαρα αἴτια, κ᾿ ποίν αἰτίων γνῶσιν 

τῶτο γδ λέγοι ἂν διὰ τῷ καθ᾽ αὐὸ ἡ διὰ τὴν αὐτὸ φύσιν, ὃ ἢ μαλιςα ἡ τῦ προκειμένυ ἐπιςήμη γίγνεθ. ἔτι δὲ ἡ αὶ πᾶν ἀγα- 
αὐτοαγαθὸν εἶπε. βυλόμενος δὲ δεῖξαι ὅτι ἐδὲ ἡ κ “ὃ τέλος θὸν τῇ αὐτῷ φύσει πρακτέον ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐςὶ ὁ ' πρακτέον ἀγαθόν, 
αἰτία ἐν πᾶσιν ἐςίν, ὥσπερ ὧν ὀδὲ ἡ ποιητική (ἐν γ) τοῖς ἀκινής ὃ δὲ θεωρητικὸν ἢ ὁ πρακτέον, ὅ ἐςι ἡ ἐν ταῖς μαθηματικαῖς" ἡ 
τοις ἐδετέρα), ἐκ αὐτόθεν εἶπε τὴν κῷ' “ἃ τέλος αἰτίαν μὴ εἶναι ἐν 25 ἀλήθεια ἡ περὶ ἐκεῖνα ἀγαθὸν ὦσα ἐκείνοις τέλος. τοιῶτον γὃ ὴὺ 

αὐτοῖς, ἀλλὰ τὴν τὸ ὠγαθὺ φύσιν ἢ συμβέβηκε τέλει εἶναι" διὸ ὶ 20 “ὃ τῆς σοφίας τέλος" ἡ γδ τῇ κυριωτάτυ τε ἡ ὠρίςυ τῶν ὄντων ᾧ 
προβιβαάζει ἀπὸ τὸ ἀγαθῷ ἀρξάμενος, ὅτι μηδὲ ὡς τέλος αἰτία μάλιςα ὄντος γνῶσις μέγιςον ἦσα ἀγαθὸν ἐκείνῳ τέλος. Αἴοχ. 
ἐςὶν ἐν τοῖς ἀκινήτοις, δεικνὺς “ὁ ἀγαθὸν τέλος ἐν πᾶσιν ὄν. ἐπεὶ (7) διὸ ἡὶ ὁ Πλάτων ἐν τὴ Πολιτείᾳ ὄ φησι τὰ μαθήματα 996 

δέ ἐςί τινα ὠγαθὰ ἢ ποιητικαί, ποῖα ὠγαθὰ τελικαί ἐςιν ἐδήλωσεν κυρίως εἶναι ἐπιςήμας, ἐπειδὴ ἢ τὰς ἀρχὰς ἀποδεικτὰς ὅσας δὰ 

996 «εἰπὼν “εἴπερ ἅπαν, ὃ ἂν ἦ ἀγαθὸν καθ᾿ αὐὴ ᾧ διὰ τὴν αὐτῶ ὁμολογυμένως λαμβάνωσιν, οἷον ὅτι “ὃ σημεῖον ἀμερὲς ᾧ τὰ 
23. φύσιν, τέλος ἐςίν" λαβὼν δὲ “ὃ ὠγαθὸν “ὃ καθ’ αὐὸ ὡς τέλος 25 ἄλλα ὅσα προλαμβάνυσιν ὡς ὁμολογύμενα. ὥςε ἐχ ὁρᾷ πρὸς 

αἴτιον εἶναι, δείξας ὅτι “ὃ ὡς τέλος αἴτιον πράξεως τινός ἐςι τές τέλος τι ὁ μαθηματικὸς καθὸ μαθηματικός. ᾧ διὰ ταῦτα ᾿Αρί- 
λος, αἱ δὲ πράξεις πᾶσαι μῖ' κνήσεως (αἴ τε δ κῷ' τὰς ἀρετὰς ςιππος ὁ σοφιςὴς προεπηλάχιζε τὰ μαθήματα. Αβεϊερ. 

ἐνέργειαι σκοπὸν ἔχυσαι “ὃ καλὸν μΥ' κνήσεως γίγνον), ἀλλὰ ἢ () ἡμᾶς δέ φαμεν ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν μαθημάτων θεωρεῖ ὃ 
τῶν τεχνῶν ἑκάςη ὠγαθῶ τινὸς ἐφιεμένη δι’ ἐνεργείας τε ἡὶ κινή- τελιιὸν αἴτιον" τῷ 785 ὄντι ὁ μαθηματικὸς καθὸ μαθηματικὸς 
σεως αὐτῶ τυγχάνει), διὰ τύτων ἔδειξεν ὅτι ἐν τοῖς ἀκινήτοις ἐκ 30 ὑπάρχει ᾧ ἐκ ἐπισκοπεῖ “ὃ τελικὸν αἴτιον, ἀλλ᾽ ὡς εἴρη τὰ καθ᾽ 
ἴςν ἡ κ᾽ ὃ ἀγαθόν τε ᾧ ὃ τέλος αἰτία. “ὃ δὲ “ἐδὲ εἶναί τι αὐὸ ὑπάρχοντα, ὁ μέντοι γε πρῶτος φιλόσοφος ἡ τῦτο ἐπισκο- 
αὐτοωγαθόν" αὶ τῇ αὐτῷ φύσει, ὃ δὲ ὅτως ὡγαθὸν εἶπεν εἶναι πεῖ. διό φησιν ὁ Πλωτῖνος δοτέον τοῖς νέοις τὲ μαθήματα πρὸς 

τέλος. ὅτι δὲ τῦτο ὕτως ἔχει, παρέθετο τὰ μαθηματικά (5}" ἐν συνεθισμὸν τῆς ἀσωμάτυ φύσεως" ὥςε πάνυ ἡμῖν συμβάλλονῃ 
δ) τύτοις ἐκ ἔςιν ὅτε ποιητικὴ ὅτε ἡ ὡς τέλος αἰτία, ἐδὲ ἔξιο πρὸς “ὃ ἐθίζ εἰχ, ἀφαντασιάςως ἐνεργεῖν, ὅπερ ἐςὶ κεφάλαιον τῶν 
ἀπόδειξίς τις ἐν γεωμετρίᾳ τινὸς προχρωμένη τῷ βέλτιον δ 35 ἀγαθῶν. ἄλλως τε δέ, ὥς φησι ᾧ ὁ Πλάτων (Τἴπι. ρ. 84), 
ὕτως, οἷον τῷ τὰς τριγώνυ γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι, διότι ὅτι ὁ κύκλος συμβολικῶς λαμβανε εἰς “ὃν νῦν. διὰ τί γάρ, φησί, 

τῦτο ἄμεινον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν φύσει γιγνομένων ᾧ τῶν κτ' τέχνην κύκλῳ κινεῖ ὁ ἐρανός,, ὅτι νῦν μιμεῖἢ. ὥσπερ ὧν ὁ κύκλος πρὸς 

κινυμένων “ἃ ὃ ἕνεκα" ἐδὲ τὴν ἀρχὴν μέμνηταί τις γεωμετρῶν αὐὸν ἐπέςραπϑ, ὥτω καὶ ὁ νῦς πρὸς ἑανὴν ἡ τὼ νοητὰ ἐπεςραμ- 

τὸ ὡς τέλυς αἰτίν. τύτυ δ᾽ ὅτως ἔχοντος ἄλλαι ἄλλων ἂν εἶνν μένα πρὸς αὐτόν. ἰὰ. 
ἐπιςῆμαι αἰτίων γνωςυιαί: τῷ γ5 τῦτο λαβεῖν χαίριν ἐκείνων “ἀλλὰ --- ἐπιςῆμαι." εἰς “ὃ ἐναντίον μέτεισιν " ἀπορεῖ γάρ, εἶϑθ6» 
ἐμνημόνευσεν. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν μαθηματικῶν ὅτι μή ἐςιν ἐν πλείες εἰσὶν αἱ τῶν αἰτίων ἡὶ τῶν ἀρχῶν γνως ἢ ἐπιςῆμαι ἡ μὴ : 

αὐτοῖς “ὃ τελικὸν αἴτιον, ὅπερ ἐςὶ “ἃ ἀγαθόν, εἰς βεβαίωσιν τύτ᾽ μία τις, ὥσπερ δοκεῖ διὰ τῶν προηπορημένων δεδεῖχθαι τῷ μηδὲ 

8. ἰοοιηδπι σ. ποθ! τῦτοῦ ἢ ἃ -- 9. εἰ 11 -- 17. δριιὰ Αδοΐερ. ΠΠϊ 14. κέησις ὑπάρχει ἐν Αδοἷερ. ΠΠ 31. καθ' αὐτὸ ἀγαθὸν Οἱ ἴῃ ταρ. ἢ 

8λ. ὡς} εἰς σ΄ 
Ἵν καὶ ἔτι ᾿Αριςέπαν 6. ᾿ ἀ. καὶ ἀγαθὸν -- 5. γωνόμενοις οπλ (Ὁ ἴα Ἰκεῦπα. ἔ 8. πάλι] πᾶσα 446 ἢ ἱπιςημῶν Ο, ἐπιςήμην «4. ἢ 9. τὰ 

οτὰ «46. ἢὶ προσχρωμένοις Κ΄. ἢ 12. οἷς Κ΄. Τ 13. ἤδη] εἴδη Ο. 1 14. αὐτοῖς Α(. 1 21. ἱκεῖνο Ο, ἐκεῖνα «4: ἰεμε ἐκείνῃ. ἢ] 28. ἀποδεικτικὸς «4. ἢ 31. 
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χρῆνχ, ἴκαςον τῶν ἐπιςητῶν πᾶσι τοῖς αἰτίοις, τίνος τῶν αἰτίων 

γνωςκὴν εἶναι δεῖ τὴν ζητυμένην ἐπιςήμην (αὕτη δέ ἐςιν ἡ σοφία, ὅτι πάσας ἐνδέχεϊ λέγειν δείκνυσι, χρώμενος τοῖς ἐν τῷ Α περὶ ἡ 
ὡς ἐπιφέρει), ἢ τίνα μάνα τῷ πράγματος τῷ ζητυμένυ ἐπιςή- τῆς σοφίας εἰρημένοις. εἶπε δ ἐν τῷ πρὸ τύτυ τὸ μεῖζον τοῦς 
μονα τῶν ἐχόντων πάντα τὰ αἴτια λέγε, χρή ()" ἐνδέχεῦ Ρ κοιναὶ περὶ τῷ σοφῶ προλήψεις, ἐν οἷς ἦι » ὺ δεῖν ἀ ἐρχριωτίτηρ κα 
τῷ αὐτῷ πάντας τὺς τρόπος τῶν αἰτίων ὑπάρχειν. κί ποίω ἦν 5 ἐρχισεκτονικωτάτην αὐτὴν εἶναι, ἀλλὰ καὶ ὺ ἐκριβεςείτην ᾧ μάλιςα 
αἰτίν γνῶσιν ᾧ ὁ ποῖον εἰδιὺς τῶν αἰτίων τύτων ἔςαι τῇ πράγμα- εἰδυῖαν, ἀλλὰ ἢ τῶν χαλεπῶν γνωςικήν, ἀλλὰ ᾧ πάντα. εἰδιῖαν 
τος τῷ ὑποκειμένυ ἐπιςήμων; εἰ ἢ) ἄλλης αἰτίας ἄλλη ἐπιςήμη ὡς ἐνδέχεῦ, ἀλλὰ ὶ διδασκαλικήν. τύτοις ἦν φησὶ προχρώμε- 
ἡνωςική, ἐν οἷς πράγμασι τὰ δ΄ ἐςὶν αἴτια, τύτων τῶν πραγμά- νος ὡς ἕνεςιν ἴσως καθ᾽ ἕκαςον αἴτιον ἐπιῶσι δεικνύναι τὴν Ὑνωςι» 
τῶν ὁ ποῖον τῶν τεσσάρων αἰτίων εἰδιὸς ἐπιςήμων ἔςαι; διὰ δὲ κὴν αὐτῶ σοφίαν ἦσαν (5). καθ᾽ ὅσον ( 7 ἡἡὶ σοφία ἥγεμωνε- 
τύτων ὄντων ἅμα ἢ ὃ μὴ εἶναι δεικνύσσαν ἀπορίαν ἄλλην ἄλλων 10 κωτάτη τέ ἐςι ἢ ἀρχιτεκτονικωτάτη ἐπιςήμη, ἢ καθαπερ δέ- 

αἰτίων ἐπιςήμην εἶναι γνωςικὴν ᾧ μὴ πάντων μίαν, διότι μὴ ἐν σποινα τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν, ἡ τῷ τέλυς ἂν γνῶσις εἴη" τῶτο δ 
4» πάσαις τὰ αἴτια, ἐλέγχει, παρατιθέμενος ὅτι εἰ ἕν τισι πάντα ἐξὶ “ὃ ὠγαθὸν ᾧ τύτω χάριν τἄλλα" πρὸς γδ ὃ τέλος ὁρῶντες ἐχε- 

τὼ αἴτια, ὧν αἱ ἐπιςῆμαι, δῆλον ὡς πάντων σον, ὡς ἔχει ἐφ᾽ τάσσυσιν ἃ δεῖ ποιεῖν. ἀρχριωτάτη ὧν ᾧ τελειοτάτη τὸ ἀρίζη ἡ 
ἧς παρέθετο. αὕτη δέ ἐςιν ἡ οἰκοδομική, ἐφ᾽ ἧς εἶπε “ὃ εἶδος εἶναι τῷ ἀρίςξυ τῶν αἰτίων γνῶσις, τοιῶτον δὲ ὃ χάριν τὰ ἄλλα. κῷ 
δὲν λόγον, ὅτι ψ' ὁ εἶδος ὁ ἑκάσυ ὁρισμός (2). “δὸδ ὁ ἵνεκα, δ καὶ ὄν τῦτο δόξει ἡ σοφία εἶναι τῷ τέλες Ὑνωσική. ΑἸεχ. 
ἔργον" εἶπεν ἤτοι λέγων “ὃ ὃ ἕνεκα εἶναι ἐν αὐτῆ, ὅ χάριν ὃ (7) διότι τὴν ὑγίειαν τελικόν φαμεν αἴτιον, ἢ πάντα τέξει 
ἔρον γίγνεῦ (γἰγνεῦ δὲ σκέπης), ἢ Ἶ ὃ ἔργον ὃ γηγε μένον μένα ἄλλα δι᾽ αὐὸ γἱνεῦ, οἷον ποιμεντάριοι, ἔφεσις βοτανῶν διάφορα, ἢ 

ἐν αὐτῇ ὃ ὃ ἕνεκα ἐἶναι, ὅπερ ἐςὶ ὃ εἶδος" ὡς τὴν αὐτὴν εἶναι ὄργανα, τρῶλλα ἡ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ἕνεκα τῷ ἰατρῶ παρα- 
τήν τε ΚΖ: τ τέλος ἡ ὺ τὴν Ψ' ὰ εἶδος αἰτίαν, ὡς ἢ ἐπί τινων φύσει λαμβανεῦ. Αδεΐερ. 

γηνομένων ἔτο εὑρεῖν. Ἶ ἡ ἃ ἔργον ὦ ὁ ἃ εἶδός ἐσιν ἀλλὰ ὃ συναμ- ΕῚ “ἢ --α τοιαύτη," καθ᾽ ὅσον, φησί, πάλιν ἡ σοφία ἐρρήθη τῶν “κ᾽ 
φότερον, ὃ ἐκ ἂν εἴη ταὐὲν τὴ »ζ' ἐν λόγον αἰτίᾳ. δύνα καὶ ἡ τοιῶ- 

τόν τι λέγε," ἐν οἷς τὰ τέσσαρα αἴτιαι γῷ' ποία αἰτία γνῶσιν ὃ 

ἐπίςα, μάλιςα γίγνεῦ τῷ πάντα τὰ αἴτια αὐτῷ εἰδότι; εἴη 
ἂν τῆς σοφίας ἡ τῷ τοιύτω αἰτίν γνῶσις οἰκεία. δείξας δὲ ἄτο- 

πρώτων αἰτίων εἶναι γνωςυκὴ ἢ τῶν μάλιςα ἐπιςητῶν, κξ' τῦτο Ἐ 
πάλιν δόξει ἡ τῇ εἴδους τῆς τοιαύτης αἰτίας γνῶσις σοφία εἶσαι. 

εἰπών τε. πρῶτον περὶ τῷ ὡς τέλως αἰτίω τῦ ἐν πρακτοῖς, δεύτε- 

βὰν εἶπε περὶ τῷ ὡς τέλως αἰτίων τῷ ἐν τοῖς θεωρητιχοῖς. ὅτι δὲ 

πὸν ἣν “ὃ τὼ αἴτια τῷ αὐτῷ τινὸς ὑπὸ πλειόνων , γνωρίς, εαχ ἐπιςη- 25 “ὁ εἶδος μάλιςα γνωςόν, δείκνυσι διὰ τῷ ἐπὶ πάντων τότε λέγει, 
κὸν μῶν, ἄλλης ἄλλο Ὑνυριζιύσης, διὰ τῷ εἰπεῖν “ἣ τίνα βξλισα τὸ 

» ἡ πράγματος τῇ ζητυμένυ ἐπιςήμινα τῶν ἐχόντων αὐτάς;" τῶτο 
ἔὶ καταλείπει, ἀπαντᾷ δὲ πρὸς “ὃ τίνα τύτων ᾧατέον εἶναι τὴν 
ζιυμύνηνι  Αἴεκ: 

(7) ἐντεῦθεν τῷ ὄντι μαρτυρεῖ ἢ συνηγορεῖ τὴν ἀλήθειαν, 30 
δεικνὺς ὅτι μία ᾧ μόνη ἐπιςήμη ἐςὶ τῶν ἀρχῶν ᾧ ἐὶ πολλαί. 
Αβείερ. 

( ) ἄλλως τε δὲ ἀδύνατόν ἐςι συντρέχειν ἅμα πάντα τὰ 
αἴτια, ὥςε ἐξ ἀνώγκης γινώσκειν “ὃν αὐὸν πάντα τὰ αἴτια, οἷον 

ἐπιςήμην, ὅταν “ὃ εἶδος εἰδῇ τίς τινος ἢ ἘΝ τοιαύτην αἰτίαν. 

“πολλαχῶς Ὁ ἐπιφαμένων ὃ αὐὸ μᾶλλον ἕξ Κὰ εἰδέναι φαιξ ὃν τῷ τῷ 
εἶναι Ὑυμοστα τί “ὃ πρᾶγμα ἣ τῷ μὴ εἶναι." δεικνὺς ὅτι ὃ τὴν 

ἃ εἶδος αἰτίαν τὸ ἐπιςητῶ γνωρίζων μέλιζα οἶδεν αὐτό, λαμ- 

30 βάνει πρῶτον ἃ ὅτι μᾶλλον ἴσμεν “ὃ προκείμενον, ὅταν ἐκ τῶν 
ὑπαρχόντων Αγ ἰδῶμεν ἢ ὅταν ἐκ τῶν μὴ ὑπαρχόντων. τῶτο 
γάρ ἐςι ὃ τῷ μὴ εἶναι" γίγνον; γάρ τινες ᾧὶ διδασκαλίαι καὶ λόγοι 

τοῶν ἐξ ἀποφάσεως, ἥτις γνῶσις ἐκ τ μὴ εἶναι εἴη ἂν. ὃ γῶν 

“ὃ σημεῖον ὁριζόμενος τᾷ μὴ ἔχειν μέρος, τῷ μὴ εἶναι γνωρίζει 
ὡς ἐπὶ οἴκων... διότι ἐπί τινων ἀδύνατον, μᾶλλον δὲ ἐπὶ παΐν- 35 αὐτό, ᾧ ἐκ τῷ μὴ ὑπάρχοντος αὐτῷ τὴν ἀπόδοσιν τὸ λόγυ πειεῖῷ. 
των, εἶναι ἐπιςήμονα “ὃν μὴ γινώσκοντα τὰ ΟΝ αἴτια. ἄλ- 

λως τε δέ, ὡς ὁ λόγος ἔδειξε, συντρέχει “ἃ εἰδικὸν τῷ τελικῷ ἢ 
ταὐτόν ἐσι τῇ ὠριθμῷ, ὼ μαΐιζα ἐπὶ τῶν πρώτων ἢ τῶν ψδς 
κῶν, ὥςε ὁ εἰδὼς “ὁ εἰδικὸν ἐξ ἀνάγκης εἰσεῦ καὶ ἢν “ὃ τελικὸν ἢ ὃ 

ὁμοίως δὲ ἡ ὁ λέγων συμβεβνριὸς εἶναι ὃ μήτε ὅρος ἐςξὶ μήτε γέ- 
νος μήτε ἴδιον, ὑπάρχει δὲ τῷ πρώγματι, ἐκ τὸ μὴ εἶ εἶναι ὁρίζ εἢ. 
αὐὴς δὲ ὁ λέγων ὃ οἷόν τε ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ ὃ μὴ ὑπάρχεν, 
ὅτος τῷ εἶναι γνωρίζει ὰ δυμβεβιμωε» ἐκ ὃ τὸ τῷ ὑπάρχαντες 

ποιητικόν. εἰ τοίνυν ὑπόκε(ἢ εἰδυῖα σοφία ὸ εἰδικόν, ἐξ ἀναΐγκης 40 αὐτῷ. τῶν δὲ τῷ εἶναι γνωριζόντων μάλιςα εἰδέναι λέγομεν ἐν 
σεῦ αὶ τὰς ἄλλας" ἀδύνατον γδ εἶναι ἐπιςήμονα ἄνευ πάντων 
αἰτίων, ὡς ἐπὶ τῷ οἴκω ἐδείχθη τῷ λόγῳ. μάλιςα δὲ ταῦτα 
συντρέχει ἐπὶ τῇ πρώτυ. ἰὰ. 

6. ὁ ποίων 4. 1} 8. τὰ δἼ ταδί .4. }} 24. δόξας Α΄. 

τί ἐςι “ὁ πρῶγμα εἰδότα ἢ ἐν ὅτι αὐτῷ συμβέβηκεν. ἕκαξον δέ 
ἐσι τῦτο ὅ ἐφι τὶ ὃ ἄδος, ὦξε ὁ ἃ ἔϑδος εἰδὼς μάλιςα ἴεν 
αὐτό. εἰ δὴ ἡὶ αὶ τὸ τῶν: ἢ ταύτης τῆς αἰτίας γνῶσις μαλιςά 

20 εἰ 22. πάλιν] πᾶσα .4. ἢ} 28..ὁ τὴν] τὰ ΟἽ ἢ 37. δρίζηται Α΄. ||} 38. αὐτῷ αὐτὸ καὶ (, ἢ 41. συμβέβηκε. τὸν γὰρ ἀπὸ τῆς ὑσίας ἡνωρίζοντα 
αὐτὸ οἱ δὲ ἀπό τινος συμβεβηκότος" ἕκαςον Ο. 
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ε ἐπιςήμη τῷ πρώγματος, ἡ δὲ μάλιςα ἐπιςήμη σοφία, εἴ ἄλλης εἴη ὁ θεωρῆσαι τύτων τῶν αἰτίων ἕκαςον αὶ καὶ μιᾶς ἡ σο- 
ἂν «τ᾽ τῦτον πάλιν ἂν λόγον σοφία ἡ τῆς κ᾿ ὃ εἶδος αἰτίας ἐπι- φία, εἴγε μὴ μιᾶς (' ἐπιξήμης “ἃ τὰς αἰτίας θεωρῆσαι, ἡ δὲ ἑκάςυ 
φήμη. ΑἸεχ. τῶν τριῶν θεωρητικὴ σοφία. δύνα ὁ “ὥς ἄλλης ἂν δόξειεν 

9968 “ἔτι -- ἔκιαςον." ὰ καταλληλών ἐ ἐςι τῆς λέξεως" ἔτι δὲ ἢ ἐπιςήμης εἶναι “ὃ θεωρῆσαι τῶν αἰτίων τύτων ἕκαςον" μὴ ὡς 

18. ἐν τοῖς ἄλλοις ἃ εἰδέναι τάσιν τότε οἰόμεθα ὑπάρχειν ὧν ὠπο- 5 τοῖς νῦν εἰρημένοις ἀκόλωυθον ἐπενηνοχέναι, ἀλλ᾽ ὡς τοῖς πρώτοις 
δείξεις εἰσίν, ὅταν εἰδῶμιν ὸ τί ἐςιν. ὦ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις εἶπεν προειρημένοις συνάπτων “ὃ ἄλλην ἄλλυ αἰτία ἐπιςήμην Ὑνωςικὴν 
ὡς ἴσον τῷ ἐν πᾶσιν ὧν εἰσὶν ἀποδείξεις. ὅτι δὲ ἡὶ τὸ εὐὺς γνῶ- εἶναι. ἢ προειπὼν περὶ τῷ ποιητικῦ αἰτία ὅτι ἕτερον τῦτο ἢ 
σις μαάλιεα ἡνῶσίς ἐςι τῷ πράγματος, δείκνυσι διὰ τῷ ἢ ἐν ταῖς ἀντοιείμενον τῷ τέλει, περὶ τύτων ἐπήνεγκεν ὅτι διότι ἐςὶν ἐναν- 
ἀποδείξεσι τότε ἡμᾶς οἴεως ἀπόδειξιν ἔχειν τ προκειμένυ, ὅταν τία, διὰ τῶτο αὶ τῆς αὐτῆς ἀλλὰ ἄλλης ἐπιςήμης ἕςαι ἑκάςῃ τύ- 

εἰδῶμεν “ὃν λόγον ᾧὶ “ὃν ὁρισμὸν τῷ προκειμένυ, ἡ διὰ τῷ ὁρισμῶ 10 των τῶν αἰτίων γνῶσις (). ἢ ἄμεινον γεγράφθαι “ὥςε ἐκ ἄλ- 
“ἃ δεικνύμενόν τινι ὑπάρχειν δείξωμεν ὑπάρχον αὐτῷ, τότε ἡγύ- λης ἂν δόξειεν ἐπιςήμης εἶναι “ὁ θεωρῆσαι τῶν αἰτίων τύτων" τοῖς 
μεθα τὴν κυριωτάτην ἀπόδειξιν ἔχειν αὐτῶ. οἷον τί ἐξι σελήνης προειρημένοις" διὰ τῦτο γ5 ἐκ ἐδόθη αὕτη τῶν αἰτίων πάντων “᾿ 
ἔκλενψις τότε ἴσμεν, ὅταν μαθωμεν ὅτι ἀντίφραξις γῆς ἐςὶν ὃ γνωςικὴ πῆρε ὅτι μὲ ἐναντία, εὗρε δὲ ἐκανηθτητα ἐν τοῖς αἰτίοις 

ὁρισμὸς τῆς ἐκλείψεως. ὁμοίως ἡ τί ἐςι τετραγωνισμὸς εὐθυ- ὯΝ τελικῷ ἢ τῷ ἀρόμν ἔτι δὲ ἡ διὰ τὰ ἄλλα τὰ εἰρημένα 
γροίμμυ τότε ἴσμεν, ὅταν μάθωμεν ὅτι μέσης εὕρεσις. ἀπὸ γ5 15 πρὸς “ὃ μὴ εὔλογον εἶναι πλείς ἐπιςήμας εἶναι περὶ τὴν γνῶσιν 
τῆς μέσης ὃ ἀναγραφόμενον τετράγωνον ἴσον τῷ εὐθυγρώμμῳ" τῶν αἰτίων, ἐπέρα ἂν ὅτι κῷ' τὰ πρειρημίνα ἐκ ἄλλης ἢ ἄλλης 
μέση δὲ δή πυ μείζων Κα τῆς ἐλάττονός ἐ ἐξι τῶν τῷ εὐθυγράμμν ἐπισήμης ἡ ἡ τῶν αἰτίων τύτων γνῶσις. εἴη δ᾽ ἂν μα δεδειγμέ- 
πλευρῶν, ἐλάττων δὲ τῆς μείζονος, ἀφ᾽ ἧς ὃ γερὸ πὲ ρων τε- νὸν ἢ ὅτι τῆς σοφίας οἰκεῖος ὁ περὶ τῶν αἰτίων ἑπάντων λόγος. 

τρώγωνον ἴσον ἐςὶ τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ" ὁ γδ μξ' τῆς αἰτίας σημειωτέον δὲ ὅτι δι᾿ ὧν νῦν ἐρρα πάλιν ἐληημνεύαεν τῷ α τὸ 
ὁρισμὸς ἀπόδειξις θέσει διαφέρυσα, ὡς ἐν τοῖς Υςέροις ᾿Αναλυτι- 20 μείζονος" ἐν ἐκείνῳ δ ἐξέθετο τὰς πε τὸ σοφᾶ κοινὰς προλή- 
κοῖς ῶ 10) ἔδειξε. ἰά. Ψψεις. μνημονεύσας δὲ τῶν τριῆν αἰτίων δείξας «τὶ τί δυναῦ 

996) “περὶ -- πράξεις." δεῖξας ὅ: ὅτι ϑύναῦ σοφία εἶναι χ' τὴν τὸ καὶ ἑκαςυ τύτων γνωςικὴ ἐπιςήμη σοφία εἶναι ἡ ζηπυμένη γῦν, 

2 ἰδικῶ αἰτίω νῶσιν, νῦν ὅτι ἢ “Ὁ τὴν τῷ ποιητικῶ αἰτίν ἡνῶσέ ὀκέτι τῆς Ψ τὴν ὕλην αἰτίας ἐμνημόνευσεν υς τῆς ἐκείνων τῶν 

δύναἢ ἡ σοφία εἶναι δείκνυσιν" ἐν γ5 πᾶσι τοῖς γιγνομένοις ἢ αἰτίων γνώσεως κυριωτέρας ᾧ μᾶλλον ἐ ἐπιςήμης ὅσης τῆς ὑλικῆς" 

πραττομένοις αὶ ὅλως μεταβάλλεσιν αἴτιον τῆς γνώσεως αὐτῶν ἡ 25 κυριώτερον γδ ἐκεῖνο μᾶλλον αἴτιον" ἡ γ) ὕλη ἐν τοῖς ἐξ αὐτῆς 
τὸ ποιητικῶ γνῶσις αἰτίων, ὅπερ ἐςὶν ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως" γινομένοις ὃν τῷ ὃ ὑκ ἄνευ λόγον ἔχειν δοκεῖ. 1ὰ. 
τότε δ ἴσμεν τὴν αἰτίαν τῇ Ὑρωϊκῶ πολέμε, ὅταν εἰδῶμεν ὅτι (7) καταντήσαντες ἦν εἰς ὃν ὁρισμὸν παυβ μϑὸκ τῆς ζπηβθον 
διὰ τὴν τῆς Ἑλένης ἁρπαγήν, ὅπερ ἐςὶν ἀρχὴ ὺ αἰτία τῷ πολέμυ, σεως. τῶτο δὲ ὃ εἰδικὸν ἕτερόν ἐς! ἢ ἀντθείμενον τῷ τἕλει, ἐπεὶ 
ὺ τότε ἴσμεν τὴν αἰτίαν τῆς μάχης, ὅ ὅταν τὴν λοιδορίαν Ὑθμ ὃ τέλος πρπ μετ ἐςι “ὃ δὲ εἶδος θεωρίας, ὡς πολλάκις μεμαϑή- 
ἥτις ἤρξατο τῆς μάχης. εἰπὼν δὲ περὶ τῷ ποιητοιῶ αἰτίων ἐπή- 30 καμεν. ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας γίνεῦ τέλος τῆς πράξεως, ᾧ “ὁ τέ- 

νεγκε “τῶτο δὲ ἕτερον αὶ ὺ πὐξκοεῶν τῷ τέλει" κ᾿ τῦτο λέ- λος τῆς πράξεως ἀρχὴ τῆς θεωρίας. “ὥςε ἄλλης ἂν δόξειεν ἐπι 
γων ἀντοιένι, ταῦτα τὼ αἴτια... ἀντοιείμενα εἶναι, ἐπήνεγκε φήμης εἶναι." ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος “ ὐκ ἄλλης" γράφει" φηὶ δ ὅτι 
δὲ “ὥςε ἄλλης ὧν δόξειεν ἐπιςήμης εἶναι “ὁ θεωρῆσαι τῶν αἰτίων εἰ ταῦτα ὕτως ἔχει, ἐκ ἄλλης ἂν δόξειεν εἶναι ἐπιςήμης “ὃ θεω- 
μῆτιν ἕκαςον," ὅπερ ὀδαμῶς κατάλληλον εἶναι δόξει τῷ προκει- ρῆσαι τῶν αἰτίων τύτων ἕχαςον, ἀλλὰ μιᾶς ᾧ τῆς αὐτῆς, ἐπειδὴ 

μέψ. πρύκειτο ἡ αὐτῷ ζητῆσαι, εἰ μὴ τῆς αὐτῆς ἐπιςήμης 35 ἕκαςον αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐσι ὶ πρὸς τύτοις ἢ συνεζευγμέναι ἀλ- 

ἐξὶν ἡ ἡ γνῶσις ἁπάντων τῶν αἰτίων, τὴν τίνος τῶν αἰτίων γνῶσιν λήλαις ὑπάρχυσι. κἂν μὴ γράφη δὲ “ὑκ ἄλλης" δυνατόν ἐς!ν 

χρὴ σοφίαν καλεῖν. εἶτα ἴόυξιν ὅτι ἕςι πὼς κ᾿ τὰς περὶ τῆς ἴσαν" ὥςε ἄλλης ἂν δόξειεν ἐπιςήμης εἶναι “ὃ θεωρῆσαι τῶν 

σοφίας προλήψεις, σοφίαν λέγειν τήν τε τῷ κϑ' ἃ τέλος αἰτίη γνῶ- αἰτίων τύτων ἵκαφον, ὅπερ ἐςὶν ἄτοπον" ἰὼ ἔξωθεν ὑπακύ- 
σιν ἢ τὴν τῷ Ψ' ἃ εἶδος ᾧ τὴν τῷ κῷ' “ὃ ποιητικόν, οἷς ἐώρσο ἔθμι ὸ δ ὅπερ ἐςὶν ἄτοπον διὰ τὰ εἰρημένα, ὅτι καὶ δυναὸν πλείο- 
ἀκόλυθον ἦν ἐπενεγκεῖν “ὃ πλείως τὰς σοφίας ἔσεοχ,. δεῖ ἦν τῷ 40 νας εἶναι ἐπιξήμας τῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ μίαν, ὡς ὁ λόγος ἔδειξεν. 

εἰρημένα ἀκιίειν ὡς ἴσον δυναμένυ τῷ ὥςε ἄλλης ἂν σοφίας ᾧ Αδεϊερ. 

2. πάλαι Α΄. 11 10. ὁρισμὸν εἰδῦμεν τῷ ΟἿ 11. δέ πν) διότι Ο ΠΠ 23. νῦν οαν Ο Α5εἶερ. ἢ 32. τὰ οπι Κ΄. ἢ ἱπίον υ. αὔτια οἱ ἀντικείμενα 
Ἰαουπαπι 20 {ἰτογαγαπι .4. καὶ «4 ἴῃ πῆρ. ταῦτα τὰ αἴτια ἔτι τὸ μὲν προύπάρχει, τοιῶτον γὰρ τὸ ποιητικὸν αἴτιον͵ τὸ δὲ ὕςερον ἐπεγεται" ὥςε ὑκ 

ἕξιν ἄλλης ἐπιξήμης Αδοῖορ. ἢ 33. εἶναι τῷ θεωρῆσαι Ἐ΄, ἢ 38. λέγει (ΟΡ. ἢ αἰτίας Ἐ΄ 1} 39. τῇ ρτία οπι Σ΄. ἢ 40. ἔσεσθαι] εἶναι 4. αὶ 1. τῷ 

οπὶ Κ΄. 
4. τῶν αἰτίων τώτων Ο. ἢ 3. δυνατὸν ὅν ΑἹ. ἢ 8. ἐπενεγκὼν . ἢ" 9. τοιαύτης Β. ἢ ἑκατίρν (ΟἿ, ἢ 11. τοῖς προειρημένοις] ὅκαςον. Α(. ἢ] 13. εὑρὼν 

ΑΟΑΣ. ἢ 45. παρὰ Ο. ἢ 48. ὅτι καὶ Ἐ΄. ΠΠ 22. εἶναι καὶ ζητυμένη Ο. ἢ 26. τὸν τῶν ὧν ἐκ Ο. 
ΗΒΒΕ2 
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9965). “ἀλλὰ -- ἐς» ἦν δεύτερον τῶτο ἐν οἷς ἐξηριθμήσατο ὡς θεν" χωρὶς 5 ἐπιςήμης γνώριμόν τι σημαίνει ὃ ἐπὶ παντός, τὴ 
35. ἀπορηθησομένοις, “ὃ περὶ τῶν ἀξιωμάτων, ἃ εἰσιν ἀποδείξεων κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις, ᾧ τί σημαίνει ὲ τὰ τῷ ἀστς ἴα ὺ 

ἀρχαί, ἃ ᾧ κοινὰς δόξας λέγει τῷ πάντας ἀποδειινύντας προς ἀλλήλοις εἶναι ἴσα" ὡς γδ γνωρίμοις αὐτοῖς πᾶσαι αἱ ἐπιςῆμαι 
ρῆοχ, αὐτοῖς. εἶπε δὲ αὐτά, ὅτε ἐμέμνητο τῆς ἀπορίας (ξ. 1 χρῶνῇ), ἐδὲν δεόμεναι τῆς διδαξείσης ἐπισήμης. ὥςε τῷ μ τί ἐξα 

Ρ.995 6 8), ἀρχὰς [ἐξ ὧν περὶ τύτων] “ἐξ ὧν δεοινύσσι παν- 5 ἕκαςον τύτων ἐκ ἕξαι τις ἐπιςήμη μὴ ἀφωρισμένη, εἰ δὲ ον 
τες" ζητεῖ δὴ πότερον περὶ τύτων τῆς αὐτῆς ἐςὶν εἰδέναι ἧς ᾧ ἀπόδειξις περὶ αὐτῶν ἢ ἐπιςήμη τις ἀποδευκτοτή, δεήσει τὰ ἐξ. 
περὶ τῶν τῆς ὁσίας ᾧ τῷ ὄντος ἀρχῶν, ἢ ἄλλης, ὡς εἶναι πλείας ματα εἶναί τε «αὐτῶν τὰ Κὶ' πάθη, τυτέςι τὰ ἀπόδεθθλν μένα, κύττα 

ἐπιξήμας περὶ τῶν ἀρχῶν, ἄλλην Κα τύτων ἄλλην δὲ τῶν τῆς ὑπάρχειν (τὰ γδ καθ᾽ ἑαυτὰ ὑπάρχοντα, ἅπερ ἐεὶ τὰ ἀσίδε- 
σίας" ᾧ εἰ διαφερυσῶν ἐπιςημῶν ἡ τῶν ἀρχῶν γνῶσις τῶν τε κτικα, παθη εἶπε), τὰ δέ τινα ἀξιώματα, δι᾽ ὧν τὰ ὑπαρχοντα 

τῆς ἐσίας ἡ τῶν τὴς ἀποδείξεως, ποτέραν χρὴ ἢ τὴν περὶ ποῖα 10 αὐτοῖς καθ᾽ ἑαυτὰ ἀποδείκνυ, ἀξιώματα χέγων τὸς ἐνασοδές 
αἴτια, ἢ ἀρχὼς ποίας καταγινομένην σοφίαν καλεῖν. ἀπορεῖ δὲ κτὺυς ὶὶ ὠμέσες προτάσεις. “ὃ δὲ “περὶ πάντων 5 ἀδύνατον ἐκεσπι 

περὶ τύτυ, ἢ πρός γε “ὃ μὴ εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπιςήμης περί τε δειξιν εἶναι" εἶπεν ὡς ἀκόλυθον τῷ “δεήσει τι γένος εἶναι ὑπακεί- " 
τύτων ἢ περὶ ἐκείνων διαλαμβάνειν πρώτη ἐπιχειρήσει τοιαύτη μενον, ᾧ τὰ β' πάθη τὰ δὲ ἀξιώματα αὐτῶν." τύτῳ 75 ἀκόλυ- 
χρᾷ. εἰ πᾶσαι ὁμοίως αἱ ἀποδειιτιὴ ἐπιςῆμαι χρῶν τοῖς ἀξιώ- θον “ὃ “περὶ πάντων 7) ἀδύνατον ἀπόδειξιν εἶναι." περὶ Ω τῶν 
μασι κῃ τὰ οἰκεῖα ἀποδεικτικά, ἢ μὴ πᾶσαι περὶ αὐτῶν λέγυσιν, 15 καθ᾽ ἑαυτὰ ὑπαρχόντων τῷ ὑποκειμένῳ τὴ ἐπιςήμη, ἃ πάθη 
ὀδεμία τῶν ὁμοίως αὐτοῖς χρωμένων ἐρεῖ περὶ αὐτῶν (4). ἀλλὰ εἶπεν, αἱ ἀποδείξεις, ἀλλ᾽ ὁὶ περὶ πάντων, ἐδὲ τῶν τυχόντων, 

μὴν “ὃ πρῶτον" πᾶσαί τε γδ αὐτοῖς χρῶνἢ, ὥσπερ ᾧ ἡ περὶ τὲς ἀλλ᾽ ὁδὲ τῶν λαμβανομένων πρὸς τήν τινων δεῖξιν οἷόν τε πάνταν 
τῆς ὁσίας ἀρχὰς ὅσα, καὶ Καὶ λέγυσι πᾶσαι περὶ αὐτῶν" ὅτε) ἀπόδειξιν εἶναι. “ὃ δὲ ἑξῆς “ὃ “ἀνάγκη 7) ἔκ τίνων εἶναι ἢ περί 

γεωμετρία περὶ αὐτῶν ὅτε μυσικὴ λέγει, καίτοι χρώμεναι αὐτοῖς. τι ἢ τινῶν τὴν ἀπόδειξιν" συνάπτει τῷ “δεήσει τι γένος εἶναι ὃ 
ἃ ἄρα δεύτερον. ἢ ὅτως. εἰ ὁμοίως πᾶσαι ἐπιςῆμαι περὶ τὰ 20 ὑποκείμενον, ᾧ τὰ Κ' πάθη τὰ δὲ ἀξιώματα αὐτῶν" διὰ μέσα 
ἀξιώματα ἔχυσαι ὡς ἢ ἡ περὶ τὴν ἐσίαν, ἢ πᾶσαι περὶ αὐτῶν δὲ εἴρη διὰ τὰ ἀξιώματα “ὃ “περὶ πάντων δ ἀδύνατον ἀπόδει- 
ἐρῶσιν ἢ ὁδὲ αὐτή. ἀλλὰ μὴν ὁμοίως πᾶσαι ἔχυσι περὶ αὐτῶν ἂὶν εἶναι." ᾧ ἔςι ὃ ὦ “ἔκ τινων" τῶν ἀξιωμάτων ἡ δεῖξις δη- 
ὡς αὐτή, καὶ ὁ πᾶσαι περὶ αὐτῶν λέγυσιν, ὥςε ἐδ’ ἂν ἡ περὶ τῆς λωτική, “ὁ δὲ “περί τι" τῷ ὑποκειμένη γένυς, ὃ δείκνυταί τι 

ἐσίας λέγοι. εἰ δὲ τῦτο, ἐχ ἡ αὐτὴ περί τε τῆς ὁσίας ἡ τῶν ὑπάρχον ἢ μὴ ὑπάρχον, “ὃ δὲ “τινῶν" τῶν ἀποδεικνυμένων ὑπάρ- 

ἀξιωμάτων: ὡς γὃ τῶν ἄλλων τῶν χρωμένων αὐτοῖς ὁμοίως 25 χειν ἢ μὴ ὑπάρχειν τῷ ὑποκειμένῳ, ἃ εἶπε πάθη. “ἃ δὲ “ὥςε 
ταύτη ἐκ ἔςιν οἰκεῖον “ὃ περὶ αὐτῶν λέγειν, ὅτως θδὲ ταύτης ἂν συμβαίνει πάντων εἶναι γένος ἕν τι τῶν δεικνυμένων" ἴσον ἂν εἴη 
εἴη, ἐπεὶ τῶν ὁμοίως Κ' ὁποια σῶν ἐςίν, ἁπασῶν δὲ μὴ ἐνδέχεῦ (). τῷ ὅτως τε συμβήσεῦ, εἰ ἔςιν ἀπόδειξις περὶ τῶν ἀξιωμάταν 
διὰ τί μὴ ἐνδέχεῦ ἁπασῶν; ἢ ὅτι ἡ ἡ ἐπιςήμη τῶν καθ᾿ αὐὸ ἡ ἔςιν ἕν τι γένος αὶ μία τις Φύσις ὑποκειμένη, τὰ ἀξιώματα 

ὑπαρχόντων τῷ ὑποκειμένῳ ἐςὶν ἀποδεικτική, ὧν δὲ τὰ ὑποκεί- πάντα τὰ ἀποδεικνύμενα διὰ τῶν ἀξιωμάτων μιᾶς φύσεως εἶναι, 

μενα ἕτερα, τύτων ἢ τὰ δεικνύμενα " καὶ γδ οἷόν τε τὰ αὐτὰ καθ᾽ 30 διότι πᾶσαι Κ' αἱ ἐπις μαι ᾧ ἀποδείξεις διὰ τῶν ἀξιωμάτων δει- 
αὐτὰ ὑπαρχεῖν τοῖς διαφέρωσι, διὸ ἐδὲ τὰ ἀξιώματα καθ᾽ αὐτὰ κνύυσι τὰ προκείμενα, τὰ δὲ ἀξιώματα μιῶς ἢ τῆς αὐτῆς φύ. 
ὑπάρχειν τοῖς πάσαις ταῖς ἐπιςήμαις ὑποκειμένοις. εἰ δὲ μὴ τῶτο, σεως, τὰ δὲ τῆς αὐτῆς φύσεως ἀλλήλοις ὄντα μιᾶς τινὸς ψύτεώς 
ἐδ’ ἂν οἷαί τε εἶεν πᾶσαι ἀποδεικνύναι αὐτά. ἐπιχειρήσας δὲ ἐςι δειιτικα" εἴτε ἐκ τῶν καθ᾽ ἑαυτὰ ὑπαρχόντων αἱ ἀποδείξεις, 
πρῶτον “ἃ μὴ εἶναι μιᾶς ἐπιςήμης περί τε τῶν τῆς ἐσίας ἀρχῶν μιᾷ φύσει καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχειν ἀνάγκη τὰ μιᾶς ᾧὶ τῆς αὐτῆς 
εἰπεῖν ἢ περὶ τῶν ἀξιωμάτων, αἵ εἰσιν ἀποδείξεως ἀρχαί, ἑξῆς 35 φύσεως ὄντα ἀλλήλσις. ἂν δὲ γένος εἶπεν ἀντὶ τῷ μίαν φύτο. 

997 οὔτι μηδὲ ἔςι τῶν ἀξιωμάτων ἐπιςήμη τις ἐπιχειρεῖ, λέγων “ἅμα ἣ “ὃ λεγόμενόν ἐςιν, εἰ ἔςιν ἐπιςήμη τις ἢ ἀπόδειξις τῶν ἀξιυ- 
2 δὲ ᾧ τίνα τρόπον ἔςαι αὐτοῖς ἡ γνῶσις; τί Κ' 75 ἕκαςον τύώτων μάτων, δεήσει τι εἶναι γένος ὑποκείμενον αὐτοῖς" πᾶσα 75 ἀπέ- 

τυγχάνει ὃν ὶ νῦν γνωρίζομεν." ἔσι δὲ ὃ λέγει τοιῦτον. ἤτοι δι’ δὲειξις ᾧ πᾶσα ἐπιξήμη ἀποδεριτυκὴ περί τι γένος ὡρισμένον ὦ 
ὁρισμᾶ τι ἐπιςάμεθα ἢ δι’ ἀποδείξεως" ἢ τῶν ἀξιωμάτων δὴ πᾶν “ὃ ἀποδεριτὸν γένει τινὶ ὡρισμένῳ ὑπάρχει. ἡ τοῖς ἀξιώμα- 
εἰ ἔςιν ἐπιςήμη, ἀποδεικτικὴ περί τινος ἂν εἴη τῶν ὑπαρχόντων 40 σιν ἄρα, εἰ ἕἔςιν ἀποδενιτὰ ἢ ἔςιν ἐπιςήμη τις αὐτῶν ἀπο- 
αὐτοῖς. ἀλλὰ ὃ Κ τί ἐξιν ἕκαςον αὐτῶν γνώριμον πᾶσιν αὐτό. δεικτική, ὡρισμένον τι γένος ὑπόκειἢ ᾧ δείκνυῦ ὑπάρχοντα" 

5. ἐξ -- τότων ἀεἾ6. 1] ἐξ ὧν οπι Οἱ 1} 9. καὶ -- 10. ὑσίας οἵχ Ο. ἢ 17. ἡ] αἱ Ο 1] 18. ὅσαι Ο. ἢ 21. 1] αἱ 6 ἢ 88 -- ὁ 8. ἀρυὰ ΑΞοἴερ. ὃ 
40. ἐπιςήμη, ἥτοι τῷ τί ἐςιν αὐτῶν ἔξαι δεικτικὴ ἢ ἀποδεικτική, ἢ περί τινος Αβοῖερ. . 

1. πὴ} κατὰ Αβοῖερ. ἢ ἡ κατάφασις ἢ οπι Αδοΐερ, || 5 -- 14. ἀρυὰ Αεοΐερ. [] 7. ἐἶναι τὰ ποτὲ ἕν τι γένος καὶ μίαν τινὰ φύσιν ὑποκειμένην 
εἶναί τε Αδο]ερ. ἢ 9. τινὰ ἄλλα ἀξιώματα Αδεἴορ. {Π11. δὲ οπὶ Κ᾿ Π 17 -- 37. δρυὰ Αβεῖορ. ᾿Π 18. ἀποδείξεις Ο. 1} 20. διὰ -Ξ 22. εἶναι οζα 
Αδο]ερ. ] 22. δηλωτικὸν Α5οῖ6ρ. 27. εἴπερ Αδεΐορ. || 33. εἰ δὲ ἐκ Αβοΐερ. || ὑπάρχνσιν Αϑο]ερ. || 84. ὑπάρχει Αϑεἴερ. || 86, κα -- ἐςίν οξὰ 
Αδοϊερ. [1 37. εἶναί τι γένος Αϑοῖορ. || 39. ὡρισμένον Αδοἴεορ. 
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πᾶσα γ5 ἀπόδειξις γένει τοὶ ᾧ φύσει ὑποκειμένη μιᾷ δεδινυσν “ὃ 73. λέγειν ὅτι αἱ ἀποδείξεις, καθὸ ἀποδείξεις ὑ ὑπάρχωσιν, ὑδὲν 
ὑπάρχοντα ἀ ἀποδείκνυσιν, ἃ εἶπεν αὐὸς πάθη, δια τινων ̓ ἄξιως- ἐλλήλων διαφέρυσι, ἡὶ ὅτι ἀποδείξεσι κέχρηνῇ κα ὺ αἱ κῷ μέρος ὴ 
μάτων, δι᾽ ὧν αἱ ἀποδείξεις, τυτέςιν ἀμέσως προταίσεις κα ὶὶ ἀνα- αἱ πρὼΐ, ἐκ ἄτοπον" κ δὲ λέγειν ἀλλὰ μὴν ὅμοιαι, διὰ τῦτο 
ποδείκτυς. εἰ ) δὲ κὶ δι᾿ ἀξιωμάτων δείενυεχ, τὰ ὶ δειινύμενα, πάνυ ἐξὶν ἄτοπον. ἡ αὶ 75 πρώτη ἐπιςήμη οἶδε καὶ ὺ τὰς ὁσίας τῶν 
δεικνύοιτο δὲ ἡ τὰ ἀξώματα, ἐπ᾽ ἄπειρον ἂν προῖοι, ὅτω δὲ ὑδὲν 5 πραγμάτων καὶ αὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἀποδείξϑων, τὰς ἕ ὑσίας διὰ τῶν 

ἀποδειιτικὸν ἂν εἴη" ὁ 5 πάντα ἐξὶν ἀποδεικτικά. ᾧ ἐνὴν ᾧ ὁρισμῶν τὰς δὲ ἀποδείξεις διὰ τῶν ἀρχῶν, διὰ τὰς πρηηξ᾽ 

αὐὸν χρησάμενον ἀποδεῖξαι ὅτι μή ἐςιν ἀπόδειξις τῶν δξώμω: αἰτίας ἐν τὴ θεωρίᾳ." αἱ μέντοι γε κζ!. μέρος ἐπιςῆμαι τὰς β 
τῶν. ὅτι δὴ ταῦτα δεῖ τὰ εἰρημένα ὑπάρχειν ἐν πάση ἀποδείξει, ἀποδείξεις ἴσασι, τὸς δὲ ἀρχὰς ἐκ ἴσασιν" ἀρκῶν γ) τὴ δύξη 
ἐδήλωσε ᾧ διὰ τῦ ἐπενεγκεῖν “ἀναΐγκη γδ ἔκ τινων εἶναι," δι᾽ ὧν τῆς πρώτης φιλοσοφίας. ἰὰ, 

δείκνυἢ) ᾧ περί τι εἶναι͵ ὃ ἡ ἀπόδειξις, ᾧ τινῶν τὴν ἀπόδειξιν, 10 “ἀλλὰ --- τύτων." ἐπιχειρήσας πρὸς “ὃ μὴ εἶναι τῆς αὐτῆς 9915 
αὐτῶν τῶν ἀποδεικνυμένων. ἀλλὰ εἰ τοῖς ἀξιώμασιν ἕν τι γένος περί τε τῶν τῆς σίας ἀρχῶν ἢ περὶ τῶν ἀποδεικτικῶν εἰπεῖν ἀλλ᾽ 1: 

ὑπόκει, πᾶσι τοῖς ἀποδεικνυ μένοις ᾧ πάσαις ταῖς ἐπιςήμαις ἕν ᾧ ἑτέρας, ἔξωθεν δὲ προσεπιχειρήσας ὅτι μηδὲ ἔσιν ἀποδεικτικαῖ, 

ταὐν γένος ὑποκείμενον ἕςαι. ὁ ηὃ χρώμενός τινι πρὸς ἀπόδειξιν, ἐφεξῆς ταύτῃ συνεχῇ ἀπορίαν ἘΡΕΙ͂; παῖ γάρ, Ἀθεβε αὐτῶν 
ὃ γέει τυὶ ἡ θ, Ψψυδν μιᾷ καθ᾽ αὐὸ ὑ ὑπάρχει, ὁ περὶ ἄλλο αὐτῷ ἰξὶ σφι ὺ ποτέρα κυριωτάτη ἢ ποτέρα πρότερον,.ἢ ἡ περὶ τὰς τῆς 
χρὴ ἢ ὑπο ἐκεῖνο ᾧ ὑπάρχει καθ᾽ αὐτό" καὶ Υδ διὰ τῷ τυχόντος 15 ἐσίας ἀρχὰς ἢ ἡ περὶ τὰς τῆς ἀποδείξεως. ἡ ὅτι δὴ εὔλογον 
ὃ τυχὸν δείκνυδ, ὅτε γδ ὁ τοῖς ἐν γεωμετρίᾳ δεικνυμένοις χρώ- εἶναι λέγειν τοιαύτην τὴν περὶ τὰ ἀξιώματα, ὕτως ἐπιχειρεῖ. εἰ 
μενός τισι πρὸς ἄλλο τι αὐτοῖς χρῆρ Ἶ πρὸς τὰ γεωμετρικὲ ἡ περὶ τὰ πρῶτα πρώτη, τὰ δὲ ἀξιώματα πρῶτα, ὃ ἔδειξε διὰ 

ὑποκείμενα, ὅτι τύτοις ὑπάρχει καθ᾽ αὐτά" ὅτε ὁ ἐν τοῖς μυσι- τῶ εἰπεῖν ὅτι καθόλ" τὰ 7) καθόλυ. πρῶτα τῶν ὑφ᾽ αὑτὰ δέδεικ ἢ 
κοῖς τινὶ πρός τι ἄλλο ἢ πρὸς τὰ τοῖς μυσικοῖς ὑποκείμενα. διὰ τῇ φύσει ὄι ὑπτὰ; τοιαῦτα δὲ τὰ ἀξιώματα, κοινὰ πάντων ἢ καθόλε, 

Ὁ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων αἱ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων 20 ἐπεὶ πάντα τὰ δεικνύμενα διὰ τύτων δείενυϑ κα ὺ πάντων ἀρχαὶ 
ἀποδείξεις" ᾧ οἱ τοῖς ἀξιώμασι δὴ χρώμενοι πρὸς “ὃ γένος ἂν ταῦτα" αἱ δὲ ἀρχαὶ πρῶ ὃ εἰσὶν ἀρχαί. ὥςε ἢ ταύτη καθόλν 
ἐκεῖνο ἐχρῶντο αὐτοῖς, ᾧ ὑπάρχει τὰ ἀξιώματα τὰ καθ᾽ αὑτά" ἡ παραγωγὴ παρὰ ἃ ληφθῆναι ἁπλῶς πρῶτα εἶναι κα Ὁ καθόλυ τὰ 
ὑπάρχει δὲ ἔν τινι, εἴγε ἔςιν αὐτῶν ἐπιςήμη τις ὠποδεικτική. ἀξιώματα. ὅ ὅτε ἢ τὰ κοινά τινων ἤδη καὶ ὺ καθόλω ἐςὶν αὐτῶν, ὅτε 
πᾶσαι δὲ αἱ ἐπιςῆμαι πρὸς τὰ ἀποδεικνύμενα ὑπ᾽ αὐτῶν χρῶν) τὰ καθόλε ἁπλῶς ἢ κυρίως πρῶτα" ὥςε ἐδ’ ἡ περὶ τὰ καθόλυν 
τοῖς ἀξιώμασι" πάσαις ἄρα ἕςαι “ὃ αὐὴ γένος ὑποκείμενον ταῖς 25 ἁπλῶς πρώτη ἢ τιμιωτέρα. ἔτι δὲ ἐδὲ δείκνυνῇ αἱ ἀρχαὶ διὰ 
ἐπιςήμαις τῷ πάσας αὐτοῖς χρῆως" ταῦτα δὲ ἑνὶ γένει τιὶ τῶν ἀξιωμάτων" ὑδὲ γδ ὠποδεικτικαί, ΑΙεχ, 
ὑπαρχει, ᾧ μὴ οἷόν τε εἶναι πρὸς ἄλλο τι χρῆεχ, τοῖς τινὶ καθ᾽ “εἴτε --- φιλοσόφυ." ὅπερ ἠπόρησε πρὸς ὃ τινὸς εἶναι, ἢ γ3.9975 

αὐὸ ὑπαρχυσιν ἀποδεικτικοῖς ἢ πρὸς ἐκεῖνο μένον, ᾧ καθ᾿ αὐὸ πασῶν τῶν χρωμένων αὐτοῖς ἢ ὑδεμιᾶς, νῦν δείκνυσιν ὅτι εὔλο- ᾿ 

ἐκεῖνο ὑπάρχει. εἰ δὲ πάσαις ταῖς ἐπιςήμαις “ὃ αὐὴ γένος ὑπό- γον “ὃν φιλόσοφον περὶ τῶν ἀξιωμάτων, αἵ εἰσιν ἀποδείξεως ἀρχαί, 
κει, ἢ πᾶσαι διὰ τῶν αὐτῶν δερινύσσι" διὰ 7) τῶν ἀξιωμάτων 30 δι᾽ ὧν “ὃ ἐν πᾶσι τοῖς ζητυμένοις ἀληθὲς πρῶτα δείκνυ, πραγμα- 

πᾶσαι ἂν αἱ αὐταὶ εἶεν. ΑἸεχ. τεύεωχ, ὃ ἐνεδείξατο διὰ τῷ δεῖξαι ὅτι ἄτοπον “ὃ ἄλλον τινὰ λέ- 
9965 (5) καί φησιν ὅτι ἀδύνατόν ἐςι τὴν ἀντίφασίν ποτε συνα- γειν περὶ τἀληθὸς ᾧ ψευδῶς πραγματεύεως. “ὃ δὲ “περὶ αὐτῶν" 
29. γηθεύειν ἢ συμψεύδεςχ. ὡς γδ πολλάκις εἴρη, ἐπὶ πάντων τῶν λέγοιτ᾽ ἂν περὶ τῶν προτάσεων, ἐν αἷς ἡ τὰ ἀξιώματα" τίνος 

ὄντων διαιρεῖ “ὁ ἀληθὲς ᾧ “ὃ ψεῦδος, ᾧ ὡς φησιν ὁ Πλάτων ὡς 5) ἄλλν ὃ περὶ τῷ ἐν προτάσεσιν ἀληθῦς τε ᾧ ψευὸδῦς διαλαμ- 
ὅτι ἐδὲν τῶν ὄντων κανχήσεϊ ἐκφυγεῖν τὴν ἀντίφασιν. ᾧ ταῦτα 35 βάνειν παρὰ “ὃν φιλόσοφον; δείκνυἢ δὲ διὰ τύτων ὅτι εἰ ἡ μὴ τὸ 
Εἰ οἱ περὶ τῶν ᾿Αριςοτέλυς, εἰδέναι μέντοι χρὴ ὅτι τῶν ἀδυνά- πρώτυ φιλοσόφυ ἐςὶ “ὃ περὶ ἀποδείξεως ἡ τῶν ταύτης ἀρχῶν 
των ἐςί ποτε ἀληθεῦσαι τὴν ἀντίφασιν, συμψεύσαῶι, μέντοι γε διαλαμβάνειν, ἀλλὰ τῷ φιλοσόφυ γε. εἴη δ᾽ ἄν πως διὰ τώτων 

αὐτὴν ὐκ ἔςιν ἀδύνατον. ἐπὶ δ τῷ πρώτα ὅτε ἡ κατάφασις ᾧ “ὃ μέρος φιλοσοφίας εἶναι τὴν ἀποδεικτικὴν πραγματείαν τιθέ- 

ἔχει χώραν ὅτε δὲ ἡ ἀπόφασις, εἴγε ὑπερβέβηκε ᾧ ὃ ὃν ᾧ πᾶσαν μενον. ἰὰ. 
ἔννοιαν ἀνθρωπίνην ἢ ἁπλῶς εἰπεῖν νοερὰν ἐνέργειαν" ἢ γὃ λέγει ὁ 40 “ὅλως --- ἐπιςῆμαι" ἐπεὶ τῶν ὑσιῶν αἱ μέν εἰσι νοηταὶ 997. 
Πλάτων “ὅτι πα ἐςιν, ἐκ εἰϑα, τί δέ ἐςιν οἶδα." Αρείερ. ἀκίνητοι αἱ δὲ ἐν κινήσει τε ἢ αἰαϊηταί, ζητεῖ πότερον περὶ πασῶν 15 

9968 (᾽) φαΐ δὲ ἡμεῖς πρὸς αὐὲν λέγοντες ὅτι “ὃ αὶ συνημμέ- τῶν ἐσιῶν μιᾶς ἐςὶ “ὃ θεωρεῖν ἐπιςήμης, ἢ πλειόνων ᾧ διαφόρων, 

34. γον τῷ συλλογισμῶ ἔρρωδ, ἡ δὲ πρόληψις ὑδαμῶς ὑγιῶς ἔχει. ᾧ εἰ μὴ μιᾶς, ποίας ὁσίας ἐπιςήμην ἡγητέον τὴν προκειμένην νῦν 

3. ἀμίσνς εἰ 21. καὶ -- 29. ὑπάρχει οἵη Ο, ἢ 34. ἂν οπι «4. 
18 -- 20. ἀρυὰ Αεοῖερ. ἢ 14. ἡ] ἢ 4. }} τὰ] τῶν Α(. 1 16. εἰ ον Αϑοΐερ. ἢ 30. δεύενυσθαι Ο. Π 84. τὸ οπι (Ὁ. ᾿ 82 -- 87. ὁρυὰ 

Αβοῖορ. ᾿ 84. διαλέγεσθαι Αφοῖερ. [| 31. τὸ ἁπλῶς Αϑοῖορ. ' 40 -- Ρ. 614 α 3. ἀρυὰ Αδεοἴερ. [| 43. μὴ οπι Αδοΐορ. 
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ἡμῖν. ἔςι δὲ αὕτη ἡ σοφία. “ἃ ) μίαν πασῶν ὑπολαμβάνειν 
τῶν ἐσιῶν ἐπιςήμην εἶναι ὅ φησιν εὔλογον εἶναι, ἢ δι᾿ ὃ ἐπιφέρει" 
εἰ δ μίαν, μία ἂν εἴη ἢ ἡ ἀποδεικτικὴ πάντων τῶν ταῖς ἐσίαις 
καθ᾽ αὐτὰ συμβεβηκότων. πᾶσα 7) ἀποδεικτικὴ ἐπιςήμη τῶν 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

χειν δεικνύμενα αὐτῷ. ὁ γ5 ὃ εἰδέναι τό τε ὑποκείμενον γένος 
ὶ δι᾽ ὧν τὰ τύτῳ ὑπάρχοντα δείκνυῦ, τύτυ ἡ “ὁ ἀποδειινύναι τὰ 
ὑπάρχοντα αὐτῷ" ὃ δὲ “ὃ ἀποδεικνύναι τιναί, τύτυ αὶ τ εἰδέναι. 
εἰ γῦν μία ἐςὶν ἡ περὶ “ὁ ὑποκείμενον γένος ἢ τὴν ὑσίαν πραγμα- 

τῷ γένει ἐκείνῳ, περὶ ὃ καταγίνεῦ, καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων ἐςὶν 5 τευομένη τῷ ἕν αὐτῷ εἶναι ᾧ μίαν τινὰ φύσιν, ἔςαι αὶ “ὃ πάντα 
ἀποδεριτική" ὥς ε εἰ ᾧ περὶ τῆς ὁσίας μία τις ἐπιςήμη, ἕν ἄν τι 

γένος εἴη ἡ ἡ ἐσία. εἰ δ ἑνὸς γένυς μία ἐπιςήμη, ἡ ὃ ἐπιςήμη 
μία, ἕν γένος τῶτο" εἰ δὲ ἐν γένος ἢ ἡ ὑσία, ἑνὶ δὲ γένει τὰ καθ᾽ 

αὐὰ συμβεβηκότα μιᾶς ἀποδείκνυ, μία ἂν εἴη ᾧ ἡ τὰ ταῖς 

τύτῳ τὰ καθ᾿ αὐὸ συμβεβηκότα ἀποδεικνύναι, εἴτε πλειόνων ἢ 
ἄλλης ἢ περὶ “ὃ λαμβανόμενον γένος αὶ τὴν ἐσίαν πραγματεύεν, 
τῷ μὴ εἶναί τινα μίαν φύσιν αὐτῶ" καὶ γδ εἴ τινα ὑφ᾽ ἐν ὃ ἀνω- 
τέρω γένος ἐξίν, δὴ περὶ τύτων μιᾶς “ὃ θεωρεῖν ἐπιςήμης, ἀλλὰ 

ἐσίαις πάσαις καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα ἀποδεικνῦσα" ἀποδεωιτικῆς το δεῖ ὁμοειδὲς εἶναι ᾧ μιᾶς φύσεως “ὃ ἑκάςη ἐπιςήμη ὑποκείμενον, 
Δ ἴδιον “ὃ περί τι ὑποκείμενον θεωρεῖν τὰ καθ᾽ αὐτὰ συμβεβηκότα περὶ ὃ πραγματεύεδ" πλειόνων δὴ ἢ τῶν αὐτῶν ἔςξαι τ καὶ τὰ 

ϑθ7α διὰ τῶν ἀξιωμάτων τε ἢ κοινῶν δοξῶν. “περὶ ἦν “ὃ αὐὸ γένος" ὑπάρχοντα αὐτῷ ἀποδερινύναι" ὅσαι δ περὶ “ὁ ὑποκείμενον, το- 
21. ἀντὶ τῷ περὶ ὧν ἣν γένος, τὰ καθ᾽ αὑτὰ συμβεβηκότα διὰ τῶν σαῦ) αὶ περὶ τὰ καθ᾽ αὐτὰ τύτῳ ὑπάρχοντα ὶ συμβεβηκέτα. 

κοινῶν δοξῶν, τυτέςι μιᾶς ἐςὶ “ὃ θεωρῆσαι τὰ καθ᾿ αὐὲ συμβε-. ὁ δὲ “ὥςε ἡ τὰ συμβεβηκότα, εἴτε αὖ θεωρῶσιν εἴτε ἐκ τύ-ϑ5:, 
Ἴ ᾿ τ: 

βυκότα τοῖς μεγέθεσι, ᾧ πάλιν ἑτέρας τὲς ἀριθμες, ὥςε ἢ τῶν 15 των μία “ἴσον ἂν σημαίνοι τῷ τῶν αὐτῶν ἔςαι, ὧν ἦ τε πε" 
ὀσιῶν διάφοροι ἐπιςῆμαι, ἐπεὶ ᾧ τῶν καθ’ αὐτὰ ὑπαρχυσῶν ταῖς τῷ ὑποκειμένυ γένυς θεωρία ᾧ ἡ περὶ τὰ δι᾿ ὧν τὰ τύτῳ ὑπέρ- 
ὠσίαις. δοκεῖ δὲ ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος “ὃ ἄτοπον ἐπάγειν" λα- χροντα ἀποδείκνυῦ, ἢ ἡ τῶν καθ᾽ αὐτὰ συμβεβυριότων ἢ ἀποδει- 
βὼν δ) ὅτι τῆς ἐπιςήμης ἡ ὃ τὰ συμβεβηκότα τῷ γένει τῷ ὑπο- κνυμένων ὑπάρχειν αὐτῷ γνῶσις. εἴτε ἦν πλείως ἐκεῖναι ὡς κε- 
κειμένῳ αὐτὴ ἀποδειινύναι, ἐπεὶ τὴ ὑσίᾳ πάντα τὰ ἄλλα συμ- χωρίοϊ, ἀπ᾽ ἀλλήλων, πλείως αἱ ταῦτα ἀποδεικνῦσαι, εἴτε ἐχε:- 

ἜΝ ,,,᾿΄'΄ δὰ νον λοξὰ ,) ἝΨΨ “4 “-“.«ὡὦὦἋἷῪῥ κα ντον βέβηκε κῷ τὸς λέγοντας μίαν εἶναι τὴν περὶ τὰς ὑσίας ἐπιςήμην, 20 ναι μία ἐκ πλειόνων ἐπιςημῶν ὡς μερῶν ὅσα, ὕτως ἕξει κα ἡ τὰ 
»Φ᾿ τύτυς γίγνε μιᾶς περὶ πάντων τῶν ὄντων λέγειν" πάντα γ8 

τὰ περὶ τὴν ἐσίαν ὄντα τὴ ὀσίᾳ συμβέβηκε. διὰ τῦτο 7) ᾧ ὅτως 
εἶπε, “ὁ Ὁ ἂν ἀποδεικτοιὴ μία περὶ πάντων εἴη τῶν συμβεβη- 
κότων, ὑκέτι “ὁ ἑξῆς προςιθεὶς αὐτῷ. “περί τε δ μιᾶς ἃ ἐξ ὧν 

καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα δειινῦσα τύτῳ τῷ γένει" μία Κ' γδ ἕςαι, 
ἐκ πλειόνων μέντοι ἐπιςημῶν ὡς μερῶν ἠθροισμένη. τῶτε δὲ 
προσέθηκεν, ἐπεὶ δοκεῖ ἡ περὶ τὴν ὁσίαν πραγματεία ἅπασα φῶ- 

σοφία εἶναι, καὶ μὴν πᾶσα πάσης τῆς ἐσίας ἐςίν, ἀλλὰ κτ᾽ [' ἄλλο 
μιᾶς, εἴτε τῆς αὐτῆς εἴτε ἄλλης." τῶτό μοι δοκεῖ τοιῦτον εἶναι. 25 μέρος αὐτῆς τῆς αἰα)ητὴς τε ᾧ φυσικῆς, κατ᾽ ἄλλο δὲ τῆς νοη- 

εἰπὼν ὅτι εἰ ἐν γένος ἐςὶν ἡ ὠσία ὑποκείμενον, ἔςαι μία ἡ ἡ ἁπάν- 

των τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων τῇ ἐσίᾳ ἀποδεοιτικὴ ἐπιςήμη, 
ἐπήνεγκε καθόλων “περί τε “δ μιᾶς ᾧ ἐξ ὧν μιᾶς, εἴτε τῆς αὐτῆς 

εἴτε ἄλλης" ὥςε ἡ τὰ συμβεβηκότα, εἴτε αὐταὶ θεωρῶσιν εἴτε 

τῆς. ὡς δὲ ἐπ᾽ ἀτοπόν τι ἐπαγαγὼν “ὃ μίαν ἔσεῶχ, τῶν καθ᾽ 

αὐὴ ὑπαρχόντων τῆς ὁσίας ἀποδεικτικήν, ἐπαύσατο μηδὲν ἐπε- 
νεγκων. ἄλογον γ) δόξει τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην εἶναι θεωρητοτὴν 

περί τε τῶν τῇ αἰν)ητῇ ἐσίᾳ συμβεβηκότων ἢ περὶ τῶν τὴ νοητῇ. 

ἐκ τύτων μία." εἴη “ὃ λεγόμενον τοιῶτον. τῆς αὐτῆς ἐςὶν ἐπις ἥ- 30 πῶς ὅν ἐχ ὃν γένος ἡ ἐσία; ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις εἰ περὶ ἣν γένος, 

μὴς “ὃ ὑποκείμενον θεωρεῖν τί ποτε ἕςι, ἢ τὰ τύτῳ καθ᾽ αὐὸ 
ὑπαρχοντα" ἐκ 2) τύτων ἡ ἐν τύτοις ἐκείνῳ ὃ εἶναι. ἀλλὰ μὴν 
ἧς ὁ τὰ καθ᾽ αὐτά τινι ὑπάρχοντα εἰδέναι, ταύτης ᾧ “ὃ ἀποδεικνύ- 

ναι τὸ καθ᾽ αὐτὰ συμβεβηκότα ἐκείνῳ. δυναῇ δὲ ἢ τὰ “ἐξ ὧν 

δ᾽ ὃ κοινόν, ὡς εἶπε, νῦν λέγει, ἀλλὰ ἡ περὶ ἐν εἶδος τὸ μίαν τισὰ 

ὁμοειδὴ φύσιν. ὅτω γδ ἡ ἐπιςήμη περὶ ἐν γένος, ἐχ ὅτι μία περὶ 

πάντα τὰ ἐκ τῷ αὐτὸ τὸ ἀνωτάτω ἡ κοινοτάτυ γένως, ἀλλ᾽ ὅτι 
περὶ τὰ τῷ αὐτῦ εἴδυς ᾧ λόγω κεκοινωνηκότα. δύνα) ἢ ὅτως τις 

μιᾶς" εἰρηκέναι ἀντὶ τὸ ἢὶ ἐξ ὧν αἱ περὶ ἐκείνυ τῦ ὑποκειμένυ 35 ἀκῦσαι τῦ “περί τε ἢΥ ὃ μιᾶς ᾧ ἐξ ὧν μιᾶς," ὃ γέως μία, κα ἃ 
ἀποδείξεις γιγνόμεναι" διὰ δ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχέντων αἱ τί ἐςιν ἑκάςυ τῶν ὑπ᾽ αὐὸ ἡ ἐν ὁρισμὸν ζητῶσα, τύτῳ μία καὶ ἃ 

ἀποδείξεις, ἃ δεῖ εἰδέναι “ὃν περὶ ἐκεῖνο καταγινόμενον" ὥςε ὃ “ὃ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ, ἡ ἐξ ὧν ἐξὶν αὐτῇ “ὃ εἶναι γνως υκή τε ὼ 
εἰδέναι τὴν ὑποκειμένην φύσιν, τυτυ ἢ ὃ τὰ ταύτη ὑπάρχοντα δεριτική" διὰ γδ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων ἑκάςῳ ᾧ τῶν συμ- 
εἰδέναι καθ᾽ αὐτά διὰ γδ τύτων καὶ γνῶσις τῆς ἐσίας τὸ προκει- βεβηκότων αὐτῷ καθ᾽ αὐὰὸ αἱ ἀποδείξεις. μιᾶς δὲ ἐπις ἥμεης “ὃ 
μέν, δι᾿ ὧν ᾧ αἱ περὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῇ ἀποδείξεις, ἧς δὲ 40 τὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα ἑνί τινι γένει εἰδέναι" ὃ δ ἡ δριςτκὴ 
ὃ ταῦτα εἰδέναι, ταύτης ἡ ὃ τὰ καθ’ αὐτὰ συμβεβηκότα συμβε- μία, ᾧ ἡ ἀποδεικτική. ὁ δ ὃ τὴν ὀσίαν ἡ ὁ τί ἦν εἶναι ση- 
βηκότα τῷ γύει τύτῳ δεικνύναι, τυτέςι τὰ δι᾽ ἀποδείξεως ὑπάρ. μαίνει, “ὁ δὲ “εἴτε τῆς αὐτῆς" τό τε ὁρίσαθχ, ὃ αὐὰ ᾧ ἀποδεῖξαι 

12 -- τά. δρυὰ Αδοΐερ. || 14. τὰ -- 47. ὑσίαις αὐὰ Αδοΐερ. ἢ 80 -- 42. ἀρυά Αϑεἶορ. [|] 34. τύτυ “4, οι Ο, ἢ 835. καὶ οἵαὰ Οὶ ἢ 36. 
Ὑννόμεναι ΟἿὰ «4 ἰὰ ἴδουπα. { 41. τὰ οπι Α(. |]} αἰϊδυυπι συμβεβηκότα οπὶ Ἀδβοϊερ. 

16. τώτυ Ο,, τύτων 4. ἢ] 41. τῶν] τῷ τώτων Κ΄. ἢ 42. ὡ,] ἢ 41Ἃ 11 83. πᾶσα Ο Ἰ1 29. τῶν ροβῖ τε οπὰ Κ΄ ἢ 80. ἢ] δὲ Σ΄, γ᾽ ὧν Ο, ἢ εἴπερ ἢν 
ΟἽ 841. εἶδος} γένος Ο. ᾿ὶ 84. περ Ο ΥΙὶ 85. ὁμοίας Ἐ΄. ἢ 42 -- ρ. 615 α 13. ἀρυὰ Αδοῖερ. 
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τὰ καθ᾽ αὐὺ ὑπάρχοντα τῷ αὐτῷ τύτῳ, τυτέςιν εἰ ἡ αὐτὴ ἐπι- τὴν ὑσίαν τῆς ἀποδείξεως ἔσεῖχ, ὡς τῆς ἀποδεικτικῆς ὃ δι᾿ ἀπο- 
φήμη ἐςὶν ὁριςική τε ὦ ἀποδευιτςί, εἴτε ἑτέρα ἐσὶ ὁ μὴ μιᾶς δείξεως “ὃ προκείμενον αὐτὴ θεωρεῖν οἰκεῖον. βυλόμενος δὲ ἡμῖν 
ὄμφω μόρια. ἀκολυθήσει ὄν τὰ καθ᾽ αὐὺ συμβεβηκότα τῷ ἐνδείξαῖχ, πῶς ἐςὶ “ὃ πότερον περὶ τῆς ὑσίας ἡ θεωρία μόνον ἐξν 
αὐτὸ γένει μίαν ἀποδερινύναι" λείπει γδ τῶτο τὴ λέξει τῇ “ὦσε ἣ πηὶ τὰ συμβεβηκότα ταύταις, παρέθετο τὰ τῇ Ὑεω μετρίᾳ 
ὸ τὰ συμβεβιριότα " ἐνδεῖ δ ἀυτὴ ὃ μιᾶς αι ϑοωρὲν τε ᾧ 5 ὑποκείμενα φερεά, ἐπίπεδα ᾧ γραμμαῖς, εἴγε ταῦτα τῆς ὑσίας 
δεικνύναι" ἦν γ5 ὃ οἰδέναι τὰ ἐξ ὧν ΕΎΓΕΝ τε ἢ ὃ τὰ συμβε- λέγειν, ἐπεὶ τύτοις ἐςί τινα καθ᾽ ἑαυτὰ ὑπάρχοντα, περὶ ὧν ἡ 
βικότα τῷ ὐπακημάῳ δεικνύναι" εἴτε ἑκατέρα τύτων εὑτθρα ἀπόδειξις τῷ γεωμέτρῃ λέγει, εἰ τὸ αὐτὸ ἔςαι τί ἕκαςον τύτων 
ὅσα τὰ καθ᾽ αὐὴ ὑπάρχιντα τῷ ὑποκειμένῳ θουρε, Ἷ ἃ λαμ- ἐςὶ θεωρεῖν, ἢ ὁρίζεθ, τί σερεὸν Ἶ ἐπίπεδον, τί ( γραμμὴ κα Ὁ τος 

βάνυσα ὁρισυκή, ἡ δὲ ἀποδειινύωσα ἀποδεικτική, εἴτε ἢ μία τίςξ ἐςὶν ἑκάςῳ τύτων τὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα" ὁρισμὸς Ἂ δ 
ἐςιν ἐπιςήμη ἐξ ἀμφοτέρων τῷ τε ὁρίζει, αὶ τῷ ἀποδεικνύναι 0 γραμμῆς μῆκος. ἀπλατές, καθ᾽ αὐὸ δὲ αὐτῇ ὑπάρχει, ἂν ὅτω 
συγκειμένη" ὡς δ μία ἡ ὁριςυκή τε ἢ δευιτινιὴ τῷ τί ἦν εἶναι, τῦ τύχη, “ὁ εἶναι ἢ εὐθείς ἢ ἥ περιφερεῖ, αὶ ὃ εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν φα- 

997 4 

ἰ 

997 «μένῳ ἀκόλυθον εἶναι τῷ 
εἰ ἐξ 

ἑνός, ὅτω μία αὶ ἡ ἀποδεικτική. γραφεῖ ἕν τισιν ἀντὶ τῷ εἴθ᾽ 
αὖῇ “εἴθ᾽ αἱ αὐταί." καὶ εἴη ἂν διὰ τύτυ ὃ λεγόμενον, εἴτε αἱ 

αὐταὶ ἀλλήλαις εἰσίν, εἴτε ἡ ὁριςικὴ περὶ, τὸ αὐτῷ γώυς ἢ μ ἀπο- 

δειιτική, εἴτε ἐκ εἰσὶ Κὶ αἱ αὐταί, μό 
ἀμφοτέρων συγκεῖο, τὴν τὸ ὑποκειμένυ γένυς ἐπιςήμην. ἰά. 

“ἔτι -- ἐσίας." ἢ αὕτη ἡ ἀπορία προείρη ὑπ᾽ αὐτῶ ἐν τῇ 
᾿ τῶν ἀποριῶν ἐκθέσει. ὃ δὲ ἀπορεῖ διὰ τύτων, δόξει. τῷ προειρη- 

τῷ “περί τε δὲ ὃ μιᾶς ὁ ἐξ ὧν μιᾶς, εἴτε 

τῆς αὐτῆς εἴτε ἄλλης." εἰπὼν 75 δι᾿ 

σὰ ὁρίσαι, “ὁ ὑποκείμενον γένος, ὅτω ἡ “ὁ ἀποδεῖξαι τὰ καθ᾽ 
αὑτὰ συμβεβηκέτα αὐτῷ, εἶτα ἀπορήσας “ὃ εἴτε τῆς αὐτῆς 
ἄμφω ἐςίν, εἴτε ἄλλης Κα “ὁ ὁρίσαῶκ ἄλλης δὲ “ὃ ἀποδεῖξαι, νῦν 
περὶ τύτυ καθ᾽ αὐὸ ἀπορεῖ αὶ ζητεῖ πότερον ἡ ἐπιςήμη ἡ προκει- 

θεῖσα τὰς ἐφεξὴς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιὴ ὀρθὴν ἑκατέραν εἶ εἶναι 

τῶν ἴσων γωνιῶν ἢ τὴν ἐφέσανον κάθετον εἶναι ἐφ᾽ ἥν ἐφέςηκε, 

ὼ ὅσα ἡϑίαῦ τάς «εδὸν δὲ ἢ διὰ τῷ παραδεΐγματος ἔλυσε τὴν 
μόρια δέ ἐςι μιᾶς, ὥςε ἐξ 15 ἀπορίαν, ἣν ἐπιφέρει. οἱ γῶν γεωμέτραι περὶ Ἐμφιδέθων λέγον- 

τες ἐκ ἀποδευινύυσι τὺς ὁρισμός, ἀλλὰ ὁ Κα εἶναι ἐπίπεδον ὃ 
μῆκος ᾧ πλάτος μόνον ἂν λαμβάνοντες χωρὶς ἀποδείξεως 

αὐτῷ χρῶνϑ, ὃ δὲ τινὰ Κα τοῖς εὐθυγράμμοις ὑπάρχειν τῶν ἐπι- 
πόλων τὶ δὰ τοῖς περιφερογράμιμοις αὶ αὐὰ ἀποδεικνύυσι, ἢ 

ἐκείνων “ὃ μιᾶς εἶναι ὥσπερ 20 διὰ τῦτο Ὑἱνεῦ τῷ τί ἐςιν ἀπόδειξις. οἱ Κὶ ἦν γεωμέτραι ἐκ ἔχυ- 

σιν ὀσίας τὰ ὑποκείμενα αὐτοῖς ὁρίζον, ἡ δὲ φυσικὴ ὑσίας τε 
ἔχει τὰ ὑποκείμενα ᾧ ὑδὲν ἔλαττον αὐταῖς τε ὁρίζεῦ, ᾧ τίνα ἐςὶν 
αὐταῖς τὰ καθ᾽ αὐτὸ ὑπάρχοντα ἀποδείκνυσιν. ὁ “5 δὴ τί μέν 
ἐξι κόσμος ἣ ἥλιος ἥ τις ἄλλη τῶν φυσοίῶν ὑσιῶν ἀδούεινυ σῦν 

μέη ἡμῖν (ὕτη δέ ἐςιν ἡ σοφία) τῶν ἐσιῶν Μόνον ἐςὶ θεωρην ὀἐκέτι δὲ περὶ τῶν χημαίτων ἢ ἢ κινήσεως ἢ τόπων, ἢ ὅσα ἄλλα 
τική, τί ἐςι “ὃ εἶναι ἐξετάζυσα ἡὶ τίς ἡ ᾿ φύσις αὐτὴ ἧς ὁριζομέν, ἢ ἣ 
τὰ συμβεβηκότα καθ᾽ ἐνὸν τῇ ἐσίᾳ ἡ ἔτη ϑεώρει ὡς εἶναι 

ἅμα ᾧ ἀποδεικτική. ἦ Κὶ ὃ τῆς αὐτῆς τὴν ὑσίαν θεωρεῖν ἡ τὰ 
καθ᾽ αὐτὰ συμβεβηκότα, αὕτη ἂν εἴη ἀποδεικτική" ἀποδέιετι- 
ἧς Ὁ ὃ ἀποδεικνύναι τὰ καθ᾿ αὐτὰ ὑπέρχοντα τῇ 

9297. ἐπήνεγκεν ὡς ἄτοπον “ὃ “ἀποδεικτικὴ ἂν εἴη ἢ ἡ τῆς ̓ βσίας; ὡς 
36. ἐπέμενον τῇ ἀποδιοῖτοιι λαμβάνων ὃ περὶ ὧν “ὃν λόγον ᾧ τὴν 

θεωρίαν ποιεῖ ἢ ταῦτα ἀποδεικνύναι. καὶ δοκεῖ δὲ Ἔτῦ, φησί, τὸ 
τί ἐςιν ἀπόδειξις ἕἶναι, ὃ καὶ τὸ ὁρισμῷ ἡ τᾶ τί ἐςι μὴ εἶναι ἀπό- 

καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχει τοῖς Φυδοιεῖς, λέγει τε ἢ ἀποδείκνυσιν. 

ὁμοίως δὴ εἰ ὃ ταῖς πρώταις ἐσίαις ἐςί τι συμβεβηκός, ὁ ὁ περὶ 

τῆς ὑσίας αὐτῶν θεωρῶν καὶ ὺ περὶ ἐκείνων ἐρεῖ τε ἢ ἀποδείξει. 

ἐπενεγκων δὲ τῷ εἰ τῆς αὐτῆς ἐπιςήμης περὶ ἀμφοτέρων ἐπι- 

ἐσίᾳ. ᾧ 30 σκοπεῖν, ὡς ἄτοπον ὦ ἔσενκ, ὁρισμῶ ἢ τῷ τί ἦν εἶναι ἀπόδειξιν, 

εἰ μὴ ὅτως ἔχει, ὡς τῆς αὐτῆς εἶναι περὶ ἀμφοτέρων ϑεωρῆσαι, 

πάλιν τί ἔπεῦ ἄτοπον λέγει" τίς 75 ἔξαι ἐπιςήμη περὶ τὴν τῆς 
σίας θεωρητικὴν ἡ τῶν καθ’ αὐτὰ ὑπαρχόντων τῇ ἐσίᾳ θεωρη- 
τική τε ᾧ ἀποδεικτική͵ διαφέρυσα ἐκείνης, εὑρεῖν χαλεπόν" ὁ 

δειξιν ὑγιῶς λαμβάνων δᾷ ε 8 τῦτο ἐν τοῖς Ὑςέροις ᾿Αναλυτι- 35 ὑγιὲς ἐπενεγκων, ὅτι καὶ ῥαίδιον εὑρεῖν ἄλλην Κα τὴν περὶ τῷ τί ἐςι ' (ἔδειξ Ρ : Ρ ρ 
πὶ: 2844.)" ἡ μὴν πάντως ἔπε, εἰ ἡ αὐτὴ εἴη τῆς τε ἀσίας 
τ τῶ τί ἐςιν ἡ ἐσία θεωρητική, ἢ τῶν καθ᾽ αὐτὰ τῇ ἐσίᾳ ὑπαρ- 

χότον ἤδη τῷ τί ἐξιν ἀποδευκτιοὴν αὐτὴν εἶναι" αὶ ἡ) εἴη τῆς 

σίας θεωρητικὴ ἡ ἀποδεικτικὴ ἤδη ἢ τῆς ὑσίας ἀποδειχτική" “ὃ 

ὦ ὑποκείμενον πραγματευομένην, ἄλλην δὲ περὶ τῇ τὰ ὑπάρ- 
χοντα αὐτῷ καθ᾽ αὐτά͵ ὅτε ἐπ᾽ ἄλλ τινὸς γένος ὅτε ἐπὶ τῆς 
ὁσίας" ὁ ) οἷον τε ἀγνοῦντά τινος τὴν ὑσίαν τὰ καθ᾽ αὐὴ αὐτῷ 

ὑπάρχοντα δεικνύναι. ἐπὶ τύτοις ἀπορεῖ, ὃ ἢ αὐὴ κατ᾽ ἀρχὰς 

ΚΙ ὃ τί ἐξιν ὁριςιιῶς λήψεῦ, ἀποδείξει δὲ τὰ καθ᾽ αὐὸ ὑπαρ- 10 προέβαλε (τέταρτον ἢ) τῦτο ὧν προέβαλε), πότερον δεϊ τὰς αἰϑγη- 
χοντα, ταῦτα γάρ ἐςιν ἀποδεικτικα,. καὶ δ εἰ ἡ αὐτὴ περὶ ἀμ- 

φοῖν, ἤδη ἡ ὁμοίως περὶ ἀμφοῖν. αὶ Ὑ) γίνεῦ ταὐὲν θάτερον θα- 

τέρῳ ὃ ὁρίσαχ, τῷ ἀποδεῖξαι, εἰ ἄμφω ἑνὸς εἴη. ὁ δὲ λαβὼν 
“Ὁ ἀποδειιτικὴν ἔσεως, τὴν τῆς ὑσίας ἐπιςήμην, μετήνεγκε “ὃ ὺ 

τὰς ἐσίας μόνας ἡγεῖοὶκ, εἶναι, ἢ εἰσί τινες ᾧ ἄλλαι παρὰ ταύτας 
ὑσίαι καθ᾽ αὐτάς. προςίθησι δὲ τύτῳ τῷ εἶναί τινας παρὰ τὰς 
αἰα)ητας, ὃ ἢ ἐν τῇ ἐκθέσει τῶν ἀποριῶν προσέθηκε, πότερον μο- 
ναχῶς εἰσὶν αὖῇ ἢ πλείω γένη τῶν τοιότων εἰσὶν ἀσιῶν, ὡς εἶναι 

4. τότῳ οἿ2 Αβεῖορ. ᾿ 2. εἴτε καὶ ἑκατέρα αὐτῶν ἑτέρα Αδεἶερ. [Π5. ἐνδεῖ] ἕν᾽ δεῖ Αδοῖερ. || 7. ἦτε “ὁ ἢ 8. θεωρεῖν 6. "! 12. εἰ αὗται 

4... 13. εἴθ᾽ ἑανταί ΣΕ. || εἴτ᾽ ἑαυταὶ Ε, εἰτ 

9. αὑτὸ Ο. ἢ 12. ποιεῖ Ὁ. 

᾽ αὐταὶ Ἦ᾽. ΠΠ 14. ὅτε ἡ 44, ἡ οπι Κ΄. 
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τὰς μέν τινας ἰδέας τε ἢ παραδείγματα, τὰς δέ τινας μεταξὺ ρίως ἐν ὀρανᾷῷ. φησὶ δὲ πολλῶν ὄντων ἀτόπων τῶν ἐπο τῷ 

τῶν τε ἰδεῶν ἢ τῶν αἰϑ)ητῶν, ὡς τὰς μαϑηματικας (᾽)" ταύ- περὶ τῶν ἰδεῶν δόγματι, ἢ τίς ἡ ὑπόξασις αὐτῶν ἀπορεῖ, πότε- 

τὴν Ὑὲ τὴν χωραν τοῖς μαθηματικοῖς ἔταττον οἱ περὶ Πλάτωνα, ρον ἡ ὀσία ἢ ὅ, ἢ τίς ὁ τῆς μεθέξεως τρόπος, ᾧ ὅσα ἐν τῷ πρώτῳ 

ὀσίας καθ᾽ αὐτὰς λέγοντες εἶναι, ἐξ ὧν τὰ κεχωρισμένα τῶν τε προσηπόρησε τῇ δόξη, ὀδενὸς ἧττον ἄτοπον εἶναι ᾧὶ ὃ νῦν τίθηεν 
αἰδϑιητῶν ἢ τῶν ἰδεῶν. ἢ περί γε τύτυ τὰ ἑξῆς λέγει, ζητῶν εἰ 6 ὡς ἑπόμενον αὐτοῖς. λέγυσι ΚΔ εἶναί τινας φύσεις παρὰ τὰς 

πλείω γένη τῶν ἐσιῶν. ἢ ὅτι μὴ δόξει πλείω εἶναι, δείξει διὰ τῇ αἰδϑητὰς ᾧὶ φύσεις συνεςώσας ταύτας, ἃς δὴ ᾧ ἰδέας λέγυσι, 

ἀνελεῖν τὰ λεγόμενα. 1. ταύτας δὲ τὰς φύσεις τὰς αὐτὰς τίθενἢ τοῖς αἰο)ητοῖς ἡ ἐν τῷ 

9971. ({) ᾧ πότερον αἱ ἄλλαι ἐσίαι αἱ παρὰ τὰς αἰϑητὰς μονα- ἐρανῷ σι, μόνῳ τῷ ἀϊδίως εἶναι τῶν αἰδ)ητῶν διαφερύσας. ὃ 
35. χῶς ὑπάρχυσιν ἢ πλείονα γένη τετύχηκεν ὄντα τῶν σιῶν, οἷον ὅτι ἔπε τῷ δύγματι, ἐπιςωώσατο ἐκ τῷ ὑπ᾽ αὐτῶν λεγομότ" 

λέγοντες τά τε εἴδη, τυτέςι τὰ νοητά, ἢ τὰ μεταξύ, τυτέςι τὰ 10 αὐὸ γ5 ἀνθρωπόν φασιν εἶναι ἢ αὐτοῖππον ᾧ αὐτουγίειαν, ἄλλο 
διανοητικά, Αδοἶεορ. δὲ ὀδὲν λέγυσι περὶ αὐτῶν. εἰ δὲ ἔτι κἀκεῖνα ἄνθρωποι ᾧ ἵπκα, 

997: “ὡς -- λόγοις" (5). ἐλθὼν ἐπὶ “ὃ ἀπορεῖν πότερον αἱ μόνῳ τῷ αὐτό διαφέροντες τῶν αἰδητῶν, τὰ δὶ ἄλλα τοῖς αἰδϑη- 
ὁ αἰδγηταὶ μόναι εἰσὶν ἐσίαι ἢ ᾧ ἄλλαι παρὰ ταύτας, ᾧ εἰ πλείω τοῖς ἔξυσι ταὐτά (τὸς γῶν δρισμὲς ἐκείνων λέγοντες εἶναι ἐφαρ- 

γένη τῶν παρὰ τὰς αἰδ)ητὰς ἐσίας, ὡς ἐδόκει τοῖς παλαιοῖς τοῖς μόζειν φασὶν αὐτὺς ᾧ τύτοις), διοίσυσι δὲ μόνῳ τῷ ἀΐδιοι εἶναι" 
σερὶ Πλάτωνα τιθεμένοις ᾧ τὰς ἰδέας ἡ τὰς μαθηματικάς, περὶ 15 τύτυ 75 μηνυτικὸν εἶναι δοκεῖ “ὃ προσκείμενον, ὅπερ ἐςὶ “ὃ αὐτέ' 
τύτων ζητεῖ εἰ εἶναι δύνανἢ τοιαῦ ἐσίαι τινές. μέλλων δὲ πρὸς ὥςε ἔςαι κἀκεῖνα αἰϑητά. ὡς γδ οἱ θεὺς λέγοντες ἢ τύτυς ὠ»- 

αὐτὰς λέγειν, πρῶτον ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς ὁποίας τινὰς ἔλεγον θρωπομόρφυς ποιῶντες ἀνθρώπος ἀϊδίυς αὐτὺς ἐποίων, διὰ τὸ 

αὐτὰς εἶναι, ἀναπέμπων εἰς τὰ εἰρημένα ἐν τῷ πρώτῳ. ὅθεν ᾧ θεῶ ὀνόματος “ὃ ἀΐδιον αὐτῶν κατηγορῶντες, ὅτω ἡ, οἱ τὰ αὐτὲ 
δῆλον ἐκ πλειόνων ἤδη ὅτι κἀκεῖνα ᾿Αριςοτέλως τέ ἐςι ἡ ἐκ ταύ- τοῖς αἰο)ητοῖς τὰ εἴδη ποιῦντες πλεονεκτῶντα τὴ τῷ αὐτό προῦλήκη 
τῆς τῆς πραγματείας. ᾧ 5) ἐν τῷ ἤθει ὁμοίως ἐκεῖ τε περὶ 20 αἰϑ)ητὰ ἐποίων ἀΐδια τὰς ἰδέας" ἀδύνατον 7) ἀνθρωπόν τι ἵν ἃ 
αὐτῶν εἴρηκε ᾧ ἐνταῦθα ἐμνημόνευσεν" ὡς 5) περὶ οἰκείας τῆς ἵππον, ἃ ὃν τύτων λόγον ἀναδεξώμενον, μὴ αἰα)ηγὸν ᾧ αἱ 

δύξης τῆς περὶ ἰδεῶν ὅσης τὲς λόγυς ἐν ἀμφοτέροις πεποίη. “ὃ εἶναι. εἰ δὲ τῦτο, ἐκ ἂν εἴη διὰ τῆς τῶν ἰδεῶν θέσεως ἀναιρώμενον 
δὲ “ὡς αὶ ὅν" ἴσον ἐςὶ τῷ πῶς ἃ ὄν. εἴρηκεν ἐν τῷ πρώτῳ ὅτι “ὃ μὴ μόνον εἶναι τὰς αἰδϑητὰς ὠσίας. ὃ δὲ ἐν τῷ Α τῷ μεῖζαι 
ὀσίας ὁριςικὰς αὐτὰς καθ᾽ αὐτὰς ἔλεγον εἶναι τὰς ἰδέας, κεχω- (ς. 9) λέγων πρὸς τὲς ἰδέας πρῶτον ἔθηκε, “ὁ ὅτι βυλόμενοι ἐπι- 

ρισμένας τῶν αἰϑ)ητῶν, πρὸς παραδείγματα δὲ τὰς αἰδ)ητὰς ΟΣ φήμην τινὰ τῶν ὄντων λαβεῖν ἦλθον ἐπὶ “ὁ τὰς αἰτίας αὐτῶν 

ἑἶναι ἔχειν, ἢ ὑπῆγον αὐτὰς αἰτίῳ τῷ κατ᾽ εἶδος ἢ ὸ τί ἦν ζητεῖν, ἰσαρίθμως δὲ ποιήσαντες ταῖς προῦπαρχώσαις ὕγῶντι 

εἶναι. ΑἸεχ. . τὴν ἐπιςήμην αὐτῶν ὕτως ἕξειν, ᾧ νῦν ἐξηγήσατο πῶς εἰρη 
(6) ὡς τῶ αὐτῶ διδασχαλίν ὑπάρχων ὁ ̓ Αριςοτέλης φησὶ διὰ τῷ ἀδὲν ὃ ἄλλο ἢ ἴσας ἢ τὰς αὐτὼς ταῖς ζητυμένεις 

ὰ “λέγομεν ἱκανῶς ὧν ἀντείπομεν ἐν τῷ μείζονι Α πρὸς τὰς ὀἐσίαις ὠσίας ἀϊδίως ἔλαβον οἱ τὰς ἰδέας θέμενοι, εἴγε μόνη τὴ 
ἰδέας, ἐλέγχοντες ὅτι ὅτε ἀριθμὸς δυνατὸν λέγειν αὐτὸς ὅτε ἔτε- 30 τῷ αὐτό προυλήκῃ διαφέρει τῶν αἰδ)ητῶν, ὃ τῷ ἀϊδίω ἂν εἶ δὲ. 
ρέν τι τοιῶτον, ᾧ ὅσα ἄλλα εἴρηνἢ ἐν ἐκείνοις. ᾧ πρὸς πάντα δὲ λωτικόν. ΑἸεχ. : 

ἀπελογησάμεθα, ὡς φησὶν ἑ ἡμέτερος φιλόσοφος, δεικνύντες υὑς ἔχιω. ἕξει" ἀπορήσας πρὸς τὰς ἰδέας μετελήλυθεν ἐπὶ στ) 

ὅτι αἴτια ὑπάρχυσι τῶν τῆδε" οἱ γ) λόγοι οἱ δημιυργοιοὶ πρακτι- τὰ μεταξὺ λεγόμενα εἶναι αὐτῶν τῶν ἰδεῶν ἡ τῶν αἰϑητῶ, ἢ 
κοὶ ὑπάρχυσι τῶν τῇδε ᾧ ὑἐσίαι ὅσαι ἐν τῷ δημιυργῷ" ὅτε δ ταῦτα δέ ἐςι τὰ μαθηματοιά, ἃ ἐσίας ἔλεγον ἢ αὐτὰς καϑ' 
αὐταὶ καθ᾽ αὐτὰς ὑπάρχυσιν, ὥσπερ τὰ αἰϑϑδηταῖ" αὶ ὃ τῦτο ἔλε- 35 αὐτὰς ὑφεςώσας, καί φησι πολλὲς ἀπορίας ἔσεὼχς τῇ ὀέξη 

γεν ὁ Πλάτων ὅτι ἄνθρωπός τις ἐςξὶν αὐὸς καθ’ αὐὸν ὑπάρχων, ὁ ταύτη. διὰ δὲ τύτων δείκνυσιν ὅτι ἡ τῶν ἐσιῶν παρὰ τες τῶν 

ἔχων ὄνυχας ᾧ τρίχας, ἢ ἵππος ἢὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα" ἀλλὰ λό- αἰδϑητῶν φύσις δύσληπτος. τίθησι δὲ ἡὶ τὰς ἀπορίας. ὡς ἢ 
γυς δημιωργυοὶς ὑπετίθετο ὄντας ἐν τῷ δημιυργῷ, καθ᾽ ὃς λόγως ἐπὶ γραμμῆς ἔχει (ἔςι γάρ τις γραμμὴ κατ᾽ αὐτὺς παρά τε τὺ 
παράγει πάντα ἅπερ παρώγει" καὶ ἡ) ἀλόγως ποιεῖ καθάπερ τὰ αἰδητὴν καὶ τὴν ἰδέαν ἡ μαθηματική, περὶ ἣν ἡ γεωμετρία. πραγμα- 
ἄψυχα. ὁ ἦν ᾿Αριςοτέλης διαμάχεΐ τοῖς κακῶς ἐκλαμβάνυσι 40 τεύεἢ), ὕτως ἕξει ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων, δῆλον ὅτι τῶν μαθηματ.- 

τὰ τῷ Τιλάτωνος. Αδεΐερ. κῶν" πάντες ἢ) οἱ μαθηματοκοὶ ἔξυσί τινας μεταξὺ φύσεις, κεὰ 
9975} ῴ“πολλὰς -- ὑρανῷ," τίνες Κ αἱ πολλαὶ δυσκολίαι, εἴρητεν ὧν θεωρῶσιν. ἐπεὶ ὃν ἐξὶν ἐν ταῖς μαθηματικαῖς ὴ καὶ ἀςρολογία, 

5: ἐν τῷ πρώτῳ. ὁ δὲ “παρὰ τὰς ἐν τῷ ὀρανῷ" λέγει ἀντὶ τῷ παρὰ σα περὶ τῷ ἐρανῦ ὴ περὶ ἡλίν ὁ σελήνης ἡ τῶν ἄλλων ἄςρων, 
τὰς αἰο)γητάς τε ᾧ ἐν τῷ κόσμῳ (ὠρανὸν γ5 “ὃν κόσμον λέγε) ὡς ἔςαι ὴὶ τύτων ἕκαςον μεταξὺ τῶν αἰδϑιητῶν, ὑρανῶ καὶ ἡλίων α σε- 
ἢ ἐν τόπῳ ὅσας ὶ φύσει συνεςώσας" ταῦτα γ5) λέγοιτ᾽ ἂν κυ- 45 λήνης ᾧ τῶν ἄλλων ἄφρων ἢ τῶν ἰδεῶν, περὶ ὧν ὁ μαθηματικὸς 

Α 

36. τὸ] τῷ Ο. ἢ 43. τὸ --- 4ἀλ. κόσμῳ οαι ΄. δὲ περὶ τὸς Ζ. 
14. δέ ἐφξι 4. 1 16. ὡς τὸ ἔξαι 4. 1} 47. αὐτὸς οι Ο. ἢ 81. δυσλήπτη «(. ἢ ὡς] εἰ Αεοΐορ. ἢ 44. λέξνσι Αεοῖορ. Ἰ 45. ἰδίων Αφε!ερ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 6ι1 

ἥ ἀςρολόγος λέγει (' ). πῶς δὲ οἷόν τε εἶναι ἥλιόν τινα μαθημα-. σίας ἢ τῷ ταύτην ὶ περὶ τὰ αἰϑ)ητὰ εἶναι ἡὶ τὰ τύτων μέτρα, 
τοιὸν μὴ κινύμενον, ἢ κόσμον ἢ ἄλλο τι τῶν ἄφρων; ἡ 7) ὁσία ἡ εὑρεθεῖσαν ἐν Αἰγύπτῳ διὰ τὴν χρείαν τῆς νῷ τὴν χυΐραν διαιρέ- 
ἡ φύσις τύτων μῖ' τῆς τοιᾶσδε κινήσεως" οἱ δὲ λέγυσι τὰ μαθη- σεως τῷ τὸς φθάσαντας ὅρυς κεν, συγχεῖοι, ὑπὸ τὴς ἀναβά- 
ματικὰ ἀκίνητα εἶναι. πολὺ δ᾽ ἐτι ἀλογώτερον τῷ λέγειν κόσμον σεως τῶ Νείλυ, τὴν γεωμετρίαν δὲ μὴ περὶ τὰ αἰϑητά, εἶναι δὲ 
ἢ ἥλιον ἀκίνητα, ὃ λέγειν εἶναι Κ᾿ αὐτὰ κινώμενα, ἐκ αἰδ)ητὰ δὲ 5 ἄλλην τὴν περὶ τὰς τύτων ἰδέας (7). ὡἧς γῶν ἐπὶ τῆς γεωδαι- 
ἀλλὰ μαθηματικά" ἀδύνατον δ κινεϊο)αί τι μὴ ὃν ἔνυλον ᾧ τῇ σίας ἢ γεωμετρίας, ὅτω χρὴ ἡ ἐπὶ ἰατρικῆς τὴν μώ τινα εἶναι 
αὐτῷ φύσει αἰδ)γητόν. ἕποιτο δ᾽ ἂν τῶτο “ὃ ἄτοπον ὶ τοῖς λέγυσιν ἰατρυκὴν περὶ τῶν αἰδιητῶν ζ' ψῶων ὑγίειαν καταγινομένην, ἀνάλο- 
ἰδέαν τινὰ εἶναι ἐρανῶ αὐτοιέρανον ἡ ἡλίν αὐτοήλιον" πῶς 75 οἷόν γον ὅσαν τῇ γεωδαισίᾳ, ἄλλην δὲ παρ᾽ αὐτὴν τὴν νοητὴν τὴν με- 

τε ἐπινοῆσαί τι τύτων ἀκίνητον; ὁ αὐὲς δὲ λόγος ὁ ἐπὶ τῆς ἀςρο- ταξὺ σαν τῆς περὶ τὴν αὐτούγίειαν πρωγματενομένης ᾧ τῆς 
, λογίας ὅτος ἢ ἐπὶ τῆς ὀπτοιῆς, περὶ ὧν πραγματεύεἢ αὕτη, ἡ 10 περὶ τὴν ἀνάλογον ἦσαν τὴ γεωμετρίᾳ. εἰ δὲ τῦτο, ἕςαι τις 

περὶ τῆς ὡρμονικῆς τῆς μαθηματικῆς" αὕτη δέ ἐςιν ἐχ ἧ τὰς ὑγίεια παρὰ τὴν αὐτουγίειαν ἢ τὴν ἐν τοῖς αἰδ)γητοῖς ὑγίειαν, 
χορδὰς ἁρμόζομεν (αὕτη “δ δοκεῖ αὐτοῖς περὶ τὰ αἰϑ)ητὰ εἶναι), νοητὴ ἢ νοητοῖς ζῴοις (5). ὡς Ὁ ὄντος αὐτοτριγώνυ ἢ αὐτο- 
ἀλλ᾽ ἡ δεικνῦσα ἐν τίνι λόγῳ ἀριθμῶν ἐςὶν ἑκάςη συμφωνία" γραμμῆς, ὄντων δὲ ἡὶ αἰϑητῶν, περὶ ἃ ἡ γεωδαισία, ἔςι τοὶ 
αὕτη δ ἡ μαθηματιχή, ἥτις δηλονότι περὶ τὰ μαθηματικὰ ἔξαι. μεταξὺ αὶ τύτων, περὶ ἃ ἡ γεωμετρία, ὕτως ᾧ ὅσης τῆς αὐτοῦ- 
πᾶσαι ὃ αὖ μαθηματιὴ ὅσαι ἕξυσί τινας ἐσίας μαθηματικὸς 15 γιείας, ὄσης δὲ ἡὶ τῆς ἐν τοῖς αἰκ)ητοῖς, περὶ ἣν ἰατρική, ἔςαι τις 
ὑποκειμένας, μεταξὺ ὅσας τῶν τε αἰο)ητῶν ἢ τῶν ἰδεῶν (5)" ᾧ μεταξὺ αὐτῶν ὑγίειά τε ἢ ἰατρική" ὁ γδ αὐὺς λόγος. εἰ δὲ 
πῶς δὲ οἷόν τε ὁρατά τινα εἶναι μὴ αἰα)ητα, περὶ ἃ ἡ ὀπτική, ἢ ὑγίειά τις ἔςαι μεταξὺ ἰατρική, ἔςαι αὶ ὑγιεινά τινα ἄλλα, δὲ’ 
ἀκυςὰ μὴ αἰνϑδηταί, περὶ ἃ ἡ ὡρμονική; “ὁ γ) ὀπτοχὴ εἶναι “ὃ περὶ ὧν τὴν ὑγίειαν ἐκεῖνος ὁ ἰατρικὸς περιποιεῖ, ᾧ δῆλον ὅτι ζῷα τινα, 
ὁρατῶν λέγειν ἡ “ὃ ὡρμονικὴ “ὃ περὶ ἀκυςῶν. τύτῳ γὸ ἀκολυθή- ἐν οἷς ἐκείνη ἡ ὑγίεια. ὃ ἀκέτι τοῖς τὰ μαθηματυιὰ ἐξ ἀφαιρέ- 
σει ᾧὶ αἰϑήσεις τινὰς μεταξὺ λέγειν, ἢ ἄλλας τινὰς παρὰ ταύ- 20 σεως ἀπὸ τῶν αἰδ)ητῶν νοῦσι ὶὶ μὴ διδῶσιν αὐτοῖς ἰδίαν ὑπόςασιν 

᾿ τας δι᾿ ὧν ἡ ἀντίληψις ἐκείνων τῶν μεταξύ. εἰ δὲ αἰϑϑήσεις, δῆλον ἕἔπεῖ, ἢ ὑγίειαν τινα ἐξ ἀφαιρέσεως ἀνάλογον τοῖς μαθηματι- 
ὅτι ἡ ζῷα τὰ τὰς αἰϑήσεις ἐκείνας ἔχοντα, μεταξὺ ὄντα αὐτῶν καῖς νοεῖς." ἰὶ γὰρ ἔςιν ἐπινοίᾳ χωρίσαι ἀσίαν ἀπὸ τῦ φυσικῷ 
τε τῶν ζῴων, τυτέςι τῶν ἰδεῶν, ἡ τῶν φθαρτῶν" αὶ δὲ δὴ αἰϑή- σώματος. ὡς δὲ ἐπὶ ἰατρικῆς, ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν 
σεις οἷόν τε ἄνευ ζῴων εἶναι. ἰὰ. ῥηθήσεϑ," διὰ τί δ ἐπὶ (ὦ γεωμετρίας ἔςαι τῦτο, ὑκέτι δὲ ἡ ἐφ᾽ 

᾿991:}: ([) λέγομεν τοίνυν πρὸς τῦτο ὅτι ἢὶ αἰϑγητός ἐςιν ὁ ἐρανὸς 25 ἡςινοσῦν ἐπιςήμης; δὲ 7) αἰτίαν τινὰ τῷ ὅτως ἔχεν λέγεςχ, ὦ 
: 16. φαινόμενος, ἢ διανοητὸς ὃ λόγος τῦ ἐρανῶ ὁ ἐν τῇ ψυχὴ ἡμῶν ἀπορήσας δὲ τῶτο ἑξῆς φησὶ μηδὲ τῦτο ὑγιῶς ὑπ᾽ αὐτῶν λέγεοχ, 9975 

ὑπάρχων" ὗτος δὲ ἀκίνητός ἐςι λόγος ὑπάρχων. ἔςι δὲ ἡ νογὺς “ὃ εἶναι τὴν ῷ γεωδαισίαν περὶ τὰ αἰϑ)δητά, τὴν δὲ γεωμετρίαν ω 
ἐρανὸς ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ δημωργῷ, καθ᾽ ὃν προήχθη ἐξ αὐτῶ. περὶ ἄλλα τινά" ὑδὲ 78 ἡ γεωδαισία περὶ αἰϑητά ἐςιν. ὃ πίςιν 
ὁμοίως δὲ ἐπὶ ἡλίυ ᾧὶ σελήνης ἢ τῶν ἄλλων πάντων. Αδεῖερ. φέρει τό, εἰ ἦν περὶ τὰ αἰϑ)γητά, συμφθείρεςχ, ἂν αὐτὴν φθειρο- 

9972 (Ὁ φαϊ ἐν πρὸς τῦτο, ὅπερ αὐὸὺς δ᾿ Αριξοτέλης φησὶν ἐν 380 μένων. ἀνάγκη 7) ἀναιρυμένυ τῷ περὶ ὅ ἐςί τι, ἀναιρα δ, καὶ ἃ 
13. τος Μετεώροις, ὅτι οἱ ἐπὶ σμυιρὸν βλέποντες. τῷ ὄντι γάρ ἐξι περὶ ἐκεῖνο ὄν" εἰ δ περὶ τόδε τί ἐςι, φθαρέντος τύτυ ἀνοΐγκη 

ὼ αἰϑητὴ ὄψις, καθ᾽ ἥν ὁρῶμεν, ἔςι δὲ ἢ νοητή, καθ᾽ ἦν φαμεν ᾧ ὁ περὶ αὐὸ ὃν ἐφθάρθαι, εἴγε ᾧὶ αὐτῷ δὲ εἶναι ἐν τῷ περὶ τῶτο 
, νῦς ὁρᾷ ἡ νῦς ἀκύει" ἄνευ δ νῦ ὅτε τῶν αἰϑητῶν γίνεῦ ἀντίλη- εἶναι. νυνὶ δὲ ὀδεμία ὅτε τέχνη ὅτε ἐπιςήμη συμφθείρεῇ τύτοις, 

Ψις. ἔριν ἦν ὁ λόγος ὁ δημιωργικὸς ὁ ᾧ εἰς “ὃ εἶναι παράγων τὴν ὥσπερ ὠδὲ ἡ γεωδαισία" ὡς δῆλον ὅτι ἐδὲ περὶ τύτων ὑδὲ περὶ 
ὄψιν, ἔςι δὲ ᾧ ὁ λόγος ὁ τῆς ὀπτικῆς αἰϑλήσεως, καθ᾽ ὃν πολυ- 35 ταῦτα ἐςίν, ὦ ἐςιν αἰλ)ητὰὼ ᾧ φθαρτά, ἀλλὰ περὶ “ὁ καθόλν, ὅ 

πραγμονῶμεν πῶς ὁρᾷ ὁ ὀφθαλμός. Αξεϊερ. ἐςιν ἀΐδιον. πᾶσα γδ ἐπιςήμη τε ἡ τέχνη περὶ “ὃ καθόλι συνί- 
ι 9975 “ἀπορήσειε --- ἐπιςήμας." ὃ ἀπορεῖ τοιῦτόν ἐςιν. ἐπεὶ λε- ςαΐ, ὃ ὑκ ἔςιν αἰδ)ητόν" καὶ γδ εἰ χρῆταί τις πρὸς τὰ αἰδϑητὰ ταῖς 

25. γον τὰς μαθηματοιὰς ἐπιςήμας περὶ τὰ μεταξὺ εἶναι τῶν τε ἐπιςήμαις ᾧ τέχναις, ἤδη περὶ ταῦτα εἰσίν" ἀλλὰ καὶ ἦσαι περὶ 

, αἰϑ)ητῶν ἡ τῶν ἰδεῶν, ζητεῖ περὶ τίνα τῶν αἰδϑϑητῶν ἐςὶ τὰ με- τὰ καθόλω ᾧ τὰ τοιαῦτα περὶ τὰ αἰϑ)ητὰ πρωγματενονῇ, ὑχ ἣ 

ταξὺ ταῦτα, περὶ ἃ αἱ μαθηματικαί. ὡς δὲ περὶ τὴν γεωδαισίαν 40 αἰϑ)ητὰ ἢὶ τάδε, ἀλλ᾽ ἧ τοιάδε ᾧ τῶ κοινῶ μετέχει. ὥςε εἰ μηδὲ 
' φησὶ τὴν γεωμετρίαν εἶναι, ἐδενὶ ἄλλῳ διαφέρυσαν τὴς γεωδαι- ἡ γεωδαισία περὶ τὰ αἰϑητὰ μεγέθη, ἐκ ἂν διαφέροι αὐτῆς ἡ 

2. ἃ τινὰ τῶν ἄλλων ἄςρων Αφοῖορ. 6. τι) τὸ Ζ. ἢ 1. αὐτῇ Σ'. ἢ 9. τεῦ τὸ Κ᾽, ογα Ζ. Υὶ 9 -- 44. ἀρυά Αφοῖσρ. ἢ 10. ὕτως “4. ἢ: ὀπτικῆς 
καὶ περὶ Αεοΐερ. Π 18, τὸ γὰρ --- 19. ὡρμονικὴ τὸ οἵη “Ὁ. ἢ 24. δὲ ὅτι αἰσθήσεις Αδοϊερ. ἢ 31 -- ὁ ἃ, δρυὰ Αδοΐερ. ἢ 39. παρ Αεοΐορ. 
40. ὡς γὰρ φησὶν ἔχει ἡ γεωδαισία, πρὸς τὴν γεωμετρίαν Αδοϊερ. ἢ γεωδεσίαν 1. ἢ Δ1. γεωδεσίας 7. 

8. κεῖσϑαι οτα Αδοϊερ. κ᾿ 4. εἶναι ἀλλὲ περὶ τὰ νοητὰ τὰ μεταξύ" εἶναι δὲ Αεεῖορ. ἢ 5. ὅν Αεοΐορ. ἢ 8. τὴν ἀῃία νοητὴν οπ; «4. 15. αἰσθη- 
τῆς ΟΥ 84. εἢ ὁ 46. ἿΣ 

δ2ιι 
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γεωμετρία τῷ αὐτὴ περὶ νοητὰ εἶναι" ἡ Ὑ) ἐκείνη περὶ τὰ τοιαῦτα 
»Φ ὃν αὐὸν λόγον. δὲ ἰατροιή ἐςι περὶ αἰϑητὴν ὑγίειαν" συμ- 
φθείροιτο 78 ἂν φθειρομένοις τοῖς περὶ ὦ ἐςιν. ἑξῆς δὲ δείκνυσιν 
ὅτι ἐδὲ ἡ ἀςρολογία περὶ τῶν αἰοδητῶν λέγει, οἷον περὶ τῦδε τῷ 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

αὐτός ἐςιν, ὅτι ἐκεῖνοι κ' οἰκείαν τινὰ φύσιν ἀποδόντες αὐτὲς, 
ἄλλην παρὰ τὰ αἰδλητά, ἐν τοῖς αἰολητοῖς αὐτὰ λέγωσιν εἶναι ἐκ 
αὐτῶν τι ὄντα, ἀλλ᾽ ἐν τύτοις ὄντα ἄλλα εἶναι αὐτῶν, οἱ δὲ ἐξ 
ἀφαιρέσεως λαμβάνοντες αὐτὰ τῷ λόγῳ, τινὰ τῶν αἰϑ)ητῶν χω- 

ἐρανῶ ἢ τῶνδε τῶν ἄςρων" αὶ 75 ἄφθαρτα ταῦτα, αὶ μηκέτι “ἃ 5 ρίσαντες, καταλείπυσιν αὐτιὰ σὺν τοῖς χωριαγεῖσι πάντα τὲ «ὦ 
φθείρεῦχ, Αἰ μὴ συναναιρεῖν δὲ ἐκείνην τὴν λεγομένην περὶ αὐτὰ 
εἶναι, ἥτις ἦν ἡ ἀςρολογία,, δείκνυσί τις, ὅτι μὴ περὶ ταῦτά ἐςιν, 
ἀλλὰ ἄλλυ ἡ δι᾽ ἄλλα καὶ τύτων ἐσία δείκνυ. ὄτε δ αἰο)ητὰς 
γραμμὰς τοιαύτας ἔςι λαβεῖν ὁποίας ὁ ἀςρονόμος λαμβάνει ἐν 

τὰ ὅλα αἰϑητά, ὑκέτι ἐκείνων τῶν κεχωρισμένων αὐτῶν ἐφ᾽ 
αὑτῶν δυναμένων τὴν αἰϑητὴν ἀποπληρῶν φύσιν, ἐδ᾽ ἐπὶ διας ἰ- 

σευΐς τινος νου μένων. ἡ 5“) ἐν τοῖς μαθηματικοῖς νουμένη διάς «- 
σις μὲ τῶν τῷ λόγῳ κεχωρισμένων παθητικῶν ἡ αἰϑϑ)ητιὴ φύσις" 

ταῖς δείξεσιν" δὲν 75 τῶν αἰϑ)ητῶν ὅτως εὐθύ. ἀντὶ δὲ τῷ ἀςρο- 10 ἐν ἀμφοῖν γδ ἡ αἰο)ητοιὴ φύσις ἐν ὑποςάσει ἦσα φύσει. φησὶ δὲ 
λόγω ὃν γεωμέτρην εἶπεν" ἀλλ᾽ οἵας ὁ γεωμέτρης τὰς γραμμὰς πολὺ ἀτοπωτέραν τήνδε τὴν δόξαν εἶναι τῆς κεχωρισμένα. λεγώσης 
ἕἶναι λέγει, τοιαύταις ὁ ἀςρολόγος χρὴ πρὸς τὰς δείξεις τὴς αὐτά, τὰ ΚΑ ὗν πλείω τῶν ἀτόπων τῶν ἑπομένων τῇδε τὴ δύξη 
ἀςρολογικάς. ὁμοίως δὲ ἐδὲ περιφερὲς δὲ ςρογγύλον ἐδὲν τοῶ- “ὃ νῦν παραιτεϊ ἢ καταλέγειν, παρατίθεἢ δὲ τό τε »ᾧ ὃν εὐὲν 

τόν ἐςιν αἰο)ητόν, ὁποῖα ὁ γεωμέτρης αὐτὰ ὁρίζεἢ)" ὁ ἡ) κύκλος λόγον ᾧ τὰς ἰδέας θένα, ἐν τοῖς αἰϑ)ητοῖς " εἰ ἢ ταῦτα ὄντα ὑσίαι 

ὁ αἰϑιηὸς τῶ κανόνος ὶ τὸ ἐπιπέδυ τῷ αἰδλητῦ ὁ χ' ςιγμὲν ἅπτεῖ), ι5 καθ᾽ αὐτὰς νοηταὶ ἐν αἰογητοῖς ἐςί, τί δήποτε ὶ αἱ ἰδέαι, ὅσαι καὶ 
οἱ δὲ μαθηματικοί τε ἢ ἀςρολόγοι ὕτω λέγυσι ᾧ περὶ τὸ κύκλυ 
ἢ τῆς σφαίρας ὡς κ' σημεῖον ἁπτομένυ τῷ ἐπιπέδυ (᾽). Πρω- 

μι ΚΕ » Ἵ ΝΥΝ " 
ταγόρας ἦν τοῖς αἰο)ητοῖς προχρώμενος ᾧετο τὺς γεωμέτρας ἐλέγ- 

χειν ὡς ψευδομέυς, δειινὺς ὅτι ἐδὲν τύτων τοιῶτόν ἐςιν ὁποῖον 

αὐταὶ ἐσίαι τινὲς νοηταί, ὑκ ἔσον) ἐν τοῖς αἰα)ητοῖς; δεῖ γ5 λόγν 

τινός, δι᾿ ὃν ταῦτα Α ἕςαι ἐν τοῖς αἰοἸητοῖς, ἐκεῖνα ὃὲ ἀκέτι. 

ὅτι δὲ πολλὰ ἵπεῦ τῆδε τῇ δόξη, εἴρηριε Κὶ ἢ ἐν τῷ δευτέρᾳ, 
ὑπέμνησε δὲ ἢ ἐν τῷ πρώτῳ τῷ μείζονι Α (ες. 9) λέγων περὶ 

ἐκεῖνοι λέγυσιν, ἀγνοῶν ἡ αὐὸς ὅτι μὴ περὶ τύτων ὁ λόγος αὐτοῖς, 20 τῆς Εὐδόξυ δόξης, ἐρεῖ δὲ ὶ ἐν τῷ Ν (ς. 2 εχῖς. εἰ 3) τῆσδε τῆς 

ὥσπερ ὃν ἐδὲ ἄλλῳ τινὶ τεχνίτη. ἀλλ᾽ ἐδὲ αἱ κινήσεις αὐτῶν κϑ' πραγματείας. ἔτι δὲ δυο ςερεὰ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἕς αι, τό τε 
ἂν ὀρανόν, ἀλλ᾽ ἐδὲ αὐτὸ τῷ ἐρανῶ, αἴ τε κύκλῳ γινόμεναι ᾧ αἱ μαθηματικόν (ἔςι 7) ἡ μαθηματικὸν ςερεόν, περὶ ὃ ἡ ςερειμε- 
χΦ' ἕλικας, τοιαῦτ ὁποίας ὁ ἀςρολόγος λαμβάνει" γραμμὰς 5 τρία) ᾧ “ὃ αἰδγητόν, εἰ ἐκεῖνο ἐν τύτῳ ἔςαι. ἕἔςαι γδ σῶμα διὰ 
λαμβάνει ὁ ἀςρολόγος ᾧ τὴν ἕλρια ᾧὶ “ὃν κύκλον, ὦ ἔςι μήκη σώματος ὅτω δμόν, εἰ ἑκάτερον αὐτῶν κατ᾽ οἰκείαν φύσιν ὅν, ὃ 
ἀπλατῆ, ᾧ ἐπὶ τύτων τὸς κινήσεις ὑποτίθε) γίγνεικ, » ὑδὲν δέ 25 ἕτερον ἐν τῷ ἑτέρῳ ἐςίν. ἔτι δὲ ἐδὴ ἀκίνητα ἔςαι τὰ μαθηματικά, 
ἐςιν ἐν τοῖς αἰσ)ητοῖς μῆκος ἄνευ πλάτως. ἔτι οἱ Κ᾽ λαμβανυσι ὄντα τε ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς" κινυμένων δ τύτων ἀνογκη καὶ τὰ ἐν 

τὰ ἄςρα σημεῖα τινὰ ᾧ σημείων ἐπέχειν λόγον ἐν τῷ ὀρανῷ, δ αὐτοῖς κινεῖ, κινεῖοχ, δὲ ἐχ ὡς τὰ συμβεβηκότα, ἀλλ᾽ ὡς καὶ 
δὲ σημεῖόν ἐςιν ὃ μέρος ἀδέν, ὠδὲν δὲ τῶν ἄςρων τοιῶτον. εἰ αὐτὰ ἐν τόπῳ" εἰ 5 μεγέθη ᾧ ἐν διαςάσει, ἔςαι κινύώμενα ὁ μείως 
δὲ μηδεμία τέχνη περὶ τὰ αἰϑ)ητά, ἐκ ἂν εἴη ταῖς τέχναις πρὸς τοῖς τῶν σωμάτων βίᾳ ᾧ ὑπό τινος κινυμένοις, καὶ Χῷ' τὴν ἐν αὐτῆς 
τὰς μαθηματικὰς ἐπιςήμας ἡ διαφορὰ τῷ ταύτας Κα εἶναι περὶ 30 ῥοπήν. καθόλω δὲ τίνος χαίριν δεῖ λέγειν αὐτὰ εἶναι, εἶναι δὲ ἐν 
αἰϑ)ητὰς τὰς δὲ μαθηματικὲς περί τινας νοητὰς ὀσίας" ὑπὲρ τοῖς αἰϑητοῖς; ἐδεμίαν δ ἔτι φαίνεἢ χρείαν αὐτοῖς παρεχόμενα, 

βϑδατῇ ταῦτα δεῖξαι παρέθετο “εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν εἶναι (' τὰ με- ὄντα γε ἢ καθ᾿ αὐτά, ἀλλ᾽ ἐπὶ τύτοις τοῖς προειρημένοις ἀτέπως 
7: ταξὺ ταῦτα λεγόμενα τῶν τε εἰδῶν ὶ τῶν αἰδ)ητῶν, αὶ μήν γε ἡ ὅσα εἴπετο τοῖς κεχωρισμένα, ποιῶσιν αὐτά, ἢ τύτοις ἐἰκολυϑή- 

χωρὶς τῶν αἰϑ)ητῶν" εἰπὼν διὰ τὸς τὰ μαθηματοιὰ ὁσίας λέ. σει" ἔςαι γάρ τις ὀρανὸς ἄλλος αὶ κ τύτυς παρὰ ὧν αἰϑχὸν 
γοντας εἶναι αὐτὰς καθ᾽ αὐτὰς κεχωρισμένας τῶν τε ἰδεῶν ἢ 35 ὠρανόν, ὁμοίως αὶ ἥλιος ἢὶ τῶν ἄςρων ἕκαςξον, πλὴν ὁ καθ᾽ αὐτὸς 
τῶν αἰδϑδητῶν, νῦν μέτεισιν ἐπὶ τὶς λέγοντας Ἡὶ τὰ μαθηματικὰ ὄντες ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τύτοις, ἥλιος ἐν ἡλίῳ ᾧ σελήνη ἐν σελήνη ἡ 
ἦναι κατά τινα φύσιν οἰκείαν, ὁ μὴν ἔξω αὐτὰ τῶν αἰϑ)ητῶν ὑρανὸς ἐν ἐρανᾷ, πρὸς ἐκείνῳ δὲ τῷ ἀτόπῳ αὶ τῦτο προσειληφότα 
εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν τύτοις. διαφέροι δ᾽ ἂν ἡ δόξα αὕτη τῆς λεγώσης “ὁ δύο σώματα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ εἶναι. περί τε ἦν τῶν προειρημέ- 
ἐξ ἀφαιρέσεως τὰ μαθηματυιὰ λαμβάνεο)αί τε ᾧ νοεῖϊδι, ἧς ᾧ νων τύτων παντων ἀπορίαν φησὶν καὶ τὴν τυχῶσαν εἶναι, πῶς ϑέωε- 

1. τὰ οἱ 8. δὲ οπι Ο. 1} 3 -- 5. οἱ 22 -- 26. ἀρυὰ Αδοῖερ. 23. τοσαῦται Αδοῖερ. [Π 24. γίγνεσθαι οτα Α5ο]ορ. [ΠῚ 834. ροφίφειαγμε εο: 
γεάδαγρμί,, φαμὶ πιαίλεπιαίῖσα φιδίαπίἑας φμαφάαπε ρεν" 56 αὖ ἰάεὶς δἰ σεποιδιλίδιις σοραναίας 6556 ἐγαάοδαπί, σὰ δογτεπε ξεσ- 
ἑοπέίαπι γε εϊοπάαπι ἰγαπεοὶὶ ϑεραῖν. 

8. ἀλλ᾽ -- ὅντα εἰ 15. ἐςί -- 17. αἰσθητοῖς οτα Ο. 11 16 -- 38. ἀρυά Λβοῖβρ. ἢ" 17. δι᾽ δ] διότι Αφοῖερ. || 18. ὅτι -- 34. πραγματείας ον 
Αϑοΐερ. ἢ 18. ἐπ σφομπεῖο ἐϊδτο ϑεραῖν. ἢ καὶ ὁπι 4. 1} 20. ἀδέξυ Ο. 11 21. συμβήσεται ὧν δύο ςερειὶ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι τό Αβοῖερ. ᾿ 33. ρεῖα: 
ἕςαι εἰ 24. διιὸν -- 25. ἐςΐν οπι Αβοΐερ. [Π27. κινεῖσθαι καὶ κινεῖσθαι ὑχ ἢ". ΠΠ δὲ οπι Ο {|28. τόπῳ" εἴγε καὶ αὐτιὰ μεγίθη Αδοϊερ. ΠΠ 29. τοῖς} 
τῆς Αδοΐερ. ] τὴν ἑαντῶν ἑοπήν Αδεΐορ. || 31. ἔτι οπι Αδοῖθρ. ἢ 82. καὶ οπι .4. {Πϊ ὅντα τε μὴ καθ᾽ αὐτοί, ἐν τύτοις πρὸς γὰρ τύτοις τοῖς προειρς- 
μένοις Αεΐερ. || εἴπετο}] εἴπερ 4Ο, [| 35. πλὴν ὅτι ὁ Αφοῖορ. 1] 86. αὐτοῖς εἰ καὶ σελήνη -- 81. ὑραγὸς Οἵα Αδ0]ορ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΎΣΙΚΑ. 619 

ϑοϑανὸς αὐτά τις τἀληθος ἐπιτεύξεῦ, ὶ ἔτι περὶ ὧν προςίθησι “ ὼ ἰατρική, ὁ λόγος ὁ παρὰ τῷ δημωργῷ φημί, Ἔν ον ἐςὶν 

21. περὶ τῶν ἀρχῶν πότερον δεῖ τὰ γένη ςοιχεῖα ὶ ἀρχὰς ὑπολαμβέ- ὁ κόσμος, ὡς φησιν, ἄνοσος ᾧ ὠγήρως θιαι Τία).). ᾿ 
νειν ἣ μᾶλλον ἐξ ὧν ἐνυπαρχόντων ἕςιν ἵἴκᾶσα πρῶτον." ᾧ περὶ () ἔφερε δὲ κανόνα (ὁ Πρωταγόρας) ἢ προσῆπτε τῷ κύ- 9986 

ταύτης τῆς ἀπορίας προείρν) ἃ ἢ ἐν τῇ τῶν ἀποριῶν ᾿πθέσεις ἐπὶ κλῳ ἡ ἐδείκνυεν ὅ δτὶ ἐ κῷ' ἐν σημεῖον γίνεῦ ἡ ἀφή. ἰὰ, 

δέ, πότερον δεῖ ἀρχὰς ᾧ πρῶτα τῶν ὄντων τὰ γένη ἢ τὰ κοινὰ 5 () ἦσαν ὄν τῶν προβλημάτων τῶν ἐκτεθέντων ὑπ᾽ αὐτῶ 998 5 

φίθεῦχ, ἢ τὰ ςοιχεῖα ἐξ ὧν συνέςηκε τὰ ὄντα πρώτων αὶ εἰς ἃ ᾧ ἡ περὶ τύτων ζήτησις ἢ ὁμοίν ἢὶ ἀνομοίν" παρέλιπε δὲ “ὃν ὅδ 
ἔχατα ἀναλύεῦ (7). ἃ βυλόμενος σημῆναι ἔδειξεν ἐπὶ τῶν περὶ αὐτῶν λόγον ἐνταῦθα, λέγει δὲ ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν ἐν τῷ 
φωνῶν" αἱ.) φωναὶ ἐκ τῶν ςοιχείων σύγκεινἢ, ἀλλ᾽ ὁὶ τῆς κα- Τ' φοιχείῳ ἢ ἐν τῷ 1. πρόκε(ἢ τοίνυν αὐτῷ ἐνταῦθα ζητῆσαι 
νῆς φωνῆς, ὃ εἴη ἂν γένος τῶν φωνῶν. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν δια- περὶ τὰν ἀρχῶν. ἰά. 
γραμμάτων καὶ ὃ κοινὸν ςοιχεῖον, ἀλλὰ τὰ ἐνυπάρχοντα ἐν ταῖς 10 “ἦ -- εἰσίν. ἡ ἐπιχείρησις δυνάμει τοιαύτη ἐςίν. ἐξ ὧν 98) 
ἀποδείξεσι χρώμεθα εἰς πανὸς ἀπόδειξιν θεωρήματος, ὡς λέγο- ἵκαφον Ὑνωρίζομεν, ταῦτα ἐκείνων ἀρχαί αἷῇ δ ὅτι ἐκ τὸ τὰ ὃ 
μὲν τὰ Εὐκλείδυ ςοιχεἴα" διὰ τῶτο ἡ) τὰ τοιαῦτα ςοιχεῖα λέγε, αἴτια ἡ τὰ ςοιχεῖα τινῶν εἰδέναι ᾧὶ τὰς ἀρχὰς γίνε “ἃ αὐτὰ 
ὅτι δι᾽ ὧν ταῦτα ἀποδείκνυἢ πρὸς τὰς πάντων τῶν θεωρημάτων εἰδέναι), ἐκ δὲ τῶν ὁρισμῶν γνωρίζομεν ἕκαςον τῶν ὄντων, οἱ 

αδείξεις ἐν ἡμῖν χρήσιμα ἐνυπάρχοντα ἐν πᾶσι. ἢ ἐν αὐτοῖς δὲ ὁρισμοὶ ἄρα ἀρχαί" ἀρχὴ δὲ τῶν ὁρισμῶν ἡ τῦ γένυς λῆψις, ὥςε 
τύτοις τὰ πρῶτα τῶν δευτέρων ςοιχεῖα, ὅτι ταῖς τύτων ἀποδεί- 15 “δ γένος ἀρχή. δύναν δὲ γένη ἡ αἱ διαφοραὶ λέγε, ὡς ἐν 
ΕΠ: πρὸς τὰ δεύτερα χρώμεθα. παρατίθεἢ δὲ καὶ Ω τῶν Φφυεθῶν τοῖς Τοπικοῖς (1 4) εἶπεν, ὡς εἶναι “ἃ λεγόμενον, ὅ ὅτι εἰ τῶν ἐριδο 
τὸς ἢ ἢ πλείω τὰ πρυτὰ σώματα ὑποθεμένυς ἣ ἕν, ᾧ δείκνυσιν ὅτι μῶν ἀρχὴ ἡ ̓ τὸ γένυς λῆψις, ϑύναν τὰ γένη ἀρχαὶ εἶναι, ὦ ἅπερ 

ἢ ὅτοι, ὡς ἀρχὸς ᾧ τῶν ὄντων ἔλεγον, ἐνυπάρχειν ταύτας τοῖς ἐςὶ “ὁ γένος ἢ αἱ διαφοραί" ἐκ 75 τύτων οἱ ὁρισμοὶ σύγκειν" ὥςε 
ἄλλοις ᾧῴοντο ἃ ἐξ αὐτῶν ἐκεῖνα εἶναι. ᾿Ἐμπεδοκλῆς τε ὃ τὲ τὰ γένη ἀρχαί" οἱ Κὶ )) ὁρισμοὶ τῶν ὁριςῶν, τύτων δὲ τὰ γένη. 
τισεαρα, σώματα φοιχεῖα, τῶν ὄντων ὑποθέμενος ἐχ ὡς γένη “ὦ εἰ ἔςι τῶν ὄντων λαβὲν ἐπιξήμην ὃ τῶν εἰδῶν λαβέϊν." ἡ 
αὐτὰ ἔλεγεν ἀρχάς, ἀλλ᾽ ὡς ἐνυπάρχοντα τοῖς ἐξ αὐτῶν τὴν γέ- ἐπιχείρησις τοιαύτη. κῷ τὰ εἴδη ἡὶ ἐπιςξήμη ἢ ἡ γῦσις τῶν ὄντων 

νεσὶν ἔχυσνν" ὁμοίως ἡ τῶν ἄλλων φύσθυν ἕκαςος τῶν ΔΑΝ γίγνεῦ" εἰ γάρ ἐςι τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἐπιφήμη" ὼ δ οἱ ὁρισμοὶ 

τικὴν τὴν ἀρχὴν ὑποθεμένων. πρὸς τύτοις δείκνυσιν ὅτι “ὃ ὡς αὐτῶν κῷ' τὰ ἐθν, εἰ δ᾽ ἐκ τῆς τύτων γνώσεως ἡ τῶν ὄντων 
ἐνυπάρχον ὼὴ φοιχεῖον ἡ ὀχὶ “ἃ γώος ἐςὶν ἀρχὴ ἢ ἀπὸ τῶν τεχνη- γνῶσις ἤρτηϊ, τὰ εἴδη ἂν εἶεν ἀρχαὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα, καθ’ ἃ 
τῶν" κα ὃ κλίνης ὺ ἑκάφυ, τῶν τοιάτων τοῖς βυλομένοις τίς μω εἴδη ἐςὶν ἑκαςοις τοῖσδέ τισιν εἶναι. ἀλλὰ μὴν τῶν εἰδῶν ἀρχαὶ 

ῴυύσις ἑκάςυ αὐτῶν ἰδεῖν, κἡὶ γνῶσις ἐξ ὧν ὧν συνέςηκε μορίων γί- τὰ γόη" ἐκ ἢ) τῆς τύτων διαιρέσεως τὰ εἴδη ἡ οἱ τῶν εἰδῶν 
νεῖ. ἀρχαὶ ̓  ἑκάςυ αὐτῶν τὰ ἐξ ὧν συνέςηκεν" ἐκ Ρ τὸ ὁρισμοὶ. διὰ τῶν γενῶν" ἡ τῶν ὄντων ἄρα ὠρχαὶ πάντων τὰ γένη. 
ἡνωρίσαι τὰς ἀρχὰς γνώριμον ὸὶ τ ἐκ τῶν ἀρχῶν γίγνεῦ, τύτων ᾿ Φ' τὰ εἰδὴ ἃ ΗΑ ἡ γνῶσις ἑκάςυ" κ᾿ Υδ ταῦτα τ εἶναι ἑκάςῳ ("})" 
δὲ ἕκαςον γνωρίζ εὖ ὅταν τὰ ἐξ ὦ ὧν σὐγκεῷ κα αὶ ὁ τρόπος τῆς συν- καὶ μὴν κῷ' ὃ εἶδος ἃ ὡς ἐκ γόυς διηρημένον, ἀλλὰ “ὃ εἶδος “ὃ ἀν- 
θέσεως φανερὸς γένη, ὥςε ἢ αἱ τύτων ἀρχαί. ἐπιχειρήσας δὲ 30 τιδιαιρίμενον τῇ ὕλη" ὁ δὲ λαβὼν “ὃ εἶδος τῶτο ἐπὶ ὃ ἐκ γέυς 
ὺ δείξας τῇ ἐπαγωγῇ τὰ ἐνυπάρχοντα ἀρχὰς ὄντα, καὶ τὰ κενὰ μετῆλθε. ΑἸεχ. 
ὼ τὰ γένη, ἑξῆς ὅτι ᾿δόξει εὔλογον εἶναι τὰ γένη λέγειν πάσας () τῶν Ὁ καθ’ ἕκαςα ὑκ ἔςι κυρίως ὁρισμός, ἀλλ᾽ ὑπο- 806) 
ἀρχὰς ἐπιχειρέί. Αἰεχ. γραφή... ὅτι Ὑδη ὑπείρχυσιν ἀρχαὶ τῶν ὄντων, μάρτυρας παρώ- ἢ 

997 () φησὶν ὅν ὅτι κἡὶ γοωδαισία περὶ τὰ αἰϑητὰ κατωγίνε" γει Πλάτωνα ᾧ τὶς Πυθαγορείως." φησὶ γ) ὅτι ἀρχὰς τῶν ὄντων 
25. διὰ τῦτο δ ἡ γεωδαισία λέγεῦ, παρὰ τὺς δασμὺς τῆς γῆς. 35 ἔλεγον ἐκεῖνοι “ὃ ἣν ὁ ὃν αὶ τὴν δυάδα, ἢ γένη ταῦτα ὑπετίθεντο 

μώτοι γεωμετρία περὶ αἰϑδητῶν διαλέγεῦ, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐξ δηλονότι συμβολικῶς, “ὃ Κα ἐν ὡς παρακτικὸν τῶν πάντων, “ὃ δὲ ὃν 
ἀφαιρέσεως. δῷ λέγομεν τοίνυν ἡμεῖς ὅτι εἰ δὶ περὶ ἣν αἰὲν ὡς αἴτιον τῆς τῶν πάντων ὑποςάσεως, τὴν δὲ δυάδα ὡς αἰτίαν τῆς 

εἴη ἡ γεωδαισία αὶ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ ἐθεωρεῖτο ἡ γεωδαισία, εὖ προόδυ. τῦτο ἦν ἰφν ὃ λέγει ὅτι φ. ὃ. τ΄ κι τολ. ς. τ᾿ ο. ὃ ἐν ἢ ὃ ὄν, 
ἂν εἶχεν" ἐπειδὴ δὲ ἐκ ἔχει περὶ ἵν, ἀλλὰ κἀν τῦτο φθαρῇ ὃ ἣ τ. μ. κι τ. μ- ὡς γ. α. χρ. νῷ’ πάντων γ) τῶν ἔντων κατηγορεῖ ὁ 
αἰδγητόν, φανερὸν ὡς ὅτι σωζεῦ “ὃ ἕτερον, ἀ δὲ λ τὰ ὅτι συμ- 40 Πλάτων ὃ ἐν ᾧὶ τὴν δυάδα ὶ ὃ ὃν" καθόσον ΚΑ τόδε τί ἐξιν ὅτα- ὲ 

φθείρεῦ καὶ ἐπιξήμη. Ἀβεΐερ. ςὸν τῶν ὄντων, τοιῶτον δὲ ψὸ εἶδος, “ὃ ἣν αὐτῷ ἡ ὃ ὃν κατηγορεῖ" 

5915 () φεῖ δ δὲ πρὸς αὐὸν ὅτι ἔςι καὶ διανοητὴ ἰατροιή, αὐὸς ὁ λό. καθόσον δὲ ἐν ῥύσει συνεχεῖ ὸ μεταβολὴ παρὰ τὸ ὑποκειμένυ ἐςί, 

ἐδ. γος ὁ τῆς ἰατρικῆς ὑπάρχων ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, ἔςι δὲ ᾧ νοητὴ παρὰ τῦτο “ὃ μέγα καὶ ὃ μιιρὸν αὐτὸ κατηγορεῖ. Αδεϊερ. 

3. πρῶτον ἡ ἀπορία καὶ Ο, ἢ ἃ. τῆς ἀπορίας οται Ο. 6. πρῶτον Ο. ἢ 1. διαλύεται Ο. 8. τὴν κοινὴν φωνὴν Ο. ἢ 49. καὶ οἱ 24. ἐςὶν ἀρχὴ οἷ! 

Ο ἢ 26. ἱκάςη Ο. ἢ] γίγνεται οἵα Ο. ἢ 29. δὲ] γὰρ Ο 1 30. φανερὸς} γνώριμος Ο. 

44. δι] γὰρ Ο. ἡ ὥςε -- 15. ἀρχὴ οπι Ο, ἢ 15. δὲ οἱ 16. εἰ οπι Ο ᾿ὶ 11. ἀρχαὶ Ὁ ἢ ἡ -- δύνανται εἰ ἀρχαὶ εἶναι οἵα Ὁ 
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9.42: “φαίνονν -- χρὴνχ," πρὸς “ὃ εὐλόγως ἂν δόξαι τὰ γένη ἑξῆς ἐπιχειρεῖ ᾧὶ δείκνυσιν ὅτι “ὁ ὃν ᾧ ὃ ἐν ὑκ ἔςι τῶν ὄντων γένη, 

9. τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς εἶναι, νῦν συνίςησι τὴν δόξαν ἢ ἐκ τῶν εἰ δὲ μὴ γένη, δῆλον ὡς ἐδὲ ἀρχαί. ὅτως ᾧὶ ὑδ᾽ ἂν εἴη ἡ αὐτὴ 

χρησαμένων ταῖς αὐταῖς ἀρχαῖς. οἱ ἡδὺν καὶ ὃ ὃν αὶ ἂ μέγα ἀρχὴ τῶν πάντων, εἰ μὴ εἴη τι κοινὸν γένος αὐτῶν, εἰ “ὃ γένος 

ἢ “ὃ μοιρὲν ἀρχὰς ὑποθέμενοι τῶν ὄντων ὡς γένη ταῦτα τῶν ὄν- ἀρχή" κῶν 5 ἀρχαὶ τὰ γένη εἶναι, ἢ τύτων τὰ κοινότατα. ὡς 

τῶν ἀρχὰς ὑπέθεντο. εἴη δ᾽ ἂν ἡ δόξα Πλάτωνος ὅτος γ) “ὁ ἕν, 5. δὲ δοκῶν τισὶν ὅτως ἀντιλέγει πρὸς τὴν δόξαν, ᾧ, εἴρνρεέ γε πρὸ 

ἃ κυρίως ὃν ἔλεγε, ἢ τὴν ἀόριςον δυάδα, ἣν μέγα ᾧ μυιρὸν ὠνό- ὀλίγυ περὶ αὐτῆς. ὅτι ἦν μὴ γένη ὃ ὃν ἡ ὃ ἕν, ὅτω δεύσυσι. 

μαζεν, ἀρχὰς ὑπέθετο. ὡς γένη δὲ ταῦτα ὑπελάμβανε τῶν ὄν- πᾶσα διαφορὰ γένς διαιρετικὴ ᾧ ὃν ἡ ἕν ἐςιν, ὥςε ἢ αἱ τῷ δὸς 

των, ὅτι καθ᾽ ἕκαςα τῶν ὄντων ᾧ “ὃ ἐν ἑώρα κατηγορέμενον ἡ ἢ τῷ ὄντος διαφοραί, εἰ γένη ταῦτα, ἢ ἐν ἑκάςη αὐτῶν ᾧ ἂν τ ῖν 

τὴν ἀνισότητα. καθ᾽ ὅσον Κ' 5 τόδε τι ἐςὶν ἕκαζον τῶν ὄντων, ἔςαι. ἀλλὰ εἰ ὃ ὃν ὶ ἐν ἐν ἑκαΐςη τῦ ὄντος διαφορᾷ, γένυς ὄντος 

τοιῦτον δὲ κῷ “ὁ εἶδος, ὃ ἐν αὐτῷ ᾧ “ὃ ὃν κατηγορεῖ" καθ᾽ ὅσον 10 τῷ ὄντος αὶ τῦ ἑνὸς κατηγοροῖτο ἂν τῶν οἰκείων διαφορῶν τὰ γάν. 

δὲ ἐν ῥύσει συνεχεϊ ᾧ μεταβολῇ ἑώρα “ὃ ὑποκείμενον, κ᾿ τῦτο“ τῦτο δὲ ἀδυνατόν φησιν εἶναι" καθόλυ γδ ὕτως εἶναί τι “ὃ ὡς γέ 

μέγα ᾧ “ὃ μυιρόν. κοινὰ ἄρα ἡ τὰ γένη ταῦτα, ἡ ὡς γένη τὰ νος ὃν εἶδος" πολλαχῶς 7) ὃ εἶδος, ὡς εἴρη πρὸ ὀλίγα, τῆς οἰκείας 

ἀνωτάτω ἀρχαὶ κατ᾽ αὐτόν. ΑἸεχ. κατηγορεῖ διαφορᾶς, εἰ καθ’ αὐτὴν καὶ διαφορὰ λαμβάνοιτο" ἡ 

9085 “ἀλλὰ --- ἀρχας." ἐπιχειρήσας ἢ πρὸς “ὃ τὰ ςοιχεῖα εὐλο- ἡ) διαφορὰ ἐπὶ πλέον κατηγορεῖ ἢ τῷ εἴϑυς, ὡς “ὃ λογικὸν τῷ ἀν-" 

14. γώτερον ἂν ἀρχὰς εἶναι τῷ γένας, ᾧ πάλιν πρὸς “ὃ “ὃ γένος ᾧ 15 θρώπυ ἢ θνητέν, “ὃ δ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον λεγόμενον τῷ ἐπὶ πλέον λεγο- 
μᾶλλον ἢ τὰ ςοιχεῖα, νῦν ὅτι μηδὲ ἀμφότερα οἷόν τε λέγειν ἀρχὰς μένυ ὁχ οἷόν τε ἀληθῶς κατηγορεῖον, (“. ὶὶ διὰ τῶτο 5 εἶπε 

τῶν ὄντων ἢ τὰ γόη ᾧ τὰ ςοιχεῖα ἐπιχειρεῖ. ἡ δὲ ἐπιχείρησις “τῶν οἰκείων διαφορῶν," ἴσον λέγων τῷ ἐφ᾽ ὧν εἴδη ποιεῖ. ἔτι 
τοιαύτη. λαμβάνει “ἐν ὁρισμὸν ἐν τῆς ὀσίας ἑκαΐςξυ δηλωτικὸὲν “ὃ Καὶ εἶδος συναμφότερόν τι, ἡ δὲ διαφορὰ μέρος τῷ συναμῷο- 
ἕνα εἶναι δεδειγμένον ἐν τοῖς ἹὙςέροις ᾿Αναλυτικοῖς (2 9 εἰ 10)" τέρυ. ἔτι μόριόν ἐςιν ἡ διαφορὰ τῶ εἴδυς, καθ᾽ ὅσον τῶν ἐν τῷ 
ἑκάςῳ 75 τῶν ὄντων ὃ εἶναί ἐςιν ὃ ἔςιν, τ ὁ κυρίως ὁρισμὸς δη- Ὧ ὁριςικῷ λόγῳ παραλαμβανομένων ἕκαςον μόριόν ἐςιν ἐκεῶν 
λωτικός. ἀλλὰ ᾧ “ὁ ἐκ τῶν ἀρχῶν δὲ ὁ ὁρισμός. τύτων κει- συμπληροῖ τὴν ὀσίαν, ἢ μόριον ἀνομοιομερές" καὶ γδ ταὐὲν ὁ γέ. 
μένων λαμβάνει ὃ εἶναι ἀρχὰς τῶν ὄντων ἡ τὰ γένη ἡ τὰ ςοιχεῖα, νος σημαίνει ἐν τῷ ὁρισμῷ ἑκαςη τῶν διαφορῶν, “ὃ δὲ τοῶτον 
καί φησιν, εἰ ἐκ τῶν ἀρχῶν ἑκαΐςν ὁ ὁρισμός, ἄλλος ἔςαι ὁ ὁρισ- ὅλον ὦ κατηγορεῖ ἢ τῶν αὐτὸ μερῶν. ὥςε ὑδετέρως “ὃ εἶδος τῆς 

μὲς ὁ διὰ τῶν γενῶν (γένη δέ, ὡς ἔφαμεν, ἢ τὰς διαφορὰς λέγει) οἰκείας κατηγορεῖ διαφορᾶς" “ὃ γ5 γένος ὑχ ὕτως ἔχει μέρη τὰ 

ἡ ἄλλος ὁ διὰ τῶν ςοιχείων- ὥςε εἰ ἐκ ὶ τῶν ἀρχῶν ὁ ὁρισμός, 25 εἴδη" ὁ 5 ἐν τῷ τῶν γενῶν ὁρισμῷ τὰ εἴδη. ἀλλ' ἐδὲ τὰ γένη 
ἄλλος δὲ ὁ ἐξ ἐκείνων ἢ ἄλλος ὁ ἐκ τύτων, πλείυς ὁρισμοὶ τῇ: κατηγορεῖ) τῶν οἰκείων διαφορῶν, ὅταν αἱ διαφοραὶ χωρὶς τῶν 

αὐτῷ ἔσονν. ἀλλο μὴν ὦ πλείωυς, εἷς 7) ἑκάςυ ὁρισμός" ἐκ ἄρα εἰδῶν λαμβανωνῇ ᾧ μὲὴ ἐν αὐταῖς τὰ εἴδη περιέχωνῃ. “ὁ δ ζῶν 
ἀμφότερα ςοιχεῖα. ἰἀ. ὅταν λογικῶ κατηγορὴ τῦ ζῳυ λογικῶ (τῦτο 75 ἐξακιΐεῖ) τότε), 

9985 “πρὸς --- ἀρχάς" ἀπορία ᾧ αὕτη τῶν προειρημένων" ἔςι ὁ τῷ λογικθ κατγγορεῖ),͵ ἐπεὶ αὐτῆς τε καθ᾽ αὐτῆς τῆς διαφορᾶς 

14. δὲ τοιαύτη. εἰ δοθείη ᾧ συγχωρηθείη τὰ γένη ἀρχὰς εἶναι, ζη- 30 ἄνευ τῷ εἴδυς λαμβανομένης ὁ κατηγορεῖ), οἷον τῆς λογοεότητος" 

τῆσαι, φησίν, ἄξιον πότερον τὰ ἀνωτάτω γένη χρὴ τίθενᾳ ἀρχὼς ποιότητες γάρ τινες αἱ διαφοραί, καθ’ ὧν πῶς οἷόν τε “ὁ ζῷον 

τὼ κοινότατα, ἣ τὰ ἔχατα ἢ προσεχὴ τοῖς καθ᾽ ἕκαςα, ἃ ἄτομα ἀσίαν συναμφότερον σημαῖνον κατηγορεῖν; ὅτε γδ τὰ εἴδη ὅτε τὰ 
εἴδη καλεῖ γένη ἡ) ᾧ τὼ εἴδη νῦν λέγει. εἰ Κ᾽ ) ἀεὶ τὰ κα- γένη τῶν διαφορῶν κατηγορεῖ ἢ. εἰ δὲ τῶτο, αἱ τῷ ὄντος ἡ ἑνὸς 
θόλω τῶν μὴ ὁμοίως καθόλω μᾶλλον ἀρχαί, διὰ “ὃ τὴν ἀρχὴν διαφοραί, εἰ γένη ταῦτα, ὅτε ὄντα ὅτε ἑκάςη αὐτῶν ἕν ἐτι, 
καρ “ὁ καθόλυ εἶναι, τὰ ἀνώτατα ἂν γένη ἡ τὰ κοινότατα εἶεν 35 τυτέςιν ἐδεμία διαφορὰ ὅτε ἣν ὅτε ὃν ἔςαι" πᾶσαι 7) τῶ ὄντος 

ἀρχαί: ὅτως τε τὰ ἀνωτάτω γώη τῶν ὄντων ἀρχαὶ ἂν εἶεν,  ἔσονἢ, ὅπερ ἄτοπον. ὥςε ἐδὲ γένη ταῦτα. εἰ δὲ μὴ γένη, δὲ 
τοσαῦ αἱ ἀρχαὶ ἔσον᾽ ὅσα ἐςὶ τὰ γένη τὰ πρῶτα. λαβὼν δὲ ἀρχαί, εἰ τὰ γένη ἀρχαί. σημαίνει δὰ ὃ ἢ "ἀδύνατον δὲ κα- 9, 
τῶτο ἐπιφέρει “ὥςε ἔςαι τό τε ἣν ἢ “ὁ ὃν ἀρχαὶ ἡ ὑσίαι- ταῦτα τηγορέϊο)ς ἢ τὰ εἴδη τῷ γένυς ἐπὶ τῶν οἰκείων διαφορῶν," τυτέςι ἰὼ 

Ὁ μάλιςα λέγε »π' πάντων. εἰ δ εἴη ταῦτα κτ' πάντων τῶν τῶν ἰδίων διαφορῶν" ἃ δὲ “ἢ “ἃ γώος ἄνευ τῶν εἰδῶν" ἥται ἴσων 

» ὄντων κατηγορύμενα ὡς γένη, ταῦτα ἂν ἀρχαὶ αὶ αἴτια τῶν ὄντων (0 ἐςὶ τῷ ἢ “ὃ γένος ἄλλυν τοὸς χωρὶς τῶν αὐτῷ εἰδῶν κατηγορεῖ, 
εἴη" τῦτο γὃ σημαίνει ὃ ἐσία. εἰπὼν δὲ ταῦτα ἡ ἐναγαγὼν ἐπὶ ἢ “ὃ γένος τῶν διαφορῶν κατηγορεῖϊοχ, μὴ λαμβανομένων τῶν 
τῦτον “ὃν λόγον τό, εἰ τὰ γενικώτατα ἢ κοινότατα ἀρχαί͵ ἃ διαφορῶν ὡς εἰδῶν ἤδη ἢ συναμφοτέρων. δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐπι- 
ὃν ᾧ ἣν ἔσονν ἁπάντων τῶν ὄντων ἀρχαί, ἐπεὶ κοινότατα ταῦτα, χείρησις λογικωτέρα εἶναι, ὥσπερ ὧν ἢ αἱ πλεῖξαι τῶν λεγομέ- 

8. ἕκαφον Ζ. Μ΄ 11. ἐν οαι Ζ. ΠΠΠ15. αἴτεγαπι τὸ οὶ Ο. 1] 20. ἑίεπε φιπεῖξ ἀφ βπί(ίοποπι ὁπ ἐρεὶς ρεύποιρ ϊς οοηβοὶ ϑοραῖν. ἢ ὁ] ὃ 
24. ὁ οἱ 36. ὁ δοϊο ἐκ οἱὰ Ο. ἢ 35. εἶναι ἀρχὴν τὰ Ὁ. . 

8. καὶ ἣν ἑκάςη .4. ἢ καὶ ἢν οα; “44. ἢ 9. ἔςαι οπι 2. ἢ 11. ὗτος ΑΙ. ἢ] τὸ οπι «4. [Π] 28. τότε ἐκ τῷ Ο, ἵ 29. κατηγορεῖται; Ο, ἢ 30. τ᾽ εἴδυς 
ΟἽ 31. τα 41. 1 ἀι. κατηγορεῖσθαι -- ἀ2. διαφορῶν οἵα Ο. 
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νων ὑπ᾽ αὐτὸ" τὰς 3 διαφορὰς ὑπὸ τί ἂν ταξαιμεν γένος; δὲὲ ἔπειτα τῇ τὸ γέυς ἐς δύο διαιρέσει τὰ εἴδη ᾧ τὸς ὁρισ μὲς ποῶσι, 
Ἃ ἰκ τινος γέυς αὐτὰς εἶναι, εἴγε τῶν ὄντων ἢ αὐταὶ ἡ τῶν δεὶ δὲ “δὰ ὼ μεταξύ, ἃ γίνεδ συντιθεμένων τῶν διαφορῶν τοῖς γέ 

ἐκείνυ τῷ γένυς διαφορῶν “ὃ οἰκεῖον γένος κατηγορεῖοι, ἀνάγκη. ἢ νεσι, γένη ἡ τὰ αὐτὰ εἴδη γίνεθΚ, . ἐκείνοις δὴ τοῖς εἰς δύο διαι- 
Ρ ὑχ ἕξυσι γένος αἱ διαφοραί, ἢ ἴσονἢ ὑπὸ “ὃ γένος ὃ διαιρῶσιν. ρᾶσι τὰ γένη ἐκ ἀκολυθεῖ τῦτο. ἔτι ςερήσει ἀνωγκαζονῇ διαιρεῖν, 
εἰ γάρ εἰσι διαφοραὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα, πᾶσαι αἱ τῆς ποιότητος 5 μ ποιεῖ δὲ ἡ ςερητικὴ διαφορὰ συντιθεμένη τῷ 5 γένει εἶδος. πολλοὶ 

αὐτὴς διαφοραὶ δῆλον ὅτι ὑπὸ τὴν ποιότητα ἂν εἶεν. ὅτως τε ἂν ὧν τῶν αὐτῶν ἀτόμων ἐςὶ ᾧ πολλαὶ ἀρχαί, εἰ “ἃ ὃν ἡ ὃ ἂν γόη τε 
κατηγοροῖτο “ὁ γένος τῶν οἰκείων διαφορῶν" “ὁ Ὁ τὰς Κὶ ἄλλας ᾧ ἀρχαὶ τῶν ὄντων. ὃ δὲ “μέχρι τῶν ἀτόμων" λέγοι ἂν τῶν 
διαφορὰς ποιότητας λέγειν, τὰς δὲ τῆς ποιότητος μηκέτι, ἀλλὰ ἐσχάτων εἰδῶν" ταῦτα 2) ἐκέτι διαφοραῖς διαιρεῖ. ἔτι δὲ ὑδὲν 

ὑπὸ ἄλλο τι γένος αὐτὰς τιθέναι, πλασματῶδές τε ἢ ἄτοπον. ἧττον κατά γε τῶτον “ἐν λόγον αἱ διαφοραὶ ἀρχαὶ ἢ τὰ γένη" και- 
μή ποτε ἦν αἱ ἐν ἱκάξῳ γότι διαφοραὶ ἐν τῷ αὐτῷ γένει εἰσί, τὸ ναὶ 5 ἡ αὖ ὸ χθ' πλειόνων κατηγορῶν. εἰ δὴ ἡ αἱ διαφοραὶ 
τυτέτιν ἐν τῇ αὐτῇ κατηγορίᾳ" ἡ 7 εἰ ἡ μὴ ὃ προσεχές των ἀρχαί (νὰ »ὺ ὺ τὸ γένη τὰ ταῖς διαφοραῖς συλλαμβανόμενα), 
γένος κατηγοροῖτο τῆς διαφορὰς τῷ ἤδη συναμφοτερόν τι τῶτο πολλαὶ ἢ χεδὺν ἄ ἄπειροι ἔσονῇ αἱ ἀρχαί, ἄλλως τε ἡ εἰ ὃ ἀνωτάτω 
εἶναι, ὃ ἐπὶ τῶν ὑσιῶν μόνων γίγνεῖ (ἐκ ἢ) ταύτης ἐςί τις ἡ ἡ τις γένος ὡς ἀρχὴν λαμβανει" πλείις γ) τὸ τουύτυ γόυς διαφο- 

"συναμφότερος σία, ἣν ἐχ οἷόν τε ἁπλῶς κατηγορεϊαι, τὸ γόνυς), ραί. ὃ δοκεῖ ἀνάλογον εἶναι" ἢ 7) οἱ τιὰ γένη τιθέμενοι ἀρχάς, 
ἀλλὰ τό γε ἀνωτέρω ἂν κατηγοροῖτο “ὃ ὃν κοινότερόν τε ἢ ὠπλεί- (5 ἐκφυγεῖν οἰόμενοι “ὃ πλῆθος τῷ “ὃ κοινὸν λαμβάνειν, ἀρχὴν ἐτί- 
ξερον" ἡ δ ὑσία κοινῶν ἡ ἁπλῶν ᾧ συνθέτων ὁσιῶν. ὥςε εἰ ᾧ θεντο τῦτο. ὡς δὴ ἀκολυθῶν τῷ “ὃ πρῶτον γένος ἀρχὴν τιθεμένῳ 
ἃ ζῷον σύνθετός τις εἴη ἡ συναμφότερος ἐσία, ᾧ διὰ τῦτο τῆς “ὃ ᾧ τἄλλα γένη τὰ μ' ὃ πρῶτον ρχὰς λέγειν, ὅτως εἶπεν" αἱ 
διαφορᾶς καθ᾽ αὑτὴν λαμβανομένης καὶ κατηγορεῖ, ἀλλ᾽ ἡ ὑσία 5 διαφοραὶ εἰ ἡ ἐπὶ πλέον λέγον τῶν εἰδῶν τῶν γιγνομένων 
αὐτῆς κατηγορηθήσεθ)" ἣ εἰ ἢ ἡ ὀσία αὐτῆς τῆς ὃ ζῷον διαιρύ- ὑπ᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ κἰὶ κατηγορῶν; αὐτῶν ἐν τῷ τί ἐςιν, δὲ ὡς 

σης διαφορᾶς κατηγορεῖ, ἤδη δέδεικἢ ὃ διαιριίμενον γένος ὑπὸ 20 γένη. ἰά. 

τῆς διαφορᾶς κατηγορίμενιν αὐτῆς" ΤΟΥ ΤΥ δὲ ἦν ἡὶ ὃ λεγόμε- ( ) τί ὄν φησὶν ὅτι ὀδέποτε ὅτε τὰ εἴδη διαφορῶν κατηγο-ϑθδ) 

νον. ἀλλ᾽ εἰ ἡ τῦτο ἐπί τινων ἀληθές, ἀ ὑκ ἀδύνατον γένος τι ρϑνἢ ὅτε δὲ τὰ γένη αὐτῶν καθ’ αὐτῶν τῶν διαφορῶν, δῆλον. ἢ' 
τῆς διαιρώσης αὐὸὲ κατηγορεῖο, διαφορᾶς" ἥτις δὰ ἄν ληφθῇ τῆς ὐὑδεὶς ἡ) κατηγορεῖ “ὃν ἄνθρωπον τῷ λογικῶ, ὅτε δὲ “ὃ ζῷον κατη» 
ἐσίας διαιρετικὴ διαφοραί, ἀνάγκη ταύτην ἐσίαν εἶναι. αὶ δοκεῖ δὲ γορεῖἢ τῆς λογικότητος, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, τῷ λογοοῦ τῷ ἐν ὑποκειμένῳ 
τὰ γένη ἰδίᾳ τῶν διαφορῶν κατηγορεῖον, διὰ τὰς ὁμωνυμίας" “ὃ 25 θεωρωμένυ. εἰ τοίνυν “ὃ ὃν αὶ “ἃ ἦν 2κατηγορᾶνἢ ᾧ τῶν διαφορῶν 
γῶν διακριτικὸν ἃ, ἐν χρώμασι ᾧ ἐν χυμοῖς" ποῖον ἦν αὐτῦ κατηγο- αὐτῶν καθ᾽ αὐτῶν, τισὶ τῆς λογικότητος, φανερὸν ὅτι ἐχ ὑπαίρ- 
ρηθήσεδ; συντεθέντος δὲ αὐτῷ τῶ οἰκείω γένυς εἶδος ἤδη.. δεί- χυσι γένη. ὺ ταῦτα Ε δ᾿ ̓ Αριςοτέλης" ὁ δὲ ἡμέτερος φιλόσο- 

ϑοδδξας δὲ ὅτι “ὁ ὃν ᾧ “ὃ ὃν ὁ γένη, ἀκολώθως ἐπήνεγκε “ὃ “ἀλλὰ φός φησι πρὸς αὐὸν ὅτι ἣ ἡ λογικότης αὐτὴ καθ᾿ αὐτὴν ἀνυπόςα- 
21. μὴν εἰ μὴ γένη, ἐκ ἀρχαὶ ἔσον, εἴπερ ἀρχαὶ τὰ γένη. ἔτι ᾧ τὸς ὑπάρχει. ἀμέλει τοι ἢ ὁ λόγος ὁ παρὰ τῷ δημιυργῷ ὑκ ἔςι 

τὰ μεταξὺ συλλαμβανόμενα μ' τῶν διαφορῶν ἔςαι γένη." ὃ 30 τῆς λογικότητος, ἀλλὰ τῷ λογικῦ" αὐταὶ 7 καθ’ αὐτὰς αἱ δια- 
λέγει νῦν, αὶ πρὸς “ τὰ πρῶτα γόη ἀρχὰς εἶναι ἢ μὴ εἶναι λέγειν φοραὶ ἀνύπαρκτοι ᾧ ἀνυπόςατοι ὑπάρχυσιν, ὥς: ἐδὲ “ὃ ὃν ἐδὲ ὃ 

δόξει μόνον, ἀλλὰ ἢὶ πρὸς “ὃ μὴ εἶναι τὰ γένη ἀρχαῖς" ἄπειροι 5 ἕν τῆς λογικότητος κατηγορῦνῃ τῆς μὴ ὕσης ἀλλὰ σὺν τῷ με- 
ὴὺὶ πολλαὶ ἴσον αἱ ἀρχαὶ τῶν ὄντων ἑκάςυ. ἑκαςη 75 διαφορὰ τεχομένῳ, τυτές: τῷ λογικῦ, ὥσπερ ἢ “ὃ ζῷον, ὥςε γῴη ὑπάρχυσι 
τῶν ἐν τῷ ἀτόμῳ εἴδει τῷ γένει συντιθεμένη, ὃ ἐσὶ διαφορά; γέ- ἢ ὃ ὃν αὶ ὃ ἕν, αὶ διὰ τῦτο ἢ ἀρχαί. παλιν τοίνυν φησὶν ὃ ̓ Αρι- 
νος ποιεῖ. ἴκαςον ἡ) τῶν μεταξὺ γενῶν τῷ τε πρώτυ ὺ τὸ ἀτόμν 35 φοτέλης ὅτι ἕνθα “ὃ πρότερον ᾧ ὃ ὕξερον ἐί, ἃ κανωώς κατηγορυῖ- 
εἴδυς συντιθέμενον τῇ οἰκείᾳ διαφορᾷ γένος ποιεῖ, εἰ ὦ ἐπί τιὼν μενον ἐκ ἴςι γένος" διὰ τῦτο καί φαμεν τὴν ψυχὴν μὴ εἶναι γέ- 

μὴ δοκεῖ τῷ μὴ ὠνομάδις πἰκαῖε ὀνόματι Δ γόος ἐκείνω" τῶτο δ νος τῶν κῷ' μέρος ψυχῶν, ἐπειδὴ ἡ φυσικὴ προτέρα Ἰνὼ ὡς συνα- 
σημαίνει “ἃ «τὰ ἥ δοκεῖ τὰ δὲ ὁ δοκεῖ!" ὃ δ ζῷον: πτηὴν γένος ναιρῆσα μὴ συναναιρυ μένη δέ: ὃ συναναιρῦν τὶ μὴ συναναι- 
ἐςίν, ὥσπερ “ὃ ζῷον, εἰ ἡ μὴ δοκεῖ ὠνομάξχ. ἢ "τὰ Κα δοκεῖ" ρώμενον δὲ φύσει πρότερον ὑπάρχει. εἰ τοίνυν ἢ ἐπὶ τῶν ὄντων 
εἶπε, “τὰ δὲ καὶ δοκεῖ" ὅτι, ὡς εἶπεν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ζῴων (ἀε 40 φύσει πρότερον ὑπάρχει ἡ ἐσία ὡς συναναιρῦσα μὴ συναναιρυ- 
Ῥαγῖ. Αἢ. 1 2 εἰ 3), μόνον αἱ ςερητνὴ διαφοραὶ συντιθέμεναι τοῖς μένη δὲ τοῖς συμβεβηκόσι, δῆλον ὡς ὅτι “ὃ ὃν ἡ “ὃ ἣν ὑκ ἔςι γέ- 
γένεσιν καὶ ποῶσιν εἴδη δὲ γένη, ὅτι ἐδὲ ὡρισμένον δηλῶσι. ᾧ εἴη νος, ἐπειδὴ θεωρεῖ ἐπ᾽ αὐτῶν “ὃ πρότερον ἢ “ὃ ὕςερον (δυνα ὃν 
ἄν ἡ τῦτο ὡς ἄτοπον ἑπόμενον τοῖς “ὃ ἕν ἡ “ὁ ἐν γένος λέγυσιν, γάρ ἐςιν εἶναι ἐσίαν ἢ ποσὸν ἄνευ τῶν ἄλλων συμβεβυρότων) ἢ 

᾿ς ὑπὸ τί} ὑφ᾽ ὃ ω τάξωμε Οἱ ἢ 2. καὶ ροβὶ αὐταὶ οπν Ο ἢ ἀ. ἔξει γένος ὃν διαφορὰ Ὁ. Ἰ 5. γὰρ αἱ διαφοραὶ Ο. ἢ 10. «ἱ ἐν οἱι Ο Ἰ 12. 

εἶδει Ο. ἢ 13. ἡ οἵα Ο. ἢ 14. τε τῆς ἁπλῶς ΕΟ ἢ 25. παπι αἰἱξογοίίνειπι ἐ βεγεπίϊα δἰ ἐπ εοἱογίδες εἰ ἐπ σαρογίϑιωας λαδοίμν, εἶε ἱρεα 

ἰαπιδη βεπεις φμαίε ρναδάϊσαίεν ϑεραϊν. |ἰ 32. δόξειε 46. 
9. ἢ -- ι1. ἀρχαί οἵα Ο ἢ]! 13. λαμβάνοι Ο. Π 16. ὃὲ Ο 11 17. τε] τῷ Ο. ἢ 86. καί] γάρ ΔΓ. 



622 ΠΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΎΣΙΚΑ. 

ὅτι ἐν τὴ ὑσίῳ ἔχυσι “ὃ εἶναι τὰ συμβεβηκότα. εἰ ὧν μή ἐςι γέ- Ἔτι - ταῦτα." αὶ τῦτο ἐπιχειρεῖ πρὸς “ὃ ὅτι δεῖ τὰ ἔχατα “99. 

νος, δῆλον ὡς ὅτι ὁδὲ ἀρχαί. ἰςέον ὃν ὅτι οἱ ἐκ τῷ Περιπάτυ ὶ γένη, τυτέςι τὰ ἄτομα, ἤδη μᾶλλον ἀρχὰς λέγειν τῶν ἀνωτάτω ς 

πάνυ διήρθρωσαν τὴν περὶ τῶν διαφορῶν θεωρίαν" δυνάμει γδ κέ- ἡ κοινοταάτων γενῶν" τὰ γ) γέη τὰ »' τῶν εἰδῶν κατηγορεέμενα 

σιν εἶναι τὰς διαφορας ἐν τοῖς γένεσι. διὰ τῦτο γ5 ἡ ὁ Πορ- ἐδὲ τὴν ἀρχήν ἐςί τι παρὰ τὰ εἴδη ὧν κατηγορεῖ ἢ. δεύινυσι δ᾽ 

φύριος φησὶν ἄλλως ἀξιῶσιν, ὡς μὴ δεχόμενος τὰ παρ᾽ αὐτῶν" 5 αὐὸ ὅτως. ἐν οἷς τὸ πρότερον ἢ ὕςερον ἐςί, “ὁ ἐπὶ τύτοις κασιῶς 

ἐνεργείᾳ δ ὑπάρχυσιν αἱ διαφοραί. ἢ ὠδὲν ἄτοπον" ὅτε γ) τόπος κατηγορώμενον ὡς γένος ὁδέν ἐςι παρὰ ταῦτα ὧν κατηγορεῖ" 

ἐςὶν ἐκεῖσε ὅτε μόριον, ὅτε δὲ ἐναντία ὑπάρχυσι. τί ὧν ἄτοπον οἷον εἰ ἐπ’ ἀριθμῶν πρώτη τῶν ὠριθμῶν δυὰς ἢ τριας, ὑκ ἔφυ 

ἃ θεωρεῖ, τὰς διαφορὰς ἐν τοῖς γένεσιν; ὡς δ) εἴρη, ἐκ εἰσὶν ἀριθμῶ τις ἄλλη φύσις παρὰ τύτυς τὺς ὠριθμείς, δυαΐδα τὰ, τριέξα 

αὐταὶ καθ᾽ αὐτὰς αἱ διαφοραί. φαΐ ὗν ἡμεῖς πρὸς αὐὲν ὅτι ἢ τὼ ἑξῆς, ὧν ὡς γένος κατηγορεῖ. ὁμοίως ἡ περὶ τῶν χημά- 
τῷ ἔντι ἐπὶ τῶν κατατεταγμένων γενῶν εἴρη ὁ λόγος, ᾧ ἔνθα “ὃ 10 των ἐδέν ἐςι “ὃ κοινῶς κατηγορύμενον τῶν χημάτων ὡς χῆμα 
πρότερον ἢ “ὁ ὕςερον θεωρεῖ, “ὃ κοινῶς κατηγορόμενον ἐκ ἔξι παρὰ τρίγωνον ἢ τετράγωνον ὶ τὸ ἄλλα ἀκολύθως τύτοις χῷ τὴν 
γένος, ἐπειδὴ ἐν τὴ ὕλη θεωρῶν ᾧ ὑπάρχυσιν ἐννοηματικα, διὸ τάξιν. τῦτο δὲ λαμβάνει ὡς κἀκείνοις δοκῶν" ὅτοι γδ ἀρχὰς τῶν 
ἐπὶ τῶν ὑςερογενῶν καὶ ἐννοηματικῶν κρείττονα τὰ αἰδητὰ ἡ τὰ ὄντων τὰ ἀνωτάτω ἐτίθεντο γένη, ὡς ἱςόρησε, “ὃ ἐν ἢ “ὁ ὃν αὶ ὃ 
ἄτομα τῶν γενῶν, ὡς ἐν Κατηγορίαις (ς. 5) ἐλέγετο. ἐπὶ μέν- μέγα ᾧ μικρόν (εἰσὶ δὲ ὗτοι οἱ περὶ Πλάτωνα)" ἐν οἷς γδ ὃ πρ- 
τοι γε τῶν ἐξηρημένων ἐδέν ἐςιν ἄτοπον “ὃ ὃν ὶ ὁ ἣν γένη ὑποτί- 15 τερον ἢ ὕςερόν ἐςιν, ἐν τύτοις ἔλεγον μὴ εἶναί τι ὃ κοινὸν παρὰ 

θεὼς" τὰ ὃ ἐξηρημένα γένη ὑπὸ περιυσίας δυνώμεως προΐχυσιν τὰ ὧν κατηγορεῖ. διὰ τῦτο γῶν ἐδὲ ἰδέαν ἔλεγον εἶναι τύτων, 

ἅμα πάσας τὰς διαφοράς" ἀἕτινες διαφοραὶ παρακτιυὴ γίνον. τῶν ὡς ἱςορεῖ ἕν τε ἄλλοις ᾧ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Νικομαχείων ᾿Ηϑικῶν 

τῆδε, ἡ τῷ ὄντι γένος ἐςὶ τό τε ὃν “ὃ ἐν ὡς παρακτικὸν πάντων (ς. ἅ). λαβὼν ἦν ὃ ἐν τύτοις κατ᾽ αὐτὸς ἐκείνυς μηδὲν εἶναι ὃ 
ὑπάρχον ἀθρόως. Αδοΐερ. κοινὸν παρὰ τὰ ὧν κατηγορεῖ (μήτε 7) ἐν ἀριθμοῖς μήτε ἐν χχή- 

99. “ἀλλὰ --- ἐςιν" ἐπιχειρήσας πρῶτον ὅτι τὰ ἀνωτάτω γένη Ὧ μασι), προςίθησιν αὐὸς τὸ εἰ μὴ ἐπὶ τύτοις ἐςὶ κοινὸν παρὰ τὰ 
1: μᾶλλον ἀρχαὶ τῶν ὄντων, νῦν ὅτι τὰ εἰδὴ μᾶλλον ἀρχὴ τῶν γε- ὧν κατηγορεῖ. τῦτο δὲ ἥτοι ὡς πᾶσι τοῖς γένεσιν ὄντος τσὲς 

γῶν ἐπιχειρεῖ δεικνύναι. εἰ δ ὃ ἕν ἀρχῆς ἐπέχει χυΐραν, ὃ προτέρω ἡ ὑςέρυ ἢ μέσης τινὸς διαφορᾶς ἕν τε τοῖς αὐτοῖς κατη- 
μᾶλλον ἣν μᾶλλον ἂν ἀρχὴ εἴη. ἀλλὰ μὲὴν ὃ ἕν ἀδιαίρετόν ἐξὶν' γορυμένοις ᾧ ἐν τοῖς ἄλλοις γένεσιν, ἀλλ᾽ ὁμοίως τύτων τε ᾧ 
δ Ὁ μὴ διηρημένον ἢ ἀδιαίρετον μᾶλλον ἀρχή" ἔςι δὲ μᾶλλον ἐκείνων ὄντων γενῶν. εἰ ἦν ἐν τοῖς μάλιςα δοκῶσι γένεσιν εἶναι 
ἀδιαίρετον “ὃ εἶδος τὸ γένυς, ὥςε ἡ μᾶλλον ἀρχή. ὅτι δὲ μὰλ- 25 μὴ ἔςι τι “ὃ κοινὸν παρὰ τὰ ὧν κατηγορεῖ, ἐδὲ ἐν τοῖς ἄλλαις ἄν 

λον ἀδιαίρετον, ὕὅτως ἔδειξε. “ὁ ἀδιαίρετον ἢ κατ᾽ εἶδος ἢ κ΄ “ὃ εἴης κἂν εἰ μή ἐςιν ἐν αὐτοῖς “ὁ πρότερον ὶ ὕξερον. διὰ τῶτο δὲ 
ποσόν" κατ᾽ εἶδος ' ἀδιαίρετον “ὃ μηκέτι εἰς εἶδος διαιρύμενον, μαάλιςα δοκῶσι γένη τε ᾧ ἀρχαὶ εἶναι, ὅτι μάλιςα ὄντα ἐδύκων 
ὁποῖά ἐςι τὰ ἄτομα εἴδη, κῷ' δὲ “ὃ ποσὸν ἀδιαίρετον “ὃ μὴ τῷ αὐτοῖς εἶναι οἱ ἀριθμοὶ ἡ τὰ χήματα, ὧν τὰ γένη μάλιςα ἂν εἴη. 
ἀριθμῷ διαιρώμενον, οἷόν ἐςι “ὃ ἕν τῷ ἀριθμῷ ἡ καθ᾽ ἕκαςον: ἔτι δοκεῖ ἐναργῶς “ὃ ὶ χῆμα τῶν χημάτων ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν 
ἕκαςον 7) τύτων ἕν ὃν τῷ ἀριθμῷ ὀκέτι εἰς ποσὰ πολλὰ κατ᾽ 30 ἀριθμῶν ὡς γένος κατηγορεῖς. εἰ ὧν “ὃ ἐν τύτοις κοινὸν μὴ 
ἀριθμὸν ὅμοια αὐτῷ διαιρεῖ" “ὁ 7 κτ' “ὃ ποσὸν διαιρεὸν »ῷ' ἀρχή, ἐδ’ ἂν “ἃ ἐν τοῖς ἄλλοις. εἰ δ μηδὲν ἐξι ὃ κοινὸν καὶ γόος 
ἀριθμὸν νῦν λέγει. πρῶτον δὲ τῇ τάξει ᾧ τὴ φύσει τῶν ἀδιαι- παρὰ τὰ εἴδη ὧν κατηγορεῖ, ἀδ᾽ ἂν ἀρχὴ εἴη, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ 
ρέτων τύτων ὃ τῷ εἴδει ἀδιαίρετον τῷ κτ' “ὃ ποσὸν διαιρυμένυ. ἃ εἴδη τὰ κ᾽ τῶν ἀτόμων κατηγορύμενα: ἐν ἢ τοῖς ἀτόμοις ἐκ 
δὲ τῷ ποσῷ ἀδιαίρετον τῶτο ἔξωθεν ἱςορήσας, μῖ' ταῦτα δείκνυ- ἔςι “ὃ Κ' πρότερον ὁ δ᾽ ὕςερον" ὥςε “ὃ κ᾽ τύτων κατηγορύμενεν 
σιν ὅτι τὰ Κ γένη εἰς εἴδη διαιρεῖ, τὰ δὲ ἔχατα εἴδη ἀδιαίρετα ὃς εἶδος μηδὲν εἶναι δοκεῖν παρὰ τὰ ἄτομα. εἰ δὲ ἐπὶ τῶν ΐ 
κατ᾽ εἶδος, διὸ ἡ μᾶλλον ἀρχαὶ εἶεν τὰ ἔχατα εἴδη μᾶλλον ὄντα των ἡ τῶν ἀριθμῶν μή ἐςι “ὃ χῆμα, ὁ ἀριθμός, τὰ κοινὰ ἀρχαί, 
ἕν. εἰπὼν δὲ τὰ γένη διαιρέϊονς, εἰς εἴδη, ἵνα μή τις ἡγὴ ἡ τὰ ἀλλὰ “ὃ τρίγωνον ᾧ ἡ δυὰς τῶν καθ᾽ ἕκαςα δυάδων, ὅτως ἂν ἡ 
ἄτομα εἴδη αὐὸν λέγειν, ὃ μέχρι νῦν ἔλεγεν, ἐπήνεγκε ὃ “ὦ 78 ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχοι, αὶ εἴη ἂν τὰ ἄτομα εἴδη ἀρχαί, καὶ τὰ κοι 
γένος ἄνθρωπος τῶν τινῶν," ὧν κατηγορεῖ ἀνθρώπων, ᾧ εἰς ὃς γένη. τοῖς δὲ προειρημένοις προςίθησι, δεικνὺς ὅτι ἐν πᾶσι τοῖς 
διαιρεῖ)" διαιρεῖ κὶ 5 ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὑκ εἰς εἴδη (ὁ γάρ ἐςι 0 γένεσιν ἐςὶ “ὃ Κα πρότερον ὃ δ᾽ ὕςερον" ἔς: ἢ εἷς τῷ προτέρω τρό- 
Ὑένος) ἀλλ᾽ εἰς ἄτομον μόνον, “ὃ δὲ γένος κῷ' τὰ εἴδη ἡ κῷ τὰ πος ᾧ ὃ βέλτιον, ὡς ἐν τῇ τῷ προτέρω διαιρέσει ἐν Κατηγορίαις 
ἄτομα διαιρεῖ. ΑἸαεκ. (ε 12) ἔδειξεν, ἐν πᾶσι δὲ τοῖς γένεσίν ἐςι “ὃ Κ' βέλτιον “ὃ δὲ 

21. ὄντων, ἐπιχειρεῖ δευινύναι νῦν Ο,, ἢ 23. διαιρετὸν Ο, ἢ 4, ἔς! ὅτι Ο. Π 34. διαιρετικὸν Ο, ἢ 82. ἔ. 1. πρότερον. ἢ 33. ἀδιαίρετον οἷον τῷ Ο. ἢ 
διαιρεῖσθαι Ο. Ἰ 8, ἔ. δὲ τὸ τῷ. ἢ 5.1. ἱξορήσας. ἢ 44. ἅτομα Ὁ, 

4. δὴ] εἴδη ΟΠ 4. ἐςί οἵα Ο. ἢ περὶ ἃ ἢ δ' αὐτὸ τι Ο. ἢ 8. ἀριθμῦ] ἀριθμῶν αὶ ἢ 9. περ] ἐπὶ Ζ. ἢ 44. καὶ τετρώγωτον οτα Κ΄. ἃ 14. καὶ 
τὸ μικρόν Κ΄, ἢ 15. καὶ ὕςερόν ἐςι οτὰ Ἐ΄. ἢ] 18. ἦν εἰ 19. μήτε γὲρ -- 21. κατηγορεῖται οπὶ Ο, || 24. κἀκείνων Ο, || 84. ὥςεὶ ὡς αὶ 
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χεῖρον τῶν εἰδῶν" ὥςε ἐδὲν τῶν γενῶν ἀρχή, ἀλλὰ μᾶλλον ἔξαι ἕκαςα γίγνεωχ, δοκεῖ, καθὸ ἕν τι ᾧ ταὐτόν ἐςιν ἐν πᾶσιν αὐτοῖς, 
τὰ ἄτομα εἴϑη ἀρχαί, ὅτι τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ ἀτόμων ὑκ ἔςι “ὃ μέν τι κῷὶ ἢ ὃ καθόλω κοινῶς αὐτῶν κατηγορύμενον " ὅπερ εἰ μὴ εἴη, ἐδ 
πρότερον “ὁ δὲ ὕςερον. συνεχρήσατο δὲ πρὸς τὴν ἀπορίαν τῇ τὸ ἂν γνῶσις αὐτῶν δύνα γίγνεθχ, εἰ δέ ἐξιν ἐπιξήμη ἢ γνῶσις, 
πρώτυ ὁμωνυμίᾳ" τῇ δὲ τὸ πρώτυ ὁμωνυμίᾳ χρὴ πρὸς “ὃ δει- ὅλως ἀκολωθήσει ὃ αὶ παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα εἶναί τι κοινόν, καθ᾽ ὃ 
κνύναι μηδὲν ὃν “ὁ γένος παρὰ τὰ ὧν κατηγορεῖ. ἐπὶ γῦν τῶν 5 ἡ γνῶσις ἢ ἡ ἐπιξήμη συςήσεϊ, τῦτο δέ ἐςι “ὃ γένος ἣ ὃ ἔχα- 
ζῴων ὃ Κ' βέλτιον “ἃ δὲ χεῖρον. ὁ θεὸς βέλτιον" διὰ τῶτο ἢ πρῶ- τον, ὃ κυρίως εἶδος καλεῖ), ἢ “ὁ πρῶτον, ὃ γένος ἐςίν ("} ᾧ 
τον. τῶν ἄλλων πάντων ζῴων ὁ ἄνθρωπος ζῷον βέλτιόν τε ᾧ πρῶ- ὅτι μηδὲν τύτων ἐςίν, ἄρτι, φησί, διηπορήσαμεν, ἀναπέμπων ἡμῶς 
τον. ἀλλὰ ᾧ ἐν χρώμασι “ὃ λευκὸν βέλτιον τῶν ἄλλων, ἡ ἐν ἐφ᾽ ἃ εἴρηκε ζητῶν εἰ “ὃ εἶδος ἀρχή" εἶπε ἡ) “τὴν ἢ ἀρχὴν δεῖ 
χυμοῖς ὁ γλυκύς. εἰπὼν δὲ ταῦτα ὑπὲρ τῷ δεῖξαι τὰ εἴδη μᾶλ- τὴν αἰτίαν εἶναι παρὰ τὰ πρώγματα ὧν ἀρχή, ἡ δυναὺχ, εἶναι 
λον ᾧ τὰ ἔχατα γένη ἀρχὰς τῶν κοινῶν ᾧ᾿ γενικωτάτων ἐπιφέρει 10 χωριζομένην αὐτῶν" (1. 17)" τοιῶτον δέ τι παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςον 

θη... ἐς Ἡὶ ἦν τύτων μᾶλλον φαίνεῦ τὰ ἐπὶ τῶν ἀτόμων κατηγορύ-ὀ εἶναι ἄν τις ὑπολάβοι. ἀλλὰ ἡ πρὸ ὀλίγυ δοκεῖ δεδεῖχθαι ὅτι “ὃ 
μενα ἀρχὰς εἶναι τῶν γενῶν." ἑξῆς δὲ πάλιν ἐπιχειρεῖ πρὸς “ὃ κοινῶς κατηγορώμενον τινῶν ἐδὲν ἐςι παρὰ τὰ ὧν κατηγορεῖ ἢ (")" 
μὴ δυναχ, τὰ ἄτομα εἴδη ἀρχὼς εἶναι ('). ἡ δὲ ἐπιχείρησις δείξας γδ ἐπὶ τῶν χημάτων ἢ τῶν ἀριθμῶν τῦτο ὁ μολογύμενον, 
τοιαύτη. δεῖ τὴν ἀρχὴν ἢ τὴν αἰτίαν τινὸς εἶναι παρὰ “ἃ πρῶγμα ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐςὶ “ὁ πρῶτον ἢ ὃ ὕςερον, ἐπήνεγκεν ὅτι εἰ μὴ ἐπὶ 
τῦτο ὃ ἀρχὴ ᾧ αἰτία ἐςί, ἡ δυναῶς χωρὶς ἐκείνυ εἶναι ὃ ἐςὶν ις τύτων, ἐδὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔςαι τι “ὃ κοινὸν παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα" 
αἰτία. ἐδὲν δὲ δύνα εἶναι καθ᾽ αὐὸ κεχωρισμένον, εἰ μὴ ὃ μή εἰ 5 ἦν, μάλιςα ἐπὶ τύτων ἦν. ΑἸεχ, 
ἐξι καθ᾽ ἕκαφον. εἰ γάρ τις τὰ εἴδη λέγει εἶναι, ὅτι καθόλυ πάν- (“) εἰ ὄν τῦτο ἀναγκαῖόν ἐςι ἡ δεῖ τι εἶναι παρὰ τὰ καθ᾽ 9995 
των τῶν ὑφ᾽ ἑαυτὰ ᾧ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὃ κατηγορεῖ, καὶ ἕξιν ἕκαςα, ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὰ γένη εἶναι παρὰ τὰ καθ᾽ ἵκαςα" νὰ 

ἄλλα ἱκάςυ αὐτῶν, ἢ διὰ τῶτο ἀρχὰς αὐτὰ λέγοι, τύτῳ τῷ ταῦτα γάρ ἐςι τὰ καθόλε" ᾧ φανερὸν ὡς ὅτι ἤτοι τὰ ἔχατα ἢ 
λόγῳ τὰ ἐπαναβεβηκότα γένη μᾶλλον ἀρχαὶ τῶν εἰδῶν ἔσονἢ " 2) τὰ πρῶτα. Αδοΐερ. ; 
μᾶλλον γδ ἐκεῖνα κοινὰ ἢ πλειόνων κατηγορεῖ ἢ. πάνυ δὲ κ' ὸ (7) καλῶς ἔθυηριεν “ὁ “διηπορήσαμεν "" τῷ ὄντι γ5 ἠπορήσεϑο9 

ἔνδοξον ἢ λογοκῶς ἐπικεχείρυρκε ταῦτα. ἰἀ. ες αὶ ἐκ ἤλεγξε δέ" “ὃ δ ἀληθὲς ὀδέποτε ἐλέγχεθ. ἰὰ. ' 
999. (() ἐντεῦθεν αὐτοφυῶς ᾧ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἑἐπό- “ἔτι -α ὕλης." ὁ δὶ σύνολον λέγει “ὃ καθ᾽ ἕκαςον ἢ αἰο)ηὸνθοθ9α 

16. μένος δείκνυσιν ὅτι μᾶλλον τὰ γένη ἀρχαὶ τῶν ὄντων ὑπάρχυσι, ᾧ συναμφότερον ἐξ ὕλης ᾧ εἴδυς" τῶτο 75 μᾶλλον ἔθος αὐτῷ 
τὰ ἐξηρημένα δηλονότι. ᾧ τῦτο σαφῶς ἐνδείκνυδ. Αεεἶερ. 25 λέγειν ὃ καθ᾽ ἕκαςα ᾧ συγκεχυμένον. “ὃ δὲ “ὅταν κατηγο- 

4995 “ἔςι - νῦν" χαλεπωτάτην τέ φησιν ἀπόρίαν ᾧ ἀναγκαιο- ρηθῆ τι τῆς ὕλης" ἥτοι δηλωτικόν ἐςι τῷ ὅλων ἢ συνόλω" τότε 
2. τάτην εἶναι “ὃ διοριολῆναι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ἀρχῶν ᾧ ὅλως πρὸς 28 ὅλον τί ἐςιν, ὅταν κατηγορηθῆ τι τῆς ὕλης, τυτέςιν ὅταν ἐν τῇ 

τὴν προκειμένην πραγματείαν, ἢ ἤρτη ὶ τῶν εἰρημένων πρὸ ὕλη ἐπιγένη " τῶτο δέ ἐςι “ὃ εἶδος" εἶδος ἡ ἡ ὕλη λαβῶσα 

ὀλίγωυ περί τε τῶν γενῶν ᾧ τῶν εἰδῶν, ἐχομένη δέ ἐςι τῆς προει- γίγνε “ὃ σῶμα. ἣ “τῆς ὕλης" τὸ ὑποκειμένυ νῦν λέγει, ὃ σύ- 
ρλημένης, ὅτι ἐν ἐκείνη ἴῷ ἐζητῦμεν ποῖον μᾶλλον ἀρχὴ τῶν κοινῶν, 30 νολον εἶπεν, ὅταν κατηγορήσωμεν αὐτῶν. ὃ δὲ λέγει, τοιῶτόν 

ἃ κοινότερον ἢ “ὃ προσεχέςερον" ἔπειτα ὅτι δὲ τὴν ἀρχὴν χωριςὴν ἐςιν. εἰ ᾧ δοθείη εἶναι “ὃ καθόλυ, τυτέςι τὰ γένη ἡ εἴδη (ταῦτα 
εἶναι ὁ αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν ὑφίςαδχς, ἀνείλομέν τε ὁ εἶναί τι ἐκεί- ἢ τὰ κατηγορύμενα τῆς ὡς ὕλης ἐσίας, ἥτις ἐςὶν ἡ ἄτομος παρὰ 
νων ἐρχύν. ἐνταῦθα δὲ ζητεῖ εἰ ἔςι τι παρὰ τὰ καθ᾿ ἕκατα τὰ ὧν ἕςι γέη ᾧ εἴδη ἀτόμων), πότερον παρὼ πάντα τὰ ἄτομά 
ᾧὶ τὰ ἄτομα “ὃ κοινὸν τῶτο, ὃ λέγομεν γένος ἢ εἶδος, εἴτε ᾧ μή" ἐςι ταῦτα τὰ καθόλε ᾧ ἐπὶ πᾶσιν ἀτόμοις, εἴτε φυσυιὰ εἴη εἴτε 
ἢ τίνα τε ἄτοπα ἵπεῦ τεθέντος μὲὴ εἶναι δείκνυσι, κἂν λέγοι τις 35 τεχνοταί͵ εἶναί τι “ὃ κοινὸν παρ᾽ ἐκεῖνα, ἣ παρὰ Αἰ ἵνια ἄτομά ἐςί 

εἶναι, πάλιν τὰ τὴ ὑποθέσει ταύτη χαλεπὰ ἑπόμενα ἐρεῖ. εἰ ὶ τι “ὃ κοινόν, παρὰ δὲ ἔνια ἐδὲν ἐςι κοινόν. εἰπὼν δὲ ταῦτα, ὰ 

ὧν μηδὲν εἴη παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα, ἀναιρεθήσεἢ ἐπιξήμη" τὰ ὶὶ εἵπετο τὴ ὑποθέσει, ἑξῆς ὑπήνεγκε “ὃ “ἢ παρ᾽ ἐθέν ἐξιν,᾽ ἀναι- 

δ καθ᾽ ἵκαςα ἄπειρα, τῶν δὲ ἀπείρων ἀδύνατον γνῶσιν ἡ ἐπι- ρετυιὸν ἐν τῆς ὑποθέσεως. εἰ ἢ) περὶ μηδὲν εὑρίσκοιτο τῶν καθ᾽ 

ςξήμην ὃ περίληψιν γενέῶᾳ" ἡ 75 γνῶσις καὶ ἡ ἐπιξήμη τῶν καθ’ ἕκαςα δυνάμενον κοινὸν εἶναι, χωριςόν. προοϑεὶς δὲ ταῦτα, ἄρχεῦ 

4. ἐδὲ Ο. 1] 3. πρῶτον ΑΙ. ἢ 10. γενικωτάτων ἔλαβε δι᾿ ὧν ἐπιφέρει Ο,, ἢ 16. ὑδεὰ Ο. ΠἸ εἰ μὴ οτα Ο. ἢ 16. παρε εἰ φιιῖς ἀοο ἐγίδιιαέ 5ρ6- 

εἰδδιις, φμοπίαπε μιπίρογφαξί(6ν" αἰδ οπιρπίδις οἰδὲ φειδίδοίἐς ἱπαϊν μὲς ργαδαϊσαίμγ, σμπι ργαφαάϊ σαίμπει αἱνόγσιιπι αὖ. ἐρδογμπε 

“ἰπρεὶς οἰί, αο ἑάφείνγοο λας ργίποὶρία 6546 ἀΐσαί, πὲπιέγμπι δαάΐδπε γαίίοπα φιργέπεα βόπεγα ρμοίίμς φμάᾶπι ορεοίες μγἱποὶρία 

6556 γορογίοπίμν. ϑεραῖν. ἢ 18. ἕκαςα εἰ γὰρ ὃ Ο. 1} 19. ἄλλο Ο. ἢ αὐτῷ Ο. ᾿" 32. ὑφίςασθαι λαμβάνοντες" ἀναιρυμένην τὸ Ο. 

8. δέ ἐς] δὲ ἡ Ο. 11 9. πε Ο ||] 10. χωριζομένων Ο 1! 25. ὅταν] ὃ τις ἂν Ζ. ἢ 26. ἥτοι -- 217. τῆς ὕλης οπι «4. 1] 26. τε οἵὰ ΑὮ.. ἢ 29. ἢ 

στὰ Ζ. ἢ ὃ -- 30. αὐτῶν οπι “46. ἢ 30. ὅταν κατηγορηθῶμεν τι τῶν αἰσθητῶν, ἃ ἐςιν ὅλα καὶ ὦ ὅλαι ὑποκείμεναι τῷ κατηγορυμένῳ ἐςὶ τί τῶτο 81.} 

ὃ δὲ λέγει] τὸ δὲ ἐπιχείρημα 4. 1 φιοαῖ ἰοίμπι αρροίίανίε, σμπι αἰϊφεία ἀδ ἐρεὶς ρναεαϊοαίμν. 6εὲ ἀμέεπε σθησις ἐσί. ϑορυϊν. | 832 

εἰ 33. περὶ Ο. 1} 33. τὰ οτὰ Αἴ. 1) 85: εἶναί] ἐφί 44. ἢ περὶ Ο. ᾿ὶ 86. περ Ο. ἢ 88. ὃν οἵ Οἱ || γὰρ] δὲ Α(. 1) δἰ ἐπὲπι πίλιὶ φοπιπεμπθ γερϑνία- 

ων», φμοά α εὑιρμὶὶς εεἰμποίμπε 6456 »οδείί, πε )μδγὶε φμίάεπε αἰϊφμίὰ ρνασέον οἰπριίαγία. ϑερυϊν. 
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ἀπὸ τῷ τελευταίν τὸ εἰ παρὰ μηθέν, ᾧ δείκνυσι τίνα ἔπε ἢ μὴν ἀμφοτέρως ἀδύνατον. ὅτε δ ἐκ μὲὴ ὄντος οἷόν τε γίνει - 
ἄτοπα, εἰ μηδ᾽ ὅλως εἴη παρὰ μηδὲν τῶν καθ᾽ ἕκαςα “ὃ κοινόν" κοινὴ γ5 αὕτη δόξα τῶν περὶ φύσεως εἰπόντων τι, “ὃ μηδὲν ἐκ τῷ 
ἐδὲν ἡ) ἔςαι ἃ νοητόν, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα αἰδγητά (“)}" τούτον μὴ ὄντος γίνεθχ,, ᾧ φανερῶς ἄτοπον ᾧ ἀδύνατον “ὃ ὅτω τι λέγε 
Δ τὰ ὅλα ᾧ συναμφότερα, παρ᾽ ἃ κεῖ μηδὲν ἄλλο. εἰ δὲ μή γίνεῶς. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ ἐπ᾽ ἄπειρον οἷόν τε ἄλλο ἄλλω αἴτιον εἶναι 
ἐςι νοητόν τι, ἐδὲ ἐπιςήμη ὑδενὸς ἔξαι" ν' .δ τὲὶ κοινά, ἃ ἐςι 5. ᾧ ἄλλο ἄλλῳ ὑποκεῖδχ, κατ᾽ εὐθυωρίαν, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ ἐλάτ- 
νοητά, αἱ ἐπιςῆμαι, εἰ μὴ βυλοιτό τις λέγειν τὴν αἴϑ)γησιν ἐπιςή- τονι τῶν Α (α. 2) ὄντι πρὸ τύτυ. εἰ τοίνυν μηδέτερον, ἢ ἐκ ἕςαι 
μην᾽ ἐπιςητὰ δ πάντα ἔςαι ἡ ὅτω γνωςὰ ὁ κῷ' τὴν κυρίως ἐπι- γένεσις, ἢ “ὃ πρῶτον ὑποκείμενον ἀΐϑιον κὶ ἀγένητον ἔςαι. πεῖ 
ξήμην λεγόμενα. προςίθησι δὲ τιΐτοις ὅτι ὁδὲ ἀΐδιον ἐδὲ ἀκίνητον’ ἄρα τῷ μηδὲν ἀΐδιον εἶναι “ὃ μηδὲ γένεσιν εἶναι. δυναῖ δὲ ὃ ἡ 

999» τὰ γ5 αἰο)ητὰ πάντα φθείρεῦ ἢ ἐν κινήσει ἐςίν," τυτέςιν ἐν ῥύ- “τύτων" εἰρη μὴ μόνον ἐπὶ τῆς ὕλης, ἥτις ἐςὶ ὃ ἐξ δ᾽ Ὑίγνεῦ, 
Δ. ει" χῷ' ἃ ἔνδοξον ἐπιχειρῶν, ᾧ καθ᾽ ὃς ἐδόκει πάντα τὰ αἰϑ)ητὰ 10 ἀλλὰ ᾧ ἐπὶ τῦ γενομένω " δοκεῖ γ) ἐν τοῖς κ᾿ φύσιν γεγνομένως 

γεννητὰ εἶναι ἢ φθαρτά. μαλιςα δὲ τῶτο ἐδόκει Πλάτωνι. ᾧ “ὃ ὅμοιον ὑπὸ τῷ ὁμοίν γίγνεῶς" ἄνθρωπος 7) ἄνθρωπον γεννᾶ, 
ὃ εἰ ὑπετίθετο “ὃν κόσμον μὴ φθείρενχ,, ἀλλὰ τῇ γε αὐτὸ φύσει ὥςε εἰ γίνε ἄνθρωπός τις, δέι ἄνθρωπον εἶναι, “ὃν )) ποιῶντα αὶ 
φθαρὸν αὐὲν ἔλεγεν εἶναι. ἄλλως δὲ ᾧ εἴπετο φθαρὸν αὐὸν γεννῶντα. ἀναγκαῖον δὲ ᾧ ἐπὶ τύτων εἶναι ποιητικὸν ἐϊδῶ, ἢ 

εἶναι, γεννητόν τε ὄντα, ἐπεὶ αὐτῷ γε κινεϊοὺς πάντα δοκεῖ τὲ αὐὸὲς μ' ὃ περὶ ὕλης εἰπεῖν ἐπιχειρεῖ δευινύναι ὅτι ἡ “ὁ γοόμινω 
αἰα)ηταί͵ αὶ μὴν φθαρτὰ εἶναι" “ὃ γδ κυκλοφορητικὸν σῶμα πᾶν 15 ἀϊδιον εἶναι δεῖ ("). ΑἸεχ. 
ἀγέννητόν τε ἢ ἄφθαρτον ἡγεῖ. ἀλλὰ νῦν, ὡς ἔφην, χ᾽ ὃ ἕν- (7) εἰ μή τις κ᾽ ὃν Πρωταγόραν εἰς “ἃ αὐὰ περιαΐγει τῆνϑο! 

δοξον ἐπιχειρεῖ" οἷς 7) δοκεῖ πάντα τὰ αἰδ)ητὰ ἔνυλα εἶναι ᾧ ἐν αἴδγησιν ᾧ τὴν ἐπιςήμην. Αδοίερ. ὃ 
ῥύσει συνεχεῖ, τότοις ἢ φθαρτὰ αὐτὰ εἶναι δοκεῖ, λαβὼν δὲ ὃ () ἐμνήϑη ᾧ ταύτης τῆς ἀπορίας ἀνωτέρω, ἀκ ἐφεξῆς δὲφθ) 

μηδὲν ἔσεθᾳ, ἀΐδιον, εἰ μή τι εἴη παρὰ τὲ αἰϑϑητά, ἐπιφέρει τότῳ αὐτῶν μνησεὶς εἰκότως ἐνταῦθα συνέταξεν αὐτὰς ὡς ἔχονται 
ϑοϑδώς ἀκόλυθον “ἃ “ἀλλὰ μὴν εἴγε ἀΐδιον ἐδέν ἐςιν, ἀδὲ γένεσιν 20 ἀλλήλων, ὥς φησιν αὐτός. μα ὃ διαπορῆσαι περὶ τῶν γενῶν 

" ἕἶναι δυνατόν" ἀνάγκη 28 εἶναί τι “ὃ γιγνόμενον αὶ ἐξ ὃ γίγνεδ, ᾧ τῶν πόρρω ἢ τῶν ἐχάτων, ἐφεξῆς ἀπορεῖ περὶ τῶν αἰϑϑη- 
τύτων “ὁ ἔχατον ἀγώνητον, εἴπερ ἴξαταί τε ᾧ ἐκ μὴ ὄντος γί- τῶν. ἰά. 
νεὸς ἀδύνατον," δεικνὺς ὅτι εἰ μή ἐςί τι ἀΐδιον, δὲ γένεσις “Ἔτι --- εἶναι" ἡ ἐπιχείρησις ᾧ αὕτη γίνεῦ εἰς “ὃ εἶναί τινα 58») 

ἕςαι, εἰ δὲ μὴ γένεσις, ἐδὲ τὰ γενητά, εἰ δὲ μὴ τὰ γενητα, ἐδὲ ἀρχὴν γενέσεως, ὅ ἐςι πρῶτον ὑποκείμενον ὠγέννητον, ᾧ, μὴ ἐπ᾿ 

τὰ αἰϑητά" ᾧ ἀκολυθεῖ τό, εἰ μόνα τιὶ αἰϑητά ἐςι, μηδὲ τὰ 25 ἄπειρον γίνεῶαᾳς ἄλλο ἐξ ἄλλυ. ἔς! δὲ δυνάμει τοιαύτη. εἰ πά- 
αἰδ)ητὰ ἔσεως. ὅτι δὲ εἰ μή ἐςί τι ἀΐδιον, ἐδὲ γένεσις ἔςαι, σης κινήσεως ἢ ἡάσης γενέσευϊς ἐςι πέρας, ἐςὶν αὐτῶν ἀρχή. ὃ 

ὕτως ἔδειξεν. εἰ γίγνεταί τι, ἀνάγκη εἶναι “ἃ γιγνόμενον ᾧ ἄλλο γάρ ἐςι πέρας, τύτυ ἀνάγκη ἡ ἀρχὴν εἶναι" μὴ ὕσης 78 ἀρχῆς 

τύτυ ο ἐξ ὃ γίγνεν" οἷον εἰ ἄνθρωπος γίγνεξ,, δεῖ εἶναι ἡ δυναῶὼς ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνυίσης τῆς γενέσεως ἣ τῆς κινήσεως, ἐδ᾽ ἂν εἶ 
εἶναι ᾧ τῶτο ὃ γίνε; ἄνθρωπος" ἀνυπάρκτυ γ) ὄντος τῷ ἀνθρώπυ τέλος τι αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν πάσης γενέσεως ἢ κνήσεως τέλος 
δ᾽ ἂν γένοιτο ἄνθρωπος. δεῖ ἦν εἶναί τι “ἐν ἄνθρωπον ὃ λέγε 30 ἐςίν, ὃ ἔλαβε διὰ τῷ “τε γ) ἀπειρός ἐςιν ὠδεμία κίνησις," ὃ ἐν 
ίνεῦχ, ἢ ἔτι “ὁ ἐξ ὅ γίγνεδ ὅτος" πᾶν 2) “ὃ γιγνόμενον ἐξ ἀ ἄλλοις δέδεικἢ, διὰ “ὃ πᾶσαν κίνησιν εἶναι πόθεν ποῖ- τότε δ 

τούτο" εἰ γδ ἦν τῶτο, ἐκ ἂν ἐγίνετο" τῦτο δέ ἐςι “ὃ ὑποκείμενον αὐξανόμενον πέρας ἔχει τῆς αὐξήσεως τι, ὁμοίως δὲ ᾧ ὁ ἀλλοαί- 
ᾧ ὕλη, τύτων ὑποκειμένων ἐξ ὧν γίνεδ τὰ γινόμενα" ἐν ἀϊδίῳ μενον, ὁμοίως δὲ ᾧ “ὃ φθειρόμενον. ὥσπερ δὲ πάσης κινήσεως 

Ὁ τὰ προσεχῇ ὑποκείμενα, ἄλλο 7) ἄλλῳ τῶν ὑποκειμένων“ ἐςι πέρας, ὕτω ἢ γενέσεως" ἐδὲν 75 ἀδύνατον γενέῶχ, γίγνεϑ" 
προσεχῶς ὑποκείμενον. τύτων δὴ τῶν ὑποκειμένων, φησίν, ἀνάγκη 35 ἡ 75 ἢ τῦτο δέδευκἢ, ὃ ἢ) ὑχ οἷν τε γενέῶχ, ἐδὲ γίνε) αὶ ὃ 
ἃ ἔχατον ὑποκείμενον ἀΐδιον εἶναι. ἔχατον δὲ ὑποκείμενόν ἐςιν κὶ γίνεῦ σύμμετρος ἡ διάμετρος, ὅτι καὶ δύνα γενέδχ, τε ἡ ἐπιτελε- 
πρώτη ὕλη" ἀναλύοντες γ) τὰς προσεχεῖς ὕλας τῶν γιγνομένων ὅὥδῆναι. ἀδύνατον δὲ γενέωᾳς “ἃ πέρας μὴ ἔχον τῆς γενέσεως 
ἐν ἐκείνη ἐχατη πανόμεθα. ἣν ἔχάτην ὅτι ἀναγκαῖόν ἐςιν ἀΐδιον ἀλλὰ γιγνόμενον ἐπ᾿ ἄπειρον, ὥςε ἐδὲ τὴν ἀρχὴν γίγνεδ. πᾶν 
εἶναι, δείκνυσιν ἐκ τῷ, εἰ μή ἐσί τι ἔχατον ὑποκείμενον, ἐξ ἦ ἡ ἄρα “ὃ γιγνόμενον γενέςᾳ, δυναῦ, “ὃ δὲ δυνώμενον γενέξα, κἂν γέ- 
γένεσις, ἀκολυθήσει ἢ ἐπ᾽ ἄπειρον γίνεονς ἄλλο ἐξ ἄλλιυ ἢ ἐκ τῷ (ρ νοιτο. ἀλλὰ μὴν “ὃ γεγονὸς ἀνάγκη εἶναι ὅτε πρῶτον γέγονεν" ὅτε 
μὴ ὄντος γίνεοδ,- ἀμφότερα δὲ ἀδύνατα. εἰ ἢ) πᾶν “ὁ ληφθὲν δ πρῶτον ἔςι, πέπαυξ) γινόμενον (7)" δέδευκἢ ἢ τῶτο ἐν τῷ Ζ 
ὑποκείμενον γέγονε, δεήσει αὐὲ ἢ ἐξ ἄλλυ ὑποκειμένυ γεγονέναι τῆς Φυσικῆς ᾿Αχροάσεως (5. 5). εἰ δὲ ἔςιν ὅτε πρῶτον γέγονεν, 
ἢ ἐκ τὸ μὴ ὄντος, εἰ γέγονε μέν, ἐκ ἐξ ὑποχειμένν δέ, ἀλλὰ ἔςι πέρας πανὸς τῷ γιγνομένυ " τῷ 2) τῶτο λαβεῖν χάριν ἐχρᾷ. 

.« 

43. αὐτὸν Δῃ 68 ἔλεγεν οπλ Οἱ ἢ 14. τε γε Α. ᾿ 15. καὶ οἵα Κ᾿ ἢ 17. εἶναι εἰ 24. εἰ δὲ μὴ τὰ γεητά οἵα «4. ἢ 27. τό τε γργνόμενον τυτές: ἃ 
δέεται τὸ γινόμενον Ο. ἢ 29. ἀνυπάρκτιυ --- 30. ἄνθρωπος οι «(. ἰ] 34. τὸ] τῶν 406. 

ἃ, γίνεσθαι οπὶ «4. ἃ δ᾽ Ο. ἢ 6. τῶν οτα ὦ, ἢ μηδέτερον ἢ παρὰ τὰ καθ' ὅκαςα ἢ ὑκ «(. ἢ 48. ἀϊδώ --- 15. δεῖ] τῦτο δὲ ἀΐδιον δεῖ εἴκει «Υ 
36. τε οπι “(. ἢ] 40. γέγονε" τὸ γὰρ ὅτε ἔςι πέπαυται γνγνόμενον Ο, ἢ ἔςι περὶ ταῦτα γινόμενον Α΄. 
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σατο τῷ “ὃ δὲ γεγονὸς ἀνάγκη εἶναι ὅτε πρῶτον γέγονεν." ἔξιν τερον, ὅ ἐςιν εἶδος ἐν ὕλη, “τὴν μορφὴν ᾧ ὁ εἶδος" ὑγὰὶς ἃ 
ἄρα ἢ ἀρχὴ πανὸς γινομένυ τε ᾧ κινυμένυ. εἰ δὲ τῦτο, ἐκ ἐπ’ λαμβάνων “ὃ δεῖν, ὡς ἡ ὕλη, ὕὅτως εἶναί τι ἡ εἶδος ἀΐδιον, αὶ μὴν 

ἄπειρον ἄλλο ἐξ ἄλλω γίγνεῦ.. εἰ μὴ τῦτο, ἔςι τι ἀΐδιον ἔχατον “ὁ ἐν τῇ ὕλη γινόμενον εἶναι δεῖ τῦτο, ἀλλὰ “ἃ ποιητικόν, ὃ εἰ εἴη 
ὑποκείμενον. ἀσαφὴς δὲ ἡ ἐπιχείρησις δοκεῖ τῷ παραλιπεῖν αὐὸὲν τῷ ποιυμένῳ ὅμοιον, εἴη ἂν προῦπαρχον πως. λαβὼν δὲ ἐκ τῆς 
ἃ ἀκολυθῦν τῷ εἶναι πάσης κινήσεως ἢ γενέσεως πέρας. ἦν δὲ “ὃ 5 ἐπιχειρήσεως “ἃ δεῖν ᾧ “ὃ εἶδος προὔπαρχειν ὥσπερ ἡ τὴν ὕλην, 
ὧν ἐςὶ πέρας, ᾧ ἀρχὴν τύτων εἶναι. τῶτο γ) ὡς γνωρίμως ἐπό- ἵνα ἐξ αὐτῶν προὔπαρχόντων “ἃ σύνολον ὶ συναμφότερον γένη, 
μενον παραλιπών, μόνον ἔδειξεν ὅτι πάσης κινήσεως ἢ γενέσεως ἐπὶ τύτοις ἀπορεῖ, ὃ ᾧ αὐὰ ἀρχόμενος τῆσδε τῆς ἀπορίας ἀπο- 
ἔςι πέρας. αὶ ἡ κυκλοφορητικὴ δὲ κίνησις πέρας ἔχει" ἀπὸ γδ τῦ ρήσειν προέθετο, εἰπὼν “πότερον εἰ ἔςι παρὰ πάντα εἶναι δεῖ" 
αὐτῷ ἐπὶ ὃ αὐὸ γίνεῦ. καὶ ἡ ἀπειρία ταύτης τῷ πάλιν τὴν αὐτὴν (ρ. 999 « 38). εἰ δ ὶὶ ὁ εἶδός τις θήσεῦ προυπάρχειν ἢ ἀΐδιον 

γίγνεδα, κίνησιν, κὶ τῷ ἄλλοτε ἄλλην. ΑἸεχ. 40 εἶναι “ὃ γινόμενον ἐν τὴ ὕλη, ἐπὶ τίνων τῶν ὄντων τε ᾧὶ γινομένων 
9995 (7) ἐπειδὴ ἡ γένεσις ἐκ ἄνευ κινήσεως, ὡς δέδεικ) ἐν τοῖς ἐρεῖ προὔπάρχειν “ὃ εἶδος ἀΐδιον ὄν, ἡὶ ἐπὶ τίνων ὅ, αὶ )) ἐπὶ παν- 

10. ελευταίοις λόγοις τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως, ἢ ἔςι δὲ ἄπειρος των τῶν γιγνομένων οἷάν τε τῦτο λέγειν. αὶ παρατίθεῃ τὰ »' 
ἀδεμία κίνησις. Δδείερ. τέχνην γιγνόμενον, ἐφ᾽ ὧν ἄτοπον λέγειν “ὃ ὑπὸ τὸ τεχνίτυ εἶδος 

“ἔτι --- ἐσίαν᾽ δείξας ὅτι ἔςι τι ἔσγζατον ἀΐδιον ὑποκείμε- ἐγγινόμενον τῇ ὕλη προὔπάρχειν τε ἢ ἀΐδιον εἶναι. ταῦτα δὲ 
νον (τῦτο γ) ἐδήλωσε διὰ τῶ “ἔτι δὲ εἴπερ ἡ ὕλη ἐςὶ διὰ “ὃ ἀγέν- 15 δύνα ἢ ' ἢ περὶ τῶν ἰδεῶν λέγεις, τε ᾧ ἀπορεῖς, δυνα δὲ 
νητος εἶναι "" ἀδύνατον γάρ, εἰ μὴ εἴη τι τοιῶτον, γένεσιν εἶναι" ὦ ᾧ ἁπλῶς περὶ τῦ ἐνύλυ εἴδυς κατ᾽ ἀκολωθίαν τῆς ἀπορίας λέ- 

999ὺ 
12. 

δ εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ ὕλη προῖοι, ἐδὲν ἂν ἐκ τῆς ὕλης γίνοιτο τῷ: γεῶζ. ΑἸεχ. 

μηδέποτε ἄλλην ἐξ ἄλλης γινομένην ὕλην παύεῶς, ἐκλυύσης (Ὁ) “πρὸς --- μία." ἢ τῶτο πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἀπορεῖ, εἰ ἔςιϑο95 
τῆς ὕλης τὼ ἐκ τῆς ἄλλης ἀλλ᾽ ἐκ ἐγγινομένης) δείξας ἦν ὅτι ὃ ᾧ τὰ εἴδη προὐπάρχοντα ὥσπερ ἡ ὕλη, πότερον ἐν εἶδος κατ᾽ ἦ" 
πρῶτον ὑποκείμενον δεῖ ἀγέννητον εἶναι ἢ ὁκ ἐπ᾽ ἄπειρον γίγνεως, 20 ἀριθμόν ἐςι ᾧ μία ἐσία κῷ' “ὃν ἀριθμὸν πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἢ 
ἄλλο ἐξ ἄλλυ, νῦν δείκνυσιν ὅτι ᾧ “ὁ εἶδος, ὃ γίνεῦ ἐν τῇ ὕλη, πολλὰ ἢ τοσαῦτα ὅσοι οἱ ἄνθρωποι οἱ καθ᾽ ἕκαςα ("). εἰ Κ᾿ ὃ 

ἕἶναι δεῖ ἀΐδιον, δεικνὺς διὰ τύτων ἡ κατασκευάζων ὅτι ἔςαι τις ἕν τις θήσεῦ κ᾿ “ὃν ἀριθμόν, εἷς ἄνθρωπος γενήσεῆ ἐκ τῆς ὕλης 
ὀσία μοναδικὴ ἀΐδιος. εἰ ἔς! γδ φύσις τῆς ὕλης, εὐλογώτερον ἡ ἐκεῖνο δεξαμένης “ὃ εἶδος (“}" εἰ δὲ τοσαῦτα ὅσοι ἢ ἄνθρωποι 
τὴν ὑσίαν εἶναι ταύτην, ἣν ἡ ὕλη δέχεῦ" τῶτο γ) ἐδήλωσε διὰ καθ᾽ ἕκαςα, ἄλογον" τίνι γδ ἐκεῖνα τὰ χωρὶς ὕλης εἴδη τῷ ἀν- 

τῷ εἰπεῖν “ὅ ποτε ἐκείνη γίνε." ἐσίαν δὲ “ὁ εἶδος λέγει" καθ᾽ ὃ 25 θρώπω λαμβανόμενα ἀλλήλων διοίσει ; ὑλυὴ γδ αἱ τῶν καθ᾽ ἕκαςα 
Ὁ διάςῳ ὁ εἶναι, τῦτο ὁσία" καὶ ἡ) ὕλη δεξαμένη εἶδος παρέχεῦ ἀνθραΐπων πρὸς ἀλλήλυς διαφοραί, ἐπὶ τύτοις ἀπορεῖ ἢ πῶς ἡ 
αὰ γιγνόμενον ἐξ αὐτῆς γεγονός, τυτέςιν ὃ δέχεταί τε ἡ γίνεῆ. ὕλη δέχεν ταῦτα τὰ προὔπαρχοντα εἴδη ἣ ὁπωσῶν τὰ εἴδη. ᾧ 
ὅτι ὧν εὔλογον ᾧ “ὁ εἶδος προὔπάρχειν ἀΐδιον ὄν, ὃ ἡ ὕλη δέχεῦ, 
ὕὅτω δείκνυσιν. ὥσπερ μὲ ὄντος τῷ ὑποκειμένυ ἀδύνατον ἦν γε- 

πῶς γίνε ᾧ ἔςιν ἕκαςον τῶν αἰο)ητῶν, ἃ ὅλα ἐςὶν ἐξ ἀμφοτέ- 
ρων τύτων, πότερον συντεθέντων ἢ κραθέντων τύτων ἣ μιχθέντων; 

νέδχ, τι, ὅτω αὶ μὴ ὄντος τῷ ὃ δέχεῦ “ὃ ὑποκείμενον, ἀδύνατον 30 ἢ τίς ὁ τρόπος καθ᾽ ὃν ἡ ὕλη δεξαμένη τὰ εἴδη γίγνεῦ ἃ γίνε; 
γένεσιν εἶναι" ὃ εἶπε διὰ τῦ “εἰ 7) μήτε τῦτο ἔςαι μήτε ἐκεῖνο, 

ἐδὲν ἔξαι “ὃ παραίπαν," ὃ ἴσον ἐςὶ τῷ, εἰ 5 μὴ ὠμφότερα εἴη ἥ τε 

ὕλη ἡ ὁ εἶδος ἀΐδια, ὑδὲν ἂν “ὃ παράπαν γένοιτο. ὅτι γδ τῦτο 
λέγει, ἐδήλωσεν εἰπὼν “ἀνάγκη τι εἶναι παρὰ “ὃ σύνολον τὴν 

μορφὴν αὶ ὁ εἶδος," ὁ κὶ 
τερον ἢ αἰϑϑητόν, δεῖν δὲ ἑκάτερον εἶναι λέγων, ἐξ ὧν εἶναι ὃ σύ- 

νολον, τήν τέ ὕλην ᾧ τὴν μορφὴν ᾧ ὃ εἶδος. εἰπὼν γάρ, εἰ μήτε 

τῶτο ἔξαι μήτε ἐκείνη," λέγων “ὃ εἶδος ᾧ τὴν ὕλην, “ἀθὲν ἔςαι “ὁ 

παράπαν," ἐπήνεγκεν, “εἰ δὲ τῦτο ἀδύνατον, λέγων ἀδύνατον ὃ 

σύνολον λέγων “ὃ γεγονός, “ὃ συναμφό- 35 

ταῦτα δὲ ἢ ἐν ἄλλοις ἠπόρηκε, ζητῶν τί “ὃ ἑνῶν αὶ συνέχον “ἃ 
εἶδος ἐν ὕλη, ἐν οἷς “ἃ δυνάμει τῆς ὕλης αἴτιόν φησι γίγνεωις τῷ 

λαμβάνειν αὐὲ ἢὶ μένειν ἐν αὐτῇ εἰς τῶτο μεταβάλλεσαν, ὅτε 
ὡς ἐδυνατο δηλονότι ποιητικῶ τινὸς προυπάρχοντος αἰτίαν. ἰὰ, 

(΄) πάνυ δριμυτατην ὠπορίαν κινεῖ ἐνταῦθα, ὃ ̓ Αριςοτέλης, 

ἥντινα ἐζήτησε αὶ ὁ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι ἡὶ ἐν τῷ Παρμενίδη, 

καί φησιν ὅτι πῶς “ὃ εἶδος θεωρεῖ ἐν τῇ ὕλη; πῶς λέγε ἕκαςον 

τέλειον εἶδος ἔχειν, ὅλον δὲ πάλιν ὁὶ δυνα ὃν [ὅλον εἶναι “ὁ ὑπάρ- 

χον], διότι ἐν διαφόροις ὑποκειμένοις ὑπάρχει; πῶς δὲ ἐν ἑνὶ δυ- 

μηδὲν ἔσεξχ, “ἀνάγκη εἶναι παρὰ σύνολον," τυτέςι “ὃ συναμφό- 40 ναὸν ὅλον εἶναι “ἃ ὑπάρχον ἐν διαφόροις ὑποκειμένοις, φαΐ ὧν 

4, δὲ οπι «4. ἢ} 3. ἄρα οπι Οἱ ἢ 5. ἦν -- 8. ἐξὶ πέρας οι «4. 1} 9. πάλαι Κ΄. ἢ 10. ὕτω »Ἐ᾽, ὁ τὸ 416. ἢ 44. ὑσίαν -- 19. ἐγγινομένης οτὰ 4. ἢ 

49. Ἔποϊμαάεπίο πιαίεγία φμαα 62 αἰΐα ποπέμπι βοπίία βοπεγαγὶ ἀδύδαπί ϑερυῖν. || 27. τε] τις Ἐ΄. ΠΠ 32. ὃ --- 383. γένοντο οτὰ «4. 37. 

εἶδος εἰπών. λέγει Ο. 

4. ποιῶντι Ο, ἢ 10. ἐν οἵα Ὁ. ἢ 12. καὶ -- 18. λέγειν οπι αὶ ἢ 14. δὲ οἱ 15. τῶν οπι 6. ἢ 15. τε οπὰ «4. || 16. ἁπλῶς καὶ Ο. καὶ 19. καὶ δηῖθ 

ἡ οπι «4. 22. τὸν οὶ Ο' ἢ 26. ἀπορεῖ καὶ] προσαπορεῖ Ο. ἢ υεἰ μίσμπφια γόγπιας Θχοίριί, αὐ φμεπιπιμπι φμοπιοαῖο ἤόγπιαθ σοπίμη- 

ξυπίμγ' οἰπὶ πιαίογία, εἰ φμοπιοάο ϑερυῖν. 1] 27. εἴδη ὅλως ἦν τὰ εἴδη" καὶ Ο. ἢ 29. τότων εἰ 30. ὁ εἰ 31. δὲ οπι «(. ! 32. ὕλης φησὶν 

αἴτιον «(. 
ΚΑΙ 
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ἡμᾶς ὃ χέγεδ ἡ ἐν τῷ Φαίδωνι, ὅτι ὅτε ὡς μόριον θεωρεϊἢ ὅτε ἔχον, ὁμοίως πάλιν ὶ τὰ καθ᾽ ἃ τὰ ζῷα ἕν, εἰ κ᾿ ἃ εἶδός ἐς 

δὲ ὡς ὅλον ἐν ἡμῖν “ὃ κεχωρισμένον εἶδος, ἀλλὰ μόνον καταλάμ- ἕν, κἀκεῖνα πολλὰ κατ᾽ ἀριθμὸν ἔςαι, ᾧ ὕτως εἰς ἄπειρον προε- 

πει τὴν ὕλην. Αϑοΐερ. λεύσεϊ. ἀλλ᾽ ἐςὶ τῶν κοινῶν ἕκαςον ἕν κατ᾽ ἀριθμόν" εἰ δὲ τῶτο 

999} () ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτι πρῶτον Κα καθὸ ἄγθρωποι ἐδὲν ἀλ- τῶν ἢ αἱ ἐπιςῆμαι, ὦ ἐςιν ὃν κατ᾽ ἀριθμόν, μηδὲν δέ ἐςιν ὃν 

ὅ5. γήλων διαφέρυσιν, πρὸς δὲ τύτοις “ὁ κατατεταγμένον εἶδος “ὃ 5 “ἂν ἀριθμόν. εἰ δὲ αἱ ἀρχαὶ τῷ εἴδει ἔχοιεν “ὁ ἕν, ἀναιροῖτο ἄν ἡ 
κατ᾽ ἀριθμὸν ὑπάρχον διάφορόν ἐςιν" ἄλλο "δ εἶδος τῷ Ἰξωκρά- ἐπιςήμη. εἰ γάρ τις λέγοι ἣν κατ᾽ ἀριθμὲν εἶναι “ὁ ἐπὶ ταῖς ἀρ- 
τὺς ἢ ἄλλο τῷ Πλάτωνος. “ὃ δὲ ἀκατάτακτον ὡς ἐξηρημένον χαῖς, ἐπεὶ ἣν »' ὁ εἶδος ὑπέκειτο εἶναι, λέγοι ἂν ὅτος ὀπκέτι τῷ 

ἕν ἐςι ἢ, μονοειδές, ᾧ διὰ τὴν γόνιμον αὐτὸ δύναμιν ἢ μονοειδὲς εἴδει “ὁ ἣν ἔχειν τὰς ἀρχαῖς. “ὁ 7) εἶδος ἐκεῖνο “ὃ ἣν τῷ ἀριθμῷ 
ὑπαίρχον διάφορα ᾧ πολλὰ ἀπογεννᾷ. ἰά. ἀρχὴ μᾶλλον τῶν ὑπ᾽ αὐτό, ἢ ὑκέτι ἐν τῷ εἴδει ἀλλὲ τῷ ἀριθμῷ. 

999} “ἔτι το ἕν ἡ ἀπορία ἀκόλωθος μέν ἐςι τῷ ἠπορημένῳ τῷ 10 ἔτι ἐδὲ τῷ εἴδει ἕν τι δύνα εἶναι, ὧν μή ἐςί τι ἣν κατ᾽ ἀριθμὸν 

Ἂ ὰ ἣν κατ’ ἀριθμὸν “ὁ εἶδος ἢ πλείω, δύνα δὲ ἡ ἐπὶ τὰς ἰδέας κοινὸν εἶδος." πολλὰ 75 ὄντα κατ᾽ ἀριθμὸν ἔχοντα ἂν κοινωνίαν 

τὴν ἀναφορὰν ἔχειν διὰ “ὃ παρατίθεωᾳ αὐὸν “ὃ αὐτοὶν ὶ αὐτοόν. ἀλλήλοις, ἃ μή ἐςι τὰ κατ᾽ ἀριθμὸν ἕν, ἐδ᾽ ἂν ταῦτα ἔτι εἴη τὰ 
ἢ δυναῦ κοινῶς ἀπορεῖν, περὶ τῶν ἀρχῶν" κυρίως 75 ὄντα αἱ αὐτὰ τῷ εἴδει. δύναταί τις ἀκύειν τῷ “ᾧ “ὃ ἐπίςα ὃς πῶς ἕξαι, 99) 
ἀρχαί. διὸ ἢ “ὃ αὐτό προςίθησιν αὐταῖς. κοινῶς ὄν ἀπορυμέη εἰ μή τι ἔςαι ἐν ἐπὶ πάντων :". ὡς εἰρημένυ πρὸς τὺς τεὶς ἰδάς ἢ 

δύνα ἐφαρμόζειν ὶ τοῖς ὑποκειμένοις λεγομένοις. ἔςι δὲ ὃ ἀπο- 15 τιθεμένως" ἔλεγον δ ἐκεῖνοι μὴ ἄλλως ἐπιςήμην ἔσεῶχ, εἰ 

ρεῖ περὶ τῶν ἀρχῶν, πότερον ἑκάςη αὐτῶν, εἴτε μίαν τις εἴτε αἱ ἰδέαι εἶεν. τὰ Κὶ ὃ αἰϑητὰ ἄπειρά τε καὶ ἐν ῥύσει συνεχεῖ, 
πλείως ὑποτίθεἢ τὰς ἀρχαῖς, κ᾿ ὃ εἶδος “ὃ ἐν ἔχυσιν ἡ κῷ' ἀριθμόν, διὰ τῶτο ἀδὲ ἐπιςητά, παρὰ δὲ τὰ αἰδϑϑδητά γε ᾧ καθ᾽ ἕκαξὰ κἡ 
οἷον εἰ ὕλη μία ἀριθμῷ μία ἢ εἴδει, ᾧ εἰ “ὁ εἶδος ἐν ἀριθμῷ ἢ ἰδέα μία τῷ ἀριθμῷ ἐπὶ πολλῶν λαμβανομένη ἀκίνητός τε καὶ 
εἶδει. εἰ [δ 25 εἴδει μία ἱκαάςη τῶν ἀρχῶν, ἀριθμῷ δὲ πολλαί, ἀΐδιος αἰτία ἐπιςήμης γίνε)" ἀναιρεῖ δὲ τῶτο, εἰ μηδὲ ἐκέναι ὃ 
ἐδὲν ἔςαι, φησίν, ἐν ταῖς τῶν γιγνομένων ἀρχαῖς ἣν κατ᾽ ἀριθμόν" 20 κατ᾽ ἀριθμὸν ἔχοιεν ἕν. ΑἸεχ. 

εἰ δὲ μηδεμία τῶν ἀρχῶν ἕν κατ᾽ ἀριθμὸν ἔςαι, ἐδ᾽ ἂν τῶν ἐκ “ἀλλὰ --- ἀρχῶν." δείξας τι ἄτοπον ἑπόμενον, εἰ λέγαστι 99.) 

τῶν ἀρχῶν συγκειμένων ἕν τι εἴη κατ᾽ ἀριθμόν" τὰ δ ἐξ ἑνὸς ὁ αἱ ἀρχαὶ τῷ εἴδει μία, νῦν πάλιν ἐπιχειρεῖ πρὸς “ὁ μηδὲ κατ᾽ 
τῷ ἀριθμῷ ἀλλὰ τῷ εἴδει συγκείμενα ἕν τῷ εἴδει, αὶ τῷ ἀριθμῷ" ἀριθμὸν δυναὼς “ἃ ἕν ἔχειν τὰς ἀρχάς (᾽). ἄγει δὲ πάλ “ὃ 
εἰ ἢ τὰ ἐξ ἑνὸς κατ᾽ ἀριθμὸν συγκείμενα ἣν τῷ ἀριθμῷ, δῆλον λόγον ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ὡς ςοιχεῖα λεγομένας, ἐξ ὧν κῷ σύν- 
εἰς τὰ ἐξ ἑνὸς ὁ εἶναι ἔχοντα ὁμοίως ἐκείνοις ἕξει “ὁ ἕν. ᾧ ὥτοπον 25 θεσιν γίνε “ὁ ἐξ αὐτῶν ὡς ἐπὶ τῶν ςοιχείων, ἢ δείκνυσιν ἐπὶ τῶν 
ἑπόμενον ἐπήνεγκε “ὁ μηδὲ “ὃ αὐτοὶν ᾧ αὐτοὺν κατ᾽ ἀριθμὸν ἐν ὕτως λεγομένων ἀρχῶν, εἰ ἑκάςη αὐτῶν μία κατ᾽ ἀριϑμὲν εἴη, 
ἔσεδχ, ἃ ὶ αὐτὰ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐτίθεντο οἱ τὰς ἰδέας ἀρχὰς εἶναι ἔτι καὶ πλείω τὰ ὄντα τῶν ςοιχείων ἔςαι" ὡς δ κ᾽ “ἃ εἶδες ἀλλέ. 
λόγοντες. ἀλλὰ μὴν εἰ μή ἐςι “ὃ αὐτοὲν ἣν κατ᾽ ἀριθμόν, τύταυ λαις αἱ αὐταὶ συλλαβαί, κ᾿ δὲ “ὃν ἀριθμὸν ἄπειροι, τῷ τὰ ςα- 
δὲ μετυσίᾳ πάντα ἐςὶν ἕν, ἐδ᾽ ἂν τῶν ἄλλων τι ἣν κατ᾽ ὠἀριθμὲν χεῖα ἐξ ὧν συντίθεν᾽ κατ᾽ ἀριθμὸν ἄπειρα δύναῶχ λαμβάνεν, 
εἴ τῶν πρὸς ἐκεῖνο “ἃ εἶναι ἐχόντων" πρὸς ἡ) ἣν τῷ εἴδει ἐμοιύ- 30 κατ᾽ εἶδος ὄντα ταὐτὰ γίγνονδ, ὅτως, εἰ μὴ εἴη κατ᾽ ἀριδ μὸν 

μενα ὁμοίως ἂν ἐκείνῳ ἡὶ αὐτὰ “ὃ ἐν ἔχοι" δὲν ἄρα ἔξαι ὃν κατ’ τὰ ςοιχεῖα πολλά, ἀλλ᾽ ἐν εἴη κατ᾽ ἀριθμὸν α΄ ἡὶ ἐν β΄, ἀνείγκη 
ἀριθμόν, εἰ μήτε τῶν γινομένων πρός τι ἣν κατ᾽ ἀριθμὸν ἔξαι, ἢ συλλαβὴν ἐξ αὐτῶν τύτων συντιθεμένων γενέ, μίαν, ἀδὲ 
μήτε “ἃ αὐτοὴν ἡ ἀρχή, ἀλλὰ μηδ᾽ ἄλλη τις τῶν ἀρχῶν. ἢ προ- ἔςαι λαβεῖν πλείυς συλλαβὰς ἐχύσας “ἃ β΄, εἰ ἕν ἐςι τῷ ἀριϑμᾷ 
ςίθησι τύτῳ ὅτι ἐδ ἐπιςήμη ἔςαι, εἰ μὴ εἴη ἵν τι κατ᾽ ἀριθμόν" “ὃ β΄, πλὴν τῆς βα΄. ἄλλως ἢ) ὀδενὶ ἄλλῳ β' ἔτι ἐνυπάρχει, ἃ 
αἱ 5 ἐπιςῆμαι γίνονἢ τῷ ἕν τι ἐπὶ πολλῶν λαμβανεῶχ, ὡς εἴρηκε 35 ἐν ὃν ἐςιν, ἢ ἐν τὴ βα΄ συλλαβὴ. ὡς ἦν ἐπὶ τῶν συλλαβῶν ἃ 
αὶ πρὸ βραχέος" κΦ' δ) ὃ κοινὸν αἱ ἐπιςῆμαι, ὃ κοινὸν ἐν κατ’ τῶν ςοιχείων ἔχει, εἰ ἐν κατ᾽ ἀριθμὸν τὰ ςοιχεῖα, ὁ πλείω ἕςαι 
ἀριθμὸν ὃν δείκνυ " ὦ ἡ) δὴ ὥσπερ τὰ ὑπὸ “ὃ κοινόν ἐςιν ἀλλή- ἂν ταῖς συλλαβαῖς, ἀλλὰ τοσαῦτα ὅσα ἐςὶν αὐτά, ὕτω ᾧ ἐπὶ 
λοις ἕν τῷ εἴδει ἢ τῷ γένει, ὅτω δὲ καὶ “ὃ κοινὸν ὃ εἶδος “ὃ ἐπ᾽ ἐκεί- τῶν ὄντων φησὶν ἕξειν, εἰ ἦν αὐτῶν αἱ ἀρχαὶ ᾧ κατ᾽ ἀριϑμὸν 

νοις ἢ “ὁ γένος ἣν τῷ εἴδει ἢ τῷ γίνει ἔςαι. ὅτω .δ ἐπ’ ἄπειρον ἑκάςη μία. ἐξηγήσατο δὲ ᾧ τί τῷ ἀριθμῷ ἕν ἐςιν, ὅτι ὃ καϑ' 
προελεύσε" εἰ δ “ὃ ζῷον ἔξαι ἣν κα’ “ὦ εἶδος κοινὸν “ὃ εἶναι ἣν 20 ἕκαςον, ᾧ τί “ὁ καθόλυν, ὅτι ὃ ἐπὶ τοῖς καθ᾽ ἕκαςον κοινὸν λαμ- 

. Ἕ. 

10. μέν ογὰ “4. " 12. καὶ τὸ αὐτοόν Ο. ΠΠ 43. κοινῶς] κυρίως Ο' ΠΠ] 15. λεγομένοις οτα Ο. ΠΠ47. κατ᾽ Ο. 1] 49. πα εοπιροξίίογενε φιέαεις 
ἐς ργἱποῖριἰς φμοερίαπε ἐπμπὶ πεπιθροὸ γμεγὶε ϑεραῖν. || 20. κατὰ τὸν ἀριθμόν “4. ἢ 231. ἂν τῶν αὐτῶν ἀρχῶν Ο ἢ 24. τὰ μὴ ἐξ 4. 21. 
εἶναι εἰ 32. πρός οπὶ Α. ἢ 34. κατὰ τὸν ἀριθμόν Α(. 1] 38. γύνει ἔς αι Ο. [1] ὕτω -- 39. ἔςαι οἵη Ο. 

1. ἃ τὰ] αὐτὰ Ο. 1] 2. κακεῖνο Ο. 11 8. φιιοάὶ δἰ φοἰοπίίαο δογιπὶ δμπί φμαφ μπιπὶ πμπιονῸ αι δίαπί, ἩμπιθΓῸ μίξει ἀπε νελεὶ 
εεί, σἰφμίεϊεπι ργἱποὶρία μπιπι σρεοὶα καύσπί, Μὲ μἱ σοϊεπέῖα ρεπίίως ἐοἰϊαίμν»" ϑοραυΐν. [[ 5. τὸν οἴ ἡ οι Ο. ἢ 6. γάρ οὔὰ «4. ἢ 1. 
ὕτως Α΄. 11 10. εἶναι εἰ 17. ἡ οπι Ο. ᾿} 23. πάλιν] παρὰ .4. ἢ 29. κατὰ τὸν ἀριθμὸν «Α. 11 30. γίγνονται οπι Αἵ. ἢ κατὰ τὸν ἀριθμὸν Ο. " 832. δ 6 1 
38. καὶ οπι .Α4.. [ 40. καθόλν ἐςὶν ὅτι ,Α. ᾿ 
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4000 βανόμενον, τῦτο δέ ἐςιν εἶδός τε ᾧ γένος. εἰπὼν δὲ “ὥσπερ ἦν τὰ δὲφθαρτά. εἰ γώρ, φησί, μήτε αἰτίαν τινὰ τύτυ λέγυσι, μήτε 
ἴ- καὶ τὰ τῆς φωνῆς ἀριθμῷ ἦν ςοιχεῖα ὡρισμένα, εἴη) ἂν ὁ τὰ ἄλλως εὔλογον τι ἔχει ἡ δόξα, δῆλον ὡς ἐκ ἂν εἶεν αἱ αὐταὶ πάν- 
γράμματα τοσαῦτα γραφόμενα ὅσα αὐτῶν καὶ τὰ ςοιχεῖα," ὀκέτι των ἀρχαί. φησὶ δὲ μηδὲ ᾿Εμπεδοκλέα, ὃς δοκεῖ μάλιςα τῶν 
ἀνταπέδωκε “ὃ ὕτω δὲ ᾧ ἐπὶ τῶν ὄντων ἢ τῷ ἀριθμῶ τύτων ἄλλων φυσιολόγων ὁμολογώμενα λέγειν. ἄλλο ἢ δ ςοιχεῖον γε- 
ἥξει. ἀδὲν ὃ ἄλλο παρὰ τὰ ςοιχεῖα ἔςαι, τυτέςιν καὶ πλείω τὰὼ 5 νέσεως τε ᾧ τῷ εἶναι αἴτιον εἰσάγει, τοιῶτον ἡ) ἡ φιλία αὐτῷ, 
ὄντα τῶν ςοιχείων ἔςξαι" ἀλλ᾽ ὡς γνωρίμυ τῆς ἀκολυθίας ὅσης ἄλλο δὲ φθορᾶς, “ὁ γ) νεῖκος τοιῦτον" αὶ μὴν ἀλλὰ φαίνεῖ) ὶ γε- 
παραλιπυν αὐτήν, ἐπήνεγκεν, εἰ γαρ ἐςι μία τῷ ἀριθμῷ γὴ  νέσεως “ὃ νεῖκος αὐτῷ ἐν πολλοῖς τὴν αἰτίαν ἔχειν ὁ φιλία φθορᾶς. 
ἕκαςον τῶν τεσσάρων, ταῦτα δὲ ἦν ἐν τῷδέ τινι τῷ σώματι, ἡ δείινυσί γε πῶς Κῶ δοκεῖ λέγειν ὁμολογυμένως, πῶς δὲ ἐκ ἐκ- 
ἀδύνατον ἐξ αὐτῶν δῆλον ὅτι ἄλλο τι σῶμα εἶναι. σφάδρα δὲ φεύγει τὴν ἀπορίαν. τίθησι ὦ ἢ) ἐν ταῖς ἀρχαῖς Ἐμπεδοκλῆς ἢ 

λογικῶς ᾧ διαλεκτιχῶς ἡ ἐπιχείρησις ἔχει. ἃ. 40 δ νεῖκος, ὅ ἐςιν αἴτιον αὐτῷ τῆς φθορᾶς" διὸ πάντα κατ᾽ αὐὸν 
909): (ἔὅ) φαβὶ δὲ ἡμεῖς ὅτι τῷ ὄντι ὅτε ἀριθμῷ ἐςὶν ὅτε εἴδει" τὰ γινόμενα φθείρε), ἢ ὁ τὰ ἢ τὰ δ᾽ ὅ, τῦτο 75 ὁμολογύμενον 

" ὑπὶρ 75 ἀριθμόν ἐςξι ᾧ ὑπὲρ εἶδος ἡ πρώτη ἀρχή. Αδεΐερ. δοκεῖ λέγεον, ὑπ᾽ αὐτῷ “ὃ πάντα τὰ γινόμενα ἐκ τῶν αὐτῶν ἀρ- 
, 1000 “μθενὸς -τ- πρότερον." ἣν ἀναγκαίαν σαν ἀπορίαν κατευ- χῶν ὄντα ὁμοίως ἢ φθείρεῶχ, πάντα, ἀλλ᾽ καὶ τὰ (' φθείρεθᾳ, τὰ 

5: ϑυνθῆναί φησι πᾶσι τοῖς πρὸ αὐτῷ παραλελεῖφθαι, εἴρη μ᾽ ᾧ δὲ μένειν ἀΐδια. μόνα δὲ ἄφθαρτα τὰ ςοιχεῖα ὑποτίθε,, ταῦτα 
αὕτη ὥσπερ ὶ αἱ πρὸ ταύτης κατ᾽ ἀρχὰς τὸ βιβλίυ ἐν τῇ ἐκθέσει 15 δέ ἐςι τὰ δ΄ σώματα ᾧ “ὃ νεῖκος ᾧ ἡ φιλία. ἢ ταύτη ἢ δοκῶ 

τῶν ἀποριῶν ("), ἐςὶ δὲ αὕτη. ζητεῖ πότερον αἱ αὐταὶ τῶν τε τῷ φθείρεως, τὰ φθειρόμενα αἴτια τινα ἀπολείπειν αὶ ὁμολογύμενα 
φϑαρτῶν ἡ τῶν ἀφθάρτων ἀρχαί, εἰ Κα ἡ) αἱ αὐταί, τί “ὃ αἴτιον λέγειν αὐτῷ, ἄλλην Κ' γενέσεως ἄλλην δὲ φθορᾶς ἀποδιδὲς αἰτίας. 
τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν πάντων ὄντων τὰ [ὦ αὐτῶν φθαρτὰ εἶναι ἢ δὲ λέγει ᾧ ὃ νεῖκος αὐὸ τῶτο γεννᾶν, τυτέςι γενέσεως αἴτιον ᾿ 
τὰ δὲ ἄφθαρτα; ἔνθα Ἡσιόδυ τε ἡ τῶν ἀρχαίων μνημονεύει ὁ φθορᾶς γίγνενακ, μόνον, ὥσπερ ὧν ἡ τὴν φιλίαν φθορᾶς, καὶ ἡ 
θεολόγων, οἱ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν ὑποτιθέμενοι πάντα ἀϊδίων 2) γενέσεως (ἐκ Λ) τῷ ἑνός, ὃν θεὸν ἐκεῖνος ὶ σφαῖρον λέγει, τῦ ὑπὸ 

ἐσῶν ἡ ἀφθάρτων “ὃ αὐτοῖς δόξαν πιθανὸν εἶναι τῷ τὰ βὶ ἄφθαρτα τῆς φιλίας γενομένα, πάντα τὰ ὄντα ὑπὸ τῷ νείκυς κατ᾽ αὐὸν 
. τὰ δὲ φθαρτὰ εἶναι ἔφασαν μόνον, ἡμῶν δὲ ἡ τῷ ἡμᾶς διδάξαι γίνε πλὴν τῷ θεῦ, λέγων τῶ σφαίρυ, ὃν ὦ ἣν λέγει, ὡς δι᾽ ὧν 

τε ἢ πέσαι ὠλιγώρησαν" ὑποθέμενοι δ τὰς ἀρχὰς ἀϊδίυς τε ὺ παρέθετο ἐπῶν δηλ), ταύτη δ᾽ ὀκέθ᾽ ὁμολογύμενα λέγοι 
θείας εἶναι ἢ πάντα ἐξ ἐκείνων τὰ ὄντα εἶναι ᾧ γεγονέναι, τὰ ΓῚ ἂν αὐτῷ" ἀ 5 ἂν ἔτι τηροῖ ὃ ἄλλο (ἃ εἶναι τῆς φθορᾶς γενέ- 

γευσάμενα τῆς ἀμβροσίας ἢ τῷ νόιταρός φασι θεὶς γενέοχ,, ὅσα 25 σεως δὲ ἄλλο αἴτιον εἶναι, δι᾽ ὃ ἐδόκει ἡ δόξα αὐτῷ “ὃ εὔλογον 
δὲ μὴ ἐγεύσατο, ταῦτα φθαρτά, πρῶτον ὶ τὴν ὠμβροσίαν ἡ ὃ λέγειν. ΑἸεχ, 
νέκταρ τὰ ϑεοποιὰ νάματα αὐτοῖς ἴσως γνώριμα λέγοντες" αὶ ἢ (“) ἰςέον δὲ ὅτι ὡς τῶ διδασκαλείων ὧν τὸ Πλατωνοω φη- 
δὴ ἡμῖν ἢ τῶν ἄλλων τοί. δεύτερον δὲ ἢ περὶ αὐτῆς τῆς προσ- σὶν ὅτι ὀδεὶς ὀδὲν εἶπε περὶ τῆς τοιαύτης ἀπορίας" ἄντικρυς ὃ 

φορᾶς τύτων ἁπλῶς εἶπον ᾧ ἐδαμῶς γνωρίμως" τίνος δ χάριν φαίνεῦ ὁ Πλάτων διαλεγόμενος περὶ αὐτῆς ἐν Τιμαίῳ... ἀλλὰ 
ἦλθον ἐπὶ ὁ γεύσαθχ τύτων ἃ αἴτια αὐτοῖς τῆς ἀθανασίας; εἰ 30 ᾧ ἐνταῦθα ἀκολυθεῖ τοῖς εἰρημένοις ἐν τῷ Τιμαίῳ" κατ᾽ ὑσίαν 
ΕΗ Σὲ ἡδονῆς χαίρν αὐτῶν γεύονδ, ὑδὲν αὐτοῖς εἰς “ὃ εἶναι συντε- γ5 φθαρτός ἐφιν ὁ ἀρανός, διό φησιν ἐν ἐκείνοις ὁ Πλάτων ὡς 
λε ἃ νέκταρ ὶ ἡ ἀμβροσία, ὥςε καὶ διὰ “ὃ γεύσαδᾳ, ἀθάνατα. εἰ ἀπὸ τῷ θεῶ λέγοντος πρὸς τὰ ἐράνια ὅτι ἀθάνατα Κ ἐκ ἔςε, ἐπεὶ 
δὲ εἰς ὁ εἶναι ἡ τύτων αὐτοῖς γεῦσις συντελεῖ, δῆλον ὡς τροφή ὅλως ἐγένεωε, ἔσεω)δε δὲ ἄφθαρτα ᾧ ἀγήρω ἐμὰ ἐθέλοντος. 

ἐςιν αὐτοῖς, τὰ δὲ τρεφόμενα ἢ μὴ ἂν ὄντα εἰ μὴ τρέφοιτο, πῶς Αδεΐερ. 
οἵἷδν τε λέγειν ἀΐδια εἶναι; τοσαῦτα δὲ Ἡσιόδυ τε ἡ τῶν ἄλλων 35 “δόξειε ---- γεννᾶν, τυτέςι γεννητικὸν εἶναι ἡ ποιητικόν. Ἰ000 « 
θεολόγων ἐπιμνηϑεὶς “ὁ ἢ τὰς τύτων δόξας μὲ σπυδὴς ἐξετάζειν τῷ δὲ ἐκ γ τῦ ἑνὸς ἅπαντα ἡ) ἐκ τύτυ τὰ ἄλλα ἐςὶ πλὴν θεός, “1: 

μύθυς χεγόντων ἡ διὰ μύθων τὰ ψευδὴ συναγόντων τε ᾧ συνι- δεῖ ἡροςιθέναι τὰ γιγνόμενα ὑπὸ τῶ νείκως. παραθέμενος δὲ τὰ 

ξάντων παραιτῖῶ (ὃ 75 “μυθικῶς σοφιζομένων" ἴσον τῷ διὰ ἔπη δι’ ὧν “ὃ νεῖκος γενέσεως κατ᾽ αὐὺν πάντων αἴτιον, “ὅσα τ᾽ 

μύθων παρακρυομένων τἀληθές), ἐπὶ δὲ τὸς μετ᾿ ἀποδείξεως δο- ἦν ὅσα τ᾽ ἔςιν," ὃ ᾧ ὡς φθορᾶς ποιητυιὸν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὑπέθετο, 

κῶντας λέγειν παρὰ τύτων μέτεισι, καί φησι δεῖν περὶ τύτων ἐξε- 40 ᾧ ἄνευ τῶν ἐπῶν, φησί, τύτων δῆλόν ἐςιν ὅτι κατ᾽ αὐὲν ὃ νᾶ- 

ταζειν τὴν αἰτίαν τῶ, πάντων ἐκ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν ᾧ σοιχείων κός ἐςι γεννητικόν (4}" εἰ ὃ μὴ ἐν τοῖς ὅσι “ὃ νέῦκος ἦν, ἐν ἄν, 

“γεγονότων, τὰ μέν τινα τῶν ἐξ ἐκείνων ἀϊδιά τε εἶναι ὁ ἄφθαρτα φησί, πάντα ἦν, ᾧ ὑκ ἂν διεκρίνετο ὑδ᾽ ἐγίνετο" τῷ ὃ μὴ μένειν 

2. εἴ] ἦν Α΄. ἢ 17. μὲν οι “4. {[{ 24. τῦῦ ἔ. τὸ. ἢ 28. γὰρ αὐτὰς ἀϊδίως Α΄. ἢ 28. δὴ οτὰ 4. ἢ ἡμῖν τῦτ᾽ ἔςιν ἡ Ο, ἢ 40. περὶ 41." ἐξετάζειν 

περὶ τότων “΄. 

4. τινὰ λέγνσι τύτυ, μήτε ΑἹ. ἢ 2. εὔλογον ἔχει τι ἡ ΛΑ1. ἢ] 8. τῶν ἄλλων μάλιςα Ο. ΠῚ 8. ὁμολογόμενα 41. ἢ 10. αὐτῷ} αὐτὸ «4. ἢ 12. πάντων 

Ῥ- ἢ 16. αἰτίαν ΑΙ. ἢ ταὸς ὑπολείπειν Ἐ΄. ΠΠ 18. ᾧ δὲ] ἤδη 2. 1] αὐτῷ Χ4..} 291. γυομίνν Ο. ἢ 23. δ᾽ ἐκέθ᾽} δὲ ὑχ 4. 24. ἂν ροεῖ γὰρ οπι Ο ᾿ 36. 

λέγειν] ἔξεν «4. Ὁ 39. καὶ οπι «4. ΠΠ ὑπετίθετο Ο. ᾿ 42. μὴ οπι «(. 
ΚΙΚΚ2 
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ὴὰ ἂν τοῖς ὅσι, “ὃ τῆς φιλίας ἔργον, “ὃ νεῖκος μιγνύμενον αἴτιον. ὡς “ὃ αἴτιον μὴ λέγοντος τῇ ποτὲ ΕΞ τὴν φιλίαν ἐποιρατεῖν ἐν 

ὅταν δ συνίη᾽ πάντα ἡ ἣν γίγνη), τότε τελευταῖον χωρίζεα)αί φη- θεόν, ποτὲ δὲ “ὃ νεῖκος τῶν ὅλων" κα 5 ἱκανὸν “ὃ εἰπεῖν, ὅτως πέ- 

σιν αὐτῶν “ὃ νεῖκος ὡς αἴτιον τῆς τῶν διαφερόντων ἐσίας, ἐν τῷ φυκε ᾧ ὅτι ὕτως ἀνάγκη" δυναῦ γάρ τις τῦτο ἐπὶ πάντων τῶν 
τύτυ χωρισμῷ ἑνθῶς δυναμένων αὐτῶν. διὰ δὲ τῶτο, φησί, ᾧ γινομένων ἢ ὄντων λέγειν, ἀλλ᾽ ἐκ ἔςιν αἰτίας ἀπόδοσις “ὃ πεφυ- 

ἐν (ἃ τοῖς ἄλλοις πᾶσίν ἐςι “ὃ νεῖκος κατ᾽ αὐτόν, ὥσπερ ἢ τῶν 5 κέναι ὕτως εἰπεῖν. εἰπὼν δὲ ταῦτα πρὸς αὐτόν, φησὶ τῶτο μένον 
ἄλλων ςοιχείων ἕκαςον" ὅτω δ εἶεν διακεκριμένα ἡ ἐπὶ τς αὐδὴν μέχρι γε τοσύτυ ὁμολογώμενον εἰρηριέναι, “ὃ τὰ ἐκ τῶν 
οἰκείας φύσεως" μόνον δὲ ἐκ ἔςιν ἐν τῷ ἑνὶ τῷ θεῷ, ὥςε μόνῳ αὐτῶν ἀρχῶν φθαρτὰ εἶναι πάντα ὁμοίως, ἀλλὰ μὴ τὰ κα τὰ δ᾽ 
τύτῳ ὑκ ἔςι “ὃ νεῖκος αἴτιον τῷ εἶναι, τοῖς δὲ ἄλλοις πῶσιν. εἰπὼν δ ὃ δοκεῖ τὴν ἀνομολογίαν ἔχειν, πῶς ἐκ τῶν αὐτῶν τὰ μέν ἐξν 
δὲ πῶς ἐχ ὁμολογύμενα ἀλλήλοις τὰ ὑπὸ Ἐμπεδοκλέυς εἰρημένα, ἄφθαρτα τὰ δὲ φθαρτιί,͵ καθ᾽ ὃς πάντα ἐςὶν ἐκ τῶν αὐτῶν. 

ἢὶ μνημονεύσας ὅτι κατ᾽ αὐὲν μόνον ἐκ ἔςι “ὃ νεῖκος ἐν τῷ θεῷ, 10 ἀπορήσας δὲ πρὸς τὺς πάντων τῶν ὄντων τὰς αὐτὰς ἀρχὰς ὑπο- 
διὸ δὲ ποιητικὸν τύτυ ἐςίν, αἰτιὰ ἢ αὐτὸν ὡς κῷ τῶτο τῶν ἄλλων θεμένυς, ἐφεξῆς ἀπορεῖ πρὸς τὸς ἄλλας Κ ἀρχὰς τῶν ἀφϑέρτων 

ἀφρονέςερον ποιῶντα “ἐν θεόν" τὰ ἢ 5 ἄλλα πάντα κατ᾿ Ἐμπε- ἄλλας δὲ τῶν φθαρτῶν ὑποτιθεμένυς. πρῶτον ' ὧν ἀπορίαν 
δοκλέα νοήσει τῷ πάσας (ἃ τὰς ἀρχὰς ἔχειν ἐν αὑτοῖς, γίγνεως ταύτην ὠπορεῖ, πότερον τῶν φϑαρτῶν ᾧ αἱ ἀρχαὶ Σ ἡ 

δὲ τὴν νόησιν τῷ ὁμοίῳ τῷ ὁμοίων, ὁ δὲ θεὸς τὰ Κὶ ἄλλα νοήσει τῷ ἄφθαρτοι. εἰ μα ἦν φθαρταί, δῆλον ὡς ἔσονἢ ἐξ ἐκείνων εἰς ἃ 
ἔχειν ἢὶ αὐὺς τὰ τῶν ἄλλων ἐν αὑτῷ ςοιχεῖα, μόνον δὲ "ὃ νεῖκος 15 φθείρον, ὦ 5 δὴ εἰς “ὁ μὴ ὃν φθείρον,»" εἰς ἃ δ φθείρεταί τι 
ἐκ ἔςαι νοῶν, ἐπεὶ μηδὲ τὴν ἀρχήν ἐςιν ἐν αὐτῷ. ἀπορήσαι δ᾽ ἴκαςον, ἐκ τύτων ἢ συνέςξηκεν" ὥςε ἴσον) τῶν ἀρχῶν ἀρχαί. 
ἂν τις πῶς ἀφρονέξερον λέγει γίγνεθᾳ “ὃν θεὸν κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα, ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, ἐκ αὐταὶ ἀρχαὶ ἀλλ᾽ ἐκεῖναι ἐξ ὧν αὖ" ἀδύνατον 
ἐπεὶ μὴ πάντα νοεῖ" ὅτω δ ᾧ κατ᾽ ᾿Αριςοτέλην αὐὸν ἄφρων ἄν δὲ τῶν ἀρχῶν ἀρχὰς εἶναι" ἀ γδ γίγνον; ἐκ τῶν ἀρχῶν ἀρχαί, 
εἴη. ἀλλὰ ἢ λέγει πυ αὐὸς ὅτι ἕνια ἄμεινον μὴ νοεῖν, ὥσπερ τὰ εἴτε ἴςανῇ ἐπί τινος εἴτε εἰς ἄπειρον προχωροῖεν. εἰ (ἡ ἵξανῇ, 

κακά (4). ἢ κ'' τῦτο κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα ἀφρενέςερος, ὅτι μὴ 20 ἐκεῖναί τε ἂν εἶεν ἀρχαὶ τῶν ὑποτεθεισῶν ἀρχῶν, ἐν αἷς ἴς «ἢ κα 
πλεονεκτῶν τῶν ἄλλων" ἐκ η5 τῶν ςοιχείων ἡ αὐτός, παρὰ ὃ φθορά, ἡ ἔτι ἀΐδιοι ἂν εἶεν, ὡς δέδευκἢ, ἢ ἐκ τῷ μὴ ὄντος ἂν ἡ 

νεῖκος, ᾧ γινόμενος ᾧ φθειρόμενος, ἢ μηδὲν ἄλλο τιμιώτερον νοῶν γένεσις εἴη, εἰ εἰς “ὁ μὴ ὃν ἴξαιτο ἡ φθορά" εἰ δὲ εἰς ἄπειρον 
ἡ ταῦτα ἐξ ὧν ἐςίν, αὐτός τε ἡ τὰ ἄλλα τῶν ςοιχείων ἀὶ νοεῖ" προΐοιεν, ἀεὶ τῆς φθειρομένης ἀρχῆς ἐκείνης εἰς ἣν φθείρεῦ ἔςξαι 
ἀλλὰ τὰ (' πάντα τὰ ςοιχεῖα νοεῖ, ὁ δὲ θεὸς μόνος ἐξ αὐτῶν ἐχ ἀρχή. πρὸς δὲ τύτῳ ὑδὲ τὴν ἀρχὴν ἀρχή τις ἔξαι " δέδεικϑ ὃ 
εἷός τέ ἐςι νοεῖν. ἔτι τὰ ' ὑλικὰ ςοιχεῖα ἔςαι πάντα νοῶν, ὀκέτι 25 τῦτο ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ. ἢ τῷ “ὡὥςε συμβαίνει τῶν ἐρχῶνναιε 
δὲ ᾧ τὰ ποιητικὰ πάντα, ἃ τιμιώτερα τῶν ὑλικῶν. λέγει δὲ ἐν ἑτέρας εἶναι προτέρας" ἀκολυθεὶ “ὁ “ἡ εἰ Ἰςαῦ ἡ εἰ βαδίζει εἰς - 
ἄλλοις ὅτι ᾧὶ μόνον ἄφθαρτον “ὃ νεῖκος κατ᾽ αὐτόν. ἔξωθεν δὲ ἄπειρον"" ἑκατέρῳ γ5 αὐτῶν ἔπε “ὃ τῶν ἀρχῶν ἀρχὰς εἶναι. 
τῶτο ἀπορήσας πρὸς Ἐμπεδοκλέα, ἐπάνεισιν ἐπὶ “ὃ τὴν ἀνομολο- μεθ᾽ ὃ λέγοι ἂν ὃ “τῦτο δὲ ἀδυνατον," ὃ ἐν μέσῳ τεθὲν ἀσαφε- 

γίαν αὐτῷ δεικνύναι μὴ φυλάττοντος μήτε τὴν φιλίαν γενέσεως ςέραν πεποίηκε τὴν λέξιν. “ἔτι δὲ πῶς ἔςαι τὰ φϑαρταεί, εἰ εἰ 
αἴτιον μήτε “ὃ νεῖκος φθορᾶς, ἀλλὰ μηθὲν μᾶλλον θάτερον θατέρυ 30 ἀρχαὶ ἀναιρεθήσον ;" ὁ λεγόμενον ἐςίν, εἰ τὼ φθαρτὰ Ὅτε φθαρ- 
αἴτιον ποῶντος, ὁ (ἃ νεῖκος γενέσεως τὴν δὲ φιλίαν φθορᾶς. ὅτι τῶν ἀρχῶν γίνε, πῶς ἂν γένοιτο τῶν ἀρχῶν φθαρεισῶν., φᾶα- 
δὲ ἡ φιλία φθείρει ὶ ὡς, παρέθετο" συνάγυσα γδ πάντα εἰς “ὃ ρεισῶν γ5 τῶν ἀρχῶν ὀκέτι ἂν οἷόν τε εἴη γίνεθχ, τὰ ἐξ αὐτῶν. 
ἣν δῆλον ὅτι φθείρει ταῦτα ἃ πρὸ τῆς συνόδυ ταύτης ἦν. εἰ δὲ ἢ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον “ἔτι δὰ πῶς ἴςαι τὰ φθαρτά," πῶς ὃ 
μηδὲν μᾶλλον ὃ νεῖκος τῆς φιλίας φθορᾶς αἴτιον, ὴὶ τ᾿ τῶτο ἂν ἔςαι τὰ φθαρτὰ φθειρόμενα αὶ γιγνόμενα, εἰ μὴ εἶεν αὐτῶν 

εὔλογον εἴη ὠἀφρονέςερον εἶναι τῶν ἄλλων ὃν θεὸν κατ᾽ Ἐμπεδο- 35 ἀρχαί: ᾧ ἐδείχθη ἀκολυθῆσαι, εἰ φθαρταὶ εἶεν αἱ ἀρχαί. τὰ δ 
κλέα. ἐδὲ 75 κακία τις ἐξαίρετος κατ᾽ αὐτόν ἐςιν ἐν τῷ οἰκείῳ γιγνόμενα ᾧ φθειρόμενα ὶ γίγνεῦ, ᾧ φθείρεῦ τῷ ἔχειν ἀρχὰς ἐξ 
εὐλόγως αὐὸ ὃν θεὸν μὴ νοεῖν. μόνον γδ διὰ τῦτο αὐὴὸ σύνθεσίς ὧν αὶ ὑφ᾽ ὧν γίγνεθ᾽ ἢ φθείρεἢ" τῷ δ εἰς ἐκένα ἀναλύεςχ ἡ 
τις ἐςέρη αὐτῶ, ὡς εἰ ἢ τὴν φιλίαν ἢ ἄλλο τι ὑπέθετο μὴ φθορά" πῶς ὅν φθείροιντο μὴ ὄντων τῶν εἰς ἃ φθειρόμενα. δικλυ- 

εἶναι ἐν αὐτῷ " ἐχ ὡς εὔλογον γδ μὴ νοεῖν αὐὲν “ὁ νεῖκος αὶ νοήσει, θήσεξδ;; εἰ δέ τις λέγοι τῶν ἀφθάρτων ἀφθάρτυς τὰς ἀρχὰς εἶναι, 
ἀλλ᾽ ὡς μὴ δυνάμενος τῷ μὴ εἶναι ἐξ αὐτῶ. αἰτιῶ δὲ αὐὸν ἢ 0 πάλιν ἀπορεῖ πῶς ᾧ διὰ τί ἐκ βὶ τῶνδε τῶν ἀρχῶν ἀφθάρτων 

8. αἴτιον] ἔτι ὃν Ο. 1] ἡ. τύτων Ο. Π 5. ὥσπερ ὃν καὶ Α΄. ΠΠ 18. ἐπὴ --- 49. λέγει οτα Δ. ΠΠ 20. ὅτι πλέον ἐκ τῶν τῶν ΟἽ ἢ 231. ἐχ] ἣν ἢ. ἢ 29. 
καὶ εἰ καὶ φθειρόμενος οπὶ Κ΄. ἢ 23 εἰ 24. νοεῖν Κ΄. || 25. ἔξω Ο, ||] 26. ἃ οπι Ἐ΄. ᾿ὶ 29. μηδὲ Ο. Ιὶ 32. φιλία τοιῶτον, φανερόν. συνάγυσα Αἵ. ἢ 35. 
εὐλόγως Ο. ᾿ὴ πεψια επῖπι ρεν' ἴρφιιπι αἀϊδοογάϊα εἰ υἱξίμπε φμοάδαπε ἐβνεβίμπι, μι πιερί(ο ἄξια ἡρδεπι πον ἱπίθἰ ραῖ: ἦρθε δπεῖπε 
δοίμα ομπι σἰέ, φοπιροσίίο φιαεάαπι ἀϊδοονάϊα νασαὲ ϑεραΐϊν. || 37. αὐτὸν τὸν Ο. 1} 38. ἢ καὶ ἄλλο «Ἅ(. 

5. τῶτο οἱ 6. τὸ οἱ 7. εἶναι πάντα εἰ μὴ εἰ 9. ἄφθαρτα τὼ δὲ οπι Ο. ΠΠ 9. καθ᾽ -- αὐτῶν εἰ 13. αἱ οπι “4. ἢ 15. ὃν φϑείρεται Α΄. ἢ 18. ὁ} ἃ 
ΟἽ 22. ἵἴξατο Α. ἢ 25. ἢ τὸ “ὥξε 40. συμβαίνειν (4. ἢ] 26. ἀκολνθεῖ τῷ εἴτε καὶ ἴξαται εἴτε καὶ βαδίζει «4. ἢ 28. σαφεςέραν Ἐ΄, ἢ 29. ἐποίησε 
Ο ἢ ἐἰ -- 33. φθαρτά εἰ 35. ᾧ --- ὠρχαί ογὰ “4. ἢ 88. τῶν οπχ Ο. 
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σῶν ἐκεῖνα ἄφθαρτα; «εδὸν γ) ἡ αὐτὴ τῇ πρόϑϑεν ἀπορία μένει. εὐεργετῆσαι ὡς εὐεργετήσαντα, ᾧὶ ἐμοιβαῖον λέγει τὴν ἐπιτηδειό- 
ἢ πρὸς τύτοις δέ φησι μηδὲ τὴν ἀρχὴν εἰρηριέναι τινὰ ἄλλας ἀρ- τητα ἥν ἔχει ἡ δυὰς πρὸς “ὃ δέξαςχ, τὴν ἔλλαμψιν τῶ χρόνυ, 

χὰς τῶν φθαρτῶν ᾧ ἄλλας τῶν ἀφθάρτων εἶναι" τὰς γ5 αὐτὰς φημὶ δὴ τῆς ἑνάδος, ᾧ παραπέμψαι τοὶς τῆδε. ταῦτα ὅν φησὶν 
πάντες ὑποτίθενῃ" ὑποθέμενοι δὲ “ὃ πρῶτον ἀπορηθέν, πῶς ἐκ ὁ ᾿Ἐμπεδοκλῆς ὡς δέον ἐξ ἀνάγκης μεταβάλλειν ἐκ τῷ σφαίρω 
τῶν ἀρχῶν τὰ ' φθαρτὰ τὰ δὲ ἄφθαρτα γίγνε, παραπέμπονὮ 5 εἰς ὃν αἰο)ηὲν κόσμον" αἰτίαν δὲ τῆς ἀνάγκης ὁδεμίαν δηλοῖ. ἀλλ᾽ 

1001 «ἢ ἀπορῶσι" τῦτο γδ σημαίνει “ὃ “ἀποτρωγωσιν," ὡς δῆλον ἡ ἐξ ὅμως κτ' τῦτο ἀκόλυθα ἑαυτῷ λέγει" αὶ Λὃ τὰ Κα φθαρτὰ ποιᾶῖ 
2: δ ἐπήνεγκε τὰ “ὥσπερ τῶτο μικρόν τι λαμβάνοντες," ὡς μυιρόν τὰ δὲ ἄφθαρτα τῶν ὄντων, ἀλλὰ πάντα φθαρτὰ πλὴν τῶν ςοι- 

τι ἐκ ἔχον ἀπορίαν ὑποτιθέμενοι “ὃ τὼς αὐτὰς ἀρχὰς πάντων χείων. Αδεΐερ. 
εἶναι, ὑδένα λόγον ἐποιῶντο τῆς ἀπορίας (΄). ἣ ὃ “ἀποτρωγυ- (7) φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος ὅτι κτ᾿ ̓ Αριςοτέλην ὃ πρῶτος νῦς 100» 
σιν" εἴρηκεν ἀντὶ τῦ διά τινων πιθανῶν αὐτοῖς δοκύντων παραμυ- 10 ἑαυτὸν μόνον νοεῖ, καί φησιν ὅτι ἄμεινον ἔνια μὴ νοεῖν, οἷον τὰ "ἢ 
θεῖος πειρῶν), ὡς εἶπε περὶ ἫἩσιόδυ ἢ τῶν ὠρχαίων θεολόγων, κακα. ἰά. 
ἔτι δὲ περὶ ᾿Ἐμπεδοκλέυς, ὃς ἐκ τῶν αὐτῶν ποιῶν πάντα “ὃ μέν (7) ἀποτρωώγυσιν, ὥσπερ οἱ κύνες οἱ ἐδλϑίοντες ἄρτον, ἢ φθεί- 1001. 6 

, τι αἴτιον γενέσεως ἐφίςη “ἃ δὲ φθορᾶς, ὡς ὁ μέγα ἡ δύσλυτόν ρυσι δὲ εἰ τῷ ἁλῶναι πρὶν ἣ ὅλον καταφάγωσιν. ὥςε ἦν ᾧ οἱ πρὸ Ὁ 
τι ὑποθέμενοι. κῷ' μέντοι αὐὸν ὅτε αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ τῶν ἀϊδίων ἡμῶν ἀδιαρθρώτως, φησίν, εἰρήκασι περὶ αὐτῶν ὶ ἀτελῶς, ὥσπερ 
τε ᾧ τῶν φθαρτῶν, ἕν τε τοῖς φθαρτοῖς ὅτε πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ 15 τῶτο μριρόν τι λαμβάνοντες “ὃ διαρθρωὲν παραδῦναι. ἰὰ, 
ἀϊδιοι (ὃ 5 εἶδος ἐκ ἀΐδιον) ἥ τε ὕλη ἀΐδιος μὶ ἀλλ᾽ ἐκ ἀπαθὴς “πάντων --- ἀνωγκαιότατον." ἣν ἀπορίαν χαλεπωτάτην φη- 1001 
ἀλλὰ παθητή τε ἡ ἀλλοιωτή. ΑἸεχ. σὶν εἶναι ἢὶ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας γνῶσιν ἀναγκαιοτάτην, ἐςὶ πό- ἢ 

4οὐ0α (2) ὃ ΚΑ νεῖκος φθείρει Κα “ἂν σφαῖρον, γεννῷ δὲ “ὃν αἰϑ)η- τερον “ὃ ὃν καὶ ἐν ἐσίαι τῶν ὄντων εἰσί, τυτέςιν ἀρχαὶ αὐὸ τῶτο ἃ 
ΓΑ ΒῚ 

ἍΤ κήσμον" ἢ πάλιν καὶ φιλία φθείρει β' “ὃν αἰδ)γὸν κόσμον, ὃν ἡ “ὁ ἐν ὅσαι, ἐκ ἄλλῳ τοὶ ὄντι ὑπάρχυσαι, ἡ ταύτην τὴν φύ- 
γεννᾷ δὲ ὃν σφαῖρον. ἄλλως τε δή, φησίν, ἐπειδὴ πρὸ τῆς δυαΐ- 20 σιν δηλῦσαι ᾧ ἐν ἐκείνοις ὑφιςάμεναι ὧν κατηγορθνἢ, ἢ ἔς! τις 
δος εἶναι τὴν μονάδα ὁ ̓ Εμπεδοκλῆς, τί ἐςιν αἴτιον τῆς ἄλλη φύσις ὑποκειμένη τύτοις, ἥ ἐςιν ἀρχὴ ᾧ ὑσία τῶν ὄντων, 

ἁπλῶς κινήσεως: καὶ γ δεῖ λέγειν ἁπλῶς ὅτι ὕτως πέφυκεν, ἐπεὶ ἣν δεῖ ζητεῖν τί ἐςι, πότερον πῦρ ἢ ἀὴρ ἢ ἄλλο τι ἢ ἡ) πλείω, “ὃ 

ὅτως πάντα ῥᾷτα ἐπιλύεικ. λέγομεν ὧν ὃ πολλάκις εἴρη), ὅτι δὲ ἣν ἡ “ὃ ὃν ἐκείνῳ ἢ ἐκείνοις ὑποκειμένοις ὑπάρχει. ὅτι δὲ ἀναγ- 
πάντα ταῦτα συμβολικῶς ἔλεγεν ὁ ̓ Εμπεδοκλῆς- ὅτε ἢ ὃν καία ἡ ζήτησις, δῆλον ἡ ἐκ τῷ τὺς Κα ἐκείνως τὺς δὲ ὕτως ἀπο- 
σφαῖρον ὑπετίθετο φθείρεθχ,, ὥς φησιν, ὄτε δὲ ὃν αἰο)ηγὸν κόσ- 25 φήναῦ περὶ αὐτῶν, ἡ ἐξ ὧν δὲ ἀπορήσει προϊών, ἡὶ ὅτι ἐν τῇ 
μον, ἀλλὰ διὰ τύτων ἐδήλεν τὴν ἄνοδον ἢ τὴν καθοδον τῆς ψυ- περὶ τῆς ἀληθείας θεωρίᾳ ἡ περὶ τῷ ὄντος ζήτησις κυριωτάτη, ἢ 
χῆς" διὸ ἔλεγεν “ὡς ᾧ ἐγὼ δεῦρ᾽ εἰμὶ φνγὰς θεόθεν ᾧ ἀλήτης ὅτι ἐκ τύτυ ἤρτη “ὃ τὺς ἀριθμεὶς δύνα, τῶν ὄντων ἀρχὰς ἢ 

νείκεϊ αἰθομένῳ (μαινομένῳ ἴ) πίσυνος." ἔςι γδ ἡ ἐν τῷ σφαίρῳ ςοιχεῖα ἔσεθῷῷ. ἀναγκαιοτάτη γῶν πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας γνῶσιν 
διάκρισις, εἴγε πολλὰ νοητά» ἀλλὰ καλύπτεῦ ὑπὸ τῆς ἀφράςζυ ἡ περὶ τύτυ ζήτησις, ἀλλὰ ἡ χαλεπωτάτη ἡ περὶ αὐτῶν διάκρι- 
ἑνώσεως. ἡ ἐν τῷ αἰωητῷ δέ ἐςιν ἕνωσις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιερα- 30 σις" ἡ γὃ τῶν νοητῶν ᾧ τῶν πρώτων αἰτίων τε ἡὶ ὄντων γνῶσις 
τεὶ ἡ διάκρισις, .. ἰςέον ὅν ὅτι ἡ μονὰς αἰτία ἐςὶ τῆς ἑνώσεως ἢ χαλεπωτάτη. ἐξηγήσατο δὲ αὐὸς “ὃ πότερον “ὃ ἣν ἡ ὃ ὃν ὑσία 
συνεχείας τῶν πραγμάτων, ἡ δὲ δυὰς τῆς προύδυ" “ὃ ἦν ἁπλῶς τῶν ὄντων εἰσί, διὰ τῷ “ἡ ἑκάτερον αὐτῶν ὑχ, ἕτερόν τι ὃν ὃ Κα 
αἴτιον τῆς ἑνώσεως τῆς προόδυ “ὃ ἔχον ἀμφότερα, Πυθαγόρας ᾧ ἣν “ὁ δὲ ὄν ἐςιν" ἴσον ἡ) ὃ εἰρημένον τῷ, ἐπεὶ “ὃ ὃν ᾧ “ὃ ἣν τῶν 

Παρμενίδης ἡ ̓ Εμπεδοκλῆς, ὡς Πυθαγόρειοι, χρόνον ἐκαλυν, ὄντων ἐξί, πότερον οὑς ἐσίαι ὄντα ἐςὶν ἣ ὡς συμβεβηκότα τῇ 
ἐπειὸλ ὥσπερ ὁ χρόνος μετρητικὸς ὶ περιοριςυτὸς ὑπάρχει τῶν 35 ἐσίᾳ. εἰπων δὲ τὺς ὦ ὅτω περὶ τῦ ἑνὸς ὶ τῷ ὄντος διανοηθῆναι 
ὑπὸ “ὃν χρόνον, ὕτως ᾧ “ὃ πρῶτον μετρητικὸν ὶ περιοριςικὸν τῶν ὡς σῶν φύσεων τινῶν καθ᾽ αὐτάς, τὲς δὲ ὡς ἄλλαις τισὶ φύ- 
πάντων ὑπάρχει. ἔλεγον δὲ αὐὸν ἢ ὅρκον ὡς περατῦντα ἡ συνέ- σεσι συμβεβηκότων, ὥσπερ ἀμέλει ἡ περὶ ἀπείρυ ἔδειξε διαφε- 
χοντα πάντα. τῶτο ἦν φησὶν ὁ Ἐμπεδοκλῆς ὅτι ἡνίκα “ὃ νεῖκος ρομένυς τὸς εἰρηκότας περὶ αὐτῷ ἐν τῷ α΄ (8 4) τῆς Φυσικῆς 

ἐπεκράτησε καὶ ὥρμησεν εἰς τιμὰς προελθεῖν ἐκ τῷ χρόνυ, “ἧς σφιν ᾿Ακροάσεως (οἱ Κ' γὲ φύσιν τινὰ αὐτῷ τῦ ἀπείρωυ ἐποίων, ὥσπερ ἢ 
ὠμοιβαῖος πλατέος παρεληία “ὁ ὅρκω "" ἡ πλατὺν αὐὸν ἐκάλεσεν (0 οἱ Πυθαγόρειοι, τοιῶτος 7) αὐτοῖς ὁ ἄρτιος ἀριθμός. οἱ δὲ συμ- 

ὡς παλιν χωρηγῦντα τὰ πράγματα . “ἀμοιβαῖον" δέ βεβηκέναι τινὶ “ὃ ἄπειρον ἔλεγον), εἰπὼν δὲ ταῦτα παρατίθεῦ ὼ 

φησιν ἐχ ὅτι ἐκ διαδοχῆς μξ' τὴν φιλίαν “ὃ νεῖκος, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἱςορεῖ τίνες δ᾿ ὅτως τίνες δὲ ἐκείνως περὶ αὐτῶν ὑπέλαβον. “ὃ δὰ 

λέγομεν ἐν τῇ συνηθείᾳ ὅτι ἀμείψαῶχ, αὐὸν βύλομαι, τυτέξκν “ἃ δεῖ ζητεῖν τί ποτ᾽ ἔςι ὃ ἣν ἢ ἃ ὃν ὡς ὑποκειμένης ἄλλης φύ- ἰμρς 

4. προσθέσει Α΄. ̓ 2. καὶ οπι «4. ἢ} 5. τῶν αὐτῶν ἀρχῶν Ἐ᾿ Π παραπέμπτονται φησὶ τῦτο καὶ Ζ. ἢ 18. ὡς] καὶ Α(. ἢ δυσκώλντον (Ὁ 40. 

Ἰοζ6 παρελήλατο ὄρκν. || 41. 4]. πάντα. ζ.]. πάντα τὰ πράγματα. ὲ 

43. ἔς εἴ πο ἀλῷεν. ἢ 15. ἀδιαρθρώτως Αδοΐερ. ἢ 17. ἐξὶ δὲ πότερον “4. ΠΠ 49. ἐσία Ο. ἢ 20. ὑφιςάμφαι οτὰ Ο. ἢ 24. ὄντων ἰξὶν ἦν Ο. ἢ 24. 

καὶ οἵα Ὁ ἢ 28. τὴν περὶ τῆς «4. 01) 29. τύτν] τῶνδε Ο. καὶ 82. καὶ οπι «4. ἢ 84. πότερον --- ἐξὶν οπι Ὁ ἢ 39. αὐτὸ Οἱ. ̓ 43. ἢ] εἰ Α΄. 
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σεως" ἴσον ἐςὶ τῷ ἣ δὲ ζητῶν τί ἐςιν ὑποκείμενον τῷ τε ἑνὶ ἐσία τις ἀλλὰ ἄλλῳ τοὶ συμβεβερός (ὦ δὲ “ὅπερ ἣν" ἴσον ἐὶ 

ἢ τῷ ὄντι, ὡς τύτων συμβεβηκότων ὄντων αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ὁ τὴν τῷ κυρίως ἕν), ἢ ὑπὸ ὃ ἣν ᾧ γένος" κατηγορεῖ: } ὃ ἣν αὐτῆς. 

ὁσίαν τὴν αὐτῶν δηλύόντων. Πλάτων ἦν ᾧὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἐχ τῶτο δὲ εἶπεν ὡς ἄτοπον ἂν δόξαν ταῖς ὃν ἀριθμὸν ὑσίαν τινὲ λέ: 

ἑτέρῳ τοὶ ὑποκειμένῳ ταῦτα ὑπάρχειν ἔλεγον, ἀλλ᾽ εἶναι τὴν γυσι κεχωρισμένην" καὶ δ δὴ ἄντ: ἣ γάρ, ὡς εἶπον, οἷς τὴΝ 

φύσιν αὐτῶν ὑποκείμενον ἢὶ τὴν ὑσίαν αὐὸ τῦτο ὁ ἐν αὶ ὃ ὅν (5)" 5. ἐδύκει" ὁ γ5 τὰ μαθηματικὰ ἐσίας τινὰς μεταξὺ λέγων ἐν ταύταις 

τοι δὲ “ὡς ὅσης τῆς ὑσίας αὐὸ ἃ ἣν εἶναι ὶ ὅν τι" ἴσον ἐςὶ τῷ ὡς ἐτίθει ἢ “ὃν ἀριθμόν. ἑξῆς δὲ ἐπιχειρεῖ Καὶ εἰς ὃ μὴ ἐαι ΣΧ 

14. τῆς αὐτῆς ὑσίας ὅσης τῷ ἑνός τε ὶ τὸ ὄντος, ᾧ ταὐτῷ ὄντος ἑνὶ ὁ ὃν ὑσίας καθ᾽ αὐτάς, πρῶτον δὲ τίθησι ἢ δείκνυσιν ὅτι ἄχκο- 

ἑἶναι καὶ ὄντι. ὅτι δὲ Πλάτων ἐσίαν τινὰ τό τε ἣν ᾧ “ὁ ὃν ἔλεγε, λυϑεῖ τοῖς αὐτοὲν ᾧ αὐτοὸν λέγυσι, τυτέςι μὴ συμβεβιριότα ΔΕ 

δῆλον ἐκ τῶ καὶ ἰδέας αὐὸν λέγειν αὐτοῦν ᾧ αὐτοέν. οἱ δὲ φυσι- γυσιν ἄλλοις “ὃ ἐν εἶναι ἡ “ὃ ὃν ἀλλὰ κυρίως ὄντα ὶὶ ὁσίας, αὐτὰ 
κοί, ὧν ἡ Ἐμπεδοκλῆς, ἄλλο τι ὑπετίθεσαν τῷ ὄντι ἢ τᾷ ἑνὶ 1 λέγειν ἢ “ὃ εἶναι αὐτοῖς εἶναι ἐν τῷ ἑνὶ εἶναι αὶ ὄντι. “ὁ γ5 σίας μῳ 

κἀκείνοις ἔλεγον ὑπάρχειν ταῦτα. Ἐμπεδοκλῆς ᾧ 75 ὡς εἰς αὐὸὲΤ εἶναι ὃ ἣν ἡ ὃ ὄν" δηλωτικόν ἐςι τῷ ἑνὸς ἢὶ τὸ ὄντος ὑσίας ἷ 

γνωριμώτερόν τι ἀνάγων “ἃ ἕν, τὴν φιλίαν ὑποτιθείς, ταύτης κα- ταῦτα εἶναι, ἀλλὰ μὴ ἐν ἄλλῳ τινὶ εἶναι, ἢ “ὃ ἑνὶ εἶναι ἃ ὃ ὄντι 
τηγόρει “ἃ ἵν, ἐπεὶ αἴτιον κατ᾽ αὐὲν αὕτη πᾶσι τὸ ἕκαςον αὐτῶν εἶναι, ὃ δεέϊξιν παρέθετο “ὃ “ὁ δ ἕτερόν τι καθύλυ κατιηγγοραϑ," 

ἣν εἶναι, συνάγυσα ἡ συγκρίνυσα αὐτά. ἄλλοι δὲ τῶν φυσικῶν ὃ ἴσον ἐςὶ τῷ ὁ 75 ἕτερά τινα ὄντα “ὃ ἣν ἡὶ ὁ ὃν τῶν ὑποκειμέ- 
πῦρ ὑπέβαλον τῷ ἑνὶ αὶ τῷ ὄντι, ὡς Ηράκλειτος, οἱ δὲ ἀέρα, ὡς (5 νων αὐτοῖς καθ᾽ ὧν κατηγορεῖ ἢ αὐτῶν καθόλυ, ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα 

᾿Αναξιμένης, οἱ δὲ ἄλλο τι" ὃ γ5 ἔιαςος αὐτῶν ἀρχὴν τῶν ὄν- ὄντα ἕν τε ᾧ ὃν κατηγορεῖ αὐτῶν. ἢ ὕτως, ὁ ἡ) ἕτερόν τι τῆς 

τῶν ἡ; αἰτίαν ὑπετίθετο, ταύτης ᾧ ὃ ὃν ἢὶ ὃ ἐν κατηγόρει, ἀλλὰ ἐσίας κατηγορηθήσεϊ, ἀλλὰ ταῦτα τὰ ὄντα ἡ “ὁ ἕν, ὡς πᾶν ὃ 
αὶ καθ᾽ ὃς πλείω τὰ ςοιχεῖα τῶν ὄντων ἦν, ᾧ νῷ τύτυς τύτων ἂν Η σία ἕν τε ἡ ὃν εἶναι, ἐκ ἄλλο τι ὄν, ἀλλ᾽ αὐὸ τῦτο. ὡς 

ἕκαςον ἕν τι ἦν ἡ ὄν. ἱςορήσας δὲ ᾧ ἐκθέμενος τὰς κῷ' τὰς δόξας δ τῶν ἀνθρώπων, ἐπεὶ “ὃ κατιγγορύμενον ἦν ἄνθρωπος, ἄνθρωπος 
τῶν ἀρχῶν διαφωνίας, ἑξῆς τῆς ἀπορίας ἄρχε, ᾧ πρῶτον “20 τὰ ὧν κατηγορεῖ, ἐκ ἄλλο τι, ὕτως ἡ ὧν “ὃ ὃν αὶ ὃ ἐν κατη- 

ἀπορεῖ εἰ μὴ λέγοι τις “ὃ ἣν ᾧ ὃ ὃν ὑσίας εἶναι" τῶτο γδ ἡ λέξις γορεῖ ἐν τῇ ὑσίᾳ, ὃν ᾧ ἂν ἔςαι ἡ τύτων ἐσία, εἰ “ὁ ὃν ἡ ὃ 
το! αδηλοῖ ἡ “εἰ μέν τις μὴ θήσεϊ εἶναί τινα ἐσίαν “ἃ ἂν ἢ “ὁ ὄν" “ὃ ὑσίαι τινές εἰσιν" αὶ ἡ) “ὃ ὕδωρ ἢ πῦρ τῶν ὄντων κατηγορεῖ), να 

11: αὐὴ δὲ σημαίνει κἂν ἦ γεγραμμένον “τινὸς ὀσίαν λέγει" μά- αὐτῶν τὴν ἀσίαν τῦτο εἴπωμεν, ἀλλὰ “ὃ ὄν τε ἡ “ὃ ἕν. εἰ δὲ 
λιςα 7) πάντων κατηγορεῖ ἢ “ὃ ὄν" ἄνθρωπος Κὶ 7) κατ᾽ ἀνθρώπων ταῦτα ὑσίαι ὄντα κατηγορεῖ τῶν ὄντων καθόλε;, εἴη ἂν ἢ κἡὶ ἐεία 
μόνον, ὁμοίως ἢ ζῷον κατ᾽ ἀφωρισμένων τινῶν, “ὃ δὲ ἣν ἡ “α ὃν 25 τώτων ὧν κατηγορεῖ ἢ ταὐτό τε ἣν ἡ “ὁ ὄν. δύνα) δὲ “ἃ “εἰ δ᾽ 
»' πάντων τῶν ὄντων κατηγορεῖ. ὥςε εἰ τὰ μάλιςα καθόλν ἐςί τι αὐτοὲν ᾧὶ ὄν, ἀναγκαῖον αὐτῶν ὀσίας εἶναι “ἃ ν ἢ ὁ δν" 

μὴ ὀσία μηδὲ ὄντα, ἐδὴ ἂν τῶν ἄλλων τι τῶν καθόλω εἴη. “εἰ εἰρῆος πρὸς τὺς ἰδέας αὐτὰ λέγοντας" καθ᾽ ὃς γάρ ἐςτν ἰδέα 

δὲ μή ἐςί τι αὐτοὴὶν μηδ᾽ αὐτοόν," εἶπεν ἀντὶ τῷ εἰ δ μὴ ἔξι αὐτοὶν ἢὶ αὐτοόν, κτ' τύτυς ἀναγκαῖον ἐσίαν τύτων εἶραε ὃ ἕν τε 
λαμβάνειν ὡς γένη τό τε ἣν ᾧ “ὁ ὃν τῶν ὄντων ἡ ὅτως αὐτῶν ᾧ “ὁ ὄν" “ὁ γ5 αὐτοόν τε ἡ ἂν ὑχ ἕτερά τινα ὄντα καθόλε: τῶν 
κατηγορύμενα, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς ὁμώνυμα, ὡς αὐὸὺς ἐν ἄλλοις ἔδειξεν. 30 ὄντων κατηγορεῖ ἢ καὶ ἡδ ἂν ἔτι ἦν αὐτοὺν ᾧ αὐτοέν, ἀλλ᾽ ἔς: ταῦτα 
εἶπε δὲ “τινὸς ὠσίαν" ἀντὶ τῷ ἀσίαν τινὸς εἶναι ἡ ἐν τῇ ἐσίᾳ κα- καθὸ ἕν ἡ ἐν κατηγορύμενα τῶν ἄλλων καθύλυ. ἢ ὕτως. Ὑ 
γηγορεῖος, ὧν τι κατηγορεῖ" μόνα δὲ τὰ καθ᾽ ἵκαςα ἔςαι, ἡ ἵτερόν τι καθόλυ κατηγορεῖ ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα," τυτέξν αὶ 5 
τὼ καθόλν. τῶτο δὲ ὅτι ἄτοπον ἔδειξεν" ὅτε 75 αἱ ἐπιςῆμαι ἵτερόν τι τῷ αὐτοενὸς ἢὶ αὐτούντος καθόλω κατηγορεῖ, εἰς εἶναι 

ἔσονἢ ὅτε τι νοητόν, ἀλλὰ πάντα ἂν αἰϑητά, ἀλλ᾽ ἐδὲ ἀΐδιον. ἐκείνης αὐτὰ τῆς φύσεως, ἧς σημαίνει “ὃ κατηγορύίμενον αὐτῶν 
προςίθησι δὲ νῦν τύτοις ἡ “ὃ μὴ ἴσεὼχ ἐσίαν ὃν ἀριθμὸν ὡς κε- 35 καθόλυ, ἀλλ᾽ ἐςὶν αὐτὰ ταῦτα “ὃ ἂν ἡ ὃ ὃν κατηγορώμενα 
χωρισμένον ἢ καθ᾽ αὐὸν ὄντα, ὡς δοκεῖ τοῖς Πιυθαγοροιοῖς τε ἡ αὐτῶν. ΑἸεχ. 
Πλάτωνι, εἰ μὴ εἴη ὃ ἣν ἐσία τις" ᾧ λέγει τὴν αἰτίαν. ὁ γδ (4) οἱ τοίνυν ᾿ηυθαγόρειοι ᾧ ὁ Πλατων αὐὸ ἔλεγον εἶναι ὁ καὶ. 
ἀριθμὸς μονάδων ἐςὶ σύνθεσις, ἡ δὲ μονὰς ταὐὸν αὶ ὃ ἕν" ὥςε ὃν καὶ αὐτοέν, ἢ ἐχ ἕτερόν τι ὅν" ὅτε δ ἐν ὑποκειμένῳ ἔλεγον Ἅ 
εἰ μὴ ὃ ἣν ἐσία, ὑδὲ αἱ μονάδες" εἰ μὴ αἱ μονάδες, ἐδ᾽ ὁ ἀριθμός" εἶναι “ὃ ὃν ἤγυν ὃ ἕν, ἀλλ᾽ αὐτὰ καθ᾽ ἑαυτὸ ὄντα ἐν οἰκείᾳ περι- 
ὥςε συμβεβηκὸς ὁ ἀριθμὸς ἔςαι ἀλλ᾽ ὑκ ὀσία, εἴγε ἢ ὃ ἣν μὴ 40 γραφῇ ἡ ὅρῳ. ἢ ὃ αὶ ἕν ἐκατηγόρυν τῷ ὄντος, τῷ δὲ ἑνὸς ἐκ 

1. ἴσον ἰςὶ τῷ οπὶ «4. ἢ] 3. ζη] γὰρ Ο, Π 8. ὄντι τῷ δὲ ὄντι ἐν τῷ ὄντι, ὅτι (6, ἢ 9. αὐτὸν] αὐτῶν Ο, ἢ 413. αὐτὴ Ο. ̓  14. καὶ συγκρόωσα οἵα 
“Ὁ. Ἰ᾿ 11. καὶ αἰτίαν οπι Ο,, ἢ 23. λέγοι Ο. ̓ 27. ἂν οτὰ «4. ἢ 28. αὐτοόν, καὶ εἶπεν «4. ἢ 34. ἀἴδιον] ἀὰ ὅν ΑἹ. 1} 35. νῦν οἵα Ο. 

7. ὀσίας αὐτὲς καθ᾿ ὦ ἢ 11. αὐτῶν Ο. |! τῷ οἵα Ο. ἢ 42. ἣ τῷ ἑὴ ἢ τῷ ὄντι ΑἹ. ἢ 13. δεικτικὸν Ο,, ἢ 18. ὅν οπι “4. ̓  20. τὸ ἣν καὶ τὸ να ἢ 
21. εἴ ἢ Ο 11 23. εἴπωμεν τῶτο (1. ἢ 25. αὐτὸ Ο, ἢ δὲ οπι Ὁ. ̓  28 οἱ 29. τε οἱ 80. ὁ -- 31. ὕτως οἱ «4. [ΠΓ| 30. ροσέφμανι ἀοοσμῖε, εἰ δας εἰ 
μπαπι εἶδ ᾿ἷς μέ εμδείαπέία ργαδαϊςοπίμν, ἴογα μὲ ὁπς δὲ μπμπι σμδείαηέίαα φμαφάαηι εἰπέ, πον αοοϊἀδπέία, ἀἰϊδοὶα φειοφια 
υὕδοίε 6446 αἱξ ἀἰσπεοποίγαγα φιία αἰϊμα σμρατεῖί ρῥγαδίθγ' 6πι8 δὲ ὠπειπὶ ϑορυὶν. ἢ 33. καϑόλν οἷν Α΄ ἢ 84. αὐτῶν αὐτοὺν Ο, ἢ 85. τὸ 
ὃν καὶ τὸ ἐν ἃ 
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ἐκατηγόρων ὄν" τὴν Ἃ ἱναίδα ἔλεγον εἶναι ἢ ὑπὲρ αὐ τ ὄν, δὲ παρὰ τὲ ὃν ἐκ ἦν. τῦτο ἢ) συμβαίνει εἰ “ὃ ὃν ᾧ ἐν εἰσὶ 
τὰν ἃ ὃν εἶδος ἃςίν, ὑπὸρ πᾶν δὲ εἶδος ἔλεγον εἶναι τὴν ἑνάδα ὺ μὴ ὶ ὁμωνύμως λέγ. ἔξαι δέ, καθάπερ ΝΣ ἔλεγεν, 

ες ἢ πάντων προανετικὴν κα ἡ αὐτῶν τῶν εἰδῶν ἡ πάντα κατα- ἐν ἅπαντα τὰ ὄντα ἡ τῦτο “ὃ ἐν μόνον ἔςαι ὄν. ΑἸοχ. 

λάμπυσαν... φαΐ! ἦν ὅτι ὁ Ἐμπεδοκλῆς ὡς Πυθαγέρειος συμ- “ἀμφοτέρως --- εἶναι." πρότερον δείξας ὅτι εἰ ἰ μὴ ἢ ὸ ἕν τῶι δ 

βολικῶς ταῦτα ὑπετίθετο" ἔλεγε γδ ἐκεῖνος ὅτι “ἃ ὃν ἕν ἐςιν, 5 ἐσία, ἐδὲ ἀριθμὸς ὠσία τις ἐπεὶ. κεχωρισμένη, τῷ δ ἐἶναι αὶ ὃν" 
ἔλεγε δὲ ὃ ἕν τὴν φιλίαν, ἥτις δεύτερα μέτρα ἔχει ἀπὸ τῆς ἑνάδος. ἀριθμὸν μονάδων σύνθεσιν, μὴ εἶναι δὲ τὰς μάλ, ὁ ἀσίας, νῦν 
αὶ διὰ κα ᾿ τῆς φιλίας ἐδήλν τὴν μονάδα, ἥ: ἥτις αἰτία ἐςὶ τῆς ἑνώ- λέγει ὅτι ἐδ’ ἂν ἢ ὃ ἣν ἐσία, ἐδ᾽ ὅτως ὁ ἀριθμὸς ὑσία εἶναι δύ- ῷ 
σεως τοῖς ὥσιν' δὲν γάρ ἐςιν ὃ καὶ μετέχει τῆς ἑνάδος... διὰ ναῦ" ἐδὲ ΩΝ τὴν ἀ ἀρχὴν ἐἶνει" ὀδὲν 75 ἀλλο ἔσαι παρ᾽ αὐὺ ὃ ἕν- 
μέντοι γε τῷ νείκυς τὴν δυαδα ἐδήλν, τυτέςι τὴν πρόοδον τῶν ὃ γ παρὰ “ὃ ἐν ἐχ ἕν, ὥσπερ ἡ “ὁ παρὰ “ὃ ὃν ἐκ ὄν. λαβὼν δὲ 
πραγμάτων" πρώτη 5 ἡ δυὰς ἔχει “ὃ πόθεν ποῖ. πᾶσα ἄρα ι0 ὅτι εἰ ἔςι τι παρὼ “ἃ ἕν, ἐχ ἕν ἔςαι ἀλλὰ πολλαί, ὅτι μηδὲ οἷόν τε 
ἀνάγκη αὐὸ “ὃ ὃν ἡ ὃ ἣν κεχωρίεχ, ὴ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ ἔχειν ἔξαι πολλὰ εἶναι ἔδειξε διὰ τὸ λαβὲν τὰ πολλὰ συγκα, ἐκ 
εἶναι. ἡ δ ἑνὰς διὰ τὴν μόνιμον αὐτῆς δύναμιν μένυσα ὅπερ ἐξὶ πολλῶν μονάδων, ἃς ἀδύνατον εἶναι " ἔςαι γάρ, εἰ τῶτο, παρὰ 
ᾧ μὴ ἐλαττυμένη πάντα παρώγει. ὁ δ Παρμενίδης ἔλεγε ὰ ἃ ἕν. εἰ δὲ μὴ εἶεν πλείως μονάδες, δ᾽ ἂν ἀριθμὸς εἴη" ἀνάγκη 
παρὰ “ὁ ὃν ὑὐκ ὃν ὡς νοητόν" τῷ ὄντι δ τὰ αἰϑητὰ ὡς νοητὰ ἐκ Αὶ 5 πᾶσα πολλὴν μονείδα παρὰ ὃ αὐτοὶν εἶναι ἡ “ὃ ὡς ὑσίαν 
ὄντα ὑπάρχυσιν, ὡς ἢ ὁ Πλάτων φησίν, τί “ὃ ὃν Ἧ ἀεί, γένεσιν κ5 νὴ σία δὲ παρὰ “ὃ ἕν ὑκ ἂν εἴη ἕν. εἰ δὲ μὴ πλείως μονάδες, 

δὲ ἐκ ἔχον, ἡ τί “ὃ γινόμενον, ὃν δὲ ὠδέποτε; ὅτι 5 οἴ ὁ Παρ- δ᾽ ἂν ἀριθμὸς εἴη" πάντα δ τὰ ὄντα ἣ ἕν ἐςιν ἢ πολλά, ἀδύ- 
μενίδης πλῆθος ἐν τοῖς ὄσιν, φανερὸν ἐντεῦθεν. τί γάρ φησιν; “δ ὀ νατον δέ ἐςι τὰ πολλά, τῷ εἶναι τὰ πολλὰ ἐκ πολλῶν μονείδων, 
δ ἴην, ὑκ ἔξαι ὁμῶ πᾶν, ἔςι δὲ μῶνον;" εἰ ἦν πᾶν λέγει, δῆλον μὴ δυναὼχ δὲ παρὰ “ὃ αὐτοέν- ὃ ὃ παρὰ ὲ ἃ ἐν ὑχ ἕν, ὥσπερ ᾧ 

ὡς ὅτι οἷδε τό γε πλῆθος. ὺ πάλιν ἀλλαχὺ “μεσσόθεν ἰσοπα- παρὰ ἃ ὃν ἐκ ὄν. εἰ δὲ μὴ οἷόν τε εἶναι τὰ ὶ πολλά ὑδ᾽ ἀ ἀριθμὸς 
γέ" εἴγε μέσα ἔχει, φανερὸν ὅτι ᾧ ἄκρα. ὥςε οἶδε “ὃ πλῆθος. 20 εἴη" πλῆθος 5 μονάδων τὰ πολλά. “ἃ δὲ “ἡ αὐτὴ ἀπορία ἢ περὶ 
ἡ ὗν ἑνὰς Ὑόνιμος ὅσα, ὡς εἰρήκαμεν, πάντα παράγει" ἡ ὁ διὰ τῷ ὄντος" δηλοῖ ὅτι ὃ αὐὸ ἀπορηθήσεῦ ὃ ἐπὶ τῷ ἑνός, ἢ περὶ τῶ 
τῦτο μεῶταί τι αὐτῆς, ὥσπερ “ὃ παράδειγμα, τυτέςιν ὁ ξω- ὄντος" ὡς γδ παρὰ ὃ ὃν ἐκ ὄν, ὕτω ᾧ παρὰ “ὃ ἕν ὑἐχ ἵν. ὅ δὴ- 

κράτης, δὲν μειδἢ μυρίων εἰκόνων γινομένων ἐξ αὐτῶ. προέρ- λωτικὸν “ὃ “ἐκ τίνος γδ παρὰ “ἃ ἐν ἄλλο;" ἐξ ὃ ἔςαι “ὃ ἄλλο ἕν" 
χεῦ ὅν ἐκ τῆς ἱνάδος ἐκείνης ὁ νοὸς ἀριθμός, τυτέςιν ἡ μονὰς ἡ ὡς 25 ὅσης σίας τῷ ὄντος ὀὑδεμία ἄλλη ὠσία ἐςὶ τῷ ὃ παρὰ 
ἡ δυάς" εἶτα κ᾿ τάξιν ἐκεῖθεν ἡ ἐνταῦθα μοναῖς, ἥτις ἐςὶν ἡ φυύ- 25 τὴν ὑσίαν μὴ ἐσίαν εἶναι, ὅτως εἰ ἡ ὃ ἕν ὁσία ἐςίν, ἕν ἔξαι" εἰ 
σις, ἢ ἡ δυάς, ἥτις ἐςὶν ἡ ὕλη" ἢ ὅτως γίνεῦ ἐνταῦθα τὰ σύν. δὲ ὕτως, ὠδὲ πολλά" τῶν 7) πολλῶν ἕκαςον ἕν ἐςιν" ἐξ ἑνάδων 
θετα πράγματα" ἐν δ τῷ σπέρματι ὑπάρχυσιν οἱ λόγοι οἱ δη- γ8 τὰ πολλὰ ἢ ὁ ἀριθμός ἃ εἰ μὴ εἴη ἵν, ὅτ᾽ ἂν πολλὰ ὅτ᾽ ἂν 
μενργοιοὶ ἐν παντὶ μέρει τῦ σπέρματος, ᾧ ὅτως ἡ ὕλη δεχομένη ἀριθμὸς εἶ ἢ ὅτως. εἰ ἕςιν αὐτοέν, δεῖ, εἰ μέλλοιεν ἀριθμοὶ 
διαιρεῖ αὐτύς. ὅτι γ5 πρὸ πάντων ἐςὶν ἡ ἑνάς, ϑῆλαν ἐντεῦθεν. ἡ ἴσενχ, ιἦ ἄλλο ἕν προσγενέδχ, - τῶτο δὲ “ἃ γιγνόμενον ἐν ἀνάγκη 

Ὁ ζυιὴ ὑπὲρ ὃν νῦν ἐςίν" πᾶν γ5 “ὃ μετέχον νῇ ἢ ζωῆς μετέχει, ϑὺ μὴ ὃν ἕν Ὑίνεοχ.- ἐκ μὴ ἑνὸς ὅν ἔςαι τῦτο ὃ μὴ ἕν" εἰ ὃ πάντα 
ἃ δὲ ζωῆς μετέχον καὶ μετέχει νῦ πάντως. πάλιν τὸ ὃν ὑπὲρ τὴ τὰ ὄντα ἢ ἕν ἢ πολλά, τὰ δὲ πολλὰ ἐξ ἑνάδων ἐςίν, ἐξ ὧν ὁ 

ζωήν ἐςιν" ὃ μετέχον ζωῆς καὶ τὸ ὄντος μετέχει, “ὃ δὲ τῷ ὄν- γίγνεῦ ἕν, ὠδὲ ἂν ἂν εἴη, ἐξ δ ὃ ἐν γίγνεδ. ἰά. 

τος μετέχον ζωῆς ὁ πάντως μετέχει. ἡ ᾿ εύτὰ γε ἑνὰς ἡ ὑπὲρ ἍἜτι -- εἴ πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἀπορεῖ περὶ τὸ ἑνός, εἰιοοι. 
ὃ ὅν ἐςιν, εἴγε ὑπὲρ ὕπαρξνν ἐςίν... οἱ (ὶ αὐτῶν φύσιν τινὰ τῦ ἀδιαίρετον πάντη ᾧ ἀμέγεθές ἐςι, πῶς δύνα εἶναι μεγέθυς ἃ 

ἀπείρυ ἐποίων, τυτέςιν οἱ Ἰπυθαγόρειοι “ὃν ἄρτιον ἀριθμόν" οἱ δὲ 35 ἀρχή; ἔςαι ὃ χτ' ἤὶ Ζήνωνα ὑδέν. ἠξίν δ Ζήνων (Ζγνωνα δὲ 

᾿ συμβεβηκέναι τινὶ “ὃ ἄπειρον λεγο Αβείερ. λέγει “ὃν Ἐλεάτην “ὃν Παρμενίδον Ὑμύριμον), ὃ ὃ μήτε προςιθέμενόν 

40015 “ἀλλὰ -- ἕτερον." δείξας ὅ ὅτι ὧν κατηγορεῖ ἢ τό τε ὃν ἡ ὃ ἕν, τινι μεῖζον αὐὰὺ οἷν τέ ἐσι ποιῆσαι μήτε ἐφαιριίμενον ἔλαττον, 

25. τύτων ἡ ὁσία ἔςαι ὃν τε ἢ ὃ ἕν, ἐσίαι τινές, ὁ συμβεβηκότα ὑ ὀσίαις, τῶτο ἐμ ἀρχὴν μη εὖ εἶναί τι (}})" τοιῶτον δὲ ἡ “ὃ αὐτοέν. ἐκεῖ- 

αὐτὶ φησι γίνεως, ὃ δέϊξαί τι παρὰ ἃ ἕν τε ἢ “ὃ ὃν ἀλλο τι ὄν. νος. ἦν τῦτο ἡξίν ὡς πανὸς τῦ ὄντος μεγέθως τε ὄντος ἡ σώ- 

Σ παρὰ ὃ ὃν ὑκ ι ὅν, ὡς Παρμενίδης ἔλεγε" τῶτο δὲ ἦν ὃ ἔ ζῶ ματος" ὑδὲν γ) ἄλλο μέγεθος ἐν ὑποςάσει ὡς ἢ αὔξενχ, ἢ αὔξειν 

ὥςε ὅ τι ἂν παρὰ ὰ ἕν ἧ, τῦτο ἐκ ἴςαι" ὃ γ5 αὐὸ γίγνε ἃ ὃ παρὰ κατ᾽ αὐὸν χωρὶς σώματος. ἰά. 

ὸ ἕν" τῶτο δὲ ὡς τῷ ὄντος ᾧ τῦ ἑνὸς τῷ αὐτῷ ὄντος. ὥςεὐκ ἵξαι () σπυδάζει Ρ ἀναιρεῖν τὰ ἀδιαίρετα, ὗ Ζήνων) κεχρη- 

τὰ πολλά" τὰ ἢ πολλὰ παρὰ ὁ ἕν, “ἃ δὲ παρὰ “ὃ ἐν ἐκ ἦν, ᾧ ὃ μένος λόγῳ τοαίτῳ. ὅπερ μήτε προςιθέμενον μήτε δὲ ἀφαιρύμε- 

21. α]. μόνιμος. ἢ 31. ὧν] εἰ ΑἹ. ἢ 38. ὑσίαις, ὅτι ἄπορον 4. ἢ γίνεσθαι «4. ἢ ἡ3. τὰ πολλά -- ὃ 1. δὲ οἵα Ο 

4. γὰρ] δὴ 4.1 3. ἔξαι μόνον 4. ἢ] 5. κεχωρισμένοις (. 8. αὐτὸν ἔν “4. 1 10. μηδ] μὴ Ὁ 44. ἕξαι οπὰ «4. ἢ 14. "ρα δ ας ̓ν ὑσίᾳ 

δὲ Α΄. ἢ 417. εἶναι ἢν τὰ Ο, ἢ] 24. τῷ] ἔτι ΟἽἢ] 25. τὸ ἂν ὑσία οἵα Ο. ἢ 21. μὴ εἶεν, ὅτ᾽ 44. 01} αἰτεταπι ἄν οπι «(.ὄ ἢ 80. γύεσθαι" ν ἐκ 4. ἢ 32. 

ὑδὲν ἂν ΑἹ. ἢ 33. ἑνὸς τῷ αὐτοενός, εἰ Ο, ἢ 39. τῦτο --- ἀ0. ὑποςάσει οι «4. ἢ 40. ὡς οὔ 4". 
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νον μεῖζον ἢ ἔλαττον ποιεῖ͵ τῦτο ἐκ ἔςιν" εἰ τοίνυν ὴ σημεῖον τῷ Ζήνωνος λόγος φορτικός, μηδὲν ἄλλο εἶναι λέγων ἢ μόνον ὃ 

τοιῶτον, δῆλον ὡς ὅτι ὑκ ἔςιν, ἡ ἔτι πᾶν ἀδιαίρετον. παλιν τὴν μέγεθος" ἐνδέχεῦ γ) εἶναί τι ᾧ ἀδιαίρετον ᾧ ὅμως αὔξειν, εἰ γδ 
γραμμὴν ἡ τὴν ἐπιφάνειαν πῇ ἃ ὄντα ἔλεγε πῇ δὲ ἐκ ὄντα. ἡ πάντῃ ὃ ἀδιαίρετον ἐξέρηϑ τῷ αὔξειν, ἀλλ ἔςι πρὸς αὐὴν λέγε, 
Αἰ ἢ γραμμὴ κ᾽ μῆκος προςιθεμένη ποιεῖ αὔξησιν ᾧ μείωσιν, μεῖζον Φ ὑ ποιεῖ, πλεῖον δέ, ᾧ κῷ τῶτο αὔξει ἢ ὃ ὃν τὸ ἡ 
χῷ᾿ δὲ πλάτος ὑκότι" ὁμοίως δὰ ὼ ἡ ἐπιφάνεια Ὁ πλάτος προςι- 5 ἀδιαίρετον. ὥςε κῷ' τῦτο Κ ἐκ ἐκπίπτει τῷ εἶναί τι “ὃ αὐτοὶν 
ϑεμένη ᾧ ἀφαιρυμένη ποιεῖ αὔξησιν ἡ μείωσιν, κῷ' δὲ ὃ βάθος συναῦξόν γε αὐτό, ἐκεῖνο δέ, φησίν, ἄξιον ἀπορῆσαι, πῶς ἐκ τὸ 

Φ ὑκέτι. ὁ μέντοι γε σῶμα »' πάσης διαςάσεως ᾧ αὔξησιν ᾧ τομίτυ ἑνὸς ἢ πλειόνων τοιύτων γίγνε μέγεθος" ὅμοιον 8 τῦτο 
μείωσιν ὑπομένει. διὰ ταῦτα τοίνυν τὴν ἕ ἐπιφάνειαν ᾧ τὴν τῷ τὴν γραμμὴν ἐκ ςιγμῶν λέγειν συγκεῖος, ταῦτα δὲ λέγει 
γραμμὴν ἔλεγε πὴ Κα εἶναι ὄντα πῇ δὲ ἐκ ὄντα. ὁ τοίνυν ᾿Αρι- πρὸς τὸς ἀρχὰς ᾧ ςοιχεῖα πάντων τὰς ἀριθμὲς ὑποτιθεμέ- 
ςοτέλης φορτικὴν ἀποκαλεῖ τὴν ἀπορίαν αὐτῶ " ὅσον γδ ἐπὶ τύτῳ, 10 νυς" γίγνονἢ γδ τῶν μεγεθῶν ἀρχαί. ὅτοι δὲ ἦσαν οἱ Ττυθαγό- 
ἀναιρῶν πάντα τὰ ἀσώματα, ἐπειδὴ ὅτε μεῖζον ποιῶσιν ᾧ προ- ρειοι. ἑξῆς δὲ προσαπορεῖϊ τῇ Πλάτωνος δόξη, ὃς ἀρχὴν ὑπετί- 
ςίθεν, ὅτε δὲ ἔλαττον ἀφαιρέμενα. “ὁ ἦν σημεῖον αὐὴ καθ᾿ θετο τῷ ἀριθμῶ τε ἢ τῶν ἄλλων ὁ ἕν αὶ ἄλλο τι ἐχ ἕν, τυτέςσ 
αὐὴὺ ἐχ ὑφέξηκεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ γραμμῇ ὁ εἶναι ἔχει. ἄλλως τε ἀριθμόν τινα" τύτυ γ) δηλωτικὸν “ὃ αὶ “ἄλλι μὴ ἑνός -" τῦτο ἐἸππὶ 

δή, φησίν, ἡ ἑνὰς μέγεθος Καὶ καὶ ποιεῖ προςιθέμενον, αὐξήσει δὲ“ ἦν ἡ ἀνισότης ἢ ἡ ἀόριςος δυας, ὃ μέγα ἡ μικρὸν ἔλεγε, πρῶ- 

πλῆθος. τῶτο ὅν ἐςὶν ὃ λέγει... ἐπειδή, φησίν, ὅτως φορτικῶς 5 τον Κὶ “ἐν ἀριθμὸν γεννῶωι, ὁριζόμενος ἐκ τῆς ἀορίςεν δυαΐδος ὑεὶ 
διαλέγεῦ ὁ Ζήνων, ᾧ ἐνόέχε εἶναι ἀδιαίρετόν τι, ὥσπερ “ὃ ἀσώ- τὸ ἑνὸς ἢ γιγνομένης δυάδος, ἔπειτα τὰ ἄλλα. ἀπορεῖ δὲ πῶς 

ματον, ὅμως ᾧ εἰ ὑποθώμεθα ἀληθὴ τὰ παρ᾽ αὐτῶ, ᾧ ὅτως δυ- ἐκ τῶ ἑνὸς ᾧ τῆς ἀορίςυ δυάδος συνελθόντων ὁ Κα ἀριθεμὸς γυεῦ 
νατόν ἐςιν ἀπολογίας εὐπορῆσαι" ἡ 7) μονὰς προςιθεμένη μεῖζον “ὃ δὲ μέγεθος" καὶ γδ οἱ ἀριθμοὶ μόνοι ἀλλὰ ὴὶ τὰ μεγέθη ἐξ ἐκεί- 
Κ᾿ αὶ ποιεῖ, πλέον δὲ ποιεῖ. ἀλλὰ πῶς γίνε μέγεθος ἐκ μιᾶς μο- νων κατ᾽ αὐτόν. εἰ γδ ἡ ἀνιδότης ἡ ἡ ἀόριςος δυὰς ἡ αὐτὴ φύ- 
νάδος, ἥγυν πλεῖον, τυτέςιν ἄπορον" ὅμοιον γὃ τῶτο λέγειν ἢ 20 σει σα ἀρχὴ ᾧ ἀριθμῶν ἢ μεγεθῶν ἐςί, πῶς ἐξ ἑνὸς τ ταύτης 
τὴν γραμμὴν λέγειν συντίθενχ, ἐκ σημείων, ὅπερ ἐςὶν ἀδύνατον. συντεθειμένων οἷόν τε μέγεθός τι γενέως ; ἀριθμῆ γδ ταῦτα γεν- 

δέδεικἢ 5 ὅτι ἀδύνατον. πῶς ἦν ἐκ τῆς μονάδος ἢ τὸ αὐτοενὸς νητικά. ἣ εἰ πρῶτόν τις λέγοι “ὃν ἀριθμὸν ἐκ τύτων γίγνεῶχ, εἶδ᾽ 
παράγον. τὰ μεγέθη; .«.. ἀλλὰ εἰ ὁ ὑποθώμεθα γίνε, “ν ὕτως ἐκ τῷ ἀριθμῷ τὰ μεγέθη, πῶς ἢ ἐξ ἀριθμῶν ἢ ἐξ͵ ἀρϑμῶ 
ἀριθμὸν ἐκ τῆς μονάδος ὶ τῆς δυάδος, ἐδὲν ἧττον ἄξιόν ἐςιν ἀπο- ἢ τῆς ἀνισότητος οἷν τε μέγεθος συντεθέντων γενέωκ, ἀξιον 

ρῆσαι... ταῦτα δὲ λέγει πρὸς τὸς ἀρχὸς ᾧ ςοιχεῖα πάντων τὶς 25 ἀπαιτεῖν" ἄπορον ἢ) πῶς τὰ ἀμερὴ μεγέθους οἷόν τε εἶναι παη- 
ἀριθμὸς ὑποτιθεμένυς" ἐγίνοντο ἡ) ᾧ τῶν μεγεθῶν ἀρχαί. ὅτοι τικαά. “ἃ δὲ “εἴπερ “ὁ μὴ ἕν ἀνισότης, ἡ ἡ αὐτὴ φύσις ἦν" ἴσον τι 
δὲ ἦσαν οἱ Πυθαγόρειοι. ἑξῆς δὲ προσαπορεῖ τῇ Πλάτωνος δόξη. ἐςὶ τῷ εἴπερ “ὃ μὴ ἕν ἦν κατ᾽ αὐὸν ἡ ἀνισότης αὕτη ἡ φύσις ἢ 
᾿Αϑβοΐορ. ὅσα ἢ ἀριθμῶν ἢ μεγεθῶν ἡ αὐτὴ κατ᾽ αὐτόν" πῶς δ Ἐκ τῶν 

1001} “τῦτο --- ὄν. διὸ ᾧ πάντη προςιθέμενον “ὃ τοιῶτον μέγεθος αὐτῶν ἀρχῶν οἷόν τε ἢ ἀριθμεὶς ἢ μεγέθη γεννᾶ. ΑἸεκ. 
11. αὔξει" τὰ δὲ ἄλλα μεγέθη ἐχ ἁπλῶς συντιθέμενα αὔξει “ὃ ὅλον, 80 “τύτων -- δ δείξας δι᾽ ὧν ἠπόρησεν, ὅτι οἱ ἀριθμοὶ ἐκ δι! 

πὼς δέ, ὡς ἀ κυρίως ὄντα μεγέθη ἐδὲ ὁλοκλήρως. μόνον ηδ ὑσίαι ἔσονῃ, ἐφεξῆς ἀπορεὶ τοῖς προειρημένοις, πότερον οἱ ἀριϑμοὶ τ 
ἀὔξει ἡ γραμμὴ ἡ “ὁ ἐπίπεδον κϑ' τὰ πέρατα ἀλλήλοις συντιθέ- ὶὶ τὰ σώματα ᾧ αἱ ςιγμαί, δηλονότι ᾧ αἱ ἐπιφανειαι ᾧ αἱ γραμ- 
μενα" ἡ 7) ἐπιφάνεια κτ' β γραμμὴν συντιθεμένη, ἥτις αὐτή ἐξι μαί, ἐσίαι εἰσὶν ἢ ὁ" εἰ Υδ μὴ ταῦτα ἐσίαι, ὑδ᾽ ἂν ὅχως εἴη τις 

, πέρας τῇ ἐπιφανείᾳ, αὔξει αὐτήν, κῷ' δὲ ἐπιφάνειαν καὶ »τ' πλάτος σία" τίνες γδ ἔσονἢ ὑσίαι; ἔςι δὲ ὑκ ὀσία, οἷον αἴ τε ποιότητες 
ἐκ αὔξει" ἐφαρμόζει ὃ διὰ ὃ μὴ δυναΐχ, βάθος ἐξ ἐπιφανειῶν 35 (ταύτας γδ εἶπε παθητικὰς κινήσεις) ᾧ τὰ πρός τι ἡ αἱ διαθέ- 
συντιθεμένων γενέῶς. ὁμοίως ᾧ ἡ γραμμὴ μέγεθος ὄσα κ'' σεις, ἃ ἡ αὐτὰ ποιότητες. ἡ οἱ λόγοι δέ, ὃς ἀριθμεὶς λέγει, εἰ ᾧ 
σημεῖον γραμμῇ συντιθεμένη, ὅ ἐςιν αὐτῆς πέρας, μείζω τὴν ἰσιῶν εἰσίν, ἀλλ᾽ ἐκ αὐτοί γε ἐσίαι. “ἃ δὲ “ἐδενὸς δοκῶσιν ὀσίαν 
ὅλην ποιεῖ͵ κῷ δὲ γραμμὴν ἐφαρμόζει ᾧ ὑκ αὔξει, διὰ “ἃ μὴ σημαίνειν" εἶπεν ὡς ἴσον τῷ ὑκ εἰσὶν ἐσίαι. ὁμοίως δὲ τώτας 
συμπληρᾶθο, πλιίτος ὑπὸ γραμμῆς τύτων δὲ ἑκάτερα, εἰ μὴ ἢ τὰ ἄλλα τὼ ὑπὸ τὰς δέκα κατηγορίας ὑκ εἰσίν" ἅπαντα ἃ 
κυρίως ὄν, ἀλλὰ ὄν πως, καθόσον ᾧ αὔξει τὰ ὄντα - ἡ δὲ ςιγμὴ 40 καθ᾽ ὑποκειμένω τινὸς λέγεϊ, τυτέςιν ἐν ὑποχειμένῳ τινί ἐςι, ἡ 
αὶ ἡ μονὰς δ᾽ ὅλως ἔτι ὄντα κατ᾽ αὐτόν, ἐπεὶ πάντη ἀμεγέθη" ὑποκείμενόν τι ἄλλο ἔχει ἡὶ ἐκ αὐτὰ ὑπόκειῦ, ἐδέ ἐςιν αὐτῶν τι 
αὶ γάρ εἰσιν αὐξητικά, μνημονεύσας δὲ τῆς Ζήνωνος δόξης ὡς ὑπὸ ἀπόδειξιν πῖπτον ὡς ὑποκείμενον καθ᾿ αὐτό, ὃν δὲ τὴν ἐσίαν 
παντάπασιν ἀναιρέσης “ὃ ἕν, ἐπὶ τύτοις φησὶν ὅτι ἀλλ᾽ εἰ ἢ ὁ νῦν λέγει. εἰπὼν δὲ ταῦτα με' ταῦτα τίθησι ἢ" ὡς ἐναργὲς ἃ τὰ 

80. δὲ] δ᾽ Δ, οπὶ ΟΠ] 34. ὅντα τὰ μεγέθη Ἐ΄. ἢ μόνα ἈΟ. "! 33. αὐτὸ Σ΄. ἢ 84. τῆς ἐπιφανείας ΑΟ. ἢ κατὰ Ροδὶ καὶ οπ; “Τ;΄. 40. αὔξε- 
ται ὄντα «Α. ᾿] 43, ὁ οπι “. 

2. καὶ ὅμως αὐξειν οτλ Ο, ἢ ἀ. δὲ ποιεῖ καὶ ΟΠ! 11. ὑπέθετο Ο, 1} 12. τε -- 13. τὸ οπι «4. Π 13. μηδενός Ζ,. ΠΠ 14. ἡ Ροβὶ ἦν οπι .“.ὄ ἢ 15. 
ὑπὸ -- 16. δυάδος οπι «46. || 2.3. ἢ ἐξ ἀριθμῶν οπχ Οἱ. ἢ 32. καὶ αἱ ςιγμαί οἵὰ Ο. [ αἱ εἰ 85. ταύτας --- 36. ποιότητες Οπη «Α΄. 
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ἁπλῶς σώματα ὑσίας εἶναι μάλιςα, χωρίσας δὲ τύτων τὰς λαβὼν με ταῦτά φησιν ὅτι εἰ μηδὲν τύτων ὁσία, ἐδ’ ἂν ἄλλο τι 
ποιότητας ἢ τἄλλα πάθη ὡς συμβεβηκότα τοῖς σώμασι, λαμ- σία εἴη" ὅτε δ τὰ σώματα, ἧἥττον δ ταῦτα ὑσίαι, ὅτε ἔτι 
βάνει “ὁ ὑποκείμενον τύτοις σῶμα, λέγω δὲ τοῖς πάθεσιν, εἶνει μᾶλλον τὰ τῷ σώματι συμβεβυηρκιότα. ὅτι δ᾽ αὖ μή ἐςι ταῦτα 
τὴν ὑσίαν, ὅ ἐςι ὃ τριχὴ διεςώς. τῶτο δὲ λαβὼν ,' ταῦτα ὄντα, τυτέςιν ἐσίαι, δείκνυσιν ὕτως. εἰ ἰξι σημεῖον ὼ γραμμὴ 
δείκνυσιν ὅτι ὃ ἰδύμα τῦτο ἧττόν ἐςιν ἐσία τῶν πεῦτητων ὺ τῶν 5 ὺ ἐπίπεδον ὄντα τε ὺ ὕσίαι, δῆλον ὅτι ἡ ἐν σώμασιν αὐτῶν ἡ 

αν παθῶν ἢ διαϑέσεων" ἸΑΝΝ ἢ ὑσία ἐπιφάνεια ἢ σώμα- ὑπόφασις, ὼὶ εἰ ἐν σώμασο, ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς" ἀλλὰ μὴν ὑδὲν 

ς, ἐπιφανείας δὲ γραμμή, ᾧ ταύτης ςιγμή. εἶτα μέλλων ἐπὶ τύτων ἐςὶν ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς" ὅτε γ5 οἷον ὁριζόμεθα “ὃ σημεῖον ἔςιν 
Αμδς τῷ ταῦτα ἐσίας εἶναι συναναιρήσειν ἢ “ὃ ὃ σῶμα ἀσίαν εὑρεῖν “ὃ τοιῶτον ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς, ὅτε ὁποίαν τὴν γραμμήν" ἐδὲν 
εἶναι, τῷ ἀπὸ τῷ μᾶλλον ἢ ἧττον χρησάμενος τόπῳ. εἰ ἃ ὃ ἔςι λαβεῖν ἐν αἰ)ητῷ σώματι μῆκος παντάπασι κεχωρισμένον 
μᾶλλον ὑσίαι, ταῦτα μὴ ὀσίαι, ἐδὲ ἂν αἱ ἧττον ἐκείνων ὠσίαι ιο πλάτους, ὁμοίως δὲ ἐδ᾽ ἐπιφάνειαν χωρὶς βαάθυς. εἰ δ ὄντα 

ἐσίαι. ἂν εἶεν. ὅτι δὲ ἧττον ἐσία ὃ σῶμα τὐτῶν, δείκνυσι πρῶ- ἦσαν ᾧ ἐσίαι, ἦν ἂν ἐν τοῖς σώμασι τοῖς αἰα]ητοῖς, ταῦτα ἡ) ἐν 

τον αὶ τοιαύτη ἐπιχειρήσει. οἷς ἐρίζεταί τι ἢ εἰδοποιεῖ, ἐκεῖνα ὑποςάσει μόνα" εἰ δὲ μή ἐςι, μηδ᾽ ὀσίαι εἶεν ἄν. δείκνυσι δὲ 

τῇ ἐρξυβῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀὐδλλοοῦ ἐσίαι" τὰ ὴ ὁρίζοντά τι μᾶλ- μὴ ὄντα ταῦτα ἐν ὑποςάσει ἢ ἐκ τ πάθη ταῦτα εἶναι ἡ διαιρέ- 
λον ὄντα ὺ μᾶλλον ἐσίαι τῷ ὁριζομένω αὶ ὃ θύρα μόν: διὰ σεις τῶν σωμάτων τοι" αἱ δὲ διαιρέσεις αἱ τῷ σώματος ἐχ 
τῶτο γῶν ὃ αὐὺς ὃ εἶδος μᾶλλον τῆς ὕλης εἶναί φησιν. ὑπὸ δὲ ι5 ὑποξεί μενα ἐδὲ ὄντα τινὰ ἐπ᾽ οἰκείας φύσεως" παθη γάρ, τὰ δὲ 

ἐπιφανείας κα κ᾿ γραμμῆς ἢ ςιγμῆς ὁρίζε ὦ στο μας ταῦτα ἄρα πάθη ἐκ ὑσίαι. κῷ μήδα ἃ πλάτος ὑπὸ γραμμῆς τέματς ὲ 

μᾶλλον ἐσίαι τῇ σώματος. δεύτερον δὲ τοιαύτη. ὧν ὃ Καὶ καϑ' σῶμα, κτ' δὲ ἃ βάθος ὑ ὑπὸ ἐπίφαμείαξι γ᾿ δὲ ὦ μῆκος ὑπὸ ςιγ- 

αὐὴ δυύναῇ εἶναι χωρὶς θαι ὲ δ᾽ κ' δύυναῦ, δ καθ᾽ αὐδι δυνά- μῆς. ἐπὶ τύτοις ὅτι μή Ὶ ἐςιν ἐν τοῖς σώμασι ταῦτα, ἥ τε ἐπιφαῖ- 

ἐν εἶναι μδλλαν ἐσία" τῶν δὲ περάτων τῶ δε ματες ὺ τῷ νεια ἢ Ἷ γραμμὴ ἡ ὃ δάμεν, ὅτω δείκνυσιν. ἐπινοίᾳ ταῦτα ἐν 
σώματος τὰ ὶ πέρατα χωρὶς εἶναι δύνα τῷ συματος, τὸ δὲ 20 τοῖς σώμασι λέγε εἶναι" αὶ δ δὴ τῇ ὑρ οΣῈ ὃ ἢ τῷ χωρίζεως 
σῶμα χωρὶς τῶν περάτων ᾧ" ἄρα τὰ πέρατα τῷ συΐματος μᾶλ- δυύναῦχ, τύτῳ προσχρώμενος λέγει ὅτι ἐν τῷ σώματι ἔςιν ὁποιο- 

1002αλον ἐσίαι τῷ συλματος: ὁ δὲ ̓ ἐνδέχεος, δοκεὶ εἶναι" πάνυ καλῶς νῶν χῆμα ᾧ ὁποιανῦν ἐπιφαίνειαν ὁ ὁμοίως ὄντα λαβεῖν. τῇ ἡ) ἐπι- 
δ προσέθηκε" τῇ ΚὉΚ ὑποςαίσει δὲν τύτων χωρὶς συΐματος οἷον τε νοίᾳ ἐν τῷ λίθῳ τῷ ἀργῷ ᾧ ὃ τὸ Ἑρμὺ ἢ ἃ τῷ ᾿Απόλλωνος 
τόπο ὥσπερ δδὲ ὃ σῶμα ἄνευ τύτων, τὴ δὲ ἐπινοίᾳ ἢ τῷ λόγῳ ἄλλυ τινὸς ὁμοίως ἕξι δλβεθιὲ ὁτιῶν » χῆμα" ἀλλὰ ᾧ ἐν τῷ κύβῳ 
οἷαν τε" σῶμα Κ᾽ ἢ ἄνευ ἐπιφανείας ἐχ οἷόν τε νοηθῆναι, ἐδ᾽ ἂν 25 “ἃ ἢ ἥμισυ τὸ κύβυ τῇ ἐπινοίᾳ ἔςι, ἢ ἡ ἐπιφαίνεια ἡ Ἷ ἐδίρῦσα αὐὲν 

ἐπιφάνειαν ἄνευ γραμμῆς, ὑδὲ ταύτην χωρὶς σημείν" ἐν δ τοῖς εἰς δύο μ τῷ βάθει ληφθῆναι δναμός ὁμοίως ἢ τήσον: εἰ ὅν 

δρισμοῖς αὐτῶν συμπαραλαμβανεῦ κἀκεῖνα - σῶμα ὃ λδγεῦ πάντα ἃ Κ᾿ ὁμοίως τὰ χήματα ᾧὶ αἱ ἐπιφαΐνειαι ἐν τῷ σώματι, τὴ 

εἶναι ὃ μῆκος ᾧ πλάτος ἔχει, γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές, ἧς δὲ ἐπινοίᾳ, μή ἐςι δὲ ἐν αὐτῇ ὑπόςασιν λαμβανόμενα ἐδ᾽ ἂν 
πέρατα σημεῖα" σημεῖον δὲ νοεῖ ἢ αὶ χωρὶς γραμμῆς, ᾧ αὕτη ἄλλο τι εἴη" ὥςε εἰ μὴ ὃ τῷ Ἑρμῆ Χῆμα ἐν τῷ λίθῳ, δὲ ὃ 
χωρὶς ἐπιπέδυ, ἢ ἐπίπεδον ἄνευ σώματος. προςίθησι δὲ τύτοις 30 δοκεὶ ἔχειν, ἢ εἰ μὴ ἐν τῷ κύβῳ ἡ διαιρῦσα δίχα ἐπιφάνεια, ἐδ᾽ 
εἰς πίςξωσιν τῷ ταῦτα μᾶλλον ὑσίας εἶναι τὸ σώματος ἢ τὰς τῶν ἣν δοκεῖ ἔχειν. ἡ δὲ τῇ λόγυ παραγωγὴ “ὃ ὁμοίως λαβεῖν πάντα 
πρὸ αὐτὸ δίξας, ὧν οἱ δὶ ἀρχαιότεροι ἢ μηδέπω μετ᾽ ἐπιςασίας εἶναι τὰ χήματα ἐν τῷ ὑποκειμένῳ τά τε δυνάμει ἢ τὰ ἐνερ- 
περὶ τῶν ὄντων λέγοντες τὰς ὑσίας τῶν ὄντων ἡ τὸς ἀρχὰς σω- γεία. τύτυ δὲ “ὃ πιθανὸν ἐκ τῷ ἐπινοίᾳ ἢ τὰ ἐνεργείᾳ ὄντα δοκεῖν 

ματικὰς ὑπετίθεντο, οἱ δὲ μετ᾽ ἐκείνυς γενόμενοι ᾧ σοφώτεροι εἶναι ἐν τῷ ὑποκειμένῳ, ὡς ἢ τὰ δυναίμει" τῶτο δ᾽ ἐπεὶ μή ἐςι 

δοκῶντες ἤδη εἶναι ἀριθμὸς τὰς ἀρχὰς ἔφησαν, υὡς οἱ Πυθαγόρειοι 35 χωριςί (᾽). ὡς δὲ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, ὕτω ἡ ἐπὶ τῆς γραμ- 
ἢ Πλάτων, ὡς τύτων μᾶλλον ἐσιῶν ὄντων τῶν σωμάτων. ἃ μῆς ᾧ ἐπὶ ςυγμὴς ὁ μονάδος" ἢ 2 ἡ μονας ςιγμή τις ἐςίν" 

τοὐ2οδὲ “ὥςξε ἡὶ τὰς ἀρχὰς τὰς τῶν σωμάτων τῶν ὄντων εἶναι ἀρ- ἕνεςι γδ ἐπὶ τύτων ἑμοίως τῇ ἐπινοίᾳ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ σώματι 
10. ας" ὡς ἴσον εἶπε τῷ ὥςε ἡ τὰς ἀρχὸς τῶν σωμάτων κυρίως λέγειν ὁποιανῶν εἶναι, ἡ λα μβάνοντάς τινα τῶν δυνάμει αὶ δεικνύ- 

ὄντα εἶναι ἔλεγον, διότι ὄντων ᾧ σωμάτων ἦσαν ἀρχαί, τῶτο ναι ὅτι μὴ ἕξιν ἐν αὐτῷ" ὁ 5 δυνάμει ὃν ἔν τινι ἀδέπω ἐςὶν ἐν 

4. χωρὶς Α΄. ἢ 5. ἀσία --- 6. ὑσίκ] ὑσία κατά τι τῶν οἰκείων παρὰ τῶν μᾶλλον ὑσία Ο. ἢ 8. ταὐτὰ Α΄. ἢ 10. ἂν οπι “4. ἢ 138. μᾶλλον ροεῖ 

αὐτῶν εἰ 15. ἐναί φησιν εἰ 16. ἄρα οἵα Ο ἢ 18. χωβιε] ἄνευ Ο, 11 19. εἶναι οαι 4. 1 21. ὦ ὑκ ἄρα Ο. ἢ 27. συλλαμβάνεται Αἵ. ᾿ὶ λέγει Α΄. } 38. 

τῶν οπι ΑΑ͂Ρ΄. ἢ 39. ὄντα οπι ἢ". 
3. τὰ ἰν τῷ 4. 1] αὖ] ὗν Ο ἢ 6. ἐν τάτοις" ἀλλὰ Ο. ἢ 11. ἦσαν καὶ οἷχὰ Ο. ἢ 42. μόνα" δῆλον ὡς εἰ μή 4. ἢ 13. ὄντα αὐτὰ Ο. ἢ δικιρέσεις 

εἶναι τῶν Ο, ἢ 15. γάρ, τὰ δὲ πάθη εἰ 47. τὸ δεῖ βάθος εἰ 18. ταῦτα οπιὶ 4. 1] 19. καὶ τὸ] κατὰ τὸ Ο. ἢ 21. συγχρώμενος “4. ἢ 22. ὁποιασῇν 

ἐπιφανείας ΑΙ. ἢ 23. τὸ --- τὸ] τῷ --- τῷ 4. 1 24. ὁτῶν οπν Ο. ἢ 25. αὐτὸ Ο 26. ὁςισῦν Ο. ἢ 21. «ἢ ἡ Ο. 1] 28. ὑπόςωσιν] ἐπινοίᾳ, Ο.. ἢ 81. τὸ] 

(1. τῷ. Ἱ 38. τῦτο ΑἹ, ἢ δοκεῖ Ο. Π 35. πᾶπι μπίίας ρμποίμς φμίάαπε 65 αίφμε ἐπ φμρεγβοὶδ ϑερυῖν. ᾿] 38. εἐ οσίοπέαγε, φμαδ Ρο-- 

ἐεπέϊα ξιιπέ ἐπ σμδιδοίο, δα ποπ 6546 ἱπ ἴρδο ϑερυΐν. 
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634 ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

αὐτῷ, ὅτι μηδὲ τὰ ἐνεργείᾳ δοκῶντα εἶναι ἐν αὐτῷ ἔςιν ἐν αὐτῷ ἣν χρόνῳ, ὁμοίως δὲ ᾧ φθορά)" ὥςε ἡ ὃ νῦν εἰ ἐγένετο, ἐν χρόνῳ 
δεικνύναι. δείξας δὲ διὰ τύτων ὅτι μὴ ὑσία ἡ ἐπιφάνεια ἢ πρῶτον ἐγένετο, γινόμενον δὲ ἐν χρόνῳ ἦν ἂν ὁ μεριςὸν ὁ ἐν 
γραμμὴ ἢ ςιγμὴ ᾧ ἡ μονάς, ὡς ἀκόλυθον τοῖς δεδειγμένοις διαςήματι τινί" τῷ δ ἐν χρόνῳ γιγνομένυ “ὃ μέν τι γέγονε “ὃ δὲ 
λαμβάνει “ὃ μηδὲ ὃ σῶμα ἔσεωᾳ, ἐσίαν “ὃ ὑπὸ τύτων ὁριζόμενον. γίγνεδ" κτ ἢδ τὰ τῷ χρόνα μόρια ᾧ τῷ γινομένυ τὰ μόρια γίνε, 
ἴδειξε δὲ ταῦτα κἀ μόνον ἀκ ἀσίας ὄντα, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἐδὲ 5 ἐπεὶ πᾶν “ὁ γινόμενον ὑποκείμενόν τι ἔχει, ὡς προείρυηρεε- τῷ δὲ 

τοὐ2οὄντα. “ἃ δὲ “μὴ ἔςι δὲ ταῦτα μηδὲ ἀσίαι τινές" ἴσον ἐξὶ τῷ νῦν ἐδὲν ὑπόκειδ. ὥςε εἰ τῦτο χωρὶς γενέσεως ποτὲ Καὶ ἔςι 

21. μήτε ἐξὶν ὄντα ταῦτα μήτε ἐσίαι τινές. “πρὸς Ὑ τοῖς εἰρημένοις ποτὲ δὲ ἐκ ἔςιν, ὅτως ἕξει ᾧ τὰ προειρημένα" εἰ δὲ τῶτο, ἐα 
ἡ τὰ περὶ τὴν γένεσιν ἡ τὴν φθορὰν συμβαίνει ἄλογα" ἢ αὕτη ὀσίαι, ἰὰ. 
ἡ ἱπιχείρησις αὐτῷ δείκνυσιν ὅτι μὴ ἐσίαι τὰ πέρατα τῷ σώμα- () δυνάμει γάρ ἐςιν ὁ χαλκὸς ἀνδριὰς ἢ πρόβατον ἢ ἴπ- τ: 
τος, ἃ μᾶλλον ἐσίαν ἔδειξε τῷ σώματος. αἱ Κ( γ5 ἐσίαι, πρό- 10 πος μέχρις ὅτε γένη" ἡνίκα δὲ γένη, τότε λοιπὸν ἐνεργεία ἐς. Ξ 

τερον μὴ ὅσαι, διὰ γενέσεως εἰς “ὃ εἶναι προΐασιν, ὁμοίως δὲ ἡ ὕτως ὦν, φησί, ᾧ ἐπιφάνεια δυνάμει ἐςὶν ἐν τῷ κύκλεμ, ἡνίκα 
αἱ πρότερον ὅσαι εἰς ὃ μὴ εἶναι διὰ φθορᾶς, ὥςε τῶν Κα ὀσιῶν τὸ τμηθὴ δίχα ὁ κύκλος" εἰ μὴ γδ ἦν δυνάμει, ἔδει αὐτὴν φαίνεως 
εἶναι ἢ μὴ εἶναι γένεσις ᾧ φθορὰ προηγεῖ, ταῦτα δὲ ἄνευ γε- ᾧ πρὸ τῆς τομῆς. Λεείερ. 

- νέσεως ᾧ φθορᾶς ὁτὲ ἢ ἔςιν ὁτὲ δὲ ὑκ ἕξιν, ὥςε ἐκ ἐσίαι. “ὁ “ὅλως --- εἴδη. ἡ αὶ ἀπορία πῶς εὔλογον παρὰ τεὶς αἰδὴη- τ! 
12 “ἅμα ὁτὲ Κὶ μία ἁπτομένων, ὁτὲ δὲ δύο διαιρυ μένων γίγνεδ" ι5 τὰς ὁσίας ἡ τὰ μεταξύ (ταῦτα δέ ἐςι τὰ μαθηματοιά) ἄλλας "' 

1. τὸ χωρὶς γενέσεως ἐςι δηλωτικόν" ἁπτομένων δὴ δ εὐθὺς ὼ τινὰς αἰτίας ζητεῖν τε ἢ τίθεοχ, ὥσπερ οἱ τὰς ἰδέας εἶναι λέγπ- 

ἅμα μία, διαιρυμένων δὲ πάλιν ἢ κεχωρισμένων εὐθὺς ᾧ ἄμα τες. εἶτα δι᾽ ἃ εὔλογον παριςαἴμενος τῇ δόξη τίθησιν. εἰς γέρ. 

δύο, ᾿ἐδεμιᾶς γενέσεως προηγησαμένης. ὅτι δὲ ὁτὲ Κὶ εἰσὶν ὁτὲ διὰ τῦτο ὅτι τὰ μαθηματοιὰ εἰ ἢ κ' τὰ ἄλλα διαφέρει τῶν 

δὲ ὑκ εἰσὶ χωρὶς γενέσεως ἢ φθορᾶς, δείκνυσιν ὅτως. ὅταν αἰδ)ητῶν (τῷ ὲ ἀΐδια εἶναι ἡ τῷ ἀκίνητα, ὥσπερ πρότερον εἶπεν), 
ἅπτη τὰ σώματα ἀλλήλων αὶ πάλιν ὅταν διις), ποτὲ ' μία τ ἀλλὰ κατα γε “ὃ πολλὰ ὁμοειδὴ ἐν αὐτεῖς εἶναι αὶ διαφέρει τῶν 
ἡ ἐπιφανεια ᾧ ἡ γραμμὴ ἢ “ὃ σημεῖόν ἐςιν ἀθρόως" ὅταν ὃ αἰα)ητῶν" ὁ η5 ἣν κατ᾽ ἀριθμὸν ἐδὲ τύτων ἕκαςον, ὡς εἶπε καὶ 

ἅπτωνῃ, ἕν τὰ ἀμφοτέρων πέρατα τῷ ἐφαρμόζειν, ὅταν δὲ αὖ ἐν τοῖς ἐπάνω, ἀλλ᾽ ἕξιν ἕκαςον αὐτῶν εἴδει ἣν, ἀριϑμῷ δὲ 

χωριδ)ὴ, δύο πάλιν ἀθρόως" ὥςε ποτὲ ἃ ἕξιν ἡ ἐπιφάνεια ᾧ πάντα τὰ τοιαῦτα καθ᾽ ἕκαςα ὅμοια ἀλλήλοις, ὠδὲν ἂν αὐτῶν 
τὰ ἄλλα, ὅταν μὴ ἄπτηῦ τὰ σώματα ἀλλήλων, ποτὲ δὴ ὁκ ἔςιν, ὀσία ἢ ςοιχεῖα τῶν ἄλλων εἴη ὥςε εἰ μήτε τύτων μήτε τῶν 

ὅταν ἀπτηῦ, ἢ ταῦτα χωρὶς γενέσεως ἡ φθορᾶς. κα γ5 δὴ ἡ 25 αἰαἸητῶν ἀριθμῷ αἱ ἀρχαὶ ἀφωρισμέναι, ἐκ ἔσον τῶν ὄντων 
σιγμὴ ἡ ἀδιαίρετος τῇ αὐτῆς φύσει διηρέθη εἰς δύο, ὥςε εἶναι ἀρχαὶ ἀριθμῷ ἀφωρισμέναι" ἐδὲ ἔξαι τις ἀριθμῷ ἐσία μία ἐν 
ταύτην τὴν διαίρεσιν γένεσιν τῆς ἑτέρας ςιγμῆς, ἀλλ᾽ ἡ πρότερον ταῖς ἀρχαῖς ᾧ ὡρισμένη, εἰ μὴ ἄλλαι τινὲς εἶεν ὠσίαι παρά τε 

ἐκ ὅσα ὕςερόν ἐςι χωρὶς γενέσεως. ὁ δ᾽ αὐὲς λόγος ᾧ ἐπὶ τὰς αἰϑητὰς ἡ τὰς μαθηματιιάς, ὁποίας τὰς ἰδέας λέγωσσ᾽ 

γραμμῆς ᾧ ἐπιφανείας" ὅτε 7) τὴν γραμμὴν οἷόν τε διηρῆθκ, κ᾿ ὑδεμία γδ ἔςαι τῶν ἀρχῶν ἀριθμῷ ἐσία, εἰ αἱ Κὶ αἰδϑηταὶ καὶ αἱ 
πλάτος, ὡς ὕὅτως γίνεωχ, τὴν μίαν δύο, ἀπολυομένης τῆς ἁφῆς, 30 μαθηματιὴ τῷ εἴδει μία, ἄλλη δὲ μή ἐςι παρὰ ταῦτα ἐσία. ἔτι 

ὅτε τὴν ἐπιφάνειαν κ᾿ βάθος. προςίθησι δὲ τύτοις ὅτι εἰ πᾶν β' δὲ ὑσίαι ἔσον᾽ αἱ ἀρχαὶ τῶν ὄντων, εἰ μὴ ἑκάςη αὐτῶν ἐρθμῷ 
ὁ γινόμενον ἐξ ὑποκειμένυ τινὸς γίνε; ἢ ὕλης, τύτοις δὲ ἐδὲν μία" τοῖς 75 καθόλη συμβεβηκὸς “ἃ εἶναι, ὡς προελϑὼν ἐρεῖ. 

ὑπόκειδ, ἐ γίνε ταῦτα" εἰ γδ χωρὶς τῦ γίνεῶκ ποτὲ β' ἕξι εἰπὼν δὲ “ὑκ ἔξαι μία ἀριθμῷ ὡς ἀρχὴ ὀσία," προσέθηριε ἃ “πεν 
ποτὲ δὲ ὑκ ἕςιν, ὑκ ἔςι τὰ προειρημένα. ἔτι ὡς ἐπὶ τῷ νῦν πές τῷ εἴδει, ἥτοι λέγων τῇ φύσει καὶ τὴ ὑποςάσει, ἢ ὅτι ἐκ ἕξει ἢ 
βατος ὄντος τὸ χρόνυ ἔχει, ὕτως ἕξει ἡὶ ἐπὶ τῆς ςιγμῆς ὦ γραμ- 35 ἀρχὴ καὶ Κὶ τῷ ἀριθμῷ μία ἡ δὲ τῷ εἴδει" μόνη γδ ἕςαι καὶ τῷ 
μῆς ἡ ἐπιφανείας" ἅπαντα γ5 ὁμοίως ταῦτα πέρατά ἐςι ὃ εἴδει, ἥτις ὑδὲ ἀρχὴ κυρίως, ἐν τύτοις ἔχυσα “ἃ εἶναι ἢ ἀπὸ τύτων 
συΐματος ὁ δὲ ἐπιφανείας “ὁ δὲ γραμμῆς “ὃ δὲ χρόνω ἡ διαίρεσις" νουμένη ὧν αἱ ἀρχαὶ εἶναι λέγον. ἄμεινον δὲ γεγράφϑαι “ἐκ 

ν᾿ Ὁ ταῦτα αἱ διαιρέσεις τῶν προκειμένων. εἰ τοίνυν ὁμοίως ἔςαι μία ἀριθμῷ ἀλλ εἴδει." τῦτο ἡ) συνάγει τά τε προειρημένα 
ἔχειν ἀνάγκη ἐν πᾶσιν αὐτοῖς “ὃ ποτὲ Κ' εἶναι ποτὲ δὲ μὴ εἶναι, ᾧ “ὃ ἐπιφερόμενον “ὃ “δ᾽ αἱ ἀρχαὶ τῶν ὄντων ἀριθμῷ ἔσον ἢ ποσαί 
τῆς αὐτῆς γε ὅσι φύσεως, “ὃ δὲ νῦν ποτὲ Κα ἔςι ποτὲ δὲ ὑκ ἔςι, 20 τινες ἀλλ᾽ εἴδει" εἰ δὴ μὴ ὄσης ἐσίας τοὺς παρὰ τὰς μαθημα- 
αὶ ἄλλοτε ἄλλο ἐςὶ χωρὶς γενέσεως ἢ φθορᾶς (πᾶσα δ γένεσις τικάς τε ὶὶ αἰϑητὰς ἐκ ἔσονταί τινες ὡρισμέναι ἐσίαι. ὅτω δὲ ἐδὲ 

6. ἰςὶ] εἰσὶ Φ. ἢ 10. ὑσίαι μὴ ἐσίαι πρότερον ἦσαι Ο, ΠΠ 45. ἐγίνοντο Ο,, ἢ 86. αὐτῇ «4. }} διαιρεθῆ Ο.. ἢ] 29. διαιρεῖσθαι 4. ἢ 31. εἰ οεα ΟΡ. ἵ 
32. ἐκ τινὸς ὑποκειμένν Ο. ||] ὕλης ταῦτα δὲ ἐκ τίνος ὑποκειμένν ἐρεῖ τις γίνεσθαι, ὑκ ἔςιν" ὥςε εἰ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ὑποκειμίνν τινὸς γψεταιι καὶ ὕλης, 
τέτοις Ο. 1] 39. εἶναι ροβὶ μὴ οπὶ Ο. 

1. διαφθορὼ «4. κ᾿ εἰ εἰ 14. μὲν οπι 4. ἢ 17. ἀεἰπάδ ορὶπίοπὶ γανοπε, γγοδαδιϊίαίεπι σεδίμπρι ϑοραϊν. ἢ 18. κατὰ οἵα «4. ἢ 36. 
ἐδὲ τις ἔξαι 4. }} 33, ἀριθμῷ οαν 2. ἢ] 84. τῷ] τὸ Ἐ΄. 11 35. γὰρ καὶ ἔςαι Κ΄. ἢ 38. ἀριθμῷ ἀλλ᾽ ἰδίᾳ" τύτῳ 2. ἢ 89. ὑκ 2. ἢ αἱ ον «46. ἢ 40. ε 
δὴ] εἰ δὲ Κ΄, τὸ 436. "] 41. ὑσίαι ἐπὰ. δέ εἰσιν ἐσίαι ὡρισμέναι ἀναγκαῖον ΑΑ. 



ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἀρχῶν ὠσῶν ἐσίαι κυρίως ταῖς ἡ ὡρισμέναις ἀναγκαῖον, ἔδοξέ τε 
ἄλλας τινὰς ὑσίας θέδχ, ὧν ἑκάςη κυρίως ῥσία ἔςαι, αὶ κ᾿ μετυ- 
σίαν τινὸς ἐδὲ κ' συμβεβηκὸς “ὃ εἶναί τε αὶ ἦν ἐχύσας" κ' συμ- 
βεβηκὸς δ ὃν “ὁ τῷ εἴδει ἕν, ἀλλ᾽ ὁ κυρίως. ἀλλ᾽ εἰ τῦτό τις 
θήσεϊ εἶναί τινας τοιαύτας ὀσίας, ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς ἃ ἔδειξεν 5. 

ἑπόμενα δυχερὴ τὴ τῶν ἰδεῶν ὑποθέσει. ὁ δὲ τῶν λεγομένων 
εὡς τοῦτος. παρέθετο τὰ ςοιχεῖα τῶν συλλαβῶν, δεικνὺς ἐπὶ τύ- 
τῶν πῶς αἱ ἀρχαὶ ἡ τὰ κατηγορώμενα κοινῶς τινὸ φ ἐκ ἵτὰ ἐμῖο 
ρισμέα ἀλλ᾽ εἴδει" τῶν Ἂ καθ᾽ ἕκαςα α΄ ὃ κοινὸν α “ἀρχή, εἴδει 

685. 
ποσὰ ἄλλα ὄ ὅν: τῷ εἴδει. εἰ δέ ἐςιν ἀναγκαῖον τῦτο, ἀρϑμῷ 

ὡρίον, τὰς τῶν ὄντων ἀρχάς (τω ἡ ὑσίαι ἔσον) τὲ δ κοινὸν 
κυρίως ἐσίαι, διὸ ἐδὲ ἀρχή τε ᾧὶ ςοιχεῖον), ἀναγκαίως δέξυσι κι- 

γηθέντες οἱ τὰς ἰδέας ὑπεβέμεαι ἐπὶ τῦτο ἐλθεῖν. ὺ ὃ εἰ μὴ 
ἄντοκερυς τῦτο λέγυσι τῷ μὴ διαρθρον πάνυ τι τὴν αὐτῶν δόξαν, 

ἀλλὰ τῶτό γε φαίνεῦ ῬᾺΣ ὲ ὦ ἀγαγὸν αὐτὸς ἐπὶ ὁ τὰς ἰδέας τῶν 
ὄντων ἀρχὰς ὑποτίθεεν,, τὲ δεῖν τὰς ἀρχὰς ὀσίας τε εἶναι ἢ ὡρι- 
σμναοι. ὅτω δ ὑσίαι αὐτοῖς αἱ ἀρχαὶ Ὑίνονῷ, ἢ καθ᾽ αὐτὰς 
ἐσίαι, ἡ διαφέρυσαι τῶν ἄλλων, οἷς “ὃ ἕν Ψ' ὰ εἶδος καὶ ὶὴὶ ἀφ 

ἕν, ἐχ ἕν ἀριδρείει ὁμοίως ἢ τῶν ἄλλων ςοιχείων" ὡς δὲ ἐπὶ τῶν 10 συμβεβηκός, ὡς δοκεῖ τὰ κοινά" καὶ δ καθ᾽ αὐτὴν ἡ τῶν κοινῶν 
. φοιχείων, ὕτω ἡ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἱκάσα ἀνθρώπων ὁ ἄνθρωπος, ἢ 

τοῦδ τῶν ἄλλων αἰο]ητῶν ὁ ὁμοίως; εἰπὼν δὲ “τῶν ἐνταῦθα γραμμά- 
17. 

1002) 
48. 

ἐδ ὃ 

των αἱ ἀρχαὶ ἀριθμᾷ Κ' ὑκ εἰσὶν ὡρισμέναι, εἴδει δέ; ἐπὶ τῆς 

ἀφωρισμένης ὅμως, οἷον τῆσδε τῆς βα συλλαβῆς τόδε ὃ β ὼ 

ὑπόςασις, ἀλλὰ κ'' συμβεβηκός. εἰπὼν δὲ ταῦτα ᾧ προσαγα- 
γῶν “ἃ ὅτι εὔλογον εἶναι τοιαύτας τῶν ὄντων ἀρχαῖς, ἐπίεγαν 

ὑπομιμνήσκων ἡμᾶς τῶν πρὸς ταύτιν τὴν δέξαν ἠπορημένων ἢ 
ὅλως πρὸς ΟῚ μίαν ἀρθμᾷ τῶν ἀρχῶν ἑκάξην εἶ εἶναι. ἐρρέθη ) 

τόδε ὃ α ἀρχαί, φησί, ὶ ςοιχεῖα ἀφωρισμένα εἰσὶ κατ᾽ ἀριθμόν. 15 ὅτι δὲν ἀλλο παρὰ τὰς ἀρχὰς ἴσαι" ὧν γδ αἱ ἀρχαὶ ἀριθμῷ 
παρέθετο ὧν ᾧ τῶτο, ἔδειξεν ὅτι εἰ ἡὶ ἐπὶ τῶν ὅτως λαμβανο- 

μένων συλλαβῶν ἡ ἐπὶ πάντων ἀρχῶν τῶν συγθέτων ὡρισμένας 
ἐριθμῷ τὰς ἀρχὰς ἔς: λαβεῖν, ἀλλ᾽ αὐτῶν πάλιν τύτων τὰ κοινὰ 
ἀρχαί: τὰ δ ἐν τῆδε τὴ συλλαβὴ α ᾧ ἐν τῆδε “ὃ κοινῶς κατη- 
γορείμενον α ἀρχὴν ἔχωσι. δείξας δὲ ἐπὶ τῶν ςοιχείων “ὃ κοινὸν ἢ 20 
ἕν κατ᾽ εἶδος ἀρχὴν γενόμενον, ὁμοίως, φησίν, ἔχει ὁ ἐπὶ τῶν με- 

ταξύ, λέγων τῶν μαθηματικῶν ("}" ἡ 7) ἐκείναις, ὥσπερ ἢ ἐν 

τοῖς ςοιχείοις, πολλὰ ἢ ἐπ᾽ ἄπειρα τὰ καθ᾽ ἕκαςα λαμβάνομεν, 
ἃ ἡ ὁμοειδὴ ἀλλήλοις. εἰ δὲ τὰ παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςξα ταῦτα 

ὡρισμέναι, ταῦτα ἰσάριθμα ταῖς ἀρχαῖς ἐδείχθη ὄντα, ὥςε ἐκ 

ἴξαι ἄλλα παρὰ τὰς ἀρχάς. ἀλλὰ καὶ ὅσα πρὸς τὰς ἰδέας ἠπο- 

ρήἥθη ἐν τῷ πρώτῳ (ς. 9), ᾧ μᾶλλον ἐκείνων ἂν ἡμᾶς ὑπομιμνή- 
σχοι. ΑἸεχ. 

“σύνεγγυς --- τρόπον." 

δὲ πότερον τὰ ςοιχεῖα ᾧ αἱ τῶν ὄντων ἀρχαὶ δυνάμει εἰσὶν ἢ ἐνερ- 
γείᾳ" τῦτο γδ σημαίνεῦ διὰ τῷ “ἢ τινα ἕτερον τρόπον." εἰ 

ἐνεργείᾳ (τῦτο 5 σημαίνει “ὃ “εἰ 8 ἄλλως πως), ἔσον τῶν 
ἀρχῶν ἀρχαί, ὥς φησι, ἢὶ πρότερόν τι ἔςαι τῶν ἀρχῶν" τῦτο δὲ 

ὁμοειδὴ ἐςὶν ἀλλήλοις (λέγει δὲ ὁμοίως ἐπί τε τῶν φυσικῶν ἢ 25 ἄτοπον. τί δὲ ἔξαι πρότερον ἣ “ὃ δυνάμει; δοκεῖ ηδ ἐπὶ τῷ αὐτῷ 
τῶν μαθηματικῶν" ὁ γ5 αὐὺς ἐπ᾽ ἀμφοτέρων λόγος), μὴ ἔςαι τις 
ἄλλη ὑσία ἀριθμῷ μία ἢ ὁποίαν βύλονῇ τίθενχ, οἱ τὰς ἰδέας δο- 
ξαζοντες. ΑἸαχ, 

(᾽) τα λοιπὸν ἀντιλέγει πρὸς αὐτὲς ὁ ̓ Αριςοτέλης, φα- 

πρῶτον εἶναι “ὃ δυνάμει τῆς ἐνεργείας, ὥςε ἡ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν 

αἰτίας ᾧ ἀρχῆς δύναμις πρότερον ἔςαι τῆς ἀρχῆς ὅσης γε κατ᾽ 
ΜΠ έ ΝΣ ὦ ὃ δυναὲν ὑκ αὐλσεον ἤδη καὶ ὴὸ ἐνεργείᾳ εἶναι, ὥςε 
εἰ μὴ «Π τ βεψεὶ ἀλλὰ τὸ ἃ ὶ ἐνεργείᾳ ὄντος προηγεῖ ἡ δύναμις, 

σκων ὅτως ὅτι τὰ εἴδη ταῦτα ἢ ἀριθμῷ ἔχυσι “ὃ εἶναι ἢ εἴδει. 30 ἢ παντί γε τῷ δυνατῷ ἔπε ἐνέργεια, προτέρα ἡ δύναμις ἕςαι, 
ἀλλ᾽ εἰ (' ἦν εἴδει τὲ αὐτὰ ὑποθώμεθα αὐτὰ εἶναι, συμβήσεϊ 
πάντα τὰ ἐνταῦθα ὁμοειδὴ εἶναι, εἴγε ἢ τὼ παρώγοντα “ὃ αὐ 

εἶδος ἔχυσιν, ὅπερ ἐςὶ παρὰ τὴν ἐνέργειαν" ἄλλο γ5 εἶδος ἀν- 
θρώπε ὦ ἄλλο ἵππυ, ὁμοίως δὲ ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων" εἰ 

πάνυ δὲ βραχέως ἡ ἡρμήνευσε συνάψας τ' 
ἐκείνης τῆς αἰτίας" “ὁ δὲ δυνα ὃν ἐκ ἀναγκαῖον δάνοις πᾶν ἔχειν," μ 

τυτέςιν ἐνεργείᾳ εἶναι. “ὃ δὲ “ἐκείνης τῆς αἰτίας" εἶπεν ἀντὶ τῦ 

ἐκείνης τῆς ἀρχῆς, ἥτις ἦν ἡὶ κατ᾽ ἐνέργειαν. λαβὼν δὴ “ὃ “πρό- 
δὲ πάλιν ἀριθμῷ αὐτὰ ὑποθαίμεθα, ἔσονἢ ἄτομα" ὅτως δὲ ἔνυλα 35 τερον αὶ 75 ἡ δύναμις ἐκείνης τῆς αἰτίας" “ὃ εἴ τι ἐνεργείᾳ ἐςὶ 
ἴσον" “ὁ ὃ ἄτομον τέμνε αὶ, μερίζ εὖ ὑπὸ τῆς ὕλης. ἔπειτα 
δὲ συνέβαινε ἡ ἕν. ἀριθμῷ εἶναι πάντα τὰ ὄντα " τὰ γδ ὑπὸ ἑνὸς 
ἀριθμῷ παραγόμενα ἕν ἐςι ἡ αὐτό, ἢ ταῦτα αὶ ὁ ᾿Αριςοτέλης, 

φαΐ δὲ ἡ ἡμεῖς πρὸς αὐτόν. Αδεϊερ. 

3 μία, ὀδὴ αἱ ἀρχαὶ ἄρα τῶν ὄντων ὡρισμένων κτ' “ἐν ἀριθμὸν ἢ 

πρότερον “ὃ δυνάμει ἐπχηκέναι, ἐπάγει, εἰ δέ τις θήσεῦ τὼ ςοιχεῖα 
δυνάμει εἶναι ἢὶ μὴ ἐνεργείᾳ, τύτῳ ἀκολυθήσει “ὃ ἐνδέχ εὐ, μηδὲν 
ὅλως εἶναι" δύναῦ Ἂ εἶναι “ὃ μήπω ὃν, ὥςε ἀρχαὶ εἰ δυνάμει 
εἰσί, δύνανῇ μὴ εἶναι" εἰ δὲ αὖ μὴ εἶς εἶεν, ἐδὲ τὰ ἐξ αὐτῶν. 

“ἐκ -α ὁσία," τατον ὑκ ἔςαι τις εἰδοιὴ ἐσία Ψ ὃν ἀριθμὸν 40 ὅτι δὲ δυνατὸν εἶναι ᾧ “ὃ μὴ ὄν, ἔδειξεν, εἰ “ὃ γινάμενον ἀκ ἔςιν" 
τῦτο γ) εἶπε διὰ τῦ “γηνεῦ αὶ δ ὃ μὴ ὃν" “ἃ δὲ δυναὺν ἐκ 

4. καὶ οἵα Ζ.. ἢ πεὸ ργποίρία ργοργίε ξιεπὲ «μδείαπίίαε, στε πον εἰμί “μδοίαπίίας εἰφβηίασ, πεοεεδανίωπι 6546 υἱάείων 
ϑερυΐν. [᾿ 4. ἀλλ᾽ -- 7. τοιῦτος οτχ 7. ἢ 12. εἶπε Ο. ἢ 44. ὅμως, οἷον] εἶναι Ο, 1] 15. φησὶ εἰ εἰσὶ οπι Ο. " 17. οἰ ἐπ οπιπέδιια μγϊποὶρἐϊς 

εοιεμοξίίογπε ϑεραῖν. πάντων ἐπὶ μὲν τῶν συνθέτων ἐφ᾿ ὧν ὡρισμύας Ο(. ἀαἷα ἀρχῶν. ᾿ὶ 20. ἔχνσι πάλιν δείξας Ο. ἢ 23. λαμβανόμενα «4.}} 34. τὰ 

δηῖα παρὰ οἱ Ὁ. Ἰ 26. μή ἐς: δὲ ταῦτά τις Α΄. 
3. ςοιχεῖα «4. 1] ἡ. τώτῳ Ο. ὶ 9. ἣν καὶ τὸ Οἱ ἢ 411. οἰ οσαείεγα φιας ἱπ ργΐμιο ἐϊδιὸ σοπίγα ἰάξαγαεπε ἀφεεγίογοε αὐἰάμοία σμπί (τὰ 

48. καὶ -- ὑπομιμνήσκοι) ϑερυΐν. ἢ 22. τῇ τύτων .4. ἢ} 23. τῦτο εἶπε διὰ τῷ 6. ἢ 29. δὐλα ΒΑ αὶ Μὲ δέδ Ὁ 4. 30. ἕπεται] ἤδη 6. 1" 4] ἃ Οἢ 
34. δὴ] δὲ «4. ἢ 36. γὰρ οπι «(. ἢ 36. ἐπάγει οἵα Ο. ἢ 39. δύναται Ὁ. 

Ε1112 

ἡ ἀπορία πάνυ λογική (' ), ζητεῖ 1025 

ῦ ᾧ “πρότερον ἡ δύναμις 1003 
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ἴςιν" εἰ δ ὃ γνόμενον ἐκ ἔςι, “ὁ δυναὸν ἐκ ἔςιν. ἔλαβε δὲ τὴν ἀξιώσαι τοιῦῶτον εἶναι ὡς μὴ τοιόνδε σημαίνεν ἀλλὰ τόδε τι ᾧ 
δευτέραν πρότασιν διὰ “ὃ “ὑθὲν δὲ γίγνεῦ τῶν εἶναι ἀδυνάτων" σίαν ἢ εἶναι τοιῶτον ὡς τὰ τῇ ἐκθέσει δηλεέίμενα. εἶπεν ἦν ὁ 

τῶτο δ ἴσον τῷ “ὃ δυνάμει ἡὶ “ὃ δυναὸν “ὁ γνόμενον εἶναι. ἐπὶ ἐκθέρχ, ὁ κοινῇ κατηγοριίμενον, τοιῦτον δὲ “ὃ καθόλυ" διὸ εἰκότως 
τύτοις πάλιν μέμνη τῆς πρόαλεν ἤδη ῥηθείσης ἀπορίας" ἔςι δὲ νῦν ἐπὶ “ὃ ἕτερον μόριον τὴς ἀπορίας μεταβαίνων ὅτως εἶπεν “εἰ 
αὕτη, πότερον τὰ ςοιχεῖα ἢ αἱ ἀρχαὶ τῶν ὄντων καθόλε εἰσὶ ἡὶ 65 δὲ μὴ καθόλυ." ἔς! δὲ “ὃ λεγόμενον, εἰ δέ τις μὴ λέγαι τὲς 
κοιναί τινα ἢ καθ᾽ ἕκαςα" ᾧ προςίθησιν ἄλλην ἀπορίαν παρὰ τὴν ἀρχὰς καθόλν εἶναι ἀλλὰ καθ᾽ ἕκαςα ἡ ἀτόμυς, πάλιν φησὶ μὴ 
ῥηθεῖσαν τότε. ἡ ὦ γ5 ἐσία ὑποκείμενον ἡ τόδε ἀλλ᾽ ἃ τοιόνδε’ ἔσεϊχ, αὐτῶν ἐπιςήμην" ἡ 5 ἐπιςήμη τῶν καθόλυ, ὥσπερ ἢ 
ἐὶ ὃ τὰ τῶν ὑσιῶν γέῴη ᾧ εἴδη τέδε τι σημαίνει, ἀλλὰ περὶ ἐσίαν τῶν ἀρχῶν. ἄλλαι τινὲς ἀρχαὶ πάλιν ἔσονἢ καθόλω, εἰ ἔξει 
ἃ ποιὸν ἀφορίζει, ὡς εἶπεν ἐν Κατηγορίαις (ς. 6). ὅτι δὲ μὴ ἔξι αὐτῶν ἐπιςήμη, ἢ ὅτως πάλιν τὰ καθόλν ἀρχαί, ἢ ὑκ ἔσον ἀρ- 
δὰ κοινόν, ὅτως δείκνυσιν. εἴ τις λέγει “ὃ κοινὸν τόδε τι εἶναι ἡ 10 χαὶ ἐπιςηταί (5). ταῦτα τὼ ἐν τῷ Β ἠπορημένα, ἐξ ἐνδόξων 
ὑπὸ ἔκθεσιν ἡ δεῖξιν πίπτειν, ὡς ὁ Ἰξωχράτης ἢ ἡ ἄτομος ὁσία, τὰς ἐπιχειρήσεις ἔχοντα καὶ κῷ' “ὃ πιθανόν» ᾧ 7) ὁδὲ οἷόν τε εἰς τὰ 
πολλὰ ἔςαι ζῷα κατ᾽ ἀριθμόν" ὃ αὐὺς ὁ Ἰξωκράτης ᾧ ζῷον ἀντικείμενα ἐπιχειρῦντας μὴ λογικαῖς ἐπιχειρήσεσι χρήσαννα, - ἐδὲ 
ἡ ἄνθρωπος, εἴγε ᾧ ἄνθρωπος ζῷον ᾧ τόδε τι ᾧ καθ᾿ αὐὸ ἡ ὑπὲ 75 ἂν λύε, δύναιντο, εἰ μὴ εἶχεν ὕτως. ἰά. 
ἀπόδειξιν ἢ ἔκθεσιν πῖπτον" ἕἔςι γδ ὁ Ἰξωκράτης ἄνθρωπος, ἢ ὁ ([) εἶτα πάλιν ἐπιφέρει ἑτέραν ἀπορίαν τοιαύτην περὶ τῶν 
ταὐτόν ἐςι τῷ “Σωκράτει ἡ τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι" ἀλλὰ ᾧ ζῴω, ἡ 15 ἀρχῶν, φάσκων ὅτως ὅτι πότερον δυνάμει ὑπάρχωσιν αἱ ἀρχαὶ κα 

«ν ςε 5 ζῷον ὁ ἸξΣωκράτης, ὃ ἢ αὐὸ ὑπέκειτο ἡ εἶναι ἢ καθ᾽ αὐὸ ὑφε- ἐνεργείᾳ. ὦ βυλόμενος κρύψαι “ὃν παραλογισμόν, ἐσιώπησε ὁ 
φαναι" καθόλυ γ5 ᾧ τῦτο. ἀλλὰ τῶτο ἄτοπον. “εἰ δὲ μὴ κα- ἐνεργείᾳ. Α5εὶ. (εἴ, δγείδα.) 
θόλυ." ἐπικεχείρυηριε γδ πρὸς τῶτο, ὡς εἴρη, “ὁ “πολλὰ ἔςαι ζῷα (5) ἰςέον ἦν ὅτι τὰ πλεῖςα ἐξ ἐνδύξων ἔχυσι τὰς ἐπιχειρή- τὰ. 
ὁ ἸΣωκράτης." ἣ τῶτο ἐςί “ἃ εἰρημένον. ἀλλ᾽ εἴ τις “ὃ καθόλν σεις ὦ κ᾿ ὃ πιθανόν. 1ά, " 

ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤΟ Γ ΤῺΝ ΜΈΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ ὙΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕἸΣ 
ΔΥ͂Ο ΤῸ Β. 

Προθέμενος ἐν τῇ Μετὰ τὰ Φυσικὰ πραγματείᾳ, ἣν ᾧ σο- γ0 ᾧ κατασκευάζων τὰ αὐτῷ δοκῶντα ἢ λύων τὰ ἠπορημένα. 
φίαν ὶ πρώτην φιλοσοφίαν, ἔς! δὲ ὅτε ᾧ θεολογυεὴν ἔθος αὐτῷ δείκνυσι δὲ ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ περὶ τίνα ἐςὶν ἡ σοφία, ὃἣν ὶ φε- 
καλεῖν, περὶ τῷ ὄντος ἦ ὃν θεωρῆσαι, αὶ δείξας ὅτι ἡ προκειμόη λοσοφίαν ὀνομάζει ᾧ πρώτην φιλοσοφίαν. ἢ πρῶτον ἃ συνίςησιν 
πραγματεία, μήτε τῶν περὶ τὴν τῶν ἀναγκαίων γνῶσιν καταγινο- ὅτι περὶ “ὁ ὃν καθόλυ, ᾧ ἐπεὶ τῷ ὄντι ὃ ἣν κτ' “ὁ ὑποκείμενον ὃ 
μένων ἐςὶ τεχνῶν ἢ ἐπιςημῶν μήτε τῶν περὶ τὰ χρήσιμα, ἀλλ᾿ αὐτό͵ ὅτι ἢ περὶ τῦτο. ἀλλὰ ἡ περὶ τῶν ὑπὸ “ὃ ἕν, ὧν ἐςὶ ὃ 
ἔςιν αὐτῆς χάριν τῆς γνώσεως τε αὶ ἐπιςήμης τε ᾧ αἰτίων (ταῦτα )ς ταὐὲν “ὃ ἴσον “ὰ ὅμοιον. ἀλλὰ ᾧ περὶ τῶν ἀντικειμένων τῷ δ, 
“δ μάμςα ὄντα), πρὸ τῶ ζητεῖν τίνες αἱ πρῶ ἀρχαί, κινήσας ταῦτα δέ ἐςι τὰ πολλά" τῆς 7) αὐτῆς ἡ γνῶσις τῶν ἀντωκειμέ- 
καθόλυ ὃν περὶ τῶν αἰτίων λόγον ᾧ τὰς δόξας τῶν πρὸ αὐτὸ τὰς νων. ἢ ἰ περὶ τῶν τοῖς εἰρημένοις μόνον ἀντικειμένων, ἀλλὰ ἡ 
περὶ τῶν ἀρχῶν ἐκθέμενός τε ἢ ἱςορήσας ἢ ἀντειπὼν πρὸς αὐτάς, περὶ πάντων τῶν ἐναντίων" πάντα "δ τὰ ἐναντία ὑπὸ τὴν ἑτερέ- 
δείξας δὲ ὅτι εἰσί τινες ἀρχαὶ πρῶ ἢ ἐκ ἐπ᾽ ἄπειρον κἡὶ τῶν ἀρχῶν τητα, ἡ δὲ ἑτερότης ὑπὸ τὰ πολλά, τὰ δὲ πολλὰ ἡ ὃν ἀντικεί- 

ἄνοδος, ἢ ἐπὶ τύτοις ὡς χρήσιμον ᾧ ἀναγκαῖον πρὸς τὴν εὕρεσιν 3) μενα. εἰ δὲ περὶ πάντων τῶν ἐναντίων τε ἡ ἀντικειμένων, δῆλον 
τῶν τὴ σοφίᾳ προκειμένων, ἀπορήσας τινὰς ἀπορίας περί τε τῇῪὀ ᾧ ἐκ τύτυ ὅτι ἢὶ περὶ πανὸς τῷ ὄντος" πάντα γ) τὰ ὄντα ἐν τύταις" 
ὄντος ἢὶ τῶν ἀρχῶν ἡ τῶν τύτοις παρακειμένων, μὲ' τὰς ἀπο- ἢ 75 ἐναντία ἢ ἐξ ἐναντίων. ἀλλ᾽ εἰ περὶ πάντα τὰ ὄντα, ᾧ περὶ 
ρίας ἄρχεῦ λοιπὸν τῶ προκειμένυ τῷ Τ' βιβλία, ἐν τύτῳ λέγων τε πάντα τὰ καθ᾽ αὐτά τε ἢ κοινῶς τῷ ὄντι ἢ ὃν ὑπάρχοντα" 

2. δι] γὰρ ΟΠ Ἴ. τόδε] δικτὶ ΟΠ 8. ὁ καὶ Δ΄. Κὶ εἴδη ὁ τόδε «(. 1 9. ἔρι] τόδε Ο. ΠΠ 42. καὶ ατῖε ζῷον οπι Ο. ἢ 43. καὶ ὑπόδειξιν Γ΄. ἃ 16. 
εἰ μεν 56 σιιδείξίαπο. αἱ ἀοο ποπ μπίνεγδαίὶδ 64,, «εὐ ἱπαϊνίαμὶ. δἰ ϑ6ΓῸ ποπ οἱἷπὲ μπὶνογεαίία ϑεραῖΐν. ἢ 18. ἐπεχείρησε Ο. ἢ ὡς 
οπὰ Ο.. || τὸ οτλ “(. . 

1. ἀλλὰ καὶ τόδε τι καὶ ὑκ ἐσίαν “Α. Π 2. τοσῦτον Α(. ἢ 6. φμοπίαηι ξοἱαπίία 6εὲ μπίνογεαϊίαπι φμαγα ργίποιρίογισν ἐγαπέ αἰΐα Ργέν-: 
οἱρία ϑεραῖν. ἢ 7. 1.1. ὥςε τῶν. ἢ 8. ἔσεσθαι «4. 1} 43. ὕτως ἔχοιεν Ο. 

ἴῃ (ἰτα]ο τῶν εἰς δύο τὸ β΄ οπι ΟΖ. 
25. ἐπιςήμης μετῶσα αὐτά, μέτεισι, δείξας δὲ αὐτὴν θεωρητικὴν σαν τῶν πρώτων ἀρχῶν τε καὶ Ο,, ἔ.]. ἐπιςήμης θεωρητικὴ ὅσα τῶν πρώτων ἀρχῶν 

τε καὶ. δαπάεπιφμε ργίπιογιπι ργϊποίρίογιπι σαμξαγμπιφια ϑεραϊν. ἢ 27. τὼς δόξας --- 28. ἀρχῶν οχαι Ο, ἢ 34. περί τε οἴῃ «({. ἢ 33 
προοιμίν “(. ᾿ἰ βιβλίκ οπι Α. ᾿ 

22. συνίφησιν --- ᾿. 637 α 5. ἀρυὰ Αδοῖοερ. ἢ 24. ἀλλὰ --- 25. ὅμοιον οπιὶ Αδοἶερ. ἢ 27. καὶ -- ἀντικειμένων οἵ Αδοΐερ. ἢ ὁ οἵα Ο. ἢ εἰρῃ- 
μένις ἄρα μόνον Ο. ἢ 28. πάντα --- 80. ἐκωτίων οπι Αδεϊερ. ΠΤ 31. καὶ ροϑὶ ὅτι ομε «4. ἢ 82. τὰ -- 83, τὰ οἱ Ο᾽ ἢ 33. κορῇ Ο 
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τοιαῦτα δὲ ἢ τὰ ἀξιώματα. ἐφ᾽ οἷς δείκνυσιν ὅτι κοινότατον ἢ ᾧ τὰ τύτῳ ὑπάρχοντα καθ᾽ αὑτὰ θεωρεῖ" τὰ ὲ δ συμβεβηκότα 
γνωριμώτατον τῶν ἀξιωμάτων ἐσὶ ἃ μὴ δυναὼς συνυπάρχειν τύτῳ σημαίνει" τῶτο δ τῆς περὶ ἕκαςον ἐ ἐπιφήμης ἴδιον. ἡ δὲ 

τ᾽ ἐνίφασιν. πρῶτον δὲ ἐν αὐτῷ δεύινυσι λαβὼν ὅ' ὅτι ἡ τιψία μὴ περὶ ὄ ὃν τι καταγινομένη μηδὲ περὶ μέρος τὸ ὄντος, ἀλλ᾽ ἑπλῶς 
περὶ ὲ ὅν, κα ὶ ὅτι “ἃ ὃν ὅτω λέγε πολλαχῶς ες τὰ ἀφ᾽ ἑνός τε ἡ περὶ “ὃ ὃν καθὸ ὅν ἐςιν (5 )" δὸ καὶ ὶὶ τά τικα ὄντα ἢ τῶτο ὑποκεί- 

πρὸς ἕν" ὡς δὲ λέγε ὸ ὃν ἕν, ὅτω μία ἐπιςήμη δοκεῖ τῷ ὄντος 5. μενον ἔχυσα ἄλλη. ἐκείνων εἴη ἄν. λαβὼν δὲ “ὃ εἶναί τινα ἐπιςή- 

ἦ ὄν" διὸ καὶ ὺ περὶ τὴν τύτυ θεωρίαν ἐςὶν ἡ προκειμένη ἐπιςήμη, μην περὶ ὃ ὃν ἐἢ ὄν, ᾧ δείξας αὐτῆς τὴ πρὸς τὰς ἄλλας ἐ ἐπι 
πρώτη τε ὅσα ἜΝΕΘΥ ἐπιςημιῶν ὦ πυμάπάτης ἐρεὶ δὲ ὅτι ὺ μας διαφοράν, μῖ: ζ' ταῦτα δείκνυσιν ὅ ὅτι αἱ ἀρχαὶ αἱ πρῶ ἡ τὰ 

περὶ ταὐτὰ τῷ σφι ὅ τε διαλεκτικὸς ἢ ὁ σοφιςής" περὶ δ τῶν αἴτια τὰ ὠκρότατα, περὶ ὧν τὴν ζήτησιν ἡ σοφία ποιεῖ ἢ ἢ 
κοινῶς τῷ ὄντι ἦ ὃν ὑ ὑπαρχόντων ὺ ὅτοι τὸς λόγυς ποιῶν" ὦ ἡμεῖς νῦν ζητῶμεν διὰ “ὃ περὶ τῆς σοφίας ἡμῖν εἶναι ἐν ἐνεφῶτα 
περί τι ἣν γένος ἡ πραγματεία αὐτοῖς ὡς ἑκάςη τῶν ἄλλων τεχ- 10 λόγον, ἐκ ἄλλυ τούς εἰσιν ἀρχαὶ καθ᾽ αὐτό͵ ἀλλὰ τῷ ὄντος ἦ ὁ ὃν. 
γῶν τε ὺ ἐπιμεων ἀλλ᾽ ὁ ξὶ αὐτῶν ψευδὴς ᾧ διὰ ψευδῶν ἐπι- εἰ δὲ τῦτ εἴη ̓  ἣν περὶ τῷ ὄντος εἰρήκαμεν ἢ ὃν ἐπιφήμην, αὕτη 

χειρητικός, ὁ δὲ διὰ πιθανῶν τε ἢ ἐνδύξων ς )" ἡ δὲ σοφία ἐπι- ὅσα ἡ σοφία. ἧς » ὺ θεωρεῖν τὰς καθ᾽ αὐὸ ἀρχάς τε ἢ αἰτίας 
φημονικῶς τύτων ἐσὶ τῶν κοινῶς τῷ ὄντι ἢ ὃν ὑπαρχόντων θεω- φύσεως τινός, εἴη ἂν ταύτης “ὃ ἡ τῆς φύσεως ταύτης, ἧς αἱ 
Ρητονή. δεικνὺς δὲ “ὃ μὴ ὶ δυνανὶ, ὦ ἅμα τὴν ἀντίφασιν εἶναι ἀληθὴ ἀρχαί, θεωρητοκὴν. εἶναι. τῦτο δὲ δείκνυσιν ὕτως. λαμβάνει ὃ 

ἢ ψευδὴ, ἀλλὰ κ᾽ πανὸς δεῖν δέτέῃθν μέρος τῆς ἀντιφείσεως 45 δὲν τὰς ἀρχὰς τὰς πριώταρ ὺ τὰς ἀκροτάτας αἰτίας, ἃς νῦν ἀν 

ἀληθὲς ὁ δὲ ψεῦδος εἶναι, ἀντερεῖ ἢ πρὸς Ἡράκλειτον ᾧ Πρω- σὶν εἶναι τὰς ζητυμένας ὑπ᾽ αὐτῷ, τυτίον ὑπὸ τὸ δος τε ὼ 

ταγόραν, οἱ ᾧοντο εἶναί τι τῆς ἀντιφάσεως μεταξύ. ἤδη δὲ πρώτῳ φιλοσόφυ, φύσεως τινος ἀρχὸς εἶναι καθ’ αὐὴ ᾧ μὴ κ' 
αὐτῶν τῶν προκειμένων ἀρχέμεθα. ΑΙεχ. συμβεβηκός" πᾶσα ὼ ἀρχὴ αὶ πᾶν αἴτιον τούς ἐσι, ὁ αὕτη γε 

1003 ()ὲ προκείμενον βιβλίον, ὡς εἰρη, ὑφηγητοιὸν ὑπάρχει, ὸ κυρίως ἀρχὴ ὸ αἰτία Ἷ καθ᾽ αὐὰὸ ὅσα τινος ὺ μὴ ὴ »τ' φυμβεβης 

2ι: δ τὸ αὐτῷ ἀπορητοιόν- διὰ τῦτο τοίνυν τὰς ἀπορίας τὰς εἰρη- 20 κός" ὥςε ᾧὶ αἱ πρῶ ἐρχαί, μάλειςα ὅσαι ἀρχαί, φύσεως τινος 
μές ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ ἐπιλύεῦ ἡ ζητεῖ περὶ τῶν ἀρχῶν ἂν εἶεν ὠρχαὶ καθ᾽ αὐὸὺ καὶ 5Ὲ } κῷ' συμβεβηκός. τῶν Κα ἦν καθ᾽ 
πάσης τέχνης. εἶτα ὕςερον ζητεῖ ἢ περὶ τῆς ἀντιφάσεως, ἢ πολυ- ἕκαςα ἐπιςητῶν ἐδενὸς αἱ τοιαῦἢ ἀρχαί: ἐδενὸς 7) τύτων αἱ 

πραγμονεῖ αὐτὴν ζητῶν εἴτε αὐτόπιςός ἐςιν εἴτε ἢ ἀποδείξει ἀρχαὶ αὐϑει εἰσιν ἀρχαί" ἄλλαι Καὶ διάςυ τύτων ἀρχαί. σημεῖον 
ὑποβαλλεῷ, ἢ πειρᾷ ἀποδεῖξαι αὐτῷ. ἢ ἔςιν ἁπλῶς εἰπεῖν δὰ ὃ ΤῈΣ περὶ αὐτῶν ἐπιςήμας ἔχειν ἕ αὐτῶν τὰς ἀρχάς, ἄλλας 
ἡ παρῶσα θεωρία λογικωτάτη. Αβεῖερ. ες 25 δὲ ἡ μὴ ταύτας ἔχις ἄλλιυ τινὸς ἄρα ἀρχαὶ αἱ πρῶ ἀ ἀρχαὶ ὼ 

“ἕἔςιν --- αὑτά," λαμβάνει πρῶτα ἢ ὃ ἕναι τινὰ ἐπιςήμην ἀκρότα). τίνα δὲ τὰ κῷ συμβεβηκὸς αἴτια ὺ τίνα τὰ καθ᾽ 

περὶ ὰ ὃν ἢ ὃν, τυτέσι τῶ ὄντος ἧ ὃν θεωρητικήν τε ὺ ἀποδεικτι- αὐὑτά͵ ὅδεξιν ἐν τὴ Φυσικῇ ᾿Ακροάσει Ω 3)" τά τε ἢ μὴ καθ᾽ 
κὴν τῶν τύτῳ καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων. πᾶσα “δ ἡ ὑτινοσῶν ἐπι- αὐτό τινος ὄντα μηδὲ πριύτως, ἀλλὰ κ᾽ τὴν ἐπ᾽ ἄλλο ἀναφοράν. 
ςήμη τῶν ἐεῳ καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων ἐςὶν ἀποδεικτική. ᾧ “ὃ ὅτως τῷ ἰσοσκελίς τρυγώνυ φαμεν καθ᾽ αὐ αἴτιον εἶναι ὃ δυσὶν 
' εἶναί τινα περὶ “ὃ ἐν ἐπιςἡήμην ἥ ὄν, προϊωὶν δείξει, νῦν δὲ προ- 80 ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας, ἀλλὰ κ᾽ συμβεβηκός, ὅτι 
ςίθησι τῷ εἰρημένῳ “ὃ ἡ ἄλλην εἶναι ταύτην τὴν ἐπιςήμην τῶν ἀλλυ τῶτο καθ᾿ αὐὴ αἴτιον προαναβεβυηκότος ἢ πρώτυ" τὸ δ 

ἄλλων ἁπασῶν ἐπιςημῶν. ἔπειτα δείκνυσιν ὅτι αὕτη κἡὶ ἐπιξςήμη τριγώνυ. ἀλλὰ ἢὶ τὼ τοῖς καθ᾽ αὐτὰ σι τινῶν αἰτίοις συμβε- 

σοφία, περὶ ἧ ἧς ἣν ὁ ἐνες ὡς λόγος. τῦτο δὲ δείκνυσι διὰ τὸ δεῖ- βηκότα, ὡς ὁ Πολύκλειτος τῷ ἀνδριάντος, κἀκεῖνα λέγεῷ Ψ 
ξαι τὰς ἐκροτάτας ἀρχαῖς τε ᾧ αἰτίας, περὶ ἃ ἃς ὃ σοφὸς καταγίς συμβεβηκὸς αἴτια" ὧν τὰ Κ τελευταῖα ὑδὲ ὅλως ἐςὶν αἴτια, τὲ 
"3, π πρῶτον ὅσας φύσεως τινος ἀρχὰς καθ᾽ αὐταῖς, ἔπειτα ὅ ὅτι 35 δὲ πρῶτα εἰρημένα ἔςι ἃ - τινῶν αἴτια ἀλλ᾽ ιὶ τύτων. τὰ δὴ 
ταύτης τῆς φύσεως" τῷ Ὁ ὄντος ἣ ὃν αἱ τοιαῦ ἀρχαί. ὅτι ὦ πρῶτα αἴτια ὅτε τ᾿ ἂν δεύτερον τρόπον τῷ κτ' συμβεβηνὸς αἴτια 
ἦν ἡ περὶ ὃ ὃν ἢ ὃν ἐπιςήμη ἄλλη τῶν λοιπῶν ἐπιςημῶν, δῆλον οἷόν τε τῷ ὄ ὄντος λέγειν (ὁ γδ οἷόν τε πρῶτα αὐτὰ αἴτια ὄντα μὴ 
ἔκ τὸ ἑκαςην περί τι ὃν ἢ μέρος τῷ ὄντος πραγματεύειχ," ἡ β αἴτια εἶναι) ὅ ὅτε κτ' ὃν πρῶτον τρόπον" εἰ δ »δ' συμβεβηκὸς τὸ 
Ὁ ἀριθμητικὴ περὶ ἐριθμέίς, οἵ τῆν τι ὃν εἰσίν, ὴ ἡ δὲ Ὑρωμετρία, ὄντος ἧ ὄν, ἄλλυ τινὸς ἐπαναβεβηκότος ἴςαι καθ᾽ αὐτό" ἀλλ᾽ 

περὶ γραμμὰς κα ἡ ἐπίπεδα ἢ ςερεά, καὶ ὃ αὐτά τινα ὄντα. “ὃν αὐὸν 40 ὑδὲν ὑπὸ. τὰ ὄντα. τὰ πρῶτα ἦρα αἴτια καθ᾽ αὐὸ αἴτιά τέ ἐςι 
δὲ τρόπον ἡ τῶν ἄλλων ἑκαίξη περὶ μέρος τι τῦ ὄντος καταγίνεῦ τῶ ὄντος ἣ ὄν. αὐὲς δὲ πρῶτον Κα λαμβάνει ὅτι τινῶν ἐςὶν αἴτια 

4. ὅν πως λέγεται τὸ ὄντα ὃν καὶ Αδοῖερ. ἢ 6 -- 48, αρυὰ Ανφοῖορ. ἢ 15. ] καὶ Αεοῖορ. [ πάντα Ο. ἢ 16. ἀντιφέρει Ἐ΄.. ἢ 326. αὑτό 
Αδοΐερ. ἢ 84. εἰλημμένῳ Ο. ἢ 33. ἦν] ἦν ἐξιν ΟΠ 37. ἢ ὃν οτὰ «4. 1} 38. τῦ ὄντος εἰ 39. δὲ οἵα ἃ 

Ὡ, τῦτο ,Α. ἢ τῆς] τὸ «4. 1 ἅ. φμοπίαπι οἱ υφγδανείμγ ἵπ Ῥαγέϊομίαγίδις οπίίδιις, ποπ 6546, αὖ ἐ]ὶς ἀΐναγεα δεραὶν. ἢ 5. [.1. ἐκ 

ἄλλη. "ὶ ἄν οι 4. ἢ 8. [.]. ὁ τίοος ἄλλν. ἢ 11. ἐπιξήμη Ο. ἢ 18. αὐτή γε Α. ἢ} 49. τινὸς οι “4. ἢ 23. ἄλλη Ο ἢ ῥωίςης Α(Ὁ 1 ἀρχή Ο ᾿ὶ 24. 

ἘΥΣΙΝΗΘΊ ΤΟΝ ἄρα] ἂν εἶεν Ο. 31. τῦτο] τῷ (4. ἢ 35. ἀλλ᾽ ὑ ὁπ “4. ἢ 38. τρόπον οπι Ὁ. ἢ 39. ἔςα!] εἶκι Ο. 



638 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

καθ’ αὐτά" εἰ δ αἴτια, καί τινων, ᾧ ἡ ὡς ἀληθῶς αἰτία καθ᾿ ἀλλὰ ᾧ αἰτίαν τινὰ ἔχει τῷ ὁμοίως ἀλλήλοις ὠνομάῶς. κ᾽ κα- 
αὑτά. ὴ τῦτο λαβὼν μξ' ταῦτα προσάγει ὅτι ἡ φύσις αὕτη, νὴν γαρ τινα φυσιν τοιαῦτά φησιν εἶναι τά τε ὑγιεινοὶ αὶ τὰ 

ἧς αἱ ἀκρόταταί τε ἡ πρῶ ἀρχαί εἰσιν, ἣν ζητῶμεν, “ὃ ὃν Η ὄν ἰατρικά" τὰ ΚΜ 5 ὑγιεινὰ τῷ πρὸς ὑγίειαν ἔχειν πως ὅτως ὠν- 

ἐςιν. ὃ συνέςησε τοιύτῳ χρησάμενος λόγῳ. ὥσπερ οἱ τὰ ζοι- μαςαι" “ὃ Κὶ γάρ τι ὑγιεινὸν λέγεῦ τῷ φυλάσσειν ὑγίειαν, ὡς 
χεῖα τῶν ὄντων ζητῦντες τὰς τοιαύτας ἀρχὸς ἐζήτυν ἡ τὰ τοιαῦτα 5 δίαιἢ τοιαῦ, γυμνάσια, περίπατοι, “ὃ δέ τι τῷ ποιεῖν, ὡς τὰ 

αὐτῶν ςοιχεῖα ἃ καθ᾽ αὐτὰ ἦν αὐτῶν ςοιχεῖα ἀλλ᾽ ὁὶ κ' συμβε- φάρμακα ὶ πάντα τὰ βοηθήματα, “ὃ δὲ τῷ σημεῖον εἶναι τῆς 
᾿ βηκός, ὅτω ἢ ἡμῖν ζητῶσι τὼς τῷ ὄντος πρώτας ἀρχὰς ἢ τὰ ὑγιείας, ὡς ἡ εὔχροια ἢ εὔπνοια, “ἃ δὲ τῷ δοιτικὸν ὑγιείας εἶναι, 

αἴτια δεῖ τοιαῦτα ζητεῖν ἃ κυρίως ἢ καθ’ αὐτό εἰσιν αὐτὸ ἀρχαί. ὡς “ὃ σῶμα “ὃ ἐπιτήδειον πρὸς “ὃ ὑγιαίνεν. ὥςε τό γε μεηδὲν εἰς 
ὴὶ δὲ λέξις ἀσαφῶς ἔχει διὰ τὴν συντομίαν. ΑἸεχ. ὑγίειαν συντελῶν, εἰ ὑγιεινὸν λέγοιτο, ὁμωνύμως ἂν εἴη τῦτο, 

1003 (7) ἀλλ᾽ αὐὸ κυρίως ἐςὶν ὃν ᾧ διὰ τὴν γόνιμον αὐτὰ δυ- ιο τοῖς ἄλλοις ὑγιεινοῖς λεγόμενον ὁμοίως. ἢ “ὃ ἰατρικὸν “ὃ Κα λέγε 

38: ναμιν πᾶσι “ὃ εἶναι χαριζόμενον, ᾧ νῷ ᾧ ὠγγέλοις ἡ ἀρχαῖς ἡ ὕτως τῷ ἔχειν ἰατρικήν, ὡς ὁ ἰατρός, ὃ ἡ κυρίως ὦ μάλιτε 

πᾶσι τοῖς σιν. ΑΞεΐερ. ἰατρικόν, “ὃ δὲ τῷ εὐφυὲς εἶναι πρὸς “ὃ ἀναλαβεῖν ἰατρικήν, ὁ 

103ε “ὃ -- φύσιν. εἰπὼν εἶναί τινα ἐπιςήμην περὶ “ὃ ὃν ἦ ὃν ἢ δὲ ὡς ἔργον ἢὶ ἀποτέλεσμα ἰατρικῆς, ὡς λέγομεν ἰατρωεῶς τε- 
35. τὰς τύτυ ἀρχάς τε κὶ αἰτίας, καὶ αὐτὴν ἦσαν τὴν σοφίαν συςήσας, τμῆρϊαί τι, “ὁ δὲ ὡς ὄργανον πρὸς ἰατρικὴν συντελῶν ἢ φαάρμα- 

ἐφεξῆς δείκνυσι πῶς οἷόν τε εἶναι περὶ ὃ ὃν ἐπιςήμην μίαν, ἐπεὶ 15 κον. λέγεῦ͵ δὲ ᾧ βιβλίον ἰατρικὸν “ὃ περὶ ἰατρικῆς συντεταγμέ- 
δοκεῖ ὁμώνυμον εἶναι “ἃ ὃν, τῶν δὲ ὁμωνύμων ὑτε μία φύσις ὅτε νον. “ὃ δὲ “ὁμοιοτρόπως δὲ ἡ ἄλλα ληψόμεθα" ἥτοι εἴρυρκεν ἐπινῶι 
μία τέχνη ἢ ἐπιςήμη ὅτε αἱ ἀρχαὶ αἱ αὐταί, διαίρεσιν δὲ ποιεῖ. τῶν τῶ ἰατριιῶ παραδειγμάτων, ἢ ὅτι ἡ ἄλλα ἔςιν ὁμοίως τύτεις 

τῶν ὑπό τι κοινὸν τεταγμένων, ὡς ἔχει ταί τε ὁμώνυμα ἡ τὰ πρὸς ἣν ἡ μίαν φύσιν λεγόμενα λαβεῖν. δόξει δ ὦ “ὃ ἀγαθὶν 

συνώνυμα ὶ τὰ ἀφ᾽ ἑνός τινος ἢ πρὸς ἦν λεγόμενα. ἣ διαιρέσει τύτων εἶναι ᾧ “ὃ χῆμα ἢ ὁ ἀριθμός. ὁμοίως δὲ τύτοις φησν 

προχρησάμενος δείξει “ὁ ὃν μήτε γένος ὃν τῶν καθ᾽ ὧν κατηγο- 20 ἔχειν ἢ “ὁ ὄν" λέγεος, Κ 75 ᾧ αὐὸ πολλαχῶς ὶ μὴ ὑφ᾽ ἕν γόος 
ρεϊἢ (ἔχει γάρ τινας ἀπορίας “ὃ ὅτω λέγειν, ὡς δείκνυσιν ἐν πολ- εἶναι, ὡς ᾧ τὰ προειρημένα, καὶ μὴν ἤδη ᾧ ὁμωνύμως" ὦὶ ὁ 

λοῖς) μήτε ὁμώνυμον (ἢ γδ ὁ ὃ τῦτο λέγειν ἀπορίας τινὰς ἔχει), μόνα τὰ ὁμώνυμα τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐςίν, ἀλλὰ καὶ τὲ 

μεταξὺ δὲ εἶναι τῶν τε ὁμωνύμων ἢ τῶν συνωνύμων" εἶναι δ ἀφ᾽ ἑνὸς ᾧ πρὸς ἕν. ἢ ὡς ἔχει τά γε προειρημένα, ὅτως ἔχει 
μεταξὺ αὐτῶν τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ᾧ πρὸς ἣν λεγόμενα, ὧν ἐςὶ ἢ “ὃ ὃν. “ὃ ὄν. ὃν γ5 λέγεῦ κυρίως Κα ἡ ἐσία, λέγε δέ γε ὄντα ᾧ τὰ τῇ 

διαφέρει δὲ τὰ ὅτω λεγόμενα ἐκείνων ἑκατέρυ, ὅτι τὰ ἅ συνώ- 25 ἐσίᾳ συμβεβηκότα, ἃ ἐςι τὰ ἐννέα γένη. καὶ μὴν αὐὸς ὥτως νῦν 
γυμα ἢ ὑπό τι κοινὸν γένος ᾧὶ ἰσοτίμως ἢ ὁμοίως πάντα τῆς ὑπὸ χρὴ τοῖς παραδείγμασιν, ἑκαάςυ γένυς ἂν τιθείς, ἀλλὰ δι᾿ αὐτῶν 

τῇ κατηγορυμένυ γένως αὐτῶν δηλωμένης ἀσίας κοινωνεῖ τε ὁ ἐξαρίθμησίν τινα τῶν ὑπαρχόντων τὴ ὑσίᾳ ἡ δι’ αὐτὴν ὄντων ἡ 
μετέχει, τὰ δέ γε ὁμώνυμα ἀδενὸς κοινωνεῖ ἀλλήλοις ἄλλν κ᾿ δ δι᾽ αὐτὴν λεγομένων ποιεῖ͵ ὧν πολλὰ ᾧ ὑφ᾽ ἐν γένος αὶ τῷ 
κοινῶς κατηγορύμενον αὐτῶν ὄνομα ἢ τῶ ὀνόματος μόνυ, εἴγε αὐτήν ἐςι κατηγορίαν. ἡ εἴη ἂν τὴ πρώτη διαιρέσει τῶν ἐν ταῖς 
ὁμώνυμά ἐςιν ὧν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κτ' τὄνομα λόγος τῆς 30 Κατηγορίαις (ς. 2) τῶ ὄντος γεγονυιῶν μᾶλλον χρησάμενος, καϑ᾽ 
ὀσίας ἕτερος ((αἰερον. 1). τὰ δὲ ἀφ᾽ ἑνός τε ᾧὶ πρὸς ἐν λεγό- ἣν ὀιαιρεὶ τὰ ὄντα εἰς ἐσίαν ᾧὶ συμβεβηκότα. λέγει δὲ τὰ συμ- 
μενα ὅτε τὴν τῶν συνωνύμων ἰσοτιμίαν πρὸς “ὃ κατηγορώμενον βεβηκότα τὴ ἐσίᾳ ὄντα λέγεο, τὰ Κ ὅτι ὑσίας πάθη, ὡς θερμέ- 
σώζει πρὸς ἄλληλα, ὅτε πάλιν ἔχει τὴν τῶν ὁμωνύμων ἄκρατόν τητες ᾧ ψυχρότητες, ὑγρότητες ξηρότητες, ᾧ ὅλως αἱ παθητὰὼ. 
τε ᾧὶ ἄμικτον ἑτερότητα, ἀλλ᾽ ἔςι τις αὐτοῖς κοινωνία κ᾽ “ὁ εἶναι ποιότητες" τὰ δὲ ὡς ὁδοὶ εἰς ἐσίαν" ὕτω ἡ τὴν γένεσιν τῶν ὄντων 
ταῦτα ἃ λόγεῦ τῷ εἶναί τινα φύσιν ἐκείνυ τῷ πρώγματος, ἡ 35 λέγομεν ἡ, τὴν αὔξησιν. ᾧ τὰς φϑορὲς δὲ τῆς ἀσίας ᾧ μεταβε- 
ταύτην ἐν τύτοις πως ἐνορᾶοχ, πᾶσιν, ἀφ᾽ ἕ ὄντα͵ ἢ πρὸς ὃ λόγον λας ὄντα λέγομεν, ὅτι ἡ ταῦτα ὑσίας τί ἐξιν, ὡς ἡ μείωσις καὶ 
ἔχοντά τινα διὰ τῦτο ἢ τῷ ὀνόματος κεκοινιώνηκεν αὐτῶ. τὴν “ἃ γῆρας. ὁμοίως κα αἱ ςερήσεις " ἡ γ5 τυφλότης ὅν τι ὅτι ἐσίας 
δὲ τοιαύτην φύσιν ἐν ἄλλοις (ἃ ὑπὸ τὰ ὁμώνυμα κοινότερον ἐτί- τι" ςέρησις γάρ. τὰ δὲ ὡς ποιότητες, ὡς ἕξεις διαθέσεις «χύ- 
θει" ἐνταῦθα δὲ ἐπιμελεςέραν ποιέμενος τὴν διαίρεσιν διαφέρειν ματα, ἢ τὰ πάθη δὲ ὧν πρώτων ἐμνημόνευσε, τῶν ποιατήτωα. 
τε αὐτήν φησι τῶν ὁμωνύμων, ᾧ τίνι διαφέρει λέγει. καὶ δ μό- 40 ποιητοιὰ δὲ ἡ γεννητυεὰ ἐσίας ἥτοι ὡς ἕν εἴρηρεε, ᾧ εἶεν ἂν τοιαἢ 
νον ὀνόματος κεκοινώνηκε τὰ τοιαῦτα ὼ ὕτως ἔχοντα πρὸς ἄλ- αἱ ἐνέργειαι δι᾿ ὧν καὶ γένεσις τῶν ἐσιῶν (ὁ ἢ σπέρμα καϑ᾽ κὐὲ 
ληλα ὡς τὰ κυρίως ὁμώνυμα λεγόμενα, ἅ ἐςι τὰ ἀπὸ τύχης, ὀσία), ἢ “ὃ ποιητικὸν ὡς ἄλλο τῶ γεννητροῶ, ἢ εἴη ἂν τοικῦτα 

1. εἰ --- 3. αὑτά οτὰ «. ἢ 2. ἐπάγει Ο. 1} 7. ὕτω δὲ καὶ “4. ἢ 17. τέχνη --- 48. ἔχει] τέχνη. τίθεται ἦν τὸ ὃν διαιρεῖσθαι εἰς τώ τε ΑΙ. ἃ 30. κα- 
τηγορεῖται ὃν ἔχει 6. 1] 22. καὶ τὸ ογαὰ Οἱ ἢ 34. τις] τε Ο. ἢ 40. τε ὁπ «1. 

1. κοινὴν ον «4. 1] 2. τοιαύτην Ο. ἢ 7. τῷ] τὸ Ο. ἢ 11. τῷ] ὡς 44. ἢ 1λ.. πρὸς] εἰς «4. ̓  16. ἐπὶ] περὶ Σ᾿] 19. δὲ εἰ 23. καὶ ροεὶ ὧν στα 
ΟἽ 28. γε τέ Ὁ Υ ἕτως ἔχει οπι ΟΠ 25. νῦν οτα «Α. [Π[ 26. παραδείγμασι νῦν ἑκώςν «4. ἢ 28. δι᾿ οἵο Ὁ. ἢ 29. ταῖς οῃ; «4. ἢ 80. χρώμεως Ὁ ὃ 
33. καὶ δηίο ψυχρότητες οἵη “(. [' 39. καὶ] ἐ 4. }} δὲ οι “4. 11] πρῶτον Ο, 
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ὅσα αἴτια τῷ μεταβάλλειν τινὰ εἰς ὁσίαν, ὡς “ὃ θερμαίνενχ, ἊΣ ἐχόντων πρὸς ἄλληλα μία ἐπιςήμη, ἀλλὰ ἡ τῶν ἐφ ἑνὸς ἡ πρὸς 

νέσεως τινῶν ζῴων αἴτιον. εἰπων δὲ ποιητικοὶ ᾧ γεννητικὰ ἐσίας, ἄν. τρόπον δέ τινα ἢ ταῦτα πρὸς μίαν φύσυ τὴν ἐναφορὰν 

1ο03Σ ἐπήνεγκεν “ἢ τῶν πρὸς τὴν ἐσίαν λεγομένων," τυτέξι τῶν τῇ ἔχοντα καϑ᾽ ἐν λέγεϑ, καθ᾽ ὅ ὅσον ἐν πᾶσί πὼς αὐτοῖς ὁρᾶς ἡ ἡ φύ- 

3. ῥσίᾳ συμβεβηκότων, ἃ λέγε ὄντα τῷ πρὸς ὠσίαν πως ἔχειν" σις αὕτη, ἀφ᾽ ἧς ἢ δι᾽ ἢ γ᾿ ὅτως καλεῖ, εἰ ἡὶ μὴ ὁμοίως ὺ ἐπίσης 
ἔς: γάρ τινα ἢ τύτων βοιήτοναν οἷον ᾿ χρη μετὼν παθῶν ἐπιςημῶν" 5 αὐτῆς πάντα μετέχει. ᾧ 75 ἐν τῷ φυλακτικῷ τῆς ὑγιείας αὶ ἐν 
αἱ δ μαθήσεις ποιητὰ ὺὸ γεννητυὺ τῶν ἐπιφημῶν, ὡς εὐεξίας τῷ βϑιίτθαν αὶ ἐν τῷ δεκτικῷ ὑγίεια ἐςιν ἡ θεωρυμένη" διὸ ὦ 
γυμνάσια κα ἢ πόνοι, ὡς ὑγιείας δίαιτα. ἔτι τὰ πρὸς τὴν ὀσίαν σι πως αὐτῶν εἷς λόγος κα ὸ μιᾶς ἐπισήμης ἡ πάντων τύτων ἐδ 

ὄντα τε ἢ λεγόμενα ποια, τὰ πρός. τι" τὰ γδ πρός τι ἐν ὑσιῶν ρία" τῆς δὶ ἰατρικῆς. ὅτω περὶ τὸ ὄντος μιᾶς ἐπιςήμης θεω- 
«έσει. τοῖς δὲ παραδείγμασιν ἐχ ὕτως νῦν κεχρήμεθα ὡς ἐξ ρῆσαι καθὸ ὃν ἐςίν" Ρ καθὸ μυσικὰ ἣ ἰατρικά, ἀλλὰ καθὴ ὄντα 
ἑκάςυ γένυς ἣν παραθέδχ, ἀλλὰ δι᾿ αὐτῶν ἐξαρίθμησίν τινα τῶν 10 ἡ τῆς τῷ ὄντος κεκοινώνηκε φύσεως. ἰά. 

ὑπαρχόντων τὴ ἐσίᾳ ἢ δι’ αὐτὴν ὄντων ἡ δ᾽ αὐτὴν λεγομένων “πανταχῦ - ἐπιζήμη»" λαβὼν ὅτι τῶν πολλαχῶς λεγο- 1008» 
πεποιήμεθα, ὧν πολλὰ ἡ ὑφ᾽ ἐν γένος ἡ τὴν αὐτήν ἐς! κατηγο- μένων ὡς ἀφ᾽ ἑνός τε ὦ πρὸς ̓  ἐπιςήμη μία, ἑξῆς δείκνυσιν ὅτι ἴδ 
ρίαν. ὥςε τῆ πρώτη διαιρέσει τῶν ἐν Κατηγορίαις τῷ ὄντος γε- ἐν τοῖς ὕτως ἔχυσιν, ἐν οἷς ὃ δ πρῶτόν τί ἐςι ἢ κυρίως χεγόμα- 
γονυιῶν μᾶλλον εἴημεν κεχρημένοι, καθ᾽ ἣν διηρεῖτο τὰ ὄντα εἰς νον, τὰ δὲ ἀπ᾽ ἐκείνυ, ὡς ἔχει ἐν τοῖς ἀφ᾽ ἑνὸς ᾧ πρὸς ἂν λεγο- 

ὀσίαν ᾧ συμβεβηκότα. ἢ μὲν αὐτῶν δύνα ὡς κατ᾽ ἰδίαν εἰρη- (5. μένοις, τῇ πρώτυ κυρίως ἡ μάλις  ἐςιν ἡ περὶ ἐκείνην τὴν φύσιν 
μένυ τις ἀκῦσαι. ἢ τῶν πρὸς τὴν ἐσίαν τὰ πρός τι λέγει" τὰ ὃ καταγινομένη ἐπιςήμη" οἷον ἡ περὶ ὑγιεινῶν κυρίως μάλιςα τῆς 
πρός τι ἐν ὠσίᾳ σχέσις. εἰπὼν δὲ ταῦτα ἐπήνεγκεν “ἢ τύτων τι- ὑγιείας ἐςί, πρὸς ἣν τὰ ἄλλα λέγε. ὁμοίως ἡ ἡ περὶ ὠγαθῶν 
νὸς ἀποφάσεις ἢ ἐσίας" διὸ ἢ ὃ μὴ ὃν εἶναι μὴ ὃν φαμεν," λές κυρίως ἡ μαλις  ἐςι περὶ τ τελειοτάτυ τῶν ἀγαθῶν. ἡ ἡ περὶ 
γῶν τύτων μέν τινος τῶν τῇ ὑσίῳ ὑπαρχόντων, “ἢ ὠσίας" δὲ τῷ ὄντος δὴ παντός, ἐπεὶ τῆς αὐτῆς ἐςὶ φύσεως “ὃ ὄν, μία (ὦ ἐπι- 
αὐτῆς τῆς ὑσίας. ἐνδείκνυ) δὲ τὴν τῆς ὀσίας ἰογὺν πρὸς “ὃ εἶναί 2 ςήμη, αὕτη δὲ μάλιςα ἐπὶ τὸ πρώτυ ἡ κυρίως ὄντος ἔςαι, δι᾽ ὃ 

τε ἢ “ὃ ὄν" ἢ 75 αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς τε τῆς ὁσίας ἡ τῶν τὴ αὶ τὰ ἄλλα ὄντα. τὴν δὲ ἐσίαν τοιῶτον λέγωσιν" ἐκ ταύτης 5 

ἐσίᾳ ὑπαρχόντων, καίπερ ἀναιρετιὼ ὅσαι τύτων ὧν εἰσὶν ἀποφά- ἤρτη “ὃ εἶναι τῶν ἄλλων, ὺ διὰ ταύτην ὄντα κἀκεῖνα. τῶν 
σεις, ὅμως, ἐπεὶ σχέσιν ἔχυσί τινα πρὸς ἀσίαν, λέγον ὄντα. εἰ ἐσιῶν ἄρα τὰς ἀρχὰς καὶ ΓᾺ τὰς αἰτίας ζητητέον τῷ ἢ φιλοσόφῳ, ᾧ καὶ 
Ρ̓ μὴ ἦν ἐσία, ἐδ’ ἂν ὃν ἦν" ὅτω δὲ ἀδ᾽ ἂν ἀπόφασις ὄντος ἦν πῤογματεία περὶ ὲ ὃν ἥ ὄν" αἱ Ρ ταύτης ἀρχαὶ αὶ ἢ τῦ ὄντος ̓ ἂν 

ἄν, ὑδὲ δέ σὸς ἀπόφασις, ἀλλὰ διὰ τῦτο ὶ αὐτὼ ὄντα. “ὕτως 25 πανὺς εἶεν, εἴ γε ταῖς ἄλλοις ἡ ἡ σία ἀρχή τε ἢ αἰτία τῷ εἶναι. 

ὅν ὶ “ὁ μὴ ὃν ἐἶναι μὴ ὃν φαμεν," τῦ μὴ ὄντος, ὅ ἐςι τῷ ὅ ἐντοῖ δείξας δὲ πρῶτον ὅτι μιᾶς ἐςὶν ἐπιξήμης ἡ ἡ περὶ τῷ ὄντος θεωρία 
ἀπόφασις, ὁ εἶναι κατηγορῶντες, ὅτι τῷ ὄντος τί ἐςιν, κα μὴν ὺ πῶς, παραφήσας γῦν προσέθηριε ἃ τίς ἐςιν αὕτη (5)" ὅτι γδ 

ἁπλῶς εἶναι αὐὸ λέγοντες, ἀλλὰ “ὁ ὅλον σῆτο μὴ ἂν εἶναι. δεί- ἡ φιλοσοφία ἡὶ καθόλυ καὶ ταύτη διὰ ψέρυσα τῶν ἄλλων ἥ ἐκείνων 

ξας δὲ ὅτι “ὃ ὃν ὕτω λέγεῦ ὡς δύ ὕγιισν 5 ἰατρικόν (σρὸς ὸ ὃν τῶν ἐπιξημῶν περί τι ὃν. ἑκάξη, ἡ δὲ φιλοσοφία ἡ καθόλε περὶ ὃ 

Δ ὺ ἀφ᾽ ἑνὸς ὶ ταῦτα ὶ “ὁ ὄν" πρὸς ὃ τὴν ὀσίαν, χῷ' τὴν πρὸς 30 ὃν ἢ ὄν ἐςιν, αὶ “ τὶ ὄν. ἰά. 
ταῦτα ὁμοιότητα αὐτῷ λαμβάνει ἢ “ὃ μίαν ἐπιςήμην εἶναι αὐτῶ" () τρία προέθηκεν ἐξ ἀρχῆς ζητῆσαι, εἰ εὐ Ε εἰ τῷτοοϑ» 

ὡς 75 τῶν ὑγιεινῶν πολλαχῶς ( λεγομένων, ἐχ ὁμωνύμως δέ, ὄντι περὶ ὃ ὄντως ὃν καταγίνεῦ ὃ πρῶτος ῥλόσοφος κα ἡ γινώσκει Ἶ᾽ 
. μία πάντων ἐςὶν ἐπιςήμη (ἰατρικῆς γδ “ὃ περὶ τῶν ὑγιεινῶν τῶνδε πάντα τὰ ὄντα, δεύτερον δὲ εἰ γινώσκει τὰ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρ- 

βεωρεῖν), ὥςε ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν ὁμοίως ἐκείνοις λεγο- χοντα τοῖς πράγμασι, τρίτον εἰ ἡ τὰς ἐσίας τῶν ὄντων γινώσκει 

μένων, τοιαῦτα δὲ ἢ τὰ ἰατροιὰ ἡ τὰ ὄντα" τῶν 5 ὁμωνύ- ἃς ὁ πρῶτος φιλόσοφος. “ὃ Αὶ ἦν πρῶτον λεληθότως ἐπέλυσε τοῖς 
μων ἐδὲν Ἀοινὸν ἐχόντων ἢ τὄνομα ὑχ, οἷόν τε ἐπιςήμην εἶναι μίαν, προλεχθεῖσιν" ἐζήτησε 7) “ὃ ὄντως ὃν πῶς κατηγορεῖ τῶν ὄντων, 
τῷ μηδὲν ὑπὸ τῷ κοινῷ ὀνόματος ἴδιον δηλῶοχ, εἶναι δὲ ἱκάςην πότερον ὁμωνύμως ἢ ἣ συνωνύμως, ἢ γῦν ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ὶ πρὸς 
ἐπκήμην περὶ ἕν γένος ἢ μίαν τινὰ φύσιν. εἷς δὲ αὶ κτ' τὔνομα ἕν, καθαίπερ κα κ᾽ ὁ ἀληθὴς ἔχει ἽΝ ἡ ἔδειξεν ὅτι ὡς τὰ ἀφ᾽ 
μένον ἐςὶ κοινωνία, ἀλλ᾽ ἤρτηϑ ἡ ἡ » τῦτο κοινωνία τῆς τῶν πραγ- ἑνὸς ᾧ 5βὲ ἂν κατηγορεῖ) πάντων τῶν ἥρω ὰ ὄντως ὄν, ὥςε 

μαίτων κοινωνίας, τύτων ὦ ἐπισήμη μία. Αἰεχ. 40 πάντα τὰ ὄντα μετέχυσι τῷ ὄντος, ᾧ κ᾿ τὴν γένιμον αὐτῷ δύνα- 
“0ῳΞπλ:σ Ὃὀ -- μιᾶς." καθ᾽ ὃν αὶ " λεγόμενα λέγει τὰ συνώνυμα ὺ μιν, ὡς εἴρη, ἐν ἐκείνοις πάντα παράγει. εἰ ὧν ἐδείχθη ὅτι πεὶ 

15. ὑφ᾽ ἣν τι κοινὸν τεταγμένα ἀν αὶ μόνον δέ, φησί͵, τῶν ὅτως “ὁ ὄντως ὃν καταγίνε ὁ πρῶτος φιλόσοφος, τύτυ δὲ πείντα τὰ 

Ἴ. δίαιται ΑΙ. ἡ 117. ἐσιῶν σχέσει Ο. ἢ 23. λέγονται ὄντα οπι Ο. ἢ 24. ἦν ροβὲ ὃν οπ Ὁ. [Π σἱ ἐπὲπι σμδοέαπέία πο 64εἰ, πα ἐπε 

φιίάεπι λαδερείμν. αἱ ποραίϊο αἰϊοιέμα ὁπεϊξ εεί, αο ἰάοῖγοο πεβαίίοπες ἐπίϊα πμπσωρδπέμν. “φμοα πο ἐς" ϑερυῖν. ἢ ἦν ἄν, 
ὑδὲ οαι Ο ἢ 25. δέ οπι χ4. ἢ" ἡ ἀπόφασις διὰ τῦτο καὶ αὗται Ο. ἢ 26. ἦν οπὰ Οἱ ἢ 30. γὰρ ταῦτα καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς ὡς ταῦτα Ο.. ἢ 31. τὸ καὶ μίαν 4. 

34. ὡς] {.1. ὑτως. ᾿] 35. καὶ ροξὶ δὲ οἷ .4. ἢ 38. δὲ] καὶ Ὁ 
3. αὐτῆς Ο, ἢ ἴ, αὕτη ἡ φύσις. ἢ 8. τῆς] ὡς Λ΄. ἢ ὕτω οι Οἱ, ἢ ὄντος δὲ μιᾶς Ο, ἢ 16, οἷον --- ὑγιεινῶν εἰ 27. γὰρ οπι Ο, ἢ 28. καὶ οζ «4. ἢ 

ἀλλ᾽ ἐξὶν ἢ Ο. 
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ὄντα μετέχυσιν ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ᾧ πρὸς ἕν, δῆλον ὅτι περὶ πάντων ἐπιςήμης, ὅτω ᾧ τὰ εἴδη τῦ ἐπιςητῦ πρὸς τὰ εἴδη τῆς ἐπιςήμνᾳ. 
τῶν ὄντων διαλέξεῦ, ὁ πρῶτος φιλόσοφος... περὶ μέντοι γε τῷ ἕςι δὲ “ὃ γένος ᾧ ἡ τῶ ὄντος καινὴ φύσις ἐπιςητὴ τῇ κοινὴ τε 
τρίτυ ἐλέχθη ἡμῖν ἐν τῇ Φυσιιῆ πραγματείᾳ" ἀρχόμενος δ ἐκεί- γενικῆ φιλοσοφίᾳ, ἢὶ τὰ μέρη ὧρα τῦ ὄντος ἐπιςητὰ τοῖς τῆς φι- 
νης τῆς πρωγματείας ἔλεγεν ὅτι ἐπειδὴ “ὃ εἰδέναι ἡ ἐπίςα΄ς λοσοφίας μέρεσιν" ὥςε ἑκάςυ τῶν τῶ ὄντος εἰδῶν ἐπιςήμη ἂν εἶ 
συμβαύει περὶ πάσας τὰς μεθόδως, ὅταν τὰ αἴτια γνωρίσωμεν 5 ἑκάςη τύτων, ὅσαι ὑπὸ φιλοσοφίαν ὡς γενικήν τινα ἐπις μον τε- 

ἡ τὰ ςοιχέῖα, ὅτως ἡ αἱ ὑσίαι γνωρίζον; τῶν ἀρχῶν γινωσκο- ταγμέναι εἰσὶν ἐπιςῆμαι. διὰ δὲ τῶν νῦν εἰρημένων δέδεριὮ ὅτι 
μένων, τὰς δὲ ἀρχὰς πασῶν δείκνυσιν ὁ πρῶτος φιλόσοφος, φα- τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἡ εἰς τὰ γένη τῶ ὄντος διαίρεσις, ὃ πε- 

γερὸν ὅτι ἡ τὰς ἐσίας τῶν ὄντων γινώσκει... “ὃ μώτοι γε δεύ- ποίηκεν αὐὺς ἐν ταῖς Κατηγορίαις. ἅμα δὲ ἡ ἐνεδείξατο ἡμῖν 

τερον διὰ τῶν νῦν λεγομένων ἀπ᾿ αὐτῷ κατασκευαζει, ὅτι ἡ τὰ διὰ τύτων αὶ πῶς ἐςὶ μία ἐπιςήμη ἡ φιλοσοφία" τῷ 75 καθόλα. 
καθ᾽ αὐὲ ὑπάρχοντα τοῖς πράγμασιν οἶδεν ὁ πρῶτος φιλόσοφος. 10 εἴδη δὲ αὐτῆς ὅσα τὰ τῷ ὄντος" εἴδη “5 αὐτῆς ἢ τε πρώτη φῶ- 
Αδβεΐερ. σοφία, ἥτις ἡ κυρίως σοφία καλεῖ, ὅσα ἐπιςήμη τῶν ἀϊδίων τε 

“ἭἍἌπαντος --- ἐπιςήμη" εἰπὼν δὲ ὅτι τῦ φιλοσόφα ἐξὶ ὃ ᾧ ἀκινήτων ἢ θείων. ἡ Κ' γ5 σοφία ἐςὶν ἡ καθόλυ τε τὸ πρώτη, 
τῶν σιῶν εἰδέναι τὰς ἀρχὰς ὃ τὰς αἰτίας, ὅτι μὴ μόνον περὶ τῆς εἴγε αὐτή ἐςιν ἡ περὶ “ὃ ὃν ἧ ὃν ἀλλ᾽ ὁ τὶ ὄν. ἔςι δὲ ὑπὸ ταύτην 

ἐσίας αὐτῷ ἡ πραγματεία ἀλλὰ ἢ καθόλε περὶ πανὲς τῷ ὄντος ἡ μέν τις πρώτη φιλοσοφία ἡ περὶ τὰς πρώτας ὁσίας, ἡ δὲ φυσικὴ 
ἢ ὄν, ὡς ἔφθη εἰρηκέναι, δείκνυσι ᾧ διὰ τύτων. πανὸς γαρ φησι (5 ὦἦσα περὶ τὰ φυσικά, ἐν οἷς ἤδη κίνησις ἡ μεταβολή, ἡ δὲ τίς 
γένυς ἑνὸς αὶ ἐν τοῖς αἰογητοῖς αἴογησιν μίαν εἶναι ᾧ ἐν τοῖς ἐπιςη- ἐςι τῶν πρακτῶν θεωρητική" τοιαῦτα γδ ἢ τῶν ὄντων τιναί. ἔτι 
τοῖς ἐπιςήμην μίαν, γένυς (ὰ κοινότερον λαμβάνων ἀντὶ τῇ φύ- δὲ μία τῷ γένει ἡ περὶ “ὃ ὃν ἣ ὃν πρωγματευομένη φιλοσοξία, 
σεως μιᾶς" γένη δ κοινότερον πάντα ὅσα κατά τινα μίαν φύσιν ἐδήλωσε ᾧ ἐξ ὧν εὐθὺς ἀρχόμενος τῦ βιβλίων εἶπεν" αὔτη, δέ ἐςν 
κεκοινώνηκεν ἀλλήλοις" τοιαῦτα δὲ ἢ τὰ ἀφ᾽ ἑνός τινος “ὃ εἶναι ὀδεμιᾷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή, ἡ περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ 
ἔχοντα. ἢ γ) ἐν τοῖς αἰϑϑητοῖς πάντων τῶν τῆς αὐτῆς φύσεως 20 πρῶτα αἴτια ᾧ τὴν ἐσίαν πραγματευομώη, ἀλλ ἅμα τέ ἐσι 
τῷδέ τινι, ὃ ἐςὶν ἥδε ἡ αἴζηησις ἀντιληπτυιή, κεκοινωνηκότων ἡ πρώτη ᾧ καθόλυ" ἐν γδ τοῖς ἀφ᾽ ἑνός τε ᾧ πρὸς ἣν λογομένοις ὃ 

αὐτὴ αἴϑϑησις ἀντιλαμβάνεθ,» οἷον τῶν τῷ λευκῷ ὁμογενῶν πάν- πρῶτον ἢ καθόλι τῷ ἢ τοῖς ἄλλοις αὐὸ αἴτιον τῷ εἶναι, ὡς καὶ 
τῶν (ταῦτα δέ ἐσι τὰ χρώματα) ὄψις ἐξὶν ἀντιληπτική, ὁμοίως αὐὸὲὸς ἐν τῷ Ἑ τῆσδε τῆς πραγματείας ἐρεῖ. δὲ ὧν δὲ εἴρηκέ τε 
ἢ ψόφων μία αὶ χυμῶν μία ἢ καθ’ ἕκαςον γένος τῶν αἰσ)ητῶν. ἢ κατεσκεύασε, λέλυκεν ἀπορίας τῶν ἐν τῷ Β βιβλίῳ ῥηθεισῶν, 
ὁμοίως πάλιν ἡ γραμματικὴ καὶ τῆσδε τῆς φωνῆς, φέρε εἰπεῖν τῆς 25 τήν τε εἰ τῆς αὐτῆς ἐπιςήμης ἐςὶ περὶ τῶν ἐσιῶν πασῶν τὴν 
ὀξείας, ἐςὶ θεωρητικὴ μόνης, ἀλλὰ ᾧ πάσης φωνῆς καθὸ φωνή. θεωρίαν ποιεῖς ἢ ἄλλη ἄλλης ἐσίας ἐςὶν ἐπιςήμη, ἔτι ἢ τὴν 
ἐπεὶ τοίνυν ἢ “ὃ ὃν μιῶς φύσεως κεκοινώνηκε καθὸ ὄν (τοιῦτον 3 εἰ τῆς αὐτῆς ἐςὶ περί τε τῆς ἐσίας θεωρεῖν ἡ τῶν συμβεβυρότων 
ἐδείχθη), δ οα θεωρεῖν περὶ τῆς ἐσίας, τώτυ ὦ περὶ πανὸς τῇ αὐτῆ. ἀλλ᾽ εἰ δέδεικἢ ὅτι τῆς αὐτῆς τῷ γένει περί τε πασῶν 
ὄντος ἧ ὃν ἔςαι “ἃ θεωρεῖν. ὥςε εἰ ἡ σοφία περὶ τὴν ἀσίαν τε ὺ τῶν σιῶν ᾧ ἔτι περὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, διὰ τῶτο τῆς 
τὰς τῆς ἐσίας ἀρχαίς, ἡ περὶ πάντα τὰ ὄντα ᾧ τὰς πάντων ἀρ- 30 αὐτῆς ἕςαι ᾧὶ ἡ τὸ τί ἐςιν ἀπόδειξις" ὠδὲν 75 κωλύει ὑπὸ τὴν 
χὰς ἂν εἴη. ἧς δὲ περὶ πᾶν “ὁ ὃν ἡ πραγματεία, ταύτης ᾧ “ὃ αὐτὴν τῷ γένει ἐπιςήμην εἶναι ἡ τὴν ὁριςυκήν, ἥτις τῷ τί ἐςι ϑωω- 
εἰδέναι πόσα εἴδη τῶ ὄντος, τυτέςι πόσα γένη" τῷ Ὁ εἰδότος ρητική, ᾧ τὴν ἀποδεικτικήν, ἢ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων ἱκάςῳ 
τινὰ “ὃ ἡ τὴν διαφορὰν αὐτῶν εἰδέναι τὴν πρὸς ἄλληλα" ὁ 5 γένει ἐξὶν ἀποδεικτική. ἢ “ὁ ἐφεξῆς δὲ τύτῳ ἀπορηθὲν ἑξῆς λύει 
μὴ ταῦτα τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις ἡγιίέμενος, ἐδ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν εἰδείγῆ πρὸς δὲ τύτοις περὶ ταὐτῷ ἢ ἑτέρυ ἡ ὁμοίν ἢὶ ἀνομοίω ᾧ πεὶ 
τι αὐτῶν. ΑἸαεχ. 35 ἐναντιότητος ("}" δείκνυσι γδ ὅτι ἡὶ ἡ περὶ τύτων θεωρία. οἰκεία 

1003) “δὶ --- εἰδῶν." δείξας ὅτι μιᾶς ἐςὶν ἐπιςήμης ἡ περὶ πανὺς τῇ περὶ τῷ ὄντος. ἰὰ. 

2. τοῦ ὄντος ἦ ὃν θεωρία, ἥτις ἐςὶ σοφία τε ἢ φιλοσοφία (εἴρη δὲ (7) καὶ ὁ Καὶ ̓Αριξοτέλης ἐνταῦθά φησιν ὅτι ἐπακολυϑῦσν Κῶν 
ὅτι μιᾶς ἐξὶ τῷ γώνει, τυτέςι μιᾶς ν' “ὃ γος ἐπιξήμης, ὅσα ἀλλήλοις “ἃ ὃν ἡ ὃ ἵν (πάντα ὃ μετέχυσι καὶ τῷ ὄντος καὶ τῦ ἑνός, Ὁ 
εἴδη ἡ ὅσαι διαφοραὶ τῶ ὄντος ἦ ὃν θεωρῆσαι), ἐπήνεγκε “ὁ “τὰ δὲ οἱ μώντοι γε ἄλλοι φιλόσοφοι διακρίνωσιν αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων, ᾧ ἑ 
εἴδη τῶν εἰδῶν "" ὡς δ ἔχει “ὃ γένος “ὃ ἐπις γὸν πρὸς τὰ ὑπ᾽ αὐὸ (0 αὐὺς δέ, ὥς φησιν ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος, ἐν ἄλλοις. Αδεϊερ. 
εἴδη, ὅτω ἡ “ὃ γένος τῆς τύτυ ἐπιςήμης πρὸς τὰ εἴδη τὰ αὐτῆς" “εἰ --- δηλεέμενα." δείξας ὅτι μιᾶς ἐςὶν ἐπιςήμης ἥ τε περὶ 
αὶ ἐναλλὰξ ἄρα, ὡς “ὃ γῴος “ὃ ἐπις γὲν πρὸς “ὃ γένος τῆς οἰκείας τῶ ὄντος ἡ ὃν θεωρία ἢ ἡ περὶ τῷ πόσα ἢ τίνα τῶ ὄντος εἴδη, ἑξῆς 

16. καὶ ἐπὶ τοῖς ἐπιςητοῖς «4. ἢ 18, μιᾶς ογα Ο. ἢ 27. ἐπὴ -- ὃν οπι 4. }} 28. 7] ὃν 4. ἢ περὶ τῇς -- 29. θεωρεῖν ογαι «4. ἢ 33. γὰρ τὰ μὲ 
“«. 1 39. δὶ] τε Ο. . 

ὅ. εἰσὶ τεταγμέναι Ο.. ἢ 12. γὰρ οπι Ο. ἢ 16. ἐμπε οἱ φμα 65, φμαα ἀρεπάα οοπίαπιρ δίμν ϑθραῖν. ἢ ἐςι πρακτιιή" τοιαῦτα, δὲ τῶν Ο. ἢ 
18. βιβλίω δι᾽ ὧν εἶπεν Ο ἢ 20. ἀλλ᾽ οπιὶ Ο. ὶ 22. τῷ εἰ αὐτὸ οπι «4. ἢ 26. καὶ τὴν οτα ΟΠ] 29. ἔτι] ὅτι “4. αὐτοῖς καὶ ὁ διὰ Ο΄, ἢ τῆς αὐτῆς 
οπὶ Ο. ὶ ἀφ. ὄντος ἦ --- Ῥ. 644 α 4. ὄντος͵ πρῶτον] ὄντος. σκέψις πρῶτον ΑΙ. 
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δείκνυσιν ὅσα ἢ τίνα εἴδη τῦ ὄντος, πρῶτον δείξας ὅτι “ὃ ἕν ᾧ “ὃ διαφέροιεν, ὅτι δὲ ταὐὸν τό τε ὃν ἡ ἃ ἵν, ὡς προείρεριε, δειινὺς 
ὃν ταὐτὰ ἀλλήλοις ἐςὶ »(' τὰ ὑποκείμενον " τύτυ γ) δειχθέντος, ὅσα ἐπήνεγκε “ταὐδν γδ εἷς ἄνθρωπος ὦ ἄνθρωπος," αὶ “ὃ ὧν ἄνθρωπος 1003 

ἂν τῷ ἱνὸς εἴδη ἦ, τοσαῦτα ἂν εἴη ὶ τῦ ὄντος, ἐπειδὴ ταὐὲν κ᾿ ταὐὸν τῷ ἄνθρωπος εἴη ἄν, ὥςε ἢ ἀλλήλοις ταὐτά, ὅ τε δὲ 5 
ὰ ὑποκείμονον τό τε ὃν ἢ “ὃ ἕν, εἰ ἡὶ μὴ ὁ λόγος αὐτῶν ὁ αὐτός, ἄνθρωπον σημαίνων ἕνα ἄνθρωπον σημαίνει ὄντα ἄνθρωπον" 

ὡς ἔδειξε. διὸ ὅσα ἂν εὐρεθὴ εἴδη τῷ ἑνός, τοσαῦτα ἡ τῦ ὄντος 5 ἀλλὰ κἀν ὃ εἷς προς εθὴ ἡ ὅτι ὧν ἐςι σημαίνων, κἂν “ὃ ὧν ὅτι εἷς. 
ἴξαι" πρὸς γ5 τὴν εὕρεσιν τῶν εἰδῶν, ὡς ἔφην, τῦ ὄντος “ἃ ἂν εἰπὼν δὲ ὅτι “ὃ εἷς ἄνθρωπος αὶ “ὁ ὧν ἄνθρυνπος ταὐὴὸν ἑκάτερον 
παραλαμβάνει. λήψεϊ δὲ ἡ ὅτι ἐπεὶ ἐναντίον τῷ ἑνὶ “ὃ πλῆθος, αὐτῶν ἐςὶ τῷ ἄνθρωπος, ᾧ διὰ τῶτο ἡ ἀλλήλοις, ἡ ὅτι “ὃ ὧν ἢ 
τῶν δὲ ἐναντίων ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη, τῆς αὐτῆς εἶναι ἢ τὴν περὶ τὸ “ὃ εἷς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπωι “ὃ ὡς ὑσίαν ἕν σημαίνει, δείκνυσι διὰ τῷ 
πλήθυς θεωρίαν ἢ ὅσα ὑπὸ “ὃ πλῆθος ὡς γένος τέτακἢ" ὥςε ὁ λαβεϊν ὅτι ὃ εἷς ἐςὶν ἄνθρωπος ἐχ ἕτερόν τι σημαίνει τῷ ἕςιν ἄν- 
φιλόσοφος ῇ φιλόσοφος ἢ περὶ ἑνὸς ᾧ πλήθυς διαλήψεϊ, ᾧ τῶν 10 θρωπος ἁπλῶν. “ὃ δὴ ἔςιν ἄνθρωπος “ὃ ὡς ἐσίαν εἶναι “ὲν ἄνθρω- 

ὑπὸ ταῦτα, ἡ περὶ Κα τὸ ἑνὸς ἢ τῶν ὑπὸ τῶτο, ἅ ἐςι ὃ ταὐτόν, πον δηλοῖ, αὶ ἃ ἔςιν ἄρα εἷς ἄνθρωπος “ὃ ὡς ἐσίαν σημαίνει, ὥςε 
ἃ ἴσον, “ὃ ὅμοιον ᾧ ὅσα τοιαῦτα, ὅτι “ὃ ἕν τῷ ὄντι ὁμοίως τε ἢ ἢ τὰ τύτῳ ἴσον δυνάμενα τό τε ὧν ἄνθρωπος ἡ εἷς ἄνθρωπος. 
νῷ τῶν αὐτῶν λέγε, περὶ δὲ τῷ ὄντος τύτυ “ἃ θεωρεᾶν, περὶ δὲ ὁ δὲ ὡς ἐσίαν ὃν ἡ ὡς ἐσίαν ἐν σημαίνει. ἢα ὃ λέγει ἐςίν - ἐπεὶ 
πλήθυς ὶ τῶν ὑπὸ τῦτο, ὅτι τῆς αὐτῆς ἐπιςήμης ἡ τῶν ἐναντίων “ὃ ὃν ἢ ὃ ἕν ταὐτα, αὶ ὁ “ὃ ἔςι τοὸς κατηγορῶν “ὁ ὃν αὐτῦ κατη- 

γνῶσις, ἐναντίον δὲ “ἃ ὶ πλῆθος τῷ ἑνί, τὰ δὲ ὑπὸ “ὃ πλῆθος εἴδη 15 γορεῖ, ὁ λέγων “ὧν ἐςιν ἄνθρωπος" ἢ πάλιν “ἕν ἐςν ἄνθρωπος" 
τοῖς τῷ ἑνὸς εἴδεσι. λέγει δὲ “ὃ ἣν τῷ ὄντι ὅτω ταὐὸν εἶναι ὡς ἐπαναδίπλωσίν τινα ποιεῖ ἢ τῷ ἔςι, διὸ ἑκάτερον τύτων ἴσον ἐςὶ 
ἔςι ταὐτὰ ἀρχή τε ᾧὶ αἴτιον. ὡς ὃ ταῦτα ἀμφότερα Κα ἀκολω- τῷ ἔςιν ἄνθρωπος" ὁ δ θάτερόν τι κῷ τὴν λέξιν δηλοῖ “ὃ ἐπανα- 
θεῖ τε ἀλλήλοις ᾧ »' τῷ αὐτῶ κατηγορεϊἢ (ὃ 7) ἀρχή, τῦτο ἢ διπλύμενον τῷ ἁπλῶς λεγομένῳ, ὡς ἔδειξε διὰ τῷ παραδείγμα- 
αἴτιον, ᾧ ὃ αἴτιον, τῦτο ᾧ ἀρχή), ἄλλος μέντοι λόγος αὐτὸ ᾧ τος, ἐπαναδίπλωσιν ποιησάμενος τῷ ἄνθρωπος, ἐπεὶ δ “ὃ ἣν τῷ 
ἄλλη ἐπιβολὴ τῆς διανοίας καθὸ ἀρχὴ λέγε) ὃ ἄλλος καϑὸ αἴτιον 20 ὄντι ταὐτόν, ὁ λέγων “εἷς ἐςὶν ἄνθρωπος" ἐπαναδιπλοῖ ὶ δὶς λέγει 
ὁ Καὶ 5 ἀρχὴ καθὸ πρῶτόν ἐς! τῷ ὃ ἐςὶν ἀρχή, ᾧ καθὸ ἐξ αὐτὸ ἃ ἔςι ἡ ὃ ἵν, ὡς ᾧ ὁ λέγων “ἔςιν ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐπαναδὲ- 
τὰ ὧν ἐςὶν ἀρχή, “ὁ δὲ αἴτιον καθό ἐς! δι’ αὐὸ ὃ αἴτιον" ἄλλο πλοῖ “ὃν ἄνθρωπον. δείξας δὲ ἐπὶ τῷ ἀνθρωώπυ ταὐὸὴν δυνάμενα 
δὲ “ὃ ἐξ ὅ ἐςὶ ᾧ ἄλλο ὃ δι’ ὅ), ὅτω δέ φησιν ἔχειν πρὸς ἄλληλα τό τε ἕν ᾧ “ὃ ὃν ὶ μὴ χωριζόμενα ἀλλήλων (ὑπὸ 7 τῷ αὐτὸ ἥ 
τό τε ὃν ᾧ ὃ ἕν" καθ᾽ ὧν αὶ γ) θάτερον, πάντως ἢ θάτερον, διὸ τε ἐσία ἢ “ὃ ἐν σημαίνεῦ “ὃ ἐν αὐτῇ), φησὶν ὅτι “ὁ χωρίζ «Ὁ 1008 
ἢ ἀμφότερα τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐςὶ τῶν, ὡς εἴρηκε, πρὸς 25 ἀλλήλων “ἅτε ἐπὶ γενέσεως ὅτε ἐπὶ φθορᾶς" “ὃ ὃν ἡ “ὃ ἕν" ὡς δ 39: 
ἐν αὶ πρὸς μίαν φύσιν λεγομένων. κ᾽ διάφορον δὲ ἐπίνοιαν τό τε ἕκαςον αὐτῶν ὃν ἐςιν, ὕτω ᾧ ἵν. ὦμα δ τό τε ὃν ἡ ὁ ἂν ἑκάςν 
ὃν αὶ ὃ ἐν κατηγορῦμεν, διὰ ὦ τῦ ὃν εἰπεν τι τὴν ὕπαρξιν σημαί- κατηγορεῖ)" ἡ γὲ τύτων ἕκαςον ὡς ὃν ὅτω ᾧ ἕν. τῷ δὲ “ὁμοίως 
νοντες αὐτῷ, διὰ δὲ τῷ ἣν ὃν ἀπὸ τῶν ἄλλων χωρισμὸν ἢ “ἐν ἀπὸ δὲ ἢ ἐπὶ τῦ ἑνός" προϑλετέον “ὃ ἔχει" ὡς δ ἐπὶ τῷ ὄντος ἔχει ἡ 
τῷ πλήθυς" ἅμα δὲ ὅν τί ἐςι ἡ διαφέρον τῶν ἄλλων ἡ ἔςιν ἕν ᾧ κατηγορία, ὕτω ᾧ ἐπὶ τῷ ἑνός. ἢ δείξας ὅτι μηδὲν διαφέρει “ὃ 
ὁ πλῆθος. ὕὅτως ἔχει πρὸς ἄλληλα ᾧ “ὁ ὠμερὶς ᾧ ὃ ἐλάχιςον, 30 ἔςιν ἄνθρωπος τῶ εἷς ἐςὶν ἄνθρωπος, προσέθηρεεν ὅτι μηδὲ εἰ ὃ 
ἢ σπέρμα ᾧ καρπός, ἢ ἀνάβασις ᾧ κατάβασις, ἢ πανθ᾽ ὅσα γίνεω!κᾳ ἄνθρωπον λέγοιμεν ἢ φθείρεως, ἡ ἐπαναδίπλωσις τῷ ἀν- 
κυρίως ἑτερώνυμα καλεῖ. εἰπὼν δὲ “ὃ ὃν ὶ ὃ ἕν ταὐτὰ εἶναι ἢ θρωπυ ἄλλο τι ποιήσει “ἃ λεγόμενον" ὥςε ὡς τῷ ἴςιν ἢ τῷ γίνεῶ, 
μίαν τινὼ φύσιν, ὦ μέντοι ὡς ἑνὶ λόγῳ δυηβαίμενα, ἐπήνεγκεν ὅτι ἣ τῶ φθείρει, προςασσομένυ καὶ γίνε τὰ σημαινόμενα διαφέ- 
“διαφέρει δὴ ἐδέν" ἐδ ἂν χὶ ὃν λόγον αὐτὰ ταὐτὰ ὑπολάβωμεν ροντα ἐπαναδιπλυμένυ τῷ ἀνθρώπυ, ὕτως δ᾽ ἂν “ἃ ἐν τὸ ἀνθρώπν 
εἶναι, μὴ μόνον κῷ' τὴν ὑποκειμένην φύσιν, γὺς εἶναι τῶν πολυω- 35 προςαχθὴ ἄλλο τι ἔξαι σημαίνυσα ἡ ἐπαναδίπλωσις τῷ κατηγο- 
νύμων ὃ ὑποκείμενον αὐτοῖς, ὧν πλείω Κὶ ὀνόματα καθ᾽ ἕκαςον δὲ ρυμένυ ἡὶ ἄλλο εἰ ὦπαξ ῥηθείη. ὡς δὲ “ὃ κατηγορώμενον ὁ ἄν- 
τῶν ὀνομάτων ὁ αὐὸς λόγος, ὡς φασγαάνυ ᾧ μαχαίρας, ᾧ λω- θρωπος δὶς λαμβανόμενον καὶ ποιεῖ διαφοράν, ὕτως ἐδὲ ὃ τῦ ὑπο- 
πίω ᾧ ἱματία" ἃ ἢ) λαβεῖν αὐτὰ ἢ κῷὶ ὃν λόγον εἶναι ταὐτὰ πρὸ κειμένυ χυΐραν ἔχον" τῦτο δέ ἐςι ὃ “ἕν ἐςιν," ἃ τῷ ἐπὶ τῷ αὐτὸ 
ἔργυ μᾶλλον ἡμῖν πρὸς “ὃ προκείμενον. ἔτι γδ μᾶλλον τῆς αὐτῆς λέγεῶδχ, εἰ ἀμφότερα λαμβάνοιτο, ἔςαι ἐπαναδιπλόμενον ἢ 
ἐπιςήμης ἕςαι ὁ περὶ ἑκατέρυ αὐτῶν λόγος, εἰ μόνον κτ' “ὃ ὄνομα 40 ἔςιν ἡ “ὃ ἕν" διὸ ὑδὲ αὐὸ ἐπαναδιπλωθὲν διαφοράν τινα ποιήσει 

6. ἔφη 4. ᾿ 8. τὸ οπι Ο ᾿ 13. σαὶ λμπο ἰρίίμν ρεγεϊπεί ἐδ ἐπίς σοπίεηιρί αγὶ, ἱέοηι ἐδ πιμὶϊμεϊϊπο εἰ φμαα λμὶς φμδιίϊοϊμπίμν 
βδερυΐν. ᾿ {.]. καὶ πε τὸ πλήθυς. 16. ΜΝ] ὃν αι ἢ 28. αὐτῶν Α΄. ἢ αἰϊοταπι ἀπὸ οτα Ο ΠΠ 34, ἂν καὶ κατὰ «(Ο. ἢ ταὐτα ταῦτα ὑπολάβω- 
μεν Ο. ᾽ὶ 86. αὐτῆς Κ΄. ᾿ὶ 38. πρόεργον Σ΄. 

5. προςεθῇ ἅμα καὶ “4. ἢ 9. εἷς οτι «4. ἢ ἄνθρωπος ὧν καὶ εἷς ἄνθρωπος ὑχ, ΑἹ. ἢ 10. ὑσίαν ὃν εἶναι Α. 1 44. εἷς οτα Ο..  ὑσίαν ὃν σημαΐει Α(. ἢ 
ὥςε κατὰ τῦτο δυνάμενον τῷτε ὧν Αἴ. ἢ 13. δὲ οι Ο. ἢ ὃν] ἵν Ο ᾿ 14. ἔςι δὶ τινὸς Ο, ἢ 16. ἐξὶ ογα Ο ἢ 18. ἁπλῷ Ο. ̓͵ 22. δὲ καὶ ἐπὶ Ο. 1} 26. 
τότων (0. ἃ ἅμα --- 21. ἔν οἱ 30. τῦ -- ἄνθρωπος οτὰ «4. Π 31. ἄνθρωπον οἵχ Οἱ, ἢ ἐπ᾽ ἀναδιπλώσεως Ἐ΄, ἢ 35. προταχθῆ Οἱ ἢ 86. ἀπορηθεῃ Ο. ἢ 

ἡ -- 37. λαμβανόμενον οτὰ Κ΄. ἢ 31. τῷ οἵα ΣῸ ἢ ὑποκείμενον (Ὁ 
Μτὰτὰτα 
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ιοϑὲ τῶν σημαινομένων. διὰ δὲ τῦ ἐπενεγκεῖν ἀ"ὡςε φανερὸν. ὅτι ἡ “ἃ ταὐτόν" ᾧ “ὃ ὅμοιον καθὸ ὅμοιον, ἱνότης 7) ἐν ποιότητι ὁ μεοίως 

δ πρόδεσις ἐν τύτοις ταὐ δηλᾶ, α ὺ δὲν ἕτερον ὁ ὃν παρὰ ὃ ἕν ᾧ ὃ ἴσον, ἑνότης ἡ) ᾧ τῶτο ἐν ποσῷ. διὰ δὲ τύτων δείκνυσιν 
ἔδειξεν ὅτι ὑπὶρ τῷ δεῖξαι τὴν τύτων σύνοδον ἢ ἐπαναδίπλωσιν ὅτι τῷ φιλοσόφυ ἴδιόν ἐσξι τῷ τῆς ὁσίας ῥνωβητοῷ ὰ ὶ τί ἐξο 
μὴ σημαίνυσαν ἄλλο τι παρὰ τὴν ἱκατέρυ αὐτῶν κατ᾽ ἰδίαν λῆ- ἀπῶν τύτων θεωρῆσαι, δὰ αὐὸ ἰζητεῖτό τε ὺ ἡπορᾶῖτο ἐν τῷ 
ψν ἐποιήσατο περὶ τῆς τῦ ἐνθρυΐπν ἐπαναδιπλώσεως ον λόγον. 5 πρὸ τύτυ. δείξας δὲ ὅτι τὸ φιλοσέφυ ὃ ἃ περὶ τῶν τὸ ὄντος εἰδῶν 
“ὅτι δὲ ἡ ἑκάςυ ἐσία ἕν ἐςι, ἢ »' συμβεβηκός," ἐςὶ ταὐὸν θεωρῆσαι, ὁμοίως δὲ ᾧ περὶ τῷ ἑνὸς ἢὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἡλῤῥ νὰ ἔτι 

τό τε ὃν ᾧ ὃ ἕν. ὃ ὅτω δείκνυσιν εἰ “ὁ καθὸ ὃ αὐὴ εἶναι ἑκάςξῳ τε τῶν προειρημένων τῷ τε ταὐτῷ ἡ τῦ ὁμοίν ἡ τῷ ἴσων ὅσα 
ἐςὶν ἕν, τῦτό ἐςι ἢ κυρίως ἡ αὶ καὶ συμβεβηκός" ἐ δ συμβεβη- τοιαῦτα ὡς ὑπὸ γένος τι “ὃ ἕν ἐςιν, λέγει ᾧ ὅτι ἡ περὶ τῶν τί- 
κός ἐςι τῇ ἱκέςν ὑσίᾳ ἃ ἵν, ἀλλὰ κυρίως ἡ καθ᾽ αὐὸ ἕν ἡ ἑκάςζυ τοις ἐντικειμένων ὁμοίως “ὃ διαλαβὼν τὸ φιλοσόφυ. ἐντίκειῶ δὲ 
ἐσία. διὸ καὶ ὺ ἐν τῷ τί ἐςι “ὃ ἕν τῆς ἑκαςυ σίας κατηγορεῖ!). ὁ τῷ καὶ ταὐτῷ Ζ ἕτερον, τῷ δὲ ὁ ὁμοίῳ ὰ ἀνόμοιον, τῷ δὲ ἴσῳ ὃ 
ὁμοίως δὲ κα ὺ ὃ ὃν τῇ ἱκαςυ ὑσίᾳ Ψ συμβεβηκός: ὅπερ δ ἤν. ἄρνες ὅτι Κα ὄν ἀνωτέρω τὲ ἕν τῷ τε ταὐτῷ ἡ ὁμοίν δ τῷ ἴσυ 
τι ἡ ὅπερ ἕν ὁμοίως ὴ ἑκάςυ ὀσία, Π Φ συμβεβηκός, ὺ ὅτως ὁ τῶν τορΐτων, δῆλον δι᾽ ὧν λέγει “χεδὸν δὲ πάντα ἐνέγεδ ναι 

ἂν δεικνύοιτο ταὐὲν τό τε ἦν ἡὶ ὃ ὄν. ἢ ὕτως. εἰ ἡ ἑκαάξυ ἐσία τἀναντία εἰς τὴν ἀρχὴν ταύτην." λέγει δὲ ἀρχὴν τὴν ἐναντίωσιν Ἦ 
ὁμοίως ἕν τέ ἐ ἐσι ἡ ὅν (ϑμάτερον ὃ αὐτῶν καθ᾽ αὐὺ ὸ ἑκάφω: κατης τό τε ὶν ἡ ὃ τῷ ἑνὶ ἀντικείμενον, τῶτο δέ ἐςι τὰ πολλαί: “ὃ καὶ ὃ 
γορεῖῶ), ὁμοίως ἔν τε δὲ ὃν ἕκαςόν ἐςι, ταὐτόν ἐςι τό τε ὃν ἢ “ὃ 15 ταοὐὴν ἕν τι, ὁ δὲ ὯΝ πλῆθός τε ἢ ἐν πλήθει. ὁμοίως δὲ ἡ ὃ 
ἕν" ὡς δ ὄν, αὶ ἵν, καὶ ὺ ἅμα ὺ ἕτερον κα ὃ ὸ ἕτερον, δύνα δὲ δ Καὶ ὅμοιον ἃ “ὁ ἴσον ὑπὸ “ὃ ἕν, “ὃ δὲ ἀνόμοιον ᾧ “ὃ ἄνισον ὑπὸ ὃ 
εἰρημένον ἃ ὃ τοιῶτον εἶναι. ὥσπερ ἡ ὑσία ἔπερ ἔν ἐςι ἢ κυρίως ὅ ὄν, πλῆθος. ἀναπέμπει ὃὲ ἡμᾶς περὶ τῷ γνῶναι ὅτι κχεδὸν πώτα 
ὕτω ἢ “ὁ ἕν’ ὅπερ ἕν κυρίως ἕν, ἀλλ᾽ ὁ συμβεβηριός" ὥςε τὰ ἐναντία ὡς εἰς ἀρχὴν ἀναίγεῦ τό τε ἣν ἡ “ὃ πλῆθος εἰς τὴν 

εἶ ὰν καὶ Κ᾽ δ ἣν ὁμοίως τῷ ὄντι, ὃ κα κυρίως ὰ δὴ αὶ ὐ κυρίως, ὼ “ὃ Ἐκλογὴν τῶν ᾿Ἐναντίων, ὡς ἰδίᾳ περὶ τώτων πραγματευέμε- 
ἕὶ πρώτως ἃ δὲ δευτέρως" κυρίως ἢ μ Υ̓ ὃν ὰὶ ὃ ἣν ἡ ὑσία, ,ὶ 20 νος. εἴρηκε δὲ περὶ τῆς τοιαύτης ἐκλογῆς ᾧ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ 

συμβεβηκὸς δὲ ὃν ἡ ἕν ἕκαςον τῶν Ψ' τὴν ἐσίαν ὄντων. δείξας τ᾿ Αγαϑῶ. ΑἸεχ. 
δὲ διὰ τύτων ὅτι ταὐὲν τό τε ὃν ἡ “ὃ ἕν, ὅ χάριν ἔδειξε τῦτο, ἣ -- ὑσίαι" ἐπεὶ τῷ ὄντος “ὃ ἅ ἦν κυρίως ἢ καθ᾽ αὐὲ ὅν, Κῶ, 

1003 ἐπιφέρει λέγων “ὥςε ὅσαπερ τῷ ἑνὸς εἴδη, τοσαῦτα ᾧ τὸ ὄντος," ἡ ἐσία, ") συμβεβηρὸς δὲ τά τε τῇ ἐσίᾳ ὑπάρχοντα, ὼ τὰ ὅλως ̓ 

δ3. εἰπὼν τῆς αὐτῆς ἐπιςήμης εἶναι τῷ γένει τὰ τῷ ὄντος εἴδη θεωρῆ- ἐπὶ ταύτην ἔχαστα τι βναψϑξει πανταχῦ δέ͵ ὡς ἔφαμεν, εἷς 

σαι" αἱ “ὃ τὰ τῦ ὄντος εἴδη τίνα τέ ἐςι ἢ πόσα θεωρῶσαι αἱ 25 ἡ τάξις αὔτη, ἡ περὶ αὐτὰ ἐ ἐπισήμη κυρίως τῷ πρώτυ, ἐξ τ τὰ 
αὐταὶ ἀλλήλαις τῷ γένει. δείξας ὅτι ταὐτόν ἐςι κτ' “ὃ ὑποκεί- ἄλλα ἤρτνῦ κα κ᾿ δι᾽ δ ἡ τὰ ἄλλα ὄντα λέγε, ἡὶ δὲ φιλοσοφία, ἐπι- 

μενον τό τε ὃν ᾧ ὃ ἕν, εὐλόγως ἐπήνεγκε “ὁ ὅσα τῷ ἑνὸς εἴδη φήμη περὶ ὠσίας ἘΝ 25 κυρίως ὅν)" ἡ ἐπεὶ πλείως αἱ ἐσίαι, 
τοσαῦτα ἡ τῶ ὄντος εἶναι, περὶ ὧν εἰδῶν “ὃ τί ἐςιν ἕκαςον αὐτῶν ἔςαι ᾧ τῆς ἐπιςήμης τῆς περὶ τὴν ὠσίαν (αὕτη δὲ ἣν ἡ ᾧιλοσο- 
“ᾧ δὲ γος τῆς αὐτῆς ἐπιφήμης θεωρῆσαι" γε ἢ) αἱ αὐταὶ ἀλ- φία), μιᾶς ὅσης τῷ γένει, τοσαῦτα μέρη τε ᾧ εἴδη ὅσα, ἡ ὑτίαι. 

λήλαις αἱ ἃ τί ἐςιν ἑκάςῳ τύτων θεωρῆσαι. ἡ φιλοσοφία, μία 30 ἡ ὡς τῶν ὑσιῶν αἱ ἕ πρῶ αἱ δὲ δεύτεραι, ὅτως καὶ φιλοσοφία ἡ 
τῷ γένει ἐπιξήμη ἔκειτο εἶναι, ἥτις ὥσπερ περὶ ὃ ὃν ἢ ὃν αὶ τὰ μιν τις ἔςαι πρώτη ἦ δέ τις δευτέρα ᾧ μετ ̓  ἐκείνην, ὡς καὶ τεξις 
ΜῊ; εἴδη, ὡς εἶπεν, ἅτως δὲ ἡ ὺ περὶ τὸ δὺς ἡ ἐν αὶ τὰ ὲ εἴδη αὐτῷ καὶ ἐν αὐταῖς ( ) ὼ εἴ ἂν ἀκόλωθος ἡ ἡ λέξις αὕτη τῇ πρὸ ὀλέγω 
πραγματεύεῦ, ἐπεὶ ταὐτὰ τό τε ὃν ἡ ὃ ἕν. κοινότερον δὲ εἴδη εἰρημένη, τῇ “εἰ ἦν τῦτ᾽ ἐςὶν ἡ ὑσία, τῶν ὑσιῶν ἂν δέαι τὰς ἀρχάριαν 

λέγει τῷ τε ὄντος ᾧ τῷ ἑνός. ὅτε , ὃ ὃν ἢ “ὃ ἕν κυρίως γέος ὶ τὰς αἰτίας ἔχειν “ὃν φιλόσοφον"" ταύτῃ Ρ̓ ἀκολυθεῖ τὸ ᾧ “το 
ὅτε τὰ ὑπ᾽ αὐτὼ εἴδη. ἐν γ5 τοῖς πολλαχῶς λεγομένοις “ὃ κοινὸν 35 σαῦτα μέρη φιλοσαῤίας ὅ ὅσαιπερ αἱ ἐσίαι." διὸ ᾧ ἦν ἂν σαφέ. 
κατ᾽ αὐτῶν ὁ γένος, τοιαῦτα δὲ “ἃ ὃν ᾧ “ὃ ἕν" οἷον γάρ πως γέ- φερα τι ὲ λεγόμενα, εἰ ἦν ἡ λέξις αὕτη κειμένη πρὸ τῆς “εἰ δὲ ὃ δι ἐνιδῶ 
νος ἐξὶ ὃ κατηγορύίμενον τῶν ἐν οἷς ἐςὶ ὃ πρῶτον ἡ ὁ ὕξερον, ᾧ ὃ ἐν ταὐτόν, συνάπτυσα τῇ “διὸ ἢ τῷ ὄντος τὰ εἴδη θεωρῆσαι 
᾿σῶζω μέν τινα πρὸς γένος ὁμοιότητα, Ἂ μὴν ἂν κυρίως. γῆς: Μιᾶς: ἐςὶν ἐ ἐπισήμης τῷ γένει, τὰ δὲ εἴδη τῶν εἰδῶν"" ἀπκόλεϑον 

τίνα δὲ εἴδη τῦ ἑνός ἐςι, τίϑεῦ ἐφεξῆς, ἃ ὁ δῆλον ὅ ὅτι εὸ τῷ ὄντος Η δ τύτῳ ὃ “ ὃ τοσαῦτα μέρη φιλοσοφίας ἐςὶν ὅσαι περ αἱ σία," "Ὧ 

ὃν λεγε: “λέγω δὲ οἷον περὶ ταὐτῷ ᾧ ὁμοίων ἡ τῶν ἄλλων τῶν 20 ἦν δὲ ἐν τοῖς ἠπορημένοις κα ἢ τῶτο, ὡς προεῖπον ἤδη, πότερον μίαἢ 
τοιύτων" ἕν δ ἡ ὁ ταὐὸν καθὸ ταὐτόν, ἑνότης 5 κατ᾽ ὠσίαν περὶ πάσας ὑσίας εἴη ἢ πλείονές εἰσι, κἂν εἰ πλείονες, πότερεν 

1. ὑπενεγκεῖν «4. 1} φανέρὸν ὅτι οὐχ Ο. ̓] 7. αὐτὸ οτὰ «4. ἢ] 10. τὸ δἰ 12. ὁ κατὰ συμβεβηκός οπι Οἱ Π] 12. συμβεβηκὸς ὅπερ γὰρ ὃν τι κα ὅπε 
ἵν ὁμοίως ἡ ἑκάςν ὁσία. καὶ ΑἹ. Π] 16. δὲ οπ; Ο || 18. τὸ ὃν οὐχ Ο᾽΄. [] 22. τε οπὶ «4. ἢ 81. ἐπιςήμη οπὶ Ο.. ἢ καὶ τὰ] κατὰ Αἴ. ἢ 38. τε οεο 
“..} ὃ τὸ] καὶ ἃ ἢ γένη ΟΕ Υ᾿ ἀ0. ταὐτῷ} τὴν τῷ Α΄. 

2. ἐν τῷ ποσῷ Α΄. 1] 6. θεωρῆσαι οὶ Ο. "] 7. τῷ δῃϊα ὁμοίε οπι “44: ἢ 8. τὸ ἵν τὸ τί ἐςι ΚΖ, ἢ τῶν οι «4. ἢ 11. ἀνώτερον 44. ἢ 417. ὠματέμ. 
πων «“Α, ἀνώγει Α50]ερ. ἢ περὶ τὸ ἡνωφοιὸν ᾿Αδεΐερ. ἢ 19. πραγματευσάμενος Αδοΐερ. ἢ 20. εἴρηται Ζ. τὰς τοιαύτας ἐκλογὰς Αφοῖερ. ὃ 32. χαὶ 
οπὶ 4. 1! ὅν, τό δὲ κατὰ συμβεβηκὸς κυρίως μὲν καὶ καθ᾽ αὐτὸ ἡ Ο, |] 26. καὶ ροεὶ ὃ εἰ 28. τῆς οἵα. Ο. ἢ 33. δέῃ Ο, ἢ 39. αἱ οεὰ .4. 
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συγγενεῖς, δέδειχε δ ὅτι πλείονες, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ μίαν πᾶσαι τῇ εἰδῶν." ἀκόλωθον ἄν τύτῳ ὃ “ἢ τοσαῦτα μέρη φιλοσοφίας ἐςὶν 
Ἰον γέει τὴν φιλοσοφίαν. ὰ δὲ “ὑπάρχει δῚ εὐθὺς γένη ἔχοντα “α ὃν ὅσαιπερ αἱ ἐσίαι" ἦν δὲ ἐν τῷ ἠπορήμένοις ἡ τῦτο, ὡς προεῖ- 

4, ν 

ἄλλυν γόυς τινὸς ᾧ εἴδεσιν ἑκάςη ὑπάρχει καθ᾽ αὐὸ ἢ “ὃ ὃν ἡ “δ ᾧ τῷ ὄντος γέη τινά, τυτέςι »τὸ γενῶν τινῶν τό τε ἂν καὶ ὁ ὃ ἐν 
ἕν" τοῖς δ συμβεβηκόσιν αὶ καθ᾽ αὐὸ ὅτε ὃ ὃν ὅτε σὲ ἣν ὑπάρ- κατηγορεῖς, ὃν δὲ ὃ κυρίως ὃν λαμβάνει, ὁμοίως. ὡς ἕν" τῶτο 
χει, ταῖς δὲ ὠσίαις" ὥςε εἰ ὁ φιληοψῆς περὶ “ὃ κυρίως ὃν καὶ ὃ δέ ἐ ἰσὰ ἡ ἐσία. εἶναι ἦν φησὶ ταῖς ὑἰσίαις  Ὑέη τινὶ ἢ διαφοραῖς, 
κυρίως ἕν πραγματεύε, πλείω δέ ἐςι τὰ ὲ εἷς τὰ κυρίως ἕν τε ἢ 10 αἷς ὠσίαις γένεσιν ὅσαις ἄλλυ γόυς τινὸς ἢ εἴδεσιν ἑκάςη ὑπάρχει 

ἐν ὑπάρχει, διαφέροντα τῷ γίει, πλείω ἦν αὶ μέρη ἔςαι φιλοσο- καθ᾽ αὐὴ “ὃ ὃν ἡ ὃ ἕν" τοῖς αὶ ΑΡ̓ συμβεβηκὸς κα αὶ καθ᾽ αὐὴ ὅτε 
φίας Ψ ὃ τὰς τῶν σιῶν διαφορὰς διάφορός τις ἔςαι ἢ φιλο- “ὃ ὃν ὅτε ὃ ὃν ὑπάρχει, ταῖς δὲ ἀσίαις. ὥςε εἰ ὁ ἃ φιλόσοφος 

σοφία τῷ ἑκαςην αὐτῶν περί τι ἣν Ὑένος ἀφωρισμένον. πραγμα- περὶ “ὃ κυρίως ὃν καὶ νὰ κυρίως ἕν πραγματεύεϊ, πλείω δέ ἐ ἐσ: τὰ οἷς 
τεύενχ,. γράφεῦ ἡ “γένη ἔχον" εἰ δὲ τῦτο, ἐκ ἂν εἴ ἣν γένος τὲ κυρίως ἕν τε ἡ ὃν ὑπάρχει, διαφέροντα τῷ γέει, πλείω ἢ μέρη 
λέγων τὴν ὑσίαν, τὰ ἢ αὐτὴν ἔχειν “ὁ πρότερον ᾧ ὕςερον. ἢ (5 ἔςαι φιλοσοφίας" Ὁ ἡ τὰς τῶν ἐσιῶν διαφορὰς διάφορός τις 
“γόη" λέγει ἀντὶ τῷ φύσις δἰαψερίγας ἐλλήλων' εἰσὶ δ τῶν ἔξαι ᾧ φιλοσοφία τῷ ἑκαςην αὐτῶν περί τι ἕν γένος ἀφωρισμένον 
σιῶν διαφοραί. εἰπὼν δὲ ἔσεςχ, τὴν ἅ' πρώτην φιλοσοφίαν τὴν πραγματεύει. γράφεῇ αὶ κεν. (ἱὰ. ΑΙεχ. α 14.) οοἀ. 1,Δυν. 
δὲ δευτέραν τ᾿ τὴν τῶν ἐσιῶν τάξιν πρὸς ἀλλήλας περὶ ἃς κα- “ἐπεὶ ---- πλῆθος." εἴη ἂν αὕτη ἡ λέξις πᾶσα συνάπτυσα 1004 α 
ταγίνον), ὕτως φησὶν εἶναι “ἐν φιλόσοφον ὡς “ὃν μεϑηματοκόν. τὴ “τεθεωρη δὲ Τῶν ἡμῖν ἐν τῇ Ἐκλογὴ τῶν ἐναντίων." δείξας 3: 
ὡς ὃ μιᾶς ὅσης τῷ γίνει τῆς μαθηματικῆς, .} τὰς διαφορὰς αὶ δ μ τῆς περὶ “ὃ ὃν ἢ ὃν ἐπισήμης ὃ ὃν ὃ περὶ τῶν ὑπὸ “ὃ ἣν δια- 
τάξεις τῶν περὶ ἃ ἐςὶν ἡ μαθηματικχή, τάξις τίς ἐςι ἡ διαφορὰ λαμβάνειν, νῦν δείκνυσιν ὅτι καὶ περὶ τῶν ὑπὸ τὰ πολλά, εἰπὼν 

ὺ: τῶν τῆς μαθηματικῆς μερῶν (ῷ ἡ εἶναι τὰ μέν τινα πρῶτα ἐν 55 ἀνάγεως πάσας τὰς ἐναντιώσεις ὡς ἐπὶ ἀρχὴν “ὁ ἂν ἡ “ὁ τύτῳ 
τοῖς μαδήμασι τὰ δὲ δεύταρα κα ὺ τῆς βαϑηματθαῖς ἡ ἡ μέ τίς ἐςι ἀντοκείμενεν, ὐψ'ι ὃ αὶ ἑτέρα τῶν ἐναντίων ὑπάγεῦ συκοιχία, λέγει 
Ἡρότη ἡ δὲ δευτέρα ἡ δὲ τρίτη, Ἐτὶ μέν, ἃ ἂν ὅτω τύχη, ἡ περὶ ᾧ δείκνυσιν ὅτι ἅμα τῶ λέγοντος περὶ τῷ ἑνὸς τὸ αὐτῦ τύτυ ἐςὶ 
τὰ ἐπίπεδα καταγνομένη, ὃ μἴ' ταῦτα ἦ ὶ περὶ τὰ ςερεά, εἶτα 25 “ὃ λέγειν ὶ περὶ τῷ τῷ ἑνὶ ἀντικειμένυ" μιᾶς 5 ἐπιςήμης ἡ περὶ 
ἥ τε ἀςρολογική, σα ἡ εἰς τὰ ςερεὰ κινύμενα, ἢ μα ταῦτα ἡ τῶν ἀντικειμένων θεωρία. εἰ δὲ περὶ τύτων μιᾶς, πάντα δὲ τὰ 
μηχανή, ἤδη περὶ γιγνόμενά τε Ε φθειρόμενα πραγματευομένη), ἐναντία ὑπὸ ταῦτα, περὶ πάντων τῶν ἐναντίων μιᾶς εἶναι “ὃ θεω- 
ὕτω ἢ περὶ τῶν ἐσιῶν πρῶ ἃ αἱ ὠγένητοί, τε ἄφθαρτοι, ρεν, ἐπειδὴ ἧς περὶ τῇ καθόλυ, ταύτης ἢ περὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτό» 

ἀσώματοί τε ἢ ἀκίνητοι, περὶ ἃ ἃς ἂν εἴη ἡ πρώτη φιλοσοφία " ἡ αὕτη δέ ἐςιν ἡ περὶ τὸ ἄντος ἢ ἧ ὄν. ἧς ἃ πε τῷ ὄντος, ταύτης 

δὲ περὶ τὰς ἀϊδίως Κα ἐν κινήσει δὲ δευτέρα, τρίτη δὲ ἡ περὶ τὰς 30 περὶ τῷ ἑνός" ἧς δὲ περὶ τῦ ἑνές, ταύτης καὶ ὺ περὶ τῶν τύτῳ ὠντι- 

ἐσίας τὰς ἐν γενέσει ἢ φθορᾷ, ἐπειδὴ ἢ αὖ τῶν ἐσιῶν τελευ- κειμένων" ἧς δὲ “ὃ περὶ τύτων, ταύτης ἢ περὶ τῶν ὑπὸ ταῦτα. 
ταῖαι. ἰάὰ, πάντα δὲ τὼ ἐναντία ὑπὸ ταῦτα. ΑἸεχ. 

1004 () ἐπὲ πλείως αἱ ὑσίαι, ἔςαι ἡ τῆς ἐπιςήμης τῆς περὶ τὴν “ἀπόφασιν -- θεωρῆσαι." εἰπὼν ἀντυιεῖος, τῷ ἑνὶ “ὃ πλῆθος, χὰ 
5. » 

ὁ ὁ ἵν" ἴσον ἐςὶ τῷ ἔςι γδ ἢ τὸ ἑνὸς αὶ τῷ ὄντος γένη τινά͵ πεν ἤδη πότερον, μία περὶ πάσας ἐσίας εἴη ἢ πλείονες εἰσίν, κἂν 

ΡῈ κ' γενῶν τινῶν τό τε ἣν ὦ “ὁ ὃν κατηγορεῖ. ὃν δὲ “ὃ εἰ πλείονες, πότερον, συγγινϊρ» δέδειχε 5 ὅτι πλείονες, ἀλλ᾽ ὡς 
κυρίως ὃν λαμβάνει, ὁμοίως ἢ ἕν" τῦτο δέ ἐςιν κἡὶ ἐσία. εἶναι ἦν 5 ὑπὸ μίαν πᾶσαι τῷ γέ τὴν φύλειφίων. ἂ δὲ “ὑ ὑπάρχει δ 

εν φησὶ ταῖς ὀσίαις γένη τινὰ αὶ διαφοράς, αἷς ἐσίαις γένεσιν ὅσαις εὐθὺς γέη ἔχοντα “ὁ ὃν αὶ “ὁ ἕν" ἴσον ἐςὶ τῷ ἔςι δ καὶ ᾧ τὸ ἑνὸς 

ἐσίαν (ὕτη δὲ ἦι ᾽ν ὴ φιλοσοφία) μιᾶς ὄσης τῷ ἅσε τοσαῦτα μιᾶς δὲ τὰ ἀντικείμενα, ἐπεὶ τὰ ἐγεμι μενα, πλεοναχῶς λέγεϑ “᾿ 
μέρη τε ᾧ εἴδη ὅσαι ἢ ὀσίαι" ἡ ὡς τῶν ἐσιῶν αἱ ὦ πρῶ αἱ 35 (κὉ 5) ὡς ἕξις ἢ φέρησις ᾧ ὡς κατάφασις ἡ ἀπόφασις ἢ ὡς 
δὲ δεύτεραι, ὅτως ἡ φιλοσοφία ἡ μέν τις ἔξαι πρώτη ἡ δέ τις τὰ ἐναντία ἡ τὰ πρός τὸ, ἐπεὶ τὰ πολλὰ ςέρησις εἶναι δυκᾶ, ἕςι 
δευτέρα" ὼ μετ᾽ ᾿ ἐκείνας δὲ ἡ τάξις ἡ ἐν αὐταῖς. ᾧ εἴη ἂν ἀκό- δὲ ἢ κηδθΕσεὶ πως ἡ φέρησις ἐοικυῖα, διαφορὰν ἔχυσα ἣν ἐρεῖ, 
λυθος ἡ λέξις αὔτη τῇ πρὸ ὀλίγυ εἰρημένη, τῇ 'Ο: 1008 ὁ 17) δείκνυσι κ᾽ τί τῆς αὐτῆς ἐςὶ περί τε τῦ ἑνὸς ᾧ τῶν πολλῶν θεω- 

“εἰ ἦν τῦτ᾽ ἐξὶν ἡ ὁσία, τῶν ἐσιῶν ἂν δέοι τὰς ἀρχὰς ὼ τὰς με! τῆς δ αὐτῆς ἐξὶ τό τε ςέρησίν τινος εἰδέναι ἢ “ὃ ὃ ςέρησις, 
αἰτίας ἔχειν “ὃν φιλόσοφον." ταύτῃ δὴ ἀκολυθεῖ ὁ αὶ τοσαῦτα 40 ὺ τὴν ἀπόφασίν τε ἡ “ὁ ὃ ἀπόφασις" διὰ 75 τύτων ἐἰμφοτίρων, 
μέρη φιλοσοφίας ὅ ἔσαιπερ αἱ ἐσίαι. διὸ καὶ ὺ ἦν ἂν σαφέξερα τὰ ᾧ διὰ τῆς ἀποφάσεως καὶ ὴ διὰ τῆς ςερήσεως, ἐκείνυ υίγνεν, τὴν 
λεγόμενα, εἰ ἦν ἡ λέξις αὕτη κειμένη πρὸ τῆς φ. 1008 ὁ 22) θεωρίαν ὃ ἐςὶν ἡ ἀπόφασις ᾧ καὶ ςέρησις. διὰ τῶτο τῆς αὐτῆς 

εἰ δὴ “ὁ ὃν ἡ ὃ ἣν ταὐτό" συνάπτυσα τῇ “διὸ ἢ τῦ ὄντος τὰ ἐπιςήμης ἐξὶν ἡ ἡ ἀμφοτέρων γνῶσις" ὅτε ὰ τὴν ςέρησίν τινος οἷόν 
εἴδη θεωρῆσαι μιᾶς ἐςὶν ἐπιςήμης τῷ γένει, ΕΝ δὲ εἴδη τῶν . τε εἰδέναι ὠγνοῦντα “ὃ ὃ ἡ ςέρησις, ὅτε τὴν ἀπόφασιν" ἄρνησις 

5. λαμβάνων 41. Β 11. γίνει Ἐπ ὃν οπι «4. ἢ 16. λέγεται Ο, ἢ ἀλλήλαις Ζ. ΠΠ] 90. μιᾶς] μικρᾶς Ο, Π 23. τῷ τὸ ΟΣ ἢ τὰ εἰ 28. τίς ὁπι 
“4. ἢ 24. τύχοι περ Κ΄. ἢ] 26. τὰ οπν Ο. ἢ 80. δὲ καὶ καὶ Σ΄. 

49. θεωρείσθω Ο. ἢ 20. λαμβάνειν Ο. ἢ 30. τῶν οπι «4. ἢ ἀντικειμῶν «4. ἢ 32. τἀναντία 6. ἢ 43. ἐπιςόμης} φύσεως 6. ᾿' τινὸς οπι ὦ 

Μὰ πὶ 2 
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γάρ τις ἡ ἀναίρεσις ἢ ἀπυσία ἀμφότερα ἐκείνυ" ἧς δ ὃ τόδε τι ἄνισον δῆλον ὅτι ᾧ τὰ ἄλλα τὰ ἀντικείμενα πάντα. τοῖς ὑπὸ ὲ 

θεωρῆσαι, ταύτης ᾧ τὴν ἀπυσίαν τὴν ἐκείνυ. εἰπὼν δὲ κοινῶς ἣν τεταγμένοις, περὶ ὧν προείρηκε), τῷ αὐτῷ γιγνώσκειν ἐςὶν ̓  
ἐπόφασιν ᾧ ςέρησιν μιᾶς εἶναι θεωρῆσαι, ᾧ δι᾽ ἃ προολεὶς τῷ ἑνὶ μόνον ἐκένα, ἃ ἦν “ὃ ταὐὲν ἢ “ὃ ὅμοιον ἡ ὃ ἴσον, ταῦτα δ 
ἢ τοῖς πολλοῖς, προσάγει “ἐν λόγον περὶ ὧν αὐτῷ πρόκειἢ λέγειν" ὑπὸ “ὃ ἕν... ὃ δ᾽ ἑξῆς εἴρηκε “ὁ ̓ ὰ ὅσα ἄλλα λέγεῦ ἢ “, ταῦτα ταν 
ἀμφοτέρως 75 φησὶ τῷ “ἃ ἐν θεωρῶντος, τῷ αὐτῷ ἡ τὰ πολλὰ 5 ἢ τ᾿ ἃ πλῆθός τε ἡ “ὃ ἕν, τῆς εἰρημένης γνωρίζειν ἐπις ἤμης," 
θεωρῆσαι, ἄντε τὰ πολλὰ ὡς ἀπόφασίν τις λέγοι τῷ ἑνὶ ἀντι- τοῦτόν ἐςιν. ἡ ὅσα ἄλλα ἀντίκει ἡ ὑποτέτακ ᾧ ἀνάγεξ ἥται 
κεῖῶς σημαινόμενα ὑπὸ τῦ ἐχὶ ἵν, ἄντε ὡς φέρησιν" ἢ ἢ ἐν τῷ ὑπὸ “ὃ ταὐὸν δηλονότι ἡ “ὁ ἀντικείμενον αὐτῷ θάτερον ἧς γοι- 
ἐχ, ἑνὶ περιέχεῦ “ὃ ἵν, ὃ ἡ ἀπόφασις, ᾧ ἡ τοὺς δὲ ςέρησις ἔχει κώτερον ἀντικείμενον, ἢ ὑπὸ “ὃ ἴσον τε ᾧ ἄνισον ἡ ὑπὸ ᾧ ὅμας 
ἐν αὐτὴ περιεχόμενον ᾧ “ὁ ὃ ςέρησις. ἑξῆς δὲ ᾧ διαφέρει ςέ- τε ἢ ἀνόμοιον ἢ ὑπὸ “ὃ ἕν τε ἢ πλῆθος, ὦ ἐςι γενοιώτατα, τῷ 

(θα ρησις ἀποφάσεως προςίθησιν" ἢ γδ ἁπλῶς, φησί, λέγομεν ὅτι 10 φιλοσέφυ γνωρίζειν. τῶτο δὲ εἴρηκεν ὑπὲρ τῷ δέξαι ὅτι περὶ 
12. ἐκ ὑπάρχει ἐκείνῳ ἢ τισι γένει. ᾧ τί τύτων ἑκάτερον σημαίνει πάντων τῶν ἀντικειμένων ὁ φιλόσοφος διαλαμβάνει, ὶ περὶ ἐνίων. 

δερινὺς ἐπιφέρει" ἡ Κ' 75 ἁπλῶς λέγυσα ὅτι ἐχ ὑπάρχει ἐκεῖνο ἐπεὶ γδ ἔνια τῶν ἀντικειμένων αὐτόθεν ἀναΐγειν ἡ ὑπάγειν τῷ τε 
ἀπόφασίς ἐςιν" ἡ δ) ἁπλῶς τῷ ἑνὶ τὴν διαφορὰν ἔχυσα προσκει- ἑνὶ ᾧ τῷ πλήθει ὠχ οἷόν τε, τῷ μέντοι ταὐτῷ ἡὶ ἑτέρῳ ἣτῷᾷ 
μένην τὴν ἀναιρετιιὴν ἀπόφασίς ἐςιν αὐτὸ κ᾿ πάντων ἁπλῶς ὁμοίῳ ᾧ ἀνομοίῳ ἢ τῷ ἴσῳ ἀνίσῳ ὑπαγεῖ, διὰ τῶτο εἶπεν ἢ 
λεγομένη τε ἢ ἀληθευομένη ἄνευ τῷ ᾧ πρόσκειδ “ὃ ἀποφατικόν" 15 “σα ἄλλα λέγε ἣ κῷ' ταῦτα κα κῷ “ὃ πλῆθός τε ἡ ὃ ἕν. λευ- 

ἃ ὃ ὑχ ἣν κθ' πάντων (7) ἀληϑὲς χωρὶς τῶ ἑνὸς τὸ ἐν τὴ ἀπο- κὸν 75 ὃ μέλαν ἢ γλυκὺ ὶ πικρὸν ὑπὸ μ' ὃ ἐν ᾧ πλῆθος πῶς ἄν 
φάσει, ᾧ πρόσκειἢ “ἃ ἀποφατυκόν" ὁμοίως ᾧ “ὃ ἐκ ἄνθρωπος χω- αὐτόθεν ὑπάγοιτο; ὑπὸ μέντοι ταὐὲν ἢ θάτερον ὑπαχθήσεἢ)" τὰ 
ἐὶς τὸ ἀνθρώπυ, ᾧ πρόσκειδ ἡ ἀπόφασις, κτ' πάντων τῶν ἄλλων ὦ 5 συγκριτικὰ αὐτῶν, ὦ ἐςι τό τε λευκὸν ἢ “ὁ γλυκύ, ὑπὸ ὁ 

το4«ἀληθεύεῦ. βραχέως δὲ  ἐλλιπῶς εἶπε" διὸ ᾧ ἀσαφῶς “ὃ “ἕνθα ταὐτόν, τὰ δὲ ἀντικείμενα τύτοις ὄντα διακριτοιὰ τῆς θατέρωι 
15. αὶ ἐν τῷ δὶ ἡ διαφορὰ πρόσεςι παρὰ τ ἐν τῇ ἀποφάσει" ἐπεὶ 20 φύσεως, δείκνυσι δὲ ὅτι “ὃ ταὐτόν τε αὶ θάτερον πάλιν ὑπὸ ὃ ν᾽ 
δ περὶ ἃ ἐν τῇ ἀποφάσει ἀληθεύεῇ κτ' πάντων (παρὰ μόνον δ τε αὶ τὰ πολλά. “ὧν ἐςὶ ἡ ἡ ἐναντιότης." τῶν ἀναγο ὑπθίσοι 
ἐκεῖνο ᾧ ἡ διαφορὰ ἡ ἀποφατιιὴ ἐν τῇ ἀποφάσει πρόσκειξ, τ᾿ τὴν ἑτερότητα ᾧ “ὃ πλῆθος ἢ τὴν ἐναντιότητα φησιν εἶναι, ᾧ κῶς, 
πάντων τῶν ἄλλων ἀληθεύεῇ ἡ ἀπόφασις) (΄ ), ᾧ τὴν αἰτίαν τῷ ἔδειξεν εἰπὼν “διαφορὰ γάρ τις ἡ ἐναντιότης, ἡ δὲ διαφοραὶ ἑτερό- 
χ᾽ πάντων αὐτὴν τῶν ἄλλων ἀληθεύεϊᾳ, παρὰ ἃ ὗ ἐςὶν ἀπόφασις της," ἑτερότης δὲ ὅσα τῷ πλήθει ἂν ὑπάώγοιτο, ὥςε ἡ κἡὶ ἐναε- 

᾿ προσέθηκεν εἰπὼν “ἀπυσία δ ἡ ἀπόφασις ἐκείνυ ἐςίν" ἢ “ὁ “ἔνθα 25 τιότης κ᾿ τὴν ἐπὶ τὴν ἑτερότητα ἀναφορὰν ὑπαγοιτο ἂν τῷ πλή- 
Εἰ ἦν τῷ δὶ ἡ διαφορὼ πρόσεςι παρὰ “ὃ ἐν τῇ ἀποφαίσει" ἴσον θει, ἀλλ᾽ ἐκ αὐτόθεν" ὥςε ἡ κῷ' τῶτο, ὃ τ περὶ ταὐτῷ θεωρεῖν, 
ἐξὶ τῷ ἔνθα Κ ἡ διαφοραί, τυτέςιν ἡ ἀπόφασις, τῷ ἑνί, ὅπερ ἐξὶ τύτυ ᾧ περὶ τῶν ἐναντίων, εἴγε τὰ ἐναντία ὑπὸ τὴν ἑτερότητα" 
ἃ ἀποφασκόμενον, πρόσκειδ, τὰ ἄλλα πάντα δηλῦ. παρὰ “δ ὃ γδ περὶ τῆς ἐναντιώσεως, τύτυω ᾧ περὶ τῶν ἐναντίῳν. προσέ- 

ἀποφασκόμενον εἶπεν, ἐπεὶ διαφορὰν δηλοῖ τῷ ἀποφασκομένυ θηκε δὲ τὴν ἐναντιότητα βυλόμενος προηγυμένως δεῖξαι ὅτι ἃ ὁ 
τῶτο προσκείμενον τῷ ἀποφασκομένῳ. ἐπὶ δὲ τῆς ςερήσεως 30 περὶ ἐναντιότητος ᾧ ἐναντίων εἰπεῖν τῷ σοφῦ" ἦν 7) δεδεεγμόν 
ὀκέτι ἀποφάσεως ὅσης ὠδὲ ἀποφατικῶς λεγομένης ἐχ ἁπλῶς ὅτι ἢ περὶ ςερήσεως ᾧ ἀποφάσεως τῷ αὐτῦ, ἐπεὶ ὕτως ἐδόκει 
ἀληθὲς “ὃ ἀναιρετικὸν ᾧ ςερητικὸν μδ' τῦ ᾧ πρόσκειἢ κτ' πάντων τὰ πολλὰ τῷ ἑνὶ ἀντικεῖοχ, τὴν δὲ ἐναντιότητα εἶπεν ὑπὲ τὴν 
χωρὶς τῷ ᾧ πρόσκειἢ, ἀλλὰ ἡ ὑποκείμενόν τι γένος ἐςί, καθ᾽’ ὃ ἑτερότητα τετάχθαι, καὶ τὰ ἐναντία, ἐπεὶ ὅτως ἂν ἦν ἡ “ὃ ταὐνν 

ἀληθεύεῦ μόνω" τῶτο δέ ἐςι “ὃ δεκτικὸν τὸ ἀποφασκομένυ τε ὃ ὑπὸ τὴν ἑτερότητα τασσόμενον, εἴγε τὰ Αι ἐναντία ὑπὰ τὴν ἑτερέ- 
ἀναιρυμένυ. ἡ 5 φέρησις ἐχ ἁπλῶς ἀπυσία τινός ἐςιν, ὡς ἡ 35 τήτα, ἐναντίον δὲ “ἃ ταὐὲν τῷ ἑτέρῳ. ὁμοίως ᾧ “ὃ ἄνισον τῷ ἴσῳ 
ἀπόφασις, ἀλλ᾽ ἀπυσία τῷ πεφυκότος ὑπάρχειν ὅτε πέφυκε. ἐναντίον" ὥςε ᾧ “ὃ ἴσον ἂν ἦν ἡ ἑτερότης. ἀλλ᾽ καὶ τὼ ἐναντία τῇ 
δείξας δὲ τίνι ἀπόφασις ἢ ςέρησις διαφέρωσιν, ἐπάνεισιν ἐπὶ ἑτερότητι ὑπάγεῦ, εἰ δὲ μὴ ταῦτα ἐναντία, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμο- 

τρθόατῦτο δ χοίριν πάντων τύτων ἐμνημόνευσε, καί φησι “τῷ δ᾽ ἑνὶ λογυμένως ἐναντίων ἦν ἂν ἀμφότερα ὡς ἑκάτερον ἰδίᾳ λα μβανέ- 
16. πλῆθος ἀντίκει, ὥςε ἢ τὰ ἀντικείμενα τοῖς εἰρημένοις," ὧν μενον ὑπὸ τὴν ἑτερότητα, ὁ δὴ τὰ ἐναντία ἀλλ᾽ ἡ ἐναντιότης. καὶ 

ἕκαςον ἦν ὑπὸ “ὃ ἕν (ἔςι δὲ ταῦτα τό τε ἕτερον ἢ “ὁ ἀνόμοιον ἡ “ὁ 40 δὲ ἐναντιότης ἐν ἀμφοτέροις ἅμα λαμβανομένοις τοῖς ἐναντίαις 

11. διεῖνο ΚΠ] 18. ἀλλήλων Ἐ΄, ἢ 25. ἐκείνων Ο. 1 21. μὲν οτὰ Ο 1 ἐμὰ ἀμέδπι “ργαθίδν" ἰὰ μέσηι φμοὰ περαίμν" ἀἰϊξὶξ, φιιο- 
πίαπι αἰϊδογίπιαπ περαέΐ αα αἰία εἰρπίβοαί, ἄοο αἀάϊίο δὶ φμοά περαίωγ ϑοραῖν. || 28. δηλῦται -- 29. ἀποφασκομέτυ οπι «Α΄. ἢ 35. 
μεθ᾿ τ Αἱ 11 ἀ0. ἕκαςον ἣν ἦν Ο, φμογπι φμοάφια μπιιπὶ 6556 αἰἰκίπιμς ϑϑραῖν. [} ὑπὸ τὸ ἔν οαὶ ΟἹ Π᾿ ἕτερον καὶ ἀνόμοιον «. 

2. ἐξ φείδια διργα πιεπέίοπεπι γεοίπιμς, φμοὸ ρίαπεπι Μὲ δἰμϑαίθπι πειπμς 6556 ποπ δοίμηι ἐϊϊα, ἰάθπι φοϊϊίοοί, φἐπεὶϊδ εἰ 
αεφμαίε (ἔαες επίπι σμδίϊοίαπέμι μοῦ, θα ἤαεο εΐαπι φιαα πιοαῖο πιεπιογανὶ, αἰἴδεονογο ϑορυῖν. ΠΠ 3. καὶ Ροεῖ ταὐτὸν οὐχὶ αὶ ἢ 
τὸ ἄνισον «Α. ἢ γὰρ} δὲ Ο 11 9. ὃ ἐφὶ γενικώτατον «4. 1} 15. ταὐτὰ Ο. ἢ] 18. τὸ ροδὶ ὑπὸ οἱ 81. καὶ αηἴο περὶ ὁπ «4. ἢ} 81. ἐπὶ --- 39. ἀλλ᾽ οαχ ««( 
ϑερυϊν. 
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ἕξαι, ἀλλ᾽ ὑκ ἐν ἑκατέρῳ αὐτῶν" ὥςε “ὃ ἢ ταὐὸν ᾧ θάτερον ἢ ἑνὸς ἢ πρὸς ἕν, χρὴ διαιρυμένως ἃ ὺ λαμβάνοντας καθ᾽ ὅκαςον 
ἃ λευκὸν ἢ “ὃ μέλαν ὑπὸ τὴν ἑτερότητα ἄμφω λαμβανόμενα αὐτῶν “ὃ κυρίως τοῦτον τἄλλα δεικνύναι κϑ' τί ἀπ᾽ ἐκείνυ ἢ 
ες ἐναντία, ἀκέτι μώντοι “ἃ ταὐὸν καθ᾽ αὐὸ ἢ “ὃ λευκόν. ἰά. ταῦτα ὅτω λέγε, οἷον καθ᾽ ὅσων “ὃ ταὐὲν κατηγορεῖ: λαβόν- 

σῶς ( ) ὃ --- λεγομένη." ὡς συντόμως φώω ὁ ὃ λέγει τοῦτόν τας πρὸς “ὃ κυρίως ταὐτόν, τὐτέσι ἃ ἐν ὀσίᾳ, τὴν τῶν ἄλλων 
2. κιν, ὅτι ἡὶ ἢ Κὶ ἀπόφασις ἁπλῶς λέγε, ἐπειδὴ πάντων τῶν ὄντων 5 ἀναφορὰν ποιεῖς, δεικνύντας ᾿᾿ τί ἐκείνα εἶναι ἢ τύτων ἡροῶω 

διαιρεῖ τἀληθῆ καὶ ἢ “ὁ ψεῦδος ἡ ἀντίφασις, ᾧ ὥς φησι Πλάτων, ταὐτὸν λέγε. παλιν “ὃ ἕτερον, εἶτα “ἃ ὅμοιον ὶ “ὁ ἀνόμοιον ὴ τὰ 

ὑδὶν καυχήσεῦ τῶν ὄντων ἐκφυγεῖν τὴν ἀντίφασιν, ἡ μέντοι γε ἄλλα ὕτως. ὁ δὲ “ὅτως ἀποδοτέον πρὸς “ὃ πρῶτον ἐν ἑκάςη κα- 1004 

ἕξις ἡ ἡ φέρησις ὁ ἐκ ἐπὶ πάντα τὰ ὄντα θεωρῇ. Αβείερ. τηγορίᾳ, πῶς πρὸς ἐκεῖνο λέγε," εἶπεν ἀντὶ τὸ πῶς ἵκαφον τῶν 
ον (΄) ἰφέον ὅτι διαφορὰν καλεῖ τὴν ὠπόφασιν, ἐπειδὴ αὐτὴ καθ᾽ ἑκάφην δβγηγοραν ὅτως λεγομένων προσκατηγορύμενον πρὸς 

"" προσιθεμένη ποιεῖ ἀντὶ καταφάσεως ἀπόφασιν. 1ἅ. 10 ὃ πρῶτον ὺ κυρίως τοιῦτον λεγόμενον ἔχει, ὅ ἐςι “ὃ ἂν τῇ ὑσίᾳ, 
1045 “ὧςε-- λεχθήσεῦ." τὰ ὶ εἴδη, φησί, τῶ ἑνός, τυτέςι τὰ ὑπὸ ὺ πῶς ἀπ᾽ ἐκείνυ λέγεῦ ὁ ἣν πρὸς ὃ πρῶτον ὺ κυρίως ἕν, πῶς ὃ 

ΣῈ ἕν (ἦν δὲ ταῦτα ὃ ταὐτά, ὁ ὲ ὅμοιον, σὰ ἴσον, τὼ ὅσα τοιαῦτα), ταὐὸν πρὸς 2 πρῶτον ὼ κυρίως ταὐτόν, ὁμοίως καὶ ὺ ἐπὶ τῶν ἄλλων, 
πολλαχῶς ῥηθήσεῦ, ὥσπερ ἢ “ὃ ὃν ᾧ ὑποτέτακχἢ. ἐν δὺ ὰ τύτων οἷον καθ᾽ ὧν ἡ ταὐτῦ κατηγορία, ὃ καθ᾽ ὧν ταὐὴν κατηγορεῖϑ, 

ἕκαξον" ᾧ γ5 ἕν τι γένος ἕξει, “ὃ δὲ ἐν τοσαυταχῶς ὁσαχῶς ὴ ὃ δελομένς ὶ ὸ λαβόντας τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις, πῶς τὰ 
ὅν, αὶ τύτων δὴ ἕκαςόν φησι πολλαχῶς λέγενχ, ὡς ἢ ὃ ἕν. ὠ 5 ἄλλα πρὸς ὁ πρυτόν τῶν ὑπὸ ταὐτό, τυτέςι τῶν ἐν τὴ ἢ ὑσίᾳ, 

μὴν ἐπεὶ πολλαχῶς λέγεῦ, ἡ ὁ Καὶ κυρίως ταὐὸν ἐν ἐδίς ὁ ὃ ἀναφέρεδ, ὃ ἐκεῖνο ἢ αὐὸ τῆς αὐτῆς τυγχάνει κατηγορίας. 

κυρίως ὅμοιον ἢ “ὃ κυρίως ἴσον, ζ, δὲ ἕκαςον αὐτῶν ἡ ἐν ταῖς ὁμοίως ἥη ὁμοία, ἴσυ, τῶν ἄλλων. ὡς δ περὶ τῷ ὄντος λέγον- 

ἄλλαις κατηγορίαις, ἤδη ἢ ἑτέρας ἔςαι ἐπιςήμης “ὃ καθ᾽ ἕκαςον τες, λαβόντες “ὃ κυρίως εἶναι τὴν ἀσίαν, ἐν ἕκαςον τῶν ἄλλων 
αὐτῶν γένος τῷ ὄντος θεωρεῖν, ἀλλὰ μιᾶς" καὶ ἡ) πάντα τὰ πολ- ὧν “ὃ ὃν κατηγορεῖ δείκνυμεν ὃν ἢ τῷ πάθος εἶναι τῆς ἐσίας ἢ 

λαχῶς λεγόμενα ὑπὸ ἑτέρας ἡ διαφόρυς ἐπιςήμας τέτακ, ἀλλὰ 20 τῷ γένεσιν ἢ τῷ ἐνέργειαν ἢ τῷ ἄλλο τι, ὕτω φησὶ δεῖν ἡ ἐπὶ 
ταῦτα μόνα τῶν πολλαχῶς λεγομένν, ὅσων μήτε ἀφ᾽ ἑνός τινος τύτων ποιεῖν. ΑἸΕχ. 
ἠρτημέρνοι εἰσὶν οἱ λόγοι μήτε ἐπί τι ἐν ἀναφέρονῇ, ἀφ᾽ ἑνὸς μέ, “τὰ (δ --- τρόπυς." εὐὑρόντας φησὶ ΒῚ κυρίως καθ᾽ ἵκαφον ἰδὲ» 

ες ἐπὶ τῶν ἰαεριχῶν ἐδείχθη (ἀπὸ δ τῆς τὸ ρὲ χρήσεως τὲ τύτων λεγόμενον μεταλαβεῖν ἐν πόσοις ἐςὶ καὶ ὺ ἄλλοις τῦτο πρὸς 
ἰατρυκα), πρὸς ἐν δὲ Τὰ ὑγιεινά'. ἐπὶ δὲ ἐν τῆς ὑγιείας λόγον πάν- κυρίως λεγόμενον, ὅτως φησὶ χρῆναι δεῖν τὴν τῶν ἄλλων ἀνα- 
τῶν τῶν ὑγιεινῶν ἡ ἀναφορά, διὸ ἢ ἔςι μιᾶς ἐπιφήμης ἡ γνῶ- 25 φορὰν ,Πριεῖος, τῶν καθ᾿ ὧν ἡ αὐτῶν λέγεϊ. ὺ προσυπογρείφει 

τοὐδασις αὐτῶν. δυναῦ δέ τις ἀκύειν τὸ “ἀλλ᾽ εἰ μήτε καθ᾽ ἕν" ὡς γε ἡμῖν ἢ “ὃν τρόπον τῆς εὑρέσεως τῆς φ τὴν διαίρεσιν. αὐτῶν" 

3: εἰρημένι, ἀλλ᾿ εἰ μήτε ὑφ᾽ ἣν γένος ὦ Μίαν φύσιν μήτε πρὸς ἵν, τῶν γ) ἄλλων ἕκαςον ὃ καὶ τῷ ἔχειν ὃ ἃ κυρίως λεγόμενον ἣ ὃν ἢ ἕν 
ἀλλ᾽ ὡς τὰ ὁμώνυμα ἡ τὰ γένη, κοινότερον λέγων πολλαχῶς Ἶ ἢ ταὐὸν ἢ τῶν ἄλλων τι, ᾧ αὐὸδ ἅὕτως λέγενχ. δύναῷ ὃ Ἔχω" 

λέγεωχ, ὡς ᾧ ἐν Κατηγορίαις (ς. 8) περὶ ποιότητος λέγων εἶπεν ἡ ἀντὶ τῷ ἔχεν, εἰρῆνᾳ" τῷ δ δ ἔχε, ὑπὸ τὸ κυρίως ὄντος τε ἢ 
“ἔς: δὲ ἡ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων." ὡς δὲ ἐπὶ τύτων 30 ἑνός, τυτέςι τῆς ὑσίας, ἢ εἶναι ἐν αὐτὴ λέγε ὅ ὄντα τε ὺ ἐν ἴκα- 

μιᾶς ἐπιφήμης, ὅτω ὺ ἐπὶ τῶν προκειμένων, περὶ ὧν ὧν ὁ λόγος, ζον τῶν συμβεβηκότων αὐτῇ, ὡς δ ποσόν τε ἢ ποιὸν ἡ ὅσα 
ταὐτῷ ὁμοίῳ ἴσυ, μιᾶς ἐπιςήμης θεωρεῖν" πάντα κὺ ταῦτα ἑμοίως τύέτοις ἐν τὴ ἐσίᾳ ἐξίν. ὕτω δὲ καὶ ὼ ἃ ταὐὸν καὶ δὴ θάτερον κα ὴ 

πρὸς ἕν τι τν δὲ βειὴ ἔχε. ὃ ὃ Ἀρῶτιν ὺ κυρίως τοῦτον ὃ ὅ ἐμὰ ὼ ὃ ἀνόμοιον ἕξει, ἐπδαν αὐτῶν κατηγορῆ: τό τε ἴσον 
τῶν καθ᾽ ὧν κατηγορεῖ), οἷον πάντα καθ᾽ ὧν “ὃ ὄν, πρὸς “ὃ πρῶ- ὺ “ὸ ἄνισον ὺ τὰ ἄλλα: ταὐὲν Κα 5 κυρίως ἐπὶ τῶν ὀσιῶν, 
τον τῶν ὄντων, τῶτο δέ ἐσιν ἡ ὁσία" ὸ πάντα καθ᾽ ὧν “ὃ ἕν, 35 ὡσαύτως δὲ καὶ ὃ ὅμοιον Ν χὶ ἃ ἐν ὑσίᾳ εἶδος ῥηθήσεῖ, χ ἐπὶ τῶν 
πρὸς ὸ Ἰπρῦτον ἐν κυρίως ἕν, ὅ ἐν ἡ ὁσία. ὁμοίως ᾧ ἐπὶ ἄλλων τῶν ὅσα ἔχει τὴν τὴν πρὸς ἐκεῖνο ὁμοιότητα. τὰ ' ὃν τῷ 
ταὐτῷ ἢ ἑτέρυ ὺ ὁμοίυ" ὦ ̓  καθ᾽ ὧν ταῦτα, ἢ τύτοις ἡ ἀνα- ἔχε, ὑπ᾽ ἐκείνυ ὅ' ὕτως ῥηθήσεδ, τὰ δὲ τῷ ἐνεργείᾳ τινὶ εἶναι 
φορὰ ἐπὶ τὴ πὐσῷ ἐν ἐκείνη 5 κυρίως “ὃ ταὐὸν ᾧ ὁ ἕτερον. αὐτῦ" τῶν δ τῆς ἐσίας ἐνεργειῶν ἑκαίςη ὄν τε ἡ ἕν, ὅτι ἔςιν 

100 οεἰπων δὲ περὶ ταὐτῷ ἡ ἑτέρυ προσέθυρεε ὁ “ἢ τῶν ἐναντίων," ἴσον αὐτὰς ἡ ἐσία ποιῶσα. ὁμοίως πάλιν ἄλλα ὄντα λέγε τῷ πάθη 
“τ λέγων τῷ ᾧ τῶν ἄλλων ἐναντίων, παραιτύμενος ἐξαρίθμησιν τὰς ὀσίας εἶναι, ὃ ἄλλα τῷ χέσεις. ὡς δὲ ἃ ὃν ἀναδέχεῦ ἔκα- 

πάντων τῶν ἐναντίων ποιεῖοὶ, τῶν ὑπὸ “ὃ ἕν’ ταῦτα δὲ ἦν ὅμοιον ςον αὐτῶν, ὕτως ἡ ὃ ἐν ᾧ τῶν ὑπὸ “ὃ ἐν ἔκαςον. δείξας δὲ πῶς 

ἀνόμοιον, ἴσον ἄνισον, τἄλλα ὅσω ὑπὸ “ὃ ἐν ὶ “ὁ πλῆθος. ὥς ε ἐφ᾽ ἑνός ἐςι ᾧ πρὸς ἣν ταῦτα λεγόμενα, ἐπιφέρει “ὃ τῆς αὐτῆς 
ἐπεὶ ἡ ταῦτα τῷ ὄντι ὁμοίως τῶν πλεοναχῶς λεγομένων, ὡς ἀφ᾿ εἶναι περί τε τύτων τῶν ἀπὸ τῆς ἐσίας “ὃ εἶναι ἐχόντων ἢ περὶ τῆς 

2. ἢ τὸ] ἢ καὶ Ο. ἢ 12. ταὐτὸν καὶ τὸ ΑἹ. ἢ} 15. δὴ] δὲ Ο. ἢ 25. ἐφι οπι Ο. ΠΠ 28. τὸ γενικώτερον Ο. ἢ 80. πολλαχῶς Ο. 

8. καθόλυ τὸ 4. }} 5. δεριτύντας ΑἹ. ἢ 11. ἦν -- 12. κυρίως οὲ 14. ἄλλαις οὐ Οἱ ἢ 15. τυτέςι τὸ ἐν Α΄. 1 16. καὶ αὐτὸ] κατ᾽ αὐτὸ Α(. ἢ 17. 

ὡς -- 18. ἄλλων οπχ Α΄. ἢ 28. λέγεται Ο. ἢ 80. καὶ δηί6 εἶναι οπι «4. ἢ] αὐτῷ «4. ἢ 81. καὶ ροδὲ ποιὸν εἰ 82. δὲ οπι «4. ΠΠ 85. ῥηθήσεται δὲ καὶ 

Ο ᾿᾿ 86. ἱκεῖνα Ο, ἢ τὰ] τὸ Α. ἢ 40. σχέσιν Ο. 1" 3. εἶναι ἐπιςήμης περί Οἱ ἴῃ τὰρ. ἢ τῶ] ἃ “4. 1} ἐχόντων] ἔχει “4. 
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ἐσίας ἔχειν ἐπιςξήμην. ἦν δὲ περὶ ἐσίας ἡ πραγματεία τῷ φιλο- εἰπεῖν “ἀλλ᾽ ἐχ ἢ ἀριθμὸς ἢ γραμμαὶ κα πῦρ" εἰ γάρ τισι τύτων 
σόφῳ, ᾧ περὶ τύτων ἄρα τῷ φιλοσόφυ διαλαμβάνειν. εἰπὼν δὲ καθ᾽ αὐὴ ὑπῆρχέ τι τύτων, κῷ' συμβεβηκός τε ἂν ἦν τῷ ὄντι 
ταῦτα ᾧ δείξας ὅτι τῷ φιλοσόφυ “ὃ περὶ πάντων ἔντων γνῶσιν ὑπαρχον, ἢ ἐκ ἂν ἄλλῳ τοὶ ὑπῆρχεν ἐδὲ κοινῶς" διὸ ὀκέτ᾽ ἂν 
ἔχειν, ἐπισημαίνεἢ ὅτι διὰ τῶν δεδειγμένων λύε; τῶν ἀποριῶν τῷ φιλοσόφωυ οἰκεία ἡ περὶ αὐτῶν θεωρία, ἀλλ) εἰ τὶ τοῖς ἀριθμοῖς 
μία τῶν ἀπορηθεισῶν ἐν τῷ δευτέρῳ, περὶ ἧς ἠπόρει, πότερον 5 ὑπῆρχε, τῆς ἀριθμητικῆς, εἰ δὲ γραμμαῖς, γεωμετρίας, εἰ δὲ 
μιᾶς ἢ πλειόνων ἐσὶν ἐπιςημῶν “ὃ θεωρῆσαι περί τε τῆς ἐσίας ᾧ πυρί, τῆς φυσικῆς. ἐπεὶ δὲ μηδενὶ ἀφωρισμένως τῶν ὄντων, τῷᾷ 
τῶν τῇ ὑσίᾳ συμβεβηκότων, ᾧ τῶν οἷς εἶπε χρῆν, τὴν διαλεκτι- ὄντι ἂν ἢ ὃν ὑπάρχοι αὶ καθ’ αὐτό, ὥςε τῆς περὶ “ὃ ὃν πραγμα- 
κὴν Μὴ ο ἔνδοξον, ἃ ἦν ἐναντία, ταὐτὸν ἕτερον ἡ τὰ ἄλλα ἃ φθά- τευνομένης ἐπιςήμης ᾧ ἡ τύτων γνῶσις οἰκεία ἢ τῶν τύτοεις συμ- 

᾽ ,ὔ . , «- -“ , Ν ἴ ΟῚ ΝΜ ἔ δὲ Ψ΄ νομεν εἰρηκότες. ἰὰ, βεβηκότων, ὡς τοῖς ἐναντίοις “ὃ ἔμμεσον “ἃ ἄμεσον. ἔςι δὲ αὕτη 
1004) “εἰ -α καθήμενος." ὅτι τῷ φιλοσόφυ ἥ τε περὶ τῆς σίας το ἡ καθόλυ τε ἡ κοινὴ φιλοσοφία. ἰὰ. 

1. ϑεωρία ἡ περὶ τῶν τῇ ὑσίᾳ συμβεβηκότων, ὁμοίως δὲ ἡ περὶ “ᾧ το σκοπείμενοι." λέγει δὲ περὶ τῶν σοφιςῶν, οἱ ὑπο- τῶν 
ταὐτῦ ἢ ἑτέρα ἡ ὅσα καθόλε περὶ ἐναντίων ζητεῖ, δείκνυσι ᾧ δυόμενοι “ὃ φιλοσόφυ ὄνομα περὶ τῆς ἐσίας, περὶ ἧς οἰκειότατος ὃ 

ἐκ τῷ μηδεμιᾶς ἄλλης ἐπιςήμης οἰκεῖον εἶναι “ὃν περὶ τύτων λό- ᾧ προηγύμενος ὁ λόγος τῷ φιλοσόφῳ, ὀδένα ποιῶνῇ λόγον, περὶ 
γον" δὲ γ5 γεωμέτρυ ὅτε μυσικῦ ὄτ᾽ ἄλλω τινὸς ἐπιξήμην ἔχον. δὲ ἐναντίων ἢ ἀντοιειμένων ἡ τῶν πλεοναχῶς λεγομένων τὺ τῶν 
τός τινα ἄλλην παρὰ τὴν τῦ ὄντος ἡ ὄν, “ὃ διαλαβεῖν ᾧ ἰδεῖν πό- 15 συμβεβηκότων ᾧ τῶν τοώτων ἡ πᾶσα αὐτοῖς πραγματεία, ὡς 

τερον ταὐτόν ἐςν ἡ ἐσία ἁπλῶς λαμβανομένη ᾧ μετά τινος συμ- πρὸς τὰ σοφίσματα ἢ τὸς ἀγῶνας χρῶν᾽ παρακρυόμενοαι τὸς 
βεβηκότος ἢ ἕτερον, οἷον ὁ ξωχράτης αὐτός τε καθ’ αὐὲν λη- προσδιαλεγομένυς. αἰτιὰἢ δὴ αὐτῶν καὶ “ὁ περὶ τύτων λέγει ὡς 
φθεὶς ᾧ μετά τινος τῶν συμβεβηκότων, οἷον τῷ καθῆςκ" ὁ ὑκ ὃν φιλοσόφῳ οἰκεῖον (οἰκεῖος δ) ἡ ὁ περὶ τύτων λόγος τᾶς φι- 
ἁπλῶς ταὐτόν, ἀλλὰ κ᾿ “ὁ ὑποκείμενον, κτ᾿ δὲ “ὃν λόγον ὁ ταὐτόν. λοσόφοις, ὃς ὑποδυονῇ), ἀλλ᾽ ὅτι περὶ μόνων τύτων ἢ προηγυμέ- 
ἀλλ᾿ ἐδὲ οὐ εἰδέναι ὅτι ἐν ἑνί ἐςιν ἐναντίον ἄλλης ἐπιςήμης ἐςὶν 2 νως ὁ λόγος αὐτοῖς γίγνεῦ, περὶ δὲ τῆς σίας, ὅτις ἐςὶ πρώτη, 
ἴδιον. ἀλλ᾽ ὁδὲ τί ποτέ ἐςι “ὃ ἐναντίον, ἢ πότερον ἐν ποιότητι μόνη παρ᾽ ἧς κἀκείνοις ὁ εἶναι αὶ δι’ ἦν ὁ φιλόσοφος ἡ περὶ ἐκείνων λέ- 
ἢ ἡ ἐν ὑσίᾳ ἐςὶν ἡ ἐναντιότης ἡ ἐν ἑκάςῳ τῶν ἄλλων γενῶν" ἀλλ γει τῷ ταύτης τι αὐτὰ εἶναι, ὀδένα λόγον ποιῶν δὲ ἴσασί τι 
δὲ τίνες τὸ ἐναντία διαφοραί, ὅτι φέρε εἰπεῖν τὰ Κ' ἄμεσα τὰ δὲ περὶ αὐτῆς. διὸ ὁδὲ φιλόσοφοι ἔτι, σοφιςαὶ δέ" 75 ὁδὲ οἷ τε 
ἕμμεσα, ᾧ ὅτι “ὃ μεταξὺ μίξει τῶν ἄκρων, ᾧ ὅτι τῶν μεταξὺ μηδὲν ἐπαΐοντας περὶ τῆς ὁσίας περὶ τῶν Ἶ ὑσίᾳ ὑπαρχόστων 
τὰ ᾿' ὠνόμαςαι τὰ δὲ τὴ τῶν ἄκρων ἀποφάσει δηλϑ, ἡ τίνι 25 ἐπιφημονικῶς τε ὴὶ πρὸς ἀλήθειαν λέγειν" διὸ ὅτως λέγυσιν. ἰὰ. 
διαφέρει τῶν ἄλλων ἀντικειμώνων τὼ ἐναντία. ὁμοίως δὲ ἐδὲ τὰ “ἐπεὶ --- πάθη" ἔτι “ὁ αὐὸὴ ἐπεξεργαζεῖ,, δευαὺς ὅτι τιῷ τῶν 
ἀντικείμενα ποσαχῶς λέγε, “ὃ διελές, ἄλλω τινός ἐςι παρὰ ὃν φιλοσόφῳ “ὁ περὶ τῶν προειρημένων λέγειν οἰκεῖον" οἰκεῖα Ὁ τάθᾳ Ἦ 
φιλόσοφον. δείξας δὲ ὅτι τὸ φιλοσόφυ ἐςὶ “ὁ περί τε τύτων ᾧ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα τῷ ὄντι ταῦτα ἡ ὄν, ἑκαίςη δὲ ἐπιςήμη 

τοῦ ᾧ τῶν τοιίτων θεωρεῖν, ἑξῆς ἐπήνεγκε λέγων “ἐπεὶ ἦν τῷ ἑνὸς ἢ ἴδιον “ὃ τὰ οἰκεῖα ἢ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα τῷ ὑποκειμένῳ γέει, 
5. ἐν ᾧὶ τῷ ὄντος ἧ ὃν ταῦτα καθ᾽ αὐτά ἐςι πάθη, ἀλλ᾽ ἐχ ἧ ἀριθμὸς 30 περὶ ὃ ἡ ἐπιςήμη, σκοπεῖν. ὕτως 2 ἀριθμητικῆς ὃ τὰ ἴδια τῶν 
ἢ γραμμαὶ ἣ πῦρ, δῆλον ὡς ἐκείνης τῆς ἐπιςήμης ἡ τί ἐςι γνω- ἀριθμῶν πάθη ἡ οἰκεῖα αὐτῶν περὶ ὃ καταγίνεῦ, θεωρεῖν - ταῦτα 
βίσαι ἡὶ τὰ συμβεβηκότα αὐτοῖς," δεικνὺς διὰ τύτων ὅτι ἐκ ἄλ- δέ ἐςι “ὃ περιττὸν “ἃ ἄρτιον, συμμετρία ἡ ἐν ἀριθμοῖς αὶ ἰσέτης, 

, λης Κα ἡ περὶ τῷ ἑνός τε ἡ ὄντος ὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ θεωρία, τί ποτέ ὑπεροχὴ ἡ ἔλλειψις, ὧν τὰ Κὶ καθ᾽ αὐτὺς ὑπάρχει τοῖς ἀριθμοῖς, 
ἐξιν αὐτῶν ἕκαςον, ἄλλης δὲ περὶ τῶν τύτοις καθ’ αὐτὰ ὑπαρ- ωὡἧς “ὃ περιττὸν ἢ ἄρτιον, τὰ δὲ πρὸς ἀλλήλυς, ὡς ὃ ἕτερον (τύτῳ 
χόντων ἀποδεικνύναι περὶ ὧν προειρήκαμεν" τῆς γδ αὐτῆς ὥσπερ 35 7) διαφέρωσιν οἱ ἄρτιοι ἀριθμοὶ τῶν περιττῶν), ἔτι ᾧ ὃ σύμμε- 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν τό τε ὑποκείμενον γνωρίζειν ὴὶ τίνα ἐσξὶν τρον ᾧ “ὃ ἴσον, ὑπεροχή τε ἢ ἔλλειψις. ὁμοίως ᾧ γεωμετρίας ὁ 
αὐτῷ τὼ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα ἀποδεικνύναι, ὕτω ᾧ ἐπὶ τῆς τῦ τὰ ταῖς γραμμαῖς ὑπάρχοντα εἰδέναι ἢ τὰ τοῖς ἐπιπέδοις τε ἡ 
ὄντος. κεῖ γ5 ὅτι τῷ φιλοσόφω ἐςὶν ἡ περὶ τῷ ὄντος ἦ ὃν γνῶσις «ήμασιν" ἔςι γάρ τινα ᾧ τύτων οἰκεῖα, ᾧ πάλιν ἄλλα τοῖς ςε- 
ᾧ τῶν τύτῳ ὑπαρχόντων καθ᾽ αὐτά, ἐδείχθη δὲ ἢ “ὁ ἕν ταὐὸν ρεόῖς, ἢ τύτων ἄλλα ἐὶ τοῖς ἀκινήτοις, περὶ ἃ ἡ ςερεομετρία, 
ὃν τῷ ὄντι" ἢ ἡ περὶ τῷ ἑνὸς ὗν θεωρία ἡ τῶν τύτῳ καθ᾽ αὐτὰ 40 ἀλλὰ δὲ τοῖς κινυμένοις, περὶ ἃ ἡ ἀςρολογυε ἡ ἡ φυσική. ἀλλὰ 
ὑπαρχόντων ὁμοίως τῷ φιλοσόφυ ὡς ἡ ἡ περὶ τὸ ὄντος. τὰ δὲ ἡ τῶν κινυ μένων ἄλλα Κ τοῖς βάρος ἔχυσιν, ὡς γὴ ὕδατι, ἄλλα 
προειρημένα ὅτι καθ᾽ αὐτὰ τῷ ὄντος ἢ ὃν ἐξὶ πάθη, ἔδειξε διὰ τὸῦ δὲ ἢ τοὺς βάρος ὑκ ἔχωσιν, ὥσπερ τοῖς κύφοις, πυρί τε ᾧ ἀέρι, 

1. ἐπιςήμῳ] λόγον Ο. ἢ περὶ τὴν ὑσίαν Ο,, ΠΠ 8. τὸ οἵα «Α. ἢ 4. ἐπὰ σημαίνεται Α΄. ἢ 6. θεωρεῖν Ο, ἢ 8. ὡς φθάνομεν Ο. ἢ 12. καὶ Ροδὲ δείκνυσι 
οπι «Α΄. [Π 13. τύτυ .4. Πὀ15. ὅν, ἔςι λαβεῖν ΑἹ. 1 47. οἷον] ἃ Ο, 1] 20. ἄλλν Α(. ἃ 23. 1. τίνες. ἢ 26. ὑδὲ τὸ τὰ ΑΙ. 1] 27. τὸ εἰ 28. τε πὶ τύτων 
οπὶ «4. 1] 28. τε ροϑὲ τύτων οἱ 29. ἑξῆς οπι Ο, || 30. ταὐτὰ Α΄. Η!} 34. δὲ] ἔςιν 4.1} τύτων .4. 1} 35. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ Ο. [| 39. αὑτά Ὁ. 3. ὑπάρχει Ο, "1 Ἴ. καὶ οτα «(Ὁ ἢ 12. ὄνομα] αἷμα 4. 1 17. δὲ «α. Η| 48. φιλουσύφν  Τ 49. οἷς δ. ἢ 84. καὶ απο δ᾽ οκο «(. ἢ 238. τῷ -- 329. ὑπάρχοντα οτὰ Ο. ΠῚ 30. γὰρ ἐπὶ ἀριθμητικῆς καὶ μὲν τὰ Ο΄, Π| 33. τὸς ἀριθμὸς «4, ἢ 84, τύτων Α. ἢ] 36. καὶ] δὲ Ο. ἢ 86. καὶ εἰ τε καὶ οἵα, Ο 
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ἄλλα δὲ τῷ κυκλοφορικῷ τῷ πέμπτῳ σωματι, ὃ κινεῖ αὶ ὅτε τής, ἢ τῶν πλεοναχῶς λεγομένων ἡ τῶν συμβεβηκότων ἢ τῶν 
δὲ βάρος ὅτε κυφότητα ἔχει. ὡς ὧν τύτων ἱκάφῳ ἕςι τινὰ τοιύώτων πᾶσα αὐτοῖς πραγματεία, ὅσα πρὸς τὰ σοφίσματα. 
οἰκείως ὑπάρχοντα, ὕτως ἔςι τινὰ οἰκεῖα ἢ τῷ ὄντος ἦ ὄν, ἐκ ἢ τὺς ἀγῶνας χρῶνἢ παρακρυόμενοι πρὸς τὸς διαλεγομένυς. 
ἀφωρισμόυ τινὸς γόυς τῶν ὑπὸ “ἃ ὄν, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσιν ὡρισμόέα Αδεϊερ. 
ὄντα τοῖς σι, περὶ ὧν ὁ θεωρητικὸς φιλόσοφος. ἰά. 5 “ἔςι τὸ πειραςική, περὶ ὧν ὧν, φησίν, ὶ φιλοσοφία ἐπιςήμην τεῖθο. ὃ 

1004) “σημεῖον -- σοφιςαί" ἡ διὰ τύτυ δευινύυσιν ὅτι τῷ φλο- ἔχει ἢ γνῶσιν, περὶ τύτων τὴν διαλεκτυκὴν πειραφικὴν ἡ δι᾿ ἐν- 
17. σόφυ καὶ περὶ τῶν προειρημένων θεωρία, τῷ ἴσυ ὁμοίν ἀνίσω ὦ ἀνομοία δόξων ἐπιχειρητικὴν εἶναι" διὰ τουύότων 7) ἡ πεῖρα" ΚΊ “ὃ πρὸς ὦ 

ἑτέρω ἐναντίυ͵ τῶν ἄλλων οἵα προείρηἢ ("}" οἱ γ5 σοφιςαὶ ἢ οἱ διελέγξαι πολλείκις τἀληθὴ χρῶν τῇ πειρας θεῖν, ὃ αὶ γίνεῦ δι᾽ 

διαλεκτικοι ὑποδυόμενοι “ὁ φιλοσόφυ ὄνομα, ἢ περὶ ὧν οἱ φιλό- “ἀληθῶν τε ἡ ἀποδεικτικῶν, ἀλλὰ διὰ πιθανῶν τε ἢ ἐνδόξων. τὴν 
σοφοι πραγματεύονἢ πειρώμενοι λέγειν, περὶ τύτων “ὃν λόγον 10 δὲ σοφιςικὴν φαινομένην φησίν, σαν δὲ ὅ, ἤτοι διαλεκτικὴν φαι- 

νυ ποιῶν), δῆλον ὡς οἰκείων ὄντων τῷ φιλοσόφῳ. εἰπὼν δὲ τὺς σο- νομένην, ὅτι ἐκ φαινομένων ἐνδόξων, ἣ φανομένην σοφίαν ὦσαν 
- φιςὰς  τὺς διαλεκτικὸς περὶ τύτων λέγειν ἃ οἰκεῖα ἐςι τοῖς φι- δ᾽ ὅ, εἴγε ἐςὶν ἀπὸ φαινομέης σοφίας χρηματιςική. ΑΙεχ. 

λοσέφοις, τῷ ὑποδύεδς, ὰ φιλοσοφίας ὄνομα, ἑξῆς πῶς τε ὑπο- ἔτι ---- πλῆθος." διὰ τύτων προκατασκευάζει ὅτι ὃ περὶ τῶν 1004 
δυονῇ ᾧ ναὶ τί καὶ ᾧ τίνι διαφέρυσι τῷ τε φιλοσόφυ ἢ ἀλλήλων ἐναντίων λόγος οἰκεῖός ἐςι τῷ φιλοσόφῳ ()}" εἰ ἢ πάντων τῶν Ἴ- 

του} δλέγει. “περὶ ἢ 5 ὃ αὐὸ γόος ςρέφεϊ ᾧ ἡ σοφιςυκὴ ἡ ἡ δια- 15 ἐναντίων σέρησις ἡ ἡ ἑτέρα συτοιχία, ἡ ἧ δὲ ἐπτϑ μα εἶδος (ὑπάγεῦ δ 

λεχτικὴ ἢ φιλοσοφίᾳ." ὦ 28 ἴδιόν τι ἀφωρισμένον ἔχωσιν, ὡς πάντα τὰ ἐναντία εἰς “ἃ ὃν ᾧ “ὃ μὴ ὃν ᾧ εἰς “ὃ ἕν τε ἡ πλῆθος, 
γεωμετρία ἢ ἡ μυσική, ἀλλὰ περὶ ὃ ὃν πᾶσιν αὐτοῖς ἡ πραγμα- ὧν ὃ μὴ ὃν ἡ “ὃ πλῆθος ςέρησις), ὃ περὶ τῷ μὴ ὄντος, ὅ ἐςι ςέ- 
τεία. “ἀλλὰ διαφέρει τῆς τῷ τρόπῳ τῆς δυνάμεως, τῆς δὲ ρησις τῷ ὄντος, ἢ περὶ τὸ ἐχ ἑνὸς ἢ πλήθυς, ὅ ἐςι ςέρησις τῷ 
τὸ βίν τῇ προαιρέσει." τὴν φιλοσοφίαν λέγει τῆς ἕ , διαλεκτικῆς ἑνός, θεωρεῖν, τύτυ ἢ περὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων. τὸ (ἃ ἦν τὸ 
διαφέρειν τῷ τρόπῳ τῆς θυνάμεως. ἀμφότεραι Κὶ ἢ) περὶ “ὃ ὃν 20 αὐτῷ εἶναι “ὃ περὶ τῶν ἐναντίων λέγειν δεικτικὸν “ὃ φέρησο εἶ εἶναι “ὦ 
ὃ τὸ τύτῳ ὑπάρχοντα, ᾧ ἀμφότεραι συλλογιςικαί, ἀλλ᾽ ἡ ' ἕτερον τῶν ἐναντίων, τῷ δὲ περὶ πάντων τῶν ἐναντίων καθόλεν 
τὴν δύναμιν ταύτην τὴν συλλογιςικὴν ἀποδεικτικὴν ἔχει τῶν "τ ἂν φιλόσοφον ἐρεῖν δεικτικὸν πάλιν “ὁ πάντα τὰ ἐναντία ἀνά- 
θῶν, ἡ δὲ διαλεκτικὴ πειραςικὴ περὶ τῶν ἀληθῶν ᾧ τῦ ἐνδόξυ γεῶχ, εἰς “ὰ ὃν ἢ μὴ ὃν ᾧ ἕν ἡ πλῆθος" ὃ ᾧ αὐὸ ὦμα δευιτικόν 
συλλογιςική" διὸ ἢ εἰς ἑκάτερον ὁ διαλεκτικὸς ἐπιχειρεῖ, ὦ ἕξι ἐςι τῷ “ἃ ἕτερον τῶν ἐναντίων εἶναι ςέρησιν. ὡς 8 ἀμφοτέρων 
περὶ ὧν ὁ φιλόσοφος ἀποδεικτικός τε ἢ ἐπιςήμων, περὶ τύτων ὁ 25 τύτων δεριτικῶν ἐχρήσατο τῷ περὶ πάντων τῶν ἐναντίων ἐρεῖν “ὲν 
διαλεκτικὸς πειραςικός,͵ τυτέςι πεῖραν λαμβάνων τῶν προσποι.- φιλόσοφον ἢ τῷ “ὃ ἕτερον τῶν ἐναντίων ςέρησιν εἶναι. δύυνανῇ 
μώνων αὐτὰ εἰδέναι, ἐκ εἰδότων δέ, ἥτις πεῖρα διὰ τῶν ἑπομές δὲ ἢ δύο ἐπιχειρήσεις “ὃ εἰρημένον εἶναι τῶν αὐτῶν δεικτικαί, 
νων τοὶς Φ' τὰς ἐπιξήμας Ὑνομένη, ἃ ἐνδέχεδ εἰδέναι δ᾽ τὸς ἐκ πρώτη Κ καὶ “ἔτι τῶν ἐναντίων ἡ ἑτέρα συςοιχία σέρησις"" εἰ 
ἔχοντας αὐτῶν τὴν ἐπιςήμην, ἐκ ἤδη δείκνυσιν ἐπιξήμονα “ὃν χρώ- τῷ αὐτῷ αὐτά τε εἰδέναι ἡ τὰς ςερήσεις αὐτῶν, ὃ ὅ περὶ τὸ ἑτέρυ 

μένον αὐτῆ. τ) δὲ περ τὴ ἐκ ἄν διαφέροι ὁ διαλεκτικὸς τῦ 30 μέρυς τῶν ἐναντίων θεωρῆσαι τῷ ὑπὸ “ἃ ἕν, τύτυ ἔςαι ἢ “ὃ περὶ 
φιλοσέφυν, ἐφ᾽ ὅσον ἢ ὅτος ἐπ ̓ ὠφελείᾳ τῶν συνόντων τὶς λόγυς ἑτέρυ, εἴγε ςέρησις ταῦτα ἐκείνων. δευτέρα δ᾽ ἂν ἐπιχείρησις 

δοκεῖ ποιεϊς, γυμνασίας χαίριν πεῖραν αὐτῶν λαμβάνων, εἴτε εἴη “ὁ πάντα ἀνώγεῇ εἰς “ὃ ὃν ᾧὶ μὴ ὃν ἢ ἕν ἢ πλῆθος" εἰ δ 
ἐπιςήμην ἔχυσιν ὧν λέγυσιν εἴτε ἢ μή. τῆς δέ γε σοφιςικῆς τὴν πάντα τὰ ἐναντία ὑπὸ ταῦτα, ὃ περὶ τύτων, τύτυ ἡ περὶ πάν- 
φιλοσοφίαν φησὶ διαφέρειν τῦ βίυ ἐπ προαιρέσει" τῷ Κα 5 φιλο- των τῶν ἐναντίων θεωρεῖν. ἰά, 
σόφῳ “ἃ εἶναι ἐπιςήμονι τότων ἃ οἰκεῖ ἐςιν αὐτῷ πρόκειϑ, τῷ 35 ( ") φηοὶν ὧν ὅτι δυο συςοιχίας. ἐποίων οἱ Πυθαγόρειοι, ὼ 
δὲ σοφιζῇ ὰ φαίνεθχ, - φαινομένη γάρ τις σοφία ἡ σοφιςιοὴ ἀλλ΄ τὴν Κα κρείττονα πρὸς ὸ ἴδις ἀνῆγον, τὴν δὲ χείρονα πρὸς τὴν ςέ- 
ἐκ ὖσα. ἔπε δὲ αὐτὴ διαφερίτῃ τῇ τῷ ἐν προαιρέσει “ὃ ἢ τῷ ρησιν, ἃ ἦν φῶς ἡ σκότος, ὁ ἃ τὸ εἴδυς ὃ φῶς, ὲ δὲ τῆς ξε- 

τρόπῳ τῆς δυνάμεως διαφέρενν ε αὐτῆς τε ἢ τῆς διαλεκτικῆς" ἐδὲ ῥσεως δὰ σκότος, ἀγαθὸν καὶ ᾧ κακόν, λευκὸν ἢ μέλαν, ἄπειρον 

1) συλλογιςικὸς δ᾽ Ξ ἀλλὰ ἡ ἐν τύτοις “ὃ φαίνεῦχ, μᾶλλον τῦ ᾧς πέρας, θερμὸν ᾧ ψυχρόν. δέκα δὲ ἐποίωον τὰς συςοιχίας. 
ἀληθῶς μέτεισιν. 40 Ἀδεἴερ. ἡ ' 

100) (“) αἰτᾶν, ὅν ̓ἃ σοφιςάςς, οἷ τινες ἀπϑλυο νον, ὲ τῆς στὰ -- συγκεῖεχ," διὰ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως ἅμα ἔξτορν 
"Ὁ φλοσοφίας ὄνομα περὶ Κὶ τῆς ἐσίας, περὶ ἧς οἰκειότατος τὸ ἢ προη- δείκνυσιν ὅτι περὶ πάντων τῶν. ἐναντίων ὁ φλόσοφος ἐρεῖ, ἐπειδὴ 

γύμενος ὁ λόγος τῷ φιλοσόφῳ, ὀδένα ποιῶνἢ λόγον, περὶ δὲ ἐναν. πάντα ὑπὸ ὃ ἕν ἡ ὃ πλῆθος, ἅμα δὲ συςήσει ὺ ὲ ὅτι ι μιᾶς ἐπι- 

τίων αὶ ἀντικειμένων, ὥς φησιν ὁ ἀπὸ τῆς ᾿Αφροδισιάϑος ἐξηγη- ςήμης 8Ὰ} περὶ τῷ ὄντος ᾿ ἢ ὃν θεωρῆσαι, ὡς δι᾽ ὧν ἐπιφέρει 

Ἴ. ἀνίσν οπὰ ΔΛ. ἢ 9. καὶ οαλ Οἱ ἢ 33. καὶ οπὶ .4. ἢΠ 38. ὑδὲν Ὁ. 

21. τῷ -- ἰναττίων οἵα «Α. [1 30. ἕν τῦ αὐτῷ ἔςαι «4. ἢ 33. τότων οπιὶ Ο 



648 ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

λέγει" εἰ δ τὰ ὄντα ἡ αἱ ἐσίαι ἐξ ἐναντίων, ὡς ἐδόκει τοῖς πλείς ἐναντία, δῆλόν φησι ᾧ ἐκ τύτων εἶναι ὅτι μιᾶς ἐξὶν ἐπιςήμη καὶ 

ξοις, εἶεν ἂν αἱ δὶ ἀρχαὶ τῶν ὄντων ἐναντίαι, τὰ δὲ ἐκ τύτων ἐξ περὶ τῶ ὄντος ἢ ὃν θεωρία. 7 ἐπεὶ ἢ παντα τὰ ὄντα ἢ ἑναντία ἐσὺ 

ἐναντίων" πάντα ἄρα τὰ ὄντα ἢ ἐναντία ἢ ἐξ ἐναντίων. ἀλλὰ ἢἣ ἐξ ἐναντίων σέσηεεν, ὥσπερ ἔλεγον οἱ φυσυκοί, Α Ῥ ἀρχαὶ ἡ 

μὴν μιᾶς ἐπιςήμης τά τε ἐναντία ἢ τὰ ἐκ τύτων εἰδέναι" μιᾶς ἐκ τῶν ἀρχῶν, τ αὶ Κὰ ἀρχαὶ ἐναντίαι, τὰ δὲ ἄλλα ἐκ τῶν ἐρ- 

ἄρα ἐπιςήμης ᾧ ἡ τῶν ὄντων καϑόλυ θεωρία. αὶ τῦτο Κὶ ὃ τῆς ἐπι- 5. χῶν), πάντα, δὲ τὰ ἐναντία ἐνώγεῦ ὑπὸ ὦ ἕν ὶ τὰ πολλά, μιᾶς 

χειρήσεως κεφάλαιον. τὰ δὲ περὶ τὴν λέξιν, “τὰ δ᾽ ὄντα ἢ τὴν δὲ “ὃ περὶ τύτων θεωρεῖν ἀν αὐτὴ τῶν ἀντικειμένων), μιᾶς ἦν 

ἐσίαν ὁμολογῦσι χεδὸν ἅπαντες ἐξ ἐναντίων συγκεῖοχ," δειιτι- εἴη ἢ περὶ πάντων τῶν ὄντων ἡ θεωρία" κἂν Ὁ μὴ ἔχῃ ἘΡΘ ἔτος 
κὸν καὶ τῦτό ἐσι τὸ τῷ φιλοσόφῳ ἀνακέδς, τὴν περὶ τῶν ἐναντίων τία, ὥσπερ δοκεῖ ἡ ἐσία, ἦ δὲ ἐξ ἐναντίων τῷ τὴν γνῶσιν ἑκάξε 

θεωρίαν, ἃ μὴν ταὐτόν ἐςι τοῖς εἰρημένοις πρὸ αὐτῦ πάντη, ἀλλ’ ἡρτῆδι, ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ἐξ ὧν ἔςιν, ἐν τῇ τῶν ἐναντίων ἐξ ω 

εἴη ἂν “ἃ λεγόμενον νῦν ἤτοι ὅτι ἐπεὶ τὸ φιλοσύφυ ἡ περὶ τῆς τὸ ἔςι γνώσει εἴη ἂν ἡ γνῶσις τύτων. τῶν δὲ ἐναντίων ἀρχὲὶ τί 

ἐσίας θεωρία, ἥτις περιέχει ᾧ ὃν περὶ τῶν ἀρχῶν λόγον, ἀρχαὶ τε ἕν ἢ “ὃ πλῆθος" ὥςε ὃ περὶ τὸ ἑνὸς ἢ πλήθυς θεωρεῖν, τίν 
δὲ τῆς ὑσίας ἡ ςοιχεῖα ὑπὸ παντων ὁμολογεῖ τὰ ἐναντία, εἴη ἣ περὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτό, ταῦτα δ᾽ ἐςὶ πάντα τὰ ὄντα" πώστε ᾿ 
ἂν ἡ διὰ τῦτο ἀναγκαῖος ὁ περὶ τῶν ἐναντίων λόγος τῷ φιλο- 5 τὰ ὄντα ἢ ἐναντία ἐςὶν ἢ ἐξ ἐναντίων, πάντα δὲ τὰ τήν 
σέφῳ" εἰ δ τὰ ὄντα ἐξ ἐναντίων σύγκει, τὰ δὲ ἐναντία ἀνά- ὑπὸ “ὃ ἕν ἡ “ὃ πλῆθος. μιᾶς δέ φησιν ἐπιςήμης εἶναι τὸ τῷ 
γεῦ εἴς τε ὃ ἕν ᾧ “ὁ πλῆθος, τὸ περὶ ἑνὸς ἢ πλήθυς λέγοντος εἴη 15 ἑνός τε ᾧ πλήθυς θεωρίαν, ἄντε ἦ ταὐτὰ καθ᾽ ἐν λεγόμενον ἑκέ- 

ἂν ἃ ᾧ περὶ τῶν ἐναντίων λέγειν" λέγων γδ περὶ ἐναντίων λέγοι τερον αὐτῶν, τυτέςιν ἕνα λόγον ἔχοντα ᾧ μίαν φύσιν ὃ ὡς γόη 
ἂν περὶ τῶν τῷ ὄντος ἀρχῶν, εἰ δὲ περὶ τότων, ἢ τῦ ὄντος. ἢ τῶν ἄλλων τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ κατηγορύμενα, ἄντε αὶ μὴ ὅτως ἔχη 

δειιτικὸν “ὃ λεγόμενον τὸ ὃν περὶ τῦ ὄντος θεωρῦντα ᾧ περὶ τῶν ἀλλ᾽ ἦ τῶν πολλαχῶς λεγομένων, ὥσπερ προείρηταί τε τ ἀληθές 
ἐναντίων θεωρεῖν, εἴγε δεῖ Ηὶ “ὃν περὶ τῷ ὄντος διαλαμβάνοντα ἐςιν. ᾧ δ εἰ πολλαχῶς ὃ ἕν λέγε ὶ κ'' μίαν φύσιν, ἑμαως 
περὶ τῶν ςοιχείων τῷ ὄντος διαλαμβάνειν, ἔςι δὲ αὐτῶ ςοιχεῖα 9 δὲ ἢ “ὃ πλῆθος, ἀλλ᾽ ὄν πρὸς “ὁ πρῶτον ἢ κυρίως ἂν λεγόμενν 

τὰ ἐναντία. κατασκευάζων δὲ τῦτο παρατίθε; τὰς τύτων δό- τὰ ἄλλα ἀναφέρεθ. πρῶτον δὲ ὥσπερ ἡ ὃν ἡ ὑσία, ὦ τλῆθκ 
ξας εἷ τὰς ἀρχὰς ἐναντίας ἔθεντο" οἱ Κὶ γ8 περιττὸν ἢὶ ἄρτιον, ὡς δὲ πρῶτον ἐν ὑσίᾳ. εἰπὼν δὲ περὶ τῶ ἑνός, ὅτι εἰ ἢ πελλεχῶς 
οἱ ̓ Πυθαγορικοί, οἱ δὲ θεῤμὸν ᾧ ψυχρόν, ὡς οἱ μανώσει ἢ πυκνώ- λέγε, ὁμοίως φησὶ ἡ τὰ τῷ ἑνὶ πολλαχῶς λεγομκένῳ ἐναντία 

σει τἄλλα γεννῶντες, ἢ ὡς Παρμενίδης πῦρ ἢ γὴν φοιχεῖα ποιῶν, ἕξειν" ἢ 75 ἐν τύτοις πρὸς “ὁ πρῶτον τάλλα͵ ῥηθήσε). διὰ ὃ ὃ 
οἱ δὲ πέρας ᾧ ἄπειρον (εἶεν δ᾽ ἂν ὅτοι οἱ “α ἐν ἡ τὴν ἀόριςον 5 πρὸς μίαν φύσιν τὴν ἀναφορὰν αὐτῶν εἶναι ᾧ ἀφ᾽ ἑνὸς λέγεῶς, 
δυάδα ἐν ταῖς ἀρχαῖς θέμενοι), οἱ δὲ φιλίαν ἡ νεῖκος, ὡς Ἔμπε- ἡ πρὸς ἕν τι συντείνειν, ἡ μία ἐςξὶν αὐτῶν ἐπιςήμη τὰ τε ὄντος ἢ 
δοκλῆς. διά τε ἦν “ἃ τὰς ἀρχὰς τῆς ὁσίας εἶναι τἀναντία ἢ διὲ τῶ ἑνός, εἰ ἡ μή ἐςι γένη τε ᾧ καθόλν ὁμοίως κ' πάντων τῶν 
ἃ πάντα ἢ τὰ ἐναντία ἀνάγεθχ, ὑπὸ “ὃ ἕν τε ᾧ πλῆθος, φανερώ- ὄντων κατηγορύμενα, ἀλλὰ μηδὲ φύσεις τινὲς κεχωρισμέναι τῶν 
τατα δὲ ταῦτα ἐν ταῖς ἀρχαῖς τίθενχ,, προσήκοι ἂν τῷ φιλοσόφῳ τῆδε, ὑχ ὥσπερ τὰ γένη ἂν τοῖς ὧν κατηγορεῖ “ὁ εἶναι ἔχα" 
ὁ περὶ αὐτῶν λόγος" ὁ Κα ἢ περιττὸν ἢ “ὃ θερμὸν ἢ “ὃ πέρας ᾧ ἡ 3 ἀχωριςα 2 τὸ γένη τύτων ὧν ἐςὶ γῴη, ἀλλὰ ταῦτα καδ᾽ αὐτὰ 
φιλία ὑπὸ “ὁ ἕν, ὑπὸ δὲ “ὃ πλῆθος τὰ τύτοις ἐναντία. δυύναῦ δὲ τὴν ὑπόςασιν ἔχοντα, ὡς δοκεῖ τοῖς ἰδέας εἰσάγυσιν. καὶ δ μων 

ἃ “τὰ δ᾽ ὄντα ᾧ τὴν ἐσίαν ὁμολογῶσιν ἐξ ἐναντίων σχεδὸν ὦπαν- τῶν τοιύτων τῶν καθ᾽ ἐν ὕτω λεγομένων μία ἐπιςήμη, ἀλλὰ καὶ 
τες᾽ ὡς ἑπόμενον ὃν τῷ “ὦ πάντα ἀνάώγεϊ εἰς ὃ ὃν ἡ μὴ ὃνὺ τῶν πολλαχὼς λεγομένων, ὃν εἰρήκαμεν τρόπον. ἴσως δὲ ἐὰ 
ἕν ἡ πλῆθος" εἰρηκέναι" δειιτικὸν 75 τύτυ “ὃ ᾧ πάντας τὸς εἶναι εἶπε χωριςήν τινα φύσιν τό τε ὃν ἡ ὃ ἵν, ὃ ἴσως" προῖδδι 
τὰ ὄντα ἡ τὴν ὀσίαν ἐξ ἐναντίων συγκεῖος λέγοντας 'φανερῶς 3ς είς, ἐπεὶ μὴ νῦν αὐτῷ πρόκει τῶτο δεοινύναι, μηδέ τι πρὸς τῷ ἢ 
τοιαῦτα λαβὲϊν ἐναντία ἃ ὑπὸ “ὃ ἵν τε ἡ “ὃ πλῆθός ἐςιν (5). τῶ προκειμένυυ κατασκευὴν συντελεῖ αὐτῷ ὃ μὲ' διαςάσεως λακ- 

τοὐὐδδιὰ δὲ τῷ “εἰλήφθω 25 ἡ ἀναγωγὴ ἡμῖν" ἀναπέμπει πάλιν ἡμᾶς βάνειν ὅτι ἔςι χωριςά. δυναῦ δὲ ἃ “ὥσπερ ἴσως ὑκ ἔς σ᾽ ἐκ 

πέυο εἰς τὰ ἐν τῷ Β περὶ τ᾽ Αγαθῦ δεδειγμένα. “φανερὸν ἦν ἡ ἐκ τύ- ἐπὶ τῶ χωριςῦ μόνον εἰρηῶς, ἀλλὰ ἡ ἐπὶ τῷ καθόλεν τε τὸ γῶνς" 
2. τῶν ὅτι μιᾶς ἐπιςήμης “ὃ ὃν ἣ ὃν θεωρῆσαι." εἰπὼν ὅτι πως τὰ ἐδὲ γδ τοιαῦτα “ὁ ὄν τε ἡ ἵν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιφέρει, “τὰ ἕὰ πρὸς Ὁ 

ἐναντία πάντα εἰς “ὃ ν ἢ πλῆθος ἀνάγεϊ, ᾧ τῦτο δι᾽ ἧς πεποίη 40 τὰ δὲ ὡς ἐφεξῆς." διαφέρει δὲ τὰ ἑξῆς τῶν πρὸς ἕν, εἰ μφότερε 
ἀναγωγῆς τῶν ἐναντίων ἐν τῷ Β περὶ τ᾽ Αγαθῦ εἰς ταῦτα πι- τῶν πολλαχῶς λεγομένων ὄντα, ὅτι τὰ [ἃ πρὸς ἐν τῷ ἐκεῖν τι 
σωσάμενος, λαβὼν δὲ ὅτι ἡὶ τῶν ὄντων ἢ τῆς ὑσίας ςοιχεῖα τὰ εἶναι τῷ ἑνὸς ὅτω λέγε, ταΐξιν τινὰ ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ὡς 

Φ 
5. ὄντων] ἕλων Ο. ἢ 6. περὶ] πρὸς Ο. 1} 15. τε ὁπ «4. Πϊ 24. γῆν καὶ ςοιχεῖα Ζ. ἢ 25. αὐτὸ Κ᾿ ἢ 21. τὰς οἵα ΛΑ. [Π τὸ ἐναντίον ,«. ἢ 48. 

τἀναντία Ο. ἢ] 833. τῷ ἅπαντα Ο. ἢ 34. γὰρ οτὰ «4. 1] 86. λαμβάνειν Ο. ἢ τὸ ροβὶ καὶ οτχ Ο ἢ 38, καὶ οπ; Ζ.. ἢ 39. πως] τε ΖΦ, οἵ Ὁ ἢ 40. 
ἀνάγεσθαι Ἐ΄. ΠΠ 41. πιςωσαμόν «Α. ΠΠ] ἅ2. ὄντων] ἐναντίων ΟΖ, 

2. ἢ οπι 4. 11 8. τῷ] τὸ Ο 11 11. 1] ὁ 4. 1 13. ἐρὶν οἱ 15. εἰ 18. τε οταὰ «4. ἢ] 28. “δε πεφιδ οἱπέ παίωγαο φιιαεάαηε αὖ ἐὲς, φιαε 
ποδὶς ποίαε σωπί, δεραγαίαθ, πεὸ μέ βόπθγα ἐπ ὶὶς ε556 λαδεπί, ἐς φμίδιις ργαϑαϊοαπέμν ϑεραῖν. ἢ 84. εἶπε οπι Ο. 



1005 “μέτρυ “ὃ περὶ τύτων θεωρῆσαι προσέθηκεν 
12. 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἐδείχθη τὰ ὑγιενὰ τιὶ ἰατρικὰ τὰ ὄντα" τὰ δὲ τῷ ἐφεξῆς κ' 
τῶτο ἐςὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων μόνον, ὅτι “ὁ ὦ πρῶτόν ἐςιν 
αὐτῶν “ὃ δὲ δεύτερον" κα γΥ τῷ τῇ δυάδι ὑπάρχειν ἢ συντελεῖν τι 
ἐἰς δυάδα τὰ τρία αὶ τέσσαρα ἡ οἱ ἐφεξῆς εἰσὶν ὠριθμοί" τύναν- 

649 
τῦτο δείκνυσι διεξερχόμενος περὶ πάντων τῶν ἐναντίων. φησὶν 
ὅν ὅτι αἱ ἀρχαὶ αἱ π. τ. α. κτλ... “φαβ' ὅν αὶ ἐκ τύτων ὅτι 
μιᾶς." εἰπὼν ὅτι τὰ ἐναντία παντα εἰς ἃ ὃν ἢ “ὃ πλῆθος ἀνα- 
φέρον), ἢ τῶτο δι᾽ ἧς πεποίη ἀναγωγὴς τῶν ἐναντίων ἐν τῷ 

τίον ἡ) “ὁ ὅτως πρῶτον τοῖς μετ᾽ αὐὴ συντελεῖ. διὰ ἐπὶ βὶ τῶν 5 δευτέρῳ περὶ τῷ ᾿Αγαθῶ... Αδοῖορ. 
ὅτω πολλαχῶς λεγομένων τὰ ὕςερα τελειότερα, ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς 
δ ἣν πρὸς ὃ ἣν τὰ ἄλλα ἀναφέρε. δυναῇ δὲ “ὃ “ὃ δὲ ἐφεξῆς" 
δηλωτικὸν εἶναι τὸ ἀφ᾽ ἑνός. διεῖλε γ) τὰ ὅτω λεγόμενα πολλα- 
χῶς εἴς τε τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς αὶ πρὸς ἕν" εἰπὼν δὲ ὅτι τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ 

“λεκτέον --- αὐτῆς." τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ κειμένων ἀποριῶν τοῦδ. 
μέμνηξ νῦν" ἔςι δὲ αὕτη, πότερον τὰς τῆς ἐσίας ἀρχὰς τὰς πρώ- 13, 
τας ἐςὶ τῆς ἐπιςήμης τὴς προκειμένης ἰδεῖν μόνον, ἢ ᾧ περὶ τῶν 
ἀρχῶν ἐξ ὧν δεικνύυσι πάντες, ἃ ἀξιώματά εἰσιν". περὶ ὧν νῦν 

πρὸς ἣν λεγομένων ἐςὶ ταῦτα ᾧ τῶν ἐχόντων “ὃ πρότερον ἢὶ ὕςε- 10 ζητεῖ εἰ τῆς αὐτῆς ἐπιςήμης ἐςὶ περί τε τῆς ὑσίας θεωρεῖν ᾧ περὶ 
ρὸν (ταῦτα γάρ ἐςι τὰ ἐφεξῆς, περὶ ὧν ἡ θεωρία τῷ φιλοσόφυ, 
διὰ “ἃ πρὸς “ὃ πρῶτον ἢ κυρίως λεγόμενον τἄλλα: τὴν ἀναφορὰν 
ἔχειν, περὶ ὅ τὸ φιλοσόφυ “ὃ θεωρεῖν, διὸ ἢὶ περὶ τύτων" ἔςι 

ἐκείνων. ἔςι δὲ τὰ ἀξιώματα ἀρχαὶ κοιναὶ ᾧ ἀναπόδεικτοι πρὸς 
τὰ κῷ' πάσας τὰς ἐπιςήμας δεικνύμενα χρήσιμοι, οἷον τὸ ἐπὶ 
πανὺς τὴν κατάφασιν καὶ τὴν ἀπόφασιν, ἡ ὃ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα ὺ 

ἃ πρῶτον ἡ ἐσία), ὅτε γεωμέτρυ φησὶν εἶναι ἡ θεωρῆσαι περ ἀλλήλοις ἴσα, ἢ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῆ, ᾧ τὰ καταλειπό- 
αὐτῶν ὅτε ἄλλυ τινός, ἀλλὰ τὸ φιλοσόφυ τῶν γδ ἄλλων ἐπι- 15 μεναά ἐςιν ἴσα, ὶ τὰ τύτοις ὅμοια. εἶπε δὲ ἅπερί τε τῶν ἐν τοῖς 
ςημῶν ἱκάςη περί τι μόριον τῦ ὄντος πραγματεύεδ. πρὸς δὴ μαθήμασι κἀλυμένων ἀξιωμάτων," ὡς τῶν μαθηματικῶν, οἱ ἡ 
τοῖς ἐναντίοις ὶ οἷς ἔφθασεν εἰρηκέναι, προςίθησι τὰ νῦν, περὶ ὧν μαλιςα αὐτοῖς προχρῶνἢ τῷ ᾧ ἀποδείξει χρῆν, μάλιςα, ὅτῳ 
ᾧ αὐτῶν τῷ φιλοσόφυ διαλαμβάνειν, φησίν, ἀλλ᾽ ὑκ ἄλλιν τινός, καλυντων αὐτά. λέγει δὲ μιᾶς ᾧ τῆς αὐτῆς εἶναι ἐπιςήμης τήν 
διότι ὶ αὐτὰ τῶ ὄντος ἥ ὄν ἐςι πάθη. εἰπὼν δὲ μὴ εἶναι τῷ γεω- τε περὶ ἐσίας τε ἡ τῶ ὄντος θεωρίαν καὶ τὴν περὶ τῶν ἀξιωμάτων" ἡ 

“ἀλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεως "" Ὦ αὕτη δέ ἐςιν ἡ πρωτὴ φιλοσοφία. ἡ ὅτι τῆς αὐτῆς ἐςὶ δείκνυσι 
τῶτο δέ ἐςιν ὅτι χρὴ Κα αὐτοῖς ἢ ὁ γεωμέτρης, ὁ μὴν δείξας τί διὰ τῷ πᾶσιν αὐτὰ τοῖς ὅσιν ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ ἐκ ἀφωρισμένῳ τινὶ 
ποτέ ἐςιν αὐτῶν ἕκαςον, ἀλλ᾽ ὑποθέμενος ἢ λαβων παρὰ τῦ φι- 
λοσόφω- οἷον ὑποθέμενος ὅμοια εἶναι μεγέθη ὧν αἱ πλευραὶ ἀνα- 
λογον, τύτῳ ὑποτεθέντι ὑπ᾽ αὐτῶ, ὦ δειχθέντι, χρὴ τῷ ὁμοίῳ 

τῷ ὄντος γένει. διὰ τῶῦτο γδ ᾧ πᾶσαι αἱ ἐπιςῆμαι αὐτοῖς χρῶνἢ" 
ὅτι ἡ) πᾶσιν ἐνυπάρχει, δῆλον. τῷ δ τῷ ὄντι αὐτὰ ὑπάρχειν ἢ 
ὄν, ἱκάςην δὲ ἐπιςήμην περί τι καταγίνεως, γένος, ὅ ἐςιν ὅν, 

αὶ ἴσῳ ᾧὶ ταὐτῷ τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ ἡ ὁ ἀριθμητικὸς ὑποθέμε- 25 ταύτη ᾧ τύτοις ὑπάρχει, ἢὶ χρῶνἢ αὐτοῖς οἱ καθ᾽ ἑκαάςην ἐπιςή- 
νος τέλειον ἀριθμὸν εἶναι “ὃν πᾶσιν ἴσον τοῖς αὐτῷ μέρεσι, θεωρεῖ μὴν προσοικειῶντες αὐτὰ ἢ προσάγοντες τῷ ὑποκειμένῳ αὐταῖς 
τίνες ἀριθμοὶ πεπόνθασι τῶτο, ἁπλῶς δὲ περὶ τελείων ὠκ οἶδε" γένει" ἕκαςον γ) τῶν γενῶν, περὶ ἃ αἱ ἐπιςῆμαι, ὄν, ᾧ τῦτο 
μόνυ 5 τὸ φιλοσόφυ καὶ τύτων ἐπιςήμη τί ποτέ ἐςιν αὐτῶν ἕκα- αὐτοὶ ἀπὸ τῶ κοινὰ ἀποτεμνόμενοι, εἰς ὅσον αὐτοῖς ἐςὶ ὶ χρήσι- 

τούδαζον. λείπει δὲ τῇ λέξει τῇ “ὃ ὅτι ὁ μόνον τῶν ἐσιῶν ἀλλὰ ᾧ μον, χρῶνἢ αὐτοῖς" ὁ Κὶ 75 γεωμέτρης ἐπὶ τὰ μεγέθη αὐτὰ 
τῶν ὑπαρχόντων" τὴ ὑσίᾳ ἡ τῷ ὄντι. πρὸς δὲ τοῖς φθάνυσιν 380 ἄγων ᾧ ἐπὶ τοσῦτον αὐτοῖς χρωμενος, ὁ δὲ ἀριθμητικὸς ἐπὶ 
εἰρῆοχ, λαμβάνει, ὡς εἶπον, ἡὶ ἄλλα τινα, εἰπὼν ταῦτα περὶ ὧν ἀριθμιίς. τῶτο δὲ διὰ “ὃ πᾶσιν ὑπάρχειν αὐτὰ αὶ μηδενὸς ἴδια 
φησὶν εἶναι θεωρεῖν ᾧ αὐτῶν τῦ φιλοσόφυ" ἔςι δὲ ταῦτα πρό- εἶναι. ὁ Κα )) γεωμέτρης λαβων ἀξίωμα “ὃ “τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ 
τερον ὕςερον, γένος εἶδος, ὅλον μέρος, ᾧ τὰ τύτοις ὅμοια" ἡ 5 ἀλλήλοις ἴσα ἐςίν" προςίθησι τῷ μεγέθει, περὶ ἡ) μεγέθυς ἡ 
ἢ ταῦτα καὶ τὰ τῷ ὄντος ἣ ὃν πάθη" ἢ δ ἐν ὑσίᾳ ἴκαζον αὐτῶν πραγματεία τύτοις" ὁ δὲ ἀριθμητικὸς ἐπὶ ὃν ἀριθμὸν αὐτὰ με- 
ἢ ἵν τοι τῶν τῇ ἐσίᾳ συμβεβηκότων, ἀλλ᾽ ὑκ ἀφωρισμένα τινὸς 35 ταφέρει πάλιν. τῦτο γδ λέγει διὰ τῷ “ἐπὶ τοσῶτον δὲ χρῶν 1005 
γέυς. ἐκ δὲ τύτων δῆλον ὅτι εἰ περὶ πάντων τῶν ὄντων τῇ φι- ἐφ᾽ ὅσον αὐτοῖς ἱκανόν, τυτέςιν ὅσον ἐπέχει “ὃ γένος περὶ ὅ φέ- 5. 

λοσόφυ θεωρεῖν, ᾧ ὁ περὶ τῶν αἰτίων πάντων καθόλι λόγος οἰκεῖος ρυσι τὸς ἀποδείξεις." παντες ὧν διὰ τῦτο αὐτοῖς χρῶνἢ, ὅτι 
τῷ φιλοσόφῳ, ᾧ ὑ πλειόνων ἐπιςημῶν. ἐςὶ τὰ αἴτια θεωρῆσαι" ᾧ καθὸ ὄντα ἐςὶ περὶ ἃ πραγματεύον, κτ' τῦτο αὐτοῖς ὑπάρχει" 
25 ταῦτα ἢ ἐναντία ἡ ἐξ ἐναντίων. ἦν δὲ ἐν τῷ πρὸ τύτυ πρῶ- πᾶσι Ὑ αὐτοῖς “ὃ ὃν κοινόν, ᾧὶ ὁδεμία τῶν κφ' μέρος ἐπιςημῶν 
τὸν τῶτο τῶν ἀπορηθέντων. ΑἸεχ. ᾿ Ὃ ἐπιχειρεῖ περὶ αὐτῶν λέγειν ὅτι ἀληθῆ ἢ ἐκ ἀληθὴ" ὅτε ὃ γεω- 

4005 (7) δναπέμπει πάλιν ἡμᾶς εἰς τὰ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ μέτρης, καίτοι χρώμενος αὐτοῖς, ὅτε ἀριθμητικὸς ὅτε τῶν ἄλ- 
1. χ᾽ ̓Αγαθῶ δεδειγμένα" πολλὰ γάρ εἰσι τὰ ἐναντία, ὡς εἶπεν ἀνω- λων τις, ἰατρὸς ἢ ἀςρολόγος ἢ μυσικός. “ἀλλὰ τῶν φυσικῶν ο05α 

τέρω, ὡς εἴρηἢ ἡμῖν ἐν τῇ περὶ τῶν ἐναντίων ἐκλογὴ" ἐκεῖσε δ ἵνιοι ᾧ διὰ τύτυ συνίςησι “ἃ εἶναι ταῦτα τῷ ὄντι ἣ ὃν ὑπάρ- -" 

28. ἡ οα; Οἱ "] 82. αὐτῷ .4. ἢ 86. τῶν ὄντων οπι Ο.. ΠῚ 39. τῷ β΄ πρῶτον τύτων «4.  Δ1. τῷ οπι Αδεΐερ. 
9. πε ταύτης «Α΄ ἰὰ τας. ἢ 10. ζητεῖ νῦν “44. }} 12. χρήσιμα “4. 14. ἀλλήλοις ἐςιν ἴσα Ο. ἢ} ἀπὸ τῶν ἴσων Ο. ἢ 15. ἐξὶν ογα «(. Π] 22. χρῶνται" 

τῷ καὶ ἀποδείξαι χρῆσθαι μάλιςα, ὅτι Ο., ἢ 23. δῆλον οαι 40 ἢ 25. ἵκαςα .4.}} 27. ἃ] δ Α΄. ἢ 28. ἀποτεμόμενοι 4. 1 29. γὼρ οἵα «4. ἢ ἄγων 
αὐτὰ Α(. 11 38. τῷ μεγίθη «4. ἢ μεγέθη Α(. {Π 35. πάλιν οπι “4. }} 40. ὅτι ἐςὶν ἀληθῆ Ο. 

Νδηπ 



6δ0 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

χοντα. τῶν ὦ δ περί τινος μέρυς τῷ ὄντος λεγόντων ἐδεὶς περὶ “ὅσα --- δρῶσιν." ὅτι περὶ τὰ ἀξιώματα λέγων εἶναι ὃν αι 
αὐτῶν ἐγχειρεῖ λέγειν" τῶν δὲ φυσικῶν τινές, οἱ ἄοντο πάντα πρῶτον φιλόσοφον, ἐχ ὡς ἀποδειινύντα «αὐὲν λέγει ἀλλ᾽ ὡς δὲι- 
τὰ ὄντα ἐν τοῖς φυσικοῖς εἶναι ἡ μηδὲν τύτων ἔξω, ἢ περὶ τύτων κνύντα ὅτι ἀρχαὶ ἀποδείξεως αἱ ἀρχαὶ ἀναπόδεικτοι, δηλοῖ δι᾿ ὧν 

ἐνεχείρυν λόγειν ὡς τῷ ὄντι ἢ ὃν ὑπαρχόντων. τῶν ἡ φυσικῶν ἄρτι λέγει πρὸς τὺς οἰομένως πάντων ἀπόδειξιν εἶναι, ἢ μηδὶν 
τινὲς ἐπεχείρησαν περὶ αὐτῶν λέγειν, ὅτι ἡὶ περὶ πανὸς τῷ ὄντος 6 ἀποδέχεοκ ὠξιῶντας ἀληθὲς εἶναι ἄνεν ἀποδείξεως λεγόμενον, 
ᾧοντο λέγειν αὐτοί" ὑδὲ γδ ἔξω τῶν φυσικῶν ᾧοντο εἶναι. καθό- περὶ ὧν εἴρηκε ᾧὶ ἐν τοῖς Ὑςέροις ᾿Αναλυτικοῖς (1 8)" τυτως γάρ 
σον Κ' ἦν οἰκεῖον ὑπελάμβανον εἶναι “ἐν περὶ τύτων λόγον τῷ περὶ ᾧησι δι᾿ ἀπαιδευσίαν τῶν ἀναλυτικῶν ταῦτα λέγειν. δέδευκ 
πανὸς τῦ ὄντος καθόλν θεωρῶντι, δεόντως ἐποίυν, διημαάρτανον ἐν ἐκείνοις ὅτι δεῖ ἀρχὴν ἀποδείξεως εἶναι, ᾧ ταύτην ἀναπόδεμετεν. 

δὲ τῷ μηδὲν ἄλλο ἔξω τῶν φυσικῶν ὑπολαμβάνειν εἶναι περὶ ὧν δὲ 75 ἂν ὅλως ἀπόδειξις εἴη, εἰ περὶ πάντων ζητοίη τις. πᾶσα 
ἐπραγματεύοντο" ἐπὶ πλέον 75 τῶν φυσικῶν τ ὄν, ἢ ἔςι τινὰ (0 γδ διδασκαλία, ὡς ἐν ἐκείνοις εἴρη, ἡ πᾶσα μάθησις διανουτιχὴ 
ὄντα ᾧὶ παρὰ τὰ φυσικά" ἡ γ ἀσώματός τε ᾧ ἀκίνητος ὑσία ἡ ἐκ προὔπαρχύσης γίνε γνώσεως, ἡ ἔςι ταῦτα τὰ ἀξιώματα 
φυσική. ΑἸεχ, καλιίίμενα. ὃ δὲ “δεῖ γ) περὶ τύτων ἥκειν ἐπιςα μένως" ἄτα αι 

1005. “ἦν -- φύσις" ἀρχὴ ᾧ αἰτία κινητικὴ ὅσα καθ᾽ αὐτὸς τοῖς περὶ τῶν ἀξιωμάτων λέγει, ὡς ταῦτα δεῖ προεπίς αὐϑαί τε ἡ 
ὅν οἷς ἐςίν. διὸ ὁ τῷ φυσικῶ ἡ περὶ τῶν τῷ ὄντι ἣ ὃν ὑπαρχόν- γνωρίζειν, ἡ μὲ ἐν τῷ ἀκύειν αὐτὰ ζητεν περὶ αὐτῶν εἴτε ὅτας 

τῶν ϑεωρία, ἀλλὰ τῷ φιλοσόφυ ὅς ἐςιν ἀνωτέρω, ἔτι τῷ φιλο- (ς ἔχει εἶτε μὴ ὕτως" ἢ ὅτι δεῖ καθόλω προεπίς αϑαί τε ἢ γνωρζεν 
σόφυ περὶ πανὸὺς τῶ ὄντος Η ὃν τὴν θεωρίαν ποιιμένυ, ᾧ μάλιςα ὅτι μὴ πάντα ἐςὶν ἀποδειιτά, ἀλλὰ μιὴ ἀποδευινύντας ὧμα καὶ 

ἃ πρώτως περὶ τὸ μάλιςα ἢ πρώτυ τῶν ἔντων, ὃ ἐσία μέν ἐςξιν, περὶ τύτυ ζητεῖν. δύνα δὲ “ὃ εἰρημένον τείνειν ἢ πρὸς τ νπὲ 
αὶ μὴν φυσικῷ. ἔςι κ' 5 ἡ ἡ φυσικὴ σοφία τις ᾧ φιλοσοφία, Πλάτωνος ἐν τῷ ̓ Αλκιβιωδη λεγόμενον, ὅτι ὅ τις οἶδεν, ἢ μαξων 

᾽ὐχ αὶ πρώτη. πρώτη δ᾽ ἂν εἴη ἥ τε περὶ τῶν πρώτων ὠσιῶν ἣ εὑρὼν οἶδεν, εὑρίσκει δὲ ὁ ζητήσας πρῶτον" ἕνια ,5 ἴσμεν ὅτε 

θεωρῶῦσα ἃ, ἡ καθόλω περὶ πάσης ὠσίας ἡ τῶν τῷ αὐτῆς εἶναί 2) μαθόντες ὅτε ζητήσαντες. δοκεῖ δέ μοι αὕτη ἡ λέξις δι᾿ ἧς λέ- 
τι ὄντων ἡ αὐτῶν. ἀμφοτέρως δὲ ἡὶ αὐτή ἐςι πρώτη" ἥ τε γει “ὅσα δὲ ἐγχειρῦσί τινες περὶ τῆς ἀληθείας," ἕως τῷ “ἀλλὲ να! 

περὶ τῶν πρώτων ὠσιῶν θεωρῦσα ἢ περὶ τῶν ἄλλων πάντων μὴ ἀκύοντας ζητεῖν; τὴν ταξιν ἔχειν μ᾽ τὴν ἐφεξὰς κειμόνρ " 
θεωρεῖ, οἷς ἐκ τύτων ἤρτηῦ “ὁ εἶναι" ἥ τε κοινῶς περὶ τῦ ὄντος Η τὴν “ὅτι ᾿ὶ ὗν τῷ φιλοσόφυ ᾧ τῷ περὶ πάσης τῆς ὁσίας θεωρῦντος τῶ) 

ἂν θεωρῶσα, ἐπεὶ “ὃ ὃν τῶν ἀφ᾽ ἑνός τε ἢ πρὸς ἣν λεγομένων, ἧ πέφυκε, ᾧ περὶ τῶν συλλογιςικῶν ἀρχῶν ἐςὶν ἐπισκέψανχ, ̓  
μάλιςα ἂν περὶ ταύτης τῆς φύσεως θεωροίη, πρὸς ἣν ἢ τὰ ἄλλα γς5 δῆλον." αὕτη τε γδ μᾶλλον τοῖς προειρημένοις ἀκολυθεῖ, καὶ ἡ 
περὶ ὧν ποιεῖ) “ὃν λόγον ἀναφέρεῦ, ἡ ἀφ᾽ ὃ ὃ εἶναι ἔχει. ὅτι δὲ “ὅσα δὲ ἐγχειρῶσί τινες περὶ τῆς ἀληθείας," περὶ ἧς προειρήκαμεν 

ἣν ἐν τῷ πρώτῳ σοφίαν ἔλεγε, ταύτην νῦν φιλοσοφίαν κοινήν τε νῦν, οἰκείως ἂν προτάσσοιτο τὴς “προσήκει δὲ “ὃν μάλιςα γνωρί- 
τ005}ὺ πρώτην λέγει, δῆλον ἡ ἐκ τὸ εἰπεῖν “ἔςι δὲ σοφία τις ᾧ ἡ ζοντα." ὅτι ἱὶ ὧν τῷ φιλοσόφυ ᾧ τῦ περὶ πάσης τῆς ἐσίας 

᾿ φυσική, ἀλλ᾽ ὁ πρώτη." ἦν γ τῆς πρώτης σοφίας ἡ περὶ τώτων θεωρῶντος ἧ πέφυκεν" ἥτοι “περὶ πάσης ὑσίας" εἶπεν ἀντὶ τὰ 
θεωρία, λέγει δὲ νῦν ταύτην εἶναι τὴν φιλοσοφίαν, τὴν αὐτήν τε 30 περὶ πανὺς τῷ ὄντος ἥ ὄν" ἢ ὃ “περὶ πάσης ὑσίας," ὅτι ἢ αὶ περὶ 

φιλοσοφίαν λέγει πρώτην ᾧ σοφίαν τὴν πρώτην τε ἢ κυριωτάτην. τῶ ὄντος ἐπιςήμη περὶ ὑσίας ἐςὶ μάλιςα " κυριώτατον γδ τῦτε 
λέγει δὲ “ὃν πρῶτον φιλόσοφον περὶ τῶν ἀξιωμάτων ἐρεῖν ἐχ ὡς . ἐν τοῖς ὦσιν, ὡς ἐρρέθη, ὶ πρὸς τῦτο τἄλλα. ὁ δὲ “περὶ πέσης 

ἀποδείξοντά τι αὐτῶν (ἀναπόδεικτοι γδ αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων, σίας" ἴσον ἐςὶ τῇ καθόλε περὶ ἐσίας ἀλλ᾽ Κὶ τῆσδε ἢ τῆσδε. ὁ 
ες λέγει), ἀλλὰ τίς ἡ φύσις αὐτῶν ᾧ πῶς ἡμῖν ἐγγίγνον) δὲ “ἢ πέφυκε" σημαίνοι ἂν ἤτοι θεωρῶντος τίς καθόλω ᾧύσις 

πῶς αὐτοῖς χρηςέον ἡ ὅσα ἄλλα περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ ἀποδεί- 35 ἐσίας, ἣ τίς ἡ φύσις ἑκαίςης ὠσίας" ὁ ὃ τῆς αὐτῆς πᾶσαι, ὦ 
ξεως πραγματεύεθ" ὥσπερ γδ ὁ περὶ τῶν ἀξιωμάτων λόγος τῦὸῪὀ γε αἱ ὦ ἀσώματοι αἱ δέ γε σωματικαί, αἱ Κα ἀκίνητοι αἱ δὲ ἐν 
φιλοσόφν, ὕτω ᾧ ὁ περὶ ἀποδείξεως, ὁ περὶ τῆς τῦδε ἢ τῦδε, κινήσει, ᾧ αἱ Κα ὠγένητοι αἱ δὲ ἐν γένεσει, ᾧ αἱ ὶ ἔμψυχα: αἱ δὲ 
ἀλλὰ καθόλν τί τέ ἐςιν ἀπόδειξις ἡ πῶς γίνεῦ. δὲ γδ ἡ ἀπό- ἄψυχοι, ᾧ τύτων ἑκατέρων πλείυς διαφοραί. διὰ δὲ τῆς λέξεως 
δειξις ἑνί τινι γένει τῶν ὑπὸ τὰς ἐπιςήμας ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἔςι καθ᾿ δέδεικἢ ὅτι τῷ φιλοσόφυ ἐςὶ “ἃ ἡ περὶ τῶν συλλογιςοεῶν ἀρχῶν 
ἑκάζην ἐπιςήμην ἀπόδειξις παρὸ τὰ οἰκεῖα τῆς ἐπιςήμης, ὁ χρὴ 40 ἐπισκέψαχ,, συλλογιςικὰς δὲ ἀρχὰς λέγει τὰς ἀποδευετικάς" 
ἕκαςος ἐξ ὑποθέσεως, παρὰ φιλοσοφίας ὃ πῶς ἀποδερινύναι χρὴ ἀποδείξεων ἡ) καθόλυ ἀρχαὶ τὰ ἀξιώματα. αἱ δ καθ᾽ ἑκάςιν 
λαμβάνων. ἰὰ. ἐπιςήμην οἰκεῖαι τοῖς ἀποδευινυμένοις ἀρχαί τε ἢ προτάσεις τὰ 

8. ἔξω ἱνεῖναι καὶ 6. ἢ 6. ὑδὲν 4. ἢ] 10. τὸ ὅν οτα «4. [Π 13. φυσική «4. ἢ] ἀρχὴ οπι Ο [Π κινήσεως Α(. ἢ] 15. τῷ φυσικῶ περὶ Α΄. ἢ 16. ποεώριειος 
4. Ἱ 18. φυσική 6, ἢ 20. θεωρῶσα οτὴ «(. ἢ αὐτῆς τι εἶναι ὄντων «Α΄. 1] 21. ἐς!] γδεται Α(. 1] 27. ταύτην οπχ «Α. 1] 31. λέγων «4. ἢ 34. ἐγγέγνεται 
“4. ἢ; 36. τῶν οτὰ Ο. } 31. ἢ τῶδε ὁπ “4. }}) 38. καὶ --- ἀπόδειξις οἱ «(.. ἢ 39. ἐν] ἕν Ο. 

4. ὅτι} ἔτι ΟἹ Δ. ἀποδείξεις Α(.. ἢ 8. ἐν ἐκείνοις] ἐκεῖ Α΄. 1} 9. δὲ} ὁ Ο 1] 16. ἀποδεικτικιὶ Α΄. ἢ] 17. πρὸς τῷ ὑπὸ Ο. ἢ 49. ἐνίως Ο. ᾿ 20. μα- 
βόντας ὅτε ζητήσαντας Ο. ἢ 25. αὐτό »΄. ἢ 29. θεωρῶντος --- ἐσίας οὔ «Α. {Π τῷ οπι Ο᾽ ᾿] 80. τὸ] καὶ 4. 84. γὰρ] δὲ Ο. 1] 82. τύότῳ (. δ 39. 
δείκνυται Α. ἢ καὶ οπι Οἱ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. ᾿ 6δ1 

καθ᾽ ἑκάςην ἐπιςήμην ἀποδεικιτικῶ, ἢ τύτων ὃ ταύτας εἰδέναι" θεσίς ἐςιν ὃ ἂν ἀποδευκὸν ὃν χωρὶς ἀποδείξεως λαμβάνη, ἐκ ἂν 
ὃ ποιήσει ἕκαςος αὐτῶν λαβὼν παρὰ τῷ ἀποδεοιτοιῶ τε ἡ φιλο- εἴη τοιαύτη ἥν ἀναγκαῖον ἔχειν “ὃν ὁτιῶν ξυνιέντα τῶν ὄντων" ὁ 
σόφυ τό τε πῶς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τῷ ἀποδεονυμένῳ χρὴ τὸς “5 οἷόν τε ὃ δι’ ὑποθέσεως λαμβανόμενον ἀρχὴν εἶναι τῆς τῶν 
ἐποδεριτικὰς λαμβάνω προτάσεις, ὃ πῶς ταύτας ἐλληλαις δεικτικῶν αὐτῷ γνώσεως. δείξας ὁ δὲ ὅτι μὴ ἐξ ὑποθέσεως ἡ βε- 
συμπλέκειν, ἡ τὰ ἄλλα ὅσα ἐν τοῖς περὶ ἀποδείξεως λέγε. τὰ 5 βαιοτάτη ἀρχή, προίθησι τῦτο, ὅτι ὃ γνωρίζειν ἐἰνωγκαῖον τῷ 
δὲ ἐξωματα κοινῇ αἱ πάσης ἀποδείξεως ὠρχαί. ἰὰ. ὁτῶν Ὑλυρίζοντί τε ὁ γνωώσκοντι τῶν ὄντων, τῶτο καὶ δι’ ἄλλυν 

ον “προσήκει --- πράγματος» δείκνυσι ζητῶν τίνα τῶν ἀξιω- μᾶϊεν οἷόν τε ἐγ. πᾶσα μείθησις ἐκ πέδγοωσνόμῶν τινός, 

ἃ μάτων ἰςὶ Ὑρωριμωτατα τε ἡ κοιότατα" ταῦτα γ) δεῖ πρῶτα ὥςε εἰ ὸ ταύτης εἴη μαίθησις, προγινωύσικοιτο ἂν ταύτης ἕτερά 
ἔχειν “ὃν τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων τῷ ὄντι ἀποδευιτικόν. ἢ ὅτι τινα. ὅτω δὲ ὀκέτι ἂν εἴη ἀρχὴ τῶν ὄντων, ἣν ἀναγκαῖον γνω- 

ἀναγκαῖον τῶτο συνίςησι. καθάλω γ5 “ἐν καθ᾽ ἕκαςον γένος ἡ 10 ρίζειν “ἂν ὁτιῶν ξυνιέντα τῶν ὄντων. ἥκειν ἄρα ἐξ αὐτῶ εἰδύτα 
καθ᾽ ἑκάςην φύσιν ἐπιςήμονα (ὅτος 7) ὁ μάλιςα γνωρίζων) δὲὲξ ἀνάγκη τὴν τοιαύτην ἀρχήν (Ὁ: ἣν δὲ ἥκει τις ἐξ αὐτῦ εἰδὼς 

ἔχειν τὰς βεβαιοτάτας ἀρχὰς τῶν ἐν ἐκείνη τὴ φύσει ἃ εἰδέναι. δεόμενος. δείξεως περὶ δὐτῆξ, ἐχ ὑπόθεσις. ἰὰ. 
βεβαταῦ δὲ ἀρχαὶ καθ᾽ ἕκαςον γένος αἱ γνωριμωταῦ ᾧ σαφέ- () δείξας δὲ ὅτι μὴ ἐξ ὑποθέσεως ἡ βεβαιοτάτη ἀρχή, ἸΡΗ 

ςεραι τῶν ἄλλων ἡ ἀναμφισβητητότεραι τοῖς περὶ ἐκείνυ τὸ γένυς προςίθησιν ὅτι ἀνάγκη γνωρίζειν αὐτὴν “ὃν ὁτιῶν μανθάνοντα, ἴδ᾽ 

διαλαμβανυσι" πρὸς γδ “ὃ σημεῖον εἶναι ὃ μέρος ὑθέν, ὁ Ὑραμ- 15 ἐπειδὴ πᾶσα μάθησις ἢ πᾶσα διδασκαλία διανοητροὴ ἐκ προῦ- 
μὴν ὃ μῆκος ἀπλατὲς καὶ ἐπιφανειαν “ὃ πλάτος ᾧ μῆκος μόνον παρχύσης γίνε γνώσεως. Αϑβεΐίερ. 

ἔχον, εἰ ᾧ ἄλλος τις ἀντείποι, ἀλλὰ τῶν γε περὶ ταῦτα πραγμα- “ὅτι --- ἀρχή" ἡ τοιαύτη περὶ ἣν ὑκ ἔςι διαψευογῆναι, 1005 Ὁ 
τευομένων ὀδείς. ὥσπερ ὧν ὃν περὶ ἕκαςον γένος ἐπιτήμονα τοιαύτη δὲ ἦ τε γνωριμωτάτη ᾧ ἀνυπόθετος. εἰπὼν δὲ οἵαν εἶναι ἴἶ 
ἀναγκαῖόν ἐςιν εἰδέναι τὰς ἐκείνυ τῷ γέυς βεβαιοτάτας ἀρχας, δεῖ τὴν βιβαρτότην ἀρχήν, ἑξὰς λέγει τίς ἐςιν ἡ τοιαύτη, δηλονότι 

τυτέςι τὼς πρώτας ᾧ κυριωτάτας, δι᾽ ἃς ᾧ τῶν ἄλλων πα Ὁ γνωριμωτάτη τε ἢ ἐνυπόθετος, ἢ φησὶν εἶναι ταν τὴν τῆς 
τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ γίνει ὃ εἶναι ἔχει ῳ Ὁ ἀγνοεῖ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀντιφάσεως" “ὁ Ὁ αὐὸ ὦ ὅμα ὑπάρχειν τε ᾧ μὴ ὑπάρχειν ὁ ἀρὰ 
Δ τὴν οἰκείαν ἐπιξήμην, ὑδ᾽ ἂν ἐπιξήμην ἔχοι τῷ πράγματος), αὐτῷ κ᾽ “ὃ αὐὸ ἀδύνατον" ἡ ὅσα ἄλλα" φησὶ “προσδιῳυρισά- 3" 

Δ ὅγω, φησί, ᾧ ἐν τὴν τῦ ὄντος ἷ ὃν καθόλυ ἐπιξήμην ἔχοντα ἀνάγκη μεθα, ἔξω προσδιωρισμένα πρὸς τὰς λογυεὸς ; δυχερείας." ἔςι 
τὰς πάντων βεβαιοτάτας ἀ ἀρχὰς εἰδέναι. ἵπι δὲ ὅτος ὁ φιλόσοφός δὲ ταῦτα ἐξ ὧν ἡ ἀντίφασις εἰδοποιεῖ, ἃ εἶπεν ἐν Ἰξοφιςοιοῖς 
τε ἢ ὁ σοφός" τῷ φιλοσόφῳ ἄρα ἀνάγκη τὰς πάντων τῶν ὄντων 25 ̓Ελέγχοις (ς. ὅ Ρ. 168 α 23). λέγει δὲ ἐν ἐκείνοις ἀντίφασιν 

βεβαιοτάτας τε ἢ κυριωτάτας ἀρχὰς εἰδέναι. εἰ γδ τῷ περί τινος εἶναι τὴν τῷ αὐτῷ ἢ ἑνός, μὴ ὀνόματος ἀλλὰ πράγματος, ἢ εἰ 
καταγινομένῳ τὴν ἐκείνυ τῷ γένυς ᾧ ἐν ἐκείνῳ τῷ γένει βεβαιο- ἐνόματος, μήτε ὁμωνύμν μήτε συνωνύμυ, ἀλλὰ τῷ αὐτῶ κ᾽ ἃ 

- τάτην ἀρχὴν ἀναγκαῖον εἰδέναι, τῷ μὴ περί τι ὃν μηδὲ περί τι αὐὰ ᾧ πρὸς ὃ αὐὸ ἢ ὡσαύτως ἢ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ὃ δὲ εἶπεν 
γένος ἀλλὰ καθόλυ περὶ “ὃ ὃν ᾧ ὃ κοινότατον ἢ γενικώτατον ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ς. 6) λέγων περὶ ἀντιφάσεως, “ᾧ ὅσα 
ἔχοντι τὴν πραγματείαν ἀνάγκη τὰς πάντων τῶν ὄντων βεβαιο- 80 ἄλλα προσδιοριζόμεθα πρὸς τὰς σοφιςικὰς ἐνοχλήσεις," τῦτο νῦν 
τάτας ἀρχὰς εἰδέναι. εἰ ἢ) εἴη τις αὐτῶν βεβαιοτέρα, ἔςαι ' ᾧ εἴρηρκιε πρὸς τὰς λογυιὰς δυχερείας. ζαύτην δέ φησι βεβαιοτα- 
αὕτη ὄντος" ὅτω δὲ ὀκέτι ἀν ἐκεῖναι εἶεν αἱ τῷ ὄντος βεβαιότα" τὴν πασῶν εἶναι τῶν ἀρχῶν, ὸ δι᾿ ὃ λέγει" “χει γάρ" φησι 005} 
αἱ ἄρα τῶ ὄντος ἀρχαὶ ὶ βεβαιύταϑ. ἑξῆς δὲ τίς ἐςιν ἡ βεβαιοτάτη “ἂν εἰρημένον διορισμόν." τίς δὲ ἦν ὅτος; ἔκειτο εἶναι βεβειρτάτη τὰ 

1σὸ ἀρχὴ λέγει" περὶ ἣν Ὑ5 ἀδύνατον διαψευοϑῆναι, αὕτη πασῶν ἀρχὴ περὶ ἣν διαψευϑδῆναι ἀδύνατον ὁντινῶν, αὐτὸν δὲ τοιαύτην 
᾿: ἀρχῶν βεβαιοτάτη, Ω ἡ βέβαιον ἀσάλευτον" ὑκ ἀσαίλευτον δὲ 35 δείκνυσιν" “ἀδύνατον δὲ ἀτονν; τυτέςιν ἀδύνατον γδ ὅλως τινὰ 

ἃ δύνα ἢ ὅτω ᾧ μὴ ὅτως ἔχειν ὑποληφθῆναι. ἡ δι᾿ ἃ αὕτη ἐξὶ ταὐὺν ὑπολαμβάνειν εἶναι ὁ μὲὴ εἶναι ὶ περὶ τῶτο διαψευϑῆναι" 
βεβαιοτάτη ἢ ἀρχὴ τῶν ὄντων, περὶ ἣν αὶ δυναὸν διαψευδϑῆναι, ὡς γ5 ἀδύνατον ὃ αὐὸ ἅμα ὑπάρχειν τ τε ὶ μὴ ὑπάρχειν, ὕτως 

λέγει. ἀνάγκη τὴν τοιαύτην, περὶ ἦν ἀδύνατον διαψευωῆναι, ἀδύνατον ἃ ὺ διαψευοῆναι περὶ τῶτο, ὥςε ταὐὸν ὑπολαμβάνειν 
Ὑνεύριμόν τε ἐξ αὐτῆς εἶναι ὁ ἀνυπόθετον. ταῦτα δὲ δεῖ τὴ τῶν τινὰ εἶναι ὺ μὴ εἶναι (τῦτο Ὑαρ ἰσι ὃ “όντινῦν ὑπολαμβάνειν εἶναί 
ὄντων ἐρχῇ ὑπάρχειν τὴ βεβαιοτάτη " γνώριμον δ) αὐ δᾶ εἶναι, 0 τε ᾧ μὴ εἶναι"), ἀδύνατον ἂν εἰ διαψευοῆναι περὶ τῶτο. ὅτι 
διότι καὶ ἀπάτη περὶ τὰ ἀγνούίμενα, ἀνυπόθετεν δὲ αὶ ἐξ αὐτῆς δὲ ἀδύνατον ὑπολαμβάνειν τινὰ ἅμα ὃ αὐὺ εἶναί τε ἡ μὴ εἶναι, 
ἐπιςητήν, ὅτι ἣν δεῖ ἔχειν ὃν ὁτῶν τῶν ὄντων ἰδέ δι ὡς ἀρ- “καθάπερ τινὲς οἴον᾽ λέγειν Ἡραίκλειτον;" πειρὰῇ διὰ τῶν ἑξῆς 1005» 
χὴν ἦσαν ἁπάντων τῶν γνωςῶν, ἐχ ὑπόθεσις αὕτη. εἰ δ ὑπό- δεοινύναι (7)" ὁ γαίρ ἐξιν ἀναγκαῖον πείντως ἃ λέγει τις, ταῦτα 

6. κοιναὶ πάσης «(. 1] 9. ἀποδεοιτικί Ο, Ε 49. τῷ γέννς ὁπ Α΄. ἢ 22. ἔχοι οπι Ο. ἢ 95. ὃ οπι “4. ̓) 32. αὐτὴ “4.1 33. αἱ -- βεβαιόταται εἰ 

36. καὶ δηἴε ὕτως οὔ Ο᾽ ἢ 36. αὐτὴ “4. ἢ 38. λέγει --- δια ψευσθῆναι οπι Ο. ΠΠ ἀ0. αὐτὸν Ο. 1} 41. ἐξ οπι Ο 
4. λαμβάνεται Ο. ἢ 5. τῶτο εἰ 7. τινός οτα «4. ̓  19. ἡ εἰ 20. τε εἱ 22. αὐτὸ οι Ο. || 22. προσδιωρισαίμεθα ΚΊΤ 38. προσθιωρισάμανι (Ὁ. ἢ 

85. ἘΞ Ἀγ .8.38, πάντως οἵχ Ο. 
Νηπη2 
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ὶὶ ὑπολαμβάνειν αὐτόν, ὥςε κἂν τῦτο ἦ ὑπὸ Ἣρακλείτυ λεγό- ᾧ ἄλλως, ὅτω φησὶ ἡὶ ἐπι τῶ τῶν ἐναντίων διορισμῶ παΐντα. δὲν 
μένον, ὡς οἴονταί τινες, ὁκ ἀναγκαῖον, εἰ λέγει τῦτο, ἤδη ἢ ὑπο- προςιθέναι" τὰ γ5 ἐναντία τῷ αὐτῷ ἀδύνατον ὑπάρχειν ἅμα ἢ 

λαμβάνειν αὐτόν. καὶ ὃ πάντα ἃ λέγομεν, ᾧ δοξάζομεν ὕτως κ᾽ ἃ αὐὴ αὶ ὡσαύτως. εἰ δὲ μηδένα οἷόν τε δοξάζειν ἅμα ὁ 
ἔχειν" τὴν γῶν ἀντίφασιν ὑπάρχειν ὦ εἰπὲν τῷ αὐτῷ ῥᾷδιον ἡ αὐλ ὑπάρχειν ᾧ μὴ ὑπάρχειν, φανερώτατον ἀξίωμα εἴη “ὃ ἀδύ- 
παντός, καὶ μὴν ἢ δοξάσαι δυναὺν ὅτως ἔχειν, ὥσπερ ἡ ἡμέρας 5 νατὸον συνυπάρχειν τὴν ἀντίφασιν. “ὁ δὲ “ἅμα δ ἂν ἔχοι τὰξιαῦ! 
ὅσης ὁρῶντα εἰπεῖν ὅτι νύξ ἐςι ῥᾷδιον, ἀ μὴν ᾧ δοξάζειν ὅτως ἐναντίας δόξας ὁ διεψευσμένος περὶ τύτυ" ἴσον ἐξὶ τῷ ὁ δ ἢ 
οἷν τε. ὅτι δὲ ἀδύνατον “ὃ αὐὰὸ ὑπολαμβάνειν εἶναί τε ἡ μὴ ὑπολαμβάνων ὃ αὐὸ εἶναί τε ᾧὶ μὴ εἶναι ᾧ περὶ τῦτο διεψευσμέ. 
ἑἶναι, ὅ ἐςι κατασκευαςικὸν τῷ φανερωτάτην ἀρχὴν εἶναι “ὃ μὴ νος, ὡς τὰ μὴ συνυπάρχοντα συνυπάρχειν ἡγεῖαϊς, ἅμα ἂν ἔχα 
συναληϑεύεοχ, τὴν ἀντίφασιν, διὰ “ὃ μὴ δύναῦχ, περὶ αὐτὴν δια- τὰ ἐναντία " ἐναντία 5 ἀλλήλοις αἱ ἐναντίαι δέξαι" τῦτο δὲ ἀδύ- 

ψεύσανχ, ὕτω συλλογίζεῦ. ΑἸεχ. 40 νατὸον ἔκειτο. συλλογισάμενος δὲ ᾧ δείξας “ὃ αὐτό, ἐπιφέρει 
(7) ᾧὶ ἀδύνατόν ἐςιν αὐὸ συναληθεύειν, καθάπερ, φησίν, “διὸ πάντες οἱ ἀποδεικνύντες εἰς ταύτην ἀνάγυσιν ἐπχατην ὀνξαν" τοι 

ἀπαιδεύτως τινὲς τῦτο ὑπελάμβανον, μάρτυρα παράγοντες ὃν φύσει γὃ ἀρχὴ ἢ τῶν ἄλλων ἀξιωμάτων αὐτὴ πάντων," λέγων ἢ 
Ἡράκλειτον, ἐπειδὴ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἕνα ὁρισμὸν εἶναι πάντων τῶν πάντας τὶς ἀποδεικνύντας ἐπὶ ἐχάτην ταύτην ἀρχὴν ὡς αὐτέθεν 
πραγμάτων" εἰ ἡ) τῷ ὄντι πάντων τῶν πραγμάτων εἷς ὁρισμὸς γνώριμον ἢ ἱναργὴ ἡ ἀναμφισβήτητον “ὃν λόγον ἀναΐγειν - ἡγὺτῶ 
ὑπάρχει, τὰ δὲ κοινωνῶῦντα κ᾿ “ὃν ὁρισμὸν τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις 15 γὃ ὑκέτι δεῖν αὐτοῖς λόγυ οἱ περί τινος συλλογιζέμενοι πρὸς ἀναί- 
ὑπάρχυσι, συνδραμεῖ καὶ ἀντίφασις" εἷς ἡ ἢ ὁ αὐὸς ὁρισμὸς ρεσιν τῷ προκειμένυ, ἂν δείξωσιν ἑπόμενον τῷ πρὸς αὐτῶν ἐναι- 
ἀγαθὸ τε ᾧ ἐκ ἀγαθᾶ... φησὶν ὄν ὁ ̓Αριςοτέλης ἢ ὅτι ἐκ ἔλεγε ρυμένῳ “ὃ συναληθεύεοχ, τὴν ἀντίφασιν. τῶν δὲ ἀξιωμάτων 
τῦτο ὁ Ἣράκλειτος, ἢ εἴπερ ἔλεγε, συμβολικῶς ἔλεγεν, ὡς εἴρη) ταύτην εἶπεν ἀρχὴν εἶναι ἐκ ἀποδειιτικήν (ἀδὲ ἢ) δεῖ ἢ ἀποδείξεως 
ἐν τῇ φυσικῇ πρωγματείᾳ. .. ἰφέον ἦν ὅτι ὁ πάντα ἄ τις λέγει, τὰ ἀξιώματα ἐ γ) ἂν ἔτι ἀξιώματα εἶεν ἐδὲ ἀρχαί), ἀλλ᾽ ἔτι 
ταῦτα ᾧ ὑπολαμβάνει. ἐκ ἀληθῶς ὅν ὕτως διέκειτο Ἡρακλει- 20 πολλάκις εἰς σύςασιν αὐτῶν ὶ πίςιν τύτῳ προχρωώμεθα. ευν-- 

. τος" εἴρη 25 ἐν τὴ θεωρίᾳ ὅτι συμβολικῶς ταῦτα ἔλεγεν, ἣ ὅτι ςἀντες 75 ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ὅμοια ἡ ἀλλήλοις ἐςὶν ὅμοια, λαω- 

Γ᾿ γυμναςικῶς, καθάπερ, φησίν, ὁ Ζήνων ὁ Ἐλεάτης ἐπειρᾶτο ἀναι- βάνομεν, εἰ γδ μὴ τῦτο, ὑχ ὅμοια ἀλλύλοις ἔςαι"" εἰ δὲ μὴ ἀλ- 

ρέϊν τὴν κίνησιν. Αδοΐερ. λήλοις ὅμοια, ἐδ’ ἂν ἑνί τινι τῷ αὐτῷ ὅμοια εἴη, ἀλλὰ παραλ- 

1005 “εἰ -- αὐτῷ. ὁ δέ ἐκ περισσῇ δοκεῖ προσκεῖος . ἔςι 5 ε λάσσοι ἂν αὐτῶ, καθὸ ἢ ἀλλήλων" ἕκειτο δὲ ὅμοια εἶναι. τὲ 
ἼὉ μὴ ἐνδέχεῦ ἅμα τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν τἀναντία, ἔςι δὲ “ἃ λεγό- 25 αὐτὰ ἄρα μα τῷ αὐτῷ ὅμοιά τε ἢ ὑχ ὅμοια" ἐφ᾽ ὃ ὡς εἰς 

Μένον τοιῶτον. λαβων ὅτι ἀδύνατον τῷ αὐτῷ ἅμα ὑπάρχειν ἀδύνατον φανερὸν ἀγαγόντες “ὃν λόγον ἡγώμεθα βεβονβυριέναι 
τἀναντία, ὡς ἐναργεῖ τύτῳ χρώμενος, δείκνυσιν ὅτι μὴ οἷόν τέ εἰς σύςασιν τῷ ἀξιώματι τῷ λέγοντι τὰ τῷ αὐτῷ ὅμοια ἢ ἐλ- 
τινα ὑπολαβεῖν ἅμα συναληθεύεν, τὴν ἀντίφασιν" αἱ δ δόξαι ἡ λήλοις εἶναι ὅμοια. ΑἸεχ. 

αἱ ὑπολήψεις, ἥ τε περὶ τῇ τόδε ὑπάρχειν ἡ περὶ τῷ “ὃ αὐὸ τῦτο “εἰσὶ --- ὅτως" εἰπὼν βεβαιότατον ἀξίωμα εἶναι ὃ τῆς τχῦν 
μὴ ὑπάρχειν, ἐναντίαι, τὰ ἐναντία δὲ ἀδύνατον ἅμα τῷ αὐτῷ 30 ἀντιφάσεως, ἐπεὶ ἦσαν τινες οἱ ὑχ ὕτως ἔχειν ἔλεγον (λέγοντες ὁ 
ὑπάρχειν" ὡς “5 ἐναργεῖ ᾧ ὁμολογωμένῳ τύτῳ προχρῆ" ἀδύ-ὀ Κὰ ὅτως, ἐχ ὑπολαμβάνοντες δὲ ὅτως, ὅτι μηδὲ δυναὸν τῦτε, εἷς 
νατον ἄρα τὰς δόξας τὰς περὶ τὸ “ἡ αὐὸ ὑπάρχειν τε ἡ μὴ ὑπάρ- δέδεικ), ἐπὶ πλέον διὰ τῶν ἑξῆς “ὃν πρὸς αὐτὸς ποιεῖ λόγον. 
χειν ἅμα τῷ αὐτῷ συνυπάρχειν. ὅτι δὲ ἐναντίαι αἱ δόξαι τῆξ ἦσαν γάρ τινες οἱ ἐκ ἀδύνατον ἔλεγον εἶναι ὁ αὐὴ εἰνκί τε ὺ 
ἀντιφάσεως, δέδεικἢ) διὰ πλειόνων ἐπὶ τέλει τὸ περὶ Ἑρμηνείας μὴ εἶναι" εἰ δὲ ἐνδέχεῦ “ὁ αὐὲ ἅμα εἶναί τε ἡ μὴ εἶναι͵ δῆρων 
(ο. 14). εἰπὼν δὲ μὴ ἐνδέχεοχ, ὦμα τὰ ἐναντία τῷ αὐτῷ ὑπάρ- 35 ὡς ἡὶ ὑπολαμβάνειν οἷδν τε ἔςαι ἅμα “ὃ αὐὸ εἶναί τε ἡ μὴ εἶσαι" 

1005» χειν, προσέθηκε “ὃ “προσδιωρίο)ω δὲ ἡμῖν ἡ ταύτη τῇ προτάσει ὃ δοκεῖ δεδεῖχθαι ἐν ἀδύνατον. εἰ δ διὰ τῷ μὴ δύναὼς τάναντία 
51. τὰ εἰωθότα." ὥσπερ περὶ τῆς ἀντιφάσεως εἰπὼν ἀδίγατον ἅμα ἅμα ὑπάρχειν ἀνηρεῖτο “ὃ ὶ ὑπολαμβάνειν δύνα), εἰ δύναιτο 

τῷ αὐτῷ ὃ αὐ κτ' ὃ αὐὸ ὑπάρχειν ἅμα ἡ μὴ ὑπάρχειν, εἶπε ἅμα ὑπάρχειν τἀναντία, κἂν ὑπολαμβάνειν τις τῦτο ὅτως ἔχειν 
δὴν ὴ τὰ ἄλλα προςιθέναι τῷ κῷ' ὃ αὐτό, ἃ προςίθεμεν φυλασ- δύναιτο ὄν γε ἀληθές. τῆς δὲ δόξης ταύτης φασὶ ᾧὶ Ἡρείκλειτόν 
σόμενοι τὰς ἐπιπλοκάς τε ἢ ἐνοχλήσεις τὰς σοφιςικαῖς, οἱ ὑπο- 40 τινες γεγονέναι, τἀναντία ταὐτὰ ἀλλήλοις εἶναι λέγοντα. λέγαωεν 
δυόμενοι τοῖς τοιότοις πειρῶνῇ “ὃ ἀξίωμα διαβάλλειν, δεικνύντες 78 ἂν ὅτω λέγοντα ἢ πρὸς “ἃ κείμενον “ἃ ὅτι τἀναντία ἀδύνατεν 
ὃ αὐλ ὑπάρχον ἢ μὴ ὑπάρχον τῷ αὐτῷ ἢ κατ᾽ ἄλλο ἡ ἄλλο ἅμα τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, δι’ ὃ δοκεῖ δεδεῖχϑαι μὴ οἷόν τε ὃν ὃν 
μέρος ἢ ἐν ἄλλῳ ἢ ἄλλῳ χρόνῳ ἢ πρὸς ἄλλο ᾧὶ ἄλλο ἢ ἄλλως αὐὲν ὃ αὐὴ ὑπολαμβάνειν εἶναί τε ἡὶ μὴ εἶναι. ἰὰ. 

ὅ. καὶ ροδὶ μὴν ογ;) Ο᾽ ἢ 82. ὑπάρχειν συναληθεύειν «( ἰπ τς. ᾿ 83. ἅμα -- συνυπάρχειν εἰ 38. τὸ αὐτὸ αῃϊο κατὰ οἵἢ «4. ἢ 42. ὑπάρχειν --- 
ὑπάρχειν Ο. ἢ] 43. καὶ ἄλλῳ οτι «4. 

1. καὶ ροϑὲ φησὶ οπι “4. [Π 8. βαδίζειν 41, νομίζειν 44. 1}. 13. ὡς οὔκ 4. ἢ 11. ἀξιωμάτων πάντων ταύτην Ο, ΠῚ 20. ὕτω «. ἢ 33. παραλαίσ.. σοῖο αὐτῷ (ἢ 25. ἅμα οταὰ Ο. ἢ ὃ] ᾧ Ο. 1 38. ποιεῖ 4. ἢ 86. τῷ] τὸ Ὁ. 
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τα χρῶνῃ --- -- φύσεως" ὥσπερ " Ἠράέκλειτον οἷον) τινές. ἵπεῷ Ὁ ἁπλῶς ἀποδεικνὺς λάβὰν πρῶτά τινα ἢ Ὑλυριμώτερα, ὄντα 
Ὁ δὲ τῶτο ἡ τοῖς λέγνσυν ὑότε. τὰ φαινόμενον ἡ εἶναι τοιῶτον, ὧν τὸ δερινυμένυ, ὦ ὅτω ὃ προκείμενον ἀποδεικνύναι πειρᾶϑ. ἐχ οἷόν 

εἶεν ἂν οἵ τε περὶ Δημόκριτον ὺ Πρωταγόραν. φαίνεῦ γάρ τισι τε δὲ πρῶτόν τι ἢ Ὑμωριμωτερον τύτυ λαβεῖν, ὡς προείρηϑ, 
περὶ τῷ αὐτὸ τὰ ἀντιμίμενα." εἰ δὲ ὦ ἔςιν ὡς φαίνεῦ, εἴη ἂν ὥςε ἐδὲ εὐ τω αὐὴ οἷόν τε, ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῷ λαμβάνων τε ὼ 

περὶ ὃ αὐὺ ἃ ἥδε τὰ ἐναντία τ ὶὶ τὰ ἀπποαίμενε “ἡμεῖς δὲ νῦν 5 τιθεὶς πᾶν εἶναι τῶτο ὃ λέγει ἣ μὴ εἶναι δόξει ὃ ὃ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖ, 
εἰλήφαμεν ὡς ἀδυνάτυ ὄντος ἅμα εἶναι ἡὶ μὴ εἶναι") διὰ τῷ λα- ᾧ ὃ ζητύμενον βρολαμβενεν, ἐπεὶ περὶ τύτυ “ἡ ζήτησις ἦι ἥν. ὃ 
βὲν ὅτι ἀδύνατον “ὁ αὐὸ ἅμα εἶναι ἡὶ μὴ εἶναι ὡς ἐναργὲς συνέ.ς μέντοι ἔλεγχος ἐπεὶ πρὸς ἄλλον γίνε καὶ ἢ ἐξ ὧν ὁ προσδιαλεγό- 

ςφησε βεβαιοτάτην ἢ γνωριμωτάτην ἀρχὴν τὴν τῆς ἀντιφαίσεως. μένος τίθησιν (ἔςι γδ ἔλεγχος συλλογισμὸς δι᾿ ἐρωτήσεως εἰς ἀν- 

ἐἴπετο ἡ) ἀδύνατον ἅμα τἀναντία τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν τε ἢ ὑπο- τίφασιν ἄνω, δύνα γίνεὼζ ἡ διὰ τῶν τοιώτων. ὠκέτι γδ ὅτε 
λαμβάνειν ἅμα “ὃ τῷ αὐτῷ εἶναί τε ὺ μὴ εἶ εἶναι ἀδύνατον εἶ εἶναι" 10 διὰ πρώτων ὁ ὁ τοιῶτος συλλογισμός, ὅ ὅτε ὃ ἐν ἀρχὴ λαμβάνειν 
ἐναντίαι ,5 ὑπολήψεις αὖ. ἐπεὶ τοίνυν ἡμεῖς Κ' ἐδείξαμεν διὰ τις παρ᾽ αὐτῷ δόξει, ἂν ὁ προσδιαλεγόμενος συγχωρήσῃ πᾶν ἢ 

τῷ τῶτο λαβὲν ὁ ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως ὃν βεβαιότατόν τε ἢ εἶναί τι ὃ λέγε ἢ ἣ μὴ εἶναι, ἐκεῖνος γδ αἴτιος τῷ τοιύτυ ὁ ἀξιῶν 
γνωριμώτατον, εἰσὶ δὲ οἷς δοκεῖ δύνα χ, ἅμα εἶναί τε ἡ μὴ εἶναι, δείκνυο)αί τε τὰ αὐτόθεν γνώριμα, ὶ διδόναι ταῦτα ἀναγκαζόμε- 
ᾧ ἔπε ὁ καὶ τὴν ἀντίφασιν συναληθεύεςχ, ἢὶ ἀξιῶσι ἡ αὐὸ τῦτο νός τε ἡ δυσωπώμενος, ἃ εἰ ὁ ἀποδεικνὺς ἐτίθει ἀφ᾽ ἑαῦτῶ, ἐδόκει 
ἀποδεικνύναι ἡμᾶς “ὃ μὴ δυναὼς ὃ αὐὸ εἶναι ᾧ μὴ εἶναι, ἡ μὴ 15 ἂν τ ἐν ἀρχῇ αἰτειὸζ - ὡς ὃ εἶπε Θεύφραςος ἐν τῷ περὶ Καταφά- 
ὡς γνώριμον ἤδη αὐτόθεν ἢ ἐναργὲς λαμβάνειν, μέλλων λέγειν σεως, βίαιος ἢ παρὰ φύσιν ἡ τύτυ τῷ ἀξιώματος ἀπόδειξις. ἰά, 
πρὸς αὐτώς, πρῶτόν φησι τὶς ἢ τῶτο ἀξιῶντας αὐὸ δείκνυως, (7) ἐὰν γάρ τις τῇ Σύρων διαλέκτῳ χρήσαιτο πρὸς Αἰγύ- Ω 
δι᾿ ἀπαιδευσίαν τῶν ἀναλυτικῶν, ὡς εἴρηκεν ἤδη, τῦτο ἀξιῶν. πτιον, ὁ διαλέγε αὐτῷ. ὥξε πᾶσά ἐςιν ἀνάγκη ἢ σημαντικοῖς ἢ 
δέδεικἢ Ἂ ἐν τοῖς ̓ Αναλυτικοῖς τῴ, 1 8) τίνα τέ εἰσιν ἀπο- ὀνόμασι χρῆνκ, ὑμᾶς ) γνωρίμοις. ΑΞεΐερ. 
δεικτικοὶ ὃ τίνα ὅ, αὶ ὅτι ἀναιρεῖῷ τὸ ἀναπόδεικτα ᾧ αὐτόθεν 20 “ἀρχὴ --- εἶναι." τῷ ἐλεγκτιχῦ συλλογισμῦ κα ἡ τῷ πρὸς ἄλ- Ἰοῦδα 

γνώριμα, ἂν εἰς ἄπειρον προΐει. εἰ δὲ δωσυσιν ἀπόδειξιν εἶναι λον ὙΌΜΡΑ περὶ τῆς τὸ προκειμένυ ἀξιώματος δείξεως ἀρχήν δ; 

ἢ εἶναί τινα ἀναπόδεικτα, τίνα πρὸ τύτυ τῷ ἀξιώματος εἶναι φησιν εἶναι “ἃ ἀξιῶν “ἐν προσδιαλεγόμενον ἢ ἢ εἶναί τι λέγειν ἢ μὴ 

μᾶλλον ἀρχὴν ἐρῶσιν ὃ διμέην ἀποδείξεως, ἀπαιτητέον αὐτιίς " εἶναι, τυτέξιν ἐρώφηθίον αὐὸν εἰ μὴ δοκεῖ αὐτῷ πᾶν ἢ εἶναι τῶτο 
τες Ἂ ἴξυσο ἐπέ ἃ δὲ “ὥςε μηδὲ ὅ ἡτῶξὶ εἶναι- ἀπόδειξω" εἶπεν ὃ λέγε ἢ ἢ μὴ εἶναι, οἷον ἄνθρωπον ἢ ̓ εἶναι ἄνθρωπον ἢ ἢ μὴ εὖ εἶναι, 

9. ἤτοι ὅτι ἀναιρεῖ ἀπόδειξις κα ᾧὶ διὰ τὸ μὴ συγχωρὲν εἶναί τινα 25 ὁ ὁμοίως ἵππον Χύνε; τὰ ἄλλα. εἰπὼν δὲ ταῦτα ἀρχὴν εἶναι, ἢ 

᾿ ἐξ αὐτῶν ἐληθὴ τε ᾧ πιςά, ἀναιρεῖ δὲ καὶ ὃ διὰ τῆς εἰς ἄπειρον ταύτην δεῖν τὴν πρότασιν ἐρωτᾶν “ὃν προσδιαλεγόμενον ὡς παρ᾽ 
προόδα" αὶ ἡ) μόνον ἀναιρεῖ ἀπόδειξιν ὁ ἀναιρῶν αὐτῆς τὰς ἀρχείς, αὐτὸ λαμβανομένην, φησὶ δόξειν ὃν τῦτο ἐξετάζοντα “ὃ ἐν ἀρχῇ 
ἀλλὰ ἢ ὁ λέγων πάντα ἀποδεικτὰ εἶναι ἀναιρεῖ ὁμοίως ἀπόδειξυ. ᾧ “ὃ ζητύμενον ἀξῶν λαβεῖν. ὁ 5 ἀμφισβητῶν πρὸς ὃ μὴ δύ- 
ἢ ὃ “ὥὧξε μηδ᾽ ὅτως" εἶπεν ἀντὶ τὸ ὥςε ὅτω μὴ εἶναι ἀπόδει- ναῦν, ταὐὴν ἅμα εἶναί τε ὸ μὴ ἐναι, ὰ συγχωρήσει πᾶν ὃ λέγεῦ 
ἕξιν. ἰἀ. 30 ἢ εἶναι. ἢ μὴ εἸξι ἀλλὰ αὶ εἶναι ἡ μὴ εἶναι. τῶτο γδ ἦν αὐτῷ 

Ιθ06α “ἢ -- ἀδύνατον." αἰτιασείμενος τὺς ἀξῶντας ἐποδείκνυςς, ὑπονίβινον διὰ τὴν τοιαύτην ἐρώτησιν" ὃ προεῖπεν ὅτι δόξει ὸ ἐν 

11. ὅτι μὴ οἷδν τε ὃ αὐὺ ὦ τὰν εἶναί τε ἢ μὲὴ εἶναι, ὡς ὦ διὰ τῷ τὰ ἐρχὴ αἰτεῖοι, ὁ τῦτο λαμβάνων. διὸ ταύτης ἀφέμενος τῆς ἐρω- 
τοιαῦτα ἀποδείκνυωις, ἀξιῶν ἀ ἀναιρῦντας ἀπόδειξιν, ὅ, ὅμως, φησίν, ἔςι τήσεως ἐπ᾽ ἄλλην τμάτη καταλληλότερον δὲ ἡ λέξις ἔχοι ὧν, ᾽ 
ἢ τῦτο ἐλεγιτοιῶς ἀποδεῖξαι, ἐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἃ » λέγη τι ἢ ὄνο- εἰ ἀντὶ τὸ “τῦτο Κ᾿ Φ τάχα ἄ ἂν τις ὑπολαίβοι ὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖν" 1006 
μαζη μένον ὁ χρὴ λόγῳ ὁ ἀμφισβητῶν ἡ σημαίνῃ τι δι᾽ ὧν 35 εἴη γεγραμμένον “ ὸ τύτυ κα τάχα ἂν τις," ὡς ὼ φέρῷ ἵν τισιν. Ὁ 
λέγει ἢ ἀποκρίνη πρὸς τὰ ἡῤώτημθρε; ἂν μήτε, ᾿ἀποκρίνη φέρεταί τις ἢ τοιαύτη Ὑραφή “ἐρχὴ δὲ πρὸς ἅπαντα τὼ τοιαῦτα 
μήτε λέγη, γελοῖον “ὃ λόγῳ χρῆοχ, πρὸς “ὃν τοιῶτον ᾧ διὰ λόγνυ ὐ “ὃ ἀξῶν λέγειν τι εἶναι ἢ μὴ εἶναι." καὶ ἔςι Ὑνωριμιύτερον ὲ 
πειρῶ δεικνύναι τι τῷ μὴ ἔχοντι χόγον, ἢ διὰ λόγων πειρᾶν, λεγόμενον ὕ ὅτως. ἀξιοῖ δὴ ἐ ἐρωτᾶν ἐν προσδαλεγέμενο εἰ λέγων 

ποιεῖν, συνυσίαν πρὸς “ὃν ἐφερημένον τύτυ. τῶτο γάώρ ἐςι “ὃ τι σημαίνει δι᾽ ὧν λέγει τε ἢ ὀνομάζει κα ἃ ἑαυτῷ ἡ ἄλλῳ, καὶ 
ἡ μὴ ἔχει" λόγον, “ὁ καθὲ μὴ ἔχει, κῷ τῶτο σημῆναι αὐτῷ. 40 σι τι καθ᾽ ἕ φέρων ὰ ὄνομα ᾧ ὃ σημαίνειν βυλόμενος λέγει τε 

ἜΕῚ δὲ “ὅμοιος 5) φυτῷ ὁ τοῦτος ῃ πράντος ΚΝ ἴτον τῷ ἤδη ᾧ προφέρεἢ αὐτό. ὁ 5 λέγων μηδὲν σημαίνειν δι᾿ ὧν λέγει τε 

14. ὅμοιος φυτῷ ὁ τοῦτος ἣ τοῦτος. τί δὲ διαφέρει ἡ κῶν ἡ ἀποκρίνεῦ,͵ ὅτος ὅτ᾽ ἂν πρὸς αὐὸν λέγοι τι ὅτε πρὸς ἄλλον. 

κτικὴ ἀπόδειξις τῆς ἁπλῶς ἀποδείξεως, ἑξῆς λέγει (7). ὁ αὶ ἐδὲ γ5 τὰ νοήματα ἔξαι σημαίνοντά τι, οἷς ἀντὶ τῶν ὀνομάτων ἢ 

2. δ Κ΄. ἢ 4. εἰ -- 5. ἀντικείμενα εἰ 8. τὴν οἵα Ο. [ 10. τῷ τὸ αὐτὸ “4. κι 1 412. τῦτρ εἰ 44. καὶ βῃῖο τὴν οπι ὦ ἢ" 17. αὐτό Ο. ἢ 20. 

αὐτόθι “1. 

21. τῆς οτὰ «4. ἴ 25. ταύτην τὴν ἀρχὴν “4. ἢ] 21. λαμβανόμενα Α4. ἢ 35. τό, τῦτο Ἐ΄ 11 38. δὲ Ο 11 41. μηδὲν δὲ σημαῖνον δι᾿ Α(. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

βάνων τῦτο, ὡς εἶπεν, ἔδοξεν αὐὺ ὁ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν - εἰλλ᾽ ὁ 
τοῖς σημαινομένοις ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἢὶ ὀνόματα τίθεῦχ, ἡ ὅτως ἂν ἦν ἀποκρινόμενος, ἀναγκαζόμενος ἢ ἢ ἀναιρεῖν λόγον ἢ Ἶ μαχόμενα ἀπε- 
ὶ ἡ φωνὴ σημαίνυσα. ὅτω Κ' αὐὺς ἂν ὁμολογοίη μὴ χρῆθς κριθῆναι τῇ θέσει τὴ αὐτῷ. ᾧ προςίθησι τὴν αἰτίαν. ἀναιρῶν ὃ 
λόγῳ" ὁ γ5 λόγος φωνὴ σημαντική. ὁμοίως δὲ ἢ ἀναιρεῖ λόγον ὅλως λόγον διὰ τῆς θέσεως. ὁ ἢ λέγων ἐπὶ πανὲς ὑδὲν μᾶλλον 
κἂν λέγῃ μηδὲν μᾶλλον σημαίνειν αὐὸν ἢ μὴ σημαίνειν. εἰ ἦν 5 τῶτο ἢ “ὃ ἐντχεμενιν αὐτῶ λόγον ἐνωρέ. ἐνειρεῖ 5 ὁμοίως 

; μὴ σημαίνοι ὅταν λέγη τι, ὄτ᾽ ἂν διαλέγεοχς, εἴη" παλιν δ δ ὅτος τοῖς ἄλλοις ἡ ὃν λόγον  μηὸν μᾶλλον εἶναι ἢ μὴ εἶναι. τῶτο δὲ 

ὅμοιος γίνε. φυτῷ. ἂν δὶ διδιῷ ᾧὶ συγχωρῇ σημαίνειν δι᾽ ὧν λέ. ἀναιρῶντός ἐςι λόγον, ὅτι ὁ μ' λόγος φωνὴ σημαντική, ὁ δὲ τὰ 

γε, τῶτο λαβόντας δυναὲν ἔςαι ἔλεγχον τῷ 'προκειμένυ ποιήσαχ" δὲν μᾶλλον σημαίνειν ἢ μὴ σημαίνειν αὐὴν λέγων ἀναιροῖ ἂν 

ἀντὶ ὃ τῶ ἐλέγχυ τὴ ἀποδείξει ἐχρήσατο. ἑ ἢ τῦτο δὺς ἤδη ὗτος λόγον. λέγοι δ᾽ ἂν τῶτο ὁ λέγων ἅμα τὴν ἀντίφασιν πὴ 

τι ὁρίζει" δίδωσι γδ ὠρισιμένον τι εἶναι ὃ ὑφ᾽ ἑκάςυ λόγυ σήμαι- 10 ϑεύεν ἐπὶ πανὺς δύνα, ἀναιρῶν δὴ λόγον διὰ τῆς θέσεως, δι᾿ 
τουδανόμενον" ἐόριςον γδ “ὁ ὁδὲν μᾶλλον τῶτο ἢ τῦτο. ἢ ἢ ὃ “ἴξαι δή ὧν ἀποκρίνεῦ συγχωρεῖ" λέγων 25 “ὃν λόγον σημαίνειν, τίθησιν 

2... τι ὡρισμένον" αὐὸ τῶτο ῥεδεμάνον ὲ σημαῖνέν τι" τύτυ δὴ δο- εἶναι λόγον, ὅ τι διὰ τῆς θέσεως ἀνήρει, τῶτο διὰ τὸ ἀπαχρύεις, 

θέντος ἔςαι ἀπόδειξις, τυτέςιν ἔλεγχος, ὃ ἐλέγχυ αἴτιος ἀχ ὁ τιθείς. ΑἸεχ, 
ἐλέγχων ἀλλ᾽ ὁ ἐλεγχόμενος" ἐκ 5 ὧν δίδωσιν ἐλέγχεῦ. εἰ β ἽἜΡΟΤΟ: -- μὴ εἶναι, ὃ πρῶτον, φησί, δοθέντος τῷ τὰ ἐ λεία 

Ἂὰ ἀφ᾽ αὐτῶ δεικνὺς “ὃ μὴ δύνα ἐπὶ τὸ αὐτῷ ὦ ἅμα εἶναί τε ἢ ι5 γόμενα ̓ ϑαμαίναν. τι, ἀληθές ἐςι σημαίνειν τι ἂν εἶναί τι λέ. Ὁ 

6δ4 

τὸ λόγυ χρὰ πρὸς αὐτόν. εἰ ἐδ ἢ ἣν τι ταῦτα σημαίνοντα, ᾿ ἂν 

μὴ εἶναι ἀληθεύεοχ, ἐλάμβανε ὃ ὰ ἂν λόγον σημαίνειν τι ἢ ὥριζε 
τῶτο, ἐδόκει ἂν “ὃ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν (" )" ἐπεὶ δὲ ὁ τὴ θέσει 

παριςίμενος ἐκείνη αὐτός ἐςιν ὁ ἀναγκαϑεὶς συγχωρῆσαι τῶτο, 
ἐκεῖνος τὸ ἰλέγχυ αἴτιος, ἀναιρῶν λόγον. ὁ Ρ λέγων πᾶν δὲν 

γοντα ὼ μὴ εἶναί τι ὁμοίως, ἀλλ᾽ ὁ ᾿ ἐχὶ ὺ σημαίνειν καὶ ᾧ μὴ σημαί- 
γειν. ὀνόματα δὲ εἶπε ἢ “ὃ εἶναι αὶ “ὁ μὴ εἶναι. εἰ δ᾽ ἀληδὲς ἐπ᾿ 

αὐτῶν ὁ σημαίνειν, ἐκ ἀληβὶς δὲ ὃ μὴ σημαίνειν, ἀκέτι τ ἐεὶ 

πανὺς ὃ ὴ κατάφασις ᾧ ἡ ἀπόφασις ἀληθὴς ἃ ἂν εἴη" τῷ οὐδῷ δε 

μᾶλλον ὕτως ἣ ἐχ ὅτως ἔχειν (τῦτο Λ)ὲ ἦν ὃ ἀναιρεῖν τὴν ἀντί- 2 μαίνειν ὃ μηδὲν σημαίνειν ἀπόφασις ὃ ὃν ὑκ ἴτο ἀληδὲς ἐπὶ 
φασιν) ἀναιρεῖ λόγον. ἀναιρῶν δὶ λόγον χρὴ λόγῳ" τῶτο 
ἃ ὑπομένειν λόγον. ἔδειξε δὲ δι᾿ ὧν εἶπεν ὅτι ἀνηρῆονς, λέγει λόγον 
ὁ μηδὲν σημαίνειν. αὐὲν λέγων. ἢ εἰ ἔς: λόγος, ἔςι τι ἢ υὗρισ- 

μένον τιθέμενον, ἢ ὑχ ἐπὶ πανὲς ᾿μηρὶς ὁ ὃ δὲν μᾶλλον τῦτο ἢ 

τῦτο. ἐφυλάξατο δὲ “ὃ δοκεῖν κυρίως αὐτῷ ἀπόδειξιν πεποιῆνχς, 25 ἐςι “ὃ ὡρισμένην τινὰ φύσιν σημαίνειν “ἃ σημαῖνον. 
ὅτι ἕκειτο αὐὴ εἶναι ἀναπόδεικτόν τε ἢ ἁπάντων τῶν ἀξιωμάτων 

σημαίνειν τι συγχωρηθέντων" εἰ δ ᾧ μὴ σημαίνοι, ὑκέτ᾽ ἂν εἰ 
ἃ σημαίνειν συγχωριίμενον, ὅτω δὲ ὀκέτ᾽ ἀν ὠδὲ ὁ λόγος εἴη, 
εἰπὼν δὲ “πρῶτον Κὶ ἦν δῆλον ὡς τῦτό γε αὐὸ ἀληθές, ὅτι σημαί- 
γει “ὃ ὄνομα ὃ ἐθαι»- τῦτο εἰπὼν προσέθηκε “ὃ δι᾽ ἃ α σημιαντεκόν 

παντως γὃ ὁ 
σημαίνων τι ἢ αὐτῷ ἢ ἄλλῳ αὶ τόδε ἢ τόδε σήμεθει: τῶν ὃ 

ἀρχή. ΑἸεχ. ὄντων τι σημαίνει ὼ δα έν τῶν ἄλλων ἃ μὴ ὑπ᾽ αὐτὸ συμαί- 
10064 (5) “ὑπομένει λόγον," τυτέςι πειρώμενος ἀνατρέψαι τὴν νεῖ" ὦ 5 πάντα τῶν αὐτῶν σημαντικά, ἐδὲ ὑπὸ ἑνὸς πάντα στ- 
5: ἀντίφασιν τίθησιν αὐτήν, ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτῷ λεγομένων ἐλεγχόμε- μαίνεδ, ἰὰ. 

νος ὑπὸ τῆς ἀληθείας. πρῶτον ὶ ὃν ἀληθὲς ὑπάρχει ὅτι σημαίνει 30 “ἔτι --- δίπον" λαβὼν ὅτι νει τὼ ὀνόματα ἢ ἔχαςυν τὰν, 

ὸ ὄνομα “ὃ εἶναι ἢ γᾶν μὴ εἶναι τόδε. ΑΞεἴερ. αὐτῶν τοδί, ἡ δείξας διὰ τῷ ὅτι μηκέτι δυνήσεῦ λέγειν ὁ τῶτε Ὦ 
1006. “ἔτι -- ἔχοι" ὃ λεγόμενον τοιῶτόν ἐςιν. ἄν τις δῷ ση- συγχωρήσας ἃ ὑδὲν μᾶλλον τῶτο ἢ “ὃ ἀντικείμενον αὐτῶ, νῦν 
Ξ- μαίνειν τι “ἂν λόγῳ χρωμενον δι᾽ ὧν λέγει, ἤδη ἔλεγχος ἔξαι" τύτῳ προχρώμενος δείκνυσιν ὅτι ἐπὶ μηδενὸς οἷδν τε τὴν ἐττίφεν 

δηλώσει γάρ τι ἡ ὁρίσει ὁ τῶτο δύς. ἢ ὦ φησιν κἡὶ τῦτο μᾶλλον σιν συναληθεύειν. διὰ πλειόνων δὲ λέγει τε ἢ δεύινυσι “ὃ προκεῖ- 
ἢ ὃ ἀντοκείμενον" ὐ Ρ̓ λέγει ὁ τῶτο συγχωρῶν, ὶ μᾶλλον ση- 35 μένον. αἴτιον δὲ τύτυ ὅτι μεταλαμβάνει τὰ δι᾿ ὧν δεξισυσο ὃ 
μαίνει τι ὁ λόγος ἢ ὁ σήμανες. ἔὄλλα συγχωρεῖ σημαίνειν, ὃ ἡ βυλεῦ, ἡ κατασκευάζει αὐτὰ ὡς δεόντως λαμβανόμενα δὰ ὃ 

ἴτος αὐὸὲς ἰδίλωσε διὰ τὸ “πρῶτον Κ' ἦν δῆλον" ἡ τῶν ἑξῆς. ἀναι- ἀσαφεςέρα ἡ λέξις. ἐκλαβόντι δὲ ὁ νῦς τῆς ἐπιχειρήσεως ταῦ- 

ω Μ᾿ γὰρ ἔσι λόγον. ὥσπερ διὰ τῷ λέγειν ὅτι μηδὲν μᾶλλον ση- τος. εἰ ἕκαςον ὄνομα σημαίνει, ᾧ ἕν τι σημαίνει" “ἃ γδ σημαῖνον 
μαίνει ἢ μὴ σημαίνει, ὕτω ᾧ διὰ τῦ μηδὲν μᾶλλον εἶναι τόδε τι σημαίνει, “ἃ δέ τι ἡ ἕν" ὦ ὃ εἰ Ψ πλειόνων τοὶ ἡμώνυμε, 

τι ἢ μὴ εἶναι. ὅτι δ᾽ ἔςιν ἐλέγχειν “ἦν ἅπαξ συγχωρήσαντα 40 ἀλλ᾽ ἐχ ἦμα γε πάντα σημαίνει ὃ χρώμενος αὐταῖς ὡς σημαία 
τῦτο, διὰ τῶν ἑξῆς δείκνυσί τε ἡ ἐπέξεισιν. ὅτος δὲ τῇ ἐλέγχυ τι δι᾽ αὐτῶν. τὰ δαφίπα δὴ ὀνόματα ᾧ μὴ ταὐὸν σημαΐ- 
αἴτιος, ὑχ ὁ ἐρωτῶν. εἰ ἢ) αὐὸς ἀφ᾽ ἑαυτὸ ἔλαβε τῦτο ὁ λαμ- νοντα τῷ κειμένῳ ἕν σημαίνειν δῆλον ὡς ἡ ῥηθήσεδ κατ᾽ ἐκεῖν" 

2. αὐτῷ Ο. ἢ ἀ. καὶ οπι «4. ἢ 6. λέγοι «4. 1] 15. ἀπ᾽ αὐτῷ Ο Π 18. συγχωρεῖν 4. ἢ 20. ἔχει 46 1 21. χρῆται --- 22. λέγει Ἀδγον οὔα ΑΙ. ἢ 
82. ἔχει Ο. ἢ 37. ἵν οἱ 39. τόδε οπι Ο. 

4. ἔ, ἀλλὰ νῦν. 5. ργίυ5 ἀναιρεῖ οτν “4. ἢ ἀναιρεῖ. ἐρεῖ γὰρ Ο. Κὶ Ἴ. ἔςι οπι 46, ἢ φιιοὰ φιιὰ αἰϊμεὶ 6εέ φιίαπε φουτπόπηα (οἴδατε 9 
εεί επὶπι ξέγπιο υοχ σἰρπίβοαίίνα ϑερυῖν. ἢ 12. τι ογγ Α(. ἢ 15. ἀληθές --- σημαίνειν τι οπχ Οἱ ἢ 16. καὶ τὸ μὴ εἶναι ΑἹ. ἢ 19. εἶεν Α. Β 25. 
ὡρισμένον «(. 1} 27. ἃ] μὲν “Α. ἢ 31. δείξαι Οἱ 835. δὴ Α΄. 1} 31. ἀσαφεςάτη Κ΄. ἢ] 40. αὐτῷ Οἱ ἢ ὡς] καὶ 4. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 6ὅ8 

εἴη 5 ἂν ὑκέτι μία φύσις ἐκείν, εἰ τὰ διαφέροντα πραγμάτων ὃ σημαίνειν τι τὰ ὶ ὀνόματα καὶ ἡ ὅλως ὃ ὃν λόγον. εἰ ὃ ἕκαξον τῶν 
σημαντυιὰὼ ὀνόματα ἀληθεύοιτο χῷ' τῷ αὐτῦ. ὀἰαφύννντα, δὲ ὀνέ- ὀνομάτων μηδὲν ΜΕΝΟΝ τῶτο καθ᾽ ὧν πὰ ὧν σημαίνειν λέ- 
ματα τό τε ἀνόρωπος ᾧ ὃ ἐκ ἄνθρωπος, ἡ ἐκ ἔςιν ἑνὸς ὀνόμα-ὀ γοιτο ἢ ἄλλο ὁτιῶν ἡ ὃ τυχόν, δὲν ἂν σημαίνειν οὐ πλο τί ( 
τὸς πράγματα" ὁ γ5 ἐπὶ ταὐτῦ κατηγορηθήσεξ, ὑδὲ ἔςαι ἀλη- μᾶλλον τόδε τι ἢ “ὃ τυχὸν; ὺ τί μᾶλλον τόδε ὑπὸ τῦδε ἢ τῷ 
βεύμοννε κῃ τὸ σημαινομέν ὑπὸ τὸ βνθ μεν: ἃ σημαινόμενον 5 τυχόντος σημανθήσε πάντων ἄ ἄπειρα σημαινόντων; εἰ δὲ πλείω 
ὑπὸ τῷ ὑκ ἀνθρώπυ, εἴ γε διαφέρει τε αὐτὰ τὰ ἐ ἐύματα ἀλλή αὶ ὡρισμένα δέ τις λέγοι σημαίνειν ἕκαςον ὄνομα τῶν ὑπὸ τῷ 

λων, ᾧ τὰ διαφέροντα διαφερόντων ἐςὶ δηλωτυκά, ἡ ἑνὸς ἴκαςεν κοινῷ ὀνόματος δηλω μένων, ἴδιος "ΕΝ λόγος ἔςαι" οἷν εἰ ὁ ἜΣ 
ἡ φύσεως μιᾶς" αὶ 5 ἂν ἔτι εἴη ὃ ὑπ᾽ ἀ ἰνθρωπν σημαινόμενον θρωπος λέγαιτο καὶ ἢ χῷ τῷ ζῷ καὶ ἢ κῃ' τῆς εἰκόνος, εἴη ἂν, ὅταν ἃ ἃ 
ἕν, ὡς ἐρρέθη, εἰ ἀληθεύοιτο ἐπ᾽ αὐτῷ ἡ ὃ ὑκ ἄνθρωπος, ἄλλε ὡς ζῷον σημαίνη ἄνθρωπος, ὁ λόγος τῷ σημαινομένυ ζῷον πεζὸν 

πράγματος ὃν σημαντικόν. ὁ δὲ αὐὸς λόγος ὃς ἐπ᾿ ἀνθρώπου ἢ 10 δΐπων, ὅταν δὲ “ὃ ὡς εἰκόνα, μίμημα τῆς τοιαύτης ἐσίας. ὁμοίως 

ἐκ ἀνθρώπυ, ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων. εἰ δὲ μὴ τὰ ὑπὸ τῶν δὲ κἂν ἄλλο τι σημαίνη, ἔςαι κἀκείνυ λόγος ἴδιος. ὥςε ὄντων 
ὀνομάτων, τύτων δηλύμενα συνυπάρχοι, ἐκ ἀν τὴ καταφάσει τῇ ὡρισμένων τῶν πλειόνων τῶν ὑπὸ τῷ αὐτῷ σημαινομένων ὀνόμα- 
λεγύση εἶναι ἄνθρωπον τόδε, ἅμα - συναληϑεύιτο ἡ ὴ ἀπόφασις τος, ὧν διάφοροι οἱ λόγοι, ἔςαι νων τῶν ̓ σημαθιμόων ἴδιόν τι 

λέγυσα μὴ εἶναι ἄνθρωπον τόδε. ὁ ἃ νῶς τῆς ἐπιχειρήσεως δ᾽ ὅτος, σήμειν ἡ ἴδιόν τι ὄνομα θέν, ὃ σημαντικὸν ἔςαι ἑνὸς μόνον τῶν 

τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν ὕτως. εἰ “ὃ ἄνθρωπος, φησίν, ὄνομα σημαί- 15 τὺς διαφόρυς λόγως ἐχόντων: πεπερασμένων ᾿ ὄντων οἷόν τε 
νει ἕν τι, εἰλήφθω ὃ σημαίνει, ἢ ἔξω τῶτο “ὁ ζῷον ὀΐπυν. ἑξῆς ἕξαι περιλαβεῖν τε αὐτὰ τῇ διανοίᾳ, ὺ ἑκάςῳ αὐτῶν ἴδιον ὄνομα 

δὲ ἐξηγεῖ) τί ἐςι “ἃ ἕν σημαίνειν “ ὄνομα. ἰά. ᾧ σημεῖον ἕν τάξαι, ὃ ὃ μηδὲν ἄλλο ἢ τῶτο σημαίνει. ἰδίων δὲ 
1006 4 “λέγω -- ἕνα. δ ὃ ὃν ἠρραμα τῶτο εἶναί φησι ἃ εἰ ἑκάςυ ὀνόματος ἐπεεταη μάν, ἵξαι πάλιν τῶν ὅτω διαφόρων 

δὰ τοῦτ᾽ ἔςι ἃ ἄνθρωπος ̓ φημαῖοον (τῦτο χα ἡ» δεῖ προσυπακύειν τῷ “εἰ ὀνομάτων διάφορα ὺ τὰ σημανόμενα, ὥςε ὃ ὃ τόδε εἶναι ἡ “ὃ 
τὸτ ̓ ἔφι" » πᾶν ὃ ἂν ἢ ἢ ἄνθρωπος ὅ' ὅν τῶτο ἔςαι αὐτῷ “ὃ ἀνθρώπῳ 29 αὐὸ τῶτο μὴ εἶναι ὑπ᾽ ἄλλων σημανθήσεῖ, ἐγε μὴ ταὐτά ἐςιν 

εἶναι, “ὃ εἶναι τῦτο ὃ ὁ ἄνθρωπος ἐσήμαινεν. κα ἡ δὴ τὸ ἀνθρώπν ἀλλήλοις. εἰπὼν δέ, ἂν ὡρισμένα τις συγχωρήσῃ εἶναι τῶν ἐφ᾽ 

σημαίνοντος ἕν, “ἡ ζῷον πεζὸν δίπυν, ἔςαι τις ἄνθρωπος ὃς ἐκ ἑκάςυ ὀνόματος πολλὰ σημαίνεςι, λεγόντων, εἰς ταὐὲν ἐλεύσενς, 

ἔπαὶ ζῷον πεζὸν δίπυν. τί δέ σι ὸ σημαινόμενον, ὁρίζε ᾧ “ὃν λόγον εἰς ὃ ᾧ εἰ τὴν ἀρχὴν ὑπέκειτο ἐν ὄνομα ἑνός τινος εἶναι 
γνώριμον ποιεῖ ὑπὲρ τὸ δεῖξαι ὅ ὅτι μή, εἴ τι κατά τινος λέγεῦ, πράγματος δηλωτικόν (τῷ γ5 ἑκαάςῳ τῶν πολλῶν οἰκεῖόν τι κε, 

ἤδη τῶτο ἡ ἕν σημαίνει, ὡς ἢ πρόϊων᾽ ἐρᾶ, καὶ δ εἰ ὃ λευκὸν κ᾿ 25 ὄνομα, ὁνὺς μόνυ τῶ καταλειτομῶν ἕςαι σημαντικὸν ὸ ἐξ ἀρχῆς 
τῷ ἸΣωκράτυς λέγοιτο, ὁ ὁ ἸΣωκραίτης καὶ ὴ τὸ εἶναι ἸΣωκράτης ὑπὸ τὸ ἔνομα κείμενον, οἷον ὁ ἄνθρωποι), ἑξῆς λέγει πρὸς τὺς φήσαντας 

λευκῦ σημανθήσε. ὅσα δὴ ὗ ὕὅτω κατηγορεῖς ὡς φύσιν τε ἡ ἂν ἄπειρα ὑφ᾽ ἑκάςυ ὀνόματος εἶναι τὰ σημαινόμενα. εἰ ὃ μὴ 006. 

ὀσίαν σημαίνειν, ὡς ἔχει τὰ ἐν τ τί ἐςι κατηγορύμενα, ταῦτα «τεθείη, φησί, τυτέςι συγχωρηθείη πεπερασμένα εἶναι τὰ ὑφ᾽ - 
ὡς ἕν σημαίνοντα λαμβανε. ᾧ ὕτως ἐφ᾽ ἑκάςυ τῶν ὀνομάτων ἑκάςυ ὀνόματος σημαινόμενα, ἀλλ᾽ ἄπειρα, ἀναιροῖτο ἂν πάλιν 
ἕν τι σημαίνεῆ. ἐξηγύσατο δὲ πῶς εἶπε “ὃ ἐν σημαίνειν, ἵνα μὴ 30 ὕτως ὁ λόγος. ὁ Κα 75 λόγος κεῖ ἡμῖν, ὥσπερ ᾧ “ὃ ὄνομα, φωνὴ 

ὃν ν᾿ ὃν ἀριθμόν τις αὐὸν ἡγὴῦ λόγειν, μηδὲ ἐν “ὃ καϑ’ ἑνὸς τῷῇἠ εἶναι σημαντική, ὑκέτι δὲ γίνεὮ σημαντοιὸς κῷ' τὺς λέγοντας 
ἀριθμῷ λέγεδχ, ὡς ἐρεῖ, ἀλλὰ μίαν τὰ φύσιν. εἰ ὃ ὁ ἄν- ἄπειρα ὑφ᾽ ἑκάςυ σημαίνεῶς. ὃ “δ μὴ ἵν τε καί τι σημαίνει 
θρωπος ζῷον δίπυν σημαίνει, ἡ “ὃ ἀνθρώπῳ εἶναι ἐν τότῳ ἕςαι ἐν ὡρισμένον, δ᾽ ἂν σημαίνοι τὴν ἀρχήν" πᾶς 5 ὁ σημαίνων τι 
τῷ ζῴῳ δίποδι εἶναι. λαβὼν δέ, εἰ ἐν σημαίνει ἔκαςον ὄνομα, ἕν σημαίνει. μηδὲν δὲ σημαινόντων τῶν ἐνομάτων ἀναιρεῖ πάλιν 
ἔσεωχ, ᾧ ὃ σημαινόμενον, διαφέρειν φησὶ μηδὲν πρὸς “ὃν λόγον 35 “ σημαίνειν αὐτά." ὅτω δὲ ἀναιρεϊἢ πάλο ὁ ὁ λόγος ἢ ὃ πρὸς ἄλ- 
κἂν πλείω τις λέγοι ὑφ᾽ ἑκαςυ ὀνόματος σημαινόμενα, μόνον δὲ λον διαλέγεχζ. καθὸ Ρ πλείω (ἃ ἴκαςον ὄνομα σημαίνη, 
ὡρισμένα, ἐπεὶ ἔςι τινὰ ὶ ὁμωνυμα" ἐνέςαι ὃ ἑκάξῳ τῶν σήημαι- ὠὡρισμενα δέ, κῷ' τῦτο δὴ ἐκ ἐνηρεῖτο “ὃ ἕν τι ὑπὸ τὸ ἐνόματος 
νεμένων ἴδιόν τι ὀνόματος σημεῖον θέ, ὡς εἴωθε γίνεωχ, ἐν τῇ σημαίνεοχ, ἕκαξιν τῶν σημαινομένων ὑπὸ τῶ ὀνόματος 
τῶν ὁμωνύμων διαιρέσει. εἰ ἢ) ἀόριςα ἢ ἄπειρα λέγει τις ση- ἀριθμῷ ἂν ἦν, ἡ ἦσαν τοσαῦ)͵ ἑνάδες σημαινόμεναι" ὃ ἐπὶ τῷ 
μαίνεθχ,, δόξει “ἃ ἑπόμενον ἄτοπον" ὁ δ τῶτο λέγων ὠἀναιρήσει 40 ὠπείρν ὀκέθ᾽ οἷδν τε τῷ μηδὲ ὠριθμὸν τῶν σημαιομένων 

4. ἱκεύν οἵ Ο. ἢ ἀ. πράγματος ΑἹ. ἢ 9. ἀλλὰ Ο ἢ 13. ἄνθρωπον τόδε οἵα Ο. ἢ 14. ἵτος] τοιῦτος ΑἹ. ἢ 18. τῦτ᾽ Α. Ε 20. ὅν οι Σ΄. ἢ 35. 
ἤδη καὶ τῦτο ἵν Α΄. ΠΠ σημαίνειν Ο. ἢ ὁ γὰρ εἰ οπν Α. ἢ 27. μανθάνεται Κ΄. Π 28. ταῦτα] τῷ τὰ Σ΄. 1] 29. λαμβάνονται Α΄. Η ὑφ᾽ Ο. ἵ 80. τὸ 
οἵα Κ'. ἢ 31. τὸ οὔ Ο᾽΄. ἢ 33. τὸ] τῷ “4. ] 34. σημαύοι ΑΙ. ἢ 35. διαφέρει Ἐ΄. ἢ 40. λέγων] λαβὼν Α΄. 
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40. τῷ] τὸ ἃ 



686 τς ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

4006 εἶναι δύναχ. εἰπὼν δὲ τῦτο προσέθνριε “κῷ δὲ τὴν ἀλήθειαν ἢ ἄλλην τινὰ φύσιν κονὸν ἔξαι. τύτοις δὲ χρὴ, ὶ τίθησι τὸ ἀν- 

9. πρὸς αὑτόν" λέγων ἀνηρῆοχ, ᾧ ἐπ᾽ αὐτῶ “ὃ νοεῖν τι" δὲ ἡ νον θρώπυ “ὃ ὄνομα σημαίνειν τι ᾧ ἐν σημαίνειν. εἰ ἦν ὁ ἄνθρωπος 

ἐνδέχε͵ μὴ ἕν νοῦντα. εἰ γ5 εἴη οἷόν τε ἕν τι νοεῖν, οἷόν τε ἂν ἕν τι σημαίνει, ᾧ ἔςι τῶτο “ὁ ζῷον πεζὸν δίπυν, ὑκ ἔς αἱ ἢ ὃ 

εἴη τῷ δὶ τύτῳ νοήματι αὶ ὄνομά τι ᾧ σημεῖον οἰκεῖον θέδᾳ. ὕτω μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι σημαίνων ὁ ἄνθρωπος, εἴγε “ὃ ἀνθρώπῳ εἶσαι 

δ᾽ ἂν εἴη δυναὺν “ὃ ὑφ᾽ ἑκαάςυ ἐνόματος ἕν τι δηλϑῶς. δείξας δὲ 5 ἄλλο ᾧ ἄλλο “ὃ μὴ ἀνθρώπῳ, ἑνὸς δὲ ὁ ἄνθρωπος δηλωτιιόν (" )" 

πρῶτον ἀναιρῦντας λόγον τὸς τῆσδε τῆς δόξης, ἔδειξεν ὅτι ὃ ὅτε δ ταὐὸν ὁ ἄνθρωπος ἡ ὑὐκ ἄνθρωπος, ὅτε τῷ αὐτῷ δηλιτι- 

νοεῖν, ἐπιτείνων “ὁ ἄτοπον. τί δήποτ᾽ ἦν, ἂν Κ΄ ἦ πλείω τὰ σημαι- κόν, ὅτε οἷόν τε “ὃ ἕν ἕν τε εἶναι αὶ μὴ εἶναι. ἰὰ. 

νόμενα ὑφ᾽ ἑκάςυ, ὡρισμένα δέ, ἐκ ἀναιρέϊἢ λόγος, καίτοι μὴ (ὁ) εἴπερ “ἃ ἄνθρωπος ὄνομα μὴ μόνον δηλοὶ “ὃ καθ᾽ ἑνὸς ιν 

ὄντος ἑνὸς τῷ σημαινομένυ, ἂν δὲ ἄπειρα, ἀναιρεῖ), ἢ πρῶτον ΕΑ ἀλλὰ καὶ ἕν, ᾧὶ ὃ καὶ καθ᾽ ἑνὸς πλειόνων ἐςὶ δηλωτικόν (Λλέγεῦ ἢ ἐν 

ὅτι πᾶν “ὁ ὡρισμένον ἢ περιληπεν ἕν πως ἐςίν, ὥςε ἕν πως ση- 10 καθ᾽ ἑνὸς τῷ ΣΣωκράτυς ᾧ “ὃ λευκὸν ᾧὶ “ὁ μέλαν ἢ “δ μυσυχέν), 

μαίνει ἢ “ὃ πλείω Κα πεπερασμένα δὲ σημαῖνον. ἔςι δὲ αὐτὰ πε- “ὃ δὲ ἕν μίαν φύσιν ὡρισμένην δηλοῖ, τὴν τῷ ἀνθρώπω καθὸ ἄν- 

ριορίσαι ἢ τῶν σημαινομένων χωρίσαι ἡ εἰπέν ταῦτα εἶναι τὰ θρωπός ἐςι, μὴ συνεπινοῶν ἐν τῷ τέως τὰ συμβεβυρεότα τῷ ἐν- 

σημαινόμενα, ἐπὶ δὲ τῶν ἀπείρων ἀδύνατον τῶτο. ἢ τῷ πλείω θρώπῳ. ... συνώνυμα ἡ) ταῦτα ὑπάρχυσιν, ἀντὶ τῷ ὁμωνυμα. 

σημαίνειν, ὡρισμένα δέ, τῷ δυναὺς, πάντα τὰ σημαινόμενα λη- ἐκ ἄρα δυναὺν “ὁ αὐὸὺ εἶναι ἡ μὴ εἶναι, εἰ μή τοί γε ὁμωνύμως 
φθέντα διακριθῆναί τε ἀπ᾽ ἀλλήλων ἰδίοις ὀνόμασιν ὁριολῆναι, 15 τύχοι. Ἀξεϊερ. 
τύτῳ ἂν εἴη σημαίνοντα τι. εἰ δὲ ἵκαςον τῶν ὀνομάτων ἄπειρα “εἰ -α ἕν εἰπὼν “ὁ δὴ ἐνδέχεῦ “ἃ ἀνθρώπῳ εἶνκι σημαί- 

εἴη σημαῖνον, ὑδὲν ἂν τῶν ὑπὸ τῷ ὀνόματος σημαινομένων ἴδιον νειν ὅπερ μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ" προσέθηκε “ὃ “εἰ “ὃ ἄνθρωπος τη- 
ὄνομα ἢ σημεῖον ἔχειν δύναιτο" ὅτω δὲ ὑδ᾽ ἂν τὰ τιθέμενα μαίνει μὴ μόνον καϑ᾽ ἑνὸς ἀλλὰ ἢ ἕν" αὶ 5 τῦτο ἀξιῶμεν ὃ ἣν 
αὐτοῖς ὀνόματα εἴη τινὸς σημαντοιά, ἐδὲν μᾶλλον δυνάμενα κα- σημαίνειν ὃ καϑ᾽ ἑνός." πῶς ὃ ἕν σημαίνειν ἀκύειν χρή, ὀϊιδάσκα 

τηγορεϊος τύτων οἷς καὶ καὶἢ ἢ τῶν οἷς ἐτέθη. ἔτι εἰ ἕκαςον τῶν 220 ἡμᾶς" ὁ 75 ἄνθρωπος ἕν τῷ φύσιν τινὰ μίαν σημαίνειν, καὶ τῷ 

ἐνομάτων ἄπειρα σημαίνει, ἵκαςον ἂν τῶν ὀνομάτων ταὐτὰ ση- καθ᾽ ἑνὸς λέγεωζ. μίαν δὲ φύσιν σημαίνων ἐκ ἂν ὦμα καὶ ἅλ- 
μαίνοι. ἀλλ᾽ εἰ πάντα εἴη τῶν αὐτῶν σημαντικά, ἀναιρεϊῶ ὃ λὴν τινὰ σημαίνοι, ὅτι δὲ “ὃ καθ᾽ ἑνὸς λεγόμενον ἃ πᾶν ἕν, δεί- 

διαλέγεωκ, ᾧ “ὁ σημαίνειν. ὑδὲν 75 σημαίνει ἕν, κειμένυ τῷ χνυσι" καθ᾽ ἑνὸς γδ ᾧ “ὁ ἄνθρωπος ἡ “ὃ λευκὸν ᾧ “ὁ μυσνοὸν δύ- 

πάντα ταὐτὰ ἀλλήλοις σημαίνειν" ἴσον δ ὃ μηδὲν σημαίνειν τῷ να κατηγορεῖονς ἀληθῶς, ἀλλ᾽ καὶ διὰ τῦτο ἡ ἕν ταῦτα. ἦλϑε δὲ 

πάντα ἕκαζον σημαίνειν λέγειν. ἕνεςι ἢ ὕτως ἐφοδεύσαντα δεῖ- 25 ἐπὶ “ὃ δεικνύναι τῦτο διὰ “ὃ δοκεῖν δύναςχ, καθ᾽ ἑνὸς καὶ τὸ αὐτῷ 

ἕαι ὅτι μὴ ἄπειρα τὰ ὑφ᾽ ἑκάςξυ ὀνόματος δηλείμενα, διαλεκτι- καθ᾽ ὃ ὁ ἄνθρωπος, οἷον κῷ ἸΣωκράτυς, κτ' τύτυ αὶ ὁ διαλέγεως, 

κωτέρα δὲ ἡ δεῖξις. εἰ “ἃ ἄνθρωπος ἄπειρα σημαίνει, ἤτοι ἡ ὃν “ὃ δὲ διαλέγεω, ἐκ ἄνθρωπος" εἴη ἡ) ἂν καθ᾽ ὃ ὁ ἄνθρωπος, ἡ 
ἐκ ἄνθρωπον ὁ ἄνθρωπος σημαίνει (ἐν γ5 τοῖς ἀπείροις ἢ τῦτο), ἐκ ἄνθρωπος κατηγορύμενος κ᾿ συμβεβηκός." ἀλλ᾽ ὁ διὰ τῶτι 
ὥςε ἔςαι ὁ ἄνθρωπον εἰπὼν ᾧ μὴ ἄνθρωπον σεσημακώς" ἢ εἰ ἤδη ἢ ταὐτόν ἐςι τό τε ὑπὸ τῷ ἀνθρώπου ἡ τῷ ὑκ ἀνθρώπν τη- 
τῶτο ἄτοπον, ἔςαι τῶν ἀπείρων τι πλέον. τοῖς ἡ) ἀπείροις ἃ 30 μαινόμενον. καὶ 75 τύτῳ ὥριςαι ὃ ἐν σημαίνειν τῷ καθ᾽ ἑνὸς κα- 
ἐσήμανεν ὁ ἄνθρωπος προς εθὲν “ὃ ἐκ ἄνθρωπος πλείω αὐτὰ ποιή- τηγορεϊοῦς. ὅτι γδ μὴ τὰ κ᾽ τῦ αὐτῷ κατηγορύμενα ἤδη αὶ ἐν 
σει" ὅτω τε ἔξαι ἢ τὰ ἄπειρα τινῶν ἐχάττω. ᾧ ἔτι “ὃ ἄπειρα σημαίνει, δι᾽ ὧνπερ παρέθετο ἔδειξε. καθ᾽ ἑνὸς ἡ“ πλείω κατη- 
ὀνόματα ἤτοι σημαίνει ἢ ὃ ἐκ ἄπειρα, ὕὅτω δὲ αὶ μᾶλλον ἄπειρα γορεῖ ἢ διαφέροντα ἀλλήλων" τὰ ὃ συμβεβυριότα τινὶ ἕτερα 
σημαίνει ἕκαςον ὄνομα ἢ ὑκ ἄπειρα. ἣ εἰ μὴ σημαίνει ἡ τῦτο, ὄντα ᾧ τύτῳ συμβέβηκε, ᾧ ἀλλήλων ὁμοίως κατηγορεῖ ἢ κατ᾽ 

πρῶτον ὦ ὑκ ἔξαι, ἐφ᾽ ὃ ἡ κατάφασις ἀληθής, ἐπὶ τύτω ᾧ ἡ 85 ἐκείνν ἑνὸς ὄντος, ᾧ συμβέβηκεν, καὶ μὴν διὰ τῶτο πάντα “ὃ αὐὲ 
ἀπόφασις, πρὸς δὲ τύτῳ ἕςαι “ὃ σημαινόμενον ὑπὸ τῷ ἐκ ἄπειρα ᾧ ἣν σημαίνει. ἀ 7) ἐπεὶ καθ᾽ ἑνὸς “ὃ μυσικὸν αὶ ὃ λευκὸν καὶ ὁ 
ἕξω τῶν ἀπείρων" πλείω δὴ τὰ ἄπειρα σὺν τύτῳ ἢ αὐτὰ ἐφ᾽’ ἄνθρωπος κατηγορεὶ, ἤδη ᾧ ταὐτόν ἐςι “ὃ σημαινόμενον ὑπ᾽ 
ἑαυτῶν. ἰά, αὐτῶν. εἰ ἡ) ταὐὲν εἴη ἃ σημαινόμενον ὡς μιὴ διαφέρεν -ὸ κα 

1006 “ἕξαι --- ἕν." οἷς ἔλαβε, τύτοις χρὴ. ἔλαβε δὲ πρῶτον ἑνὸς κατηγορεϊοχ, τῷ ἣν σημαίνειν, ἔξαι συνώνυμα, τυτέςι κο- 
14. κα ὅτι σημαίνει τι “ὃ ὄνομα, δεύτερον δὲ ὅτι ἕν, ὃ ᾧ ἔδειξε διὰ τῷ λο χυώνυμα, καθ᾽ ὧν πλείω κατηγορεῖ) τῷ δ συνώνυμα νῦν ἀσὴ 

δῆξαι ὅτι κἂν πλείω σημαίνῃ ὃ αὐὸ ὄνομα, ὡρισμένα δέ, οἷόν τῷ πολυώνυμα χρὴ. ὅτω δ ἔξαι ταὐὲν σημαίνοντα, ἂν 
τε ἢ ἴδιον ἑκάζῳ τῶν πλειόνων ὄνομα θές, ὃ ἀκέτι αὐτῷ πρὸς μόνον τὴ Μέξει διαφέροντα τὰ πλείω ταῦτα ὀνόματα, μείαν δὲ 

5. δ] τε ὦ 1] 14. σημαίτει, ὡρισμένα Ο, ΗΠ] 21. ἄπειρα --- ὀνομάτων οχὰ «4. Π] σημαδει Ο, ἢ 34. τὸ] τῷ Ο,, ἢ 26. ὀνόματα «Αἵ. ἢ 27. καὶ τὸ ἱα 
ἄνθρωπος ὁ Ὁ ἢ 29. ὃ εἰ 8383. καὶ δηϊε ἔτι οπι “4. ΠΠ 33. ὅνομα «4. ἢ] 36, τῦτο 4. }} 37. ἔξωθεν ΑΙ. 

1. τὸν ἄνθρωπον “4. ἢ" 16. τῷ ΑΟ. Π 22. σημαίνειν Ο, ἢ πᾶν] πῆ Ο. ἢ 26. τῦτο Ο, αὶ 21. γὰρ οτὰ Ο. 80. τῷ} τὸ Ὁ ᾿ 82. συμαδοντα, (. ἃ 
γὰρ τὼ πλείω «4. }} 36. καὶ ροβὲ λευκὸν ὁπὶ .4. 



0065 "ὥςε -- ἔξαι," ὃ ἀσαφῶς εἴρη), ἴσον δὲ ἂν εἴη τῷ, εἰ 

ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, ““ 

φύον σημαίνοντα. ἔςαι δὲ τῶτο, ἂν ἢ κείμενον ταὐὺν εἶναι ἡ ὃ εἶναι ἀνθρώπῳ ὁ Ὁ μα ὥὧκ ὠέρσα. κεν κι", “4 καθ᾽ ἑνὸς κατηγορεῖος, ᾧ ὃ ἦν σημιαίνειν. εἰ δὲ ὅτως, εἴη ἂν ση- δεοιῶ ὅτι ἕτερον σημαίνει δμέτερον αρνίσ νν υκν ἐ ψος 
μαίνιντα τὰ τ τὸ αὐτῷ κατηγορύμενα, ὡς σημαίνει ὺ τὰ πο- νομένων ἴδιόν τι σημαίνειν θυναῦχ, Ὧα μήσε 4, δι ̓ τῶι 
λυώνυμα, ᾧ ὃ εἶναι ᾧ μὴ εἶναι. εἰ τῷ κ' τῷ αὐτῷ δυναῦχ κα- μὴ σημαίνει ἕτερον “ὃ ἄνθρωπος ἡ, Ὁ μα ἄνόρωτον, ὥζὥα“ν τὸ ᾿ 
τηγορεϊας, λέγει τις αὐτὰ ἣν σημαίνειν ὅτως, ἂν τῷ αὐτὸ κατη- 5 μὴ ἀνθρώπῳ τῷ εἶναι ἀνθρώπῳ," ταῦτα ἐσνν ς.5 γνάσν Ὁ ΐ ᾿ 
γυροῖτο ὡς μίαν δηλῶντα φύσιν, ὡς εἶναι τῷ αὐτῷ ἄμφω ὀνό- ἕξαι τὸ ἀνθρώπῳ τε εἶναι" καὶ τὰ ἐπὶ τύτη 4. μα ὡὰ τς 
ματα ταὐὸν δηλῶντα, ὦ ὃ αὐὸ ἔξαι τε ἢὶ ἐκ ἔξαι πρᾶγμα, αὐτὰ τοῖς εἰρημένοις τοῖς (ν. 20) “Ὁ δ] ἐπορόμονν ’ σι μον 
ἀλλ ἵγαι ἐνόματα “ἃ αὐὸ πλείω ἔχον" τό τε δ εἶναι καὶ ὲ μὴ εἰς ἐνδέχεἢ ὃ αὐὰὸ ἅμα εἶναι ὁ μὴ εἶναι ἄνθρνσον Υ ἔνεμα φ,μ.4 
ναι ὀνόματα αὐτῶ. ἀδὲν γ κωλύει ᾧ τῦτο γενέωι, ἔνομα, ὄν- “ὃ πρᾶγμα" τύτοις 75 ἀκολυθεῖν δοκεῖ ὁ “ὥςε ἴξαι 4 δρῶν. 
των κῷ' συνθήκην τῶν ὀνομάτων. ὥςε ᾧ “ὃ εἶναι ἃὶ ὃ μὴ εἶναι 10 εἶναι." ἢ ἡ τῷ ἔτι πρὸ τύτυ εἰρημένῳ τῷ “ἦσπερ ἦν « ἦν ἔνα, ταὐὲν ἴξαι δηλῶντα, ὡς τὰ πολυώνυμα. παλιν δὲ τὴν πολυω- ἄνθρωπον καλῦμεν, ἄλλοι μὴ ἄνθρωπον καλιῖεν." δείξας δὲ τοσα 
γυμίαν ὁμωνυμίαν εἶπε, πρότερον αὐτὴν εἰπὼν συνωνυμίαν. ὅτι ἐπιφέρει τοῖς δεδειγ μένοις “ἀνάγκη τοίνυν, εἴ τι ἧςν ἀλδες “σέν σαν 

δ ὃ καθ᾿ ὁμωνυμίαν “ὃ κ᾽ πολνωνυμίαν εἶναι λέγει, νῦν ἐδή- ὅτι ἄνθρωπος, ζῶον εἶναι δίπυν" τῶτο 8 ἣἮ ὃ ἐσήμαινον ὁ νά... “' 
λωσε δι᾽ ὧν ἐπήνεγκεν εἰπὼν πος" λαβὼν διὰ τῶν πρὸ τύτων καὶ δείξας ὅτι δνομά ἐξιν ἐνές 1006) “ὥσπερ --- καλοῖεν." γίνε; γ5 ὅτως ὑχ ἡ ἀναίρεσις τῷ ἀν- 15 τινος δηλωτικόν, ἢ ὅτι ἄλλυ Κ' “ὃ ἔςιν ἄνθρωπος ἐςὶ σημαντικόν, 

49. βρώπυ ἡ ἀπόφασις ὑπὸ τῷ μὴ ἀνθρώπων ὀνόματος σημαινομένη, ἄλλ δὲ “ὁ ὑκ ἔςιν ἄνθρωπος, διαφέροντα ὄντα, καὶ ὅτι ἄλλο ἢ ἡ 
ἀλλὰ τῶτο ὃ ᾧ ἄνθρωπος ἐσήμαινεν. ἐκ ἦν δὲ τῶτο ἡμῖν “ὁ ζη- κατάφασις ἄλλο δὲ ἡ ἀπόφασις, νῦν συμπεραίνεἢ διὰ τῶν δε» 
τύμενον, πότερον δύνα τῷ αὐτῷ πράγματι ἢ ἄνθρωπος ὄνομα δειγμένων “ἃ προκείμενον. τῶτο δὲ ἦν ὁ δεῖξαι ὅτι μὴ οἷόν τέ 
ὶὶ μὴ ἄνθρωπος τεθῆναι, ὡς εἶναι τὴν διαφορὰν αὐτῶν κτ' τὴν λέ- ἔχιν ἐπὶ τῷ αὐτὸ τὴν ἀντίφασιν ἀληθεύεως. εἰ 5 ὁ ἄνθρωπος ὃ 
Ἐιν μόνην, μηκέτι δὲ ἢ κ᾿ ἃ σημαινόμενον, ἀλλ᾽ εἰ ὄντων τῶν 20 ὄνομα φύσεως μιᾶς ἐςὶ σημαντικόν, αὕτη δέ ἐςι ζῷον πεζὸν 

σημαινομένων ὑφ᾽ ἑκατέρυ διαφερόντων, ᾧ τὸ Α' ἀνθρώπυ “ὃ δίπυν, ἀνάγκη ἀληθῦς ὄντος τῦ λόγω τῶ ἕςιν ἄνθρωπος (τῦτο γάρ 

τοῦτον σημαίνοντος εἶδος ὃ λόγος ζῷον πεζὸν δίπυν, τῷ δὲ ἐκ ἐς! “ὃ εἰρημένον διὰ τῷ, εἴ τις ἔςισ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ἄνθρωπος, 

ἀνθρωώπυ τὴν ἀναίρεσιν τῷ τοιίτυ εἴδως, οἷόν τε ἅμα ταῦτα ἢ κ᾽ εἶναι “ὃ σημαινόμενον ὑπ᾽ αὐτῷ “ἃ ζιξον πεζὸν δίπων)» ὃ δὲ ἀνάγκη 
τὸ αὐτῶ κατηγορεῖονς ὅτως ὡς εἶναι ταὐὺν “ὃ εἶναί τε ταύτην τὴν εἶναι ζῷον πεζὸν δίπυν, τῶτό τε ἐκ ἐνδέχε μὴ εἶναι ταὐν τῦτο" 
τοιαύτην ὁσίαν ᾧ μὲ εἶναι" τῷ τουΐτυ δ δηλωτοιὴ ἡ ἀντιφατικὴ 25 “ὁ γ5 ἀνάγκη εἶναι σημαντικόν ἐςι τῷ ἀδύνατον μὴ εἶναι. ἀλλὰ 

ἀντίθεσις" ἀκ ἀντιφατικὴ δὲ ἡὶ ἀντίθεσις ἡ »' συμβεβηκός. ὁ μὴν ὃ ἀδύνατον μὴ εἶναι, τῶτο ὁκ ἀληθές ἐςιν εἰπεῖν μὴ εἶναι 
Ὁ καθ᾽ ὃ ἄνθρωπος δείξας ἀληθευόμενον αὶ “ὁ ἐκ ἄνθρωπος, ὦ κ' τότε. καθ᾽ ὗ ἄρα ἀληθές ἐςιν εἰπεῖν ἃ ἔςιν ἄνθρωπος τότε, κατ᾽ 
“ἃ σημαινόμενον ὑπὸ τῷ ἀνθρώπυ ἔδειξε ᾧ “ὃ ὑκ ἄνθρωπος ἀλη- ἐκείνυ ἀδύνατόν ἐςιν ἀληθὲς εἶναι “ὃ μὴ εἶναι ἄνθρωπον. ὡς δὲ 
θευόμενον κατ᾽ αὐτῶ, ἀλλ᾽ ὅτι ᾧ ἄλλο τι τῷ αὐτῷ συμβεβήκει, ἐπὶ τύτυ, ᾧ ἐπὶ πάντων ὁμοίως ἔχει. εἰ δὲ τῦτο, ἀδύνατον, ἐφ᾽ 
ἐφ᾽ ὃ ὃ ὑκ ἄνθρωπος ἀληθεύει. εἰ ἦν ἵτερον σημαίνει τό τε ἄν- 30 ὃ ἀληθὴς ἡ τινὸς κατάφασις, ἐπὶ τύτυ ἀληθὴ εἶναι τότε τὴν αὐτῶ 
θρωπος ἃ “ὃ μὴ ἄνθρωπος, ὡς δέδευιἢ, ᾧ μή ἐςι τὸ αὐτῷ πλείω τύτυ ἀπόφασιν. ὁ δὲ πᾶς λόγος τοιῶτος ἂν εἴη. εἰ “ὃ ἄνθρωπος 
ὄντα ταῦτα τὼ ὀνόματα, δῆλον ὅτι ᾧ οἱ λόγοι ὅ τε λέγων εἶναι ὄνομα ἄλλω σημαντοιόν ἐξι ἢ ὃ ὑκ ἄνθρωπος ἄλλι, ἡ μή ἐςι 
ἄνθρωπον ἃ μὴ εἶναι ἄνθρωπον ἄλλο τι σημαίνει, ἢ ὑκέτι ταὐὸν πολυώνυμα, ᾧ ἕςι “ὁ ' ἄνθρωπος σημαῖνον ζῷον πεζὸν δίπυν, 
σὲ εἶναι ἀνθρώπῳ ᾧ μὲ εἶναι ἀνθρώπῳ. δείξας δὲ ὅτι ἄλλο “ὃ εἴη ἂν ὶ ὁ λόγος ὁ λέγων εἶναι ἄνθρωπον ἄλλο σημαίνων ᾧ ἄλλο 

εἶναι ἀνθρώπῳ ᾧ “ὃ μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ τῷ ἄλλο “ὃν ἐκ ἄνθρωπον 35 ὁ λέγων μὴ εἶναι ἄνθρωπον (ἐδὲν γ5 νῦν διαφέρει), ἢ ἔςαι ὁ 
σημαίνειν τῇ ἀνθρώπυ, ἐπιφέρει εἶναι ἄνθρωπον λέγων σημαίνων εἶναι ζῷον πεζὸν δίπυν, ὁ δὲ μὴ 

εἶναι ἄνθρωπον, μὴ εἶναι ζῷον πεζὸν δίπυν. εἰ δὲ ταῦτα σημαί- 
24. “γαίρ τις λέγοι ἣν σημαίνειν “ὃ ἐνθρώπῳ εἶναι, ἀληθὲς ἐπ᾿ αὐτὸ τό νεῖ ὑπ᾽ αὐτῶν, καθ᾽ ὃ ἀληθής ἐςιν ὁ λέγων λόγος εἶναι ἄνθρω- 

τε εἶναι ἄνθρωπον ἢ ὃ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, ταὐτὰ σημαίνειν αὐτὰ πον, ἀνάγκη τῶτο εἶναι ζῷον πεζὸν δίπυν. μὴ 7) ὄντος ὑχ οἷόν 
ἐρεῖ καὶ ἱνὸς ἴξαι ἀμφότερα δηλωτοιά, ὡς τὰ πολυωνυμα, ιὡς 0 τε ἀληθὴ εἶναι “ὃν σημαίνοντα αὐὸ λόγον. ἀλλὰ μὴν ὃ ἀνάγκη 

λώπιον καὶ ἱμάτιον. ἀλλ᾽ εἰ ἣν ἡ κατάφασις ἢ ἀπόφασις, ἐν ἔξαι εἶναι ζῷον πεζὸν δίπυν, τῶτο ἀδύνατον μὴ εἶναι τότε ζῷον πεζὸν 
στγεαίνοντα ἢ “ὃ ἄνθρωπος ἢ ὃ ὑκ ἄνθρωπος, ἢ “ὃ αὐὴ δὲ ἔξαι δίπυν. ἰὰ, 

2. ὦ} ἣν Ο. ἢ 6. ὀνόματος (1. ἢ 9. γνεσϑαι ΑΙ. ἢ 10. ροοὲ ὥςε οπι Ο ἢ 43. κατὰ οπ; .4. Π 15. ὑχ ἢ] ὑχὶ «4. ἢ τῷ ἀνθρώτν ὁπ 44. ἢ 11. 
ἐστνήρεσινεν ,. ̓ὶ 24. τε τὴν εἰ 25. τὸ οπὰ Οἱ ̓ 29. συμβεβήκει «4. ἢ 84. τῷ ΑΙ. 1] καὶ τῷ μὴ 44. ἢ 87. σαφῶς Ο. ἢ 38. λέγει Κ΄. Π σνμαίνοντα, “4, ση- 
μμιοιΐνοντος Ἐ΄. ἢ! τῷ ἀνθρώπν, ἀληθὲς 47. ἢ ὑπ᾽ Ο. καὶ ὡς τὰ] ὥςε 46. Υ 42. δὲ στὰ .4. 

1. Ῥτίαδ καὶ οπι .4. ἢ 2. τῶν σημαινόντων «4. ἢ 8. σημαίνειν. δύναται .4. ἢ δὲ δηῖε εἰπὼν εἰ 8. τὸ ροφὶ ἄνθρωπον οπλ «4. ἢ 10. πρὸς τύτοις Ο. ἢ 
14. τύτι Α.. ̓] 21. ἀνάγκη --- 24. δίπνν οπὰ Ο. ἢ 25. ἀλλὰ -- 26. εἶναι δῖα τῦτο εἰ 80. τότε ὁπ .4. 

Οοοο 



6688 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ. 

0065 “τῦτο --- εἶναι" εἰ δὲ ἀδύνατον αὐὴ μὴ εἶναι ζῷον πεζὸν ἅμα ὃ αὐὸ εἶναί τε ὃ μὴ εἶναι, ἂν μόνον ἀποκρίνεως πρὸς τὰ 
3... δίσυν, ἀδύνατον αὐὴ μὴ ἀνθρωπον εἶναι. ὃ δὲ ἀδύνατον εἶναι ἐἡρωτημένα ὁ προσδιαλεγόμενος βιΐλη. 1, 

μὲὴ εἶνθρωπον, τῦτο ἐδὲ ἀληθεύσει τις λέγων εἶναι μὴ ἄνθρωπε. “ἐὰν --- ἀποφάσεις." ἐὰν δὲ ἁπλῶς ἐρωτυύίμενός τις ἐια 
ἀδύνατον ἃ; ἄρα ἀληθεύοντος τῷ ἕςιν ἄνθρωπος, ἀληϑὲς εἶναι “ὃ ἕξιν Σωκράτης ἄνθρωπός ἐςι, μὴ ἀποκρίνηἢ ἁπλῶς ἢ εἶναι ἢ μὴ ἕνει ὃ 
ἐκ ἄνθρωπος ἢ ων ὑκ ἔςιν ἄνθρωπος" ὺ δ τῶτο ἀληθὴς ἐπὶ μὴ ὄν- 5 αὐὲν ἐνόρωπον, ἀλλὰ προςιθὴ αὶ τὴν ἐκέφασιν, λέγων ὅτι καὶ 
τος ἀνθρώπυ. ςε ἀδύνατον ἀληθῦς ὅσης τὴς καταφάσεως ἀληθὴ ἄνθρωπός ἐςι ὺ ἐκ ἔςιν ἄνθρωπος, ὁμοίως ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων, 

τὴν ἀπόφασιν εὖ ἑἶναι τὴν ἀντιφατικῶς. ἀντικειμένην αὑτῇ. ἰά. εὐλαβύμενος μὴ ἂν δῷ μόνον ἐν ἄνθρωπον εἶ εἶναι, περιαχϑὴ εΖ ἣν 
100 “ὁ ὁ -- ἄνθρωπον." δείξας, ἐφ᾽ ὕ ὁ ἀλυρές ἐφι δῖςν ἄνθρωπος, προειρημένον λόγον ἐς ἃ μὴ δύναδχ ἃ αὐὸ τῦτο λέγειν τότε 
3. ἐπὶ τύτω ἀδύνατον ἅμα ἀληθὲς εἶναι ἡ “ὲ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, τῷ εἶναι ὺ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, τῷ ἵπεῦχ, κὶ δοθέντι τῷ εἶναι ἄνξρω- 

αὐτῷ λόγῳ χρωμέυς φησὶν ἕνεςι δευινύναι πάλιν, ἐφ᾽ ὅ Σ ἀληθές 10 πον, εἰ ἀληθὲς εἴη “ὁ ἐξ ἀνάγκης τότε εἶναι ἄνθρωπον, ᾧ ἀδύνκ- 
ἐςι “ὃ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, μὴ δυνάμενον ἀληθὲς εἶναι ὃ εἶναι ἂν- τον εἶναι “ἃ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, ἀδυνάτυ δὲ ὄντος τῷ μὴ εἶναι 

θρωπον" ἐφ᾽ ὃ 5 ἀληθές ἐςι “ὃ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, ἀναίγκη τῦτο τότε ἄνθρωπον, μὴ δυναχζ, ἀληθὴ εἶναι τὴν ἀπόφασω τὴν λέγυ- 
μὴ εἶναι ζῷον πεζὸν δίπυν. ὃ δὲ ἀνάγκη μὴ εἶναι, τῦτο ἀδύνα- σαν μὴ εἶναι ἄνθρωπον. ἂν δή τις τῦτο προορώμενος τῇ κατα- 
τον εἶναι τότε" ὃ δὲ ἀδύνατον εἶναι ζῷον πεζὸν δίπων, τῦτο ἐκ φάσει ἢ τὴν ἀπόφασιν λέγη ὑ ὑπάρχειν, ἐκ ἀποκρινεῖ ἢ “ὃ Ὁ ἐρωτε- 

ἀληθές ἐςιν εἰπεῖν εἶναι ζῷον πεζὸν δίπουν. ἐφ᾽ ὅ ρα ἀληθὲς δας μένον" τό τε δὲ ζητύμενον προλαμβάνει. ζητειῇ ΩΣ τῶτο ὃ εἰ 
μὴ εἶναι ἄνθρωπον, ἐπὶ τύτυ τότε ὑἐχ οἷόν τε ἀληθὲς εἶναι ὁ εἶναι οἷόν τε, ᾧ ὑπάρχει ἄνθρωπος, τῶτο ἡ μειὴ ἄνθρωπον εἶναι. ὁ δὲ 
ἄνθρωπον. ἃ ἔςι ἃ Καὶ μὲ εἶναι ἄνθρωπον ἀπόφασις, “ὃ δὲ εἶναι χωρὶς δείξεως αὐὸ λαμβάνει, ὄτε γνώριμον ὅτε ἐναργὶς ἔν, 
ἄνθρωπον κατάφασις" ἀδύνατον ἄρα ἐπὶ τὸ αὐτῦ τήν τε κατά- ἀξιῶν ἡ τὰ φανερὰ ὴ τὰ πᾶσιν ἐναργῆ ἀποδείκνυδν,, ᾧ διὰ τῶτο 
φασιν ἀληθὴ ἡ τὴν αὐτὸ ἀπόφασιν ἐἶναι, ἔδειξε δὲ ὁ λόγος ὅτος, μηδὲ “ὁ ἐπὶ τῆς ἀντιφάσεως συγχωρῶν. ὅτι δὲ πρὸς “ἃ ἐρωτωῖ- 
κειμένα τῇ ἄλλο σημαίνειν “ἃ εἶναι ἡ μὴ εἶναι, ἐφ᾽ ὦ ἀληθές ἐςι 20 μενον ὑκ ἀποκρίνεῦ, δείκνυσιν ἐκ τῶ, εἰ ᾧ ὠληθεύσει, μεὴ ὀφαλαν 
ἃ εἰπεῖν νῦν ὅτι λευκόν, ἀνάγκη τῦτο νῦν εἶναι λευκόν, ᾧ ἀδύνα- αὐὲν μὴ ἐξετα)έντα περὶ αὐτῶ λέγειν" ἡ 5 ἄλλα μυρία ὁμιλο- 
τὸν νῦν μὴ εἶναι λευκόν, ἐφ᾽ ὃ ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι ἔςι λευκόν’ γυμένως τῷ Σωκράτει ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ὅμως ὁ ἐρωτηθεὶς εἰ Σω- 

δῆλον γὃ ὅτι ἡ τύτων ἕκαςον, τό τε ἀνάγκη εἶναι ᾧ ἀδύνατον μὴ κρατης ἄνθρωπός ἐςιν ἐκ ἐξαριθμεῖ πάντα, ᾧ λέγει ὶ φιλό- 
εἶναι, ἵν τι σημαίνει, τὴν δὲ δεῖξιν φησὶ τὴν ἀρχὴν ἔχειν ἀπὸ σοφος ἢ ̓Αθηναῖος ᾧ σιμὸς ἢ προγάςωρ νὰ λευκὸς ᾧ μευσιχὸς ὦ 
τῷ εἰλῆφθαι ἄλλο σημαίνειν “ὃ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ “ὁ μὴ ἀνθρώπῳ 15 Πλάτωνος διδάσκαλος. ἔτι εἰ ἐν τῷ πάντα τὰ ἐγυπάφχοντιι 
εἶναι, ἃ ἦν ἀναγκαῖον ὁμολογεῖν τῷ τήν τε ἀντίφασιν συναλη- εἰπεῖν “ὃ ἀποκρίνεχ, “ὃ ἐρωτυύμενόν ἐςισ, εἰ ἀδύνατον πώτα 
θεύειν λέγοντι ἡ σώζειν βυλομένῳ ὃ διαλέγεθχ. πῶς δὲ ἕτερον, εἰπεῖν, ἀδύνατος ἡ αὶ ἀπόκρισις ἴξαι" ἀδύνατον δὲ πάντων ἰξα- 
δείκνυσι παραθέμενος “ὃ λευκόν. ὡς δὲ λέγων λευκὸν εἶναι τῷ βίθμησιν ποιήσαοχ, τῶν ὑπαρχόντων τινί. εἰ δὲ ἑνὸς ἐξεταιλέτος 

λέγοντος ἄνθρωπον εἶναι διαϊφορόν τι σημαίνει" ὁ δὶ 75 λευκὸν εἶναι μὲὴ πάντα τὰ ὑπάρχοντα λέγοιμεν αὐτῷ, ὑὁδὲ ἕν τι ἐξ αὐτῶν 
λέγων διάφορον ἔὶ ὁ ἄλλο τι λέγει τῷ ἄνθρωπον λέγοντος εἶ Ἔνδὸ 30 παρὰ ὸ ἐν τῇ ἐρωτήσει δεόντως ἀδαΣ ἢ ἢ πάντα ἢ ὑδὲν χρὴ 
αὶ μὴν ᾧ ἀντικείμενον αὐτῷ" ὁ δὲ μὴ εἶναι ἄνθρωπον χέγων, πρὸς παρὼ “ὃ ἠρωτημέκν" ὥςε εἰ ὅτι μεθα ἄνθρωπος καὶ ᾧ ὑκ ἄν- 
τῷ μὴ εἶναι ἄνθρωπον λέγειν τι, ἢ ἀντικείμενον λέγει τῷ λέγοντι θρωπός ἐςιν, καἰ δεῖ ᾧ τῦτο προςιθέναι. εἰ κ' 7) ταὐτόν ἐξι, δέ- 

ἄνθρωπον εἶναι. ὥςε εἰ “ἃ ἧττον τὸ ἀνθρώπυ διαφέρον μὴ ἀλη- δωκε ᾧ τῶτο διὰ τῶ δῶναι ἄνθρωπον. εἶναι" εἰ δὲ ἕτερον, ἐκ “ἡ 
θεύεῦ κατ᾽ αὐτῦ, ὁδ' ἂν ὦ μᾶλλον αὐτῷ διαφέρον ἀληθεύατο. ἐρώτησις περὶ τύτυ" ἢ 7) πάντα χρὴ τὰ προσόντα ἢ μηδὲν παρὰ 
εἰ δέ τις λέγοι ὶ “ὃ λευκὸν εἶναι τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι ταὐὲν σημαί- 35 ὃ ἡρωτημώον λέγειν. ἔτι ἡ αἱ τῶν ἄλλων ἀποφάσεις ἀλιβῶς 
νειν τῷ δύνα, " τῷ αὐτῦ ἄμφω κατηγορεῖον,, ἐρῶμεν πάλιν κατ᾽ αὐτῶ, ἀλλ᾽ ὁ διότι ἀληθεῖς ἐρωτηθείς τις εἰ ὁ Ἰξωκράτης ἄ»- 

ἃ αὐὴ ὃ αὶ πρότερον, ὅτι ὅτως ἂν πάντα ἔςξαι πολλὰ ὀνόματα θρωπός ἐςιν, ἀποκρίνοιτο ὅτι ᾧὶ ὑχ ἵππος ἡ αὶ κύων" μαΐταιος ἢ 
ἔχον, ἀ μόνον τὰ ἀντικείμενα, εἰ ἕν ἐςι τὰ ἑνὸς κατηγορύμενα ἡ ἂν εἴ. ὅτως ὧν ἡ ὁ λέγων ἡ μὴ ἄνθρωπον αὐὲν εἶναι" ἄλλο 
μὴ τῷ μίαν σημαίνειν φύσιν “ὁ ἕν ὁρίζον). εἰ δὲ μὴ ἐνδέχε 2 ὃ ὑκ ἕξιν ἄνθρωπος τὸ εἶναι ἄνθρωπος ἐποδόδεοιῷ. ἰὰ. 
πάντα τὸ σημαινόμενα ὑπὸ τῶν καθ᾽ ἱνός τινος κατηγορυμένων 40 “ὅλως --- εἶναι." ὅτι μὴ εἷόν τε γιὸ ἐπὶ πάντων “ἃ ἀδὶν πεῖ. 

τὰ αὐτὰ εἶναι, ὠδ᾽ ἂν τὰ σημαίνοντα αὐτὰ τὰ αὐτὰ εἴη, ἀλλ μᾶλλον ἕκαςον τῶν ὄντων εἶναι ἢ μὴ εἶναι, αὶ διὰ τώτων δεί- Ξ 
ἕκαςον τῶν διαφερόντων ὑπὸ τῦ διαφέροντος ἂν σημαίνοιτο. εἰ κνυσι (5). δοκεῖ δέ μοι ἡ ἐπιχείρησις αὕτη λέγεςς, πρὸς τὺς 
δὲ τῦτο, “ὁ δεδειγμένον ἀνάγκη συμπερᾳίνεωχ, “ὃ μὴ οἷόν τε διὰ τῶτο λέγοντας ἐπὶ πάντων καὶ μᾶλλον τὴν κατάφασιν ἢ τὴν 

9. αὐτὸ ἄνθρωπον μὴ εἶναι Ο. ἡ 3. ἀληθεύσοι Α(. ἢ] 12. ἐς! δερινύναι τὸ Αἱ, 1} 23. τό] ὅ ΑΟ. 1] 25. μὴ να ἀνθρώπῳ Ο. ἢ 32. λέγειν οὕπε «(. ὃ 
385. σημαίνει Α΄. ἢ} 87. ὃ οπι Ο. 11] 39. τὸ ἣν οπι «4. 

8. ἀπὸ ἀντιφάσεως 4. ἢ 13. δὴ] δ᾽ ἦν “4. 1}- προορωμίνν ἅμα τῇ «4. ἢ 11. ἈΒΡΒΕΜΗΘΑ ἘΡΕΜΜΜΙΝΕ ΘΗ ἈΠΟ ἐδ υπμ λει 
ἑ εἰ 26. οπι Ο. Ι] 28. δὲ περὶ ἑνὸς .4.. 1} 30. ἐν τῇ οπι Ο. Ὲ 
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ἐπέφασιν, ὅτι ὃ νῦν ἔςι δύνα ᾧ μὲὴ εἶναι, ᾧ ὃ μή ἐςιν εἶναι, αὐτῷ “ὃν ἄνθρωπον κατηγορεῖαχ,, ὑχ οἷδν τε τῶτο μὴ ἄνθρωπον 
ἐπεὶ ἄμα γε “ὃ ὑπὸ τῆς ἀντιφάσεως σημαινόμενον ἐδὲ ἐπὶ τῶν εἶναι. ὁμοίως δὲ δὲ ἄλλο τι οἷόν τε μὴ εἶναι τῶτο ὃ ἐν τῷ 
συμβεβηκότων οἷδν τε συνυπάρχειν, ὡς δέδεαῷ. ἀλλ᾽ εἴ τις ὁρισμιᾷ ᾧ ἐν τῇ ὑσίᾳ αὐτῷ κατηγορεῖ). εἰ ὃ ἕξαι τι γένος τῷ 
λέγοι τύτῳ ἀληθεύενχ, τὴν ἀντίφασιν τῷ ἡ μὴ εἶναι δύνα, τῶτο ἀνθρωίπει, ἣ ὅλως τί ἦν εἶναι εἴη τινός, ἐχ οἷόν τε τῶτο μὴ ὑπάρ- 

ὃ κατηγορεῖῷ, ἔτι ἦν μηδὲ τῦτο οἷόν τε δευινύει ἐπὶ τῶν ἐν τῇ 5 τ αὐτῷ ὃ γάρ ἐξω ὅπερ ἄνθρωπος, τῶτο ὑχ οἷόν τε ἅμα ἢ 

ὀσίᾳ τινὸς κατηγοραμένων. εἰπὼν 75 ἀναιρῦσιν ὁσίαν, ποίαν μὴ ἄνθρωπον εἶναι ἢ εἶναι μὴ ἄνθρωπον. εἰ δὲ μὴ ὃ πρῶγμα, 

ὑσίαν ἐδήλωσε προολεὶς “ὃ ὃ τί ἦν εἶναι" “ὃ δ ἐν τῇ ὑσίᾳ δὲ αἱ ἀποφάσεις αἱ σημαίνυσαι τῶτο “ὃ μὴ εἶναι ἄνθρωπον αὐτόν" 
τοὺς κατηγορεϊολαί τι ἀναιρῦσι" τὰ δ ἐν τῇ ὑσίᾳ κατηγορώμενα τύτων γάρ τις ἀπόφασις τῆς τόδε τι ὅπερ ἄνθρωπον εἶναι λεγά- 
ἐχ οἵα τε ὑπάρχειν μὴύ ὑπάρχον ἐκείνῳ" ἐξ ἀνάγκης γάρ, ἔς ἂν σης. προσέθηιε δὲ “ὃ “ἣν 5 ἦν ὃ ἐσήμαινε, ὺ ἦν τῶτο τινὸς 1007 
δὲ πρᾶγμα, ὑπάρχει αὐτῷ καὶ ἔςιν ἀχωώριςα αὐτῷ. εἰ δὺ αὶ τὸ ὑσία" ὑπομιμνήσκων ἡμᾶς τῶν δεδεγμένων, ὅ! ὅτι ὁ σημαίνων ἢ" 
πρὸς τὴν τῶν συμβεβηκότων ὕπαρξιν τις ἐνίφαῦ τῶν ὡς ὑκ ἐξ ἕν τι σημαίνει ὺ ρισμένον, ὥςε ὺ ὁ λόγων τόδε ὅπερ ἄνθρωπον 
ἀνάγκης ὑπαρχόντων τότε ὅτε ἀληθὲς ἡ ὴ περὶ αὐτῶν κατάφασις, εἶναι ἕν τι σημαίνει, ᾧ ἔςι τῦτο ἐσία αὐτῶ, τυτέςιν ἐν τῇ ὀσίᾳ 
ἀλλ᾽ ἐπί γε: τῶν ἐν τῇ ἐσίᾳ ἀὠδεὶς ἀ ἀντείπη" ὥςε οἱ διὰ τῶῦτο τὴν ἐςὶν αὐτῶ, ἢ ὑχ αν τε αὐὲ μὴ ὑπάρχειν αὐτῷ" ἐν δ τα ῳ 

ἐπι φεσῆ ἦμα ἐπὶ τῷ αὐτῷ λέγοντες εἶναι ἀληθῆ, ὅτι οἵἷδν τε ἔςιν αὐτό. Η 

ταὐὴ ᾧ ὑπάρχειν ἡὶ μὴ ὑπάρχειν τοῖς αὐτοῖς, ἀναιρῶσι “ὃ εἶναί τι 15 (7) οἱ τῶτο ὑπεπδίμεεαι ἢ λέγοντες συναληθεύειν τὴν ἀν- 1007 
ἐν τῇ ὑσίᾳ τινὸς ὃ ὑπάρχειν ὅτω τί τινι, οἱ γδ ταὐὸν εἶναι ἢ τίφασιν ἀναιρῶσι τ᾽ ὀσίαν ἢ τὺς ὁ ὑμοιῆν, καθάπερ ἐν τῇ θεω- ἴω 
μὴ εἶναι λέγοντες, ἢ μηδὲν βᾶλλιν τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπό- ρίᾳ εἰρήκαμεν" πάντα ἡ ἀνάγκη λέγειν αὐτὸς συμβεβηκότα, 
φασιν ἑκάςυ κατηγορεῖς, διὰ “ἃ ᾧ ὑπάρχειν ἡ μὴ ὴ ὑπάρχειν ἃ ἐπειδὴ ὅλως ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων χώραν ἔχει “ὃ συναληθεύειν 
»κατηγορώμενον α ὑτῦ δύνανχ, ἀναιρῶσι “ὃ εἶναί τι ἑκάξυ τῶν τὴν ἀντίφασιν, ᾧ ἐν αὐτοῖς δὲ κατ᾽ ἄλλον ἢ ἄλλον χρόνον, “ὁ ὃ 
ὄντων εἶδος ἢ ὠσίαν, καθ᾽ ἥν ἐςιν ἑκάςῳ “ὃ εἶναι ἢ “ὃ κατηγο- 20 ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ ζώῳ εἶναι μὴ εἶναι," εἴγε συντρέχει αὐτῷ 
ρεῖδχ, ὅλως τί τινος καθ᾽ αὐτό τε ὺ ἐν τῇ ἐσίᾳ" ἐδὲν γ5 ἔςαι τῶν ἡ ἀπόφασις αὐτῶ ἀναιρετικὴ αὐτὸ ὑπάρχωσα. εἰ δ ὅλως ἐςὶν 
κατηγορυμένων τινὸς ὡς γόος καὶ ὃ ἐν ἣν ὅπερ, τυτέτα ἐν τῇ ὑσίᾳ, ἐν ὑπος ἄσει ἡ κατάφασις καὶ λέγυσα ἀνθρώπῳ εἶναι τῶτο, ἐκ ἕςαι 

»ατογγορύμενεν, ὐδὲ ὅλως ὡς σία ὺ εἶδος καὶ 1) ὡς ὁρισμὸς ὃ τί ἦν μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι, ἵνα εἴπη τὴν ἀόριςον κατάφασιν, ἤγυν μὴ 
εἶναι, εἰ πάντα τὰ κατηγορώμενα αὐτῷ ἡ μὴ ὑπάρχειν οἷα τε εἶναι ἀνθρώπῳ, τυτέξιν κΚὁὶ συντρέχει αὐτῷ ἡ ἀπόφασις αὐτῶ. 
ἐἰλλ᾽ ἔςαι συμβεβηκότα πάντα, ἢ ὅτε ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι ἔςι 25 Αφεἰερ. 
τιὶ ὅτε ὅπερ ζώῳ, τυτέξιν ὀδενὸς ἐν τὴ ὑσίᾳ ἢ ὡς εἶδος ἢ γέ- (7) εἰ δὲ ὑποθώμεθα ταὐτὸν εἶναι ᾧ ταὐὺν δηλῦν “ὃ ὅπερ 1007 
νος ὅτε ὁ ἄνθρωπος ὃ ὅτε ὃ ζῷον κατηγορηθήσεξ, ἀλλ ὡς συμ- ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ ὅπερ μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι αὶ ὅπερ εἶναι ἀνθρώπῳ, ἢ" 

μὰς βεβηκότα. εἰπὼν δὲ “ ὃ ἃ ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ ζῴῳ" ὑκέτι τότε ὑκέτι ὃ αὐὴ δηλοῖ ἀλλὰ ἄλλο. ἰά. 
ΔῈ ροσέθηκε ὃ ἀναιρῶσιν" ἦν προειρημένον ἢ καίμενον" προεῖπε “εἰ - ἕνα" τυτέσιν εἰ δὲ εἴη ὃ ὑ ὑποκείμενον ὅπερ ἄνθρω- ἸΟΟΤα 
5 “ὅλως δὲ ἀναιρῶσιν οἱ τῦτο λέγοντες," ὁ “ἠὲ τί ἦν εἶναι μὲὴ 30 πος, ἰὀμῤνῶν εἰ ἐν τῷ ὅπερ ᾧ ἐν τῇ ὑσίᾳ αὐτῷ ἐἰ ὁ ἄνθρωπος 71: 

εἶναι" ἐνδεέφερον ἔχεν δόξει (} λείπει 5 αὐτῷ ὁ καί ( σύνδεσμος, κατηγορείμενος, ἐκ ἂν αὐτῷ ἐφαρμέζοι ἔτι κα ἢ ὃ μὴ εἶναι ὅπερ 
ἵνα ἢ αὶ ὃ τί ἦν εἶναι μὴ εἶνκει, τυτέι ὸὴ ἐν ἐρισμὸν μὴ εἶναι. ἀνθρώπῳ ἣ “ὃ εἶναι δ᾽ ὅπερ μὴ ἀνθρώπῳ. ἄλλο ὼ ἕςαι, εἰ ταῦτα 
ἀναιρυμένν δ τ τῷ ἐν τὴ ὀσίᾳ εἶναί τινα κατηγορύμεναι, ἀναιρεῖ ἢ ἐληθεύατο κατ᾽ αὐτῶ, ἡ Κ τῶτο ὃ ἐν τῷ ὅπερ ὁ ἄνϑρωπος κατη- 
καθόλε ᾧ ὁ εἶναί τινος εἡμσμν: ὁ δὲ ἐρισμὲς ἐκ τῶν καθ᾽ αὐτὰ Ὑορεῖν" ὅτω δὲ ὑκέτ᾽ ἂν ἡ ἐσιίφασι; ἐπὶ τὸ αὐτὸ μένοντος. διὸ 
ὑπαρχόντων. δύνκῷ “ ἰὼ ὃ δ μὸν ἀνθρώπῳ ἢ ζῴῳ εἶναι" τί ἦν 35 ἐχ οἷν τε ἔς αι τῶν ἐν τὴ ἐσίᾳ τινὸς κατηγορυ μένων δυνκολαί ποτε 

εἶναι τινός, τυτέςι μὴ ἐν τῇ ἐσίᾳ μηδὲ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορεῖςχ, ὶὶ τὰς ἐποφίσεις ἀληθῶς κατηγορεῖοχ, - εἰ δὲ μὴ ὑπάρχει αὐτῷ 
ὡς εἰρηνχ, ἃ τί ἦν εἶναι ἀντὶ τὸ τί ἐ ( ἐφιν, εἰ δ) ἴξαι τι ὅπερ ἀν- “ὁ ἐν τῇ ἐσίᾳ ὃν αὐτῶ, ὑδ᾽ ἂν εἴη ἡ αὐὺ ἔτι. καὶ ἡ) οἷόν τε τῆς 

θρώπῳ ται, δείκνυσι διὰ τύτων ὅτι ἀναιρεῖῶ ὰ ὅπερ ἀνθρώπῳ ὑσίας τινὺς ἐναιρυμένης αὐὴ σωζεν καὶ ὁ ὑπομένειν. ἐπὶ 5 τῶν 
εἶναι, ἢ ὅλως ἃ ἐν τῇ ὑσίᾳ τοὸς ὡς γένος ἣ εἶδος χατηγορεῖοχ, συμβεβιιότων οἷόν τε τῶτο μόνον “ἃ ὑπομένειν “ὁ ̓  ὑποκείμενον κα ὺ 
εἰ ἐπὶ πανὺς καὶ ἀντίφασις συναληθεύοιτο. τεδέντος ἐν τὴ ἐσίᾳ ὑπέρχεν αὐτῷ ἀμ Ἀρρα τῶν συμβεβηκότων ᾧ μὴ ὑπάρχεν 
τινὸς κατηγορεῖςχ, ἀδύνατον ἐπ᾿ ἐχείγυ τὴν ἀντίφασιν ἔτι λέγειν τῷ μὴ εἶναι ἐν τύτοις αὐτῷ ὃ εἶναι. δύνα ὦ τοιῶτον εἶναι ἃ “εἰ 

ἀληθῆ. εἰ 75 εἴη τι τῶν ὄντων ὅπερ ἄνθρωπος, ὡς ἐν τ τί ἐςιν δὲ ἕξαι αὐτῷ ὃ ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι ἅμα ἢ ὅπερ μὴ ἀνθρώπῳ 

2. ἅμα γε οπι ϑερυῖν. ἢ ἅ. λέγει Α. ἢ τῷ] τὸ ΟΕ ἢ 5. ἔτι ἴν] ὁτῶν Οἱ, ΠΠ 8. τινὸς --- 9. τε] τινὸς κατηγορώμενον, ὑχ, οἷόν τε Ο, ἢ 11. τῶν διιῖα 
ὡς οι Ἅ1. 1] 16. ὕτως" οἱ «(. ἢ 29. καὶ κώμενον οἵα Κ΄. ἢ 34. ὁρισμόν] ὡρισμένν Κ΄. ἢ] 35. ἀνθρώπῳ οπι Ο, ἢ 37. ὡς οἱρῆσθα.] ὠρίσϑαι Ο. ἢ ἀϊ. ὃν.- 
τατὸν 6. ᾿ ἀπέφασιν .. 

1. τὸ οἵἋᾺ ΑἹ. Ε 11. ὅπερ οαα Ο. ΠῚ 19. ροεὶ ἐν (, αὐά τοῖς. ἢ 30. εἰ οπν 4. 32. ἀνθρώπῳ εἶναι. ἄλλο Ο. αὶ 33. ὁ οἱ .4. ἢ τῦτο ἴ ὅπερ ἐν 

τῷ τί ἰςιν ὁ ἄνθρωπος κατηγοροῖτο (, τῦτο ὑκ ἰν τῷ ὅπερ ὁ ἄνθρωπος κατηγορεῖτο Κ΄. 11 84, ἡ ἀντίφασις οτα Οἱ ἢ 40. αὐτὸ θεμίσων Ο. 

Οοοο2 ᾿ 
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εἶναι ἢ ὅπερ μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ" (ὠδὲν 78 διαφέρει ὁπότερον ἂν 2δ εἴη ἐν τῇ Ἰξωκράτης λευκός ἐςι προτάσει ᾧ “ὃ Σωκράτης συμ- 
ληφθῇ), “ἄλλο τι ἔςαι," τυτέξιν ὑχ ἣν ἔτι ἕξαι, ἀλλὰ πλείω ᾧ βεβηκὸς ἄλλι. ὑποκειμένυ, δεήσε! κἀκεῖνο πάλιν ἄλλυ,, ᾧ τῦτο 
διαφέροντα εἴδη" εἰ γάρ τις πάντα ὕτω τισὶν ὑπάρχοντα λέγοι ἐπ᾽ ἄπειρον. τῶτο δ᾽ ἀδύνατον δείκνυσι. δύναἢ γεγράφϑαι 
εἶναι ὡς τὰ αὐτὰ ἡ μὴ ὑπάρχειν δύνα, ὅτος ὀδὲν εἶδος ἐρεῖ τὸ “ὑδὲν ἔξαι πρῶτον “ὃ καθ᾽ ἶ" τυτέξι “ἃ πρῶτον ᾧ ὑποκείμενον, 

πράγματος εἶναι ἐδὲ ἐσιώδη λόγον ᾧ ὡρισμένον, ἀλλὰ πάντα τὰ 5 καθ᾽ ὅ᾽ τὰ συμβεβηκότα ἀναιρεῖ)" ἀναιρῶντες γὃ τὴν τοιαύτη 
κατηγορύμενα τινος κ᾽ συμβεβηκὸς κατηγορηθήσεϊ ᾧ ὡς συμ- κατηγορίαν ἀναιρᾶσι ἢ τῶτο ᾧ ἐν τῷ ὕτω κατηγορεῖον, μένως “ὁ 
βεβηκότα. ὃ Κα 75 συμβεβηκός τινι ἄλλο ἐν ἄλλῳ ὑπάρχει, εἶναι" τοιῦτον 7) ἡ ὑσία. ἀναιρυμένης δὲ τῆς ἐσίας ὁδὲν ἂν εἷς 
ὡς “ὃ λευκὸν τῷ ἀνθρώπῳ, διὸ δύνα ἡ μὴ ὑπάρχειν αὐτῷ σω- “ὃ ἔσχατον ὑποκείμενον, πάντων τῶν ὄντων συμβεβιριότων ὄντων" 
ζομένῳ “ὁ δὲ εἶδος ᾧ ἡ ἀσία ἡ ἑκάςυ ὕτως αὐτῷ κατηγορεῖ, ὅτω δ᾽ ἂν ἐπ᾿ ἄπειρον αἱ κατηγορίαι γίγνοιντο. τὴν δὲ αἰτίαν τῷ 
ἐχ ὡς ἄλλῳ τινὶ ὄντι αὐτῷ ὑπάρχυσα, ἀλλ᾽ ὡς τύτῳ ὄντι αὐτῷ 10 μηδὲν ἔσεθχ, πρῶτον ὑποκείμενον ἢ ἐδέν, εἰ πάντα εἴη συμβεβη- 
ἡ ἐν τύτῳ αὐτῷ “ὃ εἶναι ἔχοντι. “ἃ δὲ εἶναι ὅπερ μὴ ἄνθρωπον ἢ κότα, ἀπέδωκεν ὅτως, ἰὰ, 
μὴ εἶναι ὅπερ ἄνθρωπον κοινότερον ἔλαβεν ὡς ἀπόφασιν τῷ εἶναι “εἰ -- 7κατηγορίαν" εἰ γ5 πᾶν συμβεβηκὸς ὑπακείμενόν τικα, 
ὅπερ ἄνθρωπον τῷ “ὁ αὐὰ ἄτοπον ἔπεῶζ, ὁπότερον ἂν τις λέγοι ἔχει ἐν ᾧ ἔςι ἢ καθ’ ὃ κατηγορεῖ, ᾧὶ μηδέν ἐςξι συμεβεβιμὸς Ὁ 
ἀπόφασιν αὐτῷ εἶναι" καθ᾽ ἑκάτερον ἡ) αὐτῶν ἀναιρεῖ “ὃ ὅπερ ὑποκείμενον, ὅτος ἐρεῖ εἶναι ὑδὲ ἐσίαν (“). εἰ δὲ εἴη πάντα συμ- 
εἶναι ἢ ἡ ὁσία. φανερώτατον δὲ “ὃ ἄτοπον ἐπὶ τῷ εἶναι ὅπερ μὴ 15 βεβηκότα ὦ μηδὲν ἔχατον ὑποκείμενον καθ᾽ ὃ τὰ ἄλλα, αὐὲ δὲ 
ἄνθρωπον, ὃ δοκεῖ καφασις ἐκ μεταθέσεως, εἴγε ὁ τῶτο λέγων κατ᾽ ἐδενός, πρῶτον Κα ἐδ’ ἂν συμβεβηκός τι εἴη ἔτι" μὴ γ5 ὅσης 

φυλάσσει “ἃ ὑποκείμενον, ὃ φησὶν αὐὸ ὅπερ τῶτο εἶναι ὅ ἐξιν" ὑσίας ὅτε συμβεβηκός τι οἷόν τε εἶναι. ἀλλ᾽ ὁ κῷ' τῦτο νῦν εὐβν- 
ὃ ἡ ἀξιοῖεν ἂν οἱ τὴν ἀντίφασιν τὶ τῷ αὐτῦ ἅμα ἀληθὴ λέγοντες. νει τὴν δόξαν, ἀλλά φησιν ὅτι εἰς ἄπειρον αἱ κατηγορίαι προρδεύ- 

καίτοι ἐδὲ τὴν ἀρχὴν ἔτι εἶναι δύνα ἢ, εἰ μὴ εἴη “ὃ ἐν ᾧ αὐτῷ ὃ σον, ἀεὶ τῷ ληφθέντος ὡς ὑποκειμένν τινὶ κατ᾽ ἄλλ. παλιν λε- 
εἶναι. ΑἸοχ. 20 γομένυ, τῷ ἢ αὐὸ ὁμοίως τᾷ πρὸ αὐτὸ συμβεβηκὸς εἶναι καὶ μὴ 

1007 “εἰ --- καθόλν." δείξας ὅτι ἀναιρῶσιν ἐκ τῶν ὄντων “ὃ εἶδος ἰσίαν τινά. ἀδύνατον δὲ ὅτι τὴν ἀρχὴν ὁδὲ οἷόν τε συμβεβιρκός 
Ν τας Αι Ννὺς ᾿ ᾽ - », ο , .-ν » » Δ» - φ᾿ »ν» »ν 
ἐν ὁρισμὸν ἢ “ὁ ὅλως καθ᾽ αὐτό τι κατηγορεϊο)αί τινος οἱ ἡ εἶναι τι συμβεβηκέναι. εἰ δὲ μὴ τῶτο, πῶς ἂν οἷόν τε εἴη ἐπ᾿ ἄπερον 

μὴ εἶναι “ὃ αὐὺ λέγοντες ᾧ διὰ τῦτο τὴν ἀντίφασιν συναλη- γίνεωις τὰς κατηγορίας τῇ συμβεβηκότος; ἐδὲν γδ γίνε, ὅλως ἐκ 
θεύεον, φάσκοντες (πάντα γδ ποιῶσιν ὅτω κατηγορύμενα τῶν ὑπο- τῶν πλειόνων συμβεβηκότων ἕν τι συντιθεμένων. μόνον ἢ ἐν 
κειμένων ὡς συμβεβηκότα), δείκνυσιν ἑπόμενον ἢ ἄλλο τι ἄτο- 25 ταῖς κῷ' συμβεβηκὸς προτάσεσι λεγομέναις δύο συμπλόκεἢ συμι- 
πον εἰ πάντα τις λέγοι τὰ ὄντα συμβεβηκότα" φησὶ ἡ) μηδὲν βεβηκότα, ἐχ ὡς τῷ ἑτέρυ αὐτῶν τῷ ἑτέρῳ συμβεβιηκότες, ἀλλ᾽ 
ἔσεοχ, πρῶτον “ὃ καθόλν. τῶῦτο δὲ ἤτοι εἴρηκε σημαίνων ὅτι μὴ ὅτι ἄμφω τῷ αὐτῷ συμβέβηκε" τῶτο 5 σημαίνει ἡ πρότασις ἡ 
ἔςαι “ὃ πρῶτον “ὁ γένος, τυτέςιν ἐκ ἔςαι τῶν γενῶν “ὃ πρῶτον ἡ λέγυσα “ὃ λευκὸν μυσικόν ἃ “ὁ μυσικὸν λευκόν" εἰ δ διαφέρει εκτν 

σία" πάντα ἅὶ “5 τὰ γένη καθόλυ, πρῶτον δὲ τῶν ἄλλων καὶ ὅπερ ἂν ῥηθὴ. ἀντέςρεψε δὲ αὐτά, ἵνα δείξη ὅτι ὠδέτερον αὐτὼ ἡ 
ἐσία, ἀναιρεθήσε δὲ “ὃ γένος τῶτο ὅτι ὠδενὶ συμβέβηκεν, ἐδέϑο ὑπόκει(ἢ τῷ ἑτέρῳ, ἀλλ᾽ ἔςι ὃ σημαινόμενον ὃ ἄμφω τῷ αὐτῷ 
τινος ὡς συμβεβηκὸς ἡ ἐσία κατηγορεῖ, ἀλλ᾽ ὃ ἂν κατηγορῆταί τινὶ συμβῆναι. ᾧ ἡ ' ἑτέρα τῶν »' συμβεβιριὸς προτάσεων ἡ 
τις ὠσία, συνωνύμως τε ἢ ἐν τῇ ἐσίᾳ κατηγορεῖ. εἰ γδ ὕσης ἔχυσα συμβεβιριὸς συμβεβηκότι ἐπιφερόμενον, ἣ ᾧ κυρίως 

3 .͵“ἦ 

τὴς ὁσίας ἀναγκαῖον εἶναι ἡ τὴν τοιαύτην κατηγορίαν, μὴ ὅσης συμβεβηκός ἐξι, τοιαύτη ὡς μέχρι φωνῆς ὑποτιθέναι τιὰ ἕτερα 
τῆς τοιαύτης κατηγορίας ἐδ᾽ ἂν ἡὶ ἐσία εἴη" ἧς κατηγορίας ἀναι- τῷ ἑτέρῳ, ᾧ μέχρι δύο συμβεβηκότων τὴν κατηγορίαν ποιεῖος, 
ρυμένης ἀναιροῖτο ἂν ᾧ ὃ τῆς ἀσίας γένος ἐκ τῶν ὄντων. ἀλλὰ 35 μ' τὸ μηδὲ γίνεθχ, τὴν τοιαύτην πρότασιν μίαν κυρίως. καὶ δὲ 
μὴ ὅσης τῆς ὡς γένος ἐσίας δ᾽ ἂν ἡ ἄτομος εἴη" ἀναιρυμέυν ἑτέρα, ἐν ἥ συμβεβηκὸς ἀσίας κατηγορεῖ, ἐκ ἔς: τοιαύτη. ὁ 

Ἵ καθόλυ τὸ γένως αὐτῆς ἐδ ἂν αὕτη εἴ. ὅτω δὲ ἀδ᾽ ἂν κα- 5 Ἰξωκράτης μυσυιός ἐςιν, κα τοιῶτόν ἐςιν οἷον “ὁ μεισυιὸν λευκέν 
τηγοροῖτό τι κατ᾽ ὑσίας, ἀλλ᾽ ἐν πάση κατηγορίᾳ ᾧ “ὃ ὑποκείμε- ἐςιν. ὁ δ λέγων Ἰξωκράτης μυσικός ἐςιν, ὁ τῶτο λέγει ὡς ἀμ- 
νον ἂν συμβεβηκὸς εἴη. μὴ ἔσης δὲ ὠσίας τὸ ὑποκειμών ἀλλὰ φότερα, ᾧ ὁ Ἰξωχράτης ᾧ ὁ μυσικός, ἄμφω τῷ αὐτῷ συμβέ- 
συμβεβηκότος, ἐπ’ ἄπειρον ἂν ἄλλῳ ἄλλο ὑποκείμενον λαμβα- 40 βηκεν, οἷον τῷ ἀνθρώπῳ " ἐδὲ γ) τὴν ἀρχὴν ἐν αὐτῇ δύο ἐςὶ συμ- 
νοιτὸ τῷ “ὃ συμβεβηκὸς ἀεὶ καθ᾽ ὑποκειμώυ τινὸς σημαίνειν τὴν βεβηκότα. λαβὼν δὲ ἀμφοτέρως τὸς τρόπυς τῆς κ᾿ συμβεβ-- 
κατηγορίαν, τυτέξιν ἐν ἄλλῳ εἶναι, ἡ ὑποκείμενόν τι ἔχειν,  κὸς κατηγορίας, ἑξῆς ὅτι μηδὲ καθ᾽ ἕτερον τῶν τρόπων ἐπ᾿ ἀπει- 
μὴ δύνα, ἢ αὐ ὑποκείμενον εἶναι ἢ εἶναι χωρὶς ὑποκειμένυ. εἰ ρον οἷόν τε γίνεϊα, τὴν κατηγορίαν ὑπομιμνήσκει, ἢ πρότερον ἐπὶ 

Ν 

τ ὸ 

2. ἀλλ᾽ ὅτι Α.. 11 3. γάρ οἵα Ο. ᾿ λέγει Α΄. 1] 5. τὰ οπι Ο ἢ 22. ἀριθμὸν Ο, ἢ 24. ὑποκειμίννν καὶ συμβεβιρώότων ΑἹ. ἢ 28. τὸ δηῖς “γένος 
ομλ .Α. ᾿ὶ 29. δὲ αὐτῶν ἡ Α(. 1] 31. συμβέβηκω Ο. 

6. μόνον Σ΄. Π 12. συμβεβηκὸς ὑποκείμενον, ἐδὲ ὅλως ὑποκείμενόν τι τος ἐρεῖ ΑἹ. ἢ 22. τι συμβεβηκότα συμβεβηκέναι Α(, ἢ 94. τῶν οἵα «αἵ. ἢ 
86. συμβεβηκότι Ο. ἢ 29. ὅπως «4. }} 81. πρότασεις Ο. 1 83. τὸ ἕτερον Α(. ἢ 39. συμβεβηκὸς «(. ἢ 43. πρῶτα Α΄. 
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τῆς ἐχύσης τὴν ἐσίαν τῷ συμβεβηκότι ὑποκειμένην. καὶ 5 μόνον 
ὑχ οἷόν τε ἐπ᾿ ἄπειρον συντιθέναι τὰ συμβεβηκότα οἷον Σξωκράτη 
κατηγορῶντας αὐτά, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἐδὲ δύο οἷδν τέ ἐςι λαβεῖν" 
ἂν γδ τὴ Σωκράτης μυσικός ἐςι προςεθὴ “ὁ λευκὸν ἥ τι ἄλλο 
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προελεύσονῃ. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἐν τοῖς κτ' συμβεβηκὸς κατη- 
γορυμένοις τῦτο γίνει, ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν οἷόν τε συμβεβηκός 
τι συμβεβηκέναι συμβεβηκότι. ᾧ δοκεῖ μοι μᾶλλον αὕτη ἡ 
ἐξήγησις τοῖς λεγομένοις ἐφαρμόζειν. εἴη δ᾽ ἂν συνελόντι ὁ λό- 

συμβεβνριός, ὠκέτι γίνε ἣν “ὁ λεγόμενον, δὲ ἡ πρότασις μία. 5. γος ἅτως ἅπας ἔχων. εἰ ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἡ ἀντίφασις ἅμα ἀληθής, 
ἀλλ᾽ ὑδὲ ἂν ἧ συμβεβηκὸς ὑποτιθέμενον συμβεβηκότι, ἐδ’ ἱκέῖ ἐδὲν ὡς ἐν τῇ ὑσίᾳ ὃν τῷ ὑποκειμένυ κατηγορηθήσεῦ, ἀλλὰ 

ἐπ’ ἄπειρον ἴςι τὴν σύνθεσιν τῶν συμβεβηκότων λαμβάνειν, ὅτι πάντα κτ' συμβεβηκός, ἐδὲὴ ἀμέσως, ἀλλ᾽ ἐπ’ ἄπειρον αἱ κατημ 
μηδὲ τὴν ἀρχὴν κυρίως τὸ συμβεβηκότος “ὃ συμβεβηκὸς κατη- γορίαι τῶν συμβεβηκότων, τῷ μηδὲ τὴν ἀρχὴν συμβεβηκέναι τι 
γορέϊἢ" ἐδὲν γ μᾶλλον τῶτο ἐκείνυ ἢ ἐκεῖνο τῶτυ ἐςί, ἡ δέδευι. ἢ συμβεβηκότι" ἐδὲ συλλογίσαοαί τι οἷόν τε συμβεβηκὸς δι᾽ ὅρυ 
ὅτι πλείω συμβεβηκότα ἢ δύο ἐν τὴ τοιαύτη προτάσει καὶ συντίθεϊ). 10 μέσυ συμβεβηκότος, εἰ μὴ “ὃ δεικνύμενον ἐν τῷ συμπεράσματι 
εἰ δὴ διτὸς Κὶ ὁ τρόπος τῶν κί συμβεβηκὸς κατηγορυμένων, συμβεβηκὸς τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων εἴη τῷ συμβεβηκότι 
κατ᾽ ὀδέτερον δὲ αὐτῶν οἷόν τε τὰς κατηγορίας ἐπ᾿ ἄπειρον μέσῳ ὅρῳ" τοιῶτον γ) “ὃ Σωκράτης περιπατεῖ, πᾶν “ὃ περιπατῶν 
ποιέϊος τῶν συμβεβηρότων, ἀδὲ οἷόν τε συμπλέξαι, ὁκ ἂν εἴη κινεῖ)" “ὃ Ὁ κοεῶς, ἐν τῇ ὑσίᾳ τῷ περιπατεῖν. δ᾽ ἄρα ἡ ἀντί- 
ἐπ᾽ ἄπειρον ἐν τοῖς συμβεβηκόσιν ἡ κατηγορία. εἰ δὲ τῶτο, ὦ φασις ἐπὶ τῇ αὐτῷ. ἰά. 
πάντα κ΄ συμβεβηκὸς λεχθήσε. εἰ δ δεῖ μέν, εἰ μόναι εἶεν 15 () ἡ ὁ ᾿Αλέξανδρος “ὁ “ὐδὲ δ πλείω συμπλέκεξ δυοῖν 1007 
αἱ τὶ συμβεβηκὸς κατηγορίαι, ἐπ ἄπειρον γίνεδδαί τε ἢ λαμβά- ὑπολαμβάνει τῶτο λέγειν “ν ᾿Αριςοτέλην, ἀδέποτε πλείονα τῶν Ὁ 
νεος ἄλλο ἄλλυ κατηγορύμενον, μόναι δὲ ἔσον,, εἰ μὴ εἴη ἐν τῇ δύο συμβεβηκότων ἅμα κατηγορῶν), οἷόν φαμεν ὅτι ὁ Ἱπποκρα- 
ἐσίᾳ κατηγορύμενά τινα (ἀναιρεῖ γδ ὅτως ἡὶ ἐσία), ἐχ οἷόν τε δὲ τῆς ἄριςος ἰατρός... ὁ μέντοι γε ἡμέτερος φιλόσοφος ᾿Αμμώ- 

τῦτο, δηλονότι μὴ μόνα τὰ ὡς συμβεβηκότα κατηγορέμενα. γιός φησιν ὅτι καὶ καλῶς λέγει ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐξηγώμενος “ὃ “ἐδὲ 
πτω δὲ “οἷον τῷ Σωκράτει τῷ λευκῷ ὁμοίως ἕτερόν τι συμβεβη- 20 ἢ πλείω συμπλέκεϊ δυσί," τῶτο λέγειν “ὃν ᾿Αριςοτέλην, ὅτι 

κός" δεωριτικόν ἐσι τῷ μὴ δυναοχ, τῷ ὑποκειμένυ με' τῷ συμβε- , ἀδύνατον πλείονα τῶν δύο συμβεβηκότων κατηγορεῖς τὸ ὑπο- 
βηκότος ὑποτιθεμών πάλιν συμβεβηκός τι κατηγορεῖν (΄)" ὃ κειμένων" δυνατὸν γάρ ἐςι πλείονα τῶν δύο κατηγορεῖ, τῦ ὑπο- 
αἰτίαν ἀπέδωκεν ὅτι μὴ γίνεταί τι ἐξ ἁπάντων, τῷ τε Σξωκρά- 

τοῖοτυς ᾧ τῶν δύο συμβεβηκότων. ὁ δὲ “ἐδὲ δὴ τῷ λευκῷ ἕτερόν 
1 

κειμένυ, οἷον ἐὰν εἴπω ὕτως, ὁ Ἱπποκράτης ἰατρὸς χειρυργὸς ἄρι- 
ςός ἐςιν, ἤγυν ἰατρὸς διαιτητικὸς ἄριςός ἐςιν, ἤγυν κλινικὸς ἢ 

τι συμβεβηκός" δεικτοιόν ἐςι τῷ ὅτι μηδὲ τῷ ἄλλο ἄλλυ συμβε- 25 ἄλλα μυρία. ἄλλως τε δὴ ἡνίκα “ὃ μέν ἐςι γένος “ἃ δὲ εἶδος, “ὃ ἐν 
βνριὸς συμβεβηκότος κατηγορεῖν οἷόν τε αὔξεοχ, τὸς τῶν συμβε- 

βηκότων κατηγορίας ἐπ᾽ ἄπειρον, ὃ τὰς αἰτίας ὅτός τε σαφῶς 

παρέθετο ᾧ ἡμεῖς προειρήκαμεν. μήποτε δὲ ἄμεινον ὕτως ἀκύξειν 
τῆς λέξεως τῆς (ρ. 1007 α 35) “εἰ δὲ πάντα »δ' συμβεβηκὸς 

κατηγορεῖ ἢ... “ὃ “ὐδὲ γ5 πλείω συμπλέκεδ δυοῖν" φησὶν ἀντὶ 
τῷ ἀδύνατον ἐν τῇ προτάσει πλείονα εἶναι τῶν δύο ὅρων, ὑποκει- 
μέυ αὶ κατηγορωμένυ. διό φησιν (Ἀπαὶ. Ῥε. 1 1) “ὅρον δὲ καλῶ 
εἰς ὃν ἡ πρότασις ἀναλύεἢ. Αεεΐερ. 

λέγεῦ, δὲν ἔςαι πρῶτον “ἃ καθόλυ. εἰ πᾶν, φησί, κ᾿ συμβε- 30 (7) ὅσα ὄν, φησίν, ὅτως λέγε ὡς “ὃ λευκὸν τῷ ΠΞωκράτει, 1007) 

βυριὸς κατηγορεῖ, ὠδὲν ἔξαι πρῶτον καθόλυ, ὃ ἴσον ἂν εἴη τῷ ἐκ ἐνδέχε εἰς ἄπειρον εἶναι, ὡς τῷ ἀνθρώπῳ τῷ λευκῷ, οἷον τῷ 3: 

ὑδεμία ἕςαι κατηγορία πρώτη τέ ἡ καθόλι, τυτέςιν ἐδεμία ἔξαι Σωκράτει, ἐχ ὑπάρχει ἕτερόν τι συμβεβηκός" κα γδ γίνεταί τι ἐξ 
πρότασις ἄμεσος. τῶν γ5 προτάσεων τῶν ἐχυσῶν τι τῶν ἐν τῇ ἁπάντων, ὡς αὐτῷ εἴρηῦ ἐν τῷ περὶ Ἑρμενείας (ς. 11). ἰά. 
ἐσίᾳ τῷ ὑποκειμένυ ὄντων κατηγορώμενον αὐτῷ πρώτη ἡ ἄμεσος. “ἔτι -- πᾶσαι ἢ πιθανὴ ἐπιχειρήσει χρὴ" λέγει γδ ἔπεα, 1007 
τὰ δ καθ᾽ αὐτὰ καὶ ἐν τὴ ὑσίᾳ τινὸς κατηγορύμενα καθόλω εἶπε. 35 τῷ λέγοντι ἅμα ἀληθεῖς εἶναι τὰς ἀντιφάσεις “ὃ ἕκαςον τῶν ὄντων 15: 

τῷ Κὶ ἦν μηδὲν εἶναι ἐν τὴ ἐσίᾳ κατηγορόμενον ἵπεῦ “ὃ πᾶσαν πάντα εἶναι (4}" εἰ γ) ἀληθεῖς ἐπὶ τῦ αὐτῶ πᾶσαι αἱ ἀντιφάσεις, 

κατηγορίαν γίνει, »τ᾿ συμβεβηκός, τῷ δὲ μηδὲν εἶναι ἄμεσον πάντα ἕςαι τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις ᾧ πάντα ἕν. ὅτι ἢ ὅν αὶ πᾶσαι 

πρότασιν “ὃ ἐπ᾽ ἄπειρον γίνες!ᾳ τὰς κατηγορίας, ἄλλυ πρὸ ἄλλν ἐπὶ τῷ αὐτῶ αἱ ἀντιφάσεις, ὕςερον δείξει" πρῶτον δὲ δείκνυσι 

λαμβανεςκ, δυναμένυ. δέδεικἢ γ) ἐν τοῖς “Ὑςέροις ᾿Αναλυτοιόῖς πῶς πάντα ἣν εἶναι ἔπε ἐκείνῳ τῷ κειμένῳ. εἰ γ) ἀληθὲς ἐπὶ 
( 8) ὅτι εἰ μὴ εἴη ἄμεσος πρότασις, ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ κατηγορίαι 40 τῷ ἀνθρώπω “ὃ μὴ εἶναι ἵππον αὐὸν μηδὲ τοῖχον μηδὲ λίθον 

44. ἐπ’ ἄπειρον οπχ Ο, ἢ ἐν οπι «4. ἢ οἱ δπίπε "δοῦϑδ εϑί αἰϊιεῖ δ αἰϊο ἐπ ἱπβηπίξιπι ρναφαϊσαίμπι αῇὲοὶ ἀοοίρίφιο, οἱ «οἷαα 
λιονέπε ργαφαϊοαίίοπος δα ἀσοίάεπίί, Ἔγμπέ ἀιίσπι οἶσε, πὶσὶ φμίάφμαπι ἱπ διιδεέαπίία ργαεεϊϊοοίμν' (σἷο Ἔπῖπι σμδοίαπεία ἐοἰὶ- 

εἰ), λος σενὸ εβὶοὶ πον Ροίεεί, φαεὶς ἐπέοἰ ρίέμν ποτὶ δα ἑαπίμπε 6546 ργαεάϊοαία φμαδ μέ αοοίοπίία ργαεαϊοαπέμ» ϑεραὶν. Ι 

48. ἡ οπι Ο ἢ 19. δηλονότι ὁ πάντα ὡς συμβεβηκότα κατηγορεῖται Α(. ἢ 25. τῷ ὅτι μηδὲ τὸ Κ΄. Π᾿ ἄλλῳ ἄλλν Ο "} 28. δὴ Κ΄. } 80, εἰ -- 81. κα- 

θόλν εἰ 32. κατηγορία εἴ καὶ οχχ Ο. ἢ 38. πρὸς ἄλλο “4. 

' 6. δὴ ὁ ἘΠῚ 8. μηδὲ] μὴ «4. ἢ τι οπὶ Σ᾿ Π 9. ὑδὲ γὰρ συγχωρίσϑαι Δ. ἢ 11. καϑ' αὑτὰ] κάτω ΔΙ͂. [ συμβεβηκότι εἐἰλημμένῳ μέσῳ Α͂. ' 

43. ὑσίᾳ τυτέςι ταὐτόν" ὑδ᾽ ΔΗ͂, ἢ 25. δὴ] δὲ 44. } 85. τὰς] πάσας Α͂, ἢ 86. τῆς] τὸ . 1 37. πᾶσαι] ἀληθεῖς ξαρταδοτ. «4. ἢ 39. ἵν ὁπ ΑΧΟῚ 

τῷ οπὰ «4. ἢ 10. μὴ] μὲν 2. 
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μηδὲ τριήρη ᾧ πάντα ὅσα ἐκ ἔςιν, συναληθεύυσι δὲ αἱ ἀντι- (5) πάνυ δριμυτάτην ἐπιχείρησιν ἐκιτίθηνν ὺ Ὑέμωκαν τχτὶ 

φάσεις, ἔξαι μα ὁ ἄνθρωπος αὶ ἵππος ᾧ λίθος ὶ τοῖχος ᾧ τριήν ἀγχινοίας, ᾿δεοινὺς ὅτι ̓ πἰὐμεδι συναληβεύειν τὴν ππρασα: εἰ 

ρής ἢ πάντα ὅσα ἐκ ἔςιν, δοθέντος μόνον τῦ δυναῶζ, καθ᾿ ὅ γάρ, φησίν, ὑποθώμεθα αὐτὴν συναληθεύειν, "πεντα ἣν ἔσονδ. 

δὰ ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως, ἢ “ὃ ἕτερον κατηγορεῖον. ὲ δὲ Αδείερ. , πον ΙΝ 

1007 καθάπερ ἀνάγκη τοῖς “ἦν Πρωταγόρυ λόγον λέγυσιν" εἴρηκεν, ὅτι 5 (᾽) ἔλεγε ὃ ἐκεῖνος (ὁ Πρωταγόρας) ὅτι “ὃ δοκῶν ὑκαξη καὶ 
22. ἀνάγκη τὶ τὴν ἐκείνυ δόξαν, λέγοντος πᾶν “ὃ φαινόμενον ᾧ φαίνεῦ τῦτό ἐσι ᾧ᾽ ἀληθές. " ΜΗ ᾿ 

ἀληθὲς εἶναι, τὴν ἀντίφασιν ἅμα ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἀληθὴ εἶναι (}}" ᾿ () ἐοίκασιν ὅν, καθάπερ ᾧ ὁ ᾿Αναξαγέραις ἔπαχε ἘΨΊΕΙ 

περὶ Υδ τῶν αὐτῶν ἀντικείμεναι φαντασίαι γίνονταί τισιν, αἱ εἰ ἀλη- ὕλην περιφανταζόμενος, ταῦτα λέγειν, ἐπειδὴ ἡ ὕλη πάντων ἐςὶ 

θεῖς εἰσὶ κατ᾽ αὐτῶν, εἴη ἂν κατ᾽ ἐκείνων ἅμα ἡ ἀντίφασις ἀληθὴς δεκτική. ἰά, ΠΡ 

ἐπὶ τῷ αὐτῶ, ὡς ᾧ αὐὲς δείξει ὀλίγον προελθών. “ἃ δὲ “εἰ γάρ το “ἀλλὰ --- ἀπόφασιν." δείξας ἑπόμενον τῷ τὴν ἀντίφε ἀρ 

τῳ δοκεῖ μὲ εἶναι τριήρης ὁ ἄνθρωπος, δῆλον ὡς ἐκ ἔςαι τριήρης" συναληθεύειν λέγοντι τό, ὃ ἡ ἀπόφασις ἐπί τινος ἀληθής, ἐς 

δευιτικὸν μέν ἐςι τῷ πᾶσαν ἀντίφασιν ἀληθὴ ἐπὶ πανὲς γίνε, ἐκείνυ ᾧ τὴν κατάφασιν αὐτῶ ἐμίὰν ἀληθῆ γίγνεςχ, νῦν δείαενυ- 

ἥτοι δὲ ἔτι Πρωταγόρυ μνημονεύων “ἃ “δοκεῖ" εἶπεν, ἐπεὶ ἐκεῖνος σιν ὅτι ἀνάγκη αὐτοῖς λέγειν ἐπὶ πανὲς πᾶσαν ἐντίφασ ἰφαισι πατη- 

πᾶσαν δόξαν ἢ πᾶσαν φαντασίαν ἔλεγεν ἀληθῆ, ἢ ὑκέτι τῦτο γορεῖο)ς. τῶτο δ δείκνυσιν, ἐπὲὶ ἕν ἦν λέγειν αὐτοῖς, ἐφ δβ ὲ 

ὡς περὶ τῆς Πρωταγόρωυ δόξης λέγει" ὁδὲ ἡ ἔπε), ὃ λέγει Πρω- 15 ἕτερον ἀληθὲς μόριον τῆς ἀντιφάσεως, ὺὶ θάτερον ϑύναςχ, ἐκί τε. 

ταγόρας. ἢ αὶ πρὸς ἄλλο τι ἐχρήσατο τῷ “δοκεέϊ" ἢ πρὸς ὃ δεῖξαι νων μηδέτερον ἀληθὲς ἐἶναι. ὅτι ὧν ἐξ ἀνάγκης πάσης ϑάτερω 

ἀληθὴ γινομένην τὴν ἀπόφασιν ὃ δείξας λοιπὸν ὡς ἐκείνοις πό- λεκτέον αὐτοῖς ἀληθὲς ὅτως ἀναγκάζει, λαβὼν ἄτοπον ὦ ἤογω 

τ μενον προςίθησι ᾧ λαμβάνει ὅτι ἐφ᾽ ὃ ἡ ἀπόφασις ἀκολυϑήσει, εἶναι τὴν ̓ ' αὐτῷ τῷ πράγματος ἀπόφασιν, τὴν ἀναιρᾶῦσαν αὐ 

ἐπὶ τύτυ ἡ τὴν κατάφασιν αὐτῶ ἐκείνα ἀληθὴ εἶναι, καθ᾽ ὃ ἄμα ἐςιν, ἀληθὴ λέγειν εἶναι κατ᾽ αὐτῶ, ἐπεὶ ἡ ἡ κατάφασις, τὰς δὲ 
ΝῚ ͵ὔ ΠΩ ς “ 2 ,ὔ ΟῚ )» Σ αὖ Ω 

αὶ ἀντίφασις ἀληθής" ὃ 7) μή ἐςι τριήρης, ἢ τριήρης ἔςαι, εἴγε ἡ 20 τῶν ἄλλων πραγμάτων ἀποφάσεις ἃ μή ἐφιν αὐτῷ, μεαριέτι λέ. 
ἀντίφασις. ὅτω δὲ ἕκαςον ἂν τῶν ὄντων γίγνοιτο πάντα (᾽). γειν ἀληϑεῖς εἶναι. μᾶλλον δ ἡ ἄλλω ἀπόφασις ἐληθὴς κατά 
Σσεῶζ, γάρ φησιν ὅτως “ὃ τῷ ᾿Αναξαγόρυ ἀληθὲς ὃ “ὁμῖ πάντα τινος ἢ ἡ αὐτῷ (5)" εἰ γδ ἀληθὲς κ΄ τῷ ἀνθρώπω ὁ ὅτι ἐκ κῃ 

χρήματα." ἀλλὰ κατ᾽ ἐκεῖνον Κ' ὡς εἰλικρινῶς μηδὲν εἶναι, ᾧ τόδε ἄνθρωπος, πολὺ εὐλογώτερον ἐπ᾿ αὐτὸ ἀληθὲς λέγειν τέ τε ὑκ 

τι ὃ λέγε τῶν πραγμάτων τὰ πάντα λέγε ἐν πᾶσιν" χῷ δὲ ἕςιν ἵππος ᾧ ὃ ὁκ ἔςι τοῖχος ᾧ ὃ ὑκ ἔςι τροίρης, τὰ ἄλλα 
εἰς χὰς ὅτω λέγοντας ἔπε αὐτοῖς “ὁ πάντα τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις εἶναι 25 ὅσα μὴ ἔςιν. ἀλλ᾽ εἰ αἱ ἀποφάσεις ἀληθεῖς ἐπ᾽ αὐτῶ, δῆλον ὡς 

100] λέγειν. “ὃ ἀδριςον ἦν ἐοίκασι λέγειν, ᾧ οἰόμενοι “ὃ ὃν λέγειν ᾧ αἱ καταφάσεις. πάντα ὧν ἔςαι ἃ αὐτό. εἴτε ἢ τὰς κατα- 

πο περὶ τῷ μὴ ὄντος λέγυσιν." εἰπὼν ὅτι πεῖ τοῖς τὴν ἀντίφασιν φάσεις ἀντιθήσει τις ἀληθεῖς εἶναι, ἀκολωθήσει αὐτῷ ἃ ᾧ, τὰς 
συναληθεύεωκ, λέγυσι “ὃ ἕκαςον τῶν ὄντων πάντα εἶναι χρήματα, ἀποφασεις, εἴτε μι ἐκείνας, ἀλλὰ τάς γε ἀποφάσεις ἀναγκαῖον 

φησὶ τὸς τῦτο λέγοντας ἐοικέναι περὶ τῆς ὕλης “ὃν λόγον ποιεῖς, διὰ τὰ προειρημένα" εἰ δὲ τὰς ἀποφαίσεις, δῆλον ὡς ᾧ τὰς κα- 
αὕτη δ ἀόριςος τῷ δυνάμει πάντα εἶναι, ἐνεργείᾳ δὲ μηδέν" ἐδὲ 30 ταφάσεις, ἣ τὼς ἀντιφάσεις ἐπὶ τῶν αὐτῶν. ΑἸεχ. 
Ὁ οἷόν τε ἐνεργείᾳ πάντα εἶναι" ὥςε περὶ τῦ ὄντος λέγειν βυλό- (7) εἰ αὶ ἦν ἡ κατάφασις ἡ περὶ τριήρες ὑπάρξει μδλλοννκι 

ἐνεργείᾳ εἶναι πάντα. εἶπε δὲ ἢ περὶ τῆς ᾿Αναξαγόρυ δόξης ἐν Ἀεοϊερ. 
τοῖς πρώτοις (Α. 8) λέγων, ὡς δὲ ὧν ἔλεγε πάντα ἐν πᾶσι με- “ταῦτα -- ἀποφάναι," δείξας διὰ τῆς προειρημένης ἐπε- τα 
μῖχθαι τὴν ὕλην ὀνειροπολῶντος, ἐνεργείᾳ πάντα τὰ ὄντα εἶναι. χειρήσεως “ὃ πάντα τὲ ὄντα ἕν ἔσεῶχ, τοῖς προειρημένοις, καὶ τῶτο " 
ΑΙεχ. προςίθησιν ὡς ἑπόμενον τοῖς ἅμα τῷ αὐτὸ αὶ ὃ εἶναι ἡ “ὃ μὴ ἐνω 

8. φμαᾶς δὶ υενὰ δἰπί, ἐβέοίίμν μεν ἧρομνε μί σοπίγαάιοεϊο φἰπιμὶ νδρα εἰξ, μὲ ἦρες ρμαμῖο ροξὲ οεἰεπάεί ϑεραῖν. ἢ 4.1. 
αὐτὸν. Π! ἐκεῖνον Α΄. ἢ 13. “δα μέγμπε ἐϊϊμαὶ “νἱάείμγ" ἀἰπὶξ ἱπεδοίαπε δἰέαπεμπε Ργοίαβογαθ δεπιίσπείαπι ἢ ϑοραῖν. ἢ ἔτι] ὅτι 2 1 
16. πϑὸ ἐμαὶ “ υἱαϊδέμιν" αἰίογδιιπε ρογέίπεέ ϑερυϊν. "1. δεῖξαι. Π 17. γυομέτην ΑἹ. ἢ 20. εἴγε] ἅμα ἀληθὴς ἃ 2. τι. ϑυρταδαι. “4. ἢ 21. ἂν 
τῶν] αὐτῶν ΜΙ. ἢ 22. ἔπεσθαι ΜΙ. 1! 23. πιλιίφμα μετα πηι τέ, οί δα γᾶς φμαδ αἰϊοίίμ 66:6, σης οπεπῖα εἰπὲ ὧκ ονεπέδις ϑϑρεῖν. ἢ 
24. τὰ] τὸ ΜΖ. 1] 29. τὸν οτα .4. 1} 33. ἤδει 227. ἢ] 34. ἵππος, ὅτε ἄλλό τι Α, ᾿ 

46. μηδ᾽ ἕτερον ΑΜ. 11 17. ἀνώγκη ζῆν 47. 11 20. ἅμα ἐξὶν ΔΗ͂. ἢ 26. παπι οἱ φεὶς αῇὲγνεαέίοπες ἡρεογώπε ὑᾶρας 5456 ορῬοσειον ἕξ, κὲ- 
λἰοπείπμς πεβαίζοπες ϑεγας 6:56 δαφιθίμ"; αμέ υἱοίαείπε αὐεγπιαίίοπες, δἰ ποβαίίοπος εεες νενας οδαοεγίέ, ας »εοῖπαῖε οον:-- 
ἐναάιοίἰοπὶς ἐπ εἰδάεπε νεγίίας σοποίαδίξ ϑεραῖν. [[ 27. ἀττιθήσει --- 38. ἀποφάφεις βὨϊ εἴτε οἱ 26. ἢ 29. προαρημένα καὶ τὸς κασαφά- 
σεις. εἰ Α. 



ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΊΙΚΑ, 663 

κατηγορῶσι ἢ διὰ τῦτο φαίσκωσι συναληθεύεςα, τὴν ἀντίφασιν, ὃ μήτε τὴν ἀντίφασιν μήτε μέρος τῆς ἐὐιψάσευς, ἀληθὲς ἐπὶ τῷ 

συμβαίνειν μήτε τὴν ἀπόφασιν μήτε τὴν κατάφασιν ἀληθὴ γί- αὐτῶ εἶναι. ΑἸεχ. 
νεχ, καϑ᾽ ὧν ἄμφω τὰ ἀντοκείμενα. εἰ ὰ πᾶσα ἀντίφασις Ἥι --- ἕν." ἐκ διαιρέσεως πρόεισιν ὁ λόγος αὐτῷ, δεί- ἴρεὰ 
ἐφ᾽ ἑκαάξυ ἅμα συναληβεύεδ, ὥς φασι, ὶὶ ἅμα ἐπὶ τὸ αὐτῷ κνυσι δὲ πάσας τὰς ἐρδεχομέας, λαμβάνων διαιρέσεις, αἷς ΕΩ 

ἀληϑὲς ᾧ ὃ ἴξιν ἄνθρωπος ἢ ὃ ἔςιν ἐκ ἄνθρωπος" διὰ τῶτο γ5 ᾧ 5 ἀκολυϑῶν “ὃ εἶναί τινα ὡρισμένα ἢ καταληπτὰ δηλονότι, ᾧ ἐχ, 
αὶ ἀπόφασις ἀληθὲς καϑ᾽ ξ΄ ἡ κατάφασις, διὰ “ἃ εἶναι ἐπ᾿ αὐτὸ ὡς βυύλον λέγειν ἐπὶ πάντων ἐδὲν μᾶλλον τὴν κατάφασιν ἣ τὴν 
ἀληθὴ καὶ τὴν ἐκ μεταθέσεως κατάφασιν" ἐπὶ Ὁ) τῷ ὄντος ὑκ ἀν- ἀπόφασιν. φησὶ 75 ἥτοι περὶ πάντων λέγειν αὐτὸς “ὃ ἐδὲν μᾶλ- 
βρώπυ ἀληθὴς ἡ ἀπόφασις καὶ λέγυσα ἐκ ἔςιν ἄνθρωπος, ἐπεὶ ὦ . λον τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ἢ περὶ ἐνίων. τῶτο δὲ εὐλό- 
ἃ ἔςιν ὑκ ἄνθρωπος" ἐπὶ γ5 τῶν ὄντων ὁμοίως ἀληθῇ ἑκάτερα. 

δ “ γως δόξειεν ἂν λέγεοχ, ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐπεὶ ἐπὶ τῆς ὀσίας ᾧ τῷ οἰκείῳ 

ἅμα δὲ ἡ λεγόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν ἦν ὁ μᾶλλον ἄνθρωπος ἢ ἐκ 10 εἴδυς ἡ τῶν ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορυμένων ἔδειξε φανερῶς ἄτοπον 
ἄνθρωπος, ἡ) ὁμοίως ἐπὶ πάντων ὃ ἐκ ἄνθρωπος τῷ αὐτῷ ἀποφα- 
τικὸν ἐλάμβανον. δοκεῖ δὲ ἡ ἐπιχείρησις αὕτη δεικνύναι ὅτι τὰ 
λεγόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν ἅμα ἐφ᾽ ἱκάςυ εἶναι ἀληθὴ ὡς ἀντιφάσεις, 
ἐκ ἀποφάσεις εἰσίν, ἀλλ᾽ ἀμφότεραι καταφάσεις. ὧν καταφά- 

σεων εἰ αἱ ἀποφάσεις ληφθεῖεν ἀληθεῖς εἶναι, ὡς ἀξιῶσιν, ἀναι- ι5 

ροῖτ᾽ ἂν “ὃ ἐκεῖνα ἔτι ἀληθῆ εἶναι, ὡς ὠξιῶσιν, ἃ ὡς ἀντικείμενα 

ὃν ὃ μὴ εἶναι τῦτο λέγειν, ἐν ᾧ ἦν αὐτῷ “ὁ εἶναι ἡὶ καθὸ ἔςιν ἐκ 
τῶν ὄντων ὅ ἐξιν" διὰ τῶτο ἡ εἴπετο αὐτοῖς ᾧ “ὃ πάντα τὰ 
κατηγοριέμενα συμβεβηκότα λέγειν. ἔτι δὲ ᾧ ὡς τῇ διαιρέσει 

ἑπόμενον τίθεἢ ἐπὶ πάντων ἐφ᾽ ὧν ἡ κατάφασις ᾧ ἡ ἀπόφασις 
ὁμοίως, ὅθεν ἂν ἄρξηταί τις, ἀκολωθεῖν ᾧὶ ἡ ἀντίφασις. ἀλλ᾽ εἰ 

μὴ ἐπὶ πάντων ἡ ἀντίφασις, ἀλλ᾽ ἔςιν ἐφ᾽ ὧν μόνη ἡ κατάφασις, 

ἀλλολοις ἔλεγον ἀληθὴ ἐπὶ τῷ αὐτῷ γίνε, εἰ δ ἡὶ ὃ ἔςιν ἀν. ἴςαι τινὰ ὡρισμένα τε ἡ καταληπταί, ᾧ ὑκ ἔςιν ἐπὶ πάντων ἐδὲν 
θρωπος ᾧ ὃ ἔςιν ἐκ ἄνθρωπος, ἀ “ὃ τὴν ἀντίφασιν συναληθεύες μᾶλλον ὕτως ἣ ὁχ ὅτως" καὶ Ὁ) ἐπὶ τύτων. εἰ δὲ ἐπὶ πάντων 
ἀκολυθήσει αὐτοῖς, ἀλλὰ “ὃ μήτε τὴν κατάφασιν μήτε τὴν ἀπό- ἐφ᾽ ὧν ἡ κατάφασις καὶ ἡ ἀπόφασις, ὁ μὴν ἐφ᾽ ὧν ἡ ἀπόφασις ᾧ 
φασιν ἀληθὴ εἶναι, ἀλλ᾽ ἀναιρεῖ, τὴν εξατέῃν αὐτῶν φύσιν. εἰ 20 ἡ κατάφασις, ἔτι ι ὁμοίως "ῳ ἀντιςρέψει, εἴη ἄν τι τῶν μὴ ὅν- 
δὴ ταῦτα ἀληθῆ, ἐφ᾽ ὧν δὲ αἱ καταφάσεις ἢ αἱ ἀντιφάσεις, εἶεν των καταληπτέν, ὅ ὅτι μή ἐςι ἡ βεβαίως ἐκ ὃν καὶ ὺ ἐχὶ ὑδὲν μᾶλλον 

ἂν ἡ αἱ ἀποφάσεις τύτων ἐληδης πάλιν ἅμα, κἴ εἰσιν ἀναιρετιὴὺ ὃν ἢ μὴ ὄν, εἴγε ἡ ' ἀπόφασις ἀληθὴς ἐπ᾽ αὐτῦ, ἡ δὲ κατάφα- 

τύτων, τῆς αὶ κ' ἐν ἄνθρωπος ἡ ἡ ἐκ ἔςιν ἄνθρωπος, τῆς δὲ ἔςιν ὑκ 

ἄνθρωπος, ὅσης ὸ αὐτῆς καταφάσεως πως (ἐκ μεταθέσεως δ 

σις ἀκέτι. ὡς δ τῆς καταφάσεως μόνης ὅσης ἀληθᾶς ἐγίνετό 

τινα ὁμολογώμενα καὶ δ καταληστά, ὕὅτω καὶ εἰ ἡ ἐμαν πάλιν 
᾿»). ἡ ὑκ ἔξω ὁ ὑκ ἄνθρωπος. εἰ ἦν τὰ ὶ ἀντικείμενα. ὦ ἐμᾷ ἐπὶ τῷ γ5 ἐπί τινων μόνη ἀληθής εἴ ων ἰὰ. 

αὐτῶ ἀληθῆ, ὕτως ᾧ τὰ ἑκατέρῳ ἐκείνων ἀντικείμενα αὶ ἀναι- 
εὗντα αὐτά͵ τό τε ἐκ ἔςιν ἄνθρωπος καὶ αὶ ὑκ ἔςιν ὑκ ἄνθρωπος, ἅμα 

ἕξαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀληθῆ. εἰ αὶ ἦν ὡς δύο ἐκεῖνα ἐλέγετο, ἢ 
ταῦτα ὡς δύο κατηγορύμενα ἑκατέρα ἐκείνων ὄντα πίλύλνες 

“ - Ὑριύριμον." ὃ λέγει ἐςίν" εἰ ὃ μὴ εἶναι ᾧ ἡ ἀπέφα- 

ἀντικειμένη μέτι τὴ ἐποφιίσει, τυτέςν ἡ κατα βισίς.. ὐὶ τῇ 

καταληπτὴ δὲ ἡ ὁμολογυμένῃ εἶν εἶναι ἀποφάσει λέγοι ἂν τὴν ἀντι- 

εἰ δὲ ὡς ἕν τι ἐξ ἀμφοῖν ἐκείνων ἐγένετο, ὡς ἐβύλοντο, ᾧ ταῦτα 30 κειμένην κατάφασιν ἡνωριμωτέραν, ἀλλ᾽ ὅτι καθόλν ἐν ἀντιφάσει 

ὡς ἕν. ἀλλὰ μὴν εἰ ταῦτα ἀληθῆ, ἀναιρετικὰ δέ ἐςι ταῦτα τῆς 
τε καταφάσεως ἢ τῆς ἀποφάσεως λαμβανομένης, ἀληθὲς ἂν 
ὙδῊτΟ ὃ μηδέτερον τῆς ἐντιφάσεως μέρος ἀληθὲς εἶναι, ἀλλ᾽ 
τὰ ἀμφότερα. δύνα δὲ “ὃ ἐκ ἄνόρωπος ὁ ἡ τῆς ἐκ μεταθέσεως 

καταφάσεως εἶναι δηλωτιχόν, ἀλλὰ τὴς ὑκ ἔςιν ἄνθρωπος ἀπο- 35 μὰ ὄντος Ὑνωριμυ 

φάσεως" ἧς εἴη ἀν ἀπόφασις ἡ ἀχὶ ὠκ ἔςιν ἄνθρωπος. ὦμα 
ἀληϑὴ ᾧ τὰ τύτων ἑκατέρῳ ἀντικείμενα ἔξαι ἡ αὐτὰ ἅμα ἀληθὴ 
κ' τῷ αὐτῶ. ἀλλὰ μὴν ἑκάτερον τῶν ἐκείνοις ἀντικειμένων ἀναι- 
ρετικὸν ἦν ἑκεύν ᾧ ἀντέκειτο, ἀληθὲς ἄρα ἔξαι “ὃ μηδέτερον, 

κατάληψις μᾶλλον ἂν ἐν καταφαίσει εἴη" γνωριμώτερον δὲ κα- 
θόλε “ὁ εἶναι τὸ μὴ εἶναι. γνωριμωτέρα δὲ ἡ κατάφασις τῆς ἀν- 
τιφασέως εἴη ἄν, διότι ἢ πρώτη" πρώτη 5 ἡ κατάφασις τῆς 
ἀποφάσεως, ὡς εἴρη ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ε. 5), ἐπεὶ “ὃ ὃν τῷ 

ὕτερον, ὅτι ἐφ ὃ δ ἡ ἀπόφασις ἀληθής, διὰ “ἃ 
Ὑνωριμον αὐτὴν εἶνκι ἄλλο τι ὃν ὃ μὴ τῶτο, ταύτη ἀληθής. διὰ 
τῦτο δ ἢ ἡ κατάφασις ἡ ἡ αὐτῆς ταύτης τῆς ἀποφάσεως, ὦξε ὼ 

κατάφασις ἂν εἴη τις ἐπ᾽ αὐτῷ γνώριμος ὦ ἀληθής. εἰ δὲ ὁμοίως 

ἐπὶ πάντων ἡ ἀντίφασις ἀληθής, ἡ ὅσα ἀποφῆσαι ταῦτα ἢ κα- 

8. δ] ἐν .4.. ! 4. συναληθεύεσϑαι . ἢ 6. 1] ὧν ΠΗ͂. ΠΠ διὰ δὲ τὸ 2. ἢ 13. ὥςε αἱ ἀντιφάσεις Α(. ἃ 14. ἀντιφάσεις ἈΙ͂. ἢ 16. ἔτι] ὅτι 17. ἢ] 
48. ὑκ ἕςιν 2. ἃ ἄνθρωπος ἀληθῆ, ὁ «4. }} 86. ἀληθές Ἀ. ἡ 29. ἐκεύως 3, Ἐ 30. ἔγύετο ΜΙ. ἢ 34.. δὲ οπι .4}ΠἼὺἠ{ ἢ ομΐμς ποραίϊο ενίἐ λάθος, 
πον πϑη σεί ἀοπιο; μέ εἰΐ ἱπέοίδοίμε λμέμσηεοα : δὲ δεέ λόπιο δὲ ποπ δε λοπιο δἰπιμὶ υενα δμπί, ορροσίία φμοφιθ μέγ εσμδ 
λοόσγωπε εἶα εοάσπι εἰπιμί νϑγα γμογὶπί. μέγωπισμα ἀμέεμπε δορυϊν. 1 36. ἢ] 1. ἡ. ἢ 39. ᾧ] μὲν “4. 

8. ἢ τὴν ποὶ Δ. ἢ δὴ ἈΦ. 12. εἶστε τὸ ΜΙ͂. ἢ 41. καὶ τὰ ληπτά 17. ἢ ὑδὲ ΔΖ. ἢ 18. μὺ] μὴ 7. ἢ «τἀ ποπ ἑέδηι, εἴε φμίδιις ποραίϊο, εἶα 

λὲς δσέδλαπε αβενεπαξίο, πεὸ ἐοεί γοίγοαβογα. γμγογεοίο αἰϊφιιἑαὶ δα ἐΐφ, φμαα πὸπ ξμεπέ, ποπὶ 6556 εεβπίφίμν, εἰ ἐγίἐ λαμά ἀμδὲδ 

πον 6π2, πδὸ σγίἐ νϑγενε εἰϊοίις ποΗ πεσβέε 6526 ΦΝ5 φωάπε ποπ σης ϑερυῖν. ἢ 20. ἀντιςρέφει 3. 22. εἰ} 1. ἡ. Ι΄ 24. εἰ οπι . ΠΠ 29. 

λόγοι -- 30. ἀντιφάσει ἰϊεγαωι 4425. ἢ 84. ἐπὲ] ἐσὶ ΔΕ 36. ἀλλ᾽ ὅτι Α͂. ἢ ἰάξο πῖνε αβέτπαίίο δαάϊεπε λμίμς πεβαίϊοπὶς πον 65, ϑεγὰ 

ϑεραΐϊν. ἢ 38. εἰ -- 39. ἀληθές] διὼὸ τὸ γνώριμον αὐτὸ εἶναι ΑΗ. 

΄ 

1008. ὁ 

σις βέβαιόν τι ἡ γνυύριμον ἢ καταληπτόν, Ὑρωριμωτέρα ἂν ἢ ἔων 



δ64 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ. 

ταφῆσαι ἀνάγκη ᾧ ἀντιςρέφειν. ἤτοι διηρημέναι ἀπ᾽ ἀλλήλων ᾿ἐ - ὁκίςυ," ᾿ δέ σύνδεσμος ἐνὶ τὸ γάρ κϑ. ἔσι μα, 
αἱ ἀποφάσεις ἡ ἰδίᾳ κατηγορημέναι ἀληθεῖς ὁμοίως εἰσὶν ἀλλή. 12 ὃ ἀκόλυθον." εἰ Ὁ ὁμοίως καθ᾽ ἑκαςυ πᾶσα ἀντίφασις ἄληδής, 

λαις, ὡς ἰδίᾳ Κ' κατηγορύμεναι ᾧ κεχωρισμέναι ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐκ δὲν ἄλλο ἄλλι διοίσει, ἐδὲν ἔχον ἴδιον. κατ᾽ ἰδιότητα γάρ τοῖς 
ἀληθεῖς, συντιθέμεναι δὲ ὦμα ἥ τε κατάφασις ἡ ἡ ἀπόφασις τοῖς πράγμασιν ἡ πρὸς ἄλληλα διαφορά. ἣν ἔχοι διαφέρα 
ἀληθεῖς (1). τῶτο 75 ᾧ τότε ἠξίν ἐρωτῶντος τινος εἰ ἄνθρωπος 5 ἄλλο ἄλλ, τῦτο ἐφ᾽ ἑκαςυ αὐτῶν ἀληθὶς αὶ ἴδιον ἔς αι, ὃ ὑπές 
ὁ ἸΞωκράτης ἐςί, πρὸς ὃ ἀποκρινόμενος, ἔςι ᾧ ὑκ ἄνθρωπος, ὡς ἡ ἀπόφασις αὐτῷ. κἂν διαιρόντων ἢ ἰδίᾳ κατηγορύντων τὺ κα- 
τὸ Κὶ ὅλν ἀληθῶς ὄντος, ἰδίᾳ δὲ ἑκατέρυ ἐκ ἀληθῶς. ἀλλ᾽ εἰ Ι' τάφασιν καὶ τὴν ἀπόφασιν ἀμφότερα ὁμοίως ἀληβεύες, λέγων, 

μῆτε ἡ κατάφασις μήτε ἡ ἀπόφασις ἀληθὴς ἰδίᾳ λεγομένη, ὑκ ἐπὶ πάντων ᾧὶ ὅτως ἀκολυθήσει “ὃ πάντα ταὐτὰ ἀλλήλοις τὲ ὄντα 

ἀληθεύσει ὁ ταῦτα λέγων. τῶτο 75 σημαίνει “ἃ “ὦ λέγει τε εἶναι ὦ διάφορα. ΑἸεχ. 
ταῦτα. εἰ δ ὑὐκ ἀληθεύσει ὁ λέγων ταῦτα, ὑδὲ ἕξιν" τῷ 75 10 “πρὸς -- ἀληθεύσαιεν." ἐξαριθμεῖἢ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐπε αϑείαν 
μὴ ἕἶναι αὐτὰ ἐκ ἀληθεύσει. ὕτως δὲ δὲν ἔξαι, εἰ ἐπὶ πανὸς τῇ δύξη ταύτη τῇ διηρημένως τὰς προτάσεις καθ᾽ ἑκαίφυ τῶν ἔν: 
μήτε ἡ κατάφασίς τινος ἀληθὴς μήτε ἡ ἀπόφασις ἀληθής. μη- τῶν ἀληθεύει λεγύση" τότε γ) πάντας ἀληθεύειν ἔπεϊ, ἐἶγι 

δενὸς δὲ ὄντος ἀἐδ᾽ ἂν ἄνθρωπος εἴη, μὴ ὄντος δὲ ἀνθρώπυ ἀδ᾽ ἂν πάντες ἡ οἱ καταφάσκοντές τι τῷ αὐτῷ ἡ οἱ ἀποφάσπκοντες ἐλη- 

φθέγγοιτό τις ἀδὲ λέγοι. μὴ 75 ὄντων τῶν ἐνεργύντων ἐδ᾽ ἂν θεύυσιν. ἀλλὰ ᾧ πάντες ἂν ψεύδοιντο, εἰ δὴ αἱ Κ καταφάεας 

αἱ ἐνέργειαι εἶεν" ἐκ ἔςαι δὲ τὰ ἐνεργῦντα, ὅτι μή εἰσιν ἀληθεῖς 15 τῶν ἀποφάσεων εἰσιν ἀναιρετικαί, αἱ δὲ ἀποφάσεις τῶν κατα- 

αἱ καταφάσεις αἱ εἶναι αὐτὰ λέγυσαι. ἔτι ὡς αἱ τῶν ἐνεργύν- φάσεων. τῷ ' ἦν ἀληθεύειν τὸς καταφάσκοντας ψεύδει, τὰ 
των καταφάσεις ἐκ ἀληθεῖς, ὠδὲ αἱ τῶν ἐνεργειῶν, οἷον τῷ βα- ἀποφάσκοντας ἀνάγκη, τῷ δὲ παλιν τὺς ἀποφείσκοντας ἐλη- 
δίζειν, τὸ φθέγγεθχ (5). ὥςε αὶ κῷ' τῦτο ἐδὲ ταῦτα ἔςαι. ἀλλὰ θεύειν ψεύδοιντο ἂν οἱ καταφάσκοντες" ψεύσον ἢ παντες ἀλη- 
μὴν ἐδὲ αὐὸ ἔτι οἷόν τε ἀληθὲς εἶναι “ὃ ἐπὶ πάντων ἀληθῆ τὴν ἀν- θεύυσιν. ἔτι εἰ οἱ ψεύδεογαί τινας λέγοντες ἀληθεύσυσι τῷ ἃ 

τίφασιν εἶναι" κατάφασις γὃ ᾧ τῶτο, ἢ ἔςιν αὐτῷ ἀπόφασις. Ὁ ἰδίᾳ ἑκάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως λεγόμενον ἀληϑὲς εἶναι, 
αὶ πάντα ἂν εἴη ἐν τοῖς λέγυσιν ἅμα πᾶσαν ἀντίφασιν ἀληθὴ ἐφ’ ἔςαι ἡ ἡ πάντας ψεύδεθᾳ, λέγυσα κατάφασις ἀληθής - ψεύθονἢ 
ἑκάςυ συγκειμένην" ᾧ ἀκολυϑοίη ἂν ἢ “ὃ πάντα τὰ ὄντα ἐν εἶναι. ἄρα πάντες. ᾧ αὐὸς δὲ αὐὸν ὁμολογεῖ ψεύδεθχ," εἰ δ ἐφ᾽ ἵ 
εἰ ἡ ἐπὶ πανὸς πᾶσα ἀντίφασις ὦμα λεγομένη ἀληθής, πάντα κατάφασις, ἐπ᾽ ἐκείνυ αὶ ἡ ἀπόφασις, ὁμολογοὶ ἂν ἀληδὴ εδαι ἡ 
ταὐτά ἐςιν ἀλλήλοις, ὡς ἤδη προεῖπον" ὡς δ πάντα ταὐτὰ τὴν ἀπέφασιν τῆς καταφάσεως τῆς λέγυσης μα τὴν ἀντίφα- 
ὑπάρχει τύτοις, καθ’ ὧν ἁπάντων ἡ ἀντίφασις ὁμοίως ἀληθής. 25 σιν συναληθεύείδᾳ, ἥτις ἐςὶν ἐχ ἅμα τὴν ἀντίφασιν συνκλη- 
πῶς δὴ ὑκ ἄτοπον ταὐὲν λέγειν ἄνθρωπον, θεόν, τριήρη, λίθον, ὦ θευεῶζ. ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτὴν ὁμολογεῖν ἀληθὴ εἶναι τῷ ἀναιρετοκὴν 
μὴ ἄνθρωπον, μὴ θεόν, μὴ τριήρη ἡ λίθον; ἔπε δὲ ταύτη τῇ δόξη σαν ἧς αὐὺς ἐτίθετο καταφάσεως, τῆς λεγύσης τὴν ἀντίφασν 

“δὲ διωρικέναι τι" ὁ γ5 ἰδίᾳ Κ' μήτε τὴν κατάφασιν μήτε τὴν ἀπό. ἅμα εἶναι ἀληθῆ, αὐὸν ὁμολογεῖ ψεύδεῶς. 1ὰ. 
φασιν ἀληθὴ λέγειν, ἅμα δὲ ἄμφω ἀληθῆ, ὁρίζοντός τινος ἦν. ἰά. “ἅμα - σκέψις." τυτέςιν κοινολογία τε ὺ ζήτησις" ὀδένια, 

1008 ([) διό φησι γνωριμωτέρα δ) ὑπάρχει ἡ κατάφασις τῆς 30 γ) λέγει" πρὸς δὲ “ὃν μηδὲν λέγοντα ὅτε κανελογία τις ὅτε ζύ- 
17: ἀποφάσεως. εἰ δὲ ὁμοίως ᾧ ὅσα ἀποφῆσαι φάναι ἀνάγκη. πά- τησις περί τινος δύνα ἢ γίνεως. ὅτι δὲ μηδὲν ὁ τῶτο λέγων λέγει, 

λιν ἄλλο ἐπιχείρημα τῷ αὐτῶ κατασκευαςικόν. φησὶ δὲ τῦτος δῆλον" πᾶς 7) ὁ λέγων τι ᾧ σημαίνων ὡρισμένον τι φημαύῪι, 
εἰ ὁμοίως ἐπὶ πάσῃ συντρέχει ἡ ἀπόφασις τῇ καταφάσει, ἤτοι ὥσπερ εἴρη, ὥςε ὁ μὴ ὡρισμένον τι σημαίνων ἀδ᾽ ἂν λέγα τι. 
ἀληθές ἐςι διαιρῶντα λέγειν ὅτι τόδε λευκόν ἐςι ᾧ πάλιν ὅτι ἡ ὁ δὲ τὴν ἀντίφασιν ἐπὶ πανὸς λέγων ἅμα ἀληδὴ εἶναι ὑδὲν ὠμε- 
λευκόν, ἢ ὦμα λέγειν ὅτι “ὃ αὐὺ λευκὸν ᾧὶ αὶ λευκόν. ἡ εἰ Κα εἴη 35 μένον σημαίνει" ὁ ἄρα τὴν ἀντίφασιν ἐπὶ πανὸς ἅμα. ἀληδὴ μέ- 
ἀληθὲς διαιρῶντα λέγειν, ἀλλὰ ἅμα λέγειν ὅτι λευκὸν ᾧὶ αὶ λεν- γων εἶναι ὁδὲὴν λέγει. ὅτι ἡδ ἐδὲν λέγει, δειινύς φησιν" ὅτε ἢ 
κόν, ὃ τοιῶτος ἐδὲν λέγει. Ἀεεϊεῤ. ὕὅτως ἔχειν λέγει τὰ πράγματα ὅτε ὑχ ὅτως, δεῖ δὰ ὕτως ἴχεν 

1008. (5) τὰ -- βαδίσειεν:" ὡςε ὁ τοῦτος καὶ διαλέγε ἀλλ ἢ μὴ ὅτως ἔχειν. εἰπὼν δὲ λέγειν τὸς τὴν ἀντίφασ ἅμα ἐλᾷ 
ἘΣ ἄφωνος ἐςίν, ὅτε δὲ βαδίζει. ἰὰ. λέγοντας ἕκατον τῶν ὄντων ὅτω τε ἔχειν ἡ ὑχ ὕτως, ἐκέ- 

1. ἀντιςρέψει Δ. "ὶ 9. τε] δὲ ΔΖ. ἢ 10. ἀληθεύσεις λέγων 1. 1 41. εἰ οταὰ Ι͂. ἢ 15. τὰ] τῶν Ἀ. ̓ 18. ἀλλὰ καὶ μὴν Ἀ6, ἢ 19. ἔτι} ὅτι Αἵ. 1 
ἀληθῆ] ἀληθὲς «4. ἢ 24, ταὐτὰ] ταῦτα ἈΙ. ἢ; 26. τριήρη καὶ λίβον Α͂. "ὶ 27. καὶ μὴ --- λίθον οπα ΑἿ. ἢ 28. διωρισμέναι ΑΓ. ἢ τὴν πηϊο κατάφασιν σα 
Ἡ. ἢ 29. τινα 4. 

8. ἄλλο] ἄλλη “ΓΖ. ΠΠ ὑδὲ ἔχων εἰσί, κατ᾽ 2. 11 ἀ. δ] ἢ ΜΖ. 1 6. αὐτῷ, κα] αὕτη, καὶ ΑΓ. ἢ 7. λέγνσιν 2. ἢ] 12. λέγνει ΑΓ. ἢ 43. τῇ τε 
ἍΜ τὰ, {. δὴ. ΤΠ 15. ἀναιρεταὶ 2. (1 16. ψεύδεσθαι τὸς ἀποφάσκοντας ογὰ ΑΗ, ἃ 11. φιο βεί μὲ οιποε εἰ νεγα εἰ λεῖτα ἐοφειαπέαγ 
δερυΐν. Ἡ 18. ροϑὲ καταφάσκοντες (. αὐὰ. ὥςε πάντες, ἢ 49, ργαδίδγδα οἰ φιὶ ονεπδς πεδπέϊρὶ αἱέ, ἐς ϑδγιινε ἀἰοὶς »Ῥνορέενγσα φιοὲ 
οοπίγααἰϊοίϊοπὶς μέγαφις μαᾶγς ὑερα δεί, αῇὲνπιαξίο φμαπε ὀπεμθς »πορείγὶ αἀἰοππίμγ υϑγα γμονγίς ϑορολν. ἢ 27. ἀκτίφαισιν σνταλε- 
θεύεσθαι ὦμα ΑἹ. ᾿] 29. κοινωνία ἈΙ͂. 1] 30. μηδὲ Δ. ἢ] 34. ὡρισμένα ΑΙ. 
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νεγκε “ᾧ πάλιν γε ταῦτα ἀπόφησιν ἄμφω," ἕτι μᾶλλον δεικνὺς λέγειν διεψεῦὼὰ, ....,. τί ἂν ἔτι εἴη “ἃ λεγόμενον ὑπ’ αὐτῶν; αὶ ὅτι 
᾿ ὅτι δὲν λέγει ὁ τῦτο λέγων" ἀκόλυθα δ τοῖς λέγυσι ᾧ “ὃ μήτε τοιαύτη ἡ τῶν ὄντων φύσις ὁποία τίς ἐςιν, ἐξηγγύμενοι, περὶ 

ὅτως μήτε μὴ ὅτως" εἰ δ μὴ τῦτο λέγοιεν, ὁρίζοιεν ἄν τι ἤδη, αὐτῆς λέγυσιν, ὡς εἰώθασιν 'Ηρακλείτειοι λέγειν; εἰ Ἵ μηδὲν 

ἢ ὑκέτι ἂν λέγοιεν ἐπὶ πάντων τὴν ἀντίφασιν, ᾧ ἐδὲν μᾶλλον ἢ τύτων ἀληθές, ὀχ ἔξυσιν εἰπεῖν τίς ἡ τῶν ὄντων φύσις, ἡ ὁ ποίαν 
τῦτο ἢ “ὁ ἀντικείμενον" ἀντίκει 7) τῷ ὅτω τε ἢ ὑχ ὕτως “ὃ 5 περὶ αὐτῶν ὑπόληψιν ἔχων ἀληθεύει" ὑδὲν 75 ὃν ἔςαι" καθ᾽ ὃ 
μήτε ὅτω μήτε ὑχ ὅτως. ὦὡςε εἰ μὴ τῦτο λέγοιεν, συγχωρόϊεν μηδὲν οἷον τε κατηγορήσαντας ἀληθεῦσαι, τῶτο ὑδ᾽ ἂν εἴη. εἰ δὲ 
ἂν ταύτη τῇ καταφάσει καθ᾽ αὐτὴν ἀληθὴ εἶναι, τὴ ὕτω τε ὁ αὶ “ὃ συναμφότερον λέγων ἀληθεύει, ὁ δὲ ἑκάτερον διαψεύδεζ, 

ὑχ ὅτως ἔχειν ἕκαςον τῶν ὄντων λεγύση, ἢ ψευδῆ λέγοιεν ἂν ὡρισμένον ἄν τι εἴη καθ᾽ ἑκάςυ" “ὁ δὲ τόδε αὶ ἀληθὲς τόδε δὰ 
ἑἶναι τὴν ἀπόφασιν αὐτῆς. εἰ δὲ τῦτο, ὡρισμένως λέγοιεν ἂν ἤδη ψεῦδος ὁρίζοντός ἐςι ἡ καταληπτὰ εἶναί τινα λέγοντος. ἀλλ᾽ εἰ 

: τι ἡ κατάληψιν διίσυσιν. ἰά, 10 ᾧ λέγοιεν φυλασσόμενοι τῦτο, μηδέτερον ᾧ ἀληθεύειν, μήθ᾽ 
, 8. Ἔτι -- ψευδης." ἡ ἐπιχείρησις ἢ χρὴ, φυσικὴ μέν ἐξι ἑκάτερον ἰδίᾳ ὑπολαμβάνοντα τῶν ἀντοιειμένων μήτε τῶν ἅμα 

ω ἢ ἀληθής, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὺς τὴν θέσιν ἐκείνην τιθεμένυς ὃ ἐν ἄμφω περὶ τῷ αὐτῶ, μᾶλλον Κα ἀληθεύειν ὃν ἅμα ἄμφω ὑπο- 

ἀρχὴ αἰτεῖς δόξει" ὃ 75 τίθησιν ὡς ὁμολογώμενον, τῦτο λαμ- λαμβάνοντα τῷ ἐκείνως ὑπολαμβανοντος, ἤδη ἄν τι πάλιν κατα- 
βάνει πρὸς ὃ ἡ παρ᾽ ἐκείνων ἀμφισβήτησις. δυνάμει δὲ αὐτῇ λαμβαίνοι τε ᾧ ὁρῖζοι" “ἃ Λ) μᾶλλον τῦτο τύτω ἀληθὲς εἶναι ὁρί- 

κέχρη ἤδη δι᾽ ὧν εἶπε πάντας ψεύδεῶς. ἕςι δὲ “ὁ λεγόμενον 15 ζοντός ἐς! ᾧ ὁμολογῶντος ἤδη τινὰ διαφορὰν ἐν τοῖς ὄσιν εἶναι, ἢ 

τοιῶτον" εἰ τῆς καταφάσεως ὄσης ἀληθῶς ἡ ἀπόφασις ψευδής ὕὅτω πως αὐτὰ ἔχειν" τῶτο 2 δίδωσιν ὁ λέγων ἄλλο ἄλλυ ἀλη- 
ἐςιν (ἀλλήλων γάρ εἰσιν ἀναιρετιὴ αἱ καταφάσεις ἡ ἀποφάσεις), θέςερον εἶναι. ὦ ἡ) δὴ  ἡὶ ἀπόφασις αὐτὸ ἅμα ἀληθὴς ἡὶ λέ- 

ἐκ ἂν ἐνδέχοιτο ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἅμα λέγειν τήν τε κατάφασιν ἀλη γυσα αὶ μᾶλλον αὐὸ ἀληθὲς εἶναι" παλιν δ ἐπὶ “ὃ πρῶτον εἰρη- 
᾿ βῶς ᾧ τὴν ἀπόφασιν περὶ ταὐτῷ. ἐχρήσατο δὲ τύτῳ ὡς ἐξ αὐτῷ μένον ἐπάνεισιν ὁ λόγος. τῶτο ἡ λέγει διὰ τῦ “εἰ δὲ ὁμοίως 1008» 

γνωρίμῳ ᾧ ἐναργεῖ ᾧ ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ς. 9 ρ. 18 ὃ 18),20 πάντες ᾧ ψεύδονῇ αὶ ἀληθὴ λέγυσι"" τῦτο δ ἔπε τῷ ἐπὶ παν- ὡ 
ὅτε ἐζήτει περὶ τῆς εἰς “ὃ μέλλον ἀντιφάσεως, δι᾽ ὧν εἶπεν “πρῶ- “ὃς τὴν ἀντίφασιν, διά τε “ὃ λέγειν αὐτὰ ὑδὲν μᾶλλον ἀληθεύειν 
τὸν ἃ 75) ὅσης τῆς καταφάσεως Ψψευδὺς ἡ ἀπόφασις ἐκ ἀληθής, “ὃν ὁτιῶν λέγοντα ἢ ἐκ ἀληθεύειν, αὶ ψεύδεθχ, ἢ ὁ ψεύδεϊχ ὶ ὅτι 

ἡ ταύτης ψευδῶς ὅσης τὴν κατάφασιν συμβαίνει μὴ ἀληθὴ εἶναι" διὰ “ὁ εἶναι Κἰ τὼ ἀντικείμενα ἀλλήλων ἀναιρετικά, λέγεν δὲ 
ες 5 ὄντος ἐναργῶς ἀτόπυ τῷ ταῦτα λέγειν ἐχρήσατο αὐτοῖς. αὐτὺς ἀμφότερα ἀληθὴ εἶναι. “ὃ δὲ “εἰ δὲ μηδὲν ὑπολαμβάνοι 

εἰπὼν δὲ ταῦτα ἐπεσημήνατο ἢ αὐὺς ὅτι δόξει ὁ τῶτο λαμβάνων, 25 ἀλλ᾽ ὁμοίως" ἐπήνεγκεν ὡς ἴσον τῷ ἀλλὰ μὴν εἰ μηδὶν ὑπολαμ- 
τὰ ἀναιρετιιὸν ἀλλήλων εἶναι τήν τε κατάφασιν ᾧ τὴν ἀπόφασιν, βαΐνοι, ἀλλ᾽ ὁμοίως οἴεῦ) ᾧὶ ἐκ οἴεἢ" εἰ ἡδ μὴ οἱ αὶ ἀληθευυσιν οἱ δὲ 
ὰ ἐν ἀρχὴ λαμβάνειν. ἔθηκεν ἦν τὴν ἐπιχείρησιν ὁ ἐφύλαξεν, ψεύδονῦ, ἢ οἱ ὦ μᾶλλον ἀληθεύυσιν οἱ δὲ ἧττον, ἀλλ᾽ ὁμοίως 

ὅτι ἔςξι φυσικωτάτη τε ᾧ φανερωτάτη. ἐπεσημήνατο δὲ ὅτι“ πάντες ᾧ ἐκ ἀληθεύυσι ἡ ἀληθεύνσι" ἀντίφασις δ ᾧ τῦτο ὅτε 
ἐν ἀρχῇ δοκῶ αἰτεῖοχ,, δεοινὺς δι᾽ ἐκείνων ἡ διὰ τύτων τὴν ἀτο- εἶπεν ὅτι τῷ τῶτο λέγοντι ὅτε σημῆναι ἐνέξαι" ἃ δ λέγει ἅμα ᾧ 
πίαν τὴς θέσεως ἢ τὴν πρὸς τὰ ἐναργὴ μάχην. ἰά. 30 ὁ λέγει κῃ τὴν αὐτὴν θέσιν, ἐδὲ ὡς λέγοι, ὅτως ἢ ὑπολαμβάνοι. 

1008: ᾿“ἔτι -- ἀληθεύσει; " δὃ λέγει, τοιῶτόν ἐςιν. πότερον δοκεῖ εἰ γῶν μηδὲν τῶν ἔντων ἔχειν πως ὑπολαμβάνει, ἀλλ᾽ ὁμοίως 

2 αὐτοῖς ὁ β' εἶναι ἡ ἔχειν ὕτως “ἃ πρᾶγμα ὑπολαμβάνων ὡς ἡ κατ οἴεταί τε ᾧ ἐκ οἵεἢ ἢ ὑπολαμβάνει ἢὶ ἐχ ὑπολαμβάνει περὶ 
τάφασις λέγει, ᾧ ὁ μὴ εἶναι ᾧὶ μὴ ἔχειν ὅτως ὡς ἡ ἀπόφασις,  ἑκαξυ, ὁ τοιῶτος ἐδὲν ἂν διαφέροι φυτῦ, ἅπερ ἐδὲ ὅλως ἔχει τὴν 
αὐὺς διεψεῦῶχ, ὡς ἑκατέραν τήν τε κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφα- ὑποληπτικὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς. μετήνεγκε δὲ ἐπὶ τὰς ὑπολή- 
σιν ἰδίᾳ λεγομένας ψευδεῖς εἶναι, ὁ δὲ ὦμα ἔχειν αὐὸ ὅτως 35 ψεις τὰς ἀντικειμένας ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων “ὃν λόγον" φανερω- 
ἡὶ μὴ ἔχειν ὕτως ὑπολαμβάνων ἀληθεύει, ἢ ἢ ὁ τῦτο ὑπολαμβά- τερος γδ ἐπὶ τύτυ ὁ ἔλεγχος ἢ “ὃ ἄτοπον ἐναργέξερον" πολλὰ 
νων διέψευςαι; εἰ ἴ 75 ὅτως, δῆλον ὡς δρίζοι ἄν τι (5). εἰ δὲ λέγειν ὦ οἷον τε, καὶ μὴν ᾧ ὑπολαμβάνειν, ὡς εἶπεν ἀρχόμενος τῆς 
ἡ ον ἰδία ἑκάτερον ὑπολαμβάνοντα ἡ “ἐν ἄμφω ἅμα περὶ τῶ... πρὸς τὺς τῆς θέσεως ταύτης προϊςα μένυς ἀντιλογίας (ρ. 1005 ὃ 

8. μὴ δηϊς ὕτως οπι Γ΄. ἢ 4. παντὸς τὴν κατάφασιν ἈΙ͂. ἢ 5] ἦν ἹἵΙ͂. Π 13. ὁμολογόμενος Ἡ. ᾿ 14. ὃ ἥπερ ΑΖ. 16. ψεῦδος Τ. Ἱ 20. ἱνεργεῖ 
21. ὅτι ΗΓ. ᾿ 22. ψευδὴς ΜΙ. ᾿ 23. σημαίνει ΜΙ. ἢ 24. ὄντως ΑΙ͂. " 25. εἰ 28. ἐπεσημαύετο . ἢ 21. ἐφύλασσεν 1. ἢ 29. ἀρχῇ δοκεῖσθαι, 
δεικνὺς Ἱ. ἢ 34. διώψευςος Η͂. ἢ 86. καὶ μὴ ἔχειν ὕτως οπι 4. 37. οἷπ ἀμίοπι ποπ σοΐμπι φεὲ μίγωνεφια ςεραγαέϊπι, 564 εἰΐαηι φμὶ 
ἀπεδο εἰπεμὶ ρμμέαί, ἐπ ἘΡΓΟΓΕ ἰφξεὶς νϑγεαγὶ υἱάείων, φμαο ἰαπάεπι ἰδίογειπι 6456 ροίεεὶ Ξεπίεπέϊα ἢ ϑεραῖν. 

4. διέψευςαι 44. ἢ 3. ὁμοῖόν τι . ἢ 3. αὐτῷ Ι͂. Τ᾿ 1. μὲν τὸ εἰ 8. καθ᾿ ογῃ ΜΑ͂. ἢ 10. ἀληθεύει 24. ἢ 41. τῶν ἀττικειμίσων --- 13. ὑπολαμ- 

βάνοντα οταὰ .4. 13. ἐκεῖνο ΜΖ. ἢ 11. [.. δὴ. ἢ 19. εἰ δὲ] ὑδ᾽ 41. παπε ἀοο σοπδεφμίίμν, “ἱ σοπίγααίοίϊο σμποίῖς ἐπ γεδμς ασδογαίμν, 

ἑμπε φμία ἰφίϊ ἀϊομπί, φωιάφμίά αἰϊκογὶς, ἐδ ποπ πιαρὶε σεγμπὶ φμάπι πὸ ϑδγμμε εἰϊσαγθ, πεὸ πιαρὶς ,αϊὶ φεαπε πὸπ 7αϊμὶ, 

ἐμπι φμῖα εσοπίγαγίογεπι αἰίδγο αἰίεγειπε ἐπίεγοίρίίμν, ἐροὶ ἑαπιεπ εἰγαπεθ ϑεΡ πα 6556 φοπέσπαἰμπί ϑεραῖν. ἢ 21. {.]. ἀπίφασιν 

εἶναι, διά, 1 22. ἴ, οἵα ὅτι. ἢ 25. μὴ εἰ 4, μὲν οἱ Δ. ἢ 28. παπὶ οἰ ἄαεο σοπίραάίοίίο 6ε,, οί ἀος 65 φμοὰ αἰϊπίξ ϑεραῖν. ἢ 80. λέγει] 

λέγειν ΜΙ. ΠΤ ὑπολαμβάνει Δ. ἢ 31. ἔχει ἍΜ. 

ῬΡΡΡ 
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25). δείξας δὲ ὅτι ἐχ οἷόν τε ἄνθρωπον ὄντα περὶ τὰς ὑπολήψεις εἰ μὴ ὡρίζοντέ τι περὶ αὐτὰ ᾧ συγκατετίθεντο τῷ ἑτέρῳ μέ- 
ὅτως ἔχειν (φυτῶ 75 ἡ τῦτο, ἢ ὑκ ἀνθρώπυ ἢ ζῴν λογικῶ) ἐπι- ρει. ἰἅ, ᾿ 
φέρει “ἃ δῆλον εἶναι ὅτι μηδεὶς ὕτω διαίκει) ἄνθρωπος ὦν, μηδὲ (5) εἰ ἡ5 μὴ ἀληθεύει ἡ ἀντίφασις κατ᾽ αὐτῷ ὡς μήτε ὧμα 1005) 

τῶν λεγόντων ταῦτα, ἀλλὰ μέχρι λόγυ αὐτοῖς ἡ πρόοδος. εἴπετο λεγόμεναι μήτε χωρίς, τί ἐςι “ὃ λεγόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, ὡς ὅτι δ 
Ὁ τοῖς ὅτω διακειμένοις ἢ ταύτην τὴν ὑπόληψιν περὶ τῶν πραγ- 5 τοιαύτη ἐςὶν καὶ φύσις τῶν ὄντων, ὥςε συντρέχειν τὴν κατάφασιν 

μάτων ἔχυσι “ὁ μηδὲ πράσσειν τι, ἀλλ᾽ ὡς φυτοῖς ζῆν. τί 5 τῇ ἀποφάσει, καθάπερ φασὶν οἱ θεοχόλωτοι Μανιχαῖοι. τώτῳ 
μᾶλλον περιπατητέον τῷ οἰομένῳ δεῖν περιπατεῖν τῇ μὴ περιπα- τῷ ἐνόματι προσηγέρευσεν αὐτὸς ὁ ἡμέτερος φιλόσοφος ᾿Α μεμωΐ- 
τητέον, εἰ ἴσαι εἰσὶν αἱ περὶ ἑκάςυ ὑπολήψεις, ᾧ ἴσον “ὃ οἴεωως, δεῖν νιος. ἡνίκα γ5 λέγομεν πρὸς αὐτὸς ὅτι ἐχθρὸν παρέχετε τῷ θεὼ καὶ 
ἢ οἴεοχ, μὴ δεῖν; διὰ τί δὲ ἐκκλίνει τινὰ αὶ ἐκ ἄττει ἢ εἰς “ὃ φρέαρ ἄσπονδον ἢ αἰώνιον . σπυδαῖος ἀνθρωπὸς ἐκ ἔχει ἐχθρέν" 
ἢ εἰς “ὃ βάραθρον, εἰ μὴ ὑπόληψιν ἔχει “ὁ Κὶ φρέαρ εἶναι ἃ δὲ 1οὸ φασὶν ὅτι πόθεν ἦν τὰ κακά; τοιαύτη γάρ, φησίν, ἔς:ν ἡ φύσις 
βάραθρον, ἀλλ᾽ ὀχὶ ἐδὲν μᾶλλον αὶ φρέαρ ἡ μὴ φρέαρ ἡγώμενος τῶν πραγμάτων, ἢ ἔςι πλατὺν γέλωτα καταχέαι τῶν ὅτω πει- 
ἐμπίπτει ᾧ βαραθρον ἡ μὴ βάραθρον, ᾧ πάλιν ὃ Κὶ μὴ ἐμπεσεῖν ρωμένων τὰς ἀπορίας ἀπολύεῦχκ. Αρεϊερ. 
ἀγαθὸν εἶναι, “ὁ δὲ ἐμπεσεῖν κακόν, ἢ ἐχ ὅμοια, οἴεἢ εἶναι, ἀλλὰ “εἰ -- δοξαζοντες." εἰ δὲ λέγαιεν ἔχειν μέν τινα συγκατά- ἸαᾺν 

ὰ αὶ βέλτιον αὐτῶν ὁ δὲ χεῖρον" ἥ τις ὑπόληψις ἀναιρεῖ “ὃ ῥδὲν θεσιν ᾧὶ ὑπόληψιν περὶ ταῦτα, ὡς οἱ λέγοντες τῷ φαινομένω, δι᾽ 3: 

μᾶλλον ὅτως ἢ ὁχ ὕτως ἔχειν “ὁ πρᾶγμα. εἰ δὲ ὅλως ἐπὶ τῶν 15 ἀ φαίνεῦ, τοιῶτον, συγκατατίθεννς, ὡς ἐκ ἀληθὴ ὄντα (ἀδλενὴ ὃ 
αἱρετῶν τε ᾧ φευκτῶν ἐλέγχον), δι᾽ ὧν πραάσσυσιν, ὡρισμένας τὴν ὑπόληψιν εἶναι ᾧ ἀ βεβαίαν ἐδὲ ἐπιςημονικήν), αὶ τὴν τῶν 

ἔχοντες ὑπολήψεις, ἀναΐγκη ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅτως ὁμολογεῖν πραγμάτων φύσιν αἰτιατέον αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπιμελητέον αὐτῶν ἢ 
αὐτὸς ἔχειν, ᾧ τόδε μέν τι ὑπολαμβάνειν ἄνθρωπον εἶναι, τόδε τῷ γνῶναι τἀληθῆ ἡ, ἐπιςήμην ἔχειν προνοητέον. ἔνθα ἡ καὶ ἐω)ε- 
δ᾽ ἄλλο τι ᾧ ἐκ ἄνθρωπον, ᾧ τόδε Κὶ γλυκὺ τόδε δὲ ὁ γλυκύ" νὴς κατάληψις, ἐνταῦθα γίνε ἡ ἡ ἰχυρά τε ᾧ μετ᾽ ἐπιςήμη" 

ἐδὲ 75 ἐπὶ τύτων φαίνονἢ ἐξ ἴσω ἔχοντες. ὑδὲ 78 ὑπολαμβάνον- 20 ὁ δὲ ἅπαξ ἄλλα ἄλλων ἡγώμενος εἶναι μᾶλλον αἱρετά τε καὶ πρεα- 
τες χρήσιμον αὐτοῖς εἶναι ἐντυχεῖν ἀνθρώπῳ τινὶ ἢ πιεῖν ὕδωρ, ὡς τέα, “ἃ Αἰ ἦν διαφορὰν ἐν τοῖς ἦσι ἡ ταύτην καταληπτήν τε ὺ 
ὦ μᾶλλον τῷ ἀνθρώπυ ὄντος ἀνθρώπω ἣ ὑκ ἀνθρώπυ ἣ τῷ ὕδατος γνωςὴν συγκεχωρηκως, τῷ δὲ μηκέτι βεβαίαν τὴν καταλχύο 
ὕδατος ἢ ἐχ ὕδατος, ἐπί τι ἄλλο, οἷον ἐπὶ λίθον, ἴεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔχειν αὐὲν αἴτιον ὃ μὲ ἐπιμελεῖοχ, αὐτῶ, ὅπως ἔχοι ἐπις ημονκὴν 

Κ ὃ ὕδωρ διψῶντες ᾧ πιεῖν δεόμενοι, ἐπὶ δὲ “ὃν ἄνθρωπον, κρίσιν, ἥ μέτρῳ ᾧ κανόνι χρώμενος εἴσε τὴν τῶν πραγμάτων 
ὅταν ἀνθρώπυ δέωνῃ, ἢ ἐκ ἐξ ἴσυ ἀνθρώπω ἢ ὕδατος δεόμε- 25 φύσιν ᾧ πρώτην ἦν αὐτοῖς (2) διαφοράν. ὡς γδ τῷ νοσῦντι κὶ τὰ 

γοι ἣν πᾶσι τοῖς σιν ταῦτα ζητῶσιν, ἀλλ᾽ ἐςὶν ἀληθές τε ᾧ πραΐγματα αἰτιατέον ὡς ὠδὲν ὑγιεινὸν ἔχοντα, ἀλλ᾽ ὑγέας ἐπιμε- 

πρόδηλον ὅτι ἕκαςος τὰ μέν τινα εὐλαβεϊἢ τὰ δὲ ὅ" κρημνὸν  λητέον, ὅπως τοιαῦτα ἦ αὐτῷ, ὅτως ἡ τοῖς ὑγιαίνυσιν" ὁ Ὁ δο- 
Ὁ εὐλαβεῖ ἡὶ φρέαρ ᾧ ὅσα λυμαντικα, ἐκ εὐλαβεῖἢ δὲ τὰ μὴ ξαζων πρὸς “ὃν ἐπιςάμενον ἐχ ὑγιεινῶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ἀλη- 

τουδότοιαῦτα, “ὥςε, ὡς ἔοικε, πάντες ὑπολαμβανυσιν ἔχειν ἁπλῶς, θείας διακει. ὅτι δὲ οἱ λέγοντες τῇ φαντασίᾳ ἀκελυθῶῦντες παὲν 

25. αὶ μὴ περὶ ἅπαντα, ἀλλὰ περὶ “ὃ ἄμεινον ἢ χεῖρον." πάντα φησὶ ἢ ἃ ποιῶσι ψεύδον,, δῆλον ἐκ τῶ “ᾧ τὴν φαντασίαν ζητεῖν τε 
τὸς λέγοντας ἐπὶ πανὸὲς ὁ ὑδὲν μᾶλλον ᾧ συναληθεύειν τιθε- ᾧ βυλεύεωζ, αὐτόν, εἴτε χρὴ ἔπε, τῷ φανταςῷ εἴτε ἡ μά 

μέυς τὴν ἀντίφασιν ἐν ταῖς ὑπολήψεσιν ἔχειν ἁπλῶς, εἰ ᾧ μὴ ΑἸεχ. 

περὶ πάντα, ἀλλὰ περὶ τὰ βελτίω ἢ χείρω ᾧ συμφέροντα αὶ Ἥτι-- ὅτως" εἰ ἡ συγχωρήσειέ τις, φησίν, αὐτοῖς πάντα "μι 

ἐσύμφορα ἢ ὅλως τὰ πρακτά. “ἃ δὲ ἁπλῶς ἐςίν, ὅτι μὴ ᾧ τως καὶ ἐχ ὅτως ἔχειν, ἀνάγκη γε διδόναι αὐτοῖς “ὁ μὴ ὁμοίως ἢ 
ἄμφω τὰ ἀντικείμενα ἡγῶν᾽ ἀσύμφορον ἀλλ᾽ ἁπλῶς θάτερον ᾧ 35 ἕκαςον αὐτῶν ᾧὶ ἐπ’ ἴσης ὕτω τε ἔχειν ᾧ ἐχ ὕτως, ἀλλ᾽ να ἐν 

ὡρισμένως, ἐδὲ ὁμοίως συμφέρειν “ὃ αὐτό, ἀλλὰ θάτερον αὐτῶν τῇ φύσει τῶν ὄντων “ὃ μᾶλλόν τε ἡ ἧττον, ὡς εἶναι θάτερον. 
ἁπλῶς" ἣ γδ συμφέρειν, ὃ αἱρῶνῇ, ἢ μὴ συμφέρειν, ὃ φεύγυσιν. δῆλον ἢ ἦν ἡ ἐξ ὧν πράσσυσιν" κα μὴν ἀλλὰ ὶ παρίςησιν αὐὸ 
ἀγαγὼν δὲ “ὃν λόγον ἐπὶ τὼ πράγματα αὶ τὴν περὶ ταῦτα ὑπό- διά τινων ἐναργῶν. ἢ δ εἰ εἴη συγκεχωρημένον “ὃ εἶναι ταὶ δύο 
ληψιν, διὼ τῶν ἐναργῶν ἔδειξε τὺς ἐκεῖνα τιθεμένυς, ὅτι εἰ ἄρτια τε ἢ ὑκ ἄρτια, τυτέςι ἢ περιττά, ἀλλ᾽ ἐχ ὁμοίως γε ἐδὲ 
μὴ περὶ παντὸς ἔςιν κατάληψις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ᾧὶ φευκτοῖς 40 ἐπ’ ἴσης “ὁ ἄρτιον αὐτοῖς ὑπάρχει αὶ ὃ περιττόν, ῥδ᾽ ὁμοίως ἐςὶ 
ὁμολογεῖν αὐτοῖς ἀνάγκη" ὠπραξία δ ἂν ἦν αὐτοῖς περὶ αὐτά, τὰ δύο ἄρτια αὶ τὰ τρία, ἀλλὰ μᾶλλον Κὶ τὰ τρία τῶν δύο πε- 

3. καὶ ῥροϑὲ τῦτο εἴ 5. περὶ οπὶ .4. Π] 6. μηδὲ] μὴ Αἵ. 7. τῷ --- περιπατητέον οἵα «4. ἢ] 8. δ μσνέπεῖθ ρμιιέαέ οριες δτοσ αίφιϑ ποπ 
Ῥμίωξ 6556 ὁριι5, τυεἰ »μίαξ ποὴὶ οριις 6546 ϑϑραῖν. ἢ 9. ὑχ ἅπτει ΜΙ͂. [μ 47. ὕτως οπι «4. ἢ 18. μέν τι] μέντοι 3, ἡ 20. τύτε 
ΟῚ 21. ποιεῖν ΜΙ. 1] 23. ὕδατος ἀπο ἢ οχι ΑἹ. ἢ ἐπὰ ἄλλον . ἢ 24. ἐν -- 25. δεόμενοι οὔὰ ΔΖ. ἢ 27. κρημνὸν] ἀφημὸν Μά, ἢ 35. συμ»- 
φέρειν ΜΓ. 

19. ἡ οἱ 20. ἄλλων οπι ΑΖ. αὶ 22. συγχώρησις . ἢ 23. μὴ] μὲν 27. ἢ] ἔχῃ Δ. 11 24. παίειναπι γόγεπὶ ἡρσαγιπιφια ρρώπιων αϊσερέπεεπ 
εοβποδοαὶ ϑοραϊν. ἢ! 84. ἀνάγκην τε ΑΗ. 1] 37. περιίςησιν Α͂. 1 38. σνγκεχωρισμένον Ι͂, ἢ 39. ὑχ, ὡς ὁμοίως ΑΙ͂. 
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ριττά, μᾶλλον δὲ τὰ δύο τῶν τριῶν ἄρτια" εἰ ἡ) μὴ ὁμοίως, κῶντα πάση δόξη ἢ πάση φαντασίᾳ ἀληθὴ, ὡς ἐδόκει Πρωταγόρα, 
, ᾿ « ἣ . ε γ»λ Δ ,.» “ , ,.". Ω 

« Ψεύδεῦ ᾿ τὰ ἡώρω πώτε ὑπολαμβάνων ᾧ ὁ χίλια, ἀλλὰ ἀνάγκη εἶναι πάντα ἅμα ἀληθὴ ὁ ψευδῆ, τυτέςιν ἀνάγκη ἡ τὴν 
μᾶλλον (ὦ ὁ χίλια, ἧττον δὲ ὁ πέντε. διὰ τύτων συνέςησεν ὅτι ἀντίφασιν εἶναι ἅμα ἀληθῆ. τύτῳ γ5 ἴσον ἃ ἅμα παΐντα εἶναι 
ἕξι ψευδὴς ἢ ἧττον ψευδὴς ἄλλη ἄλλης. εἰ δὲ ἡ ἑτέρα μᾶλλον ἀληθῆ" περὶ δ τῶν αὐτῶν ἀλλήλοις τὰ ἀντικείμενα δοξαζυσιν, 
ψευδὴς ἢ ἧττον ψευδής, ἐγγυτέρω τάἀληθῶς ἂν εἴη, εἰ δὲ “ὃ 5 ἀ εἰ ἀληθὴ, εἴη ἂν ἅμα ἡ ἀντίφασις ἀληθής. ὅτι δὲ πάσης φαν- 
μᾶλλον ἀληθές ἐξιν ἐγγυτέρω τἀληθῶς, εἴη ἂν κἀκεῖνο, λέγω δὲ τασίας ὅσης ἀληθὸς πάντα ἀληθὴ γίγνεῦ, δῆλον ἐκ τῷ ὶ τις 
τὰ ἀληθές, τυτέςι “ὃ αὐὸ ἀληθές, ἕ ἐςὶν ἐγγὺς “ὃ μᾶλλον ἀληθές: ὑπολαμβάνοντας “ἢ εἶναί τι ὶὶ τὸς ὃ αὐ τῦτο ὑπολαμβάνοντας 
ὦ ὁ ἐγγύς τινος ὃν δῆλον ὡς ὃν τοιῶτον ἐγγύς, εἰ ἢ μὴ εἴη Ὑνω- μὴ εἶναι ἀληθεύειν. εἰ δὲ τὰς ἀντικειμένας ὑπολήψεις περὶ αὐτῶν 

ςόν͵ ἀλλὰ τό γε εἰδέναι ὅτι μᾶλλόν τί ἐςιν ἀληθὲς ᾧ ἧττον ἄλλο ἔχοντες ἅμα ἀληθεύωσι, πάντα ἂν εἴη ἅμα ἀληθὴ" τῶν ἢ) δοξα- 
ἄλλω καταλαμβάνοντος ᾧ ὁρίζοντός τι τῇ διανοίᾳ, ᾧ ὁ μᾶλλον 10 ζόντων οἱ ἃ ὅτως ἔχειν, οἱ δὲ “ὁ αὐὴ τῦτο ἐχ ὕτως ἔχειν δοξαί- 
τῶτο ἣ τῶτο λέγοντος ἐπὶ πάντων ἀκράτως ἢ ἀδιαφόρως φερο- ζυσιν. ὅτω δὲ ἡ ἡ ἀντίφασις ἅμα ἀληθής. εἰπων δὲ “παΐνθ᾽ 1009 
μόν. καὶ Κὃ εἰ μὴ εἴη τι ἀληθές, μηδὲ συγχιωροῖεν τύτῳ, ἀλλ᾿ ἅμα ἀνάγκη εἶναι ἀληθῆ," ἡ προϑεὶς ὁ “ἢ ψευδῆ," ἃ πῶς ψευδὴ ἢ 
ἐκεῖνό γε ἀληθὲς ἢ ὁμολογέμενον “ὃ εἶναι ἐν τοῖς ὦσιν ἀληθινωώτε- ἐδίδαξε διὰ τῷ “πολλοὶ δ τἀναντία ὑπολαμβάνυσιν ἀλλήλοις, ὼ 
ρόν τι" “ὁ 75 μᾶλλον τι εἶναι ἄλλο ἄλλιν ὼ ἧττον ἄλλο ἄλλυ κεῖ, τὸς μὴ ταὐτὰ δοξαζοντας ἑαυτοῖς ψευδεῖς νομίζυσιν." εἰ δ 

ὥς ὀκέτ᾽ ἀληθές εἴη “ὃ ἐδὲν μᾶλλον ἐπὶ πάντων (5). ἄκρατον 15 οἱ περὶ τῶν τὰ ἀντικείμενα ὑπολα μβανόντων δοξαζοντες ὡς περὶ 

δὲ ἐν τοιῶτον λόγον εἶπε κῷ' “ὃ μὴ ἔχειν μεμιγμένον αὐτῷ ὃ μᾶλ- ψευδομένων ἀληθεύωσι, ψεύδοιντο ἂν ἐκεῖνοι. ὅτω δὲ πάντες ἂν 
λον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἴσης πρὸς πάντα σώζειν βύλεοχ, τὴν ὁμοιότητα. δ ψεύδοιντο, εἰ ἑχάξῳ τῶν δοξαζόντων περί τινος ἔςι τις ὁ τάναν- 

1009 ὁ αὐὸς ἐδήλωσε προϑ)εὶς “ὁ “ὃ κωλύοντός τι τὴ διανοίᾳ ὁρίσαι." τία δοξάζων, ὃς ν μὴ τοιαύτην ἔχοντα τὴν δόξαν ψεύδεθᾳ, δο- 
Δ δὴ μὴ ἡγεῖοχ, μᾶλλον ἄλλο ἄλλι διαψεύδει, ὃ δοκεῖ τοῖς ἀπὸ ξαζει. ὦὥςε ἀνάγκη τὴν ἀντίφασιν ἅμα εἶναι ἀληθῆ, εἰ οἱ τὰ 

τῆς ἹΣτοᾶς, ψεῦδός τε αὶ παρὰ τὰ φαινόμενα" ἡ 5 αἱ μοχθηραὶ 20 ἐναντία ἀλλήλοις δοξάζοντες ἀληθεύυσιν. ἀλλὰ ᾧ εἰ τῶτο ὅτως 
ἡ διεψευσμέναι κρίσεις ἐκ ἴσαι, ἀλλ᾽ ἐδὲ ἀπὸ ἔξεως ὅμοιαι" ὡς ἔχει, “ὁ ἕκαςον τῶν ὄντων εἶναί τε ἢ μὲὴ εἶναι, τυτέςιν ἡ ἀντί- 
δ ὁ τὰ μέγαλα ὦ σφόδρα ὁρατὰ μὴ ὁρῶν τῷ τὰ μικρότατα ᾧ φασις ἐφ᾽ ἑκάςυ ἀληθής, ἀκολυθεῖ πάλιν “ὁ πάντα τὰ δοκῶντα 

ἧττον ὁρατὰ μὴ διορῶντι “ὃ Κα μὴ ὑγιαίνειν τὴν ὁρατοιὴν δύναμιν εἶναι ἀληθὴ ἢ πᾶσαν φαντασίαν ἀληθεύειν, ὡς Τρωταγόρᾳ ἐδά- 
κοινὸν ἔχει, μᾶλλον μέντοι ἀδγενής ἔςιν ἡ δύναμις, ἀφ᾽ ἧς ὑδὲ τὰ κει, ἢ ὅτι γε ἀκολυθεῖ τῷ τὴν ἀντίφασιν ἐφ᾽ ἑκάςυ ἀληθὴ εἶναι “ἃ 
μεγάλα τις ὁρᾶν δυναῦ, τῆς ταῦτα Κ' ὁρώσης ἐν δὲ τοῖς μικροῖς 15 πᾶσαν φαντασίαν ἀληθὴ εἶναι, δείκνυσι πάλιν ὅτως. ὁ ψεύδεως 

σφαλλομένης, ὕτως ἔχει ἡ ἐπὶ τῆς δόξης τε ἢ ὑπολήψεως. ἀ ᾧ ἀληθεύειν ἐξὶν ἐν τοῖς τὰ ἀντικείμενα ἀλλήλοις δοξαάζυσί τε ἢ 
5 ὅμοιαι ᾧ ἴσαι αἱ τῆς ψυχῆς ἕξεις ἀφ᾽ ὧν τὰ μείζω, ταῖς λέγυσι" “ἃ 3) τῆς καταφάσεως ἀληϑὸς ὅσης δοξαζ εἰν τινὰ περὶ 

ἀφ᾽ ὧν τὰ ἐλάττω ἁμαρτανεῦ. ἰά. αὐτῶ τὴν... κατάφασιν... ἐν ἡ) τῷ τὰ ἀντικείμενα δοξαζειν 

() “ἀκρατι" τυτέςι τῇ μηδὲν ἔχοντος κεκραμένον ἢ ὧρισ- τινὰς περὶ τῶν αὐτῶν... “ὃ τὺς Κὶ ἀληθεύειν τὺς δὲ ψεύδεοχ [ἐςὶν] 
μένον, τῷ μὲὴ λέγοντος ὅτι μηδὲν ἐςιν ὡρισμένον ἐν τῷ παντί. 30 ἀναιρεῖ" εἴη περὶ πανὸὺς ἡ ἀντίφασις ὦμα ἀληθής; ὅσης πάσης 
Αϑεΐερ. ἀντιφάσεως ἅμα ἀληθῶς ὠδεμία ἂν εἴη δόξα ψευδής" εἰ ἡ 

1009 “ἕξι. --- λόγος." ἡ ὁμοίως ἀνάγκη αὐτιςς εἶναι ἢ μὴ εἶναι πᾶσα ἀντίφασις ἅμα ἀληθής, ᾧ αἱ ὠντικείμεναι περὶ τὸ αὐτῶ 

τῷ λόγῳ τῶ λέγοντι “ὃ αὐ ἡ εἶναι ἡ μὴ εἶναι ἢ διὰ τῶτο ἐπὶ δόξαι ἅμα ἂν εἶεν ἀληθεῖς" εἰ δὲ αἱ ἀντικείμεναι περὶ τὰ αὐτῶ 
πανὸὺς τὴν ἀντίφασιν συναληθεύειν τιθεμένῳ. ὃν αὐτόν φησιν εἶαιι δέξαι ἄμα ἀληθεῖς, ᾧ πᾶσα ἄρα δόξα περὶ τῷ ὅτως ἔχειν ἢ περὶ 
αὶ “ὃν Πρωταγόρυ λόγον, ὅς ἐςιν ὅτι ἑκάςῳ “ὁ φαινόμενον ὅτω ὶ 35 τῷ μὴ ὅτως ἔχειν. δείξας δὲ ὅτι ταὐτὰ λέγυσι ἢ ἀντακολυθεῖ 
ἔςι ἢ ἔχει" πᾶσα ἡ) φαντασία ἀληθής" διὸ ᾧ ἀνάγκη ἀμφοτέ. ἀλλήλοις τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα, ἡὶ τῆς αὐτῆς εἰσὶ διανοίας ἦρ- 

ρως τὰς λόγυς ἢ ἅμα ἀληθεῖς ἢ ἅμα ψευδεῖς εἶναι. ὅτι δὲ οἱ τημένοι οἵ τε πᾶσαν φαντασίαν ἀληθὴ τιθέμενοι οἱ τὴν ἀντίφα- 

αὐτοί εἰσι ᾧ ἵπεἢ τῷ ἑτέρῳ ὁ ἕτερος, δείκνυσιν. εἴτε ἡδ τὰ δο- σιν συνυπάρχειν λέγοντες, μέλλων πάλιν λέγειν πρὸς τὴν ὑποκει- 

Ρ 

2. ἀλλὰ -- 3. χίλια οτῃ «Α. ᾿} 3. συνέςησαν «Α. ἢ ἡ. ἢ οἵη “Μ. 1} 9. τό γε] τόδε Ι͂. ἄλλη Ἡ. Ἱ 18. καὶ ροβὶ τὸ οπι 27. || 20. περὶ «4. ἢ 

21. ὁμοίας Α(.}} 22. τῷ τὰ] ταῦτα Ι͂. ἢ 23. διορῶνται Η͂. 1] 24. κοινὸν] καὶ νόμον “Η͂. 1] 25. μέντοι εἰ 27. αἱ οταὰ Δ. | 28. ἐλάττονα Η͂. 1] 82. αὐτοῖς 
4. 1} 35. ἴκαςον ΑΜ. 

1. Πρωταγόρας Α΄. ἢ 2. ἅμα οἵα «4. ἢ 3. ἅμα εἶναι ΜΙ. ἢ 13. ἔδειξε .4. 1] 14. αὐτοῖς ΜΙ. ΤΠ 15. οἱ οπα Ι͂. ἢ 47. ἑκάςων ΜΙ͂. ΠΠ 18. ἔχετε αὐτὴν 
24. 19. εἰ καὶ εἰ 4.1. 22. ἀφ᾽ ΜΙ. Ἰ ἀκολυθῇ ΜΙ͂. 11 24. ἀκολυϑῇ Η͂. ἢ" τῷ τὸ 4.1} 27. παπε ἐμά ἀδπιμπι οὶ ζαίδμπι ἀΐσεγε, αβέγπια- 

ἐΐοπα επί σίοπία υϑγα εἶς αἰΐφειο, μμίαγε φμεπιρέαπι περαίίοπεπι 6 εοάίεπι υεγαπι 6556, εἰ υἱοίδείηι αβὲγπιαίίοπεπι ἐπ σεγίίαία 

ποραίἰοπὶς. 60 επὲπι φμοά φμίάαηε ορροσέία ἐς δοάεπι ορὶπαπίμν, δὲ σμνοίὶς ἐπ γόδιις ὁ55εἰ εοπίγασίοείο νερὰ, ἄος ἴρδιπι 

ἐοϊογείμν, φιοδάαπε σοι ἐἰοεὲ ϑόγιπι αΐσεγα, αἰϊος  αίδιπι. πάπὶ εἰ οπιπὶς δοπίγακίοίο αἰπιμὲ νόγα εἰ, μέϊφμο πμέέα ορὶπίο 

““) μορίϊ ϑαἶεα ϑοραῖν. ᾿ἰ δοξάζει ΙΗ. ! 28. ἢ] εἰ... }} 29. τινὸς "Η. 1] 30. ἀλήθεια 4. 1} ὕσης γὰρ πάσης ἈΑ͂. 33. ἅμα -- 34. δόξαι εἰ 34. ἣ -- 

85. ἔχειν οπι Δ. ᾿ὶ 35. δόξας Ι͂. ἢ ἄντνριολυθεῖ ΑΙ. ἡ 36. εἰσὶ] εἰς 37. 

ῬΡΡΡΖ 
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4069. μένην δύξαν ᾧ τὸς ὅτω λέγοντας, φησὶ μὴ δεῖν τῶν αὐτῶν λό- γίγνεο, ὃ φυλασσόμενος μίξει τὴν γένεσιν ὑπελάμβανε γίγνεν,. 

16. γων πρὸς πάντας τὺς ταῦτα λέγοντας" εἶναι γδ αὐτῶν διαφοράν" λέγοι δ᾽ ἂν ἡ πῶς αὐ ὃν Αὶ λέγοντι “ἃ πλῆρες, μὴ ὃν δὲ “ὃ κενόν, , 

τὸὺς αὶ 5 ἡ ὑπολαμβάνειν ὕτως ἢ πεπεῖϊος ἐκ τὸ ἀπορῆσαι περὶ ταῦτα δὲ ἐν πᾶσιν ὁμοίως εἶναι ἐξ ὧν γένεσις, εἵπετο ἐφ᾽ ἑπκαίςν 

τῶν ὄντων εἰς “ὁ δοξάζειν ὅτως περὶ πάντων προελθόντας, ὡς ὃ λέγειν ἀληθὴ τὴν ἀντίφασιν ὰ ἑἶναί τε ἡ μὴ εἶναι, καίται ἐκ ἐν- 

ὡς τῆ μεταπειϑῆναι δεϊος ἡ διδασκαλίας, ὥς φησιν" εὐίατος 7) 5 τίφασις τῦτο, εἴγε κατ᾽ ἄλλο ἢ ἕκαςον ὄν (4 Ὁ ὃ πλῆρες τῶν 

Τὲς αὐτῶν ἡ ἄγνοια, ἀλλ᾽ ὦ βίας ἐν τοῖς λόγοις ᾧὶ ἀγῶνος ἐλέγχνυ ἐν αὐτῷ), κατ᾽ ἄλλο δὲ μὴ ὄν" κῷ ἢ) ὃ κενόν, ἢ τῷ ταῦτα ἐν 

Ὅτ δεομένη. ᾧ δι᾽ ἣν αἰτίαν, λέγει" καὶ ἡ) πρὸς ὃν λόγον ἡ ἀπάντησις πᾶσιν ὁμοίως μεμιγμένα ὄντα ἀντικείμενά τε εἶναι ἢ ἐναντία 

“πρὸς τύτυς, ἀλλὰ πρὸς τὴν διάνοιαν, καθ᾽ ἣν ἀπατηθέντες ᾧ πα- μηνυτικὰ τὰ ὀνόματα ὄντα, τό τε ὃν ἢ “ὁ μὴ ὃν παρέθετο. πρὶς 
ρακρυϑέντες τἀληθὸς λέγυσι ταῦτα. διὸ ἢ δυνα ὃν μεταπειογῆναι ἢ ἦν τὸς διὰ ταῦτα ὑπολαμβάνοντας τε ᾧ ἡγυμένυς τὴν ἀντί- 
αὐτύς" ὃ γένοιτ᾽ ἂν γνωρίμυ τὸ ἀληθῶς αὐτῶς γενομένα (5). 10 φασιν ἐπὶ πανὺς ὦμα εἶναι ἀληθῆ, μεταπείθοντες αὐτύύΐς, ἀλλ᾽ ἡ 
τὸς δὲ λόγυ χαριν λέγει καὶ πεπεισμένως Κ' ὕτως ἔχειν τὰ πράγ- φιλονεικῶντες ὑδὲ ἐλέγχοντες ἐρῶμεν, φησίν, ὅτι τρόπον μέν τα 
ματα, περίςξας δὲ τὴ θέσει ταύτη φιλονείκως προαιρυμένυς, ἀληθὴ λέγυσι ᾧ ὀρθῶς δοξαάζυσι, τρόπον δέ τινα ἀγνοῶσι. ὁ ἃ 

πρὸς ὃς ἐλέγχυ φησὶ τῷ κ' ὃν λόγον δὲν ὶὶ τῷ ἐν τῇ φωνῇ ᾧ ὃν λέγε διχῶς, ὁμοίως δὲ ᾧ “ὁ μὴ ὄν" τὸ 5 ὄντος ὃ αὶ δυνέμα 

τοῖς ὀνόμασιν, ἐπεὶ μὴ ᾧ ὅτοι πεπεισμένοι εἰσίν, ὡς λέγυσιν. ὁ ἕν ἐςί, “ἃ δὲ ἐνεργείᾳ, ὁμοίως δὲ ᾧ τῷ μὴ ὄντος ὃ κα ὧδα μὴ ὑδα- 
ἐν τῇ φωνῇ ἔλεγχος ἴασις μόνον τύτων, τυτέςι τῷ ἐν τῇ φωνὴ 15 μῶς ἐςίν, ὁ δὲ τιῷ μήπω ἐνεργείᾳ εἶναι μὴ ὃν λέγε. ἕςι δὲ τοῶ- 

τοὐϑοἐλέγχν ὅτοι δέονῇ μόνω" μέχρι γδ φωνῆς πρόεισιν αὐτοῖς τὰ λε- τον “ὃ δυνάμει ὄν" τῶ γδ δυνάμει ἔντος ἐν μεθορίῳ ὄντος ᾧ ἔν 
2. γόμενα ἢ ὀνόματος ᾧ λόγυ. ἑξῆς δὲ λέγει πόθεν αὕτη αὶ ὑπό. πως ἐςὶ ὶ μὴ ὄν" ἡ ὅτως ἐκ μὴ ὄντος ἡ γένεσις, ἐκ ἐκ τῷ κυρίως 

ληψις ᾧ δόξα ἐλήλυθε τοῖς ὅτως ἡγυμένοις ἔχειν τὰ ὄντα, ᾧ ὁ ᾧ ἁπλῶς μὴ ὄντος, ἐδὲέν τε κωλύει ὃ αὐὸ καὶ εἶναί τε ἢ μὴ εἶναι, 
φιλονείκως λέγυσιν ἀλλὰ διὰ “ὃ πιςεύειν ὅτως ἔχειν. εἶπε δὲ ὅπερ ἐκεῖνοι λέγυσιν. ἀλλ᾽ ὶ κ᾿ “ὃ αὐὸ οἷν τε αὐτὸ εἶναί τεὶ μὴ 
αὐτὸς διαπορᾶντας, ὅτι ἐκίνησεν αὐτιὶς πρὸς τήνδε τὴν δόξαν ἢ 20 εἶναι" κατ᾽ ἄλλο αὶ 7) εἶναι, κατ᾽ ἄλλο δὲ μὴ εἶναι. “ὁ ὃ ὃν- 
τὴν ἀπορίαν εὔλογόν τι φαινόμενον. ὅτως ἰατρὸς εἶπεν εἶναι" νάμει ὃν ἔςι Κ' ἀλλὰ δυνάμει, ὑκ ἔςι δέ, ὅτι μὴ ἐνεργείᾳ. ὥςε 
ἀπὸ δ αἰσ)ητῶν φησὶν ὁρμωμένυς παρακρυωῆναι τῶν τε τὴν ἀνε ἐχ ἡ ἀντίφασις ἐπὶ τὸ αὐτῶ" δυνάμει Κὶ ἢ) λέγειν “ὃ αὐὸὸ τέναν- 
τίφασιν ἅμα ἀληθὴ λεγόντων ὶ τῶν πᾶσαν δόξαν ἀληθὴ τιθεμέ- τία εἶναι ὠδὲν ἄτοπον, ἐνεργείᾳ δὲ ἀδύνατον. ᾧ ὃ μὲ εἶναι δὲ 

νων τὺς διὰ “ὃ πεπεῖοχ, ταῦτα ὕτως ἔχειν ἡ λέγοντας, ἡ πρῶτα τῷ εἶναι “ἡ αὐτό τι ἐναντίον" ὡςε δὲ ταῦτα οἷόν τε μα νερ- 

ἥ' Μέγει ὑπὸ τίνος παρεκρύωγησαν οἱ ἐπὶ πανὺς τὴν ἀντίφασιν 25 γείᾳ εἶναι, ἡ ἡ) αὐτὴ ὕλη δυνάμει Κα τἀναντία ἐς, ἦμα δὲ 
συναληθεύειν λέγοντες" ὁρῶντες γ5 ἐκ τῷ αὐτῷ γινόμενα τὰ ἐναν- ἐνεργείᾳ γενέωι, ταῦτα καὶ δύνα, παρὰ μέρος μέντοι «ὠώζαφα ἰια- 
τία, προειληφότες δὲ ᾧ ὅτι ἀδύνατον γίνεολαί τι ὅλως ἐκ τῷ μὴ τερον ἢὶ ὅταν θάτερον ἐνεργείᾳ ἧ, τᾷ δυνάμει εἶναι τἀναντία. ὑδὲ 
ὄντος (κοινὴ δ αὕτη ἡ δόξα τῶν περὶ φύσεως ἐςίν τι ἀποφηνα- 2 ὅτε ἐνεργείᾳ ἦ, ἤδη τὴν δύναμιν ἀποβέβληκε. πρὸς δὲ τύτως ΝΘ. 
μένων), ὑπέλαβον ἀμφότερα τὰ ἐναντία “ὁ πρῶγμα εἶναι. ὦ 5 ἀξιώσομεν, φησίν, αὐτὸς μὴ μόνα ἡγεῖῶι, ὄντα τὰ ἐν “γγενέσα ὃ Ἦ 
ἂν ἄλλως ἐξ αὐτὸ δυναὺχς αὐτὰ γίνεθχ, εἰ μὴ προῦπάρχοντα ἐν 30 φθορᾷ, ἀλλ᾽ εἶναί τινα ἡ ἀγένητα ἢ ἄφθαρτα ᾧ ἀκίνητα ἐν τᾶς 

4009 αὐτῇ εἴη. ᾧ διὰ τῶτο ᾿Αναξαγόρας Κ πάντα ἐν πᾶσι μεμῖχθαι σιν, οἷς ἀκέτ᾽ ἂν ὑπάρχοι τἀναντία, εἴγε μηδὲ τὴν ἀρχὴν μετα- 
λέγει, ἐπεὶ πάντα ἐκ πάντων ἐθεώρει γιγνόμενα, ᾧ Δημόκριτος βάλλει μηδὲ γίνεταί τι ἐξ αὐτῶν" τοικῦτα δ᾽ ἂν εἴη τὴ θέᾶα. 
ὁ κενὸν ἡ “ὃ πλῆρες μόνα εἶναι λέγει" ἐτίθει γάρ, φησίν, ἄτομα ΑἸεχ. 

ἢ κενὸν ᾧ καθ᾽ ὁτιῶν μέρος ἑκάίςω τῶν αἰδϑδητῶν ὁμοίως ἄμφω (7) “ἐν τῇ φωνῇ λόγω" λέγει ὃν ἀποφαντικόν, διὸ ἐπήγαγεικθε!ς 
ἐνυπάρχειν φησίν, ὥςε ἡ τὴν γένεσιν αὐτῶν ἐκκχρίσεσιν ἐκ προῦ- 35 “ἢ τῦ ἐν τοῖς ὀνόμασιν," ἐπεὶ ἐξ ὀνόματος ᾧὶ ῥήματος σύγκε Ξ 
παίρχοντος γίνεης. προσιςορεῖ δὲ ὅτι ᾧ ὃν ὦ ἔλεγε Δημόκριτος ἀποφαντικὸς λόγος. εἰώθασι δὲ αὶ τὰ ῥήματα ὀνόματα καλωῶν. 
ἃ πλῆρες, μὴ ὃν δὲ “ὃ κενόν, ἴσως ᾧ ἀτοπίαν τινὰ αὐτῷ δεικνὺς Αδεϊερ. 
τῆς δόξης δι᾿ ὧν ἔλεγεν, εἴγε τιθέμενος μηδὲν εἶναι “ὃ κενόν, ἡγύ- “ὁμοίως --- ἐλήλυθεν." λέγει ὅτι ὥσπερ τῶν λεγόντων ταὐ νμοο 
Μενος δὲ μηδὲν γίνεοι, ἐκ τῷ μὴ ὄντος, ἐκ τῦ κενῶ ἔλεγε πάντα εἶναι ἡ μὴ εἶναι, τυτέςιν ἅμα τὴν ἀντίφασιν ἀληϑὴ τιϑε; τῶ Ἦ 
τὰ γιγνόμενα ὠδὲν ἔλαττον ἢ ἐκ τὸ πλήρυς εἶναί τε ᾧ γίγνεωχ, 40 εὐγνωμονεςέροις, οἱ διὰ “ὁ ζητήσαντας ἀπορῆσαι τῶτο ἔθεντι, 
λέγων “ὃ κενὸν μὴ ὄν" συνεχώρει 7) τὴν γένεσιν ἐκ τῷ μὴ ὄντος αἴτιον τῆς ἀπάτης τὰ αἰσγητά τε αὶ ἐν γενέσει ἡ φϑορᾷ (ὅτι ὃ 

9. τἀληθῆ Ι͂. ἢ μὴ ταπεισθῆναι ΔΓ, ΠΠ 17. ὀνόματα καὶ χρόνν ΑΓ, ἢ λέξει 41. ΠΤ 18. ἡγυμένων ἔχει . Π 21. σμαργορίεν" δοξενε ξαπεαίϊοπὶ 
ορρογέμπος 6446 ἀϊχεγαί ϑερυῖν. ἢ 23. τὴν πάσαν ΔΗ͂. αὶ 28. καιπὶ ἸΙ͂. Π 33. τὸ Ροεὶ καὶ οπι 3. 1] λέγων 4. ἢ ἐτέθει Ἢ. 1 35. ὑπάρχευ 
ἍΜ. ὶ ἐκκρίσει κω καὶ προῦπάρχοντος ΜΗ͂. 1 36. δὲ καὶ ὁ μὲν ἔλεγε Ι͂. ἢ) 37. ὃν δὲ τὸ ΐΙ͂. 11] 40. ἐκ τῦ} αὐτὸ ΔΖ, ἢ 41. σνγχώρῃ ἈΝ. 

2. πῶς] πάντα “ΗΓ. 11 6. ἢ τῇ] ἤτοι ΔΖ. ΠΠ 10. μεταπεισθέντες ΜΙ. ἢ 14. μὶν δυνίμει ὑδκμῶς Ζ. ἢ 15. ἐνεργείᾳ, εἰ καὶ μὴ λέγεται 33. ἢ" 47. πδε 
φιοεῖ ἰδίΐ αἴαπί, φωίάφμαπι ρνολέδεί αἰϊφιίά ἐπφ6 μὲ ἑάϊεπι ποπ ἐδ: δ δερυΐν. 23. ἐνεργείᾳ] ἐναντία ΑἿ. ἢ 26. ταῦτα λέγεται ὑ ἴω τως. 
21. ᾿᾿ παρὰ Τ.. 11 28. βίβληκε ΜΙ. 1) 29. 5] ἐναντία ΔΙ. ἢ 831. ὑπῆρχον Δ. ἢ 39. ἀντίφασιν ΤΙ. ἢ τιθεμέτοις ἩΑ͂. 
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ἑωρων τἀναντία ἐκ τῦ αὐτῷ γιγνόμενα), ὅτω, φησί, ᾧ ἡ περὶ ἀλλοίωσιν εἶναι" τὸν δ διὰ ταύτης ἀντίληψιν γίγνεδχ, ἀλλοινμέ- 
᾿ τὰ φαινόμενα ἀλήθεια, τυτέςιν “ὃ πᾶσαν φαντασίαν ἀληθὴ λέγειν, νοις ὑπὸ τῶν αἰϑητῶν" ὅπως δ ἂν ἡ αἴϑησις πάχοι, ὕτως ἔχειν 

ἶ τοῖς ἢ αὐτοῖς διὰ “ὁ ζητῆσαί τε ᾧ ἀπορῆσαι τῶτο θεμένοις ἀπὸ τὰ αἰϑητὰ τὰ διατιθέντα φασὶν αὐτήν. διὰ τῦτο ὃ φαινόμενον 

; τῶν αἰδ)ητῶν ἔχε τὴν αἰτίαν. “ὁ Κι ἡ) ἀληθὲς κρίνεῶς, δεῖν ὥοντο ἑκάξῳ κϑ' τὴν αἴδγησιν ἀληθὲς ἐξ ἀνάγκης εἶναι ἔθεντό τε ᾧ ἀπε- 
' αὶ πλήθει ἡ ὀλιγότητι τῶν ὕτως δοξαζόντων, ὡς εἶναι “ὃ Καὶ ὑπὸ τῶν 5. φήναντο ἀληθὲς Κ εἶναι ὃ τὴ φρονήσει δοκῦν, τὴν δὲ φρόνησιν ὁ 

πλειόνων δοξαζόμενον ἢ “ὁ τοῖς πλείοσι φαινόμενον ἀληθές, ψεῦ- τῆ αἰϑϑήσει φαινόμενον. ᾧ ὅτι γε τὴν αἴδγησιν φρόνησιν ἐνόμιζόν 
δος δὲ “ὃ ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων ἡ τοῖς ἐλάττοσι φαινόμενον τοιῶτον' τε ᾧ ἔλεγον εἶναι, δείκνυσιν ἑξῆς. διὰ 75 ταύτην τὴν ὑπόληψιν 
δὲ ἡ ἐδὲ εἰ πλείυς Καὶ οἱ νοσῶντες ὀλίγοι δὲ ὑγιαίνοντες, ἢ ταὐδ ἢ Ἐμπεδοκλέα ᾧ Δημόκριτον, ἢ ὅσοι ἄλλοι τῦτο αὐὺ λέγυσιν, 

τοῖς Καὶ νοσῦσι πιιρὸν ἐδόκει εἶναι ὄσι πολλοῖς, τοῖς δὲ ὑγιαίνυσιν ἐπὶ τῦτα φησιν ἐλθεῖν, ὅτι ᾧοντο “ὃ φρονεῖν τῷ αἰδ)ανεῶχ, ταὐὺν 

, γλυκὺ ἦσιν ὀλίγοις, “ὃ τοῖς νοσῶσι φαινόμενον, ἐπεὶ πλείως ἦσαν, 10 εἶναι, τὴν δὲ φρόνησιν τἀληθῶς εἶναι γνωςυκήν. ὃ δείκνυσιν ὕὅτως 
᾿ ἐλέγομεν ἂν ἀληθὲς εἶναι, ἢ νοσεῖν ὥ τὸς ὀλίγυς, ὑγιαίνειν δὴ αὐτὸς ὑπολαμβάνοντας, Ἐμπεδοκλέα κὶ δι᾽ ὧν ἔλεγε “πρὸς 

, τὰς πολλός. ΑἸεχ, . παρεὸν γδ μῆτις ἐναύξεῦ ἀνθρώποισι," τυτέςι πρὸς “ὃ παρὸν ἡ 
1009). “ὥςε --- παρεφρόνυν." ἐπεὶ οἱ ἀξιῦντες πλήθει ἢ ὀλιγότητι ἢ “ὁ φαινόμενον ἡ φρόνησις γίνε ὶ ἡ τὸ ἀληθῦς κατάληψις τοῖς 

Δ ἀληϑὲς ἐπιιρίνεοκς ᾧ “ὃ τοῖς πολλοῖς δοκῦν τῦτο ἀληθὴς εἶναι ἀνθρώποις" μῆτις γδ ἡ φρόνησις" τῶτο 75 ἴδιον αἰϑήσεως" ἐξη- 

(ὅτοι γδ οἱ ὑγιαίνοντες ἢ χ᾽ φύσιν ἔχοντες), πιθανῶς περιέτρεψε 15 γήσατο δὲ αὐὸὺς τὰ εἰρημένα διὰ τῶν ἐπῶν προειπὼν “ὁ 3 Ἔμ- 
τό, εἰ δ οἱ πολλοὶ ὑγιαίνυσι ᾧὶ κρ' φύσιν ἔχωσιν, εἰ συμβαίη τὸς πεδοκλῆς μεταβάλλοντας τὴν ἕξιν μεταβάλλειν φησὶ τὴν φρόνη- 

᾿ πλείςυς νοσεῖν ὀλίγυς δὲ ὑγιαίνειν, εἶεν ἂν οἱ δὶ νοσῦντες ὑγιαίνον- σιν" ὃ δὲ αὐὸ τῶτο σημαίνει ἡ ὃ ἑξῆς παρατίθεῦ, “ὁ “ὅσον ἀλ- 
τες, οἱ δὲ ὑγιαίνοντες νοσῦντες. εἰ δὲ τῦτο ἄτοπον, καὶ πλήθει ὦ λοῖοι μετέφυν, τόσον ἄν σφισιν αἰεὶ ᾧὶ “ἃ φρονὲν ἀλλοῖα παρίς αἴ." 

ὀλιγότητι τῶν δοξαζόντων χρὴ κρίνενχ, λέγειν τἀληθές. ἐπεὶ τοί- ὃ ἡ) λέγει ἐςίν, ἤτοι ὅτι ὡς ἂν ἀλλοιωθῶσιν, ὃ γίνε ὑπὸ τῶν αἰδ]η- 
γυν αὶ πλήθει ἢ ὀλιγότητι δεῖ τῆς κ'' τὰς φαντασίας ἀληθείας κρί- ἢ τῶν, ὅτως ᾧὶ φρονῶσί τε ᾧ δοξαίζυσιν, ἢ ὅτι ὡς ἂν ξεως ἔχωσι, 
νειν, φαίνεῦ δὲ ταὐτὰ τοῖς μ' γλυκέα τος δὲ πικραί, ὁποῖα ἑκάςξῳ καθ᾽ ἣν ἕξιν ἡ “ὁ αἰο)ανεὼζ αὐτοῖς ὕτως ἢ ὅτως ἔπεῖ, ὅτως ᾧ 
φαίνεῖ,, τοιαῦτα ἑκάςῳ ἢ εἶναι. ἰὰ. φρονῶσι περὶ τῷ πράγματος. ᾧ Παρμενίδην δὲ ταὐτὰ δείκνυσι 

4009) τι -- φαίνενχ," τοῖς ΚΛ) Ὑλυκέα τινὰ δοκεῖ ἢ ἐδώδιμα, δοξάζοντα δι’ ὧν φησὶν “ὡς Ὁ) ἕκαςος ἔχει κρᾶσιν μελέων πο- 1009 

Τ. τοῖς δὲ πικρὰ ἡ ἄβρωτα, ὧν ὁ τῆς ἐλαίας ἔςαι θαλλὸς γλυκὺς λυκάμπτων, ὡς νῶς ἀνθρώποισι παρίςα ἢ" ἢ 2) ὅτος διὰ τύτων 2: 
ἔὶ τᾶς νεμομένοις ζῴοις αὐτόν, ἡμῖν δὲ τοῖς ἀνθρώποις ποιρός (7). 25 λέγει ὅτι ὡς ἂν ἔχῃ κράσεως “ὃ σῶμα ἢ ἕξεως ἑκάςῳ, ὕτω ἡ 

ἀλλ᾽ ὑδὲ ἡμῖν αὐτοῖς κ᾽ τὴν αἴϑησν ἀεὶ ταὐτὰ φαίνεθχ, ἀλλὲ “ὃ φρονεῖν ἀκολυϑεῖ, ὡς ἀκολυθύσης τῆς φρονήσεως τὴ τὸ σώμα- Ι 
ἀλλότε ἀλλοῖα, ὧν ἄδηλον ποῖα δεῖ λέγειν ἀληθῆ" ἐδὲ ἢ μᾶλλον τὸς κράσει τε ᾧ ἀλλοιώσει, ἥτις ὑπὸ τῶν αἰϑϑητῶν γίνε, ᾧ ἃ 

ταῦτα ἢ ταῦτα, ἀλλ᾽ ὁμοίως. δι᾽ ἦν αἰτίαν φησὶ ᾧ Δημόκριτον ταὐτό φησιν εἶναι “ὃ εἰρημένον ᾧὶ αὐὸ ὑπὸ Παρμενίδυς" τῷ δὶ 
εἰς τὼς διαφωνίας βλέποντα ταύτας λέγειν ἣ μηθὲν ἀληθὲς εἶναι, προειρημέῳ τῷ “ὡς 5 ἕκαςος ἔχει κράσεως μελέων πολυ- 
ἢ εἰ ἡὶ ἔςι τι, ἡμῖν ἄδηλον αὐὴ εἶναι, τῷ ὁμοίως περὶ τὰ ἀντικεί- 30 κάμπτων, ὃ αὐὸς εἶπε, “ὃ αὐὸ εἶναι ᾧ ὃ πάλιν λέγει διὰ τῷ 
μενα ἔχειν τὸς φανταζομένυς αὐτὰ ᾧ δοξάζοντας. ἰά. “ὅ περ φρονέει μελέων φύσις ἢ πᾶσι ἢ παντί"" “ὁ ἢ πλέον λέγε 

(7) Ἥει --- φαίνεως," διὸ οἱ Κ' ὄρτυγες πέττυσιν ὃν ἐλλέ. νόημα (7)" ὡς δ τῷ φρονέν ἠρτημέυ τῆς σωματικῆς κράσεως 
βορον ᾧ οἱ ψῆρες “ὃ κώνειον, ἄνθρωποι δὲ ἀναιρῶν ἐξ αὐτῶν. ᾧ ἀεὶ κτ' “ὃ πλεονάζον ἡ ἐπικρατῶν ἐν τὴ σωματικὴ διαθέσει αὐτῷ (.. 
Ακείερ. γενομένυ (). ὅτι δὲ ᾧ ̓Αναξαγόρας ἦν ἐπὶ ταύτης τῆς δόξης, 1009» 

1009) “ὅλως -- αἴσ)ησιν." καίτοι, φησίν, τῶν αὐτῶν ἐχ ὁμοίως 35 δηλοῖ δι᾽ ὧν παρατίθε ὡς ἀποφθέγματος αὐτῶ τινὸς σωζομένυ, 3: 
12. ὅτε πᾶσιν ὅτε τοῖς αὐτοῖς αὶ ἀεὶ δοκύντων, ἀλλὰ ἄλλων ἄλλοις ὃ πρὸς τὸς ἑταίρυς ἔλεγε" “ἃ ἡ λέγεν ἑκάςῳ τοιαῦτ᾽ ἔσεως 

ἄλλοτε ἀλλοίων τοῖς αὐτοῖς, ἡγῦντο “δ φαινόμενον ἑχάςῳ ἀληθὲς ὁποῖα ἂν ὑπολάβοι, τιθέντος ἦν “ὃ πᾶσαν δόξαν ἀληθῆ εἶναι, ὦ 
1 εἶναι ἐκείνῳ, - διὰ “ὃ ὑπολαμβάνειν τὴν Κα φρόνησιν, ἥτις ἐςὶ τῆς ὁποῖα φαίνεῦ εἶναι, τοιαῦτα ᾧ εἶναι. προσάγει δὲ ᾧ “ὃν Ὅμηρον 

ἀληθείας κριτική, τῇ αἰϑήσει τὴν αὐτὴν εἶναι, τὴν δ᾽ αἴϑησιν ταύτη τῇ δύξη τὴ ταὐτὰ ἡγυμένη τό τε φρονεῖν ἢ ὃ αἰογανενν, ἢ 
ν 

2. ἀληθῆ Δ. 1 ἃ. γὰρ οτὰ Αἵ. 1] 8. εἰ] εἱ Α΄. ἡ 413. φμοπίαπε φμὲ ρμείαπέ πιμ μάϊπα εἰ μαιοίίαία υδρεπι εἰ ἱμαϊσαγὶ, 
ἐἰ φμοεῖ πιμιϊὶς νἱάείμν" νδγειπε 6666 αἰϊσιπὲ (ἠὲ παπιφμθ σμπὲ γεοία υαἱεμίθς δἰ λαδεπέες Ζδομπεῖμπι θιαίμναπι), ργοδα- 
δέδεαν" σοπνεγί ἐἰωεῖ ϑεραῖν. ἢ 20. δεῖ τὴν τῆς ΑἹ. ἢ 36. καὶ ἄλλοτε ἀλλοίων οπα 27. ἡ 39. κριτικήν ΑΜ{. ἢ τὴν ἐπίφησιν ἀλλοίω- 

ἐ σι Μ. 

4. ἀλλοινμένην αἱ υἱὰά. 41. Π 10. τἀληθῆ ΔΖ. 1] 12. ἐκίξεται 26. Π παρίον Ἐ΄ Π 14. μήτε ΤΥ. Ἰ τῦτο] τῇ Α͂. 1 ἐξήγησις ὑπὸ δὲ . ΠΠ 16. με- 

ταβάλην φησὶ τήν. τὸ ΑΔ. ἢ 18. μεθίφαται Αβο]ερ. ἢ 20. τε τὸ 227. 1] 21. ἢ ὅτως οι Α͂. ΠΠ 23. πολυκάμπων «Α. 1] 24. ν6] τοῖς Μ. [1 ὅτως Ἦ΄. ἢ 
28. τῷ] τ᾽ 27. 1 29. πολυκάμποων «4. ἢ 314. ὃ παραφρονεῖ 4 Δ. 1 84. δὲ οπι ΑΓ. 1 35. δῆλον Δ. ἢ περιτίθεται Α΄. ἢ 86. ἑτέρως ΔΗ͂. Π] λέγειν] λόγον 

ἍΜ. 11 38. Ὅμηρον] ὄμβρον Δ. ᾿ὶ 39. δύξῃ, καί φησι τῇ ΑἹ. 
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πᾶσαν δύξαν ἀληθὴ εἶναι. ὁ 5 ὃν Ἕκτορα λέγων ἄλλο φρονεν δέ. “ἢ ὥσπερ ᾿Επίχαρμος εἰς Ἐἰενοφαίνην;" ὡς Ἐπιχαρμν τῷ τη 
ὑπὸ τῆς πληγῆς ἐξεςῶτα, φρονεῖν Κὶ λέγει, ἀλλοῖα δέ, ὡς ὑδὲν τῆς κωμῳδίας ποιητῶ εἰς ̓Ξενοφανην βλασφημότερα ἡπρῖς ἡμα 
ἧττον φρονήσεως ἢ τῆς ὅσης ᾧ τῆς τῷ ἐξεςῶτος. εἰ δὲ φρονῶσι ρεαςικὰ εἰρηκότος, δι᾽ ὧν εἰς ἀμαθίαν τινὰ ὺ ἀγνωσίαν τὸν ὄντος 
ἢ οἱ παραφρονῶντες, “ἃ δὲ φρονεῖν τῷ τἀληθῆ γινώσκοντος ἄλλος σκώπτων διέβαλεν αὐτέν (’ » ταν δὲ τήνδε τὴν φύσιν τὴν 
ἐςὶ τῶν μὴ παραφρονύντων. ὥςε τὰ ἔντα ἂν ἄμα ὅτως τε ἢ ὑχ 5 αἰϑητήν τε ᾧ ἔνυλον αἰτίαν φησὶ γίνεοχ, τῷ φῆσαί τινας ἀκα- 

1009 δύτως ἔχοι. ἀπορήσας δὲ ταῦτα ἢ ἐκθέμενος τῶν ἀρχαίων τὰς τάληπτον τἀληθὲς εἶναι, ᾧ παρατίθεῦ διὰ μέσυ τήν τε δόξαν 
3 δόξας, ὡς εἶχον περὶ τῆς τῶν ὄντων κρίσεως ἡ τῆς τἀληθὸς κατα- αὐτῶν (5), ἢ ἀντιλέγει πρὸς αὐτήν" ἐπεὶ Ἂ ἑωρων κινυ μένην 

λήψεως, ἐπιφέρει ὅτι ἐκ ταύτης τῆς τῶν ἀνδρῶν διαφωνίας χα- τε ᾧ μεταβάλλωσαν τὴν τοιαύτην φύσιν κῷ' τὴν ὕλην συνεχῶς͵ 
λεπώτατόν τι ᾧ ἄτοπον συμβαίνει. εἰ γ5 ὃς μάλιςα ἐνδέχεῦ κτ' δὲ τὰ μεταβάλλοντος ᾧ μεταπίπτοντος ἐδὲν δυνείμενον ἐλη- 
τἀληθὲς ἑωρακέναι (ὅτοι δέ εἶσιν οἱ περὶ τὴν εὔρεσιν τύτυ μάλιςα 10 θεύεῶς ὅτε μεταβάλλει, τῷ μεταπίπτειν αὐὴ ἢ μὴ μένειν ἐπὶ 
καταγινόμενοι ἢ τῦτον τῷ βίν τῷ αὐτῶν σκοπὸν ἢὶ τέλος πεποιη- τῆς αὐτῆς φύσεως, ὑπέλαβον, εἴγε τοιῶτον εἴη οἷον ἀεὶ ἔδεε: 
μένοι), ὅτοι ταύτας περὶ αὐτῶν τὰς δόξας ἔχυσι ᾧ ταῦτα ἀπο- βάλλειν ἢ μηδέποτε, μένειν, μηδέποτε δύναϑχ, περὶ Αὐτὸ τοὰ 
φαίνονταί τε ᾧὶ δοξαζυσι περὶ τῆς ἀληθείας ὶ τῆς γνώσεως τάλη- ἀληθὴ εἰπεῖν ὡρισμένως τοιαῦτα δὲ εἶναι τὰ αἰϑητά τε ὃ ἔσυλα" 
θῦς, πῶς ὑκ ἄξιον ἀθυμεῖν τὸς προσιόντας φιλοσόφυς;; ἐοίκασι δὲ ῥὲν ἡ) συνεχῶς αὶ μηδέποτε ταὐτὰ ὑπομένειν, ἃ ἡ μόνα, ἔνα: 
προσιέναι πράγματι τοσύτῳ ὁποῖν ἐς! “ὃ τὰ πετόμενα διώκειν (5 ἡγῶντο. ἀπὸ ὃ τῆς τῶν ὄντων τοιαύτης ὑπολήψεως ΞΡῸΝ τ 
βύλεως. ὡς γ5 ἐκεῖνοι ἐκ ἂν ἕλοιεν ἐκ ποδῶν διωίκοντες τὰ πετό- ᾧ ἐξήνθησεν ἡ Ἡρακλείτυ δόξα ἡ ἡ Κρατύλυ, ὃς ἑταῖρος ἅ' γέγο- 

Γ΄ Ν « ΄ ,ὔ « , 2 ’ ΝῺ 2.1! Ἀ» 7 μενα, διὸ ἢ ἀδυνάτοις ἐπιχειρῶσιν, ὅτω ἢ οἱ φιλόσοφοι προσιόν. νεν Ἡρακλείτυ, προσεπέτενε δὲ τὴ ἐκείνυ δόξῃ, ἀΐδιον ὃ ἐμ 
τες ἀδυνάτῳ ᾧ ἀκαταλήπτῳ δοκῦσι προσιέναι πράγματι" εἰ δ λειπτον τὴν ἐν τοῖς ὅσι ῥύσιν τε ἡ μεταβολὴν ἡγύμενος εἶναι, ἐς 
φιλοσοφία ἃ ἐπαγγέλλεῦ, τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν ἢ τὴν τῆς ἐν ᾧ τῷ διδασκάλῳ Ἡρακλείτῳ εἰπόντι ἐπιτιμᾶν με οἷδν τε δὶς τῷ 
τοῖς ὄσιν ἀληθείας κατάληψιν, ἡ τῶν ὄντων γνῶσίς τε ἢὶ κατά- 20 αὐτῷ ποταμῷ ἐμβῆναι διὰ τὴν ἐύσιν, εἰκάζοντι πάντα ῥέστι ζο- 

οἷον τε ληψις ὕτως ἄπορος, ὡς δηλῦσιν οἱ μάλιςα πραγματευσάμενοι 
; ς-ὦ»" :« περὶ αὐτῶν. εἰπὼν δὲ ταῦτα αὐτὰ ἢ ἐπιςήσας ἡμᾶς ὡς ὅτω 

τυχόντι προσιόντας πράγματι, ἑξῆς πειρᾷ τὴν αἰτίαν λέγειν τῆς 

ταμῷ" ἀὶ Σ) μόνον αὐὸς ἔλεγεν αὶ δίς, ἀλλ᾽ ἐδ᾽ ἅχαξ 
εἶναι τῷ αὐτῷ ποταμῷ ἐμβῆναι. ὅτος ἐὠδὲ λέγειν τι ᾧετο δὲν 
ὡς μηδὲν ὑπομένον τὴν τὸ λέγοντος κατηγορίαν" φθάνεσ κγὸ τὴν 

Ι πλάνης τῶν ταὐὺ Κὶ “ φρονεῖν ἡ “ὃ αἰϑ)ανεὼς δοξαζόντων, ἦγυ- ὑποκειμένην φύσιν, περὶ ἧς ὁ λόγος, τα τὴν συνεχῇ ῥύσιν ἣν 
μένων δὲ πᾶσαν δόξαν ἢὶ φαντασίαν ἀληθῆ, ἧς δόξης ἦν ΤΙρωτα- 25 περὶ αὐτῆς λεγόμενον λόγον ἀλλοιυμένην ᾧ ἄλλην γηνομένην, ὡς 
γόρας- ἔδειξε δὲ ἡ Ἐμπεδοκλέα ἢ Παρμενίδην ᾧ Δημόκριτον μὴ εἶναι συμφωνῶν ποτὲ αὐτὴ ὃ λεγόμενον περὶ αὐτῆς. ἦξίε δὲ 

1 ᾿Αναξαγόραν ἐλθόντας ἐπὶ τῦτο. ἦν βὶ 7) πρόθεσις αὐτοῖς τὴν τῷ δακτύλῳ δεικνύναι “ὁ ὑποκείμενον μόνον, μὴ λέγοντά τι λίϑον 
{ἐν τοῖς ὅσιν ἀλήθειαν θεωρῆσαι, ὑπέλαβον δὲ εἶναι μόνα τὰ ἢ Εύλον καὶ χρυσὸν καὶ ἄλλο" ταῦτα ΚΑ  ὑχ ὑπομένειν διὰ τὴν ἀλ- 

το0α« αἰογηταί, ἐν οἷς ἡ τῷ ἀορίςυ φύσις πολλή, τυτέςιν καὶ τῆς ὕλης λοίωσιν ἢ τὴν κατ᾽ ὀσίαν μεταβολήν, “ὃ μώτοι δευινυΐμεενεν τῷ 
5. (ὠδριςον δ τὴν ὕλην λέγει) ἡ ἡ τῦ ὕτως ὄντος ὡς προείπομεν, 30 δακτύλῳ εἶναι τῦτο ὅ τι ποτὰ καὶ τύχοι ἂν ὅτε δείκνυξ). ἐρᾶμιν 

τυτέςι δυνείμει, ὃ τρόπον μέν τινα ἔςι, τρόπον δέ τινα ὑκ ἔςι, δὲὴ ἡ πρὸς τύτυς, φησί͵ τὺς διὰ τύτων τὴν ἀκαταληψίαν εἰσαῖ- τοῖε 
τῷ ἐν μεϑορίῳ τῦ τε κυρίως ὄντος εἶναι (τῦτο δέ ἐςι ὃ ἐνεργείᾳ) γοντας, ὅτι “ὁ τὶ μεταβάλλον ὅτε μεταβάλλει εὔλογόν πως ᾧ τῷ 
ἢ τὸ μηδ᾽ ὅλως ὄντος. διὸ εἰκότα Κ' λέγωσι" τὲς δ περὶ τῶν ἀληθές ἐςιν ὑπολαμβάνειν αὐτὸς μὲ εἶναι καθὲ μεταβάλλει, ἐκὲ 
ὕτως ὄντων λέγοντας εἰκός ἐςι τοιαῦτα λέγειν ὡς μηδὲν αὐτῶν μήτε ἔςι τῶθ᾽ ὃ ἦν, μήτε πω τῶτο εἰς ὃ μεταβάλλει ἤδε. 
ὡρισμένον τόδε τι εἶναι λέγειν" καὶ μὴν ἀληθῆ περὶ τῶν ὄντων λέ- 35 καίσρι ᾧὶ αὐτό, εἰς ὃ μεταβάλλει, ἀμφισβήτησιν ἔχει τινεί- αὶ ὃ. 
Ὑύσιν" ὦ γ) πάντα τὰ ὄντα τοιαῦτα, ὅτε τὰ αἰϑ)ητὰ κτ' πάντα 
ἀεὶ ῥεῖ ἢ μεταπίπτει συνεχῶς, ἀλλ᾽ ἐν τύτοις “ὃ εἶδος μώει τε ἢ 
ἠρεμέϊ τῆς ὑποκειμένης ὕλης ῥεύσης. ὅτως γάρ, φησίν, ἀρμό- 
ζει μᾶλλον περὶ αὐτῶν λέγειν, ὅτι εἰκότα ἢ λέγυσιν, ἐκ ἀληθὴ 

ὃ ἀποβάλλον τι ἔχει τῇ ἀποβαλλομών τι ἔτι" ἀποβεβλήκει ἃ 
ἂν αὐὸ καὶ ὑκ ἀποβάλλον ἔτι ἦν. ὥςε εἴη ἂν ὁμοίως “ὶ, τῷ γτηνο- 
μένω δὴ ἀνάγκη τι εἶναι"" ὀδέπω ἡ) ἂν ἦν γινόμενον τῦτο ὃ γγί- 
νεὺχ, λέγε. καὶ Δὲ εἰ μήδε πω τῦτό ἕςιν ὅ ἐςι γοέμενον, εἴη ἄν 

1. Ἕκτορα] ἑκάτερα 4}. ἢ 3. ἧττον ὕσης φρονήσεως ΑἹ. [] φμοεῖ οἱ φἰΐαπι ἱπεαπὶ ξαρὶμπί, σαρθγα σιίδπι δδέ υϑγεπε εορποξςετγε, οἰΐαπι ἱπφαπὶ ὑδγιι σορποσοεπί. ζία σαπι σαπὶ φμοόψιθ ρνγμαεπίΐαπι λαϑεαπί νϑγμπιφμδ σορποσοαπί, «είν μὲ τὲς εὐνεκεῖ εἰς 9 ποὴ οἷς δὲ λαϑαθι ϑερυϊν. ᾿ 6. ἔχει ΑΖ. ἢ 
οἱι 29. ̓ ὶ τῆς οπι 4. 1] 20. ἡ δὲ τῶν ΧΑ. 1: 23. τυχόντας 7. ἢ 
πολλήν 24. 1 80. ὄντος. ὅτως ὡς Α7. 1) 38. ἐρεμῆ Α΄. 

2. βλασφημοτικά ΜΗ, βλασφήμοντα Ἐ΄ ἢ ᾧ. σκοπῶν ἸΗ͂, σκοτῶν ἢ; 
414, ὑδέποτε ταῦτα ΜΙ͂. 15. τε οἵη Μ,ῖ. ἢ 117. ἀδιάληπτον ΠΗ͂. "ἢ 

ὑδέν" τῷ Δ. Π] 39. ὃ ἐς: οπχ “Η͂. 

48. φύσιν ΜΜΙ͂. 1] 20. 
τὸ ΜΙ. ᾿ὶ 23. ὑπομίνων ΜΗΙ͂, ὑπομένειν Κ΄. 11} 26. αὐτῇ ποτὶ ΔΙ͂Σ", ἢ 27. λέγοντι 

ἀρχέων Αἵ. ἢ 8. ταύτης οπι ΑΖ. ̓  10. ἀληθὲς 24. ἢ 11. βιὰ τὸν αὐτὸν Η͂. ̓ ] 49. ἐξαγγέλλεται 
αἰτίαν] ἀσίαν ΜΗ. 11 24. τὸ ροεὶ μὲν οπι 227. || 27. πρότασις αὐτοῖς τῶν ἐν ΨΚ. ἢ 29. 

" τῆς αἰσθητῆς 27. 11 5. ἐγόλν 2{. 8} φῦσαί ἩἩΗ͂. 1 1. ἀντιλέγνσν (ἈΦ. ἃ 
εἰκαίζοντι] εἰ βωλόντι 2. ἢ 21. ὁ δίς οἵα Ἦ. ἢ 22. ζετο] ὡς 

Δ} 34. δὴ] δὲ Δ7. 1 82. πω Δ, ̓ ὶ 84. πω] ἤδη 42. ἢ 838. ὑδέτν} 
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τι καθόλε τε, εἴτε φεμθαί τι ἀνάγκη τι ὃν εἶναι" εἴτε δ ἡ ἀπορίας ἐπὶ τ δόξαν ταύτην ἐλθόντας καὶ βιάζει, ἀλλὰ πείθειν" 
φθορὰ ἐκ τῶ ὄντος εἰς ἃ μὴ ὅν ἐςι μεταβολή, ὸ φθειρόμενιν κα ᾧ᾽ διὰ γ5 τῦτο τὸς ἰ ἀγωνιςικωτέρυς τῶν λόγων καὶ ὼ πρὸς τρόπον 
μήπω ἐφθαρμένον ἀνάγκη τι εἶναι" εἰ γδ μηριέτι ἦν, ἐκ ἂν ἔφθεί- ἔχοντας παραιτεϊἢ ἐπὶ τύτων (ἔφθακε δὲ πρότερον ἐκείνυς κεκι- 

ρετο. ἀλλὰ ἢ Ὑγνεταί τι, ἐπεὶ πὰν ὃ γιγνόμενον ἔχ τινος ὑπο νηκέναι), ἐπὶ δὲ τὲς πιθανωτέρως ᾧ πείθειν τε ὦ διδάσκειν δυνα- 
κειμένα γίγνεῦ" καὶ ἡ) δὴ ἐκ τὸ μηδενός. ἀλλὰ ἢ ὑπό τινας" καὶ 5 μένης μέτεισι. ὑπτν ὄν, φησί, πρὸς ἀὐτιξ ἀφεμέυς ἐ ἐκείνων, 

δ δὴ ἀναιτίως δεῖ ταῦτα ϑηλονότι εἶ εἶναι" ὁ δὰ ἄλλως Ὑένοιτό τι. ὅτι καὶ ταὐτόν ἐξι ὸ ὃ βιταβέλλεν κατα τε “ὃ ποσὸν ἢ ὃ ποιόν. 

ἢ τῦτο μὴ πρεὶ ἐπ᾽ ἄπειρον, μήτε παλιν ἡ ὃ ἐξ ὃ γίνεῦ ὁ ἃ γι- λέγει ὃδ νῦν τὴν κ᾽ “ὃ ποιὸν μεταβολὴν τὴν κ᾿ ἃ εἶδος, καθ᾽ ἢ ἣν 

Ὑνέμενον ὶὶ ὑφ᾽ ὅδ, ταῦτα εν, ἡ διὰ τῦτο ̓ λέγεν μήτε ταῦτα ἢ Ὑένεσις κα ἢ φθορά. ὥςε ὐδὲ αἱ ψ' ταῦτα μεταβολαὶ αἱ αὐταί, 

εἶναι. ἃ Ὠ γἴγνοιτό τι Ψ τὴν ἀρχήν, εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον εἴη γένεσις κἂν ὅτι μάλιςα δοθὴ ὲ Ψ' ἃ ποσὸν εἶναι ως ὅσι συνεχῆ ἱβεῖαι 

ἄναρχος δ ὑσὶ ὡς ὺ ἐν τῷ Α τῷ ἐλάττονι (ς. 2) ἐδείχθη. ὃ δ 5 ἐκ ὸ βολήν, ἐπεὶ αὐξανόμενα ἢ φθίνοντα ὁρᾶῇ καὶ ὃ προσκρίσεις ὺ πὸ 

ἔχει ὑ ὑποκείμενον, ἐκ ἂν ηὐνώδο " χ ἔχει δὲ ὁ ὑποκείμενον ὅ τὶ ἔτι εϑόλα λαμβάνοντα, ἀλλ᾽ ἕκαςον, ὃ ἕξιν, ἐκ ἀπὸ τῷ ποσῦ 

γίγνεῦ δ ὑποκείμενον" γίγνεϊ δὲ ἐπὶ πᾶν, ὅταν ἐπινοηθὴ ἐ ἐπ᾿ ὑπὸ τῷ εἶδος Ὑνωρίζεῦ, ὃ ὃ μέρει ἑκάςξῳ ἔς ἂν ἢ ἥ σωζόμενιν ὰ 
ἄπειρον ὴ γένεσις τῷ ὑποκειμένυ. εἰ δ δεῖ ὶ ὑποκειμέυ τινός, πρᾶγμα “ὃ ὑποκείμενον ὦ μὴ φθειρόμενον. ὅτι δὲ μὴ συνεχὴς ἡ 
ἐξ δὴ γιγνόμενον ἔξαι, τῶτο δὲ μὲ ἕςιν ἀλλ᾽ ἔτι γίγνεῦ, ἐκ ἂν κῷ ὃ εἶδος μεταβολή, ἐν τοῖς περὶ Γενέσεως ἢ Φθορᾶς (1 ὅ) Ὁ ἱκα- 
τῦτο ἤμθτο. ὃ πρὸς “ὃ γενέ ὑπόκεμου: ἐκείνυ δεῖ" ὁ Ρ 45 νῶς δέδειχεν, ἐν οἷς ἔλεγε περὶ τροφῆς" τῶτο γ) ἔδειξεν ὃν “ὃ ὑπο- 

ὑποκείμενον ὃν τι. ἀλλ᾽ ὑδὲ ἐκεῖνο γίνοιτο ἄν, εἰ δεῖ καὶ ἡ ἐ ἐκείνῳ ξεμεὴν, τε ἢ τρεφόμενον. “ὃ ηδ εἶδος τῷ ἸΞωκράτυς Ἄδα ἔς 
ὑποκειμένυ τινός, Μήπω δὲ ἐκεῖνο ἔςι διὰ “ὃ γίνεωις, ἔτι, ὕτως ἂν μὴ ἦ Σωκράτης ἐφθαρμένος, διαμένων καὶ ὃ ὁ νέος κα ὺ ὁ αὐξανό- 

δὲ ὀδὲν ἔςαι γινόμενον, εἰ μὴ δὴ: μεταβάλλοντα δὺ ἡ ἡ ῥύσις ῖϑος ἢ ὃ μειώμενος ὺ ὁ γεγηρακιὼς Ὰ τ᾽ ὕλην, ὺ Σωκράτης 
ὺ ἡ μεταβολή. ὃ αὐὴς λόγος καὶ " ἐπὶ τῷ γεννῶντός τε ἢ ἘδΟντοΣ: ὁμοίως ἐσίν. ὁμοίως κα ὃ λίθος ὶ χρυσὸς ὺ ὰ ξύλω καὶ αὶ τῶν ἄλλων 

εἰ δὲ δὲ αὶ ὁ γονιήμενον ὑπό τινος Ὑεννᾶεχ, ἐκεῖνο δὲ μὴ εἴη Ὁ διασον. ὥςε εἰ διὰ Ν συνεχῆ ῥύσιν ὅ ὅ ψεῖοι ὅτε εἶναί τι ὄτε 
ἀλλ᾽ ἄρτι γεννῷτο, ἐκ ἂν ἤδη τῦτο γεννῷτο ᾧ “ὃ ὑποκείμενον δεῖ Ὑνωσόν, καθὲ μὴ συνεχής ἐς! ῥύσις, κ' τῦτο ᾧ εἴη ἂν ὄντα ἢ γι- 

γεννηθῆναι ὄντος ἤδη" εἰ 75 γεννᾶ, ἐδέπω ἔςιν. ὅτως δὲ εἰς νωσκοιντο. ἔτι δέ, φησίν, ἄξιον ἐπιτιμῆσαι τοῖς ὑπολαμβάνυσιν 

ἄπειρον προϊόντων ἐδὲν ἂν ὅλως εἴη γεννώμενον. δείξας δὲ ὅτι εἴτε ἐν συνεχεῖ ῥύσει ὸ μεταβολὴ τὰ ὄντα εἶναι, ὅτι ἐν ὀλίγοις τῶν 
φθείροιτό τι εἴτε γίγνοιτο, ἀνάγκη καί τι ἤδη εἶναι, ὃ μήτε φθεί- αἰοδητῶν τοιῦτον ὁρῶντες Ὑιγνόμενον (΄ ) ω ω τοῖς περὶ ἡμᾶς 

ρε2 μα ἐκείνῳ μήτε γίγνεϑ ὥςε ὶ τοῖς τὴν συνεχῆ μεταβο- 25 ἢ τοῖς ἐν γενέσει ἡ φθορᾷ, ἡ τοιαύτη ῥύσις, ὦ ἐςιν ὀλίγον τῦ παν- 
λὴν αὶ ῥύσιν τε ἡ φθορὰν αἰτιωμένοις ἀναγκαῖον, εἰ ταῦτα ἔμελ- “ὃς μέρος) ἀπὸ τῶν ὀλίγων περὶ πάντων ὕτως ἀπεφήναντο τῶν ὄν- 
λον αὐτοῖς ἔσεον, ἀληθὴ, καταλιπεῖν τινὰ ἢ ὄντος φύσιν. ΑΙεχ. των ἡ περὶ τῷ ἐρανῶ ᾧ περὶ πανὸς τῷ θείων τε ἡ ἀϊδία σώματος. 

0098 (7) ὁ Ὁ πλέον νόημα προσγίνεδ ἐκ τὴς πλέονος αἰϑήσεως εὐλογώτερον 75 ἂν ἦν “ὃ ἀπὸ τῶν πλειόνων ᾧ μειζόνων ἐπὶ τὰ 
ἦδος ἀκριβεςέρας. Αδεϊερ. ἐλάττω μεταφέρειν τὴν δόξαν ἢ ἀπὸ τῶν τοσύτῳ ἐλαττόνων 

(΄) ἢ ᾿Αναξαγόρας δὲ ἐκ τῷ μνημονευομένων αὐτῷ ἀπο- 3) ὁρμωμένυς ἢ περὶ τῶν τοσύτῳ μειζόνων τε ἡ κυριωτέρων ἀπο- 
φθέγματος ἐψαίνϑ τῦτο δοξάζων, λέγων ὡς τοιαῦτά ἐφι τὰ ὄντα φαίνεὼως." ὡς᾽ ὠδ᾽ εἰ μόνα τὰ αἰϑητὰ ὄντα ὑπελάμβανον, ἐδὲ 

οἷα. ἂν αὐτὰ ὑπολάβωσιν. ἐπεὶ Ὁ τῇ ἢ κὶ ὑπολήψει τὰ ὄντα νοεῖν ὕτως εὔλογος ἦν ἡ δόξα ἡὶ τὴν συνεχῇ ῥύσιν αἰτιωμένη τῷ μηδὲν 
ὑπετίθετο, ἡ δ᾽ ὑπόληψις διὰ τὰς ἀἰϑέσες ἐςὶ αὶ ἐκ τῶν αἰϑηή- εἶναι. ΑἸεχ. 

σεων, ἣ αἴδϑησις ἃ ἐρᾷ ἡ αὐτή ἐςι ( φρονήσει. ςοἀ. Ἀερ. (7) ἀλλ᾽ ὅτος ὁ τόπος ἐδὲ μόριόν ἐςι τῷ παντός. δείκνυ 1010 

γ04 (4) ὅτω δὲ εἰπεῖν πρὸς αὐτύς, ὥσπερ Ἐπίχαρμος ὁ κωμι- 35 ἢ) ὅτι κὶ ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τῆς ἡλιακῆς σφαίρας τῦ ἀπὸ τὴς γῆς μὰ 

δ. κὃς ὑβριςυκῶς προῆλθεν εἰς “ὃν ἸΞενοφάνην. Αϑοϊερ. μέχρι τῆς σεληνιακῆς σφαίρας εἰκοσαπλαίσιον ὑπάρχει. δείκνυἢ 
᾿ρὰ (ς “) τυτέςιν ὕτως ἐπιεριῶς σκώπτειν, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἐπι- δὲ ἐν γεωμετρίᾳ ὅτι τὰ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια 
ἢ τιμᾶν ἢ ἢ ἐλέγχειν, ἢ μὴ ὶ ἀναιδῶς τε ἢ ὑβριςικῶς καταλοιδορεῖν, ὑπάρχυσι, τὰ δὲ ςερεὰ ὀκταπλάσια ὑπάρχυσιν, ὥςε “ὃ ἐμβαδὸν 

ὡς ὃ ἡπικρβρὶ Ἐπίχαρμος κτ' Ξενοφαίνις ἐποίει. εοἀ. Ἀερ. τῷ ἐμβαδῦ τετρακοσιος πλείσιον ὑπάρχει" ἐὰν δ τὸ ἐμβαδὸν 
106 - λέγωμεν." τῶτο δὲ ποιεῖ, ἐπεὶ εἶπεν ὅτι “ὃ με- 0 τέμω εἰς ὀκτώ, τετρακόσια χωρία ποιῶ" “ὃ δὲ ςερεὸν ὀκτακιχι- 
Ὃν ΒΡσ᾿ ἐν ὅτε μεταβάλλει, ἔχει τινὰ αὐτοῖς ἀληθὴ λόγον ΚΑ οἴεως λιοςοπλάσιον ὑπάρχει τὴς ἡλιακῆς σφαίρας ὅπυ κινεῖ ἢ ὁ ἥλιος 

εἶναι. προκεϊἢ δὲ αὐτῷ τὲς διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας τε ἡ τῷ ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τὴς σεληνιακῆς, τυτέςι τῶν τεσσάρων ςοι- 

4. ἀνώγκη] ἀνάγνωσιν 1 εἴτε ἥ τε 44. 11 2. ὅν τον᾽ ἐςὶ ΜΜ. 11 8. γδεται Α͂. 1 16. ὅν τι] ὅτε . Π] καὶ ἐκείνῳ οἵ (Η͂. 1] 17. μή ποτε δὲ “Η͂. 

21. γενναῖτο --- γενῶτο ΠΗ͂. 
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χείων. “ὃ δὲ ἀπὸ τῆς σελονιακῆς μέχρι τῆς ἀπλανῶς ὅτε λόγον τῆ αἱ ϑιήσει ἀληθεύει" ὁ γάρ ἐςι ταὐὺν αἴϑγησίς τε ἢ φαντασία" 

δέχεῦ ὅτε τρόπον τινά, Α5εἶερ. ἡ Καὶ ὃ αἴϑησις ἀντίληψίς ἐςι τῶν αἰϑ)ητῶν παρόντων ὰ ἐκτὺς 

05 ἕτι -- ἐρῶμεν"" λέγων πρὸς τὸς πάντα ἐν πᾶσιν οἱομένυς ὄντων τῶν αἰϑητηρίων, ἡ δὲ φαντασία κίνησις τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν 

32. εἶναι διὰ “ἃ πάντα ἐκ πάντων γινόμενα ὁρᾶν, προσέθηκε ἡ τῶτο, αἰϑήσεως, ἣν κίνησιν τὴν ἀπὸ τῶν αἰϑητῶν τύπων ἔγγυομένων 

ὅτι ἀξῶμεν αὐτὸς ὑπολαμβάνειν ἢ ἄλλην ὠσίαν τῶν ὄντων εἶναι, 5 ἄλλοτε ἄλλως γίνε, συμβαίνει, ὡς ἕν τε τοῖς περὶ Ψυχῆς (8 3) 

Σ ὅτε κίνησις ὑπάρχει ὅτε φθορὰ ὕτε γένεσις ἃ παράπαν" δι᾽ ἃ δέδεικἢ ᾧ ἐν τῷ περὶ Μνήμης (ε. 1) ᾧ Ὕσνυ. ὅτι γδ μεὴ ταῦτα, 

ᾧοντο ἅμα τὴν ἀντίφασιν ἑκάξυ τῶν ὄντων ἀληθὴ γίνεθζ. “ὃ δῆλον ἐκ τὸ φαντασιῶοχ, Αὶ αὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι, αἰϑάνεῶις, δὲ μὴ 

αὐὰ δὴ τῦτο ᾧ πρὸς τύτως ῥητέον, φησί, ᾧ δεικτέον αὐτός ἡ ἐφ᾽ ἡμῖν, ᾧ φαντασῶνᾳ, ἢ ἡὶ ὅτε μὴ αἰϑανόμεθα. (ὦ Ὁ χω- 

πειςέον αὐτὸς τῷ λόγῳ ὅτι ἔςι τις ἐν τοῖς σι ἡ ἀκίνητος παν- μώμενοι φαντασιόμεθα), αἰδ)άνεςκ δὲ μὴ αἰο)ανομένως ἀδύνα- 

τάπασιν ᾧ ἀμετάβλητος φύσις" ἐδὲ Ὁ τῶν ἐν κινήσει ἢ μεταβολῇ 10 τον. ὶ ἡ Καὶ αἴϑϑησις παρόντων, ὡς εἶπεν, ἡ δὲ φαντασία καὶ μὴ 

ὄντων τὴν ἀρχήν τι ἦν, εἰ μή τις ἦν ἀκίνητος ᾧ ἀσώματος φύσις, παρόντων τῶν πραγμάτων. ἰά. 

αἰτία τῆς τῶν ἄλλων κινήσεως. εἰπὼν δὲ ταῦτα δείκνυσιν ἑξῆς, “εἶτ᾽ -- τοιαῦτα "5 διὰ τύτων ἢ τῶν ἑξῆς ἐπὶ τὰ ἐνεργγθ) 

ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγυσιν οἱ πάντα εἶναί τε ἢ μὴ εἶναι λέγοντες (ὅτοι ἄγων δείκνυσι τὴν δόξαν τὴν προκειμένην, ἦν ἀρχὴν Κα ἣν ἐψμιεὰς ἢ 

δέ εἰσιν οἱ τὴν ἀντίφασιν ἐπὶ πανὺς ὁμοίως ἀληθὴ λέγοντες), ὅτι αὐτὺς διὰ τῶν ἐναργῶν, ὅτι μὴ ἀληθὴς ἡὶ δόξα αὐτῶν. ὅτε Κ 

μᾶλλον ἂν κατ᾽ αὐτὸς πάντα εἴη ἠρεμῶντα ἢ μεταβάλλοντά τε ι5 περὶ μεγεθῶν ἀπορήσαι ἂν τις, πηλίκα ἐςὶ τὰ μεγέθη, πότερον 

αὶ κούμενα. εἰ ἡ) τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἃ μὴ ἴςι μεταβάλλει, ἡλίκα τοῖς πόρρωθεν ὁρῶσι φαίνεῇ ἢ ἡλίκα τοῖς ἐγγύθεν, τε περὶ 

καϑ’ ὃς ἕκαςον τῶν ὄντων πάντα ἐςίν, ὡς μηδὲν αὐτῷ ἐκτὸς χρωμάτων, ἵνα ἀπορήσας ἢ λαβὼν διὰ τὴν ἀπορίαν “ὃ ὅτι ὑδὲν 

εἶναι, »ὶ τύτυς πάντα ἂν ἠρεμοίη. πάντα δὲ ἐν ἑκάςξῳ τῶν ὄν. μᾶλλον τὰ τοῖς ἐγγύθεν ὁρῶσιν ἢ τὰ τοῖς πόρρω εὔλογον εἶναι 

τῶν ἐςί, καθ᾽ ὃς ἐπὶ πάντα πᾶσα ἀντίφασις ἀληθής" εἰ ὃ ἴκα- ἀληθῆ, ὕὅτως τιθεὲὶς ἑκάξῳ “ὁ φαινόμενον ἀληθὲς εἶναι (5). ὧδ 

ξον τῶν ὄντων ὁμοίως ἔς! τε ἢ ἐκ ἔςιν, ἡ πάντα ἐν πᾶσιν ἔςι ἡ Ὁ ὑδὲ περὶ τῷ πότερον τοῖς ὑγιαίνυσιν ἢ τοῖς κάμνυσι ταὶ φασέμενα 

καὶ ποτὲ ἢ ἕξιν ποτὲ δὲ ὠκ ἔςιν, ἐδὲ ποτὲ [' μᾶλλον ἔςιν ποτὲ ἀληθέςξερα, οἷον τὰ τοῖς ἰκτέρῳ ἐχομένοις ἢ φρενίτιδι. ἀλλ᾽ ἐδὲ 

δὲ ἧττον ἕςιν καὶ ὐκ ἔςι, ἠρεμοίη ἂν “ὃ πᾶν εἰς ἐδὲν μεταβάλλον περὶ βαρυτέρων, εἰ τὰ τοῖς κάμνυσι βαρύτερα ἐςιν ἢ τὰ τες 

τῷ τὴν αὐτὴν ὁμοιότητα μένειν τῷ εἶναί τε ὼ μὴ ἐναι ᾧ τῷ ἰχύωσιν. ἀλλ᾽ ἐδὲ πότερον ἀληθὴ ἐςὶ τὰ τοῖς ἔγρηγορόσι φαι- 

πάντα ἔχοντα ἕκαςξον ἐν ἑαυτῷ μὴ ἔχειν ἐκτός τι αὐτῶ, εἰς δ νόμενα ἢ τὰ τοῖς κοιμωμένοις" ἡ πᾶσι ἢ) πρόδηλον τῶτο, ὅτι τὰ 

μεταβάλλει. εἰπὼν δὲ ταῦτα πρὸς τὺς πάντα κινεῖδ, ἀεὶ συνε- 25 τοῖς ἐγγύθεν ὁρῶσι φαινόμενα μᾶλλόν ἐςι τοιαῦτα ᾧ ταὶ τοῖς 

χῶς λέγοντας ἢ διὰ τῦτο μηδὲ καταληπὸν εἶναί τι ἡγυμένυς, ὑγιαίνυσι ᾧ τὰ τοῖς ἰχχύυσι ᾧ τὰ τοῖς ἐγρηγορόσιν. ἃ δὰ τῶτο, 

δείξας δὲ ἐκ περιυσίας ἑπόμενον τοῖς τὴν ἀντίφασο ἐπὶ πανὸς ἰ πᾶσα φαντασία ἀληθής. ἐδὲ Ὁ οἱ ἀπὸ τύτων κρίνοντες τῷ 

ἀληθῆ λέγυσι “ἃ ἔπεδχ, αὐτοῖς ὃ πάντα ἠρεμεῖν λέγειν, ἑξῆς λέγει πλήθει κρίνυσιν, ὡς πρὸ ὀλίγυ ἐμέμνητο, ὡς λέγοντων αὐτῶν 

πρὸς τὸς πᾶσαν φαντασίαν ἀληθὴ τιθεμένυς. ΑἸεχ. πᾶσαν φαντασίαν ἀληθὴ τιθεμένων, ἀλλὰ τῷ κξ' φύσιν ἔχατι 

“010) “περὶ --- ἐςίν διαλέγεῦ πρὸς τὸς πᾶν “ὃ φαινόμενον ἀλη- 30 λαμβανομένων. τοιῶτος ἡ ὁ ἐγγύθεν ἀπὸ τῷ συμ μέτρω ὁρῶν, 

1: θὲς λέγοντας (τῶτο δ σημαίνει “ὃ περὶ τῆς ἀληθείας ῥητόν), δει- ἀφ᾽ ὃ πέφυκεν ὁρᾶν, τὰ φαινόμενα. τοιῦτος ὁ ὑγιαίνων, τοῦς 

κνὺς ὅτι μὴ πᾶν ἐςὶν ἀληθές, πρῶτον ΚΑ ὅτι ἐδὲ ἡ αἴδγησις ἐν τοῖς τος ὁ ἰσχύων, τοῶτος ὁ ἐγρηγορὼς πρὸς ἀντίληψιν" δὲ δ αὐτὰ 

ἰδίοις αἰδ)γητοῖς μὴ διαψεύδεῦ, ἤδη, ὁδὲ ἡ φαντασία. λέγοι δ᾽ ἂν οἱ ταῦτα τιθέμενοι περὶ τύτων ζητῶσι παρ᾽ αὐτοῖς, ὡς οἷον τεκὶ 

ἢ ὡς αὐτῷ δοκοίη, λέγοι δ᾽ ἂν ὶ υὑς ἐκείνοις, διὰ τῦτο ᾧ ἃ τὴν ἄλλως ἔχειν. ἢ σημεῖον τύτυ “ὃ τὰς πράξεις αὐτῷ κρ' θάτερενι" 

φαντασίαν ἀληθὴ εἶναι κατασκευάζοντας. ἃ δὲ λέγει ἐςίν, ὅτι 35 αὐτῶν ποιεῖς" ὑδεὶς 5 τῶν ταῦτα λεγέντων ἐν Λιβύη ὧν, ὄναρ" 

μηδὲ ἡ αἴολησις ἐν πᾶσιν ἀληθής, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις μόνοις" τὸ αὐνδὲν εἰ δηλώσει ἐν ᾿Αθήναις εἶναι, ἐπὶ “ὃ ̓ Αθήνησιν φδεῖον ἐκεί- 

Δ ἰδίω ὑκ ἔςιν ψευδής, ὥςε εἰ ἡ ταὐὴν ἦν αἴδ)γησίς τε ἢ φαντα- γεῦ ("), ἀλλ᾽ εἰσὶ πεπεισμένοι ὅτι ὃ Κα εἶδεν ὄναρ ψευδὲς ἦν, 

σία, ὁ πᾶσα φαντασία γίνε; ἀληθής, ἀλλὰ ἡ τῶν ἰδίων ᾧὶ οἰκείων δὲ ἐγρηγορόσι φαινόμενον αὐτοῖς ἀληθὲς τίθεν (7). ἐλέγχεα 

ἱκάςη αἰδ)ήσει. ἔπειτα ὅτι ἐδὲ ἡ φαντασία ταὐϊν τῇ αἰδ)ήσει" δὲ αὐτὼς μὴ ὑγιῶς λέγοντας ὃ ἅπασαν φαντασίαν ἀληθὴ εἶσαι, 

ὥςε ἀκ ἂν εἰ ἡ αἴϑησις ἀληθής, ἤδη ᾧ ἡ φαντασία" αὶ ἡ) ὁμοίως 40 ἢ ἐκ τῶν περὶ τῷ μέλλοντος δοξαζομένων τε ᾧ φαινομένων, 

8. πάντας ΕΓ. "ἢ 8. καὶ δηϊο πρὸς οπι 727. Π] 9. πάντα γένεσιν καὶ 1. Π 10. ὑδὶν Μ. 11. ἀκίπιτος οπι Ά7.} 13. ὕτοι -- 44. λέγοντες οταὰ Αἴ. ἢ 

48. ἠρεμείη 1.1} 19. παντὸς 2. Π 22. ἐρεμὸν ὃν τὸ Α͂. ἢ ἐδὲ 2. ἢ 24. ἔχοντι ΠΗ͂. ἢ 217. τοῖς] τῆς 1. ᾿ 28. ἑξῆς λέγει οτα Α͂. ᾿ 30. ἀλοθούοτας 
ἽΝ 31. δεικιῦντας ΑΙ. ἢ 33. μηδὲ ψεύδεται ΔΗ͂. Πἰ 84. αὐτῷ] ἰν τῷ Η͂. ἢ" τύτυ 2.1} 37. εἰ εἰ 38. ὦ πᾶσα φαντασία οπι ΠΗ͂. ἢ 39. ὅτι οεα «4.1 

40. εἰ ὁ] εἴη 4. 
5. τοῖς] τῆς ΜΙ. Τὶ 8. καὶ γὰρ --- 9, φαντασώμεθα οταὰ «4. [ 11. παρόντων] περιόντως δὲ 57- ΠΠ 12. ἱνεργεῖ Η͂. αὶ γε εἶδε ργοροείέαπε ἐἱο- 

γιπὶ ορίπίοποηι, φμος ρεγρέγαπι δοπίγε πιαπιϊδοίαγιπε γέγιπι ἀγριπιεπίϊς οοπνίποίέ ϑαραῖν. ἢ 16. μέ μεν ἄαπο εἰμδῥεατίοπεαι 
σαοοὶρίας ποπ 6556 ργοϑαδιϊίμς ϑθραῖν. ᾿ἱ 19. τιθὰς τὸ ἕκαςον φαινόμενον ΠΗ͂. Π 24. φρονίτιδι 4. Π 29. τῷ] τὸ ΤΙ. Ε 36. αὐτῶν ἈΙ͂. ᾿ δεῖ 

Ἀ. ἢ 39. ὑγιῶς] ἰδίως ΑἹ. 
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καθὰ ᾧ Πλάτων ἤλεγξε τὴν δόξαν ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ. εἰ δ ἦν ἢ τῷ αὐτῆς" ἴσον ἂν εἴη ᾧ τὸ αὐτῷ ἣ τὸ πλησίον ἢ τῷ πόρρω" 
πᾶσα ὁόξα ἀληϑής, ἔδει ἡ περὶ τῶν εἰς “ὁ μέλλον γιγνομένων τῦτο γδ δεῖ προσυπακίέειν τὴ λέξει. “ὧν ἑκάςη ἐν τῷ αὐτῷ 
δοξῶν περὶ ὑγείας ὑπὸ ἰατρῷ ἢ ἰδιώτυ μηδὲν μᾶλλον τὴν ἑτέραν χρόνῳ περὶ “ὃ αὐὺ ὑδέ ποτέ φησιν ἅμα ὕτως ἡ ἐχ ὕτως ἔχειν 
τῆς ἱτέρας ἀληθὴ εἶναι. νῦν δὲ κύριωτέρα ἡ τὸ ἰατρῦ" προειπόν- ταῦτα ᾧ τὰ ἑξῆς πάλιν δόξει Κὶ λέγειν πρὸς τὸς περὶ Δημόκριτον 

τος δ ᾧ προδοξάσαντος τῷ Κα ὑγιαίνειν ὃν νοσῶντα τῷ δὲ τεθνή- 5 ᾧ Ἡράκλειτον τὸς ταὐτὰ εἶναι ᾧ μὴ εἶναι λέγοντας ἅμα αὶ διὰ 
ξεὼζ, ἐνςάντος τῷ καιρῶ τῆς ἐκβάσεως ἐδὲ τῷ ἰδιωτὴ προδοξαῖ- τῦτο τὴν ἀντίφασιν ἀληθεύειν τιθεμένυς, διὰ δὲ τῶν αἰαήσεων 

ς σαντι “ἃ τεθνήξεον, “ἐν καίμνοντα τεθνάναι δοκεῖ, ἀλλ᾽ ὑγιαίνειν τε ᾧ αἰδθητῶν ἀμφοτέρως ἐλέγχειν δοκεῖ τύς τε πᾶσαν φαντα- 
αὐὲν δοξάσει, ὃ ἦν ὑπὸ ἰατρῶ προδεδοξασμένον. ἀλλὰ κἂν ὁ Α σίαν ἀληθὴ λέγοντας ἡ) τὲς ἐπὶ πανὺς τὴν ἀντίφασιν μα ἀληθὴ 

ἰατρὸς νοσεῖν τινὰ ὲ πρθδυράτα, ὁ ὁ δὲ ἰδιώτης μρερὸν 1: ἀνάπαλιν, ἡ τόμον, εἷς προχρησάμενοι ταῦτα εἰτίδιντο, διὰ τύτων ἐλέγχων 

ὑπὸ τῷ μεμι δόξα πρὸς ἀλήθειαν κυριωτέρα. ὥξε ἢ αὐτοὶ ὁμο- 10 αὐτεὶς ὡς αὶ δεόντως Δέχεται" τὸς Κὶ 7) πᾶσαν φαντασίαν ἀληθὴ 
λογῦσιν οἱ ἰδιῶ) μὴ εἶναι τὰς ἰδίας δόξας τὰς περὶ τῶν μελλόνς τιθεμένυς διὰ “ὃ τὰς αἰϑήσεις πάσας ἀληθεύειν ὑπολαμβάνειν, 
τῶν ἀληθεῖς. εἰ δὲ τῦτο, καὶ πᾶσα φαντασία ἀληθής. ἰά. ἤλεγξε δείξας ὅτι μὴ πᾶσα αἴδγησις ἀληθής" ὅτε ὃ αἱ τῶν ἀλ- 

1010) (7) πάλιν φησὶ πότερον, ὁποῖα τοῖς ὑγιαίνυσι, τοιαῦτα ᾧ λοτρίων ὅτε αἱ τῶν οἰκείων μέν, μὴ ἀπὸ συμμέτρω δὲ διαςήμα- 
7: τοῖς κούμνωσι φαίνε" παλιν οἷα τοῖς ἀδενῦσι, τοιαῦτα ἢ τοῖς τὸς ἀληθεῖς, ἀλλ᾽ ἐδὲ αἱ τῶν νοσύντων. τιὶς δὲ διὰ τὴν συνεχῇ 
Ι καίμνυσι... ᾧ ὅτι φασὶν ἐν ̓ Ασίᾳ εἶναι λίθυς ἐοικότας πιςακίοις 15 ῥύσιν ᾧ διὰ “ὃ ἐκ τῶν αὐτῶν τἀναντία γίνεθχ, ὶ διὰ “ὃ μὴ ἀλη- 
ἢ εῖς ἢ ῥοιαῖς, ᾧ ἡμεῖς τῶτο ἐθεασάμεθα" ὥςε ἡ οἱ λίθοι πι- θεύειν μηδὲ καταλαμβανεῶς τὰς αἰϑήσεις τῷ ἄλλοτε ἄλλως 

᾿ φαίκια ᾧ ψὰ ᾧ ῥοιαὶ ὑπάρχυσι. Αδεϊερ. ὑπὸ τῶν αἰϑητῶν κινεϊογαί τε ἡ παΐχειν ἀναιρῶντας κατάληψιν 
1010) (7) ᾧδεῖον δὲ λέγε “ὃ μέρος τῷ θεάτρυ ὅπυ αἱ δαὶ λέ- ἢ τὴν ἀντίφασιν ἀληθὴ λέγοντας, ἐλέγχει αὐτὸς (Ὁ) δειινὺς 

11. γον. ἰά, ἀληθευόσας ἕν τισι τὰς αἰϑήσεις, ἐν οἷς ὑχ οἷόν τε ἔτι λέγειν τὴν 
(7) τόπος ᾿Αθήνησιν, ἐν ᾧἢ οἱ κιθαρῳδοὶ ἠγωνίζοντο. εοά. 20 ἀντίφασιν ἅμα εἶναι ἀληθὴ" ὑδεμία 75 αἴϑησις ἐν τῷ αὐτῷ 

Άεξ. 1 πιδη. ἐν ᾿Αθήναις διατριβὴ “ὁ ὠδεῖον, ἐν ᾧ αὐλεῖν ἡ κι- χρόνῳ ὃ αὐὴ εἶναι ὃ τοῦτον ὶ μὴ εἶναι μηνύει, οἷον ἅμα λευκὸν 
θαρίζειν ἠσκεῖτο. εοὰ. Βερ. 2 τλῆ. τ ὺ μέλαν δ αὐτό, ἢ ἅμα γλυκὺ ἡ πικρὸν “ὁ αὐτό. ὥςε εἰ δεῖ 

(0102 ἽΠΙΕΞ αὐτῶν ὃ εἶπεν ὅτι ἡ αἴϑγησις ἐν τοῖς ἰδίοις ἐςὶν ἀλὲ ταῖς αἰδλήσεσιν ἐκδηθιδλυθιν ἐχ ἅμα ἂν εἴη τἀναντία, ἐδὲ ἡ 
14. θὴς μόνοις ἀλλ᾽ ὑκ ἐν πᾶσι, τῶτο νῦν δείκνυσιν. πρῶτον β ΡΖ) Ἀπ ϑέσις ἅμα ἀληθής. ἢ τάῦτα δ᾽ ἂν ἁρμόζοι τοῖς τὰς φαν- 

ἔλαβεν ὅτι εἰ ἢ ἡ αἴσγησις, ὁ πάντως ἤδη ᾧ αἱ φαντασίαι" καὶ ἡ) 25 τασίας εἶναι ἀληθεῖς λέγυσιν, ὅτι ἢ αἱ αἰο)ήσεις, εἴ γε δεῖ ταῖς 

ταὐὴν αἴοησίς τε ᾧ φαντασία. νῦν δὲ ὅτι μηδὲ αἱ αἰϑήσεις αἰϑ)ήσεσιν ἐπανακολυθεῖν, ὀδεμία δὲ αἴϑγησις ἅμα ὅτω τε ἢ 
ὁ ὁμοίως περὶ πάντων ἀληβεύνσιν, ὡς προεῖπε, παρίφησιν" ὁ ὃ ὀχ ὅτως ἔχειν ὃ αἰν)άνεῦ μηνύει. ὥςε εἰ ὅτως αἱ αἰϑ)ήσεις, ὅτως 
ὁμοίως ἔχυσι περὶ τὰ ἴδια ὦ ἀλλότρια, ἀλλ ἡ γεῦσις περὶ τὰ ἂν ἢ αἱ φαντασίαι ἔχοιεν. ὅτως δὲ ἐκ ἀληθὲς ἔςαι ἔτι “ὁ τὰς 
γευςαί, τυτέςι περὶ τὸς χυμύς, ὧν ἐκ ἔςιν ὄψις, ἡ δὲ ὄψις περὶ ὐτθώμθες φαντασίας ἅμα ἀληθεῖς εἶναι. “ἀλλ᾽ ὀδὲ ἐν ἑτέρῳ ἼΩΝ 

τὰ χρώματα, ὧν ἐκ ἔςι γεῦσις. διὸ ὅταν τῇ ὄψει ὠχρόν τι θεω- 30 χρόνῳ περί γε “ὃ πάθος." δείξας ὃ ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑδεμία Ὁ 

ρύσῃ φανῆ εἶναι τῶτο γλυκύ, ὑκ ἀξόηφον: αὐτὴν ἡγόμεθα, δὲ αἴολησις τἀναντία περὶ ταὐτὰ εἶναι κρί ει, νῦν ὅτι μηδ᾽ ἐν ἄλλῳ 
ἀχηβὴ τὴν τοιαύτην φαντασίαν εἶ εἶναί φαμεν, ἀλλὰ τὴν γεῦσιν εἰς χρόνῳ ποτὲ περὶ ὃ πάθος ὃ γοόμενον αὐτῇ μάχεῦ ἢ αὐτὴ πρὸς 

. κρίσιν αὐτῇ, εἴτε γλυκὺ εἴτε μὴ γλυκύ, παραλα μβάνομεν, λέ- αὐτὴν ἢ πρὸς ἄλλην τὴν ὁμοειδῆ. ἀδὲ δ ἡ γεῦσις ὃ Ὑλυκαζ εκ, 

γοι δ᾽ ἂν ἀλλότριά πως ἐκάξῃ τῶν αἰδλήσεων Ἐπ ὲ κοινά" ἀλλὰ νῦν Κα τοιῶτον ἡγέ νῦν δὲ ὁ τοιστονὶ ἀλλὰ ἀεί τε ἢ πάσαις 
πλεῖςα σφαλλονῇ περὶ τὰ ὲ κοινά. ἀλλ᾽ ὑδὲ περὶ τὰ ἴδια αἱ αἰ )ή- 35 ὅμοιον φαίνεῦ καὶ αὶ προσηνές, ἀλλ᾽ ὁ ποτὰ Κὶ διακριτικὸν ποτὲ δὲ 
σεις ὃ μοίως ἔχυσιν ἐγγύς τε ὄντα ᾧ πόρρωθεν, ὡς προεῖπεν ἤδη" συγκριτικόν, ἀλλὰ πάσαις ὅμοιον. ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

περὶ ΕῚ χρῶμα ἡ ἡ ὄψις ὅσα ἀληθεύει περὶ αὐτό, ἂν ἦ ἀπὸ συμ- τῶν γινομένων παθῶν αὐταῖς κτ' τὴν τῶν αἰϑητῶν ἀντίληψιν 
μέτρυ διαήματος μ μὴ πόρρω. ὁμοίως ἢ ἀκοὴ ὶ περὶ ψόφον αἰεί τε ᾧ πᾶσαι συνοδεύυσιν ἀλλήλαις, ἡ δὲ ἀμφισβήτησις 
ὄσφρησις περὶ ὁ ὀσμήν. ἐδὲ 5 τῶν ἰδίων ὁπωσῶν ἐχόντων ἢ ἢ ὁπυ- αὐταῖς γίνεῦ περὶ ὰ ὑποκείμενον ὰὲ αἰολητόν, ἀφ᾽ ὃ ὃ πάθος 

δήποτε ἑοτω αἱ αἰϑήσεις εἰσὶ κριτικαί. ἃ δὲ “ἡ τῷ πλησίον 20 αὐταῖς ἐγγίνεῦ" ὁ δ αὐὸὲς οἶνος γλυκύς τε ὺ ἐ γλυκὺς ἐν μέρει 

“᾿ 
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δόξειεν ἂν τῇ αὐτὴ γεύσει, ἢ αὐὸς μεταβάλλων, ἢ τῆς γχωτ- ψεῦδος γ5 “ὃ μηδὲ τὰ ὑποκείμενα εἶναι λέγειν, ἀφ᾽ ὧν ταῖς αἰο)νή- 
τῆς τῆς γευομένης χυμύς τινας τοιύτυς περικειμένυς ἐχώσης. σεσι τὰ παϑη ἐγγίνε, ᾧ ἀδύνατον" εἰ δ ἡ αἴϑησις μὴ αὐτῆς 

ὁμοίως ἡ ὃ αὐὸ λευκόν τε αὶ ὁ λευκὸν ᾧ εὐῶδες ᾧ δυσῶδες “δ ἐςὶν αἰϑησίς τε ἡ ἀντίληψις, ἄλλων δέ τινος ἐκὺς ὄντος, ἀεὶ ὃ 
αὐὺ φανείη ἂν τὴ αὐτὴ αἰϑήσει. ὦ μὴν ἡ εὐωδία αὐτὴ ἢ “ὃ γι. ποιῆσον τὴν αἴδ)ησιν αὶ “ὃ ἐν τὴ αἰϑήσει πάϑος δεὶ πρῶτον τῆς ἀν. 

ἡνόμενον ἐν αὐτῷ παϑος, ἀλλ᾽ οἷον αὐτὴ φαίνεταί ποτε ἄλλο τι 5 τιληψομένης αὐτῶ αἰϑγήσεως εἶναι. ἢ γ εἰ πρὸς ἄλληλα λέγῷ 
ὄν, ᾧ ἀφ᾽ ἂν ἐγγένηῦ, καθ᾽ ὅμοιον τὸ γε ὅμοιόν ἐξὶν αὐτῇ" ὃ κινῶν ᾧ ὃ κινείμενον αὶ τὲ ποιῶν ἢ δ πάχχον, ἢ συνυπαΐρχαι καϑὶ 

καθέλν 7) ἀνάγκη ὃ μέλλον ἀπὸ γλυκέος ἢ εὐώδως ἔσεοχ, πάθος τοιαῦτα, ἀλλὰ τῇ γε φύσει πρότερον “ἃ κινῦν ᾧ “ὃ ποεῶν τῦ καν- 
τοῦτον εἶναι, ᾧ ἕνα τινὰ λόγον ἔχειν δεὶ τὴν αἴ,ησιν. δείξας δ μέν τε ἡ πάχοντος" προὔπαρχει δὲ τῆς αἰϑ)ήσεως, ἡ εἴη γ᾽ ἐν 
περὶ τὰ παϑη ἀεί τε ἡ πάσας τὰς αἰδ)ήσεις ὁμοδόξως, ᾧ ἀναγ- ὕτως, ἐκ αἰϑ)ητὰ ἔτι, ὥςε ἐκ ἔςιν αἰϑητά, τοῖς ὄν ὄσι ὃ ἔπι 

καῖον ἕκαςον τῶν ἐγγινομένων ἐν αὐταῖς παθῶν ὅμοιον ἀεὶ ᾧ τὸ ὑκ ἐν τῷ αἰϑητοῖς εἶναι. ἢ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον πρὸς τὴν Πρε- 
ταὐὲν εἶναι͵ ἐπιφέρει ᾧ παρίςησιν ὡς τῦτο ἀναιρετυιόν ἐςι τὴς ταγόρω δέξαν εἰρημένον. ὃς μόνα ἡγώμενος εἶναι τὰ αἰδϑητέ, Ὧε-' 

“Μώμι τοις δύξης τῶν πάντα ἢ εἶναι ἡ μὴ εἶναι λεγόντων" ὡς 25 λέγυσι γεν ἐν Χέσει τῆς αἰϑήσεως ποιᾷ πρὸς τὰ ἐκὶς ἀπογεννᾶςς π 

ἐκνι, μαὸ δ ν σὰ μηδενὸς ἀσίαν εἶναι, τυτέςι μηδὲν ἐν τῇ ἐσίᾳ κατηγορεῖαχ,, ἀλλὰ αἰογητά διὸ ὶ ὁποῖον ἑκάξῳ φαίνεῦ, τοιῦτον ᾧὶ εἶναι ἐκείνῳ ἡης 
εὐ ὩΣ μὲς πάντα συμβεβηκότα εἶναι τὰ κατηγορύμενα, τῷ μηδὲν μᾶλλον γεν. εἰ δὲ τὰ αἰϑητὰ τῆς αὐτῆς φύσεως ἐςι ᾧ ταύ ἐν αὐτὰς 
ι,ὐρήυ το κα ἂν ἄρ ΠΑ ἸᾺ Ὁ :- κα ἃ τ ιν - ᾿ ΠΝ ΕΥΙῚ ».“ “4. »ν “κι νὰ 5. “αὖ ἱ κ΄ αὐ ἕναι ἢ μὴ εἶναι, τῦτο δὲ ὃ λέγεῦ ἡ ὁσία μὴ εἶναι μηδενὸς 16 τό τε εἶναι ἢ “ἃ αἰογητοῖς εἶναι, εἴγε ἐν τῇ τῆς αἰϑήσεως ἀντ: 

τι (ον πὴ χέγυσι, τῷ ἵκαςον μηδὲν μᾶλλον εἶναι λέγειν τόδε ἢ ὃ ἀντικεί- ψψει ὃ εἶναι αὐτοῖς, δῆλον ὡς ἄν μὴ αἴδλησις ἧ, ὑδὲ τῶν αἰδητῶν 
ὃς ̓  " κα ἡ μένον αὐτῷ. ὡς δὴ τὴν ὀσίαν τὴν τῶν ὄντων ἀναιρῦσιν, ὅτω ᾧ τι ἔξαι. ὑκ ἔξαι δὲ αἴδϊησις μὴ ὄντων ζιεινν ἡ 5 αν 

ί ἃ ἐξ ἀνάγκης τι εἶναι ἐκ τῆς τῶν ὄντων φύσεως ἀναιρῶσι. διὰ τύτοις. ὅτι ὧν μὴ ἀληθὲς τῶτο, ἔδειξεν" ἡ Καὶ γ5 ἐνέργεια ἡ χῷ 
τῦτο δ ἡ ὃ ὀσίαν τινὸς εἶναι ἡ “ὃ ἐν τῇ ὑσίᾳ κατηγορεῖολαί τινος τὴν αἴϑϑδησιν ἐκ ἔξαι μὴ ὅσης αἰϑήσεως, ἐδὲ κατ᾽ ἐνέργειώ τι 
ἀναιρῦσιν, ὅτι κἀκεῖνο ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τῷ ὃ κατηγορεῖ" “ὃ 20 αἰϑϑητόν. ἰ μὴν διὰ τῶτο ἡ τὰ ὑποκείμενα ᾧ τῇ αἰὥχσει «'ϑητὰ 

5 ἐξ ἀνάγκης ὃν ἐκ ἐνδέχεῦ ὶ ὅτως ἡ μὴ ὕτως ἔχειν, ὃ τίθεν. γιγνόμενα ἀναιρεθήσεἢ ἃ τὴν αἴδδησιν ποιεῖ. ὦ ὃ δ αἱ αἰϑχ 

εἰ δὲ ὁμοδοξῦσιν ἐν τοῖς πάθεσιν αἱ αἰδ)ήσεις ἢ ἐξ ἀνάγκης “δ σεις αὐτῶν γίνονῆ͵, ἀλλ᾽ ὑποκειμένων τινῶν, οἷς τῷ ὑποκεῖχ ὑκ 

γλνκαζεῶχκ, πάθος τοιῶτόν τί ἐςιν ἢ ὕτω διατίϑησιν, ἐκ ἂν ἐνδές ἔςιν αὕτη αἰτία, ἀλλὰ καθ᾽ αὐτὰ ὄντα ταῦτα ἢ ὑποκείμενα δεῖ 

χοιτο ἢ μὴ ὅτω διατιθέναι. εἰ δὲ τῦτο, ἐκ ἀληθὲς “ὁ ὠδὲν μᾶλ- προὔπάρχειν, ἵνα αὐτῶν ἡ αἴδδησις ἀντιλαμβάνενχ, δῦ. δῆλον 
το λον ὕτως ἣ ὑχ ὕτως ἔχειν. “ὅλως δὲ εἴ πέρ ἐςι “ὁ αἰπ)ηὸν μόνον, 25 ὅτι ἔξαι ᾧ τότε ἐπί τινος φύσεως, καίτοι ὑκ ὅσης ὅτε αἰϑϑήσεως 

30, δὲν ἂν εἴη μὴ ὄντων τῶν ἐμψύχων." ὃ δὲ λέγει, τοιῶτόν ἐςιν.. αὐτῶν ὅτε φαντασίας τότε" ὥςε καὶ “α φαινόμενον ἀλαβές. εἴη 
εἰ “ὁ φαινόμενον τὴ αἰϑήσει ἀληθές ἐςι, πάντως ἢ γίνε τῶτο δ᾽ ἂν “ὁ “ἄλλως εἴπερ ἐςὶ “ὃ αἰϑ)γὸν μόνον" ἴσον τῷ ἄλλως τε 
τότε" ὦ δ προῦπαρχόντων τινῶν αἱ αἰδ)ήσεις κατ᾽ αὐτύς, ἀλλ᾿ εἴπερ ἐπὶ “ὁ αἰο)γὲν ὃν ἐν τῇ τῆς αἰϑήσεως αὐτὸ ἀντλήψει μέ- 
ἔςι κατ᾽ αὐτὲς τοῖς αἰδ)ητοῖς “ὁ εἶναι ἐν τῇ τῶν αἰϑητῶν ἐνερ. νον. ΑἸεχ. 

ον 

ὄνμ 
ἢ 

γείᾳ. εἰ ἦν μηδὲν ἄλλο κατ᾽ αὐτὸς ἔςιν ἢ μόνα τὰ αἰδ)ηταί, εἰ 30 “εἰσὶ --- λεγόντων." εἶπε τῶν ἐκεῖνα λεγόντων πρὸς ἃ τῦνιοιι 

ἀναιρεθείη ἡ αἴϑϑησις, ἐδὲν ἂν εἴη. ἀναιρεθείη δ᾽ ἄν, εἰ ἀναιρε- ποιεῖ τὺς λόγως τὺς Κ διὰ “ὃ ἀπορῆσαι περὶ τῶν αἰδϑιητῶν πεν ἢ 
θείη ἡ τὰ ζῷα" ἐν 2) τύτοις καὶ αἴδγησις. τὰ δ ζῷα ἔμψυχα ϑέντας ὕτως ἔχειν τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς δόξης ταύτης γίγνενχ," ὃς 
εἶπεν. εἰπὼν δὲ τῶτο ἔπεοχ, αὐτοῖς, ἑξῆς προςίθησιν ὅτι τὰ ὦ ἰατρὸς ἔφη εἶναι ὑπομνήσεως λογικῆς δεομένες, πρὸς ὕς καὶ τε- 
πάθη τῶν αἰδ)ητῶν, τυτέςι τὰ αἰϑήματα ἢ τὰς ἐνεργείας ποίη τὶς μέχρι νῦν λόγυς, μεταπείθειν ἡ λύειν αὐτῶν τὰς ἀπο- 
αὐτῶν, μὴ ἔσει, ἀναιρεθεισῶν τῶν αἰγήσεων, ἀληθές, “ὃ δὲ μὲ 35 ρίας, δι᾽ ἃς ἐπὶ τῶτο κατηνέχθησαν, πειρώμενος" τὼς δὲ μὲ τε- 
τὰ ὑποκείμενα, περὶ ἃ αἱ τῶν αἰδ)ήσεων ἐνέργειαι, ὠκέτι ἀληθές" πέῶχ Κὶ ὅτως ἔχειν τὰ ὄντα, λέγειν δὲ ὅτως ἡ ταύτη τὴ κῃ ἂν 

2. λεγομένης ΜΙ. ᾿ παρακειμένως Α͂. ἢ 3. αὐτὸ] ἀπὸ Ι͂. ΠΠ 4. νεὶἱ αῇεοίο φιιας εβιοίίμν πὶ ἴρεο, αἰϊμα ἡρεὶ υἱάδίμΓ, σιν εἰς αἰϊμά, 
σε φμιάσμια ἑὰ οἷξ α σμο ργωμοϊδοίίμν, αὐεοίίο ἧρσα φἰπεί ἐς δεπιρθν σϑισμῖ υἱάθίμτ ϑαραῖν. 1] 5. αὐτῇ] αὐτὸ 17. ἀλλ᾽ ὅτι ΧΕ Ὶῖ 
8, ἴα Μ᾿ 9. πάσας πάντας ΔΙ͂. 11. περίξησιν Αἱ. 11 14. μηδὲ 2. 1} 15. αὐτὸ ἢ εἶναι ΑΙ. 1] ἑά ἀμέεπι φμοά τμδοίαπίϊα ποπ 6526 εἰζοϊίωγ, 
ἑά ἐπεὶ ἀδ πμίϊο ἀΐσμπί ϑεραῖν. ἢ 47. ἀναίρεσιν 7. ἢ) 22. ὁμοδοξάζυσιν “Η͂. 1] 23. ἐνδίχοντο 1Η͂. ἢ 21. τῇ ἀληθείᾳ ἀληθές Α΄. 1 289. ἔτι ΖΖΙ͂. 1 30. 
αὐτὸς] αὐτὸ "Η͂. 1} εἰ --- εἢ ἢ - ἢ ΜΟῚ 34. αἰσθητῶν] αἰσβήσεων ΜΙ͂. || 35. ἔσεσθαι] ἕςαι ΤΗ͂. ἢ 36. ἀλήθειαν “4ΠΠ,- - 

ἅ. πάθη πρῶτον δεῖ ἀντιληψομένης ΑΖ, καὶ 8. “επί δα ἰρέεμτ' φοπσιπι ργαθοεεμπί, θὲ ροφςσοπὶ 6546 ἰϊοδέ ποπὶ σδηζίρεπῖμ" δέ εἰς ποπ 
455επί φεπειδ ἰία ϑερυϊν. ἢ εἴη τ᾽ ἂν καὶ ὑκ 47." 11. ὃς] ὡς ΑΗ. 1} 12. ποῖα 4775. ᾿ ἐπ μαι μάϊιε φμαάσηι ϑεραῖν. ἢ 13. τοεῦῶτον εἴα 
ἐκεῖνο Κ΄. 1] 14. δὴ Ἐ΄. ἢ ταὐτὸν] τύτοις ΔΩ͂, ᾿ 15. εἴτε Δ. ἢ] 16. ἦ -- 17. γὰρ αἴσϑεσις ουν Ι͂Ῥ΄ ἢ 20. ποπ εἰσεϊπει ἑαπιοη τμδίδοία ΡῬεσεωπέ εἰ 
μα δεπομὶ μπὲ σοποὶδ δία εἰ φμαε «επείοπεπι εβίοίμπέ. ἡρφογίωτ ἐρί(μσποπ εβὲοίωπίμν σθησιις. αὐ μὲ σθπδεις πιμπ ἘΓῈ στεο ̓  ποερὶ 
Ῥοεοὲὶ, αἰΐφμα φμδίδεία ργαεεχίδέαπί ορογίες ϑεραὶν. ἢ 24. ἃ ογὰ Α͂. 1] ροϑβὶ ποιεῖ οὐ ὰ εἰ μὴ εἴη αἰσθηδις ΑΙ, || 22. τὸ] τῷ ΠΗ͂. ἢ 34. πιὸ 
οτι Αἴ. 0 33. φμίδιες ἐπ ἕμπο ἀγγογεπιὶ ἱποίεγαπί, ραγίπει πο Ῥηορίδν ἑπεϊμίαπε ἐς γσδες ρεγεμαξίοπεπι, σε ρεγίϊπαςία φειεδῖαπε 
λαπο ορίπίοπεπι ἐμθγὶ. πισιο αὖ μέγίεψια απιδὶρὶ φμαορίφιδ αἱς, φμίσπαπε οἰξ σμέμδ ἑμαϊςίο ἀξ υδτέίαίε εἰαπαίμπε εἰξ ϑεραϊν. 
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λόγον θέσει παρίςαχ, τύτων δή τινας τῶν μέχρι λόγυ τὴ δύξη ἤρτηϊ, ὑκ ἐκ διαθέσεως τινος αὶ ὑπολήψεως, ἀλλ᾽ ἐκ τὸ λόγον ἢ 
παριςαμένων, καὶ πεπεισμένων δὲ ὅτως ἔχειν τὰ ὄντα ὡς ἡμεῖς ἀπόδειξιν ζητεῖν ὧν μὴ ἔςι λόγος τε ἢ ἀπόδειξις" ἡ γ5 τῆς ἀπο- 
εἰρήκαμεν, ἢ ᾧ τῶν πεπεισμένων ὅτως ἢ τῶν ἰὶ πεπεισμένων δείξεως ἀρχὴ ἐκ ἀποδεικτή, ἕξι 75 πρὸς ἃ ἐκ φύσεως βέλτιον 
μέχρι δὲ λόγυ λεγόντων, ταῦτα δή φησιν ἀπορεῖν, τί ὁ κρίνων ἔχομεν ἢ ὥςε δεῖθᾳ τῆς περὶ αὐτῶν ἀποδείξεως " ἔς: δὲ ταῦτα 
τὴν ἐν τύτοις ἀλήθειαν ᾧ τίνι χρὴ ἔπεοχ, ὡς εἰδότι “ὃν ὑγιαίνοντα 5. αἴ τε αἰϑγήσεις ὶ τὰ ἀξιώματα ᾧ αἱ φυσικαί τε αὶ κοιναὶ ἕννοιαι. 

ἐν τύτοις ἣ μή, ᾧ ὅλως τίνος χρὴ ταῖς φαντασίαις ἡ ταῖς δόξαις εἰπὼν δὲ πρὸς τὺς λέγοντας ὕτως διὰ “ὃ πεπεϊοζ, ἐπιφέρει “ἃ 
ἵπεὺχ καὶ ταῖς κρίσεσι, ᾧ τίς ὁ φρένιμος " ἄπορον 7) εἶναι τῷ πάν- “τοι Κ᾿ ὧν ῥᾳδίως ἂν τῦτο πειϑλεῖεν.᾽" οἱ δ διὰ “ὃ πιςεύεν ὕτως το 
τας πρὸς πάντας ἀντιλέγειν" αὐτοὶ γ5 ἑαυτιὶς ὑγιαίνειν πάντες ἔχειν ταῦτα λέγοντες ῥᾳδίως ἂν πειϑλεῖεν εἶναί τινας ἀρχὰς ἀνα- 13 
ὁμολογῦσι ἢ κρίνειν ὑγιῶς" ὅτε ταὐτῷ τῦτο ἤδη δῆλον εἶναι τῷ ποδείκτυς τε ἢ αὐτόθεν γνωρίμως ἔκ τε τῆς ἰδίας συναιο)ήσεως. ἢ 

λέγοντι, εἰ δεῖ ταῖς τῶν ὑγιαινόντων φαντασίαις ἕπεῶχ μᾶλλον" 10 ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ἐναργῶν. οἱ δ διὰ “ὁ ἀπορεῖν τίς ὁ κρίνων 
ὦ Λὲ διότι ἐλάττυς εἰσὶν οἱ νοσῦντες, διὰ τῶτο ὑκ εἰσὶν ἀξιόπιςοι" περὶ τῆς ἀληθείας τίνι χρὴ ἕπεο, ἐπὶ “ὃ τὴν θέσιν ἐκείνην τίθεος 

ίνοιντο γ5 ἀν ἢ πλείως. ἄλλως δὲ ὁ πλήθει ᾧ ὀλιγότητι δεῖ τῶν προελθόντες ῥᾳδίως ἂν μεταπειδεῖεν, ὅτι μὴ χρὴ πάντων ἀπό- 
εἷς φαίνεῦ τἀληθὲς ὡρίῶς, ἐπεὶ ὅτως ἂν ᾧ οἱ τεχνῖἢ ἀναξιοπιςό- δειξιν ζητεῖν (ἔξι γάρ τινα ἀναπόδεικτα αὐτόθεν ἐναργὴ) ᾧ ὅτι 

τεροι τῶν πολλῶν εἶεν, λέγοντες περὶ τῶν κῷ' τὰς οἰκείας τέχνας εἰσί τινες ἀποδείξεως ἀρχαί" ὥςε ᾧ ὃ δεῖν ἕπεο, τοῖς περὶ ἕκα- 
φαινομένων αὐτοῖς" ἐλάττυς γάρ εἰσι τῶν πολλῶν. φησὶ δὲ τὰ 15 ςον ἐπιςήμοσι ἢ ταῖς κρίσεσι ταῖς τύώτων. ἰὰ, 
τοιαῦτα ἀπορήματα ὅμοια εἶναι τῷ ἀπορεῖν πότερον καθεύδομεν "οἱ --- λέγοντες." λέγει ταῦτα περὶ τῶν καὶ πεπεισμένων ὅτο116 
νῦν ἢ ἐγρηγόραμεν" αὶ ἡ) ἐπὶ τύτυ ἂν ἀφέμενός τις τὸ ἐναργῶς ὥτως ἔχειν, ἐδὲ διὰ “ἃ ἀπορῆσαι ἐλθόντων ἐπὶ ἃ ταῦτα θέν, 15: 
ζητεῖ τινὰ λόγον, ῥφίδιον εἶναι τεκμήριόν τι λαβεῖν ἢ τῶτο δια- ἀλλὰ λόγυ χάριν μόνω, αὶ ὁὶ μεταπειϑηῆναι ἀξιύντων (δὲ γδ τὴν 
κριθήσεῦ" πάντα γάρ, ἅπερ ὕπαρ ποῶμεν, ποιῶμεν ᾧ κῷ τὸς ἀρχήν εἰσι περὶ ὧν λέγωσι πεπεισμένοι) ἀλλὰ βιαϑδηναι καὶ ἐλεγ- 
ὕπνυς, ὅπυ γε ἡ ὀνείρυς ὄναρ ἐξηγώμεθα. τὰς γδ τοιαύτας ἀπο- 20 χθῆναι τῷ λόγῳ περιμενόντων. φησὶ δὲ τύτυς ἀδύνατον ζητεῖν" οἱ 
βίας πάσας “ὃ αὐτό φησι δυναῖχ, ὶ ἐκ τῷ αὐτὸ ἠρτῆως " ἐκ 5 Καὶ Ὁ) ἀξιῶντες ἐλεγχθῆναι ἀξιῦσιν εἰς ἀντίφασιν περιαχθῆναι, εἴγε 
τὸ πάντων λόγον τινὰ ἡ αἰτίαν ὶ ἀρχὴν ζητεῖν, ὦ μηδεμίαν ἀρ- ὁ ἔλεγχός ἐςι συλλογισμὸς ἀντιφάσεως, ὅτοι δ᾽ ἐν ἀρχῇ, τυτέςιν 
χὴν ἀναπόδεικτον τίθεθν,, μηδέ τι αὐτόθεν ᾧ ἐξ αὐτὸ πισὸν ἢ ὃ τίθεν» τὰ 7) ἐναντία συνυπάρχειν ἢ τὴν ἀντίφασιν συναλη- 
ἐναργὲς λέγειν, ἤρτηῦ. ὅτι γδ οἱ ταῦτα λέγοντες μὴ πεπεισμέ- θεύειν ἐςὶν ἡ θέσις αὐτῶν, εἰς ὃ δεῖ “ὃν ἐλέγχοντα περιαγαγεῖν 
νοι τύτοις λέγωσιν, ἐν ταῖς πράξεσιν φανεροὶ γίνον,), ἂν ἕ' τοῖς 25 “ὃν ἐλεγχόμενον. ἔς: ,) τῦτο “ὁ ἀντικείμενα ἢ τὰ ἐναντία λέ- 
ὑγιεινοῖς τῷ ἰατρῷ πιςεύοντες ἢ τῇ τύτυ κρίσει, ἐν δὲ τοῖς γειν" τῶτο δ᾽ εὐθὺς ἡ ἀπ᾽ ἀρχὴς αὐτοὶ ἀληθὲς εἶναι τίθενῃ. ὥς ε 

τεκτονικοῖς τῷ τέκτονι, ἢ καθ᾽ ἕκαςον τῷ εἰδότι πρὸ τῶ μὴ εἰδό- εἰς ἣν ἀντιλογίαν περιαγαγεῖν τις αὐτὺς δόξει, αὕτη θέσις αὐτῶν 

τος, ἀλλὰ ἡ ἐν τοῖς αἰϑϑητοῖς τὴ ὑγιαινύση αἰϑήσει, ᾧ ἐν τοῖς ἐςὶν ἐξ ἀρχῆς, ᾧ τῦτό φασιν ἀρέσκειν αὐτοῖς, ὅμως δὲ πειρᾶἢ 

οἰκείοις ἑκάςη αἰδ)ητοῖς. ἡ ὧν ἐπορία, ἣν ἀπορῶσιν, ὑκ ἄλλοθεν λέγειν πρὸς αὐτὸς ὶ ἐπιχειρήσει χρὴ... μὴ ἁπλῶς ἀληθὲς λέ- 

6. ἢ] καὶ “4119|.ἢ 1. ἄπορος ΠΗ͂. ἢ 9. ταύτῳ τέτῳ δῆλον εἶναι τὸ λέγοντι Ι͂. ἢ 10. τῶν] μὲν ΖΦ. 11.. διότι] δὴ ὅτι Η͂. ἢ 12. ἀλλὰ δὲ ὕὅτως ἡ 2. ἢ 
43. δρίζεσθαι ΜΙ. ἢ 11. τύτν ἀναφερόμεγός 2. 1} 18. ᾧ] τῷ 4. }} 419. ποιῶμεν, τοιῶτον ποιῦμεν Μ. 1] 21. ἐκτῆσϑαι ΑΙ. 

1. λόην Η͂. ἢ 3. ἀποδεικτικὸς Α͂. ἢ] 8. πιςεῖεν ΜΗ. 1] ἀποδευκτικὺς Μῖ. 1] 9. συναιρέσεως 1. 11 16. μὲν ὕτως] ἀσίαν 7. 1] 18. μόνα ΛΙ͂. ἢ 49 εἰ 

21. ἰλεχϑῆναι ΜΙ͂. 1 32. ὁ ἰλάχιςός ἰςι Α. ἢ ἐςι καὶ συλλογισμὸς Α͂. 1] αὐ ἱξέϊ ἀος ἴρσιιπι ἱπίεο δίαίμεπέ, ορροςίία σἰπιμὲ σομοίσίθγθ 
ϑερυϊν. ἢ 24. δεῖ] δὴ .4. ἢ 25. ἀντικείμενον ΑΨ. 1 28. εἰ αγρμπιοπίαίἴοπϑ μέϊίων λμίμαπιοαϊί. φιιπεῖί, οἱ οπιπθ υΐδπε ϑϑγμπε σἰδ, σοπ- 
δεγμδης 6546 μὲ οπιπία σπίΐᾳ εἰπί αὐ αἰϊφμία εἰ σοπίμποίμπι σοπνεγίϊ. εἰ ἐπῖπι μεν ἱδίος οἰ σόρεπι ἦθος, δὲ ονιπθ υΐδιεπι δε 
σνέγωπι, οπιπία ἐπίϊα σεπέ αὐ αἰϊφμίαά, το φιμπει σοπίμποίμπι ἐγ ἐ ϑόγαπι, ἐμὲ ἀος σοπνογίμν. ἦσο ἀμίεπι οσἰεπεϊίί οἰΐαπι ραμῖο 

ἀπίς, ομπὶ ἀϊσεγοί γογῈ μὲ οπιπία ἐπίϊα Ὃ πιεαάϊο (οἰαπέμτ ρμεγ δος φαΐ οπιπθ υἵδμεπε ϑόγιπε 6586 αἰμπῖ, δὲ δεπδις μοὶ ςμδ- 
ἑαίμς. ψμοά Θπῖπι νἱάείμν, αἰϊομὲ υἱάδίμ εἰ 65ὲ αὐ αἰϊφμίά. φιΐ φγθο ἀϊοὶξ οπιμα υἴδεπι 6556 νέγεπι, δὲ ἦοο (απίμπε ϑϑγωπε 
4:56 σἰαἰμΐί, ναοί)" υἱξιιπε πιλιὶἐ αἰϊμαᾶ 6556 μμίαπε, λΐσ οπιπία ὁπϑπίία γαοὶξ αὐ αἰϊφωίά, ἐπ ἄοο επέπι φιιοά νἱάφαπκέμν, σμποίίς 
ἐπεέίϑως εἰοίίμν 6556. ἦἄοο ἀμίεπι δεί αὐ αἰϊφμία!: φμοεῖ ὀκίηε υἱάδέμ», αἰϊομὶ νἱάείμν. δείφωσ ἐἐἐμεὶ “οπεπα φμοά υἱάεέμν, 6εὲ 
νεγμηε" ρα λεῖος “ δοίμπε 6εὲ νεγμρε." ἑία φμὶ οπιπία υἱδα αϊοϊέ 6456 νέγα, ἐς ομποία ὁπίία σία ε446 αὐ αἰϊφμίά : φμῖα ἐπὶπι 
φιιΐὶ οπιρία υἱδα 6456 νϑγὰ αἰἱϊοϊί, ἰς δοΐμπε υἱδεπι ϑδρμπε 6456 αἱΐ, σμοά ἀμίδπει ποη ἐδ νέγμπι, ἰε πὸ ἐπ φμίάεπε 6εί, εβὲέοζει" 
μὲ οἷα υἱἷδα εἰπέ ὁπέέα. εἰ Ἔγροὸ ἀμῖμε, οπιπθ υἱδεπι 6546 ὙδΙμπι, σοπδοφμθης 65, οπιπία ἐπίΐα 6526 αὐ αἰϊψμία, ργογεοίο πἰεὲ 
οπιπία γμογὶπὲ αὐ αἰϊφμίά, πε γμενὶς φμίάεπι οπεπα υἵδιεπε Ὑδγιπι: ορροϑδίξεπι παπιφίες απίεσεαϊεπίῖς οοπν ογέἑέμν, δὲ σοπξέσμεμα 
εἴ ορροοἐὶ σοπεαφμεπίΐδ. «εἰ φμία σμπι ἀἰπίςδεί δὲ Ρ6)" οοηβ πιαίίοπεπι σμεπεδίςσεί ἐμαὶ σοριείαίμμι, πἰδὶ οπιπία ἐϑπέα ςἰπὶ σά 
αἰϊφμίά, πα οπιπθ φιΐεπι υΐξαπι 6456 Ὑεγιπι, σε φιὶ σεπεσὲξ οπιπία Θπίξα 6556 αἱ αἰϊφωϊε, ἀοο οοηβγπιαί εἰ εἰς 56 λαύενγε ἀο- 
ςεῖ, εἰπιμίφψια ρεγζἱπασίμπε ροσίῤοποπι ἀἰδίεττπίπαης σογγίβεποφιθ ἀρεῖ ἐα φμαθ ἀος ἴδετε οροτίεὶ, πὸ γαοῖΐα οοπνίποαπίμν. 
ποι ἐπῖπι σἰπερέϊοϊί ον, ἐπφιΐέ, λὲ ἀΐσονθ ἀδδεμί οπεηθ υἵδιης 6656 ὉΘγμπι; πεμδ ἐπίπι φμοα ομίφμο νἱάείμν, ἰά ομῖν ἐς σνόγειπε 

6554 αἀΐσονα νοΐμπί; οἷο ἐπίρε πιμϊο πιαβὶς οπιπία σνόγα γμεγίπέ φιαπι αῖσα, ργορίεγοα φιοά οπιπος Ρμέαπέ δος εἰεεῖρὶ φμΐ 

94442 
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γεῖιν “ὁ φαινόμενον πᾶν εἶναι. ἀλλ᾽ ὑδὲ τῶτο μόνον προςιθέμενον ἃ ἐςι τῷ ἢ ὡς δειιτικά, δύνα “ὃ ἢ ᾧ ὥς ἐπὶ τῶν αὐτῶν Μέ- 
αὐταρκὲς. πρὸς ὃ μὴ περιτρέπενχ, “ὃν λόγον αὐὸν ὑφ᾽ ἑαυτῶ. εἰ γεῶχ, ἡ μὴ ὡς ἑκάτερον ἰδίων δηλωτοιόν. ἡ δὲ τύτων παράθεσις 
ὁ μὴ εἴη προσκείμενον “ὃ ὅτε φαίνεῦ͵ ἀλλ᾽ ἁπλῶς εἴη κείμενον “ὃ ἢ ἡ περὶ ταῦτα ἀκριβολογία ἐνδεῥινυ τήν τε ἀναιχυντίαν αὐτῶν 
“ἀληθὲς “ὁ φαινόμενον εἶναι ᾧ φαίνεῦ," εἰ “ὁ αὐὸ τῷ αὐτῷ ἄλλοτε τῆς θέσεῳς" ὡς 75 ὑκ ἄτοπον ὃ αὐὸ τῷ αὐτῷ χρόνῳ ποιρόν τε 
Α' φαίνεῦ τοιόνδε ἄλλοτε δὲ ἐναντία τύτῳ, εἴη ἂν τῷ αὐτῷ ἅμα 5 ᾧ γλυκὺ εἶναι ἀληθῶς, ἐπεὶ ἄλλη καὶ ὅτως ἄλλη δὲ ὅτως αἰὥζσει 
ἀληθὴ τἀναντία" ἀμφότερα γ5 τῷ αὐτὸ φαντάσματος. δεῖ δὲ φαίνεῦ, ᾧ λευκόν τε ἢ φαιόν, εἰ ὁ αὶ ὑγιαίνει τῶν ὀφθαλ μῶν ὁ δὲ 
ἢ ταύτης τῆς προϑήκης τῆς ὅτε φαίνεἢ" ὑκέτι 7) τὰ πρότερον νοσοίη ("})" ἄνομοια γδ αὐτοῖς ἔξαι" ἣ διότι ἅμα γίγνεϑ) πώτα 
φανότα τῷ αὐτῷ ἂν ἀληθὴ εἴη, ὅτε μηκέτι αὐτᾷ τοιαῦτα φαίνεῦ, τὰ ὄντα πρός τι, δείκνυσιν. ἰά. 

ὅτι περὶ ὧν πρότερον ἐδόξαζον ὡς ἀληθῶν, ὕςερον δοξάζυσιν ὡς διε- () παλιν δὲ ᾧὶ τοῖν ὀφθαλμοῖν δυοῖν ὄντοιν μὴ τὰ εὐτάλο. 

προσκείμενον, ἐλέγχοιτο ἂν ὁ λόγος αὐτῶν πάλιν ἡ ὅτως" δύνα 5 λόσοφος" “ὃν γ5 ἀριςερὸν ὑγρὸν ἔχει ᾧ φησὶν ὅτι ἐν τῷ λύχνῳ ἐν 
τῷ αὐτῷ αὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ περὶ τῷ αὐτῶ διάφορός τε μα ᾧ Κα τῷ ἀριςερῷ ὁρῶ ἶριν, ἐν δὲ τῷ δεξιῷ ὑχ ὁρῶ διὰ “ὃ ἐπὰν 
ἐναντία φαντασία γίνεωι, εἴ τινι ἡ χολὴ κῷ' καὶ τὴν ὄψιν διὰ ὁ χρῶμα λαχθαι αὐὲν ὑγρότητος. Αδεΐερ. 
γλυκεῖα φαίνεδ, κτὶ δὲ τὴν γεῦσιν πικροί. εἴη γδ ἂν ὅτως πάλιν 15 “ἐπεὶ --- ἀληθὴ" λέγει περὶ τῶν διὰ “ἃ ἀπορῆσαι ἐκὶ δι) 
τῷ αὐτῷ τὰ αὐτὰ ὦμα ἀληθὴ εἶναι ἡ ψευδῆ, ὅπερ ἄτοπον ἕποιτο τῶτο θέων, ἐλθόντων, ὃς ἢ εἶπε μετριωτέρως τε εἶναι αὶ, ὑπομσί. Ὁ 
ἂν μὴ προσκειμένυ τῷ κφ' τὴν αὐτὴν αἴλγησιν. καθ᾽ ἑκατέραν ὃ σεως ᾧ διδασκαλίας, ἐκ ἐλέγχυ δεῖς, ἐνδεῖ δὲ τῇ λὲξε ὁ 
τὴν αἴο)γησιν ἀληθὴς ἔξαι ἡ φαντασία, ὃ ἐδήλωσε τῇ τῷ ἣ προς ῥᾳδία ἡ ἀπάντησις (5). ἔςαι 5 “ὃ λεγόμενον ἴσον τῷ ἐπεὶ πρός 
ϑήχη, ἀλλ᾽ ὑχ ἁπλῶς ἀληθής τε ἡ ψευδής. ἀλλ᾽ ἐπεὶ δύναταί γε τὸς διὰ τὰς πάλαι εἰρημένας αἰτίας “ὁ φαινόμενον φαΐσκοντας 

ποτε κῇὶ τὴν αὐτὴν αἴϑθησιν διαφέρον τι ἅμα “ὃ αὐὰ φαίνεθᾳ, αὶ 29 ἀληθὲς εἶναι ῥᾳδία ἡ ἀπάντησις. ὅπε2 7) αὐτοῖς “ὃ εἶναι ἅπενθ᾽ 
ἀνόμοιον, οἷον κ᾿ τὴν ὄψιν “ὃ αὐὸ λευκόν τε ἡ εἰ λευκόν, εἰ τῷ ὁμοίως ἀληθὴ τε ἡ ψευδῆ. ἢ διὰ τί τῶτο, ἐπιφέρει - “ὦτε ὃ 

Εἰ ἑτέρῳ τῶν ὀφθαλμῶν ὑγιαίνει τῷ δὲ ἑτέρῳ κάμνει, δεήσει ἅπασι ταὐτὰ φαίνεῦ." διὰ 5 τῶτο ἠξίυ προςιθέναι τὸς ὁρίζεντας 
πάλιν ἢ τῆς ὥς προϑϑήκης, ὥςε χωρὶς ταύτης τῆς προϑήκης ἄμα “ὃ πᾶν ὃ φαινόμενον ἀληθὲς εἶναι ἦ φαίνεῦ. ὅτε ἀεὶ τῷ αὐτῷ τὰ 
ποτὲ τῷ αὐτῷ “ὁ αὐὸὲ ἀληθές τε ἡ ψεῦδος" ψεῦδος 5 τῇ νος αὐτὰ περὶ τὸ αὐτῶ, διὸ πάλιν ἠξίν προςιθέναι “α ὅτε αὶ ἢ καὶ ὥς. 
σώσῃ “ὃ φαινόμενον τὴ ὑγιαινύση. διὸ δεῖ προσκεῖοι, ᾧ “ὃ ὡς ση- 25 πῶς δὲ ἐναντία τ ὃν αὐὸν χρόνον φαίνεταί τινα, δεοινιῖς παρέ- 
μαντικὸν ὃν τῷ κτ' ὃ αὐὸ μόριον. ὡς εἴγε ταῦτα μὴ προςιθέντες θετο. ΑἸεχ. 
ὑπέχριεν λόγον, καίτοι οἰόμενοι δυσέλεγκτοι κ᾿ “ὃν λόγον εἶναι, (7) λείπει ῥᾷδιον ἀπαντᾶν. οοὰ. Ἀεξ. να 
εὐέλεγκτοι ἂν εἶεν, ὁ ῥᾳδίως ἂν εἰς “ἃ τἀναντία λέγειν αὐτοῖς πε- “ἡ τ λέγει" τῷ ὃ μήτε τὰ αὐτὼ πᾶσι φαίνεῦχ, μήτε αι, 
ριπίπτοιεν. ἅμα δ ἀν εἴη ὃ αὐὸ τῷ αὐτῷ ἀληθὲς ᾧ ψεῦδος, τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ τὰ αὐτά͵ μὴ μᾶλλόν τε ἡγεῖ, τῶν φαινομένων 
ὃν ᾧ μὴ ὄν, ᾧ ἕν τε ἢ πλῆθος, ὅπερ ἄτοπον, εἰ μὴ ταῦτα εἴη 30 ὁμοίως τάδε ὶ ἀληθὴ τάδε δὲ ψευδῆ, ἔπεῦ “ὃ πάντα ὁμείας 
προσκείμενα. ἐκέτι 5 ἔςαι τῷ αὐτῷ ἅμα ἀληθὴ τὰ διαφέ- γίνεωκ, τὼ φαντάσματα ἀληθὴ τε  ψευδὴ, τῶν αὐτῶν ἡ τοαῖ- 
βοντα ἀλλήλοις, διαφέρυσι ἢ ἑτέροις, ἢ τῷ αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ τῶν ἢ ὁ τοιώτων φαινομένων (5). εἰπὼν δὲ αὐὸς ἢ δείξας 
χρόνῳ, ἣ εἰ ᾧ ἐν τῷ αὐτῷ, ἀλλ᾽ καὶ κ᾿ ἃ αὐτό. ὅτι δὲ ἀναγκαίᾳ πῶς ἀκολυθεῖ αὐτοῖς πάντα ὁμοίως λέγειν ψευδὴ τε ἡ ἀλυβὴ 
αὐτοῖς ἡ τύτων προϑήκη, εἰ μὴ μέλλοιεν ἐλέγχεχ, ταχὺ ἡ ἁπλῶς λέγυσι πᾶν “ὃ φαινόμενον ἀληθές" ὅτε γάρ, φησί, ταὐτὰ 

τἀναντία λέγειν αὑτοῖς, τιθέμενοι βὶ πᾶσαν εἶναι φαντασίαν 35 πᾶσι φαίνεῦ, ἀλλὰ τὰ τοῖσδε φαινόμενα ἀληθὴ τοῖσδε ψευὸξ 

ἀληϑὴ, συγχωρῶντες δὲ μὴ μᾶλλον ἑκαίςην ἀληθὴ ἢ ψευδὴ εἶναι, φαίνον- ὅτε τῷ αὐτῷ ἀεὶ αὐτὰ ἀλλὰ ᾧὶ τἀναντία πολλαίκις, 
ὃ ἀναιρετικόν ἐςιν ὃ τίθενῇ, ᾧ αὐὸς δι᾽ ὧν παρατίθεῦ δείκνυσιν" ᾧ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ὃ σημεῖα παρέθετο “ἃ ἐπὶ τῆς ἀφὴς τεὺ 

“αἰδὶ οοπίγαγία ορίπαπϊμν, 6 ορογέεί μὲ ἐΠὶ “οπιπα υἵδωιπι 6εὲ σϑγιπι" ααἰϊοίαπί ἄοο, δἱ σμί υἱάδίμτ' εἰ φμαπεῖο υἱάϊεξιτ. εἰ 
φμαίοπμς εἰ φμοπιοάῖο; λὲς δπίῖπι ργαοίογπιίςςὶδ δόγπιο δογωη γαοὶϊὶς 65 αὐ γεααγριοπάμπει. παπὶ οἱ ὁπιπε υἱδιώπ αἰπιρ ξέςίιεν 
σε νέσιπι εἰ πον εἰ ομὶ υἱάδίμ», εαάεπι ὀγιιπί νϑγαὰ εἰ χαῖξα δἰπιρἑ οί. ξεπίεπίία ἐπὲπι φμα ργοργία (οἰδίέμτ' ορίπὲο εἴ 3 αδἱα 
4446 αϊοίέμν πιλεϊο πιΐίπμς σμαπε ἴρϑα οἰπιρἐἰοέίον Ἔγίἐ νδόγα. παπὶ φμαοίίδεί ορὶπίο μεν οἰδὲ ορροδίίαπε ἐοἰέίμν,, εἰ λας ὑϑγα 
σἱέ μεγίπαάθ αἰφιδ ἐἰα, μὲ σεγίθ οσί, φιοπιαώπιοάμπι ἀἰκὶ, ρμμίαπείδια οπιπίδιδ γα σείθνος φιιὶ ορροσίία ἡρεῖς δαὶ οζἑπεαπέ. 
ἑέαψμα αἰϊσεπίες οπιπα υΐδιπι 6556 ὑόγμπι, αἰἴσαγε ἑέοπε ἀδδεπέ οπιπα υἵδμπι ρεγίπάα σἰπιμὶ δες ο βαίεμπι. αὐάεπεμηι δαί ἐρέων, 
ομὲ υἱάείμν, δὲ ποπ σἰπιρἐϊοίεογ' ἀἰσοπάμπι ὁπιπα υἴϑαπι 6556 ϑεγμπι. δε πὸ ἀλοο φωΐάεπε σοϊίοεγα φαίὶς δεῖ, πα ἰξέογιεε ογαζίο 
4 :ε ἴρσα ἰαδεαοίείμν» ϑεραῖν. ἢ! 29. λείπει ἐντεῦθεν ὅλον ἐδάφιον “( ἴπ πιᾷ. 

1. τὸ ὁπ ΜΖ. 1" 6. δεῖ] εἰ Γ. 11 13. καὶ ἐν τῷ αὐτῷ οἱ 18. τὴν οπι 227. ἢ" τῇ] τὸ .,Χ. 1 831. ἔτι γὰρ οπι 22. ἢ 33. εἰ] εἷς ἈΖ, 
4. ὡς ὦ ἰςι δεικτικά Αἴ. ἢ δεικτά Α(. ̓ ὡς, καὶ ἐπὶ Δ, ἢ 15. τὸ ροδὲ ἐπὶ οπι Κι ἢ 22. τῦτο] τύτν 23. 1 84. γενέσθαι Α͂. ἢ 86. αὐτὰ] «ἀτὸ 

ῖ. ἢ 31. σημεῖον 1. 
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τῆς ὄψεως, ὃ. κἡὶ ὄψις ἐν φανταζεῖ, τῦτο τῇ ἀφῇ πλείω φαί- ἕξαι τι, εἰ μὴ προδοξείσαι τις περὶ αὐτῦ. οἷς δ “ὃ εἶναι ἐν τῷ 
νεῦ Ψ' τῶν δακτύλων τῶν διαφερόντων ἐπιβολὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς" ὅσοι φαίνεθχ, ᾧ δοξαζ οὶ εἶναι, τύτοις ἢ “ὃ γίνεὼς ἐν τῷ δοξαζεῶς. 
ὃ οἱ ἁπτόμενοι δακτυλοι ἡ ὁσάκις ἅπτονῇ, τοσαῦτα φαίνονἢ εἰ δὲ ὃ γίγνεωχ, ἢ “ὃ γεγονέναι" ὥςε τῷ μὴ δοξάζοντι γίνεσγαί 

εἶναι κἀκεῖνα ὧν ἅπτον,), ἐν φαινόμενα τῇ ὄψει. δυναῇ καὶ ὸ ἑνός τι ἐδὲ υίγνε. ἀλλ᾽ ἐδὲ ὅλως γένοιτό τι, ὃ μὲ Ὑίνεις, δοξαζεῖ, 

τινος συνεχῶς ὄντος τῇ ἁφῇ τῶτο δοκεῖν πολλὰ ἐν τῇ παρὰ μέρος 5 ᾧ εἴη γ᾽ ἂν ἕκαςον ἕως ἂν δοξαζηῦ" ἡ ὺ δέκα κα ἢ ἡ φαντασία 
ἐπιβιλῇ τῶν δακτύλων. κἀν ὁ Κα αὐτῶ μελακὸν ἢ ἃ δὲ σκληρόν ποιῶσι τὰ φαινόμενα τε ὺ δοξαζόμενα μὴ ὑπάρχοντα πρότερον. 
τε ὼ πυκνόν, ἢ ὃ καὶ τραχὺ ὃ ὃ λεῖον, ἅπτηῦ δί τις μὴ ὁρῶν, ἀγαγὼν δὲ ἐπὶ τῶτο ᾧ δείξας ὅτι ἀναγκαῖον αὐτοῖς πάντα πρός 
ἄλλοτε ἄλλη μμταφέρων τὸς δακτύλυς δύνα τὴν δακτύλων τι λέγειν, πειρᾶ τῦτο κινεῖν ἢ τὴν πρόσληψιν κατασκευάζειν τῷ 
ἐπαλλαγὴν λέγειν εἶναι τὴν πρὸς πλληλὰς συμπλοκήν. οἱ ἢ) πε- λόγω, δειινὺς ὃ! ὅτι μὴ πάντα τὰ ὄντα πρός τι, λέγων ὅτι εἰ δέ τι 

μιπεπλεγμέροι ἀλλήλοις δάκτυλοι τὴ αὶ , ὄψει εἷς φαίνονῆ, τῇ δὲ 10 ἦν γεγονὸς ἣ ἐσόμενιν ἄ ἄνευ τῷ προδοξαωλῆναι, ἐκ ἂν εἴη πάντα 
»τ' τὴν ἁφὴν αὐτῶν τὴν πρὸς ἀλλῴως. συναιο)ήσει πλείως αὐτὸς πρός τι ὐδὲ ὃ φαινόμενον ἑκάξῳ ἀληθὲς ἔτι. ἐπὶ τῶτο δὲ ἀγα- 
λέγοιεν. ἔςι ἐὲ ἃ αὐὸὴ δεῖξαι φανερώτερον ἢ ἐπὶ γεύσεως τε ὦ γῶν ἐν λόγον, ὡς ῥᾷδιον ὃν δᾶξαι ὅ ὅτι μὴ ἐκ τῷ προδοξείσαι 
ὄψεως, εἰ τῇ Κα ὄψει φαίνοιτό τι μέλι διὰ “ἃ χρῶμα, τὴ δὲ γεύ- τινὰ ἕκαςον τῶν Ὑνομέων ίγνεταί τε ἢ γέγονεν, ἐπαύσατο" 
σει χολὴ διὰ “ἃ τοιῶτον ἔχειν ἰὼ χυμόν, ὡς ᾧ αὐὸὺς παρέθετο. ἐναργὲς γδ “ὃ πολλὰ καὶ ὃ ἀπροσδοκήτως ἢ ἀνελπίςξως Ὑίνεοχ," ἄτο- 
δείξας δὲ ταῦτα ἑπόμενα τοῖς ὅτω λέγυσιν, ἑξῆς προςίθησι τὺς 15 πον γδ “ὃ λέγειν ὅτι ὅτε πόλεμος ἐγώετο ὦ ἄν, εἰ μὴ ὴ προεδόξασέ 

διορισμιίς, ὡς εἶπεν αὐὺς πρὸ ὀλίγυ, λέγων δεῖν τύτως προςιθέ- τις ὅτι ἕςαι, ἐδὲ ὁ κατακλυσμὸς ἣ ὁ σεισμός. ἔδει γάρ, εἰ τῦτο, 
ναι τῇ λεγύση δέξῃ πᾶν “ὃ φαινόμενον ἀληθὲς τὸς βυλομένως μόνοις τοῖς περὶ τύτων προδοξάίσασι Ὑίνεοχ, αὐτά, ὺ τοῖς δοξαί- 
διαφεύγειν ἂν ἐν τοῖς λόγοις ἔλεγχον" ὑκέτι γάρ, εἰ ταῦτα εη ζυσι μὴ ἔσει, αὐτὰ μὴ γίνεῶχ, ὐχ ὅτω δὲ ἔχει" ὅτε δὲ ὃ πό- 

προσκείμενα τῇ ἀληθεῖ φαντασίᾳ, συμβαίνει τὰ πρϑαβη σα λεμος τοῖς Ξ ϑοξἐδάσῳ ἔσεωχ, αὐὸν γίνε, ὅτε προσπταίεν, εἴ 

10:1 «ἄτοπα. τῶτο Ε: λέγει διὰ τὸ “ἀλλ᾽ ὅτε τῇ αὐτῇ αἰϑ)ήσει »τ᾽ 20 τις δοξαζει, ἢ ἢ αὐὺς ἢ ἄλλος τις, τῦτο. εἰ δὲ ἢ χωρὶς τῷ δοξα- 
ὅΑ) αὐὸ ᾧὶ ὡσαύτως ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ εἰ δ μξ' τύτων τῶν ζεῖ γίνεταί τινα, ὁ γίνεῦ τὰ ὄντα πάντα πρός τι" “ὁ μὴ πάντα 

διορισμῶν ἡ φαντασία ἀληθὴς λέγοιτο, ὑκέτι ἂν ἕποιτο ἡ πᾶσαν εἶναι πρός τι, ὃ μὴ πᾶν εἶναι ἃ φαινόμενον ἀληθές. ῥάδιον δέ, 

φαντασίαν ὁμοίως ἀληθῆ τε ἡὶ ψευδῆ εἶναι" ἡ γδ μα' τῶν εἰρημέ- ὅτι μὴ ἔςιν ἐν τῷ φαίνει, τοῖς σι “ὁ εἶναι, κατα μαθεῖν ᾧὶ ἐκ τῷ 
νων διορισ μῶν ἀληθὴς ἂν εἴη δεικνυμένη. ὃ εἰπὼν ἐπιφέρει “ἀλλ τὼ ὦ πρός τι ἅμα εἶναι τὰς φύσεις, μὴ συναναιρεῖοχ, δὲ τῷ δο- 
ἴσως διὰ τῦτο ἀνάγκη λέγειν τοῖς μὴ δι᾽ ἀπορίαν." ἔςι δὲ ὃ λέ- 25 ξαζοντι τὴν Ἐν δοξαζομένων ἐσίαν τε ἡ ὕπαρξιν. ΑἸαεχ. 

γει, ὅτι τοῖς Κα διὰ “ὃ ὠπορεϊν, πῶς χρὴ τὰς ἀληθεῖς τῶν φαντα- () ἡ αὶ ἁφὴ δύο λέγει εἶναι τὲς δακτύλυς, ἡνίκα ὃν ἔτε- 1116 
σιῶν λέγειν ὁμοίως πασῶν ψεθεμόνο, ϑεμέναις πᾶσαν φαντα- ρον τῷ νέῳ ἐπιπλέξομεν. .. τὴν ἐπάλλαξιν τῶν δακτύλων χέ- ὁ 
σίαν εἶναι ὁμοίως ἀληθῆ, προφανὴ τὰ ἐπόμενα ἄτοπα, ἃ μετα- γει τὴν πρὸς ἀλλήλους συμπλοκήν. Αϑεΐερ. 

πείσαι ἂν αὐτὸς τῆσδε τῆς δόξης" τοῖς δὲ μὴ δι᾿ ἀ ἀπορίαν ἀλλὰ “ἔτι --- ἴσον" δείξας ὅτι οἱ “ὦ φαινόμενον πᾶν ἀληθὲς εἶναι 1011» 

λόγω χέριν λγθσι ταῦτα διὰ τῦτο χρὴ προςιθέναι τοῖς λεγομέ- 30 λέγοντες πρός τι ποιῶσι πάντα, περὶ τῶν πρός τι “ὃν λόγον ποιεῖ-- ἐ 

νοις ὑπ᾽ αὐτῶν τὺς προειρημένυς ὑφ᾽ ἡμῶν διορισμεῖς, εἰ μὴ "5λε μόδα δείκνυσί τι ἡ τοιῦτον ἄτοπον ἑπόμενον τὴ δόξη (5), λα- 
λοιεν ῥᾳδίως περιτρέπερᾳ, τύτυ Ρ χάριν τῆσδε τῆς δέξης προΐ- βὼν ἢν θεὶς ἔρυτεν πῶς λέγομεν ἢ ἔςι τὰ πρός τι" εἰ ἡ “ 

φανῇ" ὁ “ὃ ὡς ὑπολαμβάνοντες ὅτως" ὀδεὶς γ5 ὑπολάβοι τὰ ὕτως ἔχει τὰ ὄντα πάντα, δεδειγμένον ἂν εἴη ὅτι μὴ πρός τί 
τοιαῦτα. ἔπε δή, φησίν, ὥσπερ ᾧ πρότερον εἰρήκαμεν, τοῖς ἐςιν. τῶν δὴ πρός τι ἕκαςον πρὸς ἣν λέγε, ἢ εἰ ἡ πρὸς πλείω 
ταῦτα λέγυσιν “ὃ μὴ ἁπλῶς λέγειν πᾶσαν φαντασίαν ἀληθὴ, 85 “ὃ αὐτό, καθ᾽ ἕκαςον τῶν πρὸς ὃ λέγε ὡρισμένον, ἢ ὁ “ὃ τυχόν" 
ἀλλὰ τύτῳ, τυτέςυν ἑκαάςῳ τὴν οἰκείαν. ὅτως δὲ λέγωσιν αὐτοῖς ἕκαςον γ) τῶν πρός τι πρὸς ὡρισμένον τι λέγε. ᾧ γὸ εἰ πλείυς 
“πεῖ, ὡς ὺ πρότερον εἴρνῶ, πάντα ποιεῖν πρός τι" τῦτο ἢ ἔπε τις “έσεις ἔχει ὺ πρὸς πλείω διὰ τῶτο λέγε, ἀλλὰ καθ᾽ ἑκα,- 
τῷ πρὸς τὴν δόξαν τὴν τὸ δοξάζοντος ἢ τὴν αἴϑησιν τῷ αἰα)ανο- φὴν γε «ζέσιν πρὸς εὡρισμένον, τι λέγε ἢ ἢ εἴδει ἣ γόει, εἰ ἦν ὃ 

τὴν ἐσίαν τῶν ὄντων ἐναφέροντι καὶ ὃ ἑκάςῳ ὁ φαινόμενον αὐὺ ἴσον τε εἢ ὼ διπλάσιον καὶ ὸ ἥμισυ, πρὸς πλείω Κὶ ῥηθήσεῦ ὡ 
ἀληθὲς εἶναι λέγοντι. εἰ δὲ ἡ ὠσία τῶν ὄντων ἁπάντων πρός τι ὁ 40 5 πρὸς ἴσον ἢ πρὸς ἥμισυ ἢ διπλάσιον) ἀλλὰ καθ᾽ ἕκας ον πρὸς 

ταῖς δόξαις τῶν δοξαζόντων ᾧ φαντασίαις ἢ αἰϑήσεσιν [ἡ ὕπαρ- ὡρισμένον. ὅτε γ5 ἴσον πρὸς ἄλλο τι ἢ πρὸς ἴσον, ὅτε διπλάσιον 

ξις] αὐτῶν ἵπεῦ, ὅτε ἔξαι τί τινι ὃ μὴ δοξάζει τις εἶναι, ὅτε πρός τι ἄλλο ἣ πρὸς ἥμισυ, ὅτε ἥμισυ πρὸς ἄλλο ἢ διπλάσιον. 

9. περιπλεκόμενοι Α͂. 1] 15. ὅτω] αὐτὸ 7. Ε 16. δεῖ Η͂. ἢ 20. ὅτε] ὗτοι 7. ἢ 29. αὐτοῖς 237. 11) 830. τῦτο] τὸ Α΄. ἴ 38. τῷ] τὸ 34. ἀ0. εἰ δὲ 
ὁσία ΙΖ, ἡ δὲ ὑσία Α(. ἃ ἀι. ἢ ὕπαρξις οἵ; ϑεραϊν. ἢ 42. τί οπι “7. 

δ. τ ΤΙ. ἡ 10. γεγονὸς καὶ ἑπόμενον ἄνευ τῷ δοξασθῆναι 1. 1] 11. ἐτι ἐς 2. 0 19. πες γείενγί ψεὶς ἰὰ ορίπαίμς γμεγὶε ϑεραῖν. ἢ 20. 
εἰ οτὰ «Α. ἢ] δοξαζεσθαί τινα ὦ γίνεταί ΜΙ. 1 24. φιιοάσί ποπ οπιπία σμπὲ αὐ αἰϊφιίαι, σοπεδοφμσπδ 65 μι πα οπιθ μίάοπι νΐδμηι δἰἐ 
σόγεπε ϑεραῖν. 80. ποώμονις ΑΖ. || 36. ὡρισμόν τις ἈΗ͂. 



618 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἀλλ᾽ ὑδὲ ὁρατὸν πρὸς ἄλλο τι ἣ πρὸς ὄψιν" ὥςε εἰ ᾧ πρὸς πλείω γος ἐπ᾽ ἀμφοτέρων καθὲ ἴσα, ὅτω ἡ ἐπὶ τῷ δοξιίζοντος αὶ δοξε- 
ἃ αὐτό, ἀλλὰ καϑ' ἕκαςον ἀεὶ πρὸς ὡρισμένον τι. εἰπὼν δὲ ὃ ζομένυ. ὁ 75 τῶν ὕτως πρός τι ὄντων “ὁ δοξάζον τε αὶ) δοξαζέ- 
πρός τι ἢ ἡ πρὸς ἵν, ἢ εἰ αὶ πρὸς πλείω ἀλλ᾽ ἦν πρὸς ὡρισμένον μενον" ἦν 75 ἀν, εἰ τῦτο ἦν, πῶν ὃ δοξεῖζον ταὐὸν τῷ δοξαζο- 
τι ὃ ἣν καθ᾽ ἑκάςην γε Χχέσιν λέγε, ὁ Καὶ ἐχ τῷ πρὸς ἣν ἕκαςον μένῳ, ὡς “ὃ ἴσον ἴσῳ ἴσον ἃ “ὃ ὅμοιον ὁμοίῳ ὅμοιον. ἐἰλλ᾽ αὶ τῶν 
λέγεςχ, καθ᾽ ἑκάςην γε χέσιν ἑπόμενον ἄτοπον ᾧ ὁμολογιίμενον 5 κατ᾽ ἰσότητα πρός τί ἐςι “ἃ δοξαζεν τε ᾧ “ὁ δοξαζ εχ, ἀλλὰ 
τῇ δόρη ὕςερον ἐπιφέρει, πρῶτον δὲ ἄλλο δείκνυσιν ἑπόμενον μᾶλλον τῶν κ ἃ κρῖνόν τε ἢ κρινόμενον. ὧν αὶ τὰ τελειωτοαὶ 
αὐτῇ. ἐπεὶ 5 “ὃ δοξαζον ἢ δοξαζόμενον πρὸς ἄλληλα λέγεῦ, ἐπιςῆμαί τε ὶ αἰϑήσεις, ἐν οἷς πᾶσιν ἕτερα τὰ κρίνονται τῶν κρε- 

εἰ ἕξιν ἑκάςῳ τῶν ὄντων “ὃ εἶναι ἐν τῷ δοξαζεῖχ, ἐπεὶ ὶ ἕτερον νομένων" ἄλλο γὗ ἑκάτερον αὐτῶν, καθὸ τοῦτον, αὶ ἄλλοι οἱ λόγα 
ἃ δοξάζειν ᾧ “ὃ δοξαζ ὡς, (πρός τι γ5 ὶ ἀντικείμενον), εἰ ἄνθρω- αὐτῶν. διὸ ἐπὶ Ι τῶν ἴσων τῷ ἑτέρυ ὄντος ἴσυ ἢ θαΐτερον ἴσον 
πός ἐςι ὃ δοξαζόμενον ἢ “ὁ ἀνθρώπῳ εἶναι, εἴγε ἐν τῷ δοξαζ εὡἰς 10 ἐσὶ ὁ ὃν αὐὸν ἔχει λόγον, ὑκέτι δὲ ἐπὶ αἰϑήσεως ᾧ αἰϑῶχτῦ, 
ἃ ἐἶναι ἔχει, “ἃ δοξάζον ἐκ ἔςαι ἄνθρωπος" ἕτερον δ ἔςι τῷ δος ὥσπερ ἐδὲ ἐπὶ διπλασία" αὶ ηδ εἰ θάτερον τῶν πρὸς ἄλληλα λε- 
ξαζομένυ. κτ' τὶ 7) τὸς μὴ λέγοντας εἶναι πάντα τὰ ὄντα πρός γομένων διπλάσιον, ἢ θάτερον διπλάσιον" ἥμισυ 72 ἐκενέ γε, 
τι, ἀλλὰ καταλείποντας ὑσίαν τινὰ ὑποκειμένην ἡ συμβεβηκὸς ἀλλ᾽ ὦ διπλάσιον, ἔτι δὲ διαφέροντες οἱ λόγαι διπλασίε τε ἡ 

αὐτὴ ποιῶντας “ὃ πρός τι, πρόχειρός τε ἢ ῥᾳδία ἡ λύσις τῷ προη- ἡμίσεος. ὕτω δὴ ἡ ἐπὶ τὸ δοξαζοντος, εἰ θάτερον δοξαίζον, θέ- 

πορημέυ. ὅτι ἡ “ὁ δοξαῖζον καθὸ δοξαζει τῷ δοξαζομένυ καθὸ (5 τερον ὠκέτι δοξάζον ἀλλὰ δοξαζόμενον ἔςαι, ἡὶ ἕτερον ἐκείνῳ τῷ 
δοξαζεῦ ἕτερόν ἐςι, λέγοιεν ἄν" ἕτερον Υὲ τὸ δοξαζειν ὁ δοξά- λόγῳ. ὥςε εἰ “ὸ δοξαζόμενον ἔξαι, ὶ ἕτερον ἐκείνν “ἐν τὸ ὠ- 
ζεῶχ. ὃ μώντοι ποτὲ ὃν τῶν δοξαζόντων τε ἕκαςον ἢ δοξαζο- θρωπυ λόγον ἔχει, καθὸ δοξαζ εὖ “ἃ δοξαῖζον, ἐκ ἔχον “ὃν τῦ ἐν- 

μένων συμβεβηκὸς ἔχει, ἢ ὃ δοξαζειν ἢ ὃ δοξαζεῦχ,, ἐδὲν κω- θρωπν λόγον͵ ἀδ᾽ ἄνθρωπος εἴη. δυναῦ δὲ ἡ αὕτη ἡ ἐπιχείρησις 
λύει ταῦτα εἶναι ταὐτά δὲ 7) ὁ ἄνθρωπος καθ᾽ αὐὴ ἣ ἄνθρω- συνῆφθαι τῷ τὰ πρός τι ἣν πρὸς ἣν ᾧ πρὸς ὡρισμένον λέγενᾳ" εἰ 
πος ἔςιν ἔτι πρός τι, ἀλλὰ καθὸ δοξαζων ᾧ δοξαζόμενος. ᾧ 20 7) πρὸς ἣν ἕκαςον τῶν πρός τι λέγε, ἡ “ὃ δοξαζειν πρὸς ἢ ὁ 
ὅτω γε ὁδὲν κωλύει ἡ ἑαυὲν δοξαζειν τινά" συμβέβηκε ἡ τᾷ δοξαζεῖχ, ἂν λέγοιτο, ὥςε εἰ ταὐδν ἑκάςῳ τῶν ὄντων “ὃ εἶναί τε 
αὐτῷ τῷ ἀνθρώπῳ ὄντι ἀσίᾳ πλείω ἅμα, ὥςε ὠδὲν κωλυθήσεῦ ἢ δοξαζεῦ, “ὁ δοξαζον ὥσπερ πρὸς “ὁ δοξαζόμενον λέγε, ὅτω 
κατ᾽ ἄλλο “ δοξάζων εἶναι, κατ᾽ ἄλλο δὲ δοξαζόμενος" κατ᾽ ῥηθήσεῦ ἡ πρὸς τῦτο, ὅ ἐςι “ὃ δοξαζόμενον, εἴγε ταὐὲν αὐτῷ ὃ 

ἄλλο δ ὁ ἄλλο" κφ' δὲ “ὃ ὑποκείμενον, ὅ ποτε ὃν ἔχει ταῦτα εἶναι ᾧ “ὃ δοξαζόμενον. ἀλλ᾽ ἔςι “ὁ δοξαζόμενον τῷ δοξάζεὼς 
συμβεβηκότα, ὁ αὐτάς. τοῖς δὲ πρός τι πάντα ποιᾶσιν ἐχ οἷάν τε 5 ταὐτόν, ἡ “ὁ δοξάζειν αὖ τῷ δοξάζοντι ταὐτόν" ὕτως ηδ ἔξαι 
λέγειν τῦτο ἔτι" αὶ ἡ) ἕξι κατ᾽ αὐτὺς ὠσία τις, ἢ συμβέβηκε πρὸς ἕν. εἰ δὲ τῶτο, ὡς ἀλλο ὃ δοξαζειν τῷ δοξάζεοῦ, ὕτως 

δοξαζεῖχ, ὅ ἐξι πρός τι, ἀλλ᾽ ἑκάςξῳ τῶν ὄντων “ εἶναί ἐςιν ἐν ἄλλο ἔξαι ᾧ “ὁ δοξαζον τὸ δοξαζομένυ, ἃὶ ἀνάπαλιν, ὥςε ἃ 
τῷ δοξάζεῶκ, εἰ ἦν ὅταν δοξαζη ἄνθρωπος, τότε ἔςι, ἢ ταὐτόν ἄνθρωπος “ὃ δοξαζόμενον, ἐκ ἔςαι “ἃ δοξαζον ἄνθρωπος " ἡ ὅτω 

ἐςιν αὐτῷ ἀνθρώπῳ τε ᾧ δοξαζομένῳ (διότι γὃ δοξαζεῖ ὁ ἄνθρω- καθ᾽ ἕκαςον τῶν δοξαζομένων ἄλλο ἕςαι “ἃ δοξαζειν, ἀνθρεαν 
πος εἶναι, ἔςι, ᾧ ἐν τῷ δοξαζεὼς ἐςὶν αὐτῷ “ὃ εἶναι ἡ δοξαζό- 30 μέν, ὅταν ἄνθρωπον, κυνὸς δέ, ὅταν κύνα. εἰ δὲ καθ᾽ ἕκαςον 
μένον), ὡς “ἃ δοξαζεωχ, τῷ δοξάζειν τέ ἐςιν ἕτερον ᾧ ἐχ οἷν τε ἔςαι πρὸς “ὃ δοξάζον, πρὸς ἄπειρα ἕςαι τῷ εἴδει “ὃ δοξαῖζεν. ἦν 
καθὸ δοξαζεῦ ᾧ δοξάζειν μα, ὕτως ᾧ “ὃ δοξαζόμενον τῷ δος δὲ κείμενον “ὃ τὰ πρός τι ἢ πρὸς ἣν λέγεδχ, ἢ εἰ πρὸς πλείω λέ- 
Ἑάζοντος ἵτερον ἔςαι (ταὐδν γδ ἦν δοξαζεολαί τε ᾧ εἶναι), ὁ ὁ οιτο πρός τι “ἃ αὐτό, ἀλλ᾽ ἦν πρὸς ὠρισμία" ὃ ἀναιρῶσν ὰ 
ἄνθρωπος ἄρα τῷ δοξαζοντος ἕτερον ἔξαι, ὅταν “ὃ δοξαζόμενον πάντα πρός τι λέγοντες" ἕςαι γ5 πρὸς ἄπειρα “ὃ δοξαςὲν ὃ αὶ 

ἄνθρωπος ἧ. ἢ τῦτο κ᾿ συμβεβηκός, ἐπεὶ μὲ ἕτερον “ὃ ἀν- 35 ταὐὴν ὄν, εἴγε μὴ ἴςιν ὑποκειμένη τις φύσις ἣ συμβέβρα ὁ 
θρώπῳ εἶναι τῷ δοξαζομένῳ εἶναι. καθὲ ὄν ἐξὶν αὐτῷ ὃ εἶναί τι δοξαζεῶς, διάφορος τὶ ὅσα κῷ' τὴν ἐσίαν ἡ κ᾽ “ εἶδος (ἄλλε ὃ 
τῦτο, »ζ' τῶτο αὐτῷ ἕτερόν ἐςιν. “ὁ δοξαζεν ἄρα ἀνθρωπονδοξα. εἶδος ἵππι ᾧ ἄλλο κυνός, ᾧ τῶν ἄλλων ὅμοια, ὅσα ἐςὶ δοξαςὦ, 
ζον ἐκ ἔςαι ἄνθρωπος τότε. καὶ γὃ ὥσπερ ἐπὶ τῷ ἴσυ ὁ αὐὸς λό- ἣν δέ τι ἡ ταὐὲ συμβεβηκὸς ἔχυσα “ὁ εἶναι δοξαςὴ ἡ, δύνει, 

4. ἢ πρὸς ἴσον, ἴτε διπλάσιον πρός τι ἄλλο ἢ πρὸς ἥμισυ, ὅτε ἥμισυ πρός τι ἄλλο ἢ διπλάσιον" ἀλλ᾽ ἐδὲ δρατὸν πρὸς ἄλλο τι ὃ ὅψιν ΔΙ, Ἐ ἃ, τοὰ 
μδὶ ἐϊπὶε γεϊαιίνιιπι αὐ ππιιπὶ ἀϊοὶ, υνεὶ οἱ σὰ ρίωαγα, σενίς Ρεν σἰπρμίας λαδι(μάϊπος αὐ αἰϊφιμϊά ἀφβπίμπι γε ενγὶ, ἀπέεφααπι 
ἑποοιππιοείμπι ἱπβογαὶ φιοα ἐὰ 60 σοφμίίμν, φμοαῖ μπωπιφμοάῖμε μεν δἰπρμίας λαδι μα ΐπες αὐ μπεπὶ γεγεγέμν, αἰἰμαῖ αὖ σεεγεῖμαι, 
φιιοαϊ εαπέίοπι σοποες μι" ορίπίοπεπι, ἀεπιοπείγαί ϑεραϊν. ἢ ἀ. γε] τὴν 1. 1] 8. καὶ οτα 42. ] 10. καὶ τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι, ἐςὴὶν ἐν Α.} 
12. μὴ οπι “420 1 13. τινὸς ΜΗ. Η 11. προηρημόν ΔΙ. α΄ 11. 1] ὃν ΜΙ. ΠΠ 22. ἀδὲν καὶ λυθήσεται 1. ἢ 26. λέγειν ἐςί- κὶ ΑΙ. ἢ 5] ὁ Αἵ. 21. ὃ -- 
28. δοξάζεσθαι οτὰ ΜΙ͂. ὶ 32. καϑὲ δοξάζεσθαι καὶ ΠΗ͂. ἢ 35. ὁ κατὰ] ἐκ αὐτὰ Α͂. ἢ τὸ] τῷ ΔΖ. ἢ 31. αὐτῷ} αὐτῷ Ι͂. 

2. αἰϊοφμῖπ οπιπθ ἐπίρἐϊπιαπς ἤοο 655εἰ φιοά οαἰεἰϊπιαίμπι, φμοπιαάνιοάμπι δοραῖν. ἢ 3. ἣν παι (7) .4, ἄν πα΄, εἰ ΑΓ. Ἐ ἃ. ἴση 

ἴσον οπὰ «(. 1} 5. ἐςὶ] ἐπὶ Δ. 1 6. τῶν οπι 2. 1] τελειωτικὰ οπι δεραϊν. || 7. πᾶσιν] πάλιν Ἀ“Ι͂. ἢ 9. ἴσν, καθάπερ ἴσον ΔΖ. 11. διπλάζυν Δ. 1 
12. καὶ θάτερον διπλάσιον οτα ΠΗ͂. || τε Η͂. ΠΠ 14. ἡμίσεως ΜΙ͂. "ἢ 15. ἱκεύν ΙΗ͂. ΠΠ 24. ταῦτα “4. 1} 32. λέγοι τὸ πρός ΑἹἵ. 
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αὐτῆς δόξαν γενέωχ, " ἀλλ᾽ ἑκάςῳ “ὃ ἐἶναι ὃ δοξαζευϊαί ἐςι, ἢ ἐν τῶτο φάσκυσιν, εἴρη, ὶ τί ὁ κινῆσαν τὸς ὅτως ὑπολαμβάνοντάς 
τύτῳ ἡ γένεσίς τε αὶ ἡὶ ὑσία αὐτῶν, ᾧ ἐκ ἔςιν ἄλλο τῷ ἵππῳ “ὃ τε ἢ θεμέυς, ὅτι τό τε τἀναντία ἐκ τὸ αὐτῷ ὁρᾶν γινόμενα ᾧ ὦ 
τί ἣν εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ δοξαζ εὐ, (ὠ τύτῳ ὃ αὐτῷ ὃ εδαὺ, μὴ πᾶσι τὰ αὐτὼ φαίνεωχ, περὶ τῶν δοκώντων εἶναι τῶν αὐτῶν. 
ὁμοίως δὲ ᾧ τοῖς ἄλλας πᾶσι τοῖς ὄσιν" ὑδὲν ἢ δαψίρε κύνα ΑἸεχ. 
εἰπεῖν ἢ ἢ δοξαςόν. ἄπειρα δὲ ψὰὺ ὲ εἶδός ἐςι τὼ ὄντα" ἄπειρα ἕςαι 5 ᾿ἐπὲὶ - αὐτὸν δείξας ἐναργέξατον ὃ ὃν ἀξίωμα ὸ μὴ δύ- ἅμ 

κ᾿ ἃ εἶδος τὰ δοξαςά τε ἡ τὰ δοξαζόμενα, καθό ἐςι δοξαςεί. ναὺχ ὦμα τὴν ἐξαψασθι ἐληθὴ ὦ εἶναι, φησὶν ἕπεὼχ τύτῳ ὃ μηδὲ ἶ᾽ 
ὥςε ἦν εἰ τὰ δοξαζόμενα πρὸς τὰ δοξαάζοντα λέγε, πρὸς ἄπειρα τἀναντία ὦ ἐμὲ δύναεχ, ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ, ὺ πῶς ἔπεῦ δείκνυσι. 
τῷ εἴδει “ὁ δοξάζον ῥηθήσεῦ, εἴγε ἄπειρα κατ᾽ εἶδος τὰ δοξαζό- “τῶν Κα γδ ἐναντίων θάτερον φέρησίς ἐςιν ἂχ ἧττον," τυτέςι ἌΣ 
μενα ὑπὸ τῷ αὐτὸ, οἷς ἐν τῷ δοξαζεὼχ, “ὃ εἶναι. τῶτο δὲ ἄτοπον. ἵπερον τῶν ἐναντίων ὐχ ἧττον ςέρησίς ἐξιν ἢ ἐναντία. κέχρη δὲ 15 
ἰσχυρὸς δὲ ὁ λόγος πρὲς ἀναίρεσιν τῷ πάντα πρός τι εἶναι, ὅτε δεί- 10 τῷ ἐπιχειρήματι τύτῳ μαλιςα ἐν τοῖς περὶ Τενέσεως ᾧ Φθορᾶς 

κνυσιν ὅτι ὑδενὸς προδοξασαντος ὅτε εἶναι ὅτε ἔσεοχ,, ἡ ὁ ἀντι- (1.3). δυναῦ ὁ "“ὑχ ἧττον" σημαντικὸν εἶναι τὸ ἐχ ἧττον “ἃ 
φρέφων αὐτῷ ὁ λέγων πάντα, ἃ δοξαζει τις, ἢ εἶναι ἢ ἔσεῶς" ἕτερον τῷ ἱτέρυ ςέρησις" εἴρηκε Κ' γ5 ἐν ἐκείνοις “ὃ χεῖρον ἐν τὴ 
πολλά τε δ τῶν γνομέων μὴ προδοξαυέντα γιήμενα ὸ λεγό- τῶν ἐναντίων συςφοιχίᾳ ςέρησιν εἶναι, κυρίως τὸ ἀμείνονος εἰδυς 

μενα προσδοκητά, ᾧ πολλά, ἃ πάλιν δοξαζόμεν κὁὶ " Ὑννεῦ, ὡς ὄντος. ὕτως “ὃ μέλαν φέρησις τῷ λευκῷ ᾧ “ὃ αἰαχρὸν τῷ καλῇ ἢ 
θησαυρῶν εὕρεσις, ἐν πολέμοις καὶ ἢ ἐν ἀγῶσι νῖκαι ᾧ ἦτ, ἡ μύ- 15 ὰ πικρὸν τὸ γλυκέος" ἥϊ ἤδη θεαὶ ἑκάτερον ἐκάτειν φέρησις" ὴ 

ρια ὅσα ἄλλα. κα ἔτι ὁ λέγων, εἰ ἐν τῷ δοξαζεοχ, ΑΘ ς τῶν ταύτῃ τἀναντία τῶν κυρίως ςερήσεων διαφέρει, ἧ ἡ ἐκεῖ ΑΙ ὃ ἔτε- 
ὄντων ἐςὶ “ὃ εἶναι, μὲὴ ὄντος γε τῦ διξάαντός ἐδὲν ἔςαι" ὥςε ρον μόνον τῶ ἑτέρα ςέρησις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων ἑκάτερον ἑκα- 
ἀναιρεθέντος ζῴν ἐδὲν ἄλλο εἴη, ὸ συμφβθείροιτο ἂν τῷ δοξά- τέρυ. λαβὼν δὲ “ὃ ἕτερον τῶν ἐναντίων ξέρησα εἶναι τῷ ὑπ 
ζοντι φθερομένῳ ἡ ἡ ὕπαρξις τῶνδε ὧν ἐδόξαζεν, ὡς πἰπύϊαν ἤδη. μᾷ' ταῦτα ἀωέων ὰ ̓ὐσίας δὲ φέρησις," ἴσον λέγων τῷ ἡ δὲ 1015 
ἀλλ᾽ εἰ ᾧ εἴη μέν, μηκέτι δὲ δοξάζατο αὐτό, δὲ τότε ἂν εἴν Ὁ ςέρησις ὑσίας τυτέςιν ὄντος τινὸς ἢ ὡρισμέν. ὃ ἐξηγόμενος Ὁ 

ἔτι αὐὸς ὁ δοξαίζων ὅτε δοξάζει, εἰ μὴ ὑπό τινος δοξαζοιτο, ὑ ὑχ ΡΕΑθΝΕΥ.Σ ἡ δὲ ςέρησις ἀπόφασίς ἐςιν ἀπο ἀθος ὡραβὴν γέ- 

ἕςαι ὧν" ὺ ὅτω συμβήσε αὐτῷ μὴ εἶναί τε ἅμα καὶ ἢ δοξάζειν. νυς." ὕτω ὡ γίνε σῶζον “ὃ λεγόμενον τὴν πρὸς τὰ ἐρημέα 
ἔτι ἐν τῇ τῆς δόξης ἀπαλλαγῇ ἡ τῶν πραγμάτων ἔξαι βάλε συνέχειαν. τίνι δὲ διαφέρει τῆς ἁπλῶς ἀποφάσεως ἡ ςερητικὴ 

λαγή, περὶ ὧν μεταπίπτυσα δόξας τι ὃ ὁ δοξείζων, εἰ μή τις αὐὲν ἐπόφασις, ἐδήλωσε διὰ τῷ προθεῖναι “ἀπό τινος ὡρισμένυ γέ- 
δοξάζοι ὡς δοξαζοντα. ἕτι εἰ ὁ Κ' αὐὲν δοξάζει εἶναι, ὁ δὲ μή, 25 νυς." τύτυ δὲ σημαντιχὸν ἦν ἡ “ὁ “σίας δὲ ςέρησις." ἢ ὁ 
εἴη ἄν ἅμα ᾧ ὑκ εἴη. ἀλλὰ ἢ εἰ πολλὰ δοξαζοιεν εἶναι, ἔξαι “ὠσίας δὲ ςέρησις" ἴσον ἐςὶ τῷ ἡ δὲ ςέρησις ςέρησις ῥσίας ἢ 
πολλὰ ὁ αὐτός. αὶ εἰ ἐν διαφόροις ἅμα τόποις “ὃ αὐτό τινες “ἐν ὄντος τινός" ὃν γάρ τι “ὃ ἐςερημένον ἐςἐρηταί τινος" καὶ 5 ὥσπερ 

ἀριθμὸν  δοξείζοιεν εἶναι, ἔςαι ἅμα ὦ αὐὴ ἐν διαφόροις τόποις" ὺ ἀπόφασις, ἥ τινων ἀληθεύεῦ ὼ Ψ' τῶν πεφυκότων ἐκεῖνο δέχεὶχ 
εἴη ἂν ἡ εἰ διάφορον, οἷον οἱ αὶ ἡρεμῦντα οἱ δὲ κούμενα, ἅμα τὰ μὴ ἐχόντων δέ, αὶ κτ' τῶν μηδ᾽ ὅλως πεφυκότων" ὁ ὃ ὑχ ὁρᾷ 
αὐτὰ ἔςαι. ᾧ μυρία ἄν τις εὖροι τῆδε τὴ δόξη ἃ ἄτοπα ἑπόμενα. 30 ᾧ ἐπὶ τῷ Τὰν ἀληθὲς καὶ ὃ ἐπὶ τῷ τοίχυ, δε ἐδὲ ὅλως ὄψεως δε- 

ΑἸεχ. χτικός, κ᾿ ἀορίςων δ ἡ ἀπόφασις. ἐχ ὅτω ἡ ἡ τυφλότηρ᾽ 

() ἰφών ὅ ὅτι τῶν πρός τι ἴκαςον ἤ ἤτοι πρὸς ἣν λέγεῦ, ἢ ἢ εἰ ἐπὶ 5 τῶν ἀφηρημένων τὴν ὄψιν μόνον ἀληβεύξ.. ὁμοίως ἃ ὼ 

ἢ πλείω, ὃ αὐὴ καθ᾽ μά ξον τῶν πρὸς ὃ λέγε, ὡρισμένον ὃ ὁ “ὃ ὃ ἐναντίον, εἴγε αὶ αὐτὴ φύσις τῶν ἐηφῤτρν [δεκτοτή. τύτῳ ὃ 

τυχόν. ἕκαξον ἢ) τῶν πρός τι πρὸς ὡρισμένον τι λέγε" ἡ γ5 εἰ φέρησις, ἐποφάσεως, φησί, διαφέρει, ὅτι ἡ [ὶ ἀπόφασις ἀατὰ τὰ 
πλείως τις «έσεις ἔχει ἢ πρὸς πλείω διὰ τῶτο λέγε, ἀλλὰ καθ᾽ 35 ὄντων ἢ μὴ ὄντων κατηγορεῖ), ἡ δὲ ςέρησις κατα τινος ὑποκει- 
ἑκάςην έσιν πρὸς ὡρισμένον τι λέγε αὶ ταὐὲν ἢ εἴδει ἢ γένει. μένης φύσεως, ἥτις ᾧ τῷ εἴδυς ᾧ τῆς ἕξεως ἐς! δεκτική. ἅμα 

εἰ γῶν “ὦ αὐὸ ἴσον τ᾽ εἴη ἡ διπλάσιον ἢ ἥμισυ, πρὸς πλείω ἃ δὲ ᾧ τί ἐςι ςέρησις ᾧ τί δύνα ἐξέθετο, εἰπὼν ἀπόφασις γάρ 
ῥηθήσεῦ. Αϑεΐερ. ἐςιν ἀπό τινος ππεμδὺΣ τῶτο δὲ ἐν τοῖς πρώτοις ἤδη περὶ φερή- 

11 Ὅτι -- φάσεις" τῦτο ἦν ὃ πρόκεϊμενεν αὐτῷ δεῖξαι, ὅτι σεως εἶπεν. εἰ δὴ τῶν Κ' ἐναντίων θάτερον ςέρησις θατέρυ, ἡ δὲ 
Ὑνωριμώτατον ἢ ἐναργέξατον ἀξίωμα “ὃ μὴ συναληβεύεοχ, τὸς 40 ςέρησις ἀπόφασίς τιξ) ῥδήμία δὲ ἀπόφασις συναληθεύεῦ τὴ ἀν- 
ἀντιφάσεις. ὃ δέδειχε διὰ πλειόνων. ἢ τίνα ἄτοπα ἔπε τοῖς τιχειμένη φάσει, ἐδ᾽ ἂν τὰ ἐναντία συνυπάρχοι ἀλλήλοις. ἐδ 

14. προσδοξάσαντος ΜΖ. αὶ 14. διξαζόμενος 77. ἢ 22. συμβεβήσεται ΜΗ͂. ἢ 23. ρνγαείεγϑα εἰ ορὶπίο νεμέφέμν,, γες φμόφψιθ εἶδ φμέδιες 
λαδαέμ" πιμίαδιιπέμγ, πρὶ δὶ φιεὶς δ6 ἥρφιιπι ἐαίείΐπεδὶ μὲ αὶ σεἰπιαπέεπι ϑεραὶν. ᾿ 28. ἕξαι οι 1. ἢ ἑάεπι οἰπεμέ ἀγίς ἐπ ἀνε 
σἰς ἰοοίς: ἀεπίφις ἰάοπι τες ορροείίαε γμονίί, μέ δὶ φμοά φμίεσοογε φμίάαπι ρμίαί, ἄσο αἰΐμα πιονεγὶ ορίπείμ»; εἰ αἰΐα ἱππερ 

πιορα ἱποοπιπιοάα 6ς λασ ορίπίοπε εεφμὶ γορεγίας ϑεραὶν. ὃ 30. μύρια αὖτις τῇδε ΜΙ͂. 1] 40. τῷ “44. 1 4.4. δέδειχθαι Α͂. 
Ἴ. ἕπεσθαι ἹΗ͂. 13. ςέρησις Ι͂. ἢ 1Δ.. 6556 ργὶναἰίοπεπι, σμπὶ ργαεείαπίίμο ργοργὶο σρδοὶος ςδι ζόντπα 6456 ἱπίοἰ ραίμι ϑεραϊν. ἢ 

27. 8} ὁ 34-.. 1] ἐξηρημένον σημαντικὸν ἣν ἐξέρηταί 27. 1 84. ἀποφάσεως} ἀποφάσει Α΄. ἢ ἀ1. γὰρ οι «4. ἱ 
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"λόγος τοιῖῦτος" “ἃ ἕτερον τῶν ἐναντίων τῷ ἑτέρυ τῶν ἐναντίων ςέ- 
ς Ὁ. ΄ Ν “« ρησις" ἡ φέρησις ἀπόφασις ὃ ἐςὶ ςέρησις" “ὃ ἕτερον ἄρα τῶν 

ἐναντίων ἀπόφασίς ἐς! τῷ ὃ ἐςξὶν ἐναντίον. εἰ δὲ ἡ ἀπόφασις μὴ 
συναληθεύοι τῇ καταφάσει, ἐδ᾽ ἂν τἀναντία. ἀλλ᾽ εἰ μὴ οἷόν τε 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

τόν ἐςιν, ὅτι ἀληθεύσσι ' ἡ ψεύδονῇ οἱ “ὃ ὃν ἡὶ μὴ ὃν εἶναι χέ- 
γόντες ἢ μὴ εἶναι, ὡς ὡρί)η, ὁ δὲ ὃ μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως 

λέγων εἶναι ἢ μὴ εἶναι ὅτε “ἃ ὃν εἶναι ἢ μὴ εἶναι λέγει ὅτε ὃ μὴ 
ὄν, τῷ “ὃ μεταξὺ τῷ τε ὄντος ᾧ τῷ μὴ ὄντος μήτε ὃν εἶναι μήτε 

᾿ ἅμα τἀναντία τὸ αὐτῶ κατηγορῆσαι ἀληθῶς, προσκείϑχζωσαν δὲ 5 μὴ ὄν" ὥςε ὄτ᾽ ἂν ἀληθεύοιτο ὅτε ψεύδοιτο ὁ “ὃ εἶναι αὐτῷ ἡ ὃ 

οἱ διορισμοὶ οἱ ἐν τοῖς ἐναντίοις ὑποτιθέμενοι, ἀδ᾽ ἂν συνυπάρχειν μὴ εἶναι κατηγορῶν. ὁμοίως δὲ ᾧ εἰ μὴ “ὁ εἶναι ἡ μὴ εἶναι αὐτῷ 
ἀλλήλοις δύναιτο, ἀλλ᾽ ἢ πὴ ἄμφω ἣ θάτερον πῇ θάτερον δὲ κατηγορεῖ τις, ἄλλο δέ τι" ἐδὲ 75 ἄλλο τι κατηγορῶν αὐτὸ ἡ 
ἁπλῶς, πὴ ὶ ἄμφω, εἰ κ᾽ ἄλλο αὶ ἄλλο μόριον αὐτῷ ἔχοι τι ἀληθεύσει ἢ ψεύσεδ, τῷ δεῖν τὶ αὐὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, εἰ μέλλα 

τἀναντία, ᾿ϑάτερον δὲ πῇ θατέρυ ἁπλῶς ὄντος, ὡς εἶπεν ἐν τοῖς ὃ κατηγορῶν τι αὐτῷ ἢ ἀληθεύειν ἥ ψεύδεθς. “ὁ δὲ μεταξὺ τὸ 
Ἠβικοῖς (8 1), τὴν ἐκβολὴν τῶν φορτίων ἐν θαλάσση ἁπλῶς Κα 1ο ὄντος ᾧ μὴ ὄντος αὶ τῆς ἀντιφάσεως ὅτε ὃν ἐςο ὅτε μὴ ὄν. ἰὰ. 
ὁ καθ᾽ αὐτὴν ἐξεταζομένην ἀκύσιον εἶναι, τότε δὲ ὅτε πράσσεῦ “ἔτι -- λευκῦν" κἡὶ ἐπιχείρησις τοιαύτη. ὁ λέγων μεταξν ιν 

ἑκύσιον, ᾧ “ἐν Αἰθίοπα ἁπλῶς Κὶ ᾧ ὅλον ὁρώμενον μέλανα, πὴ δὲ τι εἶναι τῆς ἀντιφάσεως ἥτοι ὅτως ἐρεῖ τι μεταξὺ ὡς λειαῦ καὶ ἢ 

λευκόν (ζ᾽ ἡ) τὸς ὀδόντας), ᾧ “ὃ ἐγὼ ψεύδομαι, ἁπλῶς ψευδὲς μέλανος, ἀντικειμένων τε ᾧ ἐναντίων ὄντων, “ὃ φαιὸν ἢ τι ἔλλο 
ὄν, πῇ ἀληθές ἐςιν, ὡς ἐν ἄλλοις δέδεικ). ἰὰ. τῶν μεταξὺ χρωμάτων ἢ ὅλως τῶν ἀντικειμένων ἀλλήλαις, ἢ ὡς 

4011) “ἀλλὰ -- ὑδέν.᾽ δείξας ὅτι μὲὴ οἷόν τε ἅμα τἀναντία ὑπάρ- 15 τῶν τυχόντων τινῶν εἴωθε λέγε, μεταξὺ “ὃ μηδέτερον αὐτῶν 

25. νειν, ἐφεξῆς δείκνυσι διὰ πλειόνων ὅτι μηδέν ἐςι μεταξὺ τῆς ἀν- ὄν, οἷον ἵππυ ᾧ ἀνθρώπυ, εἰ χέγοι τις μεταξὺ “ὃ μήτε ἄνθρωτων 
τιφάσεως. προσκατασκευάζοιτο δ᾽ ἂν διὰ τύτυ “ὃ μηδὲ ψεύ- μήτε ἵππον εἶναι. ἀλλ᾽ εἰ ὶ ὕτως λέγοι τις εἶναι μεταξὺ τῆς 

δεὼχ ἅμα τὴν ἀντίφασιν: ᾧ ἕποιτο ἂν “ὃ διαιρεῖν ἐπὶ πανὸς ἀντιφάσεως τι ὡς τῶν τυχόντων μεταξὺ καλεῖν ἔθος “ὃ μηδέτε- 

αὐτὴν “ἃ ἀληθές τε ᾧὶ “ὁ ψεῦδος. εἰ ἡ μήτε ἀληθὲς ἅμα, ὡς ρον, ἐκ ἂν εἴη τῦτο κυρίως μεταξύ" καὶ δ οἷόν τε ἐκ τῷ ὕτως 

δέδεικ, μήτε ἅμα ψευδές (δύναιτο ἡ) ἂν τῶτο εἰρῆοχ, μεταξὺ 2) λεγομένυ μεταξὺ μεταβολὴν εἰς τὰ ἄκρα γίνε, ἐκ δὲ τῶν με- 
τῆς ἀντιφάσεως), λείπεἢ, “ὁ ἐπὶ πανὸς “ἃ ἕτερον αὐτῆς μόριον ταξὺ ἀεὶ γίνε; εἰς τὰ ὧν ἐςὶ μεταξὺ μεταβολή. ἀλλ᾽ δὲ τὰ 
ἀληθὲς εἶναι, “ὁ δὲ ἕτερον ψεῦδος. ὅτι ἦν μηδὲν τῆς ἀντιφάσεως ὧν τοιῶτον “ἃ μεταξὺ ἢ ἀντικείμενα ἂν εἴη ἀλλήλοις ἢ μεταβῶ.- 

μεταξύ, δείκνυϑ. δεῖ δὲ μίαν λαμβάνειν ἀντίφασιν" τῶτο δὲ λοι ἂν εἰς ἄλληλα, εἰ τὰ τυχόντα εἴη" καὶ ὃ μεταβάλλει “ὃ τυχὸν 

εἴη ἄν, εἰ ἐν καθ᾽ ἑνὸς εἴη ᾧ ὃ καταφασκόμενον ὶ ὃ ἀποφασκό- εἰς “ἃ τυχόν, ὁρᾷἢ δὲ ἀεὶ κτ' τὴν ἀντίφασιν γινομένη μεταβελή" 
μενον" εἰ 5 μὴ ἣν καθ᾽ ἑνὸς εἴη, ὁ μία ἔτι ἡ ἡ αὐτὴ ἀντίφασις, 25 ἐκ. γ8 ἀγαθῶ εἰς ἐκ ὠγαθόν, ᾧ ἐξ ὑκ ἀγαθῷ εἰς ἀγαθὸν ἡ μετα- 

ἀλλὰ πλείυς ἔσονἢ αἴ τε καταφάσεις ᾧ ἀποφάσεις. εἴρη δὲ περὶ βολή, ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. εἰ δὴ πᾶσα Κα μεταβολὴ ἐς 
τύτων ἐπὶ πλέον ἕν τε τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ς. 7 44.) ᾧ ἐν τῷ περὶ τὰ ἀντικείμενα ἢ τὰ μεταξύ, τοαΐτυ δὲ τῦ μεταξὺ λαμβανε- 
Καταφάσεως. διὸ ᾧ αὐὸς προσέθηκε “ἃ “ἐν καθ᾽ ἑνός." πρὸς δὲ μένα ὅτε εἰς “ὁ μεταξὺ ὅτε ἐκ τῷ μεταξὺ ἡ μεταβολή, ἀλλ᾽ 
τὴν δέξιν τὸ μηδὲν εἶναι τῆς ἀντιφάσεως μεταξὺ πρώτη ἐπιχει- δὲ ὁρίσαι ἄλληλα, ὧν “ἃ τοιῦτον μεταξύ (4)}" ὕτε ἄν ἐκένε 
ρήσει χρὴ τοιαύτη. ὁρίζεῦ τί ἐςι “ὃ ἀληθὲς ᾧ τί “ὦ ψεῦδος, ᾧ 30 ἀντικείμενα ἀλλήλοις ἦ, ἀδὲ ἀντίφασιν ποῶντα, ὅτε “ὃ ληψν 
λαμβάνει ἀληθὲς ᾿ εἶναι “ὃ “ὃ ὃν λέγειν εἶναι ἡ ὁ μὴ ὃν μὴ εἶναι, αὐτῶν ὡς μεταξὺ μεταξύ. “ἐχ μὴ ἀγαθῷ γδ εἰς ἀγαθὸν μετα- 
ψεῦδος δὲ ὃ ὃ ὃν λέγειν μὴ εἶναι ἢ “ὁ μὴ ὃν εἶναι" ὧν τὰ [ κα- βάλλει, ἢ ἐκ τύτυ εἰς μὴ ἀγαθόν. νῦν δὲ ἀεὶ φαίνεῦ." εἰ εἶν, 
ταφάσεις εἰσί, τὰ δὲ ἀποφάσεις. ὁ δὴ “ὃ μεταξὺ ἢ τῦτο λέγων φησί, “ὃ τῆς ἀντιφάσεως μεταξὺ τοιῶῦτον, ἢ ὕτως αὐτῶν μεταξὺ 

εἶναι ἢ μὴ εἶναι, εἰ ὅλως ἔςι τι (διὰ Υὲ ταῦτα “ὥςε ἢ ὁ λέγων ὡς τὰ τυχόντων τινῶν μεταξὺ λαμβανόμενα, καϑὸ μηδετέρω 
τῶτο εἶναι ἢ μή" περὶ τῷ μεταξὺ εἴρηκε), δῆλον [ὰ ὅτι ἀληθεύοι 3ς αὐτῶν ἐξὶ τὰ αὐτά, ἐκ ἂν εἰς αὐτὰ γίγνοιτο μεταβολὴ καὶ ἐπὸ 
Κ' ἂν ἢ ψεύδοιτο. πᾶς 5 ὁ περί τινος ἀποφαινόμενος αὶ ἢ εἶναι τῆς καταφάσεως ἣ ἀπὸ τῆς ἀποφάσεως" τὸ Κὶ ἢ) ἀγαθῷ εἰς ἐκ 
αὐὴ λέγων ἢ μὴ εἶναι ἀληθεύει ἢ ψεύδεῦ. ἀδύνατον δὲ τῶῦτο ἀγαθὸν ἡ μεταβολή, ἡ τὸ ὑκ ἀγαθῶ, ὅταν κτ' τῦτο μετα βαλε, 

ἐπὶ τύτυ" οἱ γδ ὁ ὃν ἢ “ὃ μὴ ὃν α εἶναι ἢ μὴ εἶναι λέγοντες ἦσαν εἰς ἀγαθὸν ἡ μεταβολή. ἀλλὰ μὴν ἀεὶ φαίνεῦ ἐν οἷς τί ἐςι μὲ- 
οἱ ἀληθεύοντες, τυτέςιν οἱ κατάφασιν ἢ ἀπόφασιν λέγοντες, ὃ ταξύ, εἰς τῦτο γινομένη ἑκατέρυ τῶν ἄκρων τε ᾧ ἀντυεειμέναν 
δὲ μεταξὺ τῆς ἀντίφασεως ὀδὲ “ὃ ἕτερον τώτων. ὃ λέγει, τοιῦ- 40 ἡ μεταβολή. λείπεῦ ἄρα ὡς ἀντικειμένων εἶναι αὐτῶν μεταξύ 

8. ἐναντίν 7. 1 ἡ οταὰ ἍΥ͂. Π ἅ. ἀληθεύει Η͂. ΠΠ 6. διωρισμένοι ΚΖ. ἢ Ἴ. τῇ θατέρν δὲ ἁπλῶς" τῇ ΛΓ. Π 8. καὶ κατ᾽ ἄλλο «Α. ἢ 9. θατέρν δὲ ἁπλῶς 
4. 110. μὲν κατὰ αὐτῷ ἐξεταζομένην 1. 1) 12. καὶ τῷ Αἰθίοπος Ι͂. ἢ 15. ὑδέν --- 16. ἀντιφάσεως οπὰ Η͂. ἢ 17. μηδὲ συνενδέχεται εἶναι ὁ δέναι. δείξας 
ὅτι μὴ οἷόν τε μα τἀναντία ὑπάρχειν, ἔτι φησίν" ᾧ ΑΖ. ἢ) 81. ὃν μὲν λέγειν 7. 1] 82. τὸ ρτίιιβ ὁπ ΑΖ, ἢ 34. εἶναι καὶ ἢ Δ. Π] 38. αὐ ποπ ἐφ λο- 
γωπι αἰίεγαπι πιεάϊμπι σοπίγααἰοἰϊοπὶς ϑεραῖν. 

1. οἷ] οἷον 157. 11 εἶναι ἢ μὴ εἶναι λέγοντες, ὡς «Α. 1 5. ἀτ᾽] ὑδ᾽ 1. 11 ὅτε] ἅτε “. Π 6. εἶναι εἰ μὴ Δ. ΠΠ 15. αὐτῷ Δ. ἢ 419. μεταξὺ κυρίως ΑΖ. ἢ 
22. μεταβάλλῃ ΜΙ. Π 2΄, γινομένην μεταβολήν ΜΖ. 1] 25. ἐκ --- μεταβολὴ οτι «4. ἢ 26. μὲν οπι Α. ΠΠ 32. δὲ ἐκφαίνεται “{, δὲ ὁ φαδεται Αἴ Ἐ΄- ἢ 35. 
αὐτὰ] αὐτὸ Ψ.}} ἀθ. φερόγεδὲ ἐρίίμν μὲ σοπίγααϊϊοἐἰοπὶς πιεαίεπε δὲ φμοά εδέ, δἰέ φιιασὶ φοπέλαγίογιιπι πεδαίμπι, μέ ζμξδοιπι ϑεραῖν. 



ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 684 

τι, εἰ σιν, ὡς τὸ λευκῦ ᾧ μέλανος “ὃ φαιόν, ὃ ἡ κυρίως ἐξὶ “ὃ διανοηγὲν ᾧ νογὸν ἡ διανοια κατάφησιν αὶ ἀπόφησιν" ὅτι περὶ 

: ἀμ μεταξύ. διὸ ᾧ ὕτως εἶπεν “εἰ δέ ἐςι μεταξύ," τυτέςιν εἰ δέ πανὺς ὃ ἀποφαίνεῦ ἡ διάνοια, ἢ κατάφησιν κα ἀπόφησιν περὶ 
“ἐςι κυρίως αὐτῶν μεταξύ, ᾧ ὅτως ἔχει ἡ ἀντίφασις ὡς ἀντι- αὐτῶ" πᾶν Δ Ὁ ὃ ὡς ἀποφαινομένη λέγει, ἢ ἀληθεύει ἢ ψεύδεξ, 

κεϊο)γαί τε ἢ μεταξύ τι ἔχειν αὐτῆς" τῦτο 7) σημαίνει “ὃ “Ὁ ἢ καταφασκυσα ἢ ἀποφάσκυσα, ὡς ἐκ τῦ ὁρισμῆ τῷ ἀχηθεύειν 
ὕτως καὶ ἀντίφασις," λείποντος τῇ λέξει τῷ ἔχει. ἣ “ὦ ὅτως αὶ ἀν- 5 τε ᾧ ψεύδεωκ, δῆλόν ἐςιν. “διανοητόν τε ᾧ νοητόν" ἥτοι ἐκ 
τίφασις," τυτέςι ἢ ὅτως ἐςὶ ὃ εἶναι τῇ ἀντιφάσει. συμβήσεῦ, παραλλήλι εἴρηκεν, ἢ διανοηὺν Κ' λέγει “ἃ πρακτόν, ἢ ὃ διεξέρχεῦ 
φησί, τὴν γένεσιν ἡ τὴν μεταβολὴν τὴν εἰς λευκὸν γίγνεως ἐξ ἡ διάνοια, ἐκ πλειόνων συλλογιζομένη ἢ δι᾽ ἐπαγωγῆς λαμβά- 
ἐχὶ ὁ λευκῶ, ἀλλ᾽ ἐκ τὸ καὶ λευκῶ τῦτο δέ, ἐπεὶ διὰ τῶν μεταξὺ νυσα, νοηὲν δὲ “ἃ θεωρηὸν ἢ “ὁ ἁπλῶν νόημα" περὶ ἀμφότερα 

γίνε εἰς τὰ ἄκρα ἡ μεταβολή. ὃ δὴ ἐκ τῦ μεταξὺ τὸ τε λευκῦ 2) ἡ συγκατάθεσις ἡ ἡ φάσις τε ἡ ἡ ἀπόφασις. πάνυ δὲ συν- 
ἡ τὸ αὶ λευκῦ μεταβάλλον εἰς λευκὸν ἐξ ἐχὶ ὁ λευκῦ μεταβαλ- 40 τόμως ᾧ ἐπιτετμημένως ἡ λέξις ἔχει" μόνον γάρ, ὡς εἶπον, ἐν 
λοι ὧν εἰς λευκόν, ᾧ γίνοιτο ἄν τι λευκὸν ἐξ ὀχὶ ὁ λευκῦ. ἡ 7 αὐτὴ “ὁ ἡγώμενον ἐν τῷ λόγῳ ἔθηκεν. ΑἸεχ. 
ἑκατέρωι τῶν ἄκρων ἀπόφασις ἀληθὴς κ᾿ τῷ μεταξύ" “ὁ )5 φαιὸν “ἔτι --- λέγε." καὶ ἐπιχείρησις βράχεως Κ' εἴρη ἡ αὕτη, 1012 
ὅτε λευκὸν ὅτε μέλαν. εἰ δὴ ἡ τῦ λευκῶ ἡ τῷ ὦ λευκῦ μεταξύ ἕςι δὲ ὁ νῦς αὐτῆς τοιῶτος. εἴγε τῆς ἀντιφάσεως ἔς: τι μεταξύ, 
τί ἐςιν, ἔςαι ἐπὶ τύτυ ἀληθὲς “ὃ ὑχὶ αὶ λευκόν. “ὃ 75 ὁ λευκὸν καὶ ὁ τῆσδε Κα τῆς περὶ τόδε τι ἀντιφάσεως ἔςαι μεταξὺ τῆσδε δὲ 
ἀπόφασις ἦν ᾧ ὁ ἀντικείμενον, ὥςε ἢ καὶ εἰς “ὃ λευκὸν ἐκ τύτυ 15 ἐκ ἔςαι, ἀλλα πάσης ἔςαι τι μεταξύ, εἰ μὴ λόγυ χάριν τῶτο 
μεταβολὴ ἐξ ὑχὶ ὁ λευκῶ γένοιτο ἄν" ἐκ γδ τῶν ὅτως μεταξὺ λέγεῦ ὑδ᾽ ὅλως ὅτως ἔχον. ὥςε ἐπεὶ ἀντίφασις ὶὶ ὃ ἀληθεύειν 

γίνε, εἰς τὰ ἄκρα μεταβολή. ἀλλὰ μὴν ὃ ὑχὶ λευκὸν λευκόν ἢ ὃ μὴ ἀληθεύειν, ἔςξαι τι ἡ ταύτης μεταξύ. ἀλλὰ μὴν ἐπὶ τῷ 
ἐςιν- δὲν δὲ εἰς ὃ ἔςι μεταβάλλει" γίνε γ5 εἰς λευκὸν μετα- μεταξὺ ἡ ἀπόφασις τῶν ἄκρων ἀληθής. ἔςαι ἄρα τις μεταξὺ 
βολὴ ἐξ ὁ λευκῦ, ἀλλ᾽ ὑκ ἐξ ὑχὶ ὦ λευκῦ. ἐκ ἄρα ἕςαι τι τῆς πρότασις τῆς τε ἀληθῶς τῆς λεγύσης Δίων περιπατεῖ, ᾧ ψευ- 

ἀντιφάσεως μεταξύ. ἰὰ. . 29 δῦς τῆς Δίων αὶ περιπατεῖ, ἢ ὅτε ἀληθὴς ἔςαι ὅτε ὑκ ἀληθής" 
1011 (7) νῦν δὲ ὦ φαίνεῦ ἐξ ἀλλοτρίω μεταβολή" καὶ γδ δυναὃν ἐκ τῶτο δὲ ἄτοπον. “ὦ παρὰ “ἃ ὃν ἡ παρὰ ὃ μὴ ὃν ἔςαι" ᾧ αὕτη 

34. χίϑυ ἀμέσως ἄνθρωπον γενέῶχ. διό φησιν, ὦ δ ἔςι μεταβολὴ βράχεως ἢ εἴρη καὶ ἐπιχείρησις, ὃ δὲ λέγει, τοιῶτόν ἐξιν. εἰ τῆς 
εἰ μὴ εἰς τὰ ἀντικείμενα ἢ τὰ μεταξύ... ἐκ ἄρα δυναὺν ἐπὶ τῆς ἀντιφάσεως ἔςι τι μεταξύ, ἔςαι τι μεταξὺ τῦ τε ὄντος ἢ τῦ μὴ 
ἀντιφασεως θεωρεϊολαί τι μεταξὺ ὡς ἀλλότριον, ἀλλ᾽ ἐδ’ ὡς συγ- ὄντος, ἐφ᾽ ὃ ἡ πρὸ ὀλίγω εἶπεν ὅτι ἔςι τι τοιῶτον ὃ ὁ λέγων 
γενές διό φησιν εἰ δ. ἐ. μ. κι ὅτ. εἴη ἕν τι εἰς λευκόν. Αβεἶερ. 25 αὐὸ εἶναί τε ἡ μὴ εἶναι ἢ ἀληθεύει ἢ ψεύδε, εἴτε κατάφησιν ἢ 

40124 “ἕσι --- ἀπόφησιν." συντιθέντι “ὧν πάντα νῦν ἡ ἐπιχείρησις ἀπόφησιν. ὀχ οἷδν τε δὲ τῦτο, “ὃ μεταξὺ τῶτο μήτε ὃν εἶναι 
2. χοιαύτη. εἰ περὶ “ὃ ὁπωσῶν ὄν, εἴτε ὡς νοηὰν ὃν εἴτε ὡς διανοητόν, μήτε μὴ ὅν, “ὃ δὲ ἀληθὲς ἢ ψεῦδος ὠρίδχ, ταῖς τύτων καταφα- 

ἡ διάνοια ἀποφαίνεδ ἢ ἀληθεύει ἢ ψεύδεϊδ περὶ αὐτὸ καταφά- σεσι ᾧ ἀποφάσεσι. περὶ δὴ τύτυ ᾧ νῦν λέγων τῦ μεταξὺ τῶ 

σκυσα ἣ ἀποφάσκυσα (ἐν γ5 τῷ καταφάσκειν ἢ ἀποφάσκειν “ὃ τε ὄντος ᾧ τῷ μὲὴ ὄντος, φησὶν ὅτι εἰ τῷ ὄντος ἢ τῷ μὴ ὄντος 

ἀληθεύειν ἢ ψεύδενχ, ὡς δέδειιἢ ἐκ τῶ ὁρισμῶ τῷ τε ἀληθῶς ἡ 30 ἔξαι τι μεταξύ, ἕςαι τις μεταξὺ ᾧ μεταβολὴ γενέσεως ἢ φθο- 
τὸ ψεύδυς), περὶ ὃ μὴ οἷόν τέ ἐςι τὴν διαίνοιαν ἀποφαίνεχ, ᾧ ἀλη- ρᾶς (5). εἰ γάρ ἐςιν ἡ Κὶ γῴεσις εἰς “ὃ ὃν ἐκ τὸ μὴ ὄντος με- 

θεύειν ἢ ψεύδεδᾳ, καταφασχυσαν ἢ ἀποφείσκυσαν, τῦτο ἐδ’ ἂν ταβολή, ἡ δὲ φθορὰ εἰς “ὃ μὴ ὃν ἐκ τῷ ὄντος ἢ εἰς “ὃ μεταξὺ 
εἴη τι τὴν ἀρχήν. περὶ δὲ τῷ λεγομένυ μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως ἐκείνων, ὅτε γένεσις ἕξαι ὅτε φθορώ, ἦσα κατ᾽ ἐσίαν μεταβολή" 
εἶναι ὀχ οἷόν τε τὴν διάνοιαν ἀποφαίνεὼχ, ἡὶ ἀληθεύειν ἣ ψεύδεθχ, ὅτε γδ εἰς ὃν ἔςαι ὅτε εἰς μὴ ὄν, ὅτε ἐξ ὄντος ὅτε ἐκ μὲ ὄντος. 

ὅτι μὴ καταφάσκειν ἣ ἀποφάσκειν, ὥςε ἐδ᾽ ἂν εἴη τι τῆς ἀντι- 35 ἐν δὲ τύτοις ἦν ἡ γένεσις ᾧ ἡ φθορά" ἡ γὃ κίνησις ἡ κ᾿ τόπον ἢ ἡ 

φάσεως μεταξύ. αὐὸς μέντοι ἐπιτόμως τὴν ἐπιχείρησιν εἶπεν" νῷ ποιότητα ἢ ἡ κῷ' ποσότητα ὕτε κατ᾽ ὑσίαν μεταβολὴ ὅτε με- 
ὦ 25 εἶπεν ὑδὲ “ὁ συνημμένον πὰν, “ὃ εἰ περὶ νοητὸν ᾧ διανοηὸν ἡ ταξὺ γενέσεως ᾧ φθορᾶς" “ὁ 75 μεταξύ τινων κυρίως τοιῶτον 
διαίνοια ἀποφαινομένη ἢ κατάφησιν ἢ ἀπόφησιν, ἐδὲν τῆς ἀντιφά- ὡς εἰς ἑκάτερον τῶν ἄκρων ἐξ αὐτῷ γίνεωᾳκ μεταβολήν, ὃ ἐπ᾿ 
σεως ἐςὶ μεταξύ, ἀλλὰ μόνον “ὃ ἡγύμενον ἔθηκε ἡ κατασκευὴν ὑδενός ἐςι τύτων. δέ! δὲ προσυπακύέειν τῷ “παρὰ γένεσιν ὁ φθο- 
ὅλω τὸ συνημμένν, προχρησάμενος τῷ ὁρισμῷ ὃν ἀπέδωκε πρὸ 40 ρὰν μεταβολή τις ἔςαι" “ὁ κατ᾽ ὑσίαν, ἡ μεταξὺ σα γενέσεως 
ὀλίγυ τῷ ἀληθεύειν τε ᾧ ψεύδειχ, εἴη δ᾽ ἂν λέγων διὰ τῷ “πᾶν τε ἢ φθορᾶς. ἰὰ. 

4. τι ἴξιν (1, τις 442. κἡὶ ἃ. τε οπι .41Π. ἢ 5. ἡ ἀντίφασις," τντέςι καὶ ὕτως οτι Η͂ Σ΄. ἢ 8. εἰ 10. ὑ ροβὶ ὑχὶ εἰ 9. τε οι ἢ". ΠΠ10. μετα- 
βάλλοι -- 11. λευκῶ οπα “4. }Π 16. γένοιτο Ι͂Σ. ||] 419. ὁ ροϑὶ ὑχὶ οπι Κ". |Π| 27. ἀπόφασιν ΜΙ͂, ἀπόφασι Α. ἢ 28. ὅν οἵὰ Α͂. 33. ἑά πεϊπίπεδ 

ἐπ χέδιεις εεἰ ϑερυῖν. ᾿ 36. μὴ] μηδὲ 4. 1] τι οι 27. 1 37. αὐτὸς} αὐτὴν 2. 6 41. δ᾽ οπι Α͂. ᾿ 
ὥ. ἀπόφησιν προς περὶ 2. ἢ Δ. ἢ ἀποφάσκνσα οτὰ «Μ. ΠΠ 6. πρακτικόν ΠΗ͂, τὸ πράττειν Κ΄. 1] 8. οείογμηι αϊοίἐο αὐπιοάίμπι σμοοὶποία εἕ 

εοσεία εεἰ ϑεραῖν. ᾿ 10. ἐπιτεταγμένη ὡς ἡ ΑΗ. Π 11. ἀντίφασις Α͂. ἢ 19. καὶ --- 20. περιπατεῖ οπι «4. 1] 20. ἐκ ἀληδὶς Δἴ. 1 23. ἔςι] ἕςαι 

ΜΖ. 1 24. ὃ ομὰ Δ. ]ὶ 28. καὶ ἀποφάσεσι οτι Η͂. ἢ 39, τῷ] τὸ Α΄. 
Ἀττε 
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1026 (“) δὲ δὲ προϑεῖναι ἤ ἤγων προσυπακύεν τῷ “παρὰ γένεσιν σις. εἰ δὴ ἔςι τι τοιῶτον, παλιν καὶ δ ἐπὶ τύτυ κατάφασις ἕξαιὺ 
δὰ φθορὰν μεταβολή τις ἔςαι" ὃ ἡ ὑσίας ἢ ὃ μεταξὺ γενέσεως. ἐπέφασις καὶ ᾧ ἄλλο τι μεταξύ, καθ᾽ ὃ ἡ ἱκατέρυ τύτυ ἐπόφαεις" 

Αβεΐερ. ὺ τῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον. ἃ δὲ “πάλιν γ) ἔται ἀποφῆσαι τῦτο πρὸς 
1οι26 “ἔτι -- τύτοις." ὃ λέγει, τοιῶτόν ἐςιν. εἰ ἔςι τῆς ἀντιφά- τὴν φέσ ὶ τὴν ἀπόφασιν" ἴσον ἰκὶ τῷ πάλιν εὐρεθήσεταί 

9. σεώς τι μεταξύ, ἊΣ ἐν οἷς γένεσί τε ὺ ὑποκειμίϑοις ἡ ἡ ἀπόφασις 5 τι ὃ ἔςιν ἀποφῆσαι ὺ τὴν φάσιν καὶ ὄ μ ἀπόφασι, τὰ ἐκὶ τὸ 

ὐδὲν ἄλλο σημαίνει ἢ θέσιν τῷ ἐναντίν, ἢ ἐν τύτοις ἕξαι τι με- μεταξὺ τῆς πρώτης ἀντιφάσεως" ὃ ἴσον ἂν εἴη τῷ πάλιν 8 ἔςει 

ταξὺ τῆς ἀντιφείσεως, ἡ δὲ ἀπόφασις “ὁ ἐνάντιον τίθησιν ἐν τοῖς τῆς ἐπὶ τῷ μεταξὺ λεγομένης ἀντιφάσεως μεταξύ τι" δῆλω 

ἀμέσοις ἐναντίοις, ὅταν κῷ' τὸ πεφυκότος αὐτὰ ὶ δέχενχ, κατηγο- 45 ὡς ἕἔςξαι τι πάλιν ἡ ταύτης τῆς ἀντιφάσεως μεταξν, ἐφ ὗ 

ρδδ' “ἃ Ὁ μὴ νοσῶν ζῷον ὑγιαίνειν ἀνάγκη, ἡ ὃ μὴ κοιμώμε- παλιν ὄντος μεταξὺ ἢ αὐτὸ ἄλλη ὁμοίως ἀντίφασις ἕςαι, ἧς 
νον ἐγρηγορέναι, ᾧ “ὃν μὴ ἄρτιον ἀριθμὸν περιττὸν εἶναι. εἰ ὅν ιοὸ πάλιν ἄλλο τι ἔςαι μεταξύ, ἐφ᾽ ' πάλιν ἡ αὐτὸ ὄντος τινὸς ἕξει 
ἕςαι τι ἡ ἐπὶ τύτων “ὃ μεταξύ, ἔςαι τι ζῷον ὃ ὅτε ὑγιαίνει ὅτε κατάφασις ᾧ ἀπόφασις, ὧν “ὃ μεταξὺ παλιν ἄλλην εἰσάξει φύευ" 
ὑχ ὑγιαίνει, ὃ ἴσον ἐςὶ τῷ καὶ νοσεῖν, ᾧ ἀριθμός τις ὃς ὅτε ἄρτιός ἄλλο γ “ὁ σημαινόμενον ὑπὸ τῆς ἐμφοτέρων ἀποφάσεως τῷ σημαν- 
ἐςιν ὅτε περιττός, ὃ ἴσον ἐςὶ τῷ ὅτε ἐκ ἄρτιος" ἢ 7) ἐπὶ τὸ με- νομένυ ὑπὸ τῆς καταφάσεως ἢ τῆς ἀποφάσεως. τῶτο γ8 σημεύει 
ταξὺ ἀληθεῖς αἱ τῶν ἄκρων ἀποφάσεις. τῶτο δὲ ἀδύνατον, ὡς “ὁ “ἡ Ὁ) ὑσία ἐςί τις αὐτῦ ἄλλη, ἡ τῶτο ἐπ᾽ ἄπειρον" 1ά. 
δῆλον ἐκ τῷ ὁρισμῶ" ὃν Ὁ) λάβωμεν ἢ προχειρισώμεθα ἀριθμόν, τις Ἥτι -- ἐς» ὁ ὃς τῷ λδρμϑν τοιῦτος. εἰ πρὸς “ὃν ἱέναι 
ὅτος ἃ ἀρτιός ἐξιν ἣ περιττός, πᾶς γ5 ἀριθμὸς ἢ ἄρτιός ἐςιν ἥ μεὴὶν περί τους εἰ ἔς.ν ἢ μή, ὁ ἀποκρινόμενος ἢ εἶναι ἀκαρθ" 
περιττός, ᾧ ἀριθμός ἐςιν ὃς ἡ ἀρτιός ἐςιν ἢ περιττός. ΑἸεχ. ἢ μὴ εἶναι, ὁ κα εἶναι εἰπὼν καταφάσκει, ὁ δὲ ἀρνησαΐμεος ἡ 

10124 “ἔτι -- πλείω." ἡ ἐπιχείρησις αὕτη ἐςίν. εἰ ἔς μεταξύ τι εἰπὼν μὴ εἶναι ὀδὲν ἄλλο ἢ ὃ Ἐπὶ ἀποφιίσκει, δὲν ἀν εἴη με- 
1: τῆς ἀντιφάσεως, α Μόνον ἡμιόλικ τὰ ὄντα ἔςαι, ὡς δοκεῖ, τρίτα ταξὺ τῆς ἀντιφάσεως" εἰ ΧΩ δύο ' ἀποκρίσεις μόναι περὶ ἐκάςν, 

τινὸς βροοιϑεμέν. τ τε καταφάσει ἢ τὴ ἐποφάάσει τῷ μεταξύ, τῶν δὲ δύο ἀποιβσνον οὶ ἡ αὶ κετάφασίς ἐπα ἢ ἡ δὲ ἐπόφασι, κα . 

ἀλλὰ ὶ ἐπ᾿ ἀ ἄπειρον ἂν προέλθοι. ἡμιόλιον ἢ Κ᾿ ὃ ἕξαι τῷ παρὰ δ ὑδὲν ἄλλο ἐκ τῶν ἀποκρίσεων σημαίνεῦ ἢ ἢ ὑφ᾽ ἧς Καὶ ὃ εἶναι ὑφ᾽ ξ 
ὑπὸ τῆς καταφάσεως ᾧ τῆς ἀποφάσεως ἐφ᾽ ἑκάςυ σημαινόμε- δὲ ὃ μὴ εἶναι, ὠδὲν ἂν εἴη μεταξὺὶ τῆς ἀντιφάσεως. εἰ 5 ἣν, ὁ 
νόν τε ᾧ δηλιίμενον εἶναι τρίτον “ὃ μεταξύ͵ καθ᾽ ἣ ὅτε ἡ κατά- ἣ παρὰ “ὃ ὃν “ὃ ἀρνητικὸν ἄλλην τινὰ ἀπόκρισιν ἔδει εἶναι μὰ 
φασις ὅτε ἡ ἀπόφασις. ὥσπερ "δ εἰ ἦν τι τῷ ὑγιαίνειν ἡ τῷ νο- τῷ μὴ τῦτο ' φάσκοντι εἶναι περὶ δ ἡ ἐρώτησις, ὃ δὲ μεταξὺ 
σεν μεταξύ, ἐκ ἂν ἦν δύο μόνα τά τε ὑγιαίνειν ἢ “ὃ νοσεῖν, ἀλλὰ 25 τιθέντι, ἢ “ὁ ὃ “ἃ ἀρνητικὸν μ μόνον ἀναιρετικὸν ὦναι τῷ περὶ 
σὺν τύτοις τρίτον. “ὁ μεταξύ, τὰ δὲ τρία τῶν δύο ἡμιόλια (ὅλα ἡ ἐρώτησις, ἀλλὰ ἢ ἄλλο τι δηλῶν ἕν. εἰ δὲ μήτε ἄλλη τις 
τε δ αὐτὰ ἔχει ᾧ προσέτι “ὃ ἥμισν αὐτῶν), ὅτως εἰ ἡ “ὁ τῆς ἀπόκρισίς ἐςι μήτε ὃ ὥ ὃ ἀποφατικὸν ἄλλο τι ἢ ἀναίρεσιν ἐκεῖν: 

καταφάσεως ἢ ἀποφάσεως εἴη τι μεταξύ, ἡμιόλια ἂν Ὑένοντο δηλοῖ περὶ ὃ ἡ ἐρώτησις, τῦτο δέ ἐφ ὴ ἀπόφασις, δὲν ἂν εἴ 

τὰ σημαινόμενα ὑπὸ τὸ ἐποφαντικῦ λόγω" αὶ Δὲ δύο ἀλλὰ δα: μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως" εἰ γάρ τι ἦν, ἥν ἄν τις ὁ ἀπέκριεις 
ὁ μόνον δὲ ἡμιδλιαι φησι τὰ ὄντα ἔσεωχ, ὡς φαίνεῦ, ἀλλὰ δὲ καὶ 830 περὶ αὐτῶ. αὐὺς μέντοι ἐκινυμωώτερον ἐχρήσατο τὴ ἐπιχερήσε. 
εἰς ἄπειρον ἂν ἡ αὔξησις ὺ ἡ προϑϑήκη τοῖς σι γίγνοιτο διὰ τὴν εἰ δ ὁ ἐρομών τινὸς περί τινος εἰ λευκὸν ἀρνιίμενος αὐὸ εὗτω ἡ 
μεταξὺ ταύτην φύσιν" εἰ 5 ἔςαι τις φύσις μεταξὺ σημαινος λέγων ὥ ἐδὲν ἄλλο ἀποφάσκει ἢ ὃ εἶναι αὐὸ λευκόν, ὃ ἴσαι ἐςὶ 
μένη ὑπὸ τῆς ἑκατέρυ ἀποφάσεως, δῆλον ὡς ἔξαι καταφῆσαι, τῷ μὴ εἶναι αὐὸ λευκόν, ἀπόφασις δὲ τῦτο, ἐδὲν ἂν εἴη μετα!) 

εἴγε περὶ πάντων οἷόν τε ὦ καταφάσκειν ᾧ ἀποφασκειν, ὡς τῆς ἀντιφάσεως" ἢ η5 ὃ ναί ἔδει ἀποκρίνεωκ, ἢ ὃ ὔ, ὧν ὃ αὶ ὧπι 

ἐδείχθη ἐν τῷ περὶ ἝἭ ρμηνείας (ς. 6)" εἰ δὲ καταφῆσαι ᾧὶ ἀπο- 35 κατάφασις, “ὃ δὲ μὴ εἶναι ἐπέφασις" τότε ἡ) ἂν ἦν μεταξύ τι 
φῆσαι, ἔξαι τι πάλιν ᾧ τύτων τῆς τε καταφάσεως τῆς τῷ με- τῆς ἀντιφάσεως, εἰ ὃ ᾧ ἡὶ ἀπόκρισις μὴ μόνον τὴν ἀπόφεεν 
ταξὺ τύτυ ἡ τῆς ἀποφάσεως αὐτῷ μεταξύ τι, καθ᾽ ὃ ἀληθὴς ἡ σημαίνειν ἠδύνατο τύτυ περὶ ὃ ἡ ἐρώτησις, ἀλλά τι ἡ ἄλλα, ὃ 
ἀμφοτέρων ἀπόφασις, τῆς τε καταφάσεως ἢ τῆς ἀποφάσεως, ἦν μεταξύ. ἰά. 

εἴγε πάσης ἀντιφάσεως ἐςι μεταξύ, ὃ δηλονότι ἢ αὐδὸ πάλιν “ἐλήλυθε .-- δόξα." λέγει τὴν αἰτίαν δι᾿ ἥν ἐπὶ ταύτης πε: 

ἕξαι τις φύσις, εἴγε ἐπ’ αὐτὸ ἀληθὴς ἡ ἑκατέρυ ἐκείνων ἀπόφα- (0 ἐγένοντο τῆς δόξης οἱ γενόμενοι, τὴς μεταξύ τι εἶναι τῆς ἀντιφά. " 

4, ἐπ ἐδ φμοφιια βεπεγίδιις ὧο σιιδίδοίίς πιφαϊΐαπι Θγὶἐ οοπίγαάιοιοπὶς, ἱπ᾿ φμίδεις ποραίϊο πίλὶϊ αἰἱμαῖ φιαπε ρος ἐἰέοσεσιε 
οοπίναγϊ οἰριῦβεαί ϑεραῖν. 1] 7. τὸ ἐναντίθησιν ἐν ΤΙ. 1] 8. αὐτῷ ἩΙ͂. ἢ κατηγορεῖται 1. 11 11. οἱ 12. ὑγιαίνειν ἩΙ͂. ἢ 11. ὕτε ὑγιασει οἵα «4. ἵ 
42. νοσεῖ “(. }} 15. καὶ προχωρήσω τὸν ἀριθμόν ΜΙ͂. ἢ 16. πᾶς --- 17. ἢ περιττός εἰ 24. εἰ οἱ 34. καὶ ρμοβὶ τε εἰ 35. ἐδείχϑη οἵ Η͂. 

1. δὲ Α(. 1} 5. ἴςαι 4.1} 7. φμοαί ομπι οἱ φμοάάαπι ἐπς, δ ἐὸ φμοιμδ εγὶΐ αβ[ὲνπιαίίο εἰ περαίίο ϑεραῖν. ἢ 10. αὐτῷἪ]  ὰφ ἢ ΧΗ κ 
44. καὶ ἀπόφασις οπι (Ι͂. || 16. ἔςιν εἰ μὴ ΜΙ͂. "ἢ 22. εἰ ἐπίπι ετφεί, ορονίεγεὶ μί Ργαείδι' πεξ αἰΐοπεπι πον αἰἶα (δγίία γεεροπεὶο ἀδδε- 
γείμν ϑεραϊν. ἢ 24. μὲν] ἦν 27. 1] 27. ἀναίρεσις ἐκείνν δῆλον . 30. ἐπὶ τὸ μέτερον Α͂, 1 31. παν κὸ ἢ 36. ὁ ἡ] ἐκ ΑΙ. ἃ ἀρ. γυό- 
μενοι Ι͂. 
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σεως λέγύσης. τὴν δὲ αὐτὴν εἶναι λέγει αἰτίαν, ἥνπερ ᾧ ἐπὶ τῶν γ5 ὁ τεῖχος ὅτε ἀπέφασίς ἐςιν ὅτε κατάφασις, ἀλλ᾽ καὶ διὰ τῦτο 

ἄλλων παραδόξων τίθενταί τινες" τις Κὶ 5 τῷ μὴ δυναὺχ λῦσαί μεταξύ ἐςι καταφάσεως ᾧ ἀποφάσεως" “ὁ δ μεταξύ τινων 
τα ἐριςυκὲν ἢὶ σοφιςυκὸν λόγον ἐρωτώμενον περί τὰ ἐνδόντας τοῶτόν ἐξιν ὧὦςε μὴ μόνον εἰς ἄλληλα γίνε, τοῖς ἄκροις τὴν 
αὐτῷ θέχ, τῦτο ὅτως ἔχειν, ὥσπερ ἤδη ᾧ ἄλλοις τισὶν ἐνδόντες μεταβολήν, ἀλλὰ ἡ εἰς ὃ μεταξύ, ᾧ τῷ μεταξὺ παλιν εἰς ἑκώ- 
λύγοις τινὲς παραδόξως ἢ ἀτόπυς θέσεις ἔθεντο. ἅμα δὲ διὰ τύ- 5 τερον τῶν ἄκρων. ὅτε ὧν ἐκ τῦ εἶναι εἰς “ἃ μὴ εἶναι μήτε μὴ 

τῶν ἐνδείκνυἢ ἡμὶν ἡ “ὃ χρήσιμον πρὸς φιλοσοφίαν τῶν ἐλέγχων εἶναι μεταβάλλει τι, ὅτε ἐκ τῦ μὴ εἶναι ὁμοίως εἰς “ὰ μήτε εἶναι 
τῶν σοφιςοιῶν, εἴγε παρὰ τὴν ἐκείνων ἄγνοιαν ἀτόπυς συμβαίνει μήτε μὴ εἶναι. ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐκ τῷ μήτε εἶναι μήτε μὴ εἶναι, ὅ ἐςι 
τισὶ φύσεις παραδέχεςς. οἱ γῶν περὶ τῆς κινήσεως ὑπὸ Ζήνωνος τύτων μεταξύ" τὴν ἀρχὴν ,5 ὑδὲ ἔςι τι ἐν τῷ μήτε εἶναι μήτε 

ἀρωτημένοι λόγοι πολλὲς ὁ δυναμένυς “ὃ ἐν τοῖς λαμβανομένοις μὲ εἶναι. οἱ ὶ ὧν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὕτως ἀπεφήναντο, οἱ 

ψεῦδος συνορᾶν ταράσσυσί τε ἢ ἀπορεῖν ποιῶσι, μήποτε ἐκ ἔςι το δὲ διὰ “ὃ πάντων ἀποδείξεις ζητεῖν" τῷ 5 τύτων μὴ εἶναι ἀπό- 
κίνησις, ὅτως ἐναργές τε ᾧ ἐν πᾶσιν πρᾶγμα. εἶπε δὲ ᾧ ἐν τῷ δειξιν, τῷ ἀρχὰς αὐτὰ εἶναι ὄντα ἐναργῆ, ὑποτίθενταί τε τὰ ἀν- 
Α τῆς Φυσυιῆς ᾿Ακροάσεως (1 3 εχῖτ.) ἐνδόντας τινὰς λόγοις, τικείμενα αὐτοῖς ἅμα ἀληθὴ εἶναι, ἢ προΐς αὐχζ, πειρῶν αὐτῶ, κα 

τῷ τε ἐκ τῆς διχοτομίας δεικνύντι ὅτι μηδὲν ἔςιν ἕν, ᾧ τῷ ὅτι πεπεισμένοι βὶ ὕτως ἔχειν, ὡς ἤλεγξεν αὐτὸς ἐπὶ τῶν πραΐξεων 
παρὰ “ἡ ὃν ὑδὶν ἔςι, τὺς Κ ὑποθέωκ ἄτομα τινα εἶναι μέγεθη, μάλιςα, θέσιν δὲ φυλάττειν πειρώμενοι. ἰὰ, 
τὸς δὲ ἐἶναι ἡ “ὃ μὴ ὄν. τοιῶτον δή τι ἡ οἱ μεταξὺ τῆς ἀ! ΠῚ “ἀρχὴ --- ὁρισμῶν." ἀρχήν φησιν εἶναι τῆς δείξεως πρός τε 0124 
σεως εἶναι τιθέμενοι ἔπαθον" καὶ Λ) δυνηθέντες τὺς περὶ τύτων, ὅτι τὺς διὰ “ὃ ἐνδῦναι τοῖς σοφίσμασι τοῖς περὶ τὸ ταῦτα ὕτως ἔχειν Ἦ᾿' 
ὅτως ἔχει, ἐπερωτωμένυς λόγυς ὄντας σοφιςικὺς λιίειν συνεχωρη- ἐρωτωμένοις θεμέννς “ὃ μεταξὺ εἶναί τι τῆς ἀντιφάσεως, ὃ πρὸς 
σαν αὐτοῖς. ἔςι δὲ ἡ ἀπορία, δὲ᾽ ἣν ἔθεντό τινες εἶναί τι μεταξὺ τὺς πάντων ἀποδείξεις ἀπαιτῶντας, ᾧ διὰ τῦτο ὡς μὴ δυναμέ- 
τῆς ἀντιφάσεως, ἥ τε λέγυσα μηδὲν Κα ἐκ τῷ μὴ ὄντος γίνεςζ, νων ἀποδειχθῆναι τῷ τε μηδὲν εἶναι τῆς ἀντιφάσεως μεταξὺ ὦ 

ἐκ δὲ τῷ αὐτὸ ὁρᾶν τἀναντία γιγνόμενα, ἢ διὰ τῦτο ἐνυπάρχειν Ὦ τὸ μὴ συμψεύδεοχ, τὴν ἀντίφασιν λέγοντας ταῦτα. πρὸς δὴ 

αὐτὰ ἐν ἐκείνῳ ἡ μεμῖχθαι ἐνεργείᾳ ὄντα, “ὃ δὲ μεμιγμένον ἵκ πάντας τύτυς ἀρχήν φησιν εἶναι τὴν ἀπὸ τῶν ὁρισμῶν, ὃν αὐὸν 
των μηδενὶ τῶν ἐξ ὧν μέμυιἢ ταὐὲν εἶναι ἁπλῶς, ἀλλὰ με- λόγον λέγων ὃν εἶπε ἡ κατ᾽ ἀρχὴν τῆς πρὸς τὺς τὴν ἀντίφασιν 
ταξὺ αὐτῶν ἢ “ὃ κρᾶμα, ὃ ὅτε ὕδωρ εἶναι ἄντικρυς ὅτε ἐχ ἅμα ἀληθὴ εἶναι λέγοντας ἀντιλογίας. ἂν ὃ συγχωρῶσι τὰ 
ὕδωρ᾽ ᾧ ἡ ̓Ανκξαγόρας ἐπηκολύθησεν. ὅτι δὲ ψευδὴς ὅτος ὁ ὀνόματα σημαίνειν τι, ὃ ἀναγκαῖόν ἐςιν αὐτοῖς διδόναι, εἰ μέλ- 
λόγος ἢ σοφιςικός, δῆλον. πρῶτον Κα γ ἡ ὑπόθεσις αὐτῷ ψευ- 25 λοιεν ὅλως χρῆνι, λόγῳ, χρὴ “ὃν λόγον τῇ σημαινομένν ὑπό τε τῷ 
δής, ὃ ἐξ δ᾽ γίγνεταί τινα ἀντικείμενα ἀλλήλοις, τῶτο ἐκ τῶν ἀληθῶς ᾧὶ τὰ ψεύδυς τῶν ὀνομάτων, οἷς χρῶνδ, λαμβάνειν" οἴτι- 
ἀντικειμένων μεμῖχθαι. ἔπειτα ὅτι κἀκεῖνο ψεῦδος ἃ ἐπὶ τῷ με- νες λόγοι ὁρισμοὶ ἂν εἶεν, ὁ ὶ τὸ ἀληθῦς ὁ δὲ τὸ ψεύδυς" ὅτε ὼ 

μιγμένν μηδέτερον μέριον τῆς ἀντιφάσεως ἀληθὲς εἶναι, μήτε διὰ τῦ διδόναι σημαίνειν τι δι᾽ ὧν λέγυσι συγχωρῶσι ᾧ “ὃ ὁρισμὸν 
τὴν κατιίφασιν μήτε τὴν ἀπόφασιν" ὑδέτερον τὶ 5) τῶν ἐξ ὧν εἶναι. ἂν δὴ ὃ Κα ἐληθὶς σημαίνη “ἃ ο ἐν εἶναι λέγειν ἡ ὃ μὴ ἂν 
μέμικἢ ἀληθές. “ὁ δ μελίαχρατον ὅτε μέλι ὅτε ὕδωρ. σοφι- 30 μὴ εἶναι, ψεῦδος δὲ “ὁ ὃ ὃν μὴ εἶναι λέγειν ἣ “ὃ μὴ ὃν εἶναι, ἢ 
ςικὸς δὲ ὁ λόγος ᾧ ὁ λαμβάνων ὅτι “ὃ ὅτε ἔςιν ὅτε ἐκ ἔςιν ὐδες παρὰ ταῦτα μηδὲν εἶναι ἄλλο ἀληϑὲς ἢ ψεῦδος, εἴη παρὰ κατά- 
τέρῳ ταὐτόν ἐςιν, ὅτε τῷ ἔςιν ὅτε τῷ ἐκ ἔςιν, ὃ δὲ ὑδέτερν φασιν ἡ ἀπόφασιν" εἰ δὲ μηδὲν ἀληθὲς παρὰ ταῦτα, τύτων δὲ 
μεταξὺ ἐκείνων ὧν ὑδέτερόν ἐςιν" ὥςε εἰ “ἃ ἔςι τι ἡ ὑκ ἔςι ὃ τὰ Κ' κατάφασιν τὰ δὲ ἀπόφασιν, τὰ δὲ ὑδὲ ἀληθὶς παρὰ ταῦτα, 
αὐ ἀντίφασις, εἴη ἄν τι μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως" πᾶσα γδ ἀν- δ᾽ ἂν μεταξύ τι αὐτῶν εἴη" ἦν γ5 ἂν κἀκεῖνο πρὸς τύτοις ἀλη- 
τίφασις διὰ τῦ εἶναι ᾧ μὴ εἶναι. εἰ Κὶ “ἡ ὅτε ἔςο ὅτε ἐκ ἴςι 35 θὲς ἢ ψεῦδος, ἐλέγετό τε ἡ αὐὰὸ λόγος ἀποφατοιός. ἣ εἶπεν 
φωνὲὴ ἠδύνατο κατεί τινος κατηγορεϊολαί τε ᾧ ἀληθεύει, ἦν ἄν ἀρχὴν εἶναι πρὸς ἅπαντας τύτυς ἐξ ὁρισμῷ τῦ σημαίνειν, διότι 
τι ἴσως ὕτω τῆς ἀντιφάσεως μεταξὺ δερινύμενον" εἰ δὲ μηδὲν συγχωρήσαντες σημαίνειν διὰ τῶν ὀνομάτων τι, δηλονότι ᾧ λόγον 
τοιῶτόν ἐςιν, ὑκ ἂν εἴη ἀληθὲς “ὃ εἶναί τι μεταξὺ τῆς ἀντιφα- τινὰ ἐἶναι τῶν ὑπὸ τῶν ὀνομάτων σημαινομένων συγχωρῶσιν. εἰ 
σεως, μηδενὸς ὄντος τῷ ἐφ᾽ ὃ ἡ ἑκατέρων ἀπόφασίς ἐςιν. ἀλλ᾿ δὲ τῶτο, ὑκέτ᾽ ἂν ὑπὸ τῷ αὐτῶ ὀνόματος ἢ ὁ ἀντικείμενος ση- 
ἐδὲ πάντως, εἴ τι ἔςιν ὑδέτερον, ἐκεῖνο μεταξύ ἐςιν ἐκείνων" ᾧ 40 μαίνοιτο" ὅτως δὲ ὅτε ἂν πάντα ἐπὶ τῷ αὐτὸ ἀληθὴ εἴη, ὅτε 

4. ἥπερ ἩΗ͂. ἢ 2. τῷ] τὸ Ι͂. καὶ 1. ἀτόπως Αἵ. Π 10. συνορῶν Αἵ. ἢ 413. καὶ τὸ ὅτι Ι͂. ἢ 415. οἵ ἡ ΤΙ. Ἡ 11. σοφιςικὼς Η͂. ̓  20. τῦτο} τῷ Ἀ. ̓  
24. ἱνεργὴ Δ. 11 23. καὶ] ὡς Ι͂. αὶ 31. ὑδετέρῳ -- 32. ὑκ ἔξιν οπι᾿ 4. ἢ 33. ἔςι καὶ αὐτὸ ἈΙ͂. ἢ 38. εἴη οπιὶ ΤΙ. 

8. μήτε εἶνκι οπὶ ΑΖ. ᾿ 9. οἱ μὲν] εἰ μὲν 4. ἢ 11. ὄντα οτα 2Ζ. ᾿ 12. αὐτῷ] αὐτῆς ἈΖ. ὶ 15. φμὶ νἱοιὶ γατϊοπίδιις οονιπεοπέϊο δ πεθ-- 

ἀΐμι σοπίγααϊείίοπὶς 6646 φἰαίμεπί ϑερυῖν. ᾿ 16. τῷ οπι .4. " 22. ἀρχὰς (. ἢ 29. ἂν -- 30. εἶνκι δηί6 ψεῦδος οπι 17. ᾿ 80. εἰ ρ»γαδ- 

ἐεγεα πίλιὶ αἰϊμαά σδγειπε δὶ αμὶ ζαίρξμπε, λόγμπι ἀμίεπι φμαεάίαπε επί αβὲγπιαίίο σμαεάαπι πεξαίίο, ρνογεείο ργαείεν αβν- 

πεαίίοπεπι εἰ περαίίοπεπι πίλιὶϊ ἐγ υθγωπι. φμοαϊεὶ ρναείθν ἄσεο πιίλὲὶ εἰέ ϑόγεπι, πὸ ἵρδογωπε φμίάσπε πιϑαϊμπε μἐέμπε ἀαδ6-- 

δίεμε' ϑερυὶν. ἢ 31. εἴη -- 32. ταῦτα οι Α͂. | 86. ὁρισμῷ} ἀριθμῷ ΑΓ. ᾿ 38. τινὸς ΑΙ. ᾿ σημαίνων Α͂. ἢ 40. ἀληϑὰς 7. 

Ἀτεν2 ν 



684 ᾿ ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ὑὐδὲν μᾶλλον τῦτο ἣ ἥ τῦτο. εἰπὼν δὲ τὴν ἀρχὴν ἵσενᾳ, τῆς πρὸς ἐπὶ πανὺς πάσης ἀντιφάσεως “ὃ ᾿ ἕτερον μόριον ἐοβὲο εἶναι ὃ 
αὐτὺς ἀντιλογίας ἀπὸ τῷ ὁρισμῶ, ἐφεξῆς ἱ ἱςορεῖ τίς ὶ τῶν “᾿ς δὲ ἔτη, ψευϑὶς: ὑχκέτι 75 τύτυ ὕτως ἔχοντος οἷ οἷόν τε ἢ μηδ 

χαίων τὴν ἀντίφασιν ἔλεγεν ἀληθὴ εὖ εἶναι, τίς δὲ 2 μεταξύ τι εἶναι ἀληθὴς εἶναι ἢ πάντα ἀληθὴ εἶναι" κ᾿ ἢ τὸς μηδὶν ἀληϑὲς εἶναι 

τῆς ἀντιφάσεως. ἔτι δέ γε δείκνυσιν τμὰ ὺ ὅτι ᾧ τῷ ἀληθεῖ αὶ ὃ λέγοντας ὅτε καὶ κατάφασις ὅ ὅτε ἡ ἀντικειμένη αὐτὴ ἀπόφασις 
τῷ ψευδεῖ τοῖς ὀνόμασιν ἐχρῶντο, ὧν ἡμεῖς νῦν ἐξα τὸς 5 ἀληθής ποτε ἐπί τινος, Ψ' δὲ τὸς πάντα ἀληθὴ ἡ Π ἀντίφασις ἅμα 

ὁρισμὸς λαμβανεὼς ἢ ἀπ᾽ Αὐτῶν ἄρχε, τῆς πρὸς αὐτὸς ἀντι. ἀληθής. λέγων δὲ περὶ τῶν πάντα τὰ ὄντα ψευδὴ λεγέντων 

λογίας (). Ἡράκλειτος Α' λέγων πᾶν εἶναί τε ἢ μὴ εἶναι ᾧ εἶπεν “δὲν 28 κωλύειν φασὶν ὅτως ἅπαντα εἶναι ὡς “ὃ τὴν διά- 

ἅμα τὰ ἀντικείμενα εἶναι, τὴν ἀντίφασιν ἅμα ἀληθὴ τίθε ἢ μετρον εἶναι σύμμετρον," τυτέςιν ὁμοίως πάντα ψευδὴ εἶναι τῷ 
πάντα εἶναι ἀληθὴ ἀποφαίνεῦ, ᾿Αναξαγόρας δὲ εἶναί τι μεταξὺ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι. εἰπὼν δὲ “ὃ ἕτερον, “ὃ πάντα 
τῆς ἀντιφάσεως λέγει" ὁ δὲ μῖγμα εἰ ἐξ ἀγαϑὺ ᾧ κακχῦ εἴη, ιο ψευδὴ λέγειν, τῶν μοναχῶς λεγομένων λέγει ἢ “ὁ ἕτερον ὃ “οἰ 

ὅτε ἀγαθὲν ὅτε πάλιν ἐκ ὠγαϑόν, ὁμοίως δὲ ᾧ ὅτε κακὸν ὅτε ὦ δὲ πάντα ἐληθὴ"" ὃ εἰπὼν προσέδηρε “«εδὸν 7) οἱ τοιῦτοι λόγκ 

κακόν" διὸ μεταξύ τι εἶναι λέγε τῆς ἀντιφάσεως αὶ πάντα ψευδὴ οἱ αὐτοὶ τῷ τὸ ἩΗρακλείτυ," λέγων ἐν Ἡμαλεσῦ εἶναι λόγεν 

τὰ ἐντικείμενα, τυτέςι κα ὴ τὺ κατάφασιν ὶὶ τὴν ἀπόφασιν. ὅταν “ὃν λέγοντα πάντα ἀληθὴ ἢ πάντα ψευδὴ εἶναι " καίτοι Ξρὸ ὁ δὴν 

δ μεμιγμένα ἃ ἀγαθὸν καὶ ὃ ὲ κακόν, ὺ ἐξ αὐτῶν φησὶ μῖγμα ἔδειξεν ἑπόμενον τῇ Ἡρακλείτυ δόξῃ, λέγοντος πάντα εἶναι ἡ μὲ 
ὅτε ἀγαθὸν ὅτε ἐκ ἀγαθὸν ἢ ὅτε κακὸν ὅτε καὶ κακόν, ἀλλ᾽ εἶναι 15 εἶναι, “ὃ πάντα ἐληδὴ λέγειν. Ἷ τῦτο ἵπεῷ αὐτῷ λέγσει πῶσ 

δὰ τοιῦτον μῖγμα. πάντα δὴ ἡγεῖτο ἐν πᾶσι μεμῖχθαι, ὥςε περὶ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τὴν ἀντίφασιν ἐπὶ πανὺς ; ἅμα ἀληθῆ, “ὃ παντε ὃ 
ἑκάςυ τῶν ὄντων πᾶσαι αἱ ἀντιφάσεις ψευδεῖς κατ᾽ αὐτόν. ἰὰ. ἐληθὴ ὦ ἅμα ᾧ ψευδὴ λέγειν εἶναι" εἰ δά ἦμα τὰ ἀντικείμενα ἴκα- 

Ἰυέζα (7) καθάπερ ὁ μέγας ἡμῶν φιλόσοφός φησιν, οἱ ἀτυχεῖς ςόν ἐφι, ὸ ἴξιν τε ἢ ὑκ ἕςιν, ἵξαι ω ὺ ὸ ἕἶναι ᾿ κ»ατάφεεις ἃ 

“Ὁ Μανιχαῖοι, ἐπειδὴ ἡ ἡπόρυν πόθεν τὰ κακά, μὴ ἰχύσαντες ἐπιλύ- “ὃ μὴ εἶναι ἡ ἀπόφασις ἀληθὴ κατ᾽ αὐτόν. καὶ μὴν ἀλλὰ καὶ ᾧ ἱχέ- 

σαϑχ ταύτην τὴν ἀπορίαν, εἰρήκασιν ὅτι ἔςιν ἀρχὴ τῶν κακῶν 2 τερον αὐτῶν πάλιν ψεῦδος" καθόσον Κα Λ) ὑκ ἔς: “ὃ εἶναι, ὑ χα- 
ὥσπερ ᾧ τῶν ἀγαθῶν. ὅτως ὧν ᾧ ὁ ̓ Ανκξαγόρας, ἐπεὶ ἑώρα τάφασις ψευδής, καθόσον δὲ πάλιν Η μὴ ἐἶναι, ἡ καὶ ἐπόφασις 
πᾶν ἐκ πανὸς γίνεω,ς, μὴ ἐπιςήσας τῇ εἰς τὴν ὕλην ἀναλύσει, ψευδής. ὥςε πάντα κατ᾽ αὐὸν ἅμα καὶ ἀληθὴ ᾧὶ ψευδῆ" αἱ 
ἔλεγε πάντα ἐν πᾶσι μεμῖχθαι, ᾧ διὰ τῦτο κατ᾽ αὐὲν ἅπαντας γὃ ἀληθεῖς καταφάσεις τὰς ἀποφάσεις ψευδεῖς ποιῶσιν, αἱ δὲ 

ψεύδεὼχ, τὸς λέγοντας, ἡ ἐν τῷ λευκῷ εἶναι ᾧ ὃ μέλαν ἡ ὅσα ἀποφάσεις τὰς καταφάσεις. τύτῳ δὴ τῷ λόγῳ τῷ »' σιότων 

ἄλλα τοιαῦτα. ὁ μέντοι γε πάλιν Ἡράκλειτος ἔλεγε πάντας 25 ἄμφω κατηγορῶντι χεδόν φησι τὺς αὐτὸς ἐκεύνς ἐμφοτέρυς 
ἀληθεύειν. Ἀδοῖορ. εἶναι τὺς μοναχῶς ἑκάτερον κατηγορῶντας, ᾧ δείινυεν πῶς εἰσὶν 

10124 “διωρισμένων δὲ τύτων δηλονότι ὧν ἐφθάκαμεν εἰρηκέναι οἱ αὐτοί. ὅτι γ5 ὁ λέγων ἢ ἀληθὴ πάντα ἡ ψευδὴ πάντα ᾧ ἰδία 

“ “φανερὸν ὅτι ἡ τὼ μοναχῶς λεγόμενα ἡ χ᾽ πάντων." δείξας ὅτι ἑκάτερον κατηγορεῖ πάντων, τέ τε ἀληθὴ αὐτὰ εἶναι ᾧ πάλ ὃ 
ΦΗ ὦ Ἡράκλειτον συναληϑεύυσιν αἱ ἀντιφείσεις, »' δὲ᾽ Αναξα- ψευδῆ, διὼ τῦτο «αὖ αἱ δόξαι αἱ μοναχῶς χευϑαὶ πμ λον 

γόραν συμψεύδονῃ, φησὶν ὅτι διύβδλονεν τύτων, δηλονότι ὧν 3) αὐταί εἶσιν τὴ κτ' πάντων ἀμφότερα κατηγορύσῃ. ἐὰν δὲ αἱ 

ἐφθάκαμεν εἰρηκέραι, φανερὸν γέγονε ᾧ ὅτι μήτε ἅμα συμψεύ- αὐταί, ἀδύνατος δὲ ἐκείνων ἑκατέρα, ἐδύνατος ἂν εἴη ᾧ ἡ ἄμφω 

᾿δονῇ μήτε ὦμα συναληθενύυσιν αἱ ἀντιφάσεις, ἐπεὶ μηδὲ ἔςι τι κῷ πάντων. κατχγορῦσα. ὅτι δὲ ἐκείνων ἀετέρας ψευδής, ἐδείχϑη 
μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως" Φανερὸν γάρ, φησίν, ἐκ τύτων ὅτι ἀδύ- διὰ τῷ πάσης ἀντιφάσεως ἐπὶ πανὸς θάτερον ̓' ἀληθὲς δππν 
νατόν ἐσι ὃ, τὰ μόσχος λεγόμενα, ὃ ἐξηγόμενος προσέθηκε“ δὲ ψεῦδος εἶναι. δυναῦ ἢ ὃ ὃ "ὦςε εἶ εἴπερ ἀδύνατα ἐκεῖνα" ερμοι 
ὶ τὰ κ'' παντων"" τὰ Κὰ κτ' πάντων ὁμοίως λεγόμενα μοναχῶς 35 κέναι ἐπὶ τῷ ἄμφω λέστες, ἢ πάντα ἐληθὴ ἃ ᾧ παντα ψευχ ἡ 

17 ἢ τίνα δὲ λέγε ὅτως, αὐὲς δι’ ὧν ἐπήνεγκεν ἔδειξεν, ἐδείχθη ᾽ διὰ πλειόνων ὅτι ἀδύνατον τὴν ἀντίφασιν ὦ ὁμα ἑἐνει 

εἰπὼν “ὥσπερ τινὲς λέγωσιν, οἱ β ἐδὲν φαΐσκοντες εἶναι ἀληθές, τῶτο" ἅμα γδ ταῦτα ἀληθὴ τε ἡ ψευδῆ Ὑίνεῦ, ἐπεὶ τ ὡς 
ὡς ᾿Αναξαγόρας. “ὁ 75 μηδὲν ἀληθὲς εἶναι λέγειν τῶν ὄντων εἴπερ ἀδύνατα ἐκεῖνα" περὶ τῶν προειρημένων τε ἢὶ προδεδειγμέ- 
μοναχῶς κτ' πάντων ἐςὶ λέγειν" ὁμοίως ἢ “ὁ πάντα ἀληθεύειν, νων λέγει τῶν πᾶσαν ἀντίφασιν ἀληθὴ ἢ πᾶσαν ἀντίφασιν ψευὸς 
ὡς Ἡράκλειτος, αὶ τῦτο μοναχῶς λέγειν κ᾽ πάντων ἐςίν. τύτων 40 τιθέντων (ἐδείχθη 78 ὅτι μηδέτερον ἀληθές), ὄντων δὲ ἐκείνων 
δὲ ὅτι μηδέτερον ἐνδέχεῦ ἀληθὲς εἶναι, γνωριμον ἐκ τῷ δεδεῖχθαι ἀδυνάτων, ὡς δέδεικῶ, ἀδύνατα ἂν εἴη ἡ τὰ μοναχῶς ἐπὶ πείρ- 

2. ἀπὸ) ὕπω Ι͂. ἢ ρνοίίπιις δοπιπιοπιογαί, φεὶς υδίφρωπι σοπίγαάιἰεἰίοποπι υδραπε 6656 ἰγααϊαϊξ οἰ φιὶς πιδαίμπι ἐπε θ οοα- 
ἐγααϊϊοἰἑοπῖς; φἰπιμίψια ἄοοει ἐἰος νερὸ ας ἴαίξο ποπιϊπίδις γμῖφε μδὸς ϑεραῖν. ] Δ. δέ γε] δὲ λέγει 44. ΠΠ 44. τὸ ἐξ) τὸ ἀγαθὸν ἐὲ 
ΜΡ 15. ὅτε ἀγαθὸν -- 16. μήμα οπι Ι͂;", Βαρεῖ δεραυῖν. εἰ Κ7 ἱπ περ. ἢ 27. δηλονότι --- εἰρηκέναι ὁπ «4 ϑερυΐν. ἢ 86. λέγονται. τάκ 
Αἵ. ᾿| 39. μοναχῶς καὶ τὰ πάντα ἔςι Μ. ἡ ἀι. δὴ ἸΗ͂. 

. 8. ἢ το ἀληθὲς εἶναι οι 227. ἢ 5. ἀληθές ΜΙ͂. ἢ 9. τὸ πάντα ψευδῆ λέγειν οτα (. ἢ 10. οἱ] εἰ 27. ἡ 12. τὸν τὸ ̓Ἡρακλείτον ἈΞ. 47. εἶναι οτα 
ἍΠῚ ἢ 26. εἶναι ἀμφὶ τὸς ΜΙ. 1) 28. κατηγορεῖν Ι͂. ΠΠ] 80. κατηρίσῃ Η͂. ἢ 32. ἑκατέρα, οπὰ Δ. Π] 35. λέγοντες Α. 1] 38. ἀδύνατον ΑΖ, 
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τῶν τῶν ὄντων λεγόμενα ὅτι ἀληθὴ ἢ ὅτι ψευδῆ. δυναῦ δὲ ὦ δῶς. “εἰ δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ὲ ἀληθὶς φιίναι ἢ ἢ ἀποφάναι ψεῦδός 

αὐὸὺ ὑὲν Ἡράκλειτον λέγειν πάντα ἀληθὴ κα αὶ πάντα γεθῆ εἰρηκέναι, ἐς». “ὃ λεγόμενον ἀσαφῶς ἡ [1 ' εἴρη, εἴη δ᾽ ἂν τοιῶτον. εἰ μη- 

καβόσ σον ἔλεγε τὰ ἐναντία συνυπάρχειν, ἐνάντια, δὲ ἢ “ὁ πάντα δὲν ἄλλο “ὁ ἀληθές ἐςιν ἢ ὕτως ἔχον φάναι ὕ: ὕτως ἔχειν, ἡ πάλιν 

ἀληθὴ ᾧ “ὃ πάντα ψευδῆ. προςίθησι δὲ τοῖς φθάνυσι δεδεῖχθαι, “ὃ ὅτως ἔχον ἐπέφεννι: ψεῦδος, δῆλον ὦ ὡς ἄλλο ' ὑπὸ τὸ ἀληθῶς 

ὡς ἐναργῶς ἐνίων ὀσῶν ἀντιφάσεων τοιύτων περὶ ὧν ὁδεὶς ἂν 5 σημαίνεῦ ἄλλο δὲ ὑπὸ τῷ ψεύδυς, ᾧ ἀδύνατον τῶν Α' κατα- 
ἐνδοιίσειεν, ὡς ἢ ἀμφοτέρων τῶν μορίων ἀληθῶν εἶναι δυναμέ- ᾧασκόντων περὶ τῇ αὐτῷ τῶν δὲ ὠποφασκόντων ἢ πάντας λέ- 
νων ἣ ἀμφοτέρων ψευδῶν" ὃ δεικτικὸν ἂν εἴη τῷ μὲὴ ὴ πάντων γειν ψεύδεικ, ἢ πάντας ἀληθεύεν. ἂν ἡ) οἱ καταφάσκοντες 
μεναχις ἑκάτερον. εἶεν δ᾽ ἂν τοιαῦἢ ἀντιφαίσεις ὰ τὴν διώμε- ἀληθεύωσιν, ὡς ἔχει “ὃ πρῶγμα λέγοντες αὐὸ ἔχειν, οἱ αὐὸ τῦτο 

τρὸν σύμμετρον εἶναι ἣ μὴ σύμμετρον, ἢ καθόλυ ὧν θάτερον ἡ ὦ ἀποφάσκοντες αὐτῶ ψεύσονδ᾽ τῶτο } ὑπὸ τῦ ψεύδει, ση- 
ἐγαγεαιῃ θάτερον δὲ ἀδύνατον, ἑποῖά ἐςι τὰ ἐν τὴ ὑσία τινῶν το μαίνεῦ, ὃ ἐποφιίσκειν τινὸς ὃ ὑπάρχει εὐτῷ: εἰ δὲ ἡ ἀπόφασις 
ὺ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορέμενα. εἰπὼν δὲ προδήλως μήτε ἀληθᾶς ἀληθής, δῆλον ὡς ἀνάγκη τὴν κατάφασιν εἶ εἶναι ψευδῆ . εἰ ἢ ἐν 

ἅμα ἐπ᾽ ἐνίων ἐντιφισεὼων δυναὼς λέγει, τήν τε κατάφασιν ἢ μοὶ ἄλλῳ ὁ ἀληθές τε ὁ ψεῦδος ἢ ἐν τὴ τῦ αὐτὸ κασάφεέσα 

τὴν ἀπόφασιν μήθ᾽ ἅμα ψευδεῖς, ἐπήνεγκε ὺ “καίτόι δάξειεν ἂν ὸ ἀποφάσει, ἀδύνατον πάντα ψευδὴ εἶναι, ὁμοίως δὲ ἡ τὰν ἀρ 
μᾶλλον ἐνδέχεωχ, ἐκ τῶν εἰρημένων" ὰ ψευδεῖ εἷς ἀμφοτέρας εἶναι" ἡ 5) περὶ τύτυ ἀντίφασις ἀμφότερα ἔχει. εἰπὼν δὲ καίτοι. δέ- - 
τῦτο 25 λείπει. ἀποτενόμμενος δὲ ταῦτα πρὸς Ἡράκλειτον Μὰ 45 ξειεν ἂν μᾶλλον ἐνδέχεωχ, ἐκ τῶν ερλλέδων: πάντα ψευδὴ εἶναι, 

ἢ ὅσοι διὰ “ὃ συνεχῆ τὴν ἧνοιν εἶναι ἐν πεῖς ὅσιν ἔλεγον ἄμα κ΄ καθ᾽ Ἡράκλειτον χρἐοὶ, πάντα λέγοτο, ἢ ἣ πάντα ἀληθὴ, ὡς 
ταὐτὸν ἀληθὲς ἢ ὃ εἶναι ᾧ ὃ μὴ εἶναι. ὅσον γδ ἐπὶ τοῖς λεγομέ- ᾿Αναξαγόρας ἔλεγέ τε ᾧ ᾧετο, ὅτι μὴ οἷόν τε πάντα ψευδὴ 

νοις ὑπ᾽ Αὐτῶν, μᾶλλον ἂν ὑγιὲς εἴη “ὃ ψευδεῖς πάσας εἶναι" εἰ εἶναι δεδειγμένης τῆς ἀντιφάσεως ὅπως ἔχει, ἢὶ τἀληθῦς τε ἢ 
Ων συνεχὴς ἡ ῥύσις ἢ μηδὲν Ὑπῦμης ὑδὲν ἂν ὑγιῶς ἡ ἀληθῶς ψευδῶς ὡρισμένυ, ἐπήνεγκε. φέῷ δὲ καὶ ὃ ὕτως ἡ λέξις “εἰ ἣ 

εἴη κατηγορῆσαι κατά τινος, ᾧ ἡ ἀκόλυθον “ὃ πάντα εἶναι ψευδῆ" 20 μηδὲν ἄλλο “ὃ ἀληθὲς ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι ἡ ὁ ψυῦος ἐςιν" 
ἀνάγκη 75 ὃν ὁτῶν ὁρίζοντα κ᾿ τῷ συνεχῶς ῥέοντος ᾧ εἰς μηδὶν εἴη ἂν ἃ λεγόμενον, εἰ ἰ μηδὲν ἄλλο “ὃ ἀληθὲς σημαίνει ἢ “ὃ κατα- 
ὡρισμένον μεταβάλλοντος ὁ ψεύδεὼς. ὥςε καθ᾿ Ἡρακλειτον πάντα φῆσαί τι ἢ ἀποφῆσαι, ᾧ “ὁ ψεῦδος ὁμοίως. βραχέως δὲ τῇ λέξει 

ἀληθὴ λέγοντα τὠναντίον ἂν μᾶλλον ἁρμόττοι πάντα λέγειν ψευδῆ κἐχρηϑ, ἐπεὶ φθάνει διὰ τῶν πρόδλεν ἐρϑεέγεν ἀληθὲς ΓΝ: εἶναι “ὃ 
εἶναι, εἴγε συνεχῶς ὑπελάμβανε πάντα ῥεῖν τε μεταβάλλειν. ὸ ὃν εἶναι λέγειν ἢ ὃ μὴ ὃ ̓  μὴ εἶναι (ὧν ὃ ' κατάφασις ὃ δὲ 
ἔδειξε δὲ “ὃ αὐὸ τῦτο αὶ ̓Αναξαγόρᾳ ἑπόμενον ἄτοπον διὰ “ὃ πάντα 25 ἀπόφασίς ἐςι, κατάφασις "ὶ περὶ τὸ ὄντος, ἀπόφασις δὲ περὶ τῷ 
μεμῖχθαι, ὁ δὲ απ μὲν μήτε εἶναί τι ἁπλῶς τύτων ἐξ ὧν μὴ ὄντος), ψεῦδος δὲ “ὃ ὃν μὴ εἶναι λέγειν, ὅ ἐςιν ἀπόφασις τῷ 
ἐςί, μήτε ἁπλῶς μὴ εἶναι. ΑἸεχ. ὄντος, ἢ “ὃ μὴ ὃν εἶναι, ὅ ἐςξι κατάφασις ἐπὶ τῷ μὴ ὄντος. ἅτινα 

10122 “ἀλλὰ -- ἐλέχθη." εἰπὼν τίσι ἕ ἔπεῦ ὁ συναληθεύεν σαφῶς προειρημένα ἐνταῦθα μετενεκτέον" εἰ ἡ μηδὲν ἄλλο ἀλη- 
5: τὴν ἀντίφασιν, τίσι δὲ “ὁ συμψεύδεῶ, τίσι δὲ ἄμφω, ἡ δείξας θές ἐςιν ἢ “ὃ ὃν φάναι ἕἶναι ὶ “ μὴ ὃν μὴ εἶναι, ᾧὶ ψεῦδος τό τε 

αὐτὺς μὴ δεόντως χρωμένυς τῷ ἀληθεύειν ἢ τῷ ψεύδεςκ, ὀνό- 30 ὃν μὴ εἶναι, ὅ ἐςι τῆς ἀληθῶς περὶ τῷ ὄντος καταφάσεως ἡ ἀπό- 
μάτι, ἐπάνεισιν ἐπὶ “ἐν λόγον ὅ ἤρξατο. ἔφη δὲ δεῖν ἐξ ὁρισμῶ φὰσις, ἢ πάλιν “ὁ αὐὸ εἶναι, ὃ ἡ αὐὸ κατάφασίς ἐςι τῆς ἀλη- 
τὴν πρὸς αὐτὺς ἔνςασίν τε αὶ ζήτησιν ποιεῖος" τῦτο δὴ ἡ νῦν λέ. θῶς περὶ τὸ μὲὴ ὄντος ἀποφάσεως, δῆλον ὡς ἀδύνατόν ἐςιν ἣ 
γει, ἢ διδάσκει πῶς χρὴ ποιᾶν. χρὴ γαβ, φησίν, παρ᾽ αὐτῶν, ἀληθεύειν ἀμφοτέρυς τύς τε τὰς καταφάσεις τὰς περὶ τῷ αὐτῶ 
ὅπερ ᾧ ἐν τοῖς ἕμπροοσεν ἠξιώσαμεν, αἰτεῖν, ὺ ἐξετάζειν, ἐχὶ ἡ τις τὰς ἀποφάσεις λέγοντας, ἢ πάλιν ἀμφοτέρως ψεύδεωκ " 
εἶναί τι εκ μὴ ἑἶναι λέγοντας, καὶ ὶὶ ἐφ᾿ δ  ἐἶναι, ἐπὶ τύτυ οἷόν τε ἢ 35 ὃ 5 ἥν ἡ κατάφασις ἀληθής, τύτυ ἦν ἡ ἀπόφασις ψευδής" 
ἃ μὴ εἶναι λέγειν (ταῦτα Κ' Ν μξώντος δόξομεν “ὁ ἐν ἀρχῇ λαμ- ὥςε ἀνάγκη θάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἀληθὲς θάτερον δὲ 

βάνειν), ἀλλὰ εἰ σημαίνυσι δι᾽ ὧν λέγυσι, αἰτητέον παρ᾿ αὐτῶν. ψεῦδος λέγειν, ἀλλ᾽ ὁ πάντα ἀληθὴ ἢ πάντα ψευδῆ. δυναῦ 
εἰ αὶ ΕΥ̓ μὴ ἡ σημαίνυσω, δ᾽ ἃ » διαλέγουτο - εἰ δὲ σημαίνυσι, ὧν ἢ τοιῶτον εἶναι “ὲ λεγόμενον διὰ τῆς λέξεως" εἰ δὲ μηδὲν 

ἈΠ ϑΟα αὶ “ὃν ὁρισμὸν ἑκάξυ τῶν ὑπὲ τῶν λεγομέων ὑ ὑπ᾿ αὐτῶν ἄλλο “ὁ ἀληθὴ φάναι ἢ ὅτι ὃ ἐποφαναι ψεῦδος, τυτέςιν εἰ 
σημαινομένων ληπτέον, ἃ ὃ δὴν ὍΝ (“ὃ ψεῦδος καὶ ὺ τἀληθὲς αὐὸ ση- Ὁ δὲ μηδὶν ἄλλο σημαίνεῦ ὑπὸ τῷ ἀληθὴ εἶναι τὴν καταΐφασιν 

μαίνει, οἷς χρῶνἢ ὃ αὐτοί, κὶ λόγυς πεν ὑπὸ τῶν ὀνομάτων σγς ἣ ὅτι ἡ ἀπόφασίς τι ψευδής" ὁ δ λέγων ἀληθὲς εἶναι “ὦ 

μαινομένυς, οἵτινες ὁ δρισμοὶ ἂν εἶεν, ὁ αὶ τὸ ἀληθῦς ὁ δὲ τὸ ψευ- ἡμέραν εἶναι, “ὃ μὴ εἶναι ἡμέραν διὰ τῆς καταφάσεως ψεῦ- 

6. ἰνδοιάσει «4. ἢ 10. ὁποῖα] ὁ τρία ΜΙ͂. ] 16. κατ᾽ αὐτὸν Κ΄. ἢ 19. συνεχῶς 1. 1] 23. ἁρμόττει . ἢ 33. παρ᾽] περὶ 22. ̓  86. δοξάζομεν 

λεγε 31. παρ᾽] πε 227. 1) 40. καὶ Ροϑὶ δὴ οπι Α͂. ψεῦδος κατ᾽ ἀληθὲς Α͂. 1] ἅ1. σημαινόμενοι {Η͂. 

4. ἢ δηϊο τὸ οπι .42Πῖϊ-. ᾿| φάναι ὕτως ἔχειν ἢ τὸ ἀποφάναι ΜΙ͂. ἢ 2. ἀσαφῶ] ἀληθὲς ΜΙ͂. ἢ 8. ἔχειν Α΄. ἢ 414. 4] εἰ 4. "15. ἐκ τῶν] αὐτῶν 

ἍΖ. αὶ 11. Περὶ ποη βοϑδὲ ςμδίωπαὶς μὲ οπιπία ζαίτα οἰπὲ ϑοραῖν. ᾿ 48. τ᾽ οπι . ἢ 20. ἢ ἀποφάναι οπι 44". ἢ 28. γὰρ τὸ μηδὲν (4. ἢ 

29. καὶ ψεῦδος ΄-- 30. εἶναι οπι «4. || ὅ] οἵ 4. 1} 39. τὸ οπι ΑΖ... ᾿ 
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δὸς εἶναι λέγει" εἰ δὲ τῶτο, ἀδύνατον τὴν ἀντίφασιν ὦμα ἦναι τὴ τῶ ἀληθῦς προλήκη δείξει κτ' ἂν ἵνα μόνον φάσκοντα ψευδῆ 
ἀληθῆ. ἰά. εἶναι λόγον ἀπείρυς τὸς ψευδεῖς λεγομένυς. ᾧ εἴη ἄν ἡ σύνϑεσις 

104122 ἅἴγι -- ἀναγκαῖον." ἔδειξε πρὸ ἐλίγν ὅτι μηδέν ἐςιν ἀντι. ἡ ἐπ᾿ ἄπειρον τῶν ἀληθῶν τοιαύτη. ψευδές ἐςι ὃ ὁ πᾶς λόγος 

11: φάσεως μεταξύ, ἀλλὰ τ πανὺς ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόύφασις, ἀληθής ἐςιν τῷ ἀληθὲς εἶναι “ὁ πάντα εἶναι ἀληθὴ" ψεῦδός ἐξι 

εἰ δὲ τῶτο ὑγιὲς ἡ ὑδὲν ἄλλο παρὰ τὴν ἀντίφασίν ἐςιν, ἀδύνατον 5 “ἃ ἀληθές ἐςιν ἀληθὲς εἶναι “ὃ πάντα εἶναι ἀληθὴ" ψεῦδός ἐςι 

ἀμφότερα ψευδὴ εἶναι" ἠδύνατο γὃ Ψευδὴ μόνως ὅτως ἀμφό- “ἃ ἀληθές ἐςι “ὃ λέγειν ἐληθεύειν ἐν λέγοντα ἀληθὲς εἶναι “ὃ λέ- 

τερα γίνεθχ,, εἰ ἦν τι μεταξὺ αὐτῶν. μηδενὸς δὲ ὄντος μεταξύ, γεν μὴ πάντα εἶναι ἀληθὴ. ᾧ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. ὁμοίως δὲ ἡ 

ἀνάγκη θάτερον ὶ αὐτῶν ἐπὶ πανὲς ἀληθὲς εἶναι, θάτερον δὲ ἀληθεῖς ἄπειροι κῷ “ἐν λέγοντα πάντων ψευδῶν ὄντων μόνον ἀλοῆη 

ψευδὲς μόνον, ἀλλ᾽ ἐκ ἄμφω ἀληθὴ ἢ ἄμφω ψευδῆ. παλιν δὲ εἶναι ἣν λέγοντα πάντας ψευδεῖς" αὶ ἡ) μόνον ἀληθὴς ἔςαι χατ᾽ 

ἃ ἀδύνατον ἄμφω ψευδὴ εἶναι εἶπεν, ἐπεὶ προείρηριεν μᾶλλον ἐν- 10 αὐτὲς ὁ λέγων πάντα ψευδὴ εἶναι, ἀλλὰ ἢ ὁ λέγων, ἀληθές ἐξι 

δέχενχ, ἐκ τῶν εἰρημένων πάντα ψευδὴ εἶναι. τοῖς τε ἢ τὴν ὃ πάντας ψευδεῖς εἶναι" εἰ δ μὴ ὅτος, ἐδ᾽ ὁ πρὸ αὐτῷ. ἀλλὰ 

ῥύσιν αἰτιωμένοις τῶτο λέγειν μᾶλλον ἔπε, ἀλλὰ αὶ ̓Αναξαγόρᾳ ᾧ ὁ λέγων ἀληθής ἐςι λόγος ὁ λέγων ἀληθὲς εἶναι “ὃ παίντα ψευδὴ 

τῷ πάντα ἐν πᾶσι μεμῖχβαι λέγοντι ᾧ μηδὲν διὰ τῶτο τῶν ὄντων εἶναι. ᾧ τῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. βραχέως δὲ τῦτο ἐδήλωσεν ἀπὼν 

«εἰλικρινὲς εἶναι ὃ λέγε εἶναι. ἰὰ. “ὁ γ5 λέγων ἐν ἀληθὴ λόγον ἀληθὴ ἀληθής ἐς ν᾿ ὁ μοίως δηλονέτι 

10122 «συμβέβηκε --- θρυλλέμενον" θρυλλέώμενον ἢ πεν, ἐπὰὲ ι6 ᾧ ψευδὴς ὁ λέγων ἀληθὴ ὃν ψευδῇ λόγον, ἄλλως τε ᾧ πλασμα- 

15...) ἄλλοι τύτῳ πρὸς τὺς ταῦτα λέγοντας ἐχρήσαντο ὡς ὄντι ἐναρ- τῶδες ὃ αἰτεῖοχ, ταῦτα ᾧ ὑποτίθεῶς. ἰά. 

γε, φανερώτατα δὲ Πλάτων κεκίνηκεν αὐὸὲ ἐν τῷ Θεαιτήτῳ" “φανερὸν --- κινεῖ," αὕτη ἡ λέξις ἡ φέρε ἕν τισνν ὡς 1011} 

πῶς δὲ αὐτοὶ αὐτὺς ἀναιρῶσιν, ἔδειξεν. ὁ Κὶ γ5 πάντα ἀληθὴ λέ- ὅσα οἰκεία τῆς φυσικῆς" ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ συγχρώμενος τοῖς προ- 

γων ἀναιρεῖ αὐὸν τῷ. ᾧ “ὃν ἐναντία ἑαυτῷ λέγοντα ὅτι μηδὲν δεδειγμένοις περὶ αὐτῶν λέγειν δοκεῖ, ἐκ ἀν εἴη παντάπασυ ἀλ- 

ἀληθές ἐξιν ἢ μὴ πάντα ἀληθεύειν λέγειν, ὅ ἐςιν ἀναιρετικόν τῆς 20 λοτρία τῶν προειρημένων. κειμένυ γ5) τῷ μήτε ἀληθὴ πάντα εδαι 

δόξης τῆς πάντα ἀληθεύειν λεγύσης" ὥςε χϑ' ὃν τιθέμενον πάντα μήτε ψευδῆ, ἀκολυθοίη ἂν “ἃ μήτε τὺς ἠρεμεῖν πάντα λέγατας 

ἕναι ἀληθὴ, ἀληθὲς ᾧ ὁ μὴ πάντα εἶναι ἀληθῆ. ὁ δὲ πώτα ἀληθεύειν μήτε τὸς κνεέιδχκ" ἔπε 5 τοῖς Κ' ἠρεμᾶν πάντα λέ- 
Ψψευδὴ εἶναι λέγων λόγος ἑαυὸν ἀναιρεῖ, ὅτι εἰ πάντα εἴη ψευδῆ, γυσι “ὃ μηδὲν μεταπίπτειν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὰ αὐτὰ ἀληθὴ τε ὁ ψευδῇ 
ἢ αὐὸς ὅτος ἂν εἴη ψευδὴς ὁ πάντα ψευδῇ λέγων, ἀληθὴς ἄρα μένειν, ὁρῶμεν δὲ ὅτι μὴ ἀεὶ ἐπὶ τὸ αὐτῶ ἡὶ κατάφασις κ' ἀλη- 
ὁ ἀναιρετικὸς αὐτῶ, ὁ μὴ πάντα ψευδὴ λέγων. ἰά. 25 θϑὴς ἡ ἀπόφασις δὲ ψευδής; ἢ ἔμπαλιν, ἀλλὰ μεταπίπτει, ἡ ἐφ᾽ 

1012 “ἐὰν --- μόνος." εἰ φυλασσόμενοι, φησί͵ “ὁ ἑπόμενον αὐτοῖς ὃ πρότερον ἦν ἡ κατάφασις ἀληθής, ἡ ἀπόφασις πάλι ἀλυβὴς 

15: ἄτοπον, “ἃ δι᾽ ὧν τίθεν ἀναιρεῖν τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν τιθέμενα, ὑπεξαι- γίνε, εἴγε ἀληθές ἐςι τό τε ὃν εἶναι λέγειν ἡ “ὃ μὴ ὃν μὴ εἶσαι. 

ρῶνἢ ᾧ λέγυσιν ὁ ἢ πάντα ἀληθὴ λέγων χωρὶς τῷ λέγοντος ὅτι αὐὸς γῶν ὁ λέγων πάντα ἠρεμεῖν πρότερόν τε ἐκ ἦν  ὕςερον ἐκ 
μὴ πάντα ἀληθὴ, ὅς ἐςιν ἀναιρετυιὸς τὸ πάντα ἀληθῆ, ὁ δὲ λέ- ἔςαι" ὃ ἀδύνατον ἄνευ μεταβολῆς γίνεῶχ. τοῖς δ᾽ αὖ 
ων πάντα ψευδὴ χωρὶς τῦ ὑπ᾽ αὐτῷ (τῦτο γ εἶναι μόνον ἀλη- 30 πάντα συνεχῶς κινέϊῶς, λέγυσι “ὃ μηδὲν ἀληθὲς εἶναι" ὑδὲν δ 
θές), ἀκολυθήσει αὐτῶν ἑκατέρῳ ἂν τῷ ἕνα ὑπεξαιρεῖοχ, “ὃ ἀπεί- ὑπομένει τὴν τῷ τόδε τι εἶναι κατηγορίαν, ἀλλὰ μεταπίπτει, 
ρὺς τουότυς συγχωρεῖν εἶναι" αὶ 7) μόνος ἔςξαι ψευδὴς ὁ λέγων ἀληθὲς δὲ ἦν “ὁ ὃ ἂν εἶναι λέγειν. πάντα ἦν ψευδὴ κατ᾽ αὐτὸς 

μὴ πάντα εἶναι ἀληθῆ, ὡς βυλεῦ ὁ πάντα ἀληθὴ λέγων, ἀλλὰ ᾧ ἔςαι" τῦτο γ5 ἡ ἐν τοῖς πρὸ ὀλίγυ εἰρημένοις εἶπεν ἔπσεῦχ, τὰς 

ὁ λέγων ἀληθὲς εἶναι “ὃ μὴ πάντα ἀληθὴ εἶναι, ἄλλος ὧν τῷ λέ- πάντα συνεχὼς ῥεῖν τε ἢ κινεῖ, λέγυσιν. ἀλλὰ δέδεικἢ) ὅτι μὲ 
οντος μὴ πάντα εἶναι ἀληθὴ, ἀλλὰ ἡ ὁ λέγων ἀληθὲς εἶναι “ἃ 35 οἷόν τε πάντα ψευδῆ εἶναι. λέγοι δ᾽ ἂν μηδέτερον τῶν εἰρημόων 

ἀληθὴ εἶναι “ἂν λέγοντα λόγον μὴ πάντα εἶναι ἀληθὴ, ἄλλος ὧν ἀληθὰὴς εἶναι, μήτε “ὃ πάντα ἠρεμεῖν μήτε ὃ πάντα κεῖ, ὅτι 
ἐκείνων, ἡὶ αὐὸς ἔξαι ψευδής. ἀλλὰ ὶ ὁ τῶτον λέγων “ὃν λόγον, ᾧ τύτων ἑκάτερον μοναχὼς λέγε »Φ' πάντων. εἶπε δὲ τῶτο 

ἀληθές ἐςι “ὃ λέγειν “ἐν λόγον “ὃν λέγοντα ἀληθὲς εἶναι “ὃ μὴ ἀδύνατον εἶναι" ἔπε 75 ᾧ τῷ πάντα ἠρεμὲν ὃ ἀεὶ τὰ αὐτὰ 
πάντα εἶναι ἀληθὴ ἀληθὴ εἶνκι. ᾧ ὕὅτως ἐπ᾽ ἀπειρόν τις αὐτῶν ἀληθὴ τε ἡ ψευδὴ μένειν ἡ μὴ μεταπίπτειν εἰς ἄλληλα, ὃ ὅτι 

4. ἡὶ ροεὶ ἢ οπι 37. ἢ 5. ἐς] καὶ 227. 12. ῥύσιν] ὑσίαν {. Ε 415. μὲν] δὲ 7. 416. τύώτῳ] τῦτο Α΄. ἔ λέγοντας ταῦτα Α͂. ἢ ἐχρέσατο ΑἹ. ἢ 
18. αὐτὸς] αὐτοῖς Δ. 1 24. τὸν] ταὐτὸν ΑΙ͂. ἢ 9. εἴ} ἢ ΑΜ. 21. ὑφ᾽ αὑτῶν σοτε. 2 τα. Α(. ᾿ 29. ὥς 2. ἡ 30. ὑφ᾽ αὑτῦ οοετ. 2 τὰ. “4. ἢ τῖτα 
“. ἀλκθὴ .4.. ἢ 34. τὸ -- 35. ἀληθὲς εἶναι οτὴ Η͂. 

4. τῇ] τὸ ΨΜ1.1 3. φμοπίαπε νερὰ 6:ί 7μαξ υόγιπε 6446 αἷί οπιπία 6226 υεγα, εἰ ἤἄαεος, νόγμπε δεῖ, ὑϑγεπε 6526 αἰἱοσίμ πϑαὶ 
οπιρΐα 6546 υέγα; εἰ ἄαες, υδγεπι δεῖ, υδγμπι 6456 εἰσί ποπ οπιπία ἐε:6 υδγα. ἐΐεπι ἄαεο επί Χαΐεα, νόγεπι Ἔςεε αἰϊοῖεε, νεγα- 
οὐπὶ 6556 φμὶ αἱί νέγιπι 6556 αἀϊσίμ ποὺ οπυιΐά 6546 σὙδγα, δἰ ἄοο ἱπ ἱπβμέίμπι ϑθραὶν. ἢ 5. ἀληθὲς -- ἀληθῆ οπι 4. ἡ 8. ὥπαραι 
Δ. Υ μόνων ΤΙ. ̓ὶ 413. καὶ τὸ ἐπ᾿ 1. ᾿ὶ 19. ἀλλοτρίων ἈΙ͂, ἀλλότριον Κ΄. Ἐ 21. ἀκολνθείη 3. ̓  λέγοντας --- 22. πάντα εἰ 24. μὴ ἀὴ οτὴ ἈΗ͂. ἢ 
24. τῇ] τὰ Μ᾿ 25. ᾿] καὶ ΑΙ. ἡ 21. ἰςί ποτε ὃν Δ. Ηὶ μὴ ροεῖ ὃν οι ἈΗ͂. ] 29. πάλιν οπι 4. ᾿] 31. ὑπομένειν .2.Ζ. ἢ 86. ῥτὸ τὸ ρεΐυ5 τὰ ἈΝ. Ἐ 
81. καὶ οπι «4. ᾿] κατὰ] καὶ τὰ ΔΖ. ἜΝ 
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ἐἰδύνατον, ἔδειξε δι᾿ ὃ ξ παρέθετο. ἑ ὔ λέγων αὐὸς τήνδε τὺ τὴν ἐσίαν, δεῖ εἶναί τι “ἃ μεταβάλλον ἄλλο ὃν παρὰ τὰ καθ᾽ ἃ 
δόξαν καὶ ὺ πρότερόν γε ὑκ ἦν ἡ ὕςερον ὑκ ἔςαι, ὥςε ὅτε τὰ πάντα μεταβολή, ὼ Ψ τῦτο ἀφαάναι. εἰ ἄρα ἔςι μεταβολή, δεῖ τι ὲ 
ἠρεμεῖ ὅτε ταὐτὰ ἀεὶ μένει ἀληθὴ ἢ ψευδῆ. “ὃ γ) ὄντος αὐτῦ, ἐφάέναι" ὼὺ δὲ ἡὶ κϑ' γένεσιν ᾧ φθορὰν μεταβολ ὑποκειμένυ τινὸς 
ὅτε ἕςιν, εἶναι αὐὲν λέγειν ἀληθὲς ὃν ὑκ ἕξιν ἀληθὲς λεγόμενον, ᾧ σωζομένυ ἢ μεταβάλλοντος εἰς ταῦτα γίνε)" τοιῶτον ἢ) ἡ 
ὅτε μὴ ἔςι. πάλιν δὲ τῷ πάντα κινεϊογαί τε ἡ ῥεῖν ἔπεῦ “ὁ μηδὲν 5 ὕλη. “ἀλλὰ μὴν ὑδὲ πάντα ἠρεμεῖ ἢ κοεῖταί ποτε, ἀεὶ δὲ ἐθέν᾽ 
εὗρίοχ, μηδὲ ἀληθὲς εἶναι. τῦτο δὲ ὅτι μὴ ἀληθές, “ὃ μηδὲν εἶναι ὃ λέγει, τοιῶτόν ἐςιν. ἀλλὰ μὴν ὅτε πάντα τὼ ὄντα ποτὶ [ ἦρε- 
ἀληθές, δέδευκἢ πρότερον. ἰὰ. μὲ ἢ κινεῖταί ποτε, ὠδὲν δὲ ἔςιν ὃ ἀεὶ κινεῖ, ἢ ἄλλο ὃ ἀεὶ ἦρε- 

1012 “ἀνάγκη --- μεταβάλλειν." ᾧ τῶτο δεικτικὸν παρέθετο τὸἠῪ μεῖ, τῶτο 75 εἶπε διὰ τῷ “ἀεὶ δ᾽ ἐθέν." τῶτο δὲ διὰ πλειόνων 
Ὡ μὴ πάντα κινέῖος. ἔχει δὲ ἡ λέξις ἐγκαταλληλότερον" εἰ δ ἕξι ἔδειξεν ὕτως ἔχον ἐν τῷ τελευταίῳ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως. 

κίνησις, ἀναγκη τι ἐν μεταβάλλειν, εἴγε ἡ κίνησις ἔκ τινές ἐξιν 10 ὑπομιμνήσκει δὲ ἢ νῦν αὐτῷ ὅτι ἔςι τι ἐν τοῖς σιν ἀκίνητον ἢ 

εἴς τι μεταβολή, ἀδύνατον δὲ ἔκ τινος εἴς τι μεταβαίλλειν μὴ ἄλλο ἀεικίνητον, εἰπὼν ἔςι 5 ὃ ἀεὶ κυεῖ τὰ κρώμενα" ὁ Ὁ ὑπὸ 
ὄντος τινὸς τῷ μεταβάλλοντος" τῶτο δὴ “ὃ ὃν μεταβάλλον τε ὺ τῷ ἀεὶ οϑετος κυύμενον ἐδείχθη συνεχῶς τε ὶ ἀεὶ προσεχῶς κι- 
κενήμενον, ὅτε κινεῖ, ἀνάγκη ἐν τῷ εἶναι μένειν τε ἢ »ἄ' τῶτο τ ἐς οἰκείᾳ κινήσει ἐϊδίυ ὕση τὰ κανμενα- τῶτο δὲ ἦν ὁ αἰθήρ, 

ἠρεμεῖν. εἰ ἰτς θ᾿ τόπον Σωκράτης. κινέμενος, δεῖ “ὃν ΞῸΝ δὰ κυκλοφοροιὸν καλέ ἀρ τα διὰ 5 τύτυ ἡ τὰ ἄλλα κινεῖ ἃ 
κράτην μώειν, ὅτε κινεῖῷ Σωκράτης" ὅτω δ ἕξαι καὶ ὼ ψ τόπον 45 ἀεὶ κινῦν. ἀλλὰ καὶ 5 ὅτι “ὁ πρῶτον κινῶν ἀκίνητον ἀνάγκη εἶναι ἢ 
κινιίμενος Ἰξωκράτης. ᾧ καϑόλυ δὴ ἐπὶ πάσης κινήσεως, εἰ καὶ κί- ἠρεμῶν, δέδεικἢ ἡ αὐτό, ἰά. 

γήσις μεταβολή ἐςιν ἔκ τινος εἴς τι, σωζομών τῷ κινυμένυ κτ' 

ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤῺΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 
ζ)» 

Ὅτι αὶ Ἀβκέτέλνε ἐςὶ “ἃ ἐπιγραφύμενον Δ τῶν Μετὰ τὰ ποιέῖοχ, Αἰ αὐὲν τὴν διαίρεσιν τῶν πολλαχῶς λεγομένων τύτων, 
Φυσικὰ βιβλίων, ἐν ᾧ ἦ διαίρεσιν τῶν πολλαχῶς μα ποιῶ, οἷς αἱ ἐπισῆμαι χρῶνἢ, ἃ κοινῶς τῷ ὄντι παρακολνθεῖ" περὶ ὧν 

ὁ ἀπὸ τῆς λέξεως ᾧ ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῷ λεγομένων γνώριμον" ὅτι 20 εἶπε ἢ ἐν τῷ δευτέρῳ δεῖν ὧν φιλόσοφον πραγματεύεω, διελό- 
δὲ κα ἢ ταύτης τῆς πραγματείας, δῆλον ἐξ ὧν προείρηκε. ὁσῖὰι μένον ποσαχῶς ἕκαςον αὐτῶν λέγε. ἀκόλυθον δέ ἐςι μ᾽ ὃ 
ΚΔ ὅτι τῷ πρώτυ φιλοσόφυ καὶ περὶ τῷ ὄντος καθόλυ πραγματεία δειχθῆναι περὶ τίνων ἐςὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἡὶ θεωρία, ὃ ἐν 

ἢ τῶν τύτῳ κοινῶς ὑπαρχόντων, κοινὰ δὲ τῷ ὄντος εἰσίν, οἷς ἐπι- τῷ τρίτῳ δέδερκ, ἐφεξῆς περὶ τύτων πρώτων θεωρεῖν οἷς ἀναγ- 
φῆμαι πᾶσαι χρῶν" περὶ τύτων δὴ ἡ θεωρία τῦ πλύτο φιλο- καὶον χρῆδᾳ, πρὸς τὴν τῶν ἄλλων τῶν μελλόντων δείκνυῶζ θεω- 
σόφυ" ὑδεμιᾶς δ ἐκείνων ἴδιος ἡ περὶ αὐτῶν πραγματεία" ὑδενὶ 25 ρίαν τε ἢ δῆξι. διὸ ἢ πρῶτον περὶ ἀξιώματος εἶπε τῷ ἐπὶ παν- 
Ὑάρ ἔνι τῶν ὄντων, ἡ ἢ τόδε τί ἐςιν, ὑπάρχει τι αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ ὃς δὲν τὴν κατάφασιν ἢ ἣ Ἦν ἀπόφασιν, ὄντος πρὸς τὰς δείξεις 

ὄντι ἢ ὄν, περὶ ὃ ἡ τὸ πρώτυ φιλοσόφυ πραγματεία. ὲ ἃ Ἔ:) χρησίμα" μεθ᾽ ἃ ἐν τύτῳ τὴν διαίρεσιν ποιεὶ ἢ τῶν ὕτως πολλα- 
ἀναγκαῖον τῆς ΚΕ αὐτῶν διαλήψεως ἡ χρῆσις δείκνυσι" πᾶσαι χῶς λεγομένων. ὅτι δὲ μὴ ἀτελὴς “ὃ βιβλίον, ὡς οἴονταί τινες 

᾽ αἱ ἐπιςῆμαι τύτοις χρυμεναί τὰ προκείμενα αὐτῶν δειινύυσιν" τεκμαιρόμενοι τῷ μὴ πάντων αὐὸν τῶν πολλαχῶς λεγομένων 
- ὅτι δὲ μηθηειᾶς ἴδιός ἐςι τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἐπιημῶν, ἡ καινὴ 30 τὴν διαίρεσιν ποιεῖς, δῆλον ἐκ τὸ μὴ ἁπλῶς ἐν αὐτῷ προκεῖρις, 

χρῆσις αὐτῶν παρίςησι. πρὸς δὲ τύτοις κεῖ, περὶ ὧν ὁ δια- τὸτὸ ποιεῖν, ἀλλὰ τύτων μένων οἷς υἷς κοινοῖς αἱ ἐπιῆμαι πᾶσαι 

λεκτικὸς κ᾽ “ὁ ἔνδοξον ποιεῖ τὸς λόγυς, περὶ τύτων τὴν πρωΐτην χρώμεναι τὰ προκείμενα αὐταῖς δευινύνσιν" ὅτε γδ περὶ τῶν 
φιλοσοφίαν ἐπισημονικῶς λέγεν" καὶ ᾧ ὁ τῷ διαλεκτριῷ περὶ τὰ ὁμωνύμων λέγειν ἡμῖν πρόκει, ὅτε περὶ πάντων τῶν ἀφ᾽ ἑνός τε 
κοινὰ πᾶσιν ἢ τοῖς πλείςξοις ἡ πραγματεία, ᾧ περὶ τῶν πολλα- ὺ πρὸς ἕν, ἀλλὰ περὶ τῶν πολλαχῶς ἐχόντων, διότι τῷ ὄντι καθὸ 
χῶς δὲ λεγομένων ὃ διαλεκτικὸς διαλαμβάνει" ἔςαι τοίνυν ᾧ 35 ὄν ἐςιν ὑπάρχει, ἢ αὐτῷ λεγομένῳ πολλαχῶς. διὸ ἐχὶ μαθημα- 
διαλεκτική... ὅτι δὲ ἢ ἡ ταξις τῷ βιβλίων αὔτη, δῆλον ἐκ τὸῦ. τυιὸν ἥ τι τῶν τοιύτων λαμβάνει, ἃ ἡ αὐτὰ πολλαχῶς λέγε, 

6. μὴ οπι 4. ἢ 8. σμαπιφμαπε αϊοίϊο Ῥαγεπι ἀρροσίίε 6656 λαδεὲ δεραῖϊν. [᾿ 411. εἴς τε μία μεταβάλλειν Η͂. 
6. τὰ ὅντα ποτὲ μὲν οπχ “. 1] 7. κινεῖται, καὶ ἄλλο ΑΗ. ̓] ὃ] ἢ 4. 1 8. δ᾽ οπι 7. ἢ 9. ἰπίεν ν. ὕτως οἱ ἔχον ἱϊεγαῖ Υ. ποτὲ μὲν ἦρ. --- ὃ ἀὴ 

ἠρεμεῖ, Ἰΐποα ἰδηγει δυβάιιοείε, 227. ἔχων Ι͂. ἢ 10. αὐτῷ) τὸ ΔΖ. ̓' τὶ] τὸ Ι͂. 11. ἄλλο ἀκίνητον Ω͂. ] 12. τε καὶ ἀὼ προσεχῶς οτὰ Ἐ΄ ἢ 13. 

ἀἰδίᾳ Ῥ΄ ἢ 15. πρῶτον ἀὰ κιοῦν ΑΗ. 
25. ἡ οπι Α͂. ἢ πραγμάτων ΜΕ ἴῃ πὰρ. ᾿ὶ 29. κὐτῷ 411, αὐτοῖς .42. ἢ δείκνυσιν ΑΙ. ἢ 314. ὁ] ἡ Ι͂. ἡ 32. κατὰ] καὶ ΑΥΡ΄. ἢ τὸς στὰ ἕΗ͂. ἢ 

34. ἰίαφμε αἰϊαίδοίέοα εἰπεῖ ἐς 6εέ ργίπιαθ ρλϊοδορλίαε, ργνορέεγεα φμοά εἶδ δἰδάϊεπι γος δα σφογῖί, ργοδανιίεν απισπ, πὸϑ 
δοίοπίον» ϑερυΐϊν. 

49. αἷς Σ΄ ᾿ὶ ἃ καὶ κοινῶς ἔ΄. ἢ 20. εἶπε οἷ ΜΙ͂Σ.. ἢ 21. ἀκόλυθα Α΄. Π 22. ἡ οτὰ ΙΗ. ἢ 32. προχρώμεναι Ι͂. ἢ γὰρ ἡ περὶ ΑΖ». ἢ 33. τῶν 
οἱ ΚΗ͂. ἢ 35. μαθητικὸν ΜΙ͂Ζ'. 
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ὅτι μὴ τύτοις προχρωμεναι. αἱ Ταξεμει δεικνύυσί τι τῶν ὑφ᾽ 

αὐτάς, ἀλλὰ ἀρχὴ ᾧὶ αἰτίᾳ ὺ Ἰαῃ ὼ ςοιχείῳ ὼ αὐτοῖς τύτοις, 

εἴη ἂν διὰ ' τῆς πρώτης ἀρχὴν λέγων τὴν τῷ τέλες ᾧ σκοκῦ 

νῶσιν (τῶῦτο 5“) ἐν τοῖς πρακτοῖς ἀρχὴ πρώτη τῷ γενέδα, “ὃ πρα- 

ὧν πάντων κοινῶν ὄντων πεποίηϑ τὴν διαίρεσιν ἐν αὐτῷ ὡς ὄντων κτικόν" μνημονεύει γὃ αὐτῷ ὡς ἀρχὴς ἡ ὀλίγον προελθών), διὰ δὲ 
τῆς πραγματείας. ὅθεν ἢ μᾶλλον δῆλον Ὑϑνεῦ ἃ τῆς δευτέρας λέγοι ἂν περὶ τὸ ποθτικ: αὶ εἴη ἂν ὅτως ἦι διαί. 

᾿ βιβμώον ὅ ὅτι ἐκ ταύτης ἐςὶ τῆς συντάξεως" εἰ γάρ τινα τύτοις 5 ρεσις δῦ τῆς ἀρχῆς εἰς ὀκτὼ εὐ ότῳ ἐρχὴ λέγε κἀχεῦν 

παρακείμενα παραλέλειπῇ, διαιροῖτο ἃ ἄν Κάκεῖνα κτ' τὴν τῶν οὃς ὃ »' προαίρεσιν μεταβάλλει κα ᾧ γίγνεδ τὰ Ὑρέμενα, ὡς οἱ ἄρχος 

ἐςὶ παραπλήσιαι διαίρεσιν. ποοίμενος δὲ τὴν ἡρικότν ἐν τύτῳ τῷ τες, ὧν κ᾿ τὴν προαίρεσιν γίγνεἢ τὰ ἐν τοῖς ὑπ᾽ αὐτές. ὕτυς 

βιβμίῳ τύτων ὅσα κοινῶς τῷ ὄντι ὑπάρχοντά τε ᾧ παρακολε- ἀρχὴ λέγε ἃ ἡ τέχνη, ὺ μάλιζε ἡ ἀρχιτεκτονική, ἐφ᾽ ἦν καὶ ἐνα- Νὰ 
θᾶντα δοκεῖ πλεοναχῶς λέγενζ, ἡβυ τὴν περὶ ἀρχῆς λέγε ὅτι φορὰ τῶν ὑπ᾽ ἀνε τεχνῶν ὼ τῶν γηνομιόων ἸῸΥ ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ 

δὲ ἡὶ ἀρχὴ ὁ μιᾷ τινὶ φύσει τῦ ὅντὰς πεῤονοχυδει, γνώριμον" 10 ὑχ ὁμοίως δὲ αὕτη ἡ ἀρχὴ Ἷ πριντοιῆ; ὅτι αὕτη Κ' ἐρχὴ εὡς ἐκ;» 

οἰκείων τῆσϑε 

πᾶσαι δ αἱ ἐπιςῆμαι ἀρχαῖς τισὶ χρῶνϑ. τὴν ἀρχὴν δὲ ἑπτα- 
χῶς ἀποδίδωσι λέγεωζ. καθ᾽ ἕνα Κ' τρόπον ἀρχή, ὅθεν ἂν τις τῷ 

πράγματος, ὅ ἀρχὴ χέγεζ, κνηθείη πρῶτον" ἀρχὴ ἡ μήκως ὺ 

ὁδῦ, ὅθεν ἀρξάμενοι δίιμεν αὐτήν. ὕὅτως ἀρχὴ ᾧ τὼ ἐναντία πέ- 
ρατα τῶ αὐτῷ τοῖς ἢ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ἀρχομανὶς" διὸ ἡ 

τοιαύτη ἀρχὴ ἢ πέρας ποτὲ γίνεῆ. ἀρχὴ λέγε ὶ ὅθεν πξεμα 

γων κάλλιςα ἂν ἃ προκείμενον γένοιτο, ὡς ἐπὶ τῶν μαθήσεων" 

᾿ ταύταις ̓  πολλάκις ἐκ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐρχόμεθα, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 

τακτοιὴ ὃ τὸ πθνς Ὑνωςική, ἐκείνη δὲ ὅθεν ἤρξατο ὲ βρῤδημα, 

ᾧ ἀπὸ ποίας κινάσεως ἀρχὴ λέγε, ἡ ὅθεν πρῶτον γνωςέν ἐςι ὃ 
πρῶγμα, ὡς τῶν ἀποδείξεων ἀρχαὶ λέγον; αἱ ὑποθέσεις, ὑποϑέ- 
σεις λέγων τὰς καθ᾽ ἑκάςην ἐπιςήμην τε ᾧ τέχνην ἀρχάς, ὦ 

45 διότι μὴ δι᾽ ἀποδείξεως λαμβανονῇ, ἀλλ᾽ ὡς ἐναργεῖς ὑποθέσεις 
αὐτὰς λέγυσιν, αἱ τοιαῦ ἀρχαὶ ᾧ τῶν ἀμέσων τῶν καθ᾽ ἑκέξῃ 

ἐπιςήμην εἶεν ἀρχαί" ὡς ὃ ὃ ἀγαθὸν ὠφελεῖ ἡ “ὁ κακὸν βλάστε, 
ἡ ὃ ἀγαθὸν αἱρεὸν ἡ ὁ κακὸν φευκτόν, ἀμεσο ἕὰ κῷ τὴν Ἰβοὺὴν 

ὧν ἑᾷσα ἂν ὁ μανθάνων παρακολυθήση, ὡς ἀρίσως ἐν ταῖς Κα- πραγματείαν ὦ ἐπιφήμην, ἀρχὴ δὲ τύτων ἡ ᾿ περὶ τῆλνς τὶ 
τογγορίαις (ε. 8) ἐν τῷ περὶ ποιότητος λόγῳ πεποίηκεν" εἰπὼν 7 20 τὐδδικοῆαδ Ὑνῶσις, ὺ αἱ προταΐσεις δὲ ἃ πάρει" ὅτως ἐρχεί. 
τὴν ποιότητα εἶναι καθ᾽ ἣν ποιοί τινες λεγόμεθα, διὰ τῷ ποιῶ, εἰπὼν δὲ ποσαχῶς ἡ ἀρχή, ἰσαχῶς, φινί, ὺ τὰ εἰν λέγ, 

ὑςέρυ ἢ ὄντος τῆς ποιότητος γνωριμωτέρυ δέ, τὴν διδασκαλίαν ᾧ διὰ τί, πρόδέθηεν ὃ εἰπὼ ἣν “πάντα δ τὰ αἴτια ἀρχαί: "δι 
τῆς ποιότητος πεποίηκε. ὶ ἡ φυσοιὴ ἀπὸ τῶν αἰϑητῶν, ὅτι ἡμῖν οἷς προσέθηκε ὁ κοινὸν Κ πάσαις ταῖς ἀρχαῖς εἶναι; “ὁ πρώτας εἶναι 

γγυυριμωτεβα, ἀλλ᾽ ἐκ ἀπὸ τῶν πρώτων ἀρχῶν, ἡ οἱ τεχνὶ ἢ δὲ τύτων ὧν εἰσὶν ἀρχαί, ἢ ὕτως ὡς ὅθεν ἔςιν ἢ γήνεῦ ἢ γιγναῖ- 
ἀρχὴν ποιῶν) ἐν τοὶς ἡνομιαις ὑπ᾽ αὐτῶν, ὅθεν ἀρξαμένοις 25 σκεῖ, ὡς ἣ ὅθεν ἕςιν, ὡς ὁ δεμμέχιὸς τῆς οἰκίας ᾧ ἡ τρέπις τὸ 

αὐτοῖς ἑᾷςα ἂν “ἃ γινόμενον γίγνοιτο. ἀρχὴ λέγε ἢὶ ὅθεν ἄρχε- πλοίν ἃ ἡ ὕλη διάςυ, γίγνεδ δὲ ὡς ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, 
ταί τι γίγνεωνς, ἐνυπάρχοντος τῷ γιγνομένῳ. ὕτως ἡ καρδία γιγνωσκεῦ δὲ ὡς τῶν ἀποδείξεων αἱ ὑποθέσεις (5). ἀπὼν δὲ 

ἀρχή" ἀπὸ ταύτης δ ἡ τῷ ζῴν σύςασις, ἢ ὁ θεμέλιος τῆς κοινὸν πάσαις ταῖς ἀρχαῖς εἶναι “ὃ προῦὔπαρχειν τύτων ὧν ἀδν 
40134 οἰκίας, ἡ ἡ τρόπις δὲ τῆς νεῶς ὅτως ἂν εἴη ἀρχή. ὃ δὲ “ἐνυπάρ- ἀρχαί, διαφοράν φησιν αὐτῶν εἶναι “ὃ τὰς Κ' ἐνυπάρχειν τύτως 

χοντος" προσκείμενον χωρίζει τὴν τοιαύτην ἀρχὴν τῆς ποιητικῆς 30 ὧν εἰσὶν ἀρχαί, τὰς δὲ ἐκὺς εἶναι. ἡ τὶ ἦν ὕλη ᾧ ὃ ςοιχεῖον (τα- 
τῆς ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, περὶ ἧς ἑξῆς λέγει. διαφέροι δ᾽ χεῖον δὲ καλεῖ ἡ προσεχὴς ὕλη ἑχαΐςυ, ἥτις ἤδη ἐνεργείᾳ ἐξὶ 
ἂν αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς πρὸ αὐτῆς, ὅτι ἐκείνη Κὶ τὸ ῥᾷδιον γενέοᾳ ἦν τόδε τι σῶμα) ἀρχαὶ ὡς ἐνυπαρχόντων" ἐκ τύτων 2) πρώτων 
ἀρχή, αὕτη δὲ τῶ ὅλως γενέ" διὸ ᾧ αὕτη ' ὡρισμένη, ἐκείνη γίγνεἢ, ἐνυπαρχόντων αὐτοῖς, τὰ δὲ ἐκτός" ᾧ προςίϑησν τα 
δὲ ἄλλῳ ἄλλη ἢ τῷ αὐτῷ ἄλλοτε ἄλλη. εἴη δ᾽ ἂν ᾧ ἡ ὕλη ἐςὶ ταῦτα" διὸ ἥ τε φύσις ἀρχὴ ᾧ “ὃ φοιχεῖον ᾧ καὶ διαΐνεια καὶ ἡ 
ὅτως ἀρχή. ἀρχὴ λέγε ἡ ἀφ᾽ δ΄ πρώτυ γίνεταί τι μὴ ἐνυπάρ- 35 προαίρεσις. εἰπὼν τῶν ἀρχῶν τὰς Κα ἐνυπάρχειν τύτοις ὧν εἰδὴ 
χοντος, τυτέςιν ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως" τοιαύτη δέ ἐςιν ἡ ἀρχαί, τὰς δὲ ἐκτὸς εἶναι, διὰ τῦτο, φησί͵ ὃ τὰς ὶ ὕτως χν 

410136 ποιητικὴ ἀρχή, ὡς ἡ αὐὸς ἐδήλωσεν ἐπενεγκὼν “ἢ ὅθεν πρῶτον τὰς δὲ ὑχ ὕτως, ἥ τε φύσις ἐςὶν ἀρχὴ “ὃ ςοιχεῖον". ἀρχαὶ ἢ 
1. κα κίνησις πέφυκεν ἄρχεῶς ἢὶ ἡ μεταβολήν ἢ δύο ἐξὶ τὼ εἰρη ταῦτα ὡς ἐνυπάρχοντα " ἐκ τύτων 75 πρώτων γίγνεῦ, ἐνυπαρχέν- 

μένα αὶ ὑχ ἵν διὰ τῶν λέξεων, ἢ “ὅθεν γίνε πρῶτον μὴ ἐνυπαάρ- των. φύσω δὲ νῦν τὴν ὕλην ἂν λέγοι, ςοιχεῖον δὲ τὴν προσεχὴ 
χοντος" ἢ “ὅθεν πρῶτον ἡ κίνησις πέφυκε ἢὶ ἡ μεταβολή" ᾧ 40 ὕλην, ἥτις ἤδη ἐνεργείᾳ τί ἐςι σῶμα. τὰ δὲ ἑξῆς, αὶ διάΐνωικ καὶ 

4. τι οἱ ΑΜ. ἢ 3. περιπεποίηται ΑἹ. 11 πεποίηται ἰνδιαίρεσιν ΤΗ͂. ἢ 6. κἀκεῖνο Ἐ΄. ΗΕ Ἴ. παραπλήσιον «(. ἢ 8. τύτων οπι 37. ἢ 12. λέγεται ἈΓ ἴ 
44. καὶ οπι 4. 1 16. ἀρξαμένην ΠΗ͂. 1 17. γένοιντο ΜΙ. ΠΠ 19. φμο ἱπ ἰοςο φμαϊί(αἰδπι 6556 ἀἰχὶί, μον φμαπι φμαΐες 6556 «ἰϊοέπειις, ἐἰα 
φμαϊαία ἄοσεπς ρον γμαΐε, φιοά φμίάεπι Ροςίογίμα δε, φμαἰαἰ6, ποέΐμς ἑαπιεπ ϑεραϊν. ἵ 20. εἶπε ΑΜ. ἢ 22. δὲ τῆς ποιότητος τὴ 

διδασκαλίαν 1. ἢ 23. πεποίηκε] ποιησαμών ΑΜ. 1 26. ἑᾷςαι Δ. Π 21. γύγεται ἱνυπάρχοντα ΜΙ. ᾿ὶ 35. μὴ εἰ 836. δὲ οτι 17. ἢ 39. λέξεωι, τὰ 
ὅθεν 4. ἢ μὴ] μὲν 227. 1} 40. ἡ Ροβὶ καὶ οπι ἈΥ͂. 

2. πρακτικοῖς Ζ. 1] πρακτόν 4. 1 5. αὐτῶν Α41Π,᾿. || 8. ἢ»] ὧν Ι͂. 1] 10. ἡ οτι “4. ἢ 13. ὑποθέσεις λέγων οπὰ 4. 1] 15. ἄλλως 27. Η 17. ὡκὶ 
εἰ 44, ἡ Δ. 1} 31. ἥτις] ὅτι Δ. 11 40. ἑξῆς καὶ ἡ ΔΐΙ͂. 
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ἡ προαίρεσις ἡ τὰ ὅμοια τῶν ὡς τελῶν ἡ τῶν ποιητικῶν ἀρχῶν εἰπὼν δὲ τὴν ἀρχὴν ἰσαχῶς ᾧ τὰ αἴτια λέγεδχ, ἐφεξῆς τὴν 
παραδείγματα, αἱ ὑκ ἐνυπάρχυσι τοῖς Ὑνομέροις, ἐν οἷς ἧι δεν ὺ τῶν αἰτίων ποιόμενος διαίρεσιν τέσσαρα σημαινόμενα, αὶ ὸ τὸ αἰτία 
οἱ ἄρχοντες. ἜΣ Πα δὲ ᾧὶ τὴν ὁσίαν ὸ ὰ ὅ ϑναὶ ἐσίαν β παραδίδωσιν, ἃ καὶ ἐν Ἔνσλὴ ̓Ακροάσει ἐξέθετο αὐταῖς λέξεσιν, 

λέγων τὴν κ' ἃ δος ἀρχήν" τῦτο δὴ ἡ ἱκάςυ ὑσία, ὁ δ᾽ ὃ ὡς ἰσαχῶς ἡ τὸ εἰτῷ τῇ ἀρχῇ λεγομένν καθόλυ, καὶ μὴν ἀλλὰ 
ἕνεκα ὁ τῆνος ἃ σθαι ἐπεὶ ἐν τὰς γι Ἰγνομέροις δοκεῖ 5 κυριώτερεν (ὁ) ἔτι καὶ ὃν τὰ σημαινόμενα ταῦτα ᾧ ἐν τῇ ἀρχῇ, 
ὸ εἶδος ὃ τελειότης κα ᾧὶ τέλος εἶναι" ἢ εἴη ἂν ὃ ταῦτα ἐν τὸς πλὴν ὦ τὴ διαιρέσει ταῦτα: ἡ ὅλη ἦ ἣν ἐν τῷ ἢ ὅθεν γίγνεῦ 

προῦπαρχυσι Κὶ μὴ ὶ ἐνυπάρχυσι δέ. προσέθηκε δὲ ἡ ὑπὸ τίνα τῶν πρῶτον ἐνυπάρχοντος, αὶ ὅθεν πρῶτον καὶ κίνησις πέφυκεν ἄρχει, 
“πὰ ταῦτα ὑπάγεϊ, εἰπὼν “πολλῶν γ ἡ τῦ ΟΝ ἢ τῆς ἡ ἡ μεταβολὴ διὰ Κα δ τῷ ὅθεν γίνεῦ τρῦτον μὴ ἐνυπάρχοντος τῷ 

2.. κινήσεως ἀρχὴ ἃ ἀγαθὸν ἢ “ὃ καλόν." τι γνώσεως ἢ “ὃ εἶδος τέλος τιθεμένυ, διὰ Ν τῷ ὅθεν πρῶτον ἡ κίνησις πέφυκεν ἄρχεὼς 
(ἀρχὴ ἡ ὃ αἰτία τῆς τὸ πράγματος Ὑλύσεως ἡ τὸ εἴδυς αὐτῷ 10 τῷ ποιητοιῶ, τῷ δὲ εἶυς ἐν τῶν τεχνῶν" ἡ ἡ Ὁ τέχνη ὃ εἶδος τὸ 

γνῶσις), τῆς δὲ κινήσεως ἀρχὴν “ὃ τέλος εἶπεν, ὅπερ ἐςὶ “ὃ ἀγαθὸν γιγνομένυ. ὺ χῷ' τρόπως β καθ᾽ ὃς ἢ ἡ ὠρχὴ λέγεῦ ἢν “ὃ αἴτιον 

ᾧ “ὃ καλόν" ἑκαςυ γδ “ὁ οἰκεῖον τέλος ἀγαθόν τε ἐκείνῳ ἢ καλόν, λέγεογαί τε ὺ διαιρεῖ, [ μὴν ἀλλ᾽ ἤδη διηρῆδχ, ἢ κατ᾽ ἐκεῖνα 
ἐκ ἐνυπάρχον μέν, ὅτι αἰτία αὐτῷ τῷ γενέοις, υίγνεῦ, ἐπεγεγνάς ὦ τὰ σημαινόμενα τὴν ἀρχήν, Ψ' ταῦτα δὲ “ὁ αἴτιον. πάντα δὲ 

μένον δὲ ἐκείνῳ τελεωμένῳ. ὁμοίως δὲ καὶ ὺ ὲ εἶδος, ὅτε ἐςὶν ὡς τὰ εἰρημένα περὶ αὐτῶν νῦν αὐταῖς λέξεσι ταὐτά ἐςι τοῖς ἐν τῷ 
προῦπαρχον τε ᾧ προεπινούμενον ἀρχή, ὑκ ἐνυπάρχει. αἱ δὲ 15 Β ((. 8) τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως εἰ ς. διὸ ἢ ἐξ ἐκείνων 
ὅτως λεγόμεναι ἀρχαὶ περιέχονἢ διὰ τῆς λέγεως τῆς ἡ δὴ ὅθεν τὴν ἐξήγησιν. μετενεκτέον. ΑἸεχ. ᾿ 

γίνε; πρῶτον μὴ ἐνυπάρχοντος." ἢ διὰ ταύτης Καὶ εἴη ἂν “ὃ τέλος ῳ ) τὰ ῥητὰ ταῦτα μετενήνεκἢ ἐνταῦθα ἐκ τῆς Φυσοιῆς οβὰ 
ἀρχὴ λεγόμενον, τῆς δὲ »τ' “ὁ εἶδος ἀρχῆς δηλωτυὴ αἱ ἱ τέχναι, ὺ ᾿Ακροάσεως. ἔλεγον χ; ὅτι τινὰ παραπώλοντο, ἡ ὺ μὴ δυνηθέντες Ὁ 
τύτων μάλμςα αἱ ἀρχηπεκτονοιαί. αὖθ 5 ὁ εἶδός πώς εἰσι τῦίῪ μιμήσαθχ, ἐκ τῶν αὐτὸ ἐφήρμοσαν. ἀμέλει ἡ ὁ Κὶ ςοιχεῖον 
γιγνομένυ. κοινὸν ' ἦν πάσης ἀρχῆς φησὶν εἶναι “ὃ Ξροτα εἶναι ὅλον ἐκ τῶν ἄλλων αὐτῷ ἐςὶν ἀἰκροίεεων: Αφεῖερ. 
δ᾽ ἐξὶν ἀρχή" ὡς ἢ ὄντος τὸ πράγματος ὃ ἐςὶν ἀρχή, ἡ τῆς ὁδῦ “αἴτιον ---- ἐνυπάρχοντος." λέγει ' τὴν ὕλην, “ἃ δὲ “ἐνυ- 

ἀρχή, ὡς δὲ γιγνομένυ, ὡς θεμέλμον οἰκίας ἡ καρδία ζῴω (ταῦτα παάρχοντος" προσέθηκε χωρίζων δι᾽ αὐτῦ τήν τε ςέρησιν τῆς ὕλης 
Ὁ τύτων πρῶτα ὡς γινομένων), ὡς δὲ γινωσκομένων ἀρχαὶ τὰ ᾧ “ὃ ἐναντίον" ἢ 75) ἐκ τῆς ςερήσεως “ὃ γινόμενον γίγνεϊ, ὡς 
ἀξιώματα τῶν ἀποδείξεων, ὅτι ἐντεῦθεν “ὃ γινωσκεὼς αὐταῖς" ᾧ ἔδειξεν ἐν τῷ Α τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως (ς. 8), ᾧ ἐκ τῦ ἐναν- 
Ὁ τῶν ἤδη ὄντων ἔςι τις ἀρχὴ ἡ, τῶν ἔτι Ὑνγνομένων,. πολλὰ δὲ 25 τίν, ἃ ἐκ ἐνυπάρχει τῷ γινομένῳ. ἢ τῦ ποιητικῦ δὲ αἰτίν ἡ ὕλη 
᾿ τῶν Ὑηνωσκομένων ἀρχὰς ἔχει τῆς γνώσεως. ὃ κα ἦν προῦ- ὡς ἐνυπάρχυσα χωρίζεθ" εἶπε ἡ) πρὸ ὀλίγυ περὶ τῆς τοιαύτης 
παίρχον κοινὸν ταῖς ἀρχαῖς, τῶν δὲ ἀρχῶν αἱ αὶ ἐ β ἐνυπέίρχωσι, τό- ἀρχῆς “ὅθεν γίνε, πρῶτον μὴ ἐνυπάρχοντος" (ν. 7). ὁ μόνον δὲ 
τοῖς ὧν εἰσὶν ἀρχαί, ὡς ἡ φύσις τοῖς φύσει γιγνομένοις ᾧ ἡ ὕλη" τὴν προσεχῆ ὕλην ἑκάςυ αἰτίν ὑλικὴν λέγει, ἀλλὰ ἡ τὰ εἴδη 
ἀλλὰ ὁ θεμέλιος ὅτως ἀρχὴ τῆς οἰκίας ἡ ἡ καρδία τῷ ζῴν, ᾧ αὐτῆς ἢ Ὑένη, οἷον ὅδε ὁ χαλκὸς τῦδε τῷ ἀνδριάντος, ᾧ χαλκὸς 

ὅθεν ἄν τις τὸ πράγματος ἄρξαιτο. ἡ δὲ διάνοια ἢ ἡ προαίρεσις 30 ἀνδριάντος, ὺ σομα εἰκόνος" τῷ ὃ ἀνδριάντι ταῦτα ὑλικὼ αἴτια. 
τὼ αἱ τέχναι ἀρχαὶ αὶ τῶν γιγνομένων ὑπ᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ἄλλον δὲ τρόπον αἴτιον λέγε ὃ εἶδος, “τῦτο δέ ἐ ᾿ς ὁ λόγος τϑιοι3ο 
ἐνυπάρχυσαι τῷ γιγνομένῳ. εἴη δ᾽ ἂν ἢ “ὁ τέλος ὑπὸ τῇ ἀφ᾽ τί ἦν εἶναι ᾧ τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ λέγει Κα περὶ τῆς χτ' δ 
δ πρώτυ γίνε μὴ ἐνυπάρχοντος, ὡς προείρη), ὑφ᾽ ὃ τώσσομεν εἶδος αἰτίας, ἐλλείποι δ᾽ ἂν τῷ “τῦτο δέ ἐςι ὃ λόγος τῷ τί ἦν 
τὸ “ὃ ποιητικὸν αἴτιον" ἐν γδ τοῖς πρακτοῖς ἢ “ὁ τέλος ἀρχή. ἔςι εἶναι" “ἃ δηλωτικός" ὁ 75 δηλωτικὸς τῷ τί ἦν εἶναι λόγος ἐςὶν 

δέ, ὥσπερ “ὁ ὠγαθὸν ἀρχὴ πράξεως, ὅτω πολλάκις ᾧὶ “ὃ κακόν" 35 ὁρισμός. παράδειγμα δὲ “ἃ εἶδος εἶπεν ἐχ ὡς οἱ τὰς ἰδέας λέ- 
φεύγοντες δ αὐὸ πράσσομέν τινα. διὸ ἕν τισι γράφεῦ “πολ οντες" ὅτε γ5 δοκεῖ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ τῶν {σα τι γιγνομένων 

λῶν γ5 ᾧ τῦ γνῶναι ᾧ τῆς κινήσεως ἀρχὴ “ὃ ἀγαθὸν ὁ ὃ κα- υίγνεθχ, πρός τι ἐν ἔξω. παραίδειγμα" δὲ )) τὰ ποῶντα φύσει 
κόν" ἰάὰ. νοήσαντα ϑῆστα ὃ ποιεῖ ὅτω ποιέϊ, ὡς γίνε τὰ κῷ' τὰς τέχνας, 

1013 (5) ν᾽ δὲ τὴν ἀλήθειαν ὁ ὑχ ὕτως ἔχει" ἐπὶ πλέον γάρ ἐφ εἰ μή τις εἴπη “ὃ νόημα παράδειγμα τῶν γινομένων κατ᾽ αὐτό. 
16. ἡ ἐρχὴ τῷ αἰτίω, διὸ ἢ προέταξε τὴν ἀρχὴν τῷ αἰτία... ὡς ὧν 0 ἀλλ᾽ αὐὸ ὁ γιγνόμενον ἐ ἐν' τῇ ὕλη εἶδος παραίδειγμα λέγει τῷ τὴν 

πρὸς τὺς πολλὲς εἶπεν ὁ φιλόσοφος ὅτι “ἰσαχῶς δὲ ἢ τὼ αἴτια ᾧυύσιν τύτυ ἐφίεςχ, πᾶν δ δ δτκά τινος ποιῶν ἃ ποιᾶς ἐφέσει τῇ 
λέγε." Αδεεϊερ. ἐκείνυ ποιεῖ» διὸ ᾧ παύεἢ τῷ ποιεῖν ἔτι ὡς πεποιηκὸς τῶτο ὃ χάριν 

4. καὶ τὰ] κατὰ . αὶ 2. «1} ἃ ΜΙ. 11 6. εἴη} ἢ 25. 1 12. Ἰωῖον ν. καλὸν οἱ ἑκάςν γγ. τῆς γνώσ. μ. τ. εἶδ. --- αἰτία ἰϊοταὶ 227. ἢ ἐκεῖνο ἈΙ͂. ἢ 
413. ὅτε Α.. ἢ 15. ἀρχῇ Μἵ. ἢ 11. μὴ] μὲν 247. 19. ἀρχιτεκτονία, ΜΙ͂. 1 21. ὄντος) ὕτως Η͂. " 22. καρδίας ΜΙ͂. "ὶ 29. τος 1. ἢ 84. πρακτικοῖς ΑΜ. 

2. καὶ οπι ΑΖ. 1] 4. τῇ] τῷ 41. ἢ λεγόμενα Α(. 1] μὲν ἄλλα 24. αὶ 8. μὲν] δὲ .4.}} 11. καὶ ροεῖ ἡ οἱ; 27. αὶ 14. τὰ εἰρημένα] σημαινόμενα, Η͂. ἢ 

ταὐτὰ ἐπὶ τοῖς ΜΙ, Π 25. τὸ γινόμενον Α͂. ΠΠ αἴτιον ΑΙ. 1 28. αἰτίαν ΔΙ͂. ἢ 29. καὶ χαλκὸς ἀνδριάντος Ομ. Αἵ. 1] 35. εἰπὼν «4. ᾿] 38. ὅτω ποιεῖ οἷδ 16-- 
δυπίυν “4. ἢ τὰ οἱι 17. 1} 44. ἕνεκά 2. "ἢ ἀ2. τὸ] ἡ (.. 
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ἐποίει, ᾧ τὰ φύσει δὲ γινόμενα πάντα ἕνεκά τὰ γίγνε ἢ ὡρισ- ἔργα τινα, ὡς ἡ ἰχνασία, ὁ περίπατος, ἡ καθαρσις, τὰ δὲ ἕρ- 
μῶν τινὸς εἴδυς ᾧ τελειότητος, ἐν ἧ γενόμενον αὐτῶν ἕκαςον τῇ: γανα δι᾽ ὧν τὰ ἔργα, ὡς φαρμακα, σμιλόν. ΑἸεχ. 
γίνεως παύϊῷ. τῦτο ἄρα ἐςὶν αὐτοῖς ὴ παράδειγμα ἡ τὰ τύτυ “τὰ --- λέγε. ἃ χεδόν προσέδηρεν, ἐπεὶ σι τιναῖ ἊΨ ἐὰν 
86} ὥσπερ ἐπὶ τῷ ὑλικῶ αἰτίν τὴν προσεχῆ λαβὼν ὕων εἶπε κυρίως ἀλλὰ κῷ συμβεβηρός, ὧν ᾧ αὐτῶν μνημονεύσει. ὅτι δ᾿ 

)»)  κν ΡΜ ἢ τὰ γένη τῆς προσεχῦς ὕλης τῷ αὐτῷ αἰτίῳ ὑπάγεοχ,, ὕτω ἡ 5 πολλὰ τῷ αὐτῶ αἴτια καθ᾽ αὐτό ἐς! ἡ αὶ Χ'' συμβεβιροὸς μένν, 
ἐπὶ τῷ εἴδυς" τό ἐπε πρὶ μάν κ ἢ λόγος ὁ σημαίνων “ὃ τί ὁ μὴν νῷ Εἰλδ κυ πτσα ἀλλὰ ἄλλως ὶ ἄλλως, σαφῶς ὦρμε 

ἦν εἶναι ἡ τὼ τὸ εἴδυς τύτυ γένη ὁμοίως αἴτια" οἷον ὡς αὐὺς διὰ τῦ “συμβαίνει δὲ πολλαχῶς λεγομένων τῶν αἰτίων ἢ πιλὰ 

ἴφη, τὸ διὰ πασῶν προσεχὲς Κα εἶδος τὰ δύο πρὸς ἕν (ἐν διπλα- τῷ αὐτῷ αἴτια εἶναι καθ᾽ αὐὸ αὶ αὶ Χῷ' συμβεβυρκός, οἷον τὸ ἐν. 
σίῳ 5 λόγῳ ἡ δια πασῶν) γενικὸν δὲ ὁ ἀριθμός" ἐν γδ ἀριθμῷ δριάντος ὼ ἡ ἐνοβιαρτοκυηταὴ ἡ ὁ χαλκός," καὶ ὁὶ κ' συμβεβικὶς 
τά τε δύο ᾧ ὃ ἕν. ἀλλὲ τὰ ἐν τῷ λόγῳ μέρη" ἦν δὲ “ὃ ὅλον 10 ἣ ἀνδριάς, ἀλλὰ ἃ Κ' ὡς ὕλη, “ὃ δὲ ὡς ὅθεν ἡ κίνησις. ὁ 
δύο πρὸς ἵν. ἔςι δὲ ὃ λεγόμενον ὅ ὅτι τὰ ὶ μέρη τῷ λόγω τὸ ἃ τί. δὲ “ καθ’ ἔτεα" ἢ τον ἐὶ πάλιν τῷ ὁ κ᾽ συμβεβιρεός. ἔπι δὶ 
ἦν εἶναι σημαίνοντος ἡ αὐτὰ αἴτιά ἐςιν, εἴ γε ἐκ τύτων “ἃ ὅλον. ὺ ἀλλήλων τινὰ αἴτια, ἀλλ᾽ ἡὶ ἐν αὐὸν τρόπον, ἀλλὼ τῦτο αὶ 

εἴη δ᾽ ἂν ἂν τὸ εἶδος ἢ τῶδε τὸ ὁρισμῷ, ὅ ἐςιν ἡ τ ὰ εἶδος ἐκείνυ ὡς πϑήτεείν, ἐκεῖνο δὲ τύτυ ὡς τέλος Ὑνεύριμον- ὅτ ὺ 
αἰτία, εἶδος Α' ὁ ὁρισμός, Ὑέος δὲ ὁ λόγος, μέρη δὲ τὰ ἐξ ὧν ὁ “ὃ πονεῖν ποιητυτὸν εὐεξίας, ὴ δὲ εὐεξία τέλος τῷ ποιεῖν. εἶπε τὼ 

1013 ὁρισμὸς ὡς μερῶν σύγκει. ἔτι αἴτιον λέγε ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς 15 ᾧ πῶς τῷ πὰ αἴτιον τῶν ἐναντίων δοκεῖ, ἐχ ὡσαύτως ΤΩΝ 

κε μεταβολῆς ἡ πρώτη. περὶ τῷ ποιητιιῦ αἰτίν λέγει. γίνε δέ ἀλλὰ τὸ τὴ παρυσίᾳ τῷ δὲ τὴ τῇ ἀπυσίᾳ, ἢ ἣν ςέρησιν εἶπαν. εἶτε 

τινα καὶ μόνον κινύμενα ἀλλὰ ἢ ἠρεμῶντα" ἡ 7) ἴσαταί τινα ὑπ᾿ δὲ ἢ ὅτι ἀμφότερα ταῦτα αἴτια ὡς ποιῶντα. ἰά. 
ἄλλων ὥσπερ ᾧ κινεῖ" “ἃ δὲ ἱςὰν αὐτὼ εἴη ἂν τῆς ςάσεως “ἅπαντα --- φανερωτείτυς." ταύτη τῇ λέξει. ἀκόλυϑος μέντοι 
αὐτῶν ποιητικὸν αἴτιον, διὸ ὼ “ἡρεμήσεως" πρόσκεϊ. “μεταβο- ἕςιν ἡ λέγυσα “τύτων δὲ τὰ αὶ ὡς ὃ ὑποκείμενον," ἐν μέσῃ δ 
λῆς" δὲ εἶπεν, ὁ κινήσεως, ἵνα ὺ τὴν γένεσιν ἡ τὴν Φθοβᾶν περε 2 ἐρῶ ἡ ἡ λέξις περὶ τῶν ὑποκειμένων διαίρεσιν ἔχυσα τῶν ὑλικῶν 
πρὶ ἂ δὲ πρῶτον πρόσκει, ὅτι τῦτο μέλι ποιητικὸν αἴτιον’ αἰτίων, ἧς ἡ ἀρχὴ "τὰ “τὰ κ ) ςοιχεῖα τῶν συλλαβών». " ἅται πρῶτον 

δ κ ἐνυπαίρχον τῷ Ὑνομέῳ καὶ ὼ ὕτως ποιῶν τὰ ἐφεξῆς παρὰ τὸ ἐξαριθμυμών καὶ ὃ διδάσκοντος ἡ ἡμᾶς τὰς κῷ δ ὑποκείμενον διεφοράς' 

ποιήσαντος αὐὺ τὴν αἰτίαν ν ἔχει" ὸ τὰ ὶ ὄργανα δὲ ἐκ ἐξ αὐτῶν “ὃ ἄλλως δ ἡ κυρίως ὅν τοῖς ἐξ αὐτῆς ὑπόκειῦ, ὃ ἄλλως ταὶ ̓  γᾶ 

κινεῖν ἔχει" ὁ δὲ πρῶτον ἡ τύτοις αἴτιον ᾧ ἐκὺς τὸ γινομώυ. “ἃ χεῖα τῇ συλλαβῆ ὼ αἱ προτάσεις τῷ συμπερέεμετι" ἡ ε ἼΩ 
δὲ “ᾧ ὅλως “ὃ ποιῶν τῷ ποιυμένυ ἡ ὃ μεταβλοπικὸν τὸ Ὡὐω ὕλη μὰ τὴν ἀλλοίωσιν δέχεῦ ἃ εἶδος. σκευαςὰ δὲ κε τὰ ἃ 
βωλυμόν᾽ τῶν γενικῶν ποιητοιῶν ἐςὶ δηλωτικα" ὁ αὶ 5 πατὴρ διὰ συνθέσεως τῆσδε κ᾿ ὃ εἶδος μεταβολῇ ἡε δα: τὰ δὶ ςοι- 

αὶ “ τόινον ὑπὸ “ἃ ποιῶν ἢ ὃ ποιύμενον, ταῦτα δὲ ΨἊΝ ὑπὸ “δ χεῖα κῷ' σύνθεσιν τῶν συλλαβῶν Ὑἱνεῦ, τὰ δὲ ἁπλῶς σώματα 
μεταβάλλον τε ἡ μεταβαλλόμενον. ΑἸεχ. χ' σύνθεσιν ἡ ἀλλοίωσιν. αἱ δὲ προτάσεις ὺ αὐταὶ Ψ σύνϑεσο 

4013 ει -- ἕνεκα." τετάρτην αἰτίαν λέγει ΤΕ τελικήν" αὕτη αἰτίαι τὸ ὅλυν συλλόγισμῶ- τὸ ὃ συμπεράσματες ἐχ ὡς ὧη 

25. δέ ἐξιν ὃ χάριν τὰ ἄλλα, οἷον τῦ Πρ κατῆν ἡ ὕγμα, διὰ τί 30 ἐςὶν αἰτία, ἀλλ᾽ ὡς ἐβη γρτος εἶεν ἂν αἴτιον. ᾧ ἔςιν ἐν τῷ ευλ- 
δ) περιπατεῖ: φαμέν, ἵνα ὑγιαίνῃ, ἢ ὅσα δὴ κινήσαντος ἄλλν λογισμῷ “ὃ δ ὅλον, ὡς ὕλη Κι αἱ προτάσεις, ὡς δὲ εἶδος ὦ τἸλεέ. 
μεταξὺ γίνε τὸ τέλες, εἰπὼν παράδειγμα τῷ τελικῶ αἰτίν τὴο ρασμα. “ὃ ἦν πρῶτον ὃν ἀριθμὸν ἐκτίθες, τῶν αἰτίων ὀῤίδαξεν 
ὑγίειαν (τῷ 78 περιπατεῖν αἴτιον ὡς τέλος ἡὶ ὑγεία), λέγει ᾧ ἡμᾶς διὰ τῆς λέξεως, ἧς ἤρξατο Α' ὡς ἀποδώσων ἑκαΐςῳ τῶν 
πάντα ὅσα τῷ τέλως χαίριν μεταξὺ γίνε ὑπὸ τῷ ποιῶντος “ἃ τέ- αἰτίων “ἃ οἰκεῖον παράδειγμα, πλείοσι δὲ χρησάμενος ἐπὶ τὸ 

λος τῷ τέλυς γίνεωχς, χάριν. ὡςε ᾧ τύτων πάντων τελικὸν αἴτιον 35 ὑλυιῦ παραδείγμασιν, ἐπεὶ ᾧ πλείων ἐν τύτοις ἡ διαφορεί, ἐπέ 
ἃ τέλος ἐςίν" καὶ ἡ) μόνον “ὃ περιπατεῖν τῆς ὑγιείας χαίριν, ἀλλὰ νεγκεν ἀναλαβὼν “ὁ “τύτων δέ." αὶ ὅτως παλιν ἀρξάμενος. ἐκ 

ἢ ἡ ἰχνασία, εἰ ὑπὸ τῷ περιπατεῖν αὐτὴ γίγνοιτο, ἢ ἡ καθαρσις ἀρχῆς διὰ συντόμων ὃ οἰκεῖον ἀποδίδωσι ἑκαςῳ, μνημεονεύας Ὁ 
τῆς ὑγείας χαίριν. ἀλλὰ ἢ τὰ καθαίροντα φάρμακα, ᾧ δι᾽ ὧν διὰ τῶν τῆς ὕλης παραδειγμάτων ὦμα ἢ τῶν εἰδῶν, οἷς ἡ ἦλη 
ὀργάνων ἡ θεραπεία, ᾧ ταῦτα τῦ τέλως χαριν" πρὸς 75 τῦτο ὑπόκει, ἃ ᾧ αὐτά ἐςιν αἴτια, διὰ γ5 τὸ “τὰ ἥ ςοιχεἕκ τῶ 
αὐτόϊς ὁ ἰατρὸς χρὴ. πάντων δὲ τύτων τῷ τέλως χάριν ὄντων 40 συλλαβῶν" ἀμφοτέρων ἐμνημόνευσε. “τύτων δέ" φησὶ τῶν 
διαφορά τίς ἐξιν αὐτῶν πρὸς τἄλλα, καθὴ τὰ μέν ἐςιν αὐτῶν εἰρημένων, “τὼ Κα ὡς “ἃ ὑποκείμενον" αὐτῶν τῶν προειρημένων 

1. καὶ τὰ] κατὰ ΜΗ. ἢ πάντὰ ἣν ἕκαςον γίγνεται καὶ ὁρισμῦ Η͂. ̓ Δ. ἐπὶ οἱ 5. αἰτίῳ οπι 7. ] 5. ὑπώγεται Ι͂. 1] 6. τό τε γὰρ εἶδος οτα ἈΓ.ἵ 
1. αὐτός φησι, τῦ 4. ἃ 8. τὰ ἱκάςν δύο ΜΗ. ἢ 10. τὰ οπι «4. ἢ 11. τί οπι . " 17. ἴςανταί 237. 11 18. ἱξῶν Α͂. ἢ 28. ἱννπάρχειν ΑΖ. ἢ τῷ τοί- 
σαντι ΑΙ. ᾿ 21. αὐτὸ] αὐτῷ ΤΗ͂. ἢ) 26. ἰςὶ δηλωτικῶν ἐξὶ δηλντικά Η͂. || 28. μεταβάλλονται καὶ ΙΗ. Πϊ 35. πάντων οτὰ 5. ᾿ Δ0. ἱατῥυεὸς ἈΕΙ͂. 

1. περίπατος καὶ ἡ ΤΗ͂. ἢ 2. σμιλον εἰ 3. ὁ εἰ ἀ. ὧν --- 5. συμβεβηκὸς οτὰ Α͂. ἢ 11. τῷ] τὸ ΑἹ. ἢ 15. ὑχ ὡς ὅτως ἔχον ΔΙ͂. ἢ 19. τῦτο ἈΓΙ͂ 
31. σμα ἱπίεγίἐοία αϊοίίοπα υεἰ σοππεπιογαέ μνίπιμπε ἀοοσθίφμο πος ςμδίεοίογεπι ἀἰδογένείπα δεραὶν. ἢ 34. συλλειβώσῃ ἈΦΗ͂. ἢ 26. 
μεταβελῆς Η͂. [1 30. ποιητικὴ ΜΙ, ἢ αἴτια, ΑΙ. 11 35. πλεῖον ἈΙ͂. 
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τὴν διαίρεσιν ποιίμενος. τῶν δ προειρημένων τὰ Κ αἴτιά ἐςιν ὼ τά τε ὑλικὰ ἀλλήλοις τὰ πρότερα τοῖς ὑςέροις, ὁμοίως παλιν 
ὡς ὕλη, τὰ δὲ ὡς εἶδος, τὰ δὲ ὡς “ὁ τί ἦν εἶναι ('). “τότε τὰ εἰδικὰ ἀλλήλαις, ὁμοίως δὲ ὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὅμοιός ἐςιν ὁ 10144 

ὅλον ὺ ἡ σύνθεσις ἢ “ὃ εἶδος." ὅλον δὲ καὶ ὁὁ σὺν τοῖς μέρεσι λέγοι τρόπος τῶ αἰτίν ὃ ὺ Ψ' συμβεβηκός. τὰ δ τοῖς κυρίοις αἴτια Ὁ 
ἂν (τως ὃ εἶδος λέγοιτο “ὃ συναμφότερον), ἀλλὰ ὃ ἐπὶ τοῖς συμβεβηκότα, ἣ οἷς τὰ κυρίως αἴτια συμβέβηκε, ταῦτα κῷ 
μέμευ. ἐπιγιγνόμενον, τὸν ἑλότητά τε ᾧ τελειότητα. ὅμοιον 5 συμβεβηκὸς αἴτια λέγεῦ. ὺ ἔτι τὰ αὐτῶν τύτων γένη" ἔςι ἃ 
τύτῳ ἡ σύνθεσις" ἢ 75 αὕτη ἄλλη ὖσα παρὰ τὰ συντιθέμενα 8 τῶ ἀνδριάντος κυρίως αἴτιος ὁ ἀνδριαντοποιός" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

ἐπὶ τοῖς συγκειμένοις ἐςὶ ἢ ἐν ἐκείνοις. εἰπὼν δὲ “τὰ δὲ ὡς ὁ τί συμβέβηκε τῷ ἀνδριαντοποιῷ Πολυκλείτῳ εἶναι, ὁ δὰ Ἰπολύκλει- 
ἦν εἶναι," τί ἐφ᾽ ἑκάςυ τῶν εἰρημένων ἐ ἐὶ ὃ τί ἦν εἶναι προσέθηκε τος ἄνθρωπές ἐσι κτ' συμβεβηκός, ἢ ὁ Πολύκλειτος αἴτιος τῷ 
“τό τε 5 ὅλον," ὃ ἐπὶ τοῖς μέρεσιν ὡς ὕλη ἦσιν εἶδός ἐςι, “ ἡ ἀνδριάντος ἢ ἄνθρωπος ἢ ζῷον. ᾧ ἐν τοῖς κ᾽ συμβεβηκὸς δὲ 
ΠΠΡΕΡΊΣΣ ἡ ἐπὶ τοῖς φοιχείοις " ἡ συλλαβὴ τοιῶτον. “ὃ δὲ 10 αἰτίοις ἄλλα ἄλλων ἐςὶν ἐγγύτερα" ἐγγύτερον γδ ὁ Ἰπολύκλειτος 
εἶδος ᾧ πᾶσι ' ἐφαρμόζει, οἰκείως δ᾽ ἂν ἐπὶ τῶν τὴν κυρίως λε- τῶ ἀνδριάντος ἢ ὁ ἄνθρωπος. ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν ἐγγυτέρω ἢ 
γομένην ὕλην ἀραώςς ἐχόντων λέγοιτο. “ἃ δὲ σπέρμα ᾧ ὁ πορρωτέρω κτ' συμβεβηκὸς αἰτίων τὴν διαφορὰν αὐὺς ἔδειξεν δι᾽ 
ἰατρὸς ᾧ ὁ βυλεύσας" διὰ τύτων “ἃ ποιητικὸν δείκνυσιν αἴτιον " ἢ ὧν παρέθετο παραδειγμάτων" ὁ γδ Ἰπολύκλειτος καίτοι Ψ συμ- 

ὁ βυλευσάμενος δὲ περί τινος ὡς ὀφείλοντος γενέονς, συντελεῖ πρὸς βεβηκὸς ὧν αἴτιος ἐχ ὁμοίως αἴτιος τῷ ἀνδριάντος κα ἢ τὰ Πολυ- 
τιδϑ τὴν γένεσιν αὐτῶ. “τὰ δὲ ὡς “ὃ τέλος ᾧ τἀγαθὸν τῶν ἄλλων." 15. χλείτῳ συμβεβιρώτα, οἷον “ἢ λευκὸν ἢ μυσοιόν" ῥηθήσεῦ τὶ 
25.) ἀκόλυθόν ἐςιν, τὰ δὲ ὡς ὁ τέλος τῶν ἄλλων ἡ τὠγαθόν. τῶν συμβεβηκὸς αἴτια ὃ ταῦτα, ἀλλὰ πορρωτέρω τῷ ῦ Τιολυκλείτυ. 

ἄλλων δὲ δῆλον ὅτι ὧν ἐςὶ τέλος. προϑ)εὶς δὲ τῷ τέλει “ὃ ὦγα- ἐκτίθεἢ) δὲ τρόπυ διαφορὰν ἐν τοῖς αἰτίοις καθολικήν, ον τὴν Φίο, 
θάν, διὰ τί τοιῶτον “ὃ τέλος “ὃ ὃ ἕνεκα, ἔδειξεν ἐπενεγκὼν “ἃ δύναμε καὶ ὼ ἐβεγιαν" ἄλλως δ ὁ δυνάμενος αἴτιος ἢ ἄλλως ὁ ὃ 

δ ὃ ἵνεκα βέλτιςον"" διαφερέτω δὲ μηδὶν αὐὸ εἰπεῖν ὠγαθὸν ἢ ἐνεργῶν ἤδη. ἢ ἀεὶ τὰ περιέχοντα πρὸς ἃ καθ᾽ ἕκαςον λέγει ὃ 
φαινόμενον ἀγαθόν" ἱκάςων δ “ὃ τέλος ἢ ὄντως ὠγαθὸν ἢ φαινό- 20 προσεχὲς αἴτιον" τῦτο 75 ὁ κοινόν, ὥσπερ τὰ περιέχοντα αὐτό, 
μενον ἀγαθόν" ᾧ 75 εἰ μὴ ἀληθῶς ὠγαθόν, ἀλλ᾽ ὡς περὶ ἀγαθὸν ΔΑἸεχ. 

αὐὸὴ ἡ σπυδή" “πᾶσα γδ τέχνη ἡ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρῶ- “ὁμοίως --- εἰρημένοις." ὁμοίως, φησί͵ τοῖς ἐπὶ τῶν αἰτίων 1014 « 
. ξίς τε ᾧ προαίρεσις ἀγαθῷ τινὸς ἐφίεοχ, δοκεῖ," ὡς εἶπεν ἀρχόμε. εἰρημένοις λεχθήσεῦ ὺ τὰ ἐφ᾽ ὧν αἴτια τὰ αἴτια, τυτέςι τὰ Ὁ" 

νος τῶν Νικομαχείων. ἰά. αἰτιαταί" τύτοις 5 αἴτια τὰ αἴτια. ὁμοίως δὲ διὰ “ἃ ἡ ἐπὶ τύ- 

1013} (᾽) «- περὶ τῷ ὅλ. ὅτι ἃ μέν ἐςι ὃ σὺν ταῖς μέρεσιν, ὅ 25 των τὰ μέν τινα προσεχῶς τὰ δὲ κοοότερόν τεὺ πορρωτέρω ἐη- 
22. ξξι “ἃ συναμφότερον, “ὃ δὲ ἃ ἐπὶ τοῖς μέρεσιν, ὃ τὺ ὁλότητα ἢ θήσει," αἰτιωὸν Ρ προσεχέζερον δ ὁ ἀνδριάς" τύτυ δ ἦν αἰτία 

τελείότητα δηλοῖ. ταῦτα δὲ ἢ Θεμίςιος ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσι- ὺ ὡς ὕλη τι ἢ ὡς ποιητικόν τι ὺ ὡς τέλος. ὁ δὲ δὴ ἀνδριὰς 

κῆς᾿Ακροασεως λέγει, ἐντεῦθεν λαβών. εοὰ. (οἰ. (Θίαιπατρ. προσεχέςερον εἰὐδὺν τὸ ἁπλῶς καὶ ἡ κοινῶς ἀνδριάντος, ἢ πάλιν 
10132 “τρόποι --- πολλοί." τρίπυς τῶν αἰτίων λέγει τὰς κτ' τὴν ἀνδριὰς εἰκόνος" ὶ Δ ἡ εἰχων τῦ ἀνδριάντος κονύτερον. ὲ δὲ 

ὅ9. ἀπόδοσιν αὐτῶν διαφοράς, ὡς ἢ αὐὸς ἐδήλωσεν ἐπενεγκωὶν 80 “ χαλκῷ τῦδε ἣ χαλκῶ ἢ ὅλως ὕλης δύνα Κὶ ἡ ἐπὶ τῦ αἰτίν 1ο14. 
“λέγε 2) τὰ αἴτια πολλαχῶς." χῷ' Αὶ ὄν ὃν ἀΡβων πλείως φη- χέγιᾶς. ὅδε δ ὁ χαλκὸς ὡς ὕλη αἰτία προσεχέςερον τῷ ἀν- 
σὶν εἶναι τὺς τρόπυς, ἀνκηθμάνες μώτοι εἰς τὰ κοινὰ ἢ καθόλν δριάντι, χαλκὸς δὲ ᾧ ὕλη πορρωτέρω, ὥςε ὁμοίως “ἃ αἴτιον ὶ ὃ 

ἐλαττυς Ὑένεδ, ὥςε καὶ εἰς ἐξ ἀνώγεςχ, γένη αἰτίων πάντας τὸς αἰτιαὸν ἔχει ἃ προσεχὲς κα ᾧ ὃ πορρωτέρω. δύνα δὲὲ καὶ ὶ νῦν ὃν 
τρόπυς, ὧν ἕκαςον διχῶς λέγερχ, ἢ ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ἢ κ δύνα- χαλκὸν μὴ ὡς αἴτιον ἀλλ᾽ ὡς αἰτια τὸν λαμβάνειν, ὶ εἴη ἂν ἡ αὶ 

μιν, ὡς δείξει. πρῶτον δέ, τίνες οἱ τρόποι τῶν αἰτίων, ἡ) ὅτι 35 μεταλλυιὴ αἰτία ποιητικὴ τῷ χαλκῦ. ὁμοίως ἡ “ὁ ὑ ὑποκείμενον 
πλείως, δείκνυσι. διαφέρει δ ἡ τῶν αἰτίων ἀπόδοσις ἢ τῷ προ- τῷ χαλκῷ ὑλικὸν αὐτὸ αἴτιον, αἰτιαὲν δὲ ὁ χαλκός, ὅ ὅ ἐν ἄλλιν 
σεχῶς ἐποδεδέοχ, ὃ πρότερον, ἢ τῷ μὴ προσεχῶς ἀλλ᾽ ὑςέρως" τε ὕλη ἡ αἰτία, ἀλλ᾽ αὶ ποίημα. προσεχῶς ὅν ποίημα καὶ ὺ αἰτιατὸν 
ὕςερα ὃ τὰ ἐδηκὶ ἢ γέ τῶν προσεχῶς αἰτίων αἴτια ἐκείνων. “ἃ τῶ μεταλλέως ὅδε ὁ χαλκός, πορρωτέρω δὲ χαλκός" ὶὶ ἔςι πορ- 
ὃ περιέχον “ὃ προσεχὲς ᾧ ἐπὶ πλέον αὐτῷ ὃν ὕςερον ἀεὶ ἐκείνω " ρωτέρω ὕλη ὅλως. ὁμοίως δέ φησιν ἵξεν ἡ ἐπὶ τῶν συμβεβη- 
ὼ τῦτο ὁμοίως καθ᾽ ἵκαςον εἶδος ἀδνν, ἐπὶ τὸ ὑλικῦ, ἐπὶ τῦ "Ὁ 40 κότων τοῖς αἰτιατοῖς" τὰ ΔΑ τοῖς εὐπιάτεῖς συμβεβηκότα καὶ Ἂ αὐτὰ 

αὰ εἶδος, ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἡ ἔςι τῦτο ἡ ἐπὶ τῶν ὁμοειδῶν κχῷ συμβεβηκὸς αἰτιατά τε ᾧ γνόμενα" ἡ γ5 τύτων τὰ δἰ ἔγγυ- 

αὐτῶν, “ὃ προτέρως ᾧ ὑςέρως ἄλλο ἄλλυ λέγεωχ, αἰτίν. . ὁμοειδὴ τέρω τὼ δὲ πορρωτέρω ἔςαι, ἐγγυτέρω ἢ τὰ τοῖς αἰτιατοῖς τοῖς 

6. τῦτο ἈἵΙ͂. ἢ 8. ἐςὶ] ἐπὶ 32,Ζ. ] 10. τοῖς οπα Ω͂. Π 13. ἰατρὸς Ι͂. ἢ 19. βέλτιςοε --- 30. τέλος οπι “4. ἢ] 20. ὄντος Αἵ. ἡ 21. ἀληθὲς Η͂. 

ὡς} ἢ ΠῚ 28. δὲ] καὶ 44. ἢ 23. ἐφίςασθαι Μ. ἢ 81. φασὶν ΜΙ͂. Π] 38. προσεχν Α͂. 
4. κατὰ] καὶ τὰ . ἢ 6. ἔτι] αἴτια 34. 11. ἔτι] ἅτε Η͂. ἢ 13. δενγμάτων 4. 1 14. αἴτια Βἰ5, ργῖαδ οοτγτ. 2 τῷ. αἴτιος “(. ἢ" καὶ τὰ] κατὰ 

1. ὃ 19. τὰ] τὸ ΜΕ. ̓ὶ 24. αἴτια καὶ τὰ Δ. ἢ 834. ἀλλ᾽ ὡς αἰτιατὸν οἱ ἂν ἡ οἱ 835. ποιητικὴ οπι Α͂. ἢ 836. αὐτῷ «4. ἢ 39. ἕξιν ΤΗ͂. 
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πρώτοις συμβεβηκότα, οἷον τὰ τῷδε τῷ ἀνδριάντι ἢ τῷδε τῷ πῦρ εἰς ἀνομοειδὴ διαιρεῖ ἢ ὅτε τι τῶν ἄλλων τῶν ἁπλῶν" καὶ δὲ 
χαλκῷ, πορρωτέρω δὲ τὰ εἴδη ἰὼ τὰ τύτων γένη" τόδε 5 “ὃ συλλαβὴ ἀ ςοιχεῖον τῷ λόγω, ἐπεὶ διαιρεῖ εἰς τὰ γράμματα 
ἐρυθρὸν ἐγγυτέρω κ᾽ συμβεβηκὸς αἰτιατόν, εἰ εἴη τῦτο ἀνδριάντι, ἀνομοειδῇ ὄντα, τῷ δὲ ἀδιαίρετα εἶναι ὀδὲ εἰς ἕτερον τῷ ἔδα 
πορρωτέρω δὲ ἁπλῶς “ὃ ἐρυθρόν, ἢ ἔτι μᾶλλον “ἃ χρῶμα. 1ὰ. δδιαιρεῖ. ἢ χωρὶς δὲ τῶ προσκεῖοκ “εἰς ἕτερον εἶδος" ταὐὸν 

τ᾽. “ἔτι --- λεχθήσεῦ." “ὃν Αι τρόπον τῆς συμπλοκῆς «αὐὸς 5 ἐσημαίνετο ἡ ὑπὸ τῷ ἀδιαιρέτυ τῷ εἴδει" “ὁ 7) ἀδιαίρετον κατ' 
13. ἐδήλωσε συμπλέξας ἃ κῷ' συμβεβηκὸς αἴτιον τῷ καϑ’ αὐτό, “ἂν εἶδος ἐχ οἷδν τε εἰς ἕτερον εἶδος διαιρεθῆναι. ἂν δὲ “ἀδιαίρετον ὁ 

Πολύκλειτον τῷ ἀνδριαντοποιῷ ἔςι δὲ συμπλέκειν ἢ τὰ προ- αὐὸ εἶδος, λέγοι ἂν εἰς ςοιχεῖα. δεῖ 75 “ὃ ςοιχεῖον ἀδιαίρετον 

σεχὴ τῶν καθ᾽ αὐτὰ τοῖς προσεχέσι τῶν »Φ' συμβεβηκὸς ἡ τὰ εἶναι εἰς ςοιχεῖα" καὶ ἡ) ἂν ἔτι ςοιχ εἶον εἴη διαιρύμενον. “ἃ δὲ “ὠλὲ τοι 
κοινότερα τοῖς κοινοτέροις ἡὶ ἐναλλάξ. “ἀλλ᾽ ὅμως πάντα ταῦτά κἂν διαιρὴῃ, τὰ μόρια ὁμοειδῆ" παρέλκοι ἄν" δεδήλευ "Ὁ ἢ τῦτο ᾿ 

ἐςι ὃ αὶ πλῆθος ἵξ. τὰς κοινὰς ἢ καθολικαὰς τῶν διαφορῶν 10 διὰ τῷ εἰρῆς ἃ ςοιχεῖον ἀδιαίρετον εἶναι τῷ εἴδει" “ἃ » τως 

τῶν κῷ' τὺς τρόπυς τῶν αἰτίων ἕξ φησιν εἶναι, ὧν ἐξ ἕκαςον διχῶς ἀδιαίρετον δῆλον ὅτι, ἂν διαιρὴ), εἰς ὁ μοειδὴ ὶ ὁμοιομεερὴ διαιρε- 
λέγενχ, εἰσὶ δὲ αἱ Καὶ ἐξ διαφοραί, ἃς ἐκτίθεῦ, δυὸ ἃ ἐπὶ τῶν ϑήσεδ. “ὃ δὲ “ὁμοίως δὲ ἡὶ τὰ τῶν σωμάτων ςοιχεῖα λέγυει" 
κυρίως λεγομένων αἰτίων" ἐφ᾽ ἑκάςυ “δ αὐτῶν ἢ ὡς “ὁ καθ’ λέγοι ἂν περὶ τῶν τὰς ἀτόμυς ςοιχεῖα τῶν συνθέτων σωμάτων 
ἕκαςον ᾧ προσεχές, ἣ ὡς “ὃ γένος αὐτῶ. δύο δὲ πάλιν ἐπὶ τῶν ποιώντων, ᾧ περὶ Ἐ μπεδοκλέις ἐκ τῶν τεσσάρων τἄλλα γεννῶν- 

συμβεβηκότων" ὦ 7) ἐπὶ τύτων ἢ τὰ καθ᾽ ἕκαςα ἣ τὰ γένη 15 τος, ὦ περὶ τῶν ἕν τι σῶμα ςοιχεῖον πούντων, ἢ τῶν τεσσέρεν 
τύτων. ᾧ ἄλλα δύο" ἢ 7) ὡς συμπλεκόμενα ἀλλήλοις τὰ καθ᾿ τι ἢ ὃ μεταξύ κῷ' πάντας γδ τύτυς τὰ ςοιχεῖα ἀδιαίρετα κετ' 
αὐτὰ τοῖς »δ' συμβεβηκός, ὡς εἶπεν, ἢ ἁπλῶς ἡ ἰδίᾳ καθ᾿ αὐὸ εἶδος, κφ' δὲ τὺς ταῖς ἀτόμοις ςοιχείοις χρωμένως ἡ, καὶ μέγεδυς 
ἕκαςον. ἕκαςον δὲ τύτων τῶν ἐξ διχῶς ῥηθήσεδ- ἢ )) ὡς ἐνερ- ἀδιαίρετα τὰ ςοιχεῖα, ὁ κατ᾽ εἶδος μόνον. φωνὴς δὲ ςαχέῖα ὁ 

ἂν ἢ ὡς δυνάμενον ἐνεργεῖν. προτίθησι δὲ ἢ τὴν διαφορὰν τῆἠτὰ μέρη τῶν συλλαβῶν ἔοικε λέγειν" ἐκεῖνα Κὶ 75 τῶν ὀνομάτων 
Ἴθιάατε χτ' δύναμιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν αὐτῶ, λέγων “διαφέρει δὲ το- 20 ὁ τῷ λόγυ μέρη, τῆς δὲ φωνῆς ἰδίως οἱ φθόγγοι τε ᾧ, οἱ ψέφα 

20. τοῦτον, ὅτι τὰ (ἃ ἐνεργῶντα αὶ τὰ καθ᾽ ἕκαςον ἅμα ἔςι ἡ ἐκ ἔςὶ, μέρη τε ᾧ ςοιχεῖα οἱ ἁπλοῖ ὶ μηκέτι εἰς διαφέροντας διαιριίμενει. 
ἢ ὧν αἴτια." λέγει διαφορὰν εἶναι τῶν ἐνεργύντων αἰτίων πρὸς ὁμοίως δὲ τοῖς προειρημένοις φησὶ ἢ τὰ τῶν διαγραμμάτων ςα- 

τὰ κῷ' δύναμιν, ὅτι τὰ Κ ἐνεργῦντα ἅμα τοῖς αἰτιαταῖς, περὶ ἃ χᾶα λέγεως ἢὶ καθόλυν τὰ τῶν ἀποδείξεων" τῷ δ πρῶτα εἶκι 
αὶ ἐνέργεια αὐτῶν, ὦ ἔςι ὦ ὑκ ἔςιν, ὀκέτι δὲ ὡσαύτως ἔχει τὲ ἢ ἁπλᾶ ᾧ ἐνυπάρχοντα τοῖς μετ᾽ αὐτά, κ᾽ τῦτο καὶ τὰ ἐν 
κ᾿ δύναμιν" καὶ Ὑ) ἀνάγκη συνυπάρχειν τὸ ὅτω λεγόμενα ἀλλή- 25 γεωμετρίᾳ ςοιχεῖα λέγεωνς, ἐκ ἐκ συνθέσεως ἄλλων ἔντα, ἐδὲ 
λοις. εἰπὼν δὲ “ἐνεργῦντα," προσέθηκε “ἢ τὰ καθ᾽ ἕκαςα," ὧν διαιρύμενα εἰς ἕτερα τῷ εἴδει ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν " αἱ ἢ πρῶ ἢ 
δηλωτικά ἐςι τὰ ἐνεργῶντα τε ἢ ἐνεργύμενα." τὰ γδ καθ’ ἕκαςά ὡς ἀρχαὶ ἀποδείξεις ὑκέτι εἰς ἀποδείξεις διαιρῦν). προς ίϑησι δὲ δι 
ἐςι ἢ τὰ ἐνεργῶντά τε ἢ ἐνεργόώμενα - ὅδε γδ ὁ οἰκοδόμος οἰκοδο- ὅτι ἢ μεταφέροντες ἀπὸ τῶ προειρημένυ ςοιχεία λέγωσι ἡ ἢ 
μεῖ ᾧ ὅδε ἡ οἰκία οἰκοδομεῖ), ᾧ εἰ οἰκοδομεῖ ὁ οἰκοδόμος, δεῖ τὴν πρὸς τῦτο ὁμοιότητα ςοιχεῖα “ὃ ἂν ἐν ὃν ὶ μοιρὸν ἐπὶ παλὰ 
εἶναι ἢ τὴν οἰκοδομωμένην οἰκίαν. ἀκέτι δὲ ἂν ἦ ὁ δυνάμενος 30 ἦ χρήσιμον"" αὶ δ ἔτι “ὃ τοιῶτον κυρίως ςοιχεῖον, εἴ γε ἃ ἢ τα- 
οἰκοδομεῖν, ἤδη δεῖ εἶναι ᾧὶ οἰκοδομυμένην τινὰ οἰκίαν. ἀλλ᾽ ἐδὲ χεῖον ἐξ ὃ σύγκειἢ ἐνυπάρχοντος πρώτυ, τὰ δὲ νῦν λεγέμσε ἡ 
φθαρέντος τῦ οἰκοδόμν τῦ κτ' δύναμιν αἰτίων τῇ οἰκίᾳ, ἀνάγκη τοιαῦτα. ὕτω “ὃ μυιρὸὲν ἢ ἁπλῶν ἡ ἀδιαίρετον ςοιχεῖον λέγε. 
φθείρεοχ, ἡ τὴν ὑπ᾽ αὐτῷ γεγονυῖαν οἰκίαν. ὧξε ὅτε ἔςιν ἅμα κα τίνα ἐςὶ τὰ κῷ' μεταφορὰν λεγόμενα, ἑξῆς λέγει, “ὅθεν ἔλή- 
ἀλλήλοις ἐξ ἀνάγκης τὰ ὅτως αἴτια ὅτε φθείρεῆ. ἰὰ. λυθε τὰ μάλιςα καθόλιν ςοιχ εἴα εἶναι." λέγοι δ᾽ ἂν τὰ ἀνωτάτω 

10:25 “ςοιχεῖον --- ἐνυπάρχοντος." ὅτι “ὁ σοιχεῖον πολλαχῶς λέ- 35 γένη, ἐπεὶ ἕκαςον αὐτῶν ἐν ὃν ὶ ἁπλῆν ἐν πολλοῖς ἐςίν, ὀκέτ᾽ ἐν 
Ὧ5 εῦ, ἔδειξε, τῷ Κα κυρίως χεγομένυ ςοιχείν λόγον ἀποδιδεύς, ἐξ ἀδιαίρετον κατ᾽ εἶδος, οἷον “ἃ κυρίως ςοιχεῖον, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν πᾶτι 

ὃ σύγκει πρώτυ ἐνυπάρχοντος, ἀδιαιρέτυ τῷ εἴδει" αὶ ἢ κ᾿ δ τοῖς ὑπ᾽ αὐτό. ἁπλῶν δέ, ὅτι μηδὲ ὁρισμὸς ἔςι τῶν πρώτων 
ποσὸν ἀδιαίρετον “ὃ ςοιχεῖον, ἀλλὰ »ῷ' “ὁ εἶδός ἐςιν (). γράφεῦ γενῶν, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς ἀδιαίρετον. “ἃ δὲ “ᾧ πᾶσιν καὶ τοῖς πλείςακ σὰ 
δὲ αὶ “ἀδιαιρέτυ τῷ εἴδει εἰς ἕτερον εἶδος" αὶ “ἀδιαιρέτυ εἰς ὃ αὐὸ εἶπεν, ἐπεί τινες ἡ “ὃ ὃν γένος ἀξιῶσιν εἶναι" ὃ εἰ ὕτως ἔχοι, ὰ 
εἶδος." ἂν Κ ὄν ἧ ἡ γραφὴ ἡ πρώτη, γνώριμον “ὃ λεγόμενον (' ). 40 πᾶσιν ἂν εἴη ὁμοίως. “ᾧ “ὃ ἣν αὶ τὴν ςιγμὴν ἀρχὰς ἢ ςαχὰά 
ἀδιαίρετον γδ “ὃ ςοιχεῖον εἰς ἕτερα ἢ διαφέροντα εἴδη" ὅτε ὃ τισι δοκεῖ εἶναι," ἐπεὶ ἐλάχιςα ᾧὶ ἀδιαίρετα πάντη" ἣν δ λέγα 

8. τώτῳ ΠΗ͂. 1] ἀνδριάντες ΑἹ. 1} 8. προσέχνσι Ἢ ἢ 41. τόπνς ΑἵΙ͂. ̓ὶ 16. ἄλλαι . Π ἀλλήλων τῶν καϑ' ΑΙ. 22, λέγει δὲ διαφορὰν ἈΦΗ͂. Ἐ 36 
οἱ 40. μὲν] μὴ «4. 

2. ςοιχεῖα, Α΄. [[ 3. ἀδιαίρετον ΤΗ͂. ἢ 6. ἀδιαίρετον οτχ ΑΜ. 1] Ἰ οἱ 8. ςοιχεῖα} φοιχεῖον ΠΗ͂. ἢ 9. δῆλον ὅτ᾽ ὅταν διαιρεῖται, εἰ ὁμοειὰξ ἈΦ ἃ 6. 
τι οπιὶ «(. ΠΠ 11. τοῖς 1. 1] μέγεθος] μέρος Δ. 11 49. συλλαβῶν] συλλογισμῶν ΑΖ. ἢ 24. τε καὶ] τὰ 2. ἢ 24. μετ᾽ αὐτὰ τὰ τύτῳ καὶ Αἵ, μετὰ ταῦτα 
τύτῳ καὶ 7, φμία επὶπι μγίπια δὲ οἰπιρἑἰοία σμπὶ δὲ σοπσαφμαπεϊδες ἱποαπέ, ἑάοίγοο ἐπ βεοπιοίγία νοοαπέι" δἰαπιοπία ϑερυΐ. ἢ 
29. δ] ἂν 1, 30. ἔτι] ὅτι 27. 11 38. ἐλήλυθε ἐλήλυθε τί μάλιςα Α͂, | 35. δ᾽] ὧν Α͂. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 608 

δ ὡς μονάδα. ἣκ Κὶ ἦν τύτων τὴν ἀρχὴν ἐδὲν συντίθεμεν" ςοι- εἴη ἂν δι᾽ αὐτῆς λεγόμενον “ὃ εἶναι ςοἱχεῖον τῶν ἀποδείξεων τε ὃ 
χεῖον δὲ λέγυσιν αὐτὴν τῶν μεγεθῶν, διότι ἐν παντὶ μεγέθει ἐγυ- τῶν συλλογισμῶν τὸς πρώτυς τῶν τριῶν χημάτων, εἷ γίνονῇ διὰ 
πάρχει. ἐκ δὲ τῶν μονάδων εἰ ἢ συντιθεμένων οἱ ἀριθμοί, ἀλλὰ τριῶν μέσων. καθ᾽ ἕκαςον ὃ χῆμα ἄλλος ὁ μέσος, πρῶτοι δὲ 
ἄλλον τρόπον" ἀ γ) συνεχές τι ἐξ αὐτῶν γίνε. δύνα “ὃ ἕν ἐν ἑκάςῳ χήματι οἱ ἐν ἑκάςῳ ἁπλοῖ. ὅτοι δέ εἰσιν οἱ δι᾽ ἑνὸς 

λέγειν ὃ κοινόν, ὃ χ᾽ πάντων τῶν ὄντων κατηγορεῖῷ. διὸ ἢ γέ- 5 μέσυ. ὅς 

"ς αὐὸ τῶν ὄντων Ὑνεολαί φάσὺν 5} ᾧ τὸ ὄν" Ψ' δ) αὰ ὑπο- . () ἡ ἐν τῷ τ τῷ τῆς περὶ Οὐρανῶ (ε. 8) ὅ ὅτως ὡρίσατο μὲ 

κείμενον ταὐδ τό τε ἣν καὶ ὃ ὰ ὄν, ὡς ἐν ὅ: πρὸ τύτυ λα ν τὸ ςοιχεῖον. ἐαρν: δ ὅτι ἡ ὁ Ἐμπεδοκλῆς πρῶτο λεὼν τὰ τέσ- “δ 

τοδ πῶς δὲ τὰ γένη ἁπλᾶ ᾧ ἀδιαίρετα, αὐὺς ἐδήλωσεν εἰπὼν “ὁ σαρα ςοιχεῖα τὰ πολυθρύλλητα προσηγόρευσεν αὐτὰ ςοιχεϊα. 

:. γάρ ἐςι λόγος αὐτῶν" ἃ δ τῶτο δέ φησί τινας ἡγεϊοῦς μᾶλλον Αδεϊερ. 
τὰ γένη τῶν διαφορῶν ςοιχεῖα ἑκάςυ, ὅτι ἡ κοινότερα " ἐν πλείοσι 10 () τὴν μέντοι πρώτην ἀπήχησιν τῆς φωνῆς, ἣ ἡ δίεσις 1044 
ἡ ἡ ἀπλύςερα, ᾧ πρῶτον τῷ ὁρισμῶ" πᾶσι δέ φησι τοῖς ςοι- λέγε, ςοιχεῖόν φαμεν τῆς φωνῆς. εοἀ. Ἀερ. ᾿ 
χείοις κοινὸν εἶναι “ὃ πρῶτον ἐνυπάρχειν ἑκάςῳ. ὅτι δὲ μὴ ὁμοίως “φύσις --- γένεσις." τ φύσιν πενταχῶς ἀποδίδοον, λέ- μὲ 
“ὃ πρῶτον ἐνυπάρχον λαμβανεῦ ἐν αὐτοῖς, φανερόν» “ὁ αὶ 5 ὡς γει. τῆς 7ὲ φύσεως τὴν δὴ ὡς φύσιν τε ὺ βλάςησιν λέγει" '5 
ὑποκείμενόν τι ἢ μέρος τι πράγματος Ὑιγνόμενον, ὃ δηλῦ διὰ Ἰέγοίαν Ἂ φύεος ὰ γινόμενον, αὶ ὃ εἰς γένεσιν εἰς φύσιν ἄγεοχ,. 

τῷ ὁρισμῶ τῷ λέγοντος “ςοιχ εἴα λέγε ἐξ ὃ σύγκειῶ ἤρο τον ἐνυ- 45 τὴν τααυτῦν φύσιν ὡρίσατο ἐν τῇ Φυσικῆ ᾿Ακροαίσει Ω1. 

πάρχοντος ἀδιαίρετν τῷ εἴδει," ὃν αὐὸς ἀποδέδωκεν ὡς ὄντα τῇ συνήθως ὶ ὄν ἐπὶ τῶν φυτῶν φύεας, κατηγορεῖ, ἢ ἐπὶ τῶν 
κυρίως φοιχεῖνν ἃ δὲ ὡς κατηγοβύμενον ὴὶ τὸ Κὶ ὁρισμῶ γινόμε- ζῴων δὲ λέγε)" γώνεσις δ πᾶσα ἡ εἰς “ἃ τέλειον εἶδος πρόοδος. 
νον μέρος, ὦ μὴν ἢ τῦ ὑποκειμένυ ὡς ὑποκειμένυ " τοιαῦτα δὲ “ὃ δὲ οἷον ἐπε ῦατις ἂν ἃ ἐν τῇ φύσει λέγοι τῇ κ᾿ τῶτο ὃ 

τὼ γένη. πῶς δέ ἐ ἐσι ἃ πολλαχῶς λεγόμενον ὃ φοιχεῖον, εἰ και- σημαινόμενον. οὟν δὲ ὡς “ὃ ὑποκείμενον ἢ τὴν ὕλην" φύσις 
νὸν ἅπασιν αὐτοῖς ὲ πρῶτον ἐνυπείρχον τῷ ἀδιαιρέτωυ ; ἢ ὅτι ὃ Ὁ ὺ ε ὕλη, ἐξ ἧς πρώτης ἐνυπαρχύσης τῷ Ὑρομένῳ ἡ ἡ Ὑένεσις" Γ 
κυρίως ἃ δὲ κῷ τὴν πρὸς κυρίως λεγόμενον ὁμοιότητα. εἰπὼν 45 ὅτως ἐκ τῆς ὕλης τὰ Ὑνόμενα γἰνεῦ ὡς ἐκ τῆς ςερήσεως ἢ 
δέ, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχοι τὰ ςοιχεῖα, ὅτως ἔχειν ἡ ἐν ταῖς ἐκ τῶν ἐναντίων γίνεῶᾳκ λέγε" ἐν ἐξ ἐνυπαρχόντων ἐκείνων. 
ἀποδείξεσι τὰς πρώτας ἀποδείξεις, πῶς τῦτο εἶπεν ἐδήλωσεν τῷ δὲ πρῶτον “ὃ ἐνυπαίρχον προσκείμενον τὴν πρώτην ὕλην δηλοῖ, 

Ιοι4δἐπενεγκὼν “εἰσὶ δὲ τοῦτοι συλλογισμοὶ οἱ πρῶτοι τῶν τρῶν δι’ κα τὴν ἑκήσυ προσεχῆ. τὴν δὲ ὕλην φύσιν εἶπεν ἀποδειχθῆναι 
ὦ ἑνὸς μέσυ," λέγων πρωτυς τῶν τριῶν τὸς ἐν τῷ πρώτῳ χήματι 25 ᾿Αντιφωῶν, ες εἴρηκεν ἐν τῷ α΄ (β 1) τῆς Φυσικῆς, διὰ τῦ τὴν 

τῶν τριῶν Χηματων, οἷοι οἱ ἐν τῷ πρώτῳ πρῶτοι" κτ' γ) τὴν ἐπὶ κλίνην, εἰ καταχωρ)εῖσα δύναμιν λάβοι τῷ βλαςῆσαι; ξύλον ἐξ 
τὺς ἐν τύτῳ τῷ «ήματι συλάσγσβοὶς ἀναγωγὴν ἡ οἱ ἐν τοῖς αὐτῆς ἀναβλαςῆσαι, ὅ ὅπερ ἦν δὺ ὑποκείμενον, ἀλλ᾽ ὁ τὴν κλίνην, ὃ 
ἄλλοις χήμασι συλλογισμοὶ ἃ εἶναι ἔχωσι. δι᾿ ἑνὸς δὲ μέσν ἦν “ὃ εἶδος. φυύεῇ δὲ εἶπεν ἀντὶ τῷ γίνεῦ). λέγεῦ πάμιν φύσις ὺ 
εἶπεν, ἵνα τὸς ἁπλῶς ἐν τῷ πρώτῳ χήματι μηνύση" δύνανἢ γ5 “ὃ φυσικὸν εἶδος " τύτω » ϑηλωτρων ὸ ὅθεν ἡ Ἷ κίνησις ἡ ἱ πρώτη ἐρίοίι 
᾿ τῷ πρυΐτῳ χήματι ἢ σύνθετοί τινες γίνει, συλλογισμοί, ἀλλ᾿ 39 ἑκάσῳ τῶν φύσει ὄντων ἐν αὐτῷ, ἣ αὐτῷ ὑπάρχει." εἴη δ᾽ ἂν ἃ 15 
ἔην ἐκέτι δι᾽ ἑνὸς μέσυ, πλείως τέ εἰσι δυνάμει : συλλογισμοί, καὶ ὼ ἐρῆμον σαφές, εἰ εἴ πρΥΚΕΜΝΝΝ ὰ ἥτις" χ' δ᾽ ὁ εἶδος : ἑκάφῳ ; 
ὦ πρῶτοι ἀλλὰ σύνθετοι. ἢ “ὃ “οἱ πρῶτοι τῶν τριῶν δι᾿ ἑνὸς ἡ τῆς »' φύσιν κινήσεως ἀρχὴ τῶν φύσει συνεξωτων, ὶὶ αἴτιον 
μέσυ" ἢ ἴσον ἐςὶ τῷ οἱ πρῶτοι συλλογισμοὶ τῶν ̓ Τρ γινομένων τῶτο τῆς “ᾧ φύσιν ἑκαςῳ τῶν φυσῶν σωμείτων κινήσεως, εἴγε 

ὅρων, ὧν εἷς μέσος γίνε πρώτη Ὑ) ἀπόδειξις ἣ ἐκ τῶν ἀμέσων κ' ὃ εἶδός ἐςιν ἥ τε γῆ γὴ ἡ “ὁ πῦρ πῦρ ᾧ ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος, 

προτάσεων ᾧ ὅρων σύγκειῶ τριῶν, ἑνὸς ἐξ αὐτῶν μέσυ λαμβα- 35 ὁμοίως ᾧ τῶν ἄλλων ζῴων ἕκαςον" εἶδος δὲ τύτων Κὶ ἡ ψυχή, 
νομένι, οἵτινες τῷ πρῶτοι εἶναι ἐν ταῖς μὲ' ταῦτα ἀποδείξεσιν ἐκείνων δὲ ἡὶ ῥοπή" καθὸ δ ὕδωρ ἐςὶ ἡ καθὸ γῇ τε ὃ: πῦρ, ἀρχὴν 
ἐνυπάρχυσι" τὰ δ τῶν πρώτων συλλογισμῶν συμπεράσματα ἐν αὑτοῖς ἔχει τὴς »' φύον κινήσεως. “ὃ δὲ “ Η αὐτῷ ΤΉΜΤΟΙΣ 

εἰς δεῖξιν λαμβάνεϑ τῶν ϑειινυμέρων ὕςερον. φέρε δὲ ἕν τισιν κεν, ἐπεὶ δύναταί τι ᾧ κτ' τέχνην κινόμενον, ἥ ἥ τις Ξ ἔςι φύσις 
ἀντιγράφοις ᾧ τοιαύτη γραφή, “οἱ πρῶτοι τῶν τριῶν μέσων"" ἢ ἐν αὐτῷ, τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἔχειν, ὡς ὁ αὐὸν ἰώμενος, 

1. ἐπ ἀϊς ἰρίτμ» πιλὶϊ οπιπίπο οοπιροπίπεις, ςεα ρῬεποίμς πιαρπιμαἑπεπι οἱοπιεπέμπι ἑδοῖγοο νοραίμν, φμΐα ἐπ οπιπὶ πιαρπῖ- 
ἐμεϊέπο ἱπεσί. δπ μπί(αιίδιιδ σδγὸ σοπίμποίς ἐϊσεί παπιθγιις σοπσίϊ ἐμαί» ϑθραϊν. || ἡ. δυνατὸν 4. |] 6. εἴπερ Ι͂. 1. τὸ οὐὰ Ὲ. ἢ 40. 
ςοιχκείων ΜΙ. ἢ 11. πρῶτα ΜΙ. ᾿] 12. εἶναι καὶ τὸ ΜΙ͂. ἢ 15. ἐνυπάρχοντα Α(. ἢ 16. ἀδιαίρετον ΜΙ͂. ἢ ὃν 7.1] ἀπέδωκεν Α(. ἢ] 19. τὰ οτα «4. [} τὰ ςοι- 
χεῖα ΜΙ. ᾿ 21. τὴν πρώτην κυρίως 5. ἢ] 22. ἄλλων εἴη τῷ ςοιχεῖον Ι͂. "ἢ 23. ὑποδείξεσιν ΜΖ. ᾿]ὶ 24. αἱ πρῶται ΠΗ͂. ᾿] 26. φμαίος τμπὶ ργπεὶ ργὶν 
γπαὸ ϑερυΐν. ἢ πρώτῳ σχήματι τῶν τριῶν σχημάτων πρῶτοι Δ. || 28. συλλογισμοὶ οἱ πρῶτοι τῶν τριῶν τῷ εἶναι Ι͂. 1] 29. ἦα) ἄρα Δ. αὶ 82. πρῶτοι 
πλείώς ἀλλὰ Α͂. ἢ 835. αὐτῶν μεταλαμβανομέν Ι͂. 

4. ςοιχεῖα Ἐ΄. ΤΠ 18. τὸ νΊ τόδε 7. ἢ] τὸ ροδὶ τῦτο οι 7, [Π] 49. φύσιν γὼρ καὶ ὕλην Η͂..ἢ 21. ὡς αὐτῆς ςερήσεως ΔΜ. 1] 23. τῷ] τὸ 4. ἢ 28. 
ἡέεσθαι ΜΙ. 1] 29. τὸ ἀιιῖο “ὅθεν οτι ἢ΄. || 30. αὐτῇ ἢ αὐτῷ 27, αὐτῇ ἢ αὐτὸ ἢ’. "ἢ 81. προκείμενον τὸ εἴτις 8. ἢ] 838. τι] τις 4.1 κυύμενος ΑΜ. ἢ 
89. αὑτὸν] αὐτὸς Α͂. . 
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ἀλλ᾽ ἐχ ἦ νοσῶν τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἐν ἑαυτῷ ἔχει, ἀλλὰ σῶμα ἐνεργείᾳ, φυλάσσυσα “ἃ οἰκεῖον εἶδος ᾧ τὴν ἰδίαν φύσιν, δέ- 
χ᾽ συμβεβηκός. ἀλλ᾽ ὑὠδὲ ἣ ἄνθρωπος" καὶ 5 ἢ ἄνθρωπος ἐκεῖ- χεῦ ὰ τὸ εἴδυς ὃ ὑπόκει). ὅτω ὃ ξύλον τῆς κλίνης ὕλη (μέ. 

νός ἐςιν εἰς ὑγίειαν μεταβάλλει, ἐπεὶ τάς γε κινήσεις ὡς ἢ ἄν- νει γδ ξύλον ᾧ κλίνη γενόμενον) ἢ ὁ χαλκὸς τῷ ἀνδριάντος. ᾧ εἶ 

θρωπος κινεῖ, χα εἶδος ἡ τὴν ἐν αὐτῷ κινεῖ φύσιν, ἥτις ἐςὶν τῶν κῷ' τέχνην γινομένων ἡ ὕλη τοιαύτη. προυλεὶς δὲ “ὃ τῶν φύ- 

ἡ τοιάδε ψυχή. ἡ ἔςιν ἴσον “ὁ ἐνταῦθα εἰρημένον “ἃ “ἦ αὐδ᾽ 5. σει ὄντων, διὰ τί προσέθηκε τῶτο, ἐξηγήσατο εἰπὼν “τῶτον δ τω 

τῷ εἰρημένῳ ἐν Φυσικῇ ᾿Ακροάσει (2 1 ρ. 292 ὃ 22) ἐπὶ τῆς “ὃν τρόπον ἡ τῶν φύσει ὄντων τὰ ςοιχεϊά φασιν εἶναι φύσο" 5 
φύσεως “καθ᾽ αὐὸ ἢ μὴ »' συμβεβηκός" εἰπὼν δ αὐτὴν ὕτω ἡ Ἐμπεδοκλῆς τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα ὕλην τῶν φύσεων γυν- 

ἀρχὴν κινήσεως, ἐν ᾧ ὑπάρχει πρώτῳ, προσέθηκε “ὃ “καθ᾽ αὐὸ ἢ μένων ἐτίθετο, ἀμετώβλητα αὐτὰ θεωρῶν. ἡ οἱ ἕν δέ τι τῶν 
μὴ νΦ' συμβεβηκός," τῦτο λέγων διὰ τῆς προϑϑήκης ταύτης ὃ τεσσάρων ςοιχεῖον τῶν ὄντων ποιῶντες, ἢ δύο ἢ τρία, ὕτως 
νῦν εἴρηκε διὰ τῷ “ἢ αὐτό" ὃ δὲ “ἡ κίνησις ἡ πρώτη" ἥτοι 10 ἐποίων, ᾧ Δημόκριτος τὰς ἀτόμως ὅτως. ἡὶ δὲ πρώτη ὕλη ἐχ 

δηλωτικόν ἐςι τῆς τὶ τόπον κινήσεως" πρώτη γ5 ἡ φορὰ τῶν κι- ὕτως" ᾧ 25 εἰ σώζει τὴν αὐτὴν φύσιν, ἀλλ᾽ ἐδὲν καθ᾽ αὐτὴν ἦσα 

νήσεων, ὡς δέδεικἢ, ᾧ πᾶν φυσικὸν σῶμα κὶ φορὰν κινητόν, ἐνεργείᾳ ὡς τόδε τι. πέμπτον σημαινόμενον τῆς φύσεως παρέ- τι 

ὀκέτι δὲ πᾶν αὐξητόν, ὑδὲ πᾶν ἀλλοιωτόν. ἢ ἡ πρώτη ἡ ὡς φυ- θέτο τὴν τῷ συναμφοτέρυ τῶν φύσει γινομένων τελειότητέ τε ὰ 

σικοῖς αὐτοῖς ὑπάρχυσα, τῇ γὴ ὡς γῆ, τῷ ζώῳ ὡς ζώῳψ" δύνα καὶ ὑσίαν, ἣ γίνε ἢ »τ' τὴν τῆς ὕλης ἡ τὸ εἴδυς ἕνωσιν (5) ὁ 

γάρ τις αὐτοῖς ᾧ κτ' τέχνην κίνησις ἐγγίνεονς, ἀλλ᾽ αὕτη ὑςέρα. 15 ἡ) ἡ τύτων ἕνωσις φύσις. ὅτω ᾧ οἱ συνθέσει τινῶν τὰ ἔντα γ- 

ὅτω δὲ εἴη ἂν ὃ ἤ ἐξηγητικὸν τῷ πρώτη. ἑξῆς δὲ “ὁ πρῶτον ση- νῶντες ὃ ΕΑ ἐκ τῆς συνθέσεως ἑνώμενον φύσιν λέγυσιν ({5}" παϑ' 

μαινόμενον τῆς φύσεως ἐξηγεῖ, τί ἐςι ἢ ἐπὶ τίνων λέγεῷ ὃ ὡς δὲ μὴ γίνε τῶν συντιθεμένων ἕνωσις, ὅτοι ἐδὲ φύσι τινὰ 
φυύεῶκ, ᾧ λέγει ταῦτα φύενχ, λέγει, ὅσα δι᾽ ἑτέρυ ὦ παρ᾽ λέγυσιν εἶναι τῇ συγκειμόυ. Ἐμπεδοκλῆς ὅν ὑχ ἡγείμενος ἔγω- 

ἑτέρη τρέφεταί τε ἡ αὔξεϊ, ἁπτόμενα αὐτῶ ἢ προσπεφυκότα σίν τινα αὐτῶν γίγνεως, ἔλεγε φύσιν ὀδενὸς εἶναι, τυτέςο ἴσωσα 
αὐτῷ ἡ συμπεφυκότα αὐτῷ. ἥτοι δὲ ὡς ταὐὸν εἶπε “ὁ ἅπτεοχ, Ὁ ὡς ἕν τι ἐκ τῆς συνθέσεως γίνεῶας, ᾧ εἰδοποιέῖοχ,, ἀλλοὰ μόνον μᾶ- 
ὶ συμπεφυκέναι, ἢ ὡς ἔχοντά τινα διαφοράν, ἢ ὡς συμπεφυ- ξίν τε διάλλαξίν τε μιγέντων, λέγεον, μέντοι ᾧ τῶτο φύσιν ὑπὸ 
κότα ἃ εἶναι τὰ φυτὰ τῇ γῆ, διὸ ὑδὲ ζῆν χωριϑέντα αὐτῆς οἷά τῶν ἀνθρώπων ἡγυμώνων αὐτὰ ᾧ ἐν τῇ μίξει ἑνϑῶς, δεοινὺς δὲ 
τε" προσπέφυκε δὲ τὰ ἔμβρυα" ταῦτα γ5 ἡ χωριϑέντα ζὴ. τί ὅτι φύσις ἡ τοιαύτη ἀσία τε ἢ τελειότης καλεῖ, διὰ τῦτα, 
δὲ διαφέρει σύμφυσις ἁφῆς, ἔδειξε" ταῦτα γ5 συμπεφυκότα, φησί, ἢ τῶν φύσει ὄντων τε ᾧ γυομένων, καίτα πολλαίεις ἤδη 
ἅ ἐςι συνεχῆ ἐκείνῳ ᾧ συμπέφυκεν, ἔχοντα κοινὸν ὅρον “ὃν αὐδν 25 ὑπαρχόντων ἐξ ὧν ἐπιτελεῖταί τε ᾧ γίνε, ἐδέ πώ φαμεν τὴν 
ἐν ἀμφοτέροις ὄντα, τὰ δὲ ἁπτόμενα ἐδὲν κοινὸν ἄλλο παρὰ τὴν φύσιν ἔχεν ταῦτα, ἂν μὴ “ὃ οἰκεῖον εἶδος ἢ τὴν τελειότητα προσ- 
ἁφὴν ἔχει. ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις ἐπὶ τῶν φυτῶν, πῶς ταῦτα λάβη. εἰπὼν δὲ φύσιν ἢ “ὃ συναμφότερον, ἐπήνεγκεν ὅτι ᾧύσει 
ἥνωξ τῇ γῆ, ἢ εἰ μὴ ἥνωῦ, πῶς αὔξεταί τε ἡ τρέφε δι᾽ αὐτῆς. ταῦτα μᾶλλον ἂν λέγοιτο, ᾧύσις δὲ ἡὶ ὕλη ἥ τε πρώτη, ἧς πα- 
ἢ διὰ τῶτο εἶπεν ὅτως, “φύεῶζ, δὲ λέγε ὅσα αὔξησιν ἔχει δι᾿ ράδειγμα “ὃ ὕδωρ. εἰ τῦτο εἴη τῷ χαλκῦ ὕλη, ᾧ ὁ προσεχύς, 
ἑτέρα τῷ ἅπτεῶχ ἡ συμπεφυκέναι ἢ προσπεφυκέναι," ὡς 30 ἧς πάλιν ὁ χαλκὸς παράδειγμα, ᾧ “ὃ εἶδός τε αὶ ὶ ἐσία, καθ᾿ 
ἁπτομένων τινῶν ἡ αὐξανομένων δι᾽ αὐτῶ. προειπὼν δὲ τῶτο, ἑκάςῳ “ὃ εἶναι ἔςιν, ὧν πρώτως ἐμνημόνευσεν. ἢ εἴη ἂν ὃ φύεις 
ἑξῆς τίνι διαφέρει τὰ ἁπτόμενα ἡ τὸ συμπεφυκότα τε ᾧ προσ- τριχῶς λεγομένη, ὥσπερ ἢ κενῷ προς έθευιε. τέλος δὲ εἶπε τῆς 
πεφυκότα λέγει. δύνα λέγειν ᾧ ἐπὶ τῶν ἁπτομένων “ὃ προσ- γενέσεως “ὃ εἶδος, ἐπεὶ ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις “ὃ εἶδος ἢ τῷ 
πεφυκέναι" τὰ ὃ ὕτως ἁπτόμενα ὡς προσπεφυκέναι ἐκείνῳ ὅ κῷ' “ὁ τέλος ὀσίαν ἔχει. κῷ' μεταφορὰν δὲ λέγει ᾧ πᾶσαν ἐσίαν 
ἅπτεῦ, δι᾽ ἐκείνν αὔξεδ. πῶς δὲ ἐν τὰ συμπεφυκότα, ἐδή- 35 φύσιν λέγεωκς ἀπὸ τῷ εἴἶδυς" ἐπεὶ γδ “ὃ εἶδος ἐσία ὃν τῶν φύσα 
λωσε" ΧΟ δ ὃ ποσόν, ἀὶ κτ' “ὃ ποιόν" καὶ γδ ταὐὸν κῷ' ὃ ποιὸν τῶν συνεςώτων (γ᾽ δ τῦτο αὐτοῖς “ὃ εἶναι φύσις ἐς»), ἤδη ἡ ὃ 
σπλάγχνων ἕκαςον τῷ ἄλλῳ σώματι, ᾧ προσπέφυκεν, ἀδὲ ὃ πᾶσι τὴν ὠσίαν τὴν ἑκάςυ, καθ᾽ ἦν “ὁ εἶναι αὐτῦ ὃ ἴξιν, φύσν 
σῦκον τῇ συκῇ ἢ ὁ βότρυς τῷ ξύλῳ τῆς ἀμπέλυ. ἢ δένδρα δὲ λέγωσι. διὸ ὦ ὃ “' τέχνην γινόμενον εἶδος ὑσία ὃν τῶν ἔργαν 
πολλάκις διαφέροντα κῷ' “ἃ εἶδος, πλησίον δ᾽ ἀλλήλων ὄντα, συμ- τῶν φυσικῶν ὅτω καλῶσιν. ἕκαςον γδ τύτων οἰκείαν τινὰ ὑσίαν 
φύεταί τε αὶ ἑνῦ ἢ ᾧ σωζει “ὃ οἰκεῖον εἶδος. τέταρτον σημαινό- 20 ἢ ὕπαρξιν ἔχει, ἢ ἢ αὐτὴ φύσις καλεῖ εἶδος ὃν αὐτῶν, δὰ ἡ, 

μένον τῷ φύσει προςίθησι τὴν προσεχῆ ἑκάςῳ ὕλην, ἥτις ὅσά τι λέγε οἰκείαν ἔχει ὠσίαν. εἰπὼν δὲ ταῦτα περὶ φύσεως ἐπί. 

. Ἅ. αὐτῷ Δ. αὶ 2. ὁ γὰρ ἢ ἄνθρωπος οπὶ Α(. ἢ 3. πὰ] εἰ ἐπὶ ΑΓ. " κινήσεως Δ. } Δ. ἐν αὐτῇ Ψ4, ἰναντίαν «(. 10. τὸ οἵα ἈΓ. ἢ 43., αὐξητύς, 
ἐδὲ πᾶν οἱ ἡ ροϑὶ ἢ δἱ 14. αὐτοῖς εἰ ὡς γῇ οπι 2. 15. αὐτοῖς] αὐτῆς 4. Ὁ 16. πρώτη] πρῶτα 47. " 28. τε οἵα 27. ̓ ὶ 30. ὡς οπι “4. ἢ 33. λέ- 
“100}] λέγων «Α.. 1] 34. ὡς πεφυκέναι Δ. ἢ 41. τῷ οπι “42. 

2. 2] ᾧ Δ. ̓ τῆς κιήήσεως ὕλης ἈΗ͂. ̓  ἀ εἰ 6. φύσει] φύσεων ΑΑΙ͂. ἢ 6. φησιν εἶναι φήσεις , 1 1. ὕλης ἩΑ͂. 10. τὰς} τὸς ἈΑ͂. ̓  4«ι. σύζῃ 
ΔΜ Ἢ 20. τι αὐτῆς ΙΗ. 1] 25. τε οαλχ «4. 32. Δ πμπο αὐίδοϊέ ϑοραῖν. ἢ 33. λεγομένοις 2. ἢ 31. αὐτῆς ΤΑ. 38. ὑσίαν ΞΖ. ̓ 39. τῶν τεχρητῶν 
δυργαβοῦ. τῶν φυσικῶν «(. 

͵ 
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(015 νεγκῖν “ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων ἡ ἡ πρώτη φύσις ὺ κυρίως λεγομένη (Εἰεοῖεα ν. 248). “ἀλλ᾽ ἡ βία με ταῦτ᾽ ἀναγκάζει ποιεῖν" 
15. ἐξὶν ὠσία ἡ τῶν ἐχόντων ἀ ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὐτοῖς ἣ αὐτά," διὰ ὺ τῷ “ὃ βίαιον ἀναγκαῖον λέγει, μάρτυσιν ἐχρήσατο Εὐήνῳ τε 

τύτων λέγων, ὥσπερ εἶπεν ἡ ἐν τῇ δύσι ̓ Ακροάσει Ω1) αὶ “Ξοφεαλεϊ, ὅτι δὲ ἀμετάπειςον ἡ ἡ ἀνάγκη ἡ ἡ Εδ; δῆλον" (ρι58 
φύσιν κυρίως εἶναι “ὃ ἔνυλον δον ἀφὲ ὃ ἡ ἀρχὴ τῆς κοήσεως τῷ ὐδὲ 5 ἐφ᾽ ἡμῖν τ᾽ ἀρχήν. διὸ ἢ εἶπεν ἐνάντιον αὐτὴν τῇ ΧΩ 
συναμφοτέρῳ, τὴν δὲ ὕλην ἡ τὰ ἄλλα, καθ᾽ ὧν ὺ αὐτῶν ἡ 5 τὺ προαίρεσιν κινήσει ὺ τῇ Φ' ὃν λογισμόν" τὰ ΕΥ̓ ἐφ᾽ ἡμῖν, 
φύσις λέγε, ἀπὲ ταύτης λέγερᾳ, φύσιν, τὴν Κα ὕλην ὅτι δεκτιιὴ αὕτη δὲ ἀναιρετικὴ τῶ ἐφ᾽ ἡμῖν" ἐκὺς 75 ᾧ ἐπ᾽ ἄλλοις. ἔτι 
αὐτῷ ἐςί, τὰς δὲ γενέσεις τε ᾧ φύσεις ἀπὸ ταύτης κινήσεις εἶναι" ἀναγκαῖον “ὁ ἀΐδιον ᾧ ἀμεταβλλητον ᾧ μὴ ἐνδεχόμενον ἡ ἄλ- 
διὰ ἡ “ὁ εἶδος τε ἡ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐτοῖς φύεται τὰ φυό- λως ἔχειν. ἀφ᾽ ὃ φησὶ ᾧ τὰ ἄλλα ἀναγκαῖα λέγε," ὃ ὃ 
μενα. προςίθησι δὲ ὅτι ὶ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως τῶν φύσει ὄντων μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν κυρίως ἀναγκαῖον. ἁπλῶς Κα εἶπεν 
αὕτη ἐςὶν ἐνυπάρχυσεί πως. ἐξηγόμενος δὲ “ὃ πῶς, προσέθηκε 10 ἐπὶ τῶν ἀϊδίων, ἤδη δὰ καὶ ὃ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀναγκαίοις λεγομένοις 

ἂ “δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ" δυνάμει μέν, ὡς ἐν τῷ σπέρματι τῷ εἶναι δοκεῖ τι τοιῶτον" ἢ Ρ ὸ βίᾳ Ὑμέμενον. ἀναγκαῖον τότε ὅτε 
καταβληθέντι ἡ “νυχή, ἐνεργείᾳ δέ, ὅτι ἤδη ζῷόν ἐςιν, γένεσις μὴ ἐνδέχεῦ Ψ' τὴν αὐτὸ ὁρμήν τε ἢ προαίρεσιν κινεῖαχ, διὰ “ἃ 
δὲ ἀρχὴ τῆς κινήσεως παρὰ τοῖς φυσικοῖς “ἃ ἕνυλον εἶδος, εἰκότως βιαζόμενον, καὶ ὃ ἀμετάπειςον, ὅτι τὰ πείθει, καὶ δὴ μεταπειζόν, ἐκ 

τῦτο κυρίως φύσις. ἦ ἥν φύσις ἡ ἡ τῆς κινήσεως ἀρχή. ἐγιδὼ" Ἰνδέχεἢ δὲ ἃ βιαζόμενον ἄλλως ποιεῖν. ἡ “ὃ συναίτιον τῷ εἶναι 

τέον δὲ ὅτι ὧν ἕκαςον διαιρεῖ ὡς λεγόμενον πολλαχῶς, ἐχ ὡς 15 ᾧ τῷ οὐμι ἀναγκαῖον διὰ “ὃ μὴ ἐνδέχεοχ, χωρὶς αὐτῷ εἶναι ἣ 
ὁμωνυμον, ἀλλ᾽ ὡς “ἃ ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ πρὸς ἣν ἔχον. ΑἸεχ. ἀγαθὸν εἶναι" οἵτινες ἦσαν οἱ τρόποι τρεῖς τῷ ἀναγκαίων οἱ πρῶτοι 

10145 (), ὁ ̓ Αλέξανδρος εἴε) περὶ τῷ συνθέτυ λέγειν αὐὸν ἐν- εἰρημέσι. προίθησι δὲ τοῖς προειρημένοις τέταρσι τῷ ἀνωγκαίυ 10155 

35. ταῦθα" ὅσον δὲ ἐκ τῶν δεν αθαν, ὑπ᾽ αὐτῶ, περὶ τῷ εἶδυς λέ- τρόποις “ἂν χῷ τὰς ἀποδείξεις" αἱ ἃ ἀποδείξεις ἡμθεαώρι ὅτι δ 
γει" τί γάρ φησιν ὅτι κατ᾽ ἄλλον τρόπον λέγε φύσις ἡ ὠσία, ἀποδεδειγμένον ἐκ ἐνδέχε ἄλλως ἔχειν, εἰ κυρίως ἢ ἁπλῶς 
τυτέςι ὃ εἶδος; ὸ ω ἑκάςυ εἶδος ὁσία αὐτῦ ἐςίν. Ἀδεῖερ. 20 ἀποδέδεικἢ. τῷ δὲ “ὦ ἀπιδιθαγμένον ὦ ἀναγκαῖον εἶναι αἴτιόν φ- 

ΩΣ (ἢ) ὥσπερ ὸ ὁ ἜἘβδενλῆν ὸ Ἂ εἶδος ἔλεγεν ἐπιγίνες σιν εἶναι τὰ πρῶτα, τυτέςι τὰς ϑρότασει, εἰ ἀδύνατον ταύτας 

ὅ7 ἐκ τῆς τῶν ςοιχείων μίξεως, ἢ ἔλεγεν ὅτι φύσις δὲ ἐπὶ τύτος ἄλλως ἔχειν, δι᾽ ὧν ὁ συλλογισμός τε ἢ ἡ ἀπόδειξις. δείξας δὲ 

τοῖς φοιχείοις ὀνομαῖζ ἢ τοῖς ἀνθρώποις. ὁ δ᾽ ᾿Αριξοτέλης ἀνα- πάντα τὼ ἀναγκαῖα ὑπαγόμενα σημανομέῳ τῇ ἀναγκαίν τῷ 
τρέπει τὴν δόξαν ταύτην, φάσκων ὅτως “διὸ κτλ. ἰά. ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, διαιρεῖ αὐτά, ἡ λέγει τῶν ἀναγκαίων τὰ 

1045 “ἀναγκαῖον ---- συναιτίν." τῷ δὲ ἀναγκαίυ τὴν διαίρεσιν εἰς 25 μέν τινα ἕτερον αἴτιον ἔχειν τῷ εἶναι ἀναγκαῖα, ὡς ἐπὶ τῶν 
20. πέντε σημαινόμενα ὶὶ αὐτῷ ποιέῖϊἢ, ὧν ἐν λέγει, ὃ ἄνευ ἀδύνατον βιαίων ἔχει ἢ τῶν ἀποδείξεων" τῶν δὲ ἐκ ἔςιν ἄλλο αἴτιον τῆς 

εἶναι, ὡς ὄντος συναιτίω εἰς “ἃ εἶναι. ὅτως ἡ τροφὴ τοῖς ζῴοις ἀνάγκης, ἀλλ᾽ αὐὸ αἴτιον ἄλλοις ἐςὶ τῆς ἀνάγκης, ὡς αἵ πρῶταί 

ἀναγκαία ἢ “ὁ ἐναπνεῖν" ἡὶ αὶ 8) ψυχὴ ὃ αἴτιον τῷ ζῆν, ταῦτα τε ᾧ ἄμεσοι προτάσεις. ἀλλὰ ἡ τὰ ἀΐδια ᾧὶ ὅτως ἀναγκαῖα" 
δὲ συναίτια (5). δεύτερον σημαινόμενον ἐκτίθε; τὸ ἀναγκαίν, ὅτε 7) ἔξωθεν ἔχει “ἃ αἴτιον ἢ ἄλλοις Ἐξ ἀνάγκης τῷ εἶναί ἐςιν 
ὅ χωρὶς ἀδύνατον “ὁ ἀγαθὸν ἢ “ὃ εὖ περί τι γενέῶᾳ, ἢ “ὃ κακὸν 80 αἴτια" πάντα 78 τὰ φύσει συνεςῶτα παρὰ τῶν θεῶν, οἵ εἰσιν 
ἀποβληθῆναι, ὡς λέγε ἀναγκαία ἡ πόσις τῷ φαρμάκυ, ἐχ ἀἶΐδιοι͵ τὴν τῷ εἶναι ἔχει αἰτίαν. ἀλλὰ ᾧ “ἃ μὴ δυνάμενον χωρίς 
ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀποβολὴν τῆς νόσυ ἢ τὴν ςέρησιν. ὅτως τινος ἣ εἶναι ἢ εὖ εἶναι ἐξ ἀνάγκης παρ᾽ ἐκείνυ τὴν αἰτίαν “ὃ Κὶ τὸ 
ἀναγκαῖον “ὃ μανθάνειν πρὸς “ἃ ἐπιςήμην ἔχειν, ἢ ἔθεσι χρῆς εἶναι “ἃ δὲ τῦ εὖ εἶναι ἔχει. τῶν ἄλλων φησὶν ἀναγκαίων ἕτερόν 
σπυδαίοις πρὸς “ὁ ὠγαθὸν γενέ, ἡ “ὃ πλεῦσαι εἰς Αἴγιναν, α τι τῆς ἀνάγκης εἶναι αἴτιον" ἐπί τε δ τῶν μὴ ἐνδεχομένων χω- 

ἀπολάβη τὰ χρήματα, εἰ ἄλλως μὴ δύνα. τρίτον τῷ ἀναγ- 35 ρίς τινος εἶναι ἕτερόν τι “ὃ αἴτιον (ἡ 75 τροφὴ ἕτερόν τι τῦ τρεφο- 
καίω “ὃ βίαιόν τε ἡ “ὁ ἀκύσιον (᾽)" λέγε 75 ὁ βίαιόν τε ᾧ μένω), ᾧ ἐπὶ τύτων δὲ ὧν χωρὶς ἀδύνατον “ὃ ἀγαθὸν ἢ εἶναι ἢ γε- 
παρὰ τὴν προαίρεσιν ἀναγκαῖον. ὅτως ἐξ ἀνώγκης ἐλθεῖν πὸ νέωχ, ἕτερον “ἃ αἴτιον. ἀλλὰ ᾧὶ τῶν βίᾳ γινομένων προδήλως ἔτε- 
λέγε ὁ βιαδεὶς ἢ ὑπὸ δεσμῶν ἢ ὑπό τινος τοιαύτης περιςά- ρον “ὃ αἴτιον, ᾧ τῆς τῦ συμπεράσματος ἀνάγκης ἕτερον “ὃ αἴτιον. 

σεως ἣ ὑπὸ πνευμάτων (7). ὅσα ὃ βιαζόμενοι ποιῶμεν, μόνα δὲ τὼ ἀεὶ ὄντα, ἅπερ ἐξὶ τὰ θέα, ἐχ ἕτερόν τι τῷ ἀεὶ εἶναι 
ταῦτα ἀναγκαῖα καὶ ἣ δι᾽ ΕΝ ποιῶμεν. διὸ ἢ λυπηρὰ τὰ 40 αἴτιον ἔχει, ἢ δὶ’ αὐτὰ ἐξ ἀνεγοης ἔςι τε ἡ γίνε ᾧ τὰ φύσει 

ὅτως ἀναγκαῖα" “πᾶν 5 ἀναγκαῖον πρᾶγμα ἀνιαρὸν ἔφυ," ὡς συνεςῶτα. λαβὼν δὲ ὁποῖόν τί ἐςι “ἃ ἀναγκαῖον (ὃ ἢ) μὴ ἐνδέ- 
Εδηνος λέγει" ἡ ἡ βία ἀνάγκη τίς ἐςιν, ὡς λέγει Σξοφοκλῆς χεῦ ἄλλως ἔχειν), πρῶτον ἢ κυρίως ἀναγκαῖόν φησιν εἶναι “ὃ 

ἡ. τὸ συναμφότερον Αι ᾿ 36. ὦ» ὡς ΜΙ. ἢ 31. συμβληϑῆναι Ι͂. ἢΠ 33. λοπεεέϊς πιογίδιις ἀσδιιόφοας, μὲ δοπμς ας ϑεραῖν. ἢ 36. μέλ- 
λοι] μένει 27ῖ. 

8. ἀμετέπιςον Ἀ. ἢ 5. αὐτῆς . 6. τῷ ἀφ᾽ Ἡ. 1 8. γὰρ} ἄρα ΔΖ. ἡ 10. τὴν ἀϊδίαν Α͂. ' 11. τὸ οπι Η͂. 13. πείσεσθαι Αἴ, μεγομασίο 
δηεΐπι ἀϊσεμααϊονὶ Ροίεσὲ ϑεραϊν. ἢ 15. ἃὶ ἀγαθὸν εἶναι οἱ 16. οἱ πρῶτοι οτὰ ἵΙ͂. ἢ 18. ὅτι] ὅτι τι ΑἹ. " 419. ἄλλην 1. 1" εἰ οτα Ι͂. " 22. τε] τὸ “Ι͂. 1] 

25. ἀναγκαῖον ΔΜ. || 21. ἄλλως ἐςὶ 2. 1 29. ὅτε γὰρ οἵα ἍΜ. 1 30. αἴτιον Α͂. ἢ 82. ἐχείνοοις ΜΙ, ἢ 33. ἀναγκαίκς Α(. ἢ 37. καὶ τῶν) δὲ καὶ Δ. 
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ἁπλῶν, ὃ αἴτιον ἀποδέδωκε “ἃ “ὃ ἁπλῶν μὴ ἐνδέχεςχ, ἄλλως ἔχειν’ συμβεβηρέναι λέγει, ἀφελὼν ἐκ τῷ κατηγορυμένυ “ὃ ἹΚορίσκος. 
ἃ ὃ μὴ ἁπλῶν πλεοναχῶς ἔχει, “ὃ δὲ πλεοναχῶς ἔχον ἐνδέχεῦ τῷ γ5 “ὁ μυσικὸν Κορίσκῳ συμβεβιριέναι τώτῳ ὦ τὰ ὅλον ἹΚορίσκος 
ᾧ ἄλλως ἔχειν. τῶτο δὴ λαβὼν ἐπιφέρει ὅτι εἴ τινα ἔςιν ἐν τὸς Κορίσκος μυσικός ἐςιν. τρόπον δέ τινα ὁμοίως εἶπεν, ὅτι διαφορέ 
ἦὄσιν ἁπλᾶ ᾧ ἀΐδια ᾧὶ ἀκίνητα, ὅτε βίαιόν τι ἐκείνοις ἐςὶν ὅτε τίς ἐς! κῷ τὴν λέξιν τε ἡ ἐκφοράν" ἐκεῖ ἢ ἔλεγε “ἃ ἕν, ὁ μυσιαὶς 
παρὰ φύσιν (ἐνδέχοιτο γ5 ἂν αὐτὰ ᾧ ἄλλως ἔχειν), ἀλλὰ κυρίως 5 Κορίσκος, ἐνταῦθα δὲ “ὃ μυσικὸν Κορίσκῳ. “ὃ δὲ μεσυεὸν Ἱορίσχαν 
ἐκεῖνα ἐξ ἀνάγκης ὄντα. τοιαῦτα δὲ κατ᾽ αὐὲν τὰ πρῶτα αἴτιαᾳ. τᾷ δικαίῳ Κορίσκῳ ἕν φησιν εἶναι, ὅτι ἑκατέρων ἣν μέρος τᾷ αὐτῷ, 
παρέθετο δὲ τῦτο, ἵνα ἐπειδὰν “ὁ ἀναγκαῖον κατ᾽ αὐτῶν κατηγο- ὃ ἐν ἀμφοτέροις ταὐτόν ἐςι, συμβέβηκε" “ὃ 7) μυσικὸν καὶ ὃ δί- 
ρῶμεν, μὴ ὡς ὃ βίαιον ᾧ παρὰ φύσιν κατηγορύντων ἡμῶν ἀκύοι. καιον ἑκάτερον αὐτῶν μέρος ὃν ἑκατέρας προτάσεως, τιῷ Κορίεχῳ 
τις. ΑἸεχ. συμβεβηκὸς ταὐὴν ἦν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν. ὁμόως5! 

1155 (5) διό φαμεν ὅτι ἐξ ἀνάγκης ἐςὶν ὁ θεὸς ὠγαθός" ἐν τύτῳ 10 δέ φησιν ἣν γίγνεὼᾳκ, κῷ' συμβεβηκός, κἂν μὴ ἐπὶ Κορίσκυ μη 
γάρ ἐςιν ἡ τῷ θεῷ ὀσία" ὅτε δ) ἔχει ἔξωθέν τι συμβεβεριὸς ὑπάρ- ἀτόμυ τινὸς “ὁ συμβεβηκὸς κατηγορῆ, ἀλλ᾽ ἐπί τινος γέυς ἃ 
χον ἁπλῶν, ἵνα ἐν ἐκείνῳ θεωρηθῇ ἃ ἀναγκαῖον" διὸ ἡ τοῖς ἄλλοις εἴδυς ᾧ ὅλως τῶν καθόλν, οἷον ἂν λέγη ταὐτὸν εἶναι; ἄνθρωπος ἡ 

ἀναγκαίοις ἐντεῦθεν “ὁ ἀναγκαῖον ἐπιπηγαζεῦ ἐκ τῆς πρώτης μυσικὸς ἄνθρωπος ἕν ἡ) ᾧ ταῦτα, ἢ ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ μιᾷ ὑτίᾳ 

ὁσίας. ὅθεν ἢ ὁ Τιλωτῖνος παγκάλως ἔλεγεν ὅτι δεῖ τὼς πολλὰς ὅση συμβέβηκεν, ἣ ὅτι ᾧ ὃ μυσικὸν ἢ ὁ ἄνθρωπος μιᾷ τὶ ἀτόμῳ 

ἴλιγγας εἰς ἕν τι συνάγειν ὶ ὕτως νοεῖν “ὃ θεῖον ᾧ ἀντιλαμβανεοχ 15 ὁσίᾳ συμβέβηκεν, οἷον Κορίσκῳ, ὡς ἐλέγετο ἕν ἢ “ὃ μωσοὰν ἀ- 
αὐτῷ μύσαντας, ἐπειδὴ ἡὶ ὑπὲρ νῦν ἐςὶ ἡ ἁπλῶν ᾧ πάντα παρά- καίον. πλὴν ὑχ ὁμοίως τῷ Κορίσκῳ ἀμφότερα ὑπάρχει, ὅ τε ἄνδρω- 
γον. Αβείερ. : πος ᾧ “ὁ μυσικόν, ἀλλ᾽ ὁ Ηὶ ὡς εἶδος αὐτῦ αὶ ἐν τὴ ἀσίᾳ αὐτὸ ὧν 

1015 (7) δ βίαιον δὲ ἀναγκαῖον, ὅταν τις ἐπιθῇ τινὶ βίαν ποιῆσαι (ὁ 5 ἄνθρωπος ὅτως), “ὃ δὲ ὡς ἕξις τις, ὡς “ὁ μυσυιάν, ἢ πάθος 

5. τόδε ἃ πρᾶγμα, ὥσπερ ὁ Εὐρυϑεὺς ἐπέταττε τῷ Ἡρακλεῖ" διά ἢ ὅλως τι συμβεβηκός, ὡς “ὃ λευκὸν καὶ σιμὸν ἡ τὰ τύτεις ἔμοα. 
φησι κὠκεῖνος “ἀναγκαίη )5 ἐπείγει." ἰάὰ. 20 διὸ μᾶλλον τῶτο ὅμοιον τῷ Κορίσκῳ, τῷ Κορίσκος μεσικὸς κατη- 

10154 (Π) ὥσπερ ἔλεγεν Εὔηνος ὁ σοφιςής. ἰά. γορῦντος. ᾧ τὰ Κὶ κ' συμβεβηκὸς ὃν λεγόμενα τοσαυταχῶς 
ΠΝ “ὃ -- συμβεβηκός." τῶ ἑνὸς “ὁ Κα χϑ' συμβεβηκός φησι φησὶ λέγεϊκ, τῶν δὲ καθ’ αὐτὰ ἐν λεγομένων τὰ Κ λέγεϊχ, τῷ 

46. λέγεως “ὃ δὲ καθ᾽ αὐτό͵ αὶ “ὃ αὶ κῷ' συμβεβηκὸς τριχῶς" ἢ 78 συνεχῆ εἶναι. συνεχὴ δὲ λέγει κοινότερον αὶ τὰ ὁπωσῶν ὑπό τινος με 
ἃ συμβεβηκὸς ἡὶ “ὁ ᾧ συμβέβηκεν ἣν λέγε, ὡς Κορίσκος ᾧ συνεχόμενα, ὡς “ὃν φάκελλον, ὅτι ὑπὸ δεσμῶ συνέχεθ. ὁμοίως ἢ 
Ἃ μυσυκόν, εἰ εἴη Κορίσκῳ συμβεβηκὸς ὃ εἶναι μυσικῷ - ταὐὸν 5 ἡ τὰ ὑπὸ κόλλης ἱνύμενα συνεχῇ λέγει, ὡς τὰ βιβλία. τὰ δὲ 
5 ὃ εἰπεῖν Κορίσκος ἢὶ μυσικὸν ἕν, ᾧ Κορίσκῳ “ὃ μυσυκὸν συμ- ὡς κοινότερον ὅρον ἔχοντα, εἷς τὰ κυρίως συνεχῆ. ὕτως ἡ γραμμὴ 

βέβηκεν. ἢ Κορίσκος μυσικός ἐςιν, ἕν φησι κτ' συμβεβηκὸς μία" συνεχὴς γάρ ἐςιν, κἂν μὴ ἐπ᾽ εὐθείας ἡ ἀλλ᾿ ἢ τι μέμν 
εἶναι, ᾧ “δ μυσικὸν ᾧ “ὁ δίκαιον, ἔτι ὃν κῷ' συμβεβηκὸς μυσικὸς αὐτῆς κεκαμμώνον. ὕτω δὲ συνεχῇ τὰ τῷ σώματος μόρια, ὡς 
Κορίσκος ἡ δίκαιος Κορίσκος. ἃ εἰπὼν ἑξῆς, κῷ' τί ἕκαςον τύτων σκέλος ᾧ βραχίων. ἡ αὐτῶν τῶν συνεχῶν ἕν φησιν εἶναι μᾶλ- 
ἕν ἐςι »χ' συμβεβηκός, προσέθηκε. “ὃ Κὶ γδ δίκαιον αὶ “ὃ μυσικὸν 30 λον τὰ φυσει συνεχὴ ἢ τὰ τέχνη, οἷον “ὃν τῦ ἀνθρώπω βραχίσα ἡ 
ἕν, ὅτι μιᾷ ἐσίᾳ συμβεβηκότα" κῷ' συμβεβηκὸς δ ἐν “ὃ μυσυκὸν σὸν τῷ ἀνδριάντος" μᾶλλον δΥ ταῦτα ἥνω2 ᾧ συμπέφυκε καὶ συ- 
ᾧ ὃ δίκαιον τῷ ἑνί τινι ἄμφω συμβεβηκέναι. “ἃ δὲ μυσικὸν ἢ ναίϑγησιν ἀλλήλων ἔχει.᾿ εἰπων δὲ μᾶλλον ὃν εἶναι τῶν συνεχῶν 
Κορίσκος ἣν τιᾷ θάτερον μόριον τῷ συναμφοτέρυ τῷ ἑτέρῳ μορίῳ τὰ φύσει τῶν τεχνητῶν λόγον τινὰ ἀποδέδωκε τῷ συνεχῶς, ᾧ 
συμβεβηκέναι" “ὃ γδ μυσικὸν τῷ Κορίσκῳ. ὁμοίως δέ φησι ἐχρήσατο πρὸς τὴν τῷ ἑνὸς ἀπόδοσιν" αὶ δ καθ᾽ αὐὴ κίνησις μ᾿. 
τρόπον τινὰ τῶτο ἕν, “ὃ ὁ Κορίσκος μυσικός ἐςι ἢ ὁ Κορίσκος, 35 ἢ μὴ οἷόν τε ἄλλως. τίς δὲ ἡ μία, προσέθηρεεν εἰπὼν “μία δέ," 
μία πρότασις κτ' συμβεβηκός. ᾧ ἐν τύτῳ τῷ λόγῳ “ἃ ἕτερον ὃ ἀδιαίρετος, ἀδιαίρετος δὲ χ' ὃν χρόνον" λέγων ταῦτα κυβος 
μέρος τῷ ὅλων λόγυ τᾷ ἑτέρῳ ὑπάρχει" τῷ 75 Κορίσκῳ ὑπάρχει ᾧ πρώτως εἶναι συνεχὴ, ὧν ἡ κίνησις μία ἣν καθ᾽ αὐτὰ κνάϑ. 

“ὃ μυσικῷ Κορίσκῳ εἶναι. αὐὸς δὲ εἰπὼν θάτερον μόριον θατέφῳ ᾧ ἐξ ἀνάγκης μία, τυτέςιν ἣν πάντα κινεῖ ἢ ὁ μὴ οἷόν τε αὐτῶι 
συμβεβηκέναι τῶν ἐν τῷ λόγῳ, “ὃ μυσικὸν εἶναι τῷ Ἑορίσκῳ “ὃ Κα κινέῖοχ, ὁ δὲ ἠρεμέν. τοιαῦτα δέ ἐςι τῶν συνεχῶν τὰ μὴ 

1. ἰνδέχεται Ζ. ἢ 8. δὴ] δὲ 1. ᾿ Δ. τι ἐν ἐκεύοις Δ. ΠΠ| 6. αὐτῷ Η͂. Π 9.5. ἹΚορίσκος ΜΗ͂. ἢ τὸ] τῷ Α͂, 26. γὰρ τῷ εἰπεῖν Α΄. ἢ 29. κατὰ οα 
ΜΙ. ἢ 31. κατὰ --- 82. συμβεβηκέναι οἵα ϑερυϊν. || 33. τὸ 22. ἢ] θάτερῳ ΑΑ. τὶ 34. συμβεβηκὸς εἶναι" τὸ ΜΙ͂. ἢ 35. τύτῳ ΛΑ. ἵὶ καὶ ὁ ἹἙΚοράσκος αα 
ἍΜ ἢ 31. τὸ γὰρ ἹΚορίσκος ὑπάρχει τῷ μνυσικῷ ΜΙ. ᾿ 

5. ἀϊο ἀμέδπι πιμδίομα Οογίδοιες δὲ Οογίξομδ. ῬΟΡΓῸ πιμδίομπε σογίξομπι ϑοραῖν. ἢ 8. μέρος οι ἍΪ, ἢ 9. 3.] εἶναι ἈΙ͂. ἢ 11. κατε 
ἡορεῖται ΜΙ͂. ΠΠ τινος εἴδυς ἢ γένυς, καὶ ΑἹ. ἢ 17. ἀλλ᾽ ὁ μὲν] γ᾽ ἦν ἱΙ͂. 11 18. ὁ --- ὕτως οι ϑερυϊν. ἢ ἕξις τις αὐτὸν μυσικὸν ΑΙ, ᾿ 21. λεγόμωα τὸ 
συνταχῶς φησὶ 1. ἢ} 22. τὰ] τὸ 1. Ὁ λέγεσθαί φασι τῷ Α͂. ᾿ἢὶ 24. σφάκελλον Α. ἢ 25. τὰ ὑποβάλλης ἐνόμενα Δ, ἢ βιβλία] βέονα ΜΕ, (..4.} 
21. ἐςιν οπα Α΄. ἢ μὴ ὑπ᾽ εὐθείῃ ἄλλη τι μέρος αὐτῆς κεκαλυμμένον Η͂. Π] 28. ὡς οτι ἈΨ. ἢ] 834. συνέςησιν Δ. 1) 33. συνεχῶς Α΄. ἢ ὧν ΔΖ. Ε 34 αὐτὸ 
0 51. ἡ συνεχὴς μία ἣ καθ᾽ Α͂. ἢ! 39. μὰ] μὴ 227ῖ. 1] τοιαῦτα] τὰ αὐτὰ ΜΙ͂, 
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ἔχοντα κάμψιν" τῶν 75 τοιϑτων ἡ κίνησις ἀδιαίρετος κτὶ χρόνον, ἤτοι ἴσον λέγων τῷ ἢ “ὃ τελευταῖον ἀπὸ τῷ τέλυς͵ τυτέςιν ὃ 
εἰπὼν δὲ συνεχὴ λέγε ὧν καὶ κίνησις μία, ἐφεξῆς λέγει τία τύτω πλεῖςον ἀφεςώς, ἢ ὁ τελευταῖον πρὸς “ἃ τέλος, ἔχατον 
τὰ ὧν ἐξὶν ἡ κίνησις μία, ἡ ἐν τίνι τῷ συνεχεῖ, τῷ εἶναι τοιίτῳ. ᾧ τέλος, ὃ μηκέτι ἄλλῳ ὑπόκειἢ, ἔςι δὲ τελευταῖον ἕ ὁ οἶνος ὼ 
καθόλω φησὶ ᾧ καθ᾽ αὐτὰ ἡὶ κυρίως συνεχὴ εἶναι τὰ μὴ τὴ ἀφὴῆ “ὃ ἔλαιον, πρῶτον δὲ “ὃ ἐξ δ᾽ ἡ τύτων γένεσις ὑποκειμένυ αἰδ)ητῶ" 
ὰ ἣν ἔχοντα, ὡς τὰ δεσμῷ ἢ κόλλη, ἀλλὰ ὑπὸ κοινῦ ὅρα συναπ- 5 ὕτως ἐν τὰ ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ἡ τὸ αὐτῷ ὑποκειμένε, ἂν αἰδλη- 
τόμενα" τὰ γ) ἁπτόμενα ἀλλήλων ξύλα αὶ λέγε ὅτε ξύλον ὄτε “ὃν ἐκεῖνο. ἔτι ἕν φησι λέγεοχ, ἀλλήλοις ᾧ ὧν ταὐὸν ᾧ ἐν γένος" 
σῶμα ἕν κυρίως ὅτε ὅλως ἕν τι. καθόλυ κα ἦν φησὶν ἐν λέγεως,Ὠ τὰ 2) διαφέροντα ἢ ἀντιδιηρημένα ἐκ τῷ αὐτῷ γώυς ταῖς ἀντι- 
κυρίως “ὃ συνεχές, κἂν ἦ μὴ εὐθὺ ἀλλὰ κεκαμμένον. ἔτι δὲ κειμέναις διαφοραῖς ὅμως διὰ “ὸ γένος ὃν ταὐὸν ἣν κατ᾽ ἐκεῖνο 
μᾶλλον ἕν τῶν συνεχῶν τὰ εὐθέα αὶ μὴ κάμψιν ἔχοντα" μᾶλλον λέγεῦ, καὶ ἔςιν ὕτως ἕν τὰ τῷ γένει ἕν λεγόμενα. τρόπον δέ 
Ἵ ὃν κνήμη καθ᾽ αὐτὴν ᾧ μηρὸς σκέλυς ὅλυ" “ὃ γ5 σκέλος ὑκ 0 τινά φησιν ὁμοίως ταῦτα ἣν λέγεωᾳς τοῖς προειρημένοις, ὧν ὦ 
ἀκαμπές, διὸ ἐνδέχεῦ ἢ μὴ μίαν αὐτῶ τὴν κίνησιν εἶναι. ὑκέτι ἔσχατον ὑποκείμενον ἢ ἡ ὕλη ὅσα αἰδηητόν τι σῶμα ἦν ἡ αὐτή" 
δὲ τῦτο οἷδν τε ἐπὶ τῷ μηρῶ ἢ τῆς κνήμης" ὦ 75 οἷόν τε τῶν ᾧ 7) ἐκεῖνα διαφέροντα, ἀλλήλων » τὴν ἐπὶ ὃ ὑποκείμενον αὐτοῖς 
τοιότων μέρος μέν τι κινεῖο!ς μέρος δὲ μή" κάμψις γδ ἂν γές ἀναφορὰν ἐν ὃν ᾧὶ ἀδιαίρετον ἐν ἦν, δυναῦ ᾧ ὡπλῶς τὰ ἐκ τῆς 
γοιτο. χῷ' ταῦτα δὲ ἢ τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν τῆς κεκαμμένης αὐτῆς ὕλης λέγειν ὁμοίως ἐν λέγε τοῖς τῷ γένει ἃ ἐν ἔχυσι. 
μᾶλλον εἶναι μίαν λέγει, τὴν δὲ κακαμμένην ὅτως ὡς ἢ γωνίαν 15 τρόπον δέ τινα ὁμοίως εἶπεν" ἀ 5 πάντη, ἀλλὰ κα τοσῶτον καθὸ 
ἔχειν ὁ μίαν ᾧ ἀὶ μίαν εἶναι" ἡ δ τὸ κυκλί μία" ἐδὲ 5 ταύ- ἡ ἐν τύτοις ἡ ἐν ἐκείνοις “ὃ ἐν κ᾿ τὴν ἐπ’ ἄλλο τι ἀναφοραν, ἐπεὶ 
τὴν οἷόν τε χῷ᾿ μόριον κινεῖς, φυλάσσυσαν ὃ χἧμα “ὃ αὐτό. διὰ ἐκεῖνα ἃ ὑποκείμενον αὐτοῖς ταὐὲν εἶχε, ταῦτα δὲ ὁ κατηγον 
τί δὲ τὴν γωνίαν ἔχυσαν ἐχ ἁπλῶς μίαν εἶπεν; ὅτι γ5 ἐνδέχεῦ ᾧ ρώμενον" κἀκεῖνο ἀδιαίρετον (' ἦν κατ᾽ εἶδος, κῃ δὲ ἃ ποσὸν ἀκ 
μὴ ἅμα πᾶσαν αὐτὴν κινεῖ, τῶν δὲ εὐθειῶν ἀδύνατον “ὃ μόριον ἀδιαίρετον, “ἃ δὲ γένος ἔμπαλιν κ᾿ ἢ ὃ ποσὸν ἀδιαίρετον, κατ᾽ 

' χωρὶς τῶ ὅλυ κινηθῆναι" κάμπτοιτο 75 ἄν, ὠδὲν δὲ μόριον μέ- 2 εἶδος δὲ διαιρετόν. ὅτε Κα ἦν, φησί, λέγε ταὐτὰ ἀλλήλοις τὰ 
γεθος ἔχον τῆς εὐθείας δύνα ἢ καθ᾽ αὐὸ χωρὶς τῆς ὅλης κινη- ὑπὸ ταὐὲν προσεχὲς γένος, κῷ' γένος, καίτοι ταῖς ἀντικειμέναις 
θῆναι ἣ καθ᾽ αὐὸ ἠρεμῆσαι. προσέθηκε δὴ τιῷ μορίῳ “ὃ ἔχον μέ- ἐν αὐτῷ διαφοραῖς ἀντιδιηρημένον, ὅτε δὲ τὰ ὑπὸ ἐν γένος ταὐτὰ 
γεθος, ὡς δυναμένυ ἢ τῶ πέρατος τῆς εὐθείας ὑπό τινων μορίν ἀλλήλοις λέγε ἃ ὦ ὃ προσεχὲς γένος, εἰς τὰ προειρημένα, 
λέγεδχ, ὃ δύνα μώειν τῆς ὅλης κινυμένης. εἰπὼν δὲ περὶ τῷῥ ἀλλὰ “ὦ, ἃ ἀνωτέρω. ἢ λέγει ἐφ᾽ ὧν τῦτο" ὅτε 5 ἦ γώη τινὰ 
ες συνεχῶς ἑνός, ἄλλον τρόπον φησὶν ἐν λέγεωᾳς ᾧὶ τὰ ὧν “ὁ ὑπο- 25 ὑπ᾽ ἀλλήλοις ἢ ληφθὴ τὰ εἴδη τὰ τὸ ὑποκειμώνυ γένυς, ἃ ἐκέτι 

γιδεκείμενον τῷ εἴδει ἐσὶν ἀδιάφορον" ὃ ἐξηγήσατο εἰπὼν “ὧν ἀδιαί- εἴδη προσεχὴ τῷ πρωτῳ γένει ἐςίν, ἀλλὰ τῷ ὑπ᾽ ἐκεῖνο τελευ- 
18. ρετον “ἃ εἶδος τὶ τὴν αἴδγησιν," λέγων ἀδιαίρετον ὃ μὴ εἰς διαφέ- ταῖα ὄντα ἡ ἔχατα, ἀλλήλοις ἣν αὶ κτ' “ἃ προσεχὲς αὐτοῖς λέγεῦ 

βοντα αἰδ)ητὰ διαιρώμενον. ἀ γδ κῷ' “ὃ ποσὸν ἀδιαίρετον δεὶ ὁ γένος, ἀλλὰ κὶ ἀνωτέρω" “ὃ γδ ἄνω τύτυ δηλωτοιόν ἐςιν, ὃ 
ὑποκείμενον αὐτοῖς εἶναι. διαφέροντα δὲ αἰο)ητὰ “ὃ γλυκὺ φέρε ἢ “ὃ ἀνωτέρω τύτων. οἷον ζῷόν ἐςι γένος, ᾧ ὄρνεον ὑπὸ τῦτο, ὼ 
εἰπεῖν ὃ ςρυφνὸν αὶ “ὁ λευκὸν ἡ “ὁ φαιόν, εἶεν δ᾽ ἂν ὅτως ἕν τῶν 30 τύτυ εἴϑη ἀεὸς ὶ ἱέραξ " ταῦτα δὴ καὶ καθὲ ὄρνεα ταὐτὰ ἀλλήλοις 
αἰϑητῶν τὰ ὁμοειδῆ ἀλλήλοις. λέγει δὲ μὴ μάνον ὧν “ὃ πρῶτον λέγε (καθὸ 7) ὄρνεα, διαφέρει ἀλλήλων), ἀλλ᾽ ἢ ζῷα, ταὐτὰ 
ὑποκείμενον ἀδιαίρετόν ἐςιν, ταῦτα ἐν εἶναι, ἀλλὰ ᾧὶ ὧν ὁ ἔχα- ἢ ὃν κῷ' τὴν εἰς ὁ ἀνωτέρω γώος μετάληψιν. . ὅτως ῥδὲ ὃ σκα- 
τον, πρῶτον Κ' ὑποκείμενον λέγων “ἃ προσεχιῶς ὑποκείμενον, οἷον ληνὸν ᾧὶ ἰσοσκελὲς ἐν ἀλλήλοις ὡς τρίγωνα, ἀλλ᾽ ὡς οήματα" “ἃ 
εἰ οἶνός ἐςιν. ὑποκείμενον 7) τὴν αἰο)ητὴν ὑσίαν λέγει. εἰ δὴ γάρ τοι ἀνωτέρω τύτων δηλωτικὸν ὧν εἴη τὸ κτ' “ὃ ἀνωτέρω τῶν 
εἶνος εἴη, κ᾿ τῶτο ἣν ταῦτα " ὃν δ τῷ εἴδει. ὁμοίως κἂν ὕδωρ. 35 προσεχῶν γενῶν, ἢ εἴη ἂν τὰ ὅτω τῷ γένει ταὐτά, ὡς κ᾿ ἃ 
ὧν δὲ “ὁ ἔχατον ὑποκείμενον, ταῦτα ἕν, ὁ τῷ αὐτὰ μὴ εἶναι ἀνωτέρω γένος, κὶ καὶ “ἃ προσεχές, ἀναλόγως “ὃ ἣν ἔχοντα τοῖς 
ἀδιάφορα αἰϑητὰ ἀλλήλων, ἀλλὰ τῷ ἐξ ἑνός τινος ἐχάτω αἰα)ητῶ ἀπὸ τῆς ὕλης ᾧ τῷ ὑποκειμένυ “ὃ ἐν ἔχυσιν, ἐκ ἀπὸ τῆς προσε- 
ᾧ ἀδιαιρέτυ κατ᾽ εἶδος σώματος γεγονέναι αὐτά" ταῦτα γ5 ἐν χῷς ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐχάτης" ὡς 75 ἐκεῖνα »χὐοτὴν ἐχάτην αὐτοῖς 
ἐχ ὡς ἑμοειδῇ, ἀλλὰ τῷ “ὃ ὑποκείμενον ἔχατον αὐτοις ὁμοειδὲς ὑποκειμένην ὕλην, ὁ κφ' τὴν προσεχῆ, “ἃ ἐν εἶχεν, ὅτω ὶὶ τὰ νῦν 
εἶναι. ὕτως οἱ χυμοὶ πάντες ἣν ἀλλήλοις λέγον; εἶναι, ὅτι ἐξ (0 εἰρημένα τῷ γένει ταὐτά ἐςιν αὶ τῷ προσεχῶς κατηγορυμένῳ 
ἑνός τινος σώματος ἐσχάτυ ὑποκειμένυ “ὃ εἶναι αὐτοῖς, ἢ ὕδατος ἢ ἀλλὰ τῷ ἀνωτέρω. τῷ δὲ κτ' Κ' “ἃ ἀνωτέρω γένος τὰ αὐτὰ λέ- 
ἀέρος. προσέθηκε δὲ τῷ “ἢ “ὁ τελευταῖον" “ὁ “πρὸς ὃ τέλος, γεὼϊ ταῦτα, κ᾿ δὲ “ὃ προσεχὲς μηκέτι ἐν ἀλλήλοις, τὴν αἰτίαν 

1. καμπήν ,(. ἢ 2. συνεχῶς Η͂. Π λόγον τινὰ Ι͂. ΠΠ Δ. φησὶ δὲ κατ᾽ αὐτὰ ΜΙ͂. ἢ 8. εὐθή, ἀλλιὰ κοιαλυμμένον ΜΖ. ΗΠ 9. ἢ] ἐκ 2. 1] 10. μέρος 
47." 11. λίαν ΜΗ. ἢ 13. μέντοι κινεῖσθαι Α͂. ἢ 15. κκακαλυμμένην Δ. ἢ 11. κατὰ] καὶ τὰ ΜΙ. ἢ 18. τί ὁπ ΔΖ. ἡ 20. κάμποιτο ΜἵΙ͂. ἢ 21. ἔχειν 
ΔΓ. ̓ ὶ 22. δὲ οτὰ Ι͂. ἢ] 35. ἣν γὰρ --- 36. αὐτὰ οπι «4. Π] 36. μὲν εἶναι διάφορα Η͂. ἢ ἀ1. αὐτῶν ΜΖ, 

3. καὶ] δὲ 227. 1} δὲ τὸ τελενταῖον ΜΙ͂. ἢ 5. ὑποκειμίνν, ἀναισθητὸν ἐκείνη. ἔτι 7. 1} 15. καϑὸ καὶ ἐν τύτοις οπι 4. ἢ 25. ὑπάλληλα Δ. ἢ 26. 
εἴδει Η͂. ΠΠ 32. τὸ σκελὴ γὰρ καὶ ἰσοσκελὲς ἈΗ͂. ̓  838. τῷ ἐσχάτυ Δ. ἢ 39. καὶ τὰ οπι Ι͂. 

Ττιι 
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ἀποδέδωκεν" ὃ 75 γέώυς διαφοραῖς καὶ διαφέρει ἀλλήλων τινὰ ὄντα λων τῶν κατ᾽ ἀριθμὸν ὃ ἣν ἐχόντων ἕκαςον παρὰ τὴς ὠσίας ἔχει 
ὑπ᾽ αὐτό, κατ᾽ ἐκεῖνο ταῦτα ἀλλήλοις ταὐτά, ὃ δὲ διαφοραῖς τῶτο. ἢ τὰ ὶ ὑπὸ “ὃ γένος διαφέροντα ἀλλήλων τῷ εἴδει ἡ ταῖς 
διαφέρει γένυς, κατ᾽ ἐκεῖνο δὲ ὶ ταὐτά. ἐχ ὕτως ἦν τὰ τῷ γές ἀντιχειμέναις διαφοραῖς τῷ γένει “ ἐν ἔχει, ἡ τὰ ὑπὸ ὃ εἶδος 
γει τὰ αὐτά, ὧν πρώτων ἐμνημόνευε. τὰ δὴ τρίγωνα, τό τε κεχωρισμένα ἀλλήλων ἡ διαφέροντα, εἰ ἡ μὴ κατ᾽ ὠσίαν, ἀλλὲ 
ἰσόπλευρον ᾧ “ἃ σκαληνὸν ᾧ “ὃ ἰσοσκελές, ἐπὶ χήματος Αὶ διαφο- 5 κ᾿ συμβεβηκότα τινά, τῷ εἴδει ταὐτά τε ᾧ ἕν. “ἃ δὲ γένος 
μαῖς αὶ διαφέρει (ὑπὸ δ τὴν τῶν εὐθυγράμμων διαφορὰν πάντα αὐ “ὃ καθόλν λαμβανόμενον, οἷον “ὁ ζῷον, ἂν ὃν ᾧὶ ταύὐὲν αὐτῷ 
τὰ τρίγωνα ταὐτὰ ἀλλήλοις ἐξὶ χήματα), τριγώνυ δὲ διαφοραῖς ᾧ ἐκ ἄλλῳ, εἴη ἂν τῷ ἀριθμῷ αὐὸ αὐτῷ ταὐτόν τε τὸν ἕν ὅμως, 
διαφέροντα ἐκέτι τρίγωνα ταῦτα ὁμοίως. ᾧ ὁ ἀεὺς ἢ ὁ κόραξ τυτέςιν ὁ μὴ ἀνθρώπυ διαφοραῖς διαιρώμενος- ᾧ ἔςι λεγέμσιν 
τὸ ζῶν Καὶ διαφοραῖς ἀὶ διαφέρει" ὑπὸ γ) “ὃ πτηνὸν ἐν τῷ ζῴυ δια- διὰ τύτων ὑπ᾽ αὐτῷ ὃ πρὸ ὀλίγυ πρόϑεν εἶπεν. ἐπιφέρει δὲ τότες 
φορὰν τὰ ὄρνεα πάντα, διὸ ἢ ζῷα ταὐτά" ὀρνέω δὲ διαφέροντα 10 ἢ “ὃ καθόλυν ἐν ἕκαςον λέγεωχ, κτ' τῦτο, καθὲ μὴ ἔχει διαίρεσο 
διαφοραῖς ὀκέτι τὰ αὐτὰ ὄρνεα. διὰ τῶτο 5) ᾧ ὁ ἀνὴρ ἡ ἡ γυνὴ μήτε διαφέρον τι πρός τι" τὰ ἢ) μὴ διαφέροντα ἀλλήλων πώτα, 
ἄνθρωπος ὁμοίως, ὅτι μὴ ἀνθρώπω διαφοραῖς ἀλλήλων διαφέρυσι. καθὸ μὴ διαφέρει, ταὐτά ἐςιν ἀλλήλοις. ὅ τε δ ἄνθρωπος ὶ νῷ 

ιο!δαδείξας δὲ τίνα ἕν ἐςι κ᾿ γένος, προςίθησι τί σημαινόμενον ἑνὸς “ἃ ἄνθρωπος ἀδιαίρετος εἷς (ὁ γ5 μὴ εἰς ἀνθρώπυς διαιριίμενο ὧν), 

Αὲ τ' ἂν ὁρισμὸν ᾧ ἐν λόγον ὃν τί ἦν εἶναι λέγοντα" ὧν ἡ) ἑτέρων ἢ ἕν ζῷον ὁμοίως ὃ μὴ καθὸ ζῷον διαιρεῖ" καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλω 
ὄντων ἢ κεχωρισμένων ὑπ᾽ ἀλλήλων ὁ λόγος ὶ ὁρισμὸς ὁ αὐτός 15 ὁ αὐὲς λόγος. ταῦτα δὲ εἰπὼν διὰ μέσν πάλιν ἐπάνεισι, καὶ δὲς "16 

ἐςι, ταῦτα ἕν ἐςιν ἀλλήλοις. εἰπὼν δὲ ὧν ὁ λόγος ὁ ὃ τί ἦν κνυσιν ὅτι κυρίως ἂν “ὃ κ᾿ τὴν ὑσίαν ἕν ἐςιν" τῶν ΑΔ Ὅλον 
εἶναι λέγων ἀδιαίρετος πρὸς ἄλλον, προσέθηκε ὃ "“αὐὸς 75 καθ’ ἕκαςον ἐν λέγε κατά τι συμβεβηκός" ἢ 75 τῷ ἕτερόν τι σωεῖν, 

αὐὲν πᾶς λόγος διαιρετός." τῶτο δέ, ἐπεὶ πᾶς λόγος σύγκει) ὡἧς τὰ ὁμοίως διατιθέντα τινὰ ἕν ἀλλήλοις λέγε), οἷον μέμ μέμτι 

ἐκ πλειόνων τινῶν, εἰς ἃ ἡ διαιρεῖ. ὅταν δὴ κεχωρισμένων τ- ἣ ὅλως γλυκὺ γλυκεῖ αὶ θερμὸν θερμῷ, ἣ τῷ ἔχειν τι ταὐτόν, ὡς 

νῶν ἀπ᾽ ἀλλήλων ᾧ συμβεβηκόσι τισὶ διαφερόντων οἱ λόγοι οἱ Ὁ ὁ μυσικὸς τῷ μυσικῷ ἢ ὁ λευκὸς τῷ λευκῷ" τῷ 25) ταὐτόν τι 
τὴν ἐσίαν δηλῶντες αὐτῶν ὦσιν οἱ αὐτοί, ᾧ ταῦτα ἕν. ᾧ εἴη ἂν ἔχειν ταὐτά" τὰ δὲ τῷ παΐχειν ταὐὸν διαθερμαινάμενα ἢ ψυχέ- 
διὼ τύτων εἰρηκυὺς τίνα ἐςξὶ τὰ τῷ εἴδει ἕν τε ᾧ ταὐτά. “ὁ δὲ μενα ἢ ὅλως πάχοντά τι ὃ αὐὴ πάθος, τὰ δὲ τῷ πρός τι ἔπει, 
“ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων ὁ τῷ εἴδυς" δηλωτιιόν ἐςι τὸ ὅτως ὃν ὡς λέγομεν τὺς (ὦ πρὸς ἕω οἰκῶντας πάντας δεξεὶς τῷ κόσμε ἢ 
τύτων τῶν κεχωρισμένων ἀλλήλων ᾧ κατά τινα συμβεβηκότα ἐν τοῖς δεξιοῖς εἶναι ᾧ κ᾿ τῦτο ἑνός τινος κοινωνεῖν, παλιν δὲ ἀρι- 
διαφερόντων ἕνα εἶναι λόγον" τοιαῦτα ἡ τὰ »( ἂ μέγεθος μόνον 25 ςερὸς τὺς πρὸς δύσιν, ἢ τιὺς ἑνός τινος δεξιὸς ἢ διπλασίες ἢ 

ἀλλήλων διαφέροντα, ἐφ᾽ ὧν εἶπεν “ηὐξημένον ᾧ φθῖνον" ἢ ὡς ὁ ἑνὸς υἱός. ταῦτα Κ' ἦν ὁ ἐν ἔχει κατά τι τῶν συμβεβυκότων" 

ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων ὁ αὐὸς λόγος ἑκάςυ κῷ' ἃ εἶδος μένει, ἄν τε ἦ κ᾿ 5 “ὁ ἐκείνων τινὸς ὁμοίως ἀλλήλοις κεκαινωνυριέναι τὰ εἷς 
μέζον ἄν τε ἔλαττον" ὅμοιον γδ τρίγωνον ᾧ ἐν ἡ “ὁ μεῖζον ἡ δ συμβέβηκεν ἐκεῖνο “ὃ ἕν ἔχει. κυρίως δὲ ἕν, ὧν ἡ ἐσία μία. 

το» ἔλαττον, ἂν ἢ ὁμοειδῆ. τύτοις προςίθησι ᾧ λέγει καθόλα ᾧ κυ- μία δέ, ὥς φησιν, καὶ ὠσία τινῶν ἢ συνεχείᾳ (ὃν 55 “ὃ συνεχὲς 

1. ρίως ἣν ταῦτα εἶναι, ὧν ἡ νόησις ἀδιαίρετος ἡ νοῦσα “ὃ τί ἦν εἶναι 30 καθὸ τοιῦτον" ὕτω γραμμὴ μία ἢ ἐπίπεδον ἐν ᾧ σῶμα δὴ 3 

αὐτῶν ᾧ τὴν ὑσίαν- ἃ δ) κ' πάντα ἐςὶν ἀχωριςα ἢ μήτε χρόνῳ εἴδει (ὅτω τρίγωνον ἂν ἢ ἄνθρωπος εἷς λέγον εἶναι" ἐν ἃ δ 
μήτε τόπῳ μήτε λόγῳ χωρισμόν τινα ἐπιδέχεῦ, ταῦτα μάλιςα εἶδος, ἐν ταῦτα τῇ ὑσίᾳ, ὡς οἱ ἄνθρωποι" ὁμοειδεῖς 75 ὁμείας καὶ 
ἕν, ὁ τῶν τούτων μαλιςα ὅσα ὀσίαι εἰσίν. λέγοι δ᾽ ἂν “ἃ ἦν πάντα τὰ ὁμοειδὴ ἀλλήλοις). ἢ λόγῳ φησίν" λόγῳ γδ χέγα ἡ 
κατ᾽ ἀριθμὸν ᾧ τόδε τι ἡ ὑποκείμενον κυρίως ἕν. τῶν ἂν τὰ πολυωνυμα" ᾧ 2) ταῦτα κατ᾽ ἐσίαν ἕν" εἷς ὃ Ἀγ: 

ὁμογενῶν ἢ ὁμοειδῶν χωρίζεταί τινα, ἀλλήλων ᾧὶ τόπῳ ᾧ χρόνῳ. 35 αὐτῶν ὁ τὴν ὠσίαν σημαίνων. ἢ ἐκ παραλλήλν εἶπε τὸ “ἃ ἐϑαὶ 
ἀλλὰ αὶ τῶν ἑτέρων τῷ γένει, εἰ μὴ τόπῳ ἢ χρόνῳ ὁ χωρισ- λόγῳ" ἢ τῷ ὕτως εἰρῆχ σημεῖον “ὃ ὶ τὰ πλείω τίνα ἐςὺν ἀεν- 
μός, ἀλλὰ λόγῳ γε" ἄλλος γδ λόγος ἀναβάσεως ᾧ ἄλλος κα- διδόντα τῶν τοῖς συνεχέσιν ἀντικειμένων μεμνημονευ»έναι; ἡ τῶν 
ταβάσεως, εἰ ἡ ἣν ὃ ὑποκείμενον ὃ ἀχωῤριςον. “ὃ δὲ κατ᾽ ἀριθ- τῷ εἴδει" εἶπε γδ “ὡς πλείω" ἢ τὰ μὲὴ συνεχῆ ἢ ὧν μὲ νὴ 
μὲν ἣν πάντη ἀχώριςον, ἡὶ μάλιςα “ὃ ἐν τῇ ἐσίᾳ" ἡ ἢ) τῶν ἄλ- εἶδος. ὅτι δὲ τύτων καςον ἕν, δείκνυσιν ἐκ τῦ ἡ μὴ τὰ συνχῇ 

4. ὡς πρῶτον Γ. ἢ 5. ἐπὰ ΛΑ΄. 1} 9. τῷ ὁπ «4. ἢ] διαφέρει] διαφέρυσιν Ω͂. Η 12. ἄνϑρωπος] ἄνθρωποι ΑΙ. ἢ 90. ἀπ᾿ ἀλλέλων εἰ τισὶ οἵα ἍΓδ 
23. δηλωτιιός . ἢ 26. ἐφ᾽ ὧν οτι ΑΓ. ἢ] 33. λέγει 1. 11] 35. χωρίζεσθαί ΜΙ. ἢ ἀλλήλων ἐν τόπῳ ΠΗ͂. ἢ 36. ἑΐδηι μας αϊνεγοὶς ποπεὶπέδε: 
πρρεἰϊαπίμν, ἱ. 6. ἑτερώνυμα, ἐΐσαί πεψια ἴοσο παφμθ ἐδπιρογθ αἰϊνίάαπίμ»", γαίίοπε ἑαπιεπ αἰν ἀμπέμν ϑεραῖν. ἢ ὁ ὁρισμός κ(. (3. 
καὶ ἄλλως ἍΖ. ἢ 39. πάντι ΔΓ. ̓ τὸ] τῷ ΩΝ. 

10. ἑκάςυ Γ4.} 15. μέσν παρέςιν ἀπάντεισι ΑΙ. Π 24. τινος] τι . 1 25. φαάίσννι 6 γαϊΐο, οἱ φμοσς ἀεχέγαπι αἰϊοιιίμς πρετες ἔδεσε 
ἄϊεαπιις, υεὶ ἀμρίος 6556, νεῖ μπίιις Πίος ϑαρυῖν. 28. συμβεβηκέναι ΜΙ͂. ||] 29. δέ οπι 7. ἢ 36. διεῖμς ἐπαϊοίμπε ἐξέ, φιεοεῖΐ εἰπι 
ἐχροπεγεί φιαα ρίμγα ε656 ἱμιεἰ ἰραπίμν, ἐμπε δ ἱὶς φιιαα σοπεϊποπείδιες ορροπιιπέμν, ἔμπε εἶδ τὲς σιιαθ ορροπειπέμγ" ε ἐξ ἐϊεδοι: 
“ρεοῖε, πιεπείπιξ ϑεραῖν. || 38. ἢ ὧν -- 39. συνεχῆ οτὰ Ι͂. 
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ἀλλήλοις ὡς πλείω ἡμᾶς ἀριθμεῖν" πολλὲς γδ ἀνθρωπυς λέγομεν, (᾽ δ μῆκος), ἐπίπεδον δὲ οὶ διχῆ, ὃ δὲ πάντη τε ἡ τριχῆ διαι- 
ὅτι διήρην ἀπ᾽ ἀλλήλων, καίτοι ταὐὲν ἔχωσιν εἶδος" ἀλλὰ ἢ ρετόν (ὃ γ) τριχῇ πάντῃ) σῶμα. κατ᾽ εἶδος δὲ ἀδιαίρετον ὁ εἷς 
τὰ μὴ ὁμοειδὴ ἀλλήλοις, ὧν πολλὰ λέγομεν, ὡς ἵππον, κύνα, ἄνθρωπος, ὁ εἷς ἵππος, καθ᾽ ἕκαςον εἶδος. “ὁ κατ᾽ ἀριθμὸν δὲ ἐν 

ἄνθρωπον. ὀκέτι παρέθετο πῶς ἢ ὧν οἱ λόγοι πλείνξ, ἢ ταῦτα ὡς γνώριμον ὃν αὶ προσέθηριεν. ἑξῆς δὲ ἄλλην τινὰ τῶ ἑνὸς διαί- 10165 

τοι6» πλείω. προςίθησι δὲ τοῖς προειρημένοις τῷ κυρίως ἑνὸς τρόποις ᾧ 5 ρεσιν ὑπογράφει, ἢ ᾧ συνήθως εἰωθασι χρῆδχ,, ἐν τοῖς προειρη- “ 
1} ὡς ὅλον ἵν᾽ πολλάκις 7) κἂν τι συνεχές, ἀ λέγομεν αὐὸ ἵν, μένοις ᾧ αὐτῇ περιεχομένη" ἣν 7) τὰ ' κατ᾽ ἀριθμόν, τὰ δὲ 

ἂν μὴ ὅλον ἢ ᾧ ὁ εἶδος ἀπείληφεν" ὁ 5) “ὃ ὁπωσῶν συγκείμενον κατ᾽ εἶδος, τὸ δὰ τῷ γένει, τὰ δὲ κατ᾽ ἀναλογίαν. λέγει δὲ ἃ 
ἵν, κἂν πάντα ἔχη τὰ μέρη ἐν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἂν ὅτως ἔχη ὡς ὃ Κὶ ἣν ἀριθμῷ, ὧν ἡ ὕλη μία, κοινότερον ὕλην λέγων ἃ ὑποκείμε. 
οἰκεῖον εἶδος ἔχειν, υὑς ἔδειξεν ἐναργῶς ἐπὶ τῷ ὑποδήματος. λέγει νον" ἃ δ ῷ ὃ ὑποκείμενόν ἐςιν ἵν, ταῦτα τῷ ἀριθμῷ ἕν, ἐπεὶ 
δὲ ᾧ τὴν τὸ κύκλυ γραμμὴν διὰ τῶτο μάλιςα ἣν εἶναι, ὅτι πρὸς 10 ᾧ ἐν γραμμῇ ᾧ ἐν μονάδι τῷ ἐν τῷ ἀριθμῷ, ὦ ἐςιν ἄσχα. καὶ ὃ 
τῷ συνεχεῖ ἡ “ὃ τέλειόν τε ᾧ ὅλον ἔχει" καὶ ἡ δέχε προϑήκην ὑποκείμενον δὲ κοινότερον ἂν ἐπ᾿ αὐτῶν λέγοιτο. εἴδει δὲ ἕν, ὧν 
κατ᾽ ἐδέν, ὡς “ὃ τέλειον ἔλυσα ("). δοκεῖ δὲ ἡ λέξις αὕτη ἐλ- ὁ λόγος, φησίν, εἷς. λόγος δὲ εἷς τῶν ὑπὸ “ἃ αὐὸ εἶδος ὡπάντων" 

λιπῶς εἰρὴοχ  προϑ)εὶς ἡ) “ἐπεὶ δ᾽ ἔσι βὶ ὡς ὁτιῶν φαΐα εἶναι, ἂν τῶν 72 διαφερόντων τῷ γέυς εἰδῶν ἐκ ἔςιν ὁ αὐὸς λόγος, ἀλλ᾽ 
ἦ ποσόν," ὐκέτι ἐδὲν πρὸς τῦτο ἀπέδωκε" λείπει γδ “ὃ εἴη ἄν ἔςιν ὁ αὐὸὲς λόγος τῶν ὑπὸ τὰ ἄτομα εἴϑη. γέσει δὲ λέγει ὃν 
τις ἢ ὅτος ἑνὸς τρόπος, ἥ τι τοιῶτον. ἢ γ εἰ δυναῦ ὁ ἐπὶ τῷ 15 εἶναι, ὧν ἃ αὐὸ χῆμα τῆς κατηγορίας, τυτέξιν ὧν ἕν τι τῶν 
κύκλι εἰρημένον ὡς ὕτως εἰρημένον ἀκύεο,, διὰ τῦτο ἡ τῇ κύκλυν ἀνωτάτω γενῶν ᾧ μία κατηγορία κατηγορεῖ" πάντα δ ταῦτα 
μάλιςα μία τῶν γραμμῶν, ἀλλ᾽ ἐχ ὅτως αὐὸς εἴρηκε τῇ λέξει. ἣν τῷ γένει. “ὃ δὲ κατ᾽ ἀναλογίαν ἐν ὡρίσατο “ὃ ἔχον ὡς ἄλλο 
εἴη δ᾽ ἂν σαφὴς ἡ λέξις ᾧ ὃ ἀκόλωθον σωζυσα, εἰ εἴη γεγραμ- πρὸς ἄλλο" ὅταν γὃ ὅτως ἔχη τι πρός τι ὡς ἄλλο πρὸς ἄλλο, 

μένον ἀντὶ τῷ “ἐπεὶ δ᾽ ἔςι αὶ ὡς ὁτιῶν᾽ ὁ ἔτι δὲ ἔςι αὶ ὡς ὁτιῶν. ταῦτα διὰ τὴν τοιαυτὴν ὁμοιότητα ἀναλογίᾳ ἵν. γνώριμον δὲ ἢ 
προςίθησι τοῖς εἰρημένοις ᾧ ὅτι τὸ ἑνὶ εἶναι “ὃ ἀρχὴ ἀριθμῶ εἶναι ἢ ὃ ἐπὶ τύτοις προσέθεριεν, ὅτι ἀεὶ τὰ κτ' “ὁ ὕςερον “ὃ ἣν ἔχοντα αὶ 
ἔξω" “ὁ Ὁ ὃν διάςξῳ πρῶτον μέτρον, ὃ ἢ ἕν ἐξιν ἐν ἑκάξῳ ἀρχή" τὰ πρῶτα ἔχει, ὁ μὴν ἀνάπαλιν" τὰ 75 κατ᾽ ἀριθμὸν ἣν ἡὶ τῷ 
τοιῶτον δὲ ἐν ὦ τῷ ἀριθμᾷ ἡ μονάς, ἐν ἄλλῳ δὲ ἄλλο ὅ τι ποτέ, εἴδει ᾧ τῷ γένει “ὁ ἐν ἔχει. ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις πῶς τὰ κατ᾽ 
καὶ ἕςιν ἐν αὐτῷ “ὃ πρῶτον μέτρον" ὁ ὃ ταὐὲν ἐν πᾶσι “ἃ ἕν. ἀριθμὸν ἕν ᾧὶ ἀναλογίᾳ “ἃ ἐν ἔχει, ὁ μὴν ἀνάπαλιν. καὶ ὅτω λέγεῦ 

τί δέ ἐςι “ὦ ἐν ἑκάξῳ πρῶτον μέτρον, ἐδήλωσεν εἰπὼν ᾧ δὲ κῷ ὃ εἴδει ἐν τῷ ἀριθμιῷ. αὐὸ αὐτῷ εἶναι. λέγει δὲ καὶ τὸ γένει ὃ 
πρώτῳ γνωρίζομέν τι, τῶτο πρῶτον μέτρον ἑκαΐςυ γένυς. διὸ ἢ 25 ἐν ἔχοντα ᾧὶ ἀναλογίᾳ ἔχειν" ἀνάλογον 25 τὰ ἐν τῷ αὐτῷ γένει, 
ἔδειξεν ὅτι ἀρχὴ ὡς γνωςϑ; δι᾽ ὃ γ5 πρῶτον γνωρίζεται τι, οἷον ὡς ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον ἢ ἵππος πρὸς ἵππον, ὕτως ἄν 
τῶτο ἀρχὴ ἐκείνω, ὥςε γνώσεως ἢ τῷ γνωςῦ ὃ ἐν ἀρχή" ἑνί τε θρωπος πρὸς ζῷον ἡ ἵππος πρὸς ζῷον. αὶ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ εἴδει 
Ὁ ἀνθρώπῳ πρώτως οἱ ἄνδρωποι γνωρίζονῇ ὶ ἑνὶ ἵππῳ οἱ ἵπποι, ἀνάλογον. ὁ μὴν τὰ ἀναλογίᾳ ἣν ἢ γένει" ἀναλογίᾳ Κι δ ἕν, 

1016} ἢ καθ’ ἕκαςον γένος οἰκείῳ τινὶ τῷ γένυς ἐκείνν. ὅτως ἐν μέλει ὡἧς πηγὴ πρὸς ποταμόν, ὅτω καρδία πρὸς “ὃ ζῷον" ὁ μὴν ᾧ ὁμο- 
21. ἢ δίεσις" τύτῳ δ ἐλαχίξῳ αἰϑητῷ διαςήματι δοκεῖ πάντα τὰ 30 γενὴ ταῦτα, πηγὴ ᾧ καρδία ἢ ποταμὸς ᾧ ζῷον. εἰπὼν δὲ περὶ 

διαςήματα ἐν τοῖς μέλεσι μετρεῖς. ᾧ ἐν φωνῇ δὲ “ὃ φωνῆεν ἢ τῷ ἑνός, φανερόν φησιν εἶναι ὅτι ἡ τὰ πολλὰ ἀντικειμένως τῷ 
ἄφωνον κοιχεῖον" ἐν τύτοις 7) ἐλαχίςοις πᾶσα ἔγγρίμματος ἑνὶ λεχθήσεθ᾽" ᾧ γὃ τὰ μὴ συνεχῆ ἀλλὰ διηρημένα πολλά, ἢ τὰ 
φωνὴ μετρεῖ. παλιν ἐν βάρει ἄλλο τι “ὁ πρῶτόν τε ἡὶ ἕν, ὅ τῷ μὴ ἀδιαίρετον ἀλλὰ διηρημένην ἡ διαφέρωσαν τὴν ὕλην ἔχοντα 
πλήθει τε ἡ τὴ συνθέσει “ὃ πᾶν βάρος γνωρίζεἢ. ὁμοίως ᾧ ἐν κ “ὁ εἶδος, τὴν πρώτην ἢ τὴν τελευταίαν, πρώτην Κὶ ἀν ὁ Κα εἴη 
κινήσει ἕξι τι πρῶτον γνωριζόμενόν τε καὶ λαμβανόμενον, ᾧ αὶ 85 κ᾿ “ὁ ὑποκείμενον εἶνος “ὁ δὲ ἔλαιον (ἥτερα γδ εἴθη τύτων), ἔχαο 
πᾶσα κίνησις γνωρίζε " ἡ δὲ εἰ μὴ φύσει τίς ἐςξι πρώτη κίνησις, τὴν δὲ ἂν ἦ “ὁ ἔχατον ὑποκείμενον ἑκάςῳ, ἐξ ὃ γέγονεν, ἕτερον 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς γε ὁρίζομεν τὴν ςαδιαίαν ἤ τινα ἄλλην, ἧ τὴν ὅλην τᾷ εἴδει, οἷον ἂν ὃ αὶ ἐξ ὕδατος ἦ τῷ ἐχάτυ ὑποκειμένυ, ὡς τὰ 
μετρῦμεν. ἣν πᾶσι δέ, φησί, ᾧ πανταχῦ “ἃ ἣν ἢ τῷ ποσῷ ἢ τυριτά, “ὁ δὲ ἐκ γῆς ἥ τινος ἄλλυ, ὡς τὰ θυμιάματα. τὰ δὲ τῷ 10176 
τῷ εἴδει ἀδιαίρετον... ὧ ἔτι ἄθετον, μονὰς τῦτο" ἂν δὲ θέσιν τὰὺς λόγυς πλείυς ἔχειν, ὡς τὰ ἕτερα τῷ εἴδει, ἃ εἴη ἀντικείμενα δι 

ἔχῃ πάντη ὃν ἀδιαίρετον, φιγμή" “ὃ δὲ μοναχῇ διαιρεὲν γραμμή 40 τοῖς ὧν εἷς λόγος αὶ ὅρος. ἔςι δὲ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῷ ἑνὸς ἀπο- 

2. ὅτι --- 3. λέγομεν οπῃ «4. 115. δύνανται Α͂. Π 17. μία εἰ 18. ἡ λέξις οι 94. 1] 419. ὡς] κατὰ ξ΄. ἢ τό --- ὁτιῶν οἵα «41. ΠΠϊ 22. ἄλλο ὅτι 
ποτέ οτὰ ΜῬ', ἴθ. Ἰασυπα. ἢ 314. μέλεσι] μέτροισι 2. 1] 34. πᾶν οπι 337. 1] 86. φύσις Ι͂. ἢ 38. καὶ πᾶν τὸ ΜΙ͂. "ἢ 39. ἀμί 7ογπιά. φιοάὶ ἐρίέμν 
ἐπέ ψιιαπέϊίαίε ἱπαϊνιάμμηι, ἰὰ δὲ οπιπίπο 66 ἱπάϊνἑάμεπι οἱ ργαείεγθα ροςίἐΐοπο σαγεί, μπίίας ἐε ϑερυϊν. 

4. διαιρετὸν] διώς «τον (. 1] 38. ἣν οτχ «4. ] 10. ὦ οπι 12. 1] 14. τῶν] τὸ 298. ἢ γένη 4.1} 18. ἔχει Δ. ̓ὶ 19. ἀναλογίαν Δ. ἢ 23. ἂπ οἷο α- 
οἰξιτ, φμαίεπμα πῆι πμπι ΡΟ, ἑάεπι εἰδὶ 65, ἐρεοία. παᾶπι φμοπίαπε βόπαγ μπιπι δεπέ, ργορογεϊοπίς φμοφιε μπιίαίεπι λαδεπί, 
φμία ἐπ εοάσπι βέπεγ οοπίοπία μγορογίίοπαπι λαδοπί ἱπίθν ἐ6 ϑϑραυὶν. ἰἰ 24. γέη ΔΖ. 1 26. ὕτως} ὡς Δ, αἰγυσιαμα 27. πρὸς οπι 
«42. 1 28. καὶ οπι 27. ἢ) 30. πηγῇ Ι͂ 1 πεταμῷ ΜΙ. ̓ 34. πρώτῳ μὲν ΑΗ. |) 86. δέ οεὰ Δ. κ᾽ ἢ] ἢ 5. αὶ 38. ἐκ γῆς] αὐτῆς ἈΞ. 

Ὡ ᾿ Τιιῖ2 



100 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

δύσεων ὁμοίως τοῖς προειρημένοις τὰ ἀντικείμενα πολλὰ λαμβά- λεγόμενον, ᾧ “ὃ εἶναι “ὃν οἰκοδόμον μυσικόν. ὡς ὧν ὃ οἰκοδόμος 

γειν" τῷ τε δ γένει πολλά, ὧν ὑκ ἔςι κοινὸν γένος" ἀλλὰ ᾧ ὧν μυσικός, ᾧ ἀντιςρέψαντι ὁ μυσικὸς οἰκοδόμος. ἐδὲν 78 διαφέρει, 
ἐκ ἕξιν ἀδιαίρετος ἡ νόησις πολλά, ᾧ τὰ διαιρόμενα ἀπ᾽ ἀλλή- ὅπως ἂν ῥηθείη" ὅτι γδ ᾧ συμβέβηκεν οἰκοδόμῳ εἶναι, τύτῳ αὶ 
λων, καθὸ διαιρεῖ ἢ, πολλά. ΑἸεχ. μυσικῷ" ὅταν γάρ τι τάδε λέγη εἶναι ἀληθῶς, τύτῳ ἀληϑές ἐςι 

1016ὋῪ (7) ὁ ᾿Αλέξανδρός φησι θέλειν “ὁ ἔτι δέ, ἐπειδὴ ἐδαμῶ 5 “ὃ κατηγορύμενον ὑπάρχειν τε ἡ συμβεβηκέναι. ὡς δὴ ἐπὶ τῶν 
11. ἀνταποδίδωσιν ὑποκατιών. δυναὮ δὲ εἶναι ἀνταπόδοσις “ὁ ἀρχὴ ἄλλων, ὕτως δὲ ἡ ἐπὶ τῶν εἰρημένων ἔχει" ἄν τε ἢ) λέγωμεν ἐν 

εἶναι, ἐπειδὴ ἐςὶν ἀρχή. ὃ ὅν λέγει, τοιῶτόν ἐςιν. ἐπειδὴ πολλα- ἄνθρωπον μυσικὸν εἶναι ἢ “ἐν μυσικὸν ἄνθρωπον, ἄν τε “ὃ μυσιχῖν 
χῶς φαΐ ἕν εἶναι, ἂν ἦ ποσὸν ᾧ συνεχές" ἔτι δὲ ὅτε καὶ λέγομεν, λευκὸν εἶναι ἣ “ὁ λευκὸν μυσικόν, “ὁ αὶ ὅτι ἐμφότερα. τῷ αὐτῷ 

ἐὰν μή τι ὅλον ὑπαρχη" τῶτο δὲ ἂν μὴ ὃ εἶδος ἣν ἔχη" οἷον ὑκξκ συμβέβηκε λέγομεν, καὶ ἔςιν ὁ ἄνθρωπος ἀμφότερα, ᾧ λευεὶς 

ἂν εἴποιμεν ἣν εἶναι “ὁ ὑπόδημα, ἐὰν θεασώμεθα ὁπωσῶν τὰ 10 ᾧ μυσικὸς κτ' σωμβεβυριός. “ὁ δὲ ὁ ἄνθρωπος μεσικός, ὅτι τῷ 
μέρη αὐτῷ συγκείμενα, εἰ μὴ ὅτως ὥςε εἶναι ὑπόδημα ἢ ἐφαρ- ἀνθρώπῳ συμβέβηκε ὃ μυσικόν, καὶ ἔςιν ὕτως ὃν ὡς ὅν τι συμ- 
μόττειν τιᾷ ποὸί. διὸ ᾧ ὁ κύκλος λέγε εἷς, ἐπειδὴ αὕτη μάλιςα βεβηκός, κυρίως ἂν ἡ αὐὴ ὄν, εἰ ἦν ἐκ τῆς ὁσίας αὐτῷ. ὃ δὶ 
τῶν γραμμῶν ὅτε ἀφαίρεσιν ὅτε προοϊήκην ἐπιδέχεῦ. Αϑεἶερ. μυσικὸν ἄνθρωπον λέγομεν ἐχ ὡς τῦ ἀνθρώπυ ὑπαίρχοντες τῷ 

1115 “ὦ -- αὐτό. καὶ τῷ ὄντος ὥσπερ ᾧ τῦ ἑνὸς πρώτην διαίρε- μυσικᾷῷ, ἀλλ᾽ ὡς τὸ μυσικῶ τῷ ἀνθρώπῳ, παρὰ φύσιν τὰν ἐμ- 
1. σιν ποιεῖ ἢ τὴν εἴς τε “ἃ κθ' συμβεβηκὸς ἡ εἰς “ὃ καθ’ αὐὸ αὶ 15 φορὰν τῆς κατηγορίας ποιέμενοι, ὅταν ὅτω λέγωμεν “ὃν μυσαωὶν 

πρῶτον" ᾧ ἐπὶ τύτυ τρόπως ἐκτίθε) καθ᾽ ὃς κῷ' συμβεβηκὸς ἄνθρωπον. ἐκθέμενος ἦν τὰς τρεῖς τῷ κφ' συμβεβυριὸς τρίς, 
εἶναί τι λέγεδ, διὰ παραδειγμάτων, χρώμενος ἀντὶ τῷ ὄντος τῷ δείκνυσιν αὐτῶν τὴν πρὸς ἀλλήλως διαφοράν" ἢ γδ διότι τῷ ὄντι 

ἵςιν, ἐπεὶ ᾧ ἐκ τῷ ὄντος “ἃ ἔςιν ἐχημάτιςαι. λέγει δὴ κτ' συμ- ἢ τῇ ὑσίᾳ ἄμφω ὑπάρχει, ἢ ὅτι τῷ ὑποκειμένῳ ὠσίᾳ ἔντι ὑπέρ- 
βεβηκὸς ἃ ἐν ἡ ὁ εἶναι κατηγορεῖν ἡμᾶς ποτὲ μέν, ἂν ὅτω λέ- χει ἡ συμβέβηκε “ὃ κατηγορύμενον, ἢ ὅτι αὐτό ἐςιν κᾧΚὶ ὑπάρχει 

γωμεν, ὁ δίκαιος μυσικός ἐςιν, ὥσπερ ἦν ἢ »Φ' συμβεβηκὸς ἕν, 29 “ὃ ὅ αὐὺ κατηγορεῖ), ὡς ἐν ταῖς παρὰ φύσιν προτάσεσιν, ἐν αἷς 
ποτὲ δὲ ἂν ὕτως, ὁ ἄνθρωπος μυσικός ἐςιν, ποτὲ δέ, ἂν ὅτως, συμβεβηκότος ἐσία κατηγορεῖ. προσέθηκε δὲ τοῖς προειρημέ- 1. 

ἃ μυσικὸν ἄνθρωπός ἐςιν" καθ᾽ ὃς προεβείχθη ἡ “ὃ κ᾽ συμβεβη- νοις ὡς κτ' συμβεβηκὸς τῦ εἶναι λεγομένω ὁμοίως τοῖς προεφη- 
κὸς ἂν λεγόμενον. τίς δὲ ἡ τύτων διαφορὰ πρὸς ἄλληλα, ἢ δι᾿ μένοις ᾧ ἐπὶ τῶν τοιώτων ὁ καὶ λευκόν ἐςιν- ὁ δ ὁ λευκὸν κ'' 
ἃ ἐπὶ πάντων τῶν τοιύώτων κῷ' συμβεβηκὸς ἃ ὃν ἢ “ὁ εἶναι λέγε, συμβεβηκὸς εἶναι λέγε, ὅτι ᾧ συμβέβηριε μὴ εἶναι λευκῷ 

ἑξῆς δείκνυσιν. ὡς γδ ὅταν συμβεβηκότα τινὰ κατηγορήσωμέν 25 ἐκεῖνά ἐςιν. εἰπὼν δὲ περὶ τῷ κτ' συμβεβηκὸς ὄντος, ἑξῆς περὶ 
τινος, »ῷ' συμβεβηκὸς λέγομεν ἐκείνην εἶναι μίαν τὴν κατηγορίαν τῷ καθ᾽ αὐὸ λέγει. φησὶ δὲ τοσυταχῶς “ὁ καθ᾽ αὐὲ ὃν λέγεικ, 

τῷ ἣν εἶναι “ὁ ὑποκείμενον τοῖς ὅτω συνυπάρχυσιν, ὅτω ἡ ὃν λέ. ὅσα χήματα ἢ γένη κατηγοριῶν. Χήματα δὲ κατηγοριῶν τὰς 

γε »π' συμβεβηκὸς τὰ ὅτως ὑπάρχοντά τινι ἐσίᾳφ. ὡς ἕν ἐξι δέκα κατηγορίας λέγει" δεκαχιῶς ἦν φησὶ “ὃ καθ᾽ αὐὸὴ ὃν λέγεϊχ, 
κ᾿ συμβεβηκός, ὅτι ἑνὶ συμβέβηκεν, ὅτω ᾧ ὃν κῷ' συμβεβηκός, ἢ αἴτιον τύτω ἀποδίδωσιν. ἐπεὶ 75 ἑκάξῳ τῶν ὄντων ὃ ὧκι 
ὅτι ὄντι συμβέβηκε τῇ ἀσίᾳ, ἡ ἔσιν αὐτῶ" ὧν δὲ κυρίως ἐςὶ 30 συντασσόμενον ταὐὲν ᾧ συντάσσεῦ σημαίνει" τὴν δ ἐκεῖν 
“ἃ ὑποκείμενον, ταῦτα ὦ ἐςιν, εἴτε πλείω αὐτῷ εἴη συμβεβη- ὑπάρξιν ἑκάςυ σημαίνει “ὁ ὃν ὁμώνυμον" εἰ δὲ δέκα. αἱ κ᾽ τὲ 
κότα εἴτε ἕν, αὐτῷ εἴη συμβεβηκότα, εἰ τῶτο εἶεν. ὃ γδ ἀνωτάτω γένη διαφοραί, δεκαχῶς ᾧ ὃ ὃν τε ἢ ὃ εἶναι ῥηβηεεῦ" 

μὴ κυρίως τί ἐξι, τῶτο κῷ' συμβεβηκὸς ἐκεῖνό ἐςιν" ἐδεμία δ ὁ ὶ ὃ τὴ ὀσίᾳ συντασσόμενον εἶναι τὴν ἐσιώδη ὕπαρξιν τημαί- 
ὑσία καθ᾽ αὑτήν ἐςί τι τύτων ἃ ἐκ ἐν τῷ εἶναι αὐτῆς ἐςίν, ἀλλὰ νει, τῷ δὲ ποσιᾷ τὴν ὡς ποσῶ, ᾧ τῷ ποιῷ τὴν ος ποιῶ, ὶ ἀὶ 

συμβέβηκεν αὐτῇ" διὸ αὐτή τε ἡ ὑποκειμένη τύτοις ἐσία κτ 35 τῶν ἄλλων γενῶν ὁμοίως. ὥςε αὶ ὅταν ἐν τῇ ὑσίᾳ τινὸς τύτω 
συμβεβηκὸς αὐτά ἐςιν ἃ ὅτως αὐτῆς κατηγορεῖ), ἡ τὰ συμ- τι κατηγορὴ ὡς γένος ἣ ὡς διαφορὰ ἢ ὡς ὁρισμός τες ὧν 

βεβηκότα αὐτὴ ἡ αὐτὰ κτ' συμβεβηκός ἐςι τῷ μὴ κυρίως εἶναι αὐτῶν, “ὃ ἔςι “ὃ τοῖς ὅτω κατηγορυμένοις συντασσόμενον εἴη ἐν 
μηδὲ καθ᾽ αὐτά, ἀλλὰ “ὃ εἶναι ἂν ὑπάρχει παρὰ τύτι ἔχειν ὦ καθ᾽ αὐὸ κατηγοράώμενον. δεικτικὸν δὲ τῷ “ὃ ἔςιν, ὧν ἂν συ- 
συμβέβηκε, παραπλησίως λέγοντες ὥσπερ εἰ “ἐν μυσικὸν οἰκοδο- τάσσηϊ, ἐκείνην σημαίνειν τὴν φύσιν, παρέθετο τ μηδὲν εγ- 
μεῖν εἴποιεν ἀλλ᾽ ἐχὶ οἰκοδόμον εἶναι, ἵνα χωρὶς τῷ εἶναι λαβων 40 μαίνειν ἄλλο “ἃ ἄνθρωπος ὑγιαίνων ἐςίν ἢ “ὃ ἄνθρωπος ὕγαδα, 
ὃ συμβεβηκός, ᾧ δείξας πῶς τῦτο λέγεῦ, δείξη ὁμοίως τύτῳ τυτέςιν, ὃ ἐπὶ τῇ ὑγείᾳ συντέτακῶ, μηδὲν ἄλλο ἢ τὴν τῆς ὑγεία; 

14. αὐτὸ ΜΙ͂. ᾿ 15. εἰς οτὰ 4. }} 18. ἐκ τῦ] αὐτῷ 2Ζ5.ἢ 24. παντὸς Ι͂, ἢ 25. ὅταν] ὄντα Α͂, ἢ 30. ὄντι οπι 7, ἡ 31. ὦ οτὰ ΖΞ. ἢ εἴτε) αὶ 
7.1 φμοριπι αμέδπι ργοργὶθ σε δοίμηι 6οέ, φαὰ σίν δ μπεπι σίνα ρίμγα δἰπί, ἡρδίμς δγπ αοοϊαπέϊα, εἰ ἀος εἰπί ϑέραῖν. ἢ 32. 
εἴτε -- συμβεβηκότα οπι Δ. ᾿ὶ 33. μὴ] μὲν ΜΓ. ἢ 37. τῷ] τὰ Α͂. ἢ 39. εἰς ΜΟΥ ἀ1. δείξῃ] δείξει Α΄. 

1. μέ ομπε... ἐχροσμεγῖ, ρεγίπάς 6566 ἀοσθης αἰἴσεγε ασάϊβοαίογοπι 6556 πιμδίομπι, ας σοαἐβοαίογαπε πειιδέσιετα, δεεῖ α ςο»- 
φ6γξο πιμδίομηι σε βοαίογεπι δεραϊν. ἢ 4. ἐςι τῷ τὸ ΜΙ. ||] 5. συμβέβηκεν ΔΖ. ἢ 6. λέγομεν 8. 1 1. τὸ μυσικὸν εἶναι, ἢ τὸ Ἀευκὸν εἴναι καὶ τὸ 
ΜΟῚ 81. τὰ οπὰ 2. 1) 82. γίνει Α͂. ἢ 86. κατηγορεῖται Μ. ἢ ὃν] ὧν ΔΙ͂, 1] ἀι. ἐπὰ Δ, 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. ει, 704 

ὕπαρξιν σημαίνει. ἑμείως κα ἡ ἐπὶ τῷ ἢ βαδίζων τὴν τῆς βαδίσεως, ὸ ἔμμημθεν ἢ “ὃ σκυλάκιον δυνάμει ὃ ὁρῶν, αὶ μὴν ᾧὶ ὃ ἔτι κὶ 
ἢ ἐπὶ τῷ τέμνων τὴν τῆς τομῆς, ἡ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. ὡς δ γασρὸς ὄν. ποιήσε δὲ “ὃν λόγον περὶ ὶ τῷ συμβεβηκότος ὄντος 

εἶπεν ἐν τῷ περὶ ἡ Ἑρμηνείας (ς 8), αὐὸ καὶ ὑδέν ἐςί τι, προσση- ᾧ περὶ τῷ ὡς ἀληθῶς ἐν τῷ μὲ' τῶτο, περὶ δὲ τῷ καθ᾽ αὐὺ ὄντος 
; μαίνει δὲ συνθεσίν τινα, ἣν ἄνευ τῶν σνγκαμόων ἐχ οἷον τε ἐν τῷ Ζ ἢ Η, περὶ δὲ τῷ δυνάμει τε ᾧ ἐντελεχείᾳ, ἐν τῷ Θ. 
(174 εἶναι. ἔτι, φησί, σημαίνει ὲ ἔςι ἡ “ὃ εἶναι ὁ ὃ ὃν ὃ ἀληθέ;, δ 5 ΑἸεσ. 

(- δὲ μὴ εἶναι ἡ ὃ μὴ ὃν ἀρ εὐδύρΡ δ κ β Υ̓ ἀληθὲς εἶναί τε ἡ ὃν ( ) γρ. “ὃ Κα ῥητόν, ἃ δ᾽ ἐντελεχείᾳ," ὶὶ ὅτω, “ὃ κα δυνά- 
φαμεν, ὰ δὲ ψεῦδος μὴ εἶναί τε ἡ μὴ ὄν, ὁμοίως ἕν τε κατα- μει, ὃ δ᾽ ἐντελεχείᾳ." εοἀ. Ἀερ. ἐπὶ τύτοις σημαίνει ὃ ὃν “ὃ Κὶ 

φασει αὶ ἣ ἀποφάσει, τυτέσιν ἐῶτι τε καταφατικῶς τινὸς κατήγο- δυνάμει “ὃ δὲ ἐντελεχείᾳ. ἕνια ἢ τῶν ἀντιγράφων “ὃ δυνάμει 
μιῇ ἄν τε ἀποφατικῶς. ὁ αὶ Ὁ λέγων “ἔςι Σωκράτης μυσι- ἔχυσιν, ἄλλα δὲ “ὁ πρῶτον ὥσπερ ἢ τὰ ἐνταῦθα. ὃ αὐὸ δὲ δὴ- 

ς" ἀληθές ΤῊΝ εἶναι “ὃ λεγόμενον, τῷ ἔςιν ἐπὶ τῷ ἀληθῶς χρυΐ- τὸ λοῖ" ῥηγὲν γάρ ἐςι ὃ δυνάμενον λέγε. ἐρὲν δ λέγομεν ὃ ὼἠ 

"Σὶν ὁμοίως ᾧ ὁ λέγων “ἔςι Ἰξωκράτης ὁ λευκός," ἀποφατι- σκυλάκιον “ἃ δυνάμενον ὁρᾶν ἡ “ὃν ἤδη κατ᾽ ἐνέργειαν ὁρῶντα. 
κῶς κατηγορῶν “ὃ καὶ λαυκός, ἀληθῶς λέγει παλιν “ὃ εἶναι μὴ λευ- Αμεῖερ. 

κὸὃν Ξωκράτην. ἢ ὅτω ἕν ἐν τῇ καταψασα τἀληθές, ὸ δὲ “σία --- σώματα." διελὼν “ὃ κυρίως ὃν Ψ' τὰς κατηγο- (τὲ 
ψεῦδος ἐν τὴ ἀποφάσει, ὡς ὅταν εἴπη τις μὴ εἶναι τὴν διέμετρον ρίας, ὸ τύτων ἑκάςη ποσαχῶς λέγεϑ δείκνυσι, ὺ πρῶτον περὶ ἣν 
τὴ πλευρᾷ ἀσύμμετρον. συντάξας ὃ ὃ τὴν διάμετρον ἀ ἀσύμε 15.τῆς ἐσίας διαλαμβάνει καὶ ὺ διαιρεῖ αὐτὴν εἴς τε σώματα. τὰ δ 
μετρον τὴ πλευρᾷ τῷ μὴ εἶναι, ψεῦδος λέγει ὁ ἕἶναι τῦτο. ὁ Ξ σώματα ὑσίαι, ἡ ὅλως ὅτα ἐκ σώματός εἰσιν ἢ σῶμα ἔχει, 
Ὁ τὴν κατάφασιν λέγων ἀληθές φησιν εἶναι “Σ εἶναι, ὁ δὲ τὴν πάντα ἐσίαι, ὥσπερ τὰ ζῷα. λέγει δὲ ᾧ δαιμόνια ὕτως ἐσίας, 

10175 ἀπόφασιν ἐναιρὰ ὰ εἶναι ὡς ψεῦδος ὅ ὄν. λέγει δὲ “ὁ εἶναί τε ἢ ἥτοι καθ᾽ ὃς δαίμονες εἰσί͵ λέγων κἀκείνως τοιαύτας ἐσίας εἶναι, 
τ ὃν σημαίνειν πρὸς τοῖς εἰρημένοις κα ὼ ὃ δυνάμει. τε ὼ ἐντελεχείᾳ. εἴ γε κἀκεῖνοι ἐκ ψυχῆς τε ἢ σώματος. ἣ δαιμόνια τὰ θεῖα λέ- 

ἂν δὲ ἦ γεγραμμένον ὦ ἐντὶ τῷ “δυνάμει" ὦ ὁ “ῥητόν, λέγοι ἂν ῥητὸν 20 γει" τοιαῦτα γ5 τὰ ἄςρα ἡ τὰ τύτων μέρη. ἐχ ὡς ψυχὴν δὲ 
ὰ δυνάμει, ὅ ὅτι ῥνθῆναι ἃ ΓῚ ἀληθές ἐ ἐςιν, αὶ μὴν ἡ ἔςιν ἤδη (΄ » “ὁ καὶ σῶμα λέγοι ἂν νῦν τὰ μέρη ἐπὶ τῶν ζῴων, ἀλλ᾽ ὡς τὰ σω- 

δὲ ἐντελεχείᾳ τῶν εἰρημένων τύτων," τυτέςι τῶν ῥητῶν τε ἡ δυ- ματικὰ μέρη, οἷόν ἐςι χεὶρ ἢ πύς " περὶ )) τῆς κτ' “ὃ εἶδος ὑσίας 
νάμει. ὁρῶν γδ εἶναι λέγε ὶ “ὃ ἤδη ὁρῶν ἢ “ὃ δυνάμενον, ὡς “ὃ ἐπίφερει. τῷ δὲ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐσίας εἶναι αἰτίαν ἀποδέδω- 
κοιμώμενον, τῷ εἶναι ἢ ἐπ᾽ ἐκείνυ ἡ ἐπὶ τύτυ κατηγορυμένν κεν ὅτι μὴ καϑ᾽ ὑποκειμένυ τινὸς λέγε, τυτέςιν ὅτι μή ἐςι 
ὁμοίως, ἡ ἐπίςαὡς ἡ “ὁ ἐνεργῶν κατ᾽ ἐπιςήμην ᾧ “ὃ δυνάμενον. 25 τοιαῦτα ιὡς ἕν τινι ὑποκειμένῳ αὐτοῖς “ὃ εἶναι ἔχειν, ἀλλὰ τόναν- 
ἔς: δὲ ἴσον “ὃ ἐπίςαχ, τῷ ἐπιςάμενον εἶναι. ὁ αὐὸς λόγος ᾧ ἐπὶ τίον αὐτὰ ἄλλοις ὑπόκει" ἡ 75) τῶν συμβεβηκότων φύσις ἐν 
τῷ ἠρεμεῖν. καὶ ἐπὶ τῶν ὠσιῶν δὲ ὁμοίως σημαίνεοσ)αί φησιν ὑπὸ τὸ τύτοις “ὃ εἶναι ἔχει, αἱ δὲ ἄτομοι ἐσίαι καὶ τοιαῦ" ἐν )) ταύταις 
εἶναι ἢ “ὁ δυνάμει ἡ “ὃ ἐνεργείᾳ, ὀσίας εἰπὼν αὐτὰ τὰ πρώγματα τὰ συμβεβηκότα. διὸ αὖ ὅτε καθ᾽ ὑποκειμένυ ὅτε ἐν ὑποκει- 
τὰ ὑποκείμενα πρὸς ἀντιδιαίρεσιν τῶν προειρημένων πραγμάτων μένῳ, ἀλλὰ κ᾽ τύτων τὰ ἄλλα ἢ ἐν τύτοις. ἄλλον δέ φησι 1017 
ἐπὶ ἐνεργειῶν εἰρημένα ἢ ἕξεων ὺ ἠρεμιῶν, ἅπερ ἦν ταῖς ἐσίαις 30 τρόπον ἐσίαν λέγεθχ,, ὃ ἂν ἦ αἴτιον τῷ εἶναι ἐνυπάρχον ἐν τοῖς ἠδ 
συμβεβηιότα. ὅταν γάρ, φησίν, ἐν τῷ ἀργῷ λίθῳ ἡ Ἑρμῆν τις τούτοις ὅσα μὴ λέγε; καθ᾿ ὑποκειμένυ. λέγει δὲ διὰ τύτων 
λέγη εἶναι, ὅτι δύνα γενέδ, Ἑρμῆς ἐξ αὐτῷ λένε ἀλλὰ ἡ “δ ὅσα ἐνυπάρχει ταῖς προειρημέναις ἐσίαις" ταῦτα ὃ μὴ καθ᾽ 
σημεῖον τῆς γραμμῆς δυνάμει ἐςὶν ἐν τῇ μὴ ὴ διηρημένῃ, ὶ ὃ τὺ ὑποκειμένυ νῦν λέγει" τὰ η συμβεβηκότα καθ᾽ ὑποκειμένυ 
γραμμὴν ἐν ταῖς ὑσίαις θείς, ἐπεί τισιν ὅτως ἐδόκει. ὁμοίως ἢ ὅσα δὴ ἐνυπάρχοντα ταῖς ἐσίαις αἴτια ἐςιν αὐταῖς τῦ εἶναι αἵ 

σῖτός ἐςιν ὁ μηδέπω ἁδρὸς δυνάμει. εἰπὼν δὲ ταῦτα προσέθηκε 35 εἰσι͵, ταῦτα ᾧ αὐτὰ ὑσίας λέγεως. εἴη δ᾽ ἂν λέγων τὰ τῶν 
“πότε δὲ δυναὺν ἡ πότε πω, ἐν ἄλλοις δοριςέον"" ΠῚ Ρ ἐφ᾽ φύσεων συνεςῶτα εἴδη, ταῦτα δέ ἐςι τὰ φυσι ἢ ἕνυλα ἐδ, 
ὁτυῶν τῶν ὄντων “ὃ δυναὺν κατηγορητέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ἤδη ὄντος ὁποῖόν ἐςιν ἐν τοῖς ζῴοις ἡ ψυχή" διὰ 5 ταύτην ζῷα. ὺ ἐπὶ 

ὺ δυραμάνν, εἰς ἐκεῖνο προσεχως μεταβάλλειν, ὃ λέγε δύνα “ς.͵ τῶν φυσικῶν δὲ σωμάτων ὃ εἶδος ἑκάςυ αἴτιον τῷ εἶναι, ὅ ἐςιν 

ἢ δέξαςᾳ, αὐτό" ὃν (ὦ Ε ἤδη ὄντα λίθον ἐρεῖ τις Ἑρμῆν εὐλόγως ὑσίας, φησί, λέγενχ." ὶὶ ὅσα Αὐρὰ ἐνυπάρχοντα τισιν ὁρίζεταί 
δυναΐμει, ὀκέτι μέντοι ἃ ὺ τὴν Ὑν ὶ ὃ ὕδωρ, ἐξ ὧν ὁ λίθος, Ἑρ-ὦ τε αὐτὰ ᾧ τόδε τι εἶναι αὐτὰ σημαίνει, ὧν ἀναιρυμένων ἀναιρέ ἢ 

μὲν ἐρεῖ τις δυνάμει. ᾧ ὃ αὶ παιδίον δυνάμει ἐπιςῆμον, ὁ μὴν ὃ αὶ ἃ ὅλον. λέγει δὲ ὅτω τὰ πέρατα τῶν σωμάτων ἐσίας αὶ αὐτὰ 

8. τινὸς --- ἐποφατικῶς οτὰ ,ῖ. ἢ 10. ἀληϑῶς] ἀληθὲς ΔΗ͂, 1] 15. σύμμετρον --- σύμμετρον «ἍΠ,.0- 16. τῷ] τὸ 227. ἢ τὸ] δὲ Δ. ἢ 19. τε οὔὰ 
27. Ὁ 20. λέγει ΜΖ, ἢ 81. καὶ οἵα «4. ἢ 84. Ἕρμῇ ΔΙ, αὶ 33. μὴ οτα ΑΓ. ἢὶ 84. θείσεσι ἈΗ͂. ἢ| 835. ἀδρὸε] ἀέρος «1, ἀνδρὸς 27. 36. δὲ] 3.1 39. 
τίς ἑρμηνεῦτα λόγος ΑἹ. 

4. ἔμμενον 7." σκολάκι 7." 2. συμβεβηκὸς ΜΙ. 1 8. ἀληθῶς ἘΞ Υ τῇ τὸ 27. ἢ 44. περὶ] ἐπὶ 2." 241. λέγει ΔΙ͂. 1 22. ἃ οπι 45. }) 23. 
τοιοιῦτα) αὐτὰ ΔΙ͂, 1 21. τοιαῦτα ΜΙ͂. 1 80. ὧν 7] ἦν 44. ἢ 81. λέγει -- 33. ὑποκειμένν δῖ νῦν οἷχ «4. ἢ ἀ0. εἶναι οἱ ΑΙ ἰῃ Ἰασυπα, εἶναι Α΄ 
διῖο ἰαουπδῃ. 



Ἴ02 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

λόγεςχ, μέρη ἢ μόρια, κοινότερον εἰπυὸν αὐτά, ὡς ὄντων τῶν τῷ ὅλως ὁ ἀριθμὸς εἶναι τοῶτος ὡς ἀναιρυμένν τε αὐτῷ μηδὲν τῶν 
σώματος διαςημάτων, μέρη" ὁ γάρ ἐςιν ἡ ἐπιφανεια μέρος τὸῦ᾽ἠἮ ἄλλων εἶναι, ἢ πάντα ὁρίζ εἰχ, ὑπὸ τὸ ἀριθμῶ " τῦτο δὲ χῷ τὺς 
σώματος ὅτως ὡς διαιρεῖοχ, εἰς αὐτήν" τῷ μέντοι λόγυ αὐτῷ μό- ςοιχεῖα τῶν ὄντων τὺς ἀριθμὸς λέγοντας, ὡς τοῖς Πυθαγοράίαις 

ριόν ἐςι, ᾧ ταύτη ὁρίζεῦ “ὃ σῶμα. ὁμοίως ᾧ ἡ γραμμιὴ πρὸς ἐδόκει" αὶ εἴρη ἡ δόξα αὐτῶν ἐν τῷ Α τῷ μείζονι, εἶεν δ᾽ ἀν 
τὴν ἐπιφάνειαν ἔχει" ὁρίζει ἢ) αὐτὴν πέρας ὃν αὐτῆς" ἢ εἰ μὴ 5 ἢ κ᾿ Πλάτωνα τῶν ὄντων πάντων οἱ ἀριθμοί, εἰ ἃ) μὴ ὡς ςον- 

ὡρίσατο “ὃ πέρας, ἄπειρος ἂν ἦν καὶ ιὶ τόδε" “ὁ γδ ἑκάτυ σώματος χεῖά τε καὶ ἐνυπάρχοντα, ἀλλ" ὡς εἰδοποιῶντα ἴκαςον τῶν ἄλλων" 
ἢ μεγέθυς πέρας, χωρίζον ἀπὸ τῶν ἄλλων αὐτό, αἴτιον αὐτῷ τὸ αἱ δ ἰδέαι ἀριθμοὶ ὅσαι τῷ εἶναι τοῖς ἄλλοις αἰτίαι (' )).. τρὶς τάς τοὶ 
τόδε εἶναι χτ' περιγραφὴν οἰκείαν ὅ ἐςιν. “ἃ δὲ ἐν τοῖς τουέτοις τοῖς εἰρημένοις ἐσίαν φησὶ λέγεῶᾳ, ᾧ “ὃ τί ἦν εἶναι" ὃ τί ἦν εἶναι λόγες 
σώμασιν ἂν λέγοι, ἃ δύνα καθ᾽ αὐτά τε εἶναι ᾧὶ πέρατα ἔχειν. ἐςὶν ὁ ὁρισμός" τί γάρ ἐςι “ἃ τί ἦν εἶναι ἀπαιτύμενοι, λέγεκο 
αὶ 5 ἡ γραμμὴ εἰ ἢὶ προσεχέξερον τῆς ἐπιφανείας, ἐλλὲὰ ἡ τῷ το ὅτι ὁ ἑρισμός, λόγον κοινότερον εἰπὼν “ὃν ὁρισμόν. ἐ σίαν δέ φησι 
σώματος" ἐδὲ 75 ἡ ἐπιφάνεια χωρὶς ἐκείνυ. ἢ “τοῖς τούτοις" ἢ “ὃν ὁρισμὸν “ὃν ἑκάξυ ἐκείνω εἶναι ὃ ὁρισμός ἐςιν, ἐχ ἁπλὼς" 
τοῖς πεφυχόσι πέρατα ἔχειν ἢ ὁρίζεὐχ, ὑπ᾽ αὐτῶν. ἢ “τοῖς τουύ- ὕτω δ ἡ ποι ἐσία ἂν εἴη ἡ τὸ ποσῶ ἡ τῶν ἄλλων ὃ μοίως ἂε- 

τοις" ταῖς ἐσίαις" δοκεῖ γάρ τισι ἡ τὰ μαθηματιιὼ ὀσίαι εἶναι. φέροι δ᾽ ἂν τῦ ἐνύλω εἶδυς, πορὶ ὃ πρὸ ὀλίγα εἶπεν, ὡς αἰτία ὕντες 

τόδε δέ τι σημαίνειν εἶπε τὰ πέρατα, ὅτι κ΄ ταῦτα αἱ μορφαὶ ἑκάςη τῶν ἐσιῶν τῷ εἶναι ταύτην ἥτις ἐςίν, ὅτι ἐκείνη μ' ὃν τῆς 
τῶν σωμάτων, ἀφ᾽ ὧν τάδε τινὰ εἶναι λέγε), οἷον κύβοι, σφαῖ- 15 φύσει συνεςῶσιν ὅσα ἡ φυσικὸν εἶδος ὅσα ἡ κυρίως ἦν ἐσία, ὁ 

ραι. ἣ κτ' ταῦτα καὶ τάδε ἀλλὰ τοιάδε λέγε. λέγει δὲ σημαί- δὲ νῦν λεγόμενον εἶδος, καθὸ “ὃ τί ἦν εἶναι ἑκάςῳ, ᾧ ἐν μὴ ἐσίως 
νειν τὴν ἐπιφάνειαν τὴν γραμμήν" πρὸς 5) ὃ περαὲν εἶναι, ὁ ἐςίν" αὶ ἋΣ μόνον “ὃ τί ἦν εἶναι ἐπὶ τῶν ὠσιῶν, διὸ δὲ ἁπλῶς τὲ 
φύσιν τινὰ οἰκείαν σημαίνειν δοκεῖ ἢ ἐσίαν. ἣ τόδε Α' ὃ ὡρισμέ- τοιαῦτα εἴδη ὀσίαι, ἀλλ᾽ ἐκείνων ὀσίαι ὧν “ἃ τί ἦν εἶναι ὀνλῶει, διὰ 
νον, τῦτο δὲ παρὰ τῶν περάτων αὐτοῖς. προσέθηρε δὲ ἢ ὃ “ὧν ᾧ λέγεῦ ἑκάςυ ὑσία τις εἶναι. δύναταί τις ἢ τῷ εἴϑυς ὡς πλεο- 
ἀναιρυμένων ἀναιρεῖ ᾧὶ “ὃ ὅλον," ἐν ᾧ τύτων ἕκαςόν ἐςιν, ἐπειδὴ Ὁ) ναχῶς λεγομώνυ ἀκύΐέειν, ἢ ἑνὸς ΚΑ ὄντος ὡς αἰτίω τῷ εἶναι τῷ ἐν 

ἀναιρυμένων τῶν πρώτων ἀναιρεῖ ἡὶ τὰ μα ταῦτα. ὅτε ὃ μὴ ᾧ ἐςίν, ὡς ἡ ψυχή, περὶ δ εἶπε πρώτυ, ἄλλυ δὲ ὡς αὐτὸ ἔκαι 
ὄντος ἐπιπέδυ σῶμα ἂν εἴη ὅτε μὴ ὅσης γραμμῆς ἐπίπεδον, εἴ ἦν αἰτία ἡ ψυχὴ ἡὶ αἰϑ)ητική, ὃ ὑκ ἔςι ταὐὴν τῇ ψυχῇ, ἐκείνη 
γε πᾶν σῶμα ἢ πᾶν ἐπίπεδον πεπερασμένον, πέρατα δὲ αὐτῆς μώντοι αἰτία τύτυ. ἢ εἴη ἂν τύτυ νῦν μνημονεύων, ἀλλ᾽ ἐχὶ τῆς 
ταῦτα" ἀεὶ 75 ὃ πέρας ἃ ἐν τοῖς μεγέθεσι πρῶτον τῷ ὃ πέρας ἴξωθεν μορφῆς ἡ τῷ χήματος, ὃ πέρας πώς ἐςιν ἑκαζυ καὶ ἐρζει 
ἐςίν, ἐλαττύμενον αὐτῷ διαςάσει μιᾷ. “ὁ δὲ “ὡς λέγυσί τινες" 25 αὐτό. ᾧ αὐτῷ εἴη ἂν ἐμνημονευκώς, δὶ᾽ ὧν ἔλεγεν ἐσίας εἶναι 
προσέθηκεν ἥτοι ὅτι καθ᾽ ὃς πεπερασμένα ταῦτα, τό τε σῶμα ἡ τὰ ἐνυπάρχοντά τε ἑκάςῳ τῶν τούτων, ὦ εἰσιν ὑσίαι αὶ, ὁρίζ εν 
ἡ ἐπιφάνεια, ἀναιρυμένων τῶν περάτων ἀναιρεῖ ἡὶ αὐτά, ἐκέτι αὐτά. ἐκθέμενος δὲ πλείω σημαινόμενα τῆς ἐσίας εἰς δύο φηλκον 
μῶτοι ᾧ καθ᾽ ὑς ἀπειρόν τί ἐςι σῶμα. ἢ ἡ κατ᾽ ἐκείνας ἀναι- τρόπως ἀνάγεδχ, τὰς εἰρημένας ὑσίας, τό τε ἔχατον ὑποκείμσιν, 
ρυμένης Ὑραμμὴς τε ἡ ἐπιφανείας ἀναιρεῖ “ὃ ἐπίπεδον ἢ “ὃ ὃ μηκέτι κατ᾽ ἄλλυ λέγε" εἶπε ἢ) ἐν τῷ πρώτῳ σημαινομόῳ 

σῶμα, καθ᾽ ὃς ὀσίαι τε ταῦτα αὶ ἀρχαὶ καὶ ςοιχεῖα" καθ᾽ ὃς 75 ὁ 30 τῆς ὑσίας “ὃ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένα. εἰ δὴ τοιῶτον ἡὶ ἐσία, ὃ μά- 

τῶν σωμάτων γένεσις ἐκ τῆς τῶν ἐπιπέδων ποιᾶς συνθέσεως, ὡς λιςα τῶτο ἔχον μάλιςα ἂν ἐσία εἴη. τοιῶτον δὲ “ὃ ὑπεκεμνιν 

ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγει Πλάτων, κτ' τύτως ἀναιρυμένων τώτων ἀναι- ἔσχατον, ὑφ᾽ ὃ σημαινόμενον τῆς ἐσίας τάσσοιτο ἂν πᾶσά τι ἔτ: 
ρεἢ ἡ ὃ σῶμα. κῷ' ὃν αὐὸν δὲ λόγον αὶ ἡ ἐπιφάνεια γραμ- μος ἐσία" τοιαύτη δὲ ἥ τε συναμφοτέρα καὶ ἡ δ᾽ “ἃ πρῶτον ἕϑς 
μῶν ἀναιρυμένων ἡ ἡ γραμμὴ σιγμῶν" ἐν ἢ) τῇ αὐτῇ ἀναλο- ᾧ ἡ ὕλη" κατ’ ὑδενὸς δ ἡ ὕλη. “ᾧ ὃ ἂν τόδε τι ὃν καὶ χωριὶν 
γίᾳ πρὸς ἄλληλα ταῦτα πάντα. ἐκέτι μέντοι καθ᾽ ὃς ἐκ ἐν τῇ 85 ἦ," ὃ τί ποτέ ἐςιν ἐξηγώμενος προσέθηριε “τοῶτον δὰ ἑχάςε ἡ 
ἐσίᾳ τὰ πέρατά ἐςιν ἐκείνων ὧν ἐςὶ πέρατα, συναιρεῖ ἢ τοῖς πές μορφὴ κᾧὶ ὃ εἶδος," ὑφ᾽ ὃ πάλιν σημαινόμενον ἥ τε ὡς ψυχὴ ὑεία 
ρασι τὰ πεπερασμένα ὑπ᾽ αὐτῶν" ἀ γάρ ἐςιν ἐν τῷ τῦ σώμα- ὑπάγοιτ᾽ ἄν, ὡς ἐλέγομεν τὰ φυσικὰ εἴδη, ἢ ἡ »δ' ταὶ ἐνυτέρ- 

. νἶδτος λόγῳ ἢ τῆς ἐπιφανείας “ὃ πεπερασμένον. δοκεῖ δέ, φησί, τισὶν χοντά τε ὁρίζοντα, ὡς ἡ κτ' τῶν σωμάτων πέρατα." »ἱξ' ταῦτε 

4. ἐςι.} εἰ ΜΙ. Ἀ ὁμοίως δὲ καὶ 1. 11] 8. περιγραφῶν Η͂. Π οαμδα 6δί μὲ ἥρσιεπι οἷέ ἄοο φμοά δεὶ σϑοιιπαϊμπι Ῥγοργίαγγε εἰγομδε- 
φογίρίίοπενι. (ἱποείφωε ἐπ ἐαἐϊδιι4) ἱὰ ε5ὲ ἱπ σογρογίδιια, σιαθ δί μεν 56 6556 εἰ ἰδγπιῖπος λαῦεγα ροσεαπί ϑεραῖν. 9. δύναωτε. 
ἯΟῚ 15. κῦμοι ΜῈ 16. οαδίενισι οί ἐΐπεαπι δἰ σμρενἤοίεπι πο αἰϊφμίά σἰβτι οανε ἀἰοῖί, φμΐα ποπὶ σοΐαπε ἱδρπείπιες εςῖ, φεὰ 
Ῥγοργίαπι φμαπάαπι παίμγαπι εἰ σμεδείαπέϊαπι εἰρπίβοαγα υἱάδίμν ϑερυαϊν. ΠΠ 17. τὴν γραμμήν -- 18. οἰκείαν οι ΜΖ. Π 22. εἴ γε} ἐ ἃ 

ἍΜ 126. ὅτι οπὶ ΜΙ. Π 27. αὐτή ΤΗ͂. ἢ 28. καὶ ροεῖ ἃ οπι “4;΄. ἢ 84. ἡ οπι .4. ἢ ἔκ γὰρ τῇ αὐτῶν ἀναλογίαν ἈΠ. 31. συμπερασμένα ΑΓ. 
ὑπ᾽ -- 38. πεπερασμένον Ηὶ5 2. ᾿]ὶ 38. δοκεῖ εἰ δὲ ΠΗ͂. 

2. ὑπὸ] ἀπὸ 2. 1] 8, ςοιχείων ΜΗ. ἢ. ἅ. δ᾽ ἀν] δὲ ΜΙ. ἢ 5. κατὰ τὸν Πλάτωνα ΑΗ͂. ᾿ 9. τί ροδὶ τὸ οπι 7, ἢ ἀπαιτύμεαι Α͂. ἢ 40. ὁ σαν ΔΓ} 
κοινότικον ΑΙ. ἢ δή ΑἹ. ἢ 12. ὕτως ποιῶ ΑἸ. ἢ καὶ ποσῶν καὶ 2. ἢ διαφέρει ἈΖ. 1} 44. ταύτας ΜΙ͂. ἢ 21. αὐτὸς ἈΗ͂, Ἶ αἰία εἰς ἥρσιιπε δεεε φαίας 
οαμδα ϑεραὶν. ἢ 22. ὃ] ἢ ΔΖ. ΙΙὶ 25. αὐτῷ] αὐτὸ «4... 36. ὁρίζονται αὐτάς ΑΖ. ἢ 29. σημαινόμενα Ι͂. ΠΠ 30. εἱ δὴ] ἤδη «4.1 36. συμβασόμον 
Α. 1.1 σεμαινόμενον ὥςε ἡ ψυχὴ «4. [] 37. ὑπάγῃ τ᾿ ἄν, ἐλέγομεν Ω͂. ΄ 
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δ᾿ ἡ τῶν σωμάτων μορφή, ἥ τε τὶ τὰ χήματα ἢ ἡ τ ἃ τί ἦν βεβηκός. ἀλλὰ ᾧ τύτῳ τῷ συναμφοτέρῳ τῷ μυσοιὸς ἀνθρω- 
εἶναι. ἃ δὲ “χωριςέν," εἰ εἴη προσκείμενον, δηλωτυιὸν ἂν εἴη πος ἑκάτερον πάλιν ἰδίᾳ λαμβανόμενον τῶν ἐν τῷ συναμφοτέρῳ 

. ἥτοι Β τῇ ἐπαοίῳ χωριφὸν αὐὸ εἶναι τῷ ὑπυκομέν" ὁ Ὁ εἶδος ταὐὸν Ψ' συμβεβηκός. ἡ διαφορὰ δὲ τῶν εἰρημένων τῷ ποτὲ ἢ 
τῆς ὕλης ἕτερον ὃ χωριφόν, εἰ καὶ μὴ ὑποφάσει, ἀλλὰ τῷ γὙε τὴν ἀρχὴν ποιεέῖοὶκ, τῆς συγκρίσεως ἀπὸ τῷ λέν τῶν ἐν τῷ συ- 
λόγῳ. ἢ χωριςόν, ὅτι μὴ ὴ ἀΐδιον μηδὲ ἀεὶ ταὐν μένον ἐ ἐν τὴ ὕλη, 5 ναμφοτέρῳ, ποτὰ δὲ ἀπὸ τὸ συναμφοτέρυ" κ᾿ συμβεβηκὸς ἢ 
ἀλλὰ χωριζόμενόν τε ὺ ὃ φθειρόμενον" τοιῶτον ἢ ὃ ἔνυλον εἶδος ταὐτὰ ἀλλήλοις λέγε. διὰ δὲ τὰ ὅτω, φησί, λεγόμενα ταὐτά, 
πᾶν, ὃ μνημονεύει ΝΑ τὸ δευτέρυ σημαινομέυ τῆς ὑσίας. ἢ λέγων τὰ »α' συμβεβηκός, αὶ λέγεδ ταὐτὰ πάντα καθόλυν. τῶτο 

! χωρισὸν τῷ ἄλλο εἶναι τῶ ὑπεκέιμᾶνν. αὐτό, ᾧ μὴ ἐκ τῆς ὀσίας ᾿ λέγει διὼ τῷ “διὸ ἢ ταῦτα πάντα καθόλε αὶ λέγε" ἴσον γδ 
αὐτῶ" ὅτω δ πρὸς τὴν ὕλην ἔχει καὶ ὸ ὰ εἶδος. ἐπιζητήσαι τις ἂν τύτῳ ὁ διὸ τὰ κ᾽ συμβεβηκὸς ταὐτὰ λεγόμενα ἀὁὶ ταὐτὼ πάντα 
πρὸς τῶτο περὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἐν τοῖς θείοις σώμασιν" ταῦτα δ 10 καθόλυ λέγε" ὑδὲν δ τῶν »Φ' συμβεβηκός τινι τῶν αὐτὸ λεγο- 
ὅτε ἕνυλα ὅτε φθαρτὰ ὶ χωριςὰ τὴ ἐπινοίᾳ τῶ ὑποκειμένυ αὐτοῖς μένων καθόλν" ὅτε ἡ) πᾶν μυσιχὸν παντὶ χευκῷ ταὐτόν, καίτοι 
σώματος" τὰ ὦ ἢὲ κνητὰ αὐτῶν εἴδη εἴη ἂν ἐν τῇ πρώτη μοίρᾳ “ὃ μυσικὸν τῷ λευκῷ ταύτόν, ὅταν κ᾽ συμβεβηκὸς ἄμφω τῷ 
τῆς ἐσίας" ἄτομοι δὺ αὖὴ ἐσίαι ἡ ἵχατοι ἢ ἐν μηδενὶ ὦσαι. αὐτῷ ὑπάρχῃ, ἀλλὰ λέγεταί τινι ταὐτόν (τὰ ὃ τῷ αὐτῷ ὑπάρ- 
ὑκ ἔοικε δὲ τὸς ὁδαίμεον σίας ἐν ἄλλοις εἰρημένας ἀὐτον υμ ἐν χοντα ταὐτα), ὅτε παντὶ ἀνθρώπῳ τ μυσυωὸν ταὐτόν" καίτοι 

τοῖς φαμαινθμεάνεὶς τῆς ἐσίας χαταριθμεῖοκ,, δύνα) δὲ ἡὶ “δ ἂν (ς ἀνθρώπῳ λέγε ὁ μυσικὸν ταὐτόν͵ ὅταν ἦ μυσοιός. ὅτε παντὶ 
τόδε τι ὃν ᾧ χωριςὸν" Ἡρ είναι ἢ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἐν “πη ἐσίᾳ, βυσθιῷ ἄνθρωπος, καίτοι λεγόμενός τοι ὃ αὐτός. τὴν δὲ 

λέγων ἀντὶ τῦ ἐν χωριςῷ " μόνον γδ τῶν ὄντων χωριςὸν ἡ καθ’ αἰτίαν τῷ μὴ Ἀκδλν, τὰ κ'' συμβεβηκὸς λέγεῶᾳ διὰ συλλο- 
αὐὰ ὃν ἡ ἐσία, ὡς λέγειν αὐὲν μὴ περὶ πανὺς σημαινομένυ τῆς γισμῶ ἔδειξε. τὰ ὦ γ5 καθόλν καθ᾿ αὐτὰ ὑπάρχει, τὰ δὲ 
ὑσίας, ἀλλὰ τῆς κυρίως, ἥτις εἴη ἂν ἐν τοῖς δυσὶ τοῖς προειρημέ- συμβεβηκότα ΠΝ καθ’ αὐτὰ Κ ἦν κὶ λέγε ἐπὶ τῶν κα- 
νοις, τῷ τε ἐχάτῳ ὑποκειμένῳ, ὅ ἐσιν ἡ ΩΣ ὶ τῷ ἐν ταύτη 29 θόλυ, ἀλλ᾽ ἐν μέρει ἢ διὰ τύτυ τῷ ὁρισμῶ. ἐπὶ δὲ τῶν καϑ' 1018 

εἴδει" τοιῶτον 7) τόδε τι ὃν κ χωριςὸν Η ὃ γδ αἴτιον τῷ τόδε τι ἕκαςα ἁπλῶς λέγενγαί φησι ταὐτὰ ὃ συμβεβηκὸς καὶ ὴ ὃ ᾧ συμ- ᾿ 
εἶναι τῷ χωριςῷ, τῶτο ἡ ῷ ὃ εἶδος ὑσί«ᾳ. ΑἸεχ. βέβηκε, τυτέσι χωρὶς διορισμῶ, ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν δέχεταί τινα 

(1) εἰ ὃ μεῖζον Α ᾿Αλεξανδρυ εἴη, ᾧὶ τῦτο ἐκείνυ. οοἀ. διορισμὸν τὰ καθ᾽ ἕκαςα" ταὐὸ ὃ λέγεϑ Σωκράτης καὶ ὺ ΣΣωκρά- 
Ἀσρ- ἰὰ τε: τῆς μυσικὸς χωρὶς ὀμρισμα: τῦτο δὲ ὕτως ἔχει τῷ μὴ κατηγο- 

1017} “ταὐτὰ δὲ λέγε." ὺ τὰ ταὐτὰ διαιρεῖ εἴς τε “ἃ κ᾿ συμ γ5 μέ ἐπὶ πλειόνων τὰ καθ᾽ ἕκαςα" αὶ ὃ λέγε πᾶς Σωκράτης ἤ ἢ 
21. βεβηκὸς καὶ ὶ εἰς “ὃ καθ’ αὐτό, ψ' συμβεβηκὸς ταὐὸν δείκνυσι τις ὥσπερ ἐπὶ τῷ ἀνθρώπυ" πᾶς γ) ἄνθρωπος λέγεῦ ἢὶ πάμν 

λεγόμενον ἄλλο ἄλλῳ τριχῶς, ἑσαχῶς ἢ ὁ συμβεβυρὼς ἕν τίς: καθόλυ γδ ὁ ἄνθρωπος, τὼ δὲ καθόλυ τὺς διορισμὲς δέχεϊ,. 
τὸ ᾧ ὃν διεῖλεν. ἢ ἊΣ τὰ τῷ αὐτῷ συμβεβηκότα ταὐτὰ κ΄ τὰ δὲ καθ᾽ αὐτὰ ταὐτὰ ἀλλήλοις λεγόμενα. τοσαυταχῶς φησὶ 
συμβεβηκὸς ἀλλήλοις, ἢ ὃ συμβεβηκὸς τῷ ὑποκειμένῳ, ἣ ἀνά- λέγεὼζ ὁσαχῶς ᾧ ὃ καθ᾽ αὐὺ ἕν. ἔλεγε Κα ἦν πλείω σημαινό- 
παλιν τῷ συμβεβηκότι “ὃ ὑποκείμενον, ὡς ἐν ταῖς παρὰ φνσιν 30 μενα τῷ καθ᾽ αὐὰ ἑνός, νῦν δὲ ὁὶ πάντων μνημονεύει, ἥτοι τύτοις 

κατηγορίαις ἔχει. ὅταν η εἴπωμεν “ὁ μυσυιὸν ἄνθρωπον εἶναι, τῶν σημαινομένων τῷ καθ᾽ αὐὸ ἑνὸς “ὁ καθ᾽ αὐὸ ταὐὸν ὁμοίως 
ταὐὲν λέγομεν ὃ μυσικόν, ὃ ὑποτίθεμεν ἐν τῇ προτάσει ὃν συμ- λέγεθχ, λέγων, ἢ ὡς πάντων τῶν σημαινομένων ἀπὸ τῷ καθ᾽ αὐὺ 
βεβηκὸς τῷ ἀνθρώπῳ, ὃν κατηγορῶμεν αὐτῷ, ὄντα ὑποκείμενον ἑνὸς εἰς τύτυς ἀνάγει δυναμένων τὺς τρόπυς. λέγει δὲ ταῦτα 

αὐτῶ, ἢ ἔχοντα ἐκεῖνο ὃ κατηγορήθη συμβεβηκός. εἰπὼν δὲ καθ’ αὐτὰ λέγει τὰ αὐτά ᾧ ὧν τε ἡ ὕλη μία εἴδει ἢ ἀριθμῷ, 
τὴν χ' συμβεβηκὸς παρὰ φύσιν κατηγορίαν, προσέθηκεν “ἑκα- ἃ5 τυτέξιν ὧν “ὁ ὑποκείμενον ἣν ἀριθμῷ, ἕν τί ἐςι κατ᾽ ἀριθμὸν ὃ 
τέρῳ δὲ τῦτο ἢ τύτῳ ἑκάτερον ἐκείνων," ὃ αὐὺς ἐξήγήσατο πῶς λαμβανόμενον" ὅτω ) εἷς αὐὺς αὐτῷ τις ὁ αὐτός. δύνα ἢ “ 

εἶπεν" ἱκατέρῳ 5 τῷ τε ἀνθριπῳ καὶ ὴὶ τῷ μυσικῷ, ἰδίᾳ λαμβα- τῶν ἑτερωνύμων μία ἣ ὕλη εἶναι" ἣν Ω κατ᾽ ἀριθμὸν “ὁ ὑποκεί- 
νομένοις, τῶτο ὁ συναμφότερον, ὁ μυσικὸς ἄνθρωπος, ταὐτόν, μενον, ἀναβάσει τε ἢ καταβάσει, ὸὴ Φ' τῶτο ταὐτά. αὐὴς 
ὁμοίως ᾧ τῷ μυσικᾷ πάλιν ὁ μυσμιὸς ἄνθρωπος ταὐὸν κῷ συμ- μώτοι ἐπὶ τῷ ἑνὸς κατ᾽ ἀριθμὸν τὴν κατ᾽ ἀριθμὸν ὕλην εἶπεν" ὧν 

8. αὐτὸν ΑΖ. 1} 5. μὴ ἴδιον 2. μένων ἈΙ͂. 1} 9. τὸ] γὰρ Αἵ. 10. ταῦτα] τὸ ὑπὸ Δ. ἡ 45. δὲ οτα «4, δὲ -- ἂν οπι 7, ἱ. Ἰασυπα. ἢ 26. 
κατὰ τὸ συμβεβηκὸς Ἡ. ἢ 27. ἑσαχῶς οπι «4. ᾿) 28. ταὐτὰ] αὐτὰ Δ. κὶ 30. τῷ] τὸ Α͂. ἢ 31. παπι σεπε πεμρίσμπε ἀοπιύιεπε 6556 ἐἰϊοίπεμδ, 
πεμδίσμπι, φμοί ἰΐσαί οἷέ ἀοοίάεπες, σεὀίδοέμπε  αοίπνεμς ἐπ ργοροσίἑίοπε, ἑάδπε 6546 αἰϊοίπιμα αίφμα λοπιίπαπε, φιδπε κε ἵρφο 
»-αοάϊοαπιιδ, σμπε σμδίθοίμπε εἴμς οἰέ δί ργὸ σοοίἰδπίθ μαῦδαί ἰὰ ἐδ φμο »ναεαάϊοσαίμν ϑεραῖν. ἢ 33. ὃ κατηγορῦμεν αὐτό Α΄. ἢ 35. 
παρὰ φύσιν] φησὶν ἈΞ. " 836. ἑκατέρων ἐκεῖνον Ι͂. Ε 317. καὶ εἰ 38. τὸ οπι . ἢ 39. μυσικῷ] μυσικοῖς ΜΗ. 

4. τῷ μυσικὸς} τὸ μυσικὸς ΑΖ. ἡ 2. τῶπ] τοῖς ΜΙ. 1 6. ταὐτὸν λέγων «4. 1} 9. τὰ] τὸ Δ. ὁ κατὰ πώντα Ι͂. ἢ 43. ὑπάρχῃ] ὑπάρχοντα ΑΗ. 1] 
414. τὸ] τὸν 47..} 41. διὰ] κατὰ ΜΙ. 1) 48. ὑπάρχοντα ἈΙ͂. ἢ 20. τῷ διορισμῦ Δ. 1 ἱκὴ ΑΔ. 11 23. καὶ ὁ Σωκράτης 47. ἢ 28. δὲ οπι «4. }} 31. 
τὸ -- 33. ἑνὸς ὁπ 4. ᾿ 33, ἀγώγεσθαι Δ. ἢ] 35. ἦν τί] ἐν ὄντι Α͂. 
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Αἰ ἢ μία κατ’ ἀριθμὸν ὕλη, ταὐτὰ ταῦτα αὐτοῖς" αὐὺ δ αὐτῷ πον ταῦτα ὅσα μὴ μόνον ἕτερα ἐςιν ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ὅσα »ατά τι 

“οιϑαταὐτόν. ὅτι 5 ὕτως εἶπεν, ἐδήλωσε διὰ τῦ εἰπεῖν “ὅταν χρὴ ἕν ὄντα ταὐτὰ τὴν πρὸς ἄλλο ἑτερότητα ἔχει. ὃ δὲ ἢ “μὴ μόνον 

ὡς πλείοσιν" εἴδει δὲ ἂν “ὁ ὑποκείμενον ἢ ἡ ὕλη, ἐφ᾽ ὧν τὸ ἀριθμῷ" προσέθηκε τῷ “ταὐτό τι ὄντα" ὡς ἴσον τῷ μόνον μ 

αὐτῷ εἴδυς “ὃ ὑποκείμενόν τισιν εἴη, εἰ ᾧ μὴ ἀριθμῷ, οἷον εἰ ἀριθμῷ ὄντα ταὐτά (“)" τὰ ἢ) ὅτω ταὐτὰ ὠκέτι διαφέρειν ὃύ- 

χαλκὸς εἴη πλείοσί τισιν ὑποκείμενος ἀνδριᾶσιν ἢ λίθος, εἴδει 5 ναῇ)" ὸ ἋΣ ταὐὸὴν τὰ διαφέροντα ἀλλήλων ἔχειν δεῖ μεὴ κατ᾽ 

ταὐδν ἔχων ὑποκείμενον, ᾧ ὅσα κατ᾽ εἶδος διαφέροντα “ὃ ἔχα- ἀριθμόν" τὰ γδ ὕτω ταὐτὰ αὶ διάφορα, ἀλλ᾽ ἢ εἴδει ἢ γέα ἢ 

τὸν ὑποκείμενον ἕν εἶχεν, ὡς τηκτὰ πάντα ταὐτὰ ἀλλήλοις ἢ ἕν ἀναλογίᾳ δεῖ ταὐτὰ εἶναι" ἡ 75 τὰ τῷ εἴδει ταὐτὰ διάφορα κατ᾽ 

διὰ “ὁ ἔχειν ἐξ ὃ παντα πρώτυ ὑποκειμένυ σώματος ἣν τῷ εἴδει. ἀριθμόν. δύναῦ δὲ ᾧ κατά τινα μορφὴν αὶ τὰ γίνει- δύνα ὃ 

ταὐτὰ λέγε, φησὶ αὶ ὧν ἡ ἐσία μία, ἐσίαν “ἃ εἶδος λέγων. εἴη ᾧ ἀριθμῷ ᾧ εἴδει ταῦτα διάφορα εἶναι, εἰ τῷ γένει μόνον εἶ 

δ᾽ ἂν ἐν τύτῳ περιειλημμένα ἡ τὰ ὁμοειδῆ ἀλλήλοις ᾧ τὰ ὁμο- 10 ταὐτά. ὁμοίως ᾧ τὰ κατ᾽ ἀναλογίαν ταὐτὰ ἢ ἀριθμῷ καὶ ἔδει 

γενῆ ἢ »ψ' ἀναλογίαν" ἢ ὃ κοινωνία τίς ἐςιν εἴδυς τε ᾧ λόγυ. τ γένει δύνα) διαφέρειν ἀλλήλων. ᾿Ασπάσιος δὲ ἤκυσε τῷ ὅτε 

ὁρίζεῦ δὲ ταῦτα, εἰπὼν τὴν ταυτότητα πλειόνων ἑνότητα. »δ' ἕτερά ἐςι “ὁ αὐτό τι ὄντα, μὴ μόνον ἀριθμῷ ἀλλ᾽ εἴδει ἢ γα 

ἃ εἶναί τε αὶ τὴν ὑσίαν, κῃ συμβεβηκὸς ἐδείχθη ὄντα τὰ αὐτά" ἀναλογίᾳ," ὡς εἰρημένυ ὅτι δεῖ τὰ διάφορα μὴ μόνον ἕτερα ὦκι 

κατ᾽ ὑσίαν ,) τὰ αὐτά, ἡ ὧν ἡ ὕλη μία ᾧ ὧν ἡ ὑσία τε ὃ ἀριθμῷ, ἀλλὰ ἡ κατά τι τὼ αὐτὼ ἀλλήλοις εἶναι, εἰ μέλλοι μὴ 

ἃ δος. ἐπεὶ δὲ ἢ αὐτό τι αὐτῷ λέγε ταὐτόν, προσέθηρε τὸ 15 μόνον ἕτερα εἶναι ἀλλιὰ ᾧ διάφορα" τὰ γδ ἀριθμιῷ ἕτερα ὁ πώ- 

“ἢ ὅταν χρὴ ὡς πλείοσιν "᾽ ἢ 7) ὁ αὐτό τι ταὐὲν λέγων ὡς δύν τως διάφορα, ἂν μὴ ἢ κατά τι τῶν εἰρημένων τὰ αὐτὰ ἥ. δεύ τον, 

τοι8αὖσι τῷ ἑνὶ χρὴ. ἡ τὰ ἕτερα δέ, φησί, λέγε ἀντιςρόφως τοῖς τερον σημαινόμενον τῶν διαφερόντων ἐκτίθε, ὧν τὰ γένει ἕτερα" : 

93. ταὐτοῖς" ὧν τε δ εἴδη πλείω, ταῦτα ἕτερα, ὡς ἵππος ἀνθρώπυ. ταῦτα δ᾽ ἔςιν ἃ πάντη ἀλλήλων ἐςὶν ἕτερα. ὅτω διάφερα ζῶον 

λέγοιτο δ᾽ ἂν ἡ τὰ ἐκ τὶ τῆς αὐτῆς ὕλης μὴ ὁμοειδὴ ἀλλήλοις, ᾧ χρῶμα. αὶ τρίτον σημαινόμενον διαφερόντων τὰ ἐναντία." ταῦτα 

οἷον εἰ ξύμνα ὄντα ἀνομοειδὴ ἀλλήλοις ἦ, ἢ ὧν ἡ ὕλη ἑτέρα, εἰ τ δέ ἐςι ἃ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἀλλήλοις ὄντα πλεῖςον ἀλλήλων διέ- 

Ε κατ᾽ ἀριθμόν, ἀριθμῷ ἕτερα, εἰ δὲ εἴδει, εἴδει. ἕτερα ἀλλή- τηκεν. ὁ κ' τῶτο “ὃ σημαινόλενον τὰ πρῶτα διάφορα ἐλέγετο 

λων λέγοιτ᾽ ἂν ἡ τὰ ὁμοειδῆ, ἂν εἴη ἐκ διαφόρων ὕλης, “ὁ χρυ- ἁπλῶς" τὰ γ5 ἐν τῷ αὐτῷ γένει μὴ ὁμοειδὴ ἐκεῖ ἐλέγετο, τὰ 

᾿σῶν ἔκπωμα ᾧ ὃ ἀργυρῶν ἡ ὁ λίθινος ἀνδριὰς ἡ ὁ χαλκῦς. ἀλλὰ διαφέροντα δὲ ὡς ἐναντία προσείληφε ᾧ “ὃ πλεῖξον διεξάραι. 

ἢ ὧν ὁ λόγος ὁ τῆς ὑσίας δηλωτικὸς ἕτερος, ἕτερα ἢ ταῦτα, ὡς λέγει διάφορα εἶναι ὦ ὅσα ἐν τὴ ὑσίᾳ ἔχει τὴν ἑτερότητα, ἤτοι 

τὰ ἑτερώνυμα" καί τισιν ἂν εἴη ἡ τὰ ἑτερώνυμα ἢ ὅτως ἕτερα 25 ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἢ τῦτο εἰρηκώς, ἢ λέγοι ἂν ἑτερότητα τὴν ἐναν- 

ἀντικείμενα τῶν ὑπὸ ταὐτόν, εἰ τοῖς ὧν ἡ ὕλη μία κατ᾽ ἀριθμόν, τίωσιν. ᾧ ὃ τὰ μὴ ἐναντία ἀλλήλοις ἔχοντα μέντοι ἐν τὰ ἀσίᾳ 

ἡ ὅτω τοῖς αὐτοῖς λεγομένοις ἡ τὰ ἑτερώνυμα εἴη ταὐτά" κ᾿ τῇ αὐτῶν ἐναντίωσίν τινα πρὸς ἄλληλα διαφέροντα. ὅτω γὴ ὃ 

τὴν ὕλην μίαν ὅσαν κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ ταῦτα ταὐτα. ἢ διὰ Κα τῇ ὕδωρ διαφέρει" ἐν γδ τὴ ὀσίᾳ τῆς Κὶ γῆς “ὃ ξηρόν, τῷ δὲ ὕδατος 

ἐἰπεῖν “ἕτερα δὲ λέγε ὧν τὰ εἴδη πλείω ἢ ἡ ὕλη" δυναῦ λέ- “ἃ ὑγρόν. δύναῦ διαφέροντα λέγειν ἢ ὅσα ν᾽ ὁ ὑποκείμενν 
γειν ἀμφότερα ἐπὶ τῆς ὕλης" ἐπεὶ ἢ) ἦν ταὐτὰ ὧν ἡ ὕλη μία ἢ 30 ὄντα ταὐτά͵ κῷ' τὴν ὀσίαν καὶ “ὃν ὁρισμὸν ἔχει τὴν ἑτερότητα, ὡς 

εἴδει ἢ ἀριθμῷ, εἴη ἂν ἢ ἕτερα ὧν ἢ τῷ εἴδει πλείως αἱ ὅλαι ἢ ἔχει τὰ ἑτερώνυμα. δυναῦ ἐν τὴ ὑσίᾳ ἔχειν τὴν ἑτερότητα ἡ 
τῷ ἀριθμῷ. εἰ δὴ τῷ Κα ἄργυρος εἴη τῷ δὲ χρυσὸς ὕλη, ἀριθμῷ" ἐναντίωσιν “ὃ κίβδηλον ἡ δραχμή, ἡ παλιν ὁ νεκρὸς ᾧ ὁ ἄνθρω 
εἰ δὲ εἴη ὁμοειδὴς β' διηρη μένη δέ, εἴη ἂν “ὧν ἢ τὰ εἴδη" τῆς πος, ὡς ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ε. 11) εἶπεν. ὅμοιά φησι λέ- 
ὕλης λέγων. εἰ δὲ ταῦτα ὅτω διαιροῖτο, ὁ λόγος τῆς ἐσίας ὅτω γεὼχ, τά τε πάντα ταὐτὰ πεπονθότα, τυτέςι πάντη ἐοικότα ἀλ- 

ἐπὶ τῷ εἴϑυς ἂν λέγοιτο" ὧν γδ τὰ εἴδη πλείω τε ἡ διαφέροντα, 35 λήλοις »τ' ἃ εἶδός τε ἡ τὴν μορφήν (ταῦτα “δ λέγει παΐϑν), ὡς 

ταῦτα ἕτερα. ἢ ὅλως φησὶν ἀντικειμένως λέγε, τῷ ταὐτῷ ὃ οἱ Διόσκυροι, ὁ Ζῆθος ἡ ̓Αμφίων, ᾧ ἐπὶ ὃ πλεῖςον ταὶ δίδυμα. 

ἕτερον. καθ᾽ ἕκαςον ὧν “ὃ ἰσόρροπον τῷ ταὐτῦ λαμβάνοντα χρὴ ὃ εἴη ἂν μάλιςα ταῦτα ὅμοια. δευτέρως δὲ ἡ ὅσα πλείω ταὐτὲ 
»᾿ τὴν ἀντίθεσιν τὴν ἐν τῷ ταὐτῷ ὃ ἕτερον λέγειν, ὡς ἡ αὐὸς πέπονθεν ἢ ἵτερα, ἢ ταῦτα ὅμοια" ἀπὸ δ τῷ πλεονάζοντος ὅμαα 

πεποίηκε. λέγει δὲ ᾧ διάφορα λέγεωᾳ, ἀλλήλων καθ᾽ ἕνα Κ' τρός λέγε. πλείω γ5 τοι ταὐτὰ πάθη ἔχυσιν ὡς ἐπὶ “ὃ πλᾶχε 

6. ἔχον . ᾿ὶ 1. τηκτὰ] τὰ κατὰ . ἢ 8. πρῶτα ΜΙ. ἢ Ἡ] ἐν “9. 1] 11. κατὰ] τὸ 2. 1] εἶδος Α͂. Π 12. δὲ τὰ ταὐτά . ἢ μπέαέανα. ἐἶε- 
πιοηϑίγαίμηε ἐςΐ ἀμίεπι δαάσπι ραγέϊπι δεσμπάϊμπι 6556 αο σμδείαπέϊαπι δακίθπι 4456, ραγέϊπι δδομπάϊεπι ἀσοίαοης ϑεραῖν. ἢ 41. 

καὶ ροβὲ αὐτά, ομὰ 23. }} 15. αὐτότητι αὐτῷ ἯΙ. Π 18. εἴδει Η͂. ἢ ταὐτὰ 44. 1} 19. καὶ τὰ] κατὰ 1. Τ᾿ 21. Ἰϊογυπι εἴδει εἰ 22, ὕλης οτὰ ΑΓ. ἢ 

25. μὲ μείεγοπγπια. δὲ οπυιῖπο αἰνογεα σιπί, φμας οἰρνιίβοασέῖς οἰμσάεπει ορροπμπίμν. οαφίογεπι δὲ φμογμπι πιαέεγίας κέρεα πω- 

πιεΓῸ 6εί, καεο δαάδεπι πιιπομραπέμν, ργαγεοίο λείεγοπγπια δαάεηι βμεγὶπέ ϑεραῖν. ἢ καὶ τί δι’ ἂν Αἵ. ἢ 21. τὰ οτὰ Γ. ἢ 29. τὰ] τὸ 
ΜΙ ἃ εἱ 30. ἐπὶ οπι 7. ἢ 31. ἢ ροβῖ εἴδει οταὰ «44. 1} 34. διαιρεῖτο ΜΙ͂. ἢ 86. ταὐτῷ] ταὐτὰ ἈΙ͂. ΠΠϊ 317. ταὐτῷ Α΄. 

4: μόνα Α΄. ἢ 3. μόνων Ι͂. "ἢ 10. καὶ γέσει καὶ εἴδει 7. 1 13. ὅτι δὴ τὰ ΔΗ͂. 11 διάφορα ὧν μὴ καὶ κατά τι μὴ ΑΙ͂Ρ'΄. ἢ 14. τνα ΠΗ͂. ἢ 418. ταῦτα 
δέ τινα πάντῃ ΖΞ. Ἰ 20. πλείςων ΑΚ). 1] 24, διάφορον . ἢ 26. ἔχοντα καὶ τὰ μέντοι τῇ ΑΖ. ἢ 80. ὄντα αὐτά ΔΙ͂. 1] 31. ἔχει] ἔχει ἈΗ͂. ἢ 36. καὶ ἐς 
ἐκὶ ᾿Η͂. καὶ 37. ταὐτὰ] ταῦτα ΔΗ͂. 



ΕἘΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΊΙΚΑ. Ἰοῦ 

τῶν καϑ' ἃ διαφέρυσω ἀλλήλων, οἷον Τερμανὸς Τερμανῷ ὁ ἔτι φησὶν ἀντοκεῖε, κα ὃ ταῦτα ἃ μὴ ἐνδέϑ ἃ ἅμα παρέῖαι τῷ 
Ἰνδὸς Ἰνδῷ. ἀλλὰ ὺ τὰ ἑπόμενα τοῖς γεννήσασιν ὅτως ὅμοια ἐμῶν δεκτικῷ, ἢ ἢ αὐτὰ ἢ ἐξ ὧν ἐςίν" ἐπεὶ δὲ τὰ ὁ μεταξὺ 
λέγε. ἢ αὶ ἃ τρίτον σημαινόμενον ὅμοια λέγεϑ, ὧν ἡ ποιό- τῶν ἐναντίων ἅμα. παρέναι τῷ αὐτῷ οἷδν τε, αὶ λέγε ἀ ἀντεκείς 
της μία, οἷον τὰ θερμὰ χῷ' τὴν πούτητα ταύτην ὅμοια, κἂν μενα, διὰ τῶτο εἶπεν ἢ αὐτά, εἰ ὡς ἐναντία εἴη, Ἷ τὰ ἐξ ὧν 
τὰ ἄλλα ἀνόμοια χτ' ὃ σημαινέμενον τῦτο. ἣ τὰ ὁμοίως τῆς 5 ἐςίν" τὼ δ μεταξὺ τῷ τὰ ἐξ ὦ; ὧν ἐςὶ ἃ ὃ, αὐτὰ ἐππριᾷ μεναι εἶναι, 
αὐτῆς κοινωνῶντα ποιότητος ἢ ἥ τὰ ἐν τῇ αὐτῇ πάντα ποιότητι, τύτῳ αὶ δύναῦ ὦ ἅμα τῷ εὐτῷ ὁ ὑπάρχειν, ᾧ “ὃ ἕτερον τῶν ἀμίκτων. 
κἂν μὴ ὁμοίως αὐτὴν ἔχοι, οἷον ϑερμά, ἀλλὰ ἃ ἕ μᾶλλον ὃ δ᾽ δύαϑ ὰ ̓  αὐτὰ ἣ ἐξ ὦ ὧν ἐφὼ" ἘΥΒΡΩΣ ἀντὶ τὸ αὶ αὐτὼ ᾧ ἐξ 

ἧττον. τέταρτον φημ ειόμενοεν ὁμοίως ἐκτίθε, ὅταν τινὰ τῶν ὧν ἐσίν" ὶ ὃ τὰ ἐξ ὧν ἐςὶ τὰ ὶ μεταξὺ ρηκαῦ ἐκεῖνα ἀλλήλοις, 
καθ᾽ ἃς ἀλλοῦε ας Ὁ κ᾿ μεταβάλλειν πέφυκεν ἐναντιώσεων, τὰς ἡ τὰ μεταξὺ ἐξ ἐκείνων. δυναῇ “ὁ “ἢ αὐτὰ ἢ ἐξ ὦ ὧν ἐςί "δήω- 
πλείςας τὰς αὐτὰς ἔχη. οἷον οἶνος ἀλλοιῶϑχ, βέφυκε ὸ Δ τικὸν εἶναι τῇ ἢ αὐτὰ ἀλλήλοις ἀντριεῖδι, τὰ μη ἡ δυνάμενα ἃ; ἅμα 

χρῶμα ὡ κ᾽ χυμῶν διαφορὰς κα ὼ Ψ ἐσμάς- ὅ ὅταν ὅν τινὲς οἶνοι παρευδι τῷ δμφοτέρων δεκτικῷ, ἢ τύτοις ἐξ ὧν ἐςίν. λευκὸν 

τὰς πλείςας ποιότητας, καθ᾽ ἃς οἷοί τέ εἰσι μεταβάλλειν τὺ Κι ἢ ὺ μένον αὐτὰ ἀλλήλοις ἀντίκειἢ (ἐναντία γάρ), ἐὐῤμ δὲ 
ἀλλοῦδ, τὰς αὐτὰς ἔχωσιν, ἣ τὰς πυβιωτέρας (αυριώτερον δὲ “ὃ ἐξ ἀμφοῖν ἐπάξέρῳ, αὐτῶν, τῷ μὴ ὴ δύνα χ, μηδὲ αὐτὰ ἅμα 
ἐν οἴνῳ χυμὸς ᾧ εὐωδία χρώματος), δ ὅτοι ὅμοιοι εἶνοι λέγονθ. ὁ τινὶ ἐκείνων ὑπάρχειν. ἢ ἄμεινον ἀκύΐειν ὡς “ὃ πρῶτον ἐρρέθη" ἢ 
κῷ' τῦτο “ὁ σημαινόμενον ὅμοια ἦν τὰ "Ὁ ὃν δεύτερον τρόπον εἰ ἐερης 4575) ἡ λέξις ἐκεῖνο δηλοῖ. ἐχ ὡς ΤᾺΝ πᾶσι δὲ τοῖς ἀνηοδιμίες τύτυ 

μένα" ἐνθάδε δ πρόσκειἢ ὃ “καθ᾽ ὅσα ἀλλοιϑοχ, ἐνδέχεἢ"" τὰ παρακολωθῶντος λέγει, ἀλλ᾽ ὡς αὶ ἄλλοις τισὶ παρὰ τὰ ἰδίως ἀν- 

5 τύτων πλείω ὑχ ἁπλῶς πλείω. λέγεςχ, δέ φησι ἡὶ τὰ ἀνό- τικεϊδχ, λεγόμενα " αὶ ) τοῖς μεταξὺ τοῖς ἐξ ὧν ἐςὶ κ ἃ σημαι- 
μοια ἀντικειμένως τοῖς ὁμοίοις. ἀνόμοια γ) τά τε κατ᾽ εἶδος δια- νόμενον τῶτο ἀντίκει. εἴη ἂν “ὁ “ὁ ὅσα μὴ ἐνδέχεἢ" ὡς ἴσον 
φέροντα ᾧ τὰ ἐλάττω ταὐτὰ πάθη ἔχοντα, ἢ τὰ ἐπὶ διαφόρων τῷ ἢ καθόλυ ὅσα μὲὴ ἐνδέχεῦ εἰρημένον. τὰ δὲ “διὸ ἐξ ὧν 
ποιοτήτων ὄντα κατ᾽ αὐτὰς ἀνόμοια, ἢ τὰ τῶν καθ᾽ ἃ πέφυκεν 20 ἐπι ἀντίκει ᾿δλισῶς εἰρημένον ἴσον ἂν εἴη τῷ διὸ ἐξ ὧν ἐςὶ 
ἀλλοιῶοχ, τὰ πλείω ἢ τὰ κυριώτερα διαφέροντα ἔχοντα. ΑἸεχ. τὰ μεταξὺ ἐκείνοις ἀντύιεῷ, ἑξῆς δὲ λέγει περὶ ἐ ἐναντίων. λέγει δὲ ; 

1018 () “διάφορα δὲ λέγε ὅσα ἕτερά ἐςξι “ὃ αὐτό τι ὄντα," δὲ ἐναντία εἶναι τώ τε μὴ δυνάμενα τῷ αὐτῷ παρεῖναι τῶν κῷ ἦν 
12. γυτέςι κατά τι κοινωνῶντα. “μὴ μόνον ἀριθμῷ" ἀντὶ τὸ κἂν μὴ γένος διαφερόντων, τυτέςιν ἃ κτ' ἡΐος ἀλλήλων διαφέροντα 

μόνον ἀριθμῷ, ὥσπερ ὁ ᾿Αλέξανδρος ᾧ ὁ Παρις" ταῦτα ἡ) δος ἀδύνατον ὦμα τῷ αὐτῷ παρεῖναι, τοιαῦτα δ᾽ ἂν εἴη τὰ ἕτερα τε 
κῷσι πολλὴν ἔχειν κοινωνίαν ὀνόματι αὶ ἐν τύτοις ἔςι τις διαφορὰ 25 ᾧ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα γένη, ὡς ζῷον πεζὸν ἡ ζῷον πτηνὸν ἢ ὃ 
κατ᾽ αὐὸ ὁ ὄνομα. ὁμοίως δὲ λέγε διάφορα ᾧ τὰ εἴδει ἢ γένει ποιεῖν ὁ “ὁ πάχειν. ἢ ἡ ἀρετὴ δὲ ἢ ἡ κακία ὅτως ἐναντία " γένη 
ἢ ἀναλογίᾳ κτλ. Αμοῖορ. δ αὐταί, εἰ ἡ μὴ ὑπὸ κοινόν ἐςι γένος. ᾧ ὅλως τὰ ἐναντία γένη, 

10ιδα λέγει δὲ καὶ ὸ περὶ τῶν ἀντικειμένων, ποσαχῶς ἀντίκειίδ, ἢ οἷον ὃ ἀγαθὸν ἢ κακόν" ἐναντία γ5 γένη ὃ ἀγαθὸν ὺ ὃ κακόν, ὡς 
20. προς ίθησι Ὑ εἰς ἀέθο να διαμρεσίαι τῶν ἀσαθλμνον τῇ καβωμ αὐὺς ἣν ταῖς Ἐεσηγοβίοξ (ε. 11) ἐρηκξ ὶ ἐν τῷ τετάρτῳ : τῶν 

λημένη, ἅτις ἐςὶ ἐρέων σέρησις ὴ ἵξις, τὰ πρός τι, ζω Τοπικῶν (ς. 9). ὺ Θεύφραςος ἐν τὰ πρώτῳ τῶν ᾿ρρὰ ὧι, ἃ ἐχ 

φάσιν καὶ ὃ ἐπόφασι, κα Η τὰ ἐξ ὧι ὧν αἱ ππεμειὶ ὃ τὴς εἴη δ᾽ ἂν οἷ τε τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ ἅμα τοὶ ὑπάρξαι. τοιαῦτα ἢ τὰ ὑπὸ τὴν 
ταῦτα ἥτοι “ὃ ἔν τε ὺ μὴ ἔν" ἡ ΚΛ ἐκ μὴ ὄντος εἰς ἐν μετα- κίνησιν ᾧ φάσιν, ὅσα πλεῖςον διαφέρει τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γόει 
βολὴ Ὑρασιε, ἃ ἡ δὲ ἐξ ὄντος εἰς μὴ ὃν φθορά. ὅτε δὲ ὃ ὃν κατά- ἐναντία, δ ὼ ὃν ὁ ὁρισμὸν ἀποδιδόναι τῶν ἐναντίων φυνεδεῖ, ὕὅτω 
φασις ὅτε ὃ μὴ ὃν ἀπόφασις" ὀνόματι γδ “ὃ μὶ εὑρισμένν ὸ δὲ λευκὸν ἢ Ἀραοι ἐναντία, γλυκυ ἢ πικρόν. ἄλλως φησὶ λέγεις 
ἀόριςον. ἀλλ᾽ ἐδὴ ἐναντία, ἀλλ᾽ ὑδὲ πρός τι, ἀλλ᾽ ὑδὴ ὁ ὦ ἕξις 35 ἐναντία τὰ πλεῖςον ἀλλήλων διαφέροντα τῶν ἐν τῷ αὐτῷ δεκτυιῷ. 

“ἃ δὲ ςέρησις εἶναι δοκεῖ. λόγοι δ᾽ ἂν μᾶλλον τὰ ἐξ ὧν αἱ ὍῸΝ ὅτως πάλιν λευκὸν ᾧ μέλαν ἐναντία" πλεῖςον ἢ διέξηκε τῶν ἐν 
σεις ἢ αἱ φθοραὶ τὴν ὕλην ἢ “ὃ εἶδος ᾧ τὴν δύναμιν ἡ τὴν ἐνέρς τῷ σώματι πεφυκότων γίνεθχ, ἥτοι δὲ ἄλλο σημαινόμενον τῶτο 
Ὑειαν. ἐκ τῷ ἈΡέμε Ἵ ἵ Ὑώεσις, ᾧ ἐκ τῆς ὕλης εἰς “ὃ ἐνερ- τῶν ἐν τῷ ἄγεν γένει πλεῖςον διες των, ὅτι μὴ πάντα τὰ ἕναν- 
γείᾳ ὸ ὸ εἶδος καὶ ὶ ἡ φθορὰ ἐκ τῷ ἐνεργείᾳ ᾧ τῷ εἴδυς εἰς ὃ δυ- τία ἐν τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ πέφυκε Ὑίνενα, ο ὃ περὶ ταὐὴν 
νἀμει τὴν ὕνν"- ὠ δὴ ἡ ὕλη ςέρησις, ἐδὲ ἐναντία τῷ εἴδει, εἰ ο δὲ τῷ αὐτῷ δεκτικῷ ὃ λογικόν τε ὦ ἄλογον), ἢ ἣ διαφέρυσα ἡ ἡ 
ὺ πυμβίβιειν αὐτῇ ἡ ςέρησις. δύναῦ αὶ αὐτὴν τὴν γένεσιν ὃ ἀπόδοσις δείκνυσι δυναμένυς τῇ αὐτῷ ἢ λόγυς ἑτέρως λέγειν. 

τὴν φθορὰν ἀντικείμενα λέγειν. ἢ ταῦτα ὡς ἐναντία ἀντίχειῶ. Ἄλλος ἐναντία λέγεωαί φησι τὰ πλεῖξον διαφέροντα τῶν ὑπὸ τὴν 

8. τὸ] τὸν Δ. ἢ 11. ὑχ ἁπλῶς πλείω οτὰ ἩΗ͂. Π 19. ταῦτα “4. }} 31. ΤᾺ} Ὁ ΑΝ 56 ΥΝ ΒᾺΝ, 1.385. ἐνέργειαν αὐτῷ" δυγάμει 7. ἢ (μι τῆς] 

αὐτῆς ΑΗ. 
5. καὶ τὰ ἀντικείμενα ἢ τῦτο ὑ ΑΙ. Τ᾿ 1. εἰρηκέναι -- 9. ἐς οτὰ 2. ̓ 13. αὐτῷ τῷ ΜΗ. ἢ 48. ὅκα] ὅτων Μ ! 21. ἐκείναις ΜΗ͂. " 25. πτηνῶν 

3ΖΧΖ. ΚΤ 28. τὸ ροεῖ καὶ οπι ΑΜ. ἢ ὡς] καὶ 27» ἢ 31. τοῦτο Η͂. Π 32. αὐτῷ οπι Δ. Ἡ 38. πλείςων «Α. 1 λἀ0. νεἱ ἐχροσίιίο ἀΐνεγεα ἀοοεί 

εἰμ εέίοηι ἀΐνοεγεας γαίίοπες, φμας γειαϊ ροεςμπί, ἀΐσεγα ϑεραῖν. ἢ 41. ἑτέρυς] ὑςέρυς ΜΙ. ἢ ἀ2, ἄλλος Η͂. 

ὕυααυ 



06 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

αὐτὴν δύναμιν, λέγων ἥτοι τὴν πρὸς ἀντικείμενα ὁμοίως ἔχυσαν θητικά͵ ὡς “ὃ θερμαίνειν δυνάμενον τῷ θερμαίνεξχ, ἡ τὰ ϑερμαι:- 
μέθοδον, ὡς ῥητοροιὴν ᾧ διαλεκτικήν. ἐναντία Ἃ ὑπὸ δὶ τὴν ῥη- νόμενα τοῖς ψύχυσι αὶ τὰ θερμαινόμενα τοῖς ψυχομένοις. ἀπο- 

τορικὴν ἐγκώμιον ᾧὶ ψόγος, κατηγορία ᾧ ἀπολογία, προτροπὴ ᾧ βολαὶ δὲ ἢ λήψεις, “ὃ θερμὸν γινόμενον τῷ γνομένῳ ψυχρῷ, ὃ 

ἀποτροπή, χτ' δὲ διαλεκτικὴν ὁ ψεῦδός τε ἡ τἀληθές" ἄμφω ἀποβάλλον τὴν θερμότητα τῷ τὴν ψυχρότητα. ἕξις δὲ ἢ ςέρη- 

 συμπεραίνε. ἢ "δύναμιν" λέγοι ἂν τὴν φυσικὴν ἕξιν, ὑφ᾽ ἣν 5 σις τῶν τοαίτων “ὃ ἔχον θερμότητα ἢ “ὃ δυνάμενον ἔχειν μὴ ἔχω 
ἐναντία, περὶ Αὶ ἀκοὴν εὐηκοῖα αὶ δυσηκοῖα, περὶ δὲ τὴν ὁρατικὴν δέ, ἢ ἡ ὄψις ᾧ ἡ τυφλότης ἐκ τῶν νῦν εἰρημένων. δῆλον ὅτι ὺ 

ἐξυωπία ᾧ ἀμβλυωπία. ἢ δύναμιν τὴν φύσιν λέγει, ἥτις ἐξὶΨν ὧν ἡ διαφορὰ μεγίςη ἢ κ᾽ γένος ἢ κατ᾽ εἶδος, καθ᾽ ἃ δεύτερον 

ἀρχὴ τῆς κινήσεως" πλεῖξον δὲ κῷ' δύναμιν ταύτην διαφέρει τὰ παρεθέμην παραδείγματα, ταῦτα κ᾿ γένος ᾧ κατ᾽ εἶδος λέγει. 
ἄνω φύσει κινύμενα τῶν κάτω. ἢ δύναμιν λέγει πᾶσαν ἐπιςή- λέγον ἐναντία ἢ κῃ τὰς τῶν ἐναντίων ἀποβολάς, οἷον “ὃ ὑγίεικν 

μην τε ᾧ τέχνην" αἱ 5 ἐπιςῆμαι δυνάμεις τε ἡ ἕξεις, τῶν δὲ 10 ἀποβάλλον τῷ νόσον ἀποβάλλοντι. ἀλλὰ ᾧ κῷ' τὴν τῷ αὐτῶ ἀκο- 
ἐναντίων αἱ αὐταὶ ἐπιςῆμαι. τως ὑγεία ὶ νόσος ἐναντία" ὑπὸ βολήν τε ἡ λῆψιν" ὃ γὲ λαμβάνον τῷ ἀποβάλλοντι ὑγίειαν. ἡ 
“Ὁ τὴν ἰατρικὴν ταῦτα ὄντα πλεῖςον ἀλλήλων διέςηκε, ἢ εὐεξία κῷ' τὰς ἕξεις δὲ τῶν ἐναντία λέγε, οἷον “ἃ ἔχον ὑγείαν τῷ ἔχσπι 

τοἰϑατὺ καχεξία ὄντα ὑπὸ τὴν γυμναςικτήν. ἄλλως ἐναντία φησὶ λέ- νόσον. ἢ κῷ τὰς ςερήσεις ὁμοίως" “ἃ γ5 ἐςερημένον ὑγείας τῷ 
νγεοχ, ἢ ὧν ἡ διαφορὰ μεγίςη ἢ ἁπλῶς ἢ κϑ' γένος ἢ κατ᾽ εἶδος. ἐςερημένῳ νόσυ ἐναντίον, ἢ αὐὸ καὶ ἐπὶ τὸ αὐτῷ, “ὃ ἔχον αὐὸ τᾷ 
ὅτος δὲ ὃ τρόπος τῶν τε προειρημένων πάντων ἐναντίων ἐςὶ πε- 15 ἐξερημένῳ αὐτῶ, “ὃ ἔχον ὑγείαν τῷ ταύτης ἐςερημένῳ. ἐπὲ δέ, 

ριεκτικός͵ προσέτι δὲ ᾧ τῶν κτ' ἀντίφασιν ἀντικειμένων ᾧ τῶν φησί, “ὁ ἦν ὸ “ὁ ὃν πολλαχῶς λέγε (δεκαχῶς γάρ), ἰσαχῶς, 
καθ᾽ ἕξιν ἢ ςέρησιν" πάντα γ ταῦτα μεγίςην διαφορὰν ἔχει πρς φησί, λεχθήσε, ἢ τὰ κατ᾽ αὐτὰ λεγόμενα, τυτέςι καθ᾽ ἕκαξον 
ἄλληλα. κῃ τῦτο “ὃ σημαινόμενον τῶν ἐναντίων πολλάκις ᾧ τὴν αὐτῶν λεγόμενα ἢ ἐν ἑκάςῳ ὄντα. ταῦτα δέ ἐςι “ὃ ταὐτόν, ὃ 
κατάφασιν τῇ ἀποφάσει ἐναντία λέγυσι ὶὶ τὴν ἕξιν τῇ φερήσει. ἕτερον, ὃ ἐναντίον, ὃ ὅμοιον, τὰ ἄλλα ὅσα κοινὰ πάντων τῶν τὸ 

ἃ δὲ "ἢ ἁπλῶς ἣ κ᾽ γένος ἢ κατ᾽ εἶδος" εἴη ἂν τοιῶτον" ἤτοι ὧν Ὧ ὄντος γενῶν" ἢ γὃ ἐν ὑσίᾳ ταὐὲν ἡ ὅμοιον αὶ ἕτερον τὰ ἐναντίον, 

ἡ διαφορὰ ἁπλῶς μεγίςη ἐςίν, ἐναντία, οἷον εἰ λέγει τις “ὃ ὃν ἢ ὺ ἐν ποιότητι ἢ ἐν ποσότητι ἡ ἐν ἑκάςῳ τῶν ἄλλων γενῶν. εἷξε 

ὰ μὴ ὃν ἡ ὃ πλῆρες ἡ κενόν, ἢ κατά τι γένος ἢ εἶδος ἀφωρισ- ἢ τύτων ἕκαςον δεκαχῶς ῥηθήσε" ᾧ 2) ἐν ἐσίᾳ ἐναντίωσις ὃ 

μένν, οἷον ἐν ζῴοις τὼ πλεῖον διαφέροντα, ὡς λογικὸν ᾧ ἀλο- τὰ ἔχοντα ἐναντία ἢ τὰ πάχοντα ἢ τὼ ποιῶντα ἢ ἀποβαλλοντα 
γον ἢ ὑπόπων ἢ ἄπυν, ἢ ἐν χρώματι “ὃ λευκὸν ᾧ μέλαν. »«Φ' ἢ λαμβάνοντα, ἐναντία ᾧὶ αὐτὰ ἀλλήλοις λέγεςζ ὡςε ἕξι κτ' 
Κὶ γένος ὕτως, κατ᾽ εἶδος δὲ ἐν ἀνθρώποις τὰ πλεῖξον διαφέροντα 25 τὰς κατηγορίας ἡ διαίρεσις τῷ τε ταὐτῷ ᾧ ἑτέρω ᾧ ὁμοίων  ἔναν- 
ἐναντία, οἷον “ὃ ἐπίςαχ, ᾧ ὃ μὴ ἐπίςαχ, γινώσκειν ἢὶ ἀγνοεῖν, τίν. τύτυ 5 χάριν ἐμνημόνευσε τύτα" ἐξ ὃ ἡ δῆλον πάλιν 
ἢ ὃ ἀρετὴν ἢὶ κακίαν ἔχειν" εἰ δὲ ἡ ἕξις εἶδος τῆς ὑπολήψεως ἦν ὅτι τῦ πρώτω φιλοσόφυ ἡ περὶ τύτων θεωρία. ἑξῆς δὲ ἐκτίϑεῦ 
ἐν εἴδει τῷ αὐτῷ, εἴη ἂν ἐναντία ἀρετὴ ἢ κακία" ἕξις γδ ἀμφό- ποσαχῶς ἕτερα τῷ εἴδει λέγε)" πρότερον ἢ) εἶπε ποσαχῶς τὰ 

τερα" ταῦτα δ ἐν τύτῳ τῷ γένει πλεῖςον διαφέροντα ἢ ἐν τύτῳ ἐναντία λέγεξ, ὺ ἦν ἐν αὐτοῖς ὶὶ τὰ τῷ εἴδει διαφέροντα. πι- 

τῷ εἴδει ἐναντία λέγε ἡ τὰ ἁπλῶς πλεῖςον διαφέροντα. ἢ τ᾽ 30 σαχῶς ὧν ἡ τὰ τῷ εἴδει διαφέροντα, λέγει. ἕτερα δή φησι τῷ τοι 
πόσυς λέγε τρόπυς, κ᾿ ταῦτα τὰ ἐναντία ἤδη λέγεϑ)αί φησι ὁ εἴδει εἶναι τά τε ἐκ τῷ αὐτῷ γώνς διαφέροντα εἴδη μὴ ὑπ᾽ ἀλ- ἢ 
τὰ ἄλλα τὰ μετέχοντα τύτων" ἣ γδ τῷ ἔχειν τινὰ τῶν εἰρημέ- ληλα, τυτέξι τὰ ἐκ τῷ αὐτὸ γέυς ἀντιδιχρημένα ἀἴλλολαις. 
γων, υς “ὁ πῦρ ἢ ἡ χιών" τῷ Ὁ τὴν αὶ ψυχρότητα ἔχειν “ὃ δὲ δεύτερον σημαινόμενον ἐκτίθεἢ τῶν ἑτέρων τῷ εἴδει, ὅσα ἐκ τὸ 
θερμότητα ἐναντία, ἢ ὅτως ἐν τῷ αὐτῷ γένει πλεῖςον ἀλλήλων αὐτῶ γώυς ὄντα διαφοράν τινα ἔχει πρὸς ἄλληλα (“). ὕὅτως ὧν 
διαςείναι- τὰ δὲ τῷ δεκτικὰ τῶν ἐναντίων, οἷον εἰ λέγει τις “ὃ 36 εἴη ἕτερα ἀλλήλων ἡ τὰ ὑπ᾽ ἄλληλα εἴδη" ἢ Ὁ ταῦτα διαφορὰς 
λογικὸν ᾧ ἄλογον ἐναντία εἶναι τῷ ὃ ὶ ἐπιξήμης “ὃ δὲ ἀνεπιςη- ἔχει πρὸς ἄλληλα. ἕτερα φησιν εἶναι ὴὶ ὅσα ἐν τὴ αὐτῶν ὑεία 

μοσύνης εἶναι δεκτικόν. ἣ δύναμις ἡ τῆς ἀρετῆς δεκτυιὴ τῆς ὃυ- ᾧ τῶν ὁρισμῶν ἐναντίωσιν ἔχει. ὅτω λέγοιτ᾽ ἂν ὕδωρ χῶϑε 
ναίμεως τῆς κακίας δεκτικῆς, ἢ ἡ δύναμις καθ᾽ ἣν βαρύτητός ἕτερον. ἐν γὃ τὴ ὑσίᾳ ἐςὶν αὐτῶν ἐναντίωσις. “ὃ Κ' 5 θερμέν 
ἐςιν ἡ ὕλη δεκτική, τῆς δυνάμεως καθ᾽ ἦν κυφότητος, ὡς εἶπεν τε ἢ ξηρὸν τὴν ὁσίαν, “ὁ δὲ ὕδωρ ψυχρόν τε ἢ ὑγρόν, καὶ, ἔςι 
ἐν τῷ Δ περὶ Οὐρανῦ (ς. 1). τὸ δὲ λέγε ἐναντία τῷ ποιητικὰ 40 γένος αὐτῶν ἢ “ὃ φυσικὸν σῶμα καὶ ὃ ςοιχεῖον" δεῖ δ τὰ ἕτερο 
ἐναντίων εἶναι (ὅτω “ὁ θερμαντικὸν τῷ ψυκτικῷ ἐναντίον), τὰ δὲ τῷ εἴδει ὑπὸ ἕν τι γένος εἶναι. λέγει ἡ τὰ ἐναντία ἕτερα τῷ εῶει. 
τῷ παθητικὰ τῶν ἐναντίων εἶναι, ὡς “ὃ δυνάμενον ψύχεῶᾳ, τῷ “ἢ πάντα" φησίν “ἢ τὰ λεγόμενα πρώτως." πρώτως δέ ἐξα κό; 
θερμαίνεςχ, δυναμένῳ, τὰ δὲ τῷ τὰ Κ ποιητικὰ εἶναι τὰ δὲ πα- ἐναντία ἤτοι τὰ ἐν τῷ αὐτῷ γένει πλεῖξον ἀλλήλων διαφέροντα, ἢ 

ἡ. καὶ ἀληθὲς 44. 1} 8. διάφορα 7. ἢ 12. ὄντα οτὰ ΔΙ͂, || 21 εἱ 34. ἐναντίον 4. ἢ 36. ἐναντία] ἐν τῷ .4.. ῃ! 37. δεκτικαί, ἣ 27, ΠΠ 38. δεκτικῖς 
ΤΜ. ὃ 41. ἐναντίον] ἐναντία Α, 

8. γινόμ εν» γενόμενον (. ἢ 6. ἡ ροβὶ ἢ οπι 4. ἡ 44, τῶν αὐτῶν Η͂, ἢ] 46. δη] ἐν “427. 1) 11. λεχϑήσεσϑαι ΜΙ, ἡ ἕκαςα Ἀ΄, ἢ 419. τῶ» ΠῚ 
“1. ᾿ἱ 20. ὄντως ΜΗ͂. 1} 38. αὐτῶν ἰςὶν 24. 1} ἀ, τι] τε Η͂. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 101 

ἐπειδὴ ἢ ὁ τῶν ἐναντίων ὁρισμὸς ἐν τύτοις. ἢ πρῶτα λέγει τὰ ΓΝ ταὐτὰ τῷ εἴϑει, καὶ ὺ ὅσα ἐν τῇ 1 αὐτῇ ὀσίᾳ ὄντα μὴ ἴχει μη- 
κυρίως ἐναντία, μὲὴ τῷ μετέχειν τινῶν ἢ τῷ δεχτικὰ αὐτῶν εἶναι, δεμίαν διαφοράν. ὅτως ἂν ταὐὲν εἴη “ὃ κατ᾽ ἀριθμὸν ταὐὸν αὐὸ 
τὰ δὲ τῷ ποιητικεὶ εἶναι τῶν τοιύτων ἢ παθητικά, ἢ κατά τδὰ αὐτῷ, ᾧ τὰ πολυώνυμα ἀλλήλοις. ἐκ ἄλλο δὲ καθ᾽ ὑκάσιν 

τρόπον τῶν πρὸ ὀλίγυ εἰρημέων" ἐναντία γ καὶ ὸ αὐτὰ καλεῖ. ἀπόδοσιν δὲ. ζητεῖν" τὰ ἢ αὐτὰ κ᾽ διαφόρυς ἐπιβολὰς τὰ αὐτὰ 
δὲ ἀναΐγκη ἕτερα τ εἴδει εἶναι τὰ ἐναντίων τινῶν δεκτικα" Ψ ̓  5 ἀλλήλοις Ὑννεῦ Ἐλεένέχιος;  Ἰ ἐριξῆς ἐκτίθεῦ τὰ σημαινόμενα τοὶ ; 
αὐὰὶ “ὃ τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικὰὼ ἕτερα λέγει τῷ εἴδει εἶναι ἢ προτέρω τε ὸ ὑςέρυ. ἐποιήσ το δὲ ὶ ἐν ταῖς Κατηγορίαις (ς.12)" Ζ αὖν. 

τῶν ἀτόμων εἰδῶν, ὧν ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὄντων οἱ λόγοι ἢ οἱ διαίρεσιν αὐτῶ, ἀλλ᾽ ἐκεῖ Κ Ῥλαβε ὰ τῷ χρόνῳ, ὁ 15. φύσει, ἃ 
ὁρισμοί εἰσιν ἕτεροι, ὡς ἵππα ᾧ βοός" τὰ ηδ ἄτομα εἴδη τελευ- τῇ τάξει, ὃ τῇ δυνάμει. ὸ τῶν ἐπεςρεφεήξον, πρὸς ἄλλα “Ὁ Ὁ 

ταῖα. ἔτι λέγει ἕτερα τῷ εἴδει ἡ ὅσα ἐν τῇ αὐτῇ ἐσίᾳ ὄντα, αἴτιον τῷ ἑτέρῳ τὸ ἶναι, ἐνταῦθα δὲ τὰ μέ φισι πρότερα. λέ- ἱ 
τυτέςιν ὁ ἐρσμᾷ τῷ αὐτῷ κ᾿ λόγῳ, ἔχει τινὰ πρὸς ἄλληλα δια- 40 γενᾷ, τῷ ἀρχῆς τινὸς ερισμένης ἐγγυτέρω εἶναι ἣ ἁπλῶς καὶ Ἂ τὴ 
φοράν, ὡς τὰ ἄτομα τὰ ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει, ὁ Ξίμων ἢ ΣΣωκρα,- φύσει ὡρισμένης ἢ πλειόνων ὅ ὕσης ἀρχῆς, ἢ πρός τι ἀρχῆς, ἢ ἢ ὑπό 
τῆς" ὁ » οἰκεῖον ἑκάςῳ ἔδος ἕτερον. δυναῦ διὰ τῷ τὸ ἢ ὅσα ἐν τινων γε νομιζομένης. εἰπὼν δὲ ὡς ὄντος τινὸς πρώτυ ἢ ἀρχῆς 
τὴ αὐτὴ ἐσίᾳ ὄντα ἔχει διαφοράν" λέγειν περὶ τῶν σωμάτων, ἃ ἐν ἑκάξῳ γένει, ἑξῆς τὰ γένη προχειρίζ ἢ ἐν οἷς ὸ πρότερόν τε 
ἐναντίωσιν ἢ ἔὶ ὐκ ἔχει πρὸς ἄλληλα ἐν τῇ ἐσίᾳ, ὡς εἶχε ὃ πῦρ ἡ ἡ καὶ ἐρχὴ κἡ ἡ ὅτω λεγομένη. ἔσι δὲ Ψ πέντε, Ψ τόπον, κῷ' χρό- 
ὸ ὕδωρ, διαφορὰν δέ τινα. ὅτως ἂν εἴη ἕτερα γῇ ὺ ὕδωρ' ἕν 75 τὸ νον, ἢ κίνησιν, τ’ δύναμιν καὶ ὼ Φ κε: ἢ πρῶτον περὶ τῶν 
ὁμοίως ἡ γῇ ὕδατος ἕτερον ὦ ἀέρος" ἀέρος Ὁ κῷ' ἐναντίωσιν, δ᾽ μ τόπον κοῦ’ ν᾿ δ τόπον πρότερα ὦ τὼ ἐγγυτέρω τύτυ τινός, 
ὁμοίως ἂ ὕδωρ ἕτερον ἀέρος τε ὺ πυρός, ἤδη δὲ περὶ τύτων ὕςερα δὲ τὰ πορρωτέρω τῷ αὐτὸ τότυ, ἤτοι ὥμόμανν τὴ φύσει, 
προείρηκε. τῷ δὲ εἴδει φησὶ ταὐτὰ λέγεὼς τὰ ἀντικείμενα λε- ὡς ἔχει ὃ μέσον τῷ πανὸς ἢ ὃ ἔχατόν τε ἡ πέριξ, ἢ ἣ τῷ τυχόν- 

γόμενα τύτοις, ὃ ὁ χαλεπὸν ἕκαςον λαμβένοντα τῶν ΦΆΒΙΟΣ. οτος, ἀλλ᾽ Ἢ φύσει υἱρισμένν; ἂν ἀπὸ τῷ ἐν ᾧ τίς ἐς! “ὃ πρό- 

μένων ὑπὸ τῶν τῷ εἴδει ἑτέρων λαμβάνειν τὰ τῷ εἴδει ταὐτά" Ὦ τερον ἢ ὃ ὕξερον ὸ Ψ' τόπον λαμβάνει" πρότερον ὃ ὃ ἐγγυ- 
ἕται δὲ ταῦτα ὅτως ταὐτά τινα ὄντα κτ' μι τι ἕτερα τῷ εἴδει, τέρω τῶ ἐν ᾧ ἐςὶ τόπυ ὅν, ὕξερον δὲ ὃ πορρωτέρω καὶ ᾧ πλεῖον ἐφε- 

Φ δέ τι ταὐτά, ὥσπερ ὸ τὰ ὑπάλληλα γόη ἢ ταὐτὰ τῷ εἴδει φως. ὸ δὲ προειρημένον ὸ “ ἀρχῆς τινὸς  διωρισμένης, ἢ ἁπλῶς 
ὃ αὶ ταὐτά, ταὐτὰ β ὅτι ἦν ἵτερα τῷ εἴδει τὰ ἐκ τῷ αὐτῷ γένυς ὺ τῇ φύσει, ἢ πρός τι ἢ πῶ ἢ ὑπό τινων," ἐπὶ τόπυ σημαίνοι ἂν 
μὴ ὑπαλληλα ταὐτὰ δὴ Φ τῦτο ἔςαι ἢ ἢ ἐχ ὑπάλληλα. ἔξω ὃ τὴ φύσει, ὃ εἶπεν αὐτός, εἰ ὃ μέσιν ὃ τῷ πανὲς ἢ ἢ ὃ ἔχα- 

δὲ ἕτερα. πάλιν, ὅτι ἦν τινὰ ἕτερα τῷ ἔδει καὶ ὼ Ψ' ὃ σημαινόμενον 25 τὸν λαμβάνοιτο. ὃ δὲ πρός τι εἰ μὴ φύσει τις ὧν πρῶτος πρὸς 

ταὐτό" ἦν 75 ἕτερα ἡ ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ γῴει ὄντα διαφοράν τινα ἄλλως τινὰς τόπυς ὡς πρῶτος ὧν ἐκείνων λαμβάνοιτο, οἷον πρῶτος 
εἶχεν, οἷά ἐςι ᾧ τὰ ὑπ᾽ ἄλληλα. τὰ ἢ ὄν ἵξαι ταὐτὰ τῷ εἴδει, τῶν μέχρι Ἐλευσῖνος ὁ πλησίον τῷ ἄςεος" τῶν γἢ ἐφεξῆς «αὐὺς 

ὅτι ὑπ’ ἄλληλα, τὰ δὲ ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὄντα ἐκ ἔχει δια: πρῶτος. “ἃ δὲ πῶ, εἴ τις ἀφ᾽ δὶ ἢ ἐν ᾧ ἐςὶ “ὁ πρότερον λαμβάνοι, 
φοράν, ὡς ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ, ὁ τὰ μὴ ἔχστα ἐν τὴ ἐσίᾳ ἐναν- “ὃ δὲ ὑπό των, ὡς ἂν ἵκαςος τῶν “ὃ πρότερον λαμβανόντων θή- 
τίωσιν ὡς πῦρ πρὸς ἀέρα. καὶ ἢ) πάντη τὰ εἴδη αὐτῶν ἐναντία." 3) σει “ἐν τόπον πρὸς ὃν “ὃ πρότερον. ΑἸεχ. 
ἐπεὶ δὲ τ πῦρ τὸ ὕδατος ἕτερον ἦν τῷ ἔχειν ἐναντίωσιν, ἐκένᾳ (7) ᾧ ὅσων ἐν τῷ τελευταίῳ τῷ γέυς εἴδει οἱ λόγοι θυ 
ταὐτόν, ἢ ὧν τῷ ἀέρι. ἣ εἰ ὺ τύτῳ λέγοιτο ἔχειν ἐ Ἰνπωσι; ροι ὑπάρχωσιν. Ἀμεὶέρ: 

ἀλλ᾽ ὡς πυρὶ ἔσαι ταὐτόν" ἐδὲνν δ δὲν ἐναντίον ἐν τῇ ὑσίᾳ τὰ -- χρόνον." εἰπὼν περὶ τῶ κῷ' τόπον προτέρω, λέγει τ) 10188 
ἔχει. εἴη ἂν ἡὶ τὰ μὴ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει, ὡς ἵππος κυνὶ περὶ τὸ χρόνον, ὁ πάντῃ ὁμοίως λεγομέν τῷ κ᾿ τόπον" ἐπὶ αὶ ἴδ 
ἣ ὃ μέλαν τῷ φαιῷ. ἀλλὰ καὶ ὺ τῶν ἐν τῷ τελευταίῳ τῷ γέυς 35 )) ἐκείνυ ὃ ἐ ἐγγντερον. τὸ ὡρισμών τόπυ πρῶτον, ἐπὶ δὲ τῷ χρόνυ 
εἴδει οἱ λόγοι μή εἰσιν ἕτεροι, ὄτ᾽ ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ ᾧ ἵππος ὑχ ὕτως, ἀλλ᾽ ἐπὶ αὶ τῶν γεγονότων “ὃ πορρωτέρω, ἐπὶ δὲ τῶν 

4. ὁρισμὸς] ἀριϑμὸς ΑἹ. ἢ 2. μὴ] μὲν ἢ 227. 1] 3. “εα φμοά σοπίγαγίϊς ραγιϊοίρεπί, αμὲ σοπίγανία ἐποὶρίαπέ ϑερυὶν. ἢ" τούτων] ὄντων 
Ἢ. 1 1. ὕντων) ὃν ΜΙ͂. ᾿] 8. τελευταῖος . 10. τινὸς ,4. Π΄ 12. εἴδη τελευταῖα --- τῷ εἴδει ᾿ϊογαπῖαν ἴῃ οοἀ. 27 δυνά πεια ΠἸπεοῖα. ἡ 183. λέγει 
ἍΜ0ὺῦ 14, 5 εἰ 16. τὸ] τῷ ΜΙ. ἢ 18. εαάοπι σϑγὸ ὁρεοὶς ἄϊνεγεο ᾿ὶς πιοάο αἰοὶ αἱΐ, φμίδιες φρεοὶς ἀΐνεγδογιπι ἱπίοἰεοιίδιις εἰρὶ 
Ἰαξίπι σμπιρίὶς ἵπ ργοπιρίμ εςί Ἔρεξιδ εαάεπι αροίρεγα δερυΐν. ἢ 20. τῶν εἰ 21. ἔςαι οπι 1. 11 22. γένει ΜΙ͂. ἢ 23. ὅτι ἦν οπι 4, 1". 
Ἰδουμα. ἢ 24. μὴ] μὲν . 1" ἢ] ἢ 24. 1} 25. σημαινόμενον τι 4. 1} 28, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ οπι 1, ἴν. Ἰαουπα. ἢ 81. γὼρ τὸ πῦρ τῷ οπι ΑΨ. αὶ 82. 
ἢ ὦν] εἰ ἦν 2. 1) 33. ὡς πυρὶ] ὥσπερ (. 1} ἐναντίον ἐν τῇ εἰ 36. ὑτ᾽ οπι 7, 10. Ἰδουπα. 

8. αὐτῶν ΤΗ͂. 1 ἀ. ἐπιβυλὰς «4. 1. εἰ δογμπι φμᾶς ἑμπίθν δὲ σοπνδγέμπίμ, φμοί αἰϊογὶ ἐεί επἰριοπαϊ οαμδα ϑερυϊν. ἢ 13. ἑκάςυ 

1." γ0η] γϑει Ι͂. ἢ οἷς καὶ τὸ ΜΙ͂. ᾿ 16. τῶν κατὰ τόπον οπι ΜΙ, 10. Ἰαουπα. ἢ 17. τρόπων Α͂. ' 18. ἢ τὸ ἔσχατον τε οτι 1, 1. Ἰασυηα. 

20. ἐγγυτέρν τὸ τόπν ὅν Ι͂. ἢ 23. ἐπὶ οἵ Α͂, 'ν. Ἰασυπα, [ἐπὶ τῦτο πν σημαίνοι Α. } “ἀμί αὖ αἰϊφμίδεις ἴαπι ἀεβπιίο," 4 ἰοσο ροίεεέ αὐ 
λμπο πιομπι σαρίϊςατί. παίμγα, μὲ ἴρ56 ἀϊαὶε ϑεραϊν. ἢ 24. ὃ] ἃ “Μ. ἢ εἰ] εἰς Μ..}) τὸ δυο τύ οπὰ Η͂. ᾿ὶ 28. μδὶ νΕΡῺ σεμε ἰοθο, μὲ 
σὶ φμὶς α ἴοοο, αὶ εεέ, σοπιρμίδέ ργίμα. αὖ αἰϊφιίδμα, μί οἱ φιμβοφμαπι δογαπι σε ργίμα ἀςοϊρίμπι, ἰοσιίων φἰαίμαί αὐ σιεπι 
εἰϊσαίμν ργίμς ϑεραῖν. ἢ 29. ἀ»] ὃν Χ4. ἢ] λαμβανόντων τι θήσει τῶν τόπον Ι͂. 

σὕυυυ 2 



08. ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

μελλόντων “ὃ ἐγγύτερον" τὰ ὦ 75 πορρωτέρω τῷ νῦν ἀφεςῶτα πον πρότερα λέγεϊᾳᾳ παρὰ “ὃν προειρημένον τὰ τὴ γνωσει - δοκεῖ 
ἐπὶ τῶν παρεληλυθότων πρότερα, ὕςερα δὲ τὰ ἐγγυτέρω. ἐπὶ γ5 ὧν ἡ γνῶσις πρῶτον, ταῦτα ᾧ ἁπλῶς τε ἡ τῇ φύσει πρῶτα 
δὲ τῶν μελλόντων ἔμπαλιν πρότερα Κ' τὰ ἐγγυτάτω τῷ νῦν, εἶναι, ὧν δὲ ὕςερον, ὕξερα. ὅτι δὲ μὴ ἁπλῶς “ὃ τῇ γνώσει πρῶτον 
ὕςερα δὲ τὰ πορρωτέρω" ὡς 2) ἀρχὴ χρόνυ χρωμένων ἡμῶν τῷ ἢ τῇ φύσει πρῶτον ἐςίν, ἑξῆς δείκνυσι διὰ τῆς τῶν γνως ὧν δὲα- 
νῦν τὰ ὶ ἐγγυτέρω τῶν ἐσομένων τύτυ πρότερον λέγε ἔσειχ,, 5 φορᾶς (“)" εἶναι γάρ φησιν ἄλλα ἃ τὰ » ἂν λόγον πρῶτα, 

τὰ δὲ πορρωτέρω τῶν γεγονότων πρότερα γεγονέναι, πρότερα γδ ἄλλα δὲ τὰ τῇ αἰο)ήσει" κῷ κ᾿ γ5 “ἐν λόγον τὰ καθόλεν πρῶτα, ἃ 
»' χρόνον ταῦτα ὧν ἐν προτέρῳ νῦν ἡ ὕπαρξις, πρότερον δὲ νῦν’ ᾧ ἁπλῶς τὰ φύσει πρῶτα" διὰ τύτων γὃ αἱ κατ᾽ ἐπις ἥμιν γνώ- 

ἐπὶ ὃ τὸ παρεληλυθότος “ὁ πορρωτέρω τῷ νῦν, ἐπὶ δὲ τὸ μέλ- σεις, ν᾿ δὲ τὴν αἴϑϑησιν τὰ καθ᾽ ἕκαςα, ἃ πρὸς ἐμᾶς δικὲ ὃ 
λοντος “ὁ ἐγγυτέρω ὄν. ἔςι ἢ ὃν “ὃ νῦν ἀρχὴ χρόνω φύσει" τῷ πρῶτον ἔχειν. ἀλλ᾽ ἐχ ἁπλῶς" διὸ κτ' τῦτο “ὃ σημαινόμενον τὸ 
δὲ ἄλλο ᾧ ἄλλο λαμβανεθχ, δόξει ᾧὶ ἐπὶ τὸ χρόνω εἶναι “ὃ μὴ ἀεὶ 1ο πρώτυ ἔξαι πρῶτα ἡ τὰ καθόλυ ἢ τὼ αἰϑητά. λέγει κ᾽ ἐν λό- 

| ὡρίοχ, φύσει τὴν ἀρχήν. παλιν κθ' κίνησιν πρότερα τὰ ἐγγύτερα γον πρῶτον εἶναι ἡ “ὁ συμβεβηκὸς τῷ συναμφοτέρυ, ὅ ἐςιν ἕκ τ΄ ᾿ 
τὸ πρώτυ κινήσαντος. ὕτως πρότερος παῖς ἀνδρός " ἐγγυτέρω δ) τῶ ὑποκειμένυ ἢ τῷ συμβεβηκότος" ἡ εἴη ἂν τῦτο κῃ “ἂν λόγω 
τῷ γεννήσαντι. ἀρχὴ 7) ἡ αὕτη τις, φησίν,- ἁπλῶς, τυτέσι κ΄ πρῶτον τὴ γνώσει τῇ κτ' ἂν λόγον, ἀλλὰ τῷ μέρος εἶναι τῇ 

[ φύσιν, “ὃ πρότερον κινῆσαν ἐπὶ τῆς χϑ᾽ φύσιν κινήσεως. ὅτω πρώτη λόγυ" “ὃ 7) ἁπλιέξερον πρῶτον, ἁπλύςερον δὲ “ὃ μέρος τῦ Ὧν. 
' ἡ τῶν ἀπλανῶν κίνησις ᾧὶ ἡ τὸ Κρόνυ τῶν ἄλλων, ὅτι ἐγγυτέρω 15 ἡ ἔςιν ὅλον ' ὁ μυσικὸς ἄνθρωπος, μέρος δὲ “ὃ μεσικόν, καίτα 
Ἰ ἐκείνη. διὰ δὲ τῷ προσεῖναι “ὁ “ἀρχὴ δὲ ἢ αὕτη τις ἁπλῶς" ἔοικε ἀδύνατον μυσικὸν ὅλως εἶναι μὴ ὄντος ὑποκειμένυ τινής. ἀλλ᾽ 

δηλῶν ὅτι ἡ ἡ ἐπὶ τῷ χρόνυ λαμβανομένη ἁπλῶς ἡ αὐτὴ ἦν ὅμως ὕςερον ὃν τῇ ὀσίᾳ πρῶτόν ἐςι τῷ λόγῳ, τῷ μόριον ἐδαι τῷ 
1018} ἀρχή" τοιῶτον γδ ὁ νῦν. ἡ χΤ' δύναμιν δὲ λέγεϊ πρότερα" “ἃ δ λόγω τῦ μυσυιὸς ἄνθρωπος. πρότερά φησι λέγεθχ, ἐν πάθεσι τοι5 

21. ἄρχον ᾧ δυνατώτερον τῇ δυνάμει πρότερον, ἔςι δὲ δυνατώτερόν τὰ τῶν πρώτων πάθη τὰ ἃ τῶν ὑςέρων ἐςίν. ὅτως ἡ εὐθύτης πέ- Ξ 
τε ἢ ἄρχον καὶ κῦ' τὴν προαίρεσιν. ἀνάγκη “ὃ ὕςερον ἀκολυθεῖν τε 0 θος ἐςὶ γραμμῆς καθ᾽ αὐτό, ἡ δὲ τελειότης ἐπιφανείας - πρῶτον 
ἢ κινεῖοχ, ἢ μὴ κινεῖοχ, ὡς ἂν ἐκείνῳ δοκῇ. ἡ γ5 ἐκείνηι προαίρε. δὲ γραμμὴ ἐπιφανείας. μὴ εἰπὼν δὲ ν᾽ τί σημαινόμενον τῷ 
σις ἀρχὴ τῆς τῶν ὑπ᾽ αὐὸ κινήσεως" ᾧ 7) καθόλυ ἡ προαίρεσις πρώτυ ἡ γραμμὴ τῆς ἐπιφανείας πρῶτόν ἐςιν, δι᾽ ὃ τρόπω προςί- 
ἀρχή τις ἐν ἀνθρώπῳ. ἡ εἴη ἂν κτ' δύναμιν πρῶτον ἃ “ὃ ἄρχον, θησιν, ὃν κτ' φύσιν τε ἢὶ ἐσίαν λέγει, δείκνυσι κ' τί πρότερον ἡ 
ὕςερον δὲ “ὃ ὑποτεταγμένον ἐκείνῳ. ἀρχὴ δὲ ἡ τὸ κινῶντος γραμμὴ τῆς ἐπιφανείας" λέγειᾳ, γάρ φησι αὶ φύσει τε καὶ ἐσίᾳ 
προαίρεσις, ἧς ἐγγυτέρω μέν ἐςιν ὁ ἔχων αὐτήν, πορρωτέρω δὲ ὁ 5 πρῶτα, ὡς τὰ συναναιρῦντα ' μὴ συναναιρώμενα δέ, ᾧ φησὶ 

1018) ὑπὸ τύτυ κινώμενος. λέγεταί τινα ᾧὶ τῇ τάξει πρῶτα. τίνα δέ σημαινομένῳ πρώτῳ Πλάτωνα χρήσαϑς " ὕτω πρώτη ᾧ ἡ γραμμὴ 
25. ἐξι τὰ τῇ τάξει πρότερα ἢ ὕςερα λέγει" ὅσα γ) πρός τι ἐν ὧρισ- τῆς ἐπιφανείας ἐςίν. φησὶ δέ, ἐπεὶ ὃ εἶναι πλεοναχῶς (δεκαχῶς 05. 

μένον ἀφέςηκεν ἕν τινι λόγῳ, “ὃ πρῶτον ἔχει ταῦτα τῇ τάξει “ὃ 18) ὁ »Τ' ὃ εἶναι πρῶτον αὶ κϑ' τὴν ὕπαρξιν φησὶν.εἶναι πᾶσιν ὑπο- 
ὕςερον, ὡς ὁ ἐν χορῷ πρωτοςάτης τῷ τριτοςάτυ πρότερος" »Φ' δ κείμενον τοῖς ἄλλοις, τοιῦτον δὲ τὴν ἐσίαν εἶναι" καθὲ 25 συνα- 
τὴν πρὸς “ὃν κορυφαῖον ἀπόφασιν τὴ τάξει “ὃ πρότερον τύτοις 30 ναιρεῖ μὴ συναναιρεῖ δέ͵ πρώτη τῶν ἄλλων. ἀλλὰ  καδὲ 
αὐ ὕξερον" ἀρχὴ γ5 ὁ κορυφαῖος τῷ χορῷ. ὁμοίως ᾧὶ παρανήτη ὑπόκειἢ ᾧ καθὲ τἄλλα ἐςὶ τῷ ἐν ταύτη ὑποκειμένη εἶναι μάλιξα 
νήτης πρότερον τῇ τάξει κτ' τὴν πρὸς “ὃ μέσον ἀπός ασιν, ἥτις ἐντῷ ἡ πρῶτον ὄν. κατ᾽ ἄλλο πάλιν σημαινόμενον τῷ ὄντες τε ᾧ τῷ 
ἡρμοσμένῳ ἀρχὴ λαμβάνεῦ (“). τὸ κα ἦν πρότερα τῦτον λέγε εἶναι πρότερον εἶναί φησι “ὃ πρῶτον δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ ὄν. ὅτως 
ὃν τρόπον, πάντας " τὸς προειρημένυς τῷ προτέρυ τρόπως ὄντας δείκνυσι “ὃ ὅλον τῶν αὐτῷ μερῶν πρῶτον ὃν ἢ ὕςερον» ἢ αὶ ὃ 
πέντε ὑφ᾽ ἕν τι κορὺν ὑπάγει, “ἃ ὄντος τινὸς πρώτυ ἢ ἀρχῆς ἐν 85 μέρος πρῶτον τῷ ὅλα δυνάμει, “ὃ δὲ ὅλον ἐνεργείᾳ πρῶτον τῶν 
ἑκαςῳ γένει κῷ τὴν πρὸς τῶτο ἀπόζασίν τε ἢ γειτνίασιν ἃ μερῶν, ὡς δείξει. πῶς δὲ “ὃ δυνάμει ᾧ ἐντελεχεία λέγε, διὰ 
πρότερον λαμβάνει χα," αὶ Ὁ) εἰ διάφορα τὰ λαμβανόμενα, ὅπωυ ' παραδείγματος ἔδειξε" κῷ' δύναμιν δὲ ἡ ἡμίσεια τῆς ὅλης πρετη 
τόπος, ὅπυ δὲ χρόνος, ὅπυ δὲ κίνησις, ὅπω δὲ δύναμις, ὅπυ δὲ ἢ “ὃ μόριον τῷ ὅλω ᾧ ὅλως ἡ ὕλη τῷ εἴδυς τε ἢ συνα μφατέρυ" 

τοιδυ τάξις, ἀλλὰ ὁ τρόπος τῆς λήψεως ὁ αὐτός. ἄλλον δέ φησι τρό- δυνάμει γδ τύτων ἕκαςον ἐν τῷ ὅλῳ ὃν πρῶτόν ἐςι τῷ ὅλιν, ἔνε 

τσ 

5. ἰσομίνων τό τε τοσύτν πρότερον Η͂. ἢ 6. πορρωτέρω γεγονότα πρότερα Ἢ. ἢ] 7. ὧν προτέρων τῦν Α͂. ἢ 8. τῶν μελλόντων ἉἍΙ͂. ἢ 9. “αφεε παπᾶς 
σεμ ἐεπιρογίς πιοπιεπέμηι παίμνα ργἱποίρίμπι 65 πιοίμς. “64 φμοπίαπι αἰϊμα αἰϊμάφιιο σεπείίασ, ποτὶ δομαρ εν" ἐπ ἐεπιρογα ῥιὰ- 
οὐρίμπε υἱάδίμν παίμρα ἀείεγπιϊπαγὶ ϑερυῖν. ἢ νῦν πᾶν μὲν ἦν νῦν ἀρχὴ ΧΑ. 1] 10. δόξει οπι 2, ἴα. Ἰασυπα. ᾿ 14. φύσιν Α͂, 4 ἃ. πρώτη] 
πρώτῳ . ἢ 15. χρόνν ΤΙ. ἢ 11. λαμβάνονται Μ. ᾿ 19. τῇ --- δυνατώτερον οτὰ “(. ΠΠ 24. ἐκεῖνο δοκεῖ Α͂. ἢ 21. τῇ οτὰ ΑἹ. ἢ ὅσῳ Δ. ἢ ὡ μεσμεέπν 
Ἅ. τὶ 30. τὴν τάξιν ΜΗ. ἢ) 34. τὸν] τὸ ,4. ἢ τῷ οἵη 1. ἢ 35. τε ΜΙ. ἢ τὸ] τὰ Δ. 1] πρῶτα Μ. 

2. πρῶτα --- ἡ. φύσει ογλ Α. ἢ ἅ. ἑξῆς δὲ ἡ ἐσία, δείκνυσι Η͂. 1] 10. πρῶτα] πρῶτον 4. ἢ 13. τὸ μέρος Αἴ, τῷ μέρη ΑΖ. ἢ 16. ὅττος} ὅτος ΖΕ 1 
49. πρώτων παθητῶν ἃ . ἢ 214. γραμμῆς «4. ἢ μὴ οπι ΔΗ͂, 10. Ἰασῦπμα. ἢ τί] τὸ 4. 1 22. διὸ ζ Υ͂. ἢ 27. ἐπὰ] ἐπὶ ΔΖ. 1] 28. ὑποκειμένοις ἈΞ’. ἢ 
29. γὰρ οτὰ «(. ἢ 34. »] ἦν 227. 1} 35. ὅλυ] ἄλλν 22. ᾿ 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

γείᾳ ὄντος τῷ μέρος αὐτῶ εἶναι" ἐκ δ τῆ τῆς συνθέσεως τύτων ὁ 

ὅλον, ἢ ὑδὶν μέρος ἕς᾽ ἂν μέρος ἧ, ἐςὶ καθ᾽ αὐτὸ ἡ ἐνεργείᾳ" 
ὅταν δὲ μϑεδ δυνάμει ἧ Η ὡς ἦν ὄντα ἐν τῷ ὅλῳ, ἀλλ᾽ ἐνγελεχείᾳ 

λαμβανηῦ, ὶὶ καθ᾽ αὐτὰ αὶ μὴ τὸ ὅλυν ̓  μέρη: ὅταν δ ὕτως ἔχη, 

109 

ἐκείνυ ἀεὶ ἐνεργείᾳ. τῶν δέ γε συμβεβηκότων τὴ ὀσίᾳ, εἰ ἡ μὴ 
κυρίως ἡ γένεσις κατηγορεῖ), ἀλλ᾽ ἔς! γέ τις ἢ τύτων γένεσις, ἡ 

»Φ' προλήκην λεγομένη. ἀλλ᾽ ἐχ ἁπλῶς, ᾧ ἔςι καθ᾽ ἕκαςον ὴ 
τότων γένεσις, ἢ “ὃ Κα ἐνεργείᾳ πρότερον, “ὃ δὲ δυνάμει ὕςερον. 

εἰσὶν ὕςερα τῷ ὅλυ, ὥςε δυνάμει ' ὄντα πρῶτα, ἐντελεχείᾳ 5 ἐνεργείᾳ αὶ 5 πρῶτον “ὃ εἰς ὃ ἡ μεταβολὴ καθ᾽ ἕκαςον γένος 
δὲ ὕςερα" διαλυομένυ γ) τῷ ὅλυ ἐντελεχείᾳ τύτων ἕκαςον γίνεῦ 
ἡ ὕξςερον χωριζόμενον τῷ ὅλυ ἐν ᾧ ὃν δυνάμει πρῶτον ἦν, ὥςε εἰ 

γίγνεϊ, δυνάμει δὲ ὃ ἢ μεταβάλλοντος πάλιν, ἐκ τύτυ δυνάμει 

ἕὶ πάλιν τῦτο “ὁ πρῶτον, ἐκεῖνο δὲ εἰς ὃ μεταβάλλει, ὃ κτ' τὴν 
κυρίως ἂν “ὃ ἐντελεχείᾳ, ἐντελεχείᾳ δὲ “ὁ ὅλον, πρῶτον κυρίως ὧν πρώτην μεταβολὴν δυνάμει πρῶτον ἦν, ὑκ ἐνεργείᾳ. δι᾽ ἣν με- 
εἴη “ἃ ὅλον τῷ Μέρας" αὶ ἡ) ἐντελεχείᾳ πρῶτον ἃ μέρος τῷ ὅλε" ταβολὴν γίνε ἢ τὰ μέρη δυνάμει τὸ ὅλυ πρῶτα, ᾧ ὃ ὅλον πά- 
ἐκ ἢ) τῆς τὸ ὅλυν διαλύσεως “ὃ μέρος αὐτῶ ἐντελεχείᾳ γίνεῇ ὅ' ὄντ ο λιν ᾧ αὐὸ τῶν μερῶν δυνάμει ἌρΌτα. τῷ δ δυναῦχ, ὃ ὅλον 

χωρινὶν ὃ τῷ ὅλυ τοῶτον, ὡς δυνάμει δὲ ὃν λαμβανόμενον, ὅτε φθαρῆναι. εἰς τὰ μέρη, ὅ ὅταν ἦ ἐνεργείᾳ ὅλον, ἔςαι δυνάμει τὰ 

ὸ μόριόν ἐςι πρῶτον τῷ ὅλν τῷ ἐνυπάρχειν αὐτῷ. διὸ ἐντελεχείᾳφ μέρη. ὅτω Κα ὅν συγκρινομένων τῶν μερῶν Φ' ὃ δυνάμει, 
τας πρῶτον “ὃ ὅλον, δυνεέμει δὲ ὃ μόριον ὼ ὁ ἐνυπάρχον. τρό- πρῶτα τὰ μέρη τῷ ὅλν ἡύαμες χῷ δὲ ἃ ἐνεργείᾳ πρῶτον ὃ 

ὑπὸν δέ τινά Φη πάντα τὰ Τρίτερα ̓  ὕξερα λεγόμενα κτ' ταῦτα ὅλον τῶν μερῶν, ὡς δέδεικ" ὃ κ Ὁ) ΠΡΟΤΟν ἐνεργείᾳ ἐςί Τα; 

λέγεὼς. καὶ δι᾿ ὃ, προσέθηκε" τὰ ΕΥ̓ κ᾿ γένεσιν ἐνδέχεῦ ἀ ἄνευ ἐς τῦτο ρὸν ἐκείνων ἁπλῶς, ὃ δὲ πρῶτόν τινων δυνάμει ἐςί, 

τῶν ρῶν εἶναι, οἷον “ἃ ὅλον τῶν μορίων, “ἃ δὲ Γ φθοράν, οἷον τῶτο ἐκείνων δυνάμει πρῶτον ἐχ ἁπλῶς. ΑἸεχ. 

ὸ μόριον τῷ ὅλυ" ὅτων δὲ ὶ ἄλλα. γι δὲ διὰ τύτων ὅτι (7) ὡς ἐπὶ τῷ χορῷ τῶν ἀδόντων " τῷ γ5 κορυφαίν προες ὥ- 1018 
πάντα τρόπον τινὰ τὰ λεγόμενα πρότερᾳ ᾧ ὕςερα εἶναι Φ ὲν τὸς ἑ δευτεροζατῶν παρας της τῶν ἐφεξῆς, ᾧ μετ᾽ αὐτόν ἐςι τὰ 
τρόπον τῶτον λέγε τῷ δυνάμει ὶ ἐνεργείᾳ" τῶν Ῥὲ ἐσιῶν, ὧν αἱ πρότερος. ὥσπερ δὴ ἡ ἐπὶ τῶν μυσικῶν χορδῶν πρώτη Κ' ᾿ πὺ 
γενέσεις (ἢ ηδ ἐπὶ ἡ τῶν ἡ γένεσις κυρίως), αἱ (ἃ δυνάμει πρῶϑ ΠῚ ἀρχὴ ἡ ὴ μέση, προτέρα δὲ ὡς πρὸς τὴν πάντη νεάτην ἡ παρανήτη, 

αἱ δὲ ἐνεργείᾳ" τὰ Α᾽ 5 μέρη δυνάμει ὅ ὅντα πρῶτα τῶν ὅλων, κατά γε τὴν τάξιν ἐςίν. εοἀ, Ἀερ. 
τὰ δὲ ὅλα ἐνεργείᾳ πρῶτα τῶν μερῶν, ἃ διὰ τῶν ἐφεξῆς δεί- (7) Ὑρ- ἢ ἁπλῶς πρότερον. ἰὰ, ΝΝΩ 

κνυσι. ὃ δὲ “τὰ ἅ δ ' γώνεσιν ἐνδέχεῦ ἄνευ τῶν ἑτέρων εἶναι" ἑξῆς δὲ τὰ τῆς δυνάμεως σημαινόμενα ἐκτίθεξ, ὺ δύναμιν 3'. Εν ̓ 
ἴσον ἐξὶ τῷ τὰ ΚΛ) »’ γένεσιν καὶ ω ἐνεργείᾳ ὄντα - ἐπὶ τῶτο γ ἡ λέγει λέγεος, ἕνα ἃ τρόπον τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἥ ἢ μεταβολῆς 15. 

γένεσις ἑδὲς πρῶτα“ τοιαῦτα δὲ τὰ ὅλα. τῷ δὲ πρώτωι εἶναι δει- )ς ἐν ἑτέρῳ ὅσαν ἣ ἥ ἣ ἕτερον ἀρχήν, τὴν αἰτίαν λέγων. αὕτη δέ ἐςιν 

πτρίῷ ἐχρήσατο τῷ “ἐνδέχεϊ μὴν τῶν ἑτέρων εἶναι" ἃ γάρ ἐξι ἡ ποιητική. 'καθ᾽ ἣν »δὺ ΡΥ δ νὺ τ ποιῶν ποιεῖ, τῶτο δύναμις. 

μὴ ὄντων ἐκείνων βθσπὼ πρὸς ἃ συγκρίνε, φ' ὲ πρότερον, δὴ- ἃ δὲ “ἢ ἢ μεταβολῆς" εἶπεν ὅτι καὶ μόνον κινήσεως ποιητικὴ ἡ ἡ δύνα- 

λον ὅτι πρότερα, ἔντος δὲ τὸ Ἅλο ἐνεργείᾳ, ἐχ οἷόν τε εἶναι αὐτῇἠ μις, ἀλλὰ ἡ ἠρεμίας, καθ᾽ ἧς ὃ κα τῆς μεταβιλῆς ὅ ὄνομα κατη- 
τὰ μέρη ἐνεργείᾳ. ὥςε ἐν αὶ β τῇ μονήν τὸ ὅλυ ὑπάρχοντος, γορεῖν ὀρθόν, ὃ δὲ τῆς κινήσεως ϑμέτν ὡς ᾧ αὐὸὲς ἐδγν ὅρέεν: 

πρῶτον “ὁ ὅλον τῶν μερῶν, εἴγε ΕΥ ὥ ἔσι ἃ δὲ μὴ ἔςιν, ἐν δὲ τῇ 30 θὼν ἐ ἽἸρεὶ ὕτω δυνάμεις αἱ τέχναι ἃ ἂν εἶεν" κ' αὐτὰς ἐνεργῦσί 
φθορᾷ τὸ ὅλων πάλιν “ὃ μα μόριον ἔςι, “ὃ δὲ ὅλον ἐκ ἔςιν. ἐὶ δὲ δ τε ἡὶ ποιῶσιν αἱ τεχϑῖῦ. τοιαύτη δύναμις ἡ ποιητική, ἢ ἐκ ἐν τῷ 
δ! ὅλον ἐν "πῇ γενέσει ἐςί, “ὁ δὲ μέρος ἐν τῇ φθορᾷ, κ᾿ ἃ ἐνεργείᾳ κνυμένῳ τε ὃ Ὑνομένῳ ἐςίν (δὲν ἡ) αὐὸ ποιεῖ), ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρῳ“ 
μιὰ αὶ ὁ δυνάμει συγκ συγκρίνοιτο. “ὁμοίως δὲ ἡ τἄλλα" προσέ- ἐν δ τῷ οἰκοδόμῳ, ὑκ ἐν τῷ οἰκοδομυμένῳ ἡ ποιητικὴ δύναμις 
θηκε λέγων ἃ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων, ὧν ὑκ ἔςιν ἡ κυρίως γέ- τῆς οἰκίας. ἐπεὶ ὧν ̓ μεχνύριξαὶ τὰ ποιῶν τῷ ποιυμένυ ἢ ἔςιν ἡ 
νεσις" αὶ γὃ πάντα τὰ ὄντα διὰ γενέσεως “ὃ εἶναι ἔχυσιν, εἴγε τῶν ἃς ποιητικὴ δύναμις ἐν τῷ ποιῶντι, ἀνάγκη ἐν ἑτέρῳ αὐτὴν εἶναι ἢ 

φθαρτῶν ἀσιῶν ἡὶ κυρίως γένεσις μόνων. ᾧ ἐπ᾽ ἐκείνων, ὧν ἐκ 

ἕςι Κα γένεσις, ὅλα δέ πως ἐςι ἡ αὐτὰ ᾧ μέρη ἔχει, ὁμοίως ἕξει" 
δυνάμει δὺ ἐπ᾽ ἐκείνων τὸ μόρια, τὸ ὅλυ πρῶτα ὄντα ἔξαι ἐνερ- 
γείᾳ ὕςερα. ὕτως ἐπὶ γραμμῆς ὃ ἐπιφανείας, τῶν συμβεβηκό- 

ἐκ ἐν τῷ ποιυμένγῳ. ἐπεὶ δὲ τφέχεταί τινα ἢ αὐτῷ αἴτιον μετα- 
βολῆς γενένᾳ, τῆς κατά τι ἔχοντα τὴν ἀρχήν, καθ᾽ ἣν ἡ μεταβολὴ 
ὺ ὑφ᾽ ἧς, ὡς ὅταν ἰατρὸς αὐὴν ὑγιάζη, διὰ τῦτο προσέθηκε τῷ 

ἐν ἑτέρῳ ὃ ἢ ἡ ἕτερον" κα δὴ ἣ νοσεῖ, ταύτῃ τὴν δύναμιν τὸ αὐὴν 
των ἁπάντων τῇ ἐσίᾳ, ποσῶ, ποῦς, τῶν ἄλλων. τὰ δὲ τῶν αἴδίων μ ἰδ ὡς ἔχε" ὐ » ταὐννὶ ἰατρῷ τε εἶναι ὦ αὐ νώξονμο τε ἢ νο- 
ἢ θείων σωμάτων μέρη ταῦτα ἃ οἷόν τέ ποτε ἡ ἐνεργείᾳ, γενέως, 
χωριοϊέντα τῷ ὅλυ" τὼ δὲ ἐκείνων μέρη ἀχώριςα τῷ ὅλυ, ὄντος 

σῦντι. τὴν Αἰ ἦν ὅτως φησὶ δύναμιν λέγε, “ἃ δὲ “ὅλως" προ- 
.4“,» 

σέθυριεν ἥτοι τῷ καθόλν δηλωτικόν͵ ὡς εἶναι “ὃ εἰρημένον ἡ (ὶ ὄν 

ἅ. τῷ τὸ . ἢ 9. πρῶτον τῷ μέρυς τὸ λον 4. ἢ 10. αὐτὸς ΤΗ͂. Ἱ 41. τὸ ὅλον Η͂. ̓ δὲ εἰ 21. ὄντα οπι ΜΙ͂. ἢ 21. ὅλ.»] ἄλλων 0. 1] 22. με- 
ρῶν, ἀδικωνοδικῶν ἐφεξῆς ΑἹ. ἢ 24. ἅμο ἐπίπι υἱὰ μεν ρεπδγαίίοπεπι ραίεί; Ἀμίμοπιοάὶ ἀμέσπι σμπί ἰοία ϑερυῖν. [ 41. ἃ οπι 1. 1] 42. 
μερισθέντα ΜΙ. 

5. τὸ οἵα Μ. ᾿ 6. 1] ὁ 3. ἢ} 1. μὴ] μὴ ΑΖ. 1 15. τῦτο τῶν ἱκείνων Η͂. ἢ] 30. εἶεν οπι 27. ᾿ 32. αὐτὴ ΑΖ. 35. ἀνάγκη οτὰ 2, ἰν. ἰασυηα. [| 
38. ὅταν] δοκῖσαν ΜΙ. ἢ 39. αὐτῷ Δ. 1] 40. ἰατρευομίνῳ τε δέ σὴ 1}. Ἰδουπα 227. [ 41. λέγεσθαι δύναμιν 2. 



110 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

καθόλυ ἀρχὴ μεταβολῆς, ἢ τῦ κυρίως, ἐπεὶ ἡ αὐτῷ δοκεῖ ἡ ποιη- νάμεως σημαινόμενον ἐκτίθε ὃ κ τὲς ἕξεις, καθ᾿ ἃς ἀπαθᾶς ἡ 

τοκὴ δύναμις κυριωτάτη δύναμις λέγε, υὑς προϊὼν ἐρεῖ ἢ ἐν δυσπαθεῖς λέγομέν τινας τῇ χείρονος" δοκεῖ ὃ χ᾽ ἀδυναμίαν 

τύτῳ ἢ ἐν τῷ Θ ταύτης τῆς πραγματείας, ἐν ᾧ προηγυμένως εὐπάθεια τῶν χειρόνων εἶναι (5), κ᾿ δύναμιν δὲ τῶν αὐτῶν 

περὶ δυνάμεως ποιεῖ “ὃν λόγον. ἑξῆς δὲ σημαινόμενον δυνάμεως τύτων δυσπάθεια ἢ ἀπάθεια. ἁπλῶς Εἰ ἦν ἀπαθὴ τὰ θεῖα, τι- 

ἐκτίθεῦ, καθ᾽ ἣν λέγεδ δύναμιν ἔχειν τινὰ τῦ παΐχειν τε ἢ κινεῖ, 5 νῶν δὲ ἀπαθὴ ἐςί τινα ἢὶ τῶν ἐν γενέσει, ὡς ἡ σαλαμανδρα τὶ 

ὑπό τινων. ἔςι Α' ἦν ἑκατέρα τῶν εἰρημένων δυνάμεων ἐν τοῖς καίεοςς, δοκεῖ, ὁ δὲ ἀδάμας τῦ διαιρεῖωις, ταῦτα Κ ὄν τῆς δυνέ. 

ἔχυσιν" ἀλλ᾽ ἡ Κ ποιητικὴ ἄλλω ἢ ἐκτός τινός ἐςι ποιητική, ἡ δὸὲ μεὼως τὰ σημαινόμενα παρατίϑε" ἐπιζητήσαι δ᾽ ἄν τις, ἐπεὶ ἡ 

παθητικὴ ὑπ᾽ ἄλλν τινὸς ἡ ἐκὸς ὄντος παθητικὴ ὅσα ἐν τῷ πά- ἡ φύσις δύναμις τίς ἐςιν, εἰς τίνα τῶν εἰρημένων τρόπων ὑκέ- 

χοντι αὶ μεταβαλλοντί ἐςιν. “ὁ 7) ὑφ᾽ ἑτέρω" τὴν παθητυκὴν ση- γοιτο ἄν. ἢ εἰ ἕςιν ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεως ἐν αὐτῷ, εἴη ἂν ὑεὶ 

μαίνει. ὁ δὲ ἡ ἕτερον" προσέθηκε πάλιν διὰ “ἐν ἰατρὸν “ἐν αὐὲν 10 τὴν παθητικὴν δύναμιν" τὰ γ5 φύσιν ἔχοντα τῷ κινεῖαχ, ὑπ᾽ 

ἰωμενον" ννοσῶν δ ᾧ δύναμιν ἔχων τῷ πάχειν τε ἡ ἀλλοιδῶκς ᾧ ἄλλι δύναμιν ἔχει, ὡς ἔδειξεν ἐν Φυσικὴ ᾿Ακχροάσει. ἡ δὲ ψυχὴ 

θεραπεύενχ, εἰ ἢ ὅτος τὴν ποιητικὴν ταύτην τῆς μεταβολῆς δύ- ὑπαΐγοιτο ἂν τὴ ποιητικὴ δυνάμει" ἐν ἑτέρῳ Ν ἢ ἢ ἕτερον" ἡ ἢ 

ναμιν ἔχοι, ἀλλ᾽ ἐχ ἣ νοσῶν, ἀλλὰ καθὸ ἕτερόν τί ἐςιν" καθὸ ἢ κινιίμενος κ᾿ ψυχὴν ἔοικέ πως τῷ ἑαυὸν ἰωμένῳ- ἑτέρα ἢ καὶ 

ἰατρός, ἄλλος ἐςὶ τῷ νοσῶντος. ὁ γδ τῷ νοσῶντι “ὃ νοσεῖν ἐν τῷ ψυχή, καθ᾽ ἣν κινεῖ ὁ περιπατῶν, τῷ κνυμένα σώματος. κα ἱ 

ἰατρῷ εἶναι (ὡς ὃ τῷ ποιεῖν δύναμίς ἐςιν, ὅτω ἡ τῦ πάχειν), ὶ 15 ἕὶ ψυχὴ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἀναλόγως τῇ φύσει, οἱ δὲ κῷ τὰς ἐν 

1019 «ταύτην τὴν παθητικὴν αἰτίαν τὴν φύσει εἶναι. ὁτὲ Κ᾿ ὄν, φησί, χα τῇ ψυχὴ τέχνας κινύμενοι εἰσὶν οἱ »τ' τὰς ἐν αὐτοῖς ἕξεις ἐνερ- 

21. τῶν ὅλως παθεῖν τι δυναμένων “ἃ δυναῶζ κατηγορεῖ), ὁτὲ δὲ ἐ γῦντες, λεγομένης δὲ τῆς δυνάμεως τοσαυταχῶς (τετραχῶς γὸ 108. 

τ᾿ πάντων παθῶν, ἀλλὰ κτ' τῶν βελτιόνων ᾧ ἀντικειμένων, τὴν ἡ ποιητική, ἡ παθητική, ἡ ἕξις ἢ ἡ χτ' τὴν ἀπάθειαν), ἐκεὶ ὃ δυ- Ξ 

καθὸ εἰς “ὁ βέλτιον δύνα μεταβάλλειν τινὰ λεγόντων ἡμῶν δύ- ναὸν ἀπὸ τὴς δυνάμεως ὶ τῦ ταύτην ἔχειν παρωνόμαςαι, εἰπὼν 

ναμιν, οἷον τὴν εἰς ὑγίειαν, ἀλλ’ ἐὶ τὴν εἰς νόσον (7)" ἀδυναμίαν 20 περὶ τῶν δυνάμεων τῶν σημαινομένων, ἐφεξῆς περὶ τῶν τὸ ὃν- 

Δ) ἐκείνην μᾶλλον ἔθος ἢ δύναμιν λέγειν ("). ἡ ἐπὶ τῆς ποιητι- νατῶ λέγει, ἢ πρῶτον δυνατόν φησι λέγεωχ, “ὃ ἔχον κσήσεως 
κῆς δὲ δυνάμεως δείκνυσι τὴν τοιαύτην ἦσαν διαφοράν (5). λέ- ἀρχὴν ἢ μεταβολῆς, τῦτ᾽ ἕςι “ὃ ἔχον ἀρχὴν τῆς κινήσεως. κρο- 
γεῶχ, ὁ μόνον τὴν ποιητικήν τινος ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὅταν ᾧ καλῶς «εὶς δὲ “ὃ “ἢ μεταβολῆς" ἐξηγήσατο διὰ τί τῶτο προσέθηκε" ὦ 

τῦτο ἐπιτελεῖν οἷάν τε, ἢ κ τὴν αὐτῷ προαίρεσιν. οἷον ἂν καλῶς γ8 “ὃ σατικόν τινος δυνατόν, ὦ μόνον “ὃ κινητικόν" μεταβολὴ δὲ ἢ 
τις λέγη, δύναμιν τῷ λέγειν φαβ ἔχειν, ἀλλ᾽ ὑκ εἰ ἁπλῶς λέγει. 25 ἡ ἐκ κινήσεως εἰς ἠρεμίαν. προϑεὶς δὲ “ἑτέρῳ ἢ ἕτερον" ἐπλή- 

ᾧ ἐν Ε ἐλθόντα πὺ κτ' τὴν αὐτὸ προαίρεσιν ἀπὸ δυνάμεως τῦτο ρωσε ν λόγον τῷ ὅτως δυνατῷ. “ὁ 75) ἔχον ἀρχὴν κσήσεως ἢ 
οἰκείας φαβ' πεποιηκέναι, ὀκέτι δ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἄλλων ἀγόμενος μι' μεταβολῆς τῆς ἐν ἑτέρῳ ἧ ἕτερον, δυνατόν, ὁποῖόν ἐςι “ὃ ποιητι- 

βίας ἔλθη. εἶπε δὲ ᾧ ἐπὶ τὸ πάχειν ὃ ῥηὸν τῦτο, ὃ πάλιν διὰ κόν" ὁ δὲ “ἦ ἕτερον" πάλιν προσέθηκε διὰ τὸς ἡ αὐτὲς ἰωμῶνς 
βραχέων ἡμᾶς ὑπέμνησεν εἰπὼν “ὁμοίως δὲ ᾧ ἐπὶ τῷ πάλειν"" ποτέ. ἢ τῶτο ' ὃ σημαινόμενον τὸ δυνατῶ τὴ τῆς πρωτης δν- 

δυναὺς 75 ὁρᾶν ὁ ὁπωσῶν ὁρῶν ᾧ ὁ καλῶς αἰϑανεῶχ, ᾧ ὁ ὁπωσῶν. 30 νάμεως παρυσίᾳ τῆς ποιητικῆς δυνατὸν λέγε. δεύτερον προςύ- 
ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις, εἰ ἡ ποιητικὴ δύναμις ἀρχὶ κινήσεως ἢ με- θησι τῷ δυνατῷ τρόπον, ἂν ὑπ᾽ ἄλλυν πάσχειν τι δύνηἢ ὃ δ οἷν 
ταβολῆς ἐν ἑτέρῳ ἢ ἕτερον, πῶς ὑπάγοιντο ἂν ταύτη τῇ δυνάμει τε παΐχειν ὑπό τινος, ᾧ ὃ ἐςὶ κινητικόν, τῦτο δυνατόν, ᾧ εὐὸὲ 
οἱ κφ' τὴν ἐν αὐτοῖς δύναμιν βαδίζοντες ἢ κ᾿ τὴν ἐν αὐτοῖς προαί- παΐχειν ὑπ᾽ ἐκείν δύναῶχ," ἦν 25 ᾧ δύναμίς τις παθητοεή, ἣν ὃ 
ρεσιν λέγοντες; δοκῶσι γ) ὅτοι κινεϊοὶς κῃ τὴν ἐν αὐτοῖς ἀρχὴν τῆς ἔχον εἰκότως ἂν δυναὲν λέγοιτο. βραχέως δὲ ἡρμήνευσε ἂν τρί- 
κινήσεως. ἢ γ) ἡ τέχνη ἡ ἡ προαίρεσις ἀρχαὶ ὅσαι ἐν αὐτοῖς εἰσὶ 35 πον τῶτον τῷ δυνατῦ εἰπὼν “ἕνα δὲ ἂν ἔχη τι αὐτῷ ἄλλο δύνα- 
τοῖς κῷ' ταύτας κινυμένοις. μήποτε ἦν ὡς ἄλλης ὅσης ταύτης μιν τοιαύτην." ἄλλον τρόπον δυνατόν φησιν εἶναι “ὃ ἔχον δύκ- 
τῆς δυνάμεως παρὰ τὴν ποιητικὴν μνημονεύει" ἡ ἔςιν αὕτη, καθ’ μιν, καθ᾽ ἣν ὁτιῶν οἷόν τέ ἐςι κ᾽ τὴν ἐν αὐτῷ δύναμιν μεταβῶ» 

ἦν αἱ ἀπὲ τῶν ἕξεων ἐνέργειαι γίγνονἢ τοῖς τὼς ἕξεις ἔχωσι. “ὃ λεῖν, εἶτε ἐπὶ “ἢ χεῖρον εἴτε ἐπὶ “ὁ βέλτιον. ᾧ εἴη ἂν τῶτο ἃ δν- 
δὲ “ὁμοίως ᾧ ἐπὶ τῷ παάχειν᾽ ἀντὶ τὸ ὁμοίως ὡς ἡ ἐπὶ τὸ πά- ναὸν λεγόμενον »Χ' τὴν δύναμιν ἐκείνην, καθ᾽ ἥν, ὡς ἔλεγεν, ὁ 

χειν" προείρνριε 75 τῶτο ἢ ἐπὶ τῶν παχόντων. ἐπὶ τύτοις δυ- 40 καλῶς ἐπιτελεῖν τι ἐγίγνετο, ἦν ἐλέγομεν εἶναι τὴν κ᾿ τὰς ἕξας 

1. αὐτῷ ἀλλ᾽ ἡ σημαντικὴ δύναμις ΤΙ. || ἁ. ἑξῆς δυνάμενον δυνάμεως Η͂. 1 5. δύναμιν οπι ΑΗ. ΠΠ ἔχει Α΄. 1} 1. ἀλλ᾽ ἡ μὲν οπι Η͂, 1». Ἰαστιη. ἵ 

καὶ οπὶ ΜΙ. 1] ἡ δὲ παθητικὴ οπι Α΄. 1] 9. ἐμαὶ επίπι (αὖ αἰϊο) ραςείναπι ροϊεπίέίαπι εἰβπϊοαί ϑεραϊν. ἢ εἰ] κὶ 1. ἢ τὴν ποιητιρεὺὴν σημαία 
ΜΟῚ 13. ἔχει ΜΙ. Ἱ τὸ] τῷ ΜΙ. 1 16. ποιητικὴν ἈΙ͂. 1 φύσει] φύσιν Μ. ἢ 17. τι τε Ἀ. 1} 22. ὑσίαν Α΄. 1 21. ὑπ᾿ Μ. , 28. ἐπὶ ογα ΖΦ’, 1. 15- 
αὐπὰ. ἢ 30. αἰσθάνεσθαι ὁ ὁποσῦν . 1] 83. αὐτοῖς εἰσὶ τοῖς δύναμιν ΜΙ. 1] καὶ οπα 4, ἵν. Ἰασυηα. 86. τος αὐτὲς κινυμένοις ΔΩ͂. ᾿ 38. τεῖς 

εἰς ἔχυσι ΜΗ͂. 

4. τὰς] τὸς Μ. 11 9. 'ν οτα 47. 11. ] ἢ ΜῸ ἢ 22. μεταβολῇ 4. 1} 23. δὲ καὶ τὸ 47. ΠΠ 25. ἐκ οπα “4. ἢ 25 οἱ 21. ἢ] ἃ 4. ἢ 341. πάσχει τ' 
δύναται Μ. ἢ 33. δύναται" ἦν ΜΗ. ἢ 36. ἔχον δυϊάμει 1. ᾿ὶ 37. αὐτῷ Ι͂. 1] 39. ἔλεγεν, τὸ οι ΜΗ, ἵν. Ἰδουπα. 
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τε ἢ τὰς ἐπισήμας, ἀφ᾽ ὧν αἱ κατ᾽ αὐτὰς ἐνέργειαι, αἷς ᾧ αὐτῷ ἕξει" δὲν 5) αὐὸ αὐτῦ φθαρτυκόν. προςίθησι δὲ ἢ ὅτι 
παραδείγμασιν ἐχρήσατο τῆς δυνάμεως. δοκεῖ δὲ καὶ ὺ ἐναθὲς παντα ταῦτα βέγοι δ᾽ ἂν τά τε Ψ' ὃ ποιεῖν δυνατὰ λεγόμενα ἢ 
ταύτη τῇ δυνάμει “ὃ συνεῖναι αὐτό, κἀκεῖνο ποιητικόν: τὰ δ Ψ' ἃ πάσχειν ἡ κῷ' τὰς ἕξεις καὶ ὺ κ τὰς ἀπαθείας) δυνατὰ λέγε ̓ 
δύναμιν ἔχοντα τῷ ὁπωσῦν κού, κ Ἐη' ἐν αὐτοῖς ἀρχὴν δυ- ἢ τῷ ἁπλῶς δυνατὰ γενέ, ἢ ᾿ τῷ καλώξι καθ᾽ ἕκαφον ὃ τῶν 
ναὸν εἶπεν, ἐκτείνας τὴν δύναμιν ᾧ ἐπὶ τὰ χείρω. ἔτι παρα- 5 εἰρημένων δυνατῶν ἑκάτερον τύτων χώραν ἔχει, ᾧ ὃ καλῶς ἡ ὁ 
δείγμασιν ἐπ᾽ αὐτοῖς κέχρη νῦν, ἐχ ὡς τότε, ἐνεργείαιο τισὶν κακῶς. ἔδειξε δὲ “ὦ διττὸν τῶτο ὃν ἡ ἐπὶ τῶν ἀψύχων τὴν γὃ 
ἐπὸ ἕξεων γινομέναις, ἀλλὰ τῶν παθητικῶν δυνάμεων, εἰπὼν λύραν δ΄ φασι δύνα, φθέγγενχ, τὴν. μὴ εὔφωνον, ὡς τῦ δύναῶχ, 
ΚΣ ὸ φθειρόμενον." εἰπὼν δὲ τὰ ὅλως πάχειν τι δυνάμενα ἄν συνήθως ἐπὶ τῶν ὃ εὖ δυναμένων κατηγορυμένα. εἰπωὶν δὲ περὶ 1019) 
τε χῆρον ἂν τε βέλτων δυνατὰ λέγειν, διαςολῇ τοὶ ἐ ἐχρήσατο δυνάμεως ᾧ τῷ δυνατῷ, ὅτι τῆς δυνάμεως παρυσία λέγεξ τοιῶ- Ν 

ἐπί τε τῶν τὰ ὶ βελτίω καὶ ὁ τῶν τὰ χείρω δυναμένων" “ὃ αὶ ὃ αὐξά- 10 τον, ἀκολύθως ᾧ περὶ ἀδυναμίας λέγει» ἀντίκειἢ δ) τὴ δυνάμει. 
μενόν τε ἢ γιγνόμενον ὦ ὅλως εἰς “ὁ βέλτιον μεταβαλλον. τῷ καθ᾽ ἕκαφον δὲ τῶν τῆς δυνάμεως τρόπων ἀδυναμία τις οἰκεία, 

ἔχειν ἕξιν ἐν ἑαυτῷ τινὰ τοιαύτην μεταβάλλει εἰς ταῦτα, “ὃ δὲ ἀντίκειἢ. ἦν δὲ τῆς -δυχάμεως ἡ ποθ θὰ ὴ δὲ παθητυκή, 
μειάμενόν τε ᾧ φθειρόμενον τῷ ἐςερῆος, τῆς τοιαύτης ἕξεως. ἑκατέρα δὲ διττή! ἡ ΔΕΝ τὲ ποιητική, ἡ δὲ τῷ εὖ ὶ τῦ κα- 
πῶς ὄν καὶ ταῦτα δυνατὰ ᾧ δύναμιν ἔχειν λέγοιτ᾽ ἂν ἡ κψ' τί, λῶς. ὁμοίως ᾧ καδητιὴ ἡ αὶ τῷ πάχει ἁπλῶς ὅσα δύναμις, 

1019 ἔδειξεν εἰπὼν “εἰ ξ ςέρησίς ἐςιν ἕξις πως, πάντα τὰ ἐφερημένα 45 ἡ δὲ τῷ καλῶς, ὴ παρὰ ταυτας ἥ τε χῷ' τὰς ἕξεις, ᾧ ἔτι ἡ »ῦ 

δ: τῷ ἔχεν ἃ ἂν εἴη." δοκεῖ δ ἡ φέρησις διάθεσίς σε εἶναι ὸ αὐτή: τὰς ἀπαθείας, ἃ δὴ καὶ ἡ αὐτὰ “ὃ προειρημένον διτὃν ἵξει. αὶ ἀδυ- 

Π ΕῚ ἀπυσίαν ψιλὴν ἡ ςέρησις σημαίνει, ἐπεὶ ὕτως ἴσον ἂν ἐδύ- ναμία δὲ πολλαχῶς" }δγει δὲ κοινῶς ἀδυναμίαν εἶναι ςέρησιν 

νατὸ τῇ ἀποφαζσει, ἀλλὰ μετά τινος διαθέσεως" διὰ τῦτο ἡ ἡ δυνάμεως καὶ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς. τετραχῶς ὧν λεγομένης τῆς : 

ταὐὲν δ Ως τῷ τυφλεν εἶναι" τῷ 75 πεφυκότος ἡ ὅτε πέ- δυνάμεως, καθ᾽ ἑκάςην ἂν αὐτῶν εἴη ςέρησίς τις ἢ ἀδυναμία. ὺ 
φυκεν ἀπυσία ἡ σέρησις ἧι ἥν, ἥ ἢ ὁμῦ γίγνεϑ" διάθεσις ἦν ἐς τινος 20 ταύτην φησὶ καθ᾽ ἑκάφην δύναμιν τῶν δύο των πρώτων ῥηθεισῶν 

περὶ -: ὑποκείμενόν τε ἢ πεφυκὸς τὴν ἴξιν ἔχειν Ὑνομένη. ἕξις τριχῶς λέγε, ἐπί τε δ) τῆς ποιητικῆς, ἥτις εἴρηῦ δύναμις 
ὧν δς καὶ ὶ ἡ φέρησις" ἐχ ἁπλῶς ὃ ἕξις, εἴγε ἐςὶν ἕξεως. σέρησις, εἶναι ἀρχὴ χωήσεωφ ὼ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἢ ἥ ἄλλο, τριχῶς ἡ 

ἀλλ᾽ ὅτως ἕξις, ὡς ϑααι τῷ ποιά τις διάθεσις εἶ εἶναι τὸ ὕποκει- ἀδυναμία λέγε" ἣ ἊΝ τῷ ὅλως μὴ ἔχοντος τοιαύτην ἀρχὴν ἡ 

μέν (΄}" εἶναι γάρ τι δεῖ πάθος περὶ “ὃ ὑποκείμενον, ὃ εἴη ἄν ἀδυναμία κατηγορεῖ, ὡς εἰ τῷ λίθυ τις ἀδυνα μίαν τῷ οἰκοδομεῖν 

τις ἕξις. διὰ τῦτο ἡ ἐν τῇ Φυσικῆ ᾿Ακροάσει (1 7) τὴν ςέρησὶν 25 ἢ τῷ γεννᾶν κατηγοροίη, ἢ τῶ πεφυκότος ἔχειν, ᾧ τύτυ ἁπλῶς 
εἶδός πως εἶπεν. εἰ ὧν ἕξις τις ᾧ ὁἡὶ ςέρησις, ἡ τὰ εἰς τὰ χείξδω ὅτε μὴ ἔχει, ὡς εἰ τῷ πεν ἧς μήπω πεφυκότος γεννᾶν κα- 
μεταβάλλοντα τῷ ἕξιν τινὰ ὃ ἀσέιον ἔχειν μεταβάλοι ἄ ἄν" δύ- τηγοροίη ὡς ἀδυνάτυ. αὖ ἃ Κ ἦν αἱ ἀδυναμίαι κοινῶς ᾧ καὶ κυ- 
ναμις γάρ τις ἢ καὶ φέρησις, εἴγε ᾧ ἕξις. ὦσε τῷ (ὦ ὃ ἀρχὴν ἡ ρίως σερήσεις" κυρίως δὲ ὅτε ιδέγληειν ἤδη ἔχειν, ὡς ἐπὶ τὸ ἤδη 

δύναμιν ἔχειν, καθ᾿ ἣν ὑδὲν τῶν χειρόνων οἷόν τέ τι ποίλζειν, δυνα- τελείν ᾧ τὸ εὐνύχυ" ὁ ΓΖ εὐνῦχος ἀδύνατος γεννᾶν τῷ ἁπλῶς 

ἐν λέγοιτο ἄν, τῷ δὲ τὴν τῆς τοιαύτης δυνάμεως φέρησιν. εἰπὼν 80 ἐς ερῆὰς τῆς τοιαύτης ἀρ λάμς ὁ δὲ παῖς τῷ μηδέπω δύναμιν 

δὲ τῶτο ἐπιφέρει, ἢ εἰ μὴ εἴη ἕξις τις ἡ ςέρησις, ὁμωνύμως ἂν ἔχειν, ὁ δὲ λίθος τῷ ᾧ τὴν ἀρχὴν ἀνεπίδεκτος εἶναι. αὐὸς δὲ παρα- 
εἴη δυνατὰ τά τε πρὸς “ὁ βέλτιον μεταβάλλοντα καὶ τὰ εἰς ἡ χεῖ- δείγμασι κέχρηἢ τῶν προειρημένων παιδὶ ᾧ ἀνδρὶ ἡ εὐνύχῳ, τῷ 
ρον" τὰ ἃ δ τῷ ἕξιν ἔχειν, τὰ δὲ τῷ ἐςερῆοις ταύτης τῆς ἕξεως. κὶ εὐνύχῳ ἐπὶ τῷ ὅχως ἐςερημένυ, ἐφ᾽ ὃ ᾧὶ ὁ λίθος ἔκειτο, τῷ δὲ 
εἰπὼν δὲ ἔχειν ςέρησιν, προσέθηκεν “εἰ ἐνδέχεϊ ἔχειν ςέρησιν." παιδὶ ἐπὶ τῷ ἔχοντος Μ' τὴν δύναμιν μήπω δὲ δι᾽ ἡλικίαν πεφυ- 
εἰ μὴ 2) εἴη ἕξις τις ἡ ςέρησις, λέγοιτο ἂν “ὃ ἐξερημένον ἔχειν ςέ- 35 κότος, τῷ δὲ ἀνδρὶ ἐπὶ τῦ πεφυκότος ἢ ὅτε πέφυκε μὲὴ ἔχοντος. 
ρησιν" εἰ δὲ ἀπυσία τις εἴη, μόνον ἐκ ἂν κυρίως ὃ ἔχειν ἐπ᾿ αὐτῆς ὡς δὲ ἐπὶ τῆς ποιητικῆς δυνάμεως τριχῶς ἡ ἀντικειμένη ἀδυνα- 

οἰϑδλέγοιτο. ἄλλον δέ φησι τρόπον δυναὲν λέγεὼχ, “ὃ ἀπαθές, ὃ μη- μία λεγομέη ἐλέχθη ὑπ᾽ αὐτῶ, ὅτω βύλεῖ αὶ ἐπὶ τῆς παθητι- 
10. δὲν ἔχει δύναμιν φϑαρτικὴν μήτε ἐκτὸς ὃν αὐτὸ μήτε ἐν αὐτῷ κῆς δυνάμεως τριχῶς τὴν ἀδυναμίαν λέγεῶϑζ. ἡ λέγοιτο ἂν ἣ “ὃ 

τύτυ 7) δηλωτοιὸν “ὃ προσκείμενον “ὃ “ἢ ἄλλο." εἰ ἢ) ἡ ἔχοι τι μηδ᾽ ὅλως πάχειν τι δυνάμενον ἀδύνατον, ἡ ἐςερῆδχ, τῆς τοιαύ- 
ἐν αὐτῷ “ὁ δυνάμενον αὐὸ φθείρειν, ἀλλ᾽ ὡς ἄλλο τι ἔχον ἐν (0 τῆς παθητικὴς ποιότητος, κοινότερον ἡμῶν χρωμένων τῇ φερήσει" 

4. αἷς εἰ 2. δυκεῖ δὲ ἃ οπι “Η͂. 11 2. νἑάφέμν αμέδηι ἀμίο ροίεπέϊαα ἱποιρεν αὐϊίοογθ, φμοαῖ οἰηεμῖ σπε ἡρσα ἐδ] σ 65. ηβέοίδης 
8ερυϊν. [| 4. αὐτῷ 41. } 5. παραδείγματα Α(. 1} 6. αὐτῆς ΔΙ͂. ἢ 1. ἀπὸ οταὰ ΜΗ͂. 11 8. καὶ Α΄. ἢ 10. τε τῷ βελτίω 1. ἢ τὸ δὲ γὰρ ἂν φθεῖρόν τε Δ. ἢ] 

413. τῆς} ὁ ΑΖ. ᾿᾿ 15. ἡ δ᾽ ὑςέρησις “4, εἰ δ᾽ ὑςέρησις Ι͂. ἢ 16. αὐτό ΜΗ͂. ̓  19. τὸ] τῷ ΜΗ. ἢ τυφλῶν Η͂. 1] 21. περ οαι 2. 1] γινομένην, ΜΙ͂. ἢ 22. 
ἕξεως} ἡ Ἡ. ἢ 23. ὅτως] ὅτε ΜΙ. ἢ ὧν ἐςὶ --- διάθεσις ἱϊεναῖ ΑΜ. 1] 98. εἴγε οπν ἈΗ͂. ἢ τὸ μὲν τῷ Τ. 1] 29. χειρόνων τόν τε τι Ι͂. ΠΠ δυνατὸν --- 81. εἰ 
οτὰ «(. "} 32. τα] τῇ 2. 1} καὶ τὰ] κατὰ 244. Ν 35. λέγοι ΓΙ. ἢ 31. 1} ὁ Η. 

1. αὐτὸ] αὐτῷ 38. ἢ ἡ. ἢ τὸ καλῶς ΔΙ͂. ἢ 16. φιαα ἑἴάοπι μέγαφια αἰμρἐϊοίίεν" ἱπέοὶ ἐρίίμν: ἑάδοῖγοο ἐπιροίεπεία φμοφια πιμέϊ ἐς 

πιοιῖἐς πισισμραίμτ ϑεραῖν. ἱ διττόν,] ῥητὸν «(. ἢ 25. πεφυκὸς 22. "ἢ 81. ἐλέχη Α.. ἢ καὶ οπι Α΄. ἢ 39. ἐφερῆσθαι ἢ τρέφεσθαι τὸ δὲ πεφυκὸς τῆς ἈΗ͂. 



112 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ὅτως ὁ τοῖχος λέγοιτο ἂν ἀδύνατος μαθὲν τὰ γραμματικὰ ἢ ἀντικείμενον αὐτῷ, τῦτο κ᾽ “ὃ νῦν σημαινόμενον τῷ δυνατῶ ὃν- 

ὅλως αἰσϑάνεῶκ, ἢ τρέφεθκ, (2). ὃ δὲ ὃ πεφυχὸς μηδέπω ἔχειν νατόν ἐςιν" μεταξὺ 5 “ὁ δυναὺν τῷ ἀναγκαίν ἢ τὸ ἀδυνάτυ͵ 

ὡς ἃ παιδίον" ὀδέπω γδ τῦτο δύναῦ Ὑεωμετρεῖν ἢ ἣ μανθάνειν, ὡς ὧν ὁ κα ἀεὶ ἀληθές ἐςι “ὁ δὲ ἀεὶ ψεῦδος. ἕνα Κα ὅν τρόπον δυνα- 

ὺὸ ἃ εὐθὺς γεννηθὲν σκυλαζκιον ἐν ἀδυναμίᾳ ἐεὶ καὶ ὺ ςερήσει. “ὃ δὲ ἐν λέγε, ὃ μή ἡ ἐςιν ἐξ ἀνάγκης ψεῦδος" ὅ .5 “ὁ ἐναντίον μύ ἔξι 
ὅτε πέφυκεν ὁρᾶν μὴ ὁρῶν ἀδύνατον τῷ κυρίως ἐφερῆνχ, τῆς 5 ψεῦδος ἐξ ἀνάγκης, τῶτο ὑχ οἷόν τε ἐξ ἀνάγκης ὅτε ἐξ ληϑὲς ὅτε 

40192 τοιαύτης δυνάμεως. λέγει κα ἢ καθ᾽ ἑάξ δύναμιν τήν τε καλῶς ψεῦδος εἶναι. ΑἸεχ. 

15. αὶ τὴν ἁπλῶς κινητικὴν ἀδυναμίαν τινὰ ἐντοκεῖδα, τῇ ἢ ὃν (7) Ὑρ. “δυνατόν φαμεν," ὡς κεῖ, “ὃ δυναὲν δίς. «σά. τ). 

ἁπλῶς ἘΜΉΤΙΣΝ εἴρη) ἡ ἀντικειμένη ἀδυναμία, ἢ δέδεικ ἢ) τριχῶς Ἀερ. "- 

λεγομένη" εἴη δ᾽ ἂν ὰὶ ὃ τῇ καλῶς κύητικῃ ἀντικειμένη ἀδυναμία, (᾽) κυρίως γάρ, ὥς φησι Πλάτων, δύναμις σώζει, ἐδέναι 

καθ᾽ ἣν πεφυκός τι ἢ ἐπιδεκτικὸν ὃν τῷ καλῶς Ὑεταν ἢ ποιεῖν 10 φθείρεοκ ἀδυναμίᾳ μᾶλλον ὑπάρχει. Αβεῖερ. 
ἐσέρη αὐτῷ, ὡς οἱ διὰ μοχθηρίαν ἕξεως κατ᾽ ἀρετὴν χοῆσαί ( ) ἔτι δυνάμει λέγονϑ, ὡς αἱ ἕξεις, καθ᾽ ὡς δυνάμαες ὡς 

τινα μὴ δυνάμενοι. ἑμοία αὶ ἡ τῇ ἢ δυνάμει τῇ ἢ αὶ δύνα, πάχει πάθη ὅλως γίνονἢ τὰ γινόμενα ἣ ἀμετάβλητα ἣ μὴ ῥαδίως φ-ὖ 

λεγομόνη ἀντοιέῖει, ἀδυναμία ᾧ ἂν ἀντικειμένη" ὸ Ὁ ἡ καθ᾿ ρόμενα ἐπὶ “ὃ χεῖρον. ἰὰ. 
ἑκατέραν. τύτων τῷ τε ποιεῖν ὃ πάκειν τρίτην ητῖν ἀντίθεσιν () ἀπαθὴ δὲ τῶν τούτων ὑπάρχυσιν ἅτινα μόγις ἢ ἠρόμεπο, 

περιεργόν τε ἢ πολλαίκις ταὐτὰ λέγειν θελόντων ἀχρείως. ᾧ ἐκεῖνο 15 ποίχυσιν. ἰά. 
δ᾽ ἄν τις ἐπισημαάναιτο, πῶς ἐκ ἐμνημόνευσε τῶν ἄλλων δυνά- ( δ διό φησιν, εἰ δὲ ἡ σέρησις ἕξις πως, πάντα λέγε: ἀὐω 

μέων, τῆς τε κῷ' τὰς ἕξεις ἢ τῆς κ'' τὰς ἀπαθείας. ἢ διὰ τῷ κοι- ἔχειν, ᾧ ἡ σέρησις ἢ Ἷ ἕξις ὃ ὁμωνύμως λεγομένε τῷ ἔτος, ὡὥςεῦ 
νῶς εἰπεῖν “ςέρησις δυνάμεως" εἴη ἂν ἢ περὶ τύτων κοινῶς εἰρη- τό τε ἔχειν ἕξιν τινά, τὴν κυρίως ἕξιν, δυνατὸν χέγεϊ, ἢ ὃ ἔχεν 

κως" ἢ δ ταύταις εἶεν ἀδυναμίᾳ ἀντικείμεναι αἴ τε τῶν ἔξεων ςέρησιν, εἰ ὅλως ἐνδέχεῦ ἔχειν ςέρησιν" τρίτον δὲ τὸ μὴ ἔχεν δύ. 

ἡ τῶν ν᾽ τὰς ἀπαθείας δυνάμεων ςερήσεις, δι᾽ ἥν ςέρησιν εὐπαθῆ 20 ναμιν φθαρτικὴν ὑπὸ ἄλλυ καθὸ ἄλλο ἀχῳ ἰὰ. 
ὼ ἀφθαρτά τινα ἐςιν. δ ἐςερημένον σῶμα τῆς ἕξεως, δι᾿ ἣν () Ὑράφεϑ, “ ὸ ἀνδρα εὐνυχίαν." «οἀ. ἈεΡ. Ὁ τι 
δυσπαθὲς ἦι ἦν ἀδενὲς εἶναι ἐὐινα μιαὺ ἔχειν λέγε" ἢὶ γάρ ἐςιν “ἕνα --- εἶναι τυτέςι “ὃ ἤδη ὑ ὑπιίρχον, ὃ ἀληϑές ἐ ἐςν δκῶ ") 
ἡ «' ὲ ἕνφ τὰς ἕξεις δύναμις ὁ ἐβδὴς τῇ Φ' τὰς ποιητικαῖς, διαψεθξά εἶναι. "ἢ δ᾽ ἂν τῦτο ἐστον τὸ μήτε ΠΡΑΝΧΑΙΙ εἶναι ἥτε ἀγαγ- Ὁ 
τῷ μὴ ἄλλυ εἶναι κινητικὴ ἀλλ᾽ αὐτῷ τῦ ἔχοντος, ἡ δὲ κ'' ἐμ, καίν μὴ εἶναι" κα εἴη ἂν “ὃ κυβίωις ̓  ἰδίως ὑκέρχον λεγόμενον. 

ἀπε βανώς τῇ 5 θητθὴ δυνάμει, διαφέρυσα αὐτῆς τῷ ἐκείνων 4.25 “ἕνα δὲ “ὃ ἐνδεχόμενον ἀληθὲς εἶναι, δ εἴη ἂν ἃ ὧν τε ενέοκ" 

τὸ ὑπ᾽ ἄλλυ πάλχειν δύναμιν εἶναι, ταύτην δὲ τὸ μὴ πιΐχειν ὑπ᾿ δ ἡ ἰδίως ἐνδεχόμενον Ἀβλεῖ (7). τ ἀδύνατον δὲ καὶ ᾿ ἃ δυναὺν 

ἄλλυ. εἰπὼν δὲ περὶ ἀδυναμίας ὺ ὁ ἰδύνατά φησιν, ἃ ἡ αὐτὰ δὲν τῇ προτάσει διὰ τύτων ἔδειξέ τε ἢ διεῖλεν. ἐπεὶ δὲ λέγετε 

δοκεῖ παρωνομίον, τῇ ἀδυναμίᾳ, τὰ ἃ δ κ᾿ τὴν προειρημένην ἀδυ- τις ᾧ ἐν Ὑεωμετρίᾳ δύναμις (τὰ γδ τετράγωνα δυνάμεις καλῦ- 
ναμίαν λέγε, ὡς ἑκάφης ἀδρβμίας παρυσίᾳ ἀδύνατόν τι λέ- ν΄ )» δ 5 δυναῦ ἡ πλευρά, τῦτο δύναμις, ἑκα τη δὲ λαῷ 
γεῖχ, τὼ δὲ ἄλλον τρόπον παρὰ τὸς εἐἰρημέν;» ὺ ὼ δυνατόν τι 380 “ὁ ἀπ᾽ αὐτῆς τετράγωνον), , Μεταφορὰν δή ᾿ φησι ἡ ἐὶ κυβας 
ἢ ἀδύνατον ὁ κτ' δυο αι; παρυσίαν μόνον ἣ ἀπυσίαν χέγενχ, λέγεοχ, δύναμιν ὃ ἐν Ὑρωμετρίς. ταῦτα ἃ ὃν τὰ δυνατὰ ἐξέ. 
ἀλλὰ αὶ ἄλλως, ὃ λέγει γε περὶ ἑκατέρωυ αὐτῶν" ἀδύνατόν τε θετο" ἣν δὲ ὅ τε ὃ ἀρ αν, μὴ ἐξ ἀνάγκης ψεῦδος, ὑὲῶς 

ὃ λέγεῦ ὃ ὃ ἐναντίον ἐξ ἀνάγκης ἐθς (ἀδύνατον δὲ τὴν διά- θὲς τῷ ὑπάρχειν, ὸ ἂ ἐνδεχόμενον ἀληθὲς εἶναι. ταῦτα δὴ καὶ τῷ 

μέτρον σύμμετρον εἶναι), δ᾽ δὲ “ἃ ἐναντίον ἐξ ἀνάγκης ἀληθές, δῤωμὸ ἔχειν τινὸς λέγεω)αί φησι δυνατα" ἐν δ προτάσεσι τὸ 
ἐξ ἀνάγκης ψεῦδος αὐτό Ἂ ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀεὶ σημαντοιόν ἃ5 δυνατά ταῦτα δὲ ὅσα λέγε δυνατά, κ᾿ δύναμιν ἔχεν ἢ ἢτὸ 
ἐςιν" ὃ δὲ ἀεί ἐςι ψεῦδος, ὃ ὃ ἀντοιείμενον ἀεί ἐςιν ἀληθές, τῦτο ποιεῖν ἢ τῷ παίειν, ἢ τῦ ἑκάτερον τώτων καλῶς “ὃ Καὶ παν ὃ 

ἀδύνατον" “ὃ δὲ ἐναντίον, φησί͵, τύτῳ τῷ ὕτως λεγομένῳ ἀδυνάτῳ δὲ πεῖχεν ἢ ἐπαϑὶρ εἶναι. πάντα δὲ ταῦτα λέγει ΤῊ τὸ 

δυνατόν ἐςιν, ὦ “ὁ ἐναντίον μὴ ἐξ ἀνάγκης ψεῦδος ἐςίν, λέγων πρώτην δύναμιν τὴν ἀναφορὰν ἔχεν" ἴςι δὲ ἀρῤλν; ἧς πρώτῃ 
ἐναντίον νῦν “ὃ ἀντοιείμενον αὐτῷ" ὰὺ ̓  καθῆς ἄνθρωπον δυνα- ἐμνημόνευσε λέγων περὶ δυνάμεως. ἢ ἢ ὡς χυριωτοΐτη λεγομέη 
τόν, ὅ' τῇ τ ἐναντίον αὐτῷ ὃ μὴ καθῆοχ, ἐκ ἔςιν ἐξ ἀναγκης ψεῦ- ὦ δύναμις, τὲ ὅλως ἐκεῖ προσέθηκεν. ἔςι δὲ αὕτη ἡ ποιητική, Ἐ 
δος. ὃ δὲ μήτε αὐὰ ἐξ ἀνάγκης ἀληθές ἐςιν ἢ ψεῦδος μήτε“ ὅρος ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἧ ἣ ἄλλο. τὰ δ ἄλλα φησὶ ἐν- 

1. ὅτος ὃ τύχος Μ.. ἢ 5. τῷ] τὸ 4. 1 42. ἢ] οἱ ΤΗ. ἢ 415. ταῦτα ΔΓ. ναὶ 46. ἐπισημαίνεται “4. 1] 19. ἀδυναμίαν ΑΙ. ἢ 20. εὐπαθ}} ἀπαᾶς ἈΓ 1 
24. φμαε ργὶναίίοπο φιαάαπι γαοὶΐδ οἱ ρογρείἐμπίμ δὲ ἱπίογεμπὶ ϑεραῖν. ἢ 23. διαφέρυσιν Δ. 1) 80. τοῖς εἰρημέν Αἵ. ἢ 32. γε οτὰ ΑΓ ἢ 
88. ἀδύνατον --- 84. ἀληθές οπλ «Α. 1 86. ὦ --- ὃ 4. αὐτῷ οτὰ ΑΙ. ἢ] 39. τὸ γὰρ --- ὃ 1. αὐτῷ οτὰ ΑἹ. 

ἀ 1 Ὁ Μ0} 33. ὁ τὸ Α(. ΤΠ 35. τὸ οπα “4. 1} ἔχον Δ. [{ 31. δὲ πᾶσιν ἢ Αἵ. ̓ὶ 838. γογεγτὶ αἱ. φειας φιίάσηι τὲ ργοργιϊς εἴπεα αϊοία 
ἀπίθ οπιπὲς εςί εχρἱϊσαία. δα Ὑ6ΓῸ 6εὲ ροέεπίϊα «δὲοϊεπάϊ, μας πιμίαίίοπὶς ἐπ᾿ αἰϊο μα αἰϊμα, ργίποῆρίμενε 6:56 εἴεεπεικν 
ϑοραϊν. ἢ 8.9. ἐμνημόνευσε Δ. ἢ ἀθ. δυνάμει Α4. 1} 41. ἄλλῳ ἢ ἄλλῳ Α͂. 



ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΎΣΙΧΚΑ, 

νατὰ τῶν κῷ δύναμιν λεγομένων ἀπὸ ταύτης εἰρη. τὸ Δ ἤναι» ΑΣΣ 
τῷ ἄλλο τι ἔχειν αὐτῶν δύναμιν τοιαύτην, δηλονότι μεταβάλλεν ἘΝ τῶν ποσῶν τὰ μὲ ες, 7 

αὐτὰ ἡ κινεῖν τε ᾧ ποιεῖν (τοιαῦτά ἐςι τὰ τὴν παθητικὴν δύνα. ἈΒῸ μενα, ΄ 

μιν ἔχοντα" τῷ Ὁ) εἶναι αὐτῶν δύνα μίν τινα ποιητικήν), τὰ δὲ καρτοι Ὁ κυρίος ποσὰ ς γέ, ἡ ἦγ κυ. 
τῷ μὴ ἔχειν ἄλλο τι δύναμιν τῷ μεταβάλλειν αὐτά (δυνατὰ Ὲ ς Μ΄ “πατηγορίαις ἐλέγετο . γᾶ. αὐὴς ἐκ ὁ μάν μάν 

« «. » “νι ΟΝ νῦν οι ἢ 5 μὴ ϑέσον ἌΝ 
ὶ τὰ μὴ μεταβαλλόμενα ὑπό τινος ὡς ἀπαθῆ" δὲν γδ ἔχει τύ. ἡ τῷ ὅν θα ὑϑμ τὰ μόρια χόγεν τ ΘῈΣ 

τῶν ποιητικὴν δύναμιν, ᾧ διὰ τῦτο δυνατὰ ὁμοίως ἢ τὰ εὐπαθὴ), τς τω δ: τὰ εἴδη διαιρῆϊἢ ὡς ἠξέον “5, 

τὰ δὲ τῷ ὠδὶ ἔχειν, οἷον τὸ καλῶς τε ᾧ ἐπὶ “ὃ βέλτιον μεταβαλ- ἤπσων ἐνυπάρχυ, ᾿ “ὁ σει δ ἡ ἐκεί ᾿ βχυσι λόγγοι, εἰς ὃ “ “ἦν 
λειν ἢ τῷ καλῶς πάχειν τε ᾧ μεταβαλλεῶζ. ἐκ ἔοικε δὲ διὰ ρεβθὰ τι ΝΜ διαίρε . 

σις" διὸ Ὑένος ΚΑ δὴν Φ ω ἰωἱ χὰ 

» αὐ ἧττόν ἡ Σ χύτων μνημονεύειν τῆς δυνάμεως τῆς κῷ τὰς ἕξεις, ἧς ἐδόκει 10 τινὸς τῶν μων μι Η δὲ ποσὸν ὀκέτι ταὐὴν κἂν ἀγα. 

μνημονεύειν δι᾽ ὧν ἔλεγε λέγων περὶ τῆς δυνάμεως “ἔτι ἡ τὸ διωρισμένον, χόγει ἃ ΠΝ ἐπεὶ δὴ ποσὸν ὃ ΠῚ ὑπ Χρόνε: 
καλῶς τῦτο ἐπιτελεῖν ἢ κ᾽ προαίρεσιν" ἐνίοτε ἡ) τὸς μόνον ἂν συνεχές, ὅ ἐς, ἜΡΙΣ ΡέΑΘαν ποσὸν ἀριθμγὴν μὰ ἢ 
πορευθέντας ἣ εἰπόντας, μὴ καλῶς δὲ ἢ μὴ ὡς προείλοντο, ὅ ιἰ ποσὸν ἢ Μετρητόν, εἴη δ' ἂν διὰ " δὴ ων. ᾽ τύτων ὸ ἃ 

φαμεν δυναῦχ, λέγειν ἢ βαδίζειν" (. 1019 α 28). ἢ ἢ ἐνθάδε μὴ αὐδρρεύμυς ἀριθμηὴν ἃ ἄπειρον ὅτε πειρον 

“«-͵ λέ. 

μεὴν δυκίμν ὦ τΡὴς ἢ ὃ Ἴ 
ἐκείνης τῆς δυνάμεως λέγεῶς," ἢ 7) τῷ μὴ ἔχειν αὐτὰ δύναμιν νάμει" προσέθορκιεν ἀντὶ τῷ διαιρεῖδα, ὍΝ συνεχὴ (ἢ δὲ "δυ. 

ἥν, ἧ τῷ μὴ ἔ ἄλλα αὐτῶν δύνα, ἢ τῷ εὐπαθὴῆ μονάδες γ5 τὰ τῶ πλήθυ Μενον εἰς μὴ ΓΕ ποιητικήν, ἢ τῷ μὴ ἔχειν ἄλλα αὐτῶν δύναμιν, ἢ τῷ μονάδες πλήθυς μέρη), μέγεθις δὲν τ΄ Μὴ συνεχῆ 
δι᾽ ἀδϑιένειαν εἶναι, ἢ τῷ μὲ τῇ καλῶς ποιεῖν ἢ πάχειν ἔχειν δύνα- 20 ρετόν" πᾶν γ5 “ὁ τῷ μεγέθως 5 εἰς συνεχὴ δα. 

μιν. διὸ ᾧ ὁ προειρημένος, φησίν, ὅρος τῆς πρώτης δυνάμεως ὃ 
βος 

μεγέθυς διαφοράς, ὅτι ἃ αὶ “ινεχές, λέγει δὲ ὴὶ τὰς τὸ 
κύριος ἅμα λέγος εἴη ἂν τῆς δυνάμεως" ὅτος δὲ ἦν ἀρχὴ μετα- 

ἐφ᾽ ἐν συνεχὲς 

δύο πλάτος, “ὃ δὲ ἐπὶ τρία βάθος͵ τυτέςι Κ Άθμε, ἐςι, ἃ δὲ ἐπὶ 
βλητοιὴ ἐν ἄλλῳ ἧ ἄλλο. ΑἸεχ. ὁ ἀριθμός ἐςξι πλῆθος πεπερασμένον. καὶ θροῦν ον δὲ αὶ ὅτι 

19 (7) ἄλλως λέγε δύναμις κϑ' μεταφορὰν ἐν γεωμετρίᾳ ἀριθμός ἃ δὲ ἀριθμηὲν πεπερασμένον" ὥςε εἴ τι πλὴθ 
25 τῦτο ὐκ ἀριθωός. κυρίως (ἃ ἦν ὁ ὑώμς ΜΤΝ λέγοιτό τι, 

(7) τὰ μώτοι γε πράγματα τὰ λεγόμενα κ' δύναμιν διαιρετός. ἤδη δὲ καὶ τὰ ἀριθμητά, εἰ ὼ συνεχὴς είῃς συνεχὴ 
"πάντα λέγον πρὸς “τὴν πρωτην" ἀρχήν, ἢ “τὴν μίαν," ἀντὶ τῆς ἀλλ᾽ ὅταν ὡς ἀριθμητὰ διαιρῆῦ, ἐχ ὡς εἰς συνεχὴ διαιρε αὐτῶν 

ΓΗ ν ε ,΄΄«,»ν΄ ΞΕ αι φ, ΕΥ̓ ΝΟ» ᾿ ἊΞ ρεῖ), εἶπε πρώτης" διττὴ 7) φέρε ἡ γραφή. “αὕτη δέ ἐξιν ἀρχὴ μετα- δὲ πλῆθος (ἃ ἐἶναι “ἃ διαιρεὸν εἰς μὴ συνεχῆ". τῶν μεγεθῶν δὲ 
βολῆς ἐν ἄλλῳ καθὲ ἄλλο," ἵνα εἴπη τ ποιητικὸν αἴτιον. τὰ δ Α ἐφ᾽ ἕν συνεχὲς μῆκος, πλάτος δὲ “ἃ ἐπὶ δύο, ἃ δὲ ἐπὶ ὲ 

ἄλλα λέγον; δυνατὰ τῷ ἔχειν ἄλλο τι τοιαύτην δύναμιν, τὰ δὲ 30 βαθος, τί ἕκαξον τύτων ἐςὶ λέγων πρῶτον. εἰπὼν τί ἐςι κα ἦτ 
τῷ μὴ ἔχειν. ὁμοίως δὲ ὶ τὰ ἀδύνατα. ὥςε ὁ κύριος ὅρος τῆς θος, ἐφεξῆς ᾧ τί “ὁ μῆκος αὶ τί “δ΄ πλάτος τί βάθος ἔπεν ᾿ 

πρώτης δυνάμεως εἴη ἂν “ὃ μεταβλητυιὸν ἐν ἄλλῳ, τυτέξι ὃ “ὃ αὶ γραμμή, ὃ δὲ ἐπιφάνεια, “ὃ δὲ σῶμα. εἰπὼν δὴ ταῖν ᾿ 
ποιητικόν" κυρίως γδ “ὃ ποῶν λέγεϊ) δύναμιν ἔχειν. ἰά. πάλιν τῷ ποσῦ λέγει τὰ ὶ καθ᾽ ἑαυτὰ ποσά ἐςι, τὰ δὰ "αὶ ὀδὸν τῷ ̓ 

ἐπὶ τύτοις διαίρεσιν ποιεῖ ἢ τῷ ποσῶ" τῆς γ ὁσίας ἐν τοῖς βεβηκός" ἡ ὶ γ5 γραμμὴ ᾧ ὃ πλάτος, τυτέςιν ἡ ἐπιφάνεια, καὶ ἃ 

1. πρώτοις ἐμνημόνευσε. λέγει δὲ ποσὸν εἶναι “ὃ διαιρεὲν εἰς ἐν 86 σῶμα, ἔτι δὲ ὁ ἀριθμός, καθ᾽ ἑαυτὰ ἡὶ κυρίως ποσά" ὅσα δὲ τῷ 

ὑπαίρχοντα, ὧν ἕκαςον ἢ ἑκάτερον ἵν τι ᾧ τόδε πέφυκεν εἶναι. ποσῷ τινὶ συμβεβηκέναι ποσὰ ἢ αὐτὰ λέγε, ὑκ ὄντα τοιαῦτα 
τῦτο δὲ προσέθηκεν, ἐπεὶ δοκεῖ ἡ εἰς τὰ συμβεβηκότα διαίρεσις τῇ αὐτῶν φύσει, ταῦτα κθ' συμβεβηκὸς λέγε ποσα, ὡς εἰ λέ. 
ίγνενχ, τῶν οἷς συμβέβηκεν, ἵνα μή τις ἡγὴ ᾧ ταῦτα μέρη γοι τις “ὃ λευκὸν τρίπηχν εἶναι" τῷ γδ τὴν ἐπιφάνειαν, ἐν Η ἐςὶ ἃ 

εἶναι τῷ ποσῶ" ὠδὲν γ5 τῶν συμβεβηκότων ὅτως ἕν τι ὡς τόδε τι λευκόν, τοσαύτην εἶναι, τῶτο ἐρεῖ. ὁμοίως ᾧ “ὃ μυσικόν, ὡς αὐὸς 
ἢ τῆς αὐτῆς φύσεως τῷ ὑποκειμένῳ εἶναι. ὦ τὰ ἀριθμῶ δὲ ἕκα- 40 εἴρηκε. ποιεῖ δὲ ἑκατέρων τύτων πάλιν διαίρεσιν, ἢ τῷ καθ᾽ 
ξον τῶν μορίων ἕν τι αὶ τόδε τι, ὡς ᾧ ὁ ἀριθμὸς αὐὸς ὁ διαιρώ- αὐὸ ᾧ τῦ κϑ' συμβεβηκός, ἢ πρῶτόν γε τῷ καθ’ αὐτό. τῶν δ 
μένος πρὸ τῷ διαιρεθῆναι. ὁμοίως ᾧ τῆς γραμμῆς ᾧ ἐπιφανείας. καθ᾽ αὐὸ ἢ κυρίως ποσῶν τὰ ἐ κῷ' τὴν οἰκείαν ἐσίαν ἐςὶ ποσά" 
υὐκότι δὲ ἡ λευκότης ὁμοίως τῷ ὑποκειμένῳ αὐτῇ τόδε τι ἡ ἕν. ταῦτα δέ ἐςιν ὅσων ἐν τῷ ὁρισμῷ “ἃ ποσὸν ἐνυπάρχει. τως ἡ 

εἴη δ᾽ ἂν διὰ τὸ “ὧν ἑκάτερον ἢ ἕκαςον ἕν τι ἡ τόδε πέφυκεν γραμμὴ ποσόν, εἴ γε μέγεθος ἐφ᾽ ἕν διαςατόν, ᾧ ἡ ἐπιφάνεια δὲ 

ὥσπερ ἐν τῷ δεκάτῳ λόγῳ τῶν Εὐκλείδυ. Α86ερ. 
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6. μὴ οτι ΜΖ. ἢ 1. τὰ ἅπαθος ΜΙ. ἢ 16. ψειαα ροσεἰδιϊὶ α »γ»αφϑεπίὶ μοίεπέϊα ἀϊοίο ορροκμπέμν ϑεραϊν. ᾿ τῇ κατὰ δυνάμεως παρυσία 

λεγομένη «(4 (αἱ νἱἀοιυτ). [[17. παρυσίῳ οτὰ . ἢ 19. ἣ τὸ μὴ “. ᾿ 21. προειρημένως ΔΙ͂. ᾿ 22. κυρίως ΔΙ. ἢ 43. ὑκέθ᾽ ἡ ΑΜ. 

7. ὃς εἶται διαιρεῖται ΜΠ. ἢ 21. ὑφ᾽ ἵν 41. ἢ] 21. διαιρῆται]) διαιρεῖται ἈΑ͂. ἢ 831. βάθος] μέγεθος Α͂. ἢ 839. αὐτὸν Α͂. 
Χχχχ 



Ἴι4. ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ὸὺ σῶμα." ἕκαςον γΥ αὐτῶν ποσόν, “ὃ Κι ἐπὶ δύο, “ὃ δὲ ἐπὶ τρα ταῦτα πάθη)" τῷ μέντοι συνδιαιρεῖοχ, ἐκείνοις καθὸ διαιρατεῖ ἐςι 
διεφώς. ἢ ὃν ἀριθμὸν δὲ ὁριζόμεθα ποσὸν διωρισμένον. ἢ κατ᾽ ᾧᾧ ποσά, τῦτο ὑπαίρχοντα αὐτοῖς πυριωτεραι ταῦτα ἐκείνων, 
ὑσίαν ποσα ἐςιν ὡς ὑποκείμενά τινα, ἐφ᾽ ἃ ἀναφέρεῦ ἡ τὰ ἄλλα ἡ ἐχ ὁμοίως κῷ συμβεβηκός. εἰπὼν δὲ “ὃ Ρ ταῦτα ποσεὲ ἅττεια, 
ποσὰ λεγόμενα. τὰ δέ τινα ἐςι καθ᾽ αὑτὰ ποσὰ τῷ τῆς φύσεως λέγε ἢ συνεχὴ τῷ ἐκεῖνα διαιρετὰ εἶναι ὧν ἐςὶ ταῦτα ΜΩ͂Ν 
τῆς τοιαύτης εἶναι πάθη τε ἢ ἕξεις, τὰ δὲ τῷ εἶναι ποσῶ καθὸ 5 τίνων πάθη δηλῶν προσέθηκε (). λέγω δέ, φησίν, ἀὶ τῷ ὃ κι- 
ποσὸν πάθη. ταῦτα δέ ἐςι τὰ καθ᾽ αὐτὰ αὐτῷ κατηγορόύμενα ᾧ νύμενον εἶναι διαιρετόν, ἀλλὰ τῷ ὃ ἐκινήθη τῦτο, λέγων τὴν χύγ- 
αὐτὰ ποσά. τοιαῦτά ἐς! ἢ “ὁ πολὺ ᾧ ὁ ὀλίγον (πάθη ἡ) ἀριθμῶ), σιν ποσόν τε ᾧ συνεχὲς λέγε, ἐκ ἀπὸ τῦ ὃ κυιίμενον σῶμά τε 
ἡ “ὁ μακρὸν ἡ ὃ βραχύ (μήκους ἢ) πάθη), ᾧ ὃ πλατὺ ᾧ “ὃ σενόν εἶναι ᾧ ποσόν (ὅτω γ) ἂν ἦν τέλεον κῷ' συμβεβηκὸς λεγομέν, ἡ 
(ἐπιπέδων 7) πάθη), ἢ “ὁ βαθὺ ἡ ταπεινόν (σώματος ἡ ταῦτα ὁμοίως τῷ λευχῷ τε ἢὶ μυσικῷ), ἀλλὰ τῷ ὃ ἐκινήθη ᾧ ἐφ᾽ ᾧ ἐκ.- 
πάθη πάλιν)" ἡ γδ εἰ τύτων τις λέγοι ἐν τῷ λόγῳ “ὃ ποσὸν περιέ- 10 νήθη ὦ ὃ διῆλθε “ὃ κινώμενον ποσὸν εἶναι. ἀδύνατον 7 μὴ ἐπὶ 

χεῦχ, ἀλλ᾽ ὁ πρώτως ἐδὲ καθ᾽ αὐτά, ἀλλὰ τῷ ἐν ἐκείνοις εἶναι συνεχῶς κίνησιν γίνε," τῷ δὴ διαιρεὸν ἢ ποσὸν εἶναι ὁ ἐφ ὗ 

εἷς ταῦτα ὑπάρχει. λέγε γῶν ὃ πολι ποσὸν ὑπερέχον κατ᾽ ἡ κίνησις, τύτῳ ᾧ ἡ κίνησις ποσὴ συμπαρατεινομένη τῷ ἐφ ὕ 
ἀριθμόν, ὡς διὰ “ἐν ἀριθμὸν ὅλως ποσὸν ὄν. ὁ μοίως ᾧ ὀλίγον ποσὲν γίνε ἢ ὥσπερ Ἰατάμεβοα.: αὐτῷ “ὃ ποσὸν ᾧ συνδιαιρυμέτ 
ὑπερεχόμενον κατ ̓ἀριθμόν. ἡὶ ἐπὶ τῶν μιγεθὴν δὲ ἑκαΐςυ ἐνση- αὐτῷ" διὸ δοκεῖ ἢ κυρίως ποσὸν εἶναι. ἀλλ᾽ ἥ γε ἐπίνοια αὐτῆς 

μαίνεῦ ἃ διὰ τὰ ὑποκείμενα αὐτὰ ποσὰ ὶ λέγεεχ," βραχὺ ὃ λέ- τ5 ἀπὸ τῷ ὑποκειμένυ μεγέθους. διὸ καὶ ὺ ψ συμβεβηκός" καὶ Υδ μέγε- 
γε} “ὃ ποσὸν ὑπερεχόμενον κτ' μῆκος. ὁ αὐὸς λόγος αὶ ἐπὶ τῶν θος, ἀλλ᾽ ἐπὶ μογέθος ᾧ αὕτη, εἰ ἡ μὴ ὁμοίως τοῖς ἄλλας συμβε- 

ἄλλων. ἀλλὰ ἡ “δ βαρὺ ἡ κῶφον ἐν τοῖς καθ᾽ αὐὴ ποσοῖς νῦν" βηκόσι. αὶ ὃ Κα ὑπομένον ὶ διαιρίίμενον καθ᾽ αὐτό, καὶ δὲ ἐχ ὑπο- 
καταριβμήσει δὲ αὐὸ μετ᾽ ὀλίγον ὺ ἐν τοῖς ποιοῖς. ὸ ἴσως εἶ μέυσα. πάλιν δέ, φησίν, ὁ χρόνος ποσός τε ἢ συνερὸᾳ τῷ τὴν 
ἂν ποσὰ μέν, καθὸ ὑπεροχὴν ῥοπῆς ἢ ἢ ἐλάττωσιν  σημαίνυσι, ποιὰ κίνησιν ταύτην εἶναι διαιρετήν, λέγων διὰ τῷ ταύτην τὴ χίνησι, 

4020 « δέ, καθὸ ἦν τῷ κάτω φέρε, τὰ ἔχοντα αὐτὰ αἴτια. πάθη δὲ καὶ ἢ 20 ἧς ἀριθμὸς ὁ χρόνος. ϑημειότέον δὲ καὶ ὺ τὴ ὅτι ἐν χρόνον ἐν 
1 ἕξεις τῆς τοιαύτης ὑσίας εἶπε ταῦτα, Ξορίτερες τῷ τῆς ὁσίας Κατηγορίαις (ε. 6) καθ᾽ αὐ ποσὸν εἰπὼν ἐνταῦθα καὶ ὃ αὐὴν 

ὀνόματι χρώμενος" ὅτι δ ᾧ ταῦτα ὑσία πως λέγον, εἶπεν ἐν συμβεβηκός φησιν εἶναι ποσόν, ἢ πρὸ αὐτῷ γε τὴν κίσησιν" διὰ 
τῇ τῆς ὑσίας διαιρέσει. παθη δὲ ἢ ἕξεις ἐκ παραλλήλυ εἶπεν, Ρ ταύτην ὼ ὃν χρόνον. ζητητέον δὲ ὺ τῦτο, διὰ τί τὴν κύησιν 

ἕξεις ἃ ἃ ἀπὸ τὸ ἔχεν, πάθη δὲ ὡς συμβεβηκότα καὶ ὺ ὑπάρχοντα. ὺ ἂν χρόνον ὁκ ἐν τοῖς καθ᾽ αὐὴ ποσοῖς ἔθηκεν, ὦ παϑη ἢ ἕξεις 

εἰπὼν δὲ “ὁ τἄλλα τὰ τοιαῦτα" προσέβηκέ τινα εἰπὼν “ἔςι δὲ 25 εἶπεν εἶναι τῶν ποσῶν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς κτ' συμβεβηκός" εἰ ἢ πάθος 
ὼ ὃ μππ ὼ ὁ μικρὸν ὺ ὰὲ μεῖζον 5 ὼ ὁ ἔλαττον," τά τε καθ’ ἐςὶν ἡ κίνησις συνεχῶς τινός (ὁ γ οἷόν τε ἄλλως ἢ ἣ ἐπ᾽ ἄλλε χὶ  πίνης 

αὐτὰ χῆβμνα τά τε ἐν τὴ πρὸς ἄλληλα χέσει, ὕὅτως ποσά (᾽). σιν γίνεοχ), εἴη ἂν ἐν τοῖς ὅτω ποσοῖς ᾧ τὰ πάθη. ἢ ἃ καθ᾽ 
ὅτι δὶ ἦν ὁ μεῖζον καὶ ὃ ἔλαττον τῶν πρός τι, γνουίριμον, ἔδειξε δὲ αὑτὰ εἶπεν εἶναι ποσά, »' συμβεβηκὸς λέγει, κα μὲν ὁμοίως τεὶς 
ἢ ἐν Κατηγορίαις (ς. 6) ὅτι ὅτω λέγε ὃ Μέγα ἢ “ὃ μικρόν, ἃ μή ἐςιν ὡς ποσῶν ὸ καθὸ βεσὰ πάθη. ἢ ἐκεῖνα ἣ ποσὰ καϑ᾿ 
νῦν δὲ λέγεο)αί φησιν αὐτὰ ᾧ καθ᾿ αὐτά" ᾧ ὃ ἁπλῶς μέγα τι 30 αὑτά, ὅτι ὑποιθε ὡς αὶ τὰ ὧν ἐςὶ πάθη, τύτων δὲ ὀδέτερον 
λέγεῦ. ὲ μέτα μέγα καὶ ὼ μέζον καὶ ἡ τὰ τύτοις ἀντικείμενα γμεγ8: ὑπομένει. ἡ ὅτι τὰ Α ἐν τῇ φύσει ἐςὶν αὐτῶν, ἢ ὄντων ἔπεἢ 

φέρεολαί φησιν ἀπὸ τῶν ποσῶν ᾧ ἐπ᾽ ἄλλα τινά, ἃ ἐκ ἔςι ποσά αὐτὰ πάντως, ἡ δὲ κίνησις κὶ τὸ μεγέθες τί ἐςιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μεγέ- 
[ὸ δῆλον ὅτι ὅταν ἐπὶ τοιύτων λέγη, ἐκ ἔςαι ποσα]" μέγα δ θὺυς γίνεῖ. ΑΙεκ. 

ἃ παθος, οἷαν ἢ λύπη μείζων λέγε κα ὺ μεγάλη νόσος ἢ μεγάλη (6) φησὶν ὅτι “ὃ ποσὸν ὀλαιρετν ἐς: κατ᾽ ἐνέργειαν, ἢ νχ ῶι 

1020 αὀφθαλμία ᾧ μρερὸν λευκόν, ὧν ἐδέν ἐςι ποσόν. ἑξῆς δὲ καει. 85 ὥσπερ “ὃ γένος" διαιρετὰ Κὶ δ ὁ ὑπάρχυσι ἡ τὰ γένη, ἀλλ᾽ ἀκέτ: Ἐ 

3. διαίρεσίν τινα ὺ τῶν κ' συμβεβηκὸς λεγομένων ποδῶν ἡ δεί- κατ ᾿ ἐνέργειαν" αἱ ἡ διαφοραί, καθ᾽ ἃς διαιρῶνϑ, δυναίμει ὑπάρ- 
κνυσιν αὐτῶν τὴν διαφοράν. ἄλλως γδ λέγεῦ “ὁ μυσοιὸν ποσὸν χυσιν ἐν τοῖς γένεσιν, ὡς φασιν οἱ περιπατητικοί, καθαΐπερ μεμα- 
ὼ ὁ λευκόν, ὼ ἴκαφον ποσὸν τῶν συμβεβηκότων τῷ ποσῷ (ῷ θήκαμεν ἐν τῇ Εἰσαγωγῇ Πορφυρίν. Αδεῖερ. 
ὃ μένον δὲ ὑποκείμενον αὐτοῖς ποσὸν ἐἶναὺ, ἡ ὼ ἄλλως κίνησις ὺ Ο ) ὥςε κυρίως τῷ ποσῦ ταῦτα βδεϑ εἶναι, εἴγε εἶναι ὶ τὸ. 
χρόνος" ἢ δ ταῦτα λέγεῦ ἃ δ καὶ τὴν ἐπὶ τὰ ποσὰ τὰ καθ᾽ αὐτὰ 40 καθ᾽ αὐτὰ λεγόμεναι τῷ ποσῦ ὑπάρχυσι καὶ ἢ πρὸς ἄλληλα. ὼ με 

ἀναφοράν, ἢ διὰ τῦτο ἢ αὐτὰ κ᾽ συμβεβηκός, αὶ μὴν ἁπλῶς, τεῦθεν λαβόντες οἱ ἐξηγηταὶ αὐτῷ ἀπεφήναντο αὐτὰ εἶναι τὸ 
ὡς ᾧ τὼ πρῶτα εἰρημένα. τῷ Κα )) τὴν ἐπίνοιαν αὐτῶν ἔχειν ἡμᾶς ποσῶ. ἢ ἐκ ἔςιν ἀνάπλασμα αὐτῶν" ἕμως μέντοι γε δυναὶν 
ὅλως ἀπὸ τῶν μεγεθῶν, ᾧ ταῦτα ποσά τε ᾧ συνεχῆ λέγε κῷ' αὐτὰ τῶν πρός τι εἶναι, καθὸ πρὸς ἕτερον λέγον, αὶ κυρίως μέτα. 
συμβεβυηριός (διὰ γ5 “ὃ ἐκεῖνα εἶναι συνεχὴ ᾧ διαιρετὰ ὧν ἐξὶ γε, ὡς ἔδειξεν ἐνταῦθα ὁ λόγος. ἰὰ. 

Ί. καὶ τὸ δΏ6 πολὺ οπχ "Μ. ἢ πίθος Μά. ̓ ὶ 8 αἱ 9. πάβος “4. 1} 18. εἴη οἷαι “4. ἢ} 21. ἕξει 24. || 24. μὺ] δὲ ΔΖ, ἢ 33. καὶ --- ποσαί οἴῃ «( εἰ 
ϑορυῖν. κ᾿ 42. καὶ οι Ω͂. 

ἀν ὧν -- 6. ἐἶναι οτὰ (. ἢ 12. ποσὸς ΑΙ. ἢ 14. ἀλλά γε ΑἹ. 11 αὐτοῖς “4. ἢ) 4Ἴ. ὑποκείμενον Ψ, ἢ παθ' αὐτὸς ἃ Γ΄. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. Ἴ18 

, 04. ({) ὡς κίνησις ἢ χρόνος ἢ ὅσα ἄλλα λέγον εἶναι συνεχὴ τὴν φύσιν τῷ ἀριθμῶ ἂν τῷ ἀριθμῷ ὑπάρχει, τῦτο ποιότης ἀριθμῦ" 
59. διὰ ἃ ἐἶναι ἃ μέγεθος διαιρετόν. ἐκ δὲ μεγέθυς ἔχυσι τὴν συνές ἑκάςυ γδ ἀριθμῶ ἡ ἐσία αὶ ἡ ποσότης ἐν τῷ ἁπλῶς λαμβανεὼς 

χειαν ἢ τὴν διαίρεσιν, καθαΐπερ εἴρη ᾧ ἐν τὴ Φυσικῇ ᾧ ἐν Κατη- ἐςίν' τῷ ΚΛ) ἐξ ἡ σία καὶ -ὸ ποσὸν ἁπλῶς ἂν τῷ ἅπαξ ληφθῆναι" 
γγορίαις. ἰὰ, ἂν δὲ δὶς τρία ῥηθῆ, ὑκέθ᾽ ἁπλῶς “ὃ ποσὸν αὶ ἡ ὑσία αὐτὸ ἐλήφθη, 

. 1020 4 ποιεῖ) δὲ  τῦ ποιῶ διαίρεσιν, ὡς ἡ αὐτῷ πολλαχῶς λεγο- 5 ἀλλὲ μετά τινος πάθυς ἢὶ ποιότητος" ὅσα γδ μὲ' προϑϑήκης λέγε, 
35: μέυ, ἡ λέγει ἕνα Εἰ τρόπον ποιὸν λέγε, τὴν τῆς ὑσίας διαφοράν. μκτ' ποιότητός τινος χέγεδ, ὥςε ἡ οἱ ἀριθμοὶ οἱ τοιῦτοι. λέγοι δ᾽ 

ἐρωτώμενοι "γγῦν ποῖόν τι ἢ ποταπὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον, λέγομέν ἂν ᾧ τὰς ἐν ἀριθμῷ διαφοραῖς, ὥσπερ ἢ τὰς ἐν ὀσίᾳ ποιότητας" 
τινας τῶν διαφορῶν τῶν ὑπαρχυσῶν αὐτῷ, ὡς τῆς διαφορᾶς ἐκ ἂν Κὶ 5 ἁπλῶς ἐξ λάβωμεν, ἀριθμὸς τῶτο, ἂν δὲ ὡς δὶς τὰ τρία 
ἐν τῷ τί ἐςιν ἀλλ᾽ ἐν τῷ ποῖδν τι κατηγορυμένης, καὶ μὴν ὁμοίως τὰ ἕξ λάβοι, ἤδη μ' ποιότητος. ἀλλ᾽ εἰ αἱ τῶν ἀκινήτων διαφο- 
τῇ ποιότητι" ἡ ἡ) διαφορὰ ἡ τῆς ἀσίας εἴη ἂν ἡ ἐν ἐσίᾳ ποιότης. 10 ραὶ ἄλλο σημαινόμενον ποιότητος, πῶς ἐν τῷ πρυτῳ ᾧ τὸ κυκλιυ 

ἐπιζητήσαι δ᾽ ἂν τις, τίνι διενήνοχεν ἡ ὡς διαφορὰ πούτης τῆς ὡς ἐμνημόνευσεν; ἐν ἡ) τοῖς ἀκινήτοις ἢ μαθηματικοῖς ὁ κύκλος. μή- 
γέυς ἢ εἴδυς (εἶπε γ5 ᾧ περὶ τύτων ἐν Κατηγορίαις, ς. 5, ὅτι ποτε ὧν ἀκίνητα ἐνταῦθα τὸς ἀριθμες λέγει ὁ ὁ πάντα τὰ μαθη- 

περὶ ὁσίαν “ὃ ποιὸν ἀφορίζυσι) " ἡ εἰ ἡ ταῦτα ποιότητες ὁμοίως ματικά. ἢ εἰ περὶ πάντων λέγει, ἐκεῖ ἂν ἔξωθεν εἴη τῷ κύκλυ 
τῇ διαφορᾷ, διὸ τί αὐτῶν ὑκ ἐμνημόνευσε νῦν ; ἔτι εἰ περὶ ἐσίαν ὡἧς ἐν παραδείγματι τῆς διαφορᾶς ἐμνημονευκώς. εἰ δὲ τῶτο, ἢ 

ὃ ποιὸν ἀφορίζυσι, πῶς ἂν ἔτι ἐν τῷ τί ἐςι κατηγοροῖντο, ὃ ἐν 15 τὰς διαφορὰς ἂν ἐκεῖ λέγοι τῆς κυρίως ὀσίας. εἴη ἂν ἦν ὃ ΙΑ 

τῷ ὁρισμῷ αὐτῶν περιέχεῦ. ἣ ἡ διαφορὰ ἐκ ἐν τᾷ τί ἐξιν ἀλλ μῆκος ἐφ᾽ ἕν διάξασις τῶν ἀριθμῶν, τῦτο δέ ἐςιν ἂν ἅπαξ 

ἐν τιῷ ποῖον κατηγορεῖ). ᾧ τῷ κύκλυ δὲ ὡς ἐσίας ἐμνημόνευσεν, λαμβανηῦ" “ὃ δὲ ἐπίπεδον τοῖς ποσάκις ποσοῖς, “ὃ δὲ ςερεὸν τοῖς 
ἥτοι ἀντὶ τῆς σφαίρας λαβὼν “ὃν κύκλον, ἢ ὅτι ἐδόκει τισὶ ᾧ τὲ ποσάκις ποσοῖς ποσάκις, ὧν τὸς Εἰ τετραγώνυς τὸς δὲ κύβυς 

αήματα ἐσίας εἶναι. ἣ ὠσίαν αὶ τὴν κυρίως λεγομένην εἶπε νῦν, καλῶσι. τρίτον σημαινομένον τῆς ποιότητος ἐκτίθεἢ τὰ πάθη τῶν 1020 

ἀλλὰ τὴν ἑκάςυ τῶν ὄντων ὕπαρξιν" ἡ γ5 ἑκάζυ οἰκεία ὕπαρξις 20 φυσυιῶν τε ᾧ κινυμένων ὑἐσιῶν" αὖῇ ὃ αἱ κούμεναι ἐσίαι αἱ ᾿ 

ὀσία ἐκείνυ, ὡς εἶπε ᾧ ἐν τὴ τῆς ὑσίας διαιρέσει" ἣν γδ τῶν ση- φυσικαί τε ᾧὶ ἔνυλοι. ἀντιδιέςαλάε δὲ τὰς κινυμένας πρὸς τὰς 
μαινομένων ὑπὸ τῆς ὁσίας ἦν ἡὶ ἡ ἑκαςα τῶν ὄντων φύσις" ἐσία μαθηματικάς" ἀκίνητοι 5 ἐκεῖναι. ἐδήλωσε δὲ τίνα λέγει πάθη 

“δ ἐκείνν. τὰς διαφορὰς ἦν αὶ τὰς ἐν τῇ κυρίως ὀσίᾳ μόνας, τῶν ἐν κινήσει ὀσιῶν διὰ παραδειγμάτων, ᾧ καθόλω ταῦτα πάθη 

ἀλλὰ τὰς καθ᾽ ἔκαςξον γένος οἰκείας ποιότητας λέγοι ἄν. ὅτω τῷ φησὶ ἡ ποιότητας εἶναι τῶν φυσικῶν σωμάτων, καθ᾽ ὡς ὼ ἀλ- 

κύκλυ διαφορὰ “ὃ ἀγωνιον" χῆμα 5 ἀγωνιον ὁ κύκλος. ἕνα 25 λοιϑς λέγεῦ τὰ σώματα, διαφοράς. σημειωτέον δὲ ὅτι ἐν τύ- 
ὧν τρόπον φησὶ ποιότητα λέγειν τὴν τῆς ὁσίας, ὡς εἰρήκα- τοις πάλιν ἔθηκε ᾧ τὴν βαρύτητα ἢ τὴν κυφότητα, πρὸ ὀλίγυ 
μέν, διαφοραί, δεύτερον δὲ ἐπὶ τῶν ἀκινήτων, ἃ τίνα ἐςὶν ἐδή- μνημονεύσας αὐτῶν ἐν τοῖς ποσοῖς τοῖς διὰ “ὁ πάθη εἶναι τῦ ποσῶ 
λωσε" τὰ γἡὃ μαθηματικά" ἢ 78 ἐπ᾽ ἀριθμῶν ποιὸς ἀριθμὸς ὁ καθὸ ποσὰ ποιοῖς ὅσιν. εἰπὼν ποιότητα εἶναι τὰ πάθη τῶν κινυμέ- 
σύνθετος λέγε, ἀλλ᾽ ἐχ ἁπλῶς ἀριθμὸς ᾧ μόνον ἐφ᾽ ἐν ὧν" ὁ νων σιῶν, προςίθησι τύτοις τάς τε ἀρετὰς ἢ τὰς κακίας ᾧ ὅλως 
Εἰ γάρ τίς ἐςιν ἁπλῶς ἀριθμός, ὁ δὲ τετράγωνος ἣ ἑτερομήκης ἢ 30 “ὃ ὠγαθὸν ᾧ “ὁ κακόν, ἃ ὀκέτι πάθη σωμάτων ἐςίν, ὑδὲ τοιαῦἢ 

1020 κύβος. τίς δέ ἐςιν ὁ μὴ ἐφ᾽ ἦν ὧν ἀριθμός, ἐδήλωσεν εἰπὼν “ὧν ποιότητες καθ᾽ ὡς ἀλλοίωσις γίνεδ. ἐκθέμενος δὲ τὰ προειρη- 1020 δ 

ὁ. μίμημα ἃ ἐπίπεδον ἢ “ὃ ςερεόν.᾽ ὡς δὲ “ὃ ἐπίπεδον ἐκ ἐφ᾽ ἕν ἐξι μένα σημαινέμενα τῆς ποιότητος, ἀεδόν, φησί, χ᾽ δύο τρόπως δ᾽ 
συνεχὲς μόνον, ἀλλ᾽ ἐν συνθέσει συνεχῶν δύο, ᾧ “ὃ ςερεὸν τριῶν, λέγοιτο ἂν “ὃ ποιόν, ᾧ τύτων ἕνα “ὃν κυριώτατον. λέγει δὲ τῦτον 
ὅτως εἰσὶ ἢ ἀριθμοί τινες ἐχ ἁπλοὶ ἀλλὰ σύνθετοι, ὥς, τίνες “ὃν κ' τὰς τῆς ἐσίας διαφοραῖς" πρώτην γδ ταύτην ποιότητα λέ- 

εἰσίν, ἐδήλωσε φανερῶς εἰπὼν “ποσάκις ποσοί." τοῦτοι γδ οἱ 35 γει, ἐπεὶ ἡ ἐσία τῶν ἄλλων γενῶν πρώτη, ὥςε διὰ τῦτο αὶ τὰ τῇ 
ἐπίπεδοί τε ἢ ἑτερομήκεις ἢ τετράγωνοι καλείμενοι, υὑς ὁ δὶς δύν ὀσίᾳ καθ᾽ αὐτὴν ὑπάρχοντα πρῶτα τῶν ἄλλων" τοιαῦῇ δὲ αἱ 
ἢ δὶς τρία κα ὁ τρὶς τρία. τοιῶτοι ἢ! ἦν οἱ ποσάκις ποσοί, ἄλλοι διαφοραί, ἃς ποιότητας ἡ αὐτὰς εἶπεν εἶναι, τῆς δὲ κφ' τὰς διαφο- 
δὰ οἱ ποσάκις ποσοὶ ποσαζκις, οἷοί εἰσιν οἱ κύβοι, ὡς ὁ δὶς δύο τέσ- ρεὲὶς ποιότητος εἶναί φησι ἡ) τὴν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ποιότητα μέρος" 

σαρα, δὶς τέσσαρα ὀκτω" ὁ 5 ὀκτωὶ τοιῦτος, δὶς ἡ) δύο τέσ- ἢ 7) ἐν ἐκείνοις ποιότης διαφορά τις ἐσιῶν, ἀλλὰ ἥτοι ὁ κονμέ- 

σαρα ᾧ δὶς τέσσαρα ὀκτώ, ἢὶ παλιν ὁ τρὶς τρία ἐννέα, τρὶς θ΄ κζ΄. 40 νων ἢ ὑχ ἧ κινύμενα - ᾧ Δ εἰ ὁ ἀριθμὸς εἴη φύσεων τινων ὴ 
φερεὸς 5 ᾧ κύβος ὁ κζ΄. τρὶς γ5 γ΄ θ΄, ᾧὶ τρὶς δ΄ κζ΄, πάλιν σιῶν ἐν κινήσει ὑσῶν ἐν τοῖς ἀριθμητοῖς, ἀριθμητὰ δὲ ταῦτα, 

ἀνάλογον τι ςερεῷ. τὰ δὲ μεγέθη μιμήματα εἶπε τῶν ἀριθμῶν ἀλλ᾽ ὀχὶ καθὸ κινιέμεναί τινες ὁσίαι, κ᾽ τῦτο αὐταῖς ὑπάρχωσιν 
ὡς ὄντων πρώτων. ἡ) ὅλως πᾶν ὃ παρὰ “ὃ ποσὸν ἡὶ τὴν ὁσίαν ἢ αἱ διαφοραί, ἀλλὰ καθὸ ἀριθμός ἐςιν, οἷον ἂν λέγοι τις τῶν 

41. δ᾽ οι Η͂. ἢ 14. ὑκ] ὡς Δ. ἢ 15. ἔτι] ὅτι 3. 16. ὑκ ] ὁ μὲν 3." πηι ἀἰβογοπιία ποτ ἐπ φμΐά, “6 ἐπ χμαία ΡῬναθάϊοαίμν ἢ 
δερυῖν. ἡ 17. δὲ πρ ὡς 1. 1") 32. ὃ ἑνός Α͂. 11 33. φερεῶν ΑΙ. 1] 38. οἷοί] οἷον ἍΜ. ἢ 40. τέσσαρες Α͂. ἢ ἀι. τρεῖς γὰρ ΜΙ. ἢ Δῷ. ἀναλογία Α(. 
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ἀριθμητῶν τὰ ἐν ἐπιπέδῳ ἀριθμῷ εἶναι, τὰ δὲ ἐν ςερεῷ" ὥςε ὁποῖον ζῷόν ἐςιν, εἰπεῖν ὅτι πεζόν, ὅτω ὶ ἐπὶ τῦδε τῷ τρτγώνν, 
ἧς ἃ ἂν εἴη τρόπος ποιότητος ὁ χῷ' τὰς διαφορὰς τῶν ὑσιῶν τῶν ἂν ἐπερωτηθῶμεν ὁποῖον τρίγωνόν ἐςιν, εἰπεῖν ὅτι ἰσότελευρον. 

τε ἐν κινήσει ἡ τῶν ἀκινήτων (7)" ὑσίας ἢ) ὴὶ τὸ μαϑηματυιὰ διαιρεῖ δὲ ἢ τὴν πρός τι. λέγει γδ τῶν πρός τι τὰ Κα ὡς διαλά- το) 
λέγειν αὐτῷ ἔθος. δύνα κοινῶς ' πάντων τῶν κινε μένων, ὁ σιον πρὸς ἥμισυ λέγεῶχ, ᾧ ὅλως πολλαπλάσιον πρὸς πολλοςημό. Ὁ 

τῶν ὀσιῶν μόνον, τὰς διαφορὰς λαμβάνειν κτ' “ὃ πρῶτον σημαινό- 5 ριον. ἢ τῶτο Κα τὸ πρός τι σημαινόμενον καθ᾽ ὑπεροχὴν τὺ ἕλλει- 
μένον, μέρη δέ πως ἐκείνων λέγει τὰς τῶν μαθηματικῶν τε ἢ᾽ Ψψίν ἐςιν, δ ἡ κατ᾽ ὠριθμὸν λέγει (' )" ἄλλως δὲ λέγε) πρός τι 

ἀκινήτων, καθόσον ἢ ἡ τύτων πρὸς ἄλληλα διαφορὰ ἐν τύτοις “ὃ θερμαντικὸν πρὸς “ὃ θερμανὲν ὶ “ὁ τμητικὸν πρὸς “ὃ τιμητόν, ὃ 
᾿ ἐςίν. δεύτερος τρόπος ποιότητος τὰ πάθη τῶν ἐν κινήσει ἐσιῶν σημαινόμενον τῷ πρός τι κ᾿ ὃ ποιητικὸν ᾧ παθητοιόν ἐς:ν. τταν 

καθ᾽ ἃ κινύμεναί τέ εἰσι ᾧ φυσικαί. προςίθησι δὲ τοῖς πάθεσι σημαινόμενον ἐκτίθεν, ὡς “ὃ μετρηὸν πρὸς “ὃ μέτρον ᾧ ἐπιςγὸν 
τύτοις, καθ᾽ ἃ αἱ ἀλλοιώσεις γίγνον, ᾧὶ τὼς τῶν κινήσεων δια- 10 πρὸς ἐπιςήμην ἢ αἰο)ηὸν πρὸς αἴολησιν " ἢ εἴη ἂν “ὃ σημεανόμε- 

φοραῖς, κινήσεων λέγων διαφορὰς ἤτοι ἀλλοίωσιν αὔξησιν μείω- νον τῶτο τῦ πρός τι ὑπὸ “ὃ κριτυιόν τε αὶ κρινόμενον" τό τε δ μέ: 
σιν φοράν, ὡς ἢ τύτων ὠσῶν ποιοτήτων, ἢ τὰς δυνάμεις καθ’ τρον “ὃ μετρύμενον κρίνει, ἥ τε αἴϑ]ησις ἢ ἐπιςήμη κριτήρια ἢ χρ- 
ὡς τῆς ν᾽ τόπον κνήσεως ἡ διαφορὰ τοῖς φυσικοῖς σώμασιν σεις, ἡ ἢ τῶν αἰσ)ητῶν, καὶ δὲ τῶν ἐπιςητῶν. διελὼν δὲ τὰ τρίς 

(αὖῇ δέ εἰσι βαρύτης ἢ κυφότης), ἢ ἢ πάσης κινήσεως. ὕτω δ᾽ τι εἰς ταῦτα, ἀναλαβὼν περὶ ἑκάςυ αὐτῶν “ὃν λόγον ποιεῖϑι, κα 
ἂν αὶ ἕξεις εἶπε ποιότητας" ἀπὸ γ) τῆς ἐν ταύταις διαφορᾶς αἱ τῶν 15 δείκνυσι πῶς τε αὐτῶν ἕκαςον λέγε ᾧ τίνες αὐτῶν αἱ πρὸς ὦ- 
κινήσεων διαφοραί. ὅτι δὲ ὕτως λέγει, ἐδήλωσεν ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ληλα διαφοραί. τὰ Κ' ἦν πρῶτα (ἦν δὲ ταῦτα καθ᾽ ὑπεροχὴν ἡ τῶν 

1020 δεἰπυὴν “ἀρετὴ δὲ ᾧ κακία τῶν μαθημάτων μέρος τι" διαφορὰς ἔλλειψιν) φησὶ κατ᾽ ἀριθμὸν λέγε, “ἢ ἁπλῶς," τυτέςσ ἀς .Ξ 
15. Ὁ δηλῶσι τῆς κινήσεως ἢ τῆς ἐνεργείας," διὰ τύτων δεικνὺς ὅτι ςως, ὃ ἐδήλωσεν ἐπενεγκὼν “ὁ “ἢ ὡρισμώως"" ἢ δ ἀορίςως ἢ 
ὶ αἱ ἕξεις ὑπὸ τὰς ποιότητας τὰς ὡς πάθη λεγομένας. διαφορὼς ὡρισμένως τὰ κατ᾽ ἀριθμὸν λεγόμενα πρός τι πρὸς ἄλληλα λέ- 

δὲ λέγει κινήσεων ᾧ ἐνεργειῶν τὴν ἀρετὴν ἢ τὴν κακίαν δηλῶν" 20 γεῦ, ἐδέτερυ ὅτε τῷ ὑπερέχοντος ὡρισμένην ὑπερσχὴν σημαΐνον- 
κ᾿ δ τὰς οἰκείας ἀρετάς τε ᾧ κακίας τὰ ἐν κινήσει ὄντα ποιᾶῖ τε τὸς ὅτε τῷ ὑπερεχομένα ὡρισμένην ἔλλειψιν, ἢ ὡρισμένων πρὸς 
ἡ πάχει" ἢ 75 καλῶς ἢ φαύλως" ὠγαθὸν Κα) ὃ ὅτω κινῖαχ ἀλλήλες ἀμφοτέρων, ἢ ἢ κ᾽ ἕνα τινὰ ̓ ἀριθμὸν ὡρισμένον λεγο- 
δυναάμενων, κακὸν δὲ αὖ “ὦ ὅτως" τῆς )5 κινήσεως τῆς Δ ὃ κα- μένων αὐτῶν πρὸς ἀλλήλυς. τί δὲ ἕκαςον τύτων σημαίνει, διὰ 

λῶς τε ὶ μὴ τοῖς ἔχυσι τὰς ἕξεις ταύτας αἱ ἕξεις αὖ. μάλιξα τῶν παραδειγμάτων ποιεῖ γνώριμον" ὁ Ὁ διπλάσιον πρὸς ἥμισυ 

δέ φησι ποιότητα σημαίνειν ἐπὶ τῶν ἐμψύχων “ὃ ἀγαθόν τε ἢ 25 λεγόμενον, ᾧ ἔχον τὴν ἀντίθεσιν κατ᾽ ἀριθμόν, πρὸς ἵν τι ὡρισμέ- 
κακόν" ὦ ἡ) πᾶν ἀγαθὸν ποιότης, εἴγε “ὁ ἀγαθὸν ἐν τοῖς δέκα γέ- νον “ὃ διπλάσιον λέγε" πᾶν 7) διπλάσιον πρὸς ἥμισυ, ὥςε ᾧ 

νεσι ἡ τύτων μάλιςα τῶν ἐμψύχων, λέγων τοῖς προαίρεσιν ἔχωσι, πρὸς ἕν τι, ᾧ τῦτο ὡριδ μένον, “ὃ διπλαίσιον λέγε)" ἀεὶ "δ πρὸς ὃ 
τυτέςιν ἐν ἀνθρώποις" ἔςι δὲ “ἃ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ὡς ἐμψύχων τε ἥμισυ, ἡ ὥριςαι αὐτῦ ἡὶ ὑπεροχή. ὁμοίως ἡ ὃ ἥμισυ - αὶ ἢ) αὐὲ 
ἢ προαίρεσιν ἐχόντων ἀρετή τε ὁ κακία ἢ μάλιςα τῶν ἀγαθῶν πρὸς ὡρισμένον τε ἢ ἕν" ὁ γὃ διπλάσιον ὡρισμένην τε ὑπεριχὰν 
ἐν ποιότητι. ἔοικε δὲ πάντα τὰ εἴδη τῆς ποιότητος, ἃ ἔθετο ἐν 30 ἡὶ μίαν σημαίνει, ᾧ τοῦτον ' “ὃ πρῶτον ὃν τῶν κατ᾽ ἀριόμὸν 

ταῖς Κατηγορίαις, ὑπὸ τὰ πάθη κῷ' “ὁ σημαινόμενον τῶτο τὴς τοῖς καθ᾽ ὑπεροχὴν λεγομένοις πρός τι “ὃ πρὸς ἐν ὡρισμένον κὸ ὃ 

ποιότητος τάσσειν, χωρὶς τῦ κατ᾽ ἐπιτηδειότητα τε ἢ δύναμιν ἣν λεγόμενον. “ὃ δὲ πολλαπλάσιον λόγεῦ ὶ ἡ αὐὲ κατ᾽ ἀρϑμὸν 
λεγομένυ" τύτυ 5 ἐκ ἐμνημόνευσεν, ἐκτὸς εἰ μὴ κἀκεῖνό τις καθ᾽ ὑπεροχὴν ὡρισμένην (πρὸς ἡ) ἐν “ὁ πολλαπλάσιον λέγε), κα 
ὑποτάσσοι ταῖς τῶν κινήσεων διαφοραῖς, τυτέςιν ἀφ᾽ ὧν ἢ αἱ δια- μὴν πρὸς ὡρισμένον τι ἕν, ὡς ἐπὶ τῷ διπλασίν τε ᾧ ἡμίσεος, 
φοραὶ τῶν κινήσεων. ὡς 75 κφ' τὰς ἕξεις διάφοροι γίνονἢ κινή- 35 ἀλλὰ πρὸς ἄλληλα β' ὡρισμένην τὴν ἀντίθεσιν ἔχει" ἑνός τε δὺ 
σεις, ὅτω ἡ κῷ τὰς δυνάμεις τε ἡ ἐπιτηδεώτητας ᾧ τὰς ἐν ταύ- πρὸς ἣν “ὃ πολλαπλάσιόν τε  πολλοςημόριον ἑνὸς ἡ πρὸς ἕν" καὶ 
ταῖς διαφοραῖς" ὥςε εἶναι τάς τε ἕξεις ἢ τὰς δυνώμεις, ἔτι δ μὴν “ὁ ἣν τῶτο ὥριςαι" καὶ γ) τρίτον τι ὃν ᾧὶ τέταρτον ὦ πέμστω 
τὰς παθητικὰς ποιότητας ἢ τὰ χήματα, ὑπὲ τὴν πούτητα τὴν ἡ τὰ ἐφεξῆς πολλοςημόρια εἶναι ταῦτα δύνα τὸ πολλαπλασί». 
ν᾿ τὰ πάθη τῶν ὁσιῶν τῶν ἐν κινήσει. ἢ τὰ χήματα ὑπὸ ὃ ὁμοίως ᾧὶ πολλαπλάσιον, ἄν τε τριπλάσιον ἂν τε τετραπλάσιον, 
πρότερον" ἀ δ κίνησιν οἷον ἐνέργειαν ἢ ποιεῖν τὸ ἰσοπλεύρων τρι- 40 ἄν τε ὅλως πλεονάκις ἐν αὐτῷ ἔχῃ, πρὸς ὃν χέγεϊ, αὶ κκα ϑ᾽ ὃν δὴ 
γώνυ δηλοῖ τῶτ᾽ αὐτό͵ ἀλλὰ διαφορὰν πρὸς “ὃ σκαληνὸν ἢ ἰσο- ἀριθμόν. διὸ “ὃ ὡρισμένον ὅτοι καὶ κτ' “ὃ ἣν ἔχυσιν ἀλλὰ πρὸς ἀλ- 
σχκελές, ὡς ἡ αὐὸς ἔδειξεν ἐπὶ τὸ ἀνθρώπυ, ἂν ἐπερωτηθῶμεν λήμις, “ὃ δέ γε ἡμιόμον πρὸς “ὃ ὑφημιόλιον, λεγόμενον ἢ αὐὲ 

ἜΠ 
(αἰεαπι 

5. μόνων «4. 1} 9. καθὸ κιύμενα τέ ἈΪΙ͂. Π 41. αὔξησιν σημείωσιν 5. ἢ 21. ἐν τῇ κυήσει 7, ἢ 23. κακὼν Ι͂. 1) 29. ἢ] κὶ 4. ἢ 40. πεχιδ ἐπῖπε 
ἐναπριίμα αοημέαέενι πιοίμπι φμαϑὶ αοίίοπεπε φμαπέϊαπι ἀμί ορες ἀμὲμοπεραϊὶ ἐγίαπριδὶ εἰρπίβεαί, εοὰ ἀἰδογένεοα ὑκέαν" δε, εἰ 
“οαίεπμπι αἰφμα ἰδοδοοίεπι, μὲ ἦρε ποπιὶϊπὶς ἐποπιρία ἀοομίέ ϑερυῖϊν. 

ὅ. τι τὸ δημαινόμενον ΑΖ. 1 7. ὃ] τὸ ΜΙ. ἢ 12. καὶ ἡ ἐπιςήμη κριτήρια καὶ κρίσις 2. 1 11. ποιεῖ τε καὶ Α͂. ἢ 15. τίνος ΑΙ. ἢ] 46. δὲ} ὃς ΖΦ. ὃ 
26. το διπλάσιον εἰ 80. τῶν οπι 3. 1] 32. μὲν --- 33. λέγεται ὁπ “. [ΠῚ 38. πολλοςημόριον Π. ἢ ἀ0. αὐτῇ ἔχον 24. 1" 41. διὸ] διὰ 2. 

΄ 
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ὥσπερ ἃ διπλάσιον πρὸς “ὃ ἥμισυ, κτ' τὴν ἐν ἀριθμαῖς ὑπεροχήν μένον. πρὸς ρισμμένον Ὑάρ τι λέγεῦ ᾧ “ὃ πολλαπλάσιον ὑ δὰ ἐπι 
τε ᾧ ἔλλειψιν ἑκάτερον τῶν ἀριθμῶν ερισμένον ἔχει: ὅ ὅτε δ ἡμιός μόριον" ὅλως ἢ) ἡ τοιαύτη «έσις ἐν Ἐρρδι ἀντιθέσει" ὃ αὶ β δ 
λιος ὡρισμένος" ὁ ὃ γ5 ἔχων τινὶ μη τρρν ἐν αἱ ὑτῷ ὸὺ ἥμισυ αὐτῶ. πολλαπλάσιον ἔχει τι εὡρισμένον, ἃ πολλώκις ἔχειν ἐκεῖνο ᾧ ὃ 
ἑμοίως ᾧ ὁ ὑφημιάλιος" ὁ .5 ὅλος μξ' τὸ ἡμίσεος αὐτῷ ἐςὶν ὁ ἐπιμόριον. αὐὸ 2 αὐ ὃ ἔχον ἡ πλείω μέρη αὐτὸ. ο δὲ 
ὑφημιόλιος ἐπέθως τε δ ἀμφότεροι βσμσοι οἱ κᾷ' τὴν τοιαύ- 5 ὑπερέχον ὀδένα ὅ, ὅρον τῆς ὑπεροχῆς τι σημαίνει» διὸ κτ' ἀόριςον 
τὴν ὑπερσχήν" ἢ ἡ πρὸς ἐν ἢ ὡρισμένον. ὺ ὃ πρῶτον δὲ παρα- ὑπεροχὴν λέγεϑ. εἰπὼν δὲ “ὁ μὴ ὁρίζον τὴν ὑπερσχὴν κατ ᾿άἐρ- 
δεῖγμα, “ὃ διπλάσιον ἢ ἡμιόλιον, ὁ ὁμοίως τοῖς νῦν εἰρημένοις “μ᾿ μὸν ἀδριςον τὴν ὑπεροχὴν ἔχειν, προσέθηκεν “ὁ ἀριθμὸς σύμ- 1021 α 

φοτέρυς ἔχει τὺς ἀριθμὸς εἰρισμένως, ἡ ὅλως ἐν οἷς ὠριθμοῖς πρὸς ματος," ἴσον λέγων τῷ πάντες οἱ ὡρισμένοι ἀριθμοὶ σύμμετροι. δ 
ἕν τι ρισμένον ἡ αὶ κ ἃ πρός τι ἀπόδοσις, ἀνίγκη ἀμφοτέρυς κτ' μὴ σύμμετρον δὲ ἀριθμὸν λέγεῦ, ὃ ἐξηγητυιόν ἐςι τῷ πῶς 
ὡρίοχ, κατ ᾿ἄμφω" ὡς ὃ ἐν πᾶν ἥμισυ, ὅτω ᾧ ὃ διπλάσιον 1 λέγε ἀόριςον κατ᾽ ᾿ἀβθμεν: πανὸς δ εἰἐριθμῶ ὡρισμένν συμμέ. 
καθὸ διπλάσιον ἵν, ὡς ἔχει ἡ ἐπὶ τῷ ἡμιόλυ τε ἢ ὑφημιλω" ὥςε τρυ ὄντος (σύμμετροι ἃ: Κ᾿ Ὁ οἱ τῷ αὐτῷ μέτρῳ μετρύμενοι, παν- 
ἐκ ἄλλης τινὸς ἀντιθέσεως “ὃ παραΐδειγμα τῦτο δηλωτυκὸν ἂν εἴη, των δὲ ἀριθμῶν μέτρον καινὸν καὶ μώδο), οἱ ἐφ’ τὴν τεβάυτῃ ὑπερο- 

Ἐπ “ἀλλ ἢ ἧς ἡ Ἰπῤθτθε ῥηθὲν “ὃ διπλάσιον. εἰπὼν δὲ “ὃ πολλαπλάσιον χὴν ὑπερέχειν λεγόμενοι τῷ μὴ ὁρίζειν τὴν ὑπεροχὴν τ᾽ τῶτο λέ- 
1: πρὸς ἵνα αὶ κα μὴν θΑαδον λέγεωχ, τὴν διαφορὰν ταύτης τῆς γονῇ Φ μὴ σύμμετρον ἀριθμὸν λέγε, πρὸς ἀλλήλες, ὑχ, ὅτι 

ἀντιθέσεως πρὸς τὴν πρώτην εἰρημένην βυληθεὶς δεῖξαι πάλιν πα- 15 μὴ καὶ ὁ ὅτως ἔχειν ληφθέντες πρὸς ἀλλήλως ἂν ληφθῶσιν, εἰσὶ 
ρέθετο τῷ αὐτῷ τρόπυ τῆς ἀντιθέσεως παραδείγματα, “ὃ ἡμιόλιον σύμμετροι, ἀλλ᾽ ὅταν μὴ ὁρίζωσιν ἐν τῇ πρὸς ἐλλήλις ἀντιθέσει 
ἢ “ὁ ὑφημιόλιον, ᾧὶ εἶπε ταῦτα κατ᾽ ἀριθμὸν πρὸς ἀριθμὸν ὧρισ- τὴν ὑπεροχήν. ἐξηγώμενος δὴ αὐὸς ὁ ἽΨ μὴ σύμμετρον δὲ 
μένον. ἀντοκεῖοχ, ἴσον λέγων τῷ “πρὸς ἐν ἀριθμὸς ὡρισμένος "" ἀριθμὸν λέγε," προσέθηκε πῶς κ' μὴ σύμμετριν- “δ 
ἑκάτερον δ αὐτῶν πρὸς ἐν υὑρισμένον λέγεϑ, ᾧ ἴσον ἐςὶ ὁ “κατ᾿ ὑπερέχον πρὸς ὸ ὑπερεχόμενον τοιῶτόν ἐς! ὺ ἔτι" τῶτο δέ ἐςιν 
ἐριθμὸν πρὸς ἀριθμὸν ὡρισμένον." ἐχ ὅτω λέγεῷ ὃ πολλαπλα- 20 ἀόριςον"" ἢ 2) πλεῖον ὶ ἔλαττον Ὑινόμενον Ὁ τὴν αὐτὴν «“χέσιν σώ- 
σιον πρὸς “ἃ πολλοςημόριον" λέγε (ὦ χὰ αὶ τύτων ἐκάτεβεν πρὸς ζει" τῶτο γάρ ἐςι “ὃ “ἢ ἴσον ἢ ἐκ ἴσον." ἢ 2) ἴσον τῷ φθάνοτι 
ἕν, ἀλλ ἐχ ὡρισμένον. λέγει δὲ ὅτι ᾧ ὁ ἐπιμόριος πρὸς “ὃν ὑπε- εἰλῆφθαι ϑυναῷ ὃ πάλιν λαμβανόμενον ὑπερέχενχ, εἶ εἶναι, ἴσον δὲ 

πιμόριον πρὸς ἣν ' ἑκάτερος αὐτῶν λέγε, ἀόριςον δὲ ὑπεροχήν" Φ' λόγον, ὡς εἶναι ἐν ἀμφοτέροις τριπλάσιον “ὃ ὑ ὑπερεχόμενον, ἢ ἣ 
ἣν ὃ σημαίνει ἢ ἑνός τινος, ὑκέτι μέντοι ὸ, ἐν λόγον τῆς ὑπερο- ἐκ ἴσον" τῶτο δὲ ὃ ἀόριξον. δύναῦ “ὁ “ὅλως ἀόριςον κατ᾽ ἀριθ- 
χῆς δηλοῖ ὡς ὃ διπλάσιον ᾧ ὃ ἡμιόμον, ὥςε δὲ εἶχε ἡ ὃ πολ- 25 μόν" εἰρηκέναι ὡς δηλῶν δι᾽ αὐτὸ ὅτι ἐκ κατ᾽ ἀριθμόν τε 
λαπλείσιον πρὸς ὃ πολλοσημόριον, ὅ ὅπερ ἣν ᾿ὶ ἐπί γε ὃ Θϑσμνον: ὅλως ἐςὶν ὥριςαι αὶ δεικτικὸν “ὃ πὸ Τ ἀριθμὸν ἢ ἀντι 
εἰπὼν δὲ ἐπιμόρον πρὸς ὲ ὑπεπιμόριον κατ᾽ ἀριθμὸν ἀόριςον, ὅτι σύμμετρον, ἐπὶ δὲ τῆς τοιαύτης ὑπεροχῆς τῷ ἀορίςως λέγε, μὴ 
ὕτως ὡς πρὸς ἕν ̓' λέγεῦ ὐχ ὡρισμένον δέ, ἐδήλωσεν ἐν τῇ τῷ εἶναι σύμμετρόν τινα τῶν ὕτως ἐχόντων πρὸς ἀλλήλως ἀριθμῶν. 
πολλαπλασίων Ἀξβεθίσαι τινὸς ϑὺ ὶ ἑνὸς ὃ πολλαπλάσιον πολλα- ἃ “ὁ “ὁ ἡ) ἀριθμὸς σύμμετρος" δηλωτοιόν ἐςι τῷ ὅτι ὁ ἢ ὠρισ- 
πλαΐσιον, αὶ μὴν ὥριςαι “ἃ ἣν τῦτο πόσον ἰσὶ μόριον τῷ πολλαπλα- 80 μένῳ ἢ ὑπερέχων ἀριθμὸς ἀριθμῷ συμμέτρῳ ὑπερέχει (ὃ Ρ 
σίω. διὸ ἡ ὃ πολλαπλείσιον πρὸς ἕν ὁμοίως λέγε; ὡς λέγεἢϑ ὁ ὁ ἐπιμόριος τὸ ἢ ἐπιμορίν- μέρος γάρ), ἐπὶ δ τὸ ὑπερέχοντος εἰ ὐχ 
ὼ ὃ ἐπιμόριον, ὥσπερ πάλιν ὁμοίως ἀλλήλοις ἐλέγετο ὁ διπλά- ὥριςαι. ἔςι ἃ δ ὃ ὑπερέχον τοσῶτόν τε ὅσον ὁ ὑπερεχόμενον 
σιον ἢ “ὁ ἡμιόλιον. ὑχ ὕτως ἔχει “ὃ ὑπερέχον πρὸς ὁ ὑπερεχό- “ὃ ἔτι" τῶτω δὲ ὃ “ὁ ἔτι" δυναῦ γδ ὃ ἔτι τῦτο ὃ ὑπερέχει 

4. καὶ ἡ ἐφιμιόλως Α͂. ̓  5. ἐκεῖνοι . ἢ 6. τὸ --- 9. ὡρισμένον Ηὶ Ι͂. ἢ 19. ] ὃ Η͂. ἢ 23. δὲ καὶ νεῖ κατ᾽ ὑπεροχήν 2. ἢ 25. ὥς] ὅτως 
27. 1 26. μὲ σὰ ὠπιιπ φμίάεηι, σδὰ ποὺ ἀδίεγταὶπαίμπι ϑοραϊν. 31. πιμέεἰρ δα οπὶπι ομμεάαπι αἰφμα μπίμς πιμἐἐρίδα ἐπι: δεα 
ἀοο μπμπὶ φμοία ραγς πιμί{ἰρίοὶς σἰε, ποπ ἀφβηίίμν. ἑΐαφμα πιμίεἰρίεα ἀαψιι αὐ σμρεγραγτομέαγὶς αὐ ἀπμπι αἰϊοίίμ, ὧς υἷο 
εἰςοίπι ἀμρίαπι εἰ φοεφμϊαίίογιιπι ϑὲπεἐίεν ἑπέδν' 56. αὐ Ἔχοθάϊεπς σὰ ἐχοθόδιπι πον μεγίπαϊε 5656 δαδεί ϑορυϊν. [ἢ ὡς λέγεται 
οἵ ΜΙ. 

2. πιμἰεὴρ δα οπῖπι λοο λαδεὶ εἰδίεγπιϊπαίμπι, φμοά σαερθ σοπέϊποὶ πιιπιθγιπι ἐδΐμπι, αὐ φιεπι γεζεγέμν: διρογραγίοιίανα 
“6Ὸ φιιοά ἐἐμπε σοπέϊποί εἰ ραγέεπι ργαοίεγεα φμοηιρίαπι οἰμδ. αὐ Θτοθάεσπα, φμία πιίϊμπι Ἔαούσδις ἐδγτείπισα δίρτιϊβοαξ, ἰα- 
οἴνοο Ρδν" ἱπαϊδέοεγπιἑπαίμηι Θχοοσϑιπι αἀοίέμν' δαρυῖν. {9 εἰ 414. κατὰ] καὶ τὰ ἈΙ͂. ᾿ 15. καὶ οτὰ Α͂. 16. ὅτι ΜΖ. ἢ 18. μὴ} μὲν 1. 1 
24. “οὐ ἐμά (ἱπάεβηπίξμπι οπεπῖσο δε πμπιθνῸ) αἰἰχίθ56 ροίθ5ί, μὲ μεν" ἔρδμπι εἰρτιβοαγεέ πμέίαπι ἐχοεάϊεπς, φμαίοηιδ σδομπο 
«ἴμεγε πμπιθγεπι οπιπὶπο δε αἰϊφμὶα, ἀεέενπιϊπαίμπε 6556; φμοά αεπιοποίναίμ ἐἱ ἐς νεγδὶς (ρ6» ποπ σοπιπιοποιγαδίίεπι ἀμίθηι 
σιεενεέγειπι εἰἰομπίμν). εἶα ἀμίμαηεοαϊί ἐπίρε δα δασιε ἱπεϊδίεγταίπαίμπε ἀϊοίέμν»", ργορίογεα φμοαὶ δχ πωπιεγίς, φιὶ οἷς ἀαϑεπέ ἱπίδν 
“46, πμέίμα 6εἰ σοπιπεεποιγαδιί δ. υεἱ ἐμαὶ (πμπιόγις δπίπι σοπιμιαπσμγαδι 5 654) σἰρτιύβοαέ ϑοραϊν. ἢ 25. κατ᾽ ἐν. Ἰδουπα 
“4. 26.ποὸ μὶν.429Μ.ἢ ἄν σύμμετρον ΑΙ. ἢ" 28. ἀριθμὸν . ᾿ 31. τῦ ὑπεπιμορία Ἀ6. ἡ 88. φμαπέμπι ἰάὰ φιοαὶ ἐπεάν δὲ ἀπιρίϊμς, 

ἡρϑιπι ἀμίεπι απερίίμς ἱπαεπίξμπι 65. πᾶπε Ἔσχοσεδως ἐϊϊ6, φμο Ἔχοδάίεπα ἀποσάϊέ, ραν 6:26 ρμοίδεί οἱ, γμοά αχοοάϊ ἐν, μί ἐας- 
οοσϑις ἀμρὲϊ ϑεραὶν. ἢ 33, 8] τὸ ΛΙ͂. 
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2 ὑπερέχον ἢ ἴσον εἶναι τῷ ὑπερεχομένῳ" ἢ 78 ὃ διπλάσιον ἀριθμός, ὥσπερ ᾧοντο οἱ Πυθαγοροκοί . τὰ μέτα ποιῶντα ὺ τί 

ὑπερέχει" τοσῶτον γάρ ἐςι ἢ ἔτι ὃ ἴσον ἐςὶ τῷ ὑπερεχομένῳ" χοντα, κῷ' ̓ ν ἀριθμόν, ὃ ἔχυσιν ὑπεροχὴν πρὸς ἄλληλα Ἰἰσέ- 

δύνα αὶ ἔλαττον, ὥςε ἐκ ἔςιν εἰπεῖν ὁρίσαντα τίνι ὑπερέχει, πό- τητα ἀναλογίᾳ ποιῖῖ τε ὃ πάχει" ἌΝ ὑπωσῶν ἔχον ὃ ποητοιὸν 

τερον ἴσῳ ἣ ἐλάττονι, ὥσπερ ἐπὶ τῦ ἐπιμορίν" ἐλάττονι δ ᾧ μές ἣ ὁποσονῶν ὃν ποιεῖ, ἀλλὰ δεῖ αὐτῷ ᾧ συμμετρίας τῆς πρὸς ὃ 

1021 αρει. δείξας δὲ πῶς λέγε κατ᾽ ἀριθμὸν τιὰ καθ᾽ ὑπεροχὴν ᾧ ἔλ- 5 πορχον, ἥτις κατ᾽ ἀριθμόν τινα γίνε)" ἐν δ ποιᾷ ὑπεροχ ἡ ἢ πεσῇ 
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4021 « δὲ κφ' τὴν ἰσότητα τε ᾧ ἑνότητα. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν κατ᾽ ἀριθς κατ᾽ ἀριθμὸν λεγόμενα πρός τι, ὁποῖα ἦν περὶ ὧν πρῶτον εἶπε, ἡ 

8. χερψιν λεγόμενα, ταῦτα δέ φησι τὰ πρός τι κατ᾽ ἀριθμὸν λέ- τά τε ἰατρικὰ φάρμακα “ὃ ποιεῖν ἔχει" καὶ γὃ τὰ τυχόντα διὰ τῷ 

γεὸχ, πάντα ἢ χῷ᾿ πάθη τινὰ ἀριθμῶ. “ὃ ὃ διπλάσιον ᾧ ἥμισυ ᾧ ποιότητα μόνην ποιεῖ, ἀλλὰ δεῖ αὐτοῖς ποσότητος εἰς τῦτι. ἑ 

πολλαπλάσιον καὶ πολλοςημόριον ἡ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀριθμῶν πάθη, δὲ αὐὸς λόγος ὼ ἐπὶ τῶν ἄλλων σωμείτων τῶν ποαίντων ἥ πε- 

ὴὶ ταύτη ποσά, ὡς εἶπε πρὸ ὀλίγυ ἐν τῇ τὸ ποσῶ διαιρέσει. ᾧ ἔτι οχόντων. τῶν τα δύναμιν, φησίν, λεγομένων πρὸς ὄλης 

φησὶ κατ᾽ ἄλλον τρόπον' κατ᾽ ἀριθμὸν πρός τι λέγειν, ᾧὶ ὑκέτι 10 τὴν ποιητυκήν τε ὺ παϑητικήν, τοτέςι τῶν κῷ “ὦ δύνα χ πμεν τε 

καθ᾽ ὑπεροχὴν ᾧ ἔλλειψιν, ἀλλὰ γ᾽ ὁμοιότητα ὶ ἰσότητα. ὅτι ἢ πάχειν, ᾧ κ᾿ χρόνον φησὶ λέγεογαί τινα πρός τι" ὸ 25 πίκαν 

δὲ ᾧ τὰ ὅτως πρὸς ἄλληλα λεγόμενα κατ᾽ ἀριθμὸν λέγε, δεί- κὸς πρὸς τὶ πεποιημένον λέγε (ὃ γ) θερμαῖνον πρὸς “ὃ θερμανίδ, 

κνυσι λαβὼν ὅτι χ᾽ “ὃ ἐν λέγε. ἢ 7) ὃ ἴσον ὁ ὅμοιον ἡ ὃ ἢ ὁ οἰκοδομηθὲν ὁμοίως) ᾧ “ὃ ποιῆσον πρὸς ὲ ποιηθησόμεην" ὃ 

ταὐὸν κτ' ὃν λέγε" τῷ γ ἐν ἀλλήλοις εἶναι. “ὃ ἐν λέγεῦ γ πατὴρ υἱῶ κτ' χρόνον, φησί, λέγε τῷ δὲ γεγανισνθν 

πάντα" εἶπεν, ὅτι τῷ ἄμφω τὰ ὕτως ἀντιτιθέμενα ἕν εἶναι ἀλ- 15 “ὃ δὲ γεγεννημένον, “ὃ δὲ γεγεννιρεέναι ᾧὺ γεγεννῆος ὁ Καὶ ταπας 

λήλοις ἡ τοιαύτη ἀντίθεσίς τε ἡ χέσις. ᾧ πῶς γε ἕν λέγει ἄμφω; κέναι ὃ δὲ πεπονθέναι ἐςίν. κῷ δύναμιν δὲ λέγει καὶ τὰ γεγονίτα, 

“ταὐτὰ ἢ δ ὧν μία ὀσία"" ταῦτα ὃ κατ᾽ ὑσίαν ὅμοια. ᾧ δ ὅτι μηδὲ ταῦτα ὡς ἐνεργῦντα ἔτι λαμβανεῦ. ἣ “χ᾽ ὀδεμα 

ὅταν τι αὐὰὸ αὐτῷ ταὐὲν λέγη, ὡς δύο λαμβανεῦ ὁ ὄν" ὥξε κοινῶς λέγει ἀντικεῖοχ, τὰ κῷ τ ποιεῖν τε ἢ παίζειν ἀντοιείμενα, 

ἡ ταὐτότης ἑνότης τις κατ᾽ ὁσίαν. ὅμοια δὲ ὧν ἡ ποιότης μία" καθ᾽ ὃν ἂν χρόνον ἡ ἀντίθεσις αὐτῶν λαμβανη. λέγεοδαί φιν 

ὅμοια γδ ἐν μόνη ποιότητι, ὡς εἶπεν ἐν Κατηγορίαις (ς. 8)" ὥςε 29 ἕνια πρός τι ἢ χῷ ςέρησιν δυνάμεως, ὥσπερ ᾧ »π᾽ δύναμν. ἐκ 

ἡ ἡ ὁμοιότης ἑνότης ἐν ποιότητι. ἴσα δὲ ὧν ἕν “ὃ ποσόν. πάντα δ θερμαντικὸν πρὸς “ὃ θερμανὲν κῷ δύναμιν, “ὃ δὲ ὁρατὸν ᾧ ἀόρα- 

δὲ κτ' ὃ ἵν τε ἐἶναι τὰ ὅτως ἀντιτιθέμενα ἀντύιειῶ, ὃ λαβὼν δεί- τον κ᾽ ςέρησιν" “ὁ δ ἀδύνατον ὁραθῆναι πρὸς “ὶ ἀδύνατον ἰδεῖν, 

κνυσιν ὅτι ἡ τοιαύτη σχέσις τε ἡ ἀντίθεσις κατ᾽ ἀριθμόν ἐςι, ᾧ “ὁ ἀδύνατον διαιρεθῆναι πρὸς “ὃ ἀδύνατον διελεῖν. ἀόρατον 

προσλαβὼν ὅτι ὃ ἐν ἀρχὴ ἀριθμῦ ἢ μέτρων" ὥςε ἢ τὰ κῷ᾿ ὃ ἕν γάρ, ὅ ἐκ ἔςιν ὅρασις, ἢ ὅρασις ὑκ ἔσι τῷ ἀοράτυ. ὧξε τὰ 

ἀντικοίμενα, κφ' ἀρχὴν ἀριθμῶ ᾧ μέτρον ἀριθμῶ ἀντικείμενα, εἴη 15 ὅτως λεγόμενα πρὸς ἄλληλα πάντα κῷ ςέρησιν ἂν δυναΐμεως λές 

ἂν κατ᾽ ἀριθμὸν ἐἰντικείμενα, ἀ μὴν ὁμοίως κατ᾽ ἀριθμὸν τοῖς γοιτο" ὃ ἡ ἀδύνατον ἀδυναμίᾳ ἀδύνατον, ἡ ἀδυναμία. ἀἐδυνέτω 

ῥηθᾶσι πρώτως" ἐκεῖνα ΚΛ) θ᾿ τὴν ἐν ἀριθμῷ ὑπεροχήν, ταῦτα ἀδυναμία. εἰπὼν δὲ ταῦτα, προςίθησι τοῖς εἰρημένοις ὅτι τὰ μιοὰι 
ν᾿ ἃ 

4: μὸν ἀντικειμένων πρός τι, ἐφεξῆς λέγει περὶ τῶν κτ' ἃ ποιητοιόν͵ κ᾿ δύναμιν (ταῦτα δ᾽ ἦν κ᾽ “ὃ ποιητικὰ ᾧ παθητικὰ ἀλλῴων 
τε ᾧ παθητυιὸν ἢ “ὃ ποιεῖν τε ἡ πάχειν ἀντικδιμένων. ποιητοιὰ 80 εἶναι ἀντικείμενα), ταῦτα δὴ πάντα ὅτως πρός τι λέγειλαί φησι 
Κὶ ἦν ᾧ παθητικὰ κ᾿ δύναμιν λέγεϊ), κ᾽ δὲ τὰς ἀπὸ τῶν δυνά- τῷ ἕκαςον αὐτῶν ὅπερ ἐσὶν ἄλλυν λέγεως, ἀλλὰ μὴ τῷ ὥλλε 
μδων ἐνεργείας ποιῦντα ἢ ποΐχοντα. δείξας δὲ διὰ τῶν παρα- πρὸς αὐτό, βύλεῦ δὲ ἡμῖν διαφοραν τινα δεῖξαι τῶν κῷ τὸ 
δειγμάτων τίνα μέν ἐςι κ᾿ δύναμιν λεγόμενα πρός τι, τίνα δὲ προειρημένυς δύο τρόπυς πρός τι λεγομένων πρὸς “ἐν ῥηθέντα λέ- 
κατ᾽ ἐνέργειαν, προςίθησιν ὅτι μηκέτι τὴν κτ' τῶτο διαίρεσιν ἡ γον τῶν πρός τι κῷ' “ὃ κρῖνόν τε ἢ κρινόμενον, ὡς ἐλέγετο καὶ ἐπε. 

κ᾿ τὸς ἀριθμὸς ἀντίθεσις ἔχει τῷ μηδὲ εἶναί τινας ἀριθμῶν ἔνερ- 85 φήμη τε ᾧ ἡ αἴογησις ᾧ “ὃ μέτρον ᾧ ἡ διάνοια, ᾧὶ ἡ δύξα καὶ ὁ 
γείας" ἀκίνητα ἡ τὰ μαθηματικὰ πάντα. “ὃ δὲ “ἀλλ᾽ ἢ ὃν ὑπόληψις. ἔςι δὲ ἥδε ἣν λέγοι ἂν διαφοράν, ὅτι ἐπὶ κα ἐχείνων 

τρόπον ἐν ἑτέροις εἴρη)" λέγοι ἄν, ὅτι καθὲ νοῦν ἐνέργειαι αὐτῶν ἑκάτερον τῶν ἀντικειμένων αὐὸ ὅπερ ἦν ἐκείνω ἐλέγετο εἶναι πρὸς 
λέγοιντο εἶναι, αἴ τινες ἐνέργειαι καὶ κτ' κίνησιν εἰσίν, ἐπεὶ μήτε“ ὃ εἶχε τὴν ἀντίθεσιν. αὶ κῷ' τὴν πτῶσιν δὲ ὃ ἐκείνυ λαμβάνοι, ἐξὰὴ 
νοῦν καθὸ νοεῖ κινεῖ μήτε “ὃ νούμενον" ᾧ ἔςιν ἐνέργεια ἡ τῇ σ ᾧ “ὃ ὅμοιον κατ᾽ ἀριθμὸν λεγόμενον ᾧ “ὃ ἴσον ἢ ὃ ταὐὸὲν ἐχ ὁμαν 

νουμένυ, ὦ μὴν κῷ κίνησιν, ὡς ἔςιν ἐν τοῖς κφ' κίνησιν ἐνέργειά τις 40 ἐδὲ ἴσυ ἐδὲ ταὐτὸ λέγεῦ, ἀλλὰ ὁμοίῳ ὶ ἴσῳ ἡ ταὐτῷ. ὠδὶ 
τῷ πάχοντος, ἀ τῷ ποῶντος μόνω (5). ἢ ὅτι αὐτῶν Κα ἐκ εἰσὶ ἔἕςιν ὃ λέγει, ὅτι αὐὸ ὅ ἐςιν ἢ ἄλλυ λέγε ἢ ἄλλῳ 33 ἄλλως 
τῶν ἀριθμῶν ἐνέργείαι" ὅτε γδ ποιεῖ ὅτε παχει ὁ ὠριθμός, καθὸ πρὸς ἄλλο" τὰ δὲ κρινόμενα ἢ τὰ κρίνοντα ἐκέθ᾽ ὥτως. τὲ αὶ 

9. ταύτης “4. 11 11. ὁμοιότητα, ὁμοιέτητα. ὅτι ΜΗ. 1 18. αὐτὸ οπι Η͂. Π 24. προλαβὼν ΑΖ. ἢ μέτρων --- 25. καὶ οτὰ ΔΙ. ἢ 217. πρώτως" τις 

ἐκεῖνα ΑΜ. "ἢ 30. καὶ δῖα παθητικέν εἰ 31. τῶν οι 27. 11 38. τὸν νῶν “Η͂. ; 
1. εββῆοϊεπεία ἑαπιαπ δἰ ραίἱεπεία μεν δσοδοσεπι σθομπάμπι πμπιθγιπι, εἰ φμθηι λαδοπὲ ἱπίθν 56, σοὶ μεν αοφιαξίέαέεηα Ρτο- 

Ρονίίοπε φμαάαπι εῇὲοίμπέ μετ εἰμπέμγσια ϑοραϊν. ἢ 2. κατὲὶ τὴν κατὰ καὶ ἣν “4, κατὰ τὴν τὸν ἀριθμόν, καὶ ἣν ΔΗ͂. ἢ 5. πάσχειν 3. ἃ Ἴ. 
μόνα «4. }} 14. γεγονηκὼς ΑἹ, ᾿| 18. κοινῶς] τινὸς “4. 1} 21. τὸ δὲ --- 22. ἰδεῖν οτὰ “4. } 24. ὑκ ροεὶ ὅρασις οι; 7. ἢ 29. ἦν καὶ κατὰ Ἀ, 
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δ κρίνοντα ταῦτα ὦ ἐςιν ἄλλων λέγε" τῶν 75 κρινομένων. ὅτι δὶ ἡ ἐπιςήμη πρὸς τὰ ἐπιςητὰ λέγε ἄλλον πρὸς “ὃν ἔχοντα 
ἥ τε δὲ αἴϑησις αἰϑητῶν, ἥ τε ἐπιςήμη ἐπιςητῶν, ἢ “ὃ μέτρον τὴν ἐπιςήμην, δείκνυσι διὰ τὸ δεῖξαι ὅτι δὶς ἔςαι ὃ αὐὰὴ λεγόν ᾿ 
μετρυμένων, ᾧ ἡ διάνοια διανοητῦ, ἡ ὁ νῦς νοητῶν. τὰ δὲ κρι- μενον. πως δὲ γίνε δὶς “ὃ αὐὸ λεγόμενον, ὀλίγον προελθὼν δεί- ᾿ 
νόμενα ὑκέτι αὐτὰ ὦ ἐςι τῶν κρινόντων λέγε, ὑδὲ τ τῦτο πρός κθυσιν αὐὸς εἰπὼν “ὁμοίως δὲ καί τινός ἔςιν ἡ ὄψις, ἐχ ὃ ἐςὶν 
τι, καθὸ αὐτὰ ἄλλων ἐςίν, ἀλλ᾽ ὅτι ἄλλο τι τύτων ἐξίν" ὅτι δ 5 ἡ ὄψις (χαίτοι ἀληθὲς τῦτο εἰπεῖν) ἀλλὰ πρὸς χρῶμα ἢ πρὸς 
αἴϑγησις ἔςιν αὐτῶν, ταύτη αἰο)ητά, ἡ ἐπιςητά, ὅτι αὐτῶν ἐςὶν ἄλλο τι τοιῦτον" ἐκείνως δὲ δὶς “ὁ αὐὸ λεχθήσεϊ), ὅτι ἔςιν ὅψις 
ἄλλο" ὅτι 5 ἐπιςήμη. ὃ δ ὅμοιον, εἰ ᾧὶ ὁμοίῳ ὅμοιον λέγε κ᾽ ὃ ἐσὶν ὄψις." ἔςι δὲ “ὃ διὰ τύτων λεγόμενον ὑπ’ αὐτῶ, ὅτι ἂν 
τὴν πτῶσιν, ὁμοίως ὡς ᾧ ὃ ἐπιςὸν ἐπιξήμη ᾧ ὃ αἰϑηὸν αἰϑ)ή- μὴ τὴν ὄψιν ὶ τὴν ἐπιςήμην ἡ τὰ τοιαῦτα ἄλλων τινῶν λέγωμεν 
σει" πρὸς γ5 δοτικὴν πτῶσιν ὁμοίως ἢ ταῦτα ἢ ἐκεῖνα, ἀλλ᾽ ἐχ εἶναι, οἷον ἐπιςήμην τῶν ἐπιςητῶν, τὴν ὄψιν τῶν ὁρατῶν, ἐδὲν 
ὡσαύτως λέγε" τῷ 7) αὐὸ ἐκείνῳ ὅμοιον εἶναι ὅμοιον αὐτῷ λέ- το ἄτοπον ἀπαντήσε)" πρὸς 78 “ον ἐρόμενον, τί ἐςιν ὃ ἐςὶν ἐπιςήμη, 
γεῖ, ἀλλ᾽ αὶ τῷ ἐκεῖνο τύτῳ, εἰ ᾧ ὅτι μάλιςα κἀκεῖνο πρὸς τῦτο ἀπόκρισις εὔλογος ὅτι “ὃ ἐπιςητόν" εἰ δέ τις τὴν ἐπιςήμην 
ὁμοίως λέγεῦ. ὁμοίως ᾧ “ὃ ἴσον ἢ “ὁ ταὐτόν. “ὃ δὲ αἰδ)ηὲν αἰη- πρὸς “ὁ ἐπιςηὸν λόγεως λαμβάνοι, ἀλλὰ πρὸς ον ὃ ἐςὶ ἡ ὃν ᾧ 

σει αἰω)ηὸν λέγε, ὁ τῷ αὐὸ ὅ ἐςι τῆς αἰϑήσεως εἶναι, ἀλλὰ κςί, τυτέςιν πρὸς “ν ἐπιςήμην ἔχοντα, ἔςαι ἡ ἀπόκρισις πρὸς “ὃν 
τῷ ἐκεῖνο, πρὸς ὃ λέγε, τύτυ εἶναι. τῷ 75 αἴδ)ησιν αὐτῷ εἶναι. ἐρόμενον, τί ἐςιν ὃ ἐπιςήμη, ὃ ἐςὶν ἐπιξήμη, ἐπεὶ ἐτέθη, ὃ ἐςί, 
λέγε “ὁ αἰϑιηὸν αἰο)γήσοι αἰδϑλητόν.» “ὃ γ5 ὁραὺν σημαίνει ὅτι ἔςιν 15 πρὸς ἐκεῖνο λέγεθχ, ὕτω δὲ ἕξαι ἄτοπος ἡ ἀπόκρισις ἢ δὶς “ὃ 

αὐτῷ ὄψις. ὁμοίως τύτοις λέγοιτ᾽ ἂν ἡ ἡ ἁρμονία πρὸς τὰ ἦρ. αὐ λεγόμενον. πρὸς δὲ τῶτο ἀπορήσαι τις ἄν, ὅτι εἰ διὰ τῶτο 

μοσμένα" ἡ 78 ἁρμονία τῶν ἡρμοσμένων, τὰ δὲ ἡρμοσμένα τῇ τὰ τοιαῦτα ὶ λέγεϊ πρὸς τὰ ἐν οἷς ἐςί͵ διότι συμβαίνει δὶς ταὐ- 
ἁρμονίᾳ ἡρμοσμένα, ὅτι ἡ ἁρμονία τύτων ἐςίν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐπι- ὃν λέγεωχ,, ἐδὲ ἄλλο τι ἔδει τῶν ἕν τινι ὄντων πρὸς ἐκεῖνο λέ- 
ςητῶν ἐπιςήμη. ΑἸεχ. γε ἐν ᾧ ἐςίν. δοκεῖ δὲ πολλὰ τῶν πρός τι λέγεςχ, πρὸς τὰ 

10206 (᾽) ὡς εἶναι ἐσίας ἢ παρὰ τῷ φιλοσόφῳ, ὡς τοῖς Πυθα- 20 ἐν οἷς ἐςίν" ἥ τε 5 ὡρμονία λέγε ἡρμοσμένων εἶναι, ἢ ὁκ ἐν 
15. γορείοις, τὰ μαθηματικά... τῶτο χῷ δόξαν λέγει τὴν τῶν Πυ- ἄλλοις τισὶν ἔς αι ἡὶ ἁρμονία καὶ ἐν τοῖς συγκειμένοις ὧν ἐςί, ἢ πρὸς 

θαγορείων, ὡς ἕνιοι εἶπον. εοἀ. Ἀερ. ἐκεῖνα λόγε. ἀλλὰ ᾧ ἡ ἕξις ἔχοντος ἕξις λέγε εἶναι, ἐν ᾧ ἢ 

1025 ([) καί φησιν ὅτι τριχῶς λέγον; τὰ πρός τι, τὰ Κα καθ’ ἕἔςιν. ἐφ᾽ ὧν εἴ τις βύλοιτο ὁμοίως ἐρωτᾶν, ἴς αι δὶς ταὐὲν λεγό- 
536. ὑπεροχὴν ᾧ ἔλλειψιν, τὰ δὲ ὡς “ὃ ποιητοιὸν ἢ ὃ παθητικόν, τὰ δὲ μενον" πρὸς 73 “ἐν ἐρόμενον, τί ἐςιν ὃ ἐςὶν ἁρμονία, ἀπόκρισις 

ες “ὃ κρῖνον ᾧ ὃ κρινόμενον. ἡ εἰκότως ταῦτα εἶπε τῶν πρός τι, 25 ὑγιὴς ἡ λέγυσα ὃ ἐςὶν ἁρμονία, ἥ τε ἁρμονία πρὸς “ὃ ὃ ἐςὶν 
εἰ ὃ ἑπταχῶς διαιρῦμεν ἐν Κατηγορίαις, ἐπειδὴ κυρίως ταῦτα ἁρμονία λέγε" πρὸς 7) τὰ ἡρμοσμένα λέγε, ὧν ἐςὶν ἁρμονία. 
ὑπάρχυσιν. 5εΐερ. ὅτι δὲ λέγε πρὸς ταῦτα ἐν οἷς ἕςιν, ὑπὸ ἅ' Θεοφραίςυ ἐν τῷ Β ἐλ εν τοΣ, 

1021 6 (7) ἄλλον δὲ τρόπον λέγε ὡς τὰ ἀκίνητα ᾧ τὰ μαθή-. τῶν Τοποιῶν ὅτως εἴρη)" “ὧν κὶ )ὲ ἕκαςα λέγεῦ, ἡ ὑπάρχει Ε ἱ ν 
13. ματα" περὶ γδ τύτων ἔλογον οἱ Πυθαγόρειοι ὅτι καὶ κῷ' ἀφαίρεσιν τύτοις, ὥσπερ ἡ συμμετρία ἡ ἕξις ἢ ἡ σύνθεσις" μνήμη δὲ ἢ 

θεωρῶν), ἀλλ᾽ ὅτι ἔχυσιν οἰκείαν ὕπαρξιν. ἰὰ. 80 ὕπνος ἢ ὑπόληψις ἐδενὶ τῶν ἀψύχων, ἐδὲ ἡ ἑτέρυ κίνησις ἄλλῳ. 
1021. ῴὃκ -- διανοια." εἰπων ἐν τοῖς πρὸς ἄλληλα λεγομένοις ὡς διὸ δὴ καθ᾽ ἕκαςα διορις ον." ἡ αὐὸς δὲ ὁ ̓ Αριςοτέλης περὶ τῶν 

51. κρῖνόν τε ᾧ κρινόμενον, “ὃ κρινόμενον πρὸς “ἃ κρῖνον ὅτως λέ- αὐτῶν τύτων ὅτως εἴρηκεν ἐν τῷ Δ τῶν Τοπικῶν (ς. ᾧ ρ.125α, 
γεῦχ, ὅτι ἐκεῖνο τύτυ, τυτέςι “ὃ κρῖνον τῷ κρινομένυ, δυναμένν 38)" “ἐπεὶ δὲ τῶν πρός τι λεγομένων τὰ Κὶ ἐξ ἀνώγκης ἐν ἐκεί» 
πρὸς “ὃ κρῖνον ὕὅτω λέγεςχ, ὡς ὃ κρῖνόν γε πρὸς “ὃ κρινόμενον, νυνὶ νοις ἢ περὶ ἐκεῖνα ἐςι πρὸς ὦ ποτε τυγχάνει λεγόμενα, οἷον αἱ. 

δείκνυσιν ὅτι ὅτω λέγε ταῦτα πρός τι, ἥ τε ἐπιςήμη ἢ ἡ αἴϑη- 35 διαθέσεις ᾧ αἱ ἕξεις ἡ ἡ συμμετρία (ἐν ἄλλῳ 7) ὑδενὶ δυνατὸν ᾿ 

σις ᾧ ὃ μέτρον ἢ ὅσα τύτοις ὅμοια, ὡς πρὸς τὰ ὧν ἐςίν, ἡ αὶ ὑπάρχειν τὰ εἰρημένα ἣ ἐν ἐκείνοις πρὸς ἃ λέγε), τὰ δὲ ἐκ 
ἐπιςήμη πρὸς τὰ ἐπιςητά, ἡ δὲ αἴδγησις πρὸς τὰ αἰϑ)ητά, ἡ δὲ ἀνάγκη Ὁ ἐν ἐκείνοις ὑπάρχειν πρὸς ὦ ποτε λέγε, ἐνδέχεῦ δέ 

᾿ δόξα πρὸς τὰ δοξαςά, ἀλλ᾽ αὶ πρὸς ἐκεῖνα ἐν οἷς ἐςίν, ἡ Κ᾽ ἐπι- (οἷον εἰ ἐπιςηὸν εἴη ἡ ψυχή" δὲν 75 κωλύει τὴν αὐτῆς ἐπισήμην 
᾿ φήμη πρὸς ἃ ἔχον τὴν ἐπιςήμην, ἡὶ δὲ αἴδγησις πρὸς ὃ τὴν ἔχειν τὴν ψυχήν, ἐκ ἀναγκαῖον δέ" δυναὺν 7) ὁ ἐν ἄλλῳ ὑπάρ- 
ἦ αἴδγησιν, ἡ τὰ ἄλλα ὁμοίως, διὰ τῷ τῶτο δεικνύναι πιςὸν ποιῶν 40 χειν τὴν αὐτὴν ταύτην), τὰ δὲ ἁπλῶς ἐκ ἐνδέχεῦ ἐν ἐκείνοις 
ΣΦ εἰρημένον, “ὃ ἐν τοῖς πρός τι εἶναί τινα ᾧ ὅτως πρός τι λεγό. ὑπάρχειν πρὸς ὦ ποτε τυγχάνει λεγόμενα, οἷον “ὃ ἐναντίον ἐν τῷ 
Ἐμένα τᾷ πρὸς ἃ λέγε τύτων εἶναι τῶν πρὸς αὐὴ λεγομένων. ἐναντίῳ, ἐδὴὲ τὴν ἐπιςήμην ἐν τῷ ἐπιςητῷ, ἂν μὴ τυγχάνη ὃ 

τοιαῦτα ἡ) τὰ κρινόμενα ᾧ ὅτως λεγόμενα πρὸς τὰ κρίνοντα. ἐπιςὸν ψυχὴ ἢ ἄνθρωπος." διὰ ἡ) τύτων ἢ ἀναγκαῖον εἶναί 

βου ὡς 

ὡρωςς 

5, ἄλλων ἰξὶ οπι Ζ, ἢ 1. ἄλλα Δ. 1! 8. τὸ δηίο ἐπιςητὸν οἱ ΗΖ. ἢ 15. αἰσθητὸν τὸν αἰσϑήσει 3. ἢ| 16. πρὸς -- 17. ἁρμονία, οτα «Α. ἢ! 39. τὸ 

δηῖ6 τὴν οπι ΑΖ. ἢ 40. καὶ τὴν ἄλλο 2. ἢ] 42. τῷ] τὸ “41. : ᾿ ᾿ 

4. τὸν ογὰ Ι͂. ὃ 5. πρὸς τὸ χρῶμα Α(. ἢ 10. ἀπαντῆσαι Δ. ἢ τὸν] τὸ Δ. ἢ 42. τὸ στὰ ΔΓΖ. ἢ καὶ ἐν ᾧ 24. 1} 20. ἐκ ἦν ἄλλῳ τισὶν ἐξὶν ἡ Μοὶ 

425. ἧ τε ἡ] εἴτε ΔΖ, ἢ ἐξὶν ἡ ὡρμονία ΜΙ͂. Ι| 30. ἄλλων “4. 1} 32. εἰρήκαμεν “4. ἢ 33. ἐν οτα 5Ζ. ἢ 48. ἄνθρωποι ἈΗ͂. 
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φησιν ἔνια τῶν πρός τι πρὸς ἐκέϊνα λέγενχ, ἐν οἷς ἐςίν" ὧν εἶπεν ἐκεννα τύτων εἶναι" ὃ ὁκ ἂν ὅτως ἔχοι, εἰ ἡ ἐπιςήμη νὼ ἕκαξιν 

ναι τήν τε διάθεσιν (διακειμένυ 58 ἢ τῶ ἐν ᾧ ἐξὶν ἡ διάθεσις) ἢ τῶν τοιίτων πρὸς τὰ ἔχοντα αὐτὰ ἐλέγετο. τῶν δὲ καιθ᾽ αὐτὰ τον 

τὴν ἴξιν" τὸ ὃ τὴν ἕξιν ἔχοντος ἡ ἕξις ἕξις. ἀλλὰ ᾧ ἡ συμμε- πρός τι λεγομένων τὰ [ἃ ὅτω φησὶ λέγεδχ, δηλονότι ἢ τῷ αὐτὲ 5 

ὑ χρία ἐςὶν ἐν τύτοις. ἀλλ᾽ εἰ πρὸς ταῦτα λέγε, ἐν οἷς ἐξὶν ἕκαδϑον ἅπερ ἐςὶν ἑτέρων λέγεωχ, ἢ τῷ ἄλλα αὐτῶν εἶναι, τὰ δέ φησι, 

; τύτων, δὶς ταὐὲν λεχθήσεῦ ἐφ᾽ ἑκάςυ αὐτῶν. τί ἐςιν δ ἡὶ διάθε- 5 ἂν τὰ γένη αὐτῶν πρός τι ἦν ἡ Ὁ ἰατρικὴ πρός τι τῷ τὴν ἐπιςἡ- 

σις; ὃ ἐςὶν ἡ διάθεσις. τί ἐςιν ὃ ἐςὶν ἕξις: ὃ ἐςὶν ἕξις, ὁμοίως ᾧ μὴν γένος σαν αὐτῆς πρός τι εἶναι. τῦτο δὲ ᾧ ἐν Κα τηγορίαις 

ἐπὶ συμμετρίας. εἰ δὴ ἐπὶ τύτων δὶς  ταὐὲν λέγε, ἐξ ἀνάγ- (ς. 7) εἴρηκεν.» δ᾽ δ “ὁ γένος πρός τι, τῶτο αὶ κῷ' συμβεβηκὸς ἂν 

κης δὲ δεῖ αὐτὰ πρὸς ταῦτα λέγειν, ἐν οἷς ἐςὶν, ἐδὲν πρὸς δια- ἔτι πρός τι λέγοιτο, ἀλλὰ ᾧ αὐὸ καθ᾽ αὐτό, εἰ ὃ μιὴ ὁ μοίως τῷ 

βολὴν τῦ λέγεδαί τι πρὸς “ὃ ἐν ᾧ ἐςὶ “ὁ δὶς ταὐὸ λέγενας. ) γένει" τῷ δ ὃ γόος ἐν τῷ εἴδει εἶναι, γίνεῦ ᾧ “ὃ εἶδος ἐν τὴ ἐείᾳ 

Δ ἦν ὅτω δὶς λεγόμενον ὡς αὐὸ πρὸς αὐὸ λέγε, ἄτοπον ἄν () ἔχον “ὃ πρός τι, εἴγε μέρος αὐτῶ τῆς ὀσίας “ὁ γώος. ἔτι λέγα, 

τι εἵπετο" ἦν ἢ) αὐὸ αὐτῷ τι ἀντυκείμενον, εἴγε τὰ πρός τι πρὶς ὡς τὰ ἔχοντά τινα πρός τι ἐςίν, ὅτω καὶ τὰ ἐχόμενα. ἢ κ᾽ τῦτο" 

ἀντικείμενα λέγε). εἰ δὲ ἀποκρινόμενος πρὸς “ὃν ἐρόμενον, τί ἐξι ἡ 75 ἰσότης πρός τι, ὅτι “ὁ ἴσον “ὁ ἔχον τὴν ἰσύτητα πρός τι, καὶ ἡ 

ἃ δ ἐξὶν ἐπιςήμη, λέγει Αἰ εἶναι τὴν ἐπιξήμην τῦ ὃ ἐξὶν ἐπισήμη, ὁμοιότης τῷ ἃ ὅμοιον. κ᾿ δ τῶτο κὠἀκενα πρός τι" τῷ ὃ 

ἂν ἀληθές, καὶ μὴν ᾧ πρὸς τῦτο λέγεις (ὀκέτι γ2 ἐρωτηθείς, πρὸς ταῦτα ἔχειν. τὰ δὲ κ᾿ συμβεβηκὸς πρός τι λέγεζ), ὅσοις σνμ- 

τί λέγε ἐπιςήμη, ἀποκρίνεῦ ὃ ἐςὶν ἐπιςήμη, ἀλλὰ πρὸς “ὃν ἐς βέβηχέ τι τῶν πρός τι ἐκ σιν αὐτοῖς πρός τι" ἄνθρωπος ὃ Μέ- 

ἔχοντα τὴν ἐπιςήμην), ἢ πάλιν, πρὸς τί λέγεῦ ὁ ἔχων τὴν ἐπιςή. γεῦ πρός τι, ὅταν ἢ ὃ συμβεβιρὸς αὐτῷ “ὃ διπλαίσιον τῶν πρός 
μην, ἐρωτηθεὶς ὠποκρίνε πρὸς ἐπιςήμην, ἐκ ἂν εἴη αὐτό τι τι ὄν. πάλιν εἴη ἂν ὃ λευκὸν λεγόμενον χτ' συμβεβ»ὶ καὶ αὐὲ 

πρὸς αὐὴ λεγόμενον, εἴγε ἄλλο ἐπιςήμη ἢ ἄλλο “ὃ ἐπιςήμην πρός τι, ἂν ᾧ συμβέβηκε διπλασίῳ εἶναι, τύτῳ ᾧ ὃ λευκὸν ἔῃ 

ἔχον. ἔοικε δὲ ᾧ αὐὸς ὑχ ὡς ἀναιρετιιὸν τῷ λέγεδαί τι πρὸς “δ συμβεβηκές. διαφέρει δὲ ὅτος ὁ τῶν πρός τι τρόπος τῷ προρρη- 

ἐν ᾧ ἐςὶ τιθέναι αὐτό, ἀλλὰ πρὸς σύξασιν μᾶλλον αὐτῷ χρῆνχ, 2) θέντος - ἐκεῖ ΑΛ ὁ ὑποκείμενον πρός τι λέγεῦ διρὶ “ὃ συμβεβη- 

τῷ, ἐν οἷς ἐνδέχεῦ τὰ ὄντα ἕν τισι πρὸς ἄλλα τινὰ λέγεονς, παρὰ κὸὺς αὐτῷ, ἐνταῦθα δὲ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ “ὃ ἕτερον διὰ ὃ 

τὰ ἐν οἷς ἐςί, πρὸς ἐκεῖνα αὐτῶν ποιεῖ, τὴν ἀπόδοσιν. ἐπιζη- ἕτερον. ΑἸεχ. 
,ν, τήσαι δ᾽ ἂν τις, εἰ μὴ ὁμοίως ᾧ τῶν κῷ' δύναμιν λεγομένων πρὸς λέγει δὲ ἢ περὶ τῷ τελείν, διαιρῶν αὐτό, ὅτι ἣν κ᾿ αὐτὸ τοῦ 

ἄλληλα “ὁ ἕτερον “ὃ ὡς πάσχον ἀντικείμενον ὃν τῷ ποιῶντι ἢ ποιη- σημαινόμενόν ἐςιν ὃ μηδὲν μόριον ἄπεςι" τέλειον γα ἐξ ἔχα- Ξ 

τοιῷ ὅτω λέγεῦ πρὸς αὐὸ τῷ ἐκεῖνο τύτυ εἶναι, ἀλλ᾽ καὶ τῷ τῦτο )ς φον, ὃ λέγε, ὅταν αὐτῦ μηδὲν τῶν εἰς τὴν τελείωσιν ἀπῇ μο- 

ἐχείνυ. “ἃ 75 καυςὸν καυςὸν τῷ εἶναι αὐτῷ καυςυών τι, ᾧ δ ρίων. ὅτω χρόνος τέλειος ἑκαίςυ ὅτος ὃ χρόνυ, ὃς τῶδε λέγεῦ 

ϑερμαντικὸν τῷ εἶναι αὐτῷ θερμαντικόν τι, ἡ τύτων ἕκαςον αὐὸ εἶναι, μηδὲν μόριον ἄπεςι, μηδὲ ἔξω τις αὐτῶ" πανὸς Κα Ὁ τὸ 

ὅπερ ἐξὶν ἄλλυν λέγε" “ὁ ὃ καυςὸν καυσὸν τῷ καυςικῷ, ὁ “ὃ λαμβανομένυ χρόνω ἔςι τις ἔξω χρόνος" ἀλλ᾽ ὅταν ὁ τῶδέ τοῦς 

αἰϑγὸν τοιῶτόν ἐςιν, ὅτι ἐξὶν αὐτῶ “ὃ αἰνϑανόμενον. ἢ βυλόμενος ἀφωρισμένος χρόνος λαμβανηΐ, τότε ὁ τέλειος ἔξαι τύτυ χρόνος 

δέϊξαι πρὸς τί τὰ ὅτω λεγόμενα λέγε, ταῦτα λέγει. τὰ ΚΣ Ὁ ὅταν ἀπὴ μηδὲν μόριον τῷ χρόνω αὐτῷ ἐν ᾧ ἐκεῖνο ἐς ν, εἷω εἴ 

κί δύναμιν πρὸς ταῦτα προδήλως λέγε, ᾧ ὑκ ἔςι ζητύμενον τινος εἴη χρόνος τῆς ὑπάρξεως ἑκατὸν ἔτη, εἰ ἄνθρωπος φέρε εἰκεῖν 
πρὸς τί ἡ τύτων ἀπόδοσις" ἐπὶ δὲ τῶν ὡς κριτικῶν πρός τι λε- ἔχει τῶτον ὅρον τῆς ζωῆς, ὅλον τέλειος ἂν ἦν ἀνθρώπω χρόνος, ἐ 

[ γομένων ἐζητεῖτο πρὸς τί ταῦτα, οἷον ὃ αἰο)αάνειδκ, πότερον πρὸς μηδὲν ἀπὴν τῶν ἑκαὸν ἐτῶν. ὕτω ᾧ τέλειος ἄνθρωπος ἢ τέλεως 

ἃ ἔχον αἴϑησιν ἢ πρὸς “ὃ αἰδγητόν. ὅτι ἦν πάντα τὰ τοιαῦτα ἐ ἵππος, ὃ μηδὲν μόριον ἄπεςιν, ἢ τέλειος ἀνδριὰς ἢ τῶν ἄλλων 
πρὸς τὰ ἔχοντα ἀλλὰ πρὸς τὰ ὧν εἰσὶ λέγεϊ), ἔδειξε διὰ τῦ δεῖ- 35 ἔκαςον, ὧν μηδὲν μόριον ἄπεςιν. ἑμοίως δὲ λέγε τέλεια ἡ ὧν 
ξαι τὰ ἀντριείμενα τύτοις ὅτω δεῖν λέγεςχ, πρὸς αὐτὰ τῷ ἐκεῖνα κατ᾽ ἀρετὴν τὴν οἰκείαν ἢ “ὃ εὖ “ὃ οἰκεῖον ἡὶ ἐν τῷ γένει τύτῳ μὴ 
τύτων εἶναι"᾿ εἰ 75 ᾧ ἐπὶ τύτυ ἀληθὲς “ὁ αὐτὰ ἅπερ ἐςὶν ἑτέρων ἕςιν ὑπερβολή. κοινότερον δὲ τῷ τῆς ἀρετῆς ὀνόματι χρη. ἕχα- 

λέγει, ἢ ὁπωσῶν πρὸς ἕτερον (πάντα 75 ὅτω τὰ πρός τι ἔχει), τον 7) τέλειον λέγε, ὅταν ἔχη τὴν οἰκείαν ἀρετήν, οἷον τέλαες 
ἀλλὰ δὲ ὅτω τὰ πρὸς τὰ κρίνοντα λεγόμενα λέγεῶχ, ὡς ἔχειν ὃ ἄνθρωπος, ᾧ μηδὲν ἐνδεῖ τῶν κτ' τὰς ἀνθρώπω ἀρετιίς, μηδὲ ἕςν 

5. δὶς λοο ἱπ σἰπριιὶς ἀϊοσίμν ϑϑραῖὶν. ᾿] 6. ὁμοίως καὶ ἐπὶ συμμετρίας οτὰ ϑερυϊν. ᾿ἱ 8. ταῦτα] αὐτὰ 5. 1 ἐν -- 9. ταὐτὸ λέγεσθαι στα 
4..}} 9. εἰσπίπι σὲ δὲς ἰάεπι ἰἑα ἀϊσεγδέμν μέ ἑάδπι σά 56 αἰϊοίέμν. ἱποοπιπιοάμπι δεψμαγθέμγ, ἔμπο ἐπὲπε φμιάρίαπε σἐδὲ ξοπίγα- 
γέμηι 6556ΐ, σμπὶ γείαίίνα αἰϊσαπέμν σε σοπέγαγία. αὲ δὶ φμῖς τοραίμ5, φιίά 65 ἰὰ σμίμα 65ὲ δοίοπίία 9 γοοροπαάεέ εοξεπέδαιε 
εἰμδ 6556 ομὲμϑδ 651 δοἰεπέϊα, ποη ἰάπιαπ αὐ ἄοο αἰϊοὶξ ϑεροῖν. ἢ 20. σε ροίίμα μὲ σοηβγπιαγοί, σμαθ σμπὶ ἐπ φιεϊδεισρίαιε εἰπέ. 
Ῥοδδιπὲ σὰ αἰΐα Ρναείεγψμαπι αὐ εα ἐπ φμέδιις λαδεπέμν ἀϊοὶ, εογιπε σὰ ἐἰία βετὶ γεϊσείοποπι ϑεραῖν. ἢ 27. θερμαντικὸν ἂν τι τῷ 
Α΄. ἢ 29. ἐπισθανόμενον Μ. ἢ] 31. ἐπὶ τύτων ἀληθὲς τὰ αὐτὰ ΜΖ. δον τ ᾿ 

ἡ, ἕτερα “Η͂. ἢ! 1. 1 ὁ 2. ἢ 9. τὸ διιῖδ γένος οτὰ 3. αὶ 12. ἵν γὰρ 47. 1} 138. ἑάἀοῖγοο οπίνε σα αἰἐφειιίεὶ ἐἶϊα ἀϊομπέμν, φμοπίαπε αὖ λὲς 
λαδορίμν ϑεραῖν. || 17. λεγόμενον καὶ κατὰ 4. 1} αὐτῷ ΔΩ͂. 1] 26. ὃς] ὡς ΤΗ͂. ἢ 39. μηδλ} μηδέν «4. 
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ὑπερβολὴ αὐτῷ κ᾿ ὁ εὖ ὃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. ὅτω καὶ ἰατρὸν τές μενον ἡ ἀπάτη, ἐπεὶ κυρίως γε τέλος “ἃ ὅτως ἔχατον ὃ ὡς ὃ ἕνε- 
λειον λέγομεν, ὃ κ᾿ ὃ εὖ δ ἐν ἀνθρώπω ἰατρικὴ μὴ ἔσιν ὑπερ’ κεν. “ὃ δὲ τέλος ᾧ “ὁ ὃ ἕνεκα ἔχατον ὡς ἴσον εἶπε, ὦ κυρίως 1021 
βουλή. “ὁ δὲ “πρὸς “ὃ γένος" αὐὺς ἐξηγήσατο διὰ τῷ εἰπεῖν δὲ τέλος “ἃ ὡς ὃ ἕνεκα ἔχατον (5). ἣ εἰπὼν ἄμφω ἕχατα εἶναι 3" “ὅταν χὶ “ὁ εἶδος τῆς οἰκείας ἀρετῆς μηδὲν ἐλλείπωσι." τῷ δ (ἡ 25 ἡ τελευτὴ ἔχατον) προσέθυρπεν ὅτι ᾧ “ὃ τέλος δὲ ᾧ ὃ ἕνεκα 
τὰς ἀρετὰς πλείως ἢ διαφόρως εἶναι, ὅτος τέλειος καθ᾽ ἣν ἔχει 5 ᾧ αὐὸ ἔχατον. πάντα δὲ τὰ προειρημένα τε ἡ καθ᾽ αὐτὰ λε- 
ἀρετήν ἐςιν, ὅταν μηδὲν κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν ἐλλείπη" τῷ 5 γόμενα τέλεια εἰς δύο φησὶν ἀνώγεϑᾳ, σημαινόμενα, εἴς τε τὰ » 
γένει ἀντὶ τῷ εἴδυς ἐχρῆτο. ἢ αὐλητὴς τέλειος ὁ κ᾽ αὐλητικὴν “ὃ εὖ μηδὲν ἐλλείποντα μηδὲ ἔχοντα ὑπερβολήν, ὡς δυναὼς ἔξω 

τοῦτος, ᾧ ἁπλῶς ὁ κατά τινα τέχνην ἦ ἐπιςήμην ἢ ἀρετὴν μὴ τι αὐτῶν ληφθῆναι, ὃ παρὸν ηὔξησεν ἂν “ὃ ἐν αὐτοῖς εὖ" ᾧ Ὁ οἷς 
τ021ἐλαττύμενος τέλειος κατ᾽ αὐτήν. ἀπὸ τῶν ὅτως τελείων ἢ κ᾿ ὃ ὑπερέχει “ἃ τέλος ὃν σπυδαῖον, ἡ ταῦτα ὑπὸ τῦτο “ὃ σημαινόμε- 

17: εὖ ὁ οἰκεῖον μὴ ὑπερεχομένων ἡ ἐπὶ τὰ κακὰ μεταφέρομεν ἃ τέ- (0 νον τῷ τελείων. ἡ τῦτο Κα “ὃ σημαινόμενον τῷ τελείν κτ' τὴν ἀρε- 
λειον" συκοφάντην 75 λέγομεν ᾧ κλέπτην τέλειον ὡς ἐκ ἔχοντα τὴν ᾧ τὴν τὸ ἀγαθῦ ὁλόκληρον παρυσίαν λέγε, “ἃ δὲ ἁπλῶς μὴ 
ἐν τύτοις ὑπεροχήν. τῶτο δὲ ποιῶμεν ἐπεὶ ἢ ἀγαθὺς λέγομεν ἔχειν ὑπερβολὴν ἐν τῷ οἰκείῳ γώει, μηδὲ εἶναι ἔξω αὐτῦ μηδὲ 
αὐτύς, κλέπτας ὠγαθὲς ᾧ τελείνς" ὡς δ τὴν κθ΄ ταῦτα ἀρετὴν ἀπεῖναι, ὃ σημαινόμενον πρῶτον ἐξέθετο, 8 εἰς δήλωσιν παρέθετο 
ἔχοντας ἡ τελείως κατ᾽ αὐταί" τελεώτης δ ἑκάςυ ἡ οἰκεία ἀρετή. “ὃν τέλειον χρόνον. ὕτω τέλειος ἄνθρωπος ὅ μηδὲν ἄπεςι μέρος, 
ὅταν γάρ, φησί, κτ' “ὃ εἶδος τῆς οἰκείας ἀρετὴς μηδὲν ἐλλείπη μό- 15 ἢ ἵππος ὁμοίως αὶ οἰκία ὶ βάθρον αὶ θρόνος, ὡς προεῖπε. ταῦτα 
ριον τῷ μεγέθυς ὃ κῷ φύσιν ἐςὶν αὐτῷ, τό τε ἐςὶ τέλειον ἕκαςον Καὶ ἦν τὰ σημαινόμενα καθ᾽ αὐτὰ τῷ τελείω, τὰ δὴ ἄλλα τέλεια 
κτ᾿ δ εἶδος τὴς οἰκείας ἀρετῆς, εἰπὼν ἀντὶ τῷ ὅταν ταύτης τῆς λεγόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν φησὶ ὶ ταῦτα λέγεῶκ. ἢ γδ τῷ ποιεῖν τι 
τῷ εἴδυς ἐν ᾧ ἐςὶν οἰκείας ἀρετῆς μηδὲν ἐλλείπη μόριον, “τῶ κ᾿ τοιῶτον" ἡ 7) παιδεία τέλειον, ὅτι ποιητικὸν τελείω τινός.» τῶ δ) 
φύσιν μεγέθυς"" ἄνθρωπος ἡ) τέλειος, ἂν τῆς τὸ ἀνθρώπω ἀρετῆς τὴν ἀρετὴν ἔχοντος" ᾧ τὰ γυμνάσια, ὅτι εὐεξίας καὶ αὐτὰ ποιη- 
μηδὲν αὐτῷ ἐνδέη. ὅτος 75 ἄνθρωπος τέλειος, ὑχ ὁ τὰ μέρη ἄρ- 20 τοι τελειότητος ὅσης. λέγεταί τινα τέλεια ἢ τῷ ἔχειν τι τοιῶς- 
τιος, ἀλλ᾽ ὅταν τῆς ἀνθρώπυ ἀρετῆς ᾧ τῷ ταύτης μεγέθυς τὸ Χῷ τον, ὡς βιβλίον λέγομεν τέλειον, ᾧ μηδὲν ἐνδεῖ τῶν ὀφειλόντων 
φύσιν μηδὲν μόριον ἐνδέη αὐτῷ. ὁμοίως αὶ ἵππος ᾧ κύων ἡ τῶν γραφῆναι, ἢὶ πραγματείαν τελείαν, ἢ μηδὲν ἐνδεῖ, λέγεταί τινα 
ὄντων ἕκαξον. ἢ εἴη ἂν τῷ ὄντως τελείν ὁρισμὸν ἀποδεδωκως, τέλεια ἡ τῷ ἁρμόττειν τοῖς τελείοις. ὅτως ἐϑὴς λέγεῦ τελεία 
εἰς εἶναι τέλειον ὃ κ᾽ “ὁ εἶδος τῆς οἰκείας ἀρετῆς μηδὲν ἐλλείπη ἢ ὑπόδημα ᾧ πανοπλία, ἡὶ ἡ Πηλιὰς τέλειον δόρυ, ὅτι ὁ Αχιλλεὺς 
μόριον τῷ κ᾽ φύσιν μεγέθυς" πρὸς ὃ ὃ κ᾽ φύσιν μέγεθος δεῖ 15 αὐτὴ μόνος ἠδύνατο χρῆφχ, τέλειος ὧν (,). ἡ τὰ ἁρμόττοντα 
μηδὲν μόριον ἐλλείπειν τὰ τέλως. ἔςι δὲ τὰ Κα πρῶτα εἰρημένα δὲ τοῖς κτ' “ὃ εὖ τελείοις τέλεια" ὅτω πρᾶξις τελεία ἡ τῷ σπυ- 

10Σι δ τέλεια κ᾿ “ὃ ποσόν, τὰ δὲ δεύτερα κῷ' ὃ εὖ τε καὶ ὃ ποιόν. ἔτι δαίῳ ἁρμόζυσα, οἵα ἡ τῷ φιλοσόφυ. ἢ ὑπωσῦν φησὶ λέγεως 
21. τ»ἐλεια φησιν εἶναι ἃ τὰ οἰκεῖον τέλος σπυδαῖον ἔχει ("}" τέλειον πρὸς τὰ πρώτως λεγόμενα τέλεια" ὅτως γυμναίσιον’ λέγε τέ- 
5 ὃ τέλος ἔχον, “ὃ δὲ κυρίως τέλος ἀγαθόν τι. ὅτως ἄνθρωπος λεῖον, ᾧ ὁ τέλειος ἀθλητὴς γυμνάσαιτ᾽ ἄν. ἰὰ, 
ἀγαθὸς τέλειος, ὅτι “ὃ οἰκεῖον τέλος ἀγαθὸν ὃν ἔχει. ᾧ εἴη ἂν ἡ 30 (7) τέλειος γδ λέγε ἄνθρωπος ὁ εἰς ἄκρον ἐληλακὼς ἀρε- 4021 
διαφορὰ τοῖς ὕτω λεγομένοις τελείοις πρὸς τὰ πρὸ τύτων εἰρης τῆς, οἷον Παρμενίδης ἢ εἴ τις ἄλλος φησὶ τοιῶτος. Αδεῖερ. 2: 

μία, ὅτι ἐκεῖνα κα ἐλέγετο τέλεια, τῷ ἐν τελείῳ εἶναι (τοιῶτον (᾽) Ὑρ. μηδ᾽ ἔχειν ὑπερβολὴν ἐν ἑκάςῳ γένει μηδ᾽ εἶναί τι 1021} 
Ὁ ἡ ἀρετή) ἀλλὰ αὶ τῷ ἐν τέλει, τὰ δὲ νῦν λεγόμενα τῷ ἐν τές ἕξω, τὰ δὲ μεταξύ ἐςιν. εοἀ. Ἀεβ. ἊΣ 

«λ}ι. ἢ ὑὐχ ὡς ἄλλο τι σημαίνων εἶδος τελείν τῶτο προσέθηκεν" (7) «ἷον τελείαν φαΐ τὴν μελίαν τῷ ᾿Αχλλέως, ἐπειδὴ τῷ 1022 
ἀναλαμβανων ὧν ὃν περὶ αὐτῶν λόγον ὠκέτι τύτυ ὡς ὄντος παρ᾽ 35 μεγίςῳ τῶν ἡρώων ἥρμοττεν. Αδεΐερ. ᾿ 
ἐκεῖνο μνημονεύει. ἐπεὶ δὲ τέλειον “ὁ τέλος ἔχον, “ὃ δὲ τέλος ἔχα- ἢ πέρας δὲ λέγει “ἃ αὶ ὡς ἔσχατον ἑκάςυ λέγεζχ,, καθ᾽ δ΄10222 
τον, ἤδη ἡ τὰ ἐν τῷ ἐχάτῳ ὄντα ἐν τῷ τέλει φαξὶ εἶναι" διὸ ἡ σημαινόμενον εἴη ἂν ᾧ ὁ θάνατος πέρας λεγόμενος (7) ὁ δὲν 
ἐπὶ τὰ φαῦλα χρώμεθα τῷ σημανομένῳ τύτῳ τὸ τελείν, λέ- ἑκάςῳ ἐπιγινόμενον ἔχατον πέρας ἐκείνυὄ. ὅτως ἡ κοήσεώς τι ᾧ 
γοντες τελείως τινὰ ἀπολωλέναι αὶ τελείως ἐφθάρθαι, ὅταν ἐπὶ πράξεως πέρας λέγε" τοιῶτον 7 ὁ ἔξω μηδὲν ἔςι λαβεῖν πρῶ- 
τῷ ἐχάτῳ ἦ τὸ κακῶ ᾧ μηδὲν αὐτῦ ἐλλείπη τῆς φθορᾶς. ὕτως 40 τον" εἰ γάρ τινος ληφθέντος ἐσχατυ ἔτι ἔςι τι ὃ τύτυ ἐκτός, τῦτο 

ᾧ ἡ τελευτὴ τέλος λέγε, ἐπεὶ ᾧ “ὃ τέλος ἔχατον" τῶτο δέ ἐξι ὁ πέρας. “ὃ δὲ “πρώτυ" προσέθηκεν ἐνδεικνύμενος “ὃ κυρίως πέ- 
“ὁ ἀγαθὸν ἡ “ὁ δ χάριν, “ὁ ἔχατον τέλος λεγόντων ἡμῶν. διὸ ἡ ὃ ρας, ὃ ὑχ ὡς μέρος ἐςὶ πέρας ἀλλ᾽ ὡς “ὃ κυρίως ἔχατον, ὁποῖόν 
ἔχειν τελευτὴν ἧσπερ ὅὄνεκ᾽ ἐγένετο. ἡ μὴν ἀλλὰ παρὼ “ἃ ἐπό- ἐςιν ἐπὶ τῶν σωμάτων ἡ ἐπιφάνεια. δύναῦ ἅ Ὁ ἡ μέρυς τινὸς 

2. ἄνθρωπον Ἀ, ἢ 3. δος] γενέσθαι ΜΕ, Τ᾿ 7. κατὰ αὐλητικὰ “1, 1 20, γὰρ ὁ ἄνθρωπος Α͂. Ι, 23. ὕντως] ὅντος ἍΓ, "47. ἔτι] ὅτι ΜΕ. 0, 43. 
ἔχε: «1. ᾿ 

8. τὸ ομα 2. ἢ 8. ὃ παρὸν] ὅπερ ὃν . 10. τῦ -- σημιαινόμενον οἵα «4. ἢ 26. ] ἢ ΤΥ. ἢ 38. ἰκεῖνο . ἢ 40. ληφθέντος ὡς ἐσχάτι ἔτι ἐπί τι 
ἍΓ. 1 τῦτο] τότυ Δ. ἢ 43. μέρος ΑΙ. 

ΥΥΥΥ 



Ἰ22 

ληφθώτος μηδὲν εἶναι ἔξω, ἀλλ᾽ ὁ πρώτα" πρὸ τύτυ 75 τὸ μέρυς 
αὐτό, δόξειε δ᾽ ἂν “ὃ αὐὺ σημαίνειν ἢ διὰ τύτυ τῷ λόγυ πέρας 
ὃ ἡ διὰ τῷ πρότερον, ὃ εἶπεν “ἔχατον ἑκαίςυν," ὡς εἶναι τῦ αὐτῷ 

σημαινομένυ διαφόρυς λόγυς. ὁ μὴν ὅτως ἔχει" ὃ Κα ἡ) πρῶ- 

ΕΙΣ ΤᾺ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἐφ᾽ ὃ ἡ κίνησις ἢ ἡ πρᾶξις" ὃ.) ἕνεκεν ἡ κίνησίς τε ἡ ἡ πρᾶξις 

ᾧ εἰς ἃ ἐπαύσατο, τῦτο πέρας. ἐκέτι ὅτως ὁ θάνατος πέρας, 

ἐπεὶ μὴ τύτυ χάριν γίγνεδ τὰ γινόμενα" καίτοι ἔχατος ἐςν. 

εἰπὼν δὲ “ἐφ᾽ δ αὶ κίνησις ἢ ἡ πρᾶξις" πέρας, προσέθυρεεν “ἀλλ᾽ 
τὸν ῥηθὲν ὁ μόνον ἐκ αὐτῶ τὸ πράγματος ὃν τι ἔχατον ἦν αὐτῦ, 5 ἐκ ἀφ᾽ δ᾽" ἀφ᾽ δὶ γὃ ἡ κίνησις, ἀρχὴ τῦτο. ὁτὶ δέ, φησί, πέρατε 
ἀλλὰ ᾧ “ὃ τελευταῖον ἐπιγινόμενον ἑκάςῳ, ἃ δὲ νῦν αὐτῷ τι τὸ ἄμφω λέγε, ᾧ “ὁ ἀφ᾽ δ αὶ ὃ ἐφ᾽ ὅ" αὶ 2) ἡ τοιαύτη ἀρχὴ λέγε- 

πράγματος ὃν πέρας λέγε (5). ἔτι ὃ καὶ ἔχατον δύναῦ ᾧ ἐπὶ ταί ποτε πέρας ᾧ αὐτή, ἢ εἴη ἂν τῷ διαλογισμῶ τῶ περὶ τῷ 
μέρας λέγεδχ,, “ὃ δὲ ὅτω λεγόμενον, ὡς ἀπέδωκε δεύτερον, ἐκ πραχθησομένυ τῦτο πέρας" ἀπὸ γδ τῦ τέλυς ἀρξαίμενοι ἐπὶ 
ἐπὶ μέρες ἁρμόζεν δύνα ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ κυρίως πέρατος, ὡς ἤδχυι τὸν παυόμεθα, τῦτο ὃ ἀρχὴ τῆς πράξεως γίνε; - ὥς ε ἔςεν ἡ τοὺς 
εἶπον. ᾧ ὃ ἢ ἔχατον ὶ ἐπὶ μὴ μεγεθῶν ὡρμόζοι ἄν" ἢ 75 λόγω 1ο ἀρχὴ τῆς πράξεως πέρας τῷ διαλογισμῶ. ᾧ εἴη ἂν διὰ τύτων ἡ 
τι ἔχατον ἢ πράξεως εἴη ἂν ὶ διανοίας" ὅτως γάρ, ὡς εἶπον, “ὃ τέλος ὠρχήν τε ἢ πέρας δεδειχώς, ᾧ “ὁ ποιητικὸν τῷ ἐξ διαλε- 
πέρας αὶ ὁ θάνατος λέγε" ἔχατον γδ τῆς τὸ ζῳν ζωῆς. τῶῦτο γισμῶ πέρας, ἀρχὴ δὲ τὴς πράξεως. εἰπὼν δὲ ἐκεῖ τὴν ἐρχὴ 

δὲ ἃ ὃ μηδὲν ἔςιν ἔξω λαβεῖν πρώτυ δοκεῖ ἐπὶ μεγεθῶν μόνον πέρας λέγε, ὃ ἐδήλωσε διὰ τῷ εἰπεῖν “ἃ ἀφ᾽ δ," ᾧ προϑὲς κα ὁ 
ἁρμόζειν" τῷ 5 μεγέθυς ἔςι τι λαβεῖν ὃ πρώτυ ἐδὲν ἐςιν ἔξω" “ἐφ᾽ ὅ" (ἔκειτο ἢ) ἡὶ τῦτο), ἐξηγησάμενος “ὁ “ἐφ᾽ δ᾽ διὰ τῦ τρ- 
τοῦτον δ ἐν ἢ σώματι ἡἡ ἐπιφάνεια, ἐν δ᾽ ἐπιφανείᾳ ἡ γραμμή, 15 ϑεῖναι “ἃ ὁ δ ἕνεκα" (τῦτο γάρ ἐςιν ἐφ᾽ ὅ), ἐφεξῆς δείασυσι κ᾿ 
ἐν δὲ γραμμῆ ἡ ςιγμή. ἄλλως δὲ ἐλέγετο ἐπὶ τῦ τελεῖν ἂ δ᾽ παντα τὰ τῆς ἀρχῆς σημαινόμενα “ὃ πέρας λεγόμενον. λέγει ἃ 
μηδὲν ἔςιν ἔξω λαβὲν αὶ ἄλλως ἐπὶ τὸ πέρατος" ἐπὶ ᾿ὶ ἢ τὸ πέρας εἶναι ἢ “ὃ εἶδος, καθ᾽ ὃ ἐξὶν ὁ χῷ' ὃ χῆμα ᾧ τὴν μερφῴ. 
τελείω ἐσημαίνετο, ᾧ μηδὲν ἐλλείπει τῶν μορίων (ὃ )) πᾶν λαμ- ᾧ πῶς τῦτο πέρας, προςίθησιν. κὁὶ γ5 ἁπλῶς ἀνθρώπυ πέρας ὃ 

βανόμενον ἦν τέλειον), ἐπὶ δὲ τῦ πέρατος ἃ ὃ μηδὲν ἔςιν ἐξω- ζῷον λογικὸν θνηγὸν αὐὸν εἶναι, ἀλλὰ τῆς γνώσεως τῷ ἀνθρώπυ. 
τέρω, περατῦν τῶτο ὃ ἐςὶ πέρας, ἡ τέλειον Η' “ὃ ὡς ὅλον μηδὲν Ὁ ὁμοίως δὲ ᾧ τῆς ἑκάφυ πράγματος γνώσεως τῶτο πέρας" ὅταν 
ἐκὸς ἔχειν. ἢ διαφορὰν σημαίνει, εἰ ἢ “ὃ πρῶτον τῷ πέρατι δ τῶτο γνῶμεν, παυόμεθα τῷ ζητεῖν τί ἐςι “ὃ πρῶγμα. ἐὶ δὴ 
προσκείμενόν τι πέρας ἔχει ᾧ ὃ μὴ τέλειον. πέρας δέ φησιν τῆς γνώσεως, ἢ τῷ πράγματος αὐτῶ" ὡς γδ ἔχει “ὁ πρῶγμα, 
εἶναι “ὦ ὃ ἔσω πάντα πρώτυ," “ὃ αὐὸ σημαίνων ὃ φθάσας εἶπε, ὅτως αὐτὸ ἡ γνῶσις γίγνεδ. φανερὲν δέ, φησίν, ὅτι ἐσαχῶς ἡ: 
κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον ᾧ ἀντεςραμμώνως (τότε Α' γάρ, ὃ μηδὲν ἀρχὴ λέγε, τοσαυταχῶς ᾧ ὃ πέρας. ὃ εἰπὼν ἐπήνεγκε “αὶ ἔτι τ 

ἐκὺς πρώτυ, νῦν δέ, ὃ ἐκὺς πάντα πρώτυ), “ὁ “πρώτυ" παλιν 15 πλεοναχῶς." ὅτι ἢ ὃν αὶ “ὁ ὡς τέλος ἀρχὴ λογόμενον καὶ ὃ εἶδος 
προϑείς, ἵνα τῶ μέρυς “ὃ κυρίως πέρας χωρίση" ἐνὸς Κὶ ὃ ἡ ἐν ᾧ ὃ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως πέρας λέγε, εἴρηκεν" ἔη δ᾽ ἂν 
τοῖς ἄλλοις ᾧ τῶν μερῶν τῶν πρὸς τοῖς ἐχάτοις τὰ ἄλλα Ἱέρη, αὶ ἡ ὡς ὕλη ἀρχὴ λεγομένη πέρας τῷ ἔχατον ὑποκείμενον εἶναι, 

ἀλλ᾽ καὶ πρώτων" ἐπὶ δ τὸ σώματος ἡ αὐὸ ληφθὲν μέρος ἔχα- δ δὲ ἔχατον ἢ πέρας λέγε. ὅτι δὲ μὴ τετραχῶς μόνον “ὃ πέ- 
τον ἐντός ἐςι τῆς ἐπιφανείας, ἐκείνη δὲ ὀκέτ᾽ ὑδενὸς ἐντός. ταὐ- ρας, ἀλλ᾽ ἔςι ᾧ ἄλλα σημαινόμενα πέρατα, ἃ ὑχ οἷῦν τε ἐδερ- 
ἂν δέ, ὡς εἶπον, ὅτε πρώτυ ἐδὲν ἔςι λαβεῖν ἔξω, ἡὶ ὃ ἔσω παντα 30 μόσαι τὴ ἀρχῇ, ἐξ ὧν προείρηκε περὶ τῷ πέρατος λέγων δῆλω" 
πρώτυ. ἔτι πέρας φησὶ “ὃ ὃ ἂν ἢ εἶδος μεγέθυς ἢ ἔχοντος μέ. ἢ .5 ὃ ἔχατον ἑκαάςυ, ὡς ὁ θάνατος, ἡ ὃ πρώτυ μηδὲν ἕςσ ἔξω 
γεθος;" εἶδος Κ' “ὃ χῆμα λέγων ἡ τὴν μορφήν" κῷ ἢ ταῦτα τὰ 
σώματα εἰδοποιεῖ ἢ" “ὃ 5 “μεγέθως" ἀντὶ τὸ σώματος εἶπε" πᾶν 

ὃ χῆμα ἐν σώματι. “ὁ δὲ “ἢ ἔχοντος μέγεθος" προσέθηκε διὰ 

λαβεῖν, ὡς τὸ σώματος ἡ ἐπιφάνεια, ἀλλὰ ᾧ ὃ χῆμα,, ὧν ἐδέ- 

τερον ταὐτόν τινι τῶν ὡς αἰτίων περάτων λεγομένων. διὸ καὶ 
εὐλόγως εἶπεν ὅτι “ἡ ἃ γ5 ἀρχὴ πέρας τι, “ὃ δὲ πέρας καὶ τῶ, 

τὰ ζῷα, ἃ ἀκ ἔςι κα ἁπλῶς σώματα ἡ μεγέθη, ἔχει μέντοι 35 ἀρχή," τὴν αἰτίαν λέγων. ἐκτίθε) δὲ ᾧ τὰ τῷ καϑό σημασέ- 113. 
σῶμα ᾧ μόγεθος, ἢ ἔςι τύτων ὶ ὅτως εἶδος ἢ πέρας ἡ οἰκεία μενα, ὃ λεγόμενά ἐςι “ὃ καθό λέγε) εἶναί τι, ᾧ δι᾽ ὃ τῶν ὑπαρ- 

ἑκάζυ μορφή, τῶν δὲ σωμάτων τὰ χήματα. ᾧ εἴη ἂν διὰ αὶ χόντων τινὶ “ὃ καθό κατηγορύμενόν ἐςι, ὦ δι᾽ ὃ καθό “ὁ ἐσαι 
τὸ πρατυ τὴν ἐπιφάνειαν εἰρηριωὺς πέρας τὸ σώματος, διὰ δὲ τὸ ἑκάςῳ. λέγομεν “δ τόδε τι εἶναι, ὅ ἐςὶ »τ' τόδε. λόγει δὲ τε 
νῦν ὃ χῆμα λέγει πέρας, ἢ “ὁ ἑκαΐςυ τέλος τ ὃ χαριν" τῦτο ἢ αὶ τρόπον λέγεις καθό τὴν ὠσίαν ὶ “ὃ εἶδος" ὅιαςον δ λόγεῆ 

, 2. αὐτὸ αὐτὸ σημαίνειν Α. ΠΤ ἁ. ρνὑπο ἐπῖπε πιοάο ποπ δοίμηι ἐδγτκίπιις ἰὰ αἰϊοϊέμ, φμοάΐ σενι σἰέ αἰϊφεα καὶ, εἰεήπεεπε δέξες εἩ, 
46εἰ οἰΐαπε φεοεὶ σμείφμα μ[είπεμπι αεἰνεπίε ϑεραῖν. ἢ 10. ἁρμόζει ΜΙ. ᾿ 413. πρῶτον ΑΖ. ἢ 18. ἐλλείπῃ ΜΙ͂. 11 19. ἐπ ἑαγταΐπιο αιέξινε, φωο 
πίλὶϊ ὀαίεγίμς ἐπί, ἐογπιίπαπς ἰα ομίμδ 65ὲ ἐδγπιΐπμς, οἱ μαγζεοίμπι δδί, φμοά οἱξ φμαδὶ ἐοέμιπι πιλὶϊ καόοπε ἐχίγα. υεὲὶ ἐμὰ 
(φνὶπιμπεὴ ααἰάϊίμπι ἐεγπεΐπο ἀἰσογίπιθη εἰρπΐβοαι, ργορίοεγεα φιοά δέΐαπι φειοαῖ ποπ ἐπὶ ρεγζεοίμπι, λαδεὶ ἱετταΐκωηε ϑεραῖν. ἢ 
28. μέρος] μετὰ ΔΙ. ἢ 81. ἦ εἰ'΄. μέγεθος ἔχοντος ΑΜ. ἢ 32. ταῦτα] κατ᾽ αὐτὰ ΔΩ͂. ἢ) 86. καὶ ἐπὶ τύτων ΔΓ. ἢ 839. σχῆμα τὸ σχῆμα πέρας ἈΝ. δ πὶ 
τῷ ἑκάςν ΑΙ. ᾿ 

5. ἰαῖον Υ. ὁ εἱ δέ ἱηδετίαπι ἐ, ργαθοθάδηϊα Πἰπεγα ογαβα ΓΖ. Π 11. τὸ ποιητικὸν οπὶ βεραϊν. ἢ 415. τὸ] τῷ 22. ΠῚ 19. ζῷον τὸ λογοὼν ἈΚ Ὶ 
80. λέγων περὶ τῷ πέρατος «4. ἢ 8.8. περάτων] πραημάτων ΔΑ͂, ἢ 35. τὰ οἵα . ἢ 36. τι οἴη «4. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. Ἰ23 

γ᾿ ἃ εἶδος τῦτο ὅ ἐς, ὃ ὃ ἡ ἐσίαν ἐπεν" ὅ τε ἀνδριὰς κῃ ὃ ᾿Αθήνησιν ὅδε ὁ ἀνδριάς, οἷον ὁ ̓ Αριςοτέλης, πῦ κεὶἢ ἡ ἐν ποίιρ 

εἶδος ἀνδριάς, ὁμοίως ᾧ ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος κῷ ὁ εἶδός ἐςι, ᾧ μέρει τῆς πόλεως μαθεῖν βύλεῦ). ὁμοίως ᾧ ὁ ἐξετάζων καθὸ πε- 
ὁ ἵππος, ᾧ ὃ ἐν τὴ ὑσίῳ ὃ ἀγαθόν, τύτυ Ὁ ὰ κυρίως. πριροιι ριπατεῖς ἐν ποίῳ μέρει τῆς πόλεως ᾧ ἐν ποίῳ χωρίῳ περιπατεῖς 
ἀγαθὸν δὲ καθὲ ὁ ἀγαθὸς ἀγαθός. “ὃ δὲ “αὐὸ ἀγαθὸν" εἶπεν μανθάνειν ἀξιοῖ. ὅτι 5 ἢ ἐν Λυκείῳ ἢ ἐν τῷ Κεραμεικῷ. εἰπὼν 1022 

ἀντὶ τῶ, καϑὸ ὁ ἀγαθὸς ἀγαθός ἐςιν, ἀγαθὸν αὐτό" κα Σ κατ᾽ 5 δὲ ἢ δείξας ἂ καθό πολλαχῶς λεγόμενον, λέγοι ἂν ὅτι ἀνάγκη ἢ 
ἄλλο τι ἀγαθὸς ὁ ὠγαθὸς ἢ κτ' “ὁ ἀγαθὸν καὶ τὴν τὸ  ἀγαθῦ ὑσίαν,. διὰ τῦτο ὺ ὺ καθ᾽ αὐὰ πολλαχῶς λέγεῶκ " καθὰ δ “ὁ καϑ' αὐὰ 
ἄλλον δὲ τρόπον ὰ καθό λέγεωλαί φησιν, ἐν ᾧ ᾧ πρώτῳ πέφυκέ τι ὑπάρχει, ὼ ᾧ πρώτῳ ὑπάρχει τι, τύτῳ καὶ αὶ καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχει" 
γίγνεῶ" Ψ' ἐκεῖνο λέγε ὑπάρχειν, οἷον “ὃ σῶμα λέγε κε- κ' Ὑάρ τι τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὶὶ ὑπαρχόντων τὰ καθό κατηγορεῖ. ἕςαι 
χρῶδχ, κῷ τὴν ἐπιφάνειαν, ὅτι πρώτη ἧ ἡ ἐπιφανεια χρώματός ἐξι δὲ ᾧ τῷ καθ᾽ αὐὸ ἐν κ᾿ Κ' σημαινόμενον ὸ τί » εἶναι ἑκάςυ ὼὴ ὃ 
δεκτική. εἰπὼν δὲ καθό ἃ χα ὃ εἶδος καὶ αὶ τὴν ὁσίαν ν λέγεςχ, προ- 10 εἶδος" καθ᾽ αὐὲ 5 ἑχάςῳ “ἃ οἰκεῖον εἶδος ἡ ὁ τῆς ὁσίας αὐτῷ 
διεὶς δὲ ὁ “ὃ πρώτως δεκτυιόν, “ὃ [ὦ κυρίως καὶ ὶ πρώτως λεγόμενον δηλωτυὸς λόγος ὑπάρχει" ὁ γὃ Καλλίας καθ᾽ αὐὸ Καλλίας, ᾧ 
καθό αὶ εἶδος λέγει εἶναι (κάξῳ Ὁ τῶν ὄντων ὙΦ’ τῦτο ὃ εἶναι ὅσα ἐν τῷ τί ἦν εἶναι εἴλητ, καθ᾽ αὐὸ ὑπι εἰ ἐκείνῳ ὃ ἐξὶν ὁ 
ἐς»), δευτέρως δὲ ἢ .λ τὴν ὕλην κ ὸ πρῶτον ὑποκείμενον, ὃ ὁρισμός. ἔςι δὲ ταῦτα “ὁ γένος καὶ ὺ αἱ διαφοραί. ᾧ τύτων ὗν ἕκα- 
εἶπε πρῶτον δεκτικόν" ὡς 75 ἐν ὕλη πρωΐτη τὴ ἐπιφανείᾳ ἃ ζον καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχει Καλλίᾳ ὄντα τῷ εἴδυς μέρη. ἔτι δέ ἐμή 

χρῶμα. ἔκαφον δ τῶν Φύσει ὄντων, ἀλλὰ ἡ τῶν τέχνη, ὁ ἡ Ψ 45 τῷ καθ᾽ αὐὸ σπμβάνεμόν εἶναι ὃ ἐν αὐτῷ δέχεςᾳ πρώτῳ Ἶ τῶν 

Ὁ εἶδος μόνον ἔξι τε αὶ εἶναι χέγεδ, ἀλλὰ ἢ κ᾽ τὴν ὕλην: ὅτε αὐτῶ τινί" καθ᾽ αὐτὴν δ ἡ ἐπιφ νει κέχρωςαι, ὅτι πρωτη ὰ 
ΟἿ ἄνθρωπος αὶ κῷ' ὁ εἶδος μόνον ἀλλὰ ᾧ τ τὴν ὑποκειμένην χρῶμα δέδεκῶ, ὡς εἶπε λέγων καὶ ὶὶ περὶ τὸ καθό" ἢ εἴη ἂν ὃ 
αὐτῷ ὕμν εἶναι λέγε ἄνθρωπος, ὅ τε ἀνδριὰς αὶ τὶ ἃ εἶδος μόνον ὅτως καθό κτ' τὴν ὕλην. ἡὶ ὃ σῶμα δὲ αὐὸ Κα κρὶ τὴν ἐπιφ νειείν 
ἀλλὰ καὶ ὺ Ψ ἣ χαλκόν ἐςιν ἀνδριάς. ὁμοίως ὺ πᾶσα συναμφό- ἐςι καχρωσμένον, ὴ δὲ ὶ ἐπιφιίνεια καθ᾽ αὐτήν" τῷ δὲ τὴν ἐπιφαΐ- 
τερος ἐσία. ἔοικε δὲ καὶ κ. ὸ ἜΡΟΝ δεκτικὸν τῇ ὕλη ἐπαΐγειν" καὶ 20 νειαν τὴν πρώτη τε ὺ καθ᾽ αὐτὴν “ὃ χρῶμα δεδεγ μένην εἶναί Ἐ 

θόλω γ5 ὕλην εἶπεν, ᾧ πρώτῳ τι ὑπάρχει ὡς ὑποκείμενον, ἡ τῇ τὸ συίματος, τύτῳ ᾧ ὃ σῶμα καθ᾽ αὑτό ἐ ἐσι κεχρωσμένον" ἦν 
ἐπιφανείᾳ δὲ πρώτη “ὃ χρῶμα ὑπάρχει, καὶ ὺ εἧ ἂν ὕλη καὶ . ἀνάλογον ὁ μόνον ἃ ἐν αὐτῷ τι δεδεγμένον πρώτῳ καθ᾽ αὐὸ τοιῶτον, 
ἡ ἐπιφάνεια, εἴδει δὲ ἃ χρῶμα. ταῦτα εἰπὼν ὅτι ἢ καθό ὁ ἢ ἀλλὰ κἀν τῶν αὐτῶ τι εἴη πρῶτόν τι δεδεγμένον" πέρας δὲ τῦ 

1022 εἶδος καὶ ὺ χῷ τὴν ὅων λέγε, καθόλω δέ, φησίν, ἰσαχῶς τό τε καθό σώματος καὶ ἐπιφάνεια. διὰ γδ τῦτο καθ᾽ αὐὺ ζῇ “ὃ ζῷον, ὅτι ἡ 
13. ᾧ ὃ αἴτιον ὑπάρχει τε ἢ λέγε καθ᾽ τῶν 25 λέγε αἴτιον τῷ 25 ψυχὴ ὅσά τι τῇ ζῴν πρώτη ὃ Ὧν ἔχει" ζῇ ὃ ἑ ἄνθρωπος: καθ᾽ 
ΚΝ καθ᾽ ὅ τι ὑπάρχει. ἢ πρῶτον Κ' ὅτι τῷ τελικῷ αἰτίῳ αὐτόν, ὅτι ἐν μέρει ἐςὶν ἡ ζωὴ πρώτῳ" ἐν ὃ τῇ ψυχὴ πρώτη ὃ 

ὁμοίως λέγε ταῦτα ϑείονυσι» λέγε γ5 ὃ »ῷ' τί ἐλήλυθεν ἀντὶ ζν, ἥ ἥ τις μέρος ἐςὶ τῷ ἀνθρωπυ. εἴη δ᾽ ἂν ὦ σημαινόμονον τῦτο 

τῷ τίνος χάρν ἐλήλυθε" πρὸς γδ “ὃν ἐρόμενον περί τινος χτ' τί ἐλή- ΕΣ ἐπὶ τῆς ὕλης ὡρμόζον" ὃ τὸ 5 μέρος ὃν ἕν τινι ὕλης λόγον ἐπέχει, 
λυθεν, ὁ εἰπὼν ὗ ἕνεκεν ἐλήλυθεν, οἷον ὅτι διὰ τὴν εἴσπραξιν τῶν ἡ ἐν ὕλη ὁ ἐν ἔχει τι “ὃ ἐν μέρει αὐτῶ. ἐν ἄλλοις μότοι ὃ ἐς 
μὐ γόνα δεόντως ἀποκρίνε. ὁ δ εἰπὼν “ὃ κτ' τί ἐλήλυθε, “δ 30 πρώτως τι δεχόμενον καθ᾽ αὐὲ λέγει, ὁ δὲ ψ' μόριον κ( συμ- 
καθό ἐζήτει. ἀλλὰ κα ὁ ἐρόμενος κτ' τί ὁ Ἰμιακὸς πόλεμος συνέςη, βεβιρώς. ἔτι φησὶ καθ᾽ αὐὴ λέγεὼχ, ἡὶ ὃ μή ἐςιν ἄλλο αἴτιον. 1022 
πόθεν ἡ ἀρχ τὸ τ τῷ Ἰμακῶ ἐξεταζει, ὅ ἐςι παλιν αἴτιον ὃ τί ποτέ ἐςιν, ἐδύλωσε τὴ τῷ ὃ παραδείγματος παραθέσει" τὸ ἃ ΔωΩ 

αὰ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως" ὅτε ἡ) διὼ τὴν τῆς Ἑλένης ἐρηαγὴν 75 ὃν ἄνθρωπον εἶναι πολλὰ αἴτια (ἢ Ὁ ὁ εἶδος ᾧ κἡὶ ὕλη ἡ ἕκα- 
εἶπε, “ὃ καθό δεδήλωκεν. ὅτι δὲ ἢ κϑ' τῆς κ' ἃ εἶδος αἰτίας ᾧ τον τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ ἐνυπαρχόντων, ἀλλὰ ᾧ ὁ ποιῆσαν), τῷ 
τῆς κῷ τὴν ὕλην λέγεῦ “ὁ καθό, εἴρηκεν. ἀλλὰ ᾧ ὃ αὐὸς παρα- 35 μέντοι “ὃν ἄνθρωπον ἄνθρωπον εἶναι ἐδὲν ἔξωθέν ἐςιν αἴτιον. ὁ γδ 

τίθεἢ παράδειγμα τῷ ποιητικῶ αἰτίων δεικτιιόν ἐς " ὁ δ ἐξετά- ἐρωτηθεὶς διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ἔςιν, ὑδὲν ἄλλο εἰπεῖν ἔχει ἢ ὅτι 
ζων κῃ τί παραλελόγιςαι, τὴν ποιητυκὴν αἰτίαν μαθεῖν βύλε" ἴςιν ἄνθρωπος. ἔτι, φησί, καθ’ αὐὸ ὑπάρχει ἡ ὅσα μόνῳ ὑπάρχει 
τί ὃ ὃ ποιῆσαν “ὃν παραλογισμὸν ἢ τί ὃν συλλογισμὸν μαθεῖν τινὶ ᾧ ἢ μόνον. λόγοι δ᾽ ἂν διὰ τύτων ᾧ τὰ ἴδια τινῶν καθ’ αὐτὰ 
ἀξιοῖ. ἔτι πρὸς τοῖς εἰρημένοις τρόποις “ὁ καθό σημαίνειν φησὶ ὑπάρχοντα ἐκείνοις. ἐδήλωσε δὲ “ἐν λόγον τῶν ἰδίων διὰ τῶ εἰπεῖν 
θέσιν τινὰ ᾧ τόπον, τυτέςι “ὃ πῶ" ὁ 75 ἐξετάζων καθὸ ἔξυριεν 10 μόνῳ ὑπάρχειν ἡ ἦ μόνον" “ἃ 75 “ἦ μόνον" δηλωτικόν ἐςι τῷ πᾶν 

ἃ, αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν 1. Π 9. πρώτη εἰ 10. τὸ δῃ!6 κατὰ οπ, 227. ἢ 14. οοἷον" παπιφιδ ἐπ σερογἤεῖε ἰαπφμαπι ἱπ πιαίογία ργίπεα ἱπεεί, 
δέ γτέγεπι ἐμπὶ παίμγαλίμπε ἐμπὶ εἰἶαπι αγίβείοεξαγωπε, φμαεφμα ποπ πεοοο μον ζουπαπι μὲ δεί ςίο 6446 ἀϊοίξμ, 564 οἰέαπε με 
σπαίεγίαπι ργὶπιμπεφμθ φεδίεοέμηι; μὲ ἄοπιο ποπ μεν ζόγπιαπι ξοίμπι, δϑε δέίαπι Ρδ»" εμδίξοίαπι τηνε πιαίεγέαπε ἤόπεο 6446 
«Ἰἰοίμμν ϑοραῖν. || 21. τῇ οπι 29. ἢ 23. κατὰ οἵα “4. ἢ 38. ὃἣ --- συλλογισμὸν οι Α͂. 

4. καὶ εἰ 2. μαθεῖν --- 8. πόλεως οπι «Α. ἢ ἃ. λυκίας 1. 1] 5. δόξας 44. 1} 9. δὲ οτὰ «4. ἢ ἕκαςον ΑἹ. "" 15. δεδέχϑαι 7. ̓)͵ 19. αὑτά “4. }} 20. 
δεδενγμένον ΜΓ. ἢ 21. τῦτο ἈΠ. Π 22 εἱ 23. δεδενγμένον ΔΙ͂, ἢ 28. καὶ οτχ «4. ἢ 29. ἔχει τε Αἴ, ἀεὶ. αἰίοτιτα τὸ ἣν ἔχει τί, ἢ 34. ὁ μήν 4. }} 85. 
αἰϊεγυτι ἄνθρωπον οτὰ 7. || 40. τὸ γὰρ ᾧ μόνον λυἱ 2. 

᾿ ΥΥΥΥ2 
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ἃ τινὶ ὑπάρχει, καὶ τῷδε τ᾿ τῶν ἐν αὐτῷ ὑπάρχειν τῷδε δὲ ὅ᾽ ὃ μεταξὺ ἡ ἐνέργεια ποίησις, ὅτω ᾧ ἡὶ τῦ ἔχοντός τε ᾧ ἀχομέν 
δὴ μόνῳ ὺ παντὶ ὑπάρχει, τῦτο ἴδιον ἡ ἣ αὐτό, εἰ ᾧ μὴ τί ἦν ἕξις μεταξὺ ὅσα ᾧ ἐν τῇ ἀμφοτέρων ἐνεργείᾳ “ὃ εἶναι ἔχωσα. 
ἐἶναι αὐτῷ ἐςίν. διότι γδ ὥριςαι ἢὶ ὡρισμένως ὑπάρχει, ᾧ ὁ εἰπὼν δὲ τῆς τε ἐχομένης ἐδ)ῆτος ᾧ τῶ ἔχοντος αὐτὴν μεταξὺ 
τῷδε Κὶ τῷδε δὲ ὅ, ὑδὲ ποτὲ ὦ ποτὲ δὲ μή, ἐδὲ πρὸς χύτῳ ἢ τὴν ἕξιν εἶναι, ὧχ ὥσπερ τῆς ἐολῆτος ἕξις ἐςίν, ὕτω δέ, φησί, καὶ 
ἄλλῳ τινὶ ὑπάρχει, κ᾿ τῦτο “ὁ ὕτως ὑπάρχον καθ᾽ αὐτό. ὕτως ᾧ 5 τῆς ἐϑῆτος ἕξεως ἕξις. προσέθηκε δὲ “ὁ “ταύτην;" ὅτι τῆς τοιαύ. 
ἡ μονότης τῷ καθ᾿ αὐὸ ὑπάρχοντος δηλωτική" ὃ 7) μόνῳ ὑπάρ- της ᾧ ὅτω λεγομένης ἕξεως ἕξις ἐκ ἔς ιν, ὑδὲ ἔςι παλιν ταύτην 

χει, ἡ καθ’ αὐὴ ὑπάρχειν ἐκείνῳ δοκεῖ. “ὃ δὲ “διὸ “ἃ κεχωρισμέ- ἕξιν ἔχειν ὡς “ὁ ἱμάτιον" εἰς ἄπειρον 75 ἂν προῖοι, εἰ εἴη καὶ τῆς 
νον καθ᾽ αὐτό" (΄) δηλωτικὸν ἂν εἴη τῷ διὰ τῶτο )) τοιαῦτα τὰ ἕξεως τῆς τοιαύτης ἕξις παλιν, ὡς ἦν ἡ τῷ ἱματίων, τῆς 538 κατ᾿ 
καθ᾽ αὐτά, ὅτι ὡρισμένως τύτοις μόνοις ὑπάρχει. γράφε ὁ ἄλλο σημαινόμενον ἕξεως ἔςιν ἕξις, ὡς τῆς ἀρετῆς ᾧ τῆς ἐπιςή- 

“διὸ “ὃ κεχρωσμένον καθ᾽ αὐτό" ἢ εἴη ἂν λεῖπον “ὃ τῇ ἐπιῷα- 10 μης τε ᾧ τέχνης. ὁ δὲ “εἰ τὸ ἐχομένυ ἔςαι ἔχειν τὴν ἕξιν" δγ- τον 
νείᾳ" καθ᾽ αὐὴ δὲ λέγεῦ τῇ ἐπιφανείᾳ. ΑἸεχ. λωτικόν ἐςι τῷ εἰ ἐπὶ τῆς ἕξεως τῷ ἐχομόνυ λεγομένης ἕξις τὐ- δ 

12.2 (7) διὸ ᾧ ὁ σοφώτατος Δημοαένης φησὶ “πέρας ὦ δ παν- λιν εἴη, ὡς εἶναι πάλιν ἐκείνην τὴν ἕξιν ἔχειν" ὡς 5 τῆς πρώτης 

Δ. τὼν ὁ θάνατος, κἂν ἐν οἰκίσκῳ τις αὐὸν καθείρξας τηρὴ." Αϑεΐερ. τε ἡ) τῆς δευτέρας τρίτης, εἴη ἂν ὶ τῆς εἰς ἄπειρον" αὐτὴ κ 
1024 (7) “ἢ ἔχοντος μέγεθος," ἵνα εἴπη περὶ τῆς μορφῆς ᾧ τῦ ἡ ἕξις ἄλλυ λέγεταί τινος ὶ ἐχομένυ ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐχ ἕξεως. ἄλλο 

δ. τέλυς ἑκάςυ. ἰὰ, 45 δὲ σημαινόμενον ἕξεως ἐκτίθεἢ “ὃ χτ' τῶν διαθέσεων λεγόμσα" 
1022 () Ὑγρ- διότι ὡρισμένον. «οἀ. Ἀερ- ἕξις 5 ἢ ἡ διάθεσις, ὡς λέγε ὑγμινὴ ἕξις ἢ νοσώδης. καὶ καὶ ἐν 
πΣ λέγει δὲ ἢ τὴν διάθεσιν πολλαχῶς λέγεωκ" τῦ ὃ ἔχοντος ὑγιεινὴ ᾧ νοσώδης διαθεσίς τε αὶ ἕξις κατ᾽ αὐὲν ὃν ἔχοντα εἰσ, 

4. μέρη ἡ διάθεσις τάξιν τινὰ σημαίνει τῶν μερῶν, ἤτοι τὴν κ' τό- αἱ δὲ κτ' τὰς ἀρετάς τε ὶὶ κακίας καὶ πρὸς ἄλλυς- ἡ 5 δίκαιο- 

πὸν ἢ θέσιν, ἥτις ἐπὶ τῶν συνηγμένων ἂν εἴη, ὡς τῶν ὄντων ἐν σύνη ἕξις ἐςὶ καθ᾽ ἣν “ὃ διακείμενον εὖ διοίκε( ἢ ᾧ πρὸς αὐὲ ᾧ 
τόπῳ, ὅταν λέγωμεν “ὃ ςρατόπεδον διακεῖδι, καλῶς τῷ κ᾿ Κα τόνδε 20 ἄλλο. ὅτως ἕξεις ᾧ αἱ τέχναι πᾶσαι λέγοιντο ἂν καὶ αἱ κακο- 
ὃν τόπον “ὃ ἱππικὸν μέρος αὐτῷ τετάχθαι κτ' δὲ τόνδε “ἃ πεζόν, τεχνίαι, ᾧ εἴη ἂν ὁ λόγος τῆς τοιαύτης ἕξεως ποεΐτης ἕμμονος, 

αὶ διάθεσιν οἰκίας τὴν τεταγμένην κ'' τρόπον τὴν τῶν μερῶν θέσιν. ἣν αἱ κῇ' μέρος ἐνέργειαι ἐνεργῦν ἢ εὖ ἢ κακῶς τῶν τοοίτων 
ἡ κ᾿ δύναμιν, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν" ἔςι 5 ἡ αὶ ἕξεων. ἕξιν λέγει ἢ “ὃ μόριον τῆς τοιαύτης διαθέσεως, οἷον εἴ 
πρώτη δίναμις αὐτῶν ἡ δὲ δευτέρα, πρώτη Καὶ ἡ θρεπτική, δευ- τις ὑγιεινῶς ἔχει τῷ σώματος ἢ πάλιν ἐπινόσως" καὶ γ5 τὰ μέρια 
τέρα δὲ ἡ αἰδ)ητική, ἢ τὴν κ᾽ ὁ εἶδός τε ἢ τὴν μορφήν, ὡς ὅταν 25 τὰ ὕτως ἔχοντα ἕξεις ἔχειν λέγε, ἢ τῶν φυσικῶν δὲ ἀρεταὶ γί- 
λέγωμεν τὴν τῷ ἀνδριάντος διαθεσιν ἢ τῆς εἰκένος. ὃ δὲ ἐπιλέγει, νονταί τινες καθ’ αὑτάς τε ἢ περὶ μόρια, αὶ τῆς τέχνης “ἃ μόριον 
“θέσιν δ δεῖ τινὰ εἶναι, ὥσπερ ἢ τὔνομα δηλοῖ ἡ διάθεσις," ἐπὶ ἕξις. ἰάὰ. 

τῆς κ᾽ τόπον τάξεως τῶν μερῶν αὶ τῆς κ᾿ “ὁ εἶδος κυρίως δόξει ἡ αὖ ὃ παθος “ὃ μέν τι λέγει ποιότητα λέγεωις, καθ᾽ ἣν ἀλ- τ 

"λέγεδχ, ἐκέτι δὲ ἐπὶ τῆς κῷ' τὰς δυνάμεις τάξεως. ἀλλὰ ἢ κοι- λοιῶνἢ τὰ σώματα" ταῦτα δέ ἐςιν ἅτινα παθητοιὰς ποιότητας “ 
νῶς ἂν λέγοιτο ἐπὶ τῶν δυνάμεων ἡ θέσις. ἢ κῷ' συμβεβηκός" 30 ἢ πάθη εἶπεν ἐν Κατηγορίαις (ε. 8). ἡ »' βαρύτητα δὰ  χυφό- 
τῷ τὰ ὧν αἱ δυνάμεις θέσιν ἔχειν, διὰ τῶτο. κτ' συμβεβηκὸς δ τητα, ἃς ἢ αὐτὰς πούτητας πάλιν λέγει, ἀλλοίωσις ἂν γίνειτε 
αὶ ἡ κατ᾽ εἶδος διάθεσις ἐν θέσει ἦν. θέσις δέ ἐςιν, ὡς εἰρήκαμεν τότε, ὅταν μένοντα τὰ σώματα ἐν τῷ οἰκείῳ εἴδει ἐπίταεο ἢ 
ἐν Κατηγορίαις (ς. 8), ἐν τοῖς ὑπομένυσιν ἄλληλα μορίοις. ὅτω ἄνεσιν κατά τι τύτων λαμβαάνη" εἰ δὲ μὴ ὅτως, γενέσεις γίναὴ 
δὲ ἔχει ᾧ ἐπὶ τῆς διαθέσεως τῆς κῷ' τὰς δυνάμεις τε αὶ τὰ εἴδη. ᾧ φθοραὶ αἱ κ᾽ ταῦτα μεταβολαί. πάθος φησὶ ᾧ τὰς κῷ' τὰ 
ΑΙεχ. Ξ 85 προειρημένα παΐθη κινήσεις τε νὼ ἀλλοιουίσεις ἤδη γιγνομένας" τὰ 

10225 ᾧὶ τῆς ἕξεως δὲ τὴν μέν τινα εἶναί φασιν ἐνέργειαν τῷ ἔχον- “5 πρῶτα ἦν καθ᾽ ἃ ἐνεδέχετο ἀλλοιῶῶχ, τὰ δὲ κῷ' ταῦτα ἀλ- 

ἢ. τός τε ᾧὶ ἐχομένν" αὶ Υ) ἀμφοῖν ἐνέργεια τῦ τε ἔχοντος ἡ τῷ ἔχο- λοιώσεις, οἷον ἃ λευκαίνενχ, ἢ μελαίνεον, ἢ ψύχεςᾳ, ἢ θερμαίεῶχ. 
μένυ, ὅταν τό τε ἔχον ἐνεργείᾳ ἔχῃ ὃ ἔχει μὴ δυνάμει, ᾧ “ὃ ᾧ ἔξιν ὅτω τῦτο λεγόμενον πάθος κίνησίς τις ἢ »ὶ σῶμα ἡ νῷ 
ἐχόμενον ὁμοίως ἐνεργείᾳ ἔχη), ἕξις ἐςὶν ἔχοντος ᾧ ἐχομένυ σα ψυχὴν πρόσκαιρος. ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν προειρημένων παθῶν παξη 
ἐνέργεια. ὅτως ἕξις ἱματίῳ ᾧ ἕξις χιτῶνος ἀπὸ τῷ ἔχειν ὦνο- 40 φησὶ λέγεθχ, τὰς βλαβερὰς ἀλλοιώσεις, εἴτε κ᾽ ψυχὴν εἶεν εἴτε 
μασμένη, οἷον ἔχησίς τις σα" ὡς γ) τῷ ποιῶντος ἢὶ τῷ πιυμών κῷ σῶμα, ἢ μάλιςα τὰς πρὸς τῷ βλαβερᾷ αὶ “ὃ λυπηρὸν ἐχύ- 

2. ἡ αὐτὴ 4.} 3. μὲν φμοά επὶπι αἰϊφωϊά ἀἰδίσγτκίπαίμν αο εἰδίοτταίπαί ααἰεεὶ, πον Ἀμίο αἀεεί, ἐἱΠὶ ὑδρο ξέσμς, πεφιεα πποο 
αὐἀδεὶ πιοαϊο “δος, πεφμδ ργαδίαγθα αἰϊδηὶ ομῆρίαπι ραν ἑὰ φμοὰ οἷο αἀεεὲ, μδν' 56 σαϊδεί, δἰ οἷς δοϊϊεμαάο ρει" 56 σεῖεςϑα δἐρπὶ- 
υβοαί ϑερυΐν. ᾿ 9. ἐπ φμίδιισίαπι Ἔπειπρίαγίδιες ἐερίίμν (σμαπιοῦγοπε οοἰογαέμπι ρει" 56) δοραῖν. || 18, σημαίνει ομα Αἵ. ἢ 19. συν» 
μένων ἍΤ. Η 20. λέγομεν ΜΗ. ἢ 21. τρόπον ΑἹ. || ἀ0. ὠνομασμένην ΑΙ. 

2. τῇ τῶν ἀμφοτέρων ἩΙ͂. |] 9. ἄλλα ΜΙ͂. 1} καὶ τῆς οἵα «4. ἢ 12. πάλι ἐ ἦν τὴν 2. ἢ 14. ἕξεως. « δὶ ΜΙ. ἢ 17. »σώδη. θέσις Ἀ ἃ 
25. ἀρεταὶ] ἀρετῶν 2. ἢ] 28. μέντοι λέγει «Α΄. ἢ 38. πάθος ἢ κίνησίς Δ, 
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σας, ὡς τὰς νοσώδεις ἐνοχλήσεις ἡ τὰς λυπηρὰς τὰς ἡμαρτημέ- ὁρώμενον, ὃ ἐδήλωσε διὰ τῷ ὡς προειρημένυ τὸ ἐπὶ τὸ ἀνίσυ 
νας. ἔτι ἡ τὼ μεγέθη τῶν συμφορῶν πάθη λέγε, ὡς τῦ πάθυς προυλεῖναι “ὸ ὸ τῷ ὅλως μὴ ἔχειν χρῶμα" ̓ λέγε δὺ ἢ ὃ τὴν ἀρ- 
ὄντος ἐν μεγέθει λυπηρῦ κακῶ. ὕτως ἐν παθει λέγε ὁ τέκνων χὴν μήπω πεφυκὸς ὁρᾶοχ, με ἔχον χρῶμα, ὡς ὅταν λέγωμεν 
φερηθείς ἢ ἣ πατρίδος ἥ τι ἐξαίσιον λυπηρὸν παθών. ἰᾷ. τὴν φωνὴν ἀόρατον εἶναι" ὥςε ἢ Ψ' τύτυ ἡ ςέρησις τῇ σημαινο- 

58} ὃ: τὴν ςέρησιν δὲ πλεοναχῶς φησὶ λέγεωᾳ " λέγεῦ 3 ἐν ἬΣ 5 μέυ, ὅ ἐςι “ἃ ἀδύνατον. πάλιν ἄπυν λέγε τό τε μηνὶ ὅλως 

“ἢ μήσαι εἶναι τά τε μὴ ἔχοντά τι τῶν πεφυκότων ἔχενχ, κἂν αὐτὰ πεφυκὸς πόδα ἔχειν, ὡς τὰ ἑρπετά, ᾧ “ὁ φαύλως ἔχον, ὥςε ἢ 
μὴ ἢ ἥ πεφυκότα ἔχειν αὐτά. ὅτως ὁ τοῖχος ὄψεως ἐςερῆο, λέ- κ᾽ φαύλως τι ἔχοντος ἡ ςέρησις λέγεῦ. λέγεταί τι σερητριῶς 

γεῦ ᾧ τὸ φυτά. ἢ εἴη ἂν ἡ τοιαύτη ςέρησις ἀποφάσει ἴση, διὰ τῷ α ᾧ τῷ μικρόν τι ἔχειν, ὡς “ὁ ἀπύρηνον" “ἃ 7) μοιρὸν ὦ 
ὅταν τῶν ὑπάρχειν ὅλως τισὶ πεφυκότων λέγη τύτων τὰ οἷς ὁ Φεῦλν ὃν πυρῆνα ἔχον. ὕτω ὃ ἐτράχηλοι λέγονῇ. ὺ Ψ' τύτυ 
πέφυκεν ὑπάρχειν ἐερῆνὶ, (» Δλέγῷ ἐσερῆεχ, ἢ ὃ πεφυ- το ἦν ἡ ςέρησις. ἔτι λέγῷ διὰ τῷ α ἡ ὃ μὴ ὴ ῥαδίως ἢ ἥ μὴ καλῶς 
κός τι ἔχεν ἢ ἣ αὐὸ ἡ ὃ γώος ἐν ᾧ ἐςίν, ὅταν μὴ ὶ ἔχη, οἷον ἄν- παθεϊν τι δυνάμενον, ὡς “ὃ ἄτμητον" αὶ ἡ) μόνον “ὃ μὴ ὴ τεμνόμε- 

θρωπος Α' ἐςερῆοικ, ὄψεως λέγοιτ᾽ ἂν τῷ αὐὸς πεφυκὼς ἔχειν νὸν ἄτμητον λέγε, ἀλλὰ ἡ ὃ μὴ ῥᾳδίως τεμνόμεενον ἢ ἢ μὴ κα- 
μὴ ἔχειν, ἀσπάλαξ δὲ ἐςερῆνκ λέγε ὄψεως καὶ τῷ αὐὸς ἔχειν λῶς μηδὲ ὡς ὁ τέμνων βυλεῦ. εἰπὼν δὲ τὰς δα διαφορὰφια23. 

πεφυκέναι, ἀλλὰ τῷ “ὃ γένος ἐν ἢ ἡ αὐτός ἐσι ϑυψυκίναι τῶν ςερήσεων σημαινομένας, αἵ τινες ἦσαν ὕτως λεγόμεναι ἢ ἐπὶ ὁ 
ὄψιν ἔχειν" τοιῶτον γδ “ὃ πεζὸν ἡ ὃ τετραπυν. ὅτω ὸ τὰ σκυ- 15 τῶν πεφυκότων τι ἔχεν καὶ ὼὸ μὴ ἐχόντων, ἣ ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων 
λακια λέγοιντ᾽ ἂν ἐςερῆννκ ὄψεως ὡς πεφυκότα αὐτὴν ἔχον ἢὶ᾽ ἔχειν καὶ ὺ διὰ τῦτο μὴ ὴ ἐχόντων, ἢ ἢ ἐπὶ τῶν φαύλως ἢ μικρὸν ἐχέν- 
μήπω ἔχοντα. ἄλλως ἐςερῆνα, λέγε “ἃ μὴ ἔχον τι τότε ὅτε των, ἢ ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως ἢ ἣ μὴ καλῶς δυναμένων, προφίθησι καὶ ὰ 
πέφυκεν ἔχειν" καὶ 75 κῦ' πᾶσαν ἡλικίαν τυφλὸν λέγεῦ, ἀλλ᾽ ὅτε ἄλλο σημαινόμενον φερήσεως" ὃ Ὁ πάντη μὴ ἔχον τι, ὁ ὃ κῷ 
πεφυκὸς ἔχειν μὴ μεῖς } αὶ δὲ τυφλότης σέρησίς ἐςι, ἡ δ μέν τι ἔχον κ᾿ δέ τι μή, ἐςερῆνχ," τυφλὸς ὃ ὁ ἀμφοτέρυς τὸς 
τυφλὸν τότε ποτ ν ᾧ ἂν ἢ ὺ καθ᾽ ὃ ἢ πρὸς ὃ ὃ αὶ ὡς ἂν μὴ 29 ὀφθαλμὸς πεπηρωμένος, ἢ ὶ κωφὸς ὁ τὰ ὦτα ἀμφότερα ἀλλ᾽ ὑχ ὁ ἃ 

(δὲ} ἔχῃ πεφυκός. ὶ “ἐν ᾧ ἡ καϑ' ὃ ὸ πρὸς ὃ ὺ ὡς ἂν" προσκεί- ἕτερον. διὰ δὲ τῶτό φησι “ὃ τὺς μὴ ὅλως τι ἔχοντας λέγεςχ, μὴ 
ἢ μένον, ΕΥ" ἊΝ λλισοῶ ἐςι τὸ μὴ ἔχειν ὃ ὐν μέρην, ἔχειν ἐν ἴχεν. αὐτό͵ Ὰ τὸς ὁλοκλήρως ἔχοντας τι ἔχειν ἐκεῖνο λέγεων, “ὅτε 

ᾧ ὃ δ καϑ' ὃ ἃ τῷ μορία δηλωτικόν ἐςιν. καθ᾽ ὃ γδ μόριον πές πᾶς ἣ δίκαιος ἢ ἄδικος" ὅ τε δ κακὸς ἔοιιε τῷ παντελῶς ἐςερη- 
φυκεν ἔχειν, ἂν μὴ ἔχη, ἐςέρηδ αὶ ἡ ὁ μὴ βλέπων τοῖς ὠσὶν μένῳ ἀρετῆς ᾧ ὁ ἄδικος τῷ δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ ὁ ὠγαθὸς ἡ δί- 
ἐςέρνη), ἀλλ᾽ ὁ τοῖς ὀφθαλμοῖς. “πρὸς δ᾽ δέ, ἂν ὅπερ πέφυκεν ἡ 25 καίος τοῖς ὁλοκλήρως τοιΐτοι. ὥσπερ ἦν τῷ ἁπλῶς βλέποντος ὺ 

ὄψις ὁρῶν μὴ βλέπη" κα γδ ὁ τὴν φωνὴν μὴ βλέπων τυφλός. “ὃ τῦ ἁπλῶς τυφλῦ μεταξύ ἐςιν ὁ ἑτερόφθαλμος, ὕτως ἂν εἶεν ἡὶ τῷ 
δὴ “ὁ ὡς" δηλωτικόν ἐςι τῷ τυφλὸν τότε ἡ ἐξερημένον εἶναι, ἂν ἀγαθῷ αὶ τῷ κακῦ ἡ τῷ δικαίν τε ἡ τὸ ἀδίχυ μεταξὺ οἱ μηδέπω 
ὡς πέφυκέ τι ὁρᾶν μὴ πὰ ἐδεὶς 5 “ὃν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐρᾶν Ηὶ πάντη κατορθῶντες μηδ ἕξεις ἔχοντες ἐν τοῖς βελτίοσι, ,φαν- 
ὅτι τὰ ὄπιωον αὶ βλέπει ἡ ἢ τὰ ἐκ πολλῶ διαςήματος. ἡ “ὁ “ἐν ᾧ τασίας γμάτϑι ὑγιεῖς ᾧ δόξας ὀρθὰς παρέχοντες κα ἡ ἔνια πράσσον-- 

δὲ ἂν ἢ" ἥ προσκαι ἐυθὸν εἴη ἂν τῷ δι᾽ ὃ δηλωτυκόν" καὶ δ) τυφλὸς, ὁ 30 τες ὕτως ὡς ἂν ὁ ἀγαθὸς πραΐξειε ᾧὶ προαιρέσεις τοῖς ἀγαθοῖς ἐν 

ιο ἐν νυκτὶ μὴ ὁρῶν ἀλλ᾽ ὁ ἐν φωτί, λέγεϑιαί φησι φέρησιν ἢ τὴν πολλοῖς συΐζοντες ὁμοίως, ἰὰ.᾿ 
34. βίαιόν τινος ἀφαίρεσιν, οἷον ἱματίν ἐς ἐρηἢ ὃ μὲ βίας ὑπό τινος (΄) ὅτως γάρ φαμεν ςέρησιν ἔχειν ἃ φυὸν ὀφθαλ μῶ, καί- 1022 

ἀφηρέθη, ὶ τῶν ἰδίων ἐς ερῆο)αί τις λέγε), ὅτι ὁ τύραννος αὐτὰ τοι καὶ πέφυκεν ἔχειν ἐφθαλμὲς “ὁ φυτόν" ἀλλὰ καθὸ τὰ ἐν ὙΒέ: Ὧν 

"“ "βίας ἀφείλετο. ἡ ὁσαχῶς δέ, φησ, αἱ ἀποφάσεις αἱ ἀπὸ τῶ σει ἢ φθορᾷ πεφύκασιν ἔχειν, κ᾽ τῶτο λέγε αὶ τῦτο ἐςερῆνκ, ὡς 
ἄλφα λέγωνῃ, τοσαυταχῶς ἢ αἱ ςερήσεις. ἀποφάσεις δὲ ἀπὸ 35 ὑπάρχον ἐν γενέσει. Αϑοἴερ. 
τῶ ἄλφα λέγει τὰς ςερητικὰς ἀναιρέσεις" κυρίως 75 ἀπόφασις ἡ (“) ᾿Ασκληπιῶ. ὡἧς ἐπὶ τὸ σκυλακίν. ὁμοίως δὲ ᾧ ἐν ᾧ" 1022 
διὰ τῷ ὅ. ὁσαχῶς δή, φησίν, αἱ διὰ τῷ α ἀναιρέσεις τε ἡ ἀπο- αὶ ἢ) πεφύκασιν ἔχεν ὀφθαλμὸς ἐν ταῖς χερσί. καὶ καθ᾽ ὃν χρόνον, 
φάσεις τινῶν γίνον,, τοσαυταχῶς λέγεωχ, ἢ τὰς σερήσεις." ςε- διὰ “ὁ σκυλακιον. ᾧ πρὸς δ" καὶ γδ πεφύκαμεν τὰ ἐν ἐρανῷ ὁρᾶν 
ρήσεως Δ ἡ διὰ τῦ α ἐπόφασις δηλωτική. ᾧ παρατίθεῇ καὶ ὃς διὰ ἤγυν τὰ ὑπὸ γῆν. Ἐὐδ: Ἀερ: 
Αἰ παραδειγμείτων δείκνυσιν αὐτῶν τὴν δεφοώι ἄνισον ἔδὸ ὲ ἔχειν ἕνα ἅ β λέγεωκ, τρόπον ἢ αὐτός φησι πολλαχῶς. την 
“ὦ πεφυκὸς ἰσότητα ἔχειν ᾧ μὴ ἔχον λέγεῦ, ὥςε καὶ σέρησις κα ὺ “ἕνα αὶ τρόπον “ἃ ἄγειν ΩΣ τὴν ἑαυτῷ φύσιν." ὁ πυρεὺς Ὁ ἄγει ὃ 
τῶτο σημαίνει" ἀόρατον δὲ λέγε Κα ἡ “ὃ πεφυκὸς ὁρᾶις ἡὶ μὴ τὰὺς ἐχομένως ὑπ’ αὐτῶ. ὅτως 8 αὐτὺς διατίθησιν ὡς τὴν αὐτῦ 

4. πατρίδας δ᾽ ἃ Δ. 1] 8. καὶ εἴη -- 10. ἐςερῆσϑαι δὲ Η͂. ἢ 42. αὐτῆς Ι͂. ἢ 16. αὐτὴν 1, Π| 20. μὴ --- 31. ὧν εἰ 22. ἐν -- 94. ἔχῃ οτὰ 4. 1} 
32. βίωόν τί γένος ἀφαίρεσιν ΜΙ͂. ἢ 39. καὶ παρατίθεται οτι ϑερυΐν. 

8. μήπω] μήτε Δ. ἢ 6. ἔχειν] ἔχον ΑΗ͂. ἢ 1. λέγεται λέγεσθαι Α(. 1] 8. τῷ] τὸ ΑἹ. ἢ 11. μὴ οτι “4. ἢ 15. ἔχει καὶ μὴ ἔχοντα ΜΙ. 1 16. φαύλων 

ὡς καὶ μικρῶν Α(. ἢ 18. σμπι δοί οί αἰϊφιίά ποπ ραγέίπι λαδεῖ ραγέπι ἐθοι5, 56 ργοόγϑις ποὺ δαδοί, μέ σαξοιις αἰἰοίέμν ΒΈΡΌΙ: Ι 
ἔχον τί, ἡ τὸν κατὰ μέν τι ἔχων ἈἵΙ͂. ἢ 27. τὸ δὶς ἀδίψμ οι “Η͂. ἢ 30. ὁ αἰσϑὲς πράξεις καὶ προαίρεσις Α͂. 
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φύσιν διαλαμβάνειν ᾧ πυρέττει. χῷ' δὲ τὴν αὐτῶν ὁρμὴν δια- λέγεῦ ᾧ ὃ ἔκ τινος ἵνα ἃ τρόπον ὡς ἐξ ὕλης, ᾧ, ταύτης 05 ὲ 

τιθέασι τὸς ἐχομένως ἡ τὰς πόλεις οἱ τύραννοι" ἄγυσι ἢ αὐτὸς διχῶς" ἢ 75 ἐκ τῶ προσεχῶς, ἣν εἶπεν ὕξατον εἶδος, ἢ ἐκ τῆς Ὁ 

ἐφ᾽ ἃ ἂν ὁρμήσωσι, ἡ χρῶνῶ αὐτοῖς ὡς θέλωσι. καὶ ὃν χιτῶνα πρώτης, ἣν εἶπε πρῶτον γένος. ἡ 7) πρώτη ὕλη τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ 
δὲ ὅτως ἔχειν λεγόμεθα" ὅτι δ χρώμεθα αὐτῷ ὡς ἂν θέλωμεν. εἴη ἄν πως γένος" τῷ 75 ἀνδριάντι προσεχὴς Κα ὁ χαλκός, ἐχάτη 

λέγε ὃ ἔχειν ᾧ ἀντιςρόφως τῷ ἄγειν κῷ' τὴν ἑαυτῶ ὁρμήν" ἢ 5 δὲ “ὃ ὕδωρ, εἰ εἴ τῦτο ἡ τῷ χαλκῦ ἢ πάντων τῶν τιρετῶν ὅλα. 

δ ὃ ἀγόμενον ὑπό τινος ὅτως ὡς ἵπεὼς τῇ ὁρμῇ ἐκείνυ, ἔχεν ἢ ἔτι πορρωτέρω ἡ πρώτη ὕλη, ἥτις γένος ἂν εἴη πάλιν τῆς τε ὡς 

ἐκεῖνο λέγε" πόλις τύραννον ἔχειν, ὅταν ἄγη ὑπ᾽ αὐτῦ. τῶτο ὕδατος ὕλης ἡ τῆς ὡς χαλκῦ. ἄλλον δὲ τρόπον ἔνι τινος λέγεταί 

ἃ σημαινόμενον ὦ παρέθετο ἴσως δεδηλωμένον ἡ αὐὴ διὰ τῦ ᾧ τι ἐκ τῷ πρώτως κινήσαντος" ἐκ γ5 τῆς λοιδορίας ἡ μάχη λέγε, 

ἀντιςρέφει. ἔχειν λέγε, ἢ “ὃ δεκτικόν τινος, ὅταν αὐὴ δέξη" ὅτι ἐντεῦθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μάχης ἢ ἐντεῦθεν ἐποίησε τὴν μάχῃ. 

ὅτως ὁ χαλκὸς “ὃ εἶδος τῷ ἀνδριάντος ἔχει (ὧν γ5 αὐτῷ δεκτικὸς 10 ζητήσειεν ἂν τις εἰ ἐπὶ πανὸς ποιητυῶῶ ἁρμόζει “ὃ ἔκ τας, ἢ 
ἐδέξατο αὐτό), ἢ τὴν νόσον “ὁ σῶμα ᾧ καθόλω ἡ ὕλη ὃ εἶδος μόνυ τῷ ὡς ἡ λοιδορία τῆς μάχης" ὁ 5 δόξει ἐκ τῷ ἀνδριαντε- 

το23ἔχειν λέγε. ἔχειν λέγε ἢὶ τὰ περιέχοντα τὰ περιεχόμενα" ποιῶ ὁ ἀνδριὰς λέγεθζ. ἢ ἢ ἐπὶ τῶν τοωτων ὁ αὐὸς λόγος" ἃ 

18. ἐχεῦς, ὃ ὑπὸ τὸ περιέχοντος λέγε τὰ περιεχόμενα. ὅτως ἀγ- τύτυ 75 ὁ ἀνδριὰς ἐξ ὃ τὴν ἀρχὴν τῶ εἶναι ἔχει, ὥς ε ἔκ τος 

᾿ ηεϊα ἔχειν λέγε τὰ ἐν αὐτοῖς ὑγρά, ᾧ ὁ τόπος τὰ ἐν τῷ τόπῳ, ὡὡς ποιητοιόν. ἄλλον δὲ τρόπον ἔκ τινος λέγεωλαί φησιν, ὡς ἐχ 2 

ὁ ἡ πόλις τὸς πολίτας, ἡ ἡ ναῦς τὸς ἐπιβάτας, ὁ ὃ ὅλον δὲ τὰ 15 τῷ συγκειμένυ “ὃ μέρος, τὸ συγκειμένυ Ἐξ εἴδυς τε ἢ ὕλης ὄντος, Ἂ 

μέρη ὅτω φησὶν ἔχειν περιέχον αὐτά. ἔχειν λέγε ὶ τὰ κω- ἡ ὄντος ὅλων τινὸς ἐκ γέυς τὰ μέρη" ἐκ γ) τῷ συναμφοτέρε ἡ 
λυύοντά τινα »ἱ' τὴν αὐτῶν ὁρμὴν ἡ φύσιν πράττειν τι ἢ κινεῖς" χείρ ἐκ τῷ σώματος γάρ, ὅτι τύτυ μέρος. λέγει δὲ »ἀ' τῦτον 
ὕτως οἱ κίονες ἔχειν λόγον; τὰ ἐπικείμενα αὐτοῖς ἀνέχοντες αὐτὰ “ὃν τρόπον ᾧ ὃ ἔπος ἐκ τῆς Ἰλιάδος λέγεις" σύνθετον ἢ ἡ Ἰλιὰς 

αὶ κωλύοντες χ' τὴν αὐτῶν φύσιν φέρεοχ, κάτω (“}. ὅτως ἡ ἐκ τῶν ἐπῶν, ὧν ἵκαςον ἐκ τῆς Ἰλιάδος ἐςὶν ὡς ἐκ τῷ ὅλ ὃ 
ἂν "Ἄτλαντα οἱ ποιηταὶ “ἦν ὀρανὸν ἔχειν λέγυσιν" ἼΑλτλας δ᾽ 2) μέρος" ὅλον γάρ τι ᾧ ἡ Ἰλιάς. εἰπὼν δὲ ἐκ τῷ ὅλε τὰ μέρη, πα- 
ὠρανὲν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης" ὡς γδ συμπεσυμένν ράδειγμα τῷ λεγομένν παρέθετο. ὁμοίως φησὶ λέγεωχ, ἡ ἐκ τῆς 
ὑπὸ τὴν γὴν »χ' τὴν αὐτῷ φύσιν, εἰ μὴ ἔχοιτο ᾧ ἀνέχοιτο ὑπ’ οἰκίας τὼς λίθως" ὅλον γάρ τι ᾧ τέλειον ἡ συναμφότερον ἐξ εἷδνς 
αὐτῶ. ϑτω ᾧ τῶν φυσικῶν ὅσοι διὰ τὴν δίνην μένειν “ὃν κόσμον ᾧ ὕλης ἡ ἡ οἰκία" ὅτι Ὁ ἡ ταῦτα ὅλα τε καὶ τέλεια, ᾧ ἐὶ μόνον 
λέγυσι ἡ μὴ συμπίπτειν, λέγοιεν ἂν αὐὸν ὑπὸ τῆς δίνης ἔχεθζ, τὰ φυσικχαΐ τε ἡ συνεχῆ, δείκνυσι δι᾽ ὧν προςίϑησι λέγων “τέ- 
τ τῦτο “ὁ σημαινόμενον, φησί, τῷ ἔχειν ἡ τὰ συνέχοντά τινα 25 λος Κ' γάρ ἐςιν ἡ μορφή, τέλειον δὲ “ὁ ἔχον τέλος" ἔςι δ ὃ 
κωλύοντα τὸ σκίδναχ, ἔχειν λέγε ἔχειν γδ ἢ θέ, ὡς ὁ δεσ- λέγει, τέλειόν ἐςι “ὃ ἔχον τέλος, τέλος δὲ ἡ μορφή, ὥςε τέλειον 

μὲς τὰ ξύλα ἢ ἡ κόλλα τὰ κεκολλημένα. ἐχ ὁμοίως ὁ τύραννος “ὃ ἔχον μορφήν, τῦτο δὲ ἢ ὅλον. τοιῶτον δὲ ὃ ἐξ ὕλης τε ἢ, ἐδυς" 
ἔχειν ἐλέγετο τὴν πόλιν" ὁ ἢ Ὑ) τύραννος τῷ ἄγειν κῷ' τὴν αὐτὸ τῦτο 5 ὅλον τε ᾧ τέλειον. α οἰκία δὲ μορφὴν ἔχει, ὥςε ἢ αὐτὴ 
ἑρμήν, ταῦτα δὲ τῷ κωλύειν κινεῖαις, κ᾿ τὴν αὐτῶν ὁρμήν τε ᾧ ὅλον τα ἢ τέλειον, αὶ εἶεν ἂν οἱ λίθοι ἐκ τῆς οἰκίας ὅτως ἕκ τσος 

1023 οῥοπήν τὰ ἐχόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν. ὁμοίως δέ, φησί, τῷ ἔχειν ᾧ “ὃ ἔν 3 ὡς ἐξ ὅλε. ἄλλον δὲ τρόπον τῦ ἔκ τινός φησιν εἶναι, ὡς ἐκ τϑ 108, 
25. τινι εἶναι ῥηθήσεῦ" καθ᾽ ἵκαςον ἢ σημαινόμενον τῷ ἔχειν ἔξαι ἡ μέρυς “ὃ εἶδος, “ὁ ὅλον ἡ τέλειον λέγων. εἶδος δὲ εἶπε ὃ τὶ ᾿ 

ἐχόμενόν τι ἐν αὐτῷ" τό τε ἡ) ἀγόμενον κτ' τὴν τὸ ἄλλυ φύσιν εἶναι ἐχ ὡς ὃ ὅλον ἡ συναμφότερον" ἐκεῖνο γδ εἶπεν ἐκ τῆς ὕλης 
ἢ ὁρμὴν ἔχεν, ὑπ᾽ ἐκείνυ λέγεδ, ὡς κἡὶ πόλις ὑπὸ τῷ τυράννυ, λέγεις, εἶναι" ὁ δ ὁρισμὸς ὁ τῷ εἴδως δηλωτικὸς τῷ ἀνθρώπωι ἐκ 

ὥςε ἢ ἔςιν ἐν ἐκείνῳ. ἢ “ὃ ὃν δὲ ἐν τῷ δεκτυιῷ αὐτὸ ἔχεῦ ὑπ’ τῷ δίποδος λέγε, εἶναι, ὅτε ἐνυπάρχει αὐὸ ὡς μέρος “ὃ δίσυν. 
ἐκείνω ἡ ἔςιν ἐν αὐτῷ" ὁ 5 εἶδος ὑπὸ τῆς ὕλης ἔχε, ἢ ἐκείνη 35 πάλιν ἡ συλλαβὴ ἐκ τὸ ςοιχείν " ἐκ δ τῶν ςοιχείων ἡ συλλαβέ, 
ἔχει αὐτό. ἔχε ᾧ τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν περιεχόντων" τὰ δ ᾧ ὁ λόγος τῆς συλλαβῆς τὴν τῶν ςοιχείων σύνθεσιν περιέχει. ὦ 
ἐν ὠγγείῳ ἔχε, ᾧ “ὃ κωλυόμενον κῷ' τὴν αὐτὴν ὁρμὴν κινεῖοχ, ὑπὸ εἴη ἂν ἔμπαλιν ἔχον “ἃ σημαινόμενον τῶτο τῷ ἔκ τισος τῷ εἰρη- 

τῷ κωλύοντος. τω ᾧ τὰ συνεχόμενα ὑπό τινος ἔχε ὑπ᾽ ἐκείνν, μένῳ πρὸ αὐτῷ" τότε Κ' 25) ἐκ τῷ ὅλων “ὃ μέρος ἐλέγετο ἔκ τος, 
ὶὶ ἕξιν ἐν τῷ ἔχοντι αὐτά. ΑἸεχ. ὡς οἱ λίθοι ἐκ τῆς οἰκίας, νῦν δὲ “ὃ ὅλον ἐκ τῦ μέρυς. ἐχ ὁμείως 

1023. (7) ὥσπερ οἱ ποιηταί, φησί, ποῶσι “ὃν Λτλαντα βαςάζ ειν (0 δέ φησι ὃ εἶδος ἐκ τῷ μέρυς λέγεθᾳ, ἡ ο ὅλον ἐκ τῆς ὕλης. τῦτε 
ον ὠρανόν͵ ᾧ οἱ φυσικοὶ τὴν δίνην αὐτήν, ὥσπερ ᾿Αναξαγόρας. δὲ λέγει ᾧ δεύνυσιν, ὅτι ἄλλος ὁ τρόπος ὅτος τὰ ἔχ τινος τὸ 

Αϑείερ. πρώτυ εἰρημένυ τῷ ἐξ ὃ ἴςνν ὡς ὕλης" “ὃ ἢ “ἄλλως δ τῶτε 

8. ὧν ομὰ ΑΗ. ἴ] 5. λέγεται τὸ ἔχειν Ι͂. ἢ 17.. τι] τε . ἢ 24. εὐρὺν ογι ΑἹ. 1 30. τῷ] τὸ 14. ἢ 38. ᾧ ὁρμὴν Ω͂. 
2. προσεχῶς ΜΗ. ἢ" 5. εἴη τὸ τοῖς τῷ χαλκῦ “4, εἴη ἡ τῦτο καὶ τῇ χαλκῆ “Η͂. ᾿ὶ δἰ αϑρὶς εἰ οπιπίμπι φμσα ἐϊφιδεοανα ροεεμπέ, ἀφωα πεό- 

ἐεγία 65. ϑοραῖν. [Π| 14. δόξῃ ΜΙ. αὶ ἀνδριοίντος Α΄. 1] 44. μέ ρατς 6: σοπιροδίίο 62 πεαίεγία εἰ ἤόγπια σοπείίμίο, εἰ ραγέες ες βέπετε, 
φμοά ἰοίωπι φμοάάαπι εεὶ ϑεραϊν. 1 16. τυὸς ἀγένυς . 1 47. ἐκ τῷ αὐτῷ ΑΓ. [1 24.. ἐκ τῆς] αὐτῆς ΑΙ. 0 28. αὐτὰ Α.}0 30. ἐκ τῷ} αὐτὸ 
ΜΟῚ 39. ὡς --- 41. τινος οὐχ ἈΑ͂. Θ 
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εἶπεν ἀντὶ τῇ ἄλλως δὲ τῦτο. ἀνδριὰς ἐκ χαλκῦ" ὁ αὶ 75 ἀν- ποσὸν" προσέθηκεν, ὅτι δύναταί τις ᾧ ποιότης ἀφαιρεθῆναι τὸ 
δριὰς ἐξ αἰϑ)ητῆς ὕλης ἡ μέρος αἰϑητῦ. πᾶσα Ρ σύνθετος σία, ποσῦ, οἷον θερμότης ἢ ἢ λευκότης ἢ γλυκύτης, ἀλλ᾽ κΚὶ μέρη ταῦτα, 

τυτέρν ἡ ἡ συνα μφοτέρα, ἔχ τινος αἰωητῆς ὕλης ἢ μέρος αἰϑητῶ" ὅτι μὴ ποσὸν αὐτῶ ἀφαιρεῖ" ὀ ὺ τὴ τύτων ἀφαιρέσει ἐλαττῶῦ 
ὸ ΟῚ δες δὲ καὶ κ ἡ συλλαβὴ ἐκ τῆς οἰκείας ὕλης" ὕλη Δ ἑκατέρε Ὁ ποσόν. ἄλλον δὲ τρόπον εἰς ἃ διαιρεθείη ἃ ἂν “ὃ ὅλον τὰ κατα- 

αὐτῷ τὰ οἰκεῖα μέρη. ἀλλ᾽ ὑκέτι τῦτο ἐξ αἰολητῆς ὕλης" δ 5 μετρῶντα αὐὰὲ μόνα φησὶ μέρη λέγεθχ," εἶναι γδ τὰ δύο τῶν 
δίπυν ἢ τὰ φοιχεῖα ἐκ αἰϑηταά, ἡ ἔςιν ὃ λέγει, ὅτι μὲ ὁμοίως τεσσάρων ἢ τῶν ἢξ αὶ ὅ ὅλως τῶν ἀρτίων μέρ. καταμετρεῖ ὝῸ) 
ὸ εἶδος ᾧ ὃ τί ἦν εἶναι ἐκ τῶν μερῶν ἡ ὁ ὅλον ἐκ τῆς οἰκείας αὐτό. ὑκέτι τ᾿ “ὁ σημαινόμενον τῦτο ὅτε τὰ τρία τῶν τεσσάρων 
ὕλης, καίτοι ἀμφότερα ὡς ἐξ ὕλης " ὁ ὦ ἴχς ὅλον ἡ ἡ σύνθετος ἀσία, μέρος ὅτε τὰ δ΄ τῶν ἕξ, καίτοι κ᾿ “ἃ πρῶτον σημαινόμενον ὄ ὄντα 
τυτέςιν ἡ συναμφότερος, ἐξ αἰδγητῆς ὕλης, ὰ δὲ εἶδος ὑκ ἐξ ὃ, αὐτὰ μέρη, ὥσπερ ἢ τὰ δύο τῶν τριῶν ὑκέτι ὄντα αὐτῶν μέρη 
αἰο)ητῆς ὕλης ὠλλ᾽ ἐκ τῆς τῷ εἶδυς ὕλης, ἥτις ὑκ ἔςιν αἰϑϑητή" εἰ 10 κ᾽ τὴν δευτέραν ἀπόδοσιν. ἔτι μέρη φησὶ λέγον, κα ὴ εἰς ἃ τῶν 

δ αἰοὐητὰ τὰ Ὁ ὁρισμῶ μέρη ἢ τὰ τῷ εἴδυς ὅλως" ὕλη γ5 τῦ εἶδος διαιρεῖ χωρὶς τῷ ποσῷ, τυτέςι μὴ ὦ ὡς ποσὸν διαιρόμενον. 

ἐϑὺς καὶ ὶὶ τῷ τί ἦν εἶναι τὰ μέρη αὐτῷ τὰ τὸ λόγυ συμπληρωτικά, εἶδος δὲ ἥτοι λέγει. ἃ τί ἦν ἦναι, μέρη δὲ τὰ ὑπὸ τύτα περιεχό- 

ἃ καὶ αὐτὰ λόγῳ λαμβάνεῦ- ὥσπερ γδ ὃ εἶδος αὐὺ ἔκ τινός φησι μένα τῷ εἴδυς τε ἢ τῷ λόγυ, ἃ ᾧ πρὸ ὀλίγυ μέρη ἢ ὕλην τῷ 
λέγεςχ, κἂν ψ' μέρος τι τύτων τις ὑποαίρχη τῶν τρόπων, οἷον κ᾿ εἴδως εἶπεν, εἰ μὴ Φ. ὃν λόγον διαίρεσις τῷ εἴδος χωρὶς τῷ ποσῶ 

μέρος ἃ εἶδος ἢ κῷ' μέρος ἡ ἡ ὕλη" ἐκ ὃ πατρὸς ἢ μητρὸς τέρνον 15 γίγνε, ἡ δὲ εἰς τὰ ἄτομᾶ τῶν εἰδιῶν διαίρεσις μα' ποσᾶ. ἀλλ᾽ 
᾿ὶ ἐκ γῆς τὰ φυτά, ὡς ἔκ τινος μέρος αὐτῶν" ἐκ γῆς τὰ ὅτως ἔςξαι ἀκέτι τὸ γένυς “ὃ εἶδος μέρος, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν “ὃ γένος 

φυτὰ ὡς ἐξ ὕχης" τρέφε γ5 ἡ φυεῦ ἐκ ταύτης, ἀλλ᾽ ὁχ' ὅτως τῷ εἴδυς" μέρος δ ᾧ τῶτο τὸ ὁρισμῶ, ὡς ᾧ αὐὸὺς ἐρέ μετ᾽ ὀλί- 
εἷς ἐκ πάσης τῆς γῆς, ἀλλ ὡς ἐκ μέρυς αὐτῆς. ὁ δὲ ἀνδριὰς γον. μήποτε ὧν ὃ εἶδος ἀντὶ τῷ γώυς ἀκῦσαι χρή, ἢ λέγοι ἃ ἂν 
ἐλέγετο ἔκ τινος, ὡς ἐξ ὕλης τῦ χαλκῦ, ὅτι πᾶς ὁ λαμβανόμενος διὰ τῷ “εἰς ἃ “ὃ εἶδος διαιρεθείη ἄνευ τῷ ποσῶ" ὡς ἴσον τὸ ἐἰς ἃ 

ὡς ὕλη αὐτῷ χαλκὸς ὑπέκειτο αὐτῷ" ὁ 25 ὕτως ὕλη λέγε τὸ ἢ ὃ Ὑένος διαιρεθείη ἄν. “ἃ δὲ “ἄνευ τῷ ποσῶ" σημαντικὸν ἂν εἴη 
ἀνδριάντος ὁ χαλκός, ὅτι μέρος χαλκῦ ὑπέκειτο αὐτῷ, ἀλλ᾿ ὅτι τῷ τὴν διαίρεσιν αὐτῷ ὡς γένυς γίγνενα" τὸ ὃ ζῷον δυναῦ αὶ αὶ 
πᾶς ὅτος ὁ χαλκὸς ὁ λαμβανέμενος ὕλη ἐςὶν αὐτὸ. παλιν ἐκ ὡς ποσὸν διαιρεῖ, ὅ ὅταν εἰς τὰ μέρη διαιρὴ, κεφαλὴν φέρω 
μητρὸς αὶ πατρὸς “ὃ τύινον, τῷ ἢ ὡς βρύσιν τῆς δὲ ὦ ὡς ὕλης, ὺ τὰ ἄλλα, ὡς δαίθμιν; ὑχέτι ἂν ὡς γένος. δύναῦ καὶ ὺ ὡς γέ- 

ὧν ἡᾶτέρο ὁ ἐκ μορίων τινὸς “ὃ τέκνον" μόρων ἊΝ τῶ πατρὸς τό τε νος διαιρεῖονς,, ἐχ ὡς σῶμα ἡ ποσόν, ἥτις διαίρεσις αὐτῶ κι τὼς 
σπέρμα ὼ ὃ ἐξ ὃ ὃ σπέρμα ἀφίεἢ ἡ αὐὸ ὃ σπέρμα, ὺ τὴ διαφορὰς Ὑνομένη εἰς τὰ εἴδη διαιρεῖ αὐτό. τῶτο δ᾽ ἦι Ἶ ὶὶ ὃ εἶπε 
μητρὸς μόριον τό τε ὑποδεχόμενον “ὃ σπέρμα ἢ “ὁ ἔμμονον, ὅ ὅλον ἢ ὁ εἶδος ἢ ὃ ἔχον εἶδος" ὡς ἢ) εἴδυς βλῷ τὴν διαίρεσιν 

τοζϑδὲςιν ὕλη τῷ γενωμένῳ. ἄλλον τρόπον ἔκ τινος λέγε ὡς μετ’ ᾧ κ᾿ “ὃ εἶδος Ὑίνεῦχ- τοιάντη δὲ ἡ τῶν γενῶν ὡς γενῶν διαίρε- 
5. αὐὔὺ γινόμενον τῷ χρόνῳ" ὁ ὃ μετά τι γινόμενον κθ' ὃν χρόνον σις" κὶ 5 ὡς ὅλης ὁδὲ ὡς πλήθυς, ἀλλ᾽ ὡς γενῶν. κ᾿ τῶτο 

ἐξ ἐκείνυ γίνεθχ, λέγε. ὅτως ἐξ ἡμέρας νύξ, ὅτι μδ' τὴν ἡμέ. σημανόμενον λέγει ἢ τὰ εἴδη μέρη τῶν γενῶν εἶναι. ἔτι φησὶ 
ραν, ᾧ ἐξ εὐδίας χειμών, ὅτι μ' τὴν εὐδίαν. τῶν δὲ ὅτως 30 μέρος χόγεο)αί τινος εἰς ὃ διαιρεῖ ἢ ἢ ἐξ ὃ σύγκει. “ὃ δὺ “ἃ ὅλον 

ἕκ τινων γίνεςχ, λεγομένων τὰ ἃ τῷ εἰς ἄλληλα αὐτῶν τὴν με- ἢἣ “ὁ εἶδος ἢ “ὃ ἔχον εἶδος" σημαίνοι ἂν ὅλον αὶ ὃ ὡς σῶμα ὅλον, 
ταβολὴν γίγνενχ, λέγε ἐξ ἀλλήλων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν εἰρημένων ὃ ἡ διαίρεσίς ἐςιν εἰς τὰ μέρη τὰ συμπληρῶντα ὃ ὅλον σῶμα. 
Οὺξ ὃ ἐς ἡμέραν ἡ ἡμέρα εἰς νύκτα μεταβάλλει, ἡ εὐδία εἰς “ὃ δὲ “ἢ ὃ εἶδος πάλιν δηλοῖ τὴν ὡς εἶδυς διαίρεσιν" ἔςι ηδ τὸ 

χειμῶνα ὦ μεθ: ἐκ 75 τῶν ἐναντίων αἱ ματαρίλει,: ἐναντία εἴδυς ὡς τῶν μέρη, οἷον τῆς ψνχῆς εἴδυς ὅσης αἱ δυνάμεις μέρη, 

δὲ ταῦτα), τὰ δὲ μόνῳ τῷ ἑξῆς ἑἶναι κ᾿ ὃν χρόνον͵ ὡς ὅταν λέ- 35 εἰς ἃς ἢ ἡ διαίρεσις αὐτῆς. “ὁ δὲ “ἔχον εἶδος" “ὁ ὅτως ὅλον ὡς 
Ὑ52 ἐξ ἰσημερίας ὁ πλῶς" ὅτι ἡδ μὴὙὲ τὴν ἰσημερίαν. ὁ ὃ τῇ συναμφότερον, δώ ὡς συναμφοτέρυ παΐλιν μέρη τό τε ὑποκείμενον 
ἰσημερίᾳ εἰς πλὸν ἰῷ ἡ ἡ μεταβολή. ὁμοίως ᾧ ἐκ Διονυσίων σῶμα, ὃ πρώτυ τὴν διαίρεσιν ἐποιήσατο (ταῦτιν δ ἦν ὃ ὡς ὅλον) 
λέγε Θαργήλια (7). ᾧὶ ἐκ Πυθίων ᾿Ολύμπια. ΑἸεχ. ὼ ὃ εἶδος, 8 δευτέρυ ἐμνημόνευσε. ἢ ἔςιν ἃ παρατίθε πα- 

0238 (7) “ᾧ ἐκ Διονυσίων Θαργήλια." ἡ ἑορτὴ γίνε τῷ Θαρ- ραδείγματα τ ὑςέρυ τῦ ἔχοντος εἶδος ΗΝ ὡς συνεμφοτέρν διαι- 
10... γηλίῳ μηρί" τς δα Αβεΐερ. 40 ρυμένσ᾽" ὁ δ χαλκῶς κύβος διαιρύμενος εἰς χαλκὸν ὶ γωνίαν εἰς 

023) ὶὶ τὸ μέρυς δὲ ὃ μέ τι φησὶν ὅτως λόγονχ, εἰς ὃ διαιρεθείη ὕλην ἡ εἶδος διηρεῖτο" ἡ 5 γωνία τῦ εἴδυς δηλωτοιή. ἔτι φησὶ 1028) 
12: ΖΚ. κασὶ ἢ λα θάμ ΗΝ πᾶν δ) ὁ ἀφκιρύμενον τὸ ποσῦ τὰ ἐν τῷ λόγῳ τῷ δυλῶντι ἕκαφεν καὶ ταῦτα μόρια τῦ ὅλυ μέρη “ὦ 
ἢ ποσὸν μέρος ἐκείνω λέγε ἀφ᾽ ᾧ ἀφήρη, ἄν τε καταμετρῇ φησὶν εἶναι ἑκάςυ, ὺ τὸ τῦ λόγυ τῦ ϑηλῶντος αὐτὸ ῦ ὃ τί ἦν ἔναι 
αὐὺ ἂν τε μή" δ γὴ λβνὉ ΨῊ μὐνελην “ἃ δὲ ε μέρη" τὰ δ μέρη τῦ ἜΣ ΒΘΉΣΡΙΣ εἴη ἄν, ἀλλὰ παρὰ 

2. σύνθεσις Η͂. ὶ 8. ὡς οπι “424. ἃ 15. ΠΕ ὙΠ ὙΠ 
18. εἰ μὴ) ἡ μὲν γὰρ Δ. ἢ 19. εἴἶδνς ΜΓ. 11 ὡς -- 20, πουῦ οτὰ 4. } 22. δικιρῆται) διαιρεῖται ΜΙ. Η 28. ἔλην Α΄. ἡ 81. σημαδει . εὐαρω 

εἴδες οἵὰ ΖΗ. 
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τὸ εἴδως μέρη, ὅτι ὁ τὸ συνα μφοτέρω ὁρισμὸς κῷ αὶ ὃ εἶδος γίναῦ, μηδεμία γίνε διαφορα͵ τῦτο πᾶν λέγεϑαί φησιν (τοιαῦτά ἐς; 
προσσημαίνει μέντοι ἢ τὴν ὕλην, ὡς δῆλον εὐθὺς ἐκ τῷ γένυς. τὰ ὁμοιομερὴ τε ᾧ ἀχημάτιςα οἰκείῳ ὅρῳ τε αὶ χήματι, οἷον 
ὅτω φησὶ γίνε, μέρος “ὃ γένος τῷ εἴδυς, ἐπεὶ μέρος ἐςὶ τὸῦ᾽ἠ ὕδωρ, ἀήρ), ὅσων δὲ ἡ ποιὰ θέσις τῶν μερῶν διαφορὰν πᾶ, 
ὁρισμῷ αὐτῶ. ΑἸεχ. ἐπὶ τύτων “ὁ ὅλον λόγεςχ, ὅταν τὴν οἰκείαν τάξιν ἕξει τιὰ μέρη, 

1023:  παρατίθεῦ δὲ ᾧ τὰ τῷ ὅλν σημαινόμενα" ὅλον γάρ φησι 5 δηλονότι καθ’ ἣν τόδε τι εἶναι “ὃ ἐξ αὐτῶν λέγε. τοιαῦτά ἔτι 
25. λέγεςχ, ὃ τε μηδὲν ἄπεςι μέρος ἐξ ὧν λέγεϊ τῶν φύσει “ἃ ὅλον τα ἀνομοιομερῆ, πρόσωπον, χείρ, “ὁ ἑκάςυ ζῴν σῶμα" καὶ ὃ 

συνεςαάναι" ὧν 25) φύσει συνεςώτων μηδὲν ἄπεςι μέρος, ὅλα τῶν μερῶν θέσις ἐν τύτοις τὴν διαφορὰν τῶν ὑποκειμένων τιῖϑ. 
ταῦτα κυρίως. ἄλλο δὲ σημαινόμενον ἐκτίθε ὅλω, ἐν ᾧ ᾧ τὸ τοιῶτον ᾧ οἰκία ᾧ ναῦς. ὅσα δὲ ὁ μοιομερὴ ὄντα μορῷνν τοε καὶ 
καθόλε. ἀλλὰ ἡ τὰ τεχνητά, ὦ μόνον τὰ φύσει συνεςῶτα περ- σῆμα προσείληφε, τύτων φησὶ “ὃ πᾶν ᾧ “ὁ ὅλον κατιγγορέωχ, 
λαμβάνει" “ἃ ἢ) περιέχον τινὰ ὥςε ἕν τι εἶναι, ἐκεῖνα δηλονότι τὰ 10 διὰ ἢ “ὃ ὑποκείμενον “ὁ πᾶν, διὰ δὲ τὴν μορφήν, ὅτις συνέβη 
περιεχόμενα. διχῶς δέ φησιν ἐν γίγνεωχ, τὰ περιεχόμενα" ἢ ὁ αὐτὴ ἐν τὴ τῶν μερῶν ὑπαλλαγῇ, μένειν ὅλον. ὅτως ἀνδριὰς ἡ 
υς ἕκαςον τῶν περιεχομένων ἕν τι εἶναι ἢ ἅπαντῳ ἕν. ὦ πρῶτον ἐκ μιᾶς ὅλης ἐχηματισμένος, κηρὸς “ὃ ἱμάτιον" ᾧ Ὑ5 τῦτο ψ' 
λέγει πῶς οἷόν τέ ἐςι “ὃ ἕκαςον τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ περιεχομένων ἕν τι χήματός τινός ἐςιν" ἑκάτερον γ5 τύτων ἢ) πᾶν ἐςὶ ᾧ ὅλον. ὑκέτι τοι. 
ἕἶναι ἡ ταὐτόν" ἃ δ καθόλε λεγόμενον ἢ »Φ' πανὸς δηλωτικόν" ἐπὶ τῶν ὑγρῶν τε ἡ ἀχηματίςων ἁπλῶς φησὶ “ὃ πᾶν ᾧ ὅλον κα- 
αὶ Ὁ κῷ πανὸς λεγόμενον ὅλον τι δοκεῖ εἶναι. τῶτο δέ, φησί, “ὃ 15 τηγορεῖνις, ἀλλὰ μόνον “ὁ πᾶν" μὴ 7) κατηγορεϊῳκ, τῷ ἀμθμῶ, 
ὕτως ὅλον τε ἢ; καθόλν, ὅτως ἐςὶ καθόλν τε ἡὶ ὅλον ὡς ἐν αὐτῷ καθ᾽ ὃ “ὃ πᾶν τε ᾧ, ὅλον, εἰ μή τις μεταφορικῶς λέγοι ἐπ᾽ αὐτῶν 
πολλὰ περιέχον τῷ κατηγορεϊοι, ᾧ καθ᾽ ἑκάςυ αὐτῶν συνωνύ- “ὃ ὅλον. λέγει δὲ τὰ πάντα λέγεφᾳ, ἐπὶ τύτοις ὧν ὃ κῶν οἷς 
μως ᾧ ἣν ἅπαντα εἶναι κτ' “ἃ κατηγορώμενον, ᾧ ἕκαςον αὐτῶν ἕν τι κατηγορεῖ)" ἐπὶ γ) τῶν ἐξ ὧν “ὃ πὰν ὡς διηρημόων λαμ- 
ὅπερ “ὁ κατηγορύμενον εἶναι, τῷ πάντα ὁμοίως “ν τῷ κοινῦ ἢ βανομένων “ὃ πάντα λέγε" πᾶς ἀριθμός, ὅταν ὡς ἐν λαμβένηἢ 
περιέχοντος αὐτὰ λόγον ἐπιδέχεςᾳ" ὁ γ5 ὃν ἅπαντα εἶναι “ὡς 20 “ὁ ἐκ μονάδων ἄθροισμα" πᾶσαι αἱ μονάδες, ἐξ ὧν ἦν πᾶς ἐρϑ- 
ἕκαςον" δηλωτικόν ἐςι τῷ τὴν ἑνότητα ἔχειν αὐτὰ μὴ κῷ' συνέ. μός, ὅταν ὡς διηρημίναι πάλιν λαμβάνωνῃ, ὅτως μέται ὡς ὃν 
χειαν, ἀλλὰ τῷ ἐν αὐὲν λόγον ἕκαςον αὐτῶν ἐπιδέχεθχ," ἵππος παντα ποιεῖν" ὡς “ὃ Κα πάντα κτ' μορίων κατηγορεῖδχ, ὡς δηρη- 
δ ὃ ἄνθρωπος ἢ κύων ἡ βὺς ἣν πάντα διὰ “ὃ ἕκαςον αὐτῶν μένων, ὁ δὲ πᾶν ὡς ἡνωμένων. ὕτω ἡ πάντες ἄνθρωποι, ἢ εἰς 
ζῷον εἶναι (7). ὅτως ὅν ὅλον ὃ ζῷον τῷ ὧν περιεκτικόν ἐςι διη- ὑπὸ ἣν “ὃ πᾶς ἄνθρωπος. ἰὰ. 
ρήμένα ταῦτα ἀπ᾽ ἀλλήλων ᾧ κεχωρισμένα κτ' τῶτο εἶναι ἕν. 25 () ἐπειδὴ ὁ ἀριθμὸς καθὸ ἀριθμὸς εἷς ἐςῖν, αἱ μέσται γειεδι 
αὶ τῦτο [ἃ σημαινόμενον τῷ ὡς περιέχοντός τινα ὅλε. “ἃ δέ τι μονάδες πᾶσαι, ἐπειδὴ διαφέρυσιν ἀλλήλων. ὥςε ἐνταῦθα ἠαί- Ὁ 
ὅτως φησὶν εἶναι ἐν ἐκ τῶν ὑπ᾽ αὐτῶ περιεχομένων, ὡς συνεχὶς νεῖ ἑπόμενος τοῖς Πυθαγορείοις ᾧ τῷ Πλάτωνι" κἀκεῖνοι γάρ 
ἕναι ἡ ἕν τι κατ᾽ ἀριθμόν. “ὃ γ) ἕν τι ἢ συνεχὲς ᾧ ἐκ μερῶν ἢ φασιν ὅτι ἕτερός ἐςιν ὁ ἀριθμὸς παρὰ τὰς μονάδας" τὴ 2) σω- 
πεπερασμένον ὅλον ὁ τῷ “ἐν τῷ ὅλν λόγον τὰ μόρια ἀναδέχενχ, ρείᾳ τῶν μονάδων ἕτερός τις ἐπιγίνεἢ ἔξωθεν ἀριθμός, ὥς ε ἔτεα 

το) ἀλλὰ τῇ συνεχείᾳ. εἰ δέ ἐςι “ὃ κυρίως συνεχές, ἐδήλωσε διὰ 30 ἐςιν ἀριθμὸς παρὰ τὴν τῶν μονάδων σωρείαν. Ἀ«εἰερ. 
ὍΔ. τὸ “μαάλιςα ' δυνάμει." κυρίως , συνεχὴ ταῦτα ἐν οἷς τὰ κολοβὸν δὲ λέγεν)γαί φησιν ὁ κτ' πανὸς ποσὰ - ἔςι αὶ Ἂ ἰννῶι 

μέρη δυνάμει ἐνυπάρχει. ἤδη δὲ κἂν ἐνεργείᾳ τὰ μόρια ἐν αὐτῷ, τῷ ποσῷ “ὃ κολοβόν, καὶ μὴν πᾶν ποσὸν ἀναδέχεῦ τὴν κατχγορίαν ἜΣ 
ὅτω μώτοι ὡς ἕν τι ἐκ τῆς ποιᾶς συνθέσεως αὐτῶν γίγνεῶᾳ, κ' ταύτην ἢ “ὃ πάθος, σημεῖον τὔνομα τῦτο, ἀλλὰ δεῖ ὃ κολο- 
ὃ εἶδος, ὡς ἐπὶ τῶν συνθέσει γιγνομένων κῷ' τὰς τέχνας. ὅτως βὲὸν μέλλον λέγεξχ, πρὸς τῷ μεριςὸν εἶναι ᾧ ὅλον. «ἃ δὲ ἕλον 
οἰκία ἕν τι ᾧ πλοῖον. τῶν δὲ ὅτω “ὃ ἐν ἐχόντων κτ' συνέχειαν ᾧ 35 δύνα Αι ἡ συνεχείας αὐτῷ δηλωτικὸν εἶναι, δύνα ἢ ἢ τῦ ἐο- 
εὡς δυνάμει τὰ μέρη ἐν αὐτοῖς εἶναι μᾶλλόν φησιν ὅλα τὰ φύσει μιοιομερὴ δεῖν εἶναι" τῶτο 7 εἴρηιε πρὸ ὀλίγω περὶ τῷ ὅλωι, λέ- 
συνεςῶτα τῶν νΦ' τέχνην εἶναι" μᾶλλον 75 ἄνθρωπος ὅλος ἢ ἀν- γων ὶ ταύτη διαφέρειν “ὁ ὅλον τῷ παντός. ἔτι δὲ πρὸς τῷ ἀνε- 
δριάς. ὡς γδ ἣν μᾶλλον λέγε ὁ φύσει τὰ τέχνη ὄντος ἑνός, ὡς μοιομερὴ εἶναι ἢ ὅλον δεῖν φησὶν αὐὸ αὶ θέσιν ἔχειν, τυτέςι τῶν 
εἶπεν ἐν τῇ τὸ ἑνὸς διαιρέσει, ἧς ἡ ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς ᾧὶ αὐτός, θέσιν ἐχόντων εἶναι ποσῶν. τὰ δὲ δύο εἶπε μὴ γίνεωχ, κολεβὲ 
ἢ λόγον ᾧ αἰτίαν ἀποδίδωσιν, ὅτι ἡ ὁλότης ἑνότης ἐςίν, ὥςε ὡς 20 ἀφαιρυμένυ τῷ ἑνός, δεικνὺς ἡμῖν ὅτι ὠδὲ ὅτω κολοβόν τι λέγε, 
ἵν, ὅτω ᾧ ὅλον. παρατίθεταί τι ᾧ ἄλλο σημαινόμενον τῷ ὅλι- τὸ ἂν ἀφαιρεθὴ αὐτὸ ἃ ἥμισυ (7)" ὑδέποτε γ) ἴσον “ὃ κεκολοβω- 
) ποσῦ ἡ ἔχοντος ἀρχήν τε ᾧ μέσον ἡ ἔχατον, ὃ εἴη ἂν τὸ πε- μένον ὼὺ λεῖπον αὐτῷ. ἐφ᾽ ᾧ δείκνυσιν ὅτι μὴ μόνον ἐν ἀριθμῷ 
περασμένυ δηλωτικόν, ὅσων ἐὶ παρὰ τὴν ποιὰν θέσιν τῶν μορίων ὑκ ἔςι κολοβὸς ἀριθμὸς ὅτος ὃ ἃ ἥμισυ ἀφυηρέθη, ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ἐ- 
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ἄλλο τι μέρος ἀφαιρεθῇ" ἀ γίνε; 7) ἀριθμὸς κολοβός, ὡς ἑξῆς “ὅλον" προσέθηριεν, ὅτι δύνα τινὸς ἐξαιρεθέντος μορίυ ἀπό τινος 
λέγει" δ᾽ ὅλως γάρ, φησίν, ἀριθμὸς κολοβὸς ὑδεὶς γίνεῦ, ὅτι ἀκρωτηρίν, οἷον ὀλίγης σαρκός, αὕτη παλιν αὐξηθῆναι" αἱ ἢ ὗν 
δῆ ἃ κολοβόν τι τὴν αὐτὴν ὑσίαν ὺ ταὐὸν εἶδος φυλάσσειν. τρίχες, εἰ ἢ μὴ ἐπὶ πάντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τινῶν γε φῦναι πάλιν 
ὅτε δὲ μξ' τὴν ἀφαίρεσιν τὴν μορίυ τινὸς ἄλλο τι εἶδος μεταλαμ- ἀφαιρεθεῖσαι δύναν, ἢ ἡ ἐπὶ πάντων, ἀφ᾽ ὧν ἀφαιρῶν ὗς δὲ 
βάνει, ἐπὶ τύτων κἀ λέγε “ὃ κολοβόν, ὃ γίνεῦ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν. 5 ἢ ῥὶς ἀφαιρεθέντα ὀδέποτε ἐπ᾽ ὑδενὸς πᾶλιν γινεῦ. σημειωτέον 
προξίθησι δὰ ὅτι ὠδὲ ἐπὶ πάντων τῶν ἀνομοιομερῶν “ὃ κολοβὲν λέ- ὅτι μὴ διαίρεσιν τῷ κολοβὺ πολλαχῶς λεγομένω πεποίηδ, ἀλλὰ 
γεῦ, ὡς προειρηκως ὅτι δεῖ ἀνομοιομερῆ εἶναι διὰ τῷ εἰπεῖν ὅλα. μήνυσίν τε ἢ διδασκαλίαν. Αἴεχ. 
ἐὶ δὴ ἐπὶ πάντων Τῶν ἀνομοιομερῶν “ὃ κολοβὸν λέγε, ἀλλὰ ἐπὶ (7) Ὑρ. ἢ ἀνομοιομερῆ ἢ ὑδὲ ταῦτα. εοὰ. Ἀερ. 1024 
τῶν θέσιν ἐχόντων, ἃ φθάσαντες εἰρήκαμεν" ὦ δ ἐπὶ τὸ ἀριθμῶ λέγει δὲ ὶ “ὃ γένος πολλαχῶς λέγε," γένος δ) λέγε δ δι; 

ἐξὶν ὡς διηρημένυ ἀνόμοια τὰ μέρη, οἷον τῷ πέντε" ἄρτια γδ ἡ 10 ἐπὶ τῶν τὴν γένεσιν συνεχὴ ἐχόντων ὁμοειδῶν ἀλλήλοις" κ᾿ δ ὁ 29. 

περισσὰ τὰ δύο ἢ τρία μέρη ὄντα αὐτῶ, ἀλλ᾽ καὶ διὰ τῶτο ἤδη ὁ σημαινόμενον τῦτο λέγε “ὃ ἕως ἂν ἀνθρώπων γένος ἦ" σημαί- 
ἀριθμὸς κολοβός τις λέγε" δεῖ γ5 ὅτως ἔχειν τὰ μέρη τῷ ἐσο- νεῖ δ “ὁ ἕως ἂν γένεσις συνεχὴς ἡτεὺ μένη τῶν ἀνθρυύπων. ὸ 
μένυ κολοβῦ ὡς ποιεῖν τὴν θέσιν αὐτῶν τὴν τῶν μορίων διαφορὰν δὲ “τῶν “ὁ εἶδος ἐχόντων “ὁ αὐτό" προσέθηκεν, ὅτι μὴ λέγε 
τῷ εἴδυς, ὃ αὶ γίνε ἐπὶ τὸ ἀριθμῶ, ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν θέσιν ἔχει ἀνθρώπων γένος εἶναι, ἂν ἵπποι ὦσιν, ἀλλ᾽ ἂν συνεχεῖς ἄνθρωποι 
τὰ μόρια αὐτῶ, ὡς εἴρη ἐν Κατηγορίαις. διὰ τῦτο 75 ἐδὲ τὰ 15 ἐξ ἀνθρώπων γινόμενοι μένωσι. “ἃ δέ τι γένος λέγεῦ, ἀφ᾽ ὃ 
ὁμοιομερὴ κολοβ, ὅτι ἡ μετάθεσις αὐτῶν τῶν μορίων ἀὶ ποιεῖ ὧσί τινες πρώτα τῷ κινήσαντος ἢ ἀρχηγῶ γενομένυ τῷ εἶναι 

διαφοράν. ἔτι δὲ εἶναί φησι συνεχὴ τὰ ἐσόμενα τὴ ἀφαιρέσει αὐτοῖς. ὕτω δ᾽ Ἕλληνες “ὃ γένος λέγον; τῷ ἀφ᾽ Ἕλληνος εἶναι 
τινὸς μορίν κολοβά. ἡ 75) ἁρμονία σύγκειἢ κα ἐξ ἀνομοιομερῶν πρώτυ συςησαμένα “ἃ γένος αὐτῶν ἢ τῷ εἶναι αὐτοῖς αἰτία" 

(μέσης 2) ᾧ παρανήτης ἢ παρνυπάτης ἢ ὑπάτης), ἀλλὰ ἢὶ θέσιν ὁμοίως ᾧ Ἴωνες οἱ ἀπὸ Ἴωνος, ἡ Ἡρακλεῖδαι ὧν Ἡρακλῆς πρῶ- 
ὶὶ τάξιν ἔχει ἕκαςον τύτων" ἐν ἢ τῇ ποιᾷ θέσει τύτων πρὸς ἄλ- 20 τὸς ἡ ἡγεμὼν τῷ γένυς. ὅτω ᾧ Πελοπίδαι λέγον). λέγε, ἅ 1024 
ληλα ἡ ἁρμονία, ᾧ μετατιθεμένων ἀλλάσσεἶ. ἀλλ᾽ ὁὶ λέγε κο- ὧν γένος τινῶν ἡ ἀπὸ τῷ θήλεος φησίν, ὡς λέγονταί τινες ἀπὸ 5 
λοβὸς ὡρμονία, ὅτι μὴ συνεχής ἐςι μηδὲ ὅλη, ἀλλ᾽ ἐκ διωρισμέ- Πύρρας, ὡς ταύτης τῷ γόώυς ἀρξαμένης τῷ τεκεῖν, δῆλον ὃν 

102 νων ᾧ κεχωρισμένων μερῶν. ᾧ ὁ ἀριθμὸς δὲ τοιῶτον. δείξας μῦθον, μᾶλλον Κ'' ἐπὶ τὸ γεννήσαντος, ὅτι τὸ εἴδυς ὅτος παρεκτι- 
22 δὰ δι᾽ ὧν πεποίη) διορισμῶν ὅτι “ὁ κολοβὸν ἐν τοῖς ὅλοις λεγομέ- κός, αὶ δὲ μητὴρ τῆς ὕλης, τ δὲ “ἃ εἶδος “ὃ εἶναι ἑκάςῳ μᾶλλον. 

νοις ποσοῖς, ἑξῆς δείχνυσιν ἡ ὁποίας ὶ ἡ τίνος ἡ ἡ ἐν τίσιν ἀφαί- 25 ὀκέτι ἐμνημόνευσε τῶν γενῶν τῶν ἀπὸ τῶν τόπων λεγομένων, 
ρεσις “ἃ ὅλον κολοβὸν ποιεῖ" λέγει γδ ὅτι μηδὲ ἐπὶ τῶν συνεχῶν καθ᾽ ὃ σημαινόμενον ᾿Ασιανός τις “ὁ γένος ἢ Αἰγύπτιος καλεῖ" 
τε ἢ ὅλων πανὺς ἀφαιρυμένωυ μέρως “ἃ καταλειπόμενον γίνε κο- αὶ ὃ δὴ οἱ ὕτω λεγόμενοι ἀπὸ τῷ πρώτυ κινήσαντος ὅτω λέγον. 
λοβόν: ὅτε γδ ἂν τὰ κύρια τῶ εἴδυς τε ἢ τῆς ὁσίας τῷ ὅλυ τε ἱξῆς δὲ ἐκτίθε δύο ἀποδόσεις τῦ αὐτὸ σημαινομένμ" τῷ 75 γέ- 10244 

αὶ συνεχῦς ἀφαιρεθὴ, ἔτι “ὃ καταλειπόμενον κολοβόν" ὁ γ) λέγεῦ νυς, ὃ κῷ' πλειόνων ὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ὶ τὰ ἑξῆς, δύο ἀπο- Ὁ 
κολοβὸν ζῷον τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεθείσης αὐτῶ, ὅπερ ὠδὲ ζῷον 80 δόσεις δίδωσιν, ὡς ὑποκείμενον ταῖς διαφοραῖς" αὐὴ γδ φησὶ ἃ 

ἔτι μένει. ἀλλ᾽ ἐδ' ἂν ὁπυῦν τι τῆς συνεχείας ἢ ὁτῶν ἀφαιρεθῇ ἐπίπεδον χῆμα" “ὃ 5 χῆμα δεῖ προςιθέναι τῷ ἐπιπέδῳ" τῦτο δ 
τε ἡ διαιρεθῇ, κολοβὸν εὐθύς" ἡὶ γῶν κύλιξ ὁ λέγε κολοβὸν ἂν γένος ἑκάςυ τῶν ἐπιπέδων χημάτων. λαμβάνει δ γένος “ὃ ἐπί- 
τρυπηθῆ" ἀλλ᾽ ἂν ἃ ἧς αὐτῆς ἀφαιρεθὴ ἥ τι ἄλλο ἀκρωτήριον, πεδὸν χῆμα ὅλον τρεγώνυ ἢ τετραγώνυ ἢ πάντων τῶν ἐπιπέδων" 
τότε κολοβός. ὁμοίως ᾧ τῦ ἀνθρώπυ ἢ ἄλλιν τινὸς ζῷν ἂν ' ὁμοίως αὶ “ὁ ςερεὸν τῶν ςερεῶν χημάτων" ἕκαςον ἢ τῶν χημά- 
σάρκα ἀφέλης ἢ σπλῆνα ἐκτέμης, αὶ κολοβός, ἂν δὲ ῥῖνα ἢ ὦτα 35 των ὃ Κα ἐπίπεδόν ἐςι “ἃ χῆμα τοιονδί, οἷον τετράγωνον, “ὃ δὲ 
ἢ δάκτυλον, τότε κολοβός. ᾧ τῶν ἀκρωτηρίων ταῦτά φησιν τςερεὸν ῆμα τοιονδί͵, σφαῖρα ἣ' ςερεὸν χῆμα τοιῶτον, κύβος δὲ 
ἀφαιρεθέντα κολοβὺς ποιεῖν, ὅσα ἀφαιρεθέντα ὅλα ὀκέτι φῦναι ἢ τοῶτον ᾧ πυραμὶς τοιῶτον. εἰπὼν δὲ τῦτο προσέθηκε “ὃ “τῶτο 
αὐξηθῆναι δύνα)" δι᾽ ἣν αἰτίαν λέγει τὸς φαλακρὸς μὴ λέγεωςχ, δέ ἐςι “ὃ ὑποκείμενον ταῖς διαφοραῖς," ὡς ὑπὸ τῶν διαφορῶν τῦ 
κολοβύς, ὅτι αἱ τρίχες φύσιν ἔχυσιν ἀφαιρύμεναι τῷ ὅλει πάλιν γένυς εἰδοποιιμένυ ἢ ὑποκειμένυ κ᾿ τῶτο αὐταῖς. εἰπὼν δὲ 
ίγνεδθαί τε ᾧ φυεῶχ, καὶ ἐἴ ἂν ἴσον “ὁ “ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἔχει γένεσιν (0 ὕτως λεγόμενον γένος ὑποκείμενον εἶναι ταῖς διαφοραῖς, »' “ὃ 
ἀφαιρεθὲν ὅλον" τῷ ἀλλ᾽ ὃ καθόλυ ἀφαιρεδὲν μυριέτι γένεσιν ὑποκεῖνι, αὐὸ ταῖς διαφοραῖς, ἢ ὕλην αὐὸ προελθὼν ἐρεῖ" ὕλην 
ἔχει" αἱ δ τρίχες, εἰ ἢ ἐπὶ τὰ φαλακρῶ ὀκέτι ἔχυσι γένεσιν, δὲ λέγει “ὁ γένος ᾧ ἐν τῷ ζῆτα τῆσδε τῆς πραγματείας. δευ- 
ἀλλ᾽ ἵν γε φύσει ἐςὶν αὐτῶν “ὁ ὠφαιρυμένας γίνε, πάλιν. ἢ “ὃ τέραν ἀπόδοσιν τῷ ὅτως λεγομένυ γέώυς ἀποδίδωσι “ὃ πρῶτον 

4. γὰρ οπν Α. ἢὶ Ἴ. δ δι’ ΔΖ, 16. κολοβῷ, ὅταν Μ΄. ΒΕ 11. ἔτν δι] ἦν τι δεῖ Δ. 1 20. πρὸς εἰ 24. καὶ -- 92, ἁρμονία οτα ΑΖ, ἢ 25. δείκνυ- 
σιν εἰ ὁποίας καὶ εἰ τίνος καὶ ἐν “(. ἢ 28. κυρίως 7. ἢ 39. ἀφαιρυμένν ἈΙ͂. 

416. τῷ οπὰ ΑΗ. 1] ἀρχηγ} ἀρχὴ τῷ 4. Ὁ 22. ὠε] καὶ Α΄. ἢ φμαεὶ αὖ λας, μὲ φεέ ἐπ᾿ αδιιϊίς, ργοογεαίί, “αἱ α βοπίίογα μοίϊμα β6-- 

πεῖς σρρεϊϊαρὶ αἷς ϑερυῖν. ἢ 33. ὅλν 1. { 35. σχῆμα ὅλον τρνγώνυ καὶ τετρανγώτυ, τὸ ΜΗ. 1 44. αὐτῷ ταῖς Α.. ἃ 43. τῷ οπι “. 

Ζεεες 



730 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

ἐνυπάρχον ἑκάςυ ἐν τῷ ὁριςικῷ ᾧ ὃ τί ἦν ἕναι σημαίνοντι λόγῳ, σημαινόμενον τῦτο παλιν, εἰ τῷ Κα εἴη χρυσὸς ὑποκείμενος τῷ δὲ 
ὃ κατηγορεῖ ἐν τῷ τί ἐςι τῷ ὑποκειμένυ. τύτυ γ5 δηλωτυκὸν ὃ ἄργυρος. διάφοροι Κ πάλιν ὕλαι αὖ, ᾧὶ ἐκ ἀναλύεζ, αὐτῶν καὶ 
ἃ λέγεῦ ἐν τῷ τί ἐξιν. ᾧ Ὁ ὃ ὅτως λεγόμενον γένος σημαίνει “ὃ ἑτέρα εἰς τὴν ἑτέραν. διὰ δὲ “ὃ ἀμφότερα εἰς μίαν ᾧ τὴν αὐτὴν 
ν᾿ πλειόνων ἢ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐςι κατηγορώμενον. ἀναλυύεως, (εἰς 75 ὃ ὕδωρ) ὑχ ἕτερα τῷ γένει τὰ ληφθέντα. ὧν 

, τῷ 5 πρώτυ ἐν τῷ ὁρισμῷ ἀποδιδομένυ διαφοραὶ λέγον εἶναι αἱ 5 δὴ τὰ ὑποκείμενα δὲν πάχει τοιῶτον, ταῦτα ἕτερα 2ιέγεῦ τῷ 

ποιότητες, καθ᾽ ὡς διαφέρει ἀλλήλων τὰ ὧν ἐν τῷ ὁρισμῷ ὃ αὐτό γένει, ὡς λίθυ ἢὶ χαλκῷ. τῷ κα ἡ) γὴ τῷ δὲ ὕδωρ ταὶ ὑπακεί- 
ἐςι γένος (“). τότε ἢ ἦν αὐὸ ἐδήλωσεν ἀπὸ τῷ ὡς ὑποκεί- μενα, ἃ ὅτε εἰς ἄλληλα ὅτε εἰς ἄλλο τι ἀναλύεῦ αἰϑηγὸν ὑπο- 
μένον ἀπὸ τῶν διαφορῶν εἰδοποιεῖονς, νῦν δὲ ἀπὸ τῦ ἐν τοῖς ὁρισ- κείμενον ταὐτόν. εἰπὼν δὲ τὰ ὑποκείμενα ὑδὲν παΐχειν τοῦτον, 
μεῖς εἶναι “ἃ πρῶτον παραλαμβανόμενον ᾧ ἐν τῷ τί ἐςι κατηγο- τίνα ἔςι τοιαῦτα αὐὺς παρέθετο" “ὃ γ5 εἶδός φησι ἢ τὴν ὅλον 

ρεϊος. διάφοροι δὲ ὅσαι αἱ ἀποδόσεις τῇ αὐτῶ εἰσὶ δηλωτικαί. 10 ὕτως εἶναι ἕτερα τῷ γένει, ὕλην λέγων “ὃ σῶμα. ὡς ἦν ὕτε τῶν 

ἡ ποιότητας δὲ τὰς διαφορὰς εἶπεν, ὅτι ἡ πρὸ ὀλίγυ ἐν ταὶς διαι- τῷ σώματι ὑποκειμένων ὅτε τῶν τῷ εἴδει ἢ εἰς ἄλληλα. ἢ ἐς τι 

ρέσεσι τῆς ποιότητος πρώτας ταύτας ἐτίθετο. εἰπὼν δὲ τὰ ση- κοινὸν ἀναλύειν, λεγομένων, ἕτερα αὐτὰ εἶναι λέγει τῷ γέει. 

μαινέμενα ταῦτα εἶναι τῇ γένυς, ἀνακεφαλαιῦ αὐτὰ δι᾿ ὧν δεί- εἴη δ᾽ ἂν τῷ εἴδει ὡς ὕλην ὑποκεῖοὶ, λέγων τὰ μέρη τῷ ὁμοῦ 
κνυσιν ὅτι τὰ δύο τὰ ὕςερον ῥηθέντα διάφοροί εἰσιν ἀποδόσεις τῷ λόγυ" προείρηκε ἢ) τῦτο. ἐπεὶ ἦν ὅτε τὰ ὑποκείμενα τῷ τε σώ- 
αὐτῇ σημαινομένυ" τὰ Α' δ) Ὁ γένεσιν συνεχὴ τῷ αὐτὸ εἴδυς ις ματι ᾧ τῷ εἴδει ταὐτά, ὅτε ἡ ἀνάλυτις αὐτῶν ἡὶ τῷ ἑτέρυ εἰς ὁ 

γένη λέγε, ὡς ἀνθρώπων γένος ἡ ἵππων, τὰ δὲ » ἃ πρῶτον ἕτερον ἢ εἰς ταὐτόν, εἴη ἂν ἕτερα τῷ γένει ταῦτα κκ' “ὃ σημαρό- 
κινητικὸν ἢ αἴτιον τοῖς μετ᾽ αὐὸ ὁμοειδέσιν, ὡς λέγε “ὃ Ἣρα- μενον τῦτο. ἔτι ὕτω “ὃ εἶδος ᾧ ἡ ὕλη ἕτερα ἕςαι, ὅτι μὴ ὠκ- 

1024 κλειδῶν γένος ᾧ “ὁ Ἑλλήνων ἡ ὃ Ἰώνων. ἐκ ἀργῶς δὲ “ὁμοει-. λύε “ὃ ἕτερον αὐτῶν εἰς “ὃ ἕτερον, τῷ μήτε τὰ αὐτὰ ἐν ἀλλή- 

ὃ. δὲς" προσέθηκεν" καὶ δ ἀπὸ τῦ ὁπωσῶν πρώτυ κινήσαντος “ἃ γένος λοις εἶναι μήτε ὑποκεῖονς αὐτοῖς ἕτερον" ὅτε δ ἕν τι ἀμφοτέροις 
ναι λέγε, ἀλλ᾽ ἂν ὁμοειδὲς αὐτοῖς ἦ τῦτο" ὅταν δ ἄνθρωπος 2) ὑπόκειἢ ὅτε “ὃ τῷ ἑτέρῳ ὑποκείμενον εἰς “ὃ τῷ ἑτέρῳ ὑποκείμενον 
ἢ ὁ τῷ γέυς ἄρξας, τότε ὃ γένος μετ᾽ αὐὸν ἀπ᾽ ἐκείνυ. ὸ δὲ ἀναλύεϊ τῷ μηδὲ ὑπακεῖο]αί τι αὐτοῖς" ὅτε 5 “ὁ εἶδος ἐξ ὑπο- 
“ὡς ἡ ὕλη" φησὶ λέγων ὡς ὕλην γένος εἶναι “ὃ κοινὸν ἢ χ᾽ πλειός κειμένυ τινὸς ᾧ ὕλης ἐςίν, ὅτε τῇ κυρίως λεγομένῃ ὕλη ὑπόκεταί 
νων ᾧ διαφερόντων τῷ εἴδει κατηγορώμενον. ἢ κῷ' τί ἔςιν ὕλη, τις ὕλη" πάλιν ἄλλη ἕτερα τῷ γένει λέγει ᾧ ὧν ἕτεραι αἱ πρῶ 
τῦτο ἐδήλωσεν εἰπὼν “ὃ ἢ) ἡ διαφορὰ ἡ ἡ ποιότης ἐςί, τῦτ᾽ ἐξὶ κατηγορίαι, ᾧ τὰ πρῶτα γένη ἕτερα" τῶν 5 πρώτων γενῶν τεὶ 
τὲ ὑποκείμενον, ὃ λέγομεν ὕλην" τῷ δ τὰς διαφορὰς τύτυ εἶναι )ς Κα τί ἐςξι σημαίνει, τυτέςιν ἐσίαν, τὰ δὴ ποιόν τι, τὰ δὲ ποσόν, 
ες ὑποκειμένυ, ᾧ τῷ ταύταις εἰδοποιεῖοις, ὡς ᾧ ἡ ὕλη τῷ εἴδει, τὰ δὲ τῶν ἄλλων τι τῶν ἐν ταῖς κατηγορίαις καταηριθμημένων. 

ὶ εἴη ἂν “ἃ γόος ὕλη" τῷ 25 ποιότητας Κὶ εἶναι τὰς διαφοραῖς, προσέθηκε δὲ ᾧ τὴν αἰτίαν αὐτῶν τῆς ἑτερότητος" ὅτι ἢ μήτε 

ὑποκεϊος δὲ αὐταῖς “ὁ γένος" ὦ γάρ ἐςιν ἡ διαφορά τῶτο τῇ εἰς ἄλληλα μήτε εἰς ἕν τι ἀναλυύεῖ, ταύτη ἡ ταῦτα ἕτερα τῷ 
διαφορᾷ ὑπόκειδ, ὥσπερ ᾧ “ὃ ὃ ἡ ποιότης τῇ ποιότητι, ἐπεὶ δ γένει. ὅτως ὑκ ἔςαι ἕτερα γένη ζῷον ᾧ ὄρνεον. ὀκέτι "π᾿ ἃ ση- 
ταῖς ποιότησιν ὑποκείμενον ὕλη λέγε, ἡ “ὁ γένος ὕλη γίνεῦ τῶν 30) μαινόμενον τῦτο δοκεῖ εἶναι ἕτερα τῷ γένει “ἃ εἶδος ᾧ ἡὶ ὕλη" ὑπὸ 

1024 ὡς διαφορῶν ποιοτήτων. εἰπὼν δὲ περὶ γενῶν ἑξῆς λέγει τίαῳ 5 τὴν ἐσίαν ἄμφω. ΑἸεχ. 

9. ἐςὶν ἕτερα τῷ γένει. λέγει δὴ ὧν τε ἕτερον “ὃ πρῶτον ὑποκείμε- (7) τῦτο “ὃ σημαινόμενον ἐν τῇ ἑαυτῶ Εἰσαγωγὴ ὁ Πορ- 15 
νον, ταῦτα ἕτερα τῷ εἴδει, λέγων πρῶτον ὑποκείμενον τὴν ὕλην. φύριος ἐκ ἀπηριθμήσατο" πολλαχῶς δὲ τύτῳ κέχρηἢ τῷ σημαν δ 

᾿ ἧς γ5 μή ἐςιν ἡ αὐτὴ ὕλη ὑποκειμένη, μήτε ἀναλυεῦ ἡ τῷ ἑτέν νομένῳ ὅ τε Ταληνὸς ᾧ Ἱπποκράτης ᾧ πολλοὶ τῶν παλαιῶν ὃ 
ὕλη εἰς τὴν τὸ ἑτέρυ, μήτε ἡ ἀμφοτέρων εἰς τὴν αὐτὴν τῷ εἴδει, 3ς αὐὸς ὁ φιλόσοφος. εοά. Ἀεξ. 
ταῦτα ἕτερα τῷ γένει. ὕλην δὲ ἔοικε λέγειν τὴν ἐνέργειαν ὑπο- ποιεῖ ᾧ τὸ ψεύδυς διαίρεσιν - “ὃ Αὶ δ ἐν τοῖς πράγμασιταω 
κειμένην, ἣν ᾧ πρώτην εἶπε, λέγων πρωτὴν τὴν προσεχὴ πρὶς ψεῦδος εἶναι λόγει, “ἃ δὲ ἐν τοῖς λόγοις. προσέθιρεε δὲ τῷ ἐν . 

ἀντιδιαςολὴν τῆς ἐχάτης κ᾿ ἀνάλυσιν, ἢ ἢ κυρίως ἐςὶ πρώτη" τοῖς πράγμασι ψεύδει “ἃ “ἄλλον Κα τρόπον," ἥτοι ὅτι μεὴ καθωμί- 
οἷον τῷ ἀνδριάντι χαλκὸς ὑπόκειδ, τῷ δὲ κρυξαλλίνῳ ἐκπώματι ληΐ ἐπὶ τύτω “ὁ ψεῦδος λέγεν (δοκεῖ δ “ὃ ψεῦδος ἐν λόγῳ τε 
ὕδωρ, ᾧὶ εἰσὶν αὖῷ διαφέρυσαι, ἀλλ᾽ ἡ τῷ ἀνδριάντος ὕλη εἰς (0 δόξη), ἢ ἄλλον τρόπον εἶπεν ἀντι τῷ ἕνα ὶ τρόπον. “ἃ ὄν ἐν τὰς 
τὴν τῷ κρυξαλλίνυ ἀναλύεῦ, εἴγε τηροὺν (ὦ ὁ χαλκός, πάντα δὲ πρώγμασι ψεῦδος δίχα διαιρεῖ, τό τε μηδ᾽ ὅλως ὑπάρχειν ἡ ὁ 
τὰ τηκτὰ ἐξ ὕδατος. ὑχ ἕτερα δὴ τῷ γώει τὰ ἐλημμένα κ᾿ ὃ ψευδὴ τὴν ὑπ᾽ αὐτῷ φαντασίαν γίνε, ὁ ὃ μὲ ὑπάρχον ψεῦ- 

2. τόύτυ δὲ γὰρ 15. } 18. ὁμοειδῶς 4. }} 20. ζ] ἢ 2.1} 24. ἢ] ἧς 1.1} 9ὰ. φωία δπέπε αἰ βογοπέίαα δμίμς υοἰμεὶ φμδίδοιὶ σιπῖ, εἰ »εν 
ἡροας ἐπ ὁρεοὶδς σοποίϊίμίέμ», μὲ πιαίογία ρϑν ἤόγπιαπι, βόπιις πιαίογία ροίδει ποπιϊπανὶ. ἰά 65 φμίᾳ ἀ δ)εγεπείαα σιωιέ φιωαξέία- 
ἐξε δὲ βέπιις σμδίἑοἑξμτ' ἐρεῖς δόραϊν. || 26. ὕλη τὰ εἴδει 23. ἢ] 28. τῇ] δὴ Δ. ἢ 37. τὴν οἱα ΑΖ. 

ὅ. πάσχειν ἈΖ. ἢ 29. γίνει ΜΙ. 11] 80. δόξει ΜΖ. ἢ ἄσεο ἐπαγγαξίο ἐπ Ογαξοο ἰοία ζἜγπεα δοαίοί ἐδγανγίογενι δρτογίδις. ϑεραῖν. 
δἀὐποίαϊ, || 39. ἐπὶ τῦτο ψεῦδος “4. 1} 41. τό τε] τῷ το Α͂. ἢ] τὸ] τῷ Ι͂. 
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δὲς ἐν πράγμασιν ὑχ ὁμοίως τῷ περὶ αὐτῷ λόγῳ" ὁ δ λόγος τὰ ἂν τοῖς ὕπνοις φαντάσματα ἔςι μέν τινα (κινήματα γάρ τινα 
ψευδὴς Καὶ περὶ αὐτῷ ὁ εἶναι αὐὸ λέγων, ἀληθὴς δὲ περὶ αὐτὸ γίνε τοῖς ὁρῶσι τὰ ἐνύπνια), ἀ μὴν τοιαῦτα ἐςιν οἵα φαίνεῆ, 
τύτυ ὁ μὴ εἶναι ἐν τῇ ποιᾷ συνθέσει περὶ αὐτῷ “ὁ ἐληθὲς ἡ ψεῦ- φαίνεῦ γδ βαδίζειν τε ἢ διαλέγεςχ, καὶ μέντοι ὅτως ἔχει. τοιαῦτα 

δὸς λαμβάνων" διὸ ὁμοίως ᾧ περὶ ἔντων ἢ μὴ ὄντων ἀληθής τε ὁ ὅτω ψευδὴ ὶ τὰ ἐμφαινόμενα τοῖς κατόπτροις, ἔςι ἢ γάρ τι 
ὶ ψευδὴς ὁ λόγος γίνεῦ. “ὃ δὲ »χ' “ὃ πρῶγμα ψεῦδος ἐκ ἐν τῇ 5 ἡ αὐταί ἀλλ᾽ ἐχ ὃ φαίνεγ. εἶπε δὲ ἡ “ἃ τοῦτον ψεῦδος ἐν ταῖς 
τινῶν συνθέσει τοιῦτον, ἀλλ᾽ ἔςιν ἐν πράγμασι ψεῦδος ὃ μὴ εἶναι πράγμασιν, ὅτι αὐτὴ ἡ φύσις αὐτῶν ψευδὴς κἀν τύτοις, ἀλλ᾽ ὑκ 

μηδὲ ὑπάρχειν αὐτό͵, ὥσπερ ἡ ἀληθὲς ἂν εἴη παλιν ἐν πρώγμασι ἐν τῆ ποιᾷ συνθέσει τῷ περὶ αὐτῶν λόγυ “ὁ ὅτως ἡμᾶς ἀπατᾶδχ, 
τ ὑπάρχειν αὐτὰ ᾧ ὃ εἶναι, ἀἐχ ὁμοίως τῷ λέγειν αὐτὰ εἶναι. τὰ ἃ ὄν πράγματα ὕτω φησὶν εἶναι ψευδῇ ἢ τῷ μὴ εἶναι αὐτά, 
διὸ ἃ Κ᾽ ἐν λόγῳ ἀληθές τε ἡ ψευδὲς δύναῦ περὶ τῷ αὐτῷ πράγ- ἢ τῷ τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν φαντασίαν ὡς μὴ ὄντος εἶναι" κα ὁ ὄντος 
ματος ἔχειν ἀμφότερα, “ὃ δὲ ἐν τῷᾷ πράγματι ψεῦδος ἀδύνατον, 10 ἐςὶν ἡ τοιαύτη ἀπ’ αὐτῶν φαντασία" διὸ ὡς ἀπὸ μύιοθεν ὡς ἀπὸ 
ἕς᾿ ἂν εἴη ἀληθὴς γενέως. ἔςαι δὲ ἀμφότερα ἥ' τὰ ψεύδη λέγειν μὴ ὄντος. “ὃ ἢ) περιπατεῖν ἃ φάντασμα ὅπερ φαίνεἢ ἐκ ὄν, ἢ ὃ 

ἐν λόγῳ εἶναι ἡ προτάσει" εἶναι δὲ τύτων ὃ Καὶ ἀπὸ τὸ πράγμα- διαλέγεω, ἢ “ὃ ὅλως τι ἐνεργεῖν, ἢ τοιαῦτα τὰ φαντάσματα ἐςὶ 

τος ἐν τῷ λόγῳ, “ὃ δὲ ἐν τῷ πράγματι ψεῦδος ἀδύνατον ἀπ’ τὰ ὄντα γε, εἴ γε κινήσεις τινές εἰσν ἀπὸ τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν 
αὐτῷ τῶ λόγυ" ὁ τὶ Σὲ ὃ μὴ ὑπάρχον ὑπάρχειν λέγων λόγος ὶ αἰϑητῶν, ᾧ γίνονἢ ἐν τοῖς αἰϑϑητηρίοις ἀπὸ τῶν αἰϑ)ητῶν ἐγκα- 

ψεῦδος ἀπὸ τῷ πράγματος ἔχει τῷ μὴ ὑπαίρχοντος, ὁ δὲ “ὃ ἄλλῳ 15 ταλείμματα. ἀνέθηκε δὲ ἢ “ὁ ἐν τὴ φαντασίᾳ ψεῦδος τοῖς 
ὑπάρχον ἄλλῳ ὑπάρχειν λέγων ἃ ψεῦδος τῶτο ἀπὸ τῷ πράγμα- πράγμασιν. “ὃ δὲ “ἢ μὴ οἷα ἐςιν ἡ ἃ μὴ ἐςι" ὁ κὶ “οἷα μὴ ἔς" 
τος ἔχει" ψεῦδος γδ τῦτο ὃ τῷ ἄλλῳ ὑπάρχον ἐπ’ ἄλλον μεταφέ- λέγοι ἂν ἐπὶ τῆς σκιαγραφίας, “ὃ δὲ “ἃ μή ἐςιν" ἐπὶ τῶν ἐνυπνίων. 

ρειν. ὅτι δ ᾧ ὃ ὡς πρῶγμα ψεῦδος ἐν λόγι δοκεῖ, δεθινυσι ψευδὴς δέ ἐξιν ὁ λόγος ὁ τῶν μὴ ὄντων, ἐχ ἁπλῶς δὲ ὁ τῶν μὴ 1024 
διὰ τῦ προσεῖναι ἃ “τῷ μὴ συγκέιοχ, ἢ ἀδύνατον εἶναι συντεθὴ- ὄντων ψευδής, ἀλλὰ τῶν μὴ ὄντων καθό ψευδής (“})" ψευδὴς 26. 
ναι." ὅτι ἔςι τῷ πράγματι ψεῦδος, ἔδειξε" περὶ ὧν γ) ὀχ οἷδν τε Ὧ δ ὁ ὡς ἐκ ἔχει τὰ πράγματα ἔχειν λέγων αὐτά, ἕςι δέ τις ἢ 
ἀληθεύειν “ἦν συντιθέντα αὐτὰ ᾧ εἶναι λέγοντα, ταῦτα ὡς πράγ- περὶ τῶν μὴ ὄντων λόγος ἀληθής" ὁ δ μὴ εἶναι αὐτὰ λέγων" ὁ 

ματι ψευδῇ. ἃ δὲ περὶ τύτων ἐν τῷ λόγῳ ψεῦδος ἐν συνθέσει δὲ τὰ μὴ ὄντα λέγων ὡς ὄντα ἢ τὰ ὄντα ὡς μὴ ὄντα, ὅτός ἐς 
ἤδη" ὃ αὶ ὃ ἐν τῷ μὴ συγκεῖοκ, ἢ ἀδύνατον εἶναι συντεθῆναι, τὸ᾽ ὁ ψευδής. πως ὧν ὁ τὰ μὴ ὄντα λέγων ψευδής ἐςιν ὁ ὡς μὴ 

- μὴ ὑπάρχοντος ἢ ἡ ἀδυνάτυ ὑπάρξειν εἰσὶ δηλωτικα, σύνθεσιν ἔχει τὰ σημαινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶ; ὅτως αὐτὰ λέγων ἔχειν. ἕνεςι 
Ἵ Ατὴν τῶν πραγμάτων τα τινὰ συνθεσίν ἐςιν ἡ ὕπαρξις 15 ᾧ ψιλῶς ἀναγνῶναι “ὃ “ἢ ψευδής," ἵνα ἢ “ὃ λεγόμενον" ψευδὴς 
τύτων γινομένη. ἡ Κὶ ἦν διάμετρος σύμμετρος τὴ πλευρᾷ ὅτε λόγος ἐξὶν ὁ τῶν μὴ ὄντων ἢ τὰ μὴ ὄντα εἶναι λέγων, ὡς ὁ λέ- 
ἔςιν ὅτε δύναἢ γενέῶς . “ὃ δὲ σὲ καθῆνχ, ὅτε ἴςτγριας, τῷ μὴ γων ἱππακένταυρον εἶναι, ἢ ὅλως ψευδής. ἀλλὰ ᾧ πᾶς ἡ ὁ περὶ 
ὑπάρχειν τότε ψεῦδός ἐςιν, ὑκέτι ἡ τῷ ἀδύνατον γενέὼθς. ᾧ ὄντων λόγος λέγων δυύναἢ ψευδὴς εἶναι, ἂν “ὃν κύκλον λέγη χῆμα 
ἔςιν ἐν τοῖς πράγμασι ψευδὴ ἣ τὰ ὅλως ἀνύπαρκτά τε ἡ ἀδύ- ἐπίπεδον ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν περιεχόμενον. ᾧ εἴη ἂν ἀκόλωθον ἃ 

νατα ᾧ ἀεὶ ψευδὴ, ἢ τὰ νῦν μὴ ὑπάρχοντα" ταῦτα γ5 νῦν 80 ἐπιφερόμενον τῇ τοιαύτῃ ἀναγνώσει" καὶ ἡ μόνος ὁ τὰ μὴ ὄντα 
ψευδὴ ὅτε μὴ ἔς». τὼ δέ τινά ἐςιν ἐν τοῖς πρώγμασιν ἣ μὴ οἷά μὴ ὄντα εἶναι λέγων ψευδής, ἀλλὰ ᾧ πᾶς λόγος ἐςὶ ψευδής, 

ἐςιν ἢ ἃ μὴ ἴςιν. ἄλλως δέ ἐςι ψευδὴ ταῦτα, ὅσα ἐςὶν ὄντα ὅταν περὶ ἑτέρυ λέγη ᾧ μὴ περὶ δ᾽ ἐσὶν ἀληθής. ἐὰν δὲ ὁ “ἦ 
ψευδὴ, ἔςι δὲ ψευδὴς ἡ ἀπ᾽ αὐτῶν φαντασία τῷ φαίνεοκ, ταῦτα ψευδὴς" δασέως ἀναγνώσκηζ, εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον. λόγος ψευ- 

ἢ μὴ οἷα ἐςιν ἢ ἃ μὴ ἔςιν. ἄλλως δέ ἐςι ψευδὴ ταῦτα παρὰ “ὃν δής ἐςιν ὁ τῶν μὴ ὄντων" “ὁ 78 “ἢ ψευδής" δηλωτοιόν ἐςι τῷ 
προειρημένον τρόπον" ὧν ἡ) ψευδής ἐςιν ἡ φαντασία, ταῦτα ὑκ 35 καθὲ ψευδής ἐξι μὴ ὄντων αὐὲν εἶναι. τύτων γ) δηλωτικὸν ὃ 
ἔςι ψευδὴ, ὡς ἦν τὰ προειρημένα. ἕςι ἢ 7) ταῦτα τινα, ὁ μὴὲν ἐπιφερόμενον “ὁ “διὸ πᾶς λόγος ψευδὴς ἑτέρυ ἢ ὃ ἐςὶν ἀληθής" 
οἷα φαίνεῦ. τοιαῦτά ἐςι τά τε ἐν ταῖς γραφαῖς ᾧ ἐν ταῖς σκια- εἰ γ) πᾶς λόγος ἑτέρα ἐςὶ ψευδὴς ἢ ὃ ἐξὶν ἀληθής, ἀληθὴς δὲ 

γραφίαις, ἃ ἔςι μέν τοα, κα μὴν ἃ φαίνεῦ ἕξιν. φαίνεῦ ὃ ζῷα ἐκείνυ ᾧἡἢ ἐφαρμόζει, ψευδὴς ἂν εἴη ἐκείνυ ᾧ ἐκ ἐφαρμόζει, ᾧ 
ἐκ ὄντα ζῷα, ὶ τινὰ ἄλλα ὧν ἂν ἡ ἡ σκιωγραφία ἧ. ὁμοίως ᾧ ὅτω μὴ ὄντος" ὁ δ τῷ κύκλι λόγος ἀληθὴς ψευδὴς λόγος ἐςὶ 

2. ὁ --- 3. αὐτῷ οπὰ «4. ἢ 6. τινῶν θέσει «4.  Ἴ. ἐν πράγμασι πάλιν . 8. τῷ] τὸ 44. Π] 9. ψεῦδος Η͂. ἢ 11. εἴ] ἦ Ἧ. 1 τὰ] τὸν Ἵ. ἢ 13. 
ἂν τῷ πράγματι ψεῦδος ἀδύνατον ογα «1. ἢ 14. γὰρ καὶ μὴ Αἵ. ἡ 16. ὑπάρχον ἄλλῳ οπι “4. Πἰ 47. ἄλλων] ἄλλον Ἧ. 21. πράγματα Ἡ. ἢ 24. 

ἀδύνατον ΜΙ. ἢ σύνθεσις ΜΙ. Η 25. παπι οοπιροσίἑίοπεπι υοσαξ γέγμπι ἰάοπεϊαίεπι γεγέπεσμα σοπνεπέμηι: ἀάγμπι σπὲρι Λιωϊμεπιοαὲ 

επὲείοπίία σοπιροοίεΐο εδσί. αἰϊπιδέϊδηις ἰβίμει" σοπιπισπομναδ εὶς ϑορυῖν. ἡ 28. ὕπάρχειν -- 80. μὴ οπι ΑΓ. ἢ 831. “μπὲ ὑ6γῸ ἐπ γεδμξ 

“2αἴεαο νεἰ φιιαα οπιπῖπο εχίδίεγα πεφιειπέ εἰ ἡπροσείνιϊες δὲ δοπιρθν Καῖσαε, υδἱ φμαα πεπὸ ποθ “μπὲ: σε παπιφσμε  αίςαα 

τωεπέ, σμσι ποὸπ φιπί. αἰία  αῖτα σμπί, φμογπι υέδειπι αὖ ἱροὶς ργοοθεῖθης εδί γαίσμπι ϑορυῖν. 

2. οἷα} ἃ ΜΙ. 3. φαίνεται οτὰ Η͂. ἢ τε τι 4. ἢ 8. αὐτήν ΑΓ. ἢ 10. ἑίαφμα μέ α ἰοπβίπφμο φμαεὶ ἃ ποπ ἐπίε ϑερυΐϊν. || 16. ἱπίεν ν. 

᾿πράγμασιν εἰ τὸ δὲ Ἰλσῦπια 27. ἢ μὴ «] μία Α͂. 22. ὕτως Αἵ. ἢ 33. αἰγυπηχυθ ὁ οπὶ 227, ἢ 24. ἔχῃ ΑἹ. Π 28. τὸ κύκλν ΔΖ. ἢ λέγει 4. 1} 81. 
ι 

μὴ ὅντα εἰ 34. ἦ οπι “4. 1} 36. ἢ] ἢ “1 38. ᾧ ἐφαρμόζει ΜΗ. ᾿ 
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τρυγώνυ, ὅτι μὴ ἐςὶν ἣ ἐςὶ τύτυ " ἡ Ἃ εἰ ὄντος τινός ἐξιν ὁ λε- νῆγε “ὃ μὴ εἶναι ἀντιλέγεν. χεδὸν δὲ μηδὲ ψεύδεδχ, διὰ “ὃ μὴ 
ἡόμενος λόγος, ἀλλὰ καθὸ ψευδής ἐςι, μὴ ὄντος ἐςίν" μόνος δ οἷόν τε εἶναι περί τινος ἄλλον πλὴν ὃν ἴδιόν τε ἢ οἰκεῖον εἰπεῖν Μ- 

ὅτος δηλωτοιός ἐςιν ὁ “ὃ τρίγωνον λέγων χῆμα εἶναι ὑπὸ μιᾶς γον. ὅτι δὲ εὐήθης ὁ λόγος ὅτος, δείκνυσιν ἐκ τῷ λέγειν ἕκαςω.. 

γραμμῆς περιεχόμενον. ἑκάςυ δέ φησι λόγον εἶναι ἔςι ̓ ' ὡς γα ὁ μόνον τῷ αὐτῷ ᾧ οἰκείῳ λόγῳ ἀλλὰ ἡ τῷ ἑτέρῳ, ψευδῶς 
(ἧς Ὁ ὁ τῆς διάξυ ὠσίας δηλωτοκὸς λόγος ἐς) ἔς: δὲ ὡς πολ- 5 ' ὁ ῥᾷςα ἢ πολλαχῶς ᾧ ἐκ τὸ προχείρν, οἷον ἂν τῷ τῷ κάδον 
λύς, ἢ λέγει πῶς πολλοὶ αὐτὸ λόγοι γίνον " ἐπεὶ 75 δοκᾶ τις λόγῳ χῷ' τῶ τριγώνυ χρήση ἢ τῷ τῷ ἵππω κφ' τὰ ἀνθριίν. 
ταὐτόν πως εἶναι αὐτό τε ὶ αὐὸ πεπονθός, οἷον Καλλίας ᾧ Καλ- ὁ 75 λόγος ὁ λέγων ἐν ἵππον εἶναι ζῷον πεζὸν δίπυν ἔςι ὦ λόγος, 
λίας μυσικός (ἐν 2) χϑ' ὃ ὑποκείμενον), εἴη ἂν Καλλίν ὁ μέν τις ἐπ᾽ ὑδενὸς δὲ ἀληθής" ὅτε γδ ἐπὶ τὸ ἀνθρώπυ, ἐπεὶ μὴ τόνδε τὴ 

λόγος ἑπλῶς ὡς Καλλία, ὁ δέ τις ὡς μυσικῶ Καλλίυ, ὁ δὲ ὡς ἀρχὴν ἔχει “ἂν ἄνθρωπον ὑποκείμενον, ἀδὲ περὶ τῷ ἵππω πε ὗ 
λευκῶ, ἢὶ καθ’ ἕκαξον συμβεβηκὸς τῷ Καλλίᾳ συντιθέμενον τῷ τ0 λέγε" εἰ δὲ λεγόμενος περὶ τύτω μή ἐςιν ἀληθής, δῆλον ὡς 
Καλλίᾳ διαφέρων λόγος ἔςαι, ὥςε πλείως τῦ αὐτῷ λόγοι ὅτως ψευδὴς ἂν εἴη περὶ τῷ ἴππυ. ἔςι δέ πως, φησί, ἡ ἀληθῶς χρῆν, 
εἰσίν, εἴ τις περὶ αὐτῷ ἀληθής. λόγον δὲ ἀ “ὃν κυρίως ὁρισμὲν κατα τινος ἀλλοτρίῳ λόγῳ, ὅταν “ὃν πρωτως τινὸς ᾧ προσεχῶς 
ἐπὶ Καλλίν ᾧ ἸξΣωκράτυς ᾧ τῶν καθ᾽ ἕκαςον ἀκύειν δεῖ. ὅτως οἰκεῖον λόγον ἐπὶ τὰ δευτέρως ἃ ἀπ᾽ ἐκείνυ ἃ εἶναι ἔχοντα μετα- 

ἃ ὅν πλείως τὸ αὐτῷ λόγοι. “ὁ δὲ ψευδὴς λόγος ἐδενές ἐςν φέρωμεν, οἷον ἐπ᾽ ἀριθμῶ πρώτως διπλάσιος ἀριθμός ἐςιν ὁ δύ᾽ 
ἁπλῶς" ἀντὶ τῷ κυρίως " κυρίως ὃ ἑκάςυ λόγος ὁ ἀληθής" ὅτος 15 ἂ γῶν διπλάσιον ὄνομα παρὰ τὰ δύο γεγονέναι, ὃ ὁ ἐφ᾽ ἑκέξυ 

δὶ οἰκεῖος. ὁ δὲ ψευδὴς καθὲ ψευδὴς μ᾽ προολήκης ἐκείνυ λό- τῶν ἄλλων διπλασίων λέγωμεν, ὅτι ἐςὶ διπλάσια ταῖδε τῶνδε 
γος γίνεῦ ὃ ἐξὶ ψευδής. ἑτέρα γάρ τινος, ὡς εἶπεν, ὁ ψευδὴς ὅτι ἔχει ὡς δύο πρὸς ἕν" διὸ ᾧὶ κυρίως ὅτος διπλάσιος, λέγων δὲ 
λόγος ᾧ ἐχ κὶ ἐςὶν ἀληθής" ψευδὴς 5 λόγος περὶ ἵππα ὁ λέγων διπλασιοι ᾧὶ οἱ μετ’ αὐὲν ἄρτιοι, οἷον ὁ τέσσαρα τὸ ὀκτὼ ᾧ ἐφε- 

αὐὸν ζῷον λογικὸν θνητόν, ὅτι μή ἐςι τύτυ ὃ ἐςὶν ἀληθής" ἀληθὴς ξῆς, τῷ τῆς δυάδος κυρίῳ ᾧὶ οἰκείῳ λόγῳ χρωμένων ἡμῶν κῷ τύ- 
Ὁ ἀνθρώπυ, ἀλλ᾽ ἐχ ἁπλῶς ἵππυ λόγος, ζῷον λογικὸν θνητόν ᾧ 20 τῶν ἡ ἀληθευόντων. εἰ δὲ ᾧ ψευδῶς ἔςι λέγειν τινὰ τᾷ ἑτέρων 

καθ᾽ ὧν ἂν ψευδῶς ὁμοίως, ὠδενὸς ἐκείνων ἔςαι ἁπλῶς" ὑδενὸς λόγῳ ἡ ἀληθῶς, ἐκ ἂν ἑκάςυ τῶν ὄντων εἷς εἴη λόγος, ᾧ λέγε, 
4) ἁπλῶς ᾧ κυρίως ἐςὶν ὁ ψευδὴς λόγος. εἰπὼν δὲ ὅτι ὁ ψευδὴς δ᾽ ἂν μοναχῶς εἴη περὶ ἑκαςυ αὐτῶν λέγειν" προείρηϑ δὰ ἵτι 

λόγος τῷ μὴ ὄντος ἐςί, ἡ ὅτι ἁπλῶς Καὶ ὑκ ἔςιν ὁ ψευδὴς λόγος ἑκάςυ λόγος ἔςι Κα ὡς εἷς ἔςι δὲ ὡς πολλοί. εἴη δ᾽ ἂν αὶ ὃ ἐν τῇ 
ἐκείνυ λόγος ὃ ψευδής ἐςι, μὲν προϑλήκης δέ ἐςιν, ἔςι δὲ ἡ ὁ διανοίᾳ ψεῦδος ὑπαγόμενον τῷ ἐν τῷ λόγῳ ψεύδει" λόγος γαίρ 
ψευδὴς λόγος περί τινος (ἡ 75 ἄλλυο αὶ ὧν, ἐπ᾽ ἄλλω δὲ ἢ ὃ ἐςὶ 25 τις ὁ ἡ διάνοια. εἰπὼν δὲ πῶς ὶ ψευδὴ τὰ πράγματα πῶς δὲ τῶι 

1024 δλεγόμενος) --- εἰπὼν δὲ ταῦτα αἰτιᾶἢ ᾿Αντιωένην εὐήθως λέγοντα οἱ λόγοι, ἢὶ ἄλλο σημαινόμενον ψεύδυς παρατίθεϊ)- λέγε ἢ ἄν- Ἔ 
Ἅἢ περὶ μηδενὸς ἄλλ λέγεσγαί τινα λόγον ἢ περὶ ἐκείνυ ὃ οἰκέώς θρωπὸς ψευδὴς κατ᾽ ὠδένα τρόπον τῶν προειρημένων τῷ ψεῶνς, 

ἐςι, παρακρυϑέντα ὑπὸ τῷ “ὃν ψευδὴ λόγον μηδενὸς ἁπλῶς εἶναι ἀλλ ἢ εὐχερὴς πρὸς “ὁ ψεύδει, ᾧὶ τύτυ προαιρετικὸς ᾧ χαίρων 
λόγον (5)" ὁ ὃ εἰ μὴ ἁπλῶς ἐςσὶ μηδὲ κυρίως, ἤδη ἢ ἐκ ἔςξν. τῷ ψεύδεῶζ, διὰ τῶτο ἡ μὴ δὲ’ ἄλλο τι, οἷον κέρδος ἢ μιὰν 

ᾧετο δὲ ὁ ̓ Αντιώδνης ἕκαςον τῶν ὄντων λέγεθχ, τῷ οἰκείῳ λόγῳ 30 τινα " ὅτος γδ ἐκ ἔςι ψευδὴς ὠδὲ φιλοψευδής, ἀλλὰ φιλοκερδᾷ, 
μόνῳ ᾧ ἕνα ἑκάςυ λόγον εἶναι" “ὃν γδ οἰκεῖον τόδε τι σημαίνοντα ἣ εἴ τι τοιῶτόν ἐςιν. ἔτι δὲ ὶ ὁ ἄλλυς ἀναπείθων ψεύδεὼς ψευ- 

ὁ μὴ ὄντα τύτυ περὶ ὃ λέγε εἶναι, ἀλλότριόν γε ὄντα αὐτῶ. ἐξ δὴς λέγε, καὶ τῷ ποῖεν αὐτὸς χαίρειν τῷ ψεύδεῶς, ἀλλὰ τῷ 
ὧν ἡ συνάγειν ἐπειρᾶτο ὅτι μὴ ἔςιν ἀντιλέγειν" τυὺς 7) ἀντι- θεῖν πιςεύειν ὡς ἀληθέσιν οἷς ψευδόμενος λέγει ὡς ὦσιν ἐληϑέεα. 

λέγοντας περί τινος διάφορα λέγειν ὀφείλειν, μὴ δύνα, δὲ περ ὅτω δὰ ψευδεῖς ἄνθρωποι οἱ ἀναπείθοντες ἄλλως ψεύδεξα, λέγωϑ, 
αὐτῷ διαφόρυς τὺς λόγυς φέρεν, τῷ ἕνα “ὃν οἰκεῖον ἑκείςιυ εἶναι" 35 ὡς ἡ τὰ πράγματα ψευδὴ λέγον, ὅσα φαντασίας ψευδεῖς παᾶ, 
ἕνα δ ἑνὸς εἶναι αὶ ὃν λέγοντα περὶ αὐτῦ λέγειν μόνον, ὥςε εἰ ὶ ὥσπερ τὰ χολοβάφινα ψευδὴ λέγε, ὅταν χρυσῶν φαντασίαν 
περὶ τῷ πράγματος τῷ αὐτῷ λέγοιεν, τὰ αὐτὰ ἂν λέγοιεν ἀλλή- ποιῆι, ἡ οἱ φυλετικῶς φυσήσαντες αὐτύς, ὅταν εὐεκτώντων φι»- 
λοις (εἷς ἢ ὁ περὶ ἑνὸς λόγος), λέγοντες δὲ ταὐτὰ ὠκ ἂν ἀντιλέ. τασίαν ἀποτελῶσι, ἢ περὶ ὧν εἶπε πραγμάτων ψευδῶν τῷ ἀλε 
γοιεν ἀλλήλοις, εἰ δὲ διαφέροντα λέγοιεν, ὀκέτι λέξειν αὐτὸς λοίαν φαντασίαν ἣ οἷά ἐςιν ἐμποιεῖν, ὡς αἱ γραφαὶ εἶχον ᾧ τὲ 
περὶ αὐτὸ τῷ εἶναι ἕνα “ὃν λόγον “ὃν περὶ αὐτῶ τῷ πράγματος, (ο ἐνύπνια. εἰπων δὲ τίς ἐςιν ὁ ἄνθρωπος ὁ ψευδής, ὅτι ὃ χαίρεν 
τὸς δὲ ἀντιλέγοντας ὀφείλειν περὶ τῷ αὐτῶ λέγειν. ᾧ ὅτως συ- τῷ ψεύδεῶ, ὃν ἐν τῷ Ἱππίᾳ Πλάτωνος λέγει λόγον παρακρύεως 

3. ἐςὶ ὁτα (4. }] 18. λόγις ὁ περὶ ἵ. 11 19. ὅτι -- 20. θνητὸν οπι 4. ἢ 21. ὁμοίως οπι ϑεραῖν. [|[ 23. ὁ ψευδὴς} ἀψευδὲς ἈΜΦ. Η 214. λέει 
ΔἸ 21. οἰκείως 4. 1} 28. μηδὲν ΑΓ. 1] 31. παπε φμαθ αἰϊφμία οἰρπίβοαί, πθὸ δεί δἰμδ, θαπι δέιις εἶδ φιο αἰϊοίεμν 6556 ἀϊοὶ, σεν 
ἐμοὶ οἷ αἰίοπα ἐε φμο αϊοίέμν, αὖ ἵρδο 6596 αἰΐσπαπι ϑαραϊν. ἢ 3.5. λόγνς λέγεσθαι ΠΗ͂, 54. καὶ λέγεσθαι Αἱ ταδγῷ. τῷ] τὸ ἈΝ. ἴ 36. 
ὥς] ὡς 4. 

4. διὼ τὸ τὸ μὴ Α͂. ἢ 12. τὸν] τὴν 4. 19. καὶ οἰκείῳ οπι Η͂. 1] τῦτο ἹΙ͂. ΠΠ 22. ὦ] ἢν ΤΗ͂. Κ᾿ 25. δὲ οαι «. ψεύδη Α(. ἢ 28. 8] ὁ ἈΙ͂. 1 
31. τις Η͂. ἢ 37. φαντασίας ΜΙ͂. 
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ᾧ παραλογίζενν, συνάγειν βυλόμενον ὡς ὁ αὐὺς ἄνθρωπος ψευ- σιχκῷᾷ “ὃ εἶναι λευκόν. ἑξῆς δὲ ᾧ πῶς κρινῦμεν “ἃ συμβεβυριὸς 1025 
δής τε ἡ ἀληθής τῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχειν τῶν ἐναντίων. λέγει" ἐπεὶ γ5 ἔςι τι ὑπάρχον, ἔςι ἢ ᾧ ὑπάρχει “ὃ ὑπάρχον, ᾧ ἢ 
ψευδὴ ὃ λαμβάνει “ἂν δυνάμενον ψεύδεῦχ,, ἔςι δὲ τοιῶτος ὁ “ὃ ἕνιά γε τῶν ὑπαρχόντων ἢ πῶ ὑπάρχει, οἷον ἐν μορίῳ τύτω ᾧ 
ἀληθὲς εἰδὼς μαάλμςα ἡ ὁ φρόνιμος. ἀλλ᾽ ἐχύτως ὁ ψευδὴς λέ- ὑπάρχει, ἢ ποτέ" ὑἐδὲ 5 κεκωλυῇ τῶν ὑπαρχόντων τινὰ τισὶ ἢ 
γεῦ, ἀλλ᾽ ὁ προαιρετικὸς τύτυ ἡ εὐχερὴς ᾧ χωρὶς ἐπιςάσεως χέ- 5 ὅτως ὑπάρχειν ὡς ἐν μέρει ὑπάρχειν, ἢ ποτὲ ἐν χρόνῳ τινὶ ὑπάρ- 
Ὑων ἢ χαίρων τῷ τοιύτῳ, οἷος ὀκέτι ἐςὶν ὁ φρόνιμος ἢ ὁ τὸς χειν" πὸ δὲ ἡ ποτὲ ἢ τῶν ἐξ ἀνάγκης γινομένων τινά͵ ὡς ἀνα- 
ἄλλως ψεύδεοχ, πείθων ἢ προαιρετικὸς τῦ τοιύτυ, ὃς ἢ φαῦλος τολαὶ τῶν ἄφρων ἡ δύσεις" πύ τε γώρ, ἐπεὶ κτ' τῶτο Κὶ “ὃ μέρος 
εὐθύς. ἔτι δέ φησι μηδὲ τῦτο ὀρθῶς ἐν τῷ Ἱππίᾳ εἰρῆωχ, δῆλον τὸ κόσμν αἱ ἀνατολαὶ κτ' τῦτο δὲ αἱ δύσεις, ἢ ποτέ" αὶ ἢ) ἀεὶ 
ὅτι “ὃ ὃν ἑκόντα φαῦλα πράσσοντα βελτίονα εἶναι τὸ ἄκοντος, ὃ τοῖς αὐτοῖς ἀνατολαὶ ᾧὶ δύσεις, ἀλλ᾽ ἐν μέρει. ὁτιῶν ἂν ὑπάρχη 
δι᾿ ἐπαγωγῆς ψευδῦς λαμβάνει, λέγων, ὥσπερ ὁ ἑκὼν χωλαίνων 10 μέν τινι ἢ ἁπλῶν ἢ πὴ ἡ »' χρόνον, οἷον νῦν ἐνταῦθα, ὅτι ἐν τύτῳ 
βελτίων ᾧ ὑγιεινότερος τῷ ἄκοντος ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τούτων τῷ μέρει, μὴ διὰ προηγυμένην τέ τινα ἢ ὡρισμένην αἰτίαν" τύτυ 
προσποιήσεων, ὅτω ἢ “ὃν ἑκόντα πράσσοντα τὰ φαῦλα βελτίω 2) δηλωτικὸν “ὃ “διότι τοδὶ ἣ νῦν ἢ ἐνταῦθα," δευινὺς ὅτι ἐδὲ τὰ 
εἶναι τῷ ἄκοντος" “ὃν 75 ἑκόντα χωλαίνοντα ἔλαβε “ὃν μιμόμενον αἴτια τύτων ἀεὶ ὑπάρχοντα, ἀλλὰ ποτέ, ὠδὲ τὰ ἐν μορίῳ τινὶ 
χωλόν, ὅτι ὁ ὕτως χωλαίνων ἀμείνων τῷ ἄκοντος" ὁ αὶ Ὁ χωλὸς ἁπλῶς συμβεβηκότα ἐςίν, ἀλλὰ τότε ἡὶ ταῦτα γίνε συμβεβη- 

ὁ δὲ ἅ: ὥςε ἡ σύγκρισις χωλῦ ᾧ φαινομένω χωλῦ, ἐπεὶ ἄν γε (5 κότα, ὅταν μὴ ὑπάρχη “ὃ δι᾽ ὃ ὑπάρχει ὡρισμένον αἴτιον" αὶ ἢ 
ὃν ἑκόντα λαμβάνη, ἴσως χείρων ὅτος τῷ ἄκοντος χωλῶ ὄντος, ἀπὸ τύχης ἐφλέγμηνεν ὁ δάκτυλος, εἰ εἴη αἰτία αὐτῷ τῆς φλεγ- 
ὥσπερ ᾧ ὁ “ὁ ἦδος μοχθηρὸς ἑκὼν χείρων τῷ ἄκοντος" ὁ γ ἀκό- μονῆς, δὲ ἀπὸ τύχης αὶ ἐν τῷ θέρει θέρμη" αἰτία ἡ) αὐτῇ ἡ τῦ 
λαςος τῷ ἀκρατῦς χείρων. ὁμοίως δὲ ἢ ὁ ἑκών τε ψευδόμενος ἡλίυ πρόοδος. ἐδὲ δή, φησίν, αἴτιον ὡρισμένον ἐςὶ τῦ συμβεβη- 
ὁ χαίρων τῷ ψευδεὼχ, χείρων τῶ ἄκοντος. ΑἸεχ. κότος, ἀλλὰ “ὃ τυχόν" τῶτο δὲ ἀδριςον. δύνα “ὁ “δὲ δὴ" ἢ 

(7) ξὼν μέντοι γε εἴπωμεν ὅτι ζῷον λογικὸν ἀθανατον, ἐπὶ 2) ἀντὶ τῦ ἐδὲν εἰρηκέναι" ἤδη γδ εἶπεν ὅτι μή ἐξιν αἴτιον τῷ συμ- 
ἢ ἀνθρώπω ψευδής, φησίν, ὑπάρχει, ἐπὶ δὲ ἀγγέλων ἐκ ἔςι ψευ- βεβηκότος διὰ τῷ “ἀλλὰ μὴ διότι τοδὶ ἦν ὕτως δ συμβεβη-᾿ 

δής. Αεϊερ. κός τοὶ “ἃ εἰς Αἴγιναν ἐλθεῖν, εἰ μὴ διὰ τῶτο ἔπλει ὡς Αἰγίνη 
() διὸ ᾿Αντιαένης ὦ καλῶς ἐπειρᾶτο δεικνύναι ὅτι Καὶ δυ- προσέξων. “γέγονε (' δὴ ἢ ἔςι συμβεβηκός," ἀλλ᾽ αὶ καθ᾽ 1025. 

νατόν ἐςιν ἀντιλέγειν, λέγων ὕτως, ὅτι ἢ σύμφωνα ἑαυτοῖς δια- αὐτὸ γέγονεν ὁδὲ προσηγμένως, ἀλλὰ τῷ ἕτερον γενέωᾳ τῶτο 5. 
λέγον᾽ καὶ ἡ σύμφωνα. ἀλλ᾽ εἰ Κ' σύμφωνα, ἐκ ἔςιν ἀντιλέγειν" 25 συνέβη. τῷ "ἢ πλεῖν προηγουμένως γεγονότος γέγονε “ἃ ἐν Αἰγίνη 
αὐὺ δὲ τῦτο συμφυνῶσιν ἀλλήλοις. εἰ δὲ μὴ σύμφωνα λέγυσι, γενέοχ, ὁ τύτυ χαριν πλέοντος" τῶ γδ εἰς Αἴγιναν ἐλθεῖν ὁ χει- 
»α" διαφόρων πραγμάτων διαφέρον; " ὥςε ἐδ ὕτως ἀντιλέγυσιν, μων αἴτιος κωλύσας ἐλθεῖν ἐκεῖ ἦ χαίριν ἔπλει" κα καθ᾽ αὐὴ ὗν 
εἴγε μηδὲ περὶ τῷ αὐτῷ προΐγματος “ἐν λόγον ποιῶν. ἰὰ, γέγονεν ἐδὲ αὐὸ ἦν “ὃ γιγνόμενον, ἀλλ᾽ ἑτέρῳ γινομένῳ ἐπιγέ- 

λέγει δὲ ἡ περὶ συμβεβηκότων “ὃ πῶς ὑπάρχον συμβεβη- γονε. τῶτο γ5 “ὁ γσόμενον μὴ γενέ ὁ χειμὼν αἴτιος ἡ ὁ ὃ 
κὸς ἔξαι" ὃ 75 ὑπάρχει μέν τινι ἡ ἀληθὲς εἰπεῖν περὶ αὐτὸ ὅτι 30 πλεῖν» ἄλλυν γ5 χάριν ἐγίνετο τῦτο. εἰπὼν δὲ ἢ ταῦτα περὶ τῦ 1025. 
ὑπάρχει, ὅτε δὲ ὡς ἐξ ἀνάγκης ὅτε ὡς ἐπὶ “ἃ πολύ, ἐκεῖνο συμ- συμβεβηκότος λέγει ἢ ἄλλο τι τῷ συμβεβηκότος σημαινόμενον" 3. 
(βεβηκὸς λέγε καὶ ἔςιν. ὅτω συμβεβιριὸς “ὁ θησαυρὸν εὑρεῖν ὅσα γ5 ὑπάρχει μέν τισι καθ᾽ αὑτά, μὴ ἐν τὴ ἐσίᾳ δὲ αὐτῷ 
τῷ ὀρύσσοντι βόθρον εἰς “ὃ φυτεῦσαί τι, ἐπεὶ μήτε ἐξ ἀνάγκης μηδὲ ἐν τῷ ὁρισμῷ ἐςί, ὁ αὐτὼ συμβεβηκότα ἐςί, περὶ ὧν ἡ αἱ 
ἔπεῖ τοῖς ὁρύσσυσι “ἃ εὑρίσκειν θησαυρὸς μήτε ὡς ἐπὶ “ἃ πολύ, ἀποδόσεις γίνον. ὅτως ὑπάρχει τῷ τριγώνῳ ὃ τὰς τρεῖς γωνίας 
ἀλλὰ σπανίως φυτεύων τις ἢ ὀρύσσων εὗρε θησαυρόν, ὡς μὲὴ ἐκ 35 δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν" ἔςι [ἃ γ5 καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχον αὐτῷ, ὦ 
τῷ ἐρύσσειν γίγνεθᾳ, τὴν εὕρεσιν" ὅτε ἡ) “ὃ ὀρύσσειν ἦν αὐτῷ ἐξ μὴν ἐν τῷ ὁριςικῷ λόγῳ αὐτῶ τῷ τὴν ἐσίαν δηλῦντι τῷ τρυγώνα 

ἀνάγκης τῆς εὑρέσεως τῷ θησαυρῶ, ὅτε ἔπε πάντως τῷ ὀρύ- περιέχεῖ,, εἴγε τρυγώνω λόγος ἐςὶ χῆμα “ὃ ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν πε- 

Ἐαντι ὡς μετ᾽ αὐὸ τὴν εὕρεσιν εἶναι τῷ θησαυρῶ" διὸ ᾧὶ ἕξι ὃ ριεχόμενον. ἢ τὰ Κὶ ὅτως συμβεβηκότα, φησίν, ἐνδέχεῦ ἀΐδια 
ΕΗ εὑρῶν ὅτω θησαυρόν, ἀπὸ τύχης δὲ αὶ κθ' συμβεβηκὸς αἴτιν εἶναι, τῶν δὲ »τ' “ὃ πρῶτον σημαινόμενον ἐδέν. “ὃ δὲ “ἐνδέχεῦ" 
ποιητικὸν τῆς εὑρέσεως τῦ θησαυρῦ “ὃ ὀρύξαι. ἡ τὰ κα ἀπὸ τύ- 40 εἶπεν ἥτοι ἐπεὶ μὴ περὶ τύτυ νῦν προηγυμένως λέγων ἐποιεῖτο ὃν 
χης ὕτω συμβεβηκότα, ἡ ὁ μοσικὸς δὲ ἂν λευκὸς ἢ κῷ' συμβε- λόγον, ἐπεί γε δοκεῖ τὰ ὅτως ὑπάρχοντα ἀΐδια εἶναι" ἣ εἰ ἐνδές 
βηκός ἐς" ὅτε γδ ἐξ ἀνάγκης ὅτε ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ πεῦ τῷ μυ- χεῦ ὅλον εἶδος ζῴν μὴ ἀΐδιον εἶναι, φέρε εἰπεῖν τὸς τέττιγας, ἐδ᾽ 

8 ἔτι] ὅτι . ᾿ὶ 16. λαμβάνει Η͂. 
ο ἃς καὶ] ὁ 4. Ὁ 2. ἔςι --- 8. ὑπάρχει οτα “1. ἢ] ἅ. ὑπάρχει τὸ ὑποίρχον, καὶ ἔνιά γε τῶν ὑπαρχόντων ἢ πῦ ὑπάρχει, οἷον ἐν μορίων τύτα ᾧ ὑπάρχει ἢ 

ποτί Α΄. ἢ Μενγὶ ἐπϑπὲνι ροίοδὲ μὲ φμας αἰϊὶς αάσμπί, ἐπ ραγέο αεείπε νοὶ ἐπ αἰἶφμο ἐσπρογα, φμαπφμαπε εἶ αἰϊοιδὶ οἰ αἰϊφμαπαῖο 

“αἰ πεοεςεατία φκοφιια ροσεὶπί ἀσοοπιπιοάανὶ, μὲ αἀ ογίμς οσσασισμο ἀδίγογμπι ϑαραὶν. ἢ] 5. ποτὲ καὶ ἐν 2. ΠΠ 10. γῦ}] ὗν 22..} 11. 

τε τινὰ] δὲ τιὴ] 17. 11 13. τὰ] τὴν 27. 1] 17. αὐτῷ 2. 11 23. μὲν δὴ] μηδὴ 41. 24. τῷ] τὲ 2.1 29. καὶ] ἐξὶν 27. 1 41. ὑπερέχοντα Α΄. 
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ἂν τὰ τύτοις καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα ᾧ ὅτω συμβεβιριότα ἀΐδια περὶ γὃ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὅτως ὑπαρχόντων ἡ τῶν αἰτίων ἐν τὰς 
εἴη. τῶν. δὲ πρώτων εἰρημένων ἐδὲν οἷόν τε ἀΐδιον εἶναι" ὃ. Ὑςέροις ᾿Αναλυτριοῖς εἴρηκε" τίνα δ αἴτια ἀποδείξεων, ἐν ἐκεί. 
μήτε ἐξ ἀνάγκης μήθ᾽ ὡς ἐπὶ “ὁ πολὺ ἢ γίνε ἢ ἔςι, πῶς ἂν νοις εἴρη)" ὁ γδ τὰ ἑπωσὸν συμβεβεριότα, ἀλλὰ τὰ καθ᾽ αὐτά, 

ἀΐδιον εἴη; γράφε δὲ ἡ ἕν τισι “ὰ ἂν τε ἀΐδια αἴτια," ἢ εἴη ἂν ἐν οἷς ἐςὶ ἡ ὕτω συμβεβηκότα. ἢ ὃ “σα ὑπάρχει ἑκοΐς ῳ καθ᾽ 
ἡ γραφὴ αὕτη δηλῶσα ὅτι πρὸς ἀπόδειξιν χρήσιμα τὰ ὅτως 5 αὐτά ἢ μὴ ἐν τῇ ὑσίᾳ ὄνταν εἴρηριεν ὡς ἴσον τῷ ὅσα. ὑπάρχε 
συμβεβηκότα" δι᾽ αὐτῶν γ) αἱ ἀποδείξεις. ταύτη δὲ τῇ γραφὴ ἑκάξῳ γ᾿ αἰτίαν τινὰ ὡρισμένην, μὴ μέντοι ὅτως ὡς εἶναι αὐτῷ 
εἴη ἂν ἡ “ὁ ἐπιφερόμενον ἀκόλωθον “ὃ “λόγος δὲ τύτυ ἐν ἑτέροις." ἐν τὴ ὑσίᾳ. ΑἸεχ, 

ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ ΤΟ Ε ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΎΣΙΚΑ (ἢ). 

1025} Πολλάκις τὴν προκειμένην ἐπιςήμην ὃ ὃν ἦ ὃν εἰδέναι ἀπο- τὰς ἀρχὰς ὧν αἱ" αὶ τῶν ἐπιςημῶν ἐξ αἰϑήσεως ποιῶν δέ τί; 

3. φηνώμενος (αἱ 5 ἄλλαι μέρος τι τῦ ὄντος ἀποτεμνόμεναι περὶ λας, ὥσπερ ὁ ἀςρονόμος ὅτι σφαιρικόν ἐςι “ὁ χῆμα τῷ ὠρανῦ ἐα ἣ 
ἐκένο πραγματεύονῃ, ὀχὶ τὴν φύσιν ἐκείνν ζητῦσαι, ἐδὲ θεω- τὺ τῷ ὁρᾶν τὸς ἀςέρας ἐκ τῶν αὐτῶν τόπων ἀεὶ ἀνατέλλοντες ἡ 
ρῶσαι αὐὸ ὡς ὄν, ἀλλ᾽ ὃ συνέβη αὐτῷ" ἡ 7) ἀςρονομία καὶ τὴν δύνοντας, ἢ ὅσα εἴρη ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῆς Μεγάλης Σιν» 
φύσιν τῶν ἀςέρων ζητέϊ ᾧ θεωρεῖ, ἀλλὰ κινήσεις αὐτῶν ἢ προπο- τάξεως" ἄλλαι δὲ ὑπόθεσιν λαβῦσαι “ὃ τί ἐςιν, ὥσπερ γεωμε- 
δισμὺς αὶ ἀναποδὶσι μεῖς) --- πολλαχῶ δή, ὡς εἴρη), τὴν προκειμένην τρία ὅτι ἀμερὲς “ἃ σημεῖον, ὕτω “ὃ λοιπὸν τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρ- 
ἐπιςήμην “ ὃν ἣ ὃν γιγνώσκειν εἰπών, ἐξ ὧν ἐν τῷ παρόντι βι- χόντων τᾷ γένει, τυτέςι τῷ ὑποκειμένῳ περὶ δ διαλέγονΞ, τὰς 
βλίῳ σκιωδῶς ἐμφαίνει ἡ ἐν τοῖς ἐφεξῆς λαμπρότερον, ἐκείνην 15 ἀποδείξεις ποιῶν, Αδεἶερ. 
λέγει τὴν ἐπιςήμην εἰδέναι “ὃ ὃν ἦ ὃν τὴν ἑκάςυ “ὃν ὁρισμὸν εἰδυῖαν ἀλλ᾽ εἰ ἡ ἐκ τῆς αἰϑ)ήσεως ᾧ τῆς ἐπαγωγῆς πίςις ὑκ ἵςν τῶ! 

ἢὶ ὅπως ἕκαςζον ἐρίζεοχ, προσήκει διορίζωσαν, εἴτε νοηὸν εἴτε ἀπόδειξις, ὡς ἐν τῇ ̓ Αποδεικτικῇ δέδευιἢ (πρὸς πᾶσαν 5 ἐπα- μ 
ἄλλο τι, αὶ τίνων μέν εἰσιν ὁρισμοὶ τίνων δὲ ἐκ εἰσίν. εἰ δὲ ἡ Ὑγωγὴν δύναταί τις ἐνίςαὐχ, ᾧ μὴ ἐᾶν “ὃ καθόλν συμπεραόα), 

προκειμένη πραγματεία τοιαύτη τις ἀναφανείη, αὕτη ἂν εἴη ἡ“ φανερὸν ὅτι ἀπόδειξις ἐσίας ᾧ τ τί ἐςι ᾧ τὸ ὁρισμῶ ὑπ ἕξιν ἐκ 
ὃν ἢ ὃν γιγνώσκυσα. ᾧ εἴπερ ἔςιν ὁποίαν αὐτήν φαμεν εἶναι, εἴτε Ὁ τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς, ἀλλ᾽ ἔξιν ἄλλος τις τρόπος, ὃν ἐν τῷ 

μή, ἐν τοῖς ἑξῆς ἅπασι βιβλίοις εἰσόμεθα. ἐπὶ δὲ τὴν τῶν λεγο- μᾷ' τῦτο βιβλίῳ παραδώσει. ἀ μόνον δὲ “ὁ τί ἐστι τῶ πυρὲς ἡ 
μένων ἐξήγησιν ἰτέον. ἰὰ. ἰατρική (φέρε ἡ) ἐπὶ ταύτης “ὃν λόγον ποιήσωμεν) ὑκ ἀποδείκνυ- 

1022 ᾧ ὅλως πᾶσα ἐπιςήμη διανοητυκὴ ἢ πρακτική (ταύτην ὃ σιν, ἀλλ᾽ ὑδ᾽ εἰ ἔςιν ἢ μή ἐξιν ἄνθρωπος πραγματεύεϊ ὑδὲ λέγει. 
δ. ἐδήλωσε διὰ τῷ “ἢ μετέχυσά τι διανοίας "" καὶ γδ ἄνευ διανοίας ᾧ τῦτο εἰκότως" ἐπειδὴ ἢ) ὑκ ἄλλως ἦν δυνατὸν δειχθῆναι ὅτι ἵν 

τὰ πρακτὰ πράττε) περὶ αἰτίας ᾧ ἀρχαῖς ἐξιν. ἰὰ. 25 ἄνθρωπος, εἰ μὴ ἐδείχθη ὅτι ἔςι ζιῷζον πεζὸν δίσυν, ἀδύνατον δὲ 
5):  ἀκριβέξεραι ἅ' 75 ἀρχαὶ γεωμετρίας τῶν τῆς ἀςρονομίας τῶτε δειχθῆναι (τῷ δ ὁρισμῶ ἀπόδειξις Κὶ ἐκ ἔςι, δι᾽ ἀποδείξους 

7. ἀρχῶν, ἢ “ὃ ὑποκείμενον αὐτῆς τῦ τῆς γεωμετρίας τιμιώτερον, δὲ δηλθ),, ὡς αὐὸὺς αὐτοῖς ῥήμασιν ἐν τῷ Β τῶν Ὑςέρων ᾿'νκ- 
ὡς ἐν τῇ περὶ Ψυχῆς ἡμῖν εἴρη. ἀκριβέςεραι (ὦ ἦν αἱ τῆς γεω- λυτοιῶν εἴρηκεν), φανερὸν ὅτι ὁδ᾽ ὡς ἔςιν ἄνθρωπος δειχϑήσεξ. 
μετρίας, ὅτι ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις αὐτῆς, ἀναντίρρητοι" πᾶσαι δέ, ἐπεὶ δέ, ὡς εἴρη), τῆς αὐτῆς ἐςὶ διανοίας “ἃ τί ἐςτ δῆβιον ποιῶν Ε 
ὥσπερ λέγομεν, περὶ ἀρχὰς ἡ αἰτίας. ἀλλὰ πᾶσαι αὖ περὶ ἕν 30 ὃ εἰ ἔςι, “ἃ δὲ τί ἐςι δῆλον αὶ ποιεῖ ὑδ᾽ ἀποδείκνυσιν, δῆλεν ὅτι 
τι, ἀλλ᾽ ὑχὶ τῦ ὄντος ἡ ὄν, ἀλλὰ τῷ ὄντος γένος τι ἡ ὑποκείμενον δὲ “ὃ εἰ ἔςιν ἀποδείξει. ΑἸεχ, 

περιγραψαίμεναί τε ἢ ἀποτεμνόμεναι πραγματεύον. ἰὰ, μήποτε δὲ “ὃ “τῶν ἅ' 7) ποιητοιῶν" ὑκ ἐνεργητεκῶς δὲ 42) 
ποατόυνςς..-ςς.. , “ 2 ὑϑ »Φ« « 

(ὦ Δὰ Ἰΐίβδιοβ βεᾳᾳ. Μεϊαρβγβίοογιπι ποῦ ἰηϊορτον ἀθὰΐ Α16- ἄνω; μὰ ἐπὶ ΤῈΣ αἰτίων ἐξακείην), ἀλλὲὲ παθητικῶς, ἵ ἧ τὸν ἢ 
χϑπάνὶ, χυὶ δγαπίυγ, σΟΙπηδηίδνίοβ, δοὰ βοβο]ία ἰδπίυπι ὃχ ἐΐκ Κα Ὁ ποιητοιῶν" ἀντὶ τῷ τῶν ποιωμένων. ἡ ὅτι τῦτο εἰρχὴ ὅτως 
ἐχοαγρία, οὑπὶ ταὶ ἀυδίαπι τοι οἷξ ἔαϊθο εος Αρβγοάϊεϊοιεῖε 35 αὐτῷ εἴληπῶ, τεκμαίρομαι ἐκ τῷ ἐπαγομένυ τὸ “τῶν δὲ πρακ- 
μοπῆδτι Ργὰς 86 ἔεγγθ, βῖτα Μίςμβεὶίς Ἐρβιεϑὶϊ βυπὶ, φυσπιαάμο- τῶν ἐν τῷ πραττειν ἡ προαίρεσις." ᾧ εἴπερ ὅτως ἀκύειν αὐτὸ 
ἄυπι οοἀ. ες. Ραγ. 1876 δυϊυπιαὶ (Μιχαὴλ τῷ Ἔφεσιίν σχόλια εἰς ᾿ δ “α “ρει πο νν 

τὸ ε΄ τῶν Ἡλυμη τὴ Φυσικὼ τῷ Ἡρεπδε ἢ εἰνα 8]10.5 ἐϑπα ἐφ δἰτηϊ- ΡΤ ΕΥ ἘΝ ππί μ ἑμῆμ ἘΠ 
Ἰῖς ποίδε δοβοϊϊαβῖδθ. δὰ ϑ.βοὶϊα, ἥυδδ πἰμἰ]οπιίμυβ ΑἸθχαπάτὶ ᾿ Μ “ ε» δ, 
ὩΟΠΙΪΏ8 ΠΊΟΓΕ 50]110 ἱπεί μηνὶ, οοἀά. ες. 1876 εἰ Μοπας. εχ- προσέχειν, ὕτως ἀκέεων τὸ ῥητῦ. ὥσπερ δ καὶ ἀρχὴ Τῶν πάν με. 
ουϑεῖ, οοὰά. Ὑαι, ΒΙΒΙ. Ἀφ. Οβετῖδι. 109. εἰ (οἰα!!α 164. ἱπεραχὶ 47 5)» εἶτε νῦς ἐσὶν εἶτε τέχνη εἴτε δύναμίς τις, ἐν τῷ ποιῦντί ἐς 
δ. βο]ία γεϊίψαα, Αδεϊορὶϊ α]., 6 οοὰά. ροιέγὶ δὰ οαΐοστα δὶ ρεΐον ἀλλ ὑκ ἐν τοῖς ποιωμένοις, ὅτως ᾧ τῶν πρακτῶν ἀρχὴ ὅσα ἡ 
Ἰαυάαιε. προαίρεσις ἐκ ἐν τῷ πρακτῷ ἀλλ᾽ ἐν τῷ πράττοντι. εἰ 73 ταὐὲν 

5. χρήσιμος Α΄. 
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ἃ πρακὸν καὶ ὃ, ὃ προαιρετόν, ὑκ ἔςι δὲ ἐν τῷ προαιρετῷ Ἢ ἡ προαίρε- περὶ ἐνύλως. ὁμοίως καὶ ἢὶ ὁ μωσικὸς κα ὺ οἷ᾽ τοιῶτοι. ὦ “ὁ “ἴσω 
σις, δῆλον ὡς ἐδ᾽ ἐν τῷ πρακτῷ. ἔςι δὲ ποιητυιὴ καὶ Κ' ἐπιςήμη, κεῖ διὰ ὦ ὑπὸ δειχθῆναι καθόλν ὅτι ὠδὲν τῶν μνμστῖν 

ὡς ἐν τοῖς Νικομαχείοις ἐπεγραφομέροις Ἠθικοῖς (6 4) εἴρηκε χωριςόν ἐςι ἢ καθ᾽ αὐτό. ἰὰ. : 

πλατύτερον, ἧς “ὃ ἔργον ἢ μὲ τὴν ἐβγμαν μία, ἰά, ἐπειδὴ μέλλει προϊων διελέγξαι ταύτην τὴ δόξαν, ἐνίςαῷ 
με: ̓ συμπεραίνεῷ δὴ καί φησν, “ ὥςε εἰ πᾶσα διάνοια, ἣ Ἔρος 5 δὲ πρὸς Πλάτωνα λείστα ἐἶναι αὐτογραμμὴν ἐν ὑποσασει καὶ ὼ 

Ὁ. πὴ ἢ ποιητωκὴ ἥ θεωρητοιή," ἡ φυσική, εἰ μήτε πρακτικὴ μήτε κύκλον ἡ αὐτοζ ον αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα, πρὸς ἃ ἀφορῶν 
ποιητική ἐςι (τῶτο γ5 δέ προσυπακύειν), θεωρητική τις ἂν εἴη, ὁ δημιωργὸς παρώγει ἃ παράγει, εἰ μή τί γε διὰ τύτων λόγον 
ἀλλὰ θεωρητικὴ περὶ φυσικὸν πρᾶγμα" τῶτο γ) ἐδήλωσε διὰ τὸ τινὼὰὼ ἐδήλων ἢ ἐκ ὑσίας αὐτὰς καθ’ αὐτὰς ὑπαρχύσας, εἰς ὡς 
“περὶ τοιῶτον ὄν, ὅ ἐςι δυνατὸν κινεῖς," ἰά. ἀποβλέπων ὁ δημιωργὸς παράγει ἃ ποιεῖ, ὅτι μέντοι ἕνια, μαθή- 

1025 εἰπὼν δὲ ὅτι θεωρητική ἐςι περὶ τοιῶτον ὃν ὅ ἐςι δυνα ὸν κι- 10 ματα φησίν, ὅτι περὶ τὰ εἴδη ἡ μαθηματικὴ θεωρία, καθὲ ἀκίνητα 

ἼΤ. νάνχ, ἐπήγαγε “ὸ περὶ ὀσίαν τὴν χῷ ὃν λόγον υς ἐπὶ ὃ πολύ ὑπαρχυδι ᾧ χωριςά, ὥσπερ γεωμετρία ὃ ἀριθμητική: αὐ 
ἴσον λέγων, ὅτι ἔςι Κὶ ἡ φυσικὴ ἡ περὶ τὴν ὑλικὴν αἰτίαν, ἀλλ “ὃ εἶδος ἐπισκοπεῖ τὸ κύκλε ὡς χωριφόν, ὅπερ ἐξὶν ἀκίνητον, κ᾽ 
ἐπ᾽ ἴλαττον, ἐπὶ πλέον δὲ καὶ ὺ ὡς ἐπὶ “ὁ πολύ ἐςι περὶ ὑσίαν τὴν εἶδος τῷ ἀρθμῦ ὁ ὁ ἀριθμητικός ἑπτοιὴ μώντοι ἢ μηχανικὴ ὑκέτι 
ψὰὺ ἂν λόγον κα ἡ ἃ εἶδος. εἰπὼν δὲ ὅτι περὶ ὠσίαν τὴν κ᾿ “ἐν λόγον ὁμοίως " περὶ ἐκίνητα δ καταγίγνον) ἢ ἔνυλα. “ὃ γῶν διαλεχθὴ- 
ὡς ἐπὶ ὃ πολύ, προσέθηκε “ὃ “ὁ χωριςὴ μόνον." δοκεῖ δὲ λέγειν 15 ναι περὶ ἀϊδίων ὶ ἀκινήτων, πρόσκειἢ ἕν τισι, θεωρητοιὴς φιλοσο- 

ὅτι περὶ εἶδός ἐςιν ὁ χωριςὸν μόνον ἀλλὰ ἢ ὠχώριςον. ἀὶ τῦτο δὲ φίας ἐςὶ τῆς πρώτης, ἰὶ μέντοι φυσιολογίας" αὐτὴ δ περὶ κινη- 
λέγει ὅτι ὶ περὶ χωριςόν ἐςι αὶ περὶ ἀχωριςον, ἀλλὰ ὃ ὁ χωριξὸν τῶν πραγμάτων διαλέγεϊ, τυτέςιν ἐν κινήσει “ὃ εἶναι ἐχόντων" 
μόνον ἀντὶ τῷ μόνον ὦ χωριςὸν εἶπεν, ἥτοι περὶ ὀσίαν μόνον ἀχώ- ὅτε δὲ ἡ μαθηματικὴ περὶ τῶν παντάπασι χωριςῶν διαλόγεῦ ὴ 
ριςον ἢ μὴ δυναμένην χωρίζεὐχ, τῆς ὕλης. ἰά, ἀκινήτων, τῶν ἐχόντων τὴν ὁσίαν αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν ἄνευ ὕλης, 

1025) ταῦτα δὲ πάντα προοπλίζει τε ὺ προκατασκευας εἰ, ἵνα ἐκ 20 Ἐλλὴ ἡ προτέρα τύτων, τυτέςιν ἡ θεολογυκή, διαλέγεἢ πεὶ τύτων. 
ἼΑ. ύτων δείξη ὅ ὅτι ὃ φύγαν εἶδος χωριςὸν αὐὸ καθ᾽ αὐὺ ἄνευ ὕλης ἡ κβ " φυσιολογία διαλέγεϊ) περὶ ἀχωρίςων εἰδῶν ἀλλ᾽ ἐκ ἀκι- 

ὦ δυναῇ εἶναι, ὡς οἱ τὰς ἰδέας τιθέμενοι ἔλεγον. ποιεῖ δὲ διαίρε- νήτων, τῆς δὲ μαθηματικῆς ἔνια περὶ ἀκίνητα, ὥσπερ γεωμετρία. 

σιν λέγων “τῶν δὲ ὁριζομένων ἡ τῶν τί ἐς!" τυτέςι τῶν ὁριζομέ- καλῶς δὲ εἶπεν “ἕνια" διὰ τὴν ὀπτικήν. “ἃ χωριςὰ δὲ ἴσως" 
νων ἢ ὧν “ὁ τί ἐςιν ἀποδίδομεν, τὰ μέν ἐςιν ὡς ὃ σιμόν κτλ. Ἰά. παλιν δὲ “ὁ “ἴσως" προςέθεικε διὰ τὶς Πλατωνικύς, ὡς μέλλων 

4025. εἰ δὴ παντα τὰ φυσικὰ ἑμοίως τῷ σιμῷ λέγονῇ, τυτέςιν 5 δεικνύναι ὅτι ἐκ ἕςιν αὐτογραμμὴ ἐνυπόςατος ἢ ὑπάρχυσα αὐτὴ 
ὁ ὥσπερ ἐκεῖνο, ὅτως ἡ ταῦτα ἄνευ ὑποκειμένυ κα ὴ ὕλης ὁ αὶ δύνα) καθ᾽ αὐτήν, ὅτε δὲ αὐτοζῷον. ὁμοίως δὲ καὶ Ὄ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 

νοεῖϊο, (9 δ πὐαρῳς διὰ τῷ “ὠδενὸς γδ ἄνευ κυήσεως αὐτῶν τοαΐτων" ἐν ὕλη 2) ὃ εἶναι ἔχνσι ταῦτα, οἱ δὲ μαθηματικοὶ τῇ 
ὅ λόγος," κίνησιν εἰπὼν τὴν ὕλην), δηλονότι ἐν τοῖς φυσοιοῖς ἃ τί ἐπονίᾳ, αὐτὰ χωρίζυσν. Αϑεΐερ. 
ἐςι ὁ ὁ ἐρίζενκ, μἶ' τῆς ὕλης δὲ ὶ ζητεῖν. τοσῶτον δὲ χρεία τῷ εἰ Ζὼ ὑποθώμεθα τὴν ἀρχὴν φθείρενχ,. εἰς ἄλλην ἀρχὴν φθα- 1ῦ2δο 
φυσικῷ τῆς ὕλης εἰς “ὃ ὁρίζεἰχ, ὥςε ὸ τὰς ἀλόγυς ψυχὰς βεω- 30 ρήσεξ, ὃ τῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον. ὥςε πᾶσα ἀνάγκη, φησί, τὰ αἴτια ἴδ 

ρεῖ ἡ ὁρίζ εὖ ὁ φυσοιὸς διὰ ὃ μὴ ὦ ἄνευ ὕλης εἶναι, μηδὲ ἀχωρίξυς ἐΐδια ἑἶναι, μαιζα δὲ τὰ πρῶτα Ω αἴτια τῶν ὠρανίων, τυτέσι 
τὸ ὑποκειμών αὐταῖς. εἰ μι ἡ ἢ τὸς λογικὰς θεωρεῖ, ἐν τὴ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρχῶν, φημὶ δὴ τὰς νοητὰς δυνάμεις... ὥςε 

Ψυχῆς ἡὶ αἰτία ἡμῖν ἐρῷ. ὶ τὴν τιμιωτάτην ἐπιςήμην, τυτέςι τὴν πρώτην φιλοσοφίαν, δεῖ 
ἰσ26 ὁ 8 ὁρισμὸς αὐτῶν κα ΩΝ ἀποδοθῆναι ἄνευ κινήσεως, καταγίνενχ, περὶ “ὃ τιμιώτερον γένος, τυτέςι περὶ ὃ ἀῦλον ἢ ἀκί- 

5: χυτέςιν ἐνεργείας, ὡς ἐλέγομεν" τὰ Καὶ γ5 τεχνητὰ δυνατὸν ὁρί- 35 νητον ὺ νοητόν. ἰά. 
σαϑχ, ἄνευ τῆς αὐτῶν ἐνεργείας ὠύητα ἡ ὑπάρχνσι), τὰ μέν- ὺ τὴν αἰτίαν τὸ ταῦτα ἀΐδια εἶναι ἐπήγαγε, “ταῦτα 5 1026ὁ 
τοι γε φυσικὰ ὦ δυνατόν. ὥςε ἐντεῦθεν μεμαθήκαμεν πῶς δὲῖ αἴτια τοῖς φανεροῖς τῶν θείων "" ὃ δὴ διὰ τὴν βραχυλογίαν ἀσα- Ἱ: 
δρίζεδχ, τὰ φυσικὰ πράγματα, ὅτι μξ' τὸ χήματος, μνημονεύεν φέςερον εἴρηῦ. ἔςι δέ, οἶμαι, “ὃ λεγόμενον τοῶτον. ταῦτα δὲ τὰ 
ὃὲ ἡ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν. διὸ ἢ ἐνίας τῶν ψυχῶν δεῖ ὁρίζεθχ, ἀκίνητα ἢ χωριςὰ αἴτια τῶν θείων ἤται τῶν σφαιρῶν ἢ θείων 
ὅσαι μὴ δύνανο ἄνευ ὕλης εἶναι, σπερ τῆς φυσυιῆς. ἀνακη- 40 σωμάτων, αἵτινες σφαῖραι αἴτιαι τοῖς φανεροῖς, τυτέςι τᾶς ὑπὸ 
ρύττει τοίνυν τὴν ἑαυτῷ διάνοιαν ᾧ ἐντεῦθεν ὁ ̓ Δρισοτέλης περὶ έτσι, τῷ γίνεχ, ἡ φθείρεο)αί εἰσιν" αὶ ἢ) τύτων κίνησις τὴν γέ- 
τῆς ἀθανασίας τῆς λογικῆς ψυχῆς, ὅ! ὅτι οἶδε ψυχὴν καὶ ὴ χωριςὴν νεσιν ᾧ φθορὰν ἀπεργαζεῦ. ἀλλ᾽ εἰ “ὃ κυκλοφορητικὸν ἀΐδιον δέ- 
ὕλης, εἴγε φησὶν ἐνταῦθα ὅτι ὅση μὴ ἄνευ τῆς ὕλης ἐςὶν ὡς δευκῶ ἐν τὴ περὶ Οὐρανῶ, “ὁ αἴτιον τῷ κυκλοφορητικῦ σώματος 
ἐσία αὶ χωρισὴ ψυχή. Αδεΐερ. πολλῷ μᾶλλον ἔςαι ἴδιον. ἢ ὃ "ταῦτα δ αἴτια τῶς Φ. τ. θ.Ὁ 

0266 ὸ δ᾽ ὅτι ἡὶ μαθηματοιὴ περὶ ἀκίνητα ἐςι ᾧ χωριξαί, ἐκ 46 ἃ “ταῦτα" ἀντὶ τῦ τῦτο εἴρη, αὶ εἴη ἂν λέγων, ἐπειδὴ ἢ ἐν τοῖς 

8. ἔδειξεν, ἀλλὰ δείξει ἐν τοῖς ἐφεξῆς βιβλίοις ὅπως ἔχει. ΑἸεχ. αἰα)ητοῖς εἰσὶ θέα (ὃ 7) κυκλοφορητιχὸν πᾶν σῶμα αἴτιόν ἐς ). 

γ64 ἃ δὲ “ἕνια" πρόσκειἢ διὰ τὰ ὀπτοιὰ ἡ ἁρμονικὰ ἢ ἀςρονο- “ὃ πρῶτον αἴτιον τῶν τουύτων αἰο)ητῶν ἡ θείων, ἴσον λέγων, ὅτι 

14. μα, ὁ 7) ὀπτικὸς ὁ περὶ χωριςὰς γραμμὰς καταγίνεῦ ἀλλὰ εἰ καί τισι τῶν νοητῶν ᾧ θείων αἴτιον ἦ “ἃ πρῶτον ἢ ἀκίνητον 
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αἴτιον, ἄδηλον" τέως δ᾽ ἦν ὅτι τοῖς αἰο)ητοῖς ᾧ θείοις ἡ κυχλοφο- ταὐδν εἶναι “ὃ μωσικὸν ἢ “ὁ γραμματικόν, αὖϑις ἐπάγυσι ὦ θοω- 

ρητικοῖς σώμασιν αἴτιόν ἐςι, δῆλον τυγχάνει. γράφε δὲ ἡ ρῶσιν αὐτὰ ἐν διαφόροις ὑποκειμένοις, οἷον “ὃ β' μυσυτὸν ἐν τῷ 

“ταῦτα γ. αἴτ. τ. Φ. τῶν αἰο)ητῶν τυγχάνει." ἢ εἴη ἂν ὃ χέγει ᾿Αριςοξένῳ ᾧ “ὁ γραμματοιὸν ἐν τῷ Κορίσκῳ, ἡ ὕτως φασύ, 
τοῦτον, ὅτι ταῦτα τὰ ἀκίνητα ἡ χωριςὰ αἴτιά ἐςι τοῖς φανεροῖς ἐπειδὴ φατὲ τὰ αὐτὰ εἶναι “ὁ μυσικὸν ἡ “ὁ γραμματοκόν, συμ- 

τῶν αἰϑητῶν, ἀντὶ τῷ τοῖς φανεροῖς τῇ αἰν)ήσει αἰτίοις. αἴτιον 5 βήσεδ ἡ ὃν Κορίσκον ἢὶ “ὃν ̓ Αριςύξενον “ὁ αὐὸ εἶναι" ὅπερ ἄτο- 

Δ ἢ 1 ὕλη αὶ ὃ εἶδος, ἀλλ᾽ ἐκ εἰσὶ τῇ αἰα)ήσει φανερά" τὰ δὲ πον... πάλιν “ὃν δεύτερον παραλογισμὸν προώγωσι τῶταν ἐν 
χυκλοφορητικὰ σώματα τῇ αἰο)ήσει ἐςὶ φανερά, ὅτι γενέσεως τρόπον ἐξ ὑποκειμένυ ἡ συμβεβυριότος, λέγοντες ὕτως" “ὃ μυ- 
εἰσι ἢὶ φθορᾶς αἴτια" βαρειότερος ἡ) γνόμενος ὁ ἥλιος γενέσεώς σικὸν ᾧ ὁ Κορίσκος ταὐτὰ ὑπάρχυσιν ἀλλήλοις ἢ ἕτερα, εἰ Κὶ ἦν 

ἐςιν αἴτιος, νοτιώτερος δὲ φθορᾶς. ΑἸεχ. φῶμεν ὅτι ἕτερόν ἐςι “ὃ μυσυιὸν παρὰ “ὃν Κορίσκον, ἐρῶσο ὅτι 

0266 ἀπορήσειε γδ ἄν τις πότερον ποθ᾽ ἡ πρώτη φιλοσοφία καθόλω 10 ὠκῦν αὐὸς ἑαυτῶ διαφέρει Κορίσκος γε ὧν ᾧ μυσωεὸς Ἱορίεκες" 
Ὁ. ἐκίν, ὥςε περιέχειν ἁπάσας ἢ ὑπ᾽ αὐτὴν εἶναι ὡς τὰ κ᾿ μέρος εἰ δὲ φῶμεν ὅτι ταὐτόν ἐςιν, ἐρῶσιν ὅτι ἡ ἅμα τῷ τεχθῆναι μν- 

ὑπὸ τὰ καθόλυ, ἢ ὑκ ἔςι καθόλν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ ἢ ἡ συὸς ὑπῆρχε Κορίσκος" ὅπερ ἄτοπον... πάλιν τρίτον παραλο- 

ἀςρονομία καὶ αἱ λοιπαὶ μέρος τι τῷ ὄντος ἡ φύσιν τινὰ μίαν ἀπο- γισμὸν παραγυσι τῦτον “ἐν τρόπον. ἡνίκα, φασί, μυσικὸς Κε- 

τεμνόμεναι τῶτο θεωρῶσιν, ὕτως ἢ αὕτη. ὥσπερ ἢ ᾧ ἐν τοῖς ρίσκος, ἄρα ὦ γραμματοιὸς ὑπάρχει ἣ γέγονεν; εἰ Κ᾿ ἡ ἀὰ ἑ 

μαθηματικοῖς τῦτο εὑρίσκεῦ, ἡ ἡ Καὶ γεωμετρία περὶ μεγέθη, ἡ 15 μυσικὸς ἡ γραμματικὸς ὑπῆρχεν, ὦ γέγονεν" Ὁ ἀἴδιον καὶ γέ- 

δὲ ἀςρονομία περὶ ἀφέρας, ἄλλη δὲ περὶ ἄλλο, ἡ δὲ ἁπλῶς μα- γονεν, ἀλλὰ “ὁ ποτὶ ἃ μὴ ὄν, νῦν δὲ ὄν, τῦτό φαμεν γεγονέναι. 

θηματικὴ κοινή ἐς! πασῶν, ὅτως τί κωλύει ᾧ τὴν φυσικὴν Κ' περί εἰ ἦν ἀεὶ ἦν μυσικός, ἦν καὶ γραμματικός" πᾶς 75 μυσικὸς ἔζαι 
τι τῷ ὄντος εἶναι ᾧ τὴν μαθηματικὴν περὶ ἄλλο, ᾧ τὴν θεολογι- ᾧ γραμματικός. εἰ δὲ μὴ ἀεὶ γραμματικός ἐςιν, ὕςερον δ᾽ ἐγέ- 
κὴν εἶναι κοινὴν ἁπασῶν; ἰά. γετο, δῆλον ὅτι γέγονεν ἐκ μυσικῷ γραμματικός, πᾶν δὲ “ὃ γσό- 

τὴν ἀπορίαν, δι’ ἣν τὴν θεωρίαν ἐκίνησε, ταύτην λέγει. 20 μενον ἐκ μὴ ὄντος γίνε, ὥςε μὲ ὃν ἐςιν ὁ μασυκός" ὅπερ ἄτο- 

φησὶ γάρ, ἄρα γε ἡ πρώτη φιλοσοφία περὶ πάντα τὰ ὄντα κατα- πον. ΑΞοΐερ. 
10264 γίνε ἢ περί τι γένος ἡ φύσιν μίαν; ὅτε γδ ἐν ταῖς μαθηματι-͵ ὅτι δὲ οἱ τῶν σοφιςῶν λόγοι πάντες περὶ ὃ συμβεβεεὸς ἡ τι 

καῖς ἐπιςήμαις ὁ αὐὲς τρόπος ἐςίν" ἡ Τ᾿ ὃ καθόλυ μαθηματοιή, “ὃ μὴ ὅν εἰσι, δῆλον. ἐρωτῶσι γαρ, πότερον ταὐτόν ἐς: “ὁ γδαμ- ᾿ 

ἡ δὲ μερικὴ περὶ μίαν φύσιν, οἷον, ὥς φησιν αὐτός, γεωμετρία, ἢ ματικὸν τῷ μυσικῷ ἢ ὥ;, εἰ Κα ὄν ἐρεῖς ὅτι ὄν, ἀπακρίνονὉ λέγον- 

ἀςρολογία περί τινα φύσιν μερικὴν ὑπάρχει, ἡ ὅ περὶ μεγέθη ἡ 25 τες" ὁ Ἰξωκράτης γραμματικός ἐςιν" ἔςι δὲ ὁ γραμματικὸς 
δὲ περὶ ἄςρα, ἡ δὲ καθόλω κοινή ἐςι πασῶν, ὡς εἴρη. Αδοερ. Σωκράτης ὁ αὐὸς τῷ ἸΞωκράτει" ὁ μυσυεὸς ἄρα ἸΞωκράτες ὃ 

166 κα ἡ περὶ ταύτην ἐπιξήμη ἔξαι φιλοσοφία, ἢὶ πρώτη πάντων αὐτός ἐςι τῷ γραμματικῷ Σωκράτει" εἰ δὲ τῶτο, ᾧ “ὁ μεσοῶν 
31. αὶ καθόλν ὡς πρὸς τὰς ἄλλας, αὶ περιέχυσα ἐκείνας ἀλλ' ὡς ταύτόν ἐξι τῷ γραμματικῷ. ψεῦδος ἄρα ὅτι “ὁ μυσιχὸν ὁ 

πρώτη. ΑἸεχ. ταὐτόν ἐςι τῷ γραμματικῷ" ταὐὺν ἄρα. ᾧ πάλιν, εἰ “ὃ μνεν- 

1026 ᾧ τῷ Πλάτωνι ὑγιεινή, ἢ Θεοφράςῳ Κ' ἡδεῖα ̓ Αλεξανδρῳ 30 κὸν ἕτερόν ἐξι τὸ γραμματικῶῦ, ᾧ ὁ γραμματικὸς ἸΣακράτης 
1. δὲ λυπηρά, ὁμοίως δὲ ὁ σκοπεῖ εἴπερ αὶ γινομένη οἰκία ἑτέρα ἕτερος ἔξαι τῷ μυσικῶ Ἰξωχράτως" ὁ Ἰξωκράτης ἄρα ἕτερός ἐςσ 

ἐξὶν ἢ ἡ αὐτὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἁπλῶς ὑπάρχει" ἢ εἰ ἑτέρα ἁπάντων αὐὸς ἑαντῶ. ἐγγίνοῦ δὲ ὁ παραλογισμὸς ἐκ τὸ εἶναι ταὐὲν ἐν 
τῶν αἰδ)ητῶν ἡ νοητῶν, ὠδὲν ἐννοεῖ, ἰὰ, κ μεσικὸν Ἰξωκράτη τῷ γραμματικῷ “Σωκράτει, ᾧ μὴ εἶναι τῷ 

1026 ἐδὲ 2 εἰ ἔςι, φησίν, ἕτερον “ὃ τρίγωνον αὶ τρίγωνον δύο ὀρθὰς ὑποκειμένῳ ταὐτόν, τῷ λόγῳ δὲ ἕτερον. εἰ Κ' ἦν ἕτερον ἐρεῖς ὃ 
11 ἔχον, σκοπεῖ. τῶτο δὲ ἐλλιπῶς εἴρη, δεῖ δὲ προσυπακύειν “ὃ 35 γραμματικὸν τῷ μυσοΐῶ, ὕτω παραλογίζον)- εἰ δὲ ταὐτέν, 

Ἐύμνον ἢ ἄλλο τι τοιῶτον, ἵνα “ἃ πᾶν ἦ τοῦτον" δ᾽ εἰ ἕτερόν ἀποκρίνονἢ ὡς ταὐτόν ἐς! “ὃ γραμματικὸν τῷ μυσυκῷ, ὥς ε ὅαν 
ἐφι “ὦ ξύμνον τρίγωνον ἢ ἕτερον αὐὸ “ὃ τρίγωνον ᾧ ἡ φύσις γραμματικός, ἐκεῖ ἔςαι ἡ μησοιός, ὥσπερ ᾧ ὅπυ βροτίς, ἐκὰ 
αὐτῶ, ἀντὶ τῷ “ἃ ἔχον τὰς τρεῖς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας, θεωρεῖ, ἀλλὰ τ ἄνθρωπος. ἀλλ᾽ ὁ Κ' ̓Αρίξαρχος, γραμματικὸς δὲ ὑκ ἕςσ" 
τῶτο μόνον ζητεῖ, εἰ πανὸς τριγωνυ αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἐκ ἄρα ταὐὸν “ὃ μυσυιὸν τῷ γραμματικᾷῷ. παλιν κοινῶς πι»- 
ἴσαι εἰσίν" εἴτε δὲ ξύλινά εἰσιν εἴτε λίθινα, ὑδαμῶς θεωρέι. ἰὰ. 40 των δοξαζόντων ὅτι πᾶν “ὃ ὃν ἤτοι ἀϊδιόν ἐςιν ἢ γέγονεν, οἷ σοῴμ- 

10265 εἶτα λοιπὸν ἢ τρεῖς παραλογισμὸς τίθησι, καθ᾽ ὃς ἐκ τῇ ταὶ τῶτο ἀναιρεῖν πειρῶν διὰ λόγυ τινὸς παραχόμενοί τα 
- συμβεβηκότος πειρῶν οἱ σοφιςαὶ παραλογίζεο,, ἕνα ἅ' ἐξ ἀμ- ἐξιν ὅτε ἀεὶ ὄντα ὅτε γεγονότα. λαμβάνοντες δ τῶν ὄντω 

φοτέρων τῶν συμβεβηχότων" λέγωσι δ ὕτως, πότερον ταὐτόν εἶναι “ἃ μυσυιὸν ὄντα γραμματικὸν εἶναι, δειινύωσι ὅτι τῶτο ὅτε 
ἐσι μυσικὸν ἢ Ὑραμματοκόν, ἢ ἕτερον; εἰ Αἰ ὅν φαβ ὅτι ἕτερόν ἀϊϑιόν ἐςιν" ἀ δ. ἀεὶ ἦν ὁ γραμματικὸς μωσικός, ἀλλ᾽ ἦν εὐτέ 
ἐςι “ὃ μυσικὸν τῷ γραμματυωῶ, ἐπάγυσι ἢ θεωρῦσιν αὐτὰ ἐν ἑνὶ 45 ὅτε ὁκ ἦν" ἀλλ᾽ ἀδὲ γενόμενον" ὁ ἢ) γινεῦ ὁ μυσικὸς γβαμματι- 

ὑποκειμένῳ, οἷον ἐν τῷ Κορίσκῳ “ὃ μυσικὸν ἢ “ὃ γραμματικόν, κός" εἰ ἢ) γίνεῦ,, ἥτοι ὡς ἐξ ὕλης τὸ μεισιχῶ γίναιτο ἂν ὁ γρεμ- 
ἐπεὶ ἦν ταῦτα ἕτερα ἀλλήλων, ἡ ὁ Κορίσκος ὁ μωσοιὸς ἢ Ὑραμ- ματικός, ὡς ἐκ τῇ χαλκῶ ὁ ἀνδριάς. ἀλλ᾽ ἐκ ἕξιν ὕλη “Σ μεσε. 
ματικὸς αὐὺς ἑαυτῶ ἕτερος" ὅπερ ἀδύνατον. εἰ δὲ πάλιν φῶμεν κὸν τῷ γραμματοιῶ" ἢ ὡς ἐξ ἐναντίω, ὡς ἐκ τῷ λευκῦ ἃ μᾶλα»: 
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ἐκ ἔςι δὲ ἐναντίον “ὁ γραμματικὸν τῷ μυσικῷ, ὅτε ἢ συνυπάρ- τῶν αὶ 7ὲ' ἄλλων τῶν καθ᾽ αὐὸ δυνάμεις εἰσὶ ποιητικαί. 
χει αὐτῷ. ἐκ ἄρα “ὃ μυσικὸν γραμματικὸν γίνε. ἐξ ὧν συνά- Αϑεΐερ. 
γύσι “ἃ αὶ πᾶν ἄρα “ὃ ὃν ἢ γενόμενόν ἐξιν ἣ ἀΐδιον. ἔτι εἰ μήτε οἷον ἐπὶ τῶν ἡμετέρων σωμάτων δυνάμεις φυσυὼ ὑπάρχυσιν 1027 
ὃ γραμματυιὸς γοόμενος μυσικὸς μυσικὸς ἐγένετο μήτε ὁ μν- ὡρισμέναι τέσσαρες αἱ πολυθρύλλητοι, ἑλκτική, ἀποκριτική, κα- 
σικὸς γνόμενος γραμματικὸς γραμματικὸς ἐγένετο, ἔςι δὲ μυ- 5 θεκτική, ἀλλοιωτική. ἰὰ, 

σικὸς γραμματικός, δ μὴ γέγονεν ἕξιν. ἔτι ὑδεμία τέχνη ἐςὶν ἀλλὰ “ὃ αἴτιον τῦ εἶναι “ὃ συμβεβυηρκὸς ἢ ἡ ὕλη ἡ ἐνδεχομένη 0279 
ἢ ἐπιςήμη ἢ διδάσκει “ὃν μυσικὸν γραμματικόν" ἐδεὶς γ5 καθὲ ἄλλως ἔχειν παρὰ “ὃ ὡς ἐπὶ ὃ πολύ, ΑἸεχ. τὰ 
μυσικός ἐςι γραμματικὸς γίνεϊ καὶ ἡδ ἀπὸ τύτυ εἰς ἐκεῖνο ἡ με- εἰπὼν δὲ τί ποτέ ἐςι “ὃ συμβεβηκός, δίδωσιν ἡμῖν μέθοδον 1027 
ταβολή, ἀλλ᾽ ἀμφότερα καθὲ ἄνθρωπος. δύναἢ “ὃ λεγόμενον ἣ κανόνα, πῶς ἂν ἀποδευινύοιμεν ὅ τι ποτέ ἐςι δ συμβεβηκός. 5 
ὑπὸ τῶν σοφιςῶν ᾧὶ ὕτω λέγεως. ἂν ἦ γεγονώς τις Ὑραμματι- 10 καί φησιν ὅτι εἰ μέλλοι τις δευινύναι ὅτι ἔςι ἃ συμβεβηκός, ὡς 
κὸς πρῶτον, εἶτα μυσικός, ὅτος ὁὶ γέγονε ἅ μυσικὸς ὧν Ὑραμ- ἀρχὴν λαμβανέτω ὃ εἶναί τι παρὰ “ὃ ἀεὶ ἡ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ, τῶτο 
ματιχός, ἔςι δὲ μυσικὸς ὧν Ὑραμματοιός. ὁ ἦν λέγων, μυσικὸς δὲ λέβας ἄν, εἴπερ ̓ ἐρωτᾷ ὃν προσδιαλεγόμενον, ἄρά γε ἕςι τι 
ὧν Ὑραμματικός ἐσι λέγει κα αὸ μυσικός ἐςι γραμματικός. περὶ παρὰ τὰ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ αὶ ἀεί, ἢ ἢ ὅ, ἐκεῖης δὲ ὑπὸ τῆς ἐναργείας 
δὲ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὄντων ἦν λεγόμενον “ὃ ἀΐδια αὐτὰ ἢ Ὑινόμενα πειθόμενος πάντως δώσει “ὃ εἶναί τι παρὰ ταῦτα" τῦτο δέ ἐςι ἃ 
εἶναι. ἔτι ὦ ὡς ἔςι, να συμβεβηκὸς δὲ ἴξιν, ὅτω ἢ ἜὙΡΘΝ: ὁ δ 15 ἀβδτερρν᾽ ἔτυχεν ἤτοι ὲ συμβεβερεός. τῦτο εἰπων ἐρωτᾷ πότε- 
μυσωκὸς Ὑενόμενος, εἰ. προῦπῆρχεν ὧν γραμματικός" ἐ δὴ ρον ὸὰ αὶ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ ἐςιν ἐν τοῖς ὅσι, ἃ δὲ ἀεὶ ὃ ἐξ ἀνάγκης 
ἄμφω ἅμα ἐγόετο" ὁ ὃ μυσικὸς γενόμενος, εἰ προῦπῆρχεν ᾧ ἐκ ἔςιν, ἢ εν ἃ ἄττα ἀΐδια, ὥσπερ αὶ, ἐπὶ “ὁ πολύ; ἢ ἐρωτήσας 
Ὑραμματικὸς τ μυσικός, κ' συμβεβηκὸς ὁ ὁ Ὑραμματωεὺς Ἀὐσς ἐποκρίνεϑ ὃ ὅτι περὶ τύτων ὕςερον ἕςαι ἐπισκέψαιχ," ὶὶ ἐρεῖ ἐν 
κὸς ἐγένετο. ὡς ὧν τὰ τοιαῦτα ἔςιν, ὅτω ἢ γίνεῦ. τὰ Κ ἦν τῷ Κὶ ' ἀμυδρωτερον τῆσδε τῆς πραγματείας, τελείως δὲ ἐν 
ὑπὸ τῶν σοφιςῶν τοιαῦτα. ΑἸεχ. 20 τῷ Δ. [ὰ. 

1026 5 καλῶς δὲ προφέθειιε ὸ “ἐγγύς, ἐπεί, ὡς εἴρη, ἔχει ἀμυ- γΡ. ὁ ὅτως" “ἀλλὰ πότερον ἡ αὶ ὡς ἐπὶ “ἃ πολὺ δ δ᾽ ἀεί 
2“ δραΐν τινα ὕπαρξιν ὸ συμβεβηκός. Ἀκεῖερ. ; . ἔςι δὲ ὦ λεγόμενον, ὦ ἄρα “ὃ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ ὑπάρχει ἐν τοῖς ὦσιν, 

ἐρεῖς καί τὴν ὕὅτως, ὅτι ἐν τοῖς ὅσι τὰ ( ἀεὶ ὡσαύτως ἔχυσιν, δα βαῖο δέ τι ᾧ ἀἴδιον ἐκ ἔςιν. διαλήψεζ δὲ περὶ τύτυ ἐν τῷ 
" οἷον τὰ θεῖα, ἡ ἐξ ἀνάγκης, αὶ τῆς “(Ὁ ἂ βίαιον λγϑμιθΥδ" ὁ ΚΑ ταύτης τῆς πραγματείας. εοἀ. Ἀερ. 

θεὸς ἐξ ἀνάγκης ἀγαθὸς καὶ τῆς βιαίας, καθάπερ ἐ ἐπὶ προαιρέσεως 25 φησὶν ὅτι δεῖ ἡμᾶς λαβεῖν τοιαύτην ἀρχήν. ἄρά γε ὑκ ἔςιν 
θεωρεϊτ, ἡνίκα λέγομεν “ὃν αἰχμάλωτον ἐξ ἐνίγκης δυλεύειν, ἐν τῇ φύσει τῶν ὄντων ὅτε ἃ ἀεὶ ὅτε “ὃ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ, ἢ τῦτο 
ἀλλὰ θείας καὶ ἐσίας" διό φησιν ἀλλ᾽ ἣν λέγομεν ὲ μὴ ἐνδέχεῶπᾳ ἄλ- ἀδύνατον τῆς ἐναργείας ὑπαγορευύσης ὅτι ἀεί ἐςιν ὁ θεὸς ὠγαθὸς 

λως ἔχειν, ἢ ἢ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῷον ἐςιν. τὰ δὲ τῶν πραγμάτων ᾧ ὅτι ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ ὑγιάζει ὁ ἰατρός. εἰ ὧν ἔςι “ἃ ὡς ἐπὶ ἃ 
ὁκ ἐξ ἀνάγκης, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ, σπανιάκις δέ. ἰά. πολύ, τῶτο δὲ μένον ὰ συμβεβηκὸς ποιεῖ, ἔξιν ἄ ἄρα ἡ ὃ 

4026 ἐπειδὴ δὲ ἀναγκαῖον λέγε κα ἢ ὃ βίαιον, ὡς ἐν τῷ πρὸ ὸ τύτυ 30 συμβεβηκὸς ἐν τοῖς ὦσι. πότερον ὦ " φησί, ὃ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ, 
ἐς εἴρνἢ βιβλίῳ, Ὑρὸδέδραν αὶ τῆς καὶ ἃ βίαιον ἀνάγκης. ᾿ ἀεὶ ὃ ὁ δὲ ἀϊδιον ἐδὲν ὑπάρχει, ἢ ἔςι καί τινα ἀΐδια; ᾧ ἀναβαλλεῦ 

ὃ ἄνθρωπος ἢ ἐξ ἀναΐγκης ζῷόν ἐςιν, ἀλλ᾽ ἐχ ὅτι βίᾳ ζῷόν ἐςι, τὴν τύτων θεωρίαν εἰς τὴν Φυσοιὴν ᾿Ακρόασιν" ἐν ἐκείνοις δ 
τῦτό φαμεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ ἐνδέχεῦ μὴ εἶναι ζῷον. ἐπειδὴ ὧν τὰ ἀποδείκνυ) φησίν, ὅτι ἔςιν ἡ ὕλη ἀΐδιος, Αδοϊερ. 

ὥ' ἀὲ αὶ ἐξ ἀνάγκης ἐςί, τὰ δὲ ἐξ ἀνάγκης Κα ὑκ ἔςιν ὁδὲ ἀεί, πῶς γ5 δυναῦ μαθεῖν ἢ διδάξαι ἄλλον; δεῖ δ ὁρίσαι ἢ “δ 1027 
ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ: ὅτε γδ ἐξ ἀνάγκης εἰσὶν οἱ ἄνθρωποι͵ πεντα- 35 ἀεὶ ἢ “ὃ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ, ὶ ὕτως διδάξαι" “ὃ δὲ ἀόριςον καὶ διδάσκεῖ, 3: 
δοίκτυλοι ὅτε ἀεί, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ' τῶτο δὴ ἀρχή ἐξι ᾧ οἷον ὅτι ὠφέλιμον “ἃ μελίκρατον τιᾷ πυρέττοντι ὡς ἐπὶ ἃ πολύ. ὁ 
αἴτιον τῷ εἶναι “ὃ συμβεβηριός. ΑἸαεχ. δὲ παρὰ τῶτο ἐχ ἕξει λέγειν ὁ ἰατρὸς πότε ἐκ ὠφελεῖ, οἷον νυ- 

4026 5 ἀλλὰ αὶ “ὁ ὑγιαζειν “ἐν οἰκοδόμον συμβεβηκὸς λέγει. ἰὼ, μηνίᾳ" τῶτο γ5 ἀόριςόν ἐςι ᾧ ἀναίτιον" ὅτε γ) ὁ λόγος τῦτο δεί- 
37 ἢ παλιν ἡνίκα ὁ οἰκοδόμος ὑγίειαν ποιήσει, κθ' συμβεβεριός πυσιν, ἀλλὰ τὴν ὕλην πλείονα γνομένην. ἷ 

φαμεν εἶναι “α τοιῶτον, ἐπειδὴ τῶν σπανίων" ὁ γδ ἰατρὸς πέφυκεν 40 ἤτοι ὧδε προσενεχθὲν “ὁ μελίκρατον ὑκ ὠφέλησεν, ἐπεὶ 

ὑγείαν ποιεῖν, ἐχ ὁ οἰκοδόμος" συνέβη ἦν ἰατρὸν εἶναι “ὃν οἰκοδό- ὅσον ἐπὶ τῇ τὸ πυρετῷ ᾧυύσει ἔδει φιλήσει. ἡ γν πτισσαάνη, 
μον. ᾧ παλιν ἡνίκα ὀψοποιὸς τέλος ἔχων τὴν ἡδονὴν ποιήσει τοὶ ὧς φησιν ὁ τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν ἡ ἡγεμών, ὑγρᾷ διαίτη ὠφέλιμος 
ὑγίειαν. Δεεῖορ. πᾶσι τοῖς πυρέττυσιν. ἣ περὶ “ὃ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ ἢ ἐπὶ τῆς νυμη- 

1027 4 ποιήσειεν ἄν τινι “ὃ τοιόνδε βρῶμα ὑγιεινόν, ΑἸοχ. νίας. ἰά. 
ΩΣ ὃ: τῶν ἢ ἄλλων ἥ ἤτω. τῶν ὡς ἐπὶ “ὃ πολιὴ ἢ ἐξ ἀνάγκης εἰσὶν 45 ἃ δὲ παρὰ “ὁ ὡς ἐπὶ “ὃ πολὺ ὑχ ἕμ διδάξαι, ὅτι τὴ ἼΜΕ ΤΩ]. 

5. αἰτίαι καὶ δυνάμεις ποιητεῷ ὡρισμέναι, τῶν δὲ κ'' συμβεβηκὸς νίᾳ φέρε ἕςαι ὠφέλιμον" τῶτο δ ἐπ’ ἔλαττον γίνε. αὶ δ ὡς 
Ὑιεμέων ὑδεμία τέχνη ἢ δύναμίς ἐξιν ὡρισμένη, ἀλλ᾽ αἴτια ἐπὶ ὁ πολὺ ὠφελεῖ ὁ ἐν τὴ νυμηρίᾳ ὃ μελίερατον πίνων" δὰ 
μυρία ἂν εἴη. Αϑεϊερ. δὲ “ἃ ὡς ἐπὶ “ἃ πολὺ ὠφελίας συμβαίνει εἶναι ᾧ ἐν τῇ νυμηνίᾳ 

Αδαδ 
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ὠφέλιμον, ὥςε ἡ ἔμπαλιν “ὃ ἐν τῇ νυμηνίᾳ ὠφέλιμον ἢ ἀεί ἐξιν τῷ προτέρυ ἐξὶ καὶ ὃ τῦτο. ὃ δὴὶ ὺ συννενοηκαὶς ἐπαναλα μβάνει πές 
ὠφέλιμον ἢ ὡς ἐπὶ “ὃ πολύ. ΑἸεχ. τὰ μὲτ᾽ ὀλίγον ὃν λόγον, ἵνα ἡὶ αὐτὸ ε παράδειγμα, ὅ! ὅταν λέγ 

ὃ δὲ παρὰ τῶτο ἀχ ἕξει λέγειν κὁ ἰατρός, σέτε ὑκ ὠφελεῖ, “ὁμοίως, δὲ κἂν ὑπερπηδήση τις εἰς τὰ γενόμενα." ὲ 5 “γοί- 
οἷον νυμηνίᾳ" τῦτα “ὃ ἐδρισέν ἐςι ἢ ἀναίτιον" ὅτε 5 ὁ λόγος μενα" ὺ ἃ “γενομένων" παρεληλυθότων εἰσὶ δηλωτικαά. τέως 
τῦτο δείκνυσιν, ἀλλὰ τὴν ων πλείονα γενομένην κτλ. Αϑοΐερ. 5 ὅν εἰπὼν “οἷον ἐὰν διψήση, τῶτο δ᾽ εἰ ἐδϑίει δριμέα," ἐπήγαγε, 

ὲ εἰνόμενε λεγόμενον, ὡς τες εἶπον. εοἀ. Ἀερ. τῶτο δὲ “ὃ ἐώγειν δριμέα ἢ ἢ ὑπάρχει ἢ Κὁὶ ὑπάρχει. “ὃ δὲ “ὥςε ἐξ 
1021. γρ. “ἢ 79 ἀεί." διότι γ5 ἀεὶ ὸ ἐς ἐπὶ “ὃ πολὺ ὠφέλιμον “ὃ ἀνάγκης ἀποθανεῖ ἢ ἢ ὑκ ἔποθενῦ" συμπέρασμά ἐφι τῶν εἰρη- 
2: ΒΕ ΊΜΚΕ; διὰ τῶτο οὺ ̓  τῇ γυμηρίᾳ. ἰά, μένων. ἴ ἴσον λέγων ἐςὶ τῷ ὥςε τύτων ὅτως ἐχόντων. εἶ Κα ἐξέλϑη 

πὸ ἐντεῦθεν φησιν ὅτι τὰ Φ' συμβεβηκὸς αἴτια γίγνονῃ κα δὴ φθεί- πιεῖν, ἐξ ἀνάγκης ἀποθανεϊῆ, εἰ δὲ μὴ ἐξέλθοι, ἐκ ἐπύδεηε,. 

3. ρονῇ ὡς ὄντκ, αὶ μίντοὶ γε ὡς Ὑνγνόμενα, ἐπειδὴ μή εἰσιν αἴτια 10 ὕὄτω ταῦτα εἰπὼν ἐπαναλαμβάνει, ὥσπερ εἰρίῦ, ὃν λόγω, ἡ ὃ τί 

κύρια ἢ ὡρισμένα, ὥςε ὅτε γίγνονῃ ὅτε φθείρον ὡς ἔχοντα θησι ᾧ τῶν γεγονότων παραδείγματα. ὁμοίως δὲ κἂν ἀπὲ τῶν 

αἴτια, ἀλλ᾽ ὡς ὄντα, καθάπερ εἰρήκαμεν. Απεΐερ. παρεληλυθότων ἄρξηταί τις ἢ πρὸς τὰ μέλλοντα καὶ 
1027 ὃ ἡ πάλιν ὡς ἐπὶ τῷ ἵππυ τῷ διψήσαντος ἐν πολέμῳ ᾧ φυγός ἀλλὰ μὴ ἀπὸ τῶν μελλόντων, ὥσπερ ᾧ πρότερον, ἐπὶ “ἐν ἐνε- 

Ὁ πος ὃ, ἐντεῦθεν σωθέντος" ὅτε ἡ διὰ τὴν σωτηρίαν ἔφυγεν, ἀλλὰ ςῶτα, “ὁ αὐ γενήσεξ. ἰὰ. 
διὰ τὴν ϑήψαν: ὥςε ἐκ ἔχυσιν αἴτια ὐρισμνα τὰ ὲ τ᾽ συμβεβη- 45 ὁμοίως δὲ ὁ αὐὺς λόγος ἐκὶ κα ἢ ἐπὶ τῶν παρελθόντων. ἐξ τσὶ 

κός. διὸ ὅτε Ὑίγνον. ὅ ὅτε φθείρονο ὡς τελῶντα ὑπὸ τὐπίαὶ ἀλλ΄ ἀνάγκης ἦν ἔσονῦ πάντα τὰ ἐσόμενα. ΑΞεἴερ. 

ὡς ὄντα... εἰ ἄρα τῦ γινομέυ ᾧ φθειρομέναυ μὴ εἴη “ὃ αἴτιον ἀλλὰ τί ποτε ἔςι “ὃ ἤδη ἡ) γεγονὸς ὑπάρχει ἕν τοῖν ἢ ὁ τὰ σῦν 

κῷ' συμβεβηκός, ἐξ ἀνάγκης ἔξαι. ἰά. φοιχεῖα εἶναι ἐν ἐν τῷ ζῶντι" ἐπειδὴ ἡ ἤδη ζῇ, ὑπάρχει ἐν ἀὐτα : 
1027α πρόκεζῷ αὐτῷ ϑεῖξαι ὅ ὅτι τῶν κ᾽ συμβεβιρὸς ὃ ὄντων ᾧ ἃ τὰ φοιχεῖα. ὧδε ἦν ζῇ, ὅ ὅτι τὰ ἐναντία πῦρ ὦ γὴ ἢ τὰ μεταξὺ 

Θ: πρόκεῷ αὐτῷ δεῖξαι ̓ἀρήὰ Φ συμβεβηκός εἰσι, ὺ ἄνευ γενέ- 20 ἐν αὐτῷ ὙΡΊ ΝΙΝ: ἡ εἰ τῦτο, ἀποθανεῖ ἢ. ἐξ ἀνάγκης ἄρα ὃ ἐξ 

σεως ἢ φθορᾶς εἰσὶ ἡ ἐκ εἰσίν. ὥσπερ ἡ) αἱ ἀφαὶ ὶ τὰ νῦν τὰ ἐναντίων γεγονὸς ἀποθανεῖ. ΑἸεχ. 

τῶν Χαθν πέρατα ἄνευ γενέσεως εἶσι ἡ πάλιν ἄνευ φθορᾶς ἐκ λέγει δὲ “ὁ κῷ' συμβεβηκός, πότερον ὑλικὸν χρὴ λέγειν ἢ τε- 101) 

εἰσίν... ᾿ περὶ τύτων ἐπ παλιν ἐν τῷ κάππα ταύτης τῆς λικὸν ἢ χυητοιὸν ἤτοι ποιητικόν. ἢ ἐρωτήσας ἀκ ἐπειρίνει διὰ ἃ 'ὃ 
πραγματείας, ὥσπερ δὲ αἴτιος ὧν αὐ αὐὴ ὁ εἰκοδύριος τῆς δῆλον εἶναι ὅτι τοῖς ποιητικοῖς αἰτίοις συναριθμεῖν αὐὸ χρὴ ὶ ἐδενὶ 

οἰκίας διὰ “γενέσεως εἰς τῶτο ἐγίετε, ὅτως πάλιν ὡς (ἃ αἴτιος 25 τῶν ἄλλων. ἰά. 

τῆς οἰκίας διὰ φθορᾶς φθαρήσε, ἡ ὡς ἀχρόνως αἴτιος γέγονε τῷ εἶτα λοιπὸν ζητεῖν εἰς ποίαν ἀρχὴν τῶν τεσσέρων δέει ἡ ἡμᾶς 

λυπηρὰν αὐτὴν εἶναι, ὅτω πάλιν ἢ ἀχρόνως φθείρεῦ. αὐὸς δὲ τάξαι τὰ κῷ' συμβεβηκὸς αἴτια, καί φησ ὅ ὅτι καὶ δυνατὴν εἰς τὴν 

δείκνυσι τῶτο πρότερον αὶ ὡς ὁμολογιίμενον λαβὼν ὅτι ὧν τὰ εἰδικήν. ἡ 7) εἰδικὴ ἀρχὴ ὡρισμένη ᾧ μεμετρημένη, τὰ δὲ κῷ 
αἴτια ἢ αἱ ἀρχαὶ διὰ γενέσεως γέγονε, ταῦτα ἐξ ἀνάγκης ἐςίν. θ θεν ὦ αἴτια ἀόριςα ὑπάρχυσιν. ἀλλ᾽ ἐδὲ εἰς τὴν τελαήν" 
εἰ ἦν ὧν τὰ αἴτια, ὥσπερ ἐπὶ τῆς οἰκίας, διὰ γενέσεως (γένεσις 30 “ἃ γ5 τέλος ὡρισμένον “ὃ κυρίως, ᾧὶ πάντες αὐτῷ ςοχαζέωενει 

ἡ ἡ μαθησις τῷ οἰκοδομεῖν), ταῦτα ἐξ ἀνάγκης εἰσίν" ἅπερ ἄρα παραλαμβάνυσι τὰ εἰς αὐὸ ἄγοντα. ὅτι δὲ ἀδ᾽ εἰς “ὃ ὑλιχόν, 

ἐκ ἐξ ἀνάγκης εἰσί͵ τύτων τὰ αἴτια ἄνευ γενέσεως εἰσι ἢ ἄνευ ἀδείξαμεν διὰ τῶν προλαβόντων, ὅτι παρέτονῇ ᾧ παρακολυθῶσι 
φθορᾶς ὑκ εἰσίν. ΑἸεχ. τὰ κ΄ συμβεβηκὸς τοῖς καθ᾽ αὐτό. εἰ ἦν ὑποθωμεϑα Ἐ ὑλικὸν 

1027 πάντα δέ͵ φησίν, ἐξ ἀνάγκης ἕςαι, εἰ τῷ ὃ γινομένων αὶ φθει- αἴτιον εἶναι τῶν »{' συμβεβηκός, ἐπειδὴ ἐν τοῖς καθ᾽ αὐτὸ θεω- 

τὰ ρομένυ μὴ "Ὁ συμβεβηκὸς αἴτιόν τι ἀνάγκη εἶναι. δεῖ δὲ προ- 35 ρεϊῇ, ἔξαι καὶ 5 ἡ ὕλη τῶν καθ᾽ αὐτό͵ ὅπερ ἀδύνατον. ὥςε δὴη- 

᾿ συπακίειν “ὃ παντός, ἵνα ἢ, ἢ» εἰ πανὲς τῷ γηνομέυ ἢ ἢ τῶ φθειρο- λονότι ὑπὸ “ὃ ποιητικὸν αἴτιον αὐτὰ τακτέον. ᾧ, ἐπὶ ΕΗ τῶν φυη- 

μόυ μὴ Ψ' συμβεβηκὸς αἴτιόν τι ἀνάγκη εἶναι. ἰά. κῶν “ὃ αὐτόματον, ἐπὶ δὲ τῶν πρακτῶν τὴν προαίρεσιν, εἰλλ᾽ κα 
1027 α εἰπὼν ἦν ὅτι “ἐαν γε τοδὶ γένη" εἰ δὲ μή, ἄλλο," ἐπήγαγε πᾶσαν προαίρεσιν" οἷον ἡ προαίρεσις ἐκίνησεν εἰς “ὃ λεήσιαον, ὼ 

35. ὦ ὰ ὕτω ὅλων κτλ. ἰἀ. συνέβη ἀπαντῆσαί τινι ὀφείλωντι, καὶ αὶ πάλιν ἡ φύσις ἤγαγε “ὃν λί- 

γρ. “τύτυ δὲ ἄλλο, αὶ ἔτι τῦτο δὲ ἄλλυ. οοὰ. Ἀερ. 40 θον ἄνωθεν κάτω ἢ ἐκ ταυτομάτυ ὙΩΝΕ ἐπιτήδειος εἰς παϑέ. 

Ὁ: δῆλον ὅτι ἀεὶ χρόνω ἀμιρυμόῳ ἀπὸ πεπερεα μα ἥξει ἐπὶ δραν... ἢ ἐρεῖ ἐν ἄλλοις ὅτι εἰς τὴν ποιητυκήν (ἀρχὴν δεῖ αὐτὰ 

ὅδ ροῦν, τυτέςιν εἰς ὃ νῦν ὑπάρχει. πῦ δὲ ὑπάρχει ὁ διψῶν: δῆλον ἀγαγεῖν). Ἀπεῖδρ. 

ὅτι εἰς “ὁ διψᾶν. εἶτα ἢ παράδειγμα τῷ ἀποθανεῖν βίᾳ τίθησι ἃ ὰ ὄν ἀληθὲς ἡὶ ψεῦδος περὶ σύνθεσιν ᾧ διαίρεσιν θεωρεῖϑι, “ἐὐξ! 
“ἂν ἐξέλθη"" τῶ δὲ ἀποθανεῖν νόσῳ καὶ τίθησιν, ἡμεῖς δ᾽ ἐρῶμεν δὲ σύνολον, τυτέςι “ἃ ἀληθὲς ᾧ ὃ ψεῦδος, περὶ μερισμὸν ἀντι- Ἦ 
μετ᾽ ὀλίγον, ὅταν πάλιν αὐτὸ μνηνἢ. ΑἸεχ. 45 φάσεως" ἀληθὴς γάρ ἐςι κατάφασις, ὅταν συνθῶμεν τὶ ἔχοντα 

1027} τῦτο εἰπὼν προςίθησι “ὃ “ἢ εἰς τῶν γεγονότων τι." δοκεῖ δὲ τοιαύτην φύσιν, δηλονότι ἐναντία ψευδεῖ καταφισει, ὁ μοίως δὲ 

5. ἑπόμενον παραδειγμα, τὰ “οἷον ἐὰν διψήσῃ" τῦτο δὲ εἰ ἐδλίει ἢ ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως. πῶς δὲ νοεῖν “ὃ μα ἢ “ὃ χωρὶς συμβαί- 
δριμέα; τυτὶ εἰς τῶν γεγονότων τι εἶναι, ἐκ ἔςι δὲ αὐτῶ, ἀλλὰ νει, ἄλλος λόγος, λέγω δὲ “ἃ ἃ ἅμα ᾧ ὃ χωρίς, ὥςε μὴ λέγε 
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ἡμᾶς, ἄνθρωπος, ἵππος, κύων ἅμα ἢ χωρίς" ὑδὲν 7) ἐντεῦθεν τυτέςιν ἃ ἅμα ἃ λέγω μὴ τὰ ἐφεξῆς, ὥσπερ δὴ κἡὶ ̓ Πμάς, τοῦ» 
ἀληθὲς ἢ ψεῦδος" ἀλλὰ δεῖ λέγειν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῷόν ἐςιν, ἢ ἐφεξῆς 5 τῷ α’ ἐ Ἐπ ἡ τὰ λοιπὰ ὁμοίως. μὴ ὦ; ἅμα δὴ τὰ μὴ 
ὅτι ἄνθρωπος ζῷόν ἐς! ἢ ἐκ ἔςιν, ὥςε “ὃ ψεῦδος ἢὶ “ὁ ἀληϑὲς ἐκ ἐφεξῆς" ἀλλὰ τὰ Κ' δυνάμενα ἣν γίνεϊχ, λέγω ἅμα, τὰ δὲ μὴ 
ἐν τοῖς πράγμασιν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λόγοις" οἷον ὅτι “ἃ ἀληθὲς ἐγαθὸν ὀνήεμες, μὴ ἡ ἄμα. ἰά. 

τὸ δὲ ψεῦδος κακόν" ἐν διανοίᾳ γαίρ εἰσι, περὶ δὲ τὰ ἁπλᾶ ᾧ τὰ 5 τῷ Καὶ ἀγαθὸν εἰπεῖν, εὐθὺς ἔδει λέγειν ἀληθές, καὶ ὺ ἣ ἂν τῆν 

τί ἐξιν ὑπάρχει ἡ διάνοια" ὁ γ) νῦς αἱρεῖ ἁπλᾶ, τυτέςι τὰ νοητὰ ἀγαθὸν ἀληθές" τῷ δὲ κακὸν ψεῦδος" ᾧ ἔμπαλιν, τῷ αὶ , κακὸν Ζἴ 

ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς. ἰὰ. εἰπεῖν, εὐθὺς ἀληθὲς ἔδει λέγειν, τῷ, δὲ ἀγαθόν, ψεῦδος. ἀλλὰ 

ἐπειδὴ ἦν περὶ σύνθεσιν ἢ διαίρεσίν ἐςι “ὃ ὡς ἀληθῶς ὃν ἡ ὃ μὴν ὅτε ὠγαθὸν εἰπόντες ἀληθὲς λέγομεν ἢ ψεῦδος, ὅτε κακόν. 
ὡς ψεῦδος μὴ ὄν, “ὃ συύνολόν ἐςι περὶ μερισμὸν ἀντιφάσεως, ἐκ ἄρα ἐν τοῖς πράγμασι “ὃ ἀληθὲς ἡ “ὁ ψεῦδος ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
τυτέςιν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν “ὁ ὡς ἀληθὲς ὃν ἔχει τὴν κατάφασιν ἐπὶ 10 διανοίᾳ. 1. 
τῷ συγκειμένῳ, ἥτοι ὃ ἀληθὲς ὃν συνίςα, ὅταν ἃ κατηγορέί- ἃ ὡς ἀληθές, ὲ παρὰ σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν ἕτερον ὃν ἐφιι62]» 
μένον ἀληθῶς συνθῶμεν, καθ᾽ ὃ κατηγορεῖ" “ὁ δὲ ὡς ψεῦδος τῶν κυρίως ὄντων, κυρίως ὄντα λέγων τὰς ἀτόμως σίας, ὡς ἐν θ!: 

μὴ ὅν ἐςιν, ὅταν ψευδῶς ἀπὸ τῷ ὑποκειμών διαιρῶμεν, ἢ ὅλως τῷ μξ' τῦτο βιβλίῳ ἐ ἐρᾶ- περὶ } τῶν ἀράν. ἄλλος λόγος. εἶτα 
τὸ ψεῦδος τύτυ τῇ μερισμῶ τὴν ἀντίφασιν εἰσάγει, τυτέςι θάτε- ἡ πῶς ἕτερόν ἐςι ὃ ὦ ὡς ἀλη ὃν τῶν κύῤίως ὄντων λέγει. ἢ ἦ γάρ, 
ραν μόριον τῆς ἐντιφαίσεως ἐςιν. ἀλλὰ ὃ Κὶ ὡς ἀληθῶς ὃν ἐςίν, ἐς φησίν, ἡ διάνοια “ἃ τί ἐς: καὶ ὁ ὁσίαν μξ' ὁσίας συνάπτει ἢ διαιρεῖ, ἣ 

ὅταν ἀληθῶς συνάπτωμεν ὸ κατηγορήμενον τῷ ὐύβοκε μένῳ, ἃ παλιν ποιὸν μ' ἐσίας κτλ. 1ὰ. 

δὲ ψεῦδος τὠναντίον. εἰς δ᾽ ἔςιν ἄττα ἅπερ χωρὶς λεγόμενα δύ- δεῖ ὧν ἀφεῖναι ὃ κ᾿ συμβεβηκὸς ὃν ἡὶ ὃ ὡς ἀληθῶς" τῦ ἔ 1027 
νῷ ὺ ἅμα νοεῖ, ὡς ὁ ζῷον καὶ ἢ ὃ πεζὸν ἡ ὃ δίπουν (ταῦτα 5 γάρ ἐςι ὃ αἴτιον ἀόριςον, τῇ δὲ τῆς διανοίας κἡὶ ἀλήθεια τι ἐςί»" ἡ ἢ 
ᾧ χωρὶς λεγόμενα δύνα ᾧ ὡς ἣν νοεῖο), περὶ τύτυ, φησίν, ἀμφότερα δὲ ταῦτα περὶ ὃ λοιπὸν Ὑένος τῷ ὄντος καταγίνεϊ, τυτέςι 
“ἄλλος λόγος." ἐρεῖ δ ἐν τῷ μὲ' τῦτο βιβλίῳ. ΑἸεχ. 20 ὃ καθ᾽ αὐὸ ὄν, τὰ Κι συμβεβηκὸς ἡ ὺ ὸ ἀληθὲς περὶ αὐτὰ ςρέ- 

γρ. “ὃ ὡς ἀληθῶς ὄν; ἢ εἴη ἂν αὐτὸ ἀπόδοσις ἐν τῷ “ὅσα ᾧονῇ. διὸ δεῖ ἡμᾶς τὰ αἴτια τὸ κυρίως ὄντος τῷ καθ᾽ αὐὴ ἐπ» 
ἢ ἦν» εοὰ. Ἀερ. σκέψαςχ, ἐπειδὴ ᾧ τὰ ἄλλα ἐν αὐτῷ θεωρεῖ. Αεεῖερ. 

1027 ὃ ὁ μόνον δ᾽ ἐν τοῖς πράγμασιν ἐκ ἔςι “ὃ ἀληθὲς ἢ “ὃ ψεῦδος, ἄλλως τε ᾧ ἀμφότερα περὶ ταὐὸν γένος ὄντα τῷ ὄντος. 1028 
21. ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ἐν τοῖς ἁπλοῖς τοῖς ἐν τὴ διανοίᾳ, ἁπλᾶ λέγων τὰ πράγ- λέγοι δ᾽ ἂν λοιπὸν τῦ ὄντος γένος “ἃ κυρίως, ἀλλ᾽ Κὶ “ὸ κ᾿ συμβε- ᾿ 

ματα τὰ καθ᾽ αὐτὼ νούμενα ἄνευ συνθέσεως ᾧ διαιρέσεως. 25 βηκός. ΑἸεχ. 

ΑΙεχ. τῦτο (ὃ βιβλίον) δοκεῖ ἀτελὲς εἶναι. εοἀ, Ἀερ. 1028 
6. 

Ἂ 
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10282 Ἐνταῦθα ἐν Δ Ζ περὶ τῷ καθ᾽ αὐὸ ὄντος διαλέγεθ" περὶ πῆχυ ὃν ὅτι ἔςι ποσότης τις τῷ κυρίως ὄντος... ὁμοίως ᾧ τὰ 

10. Ὁ) τῷ ὡς δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ διαλέγε ἐν τῷ Ἡ ᾧ ἐν τῷ Θ. ἄλλα λέγε ἔντα τῷ εἶναι τι τὸ κυρίως ὄντος. Αἴεχ. 

Αδεῖερ. ὃ ἀπορήσειεν ἄϊ ἄν τίς, φησί, πότερον. ὸ βαδίζευ καὶ ἡ “ὃ ὑγιαί- 1028 
0284 σημαίνει δ ὃ αὶ τί ἐςι ᾧ τόδε τι, ᾧ δι᾽ ἀμφοτέρων τὴν 30 νειν ἡ ἕκαςον αὐτῶν ὃν λέγε ἢ ὅ. ᾧ τὴν αἰτίαν τὸ πῶς ἄν τις 

11. ῥἐίαν ἐδήλωσεν. ἰὰ. ἀπορήσειεν ἐπάγει. 1ὰ. 
1028 4 ὅτε δὲ λέγομεν συμβεβηκὸς μένον ποιὸν λέγοντες, ἀλλὰ ἐδὲν γαῤρ, φησίν, αὐτῶν Ἰςὶ καθ᾽ αὐτό͵, ὥσπερ ἡ ἐσία, ὄτε 028 

15. ὀσίαν πεποιημένην, οἷον ὅτι ἀγαθὸν ἢ ἢ κακόν. 1, πέφυκε χωρίζεοχ, αὐτῆς. 1. 3: 
ἰ028. τὰ δ ἄλλα ὄντα τὰ παρὰ τὴν ἐσίαν λέγον ὦ εἶναι τῷ ἢ μετέ- ἀλλ᾽ εἴπερ “ὃ βαδίζον ᾧ “ὦ χαθήμενον͵ ἔσι τόδε γάρ τι ὁσία 2 

δ. χειν τῦ κυρίως ὄντος, φημὶ δὴ τῆς ὠσίας" τὰ ἃ γάρ εἰσι ποσό- 35 ἐςί, καὶ ἔςιν ὡρισμένον ὑποκείμενον τῇ ὑγείᾳ ὁ τῇ βαδίσει ἡ ἡ 5 
τητες τῆς ὁσίας, ὥσπερ “ὃ ποσόν, τὰ δὲ πάθη, ὦ ὥσπερ ἃ ποιόν. σία, “ὃ δὲ βαδίζειν ἢ ὑγιαίνειν ἐκ εἰσὶν ὄντα. 1ὰ. 

διὸ ἡ ἐοίκασιν ἀπορῆσαι περὶ τῆς ὑγείας αὐτῆς καθ’ αὐτὴν ἡ τῆς "τῇ ἢ τοιαύτη," τυτέςι τῇ κυρίως λεγομένῃ, ἤ ἤτοι τῇ ἐσίᾳ. ἰὰ. 1028. 
βαδίσεως ὁ τῶν ἄλλων τῶν τουύτων, πότερον ὄντα ὑπάρχυσιν αὐτὰ εἰπὼν ὅτι ἡὶ ἐσία ἐςὶ “ὃ πρῶτον ὃν ἢ “ὁ κυρίως ὧν, ἐπειδὴ δον, 
καθ᾽ αὐτὼ ἢ ὠδὲ ὅλως, εἰ μήτε γε ἄρα ἐν ψιλῇ ἐπινοίᾳ, ἀλλὰ πρῶτον λέγε πολλαχῶς, ὡς εἴρη) πρότερον Οέγεῷ δ πρῶτον ὺ 32. 

τότε ἔχωσιν ὑπόςασιν, ὅταν σὺν τῇ ὑσίᾳ θεωρῶν. ἰά. 40 τῇ γνώσει ἢ τῷ λόγῳ καὶ ὼ τῷ χρόνῳ), δείκνυσιν ὅτι κ᾿ τὺς τρεῖς 
τὰ δ᾽ ἄλλα λέγε τῷ τῷ ὅτως ὄντος τὰ ἐδ εἶναι ποσότητας. τύσδε τρόπυς ἐςὶ πρώτη τῶν ἄλλων ἡ ἐσία. 1. 

καὶ ἴςιν ἡ συνεχὴς τῷ λόγυ ἀκολυθία τοιαύτη" φανερὸν ὅτι τύ- εἶτα λοιπὸν δείκνυσιν ὅτι χτ' τ α τὰ σημαινόμενα τῷ προ- 

τῶν ὃν “ὁ τί ἐςιν, ὅπερ σημαίνει τὴν ὀσίαν, τὰ δ᾽ ἄλλα λέγε τέρυ κρείττων ἐςὶν ἡ ὑσία τῶν συμβεβηκότων, φύσει, χρόνῳ, 
ὄντα τῷ τῦ ὄντως ὄντος τὰ ὶ ποσότητας εἶναι, καθὸ λέγεῦ ὃ δί. λόγῳ, γνώσει, φύσει ἢ ὅτι συναναιρεῖ ἢ ὁ συναναιρεϊ... 

Αδδαδδ2 
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2 πρώτη ἦν πάντων ἐξὶν ἡ ὑσία ᾧ Φύσει ἢ χρόνῳ ᾧ γνώσει. ἰἐσίαι εἰσίν, ἢ ἄλλαι παρὰ ταύτας. ᾧ ἐρωτήσας λέγων τόν τε 
Αβείερ. Πλάτωνα ἢ τιὺς περὶ αὐτὸν λέγειν ὅτι τὰ τῷ σώματος πέρατα 

γρ. πάντως" ἀντὶ τῷ κτ' πάντα τὰ τῦ πρώτυ σημαινόμενα, μᾶλλόν εἰσιν ὠσίαι, ἀλλ᾽ ὁὶ τὰ σώματα, ᾧ τύα τὰ πέρατα τὸ 
ἃ νῦν ἀπηρίθμη. εοἀ. Ἀεξ. σώματος, ἐπάγει, οἷον ἐπιφανειαι ἢ μονὰς ἢ γραμμαί: ταῦτε 

1023} καί φησιν ὅτι αὶ παλαιοὶ περὶ τῷ ὄντος διαλεχθῆναι βυλόμε- 5 γ5 μᾶλλον εἶναι ἐσίας λέγε ὑπ᾽ ἐκείνων ἢ ὁ σῶμα ᾧ “ὃ ςερεῦν. 

νοι περὶ τῆς ὁσίας εἰρήκασι, ἡ οἱ Αὶ ἣν εἰρήκασιν εἶναι “ὃ ὄν, ὥσπερ τινὶς ἃ ἦν ὅτω φασίν, ὅτι τὰ ἐπίπεδα μᾶλλόν εἰσιν ἀσίαι. ΑΙετ, 
Παρμενίδης ᾧ Μέλισσος, οἱ δὲ πολλά, ὥσπερ ᾿Ἐμπεδοκλῆς τινὲς δὲ τὰ αἰϑἸητὰ μᾶλλον ἐσίας λέγοντες δὲν οἴον Ὁ εἶραι115:) 

λέγων τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα ἢ “ὃ νεῖκος ἢ τὴν φιλίαν, ᾧ Παρμε- παρὰ τὰ αἰϑγητά, ὥσπερ Ἵππων Κὶ πρότερον ὁ ἄθεος ἐποκλυϑεί; 
νίδης Ψ' πῦρ ᾧ γῆν, οἱ δὲ ἄπειρα, ὥσπερ Λεύκιππος ᾧ Δημόκρι- (ὐθὲν 75 ὅτος παρὰ τὰ αἰο)ητὰ εἶναι ἀπεφήνατο), ὕςερον οἱ πεὶ 
τὸς ἢ ̓Αναξαγόρας. ᾧ πάλιν οἱ Κ᾽ μίαν ὠσίαν εἶναι εἰρήκασιν, 10 Ἐπίκυρον" οἱ δὲ πλείως εἶναι λέγεσι τὰς ἀσίας, ὥσπερ Πλάτεν, 
οἷον τὴν αἰδ)ητήν, ὥσπερ οἱ φυσικοὶ ᾧ οἱ Στωϊκοί, οἱ δὲ τρεῖς μίαν Ψ' τὰ διανοητὰ μαθήματα, ἄλλην δὲ τὰ νοητὰ τὲὶς ἰδέας, 
εἰρήκασιν εἶναι ὑσίας, ὥσπερ Πλάτων τὰς ἰδέας ἡ τὰ μαθήματα, ἡ τρίτην τὴν τῶν αἰο)ητῶν σωμάτων ἐσίαν, τυτέςιν αὐτὰ τὰ 

τυτέςι τὰ διανοήματα αὶ τὰς αἰϑητὰς ὀσίας, ᾧ κυρίως Κὶ ἐσίας σώματα. Σπεύσιππος δὲ ὁ τύτυ μαθητὴς ᾧ πλείω τῶν τρῶν 
ἔλεγε τὰς ἰδέας, καὶ κυρίως δὲ τὰ αἰϑϑηταί- “τί ὃ ὃν αὶ ἀεί, γένετ ἔλεγεν εἶναι τὰς σίας τὼς νοητάς, πρώτην Κ' “ὃ αὐτοέν, ἄλλην 
σιν δὲ ὑκ ἔχον, ᾧ τί “ὃ γενόμενον μέν, ὃν δὲ ὑδέποτε" (Τίπι. 15 δὲ τὴν τῶν ἀριθμῶν ἀρχήν, ἄλλην τὴν τῶν μεγεθῶν, καὶ ἀλλ 

Ρ. 28). ὁμοίως οἱ περὶ Ἰξπεύσιππον ἢ ΞΞἰενοκράτη. ἢ ὁ Κ᾿ τὴν τῆς ψυχῆς. ᾧ ὅτως ἐπεκτείνει εἰς πλῆθος τὰ γένη τῶν 

Σπεύσιππος πολλὰς ἔλεγεν εἶναι ὁσίας" ἄλλην 75 ἔλεγεν εἶναι ἐσιῶν. ἕνιοι δὲ ἐκ ἄλλην αὶ ἀρχὴν τῶν ἀριθμῶν ἄλλην δὲ τῶν 

μεγεθῶν ἢ ἄλλην ἀριθμῶν ᾧ ἐπὶ πάντων τῶν ὁμοίων, ἡ πάλιν μεγεθῶν ἔλεγον, ὁδ᾽ ἄλλης ἔ φύσεως τὲς ἀριθμοὺς ἄλλης δὲ τὰ 

ἄλλην ὁσίαν νῷ ᾧ ἄλλην ψυχῆς, ᾧ ἄλλην σημείων ἢ ἄλλην γραμ- μεγέθη, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς τε ἀρχῆς ᾧ τῆς αὐτῆς φύσεως" τὰ δὲ 
μῆς ᾧ ἄλλην ἐπιφανείας. Αδεἶερ. 209 ἄλλα, οἷον ἐπίπεδα, γραμμάς, ἐρανὸν ᾧ ἁπλῶς τὰ αἰδϑητὰ ἐχό- 

φανερόν ἐςι, φησίν, ὅτι ἢ “ὃ πάλαι Κ' ἀεὶ ὑπό τε τῷ Πλάτωνος μενα τοῖς ἀριθμοῖς ἔλεγον" ὁ Κ᾽ 5) αὐτομέγεϑος ᾧ “ἐν αὐτοάριδ- 
αὶ τῶν ἄλλων, νῦν δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν ζητύμενον ὶ ἀπορύμενον, τί “ὦ μὸν πρώτας ἐσίας φάσκοντες ᾧ τῆς αὐτῆς φύσεως, τὰς δὲ 
ὄν, τυτέςι τίς ἡ ἐσία. ἐπειδὴ 75 κυρίως ὃν ᾧ πρῶτον ὃν ἢ τῷ γραμμὰς ἢ τὰ ἐπίπεδα ἢ “ἐν ἐρανὸν ἡ ὅλως τὰ αἰϑ)ητὰ δευτέ- 
λόγῳ ἢ τῷ χρόνῳ ἢ γνώσει ἐςὶν ἡ ὑσία, “ὃ ζητεῖν τί “ὃ ὄν, δ ρας, εἶτε δὴ ᾧ ταῦτα τῆς αὐτῆς φύσεως ἔλεγον εἴτε κἥ, ὧε 
ζητῶν ἐςὶ τίς ἡ ὁσία. τῦτο δὲ “ἃ ὄν, λέγω τὴν ὑσίαν, οἱ τὶ ἕν 25 ἐδήλωσαν. ἰὰ, 

εἶναί φασιν" ὅσοι γδ μίαν ἔλεγον τὴν ἀρχήν, ὥσπερ Θαλῆς οἱ ὥσπερ Ἵππων τε ὁ ἐπικληθεὶς ἄθεος ἢ μετ᾽ αὐὲὴν οἱ Ἔπι- 
λοιποί, ὃς ἴσμεν, ᾧ “ὁ ἂν ἕν ἔλεγον" ὅσοι δ᾽ ἀπείρυς, ὥσπερ κώρειοι. εοὰ. Ἀεβ. 

᾿Αναξαγόρας ἢ Δημόκριτος, ἡ τὰ ὄντα ἄπειρα ἀπεφήναντο εἶναι. “Σπεύσιππος. ἀνεψιὸς ὅτος ὡς λέγε ᾧ φοιτητὴς τὸ 
διόπερ ἢ ἡμῖν φησὶ πρῶτον ᾧ μάλιςα ᾧ μόνως ὡς εἰπεῖν περὶ Πλάτωνος γέγονεν. 1ὰ. 
τῷ ὄντως ὄντος ἢ κυρίως θεωρητέον τί ἐςιν. ΑἸεχ. , 30 φησὶν ὅτι δεῖ ἡμᾶς ζητῆσαι πότερον αὖἢ ἡ μόναι ἐείαι 

1028 διὰ τῦτο ἦν αὶ ἡμῖν μάλιςα ᾧ πρῶτον ᾧ μόνον ὡς εἰπεῖν ὑπάρχυσιν αἰδ)ητυὴ ἢ ἢ ἄλλαι, τυτέςιν ἀσώματοι" ἢ τύτων τῶν 
δ, περὶ τῷ ὄντως ὄντος, τυτέςι τῷ κῷ' τὴν ἐσίαν, δεῖ θεωρῆσαι, τίς ἀσωμάτων τινὲς ἢ ἢ ἄλλων, τυτέςι τῶν αἰϑητῶν τινές, αὶ αὶ 

ἐςιν ἡ κυρίως ἐσία. Αδεϊερ. πᾶσαι" ἢ αὖῇ καὶ ὑκ εἰσὶν ἐσίαι, ὅτε αἱ νοηταὶ ὅτε αἱ αἰδδηταί, 
4028 ὁ ἐχ ὡς ἐνδοιάζων “ἃ “δοκεῖ" εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς ἀποφαινόμενος. ἀλλὰ ἄλλαι. φησὶν ὧν ὅτι τοῖς  Πυθαγορείοις δοκῶσιν εἶναι 

δ. ἡ Δ "δοκεῖ" εἶπεν, ὅτι δείξει τῶτο διὰ πάνυ πολλῶν. ἧς μήπω 35 ἐσίαι τὰ τῷ σώματος πέρατα, οἷον ἐπιφάνεια, γραμμή, ςτγμὴ 
δὴ δεδειχως τῦτο εἴρηκεν. ὅμως πρὸς τὰ ἐπαγόμενα συμφώνως ᾧ μονάς. δῆλον δέ, φησίν, ὅτι ταῦτα συμβολικῶς ἔλεγον ἐκεὶ- 

ἐςὶ μάλιςα ἡ προτέρα ἐπιβολή. ΑἸεχ.. νοι" τὴν 7) ςιγμὴν ἐλάμβανον ἀναλόγως τῷ νῷ διὰ “ὃ ἀμερές, 
1028: ὃ δὲ “ἢ μορίων ἢ πάντων," ὅτι ἐκ Κ' τῶν μορίων τῶν ἁπλῶν τὴν δὲ γραμμὴν τῇ ψυχῇ διὰ “ὃ ἔχειν ὁ πόθεν ποῖ, τυτέςιν ἀπὲ 

ἽΞ σωμάτων ἔςι τὰ ζῷα, ἐκ πάντων δὲ τῶν σωμάτων ἕςιν ὁ ἐρα- προτάσεων ἐπὶ συμπεράσματα, τὴν δὲ ἐπιφάνειαν τὴ φύσα, τὰ 
νὸς ᾧ τὰ μόρια αὐτὸ, ἄςρα ᾧ σελήνη. τῶτο δ᾽ ἐλλιπῶς εἴρηῦ 40 δὲ σώματα τοῖς ςερεοῖς, διὰ “ὃ πλάτος ᾧ μῆκος ᾧ βαϑος. ἄλλω 
ἡ ἀσαφῶς" δοκεῖ δ λέγειν ὅτι ἡ ὁ ὠρανὸς ἡ οἱ ἀςέρες ἐκ τῶν δέ, ὥσπερ οἱ φυσικοί, ἐκ οἴον εἶναι ἑτέραν ἐσίαν παρὰ τὲ 
τεσσαίρων ςοιχείων ἔςιν" καὶ τῦτο δέ φησν. ἰὰ. αἰδητά, οἱ δὲ πλείονας τίθεν ἐσίας, ὥσπερ Πλάτων καὶ τὰς 

“ἢ μορίων ἢ πάντων"" ἢ μορίων Τὶ λέγει τὰ ζῷα" ἐκ ὃ αἰολητὰς ἡ τὰ μαθήματα ᾧ τὰς νοητάς. ἢ μᾶλλόν φησι ταύ- 
τῶν μορίων τῶν ςοιχείων συνεςήκασιν" ἐκ πάντων δὲ “ἐν πάντα τας ἐσίας εἶναι, τυτέςι τὰς νοητάς. Σπευσίππος δὲ τὼ πλευς 
κόσμον... ἢ σημειωτέον ὅτι ἐνταῦθα ἐκ τῶν τεσσάρων ςοι- 45 ἐσίας ὑποτίθεδ ἀπὸ τῷ ἑνὸς ἀρξάμενος ἡὶ ἀρχὰς ἡ ὁσίας - ἄλλῳ 
χείων φησὶν εἶναι “ἐν ἐρανόν. Αδεΐερ. ἡ) ὑσίαν λέγει εἶναι τῶν ἀριθμῶν ἡ ἄλλην τῶν μεγέθων, ᾧ ἄλλῳ 

1028 εἰπὼν ὅτι φανερώτατα Κ' ἐσίαι εἰσὶ τά τε σώματα ἡ τὰ ψυχῆς, ᾧ τύτων ἐπεκτείνει τὰς ἐσίας. «. ὁμοίως δὲ ἡ οἱ περὶ 
15, χοπά, ὅσα κατέλεξεν, ἐρωτᾷ πότερον αὖὮ μόναι αἱ λεχθᾶσαι Σπεύσιππον ἢ ̓ ενοκράτην" ἢ ὁ ἢ Σπεύσιππος πολλὲς ἔλεγον 
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εἶναι ἐσίας" ἄλλην γ5 ὑσίαν ἔλεγεν εἶναι μεγεθῶν ᾧ ἄλλην ἀριθ- τὰ αὶ 5 ἄλλα τῶν σωμείτων πάθη, τυτέςι μεταβολαὶ ἢ 
μῶν ἡ ἐπὶ πάντων τῶν ὁμοίων, ἢ πάλιν ἄλλην ὀσίαν νῶ, ἡ ἀλ- ποιήματα, ἐνέργειαι ὑπάρχυσι ἢ δυνεμεις, ρῖερ. 
λην ψυχῆς, ᾧ ἄλλην σημείυ, ἡ ἄλλην γραμμῆς ἡ ἄλλην ἐπιφα- “λέγω -- λέγε." τυτέςιν ἥτις αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν θεωρυ- 1029 
νείας. Αδεΐερ. μώη κ ἀπέφασιν καὶ ὺ ἀπογύμνωσιν τῶν εἰδῶν ὑδὲν τῶν δέκα κα- 2" 

1028 “ἕνιοι δὲ τὰ Κ εἴδη ᾧ τὸς ἀριθμός "" Ἱντεῦθεν εἰς “ἂν Ἔϊενο- 5 τηγοριῶν ἐςίν, ἂν αἷς πᾶν ὃν ὁρίζεὮ" πᾶν γ5 ὃν εἰς ταύτας ἀνά- 

ὩΣ κράτην ἀποτείνεθ,͵ καί φησιν ὅτι τὰ εἴδη τῶν πραγμάτων τοῖς γε ᾧ ἐν ταύταις ἔςιν. ἀλλὰ μήν, φησίν, δὲ τὴν τῶν ποσο- 
ἀριθμοῖς προσηγόρευσαν, ἐπειδὴ ὥσπερ οἱ ἀριθμοὶ περιοριξικοί τήτων ἢ ποιοτήτων ἀπόφασιν, οἷον “δ μὴ ποσόν, “ὃ μὴ ποιόν, ἢ 
εἰσιν ὧν εἰσὶν ἀριθμοί, ὕτω δὴ ἡ τὰ εἴδη περιοριςυκὰ τῆς ὕλης ἄλλην ἡντιναῦν χρὴ λέγειν ἐσίαν" χ᾽ συμβεβηκὸς .5 ὄντα εἰσὶν 

ὑπάρχωσιν. εἶτα μξ' τὰς ἰδέας δευτέρας ἀσίας ὑποτίθεδ τὰς δια- αἱ ἀποφάσεις, ἀλλ᾽ ὁ καθ’ αὐτό" “ὁ δὲ »᾽ συμβεβηκὸς ἐκ 

νοητικάξ, τυτέςι τὰ μαθήματα γραμμὰς ἡ ἐπίπεδα, τελευταῖα 10 ἐσία. ἐκ ' ἦν τύτων θεωρῦσι συμβαίνει ἐσίαν εἶναι τὴν ὕλην. 
δὲ τὰ φυσικά. ἰᾷ. ΑΙεχ. 

σκεπτέον τί ̓' ὑπὸ τύτων λέγε καλῶς ᾧ τί μή. ΑἸεχ. “ᾧ ὁ εἶναι ἕτερον." “ὃ γ5 ὑποκείμενον τύτων ἕτερόν ἐς! κ᾽ (09. 
ἘΠῚ καί φησιν ὡς εἰ μή τις ταύτην τν ἐσίαν) πλεοναχῶς λέ- ὃν ὁ ὁρισμόν, τυτέςιν ἡ ὕλη. Αδεΐερ. 

τα νεὸς βύλοιτο, ἀλλ᾽ ἦν τετραχῶς αὐτὴν λέγε, δώσει. ἰά. ὥςε ὲ ἔχατον καθ᾽ αὐὸ θδεμία Ν Τὰ κατηγοριῶν, ὄτειοθ. 

1023 λέγει “καθόλν" ἢ τὰς ἰδέας, ὃ ἢ μᾶλλον οἶμαι, ἣ “ὃ παρὰ 15 δὲ αἱ φερήσεις ταὐτόν εἰσι τῇ ὕλη, εἴγε ἡ ἃ ἐχ τρή ϑύθε ἐπιὸν ἃ 5 

3... τ πολλὰ ὡς τὰ πολλά, λέγω δὴ “ὃ ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως τῶν καθ᾽ εἶδος, ἡ δὲ ὕλη ὑπομένει, ἡ δὲ τη 5ϑν ὑχ ὑπομένει, ὡς εἴρη, 

ἕκαςα ἀποσυληϑέν. ἄλλυ δὲ πάλιν ὑσία λέγε “ὁ ἑκάςν γέ- ὕπαρξιν ἔχυσα «τ᾽ συμβεβηκός. ἰὰ, 
νος. ἰὰ, κυρίως ηδ σία ἐςὶ ἃ χωριφόν, τυτέςι “ὃ καθ᾽ αὐὸ ὁ ὑπάρχον (02 1029 

λέγε ἡ) ὑσία “ὃ εἶδος αὐὺ καθ᾽ αὐτό, ἡ “ὃ καθόλυ, τυτέξιν ἢ τόδε τι, τυτέςι “ὃ ἐνεργείᾳ, καθάπερ εἰρήκαμεν. διὸ “ὃ εἶδος ἜΣ 
αὶ ἰδίφ. Αδεϊερ. 20 “ὃ χωριςόν, τυτέσι “ὃ νοητόν, δόξειεν ἂν εἶναι ἐσία... ὑςέρα 

1029 τοῖς δ πολλοῖς ἀνθρωΐποις μάλιςα δοκεῖ εἶναι ἐσία “ὃ προ- γαρ ἐςι ᾧ δήλη (ἡ ὕλη) ὡς αἰϑητή, φανερὰ δέ πως ὦ ἡ ὕλη 
Ἵ: κείμενον πρῶτον, ἃ δὲ ὑποκείμενον φαίνεῦ εἶναι ἡ ἡ ὕλη ὡς ὑπο- ἐξ ἀναλογίας. [ά, 

μέώνσα καὶ ὴὺ δεχομένη. φαίνεῦ εἶ εἶναι ᾧὶ “ὁ εἶδος ὡς τελειὸν τὴν ὕλην ἀλλὰ καὶ τὴν ὕλην παραλείπεϑ- ἢ αὕτη 75 φανερά πως" τὴ 1096 

ὼὺ ὁρίζον κα ὼ τρέπον τινὰ εἰς ὁ ἑἶναι παραΐγον. τρίτον δὲ “ὁ σύνθε- “ὃ ἀναλογίᾳ ἐξὶ φανερά" ὶ ὅτι ἄνευ εἴδως ἐδέποτέ ἐςι, ἡὶ τῶτο Ὁ 
τον “ἃ ἐκ τύτων. ὕλη ὗν ἐςὶ χ᾽ ἀναλογίαν, ὥσπερ ὁ χαλκός, 25 δῆλον. κ᾿ τί δὲ ἀφανής, χὰ νόησιν" νόθῳ “δ λογισμῷ ληπτή" 
δὶ εἶδος ὃ ποιόνδε λῆμα τὸ χαλκῦ, οἷον τῷ ἀνδριάντος ἐκ τύτυ Φ' ἀπέφασιν ὃ νοεῖ ἡ ἀπογύμνωσιν τῶν εἰδῶν, ἀλλ αὶ κῷ ὦ π} 
συγκείμενος αὐὸς ὁ ὁ ἀνδριάς - ὥςε εἰ “ὃ εἶδος τῆς ὕλης πρότερον εἰσίν, ὡς τὰ εἴδη. ἀλλὰ ταῦτα ' ἀφετέον, περὶ δὲ τῆς τρίτης, 

ὡς λον ὃ δὲ τελειὸν τῷ τελεωμένυ πρότερον τὴ φύσει ὑπάρ- ΤΗ͂Ι τὸ εἶνε, σκεπτέον (αὕτη ὃ ἀπορωταίτη) πότερόν ἐςιν 

χει, ἡ τῦ συνθέτυ αὐτῷ πρότερόν ἐςι “ὃ εἶδος. Αἴεχ. αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν, ὥσπερ, ὁ Πλάτων λέγει, ἣ ὅ. ΑἸεχ. 

διό φησι περὶ τὸ ὑποκειμένυ πᾶσι ἢ καθ᾽ ὃ τἄλλα λέγε, 30 ᾧ τότε δεῖ ἡμὰς ὕςερον εἰπεῖν περὶ τῆς νοητῆς ἐσίας" δεῖ 
ἐκεῖνο δὲ μὴ κατ᾽ ἄλλω, διοριςέον τί ἐςιν- τῦτο ἢ) μάλιςα δοκεῖ 5 ἡμᾶς ἄρχεοχ, ἀπὸ τῶν ἡμῖν σαφεςέρων ἡ συγκεχομένων, ὡς 
εἶναι ἐσία. τῶτο δὲ “ὃ πᾶσιν ὑποκείμενον ἢ μὴ κατ᾽ ἄλλω λεγό- εἴρη ἐν τῇ Φυσικῇ ᾿Ακροάσει (41). Δρείερ. 
Μένον τρόπον μέν τινα ἡ ὕλη λέγε, ἄλλον δὲ “ὁ εἶδος, τρίτον δὲ βυλέμενος ἐπὶ τ᾽ τῶν εἰδῶν ἐξέτασιν χωρεῖν ὺ ζητεῖν, εἰ 109. 
ἃ ἐκ τῆς ὕλης ᾧ τὸ εἶδυς. Ιὰ. ἐνδέχεῦ χωρις ἃ εἶναι ἢ καθ᾽ αὑτὰ χωρὶς ὕλης ἢ ' μή, λέγει ὅτι ἵ" 

1029 διὸ εἰ πρότερον “ὃ εἶδος τῆς ὕλης ὃ μᾶλλον ἔν, ᾧ “ὃ ἐκ τῷ 35 θεωρητέον πρῶτον τὰ ἕνυλα εἴδη ἢ Ὑλύριμα ἡμῦ, ὅπως ἔχει. - ἐκ 
5. εἴδως ᾧ τὴς ὕλης πρότερόν ἐςι τῆς ὕλης. πρότερον δὲ ὃ εἶδος τύτων Ὁ Ὑνωσόμεθα, κα αὶ περὶ ἐκείνων, εἴτε Τ ἜΡΙΣ υς ὁ Πλάτων 

τῆς ὕλης τῇ φύσει, ἀλλὰ μὴν ὶ τῷ χρόνῳ" δειχθήσεῦ γάρ τι λέγει, εἴτε ἐκ εἰσίν. ΑἸεχ. 
εἶδος ὄν, ὁ πολυτίμητος φημὶ νῶῦς, ἡ αὐτοαγαθότης, ὁ θέος, ἐπεὶ δὲ ὑπὸ πάντων ὁμολογϑνῇ ὦ ἐσίαι εἶναι αἱ αἰδ)ηταί, δεῖ 1029 
πρότερον πάντων τῷ χρόνῳ, ὅτι ποιητὴς ὦ ὅτι παροχεύς. 1, ἡμᾶς περὶ αὐτῶν πρῶτον εἰπεῖν, ὶ ἄρξας, ἐκ τῶν ἡμῖν σαφεφέ- Σ 

4029 ΠΩ ἐν σκιαγραφίᾳ τέως εἴρη ἡμῖν τί ἐςιν ὀσία, ὅτι ὦ ὸ μὴ 40 ρων... δεῖ ἦν ἡμᾶς πρότερον. εἰπεῖν περὶ τῆς ὁσίας τῆς ὁρισμοῖς 
1. ὑποκειμόών ἀλλὰ καθ᾽ ὃ τὰ ἄλλα λέγον. ὅμως ὺ ὕτως λαμβανομένης, τυτέςι περὶ τὸ ἐνύλυ εἴδυς. δεῖ ἢ) ἐκ τῶν σα- 

ΑΗ Ἰε δύναῦ 5 ἡ ἡ ὕλη ὑποκείμενον εἶναι, ᾧ διὰ τῦτο ἢ φεςέρων προϊέναι ἐπὶ τὰ ἀσαφέςερα, ἐπειδὴ ἢ αἱ ἱ μαθήσεις ὦ ὅτω 

ὁσία" μόνη ὃ αὔτη ὑπομένει τῆς ἄλλης θαφευγεδηςς, Αφεῖερ. Ὑίνον. Αϑβεῖερ. 

1029 ἄδηλον ὃ τί ποτέ ἐςι “ὃ ὑποκείμενον πᾶσι ἢ ὃ μὴ κατ᾽ ὥσπερ 75 ἐν ταῖς πράξεσι ὀπυθεζνον. οἱ νομοθέ, ἵνα Πρ ρὸν 

10. ἄλλυ λέγε ποτὶ ' γ5 φαίνεῦ ὅτι ὕλη ἐςὶ “ὁ ὑποκείμενον 45 τῶν ἑκάξῳ ἀγαθῶν ἀπεργάζωνϑ τὰ ὅλως ᾧ καθ᾽ αὐτὰ ἀγαθὰ “ 

πᾶσι. Αἴεχ. πᾶσι τοῖς πολιταῖς ἀγαθά, ὕ ὕτως ἐκ τῶν ἑκάςῳ γνωρίμων τὰ τῇ 
1029 ἡ ὕλη ἂν εἴη ἐσία" ὃ Κα ἢ) λευκὸν καὶ αἱ κινήσεις ὶ τὰ λοιπὰ φύσει (' Κὶ γνώριμα, ἑκάξῳ δὲ ἄ’ ἄγνωζα σπεύδει ὁ διδαίσκων ποιῆσαι 

2 πάθη ᾧ ποήματα ἡ δϑήίλως εἰσὶ τῶν σωμάτων. ἰά. αὐτῷ, λέγω δὴ τῷ ἀγνοῦντι γνώριμα" ὁ γδ Σξωσιγένης ἐκ τῶν 
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᾿Αλεξανδρῳ γνωρίμων ἐποίησεν αὐτῷ γνώριμα τὰ τῇ φύσει γνώ- λευκῆς ἐπιφανείας ἡ ἡ ἐπιφάνεια. εἰ δὴ ὃν Ἰξωκράτην φαϊα ὅτῳ 
βιμα. ΑἸαεχ. ἐὸν ἄνθρωπον, ὅτι ἐν τῷ ὁρισμῷ τῷ ἀνθρώπωι καὶ λαμβανεῇ ὁὶ ἄ»- 

1029 δ ἐκεῖθεν δὴ ἡ τοῖς αἰσγητοῖς “ὁ εἶναι ὑπάρχει. δεῖ ἦν ἡμᾶς ἐκ θρωπος, δῆλον ὡς ἐπειδὴ ἐν τῷ ἐρισμῷ τῆς λευκῆς ἐπιφανείας 
10. τῶν φαύλως ΕῚ ὙϑΩΝ, ἀμώνε ἐκ τῶν αἰϑητῶν, ἡμῖν δὲ μᾶλ- λαμβανεῦ ἡ ἐπιφάνεια, ὐκ ἔςιν ἡ ἐπιφάνεια ὅ ὅπερ ἡ λευκὴ ἐκ» 

λον δ ταν τὰ κυρίως γνως ἃ θηρῆσαι ἢ μὴ ὑπερβάθμιον πόδα 5 φάνεια. τὸ φέρ δὲ ἡ ἄλλη. γραφὴ ἔχυσα ὅτως “ὦ διὰ τί; 

τῶναι. δεῖ ἦν πρότερον εἰπεῖν ἡμᾶς περὶ τῷ ἐνύχ: εἴδυς ἕνια λο- ὅτι πρόσεςιν αὕτη ὰκ ἫΝ αὕτη σαφεςέρα ἡ ἡ ἀκρίς ΑΙεχ. 

γικῶς, τυτέςιν ὁ ἐχ ἘΚΡΙΒΟΣΣ εἶπε ἢ ἐκ ἀκριβῶς, ἐπειδὴ δείκνυ- ὺ διὰ τί, φησίν, ἐκ ἔςιν κἡὶ ἐπιφάνεια ὅπερ ἡ λευκὴ ἐκιφά- 

σιν ὅτι ; μένων τ' τῶν σιῶν ὑπάρχυσιν ὁρισμοί, ᾧ ὕςερων ἀποδείκνυ- νειὰ; ὅτι πρόσεφιν πὐτῇ ἡ ἐπιφάνεια ἐν τῷ τῆς λευκῆς ἐπιφανάας 

σιν ἀληθῶς ὅ ὅτι ἢ τῶν συμβεβηκότων ὑπάρχωσιν ὁ ὁρισμοί. ἢ “λο- ὁρισμῷ. ταῦτα εἰπὼν 'συμπεραίνεἢ λέγων, ἐν ᾧ ἄρα μή ἐςι λόγῳ 

γοκῶς" εἶπεν, ἐπειδὴ ἐκ τῷ ὑςέρυ “ὃ πρότερον βϑλεῦ κατασκευά- 0 αἱ ὑὲ λέγοντι αὐτό͵ ὗτος ὁ λόγος τῷ τί ἦν εἶναι ἑκάςῳ, τυτέςι ὃ 
σαι, τυτέςιν ἐκ τῷ ὁρισμῶ “ὃ εἶδος" πρότερον γάρ ἐςι “ὃ εἶδος τὸ ὁριςόν. ἐν ἢ) τῷ τῶ ἀνθρώπυ λόγῳ λέγοντι, τί ἐςιν ἄνθρωπος, ἐα 

ὁρισμῶ. Ἀβεῖερ. ἐνυπάρχει ὁ ἄνθρωπος. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει “ὥςε εἰ “ὃ ἐπιφα- 

1029 ἀλλὰ πρὸ τῆς τῶν λεγομένων σαφηνείας τοιῆτον ἢ τοσῶτον νείᾳ λευκὴ εἶναί ἐςι ὃ ἐπιφανείᾳ εἶναι λείᾳ, “ὃ λευκῷ ᾧ λείῳ εἶναι 
12. διοριςέον, ὅτι ἄλλο μέν φησι ὸ τί ἦν εἶναι ἡ ἄλλο “ὃν λόγον ἢ ἤτοι ὃ αὐὲ ᾧὶ ἕν" καὶ ἔςιν οἶμαι λύσις πρός τινα λόγον δυνάμενα 

ἂν δρισμόν, τί ἦν, εἶναι Κ᾽ λέγει αὐὸ ὃ πρᾶγμα ἡ τὴν φύσιν (5 φέρειν, πρὸς τὰ λεγόμενα." ὁ δὲ δυνάμενος λόγος τοιῶτος ἂν εἷς. 

αὐτῶ, συνημμώνως ὺ συκτενγμέω κα ὃ ἅμα ὡς ἣν ὑθυμέηρι .ο εἰ γ5 ὅτι ἡ ἐπιφάνεια ἐν τῷ ὁρισμᾷ τῆς λευκῆς ἐπιφανείας λαμ- 

ὁρισμὸν δὲ λέγει τὴν Ψ ἀνάπλωσιν καὶ ὺ ἀναρίθμησιν τῶν ἐξ ὧν βανεῖ, ἐπὶ τύτῳ λέγεις, ὦ ̓ Αριςότελες, τὴν ἐπιφαίνειαν μὴ εδα! 

σύγκεῷ ὃ εἶδος μερῶν νόησιν. ἢ τύτῳ διαφέρει ὃ τί ἦν εἶναι ὅπερ λευκὴ ἐπιφαίνεια ἐν τῷ ὁρισμῷ τῆς λευκῆς ἐπιφανείας, τὴν 

τῷ ὁρισμῶ, ὅτι ἐκεῖνο μέν ἐσι νόησις ον ἀν; ἢ ὡς φησιν καὶ ἐπιφάνειαν ἐκ ἐάσομεν ἀλλὰ ληψόμεθα, οὸ δὲ λευκὸν παρα- 

ὡς ἣν “ πρᾶγμα θεωρῦσα, ὁ δὲ ὁρισμὸς ἀνάπτυξίς τις τῷ πραΐγ- 20 λιίψομεν. : τῶτο ποιησάντων πάντως δοίης ἂν τὴν ἐπιφάνεικ 

ματος ᾧ ὑπαρίθμησις τῶν αὐτῷ μερῶν. ΑἸεχ. εἶναι ὅπερ ἡ λευκὴ ἐπιφανεια" εἴπομεν 7) ἂν ὅτως, ὅτι λευκὴ 

1029) ὁ γάρ ἐςι τό σοι εἶναι “δ μυσικῷ εἶναι, τυτέςι χέγεῦ ὁ ξω- ἐπιφάνεια ἐςιν ἐπιφάνεια λεία. πρὸς δὴ τῦτον “ὃν λόγον οἶμαι 
1. ράτης μυσυιός, ἀλλ᾽ ἐκ ἔςι ὁ Ξυκράτει εἶναι ἃ μυσοιῷ εἶναι" ἐπῆκῷ ὁ τώςε εἰ ὃ ἐπιφανείᾳ λευκῇ εἶναί ἐςι “ὃ ἐπιφανείᾳ λεία" 

ἐδ’ ἔςιν ἡ φύσις. αὐτῶ “ὃ μυσικῷ εἶναι" αὶ 5 καθ᾽ αὐτό ἐξι μυσι- ᾧἰ τὰ ἑξῆς, ἢ ἴσον λέγων, ὥςε εἰ τὴν λευκὴν ἐπιφάνειαν ἐριζέμενός 

κόρ, δὲ “ὁ τί ἦν εἶναι τῷ Ἰξωκράτυς ἡ τῶν κ' μέρος ἀνθρώπων. 25 τις ἐρεὶ ὅτι ὃ ̓θρανκε ΛΕΡ εἶναί ἐςι ὃ ἐβῥυ χέτ εἶναι λείᾳ " 

εἰπὼν δὲ τῦτο. ἐπήγαγε ἃ “ὐδὲ δὴ τῶτο πᾶν." ἰά. ἂ δὲ λευκὸν ἢ “ὁ λεῖον ταὐτόν, αὶ ἣν ὃ Κα πλόσδι ἐμὴν 

1029 ὁ καί μὴν ὅτι ἐκεῖνός ἐςιν ὁρισμὸς ὁ δηλῶν τὴν φύσιν τῷ δὺ δὴ -παρέλειπεν), τὴν δὲ λευκὴν ἐπιφαίνειαν ἪΝ ϑρὰ ὡρίσατο, 
15. ὑποκειμένωι πράγματος καθ᾽ αὐτὸ οἷον Σωκράτης. Αβείερ. ὥςε ὅταν λέγη ὅ ὅτι λευκὴ ἐπιφανειά ἐ ἐσιν ἐπιφάνεια, λεία, ἐδὲν 

1029 ἐκ ἔςιν ὄν ὃ λευκὸν τῇ ἐπιφανείᾳ καθ᾽ αὐὲ ὡς ὁ τί ἦν εἶναι ἄλλο λέγει ἢ ἣ ὅτι ἃ λευκὸν λῶόν ἐςνν καὶ ἔςι ὃ λευκῷ εἶναι ἢ λέῳ 
16. τοῖς μέρεσιν αὐτῶ, διότι ΕΥ. β “Σωκράτει εἶναι ὃ ἀνθρώπῳ εἶναί 3) ταὐὲν ᾧ ἕν. ἰά. 

ἐςιν, ἀνθρώπῳ εἶναι λέγων κ᾿ τὴν δοτικὴν πτῶσιν ἃ τί ἦν εἶναι “ἃ οἷον ὃ ἸΞωκραΐτης ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἔχει “ὃ εἶναι, ἐκ ἐν ἐμ μυ- 
ὑπὸ τῦ ἄνθρωπος ὀνόματος δηλόέμενον" “ἃ δ᾽ ἐπιφανείᾳ εἶναι ἐκ σικῷ" καὶ Ὁ) Χῷ' ταὐὸν ὑπῆρχε μυσικᾶς, τυτέςι καθ᾽ αὐὲν ἄλλος 
ἔςι “ὃ λευκῷ εἶναι" ἄλλη γ5 φύσις ἐπιφανείας ᾧ ἄλλη λευκῶ. ἄνδμωκὸς ὑπάρχει καθ᾿ αὐτό. ἡᾧ ἐκ ἀρκεῖ μόνον “ὃ καϑ᾽ αὐὴ 
ΣΞωκράτυς δὲ ᾧὶ τὸ τί ἦν εἶναι τῇ ὑπὸ τὸ ἄνθρωπος ὀνόματος δη- εἶναι εἰς ὁρισμόν. ἀ γ5 “ὁ ὕτως καθ᾽ αὑτό, ὥσπερ τῇ ἐπιφανείᾳ 

; λυμέα ἐκ ἄλλη ἀλλ ὴ αὐτή. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ “ὃ ἐπιφανείᾳ εἶναι 35 ὑπάρχει τ λευκόν" ἐκ ἔςι Ἂ ὲ ἐπιφανείᾳ εἶναι “ὃ λευκῷ εἶναι" 
ΝΟ ΝΣ 

ἔς: “ὃ ἐπιφανείᾳ εἶναι δύ κη: ΓΙ γάρ ἐςι ταὐὸν “ὃ ἐπιφανείᾳ εἶναι ἀ ἡ) πᾶν λευκὸν ἐπιφάνεια, εἰ ᾧ πρώτως αὐτῷ ματέχα; ἐπειδὴ 

τῇ ἐπιφανείᾳ λευκῇ. ὶὶ τῷ πῶς ἀὶ ταὐὴν ἀλλ᾽ ἵπερόν ὁ ἐςι “ὃ ἐπι- ὑκ ἐξισάζει, ὦ νέμει ὰ ζῷον λογοιὸν θνηὲν ἐξισάζει τῷ Ὁ ἀνθρώκῳ. 

φανείᾳ εἶναι τῷ λευκῇ ἐπιφανείᾳ, παΐνυ συντόμως ὺ διὰ τῦτο ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ εἰ ὑπόθοιτό τις ἅμα λέγεωᾳ τὴ ἐπιφάνειαν ὸ ὃ 
ἐσαφῶς τὴν αἰτίαν ἐπήγαγε εἰπὼν “ὅτι πρόσεςιν αὐτό, αὐὸὴ λέ- λευκόν; ἵνα τήνδε τὴν ἐπιφάνειαν ἢ λάβωμεν τὴν λευκήν ὅτε δὲ ᾿ 

γῶν ἂ ὁριςὸν ἥτοι τὴν ἐπιφάνειαν" ἐκ ἔςιν ὗν “ὁ ἐπιφανείᾳ εἶναι, 40 ὁριςόν ποτε περιλαμβάνεῦ μ' τὸ ὁρισμῆ» ἡδὴς Ρ̓ λέγει δ ὅτι ἄ»- 
ὅπερ “ὃ ἐπιφανείᾳ, λευκῇ, ὅτι ἐν τῷ ὁρισμῷ τῆς λευκῆς ἐπιφα- θρωπος ἄνθρωπός ἐςι ζῷον λογικόν. ἐν ᾧ ἦν ὁρισμῷ μὴ ὴ πρόσες 
νείας λαμβανεῖ ἡ ἐπιφάνεια " ὸν αὶ ΠῚ Σωκράτην ταὐτόν φαμεν αὐὸ “ἃ ὁριςὸν λέγοντι ὺ περιελόντι ὰ ὁριςόν, “ὃ τοιῦτόν ἐς:ν ὁμε- 
εἶναι τῷ ἀνθρώπῳ, ὅ ὅτι ὅταν ὁριζώμεθα ἐν ἄνθρωπον, ὁ λαμβά- μός τῷ πράγματος. ὥςε εἰ ταὐὸν λάβωμεν ὁρισμὸν τῷ λευκ 
γομεν εἰς “ὃν τῷ ̓ πρβγυ"ὶ ὁρισμὸν “ὃν ἄνθρωπον" καὶ γδ ὁριζόμενοι “ἃ λεῖον, ἀντὶ τῷ τῆς ὄψεως διακριτιοῶ, ἵνα ταὶ ὑὴν ὑποθώμεβα 
ἂν ἄνθρωπον φαβ ὅτι ἄνθρωπός ἐςιν ἄνθρωπος ζῷον πεζὸ ὃν δίπυν. 45 ἐπιφάνειαν λευκὴν ὺ λείαν, “ὁ αὐὸ ἕςαι “ὁ λευκὸν τῷ λείῳ. σε 
τὴν δὲ λευκὴν ἐπιφάνειαν ὁριζόμενοι λαμβάνομεν εἰς “ὃν ὁρισμὸν ἐντεῦθεν συνάγεῇ ὅτι δεῖ ἐξισαζειν “ὁ ὁριςὸν τῷ ὁρισμῷ. εἰ τοί- 
αὐτῆς αὐτὴν τὴν ἐπιφανειαν- λέγομεν γδ ὅτι λευκὴ ἐπιφανεια νυν μὴ ἐξισαζει ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ὰ λευκόν Θ ἡ) πᾶσα ἐπιφά- 
ἔχυσα χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως " ὥςε εἴληπἢ ἐν τῷ ὁρισμῷ τῆς νεια λευκή), δῆλον ὅ' ὅτι ἐκ ἂν κυρίως καθ᾿ αὐὺ ὑπάρχοι “ὃ λευκὸν 
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τῇ ἐπιφανείᾳ, ὥςε καὶ ὁ ὁρισμὸς αὐτῆς γίνε. “ἐπειδὴ -- σύν- τῷ αὐ ἄλλῳ προσκεϊο λέγε," καὶ ἔςι “ὃ λεγόμενον τοιῶτον" 

θετα." ἐντεῦθεν ζητεῖ εἰ ἄρα ὑπάρχωσιν ὁ ὁρισμοὶ τῶν συμβε- εἴ τις ὁριζόμενος “ὁ λευκὸν προσλάβοι ἃ ὃν τὸ ἀνθρωπο ὁρισμόν, 
βυηκότων, « « . ἢ πιθανῶς ἀνατρέπει ὅτι ἐκ εἰσί͵ λέγων ὅτως, ὅτι προςίθησι “ὃ πρᾶγμα ἢ “ἦν ὁρισμὸν αὐτῶ ἐν ἄλλῳ πράγματι ὺ 

ἐπειδή ἐςι ἢ ἐν ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις, φημὶ δὴ ταῖς λοιπαῖς ὁρισμῷ. εἰ γάρ τις ὁριζόμενος “ὃ λευκὸν λόγοι ὅτι λευκόν ἐς! 
ἐννέα, τῷ συμβεβηκότος σύνθετα... δεῖ σκοπεῖν εἰ ἄρα ὑπάρ- 5 χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως ζῷον πεζὲν δίπυν, ἐχὶ λευκῦ ὁρισμὸν 
χει ὁρισμὸς ᾧ τύτων τῶν συμβεβηκότων. ἀλλὰ μὴν ἐδὲ ὃ ἐπι. ἀπέδωκεν ἀλλὰ λευκῦ ἀνθρώπυ. ἡ διὰ τῦτο αὶ καθ᾽ αὐὸ ὡρί- 
φάνεια φησὶ ἐπιφάνεια λευκή ἐςιν, ἐδὲ ἔςιν φύσις ἐπιφανείας ἢ σατο “ὃ λευκὸν διὰ “ὃ “ὃ λευκὸν ἐν ἄλλῳ ἥτοι τῷ ἀνθρώπῳ προ- 
τί εἶναι ἡ λευκὴ ἐπιφαΐνεια " ἐπὶ πλέον γδ ἐπιφάνεια τῆς λευκῆς «)εῖναι. “ὁ Κὶ ἦν ὅτω λέγε αὶ καθ᾽ αὐτό, “ἃ δὲ τῷ ἄλλο αὐτῷ." 
ἐπιφανείας κα ὺ πιβανῶς. ἈΑβεΐερ. ἐλλιπῶς δὲ ἑρμηνευθὲν δεῖ προο)εῖναι “ὃ δεῖν προσχεῖοχ, ὃ αὶ προσ- 

Ὁ τί ἣ εἶναι ἢ ὁρισμῷ διαφοραν ὁ Κι Ἐφέσως τῦτό φησιν, ὅτι το κεῖ, ἵνα ἦ ὃ πᾶν τοιῶτον, ἃ δὲ λέγε Κὶ καθ᾽ αὐὴ ἐν τῷ δεῖν 
ἃ αὶ τί ἦν εἶναι αὐὸ ὦ πρᾶγμα, ἢ τὴν φύσιν αὐτῷ συνηγμένως ᾧ ἄλλο προσκεῖοχ, αὐτῷ, ὃ Κὶ πρόσκει)" οἷον εἰ “ὃ ὲ ἱμάτιον σημαίνει 
συνεπτυγμένως κα ὺ ἅμα ὡς ἕν ἡ φύσιν νουμένην δηλῶν ἐ ἐςίν, ὁρισ- “ἐν λευκὸν ἄνθρωπον, ὁ δὲ ὁριζόμενος “ἃ ἱμάτιον λέγει ὅτι ἱμαζτιόν 
μὲς δ᾽ ἐςὶν ἡ ψ' ἀνάπλωσιν ἢ ἀπὰρίθμησιν τῶν ἐξ ὧν σύγκει ὃ ἐςι χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως" δέον ἡ) προσκεῖοὶ, τῷ δρισμῷ τῷ 
εἶδος μερῶν νόησις. ὁ δὲ διδάσκαλος, ὡς ἢ ὅπιοδεν ἔφαμεν, ὃ ἱματίων ᾧὶ ἄλλο τι, οἷον “ὃ ζῷον πεζὸν δίπυν, καὶ πρόσκειἢ, ὥςε κα 
ἢ τί ἦν ἕναι ἐπὶ τῶν ἀύλων φησὶ ᾧ ἀσωμάτων λέγειν, ὧν ἡ 15 καϑ᾽ αὐὸ ὁρίζεῦ “ὁ ἱμάτιον. εἰ δὲ “ἃ λευκὸν ὁριζόμενοι προσλαμ- 
ὕπαρξις ἀμερής τε αὶ ὁ μᾶλλον ἔςιν ἣ ἦν, “ν δὲ ὁρισμὸν ἐπὶ τῶν βάνοιμεν “ὃν ἄνθρωπον, ἀ καθ’ αὐὴ λέγε, εἴπερ “ἃ ἱμάτιον ὁριζό- 
ὑλικῶν τε ᾧ σωματικῶν, ὧν ἡ ἡ ἐσία καταμεμερισμένη τοῖς μενοι προσλαΐβοιμεν ἡ “ἃ λευκὸν ἢ ὃν ἄνθρωπον, ἕςαι ὃ ἱμάτιον, 
συμβεβηκόσι ἢ ἐχ͵ ὁλοχερής. οοἀ. Ἀεβ. ἥτοι ὁ λευκὸς ἄνθρωπος τῶν καθ᾽ αὐτό" εἰ δ᾽ ἐςὶ τῶν καθ᾽ αὐτό, 

Ὑβ. ᾿ἐπιφανείῳ λευκόν." ἰά. ἔςιν ἄρα ὁρισμὸς αὐτῶ, εἴπερ τῶν καθ᾽ αὐὲ οἱ ὁρισμοί. ἐκ ἄρα 
ἴϑε “ἐν --- αὐτό, συτέςιν δ᾽ ὅτος ἐςὶ λόγος ἢ ὁρισμὸς ὁ ὁ δηνωνις 20 καχῶξ. εἰρη ὡς λευκὸς ἄνθρωπος ὁ ἐκ ἔςι τῶν καθ᾽ αὐὸ μας 

9. κὸς τῷ τί ἦν εἶναι ᾧὶ τῆς φύσως ἑκάξῳ, ἐν ᾧ λόγῳ λέγοντι ᾧ νων, ᾧ ἐπὶ τύτῳ ἐδὲ ὁ ὁρισμὸς ἔςιν αὐτῶ. ταῦτα εἰπὼν τὴν 

ἀναπτύσσοντι αὐτό, “ὃ ὁριςόν, μὴ ἐνυπάρχει ἐν τῷ λόγῳ αὐτό, ἀκριβὴ λύσιν μετ ᾿ ὀλίγον ἐ ἐρεῖ (ρ. 1030 ἃ 17), ὅταν λέγῃ “δὶ 

ἤτοι “ὃ δριςόν. ΑἸεχ. ὁρισμὸς ὥσπερ ὺ ὁ τί ἐσι πλεοναχῶς λέγε" ἢ 5 ὁ τί ἐςιν ἕνα 

1029 “ἔςι --- ἑκάξῳ." οἷον τῷ ποιῷ ἢ τῷ ποσῷ ἢ τῷ ; ποτὲ καὶ ᾧ Καὶ τρόπον σημαίνει τὴν ἐσίαν." τὴν δὲ δὴ ἀκριβὴ λύσιν ᾧ τὴν τῷ 

23. ταῖς κατηγορίαις δεῖ σκοπεὶδχ, εἰ ἄρα ὑπάρχει ἡμεὶ ἢ τύτων 25 λόγυ διάρθρωσιν μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, αὐὲς δὲ τὰ προσεχῶς εἰρημένα 
τῶν συμβεβηκότων" οἷον τίς ἐξιν δρισμὸς τῷ λευκῶ ἀνθρώπυ" εἰπὼν ἐπήγαγε. “ὁ δὴ λ. ἄνθρ. εἶναι χευκῷ, ἀλλὰ εἶναι" τυτέςι 
ἔξω δὴ ἕν ὄνομα τῷ λευκῷ ἀνθρώπυ ὃ ἱμάτιον» ἔςιν ὅν ὁρισμὸς “ὃ δὴ λέγειν ἄνθρωπος λευκός, ἐςὶ τῶτο ἀληθές" ἔς! 5 “ὁ λευκὸν 

ἱματίων, ὃν δεῖ ζητῆσαι. Αδεΐερ. ἐν ἀνθρώπῳ, ᾧ ἐπὶ τότιῳ ἀληθὶς λέγειν ὅτι ἄνθρωπος λευκός, ὁ 

1029 ὃ “ἄρ᾽ --- αὐτῶν" τιτέαθ, δύναῷ τις μία φύσις εἶναι ὁ ἄν- στα ἐςὶν ἀνθρώπῳ ὃ ἃ τί ἦν εἶναι “ὁ ἀνθρώπῳ εἶν ἐσεο ἥτοι ἐκ ἔςιν 

25. βρωπος ἡ “ὃ λευκόν, ᾧ ὑπάρχειν “ὃ τί ἦν εἶναι τῷ λευκῷ ἀνθρώπῳ 30 ὁ ἄνθρωπος ὅπερ “ὁ λευκῷ ἀνθρώπῳ εἶναι. “ἃ δὲ τί ἦν εἶναι λευκῷ 
ὦ εἶναι ὁρισμὸν τῷ λευκᾶ ἀνθρώπυ, ἐπεὶ δὲ οἱ ὁρισμοὶ ὀνομάτων ἀνθρώπῳ ὅπερ “ὃ ἱματίῳ εἶναι ἐςίν " ὕτω ) εἴρη ὅτι ἔςι δὴ ὄνομα 
εἰσὶν ἀλλ᾽ ὁ λόγων, ἔμελλε δέ τις λέγειν ὅτι τῷ ἀνθρώπυ λευκῦ τῷ λευκῷ ἀνθρυίπῳ ὃ ἂ ἱμάτιον. ΑἸεχ. 
λόγυ ὄντος ἀλλ᾽ ὑκ ὀνόματος, πῶς ἕςαι αὐτῶ ὁ ἑρισμός, λέγει φησὶν ὅν ὅτι ὑκ ἔςιν ὁρισμὸς τῶν τοιύτων, ἐπειδὴ ἐχ ὑπαίρ- θὲ 

ὅτι ἔςω δὴ ὄνομα τῷ λευκῷ ἀνθρώπιυ ἱμάτιον. ἔςιν ἦν ὁρισμὸς χυσι τῶν καθ᾽ αὐὸ λεγομένων, τοιῶτοι δὲ θέλωσιν εἶναι οἱ ὁρισμοὶ Ἅ᾿ 
τῇ ἱματίω ἤτοι τῷ λευκῷ ἀνθρώπυ ἢ ὅ; ᾧ ἐρωτήσας ἐπικρίνει λέ- 35 καθ᾿ αὐτό. “ὃ ὃ ὁ καθ’ αὐὸὴ διχῶς λέγε" ἢ γ) ἐκ προϑέσεως 
γων “ἀλλὰ μ. ἐδὲ τ΄ κι α. λ. δὲ τῦτο," τυτέςιν ἐκείνων τῶν ἢ ἐκ διαζεύξεως" ἐκ κα ἦν προωέσεως, ἐπειδὴ λευκὸν βυλόμενοι 

φύσεων τῶν καθ’ αὐὲ ὠσῶν ἢ ἐνυπάρξει ὁρισμοὺς εἶναί φαμεν" ὁρίσαῶς ἀποδεδώκαμεν λόγον ἀνθρωώπι λευκῦῶ, “ὃ δὲ τοιῦτον ἐκ 
ὃ δὲ λευκὸς ἄνθρωπος καθ᾽ αὐὴ μὴ ὧν μηδὲ δυνάμενος εἶναι καθ’ ἔςι καθ᾽ αὐτό" ἑνὸς δὲ πράγματός ἐςιν ὁ κυρίως ὁρισμός. πά- 

αὑτό, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὦν, ὥσπερ ᾧ ὃ μυσικὸς ξωκράτης ἐν λιν δὲ εἰ σημαίνοι “ὃ ἱμάτιον λευκὸν ἄνθρωπον, ὁ δὲ ὁριζόμενος ὃ 
τῷ Σωκράτει, πῶς ἴσαι τὸ λευκῦ ἀνθρώπυ ὁρισμός; εἰ 5 ἦν 0 ἱμάτιον ὁρίζοιτο ὡς λευκόν. τῶτο γ5 ὑκ ἔςι καθ᾽ αὐὸ ὅτε “ὃ ὅλον 
αὐτὸ ὁρισμός, ἦν ἂν καὶ τί ἦν εἶναι, ἥτοι φύσις αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν “ὃ ζητύμενον ὁ ὁρισμὸς περιέλαβε, “ὃ δὲ λευκὸν ἄνθρωπος. ὁ ὧν 
συγκεχυμέν καὶ ἢὶ ὑπὸ τῷ ὁρισμῶ ἀνκξετι θομινη . ἀλη. ἀλλ᾽ ὁ ὁ αὶ ἄνθρως- ἀνθρωπός ἐς! λευκός" ὁ μέντοι ὁ ὁρισμὸς αὐτῶ λευκῷ εἶναι ὑπαρ- 
πός ἐςιν, ὁ δὲ λευκὸς ἄνθρωπος ὑκ ἔςιν, ἀλλὰ συνέβη τῷ ἀν- χει, ἀλλὰ “ἃ ἱμάτιον εἶναι. ἐντεῦθεν ζητεῖ εἰ ἄρα τῷ συνθέτυ 

θρώπῳ. εἰπὼν δὲ ὅτι ὁ λευκὸς ἄνθρωπος ὑκ ἔςι τῶν καθ’ αὐτό, ἐςὶν ὁρισμός, ἢ φησὶν ὕτως. ἄρα τῷ ἱματίν, τυτέςι τῷ συν- 

ἐπιχειρεῖ διὰ τῶν τῷ μὴ καθ᾽ αὐὸ σημανομέναν δεῖξαι ὅτι ὁ λευ- 45 θέτυ, ἐξὶν ὁρισμὸς ἢ ἐκ ἔςι; τῆς γδ ἐσίας ἐςὶ κυρίως ὁρισμός, 

κὸς ἄνθρωπος τῶν καθ᾽ αὐτό ἐςι, λέγων “ἢ ὃ αὶ καθ᾽ αὐὸ λέγε ἐπειδὴ ἡ τῶν καθ᾽ αὐὸ ὑπαρχόντων ἐςὶ αὶ ἑνὸς πράγματος " ὅταν 

διχῶς; αὶ τύτυ ἐςὶ “ὃ Καὶ ἐκ προϑιέσεως, Ν δὲ ἐκ ἐκ προέσεως. δὲ ἄλλο κατ᾽ ἄλλυ λέγηϊ, ὁκ ἔςι τῷ τοιύτυ ἑρισμός, ἐπεὶ μήτε 
ὸ τὸ Ἃ ἐκ προολέσεως ὁ καθ᾽ αὐὸ τέθεικεν ὑπόδειγμα “ὃ “ὃ αὶ} μίαν ᾧυύσιν δηλοῖ. Αϑεϊερ. ᾿ 
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1030 δρ ὃν ἐςὶ “ἃ τί ἦν ἑἶναί τι ἢ ὅλως ἢ ὅ; πολλαχῦ μνηεὶς ἴκαζα ἐςίν, ἀλλ᾽ ὀσίαι εἰσὶν ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαςα μεμερισμέίναι 

ὁ τῷ τί ἦν εἶναι (τῦτο δ᾽ ἐσὶν ἡ ἡ ἐκάςυ φύσιρ καὶ ὼ ἐνδειξάμενος τὴν πως ὺ ἀμέριςοι. ΑΙεχ. 

διαφορὰν αὐτὺῦ, ἥτις ἐςὶ πρὸς “ὃν ἐρισμέν, καὶ ὶὶ εἰπὼν τί ἐςι “ὃ τί ἦν “ἢ -- λέγε). δείξας διὰ τῶν προλαβόντων λογικῶς ὅτι, 

ἦναι, ὅτι ἡ φύσις πάντων τῶν κ᾽ μέρος ἀνθρώπων συνηρημένων ἐκ ἕςιν ὁρισμὸς τῶν συμβεβηκότων, ἐπειδὴ οἱ ὁρισμοὶ ἁπλῶν 

ὁὶ ἅμα νουμένη, -- ἐπεὶ δή, ὡς ἐν τῇ ̓ Αποδεικτικῆ ρηϑ, προς 5 πραγμείτων ὑπάρχυσι ᾧ τῶν καθ᾽ αὐτό, τὰ δὲ συμβεβηκότα 

γε ὁ εἰ ἔςι τὸ τί ἐφι, ζεῖ εἰ ἰ ἄρα ἐφί. τι τῶν ὄντων ὁ τί ἣν ὅτε καθ᾽ αὐὰὸ ὑπάρχυσιν" αὐὰ δ τῦτο λέγε κτ' συμβεβ»ρές" 

εἶναι, τυτέςιν ἡ ἑκάςυ σία; εἰ ὧν ἃ τί ἦν εἶναι ἡ ἱκάςυ σία, ὅτε δ ἁπλᾶ πράγματα ὑπάρχυσιν, ἐπειδὴ εὐ ψέρυσες ἡ ἕτερα 

τὰ δὲ καθ᾽ ἵκανον ἐςι, δῆλον ἄρα ὅτι ὸ ὸ τί ἢ ἣν εἶναι τῶν ὄντων μεθ᾽ ἑαυτῶν λεγόμενα" ὅτε 5 αὐτὰ καθ᾽ αὑτὰ ὑποςῆναι ὃδύ- 

ἐσίν. ᾧὶ ἐπεὶ ὃ τί ᾿ν εἶναι ἐπὶ τῶν σιῶν ἐςίν, τυτέσι ὰ τί ᾿ ναν)͵ --- ἐντεῦθεν ἀνατρέπει τὰ εἰρημένα ὑπ᾽ αὐτῷ λσγρκῶς, κα ὶ 

ἑἶναι ἐδὲν ἄλλο ἐφὶν ἢ πᾶσαι αἱ ἄτομοι ἐν ἑκάξῳ ἐσίαι, αὖρ κα ἥδ ιο δείκνυσιν ὅτι ὸ τῶν κ᾽ συμβεβικὸς ὑπαρχόντων εἰσὶν ὁρισμα, 

καθ᾽ αὐτάς εἰσιν. ὅταν δ᾽ ἄλλο κατ᾽ ἄλλυ λέγηϑ, ἐκ ἔςιν ὅπερ κεχρημένος τοιύτῳ ἐπιχειρήματι, ὅτι ὥσπερ “ὃ ὃν ἢ ἡ ὕσαρξι 

τοῦδ τι ἐς καθ᾽ αὐτό" ὁ 75 λευκὸς ἄνθρωπος ἐκ ἔςι καθ’ αὐτό, τῶν πραγμάτων πλεοναχῶς λέγε, ὕτω οἱ ἑρισμοί. Αρέερ. 

τῷ ἀνθρώπῳ" “ὃ δ) τόδε τι ταῖς ἐσίαις μόναις ἀφωριςαί ὥσπερ ᾧ “ὃ ὃν ὑπάρχει πᾶσιν, ἀλλ᾽ ἐχ ὁμοίως. ἰά. ΓΝ 

τεὺ ὑπάρχει. Αἰεχ. “τοῖς ἄλλοις" τυτέςι τοῖς συμβεβηριόσι. ἰὰ. 3. 

ὙΡ' ἅπερ γάρ τί ἐςι ἃ τι ἦν εἶναι," ἤγυν ἐσία τις ὁ φύσις 15 “ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τῷ μὴ ὄντος λογικῶς." φασὶν αἱ σοφικαὶ 5 

ἐςὶ ὃ τί ἦν εἶναι ἑκάξῳ. εοἀ. Ἀεξ. εἶναι “α μὴ ὄν, ἐχ ἁπλῶς δὲ εἶναι αὐὸ ἐρῦμεν, ἀλλ᾽ ὕτως εὗκω 

1030 4 “οἷον ὁ λευκὸς ἄνθρωπος ἐκ ἔςιν ὅπερ τόδε τι," ἐπειδὴ μό- ὡς μὴ ὄν, ὕτω δὲ ἢὶ “ὃ ποιόν. ἰὰ. 

ὁ. γαις ταῖς ὀσίαις ὑπάρχει ἃ ὅπερ τόδε τι, τυτέςιν ὁρισμός. εἰ ἀλλ᾽ ὥσπερ φασὶν οἱ σοφιςαἱ Ἰτερὶ τῷ μὴ ὄντος. ἐρωτῶσι 

τοίνυν τῦτό ἐξι ὰ τί ἦν εἶναι, τυτέςιν ἐσία, ὅσων ὁ λόγος ἐξν δ ὕτως" ἃ μὴ ὃν ἴσν ἢ ἐκ ἴσων: εἰ ᾿ὶ ἦν ἴξιν, αὐτόθεν ἄτεκον 

ὁρισμὸς ἢ ἐκ ὄνομα, ἤγον ὑπογραφή. .. ἵκέσον ὃ πρᾶγμα Ὁ ὃ λέγειν ὅ ὅτι ἔςι ὃ μὲὴ ὄν" εἰ δὲ μή ἐςι ὃ μὲὴ ὄν͵, αἱ δύο ἁ ἀργήσεις 

ἔχει καὶ ὄνομά τι ἢ ὑπογραφήν. συμβήσεϊ ἄν ἡ τῆς Ὑμάδος εἶναι μίαν κατάθεσιν ποιῶσιν, ὥςε πάλιν ἔςι ἃ μὴ ἢ ὄν. λέγομεν ὦ ὧν ὅτι 

ὁρισμόν. Αϑβείερ. φαμὲν ὅτι ἔςι ὃ μὴ ὃν ὡς μὴ ὑπάρχον. ὅτως ὅν φημὶ ὶ ἐκὶ 

1039. “τοιαῦτα --- λέγε. " ὅταν λέγωμεν ὅτι λευκόν, ὁ τὴν τῶν συμβεβηκότων ὃ ὅτι ὑπάρχυσιν αὐτῶν ἐβσμο, ὑχ ὡς ἁπλῶς 

10: λευκότητα αὐτὴν κατ᾽ αὐτήν φαμεν, ἀλλὰ τὴν λελευκασμένην ὄντων ἀμ ὡς πῇ ὄντων. εἶτα ταῦτα εἰρηκὼς ζπεῖ ἦρα γε 
ὀσίαν, οἷον χιόνα ἸΣωκράτην ἢ Ἶ ἄλλο τι τοιῦτον. ὅταν δὲ λέγω- 25 συνωνύμως κατηγορεῖῷ δ ἐν τῶν δέκα κατηγοριῶν ἢ ᾿ ἐμωσύμως; 
μεν ὅτι ἄνθρωπος, ἀκ ἄλλο τί φαμεν, δ᾽ ἄλλο τι προσλογιζό- ἢ δείκνυσιν ὅτι ὅτε συνωνύμως ὅτε ὁμωνύμως, ὑχ ὁμωνύμως 
μεϑα, ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν τοιάνδὲ ὁσίαν τὴν δύναμιν τὴν καθ᾽ αὑτὴν Μδι ἐπειδὴ ὅλως κοινωνῦσι τῇ ἐσίᾳ κ' ὃ πρᾶγμα, τὰ δὲ ὃ ὁμινυμα 

εἶναι. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων φανερὸν ὅτι ἐκ ἔςι “ὃ τί ἦν εἶναι ἐδενὶ κα κοινωνῶσιν ἀλλήλοις τ᾽ πρᾶγμα: ταῦτα δὲ καθὸ ἡ αὐτὰ λέγω 

τῶν μὴ γενομένων εἰδῶν, ἀλλ᾽ ἐκείνων ἐςὶ “ὃ τί ἦν εἶναι, ἐξὶ τῶν ὄντα, μετέχυσι τῷ ὄντος. ὁ συνωνύμως δέ, ἐπειδὴ ἐκ ἔςιν εἷς 
ἀτόμων, ἐξ ὧν τὰ εἴδη κεχώριςαι. ταῦτα δὲ τὰ εἴδη, ἐπειδὴ 30 ὁρισμὸς τῆς ἐσίας ὃ τῶν συμβεβηκότων, ἐπειδὴ μήτε μιᾶς ὑπέρ- 
ὐδὲν ἄλλο ἐςὶν ἢ τὰ πρὸ ἕκαςα (ἐν )) τοῖς καθ᾽ ἵκαζα αὐτοῖς “δ χυσιν σίας, ἀλλ᾽ τ τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ὶ πρὸς ἕν, τυτέςι τῶν πολλα- 
εἶναι" περὶ τύτων ἢ γ) ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ἀχὶ περὶ τῶν ἃ ἡ διάνοια χῶς λεγομένων. 

χωρίσασαι παρ᾽ ἑαυτῇ ἔχε), ταῦτα ἦν τὼ εἴδη ὁ “ᾧ μετοχὴν φησὶν ὅ! ὅτι ἀν δεῖ γιγνώσκειν “ὃ πρᾶγμα οἷον ἐσε, κα ' δας 

λέγον, ἥτοι ὐχ ἐς συμβεβηκότα κατηγορῶν! ἃ ὶὶ πάθη εἰσὶν ὧν τῶτο “ὃ ὄνομα αὐ τὺ, δ ὅτως ὃν ἀκριβὴ λόγον διδόναι περὶ αὐτῦ. ἢ Σ 

κατηγορϑνῇ), ὡς “ὁ λευκὸν ἡ “ὃ μέλαν ἢ “ὃ θερμόν, ἀλλ᾽ ὡς ἐσίᾳ 35 τῦτο ὃν φησὶν ἔτι δεῖ ἃ β σκοπεῖν περὶ ἱκαζυ ὼς δεῖ λέγειν. πρέ- 

ᾧ φύσει μηθὲν διαφέροντα τῶν μερικῶν, ἀλλὰ μόνῳ τῷ καθ᾽ Τὸν δὲ δεῖ σκοπεῖν τὴν φύσιν τὸ πράγματος. αὶ ὡς ἔχει μ ιΩῦ 
ὅλυν δύναϑ. ΑἸεχ. ὶὶ τότε “ὃ ὄνομα αὐτῦ πελυπραγμενεῖν. διὸ ἡ νῦν, ἐπεὶ “ἢ λεγό. 

ὥςε ἀ δυναὸν εἶναι ὁ ὁρισμὸν ἃ αὐὸ ὺ λόγον καὶ κὺ ὄνομα ἢ τῶν μενον φανερόν ἐφιν, ὅτι ἡξερὶ ὄντος ἐςὶν ὁ λόγος, ὃ Π ὁρισμὸς 
μὴ ὑπαρχόντων καθ᾽ αὐτό͵ ἀλλ᾽ ἐὰν πρώτυ τινός, ἢ “ὃ τοιῦτόν ὁμοίως ὑπάρχει πρώτως. δὴ ὺ κυρίως τὴ ὑσίᾳ, ἐπειδὴ κα ὺ αὕτη κυ- 
ἐςιν ἐρισμάς. τοιαῦτα - ἄλλο κατ᾽ ἄλλ λέγ., ἀλλ᾽ ἑνὸς πράγ- 40 ρίως ὅν, μξ' δὲ ταῦτα ᾧ τοῖς συμβεβηκόσιν, ὦ ὥσπερ ὧ ὁ ὁρισμὸς 
ματος ᾧ μόνω" ὥςε ἐκ ἔςαι ὁρισμὸς τῶν μὴ διαιρυμένων εἰδῶν τῶν συμβεβηκότων ἐχ ἁπλῶς ἐξὶν ὁρισμός, ἀλλὰ ποσῶ ἐσὺ 
ἐκ γέυς, ὥσπερ τοῖς καθ᾽ ἕκαςα" ὅτε 5 πρώτως ὑπάρχυσιν ἑρισμὸς ὁ ποῶ, δεῖ δ λέγειν τὰ συμβεβηκότα ἢ ἢ ὁμωνύμως 
αὐτοῖς αἱ διαφοραί, ἀλλὰ διὰ μέσων τῶν εἰδῶν. τῶν ἦν εἰδῶν εἶναι ὄντα, ἢ ἢ προσιβέντα καὶ ᾧ ἀφαιρῦντα, ὅτι ποσὸν ἐν ὑσίᾳ ᾧ παὸν 

εἰσὶν οἱ ὁρισμοί" ταῦτα ὃ ὁ κθ' μετοχὴν ὑπάρχυσι τῶν διαφορῶν ὁμοίως" καὶ ὃ ἢ ̓ προςιθέντα περὶ τῶν συμβεβηκότων λέγε, ἃ δὲ 
ὼ παθῶν, ὥσπερ τὰ συμβεβηκότα ᾿ τὰ ἄτομα, ἀλλ᾽ ἐσιωδῶς. 45 ἀφαιρῦντα περὶ τῶν σιῶν, οἷον λέγεϑ ὃ ὁρισμὸς ποσῶ ἢ πωὶ, 
τοῖς ἦν ἄλλοις ὑπάέρχυσων ὑπογραφαὶ ἤ ἤγυν ὀνόματα. Αβεΐερ. ἐπειδὴ τῆς ὁσίας διαφέρειν ὲ τῆς. ἐσίας ἄνομα ὺ λέγειν: ἐρισμιὸς 

108). δύναῦ ἃ "ὁ κ᾿ μετοχὴν᾽ νοέϊοχ, ἀντὶ τὸ πεχωρισμένω ἐξὶ τῷ ὄντος, ἐπειδὴ κ᾽ τῷ ἁπλῶς δ ὄντος λέγε ἡ ἡ ὁσία, ὥσπερ ὃ ὲ 
5. τὰ εἴδη, ἡ αὶ καθάπερ φησὶ Πλάτων, κφ' μετοχὴν αὐτῶν τὰ καθ᾽ μὲὴ ἐπιςηὲν λέγομεν ἐπιςητόν, ὅτως δὲ ἡ τὰ συμβεβιρώτα ἐρῶ- 
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μεν. ὃ μώτοι γε ὀρθὸς ἔχει λόγος μήτε ὁμωνύμως λέγε, τὰ ὡσαύτως" ἀντὶ τὸ συνωνύμως, ἀλλὰ τῶν ἐφ᾽ ἑνὸς ἢ πρὸς ἕν, 
συμβεβηκότα, ἐπειδὴ κοινωνῶσι χὰ πρᾶγμα, καθάπερ ἐν τῇ ὥσπερ ὼ ἰατρικὸν λέγεῦ πρὸς ἃ αὐὴ καὶ ἵν, ἀντὶ τὸ τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς 
θεωρίᾳ εἴρη, μήτε ὡσαύτως, τυτέξι συνωνύμως, ἐπειδὴ ὑχ ἡ πρὸς ἕν. “ὁ ὃ αὐὸ δὲ ἡ ἵν" ἤτοι κα συνωνύμως δέ, ΑἸεχ.. 

ὁμοίως αὐτῶν κατηγορεῖ) “ἃ ὄν, ἀλλ᾽ ὥσπερ “ὃ ἰατρυιὸν σμιλίον ὁ δὲ γάρ σύνδεσμος τεθεὶς ἔμφασιν δίδωσι τῷ τὰ λεγό- 1030} 
λέγε, ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ᾧὶ πρὸς ἕν, ἢὶ “ὃ ἰατρικὸν σιτίον. “ὦ “ὃ αὐὰ 5. μενα εἶναι κατασκευαςυιά τινος τῶν προσεχῶς ῥηθέντων. ἐκ ἔςι Ὁ 
δὲ ἡ ἵν" τυτέξιν ἀὶ συνωνύμως. αὶ μέντοι γε ἡ ὁμωνύμως" δὲ τῦτο, ἀλλὰ δεῖ ὃν γάρ ἀντὶ τῷ δή συνδεσμῶ ἐκλαβεῖν. πολ- 
ἐδὲν 25 ὅτε ἰατρικὸν σῶμα ὅτε “ὃ σκεῦος λέγε, ὅτε ὁμωνύμως. λαχῶ 7) τῦτο σύνηθες αὐτῷ, ὡς ἡ ἐν τῷ Β τῶν Ὑσέρων ̓Ανα- 
ὕτε δὲ καθ᾽ ἵν, πυτέςι συνωνύμως, ἀλλι πρὸς ἕν. Αμεῖερ. λυτικῶν ἀπεσημηναίμεθα ἢ ἐν ἄλλοις πολλοῖς. δᾶ ὧν τὸ Ὑάρ 

᾿ 40302 εἰπὼν ὧν ὅτι ὃ τί ἐς: λέγεῦ Ἀπηρε ἢ ἐπὶ τῆς ὁσίας, πῶς ἀντὶ τὸ δή συνδέσμω ἀκύειν. ᾧ εἴη ἂν ὃ λέγει τοῶτον. καὶ δή, 

Ἧ": δὲ ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων, λέγει ὅτι δεῖ Κ᾽ ὄν σκοπεῖν ἢ πῶς δεῖ λέ- τ0 φησίν, ἀνάγκη, τυτέσιν ἐκ ἀναγκαῖον δή τι συμβαίνει, ἂν τῶτο 
τεῳ περὶ Ῥίαςα, τυτέι δὰ καὶ ὅν ὕν σκοπεῖν εἴτε ὅτως χρὴ λέγειν θῶμεν, ὅτι ὃ ἂν ὄνομα λόγῳ ταὐὴν σημαίνη, ἐκεῖνον “ὃν λόγον, 
ὅτι τί Ἷ ποιόν, εἴτε ἁπλῶς τί ἽΝ ᾿ ὁ τῦτό ἐςι ὃ λεγόμενον, ᾧ ταὐτὸν ἃ ὄνομα σημαίνει, ἐρισμόν τινα τῇ πράγματος εἶναι" 
ἀλλ᾽ ὅτι δὲ αὶ ὄν ζητεῖν κα ὺ φροντίζειν καὶ ὺ τῆς τῷ λόγω καλλιεπείας ἀλλὰ τῶτο χρὴ λέγειν ὅτι εἴ τι ὄνομα λόγῳ τοὶ ταὐὸν σημαίνει, 
τε ἡ χάριτος, ἵνα μὴ ξιρὶς ἦ, τοσῶτον δὲ ὅσον γε πῶς ἔχει φύ- ἐκεῖνος ὃ λόγος ὁρισμός ἐςι τῷ πράγματος. ἕςαι δὲ ὁ λόγος ὁ 
σεως τὰ πράγματα ᾧ πῶς ἐφελει λέγεθλαί τε ἢ νοεῖς. τῶτο ι5 ὑπὸ τῷ ὀνόματος δηλεήμενος ὁρισμός, ἐὰν ὁ δ ὄνεμα δηλωτοιὸν ἢ ἥ 
θεὶς μεταξὺ λέγει “διὸ καὶ δ! νῦν, ἐπεὶ “ὦ λεγόμενον φανερόν," ὅτι κυ- ἑνὸς λόγυ, ἑνὸς δὲ μὴ τῷ συνεχεῖ, ὥσπερ ἡ Ἰλιὰς ἣ ὅσα συν- 

βίως ̓  τί ἐςιν ἐπὶ τῆς ὑσίας λέγεϑ, κα ὃ ἃ τί ἦν εἶναι ὑπάρξει πρω- δέσμῳ ἕν. ὃ "ὅσα συνδέσμῳ" ὐχ ὡς ἵπερόν τι δηλῶν τῷ “μὴ τῷ 
τως ἕ ἢ ἁπλῶς τῇ ὑσίᾳ, εἶτα ὺ τοῖς ἄλλοις ὑπάρξει, οἷον “ὃ τί συνεχεῖ" Ἰρϑὰς ἀλλὰ ὦ ὥσπερ εἰ ἔλεγε τῷ συνεχεῖ ἢ συνδέσμῳ, 
ἦν εἶναι ποσῷ" ὥσπερ δ  ὰ ὸ ὸ τί ἐςιν ἐχ ἁπλῶς ὑ ὑπάρχει αὐτοῖς, ὥσπερ καὶ . ἐπειδὴ δὲ ἡ Ἰλιὰς τῷ συνδέσμῳ ἐςὶ συνεχής, 
ἐλλὰ τῇ ΓΙ ἐσίᾳ ἀπλῶς, αὐτοῖς δὲ “ὃ μξ' πρου)ήκης τί ἐξι ποιόν, 2 πύλθι τὶ ὅσα συνδέσμῳ." Ὁ. δέδεικἢ δ ἐν τῷ γάμμα τῆσδε 
ὕτως ᾧ ὃ τί ἦν εἶναι μῇ' προλήκης, οἷον τί ἦν εἶναι ποιῷ ἢ τί ἦν τῆς πρεγματείες ὅτι ἀκολεθῦσιν ἀλλήλοις ὃ ὃ καὶ ὃ ὅν. Ιὰ. 
εἶναι ποσῷ ὸὴ μα, ὗσπερ ὸ μὴ ἐπις γὸν λέγε ἐπιξητόν, ἐχ "ἀλλὰ πρὸς ἕν," τυτέςιν ὡς “ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς ἡ πρὸς ἕν. φησὶντοῦο» 
ἁπλῶς ὅτι ἐπιςήμη αὐτῶ ἐςίν, ἀλλ ὅ ὅτι ἐπιςήμη αὐτῷ ἐςὶν ὅτι ὗν" ὅπως ἂν βίλοιτό τις, ταῦτα λεγέτω, ἢ ἢ ὁμωνύμως ἣ συνωνύ- ἢ 
ὕτω. καὶ ἐπὶ τύτων ὑχ “ξλῶς αὶ τί ἦν εἶναι ἐπ᾿ αὐτῶν λεχθήσεῦ, μως" μόνον δεῖ τὴν ἔννοιαν αὐὲν γιγνώσκειν τῦ πράγματος" ὅτε 
ἀλλὰ Π προολήκης. ὶ ἔςιν ἦν ἡ τῦ ὃ λόγυ σύνταξις τοιαύτη τις, 15 περὶ ἀλκαῤτν ἐςὶν ἡμῖν ὁ λόγος. Αδεεΐερ. 
ὺ ὃ τί ἦν εἶναι ὁμοίως ὀρέρξω πρώτως ἢ δὺ ἁπλῶς τῇ ὑσίᾳ, εἶτα ὅτε ἃ χ' πρέχεον ἐχόντων ἃ ἐν ἔςιν ὁρισμός, ὅτε τῶν 030» 
ὺ τας ἄλλοις, αὶ ὐχ ἁπλώς -ὸ τί ἦν εἶναι, ἀλλὰ ποιῷ ᾧ ποσῷ, ὥσπερ συνδέσμῳ. διὸ ̓ φαμεν ὁρισμὸν εἶ ἐἶναι τῆς Ἰλιάδος, ἐπειδὴ μία ὰ 
ἡ ὃ τί ἐςιν" ὺ ὼ 29 ὃ τί ἐςξιν ἐχ ἁπλῶς αὐτοῖς ὑπάρξει, ἀλλὰ μ' ἐξὶ τὴ συνεχείᾳ ἡ ̓Ιλιάς, ὦτε δὴ ἐν ἔχυσα τέλος, εἴγε ἡ πᾶσα 
προυγήκης. εἶτα ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ὁ “ὥσπερ ἡ "ὃ μὴ ἐπιςηὲν ποίησις, φησί͵ πρὸς τέλος ὁρᾷ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης. ὅτε δὲ 
ἐπιςητόν," εἶτα “ὁ “ἃ προςιθέντας ᾧ ἀφαιρᾶντας" ἡ ὕτω. “δεῖ 30 τῶν συνδέσμῳ ἕν, ὥσπερ ὁ οἶκος" ἐκ γδ τῆς συνθέσεως τῶν λί- 
ὁ ἢ ὁμωνύμως ταῦτα φάναι ὄντα," ἡ δεῖ προσυπακύειν “ὃ ἣ συ- θὼν ἢ τῶν ξύλων ἔχει ὃ ἣν ἐπίκτητον. φησὶν ὅν ὅτι ὑκ ἐξ ἀνάγο 
νωνύμως, ἡ ὕτως ἐπιφάναι ἡ τὰ ἑξῆς. ὃ γ5 “δεῖ 7) ὁμωνύμως κης, ἐὰν τῦτο τιθῶμεν ᾧ ὑποθώμεθα ὁρισμὸν εἶναι τῶδε τῦ πράγ- 
ταῦτα φάναι" ἐλλιπῶς τεθέν (ἔδει γδ προσκεῖοχ, ἡ “ὃ ἢ συνωνύά- ματος, ὁ δὲ ὁρισμὸς “ὃ αὐὴ δηλοῖ ὄνομα, τυτέςιν ὃ ἂν ὄνομα 
μωφ) ἀσάφειαν ἐπείησε πολλήν" ὃ 7) “ἢ προςιθέντας ἣ ἀφαι- λόγῳ ὃ αὐὺ σημαίνει, ἤδη ὁρισμὸν εἶναι τῦτον, ὥσπερ ἐπὶ τῆς 
βῶντας ὥσπερ ὶ ὃ μὰ ἐπιςηὴν ἐπιςητόν," μεταξὺ τεθέν. Ἀαὶϑ Ἰλιάδος εἰρήκαμεν ᾧ τὸ οἴκυ, ἀλλὰ τῷ λόγῳ, τυτέςι τῷ μὴ δη- 

ἕξιν ἴσως ὁ λόγος τοῦτος. ὃ ὁ τί ̓ ν εἶναι ὑπάρξει πρώτως Ακ λῶντι ὃ ἣν κῷ' συνέχειαν ἢ Ψ' σύνδεσμον. τῶτο δέ, ἐὼν ὁρισμὸς 
“πλῶς τῇ ὀσίᾳ, εἶτα “ὃ τί ἦν εἶναι ᾧ τοῖς ἄλλοις ὑ ὑπάρχει, ἀλλ ἑνὸς πράγματος ὑπάρχη μὴ ἔχοντος ὃ ἣν τῇ συνεχείᾳ, ὥσπερ Ν 
ὐχ ἁπλῶς, ἐλλ' ὥσπερ ὺ ὸ τί ἐσ ἐχ ἁπλῶς αὐτοῖς ὑπάρχει, Ἰλιὰς ἢ ὅσα φυνίεμα ἔχυσι ὸ ἕν, ἀλλ᾽ ὁσαχῶς λέγε αὶ ὃν. 
ὕτως καὶ ὃ τί ἦν ἐἶναι, ᾧ ὥσπερ ὃ μὴ ἐπιςηὸν ἐπιςηὲν λέγε ἐχ δὲ ἣν λέγε ὥσπερ ἡ “ὃ ὄν, “ἃ δὲ ὃν “ὃ μέν ἐςιν ἐσία, ὃ δὲ εἰν 
ἱπλῶς, ὅτως ἢ ταῦτα δεῖ λέγειν. “ἢ προφιθέντας Π ἀφαιρῶν- ὁ ἃ δὲ ποιόν. διὸ ὑδὲ λευκῦ ἀνθρώπυ ἔςαι λόγος, τυτές! τῷ συν- 
τας," προςιθέντας ἢ! ἐπὶ τῷ ποσὰ ἢ τῷ ποῖ ἢ τῶν ἄλλων τί ̓  θέτυ, ἐπειδὴ ἀμφότερα ὄντα " ἄλλον δὲ τρόπον τῷ λευκῶ ἡ ἄλλον 
εἶναι λεγόντας ποσῷ ἣ ποιῷ, ἀφαιρῦντας δὲ ἤτοι ἁπλῶς δὲ ᾧ σίας, ἐπειδή, ὡς εἴρη, κυρίως ὅν ἐςιν ἡ ὁσία. ἰὰ. . 
ἄνευ προλήκης λέγοντας ἐπὶ τῆς ὁσίας" εἶτα δεῖ ἢ) τῦ συνδέσμω τὴν αἰτίαν τίθησι δι᾽ ἥν. δοκεῖ λόγυς εἶναι ἡ ὁρισμὸς τῶν 1030» 
τῦ δὲ ἀ ἀκώοντας ὡς ἄλλο τι λέγοντος. δεῖ δὲ ἢ ὁμωνύμως ταῦτα συνθέτων" ἐκ προρλέσεως ὃ τὰ ἐξ ὑποκειμένυ ὺ κατηγορυμένν. ἴὰ 
φάνει ἢ ὄντα ἢ συνωνύμως. “ἐπεὶ -- ὡσαύτως" ὡς ἂν εἰ ἵλεγε, συγκείμενόν φησιν ὡς ἐν λευκὸν ἄνθρωπον, ἴσον λέγων ὡς εἴ τις 

δὲ τὴν ὠσίαν ἡ “ὃ ποσὸν ἢ ὃ ποιὸν ἡ τὰς λοιπὰς κατηγορίας ἢ μὴ ὁῷ λόγον εἶναι ἢ ὁρισμὸν τῶ λευκῶ ἀνθρώπω ὲ ζῷον. πεζὸν 
ὁμωνύμως ὄντα λέγειν ἣ συνωνύμως" εἶτα ἐπικριτικὸν ἐπήφεγκε, δίπυν ἔχον χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως. τίνος ὧν ἔξαι ὅτος ὁ 
τό γε ὀρθὸν ᾧ ἀληθές ἐςι μήτε ὁμωνύμως αὐτὰ φάναι “μήτε ὁρισμός, ᾧ ἁπλῶς πάντων τῶν ἐκ προϑ)έσεως οἱ λόγοι τίνος ἔσονί, 

ΒΌΒΌΡ 
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εἴπερ μὴ αὐτῶν εἰσίν; ἐχ ἑπλὰ δὲ ἀλλὰ συνδεδυασμένα τὰ ἐκ ὅτι καὶ δὶς ῥίς ἐςι σιμή, ἢ ὁ αὐὸς λόγος ἔξαι" ὁ ἐκ λέγων ὅτι εν- 

προ)έσεως εἴρηκε. τῷ δὲ ἐἶναι τῶν συνδεδυασμένων λόγυς ἐ ἐπή- μότης ἐςὶ κοίλανσις ἐν ῥινί, ὠδὲν ἕτερον λέγει ἢ ὅτι τὴ ἑσὶ ἧς 

γαγε “ἃ “ἐκ προυέσεως γδ ἀνάγκη δηλῶν, τυτέςιν ἀνάγκη σιμὴ κῶν ὦ 

λέγοντας ἡμᾶς περὶ τῶν ἐκ προ]έσεως ἐκ προϑέσεως δηλῶν τὺς εἴ τις ἦν τῶν ἄλλων ναταγεβών, οἷον τὸ ποσῦ . τὸ λευκὴ 10... 

ὁρισμὲὺς αὐτῶν. ΑἸεχ. 5 ᾧ τὸ περιττῷ ὺ τὸ θήλεος ἡ τῶν τορίτων, ὁρισμεὶς εἶναι λέγε, ἢ 

φησίν, εἰ μὴ ὑπάρχυσιν ὁρισμοὶ τῶν ἐκ προογέσεως, τυτέξτι ἀνάγκη δὶς “ὃ ὑποκείμενον λαμβάνειν, ὥσπερ εἴρη ἐπὶ τῷ συμῦ. 

τῶν παραλαμβανόντων τὰ ὑποκείμενα ἐν τοῖς ὁρισμοῖς ἑαυτῶν, εἰ γάρ τις “ὃ θῆλυ ὁρίσαδχ, βυληθείη, ἀνάγκη “ὁ ζῷον δὶς παρα- 

ὥσπερ ἐπὶ τῷ λευκῦῶ εἰρήκαμεν ἐριζόμενοι χιόνα διακριτικὸν ὄψεως λαβεῖν" εἰ ὃ θῆλυ λέγων ζῷον λέγω, Εἰσὶ ὁρίζομαι “ὃ θῆλν, 

ἐν σώματι θεωρυμένην" φησὶν ἦν ὅτι εἰ ὁ λόγος ὅτος ἀληθής, ἀκέγκη λέγειν ὅ ὅτι θηὴλύ ἐςι ζῷον, ζῷον ἐν ᾧ ὗ πέφυκεν ἄλλε γεν- 

ἀδύνατον εἶνκι ἑρισμὲν τῶν συμβεβηκότων καθ᾽ αὐτό. τῶτο 75 10 νᾶν. ὁμοίως ὺὸ περιττὸν λέγων ἀριθμὸν λέγω, ὥςε εἴπερ ὁρῖζ- 

ἐδήλωσεν εἰπὼν συνδεδυασμένων τὰ καθ᾽ αὑτὰ συμβεβηκότα" μαι “ὃ περιττόν, ἀνάγκη λέγειν ὅτι περιττόν. ἐςιν ἰριθμός, ἐρϑ- 

ἐκ προνέσεως ὃ ἀνάγκη δηλῶν ἐν ὁ δρισμὲν αὐτῶν. ΑΞεΐερ. μὲς μὴ δυνάμενος εἰς δύο ἴσα διαιρεθῆναι. ὥςε εἴπερ τῷ περττῦ 

1030) εἰ δέ, ὥσπερ εἴρη), οἱ δρισμοὶ τῶν καθ᾽ αὐτό εἰ εἰσι, ἃ δὲ σι- ἣ τῶ θήλεος ἐκ ἕν ὁρισμός, ἀδὲ τῶν συνδυαζομένων ἕςαι, εἷον 

πὰ μὲν ᾧ τὰ τοιαῦτα τῶν καθ’ αὐτό͵ ἔςαι ἄρα ἢ τῶν τούτων ὁρισ- ἀριϑμῶ ὑαϑμτεν ἢ θήλεος ζῴν. ἐπειδὴ δ᾽ Ἱμελλέ τις λέγων ὗ ὅτι 
μός. αὐὸς δὲ αὶ τῦτο ἐπήγαγεν, ἀλλ᾽ ἐππδὴ εἴρηκε πρότερον ὅ ὅτι 5 πῶς σὺ λέγεις, ̓ Αριςότελες, ὅτι τὰ πάθη ἄνευ τῶν πραγμάτων 

καϑ᾽ αὐτά ἐςιν ὧν αὶ τὺς ἐρισμὸς εἶναί φαμεν ἀδύνατα εἶναι ὦ λέγεϑ, κα αὶ ἐπὶ τῦτο ἀναγκαζόμεθα ταῦτα ὁριζόμενοι δὶς λέγαν 

αὐτὰ καθ’ αὐτά, ἡ δὲ σιμότης αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν αὶ δύνα εἶναι “ὃ ὑ ὑπτοκείμενὸν αὐτοῖς: αὶ Ὁ περιττὸν ὁ ὁρίσαιμι ἂν ἄνευ τῷ ὑπεκει- 

ἄνευ τῆς ἡνός, βαρρώντως ἐπήγαγεν “ ὥςε -- ὑδενός"" πῶς γάρ; μένυ" εἴποιμι δὲ ἂν ὅτι περιττόν ἐςι ὃ μὴ δυνάμενω εἰς δύο ἴσα 

ἐδὲ γάρ εἰσι καθ᾽ αὑτά, οἱ δὲ ὁρισμοί, ὡς δέδευκξ, τῶν καθ’ δὲεαιρεθῆναι, μὴ προσλαβὼν “ον ἀριθωόν. ἐκδηλότερόν γε μὲν ἐπὶ 

αὑτά. ἢ ἔσι ἘΝ τύτων ὁρισμός, ἀλλὰ καθάπερ εἰρήκαμεν" εἴρη 10 τῷ λευκῦ τῦτό ἐςιν" λέγομεν γ5 ὅτι λευκόν ἐςι χρῶμα διακριτε- 

δὲ ὅτι πρώτως Ἧ ᾧ ἁπλῶς τὴ ὑσίᾳ, εἶτα ᾧ τοῖς ἄλλοις. ΑΙἰεχσ. κὸν ὄψεως, ὅλως ὑποχειμόν μνείαν μὴ ποιησάμενοι. πρὸς δὴ 
1030 ὥςε ἢ ὑκ ̓ ἶσι τύτων ὁρισμός, ἢ ἢ εἴπερ ἕςιν, ἈΜΎΘΙ ἐκ προ- ταύτην τὴν ἕνςασιν ἀπαντῶν λέγει, ΑἸεχ. 

1. ϑέσεως εἶναι, ὥσπερ εἰρήκαμεν. Αϑείερ. ἐπεὶ δέ τινες “ἃ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ “ὃ λευκῷ ἀνθρώπῳ, ἴα τῦϑιε 
ἴοι δείξας ἡ ἤτοι ἀπορήσας διὰ τῶν προλαβόντων ὅτι δυνατόν ταὐτὸν εἶναι βυλόμενοι, τῶτο κατασκευαίζοντες φασὶν ὅτι ἑ ἄ»- 3: 

5. ἐςι τῶν καθ᾽ αὐὸ ὑπαρχόντων συμβεβυκέτων εἶναι ὁρισμοείς, 25 θρωπος ἢ ὁ λευκὸς ἄνθρωπος “ὃ αὐτό, οἷον ὁ Σξωχράτης ἡ ὁ λευ- 

ἐπειδὴ ἐκ προμέσεως ὑπάρχυσιν, ἅτε δὴ συμπαραλαμβανόντων κὸὃς Σωκράτης ὁ αὐτός" εἰ δὲ ὁ ἄνθρωπος ἡ ὁ λευκὸς ἄνθρωπος 

αὐτοῖς ᾧ τὰ ὑποκείμενα, ὡς ἐπὶ τῷ ἀριθμῶ εἰρήκαμεν ᾧ τῆς σι- ὁ αὐτός, ἡ “ὃ ἀνθρώπῳ εἶναι ὁ “ὃ λευκῷ ἀνθρώπῳ εἶναι ταὐτέν 
μότητος (ἐρωτώμενοι γδ τί ἐςι περιττόν, φαβ' ἀριθμὸς εἰς ἄνισα ἐςιν. ἔτι δ᾽ ὁ συλλογισμός, δι᾽ ὃ τῶτο συνῆγον ἐν τρίτῳ χή- 
διαιρώμενος, ᾧ παρελάβομεν “ὃ ὑποκείμενον αὐτῷ εἰς “ὃν ὁρισμόν, ματι ὅτως" ὁ ἄνθρωπος ἢ ὁ λευκὸς ἄνθρωπος “ὃ αὐτό, καὶ ὁ ἄ»- 
φημὶ δὴ “ἂν ἀριθμόν), --- ἐντεῦθεν ἀπορίαν τινὰ κινεῖ ἐνκιρῦσαν 8 θρωπος ὦ “ὃ ἀνθρώπῳ εἶναι “ὃ αὐτό. ὁ λευκὸς ἄρα ἢ “ὁ ἀνδρωπω 
τῶν τοιύτων συμβεβηκότων τὰς ὁρισμός. τί (γάρ φησιν ὅτι ἀδύ- εἶναι “α αὐτό. ὅτω θεὶς “ὃν λόγον τῶν τῶτο βυλομένων λα 

νατόν ἐςιν εἶναι ὁρισμὸν τῶν τοιύτων; ᾧ ἐν αὐτὴ γ τὴ προφορᾷ αὐὸν λέγων, ἢ ἐκ ἀνάγκη, ὅσα »π' συμβεβηκός εἰσιν, ἐἶρει τὰ 
τὸ λόγν ἡ δολικῶς ᾧ ̓ δὶς τὰ αὐτὰ λέγοντες... ἡνίκα Ὑάρ αὐτα. ἰά. 
φαμεν ὅτι σιμότης τῇ κοίλανσις ἐν ῥινί͵ ἀδὲν ΠῈΡΕ λέγομεν ἣ “ὁ - ταὐτά." ἐλλιπῶς δὲ ἐρμηνεύεῷ ἃ λεγόμενον- δὰ δὲ ναι 

ὅτι ῥὶς ῥίς ἐςι, ἢ διπλασιαζομεν τὴν ῥῖνα, δ ὅπερ ἐςὶν ἀδολεχία "ὃς προσυπακύειν ἃ τοῖς καθ᾽ αὐὸ ὕσιν, ἵνα ἦ ὃ πᾶν τοῦτον" καὶ Ως 
ἡ ὲ κοιλότης λαμβανεῇ ἀντὶ τῆς σιμότητος, ἡ δὲ σιμότης παν- ἀνάγκη, ὅ ὅσα Ψ συμβεβηκός ἐἰσι, τὰ αὐτὰ εἶναι τοῖς καθ᾽ αὐτὰ 

τως συνεισφέρει ἑαυτῇ τὴν ῥῖνα" ὥςε ὁ λέγων, σιμότης ἐςὶ κοί- σι. ἢ εἴη ἂν διὰ τύτυ λέγων ὅτι ὁ ἃ ἄνθρωπος καϑ' αὐτέ ἐςι 

λανσις ἐν ῥινί, ὠδὲν ἕτερον λέγει ἢ ὅτι ῥὶς ῥίς, ὺ ὡς εἴρη, ἀδο- ταὐδν τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι, τῷ δὲ λευκῷ ἀνθρώπῳ κ᾿ συμβεβε- 
λεχεῖ. εἰ τοίνυν ὅτε προενέγκαχ, δυνατόν ἐς! τὰ τοιαῦτα, πολλῷ κός. ἃ δὲ »' συμβεβηκὸς ἐκ ἂν εἴη ταὐὸν τῷ καθ᾽ αὐτὸ ὄντι" 
μᾶλλον ὅτε ὁρίσα... εἰ δὲ μή ἐςι ταὐτὸν “ὁ κοιλὸν τῷ σιμῷ, αὶ ὃ κῷ πάντα τρόπον τὰ ἄκρα (ὥρα λέγων τοὺς χατηγορυμένως 
ἐπειδὴ ὃ σιμὸν ἐπὶ νὸς καὶ ὺ ̓ βόνης φέρε, ὸὰ δὲ κοῖλον ᾧ ἐπὶ ὅρως) γίνε ταὐτά, ἀλλ᾽ ὅταν β' καθ᾿ αὐὺ ἀμφότεροι εἰ ἘΡ 

ἑινὸς λέγε ᾧ ἐπὶ ἐπιφανείας κα αὶ ἄλλων" εἰ ὄν ὃ σιμὸν: ἐδὲν ἐξιν κατηγορῶν τῷ ὑποκειμένυ, τότε γίνονἢ οἱ αὐτοί͵ ὅταν δ᾽ ὃ 

ἕτερον ἢ κοιλότης ἐν ῥινί͵ ἢ ὦ δυναὺν εἰπεῖν ῥῖνα σιμήν, ἢ ὁ λέγων καθ᾽ αὐὸ ὁ δὲ κ᾿ συμβεβηκός, ὁ γίνον᾽" ὅτω δ πρβάῶι ὲ 
τῦτο ἐδιλεχέ, δὶς ὃ αὐὸ λέγων, ῥὶς ἃς κοίλη, ἡ διὰ τῆς σιμό- χρῶμα εἶναι ἄνθρωπον, οἷον ὁ ἸΞωκρτης λευκός, ὁ ΣΞωκρείτης 

τητος ἢ διὰ τῆς ῥινὸς ῥῖνα δηλῶν" ἡ ἡ) σιμὴ ἐὶς ῥίς ἐςι κοίλη, 46 ἄνθρωπος, “ὃ λευκὸν ἄρα ἄνθρωπος" ὅπερ ἀδύνατον, ἀλλὰ “ὃ 
ὥτε ὁ λέγων κοίλανσιν ῥινός, ἀντὶ σιμότητος παραλαμβάνων τὴν ἀνθρώπῳ εἶναι ὁ λευκῷ ἀνθρώπῳ εἶναι ἐκ ἔςι “ὃ αὐτό, δι᾽ ὡς 
κοίλανσιν, δὶς λέγει τὴν ῥῖνα. ὥςε αὶ δυνατόν, φησίν, εἶναι τῶν εἴπομεν αἰτίας. ἴσως δέ, φησίν, ἐκεῖνα τὰ ἄκρα δόξειαν ἂν εἶνα: 

τοιΐτων ὁρισμόν» εἰς ἄπειρον γ) πρόεισιν. ὑδὲν ἢ) ἕτερον λέγει ἢ τὰ αὐταί, οἷον “ὁ λευκῷ ἀνθρώπῳ εἶνκι ἡ “ὃ μυσικόν" νῷ συμβε- 
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βνμκὸς ᾿ ἄμφω τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει. ἀλλ᾽ ὁδὲ τοῦτον Φηί, ἕτερον ὁ ἐκ ἀγαθόν. ὃ τί ἢ Ὗ εἶναι ἃ ἄρα τῇ ὠγαθὺ ὑκ ὠγαθόν. δεί- 

δοκεῖ, εἰ δὲ ἃ λευκῷ εἶναι ὺ ΕῚ υσικᾷ εἶναι κΚἡὶ δοκεῖ “ὃ αὐὺ εἶναι ξας ὧν ἐπὶ τῶν ἰδεῶν ὅτι ταὐτόν ἐςιν ἑκάςη καὶ ὶὶ “ὃ τί » εἶναι 

(ὥλης δ) φύσεως ὲ πόρε ὺ ἄλλης ὁ λευκόν), Κολχν ΜΑῚΕ αὐτῶν, συμπεραίνεῦ καθόλν ἐπὶ πάντων λέγων “ἀνάγκη ἄ ἄρα ἣν 

λον ὑκ ἔςαι “ὃ ἀνθρώπῳ εἶναι ἡ ὁ λυμς ἀνθρώπῳ δ αὐτό. εἰπὼν εἶναι ὃ ἀγαθὸν καὶ ὸ ἐγ. Ηἰ τι αὶ καλὸν καὶ ὃ καλῷ εἶναι." ΑἸεχ.: 
δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν " συμβεβηκὸς τ τί ἦν εἶναι ἕτερον, ὸὶ δείξας 5 φησὶν ὅ ὅτι πάντη ̓ ὶ πάντως, ἐὰν ὦσιν ἁπλᾶ εἴδη, τυτέρν 4038 

τῶτο διὰ τῇ δέξαι ὅτι ἕτερόν ἐςιν ὁ ἄνθρωπος ᾧ “ὁ λευκῷ ἀν- ἐὰν ὑπάρχωσιν, ἀνάγκη ἐςὶ “ὁ αὐὸ εἶναι “ὃ τῷδε εἶναι αὶ τόδε ὡς 
θρώπῳ εἶναι, λέγει ὅ ὅτι ἐπὶ τῶν καθ᾽ αὐὸ λεγομένων ὦ ἄρα ἃ τὐν αν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν εἰδῶν, κἂν ὑπάρχωσιν ἰδέαι κἂν μὴ ὑπαίρ- 
ἰςιν ἕκαςον ᾧ “ὁ τί ἦν εἶναι, ἢ ὥς; ἡ ἐρωτήσας ᾧ δεικνύναι τῦτο χωσι... φησὶν ὧν ὅτι εἴπερ εἰσὶν αἱ ἰδέαι οἵας τινές φασιν," 

μέλλων, λέγω δὴ “ὃ ταὐὸν εἶναι ἕκαςον ἢ “ὃ τί ἦν εἶναι, λέγει τυτέςιν ἐσίαι ἡ μὲὴ λόγοι, ὑκ ἵξαι ἡ ὸ ὑποκείμενον, τυτέςι “ὃ σύν- 
ὅτι γενέϑω ὁ λόγος ἐπὶ τῶν εϑαν, ἰα: 40 θετον" ταύτας γἃ τὰς ἰδέας ὠσίας᾽ β ἀναγκαῖον εἶναι, εἴγε ὁ ὁ 

εἶτα ἐπιλυόμενός φησιν ὅτι ὑκ ἀνάγκη, ὅσα ψ ΠΉΡΕΕΗ πρότεραι ὑπάρχωσιν, ὰὶ θεωρδνἢ δὲ ἐν ὑποκειμένῳ ταῖς συνθέτοις 
τὰ αὐτὰ ὑπάρχωσιν, ἤδη καὶ ὼ »Φ' πάντα τὰ αὐτὰ εἶναι... ὅτε γδ ὑσίαις, ἐπεὶ ὅτως ἔσον᾽ αἱ Ψ' μέθεξιν" ἀΐλυς δὲ αὐτὰς βυλονῇ, 

᾿ τὰ ἄκρα, ϑτέτ τὰ Ψ' συμβεβηκός. ὥςε αὐτῶν γνῷ. τὰ αὐτά͵ ἐπεὶ τὰ ἐνταῦθα ὁκ ἔσονἢ ἐσίαι. Ἄβεῖερ, 

ὥσπερ ᾧ τὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα ἑνὶ γίνε τὰ αὐτε, ὡς εἴρη ἐπειδὴ οἱ τὰς ἰδέας εἰσάγοντες αὐτϑς καθ᾽ αὐτὰς ἔλεγον 1031} 

ἐν τῇ θεωρίᾳ, ὁ περὶ τὸ ἀνθριώσυ καὶ ᾧ τῷ ζῳῴν λόγος ὅτι ὑπάρχνσι 45 εἶναι, κι εἰρη, ὶ κυρίως ὄντα "ἢ ὑσίας ὁ τῶν τὴδε ἑτέρας ἕλε- 15. 

τῷ Σωκράτει καὶ εἰσὶ τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις. τὰ ὧν ἄκρα κ᾽ συμ- γον, ὅτι ὁ Κ' καθόλυ ἄνθρωπος, ὃ ὃν ὃ νῶς ὁ ἡμέτερος ἀπὸ τῶν καθ᾽ 
βεβηκὸς ὑπάρχυσι τὰ αὐτά, οἷον τῷ λευκῷ εἶναι ἢ τῷ ἐλσθαξι ἕκαςα ἀπεσύλησε ἢ “ὃ εἶναι αὐτῷ ἀπεχαρίσατο, ὁμοίωμα τῶν 
διὸ εβ ρλζᾳ ἑρισμὸς λευκῶ ἢ ἄλλος μυσικῦ" » δὲ ὃ ὑ ὑποκείμενον κῷ μέρος ἀνθρώπων ἐ ἐξὶ ἢ ὁ αὐτός ἐςι τοῖς καθ᾽ ὅκαξα καὶ ἡ ἐπινοίᾳ 

τὰ αὐτὰ ὑπάρχυσι" δοκεῖ δὲ τῷ ὄντι τοῖς πολλοῖς μὴ κϑ' συμ- μένῃ ὸ εἶναι ἔχει, ὁ δὲ αὐτοιίνθρωπος ἡ ἡ ἰδέα, ἥτις καθ᾽ ἑκαςξην 
βεβηκὸς ὑπάρχειν. Αμεῖερ. 29 ἐςὶ ὁ ἐνυπάρξει, ἢ ἔςιν ὁ αὐὸὲς τοῖς καθ᾽ ἕκαςα ἐνθρώποις, ΞΞ: 

ὙΡ. ὺ χωρὶς τὸ "ὡς." εοἀ, Ἀεξ. ἐπειδὴ ταῦτα ἔλεγον, λέγε: ὅτι εἴπερ εἰσὶν ἰδέαι, ἐκ ἔςι “ὁ ὑπο- 
4031 4 εἰ δή εἰσιν ἐσίαι καθ᾽ αὑταῖς, οἵας φασὶ τὲς ἰδέας τοὺς κείμενον ἐσία, τυτέςιν αἱ μεριὴ ἢ ἄτομοι ἐσίαι ἐκ ἴσον ὑποκεί- 

30. εἶναι, ἦρα ἕτερόν ἐ ἐξιν αὐὸ “ὃ ἀγαθόν, ἀϑῤρὶ ὰ αὐτοαγαθόν, ὼὸ ὃ μεναι αὐταῖς" τέρα ὃ ὁσία ἀλλοτρία αὐτῆς ἐχ ὑπόκειἢ. ἐπεὶ 

ἀγαθῷ εἶναι ἥτοι ὃ αὐτοαγαθῷ εἶναι, ἢ ὅ; καί φησιν ὅτι εἰ ἔτε- ὅν αἱ ἰδέαι, ὥς φασι, καθ᾽ αὑτάς εἰσι, τὰ δὲ καθ᾿ αὐτὰ ἐξ 

βόν ἐςι ὃ αὐὸὺ ζῷον καὶ ὺ ὃ αὐὴ ὶ ζῴῳ ὧν εἶναι, ὺ αὖ “ὃ αὐτοαγαθὸν ὺπ ἀνάγκης ἐσίαι εἰσί, ἢ αἱ ἰδέαι ἐξ ἀνάγκης ἔσονἢ ὦ ἐσίαι ὺ ἕτεραι 
“σὰ αὐτοαγαθῷ ταὶς ᾧ “ὃ αὐτοὸν ὺ ὃ αὐτοόντι 1.8 ἔσονἢ ὃ καθ᾽ αὐτὸς τῶν τῆδε. ἀλλ᾽ εἴπερ εἰσὶν ἐσίαι ἢ ἕτεραι τῶν τῇδε; 
φύσεις ἄλλαι ᾧὶ ἐσίαι ἡ ἰδέαι παρὰ τὰς λεγομένας ὦ προτέρας, ὑχ ἴξυσι ταὐτὰ ὑποκείμενα, ἐδὲ καθ᾽ ὑποκειμένων αὐτῶν λεχθή- 
ἢ μάλιςα ἐκεῖναι ὑσίαι" ἡ 5 ὠσία μάλιςα ἐςι “ὃ τί ἦν ἐἶναι. - σον. εἰ μεθ᾽ ὑποκειμένων αὐτῶν λεχθήσονδ, ἔσονΉ κτ' μέ. 
ΑΙεχ. θεξν" ἀλλὰ μὴν τὰ κ' μέθεξιν αὶ τὰ ἐν τοῖς μετέχνσιν «ὐτῶν αὐτῶν 

4031} ἡ ὃ ἐπιςήμη ἑκάξυ ἢ ἡ γνῶσις αὐτῷ διὰ τ ἐρισμῇ θηρᾶ 30 εἰσίν, ὥσπερ ἃ ζῷον ἐν τῷ Σωκράτει ὺ ἐν ἐμοί" ἔφασκον δὲ 
Ξ: ἡ ἐπὶ τὸ ὠγαθῶ ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων" ὥς: εἰ μὴ τῷ ἀγαθῷ ὅτοι μὲὴ εἶναι ὃν αὐτοανθρωπον ἐν ἡμῖν, ὥςε ἐκ εἰσὶ κτ' μέθεξιν. 

εἶναι ἐςὶ ταὐὸν “ὃ ἀγαθόν, ὅτε τῷ ὄντι εἶναι ἐςὶ ὃ ὄν, ἐδὲ τῷ ἐνὶ εἰ δὲ μή εἰσιν, ἐδὲ καθ᾿ ὑκοκειήννε. τῶν τῇδε λεχθήσονῇ, ὑδ᾽ 
ἕν. ὦξε εἰ μηδὲ τῷ ὄντι εἶναι “ἃ ὃν ἐςίν, ἐκ ἔξαι ὕπαρξις τῶν ἥλως τὰ τῆδε ὑποκείσονἢ αὐταῖς. ἡ τίς ἡ χρεία τῶν ἰδεῶν, πϑ 

τί ἦν εἶναι. Απεεοῖερ. ὺ ἕτεραι τῶν τῇδε κα αὶ ἐδὲ κατηγορῦνῃ κατ᾽ αὐτῶν, ὑδὲ αἰτία τῷ 
4031} ἐπεὶ δὲ ἔμελλέ τις λέγειν ὅτι ἃ ἃ τί ἦι ἐν εἶναι τῷ αὐτοόντος 35 εἶναι τοῖς τῇδε εἰσί; δέδεικῷ κα ἢ τῶτο πολλαίκις. ΑἸεχ. 

9: ἕτερον ὃν αὐτὸ ὀκέως ἀνγεῦ μὴ μὰν ὃν ἴω δ᾽ ὄντος ἕτερον ὥςε ἡ ἐκ τὸ λόγο καὶ ὃ, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς (ταύτην γδ ΠΘΙΘΡΟΝ 

μὴ ὃν ἐςι, “ὃ δὲ τί ἦν εἶναι τῷ αὐτοανθρώπυ ἢ αὐτοΐππυ αὶ τῶν εἶπεν) ἕκαςον ἢ ὃ τί ἦν εἶναι αὐτῷ ἕν ἦξν. λέγει δὲ “εἰ τῶν 

λοιπῶν ὑκ εὔλογον δὰ ἐἶναι), ἐπειδὴ ταῦτα ἔμελλέ τις λέγειν, συμβεβηκὸς ὅ ὅτι διὰ “ἃ διττὸν σημαίνειν (δ ὃ μυσικὸν εὐθὺς 
ἐπήγαγεν “ὁμοίως δὲ πάντα ἐςὶν ἢ ὑδὶν τὰ τί ἦν εἶναι," τυτέξιν δηλοῖ τό τε πάθος, αὐτὴν λέγω τὴν ἐν τὴ ψυχῇ τὸ Ἰξωκρατυς 

ἢ πάντα τὰ τί ἦν εἶναι τῶν ἰδεῶν χρὴ λέγειν ὡς εἰσὶν ἢ ὁδέν. τίς 10 μυσικήν, ἢ αὐδν “ὃν Ἰξωκρατην) ἐκ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς ταὐτόν ἐς! 
5 ἡ ἀποκλήρωσις τὸ τινὼ Κὶ λέγειν εἶναι τινὰ δὲ μή; ὥςε εἴπερ τό τε μυσικὸν ἢ “ὁ μυσικῷ εἶναι" συμβαίνει γάρ, εἴ τις τῦτο 
ὑχκ ἕςι ὃ τί » εἶναι τῇ αὐτοόντος, ἐδὲ τῶν λοιπῶν ἴσον" ὡς λέγει, “ὃ μυσοιὸν ἤτοι “ὃ πάθος ταὐὸν εἶναι τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ συμ- 
ὁ ἔχει ὃ τί ἦν εἶναι τὸ αὐτοόντος πρὸς αὐὸ “ὃ αὐτοόν, ὕτω ᾧ βέβηκεν. ἰά. 

τῶν ἄλλων ἰδεῶν “ὁ τί ἣν εἶναι πρὸς αὐτάς. “ὃ δὲ “ἔτι, ᾧ μὴ καθ᾽ αὐτὰ ̓ὶ δ ὃ ἀνθρώπῳ εἶναι ᾧ “ὃ λευκῷ ἀνθρώπῳ ἐκ 1031» 
ὑπάρχει ἀγαθῷ εἶναι, ὑκ ἀγαθέν" κατασκευαξικόν ἐξι τὸ μὴ ἐς ἔξαι ὃ αὐτέ- ἜΝ τι ὑπὸ τῷ λευκῦ, λέγω δὴ “ὃ λευκαν- ἢ" 

εἶναι ἃ τί ἦν εἶναι τῷ αὐτοαγαθὼ ἀγαθόν. ὃ δὲ λέγει, τοιῶτόν θῆναι, ἔςαι “ὃ αὐτό. “ἄτοπον εἶναι" ᾧ τῦτο δεικτικόν ἐςι δι 
ἐςιν. ᾧ τηὶ πράγματι μὴ ὑπάρχει ἀγαθῷ εἶναι, ἐκ ἀγαθόν ἐςιν. τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς τῷ ταὐὸν εἶναι ἕκαςον ἢ “ὃ τί ἦν 
ἃ δὲ τί ἦν ἐἶναι τῷ αὐτοαγαθὺ ἕτερον ἦν αὐτὸ. “ὁ δὲ τὸ ἀγαύῦ εἶναι ἑκάςξῳ. αὶ δὲ δεῖξις πάλιν ἐπὶ τῶν ἰδεῶν προέρχεἢ" λέγει 

ΒΡΡΡΒ2 
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γαρ, ὥσπερ ὁ «ὐτοἴππος ὦ “ὃ τί ἦν εἶναι αὐτὸ ὑκ ἔςι ταὐτά, ἴςαι ταὐτόν, ἐκ ἀνάγκη εἶναι ἐκείνυ τί ἦν εἶναι, ἐκ ἔςα: ἕτερω" 
ἀλλ᾽ ἕτερα, εἴ τις ᾧ ὃ τῷ αὐτοῖππυ τί ἦν εἶναι ὄνομα θεῖτο, ἔξω εἰ 5 ἐκ, τῷ λέγειν ὅτι ἕκαςον αὶ ὁ τί ἦν εἶναι ἑκάς ῳ ἕτερόν ἐςι, 
δὴ ἱμάτιον, ἐπειδὴ πᾶν ὄνομα δηλωτικόν ἐςί τινος τί ἦν εἶναι, ἢ συμβαίνει κἀκείνυ εἶναι τί ἦν εἶναι, --- εἴπερ εἴς τι καταντήσομιν 

τὸ ἱματίων ἃ τί ἦν εἶναί ἐςιν ἕτερον αὐτῦ. εἴ τις δὲ πεῖλιν τῷ τῦ ταὐύδν ὃν “ὁ τί ἦν εἶναι αὐτῶ, ὑκ ἔςξαι ἐκείνν πάλιν ἄλλο τί ἦν 

ἱματίω τί ἦν εἶναι ὄνομα" θέτο, ἔξω δὴ φντόν, ἔςαι ἢ “ὁ τί ἦν 5 εἶναι. ἐπεὶ ἦν δυναὺν ἦν ὅτω τινὰ ἐνίςαὩς, πρὸς τῦτον ἀπαντῶν 
εἶναι τῷ φυτῷ ἕτερον τὸ φυτῦ. εἴτιρι δὲ ὶ τῦ φυτῦ τί ἦν εἶναι ἐπάγει “καίτοι τί κωλύει ἢὶ νῦν εὐθὺς εἶναί τινα τί ᾿ ἐαῦ 
θέτο ἕνομα, ἔξαι ᾧ ἐπὶ τύτυ “ὃ αὐτό" ἢ τῦτο εἷς ἄπειρον. ἰὰ. τοτέσι τί κωλύει μὴ εὐθὺς ἕκαςον ταὐτὸν εἶναι ἢ ὃ τί ἦν εἶναι 

4031 φησὶν ὅ ὅτι κἂν ὑποθώμεθϑα τῶ τί ἦν εἶναι ὄνομα ἔχειν τι, οἷον αὐτῷ, ἀλλὰ μ' πολλὰ τῶτο εὑρίσκενχ,; αὶ μόνον δὲ πθῈ ΕΣ 
25. λίθον ἢ τι ἄλλο τοιῦτον, ἄτοπόν ἐσι ὰὲ χωρίζειν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν τί ἦν εἶναι ἑκάςῳ ταὐτόν ἐςιν, ἀλλὰ ἢ ὁ λόγος αὐτῶν ὃ «ὐὴ 

ὑσιῶν ὃ τόδε εἶναι τῷ τῷδε εἶναι εἰ γ5 κεχώριςαι καὶ ἔςιν αὐτῷ 10 εἶς ὐ ἵτερός ἐςιν ὃ λόγος τῷ ἐνόρώπυ κα ᾧ τῷ τί {ἣν εἶναι... 
ἀλλότριον, ἐπειδὴ ὑσίας ἐςὶ δηλωτικόν͵ καθάπερ ἣν τὴ θεωρίᾳ εἰ Κὶ ἢ κτ' συμβεβηκὸς ὸ νὰ ὺ ὸὰ τί ἦν εἶναι αὐτῷ ἣν τὰ αὐτί 
ἐἰρήκαμεν, ἔςαι ἢὶ παρ᾽ ἐκεῖνο ἄλλο “ὃ τί ἦν ἵππῳ, τυτέςιν ἕτερος ἐκ ἂν ἦν ὁ λόγος αὐτῶν ὁ αὐτός. ἐπεὶ δὲ ἐκ πάντων τῶν δεχ- 
ὁρισμὸς τῷ τί ἦν ἄλλο τί ἦν εἶναι, ἐπειδὴ ἐσίας ἐςὶ δηλωτοών, ϑέντων ἀνεφαΐνη ὅτι καθ᾽ αὐτό εἰσιν ἕν, ἡ ὁ λόγος αὐτῶν εἷς ἐξά. 
τῶν δὲ ὑσιῶν ὑπάρχυσιν ὁρισμοί. διδ φησι" “τί ἣν εἶναι ἵππῳ ἔτε- ὃ δὲ ἄνωθεν Κα ἠνίξατο ἄτοπον, νῦν ἐπαναλαμβάνει αὶ σαφέςεροων 
ρον," τυτέςι διίφορον παρὰ ἃ ἐξ ἀρχῆς τί ἦν εἶναι. καίτοι, φησί, (5 τίθησι λέγων “ἔτι --- εἶσιν. τυτέςιν, εἰ ἃ τῷ Ἑνὸς τί ἦν ἐἔρει 

τί κωλύει ἡ νῦν πε ἐἶναι εὐθὺς τί ἦν εἶναι, τυτέςιν ἄνευ ὀνόμα- ἔνομα τεθείη, ἔςαι ἄλλο τῷ τεθέντος ὀνόματος τί ἣν εἶναι. ἐλλ᾽ 

τος (διὰ ΚῸ τῷ "εὐθύς" “ὁ ἄνευ ἐνόματος ἐδήλωσε), τυτέςι τίκω- εἰ τῶτο, εἰς ἄπειρον ἰέναι ι ἀνάγκη ὖ ὁ Ὁ δὶ εἶναι και ὁ τί ἦν ἑζαι 
λύει, κἂν μὴ ὑπιδάμες ὠνομαάι ὃ τί ἦν εἶναι, ἐλλέτριον δέ τὸ ἑνός, ἃ δὲ ἂν ἐξὶν ᾧ ὕὗ ἐσὶ τί ἦν εἶναι “ἃ ἑνὶ εἶναι " ὁ δ᾽ δὶ εἶναι 

ἐςι τῦτο τῷ τόδε εἶναι καὶ ἔςιν ὠσίας δνλυταός εἶναι ἡ αὐτὸ ἔςαι πάλιν ἄλλο τί ἦν εἶναι, ἢ πάλιν ἐπὶ τύτων ὁ δ βαιθας 
ἑρισμόν: ὺ περὶ ἐκείνυ ἐρωτήσομεν. πάλιν τὸ τί ἦν εἶναι, ταὐτόν Ὧ Α]εχ. 

ἐςι τῇ ὑσίᾳ ἢ ὑκ ἔςι ταὐτόν; εἰ Κ' ἦν ταὐτόν ἐςιν, ἔχω “ὃ ζητύ- ὺ δ ϑερμὸν ὲ ἐκ τῆς πέψεως γενόμενον μέρος ἐςὶ τὸ τωι, 
μενον" εἰ δὲ διάφορον, πάλιν ἢ περὶ ἐκείνυ τὰ αὐτὰ ἐρωτήσω, ᾧ σαντος ὺ ποιεῖ μέρος τι θερμασίας ἐν τῷ σώματι ὅμοιον ἑαυτῷ, 
ὅτως. ὃ λόγος ἐπ᾿ ἄπειρον ἐλεύσιῷ. δυναῷ δὲ “ὁ “καίτοι τί κχω- αὖξον αὐτὴν ἢ ὶ γεννῶν διαφορυμένης τῆς ὑγρότητος. ὃ γὴν 

λύει καὶ ὃ νῦν εἶναι ἕνια εὐθὺς τί ἦν εἶναι;" ὅτω νοεϊδχ, ὅτι ἡπῈΡ μὴ μέρος, τυτέςιν καὶ γενομένη ϑερμότης, μέρος τι ὁμωνυμον ἐπείχσεν 

ταὐτόν ἐςι “ὃ τῷδε εἶναι ὺ ὃ τόδε ΡΌΝ τί κωλύει τῆς ὀσίας ἐκεί- 25 ἐν αὐτὴ, τυτέςι θερμότητα ἢ ἢ ὑγίᾳαν, ἧς ὑγιείας μέρος γε. 
νης εὐθὺς γὐεὸς ὁ ὁρισμόν, εἴγε πασης ὠσίας ἐςὶν ὁρισμός. διὸ καλῶς δὲ εἶπεν, ἐὰν μὲὴ »π' συμβεβυριὸς γένη- ἐκ Ρ τῆς τρ- 

ἐπήγαγεν “εἴπερ ἐσία “ὃ τί ἦν εἶναι" ἑκάςης δὲ ὠσίας ἐςὶν ὁρισ- ψεως πολλάκις γίνεῦ ἐρύθημα΄ ἐκ τῆς θερμότητος, μέντοι γε 
μές, ἔςαι ἢ τῷ τί ἦν εἶναι ὀρισμός, ἢ ὅτος ἢ ὁ αὐτός ἐςι τῷ τόδε “ ὑγίεια" “ἃ δὲ ἐρύθημα κῷ' συμβεβηκός" διὰ τῶτο 75 γέγονεν ἡ 
εἶναι ἢ διάφορος. εἰ Κὶ ἦν ὁ αὐτός, ἔχω “ὁ ζητύμενον. εἰ δὲ μή τρῖψις" “ἃ γ5 αἴτιον τὸ ποιεῖν πρῶτον καθ᾽ αὐτό. Αεεῖερ. 
ἐςιν ὁ αὐτός, παλιν ἐπὶ ἕτερον ἐλευσόμεθα ἢ ὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον 30 εἶτα ἐπειδὴ ἀνωτέρω ἄλλοις ἐχρήσατο παραδείγμασιν, εἰπὼν Μ5:» 
ἐδεύσομεν. ὥςε καὶ μόνον ἕν ἐςι “ὃ τῷδε εἶναι ἢ “ὃ τόδε εἶναι, λευκῷ ἀνθρώπῳ εἶναι ᾧ λευκὸς ἄνθρωπος, ἐνταῦθά φησι ωαρέ. ὃ 
ἀλλὰ ἢ ὁ λόγος αὐτῶν ὁ αὐτός, ὡς δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων’ τὴς ἢ ΣΞωκράτει εἶναι. φησὶν ὧν ὅτι ἀδὲν διαφέρει “ὃ κεχρῃς, 

πολλὰ 5 ἄτοπα ἐδείξαμεν ἑπόμενα τῷ λόγῳ τῷ ὑποτιθεμένῳ διαφόροις παραδείγμασιν" ὅτε ἢ τὰ παραδείγματα. διϑ φηῖν 
αὐτὰ ὶ κεχωρίον, ὦ ἀπ᾽ ἀλλήλων. Αδεῖερ. “δὲν Ὁ διαφέρει ὅτε ἐξ --- ἐπιτο", τυτέςιν ὅτε τὸ ἐρωτῆσαι, ἐὰν 

ἐπειδὴ κα ᾿ ὁ τί ἦν εἶναι ὑὐσίας ἐςὶ δηλωτικόν͵ ἔςαι αὐτῷ ὃ ὁρισν 35 χρήσαιτό τις διαφόροις παραδείγμασιν ἐρωτώμενος, ὠδὲν βλάξτει 
μός" καὶ εἰ κὶ ὁ αὐτός, ἔχω “ὃ ζητώμενον, εἰ δὲ διάφορος, ἐπ’ “ὃν λόγον, μόνον ἵνα συχφομα τὶ τῇ φύσει τῶν παραδειγμώ- 

᾿ ἐκείνυ ἐρωτῶ ᾧ ἐπ᾽ ἄπειρον ὁ λόγος προέρχε. ἢ ἀρδν ὲ ἐν των. εἶτά φησιν ὅτι “πῶς μ. ὄν" κτλ. ἰὰ, 
ἐπειδὴ σίας ἐςίν, ἔςξαι αὐτῷ ὁρισμός, ἢ ὅτος ἢ ἀλλότριος ἢ ὁ ἐξ ὧν δ ἐρωτῶσιν (ἐκ 5 τῶν κϑ' συμβεβηκὸς τὰς ἐρωτή πὰ, 
αὐτός. εἰ τὶ ἦν ὁ αὐτός, ἔχω “ὃ ζητύμενον, εἰ δὲ ἀλλότριος, πά- σεις ποιῶν), ἐκ τύτων ἡ τῶν λύσεων τεύξον. ΑἸεσ. 

λιν ἔξαι κἀκείνυ ὁρισμός, ᾧ ὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον προερχόμεθα. διό 40 φησὶν ἦν ὅτι ἐπὶ τῶν φυσικῶν πραγμάτων ὺ ὃ ὑλικὸν ἀξειδενδοι 
φησιν “ὥςε ἡ" κτλ. Δ. ὺ αὶ ποιητικὸν ἢ “ὁ εἰδικὸν φύσει ἐςίν. ὁ ὲΡ γυνύμενον ἔχει φύσω ἦ 

10} αἴ τις δὴ ἑκάφῳ τί ἦν εἶναι ὄνομα θᾶτο, ἐπειδὴ πανὸὺς ὀνό- τὴ φροντίζωσαν αὐτῶ, οἷον “ὃ φυὸν ἡ ὃ ζῷον" ὺ ὑφ᾽ ΤῊΣ ἡ 
Ἧι ματος οἰλαταν σίας ᾿ τί ἦν ἔναι; ἕςαι καὶ ὃ Καρ᾽ ἐκεῖνο “ὁ ὄνομα “ὃ εἶδος λέγομανη φύσις ἡ ὁμοειδὴς τῷ ποῶντι" αὕτη δέ ἐςιν ἐν 

ἄλλο τί ἦν εἶναι ἵππῳ. ἀλλὰ μὴν ὁ τί ἦν εἶναι ἡ φύσις τῷ ἵππυ ἄλλῳ, εἷον εἰ τύχοι ἐν τῷ πατέρι" ἄνθρωπος δ ἄνθρωπον γεννᾷ. 
ἐςίν, ὥςε εἴπερ ἐδὶ κα ᾧ τῦτο τί ἦν εἶναι ε ἵσπῳ, ἔσονἢ τῇ ἵππυ δύο 45 ὅτως β ὄν͵ φήσί, γίνε τὰ γοόμενα διὰ τὴν φύσιν. Αφεϊεβ. 
ἐσίαι ᾧ φύσεις, ἡ κα μένον δύο ἀλλὰ ᾧ ἄπειροι. ἐπεὶ δέ τις λέ- ᾧ πάλιν “ὃ σῶμα μέγα γίνεδ. τύτῳ δὲ πλεονεκτεῖ ἡ ὁσία ἘΞ: 
ν ἡαναν ἀλλ᾽ ὑκ εἰς ἄπειρον προϊέναι ἀνάγκη, ἀλλὰ καταν-- ὅτι ἀνάγκη προὔπαρχειν ἑτέραν ὠσίαν ἐνεργείᾳ, εἰ μέλλοι γί 5 
τήσομεν εἷς τι δ᾽ ἃ τί ἦν εἶναι ἐκ ἔςιν ἕτερον ἀλλὰ ταὐτό" εἰ δ ὅμοιον αὐτῶ. ἄνθρωπος δ ἄνθρωπον γεννᾷ. ποιὸν δὲ ἢ ποσὸν ἐπ 
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ἀνέγκη προὐπαρχειν ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ μόνον δυνάμει ἐςξὶ ἢ ποσὸν πῶς δὲ “ὃ γινόμενον τῷ ὑφ᾽ δ᾽ γίνεἢ ὁμοειδές ἐςιν, ἐπήγαγεν “ἄν- 
ᾧὶ ποιόν. ἰά. θρωπος γδ ἄνθρωπον γεννᾷ," πάντες δὲ οἱ ἄνθρωποι ὁμοειδεῖς εἰσίν. 

40320 ἀλλὰ πῶς ἐν τῇ Φυσοιῆ δείξας ὅτι γενέσεως γένεσις ἐκ ἔςιν “αἱ δὲ ἄλλαι γενέσεις λέγον ποιήσεις" εἰπὼν περὶ τῶν φυσι- 

16. νῪὲὲ μεταβιλὴ μεταβολῆς, νῦν φινὶν ὗ ὅτι γενέσεις εἰσὶ φυσικαί͵ κῶν γενέσεων, τίνων εἰσί, ᾧ συμπεραινόμενος ἡ εἰπὼν ὅτι ὅτω 
ὧν γενέσεων ἡ γένεσις ἐκ φύσευΐς ἐςιν; ὥςε τῶτο δοκεῖ λέγειν 5. “ὦ γίνε τὸ γινόμενα τὴν φύσιν, λέγει ὅτι “αἱ δὲ ἄλλαι γενέσεις" 

ὅτι τῶν γενέσεων εἰσὶ γενέσεις. ἢ “ὁ “ὧν γένεσις" ὁ πρὸς τὸὲξς (ἄλλας λέγων τὰς ἀπὸ τέχνης) ἀπὸ δυνάμεως ἣ ἀπὸ διανοίας 
γενέσεις, εἶμαι, ἀπέδωκεν ἀλλὰ πρὸς τὰ φώς αὐτῶν, οἷον τὰ λέγον ποιήσεις. ἰὰ 
φυτὰ καὶ ὃ τὰ ζῷα ᾧὶ τὰ τοιαῦτα " ̓ εἰ τῶτό ̓ ἐσιν, εἴη ἂν λύμῃ ἀπὸ τέχνης Ξ ὅν γίνε, λέγει τὰ τεχνητὰ καὶ ὅ ὅλως ὅ ὅσα ι ὙΦ ιθι. 

ὅτι αὖ αἱ φυσιὰ γενέτεις εἰσὶ τῶν φυτῶν ἡ τῶν ζῴων, ὧν ᾧ τέχνην γίνε, ἀπὸ διανοίας δὲ τὰς ἐρετάς- εἴδη γάρ τινα ἢ αἱ 
φυτῶν ᾧ ζῴων κἡὶ γῴεσις ἐκ ὠπὸ τέχνης ἐςὶν ἀλλ᾽ ἀπὸ φύσεως. 10 ἀρεταί: τελεῶσι δ τὴν ψυχήν. εἰ δὲ καὶ ᾧὶ πολλὰ τῶν τεχνητῶν 

ἢ ὁ "ὧν ἡὶ γένεσις ἐκ φύσεως ἐςι" τῦτ᾽ ἂν εἴη ὅτι ὧν γενέσεων (γὐνεῦ ὃ τεχνητά τινα ἡ ἀπὸ ταὐτομάτυ, ὡς ἐρεῖ) ἀπὸ διανοίας 
ἡ ὕπαρξις ἢ “ὁ εἶναι αὐτοῖς ἐκ ἐπὸ τέχνης ἢ ἀπὸ ταὐτομάτυ ἐςὶν γίνε, ἀλλ᾽ ὧν ἡ τέχνη ὁ πάντως διάνοια. ἀπὸ δυνάμεως δέ 

ἀλλ᾽ ἐκ φύσεως" ἡ συγκαταβληθεῖσα γ τῷ πράγματι δύναμίς εἶσιν ὁπότερ᾽ ἔτυχεν, οἷον λώσα χ, ἡ μὴ λύσαϊχ. 
τε ἢ φύσις ἐςὶν αἰτία τῶν γενέσεων ποιητική. ἡ αἱ φυσιὸ “τύτων --- τύχης," ὥσπερ ἢ ἀπὸ φύσεως" γίνονἢ γδ ἡ ἐκεῖ, 
γενέσεις αὖ, ἐξ ὃ γίνεῦ “ὃ διὰ γενέσεως γινόμενον, ἐςὶν ἡ ὕλη, 15 λέγω δὴ ἐν τοῖς ἀπὸ φύσεως γινομένοις, ἕνια ἐκ ταὐτομάτυ" γί- 
ὑφ᾽ ὦ δέ, οἷον τῷ ποιητυκ τῶν φύσει τι ὄντων, οἷον ἄνθρωπος νον 5 βοτάναι ᾧ ἐκ σπέρματος ᾧ ἄνευ σπέρματος" πολλαὶ ἡ 
ἵππος" ἐπειδὴ δ ὁ σπέρμα ἐκ τύτων, ὗὅτοί εἰσι ποιητικὰ αἴτιαᾳ. τῶν πάρῃ ἄνευ σπέρματος φυύονῇ ἐκ ταὐτομάτυ. ἰά. 
ὸ δὲ “τῶν φύσει τι ὄντων" πρόσκει, ἐπεὶ ἐν τῇ Φυσικὴ ἔλεγεν αὶ ἐπὶ τῆς φύσεως ὅν Ὑίνονν, φησίν, ἕνια καὶ εὺ ἐκ σπέρματος, 10322 

ὅτι φύσις μέ ἐςι “ὃ εἶδος" φύσις δὲ ἢ ἡ ὕλη, ἃ δ᾽ ἐκ τύτων ὥσπερ τ ὑρυτοι καὶ ἡ ἵπποι, ὃ ἄνευ σπέρματος, ὥσπερ σκώληκες ἔων 

συγκείμενον αὶ φύσις ἀλλὰ φύσει, ὥςε “ὃ ὃν ἄνθρωπον ὑπὸ: ΓΖ. πάντα τὰ ὑπὸ σήψεως γινόμενα, ᾧ πόαι ὑπὸ τῆς καθόλυ φύσεως, 
φύσις ἀλλὰ τῶν φύσει τι ὄντων. καὶ ἔςιν ἡ Ἂ ὕλη, ἐξ ὅδ᾽ γεῦ ὥσπερ αἱ βοτάνι. Αβοίερ. ; 

ὰ Ὑνόμενον, ὑφ᾽ δ᾽ δὲ τῶν φύσει τι ὄντων" ἃ δὴ ἢ μάλιξα, εἰπὼν δὲ ὅτι “ἡ εἶδος κα ὸ ὰ τί ἦν εἶναι πρώτη ἐςὶν ὠσία, τῷ “ὃ ιο32 
λέγω δὴ τὼ ἐξ ὕλης καὶ ᾧ εἴδυς, ὡς ὺ ἐν ταῖς κατηνορίς ὴ ἐν τὴ εἶδος πρώτην ἐσίαν εἶναι αἴτιον ἐπήγαγε ὸὰ" ὃ, 25 ἐναντίων τρόπον Ξ 

Φυσικὴ ἡ ὃ ταντὴ τῇ πρλγμδγδαι μέμσαν ὑστὰς εἶναι λέγος τινὰ ὃ αὐτὴ εἶδος." ἐπεὶ 5 ἡ ςέρησις τῇ ὕλη ὑπάρχει, τῇ δὲ 
μέν, ἔπεν. εἰπὼν δὲ ὅτι πάντα τὰ ἀπὸ φύσεως κα . τὰ ἀπὲ ὲ τέχ- 25 ςερήσει ὃ εἶδος ὲ ἑἶναι παρέχεξ σῇ ὃ αὐτὸ ἀπυσίᾳ ἡ ἡ σέρησίς 
νης γινόμενα ὕλην ἔχει, τὸ τῦτο ὕτως ἔχειν τὴν αἰτίαν συντόμως ἐσυν), εἰ δὴ καὶ Ὃ ἐπ ςερήσει τὴ ἐν τ ὕλη μἰξς ὲ εἶναι ὺ ὅλως τὴν 

ἐπήγαγεν εἰπὼν “δύνα 75 ἢ εἶναι ᾧ μὴ εἶναι ἕκαςον αὐτῶν," ὕπαρεν ἃ διδὸν ὃ εἶδός σον, αὐὴ δέ ἐςι κα δ΄ ὰ τάττον ᾧ ὁρῖζον 
τυτέςιν ἐπειδὴ ἕκαςον ἢ τῶν ἀπὸ φύσεως ᾧ τῶν ἀπὸ τέχνης δύ- τὴν ὕλην ἢὶ κοσμῶν, πρώτη ᾧ κυρίως ὑσία τῦτ᾽ ἂν εἴη" τῶν 3 
να εἶναι ὶ μὴ εἶναι, δῆλον ὡς ἀπὸ τῆς ὕλης τῶτο ἔχει" αὕτη ἐναντίων, φησίν, ἤτοι τῶν ςερήσεων τρόπον τινὰ “ὃ αὐὸ ἥτοι “ἃ 
γάρ ἐςιν ἡ τρεπτικὴ ᾧ ἀλλοιωτική, ἢ ποτὲ Κὶ τῦτο ἃ εἶδος δέχ εἶ 30 εἶδός ἐςι, τυτέςιν εἰδοποιὸν ᾧ ὑπαρξεως χορηγόν" εἴδυς ἦν ἢ 
ποτὲ δὲ ἄλλο, διὰ ὃ μὴ ἃ αὐὸ αὶ ἐν ἀεὶ δύναν, ςέγειν ἢ διὰ δ ὑπάρξεως αἴτιον. ᾧ ὅλως τύτων ὄντων εἶναι ὃ μ' τῶν ὄντων 
εὐφνῶς ἔχειν πρὸς ὃ τὰ εἰδὴ δέχεθχ, ἔςιν ὧν Ἰκάξῳ τῶν φύσα συγκαταριϑμεῖον, "τὰς σερήσεις ὺ εἶδος ἢ ὃ τί ἦν εἶναί ἐςιν" 
ἢ ἀπὸ τέχνης τῷ εἶναι ὃ μὴ εἶναι ἡ ὅλη αἰτία. ταῦτα εἰπὼν ἀπιόντος » τῷ εἴϑυς εὐθὺς ἡ ἡ ςέρησις “ἃ εἶδος εἶναι ἔχει" ὥςε 

ἐπήγαγεν “καθόλ,: δὲ καὶ ὺ ἐξ ὃ φύσις ὼ καθὸ φύσις." ὡς πολ- ποιητικὸν αἴτιον τῆς φερήσεως ὲ εἶδός ἐςν. ΑἸεχ. 

λείκις ὃ εἴπομεν ὅτι ἡ τὴν ὕλην ἢ ἢ γίνε “ὃ εἶδος ἢ καθὸ εἶδος, 35 “ἴδ δὲ λέγω ὁ τί ἦν ἑἶναι ἑκαάςυ," τυτέςιν αὐὸ ὃ ἀύλον 
αὕτη λέγε φύτει. “τόδε 5 γίγν. ἔχει φύσιν" οἶμαι ὡς αἴτιον εἶδος, ἐξ ὃ ἡ ὃ ἔνυλον χαρακτηρίζεϊ" ᾧ οἱ ὁρισμοὶ ὰ ψ' εἴδη 
ἐπῆκἢ τῦ ὃ εἶδος φύσιν εἶναι, τυτέςι “ἃ γινόμενον διὰ φύσεως γί- λαμβάνονθ. εἶτα ἵνα μή τις εἴποι πρὸς αὐὸν ὅτι τί ἦν ἡ τῦ 
νεῖ, φύσιν λέγων τὴν ἀπὸ τὴς ὕλης εἰς “ἃ εἶδος ὁδόν --- κ᾿ δ δ ἱναντίν ὑκ ἔςιν ἰατρός, οἷον τῆς νόσυ, φησὶν ὅτι ἡὶ τῶν ἐναντίων 
ἐν αὐτῷ ὃν εἶδος γίνε, ὃ γεννᾷ" τῶτο γδ ἐδήλωσε διὰ τῷ “ὁ ὑφ᾽ τρόπον τινὰ “ὃ αὐτό ἐςιν εἶδος" τῆς ὃ ςερήσεως ἐςιν ἐσία καὶ ἀν- 

ὅ -- ὁμοειδής." ν ΑΙεχ. 40 τυιειμένη ὁσία, οἷον ὑγίεω νόσυ. νῷ δ τὴν ἀπυσίαν τῆς ὑγείας 
λ320 ἡ δὲ ὁδὸς αὕτη, ὡς ἂν ἐπειτείνας λέγοι τις ὃ ν΄, ὡς αὐὸς δηλϑθῆ καὶ νόσος, ἡ δὲ ὑγεία γὐβ ὁ σῶν: τὰν, ἠδ ἐδ! 3 ς 
23. εἴρηκε, φύσις λέγε. φανερὸν ὡς ὺ ὰ εἶδος, πρὸς ὃ αὕτη ἡ ὁδός ἰατρῶ. γίνε δὲ ὑγεία ἐκ νόσυ τῶτον “ὃν τρόπον. ἐπειδὴ τό 

ἐςι, φύσις ἐςιν. ὅτι δὲ ἃ εἶδος φύσις λέγε, δείκνυσι καὶ ᾿ ἄλλως. ἐςὶν καὶ ὑγεία, ἡ ὁμαλότης τὸ σώματος ἐν τύχοι, ἀνάγκη ἐὰν εἰ 

λέγε, φησί͵ “ὃ σύνθετον φύσις, οἷον ὁ Σξωφρονίσκος. ᾧ δῆλον ὡς μέλλοι ὑγιαζ ὡς ὁ ζῷον, τοδὶ ὑπάρξαι. Αδεῖερ. 

εἰ κ ἃ συναμφότερον ὁ Σξωφρονίσκος φύσις λέγε (τῦτο δ φύ- 45 ὅτι δὲ “ἃ αὐ ἀντὶ τὸ εἴδυς ἔλαβε, “ἃ δὲ εἶδος ἀντὶ τῷ αἰτίν 1052 

σει λέγε), ἀλλὰ κ᾿ ὃ εἶδος, καθὸ αὶ ἱρῷ 2 γυόμενον ὑπ᾿ τῆς ὑπάρξεως τῆς ςερήσεως, δῆλον ἐποίησεν εἰπὼν “τῆς δ ξερή- ὃ 

αὐτῶ ν᾽ δ ὁ ἐν οἰ χίνβν εὐρ νας ὃ γεννᾷ" τῶτο γ) ἐδή- σεως ὑσία ἢ ὁσία ἡ ἀντοι", τυτέςων ἡ κῷ' ὃ ἦδος ὑσία τῆς σερή- 
λωσε διὰ τῷ “ὁ ὑφ᾽ ὅ, αὶ Μ᾽ ὃ εἶδῃς λεγομένη φύσις ὁμοειδής." σεως ἐξιν ἐσία ἢ ὑπάρξεως, ᾧ τ εἶναι αὐτῇ αὔτη χαρίζεῦ. ΑΙεχ. 
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ἃ δὲ “τρόπον τινά" πρόσκει, ὅτι ἀ καθ᾽ αὑτό ἐςιν αἴτιον αὕτη δὲ ἡ ἐν τῷ σώματι ὑπὸ τῆς τρίψεως γεγονυῖα ϑερμέ- 

ἃ ἔδος τῆς ςερήσεως, ἀλλὰ κδ' συμβεβηκός" συμβαίνει γ) ὑπο- τῆς ἢ μέρος ἐξὶ τῆς γεγονυίας ὑγιείας, ἢ εἰ μή ἐξιν ἡ θερμότης 

χωρῶντος τῶ εἴδυς γίνεοχ, αὐτήν. ἔςιν ἦν ἡ ὑγίεια, εἴπερ ἀναλο- μέρος τῆς ὑγιείας, ἀλλ᾽ ὧν ἔπεῦ αὐτῇ τοῦτόν τι οἷον ἡ ὁμα) , 

γᾶ εἴδει, αἰτία ἡ εἶδος τῆς νόσυ, ἥπερ ἐσὶ ςέρησις. ἰά. ἥτις μέρος ἐςὶ τῆς ὑγιείας. αὐ δὲ “ὃ ἑπόμενον τῇ θερμότητι ἃ 

10322 ἔπε αὐτὴ τι τοιῶτον, ὅ ἐςι μέρος τῆς ὑγείας" ὦ μέρος ἐξὶ 5 μέρος ὃν τῆς ὑγιείας ἣ εὐθὺς ἔπε αὐτῇ, ἢ εἰ μὴ εὐθὺς ἀλλ᾽ ἦν 

τῆς ὑγείας θερμότης αὐὸ ὃ διαπεφοιτηκὸς διὰ τὸ βάθυς ἐκμοχ- διὰ πλειόνων. ἃ δὲ “τῦτο δ᾽ ἔχατον “ὃ ποιῶν" τοιῶτον ἂν εἴη, 

χεῦον ἄνευ τινὸς μηχανῆς τὰ νοσοποιὰ αἴτια, λέγει δὲ ὃ ἔκφυτον ὅτι ἡὶ τέψις ἡ ποιῶσα “ὃ μέρος τῆς ὑγιείας ἐχάτη ἐςὶ ᾧ τῆς θερ- 

ϑερμόν. ἣ ἔσενν, αὐτὴ τι τοιῶτον, ὃ μέρος ἐξὶ τῆς ὑγείας, τῇ μότητος ἢ τῆς ὁμαλότητος ἢ τῶν λοιπῶν" ἢ ὥσπερ ἡ θερμότης. 

θερμότητι ἢ τὴ τέχνη, οἷον οἷς χρῶνἢ ἰατροὶ ἀλείμμασιν, οἷον ἢ “ὃ ἑπόμενον αὐτῇ (τῦτο δ δεῖ προσυπακόειν) μέρος ἐςὶ τῆς 

μαρκιάτῳ ἥ τινι ἄλλῳ τοιύτῳ, λοιπὸν συνεπιλαμβάνεῦ αὶ “ὁ φυ- το ὑγιείας, ὕτω καὶ οἱ λίθοι τῆς οἰκίας "κ ὁ χαλκὸς τῶ ἀνδριάντες. 

συκὸν θερμόν, ἢ ὅτω κολαζεῦ “ὃ ἀτακτῦν ἢ διὰ πλειόνων γινόμε- ὥςε φανερόν ἐςιν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἐδὲν γίνε μὴ προῦπε 

γον τῦτο, οἷον τῆς τέχνης τῆς χρωμένης ἀλείμμασι ἢ ἑτέροις χοντός τινος, ἀλλὰ πᾶν “ὃ γινόμενον ἔκ τινος γίνε). τὸ ὅτι ΕΖ 

βοηθήμασι διὰ τὴν κακοήθειαν τῷ νοσήματος, ᾧ λοιπὸν τῆς φύ- μέρος τι ἀναλογὸν ὅλη ἐξ ἀνάγκης ὑπάρξει τοῖς γινομένοις, φα- 

σεως συνεπιλαμβανομένης γίνε; βοήθεια. τῶτο δέ, φησίν, ἐσὶν νερόν, ὅτι δὲ ἡ τῶν τῷ ὁρισμῶ μερῶν τι λόγον ὕλης ἐπέχει, ἐκ 

ἔχατον “ὃ ποιῶν, ὅπερ ἐςὶ μέρος τῆς ὑγείας, ᾧ τῆς οἰκίας λίθοι. 5 ἀφανές" τὰ Δ Ὑόη ὕλη ἀναλογεῖ, ᾧ τῦτο δῆλον ἐκ τῷ ὃν χαλ- 

ὥςε ἀδύνατόν τι γενέν, εἰ μὴ προῦπαρχει τι ἕτερον, οἷον οἰκίαν κἂῷν κύκλον δύο λέγε, ἔχειν ὕλας, τόν τε χαλκὸν ἢ “ χῆμα, 

εἰ μή εἰσι λίθοι, ἢ ἐπὶ τῆς ὑγείας" υὑς γάρ φασιν οἱ φυσικοί, δὲν Αὶ χαλκὸν υὑς τῦ συνα μφοτέρυ, “ὃ δὲ χῆμα ὡς τῶ εἶϑνς. ἔχει 

ὀδὲν γίνε, ἐκ τῷ μηδαμῇ μηδαμῶς" δεῖ Ὁ προῦπαρχειν τὴν δὴ ὁ χαλκῶς κύκλος μόνον τ᾿ ἃ συναμφότερον τὶν ὅλον, ἀλλὰ 

ὕλην ἐπὶ τῶν γινομένων. εἶτα λοιπὸν ζητεῖ ὅτι ὥσπερ ἡ ὕλη μέ- ᾧς ἐν τῷ λόγῳ. ἰά. 

ρος γίνεἢ τῦ συνθέτυ, ἄρα γε ὅτως ἡ ὃ εἶδος: ἢ αὐὸς Α ὅτως 20 τῦτο δέ, φησίν, ἐςὶν ἔσχατον “ὃ ποιῶν, ὅπερ ἐςξὶ μέρος τρια, 

τ 

ἐάσας τὴν ἀπορίαν ἀπαλλάττεῦ. Αδοΐερ. ὑγιείας, ᾧ τῆς οἰκίας λίθοι. ὥςε ἀδύνατον κτλ. Αδείερ. 

1032 ἀλλ᾽ εἰ δεῖ θερμότητα γενέ, δεῖ τρίψεως" ἄρχε ἦν ἀπὸ φησὶν ὅτι πᾶσα ἀνάγκη μέρος τι ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἐντοπ) 

8. τῆς τρίψεως, ἣν ἢ δύναῦ ποιῆσαι, ἥτις τρῖψις ἔχατόν ἐςι ἡ τῆς τῷ ἑπομένῳ ὡς μέρος αὐτῷ λαμβανόμενον" ἡ ἢ) ὕλη μέρος ἐξα" ὃς 

ὑγιείας ἡ τῆς ὁμοιότητος ᾧ τῆς θερμότητος. ΑἸεχ. ἐνυπάρχει Υδ αὐτῇ κ᾿ φύσιν προσδέξαοχ, ὁ εἶδος. ἄρα ὧν, φησί, 

4032) ἃ δὲ “ὁμοίως ἡ τῶν ἄλλ. τ. μ. ἕκ. γ᾽ οἶμαι τῷ “ὥςε σ΄. 25 ἢ “ὁ εἶδος γίνε" τὰ γδ σύνθετα αὶ τὴν ὕλην προαπορεῖ, ἢ ν᾽ ἃ 

17. 1. τ᾿ - ἔχ, ὕλην" συντάττενχ," ὼ εἴη ἂν λέγων ὅτι ὥσπερ εἶδος, οἷον, ὥς φησιν αὐτός, τὸς χαλκῶς κύκλος λέγομεν καὶ τὴν 

ὑγίεια ἐξ ὑγιείας γίνεῦ, ὅτω ἢ ἡ ὁμαλότης ἐκ τῆς ὁμαλότητος ὕλην, ὅτι χαλκός ἐςι τοιόνδε ἔχων χῆμα" ἢ τῦτό ἐςτ “ὃ γένος 

τῆς ἐν τὴ ψυχὴ τῷ ἰατρῶ ὅσης ἡ ἡ θερμότης ἐκ τῆς θερμότητος. τῷ χαλκῦ κύκλυ, εἰς ὃ πρῶτον τίθεῦ, τυτέςι “ὃ εἶδος τὸ πχίμα- 

ὑπάρχει ὅν, ὥσπερ εἴρνἢ), ἡ τρῖψις δυνάμει. ἢ ὁ τῦτο λέγει ὅτι τὸς τῷ κύκχλυ εἶδος αὐτῷ ἐςίν" ὁ δὲ χαλκῦς κύκλος ἔχει ἐν τῷ 

ὑπάρχει ἡ τρῖψις δυνάμει τῷ ἰατρῷ, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ τρῖψις δυνάμει 30 ὁρισμῷ ὶὶ τὴν ὕλην, καθάπερ εἰρήκαμεν. ἰὰ. 

ὑγίεια ἐςίν. εἰ ἢ) ἡ τρῖψις ἀρχὴ τῆς ὑγιείας ἐςὶ ὶ πρῶτον αἴτιον, ὁ λέγον; ἐκεῖνο ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνυ, τυτέςι παραγώγως. ὁ γ5 ἈΡ. 

δῆλον ὅτι ἡ τρῖψις δυνεμει ἐςὶν ὑγίεια. ᾧ οἶμαι ὅτι ὁ “ὑπάρχει ἀνδριὰς ἡνίκα γένη ἐκ λίθω λίθινος λέγε" πρὸ δ τῆς γενέσεως ᾿ 

δὲ τοδὶ δυνάμει" περὶ τρίψεως εἴρη, ὅτι ἡ τρῖψις δυνάμει ἐξὶν λίθος ὑπῆρχε. πῶς ὅν δύνα) ᾧ προσλαβὼν ἕτερον μα. ὁμοίως 

ὑγίεια. ἃ δὲ “τῦτο δὲ ἤδη ἐπ᾿ αὐτῷ" περὶ τῷ ἰατρῶ εἴρη, λέγεθχ,, ὥςε ἀνείδεος πρὸ τῦ χήματος ὑπῆρχεν: ὁ μέντοι γε ἄτ- 

τυτέςιν ἡ τρῖψις δὲ ἐπὶ τῷ ἰατρῷ ἐςὶ ἢ δύνα αὐτὴν ποιῆ- 35 θρωπος ὑγιαίνων ὁ λέγεῦ ἐκεῖνος ἐξ δ᾽ γέγονε παραγώγως, εἶν 
σαι. ἰὰ. κάμνων, ἀλλὰ κεκμηκώς" αἴτιον δὲ ὅτι τὰ γινόμενα πάντα γί- 

102):  Μπάρχει δὲ τῳδὶ δυνάμει," τυτέςι τῷ φαρμάκῳ ὑπάρχει νεῦ ἐκ τῆς οἰκείας ςερήσεως ὦ ἐξ ὑποκειμένυ, καθάπερ ἐν τῇ 

2. ϑυνάμει ἡ θερμότης" ἐρχόμενον γδ ϑερμαίνει" τῦτ᾽ ὧν ἐπ᾿ αὐτῷ θεωρίᾳ ἕςξαι καὶ ὁ ἄνϑρωπος ἢ ὁ κάμνων. μᾶλλον δὲ λέ- 

ἐςὶ τῷ βοηθήματι. Αδείερ. γε ἐκ καμνοντος ὑγιὴς γενέωχ, ἥπερ ἐξ ἀνθρώπυ, διὲ ὑγὰς 

1032) ἐὰν δὲ ἀπὸ ταὐτομάτυ, φησί, γένη ἡ ὑγίεια, ἀπὸ τύτυ γε- 40 κάμνων ἰ λέγε," μετέβαλεν ὃ κατ᾽ ἐκεῖνο" ἄνθρωπος δὲ λόγεϑ 

23. νγσεῦ ἥτοι ἀπὸ τῆς τρίψεως, ὅπερ ἐγένετο τῦ ποιέν ἀρχὴ τῷ ᾧ ἄνθρωπος ὑγιής. ὧν δέ ἐςιν ἡ ςέρησις ἄδηλος ἢ ἀνώνυμος 

ποιῶντι ἀπὸ τέχνης. ΑἸεχ. (ἐπὶ δ τῆς ὑγείας ἔχει ὄνομα τὴν νόσον, ἐπὶ δὲ τὸ ἀνδριάντος ἐκ 

ἐὰν δὲ ἀπὸ ταὐτομάτυ γένη ἡ ὑγίεια, ἀπὸ τῦ λόγυ γίνε, ἔχεις ὡρισμένον ὄνομα, ὥσπερ ἐν χαλκῷ χῆμα ὁποιονῦν- ἄδηλον 

ἀφ᾽ δὺ ὁ τεχνίτης ἄρχεῦ ποιέν, τυτέςιν ἀπὸ θερμότητος. Αβοϊερ.ι 2) ὁ ὐκ ἀνδριὰς τί ἐςι, πότερον τρίγωνον ἢ σφαῖρα ἥ τι ἄλλο 

403: ἥτοι ἀπὸ τῆς τρίψεως. ὅπερ ἦν τῶ ποιεῖν τῷ ἀπὸ τέχνης 46 τοιῶτον. ὁμοίως ᾧ ἡνίκα φαμὲν ὅτι ἐξ ἐκ οἰκίας γέγανεν οἰκία" 
26. ποίῶντι τὴν ὑγίειαν ἀρχὴ γέγονεν αὐτῷ ᾧ αἴτιον τῷ τὴν ὑγείαν ἄδηλον ἡ) ἡ φέρησις πότερον πλίνθοι ἢ ξύλα ἥ τι τοῶῦτον ἄλλα) 

ποιῆσαι, αὕτη γενήσεῦ ᾧ ἐκ ταυτομάτυ" τὴν 7) θερμότητα τὴν ἐπὶ γῶν τῶν ἀδήλων τὴν ςέρησιν ἐξ ὅλης δοκῶσι γίνει, τὰ γού- 

ἐν τῷ σώματι ποιήσει ἡ τρῖψις. ΑΙἸΕχ. | μενα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐχόντων ὡρισμένην τὴν ςέρησιν ἐξ αὐτὴς 
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τῆς ςερήσεως. δι ᾧησιν, ὥςε ἐκεῖ ἐκ κάμνοντος. ἀμέλει τοι ὡς ἀοριςίαν τῦ ποιῶ ήματος ἔχει ςέρησιν ὁ χαλκός, ᾧ διὼ τῦτο ὦ 
ἐπὶ τῶν ἐχόντων ὡρισμένην τὴν ςέρησιν κΚὶ λέγομεν τὴν ὀνομασίαν ἀνωνυμίαν" τὰ 5) ἀδριςκα ἀνώνυμα. ὅ φαμεν τὴν ςέρησιν, 
τῆς ὕλης (ὁ ὃ λέγε ὁ ὑγιὴς ἄνθρωπος νόσος), ὅτως ἡὶ ἐπὶ τῶν ἀλλὰ τὴν ὕλην" ὁμαίως δι ἐπὶ τῶν λίθων. ὠδὴ τῶτο 5 ἡ ςέρη- 
ἐξ ὕλης λεγομένων Ὑέεῦχ ὦ Καὶ καλῶν μἴ' τὴν Ὑόεσω τῷ τῆς ὕλης σις ὐνομιασμένη τυγχάνει, ἵνα λέγωμεν ὅ ὅτι ἐκ μὴ οἰκίας γέγονεν 
ὀνόματι" ὦ γ5 λέγε ὁ ἀνδριὲς ξύλον, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, ξύλινος ἢ 5 οἰκία. δ ὁὶ τῷ τό φαμεν ὅ ὅτι ἡ οἰκία ἐξ ἐκ οἰκίας ὁ γίνε (μαχό- 
χαλκῦς, ἀλλ ὁ χαλκός. ὁμοίως ἡ λίθινος ἀλλ᾽ ὦ λίθος. τῷ γὃ μιν δὰ ἂν λέγον τοῖς ἐν τοῖς περὶ Φύσεως διοριωεῖσι" ΦΘῚ: 
ὄντι, φησίν, ὑδὲ ὡς ἐκ εν γίνεῦ ἀνδριὰς ἢ ἐκ πλίνθων οἰκία, ̓ δάν ρὸν δ ὅτι ἐκ μὴ οἰκίας Ὑέγονεν) ἀλλ᾽ ὅτι αὶ δυνατὸν λέγειν ὡς ἐκ 
τις ἀκριβῶς σκοπῇ, ἐκ ἂν εἴποι" “ὁ ὃ Ὑινόμενον ἐ ἐν μεταβολὴ τῆς ἐνυύίσης ἐν τῷ λίθῳ σερήσεως τῆς οἰκίας" ἀὶ μόνον δ ἐν τῷ 

βεωρεῖϑ, ὥςε ὑχ ὑπομένει ἃ αὐὸ ὑπάρχον κα ἡ πρὸ τῆς γενέσεως λίθῳ ςέρησις οἰκίας ἐφ, ἀλλὰ καὶ ἐἰνδριάντος κα ὼ ἄλλων οβίων. 
αὶ μξ' τὴν γένεσιν. Ἄν ὁ δεῖ λέγειν ὅτι ὁ χαλκὸς γέγονεν ἃ ἂν- τὸ εἰπὼν δὲ ὅτι διὰ ὃ μὴ ὴ καὶ, ὅ ὄνομα τὴ ςερήσει ἐκεῖνο Εἰ ὅλως ἐξ 
δριάς" δὲν 5 ἧττον ἢ μξ' τὴν γένεσιν ἔμεινε χαλκός" ἡ μέντοι ὗ ἢ γέγονεν καὶ λέγε, εἷον αὶ λέγεῦ λίθος ὁ ὃ ἀνδριάς, ἐξ ἐκείνυ δὲ κῷ 

γε ὑκ ἀνδριάς. Ιὰ. τῶῦτο διὰ “ὃ μὴ ὴ κεῖοκ, ὄνομα τῇ ςερήσει. εἰ γδ ἔκειτο, ὑκ ἂν τῦτο 

4033. ὃ τότε δεῖ προολέναι ὃ ὅτι ἡ πάλιν τινὰ ' τῶν ὄντων λέγε ἐλέγομεν, ὥσπερ ὑδὲ ἐπὶ τῷ ἀνθρώπυ" ἀὰ 5 λέγομεν ὅτι ἐξ ἀν- 
1. δι τῆς φερήσεως, τινὰ δὲ ὁ χέγεῦ ἐξ ἐκείνης γίνε, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς θρώπω γέγονεν ὃ ὑγιής. ἢ ἄλλην αἰτίαν τίθησι τῷ διὼ τί αὶ λέ- 
ὅλης. ὶ εἰ τῶτο προφεθείη, ἔξαι ἃ ἐπαγόμενον σαφές, ὃ “αἴτιον (5 γεῦ ἐκ λίθν γίνενα, ον ἀνδριάντα λέγων “ἐπεὶ ἐδ᾽ ὡς ἐκ ξύλ 
δὲ ὅτι γίνεῦ ἐκ τῆς σερήσεως αὶ τὸ ὑποκειμένυ." ἡ εἴη ἂν ὃ λε-ς γίνε ὁ ἀνδριάς" ἡ τὰ ἑξῆς. “ὃ δὲ λεγόμενον τῦτό ἐςιν" ἐαΐν τις 
Ὑγόμενον τοιῶτον- αἴτιον δὴ τῷ τινὰ Κ' λόγεωχ, ἐξ δ᾽ Σ τινὰ δὲ σφόδρα καὶ ᾿Ὰ ἀκριβῶς ἐπιβλέψη ᾧ ἐπιςήση τῇ τῶν πραγματων φύ- 
μή, δτί γίνον ἢ ἐκ τῆς φερήσεως, ἥτις συνείληπῷ τῇ ὕλη. ὺ ἀμ: ὐκ ἂν εἴποι ὅτι ἐκ ξύλυ Ὑίνεῦ ὁ ἀνδριὰς ἢ ἢ ἐκ χαλαῦ;, ὅτι ὃ 

ὅταν ὶ ὠνομασμένη ἢ ἥ ἡ ςέρησις, τότε λέγομεν ὅ ὅτι μη ἐκ ΚΑ κ τινὸς όσα ἐκεῖθεν ἐξ ὃ γίνεῦ μεταβάλλει καὶ ἡὶ ἐξίς «ἢ τῆς 

τῦδε... ἐπ᾽ ἐνίων δέ, οἷον ἐπὶ τὸ ἀνδριάντος Ὄ τῆς οἰκίας, διὰ 20 ἐν Η ἦν φύσεως ἡ γέγοιν ἄλλο τι, ὁ δὲ χαλκὸς ἀνδριὰς Ὑγεγος- 

ἂ μὴ κεοχ, ὄνομα τῇ σερήσει, ὥσπερ ἐνταῦθα ὁ ὑγιὴς ἐκ κάμ- νυὺς πάλιν μένει χαλκός, ὃ ὑκ ἂν εἴποις γεγονός τι. ὑκ ἄρα γί» 

γοντος λέγεϑ γενέξα, ὅτως ᾧ ὁ ἀνδριὰς ἢ ἡ οἰκία ἐκ τῆ τῷ ἀν- νεῖ ἐκ χαλκῶ ἀνδριοίῖς, ὅτε λεχθήσε τῦτο ἐπὶ τῶ ἀνδριάντος, 
δριάντος ὃ τῆς οἰκίας φερήσεως γίνον, ἀλλὰ διὰ “ὃ μὴ κεϊῶὺς λέγω δὴ ὅτι ἐκ χαλαῦ γέγονεν. ἰά. 

ὄνομα τὸν φερήσεσι δοκεῖ ὅτι ὥσπερ ὁ ὑγιὴς ἐκ κάβρντας γίνεϊ, ἐπειδὴ ὦ ὧν ὲ Ὑρόμενον ὑπό τε ποιητεεῖ γίνε ἡ ἐκ τῆς σερη- 1033 

ὕὅτως ἡ ὁ ἀνδριὰς ἐκ χαλκῦ ἣ λίθυ. ὁ λέγεῦ δὲ ὁ ὑγιὴς ἐκεῖνο 25 σεως ἢ ἢ ἐκ τῆς ὕλης, καί τι γίνε, οἷον ἄνθρωπος ἢ ἵππος ἢ 

ἐξ ὃ γέγονεν, οἷον ἀ λέγε ὁ ὑγιὴς νοσῶν" ὅτω ὶ ὁ ἀνδριὰς ἐ σφαῖρα ἣ κύκλος ἢ ἄλλο τι, ὥσπερ ἐδὲ ὃν χαλκὸν (λεγέϑω ἡ 
λόγεῦ χαλκὸς ἢ λίθος, ἀλλὰ λίθινος ἢ χαλκῦς. ὅτι δὲ ἀνώνυμος ἐπὶ τύτυ) ποιεῖ͵ ὕτως ἐδὲ τὴν σφαῖραν. ἰὰ, 

ἡ ἐν τῷ χαλκῷ φέρησις, φανερόν.. . ἀλλὰ τὰ ἐξ μεγόμενα, οἶμαι, οἷον ὁ χαλκεὺς κἀ ποιεῖ “ὃν χαλκὸν ὗ ὕτως ἐᾷὶ τὴν σφαῖραν, ̓ 0586 
τοιαῦτα. ἐν δὲ τῇ λέξει τὴ “ὧν ὃ. ἡ ς. ἄδ. κι ἀν. ο. ἐν χ, χή- τυτέςι “ὃ εἶδος αὐὸ καθ᾽ αὐτό, εἰ μὴ κτ' συμβεβερός, ἐπαδὴ “Ὁ 
ματος ὁποινῶν" τοιῶτόν ἐξιν" ὧν δ᾽ ἡ ςέρησις ἄδηλος ἢ ἀνωνυ- 30 συνέβη τὴν σφαῖραν χαλκῆν εἶναι, ἐδεῦν δὲ 5 τυτέςι ὃ σύν- 

μος, ἐπὶ τύτων καὶ δοκεῖ ἐκ τῆς φερήσεως γίνεθχ, ὥσπερ ἐκ κάμ- θετὸν... ἐδὲ δέ, φησί, γίνον; τὰ εἴδη αὐτὰ καθ᾽ αὐτά, ὥσπερ 
γοντος" ἐν δ τῷ χαλκῷ ὑκ ἔςι δῆλον ποίν χήματος ςέρησιν ἔχει. ὥτε ἡ ὅλη γίνε, ἵνα δὲ τῦτο δείξη, λαμβάνει τρία ἀξιώματα, 

ἡ Καὶ δὴ τῶν λεγομένων ἔννοια τοιαύτη τις ἂν εἴη  ὕτω δὴ κατ’ ὅτι ὑδὲν Ὑννεῦ ἐ ἐκ τὸ μηδαμὴ μηδαμῶς ὅ ὄντος, ἢ ὅτι πᾶν ὃ γινό- 
ἐμὴν δύναμιν σεσαφήνιςαι" ἐπιζητήσειε δ᾽ ἄν τις ποίαν τινὰ μενον ἔχει ἢ ποιητικὸν αἴτιον ἡ ὑλικὸν ἢ συνθετόν ἐςιν" ὅτε δὴ 

χρείαν τοῖς προσεχῶς δειχθεῖσι παρέχε. .. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἔδειξεν 35 φύσις ὅτε ἡ τέχνη ποιεὶ τὴν ὕλην, ἐπεί, φησί, δεηθήσεν) ἑτέρας 
ὅτι πᾶν “ὃ γινόμενον ἔκ τινος γίνεῦ, διαρθρῶσαι ἠθέλησε ᾧ “ὁ πῶς ὕλης ἢ τῶτο ἐπ᾽ ἄπειρον. εἰ ὧν αὐὸ καθ᾽ αὐτό, ἐπειδὴ 
λόγονῆ τὰ γινόμενα" προθέμενος δὲ δεῖξαι ὅτι “ὃ εἶδος ὁ ὃ τί ἵν πᾶν “ὃ γινόμενον ἐξ ὕχης γίνε (τῦτο δ ἐν τοῖς ἀξιώμασι λαμ- 
εἶναι ἀ γίνε, ἢ συνιδὼν ὅτι ὑδὲν αὐτῷ πρῶγμα ἐδὲ δυχερὲς ες βάνει), εἰ γίνεῦ “ὃ εἶδος, δῆλον ὅτι ἐξ ὑποκειμέυ τινὸς γίνε. 

ἃ τῦτο δεῖξαι γενήσεϊ,, εἰ πρότερον δείξει ὅτι πᾶν “ὃ γινόμενον ἔκ τῶτο δὲ “ὃ ὑποκείμενον ἢ ἀνείδεόν ἐςιν ἢ εἰδοπεποιημένον. ἀλλ᾽ εἰ 
τινος γίνε, ἢ τῦτο δείξας νῦν τρέπε εἰς τὴν δεῖξιν τῷ ὅτι ὃ 40 ἃ ὑποθώμεθα αὐὸ ἀνείδεον εἶναι, ἔςξαι “ἃ εἶδος σύνθετον ἢ ὑχ, 

εἶδος ᾧ ὁ τί ἣν εἶναι καὶ γίνεῆ. ΑἸεχ. ἁπλῶν, ᾧ ὃ μὲν τι αὐτὸ ὕλη ὁ δὲ εἶδος, ὅπερ ἄτοπον" τὰ δ 
0335 ὅτι δὲ ἀνώνυμος ἡ ἐν τῷ χαλκῷ ςέρησις, φανερόν" εἰ εἴδη αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχυσιν. εἰ δὲ ὑποθώμεθα ἐκεῖνο “ἃ ὑπο- 
13. δυνατὸν ὁρίσαοχ, ἡ εἰπεῖν ὅτι τῦδε τῷ χήματος ἔχει ςέρησιν, οἷον κείμενον εἰδοπεποιημένον εἶναι, ἐρωτῶ περὶ αὐτῶ, ἄρα ἀεὶ ὑπαρ- 

φέρε τῦ ἀνδριάντος, ἵνα λέγωμεν ὅτι ὁ χαλκὸς ςέρησιν ἔχων ἀν- χει εἰδοπεποιημένον ἢ ὅ; εἰ Κὶ ἀεί, ἔχω “ὃ ζητύμενον ὅτι αὶ γίνεῦ 
δριάντος γέγονεν ἐκ τῆς τοιαύτης ςερήσεως, λέγω δὴ ἐκ μὴ ἀν- 46 “ὃ εἶδος" εἰ δὲ μὴ ἀεὶ ἀλλὰ γέγονε, δῆλον ὅτι ἔκ τινος ὕποκει- 

δριάντος. εἰ "5 τῦτο λέγοι τις ὅτι χαλκὸς ςέρησιν ἔχει τῷ χήμα- μένυ γέγονε, ἢ πάλιν περὶ τύτυ ἐρωτῶ, εἰδοπεποιημένον ἐςὶν ἢ 
τος τῦ ἀνδριείντος, πρόχειρον ἐμοὶ λόγειν ὅτι ὁ τῷ ἀνδριάντος ἀλλὰ ἀνείδεον; ἢ ὕτως εἰς ἄπειρον ὁ λόγος προελεύσεϊ, ὥςε καὶ γίνεἢ 

λέβητος ἢ τρίποδος ἢ κιβωτίῳ ἢ ἵππω ἣ ἄλλυ τινές, ὥςε διὰ τὴῤ ὃ εἶδος αὐὸ καθ᾽ αὐτό, ἀλλὰ “ὁ σύνθετόν ἐςι “ὃ γυάμενον τῆς 



Ἰ82 ΕΙΣ Τὰ ΜΕΗ͂ΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ὕλης τοιῶσδε μορφυμένης ᾧ δεχομένης ἀχρόνως “ὃ τέλειον εἶδος. ποιεῖ ὁ ποιῶν περὶ αὐτό, ὃ δὲ ἔςαι εἶδος ἐν τῷ ὑποκειμόνῳ ὅν, ὃ 
Ἀμείερ. δ᾽ ἐκ τύτων ἔςαι καὶ γεγονυῖα χαλκῆ σφαῖρα. ἢ λοιπὸν συμπκε- 

τ αἰ δὲ αὶ ὃ λέγε σφαῖραν ποιεῖν, ΝΣ συμβεβηκὸς τῦτο λέγε" ραίνεῷ. οΔῖεε: : 

διὰ γδ ὃ τὴν χαλκῆν σφαῖραν ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἐχὶ διὰ “ὃ εἶδος τῆς ἢ ὅτι, φησίν, ἐν ἅπαντι τῷ γινομένῳ ὕλη ἐσί, αὶ ἔςι ὃ βικω 
σφαίρας ᾧ ὃ τί ἦν εἶναι, ὃ περὶ “ν χαλκὸν τίδησιν" αὐὸ δος ὕλη δὲ εἶδος. πότερον ὃν ἔςι τις σφαῖρα παρὰ ταῖσδε ἢ οἰκία δ 
γίνε." “ὦ δ τόδε τι ποιεῖν τῶτ᾽ ἔςιν" “ὃ ἢ) τὴν μεροιὴν σφαῖραν παρὰ τὰς πλίνϑυς; Αδεΐερ. 
ποιεῖν ἐςὶ “ὁ ἐξ ὑποκειμένυ τὸ χαλκᾶ ἢ τῷ εἴδυς ποιεῖν τόδε τι δείξας ὅτι αὶ γίνε “ὁ εἶδος αὐὸ καθ᾽ αὐτό, ἐντεῦϑέν φησν 
ἥτοι σύνθετον. ποιεῖ δ “ὁ ςρογγύλον ἐν τῷ χαλκῷ, “ἃ δὲ σρογ- ὅτι ἀἃὶ δυνατόν ἐςιν αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχειν ἐνεργεία τὰ ἐδη" 
γύλον (αὐτὴν λέγω τὴν ςρογγυλότητα τὴν αὐτοῖς καθ᾽ ἕκαςα “δ εἰ ὃ τῦτο, φησίν, ὑποθώμεθα, ἀναιρεθήσε ἡ γένεσις... “πέτε- 
εἶναι ἔχυσαν) ὁ ποιεῖ ἐδὴὲ “ὃ εἶδος τῆς σφαίρας. ΑἸεχ. 40 βὸν --- πλίνθυς;" φησίν, ἀρ γε αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχωσιν σερ- 

4033 εἰ ὃ ποιεῖ ἃ εἶδος, ἐπειδὴ πᾶν “ὃ γινόμενον ἔκ τινος ὑποκει- γείᾳ τὰ εἴδη, οἷον “ὁ τὴς σφαίρας εἶδος παρὰ τὰς σφαίρας τὲς 

32: μόν γίνεῦ, δῆλον ὅτι ᾧ ὃ εἶδος ἔκ τίσος ὑποκειμένυ ποιήσει “ὃν ἐνταῦθα καὶ ὃ τῆς οἰκίας εἶδος παρὰ τὰς καθ᾽ ἕκαςον οἰχίας; ἃ 
χαλκὸν ποιῆσαι φρογγύλον, τυτέςι “ὃ σύνθετον. κἀ μέντοι δυνα- δέποτε γίνε γένεσις, καθάπερ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἴρη); ἢ ὅτε ὃ 
τόν ἐςιν αὐὲ ποιῆσαι “ ςρογγύλον ἢ τὴν σφαῖραν, ἀλλ᾽ ἕτερόν εἶδος χωριςὸν κατ᾽ ἐνέργειαν ὁ μὴ τοώνδε τι ἐδήλων, καϑάπερ 
τι, οἷον ἃ εἶδος ἐν ἄλλῳ, φημὶ δὴ “ὁ σύνθετον. εἰ δ ποιεῖ ὃ 15 ἐν Κατηγορίαις εἴρητο, ἃ περὶ ὠσίαν δὲ “ὃ ποιὸν ἀφορίζει; ὃ ὧν 

εἶδος ᾿αὐὸὸ καθ᾽ αὐτό͵, ἔκ τινος ὑποκειμέν βθίησαι αὐὸ ὡς γινό- εἶδος ἐκ ἔςν αὐὴ καθ᾽ αὐὲ ὡρισμένον ὑπάρχον, ἀλλεὶ ποιεῖ καὶ ὁ 
Μένον, καθάπερ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἰρήκαμεν, οἷον τὴν χαλκῆν ὅψν. τεχνίτης ἡ ἡ φύσις. ἰά. 

ραν" τῶτο δὲ ἐξ ὑποκειμένυ, ὅπερ ἐςὶ χαλκός. “τοδὶ ποιεῖ," δείξας ὅτι ὃ εἶδος καὶ ὶ ὃ τί ἦι ᾿ εἶναι αὶ γνεῦ ἐλλ ἔςι μέ, γί- 
τυτέςι ἃ εἶδος, ὃ ἐςιν ἡ σφαῖρα" εἰ δ γίνεταί τι, ἐξ ὑποκειμένν νεῖ δὲ περὶ “ὃ ὑποκείμενον, εἰπὼν δὲ ἡ ὅτι “ὁ εἶδος ἃ ἡ μορφὴ ἡ 
γίνε, ἢ ὕτως εἰς ἄπειρον αἱ γενέσεις βαδιδνῃ, καθάπερ ἂν τῇ 20 ἐν τῷ αἰϑητῷ εἰ διὰ γενέσεως γίνεῦ ἀλλ᾽ ἀχρόνως καὶ ἐν ἀτόμῳ 
θεωρίᾳ εἰρήκαμεν. ὥςε δῆλον ἡμῖν ἐντεῦθεν γέγονεν ὅτι ὦ γίνεῦ νῦν (λέγει δὲ εἶναι “ἃ εἶδος ἐκ ἐνεργείᾳ ἡ καθ᾽ αὐτά͵ ὥσπερ 

ἃ εἶδος, ὅτε δὲ ἔςιν αὐτῶ γένεσις ὅτε ὁρισμὸς αὐτῶ, ὡς γίνε, ἐγώ, ἀλλὰ τὴ ἐπινοίᾳ) --- ταῦτα δὴ δείξας ἐρωτᾷ πότερον ἔς; 
αὐὺ καϑ' αὑτό. Ἀκείερ. τις σφαῖρα παρὰ τάσδε ἣ οἰκία παρὰ τὰς πλέως. αὐτὴ καϑ' 

[1 ὦξε ἡ ἐκ τύτων φανερόν ἐςιν ὅτι ὑδὲ “ὃ εἶδος, ἢ ὅ τι χρὴκα- αὐτὴν ἡ ἁπλῶς ἄθρωπος παρὰ τὺς ἀνθρώπυς. ὸ ἐρωτήσας 

5. λῶν τὴν μορφὴν τὴν ἐν τοῖς αἰολητοῖς, γίνεῦ, δὲ διὰ γενέσεως εἰς 25 ἐπυκρίνει λέγων ἢ ὑκ ἄν ποτε ἐγίνετο τόδε καὶ ὃ αἰϑητόν" σύνηβες 

ἃ εἶναι ἄγε, ἀλλὰ τῆς ὕλης ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῇ φύσεως ἀλλοιυμέ- δ αὐτῷ “ὃ τόδε τι ἐπὶ τῶν αἰϑϑητῶν α εἰς δεῖ ξιν πυπτέντω καὶ 

νής ἢ γινομένης ἀχρόνως ἐπρίνιῦ αὐ αὐτῇ τὴ ἡ ἐν ἀτόμῳ γῦν. Αἰεχ. ὅλως ἐπὶ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ἐνγάμένων εἶναι λαμβάνων. ὃ ἐν ταὶς 

1033) μόνον δέ͵ φησί, φανερόν ἐςιν ὅ ὅτι ἃ ἐν τῷ αἰϑητῷ εἶδος ὁ ὁ Κατηγορίαις 5 εἶπεν ὅτι ἐπὶ ἢ Ε τῶν πρώτων ἐσιῶν, προΐτας λέ- 
ἴω γίνεῦ, ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ἔςι τῦτο, λέγω δὴ ὃ ἐν τῷ εἰϑιτῷ εἶδος, ὃ τί γων “3ωκρέτη καὶ ᾧ ἁπλῶς τὰ ἄτομα, ἀναμφισβητήτως τόδε τι 

ἦν εἶναι" δ Ὁ τί ἦν εἶναι καθόλω ἢ νοητόν, τῶτο δὲ αἰϑ)ηὸν ἡ 39 σημαίνει ἑκάςη. ἐκ ἂν ὅϊ ἦν, φησί, εἰ καθ᾽ αὐτὰ ὃ χωριὰ τὰ 
μερικόν, ὃ ἢ γίνεῦ ἐν τῇ ὅν ὑπὸ φύσεως. ἰὰ. εἴδη, ἐγίνετο τόδε τι, ὥςε ἡ, ἄλλυ τινὸς ἀλλοιυμένα ὑκὮ 

ι018}- ἃ ὄν σύνθετον ποιεῖ" ποιεῖ 5 ἐκ χαλκῶ ὶ σφαίρας" εἰ ἡ εἶδος ἀχρόνως τῷ ἀλλοωμένῳ, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα ἔμελλε Ὑσῖν, ὦ ἐν 
45. παλιν ποιεῖ “ἃ εἶδος καὶ ᾧ τῦτό ἐςι χαλκῆ σφαῖρα, χαλκὸς δὴ τοιῶσδε τὴ ὕλη, κῃ σύνθεσιν ἂν τῶτο ἐγένετο" ὡς Ὁ οἱ λίϑοι αὐτοὶ καϑ᾿ 

χηματιωὲς ὑπὸ τεχνίτα " εἰ ἦν ἐςὶν ὅλως, φησί, τὸ εἴδυς τῆς αὐτιὶς ὃ ἐπρὶς συνθέσει ἀλλ᾽ αὶ διὰ γενέσεως ἢ ὅλως σιυναλλοκώσεες 

σφαίρας ἡ γένεσις, ἐξ ὑποκειμένυ τινὸς γίνε, ἡ εἰ Αἰ “ὁ ὑποκεί- 35 τῆς οἰκίας μέρη γίνον ὴ ταύτην ὑμβϑόνν ἢ ὅτως εἴπερ ἦσαν 
μένον εἰδοπεποιημένον ἐςίν, εἰσαχθήσεν ὃ ἄπειρον, ὡς ἀνωτέρω ᾧ τὰ ἐθη καθ᾽ αὑτά͵ συντιθέμενα, μ' τῆς ὕλης τὰ ἄτομα ἀτ 
ἔδειξεν, εἰ δὲ ἀνείδεον, διαιρεὺν ἔξαι ἃ εἶδος ἡ ἔςαι ὅπερ ἐςὶ ἃ ἐποίει, ὦ διὰ γενέσεως ἢ ἀλλοιώσεως. ᾧ ἄλλως, ὥσπερ δὰ 
Ιὶ αὐτῷ ὕλη ὁ δὲ εἶδος, ᾧ ἔξαι ὅτω σύνθετον “ἃ ἁπλῶν εἶδος, ὃ οἶνος ὺ τοδὶ ὦ μέλι καθ᾽ αὐτὰ ὄντα, ὃ ενέμελε πεποιηκότα ὁ 

ὅπερ ἐξ ἄτοπον. εἰ τοίνυν τῦτό ἐς! σφαῖρα, ὅταν αἱ ἀπὸ τῷ δύναῷ αὶ ἐν ἄλλοις εὑρίσκενκ, ὕτως εἴπερ ἢ ὁ ἄνθρωπος "εἴ 
κένγτρυ αὐτῆς πρὸς τὴν ἐπιφαίνειαν προσπίπτυσαι ἴσαι ὑπάρχωσι, 40 αὐὸν ἦν ΗΝ: τηδὶ τῇ διὰ ὼὺ ποιήσας ἐν Σωκράτην, ἐν ἑτέρᾳ 
αὶ δὴ εἶδος ἐντιθέμενον ἐν τῇ ὕλη τοιῶσδε χοματίζει αὐτήν, Ἀεὶ ὕλη ὑκ ἂν ἠδυνήθη γενέςς, ὥςε ὶ ἕτερον ἄνθρωπον ποιῆσαι, μέ. 
ἴσι τὲ σύνθετον ὃ Ὑνόμενον. φανερὸν ὧν ἡμῖν γέγονεν ὅτι “ὁ ́  χρις ὅ ὗ ἐχωρίδη τῆς ὕλης μεθ᾽ ἧι ἧς ὃν ἸξΣωκράτην ἐποίησεν. ὃ 
ὡς εἶδος ἢ ὑσία λεγομένη αὶ γίνεῦ, αὶ δὲ σύνθεσίς ἐςιν ἡ γινομόη. συμβαίνει τοῖς μὲὴ χωριςὰ τὰ εἴδη λέγυσιν" καὶ δ καθ᾽ αὐτέν 
Αρεῖερ. φασιν εἶναι “ἐν ἄνθρωπον ᾧ ὃ εἶδος τῷ ἀνθρώπυ, ἀλλὰ τῇ ἐπινοα 

πρόσκειἢ ἕν τισιν “τῦτο δὲ σφαῖρα εἶναι ὅλως, τῷ δὲ σφαῖρα 45 τῇ χωρίζυσιν ἐκ τ πολλῶν, ἐν τοῖς μεροιοῖς δὲ τὴν ταῖσδ 
εἶναι ὅλως." «οἀ. εξ. φύσιν διδέασιν. εἰ Ξ ὄν, φησί, τὰ εἴδη καϑ᾽ αὐτὰ ἐκ ἂν ἔ-γίσετε 

4033} ὃ. ὑπὸ ἐςὶ σφαῖρα χῆμα ὲ πάντῃ ἴσον ἀπέχον τὸ κέντρυ, τόδε τι, ἘΜῈ ὃ καὶ εἶδος τοιόνδε τι σημαίνει, τυτέςι ποιόν το ση- 
16. γότω τὸ χήματος ὃ καὶ ἔξαι ὑποκείμενον, ἐν ᾧ “ὃ εἶδος ἔξαι, ὃ μαίνει, ἐχ ἐχ ἁπλῶς δὲ ποιόν, ἡμὰς τὰ ἐσίαν “ὃ ποιὸν ἀφαρῶ ε. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. Σ Ἴ53 

ἤτω ὑσίαν τινὰ ποιότητα ἔχυσαν, ἢ τῦτο διαφέρει τῆς ὕλης ὅτι ’ ὑπὸ γδ τύτων κινῦνῇ τὰ φυσικὰ σώματα τῶν ἐκ ἐχόντων 1034 
ἐκείνη ἀποιός ἐςιν, ἀλλα τοιόνδε Κ' “ὃ εἶδος σημαίνει τόδε τι ὺ τέχνην, οἷον ὑπὸ πόσεως εἶνε, ὑπὸ περιπάτω " γίνονῇ δ ὺ Ἱντεῦ- 1 ὡρισμένον ἢ καθ᾽ αὐὸ δυνάμενον ἄνω ἐκ ἴον, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν ᾧ θὲν κῷὶ συμβεβηκὸς ὑγωῖαι. δνανῇ ὃν κννᾶῆς χὰ φοσοὰ καὶ 
γεννῶν ἐκ τῶδε τῷ εἴδυς ποιεῖ ἢ γεννᾷ τοιόνδε, ἥτοι “ἡ ἐξ ὕλης ᾧ ὑπὸ ἄλλων μὴ ἐχόντων τέχνην, οἷον ὑπὸ ἀνιάτρυ πολλοὶ γεγόνα- 
εἶδυς. “ὦ ὅταν γεννηθῆ, ἔςι τόδε τοιόνδε," τυτέςι σύνθετος ἐσία 5 σιν ὑγιεῖς" ἢ ὑπὸ μέρυς, τυτέςι τὸ ἐμφύτυ θερμὰ πλεονάσαντος 
ἐξ ὕλης αὶ εἶδυς. “ὃ δὲ ὃν τοιόνδε ἐσὶν ὁ Καλλίας ἢ ὁ Σξωκράτης" ᾧ κατασβέσαντος τὴν ψυχρὰν θερμασίαν. Αδεΐερ. οδγτερ ΩΣ ἡ σφαῖρα ἡ χαλκὴ ἠδὲ ἐξ ὅλης καὶ εἴϑυς ἐρίν, ὅτω καὶ ὃ εἶτα διαρθρῶν “ἐν λόγον λέγει ὅτι τὰ ἡ ὑφ᾽ ἑαυτῶν δυναί- το346 
ἄνθρωπος ἐδὶ ᾧ ὅλως τὸ ζῷον ἐξ ὕλης ἐσὶ αὶ εϑυς. ὅτω κα ἦν ὃ μένα κοεῖῶς ὦ μόνον ὑπὸ τῶν ἐχόντων τὴν τέχνην κινηθήσεῦ, Ἂ- 
εἶδος “ὃ ἔνυλον ποιεῖ περὶ τὴν ὕλην, ᾧ ὅταν ποιήσῃ ἢ γεννήση, ἔξιν' ἀλλὰ ἢ κινηθήσεῦ ὑπὸ τῶν τοιίτων τῶν ἐκ ἐχόντων τὴν τέχνην. 
εἶδος δὲ αὐὺ καθ᾽ αὐὺ ὶ χωριςὸν ὑκ ἔςιν. ΑἸεχ. .40 ΑΙεχ. 

τὲ αὶ γονῇ ἐκ τῆς ὕλης τῦ χαλκῦ τὴν σφαῖραν, ᾧ ἐκ τὸ σπέρ- “ἢ ἐκ μέρυς," τυτέςιν ὑφ᾽ ἑκυτῶν" ἐπειδὴ δ δύνα κιοεῖϊδα τοϑι6 
ματος ἢ τῶν τεσσάρων ςοιχείων “ὁ ἔμβρνον. ΑΞεϊερ.. ἢ ὑφ᾽ ἑαυτῶν, ποτὲ ὑπὸ τῶ τεχνίτω κινηθήσε), ποτὲ δὲ ὴ ὑπὸ Ὁ 

1033) ἢ ἡνῥια γενηθὴ, ἔςι δῆλον τοιόνδε, τυτέςιν ἔνυλον εἶδος ὡς τῷ τὴν τέχνην μὴ ἔχοντος, ποτὲ δὲ ὃ ὑφ᾽ ἑαυτῶν. ἰὰ, 
3.» ὕλη θεωρύμενον" ὡς 5 ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαςα ὅπερ λέγε ἅπαν, ὰ δὲ “τρόπον τινα" ἢ μετ᾽ ὀλίγον “ὃ “ἢ ἐκ μέρυς ὁμωνύ- 1034 

2. αὶ δὲ Καλλίας ἢ Σωκράτης τὰ καθ᾽ ἴκαςζα... ἐντεῦθεν, ὡς 15 μων" πρόσκειἢ διὰ τὰ ἀπὸ τέχνης. ὕὅτως ἐξ οἰκίας ἐνεργείᾳ 

εἴρηῦ ἐν τὴ θεωρίᾳ, πρὸς τὸς τὰς ἰδέας πρεσβεύοντας ἀποτείνεϑ" ὕσης οἰκία γίνεῦ, ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπυ. ἕςιν ὅν καὶ οἰκία 
φησὶ δ ὅτι εἴπερ εἰσὶν αἱ ἰδέαι, καθάπερ τινὸς λέγυσιν, ἕτεραι τρόπον τινὰ ἐκ συνωνύμω" ὁ γ) λόγος τῆς οἰκίας κατηγορεῖ ὸ 
ὅσαι ἢ ἀνομοειδέῖς παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα εἴδη, ὑδὲν ἡμῖν συμ- κτ' τῆσδε τῆς οἰκίας" τρόπον δέ τινα ἐκ ἐκ συνωνύμι" καὶ ἢ) ὑφέ- 

βαλῶν πρός τε τὰς γενέσεις ἢ τὰς ὠσίας, ὡς ἐν τὴ θεωρίᾳξ ςηκεν ἡ οἰκία ἐξ ἧς γίνεῦ᾽" διὸ τρόπον τινὰ αὖθις ὑκ (Ὁ) ἐκ συνω- 
ἐδείξαμεν. ᾧ διὰ τῦτο ἅτε δὴ μηδὲν συμβαλλόμεναι ὁδὲ ὑπάρ- 20 νύμων. εἰπὼν δὲ ὅτι ἡ οἰκία ἐξ οἰκίας, ἐπειδὴ ὑπὸ τέχνης ἀλλ᾽ ὑκ 
χύσιν ἐσίαι καθ᾽ αὐταίς" δὲ γ5 τὰ γεννῶντα ὁμοειδὴ ὑπάρ- ἐξ οἰκίας ἡ οἰκία γίνε, τὴν αἰτίαν τῷ πῶς τῦτο λέγεῦ ἐπήγαγεν 
χειν. ἰά. εἰπὼν “ἡ 7 τέχνη ὃ εἶδος," τυτέςιν ἡ τέχνη “ὁ εἶδος, τυτέςνν ἣ 

4033} φανερὸν ἄρα ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι “ὁ αἰτιδὼς τὰ εἴδη ὡς τέχνη, ἀφ᾽ ἧς ἡ οἰκία γύεῦ, ἐκ ἔςιν ἄλλο τι ἢ οἰκία" ἃ δ ἔδος 
26. ποιτοιὰ τῶν τῆδε ᾧ διδόναι αὐτοῖς ὕπαρξιν διὰ τῦτο, ἀδὲν εἶναι τῆς οἰκίας “ὃ ἐν τῇ ψυχῇ ἀύλως ὃν τῶ οἰκοδόμυ ἐκ ἔςιν ἡ τέχνη, 

χρήσιμα πρὸς τὰς γενέσεις ἢ “ὃ ποιεῖν τὰς ἀτόμως ὀσίας" ὑὐδὲ 25 ὡς ἐν τῷ γ᾽ (α. 5) τῶν περὶ τῆς ψυχῆς δέδεικἢ. ἃ δὲ “ἢ ἐκ μέ- 
εἶεν ἂν καθ᾽ αὐτὰς ἐσίαι διὰ “ὃ ὡς εἴρη τὰ τὴδε ποιεῖν... εἰ δὲ ρυς συνωνύμυ ἣ ἔχοντός τι μέρος" τοιαύτην ἔχει τὴν ἔννοιαν" “ἃ 

ἦσαν τὰ εἴδη αἴτια γενέσεως, ἔδει τῷ πατρός μὲ μὴ ὄντος γε- γ5 θερμόν, ἐξ ὃ γέγονεν ἡ ὑγίεια, μέρος τι τῆς ὑγιείας ἐςὶν ἢ 
νέαι ἐμέ. ΑἸεχ. ' ἔχει μέρος αὐτῆς. ἰά. 

(04.4.5 ὥςε δῆλον ἡμῖν ἐντεῦθεν ὅτι καὶ δεῖ ἡμῖν παραδείγματα ὦ καλῶς ὅν εἶπε ἡ “ὃ “ἐκ μέρυς"" ὅτε δ καὶ οἰκία ἡ αὐτή ἐξιτ03,0 
Ζ ἰδέας ὑποτίθεχ. μάλιςα δὲ συνεβάλοντο αὖ εἰς τὰς συνθέτυς 30 τῷ τέκτονι, ὥσπερ ὁ Ἕκτωρ τᾷ Πριάμῳ, ἀλλὰ κ' μέρος, κ᾿" 

σίας. εἰ τοίνυν ἐπὶ τύτων ἄχρηςοι ἐδείχθησαν, δῆλον ὅτι ἐδα- τὴν φαντασίαν, ἣν ἔχει ἐν ἑαντῷ ὁ τέκτων τῷ ἀβακίω. αὶ ἐκ μέ- 
μῶς ἡμῖν συμβαλλονῃ. Αδεϊερ. ρὺς Ὑινομένυ ὁμωνύμως ἔχοντός τι μέρος, ἐὰν μὲὴ »π' συμβεβη- 

1,332 κἃ νῷ αὶ τὴν ὕλην διαφέρυσι τό τε γεννῶν ᾧ “ὃ γεννώμενον κὸς γένηδ... δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων δείξας ὅτι ὁμοειδές ἐς: ἃ 
7. (ἄλλη ἢ ἡ ἄλλν), ν᾿ δὲ ὃ εἶδος ὦ διαφέρυσιν, ἐπειδή, ὡς αὐτός γεννῶν τῷ γεννωμένῳ, φησὶν ὅτι δῆλον ἡμῖν γέγονεν ἐκ τῶν εἰρη- 

φησιν, ἄτομόν ἐςι αὶ εἶδος, τυτέςιν ἣν ᾧ κατ᾽ αὐτόν" ἣν γάρ ἐςι 35 μένων καὶ ὅτι τρόπον τινὰ ἅπαντα γίνεῦ ἐξ ὁμωνύμων, τυτέςιν ἐκ 
“ἃ εἶδος ἡ “ὃ Ἰξωκράτως ᾧ “ὃ ΣξΣωφρονίσκυ. ἢ βυλόμενος δηλῶσαι τῶν συνωνύμων" ἄνθρωπος γ5 ἄνθρωπον γεννᾷ" ταῦτα δὲ συνώ- 
ἃ ἵν, ἐπήγαγε “ὃ ἄτομον, τὴν ταὐτότητα τῷ εἴδυς ἐνδεικνύμε- νυμα. καλῶς δὲ προσέθηκε “ὃ “τρόπον τινά" αὶ ἡ) ἐπὶ πάντων 
γος. ἰὰ, εὐοδεὶ αὐτῷ ὁ λόγος, ἡ μάλιςα ἐπὶ τῶν τεχνητῶν ἢ τῶν ἐκ σή- 

1033. ἐπειδὴ δὲ πάντα φυσικήν τινα κίνησιν ἔχει (φέρε γδ ὁ λίθος ψεως" ἰ 75 ο εἶδες τὸ ἀβακίν “ὁ ἐν τῷ τόιτονι συνώνυμόν ἐςι 
15. κάτω ᾧ “ὁ πῦρ ἄνω), λέγει ὅτι ὥσπερ ἢ τῶν ζῴων πολλὰ τὴν 40 τῷ γινομένῳ ἀβακίῳ. διὸ ἢ αὐὲς ἐπήγαγεν “ὥσπερ τὰ φύσει 

γ᾿ τόπον κίνησιν κινῶν), ὠδὶ δὲ κινηθῆναι, οἷον φέρε εἰπεῖν ὀρχή- ἣ ἐκ μέρυς᾽ φησὶν ὁμωνύμι, οἷον ἡὶ οἰκία γίνε, ἐξ οἰκίας, ἢ ὑπὸ 
σαῦχ, αὶ δύνανῆ, ὕτω καὶ οἱ λίθοι ᾧ τὰ ξύλα κινηθῆναι Κ' δύναν) νῦ" ἡ ἡ) τέχνη ὃ εἶδος ποιεῖ τῆς οἰκίας, τῦ νῦ ἔχοντος ἐν ἑαυτῷ 

φυσικῶς, ὠδὶ δὲ ὥςε ἀποτελέσαι οἰκίαν ἐδαμῶς, εἰ μὴ ὑπὸ τ “ἃ εἶδος τῷ ἀβακίν. Αδεϊερ. 
οἰκοδόμυ, ἢ “ὁ πῦρ ἄνω Κα κινηθῆναι ὑφ᾽ ἑαντῶ δύνα, ὠδὶ δὲ ὥς ε ὃ λέγει τῦτό ἐςιν" ὃ ὑπὸ τῦ καθ᾽ αὐὺ ποιῶντος πρῶτον ἔγ- 0344 
τὴν χαλκὸν ἐκπυρῶσαι ἐδαμῶς, εἰ μὴ ὑπὸ τῷ χαλκέως. Αἴεχ. 45 γινόμενον τῷ ποιυμένῳ μέρος γίνε; τῆς ὑγιείας... “ἃ δ θερ- ᾿-- 

1033, διὰ ταύτας ὃν τὰς αἰτίας τὼ μέν, οἷον οἰκία, ἢ πλοῖον ἡ τὲ μὸν “ὃ ἐκ τῆς τρίψεως γενόμενον μέρος ἐςὶ τῷ ποιήσαντος, ἢ 
18. χοιαῦτα, ἐκ ἔξαι ἄνευ τῶν ἐχόντων τὴν τέχνην, τὼ δέ, ὥσπερ ποιεῖ μέρος τι θερμασίας ἐν τῷ σώματι ὅμοιον ἑαυτῷ, αὖξον 

ἡὶ ὑγίεια, ἔξαι. ἰά. . αὐτὴν ἢ ᾧ γεννῶν διαφορυμένης τῆς ὑγρότητος. “ὃ γῶν μέρος, 
σοοος 



Ἴδ4 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

τυτέςιν ἡ ἐγγενομένη θερμότης, μέρος τι ἑμώνυμον ἐποίησεν ἐν τῷ σώματι τῷ τεθνεῶτος ταύρυ, ὁμοίως ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 
αὐτῇ, τυτέςι θερμότητα ἣ ὑγίειαν, ἧς ὑγιείας μέρος γίνε, κα- ἐκ σήψεως γοομένων. ὅπω ὅν εὑρεθῇ ἡ ὕλη δύναμιν ἔχυσα τῷ 
λῶς δὲ εἶπεν “ἐὰν μὴ ν᾽ συμβεβνριὸς γίνη "" ἐκ ὃ τῆς τρί- κινέῶχ, ὑφ᾽ ἑαυτῆς, ἡ ἄνευ σπέρματος γίνε τὰ ζῷα δυνεμενα 
Ψέως πολλάκις γίνε; ἐρύθημα, ἐκ τῆς θερμότητος, ὦ μέντοι γε ᾧ ὑπὸ σπέρματος γίνεδχ, ὡς ἐπὶ τῶν μελιττῶν εἰρήκαμεν" γεῦ 

ὑγίεια. ὁ δὲ ἐρύθημα κθ' συμβεβηκός. διὰ τῶτο γέγονεν ἡ τρῖ- 5.75 ἡ ὑπὸ τεθνεῶτος βοὸς ἢ ὑπὸ τὸ σπέρματος τ κηφῆνος. ὅσν 
Ψις" ὁ 5 αἴτιον τὸ ποιεῖν πρῶτον καθ᾽ αὐτό. ἰὰ. δὲ ὑκ ἔςι λόγος δημιυργικός, ἄνευ σπέρματος ἀδύνατον ἐςτ γε- 

403,3, αὐὸς δὲ λίαν ἐναργὴ τῶν λεγομένων ἔθηκεν παραδείγματα, νέως. ταῦτα εἰρηκώς φησιν ἐφεξῆς ἀλλ᾽ ὡς ὕλοικ- 
Ὧ6. εἰπὼν “ἃ δ αἴτιον τὸ ποιεῖν πρῶτον καθ᾽ αὐὸ μέρος." ἡ θερμό- ὥςε ἐκ τῷ ᾿Αλεξανδρυ ἀληθες ἄτην ἀποδός. ἀλλ᾽ εἴτε ἐχένος πα- 

τῆς Ἵδ καὶ διὰ τῆς τρίψεως ἡ κυήσεως ἐκτὸς γεγονυῖα θερμότητα ρῆν, ὃν ὑμεῖς ἀπωλέσατε" ὁ δ ῥαθυμότερον περὶ τὰ μαθήματα 

ἐν τῷ σώματι ἐποίησεν" αὕτη δὲ ἡ ἐν τῷ σώματι γεγονυῖα θερ- 10 διακείμενος ὡς σαφέςερον τῷ δοκεῖν ἢ ἐπιτομωτέροις ἡμῖν ἐκ»- 
μότης ἐςὶν ἡ ὑγίεια ἢ μέρος ὑγιείας. ἢ κάλλιόν ἐςι λέγειν ὅτι δραμόντας ἡμᾶς μὴ ἐποίησαν διαφυλαχθῆναι. ᾿Αλέξανδρες δὲ 
ἀκολυθεᾶῖ αὐτὴ τὴ θερμότητι μέρος τῆς ὑγιείας, ἡ ὁ μέρος αὐτῇ ἡ ΣΣιμπλίκιος ᾧὶ ὃ λοιπὸν ἅπαν χρυσῦν ἐκεῖνο τῶν 
τῆς ὑγιείας ἀκολυθεῖ, ἀλλ᾽ ἀκολυθεῖ τῇ θερμότητι αὐτὴ ἡ ὑγίεια. τὴν πραγματείαν γένος δὴν νιῶς, ὥςε συνέβη καταλελεῖφϑα ἡ 
ἢ ἔςιν ἡὶ συναγωγὴ τῷ λόγυ τοιαύτη" ἡ θερμότης ἣ αὐτὴ ἡ σιδηρὸν αὶ Κὶ ἦν ἀλλὰ ὃ ἀχυρῶδες μόνον φῦλον. Αεεΐερ. 
ὑγίεια ἐςιν, ἢ εἴπερ ὁκ ἔςιν ἀλλ᾽ ὅν ἀκολυθεῖ αὐτῇ μέρος τι τῆς 15 ὸ καὶ Ὁ σπέρμα ποιεῖ ὥσπερ ὁ τεχγίτης" ὥσπερ 2) ἐκεῖνος ΚΒ. 
ὑγμίας ἢ αὐτὴ ἡ ὑγίεια. ἢ ἡ ὶ τῶν λεγομένων διανοια αὕτη ἄν ἐν ἑαυτῷ ἔχει “ὃ εἶδος τὴς οἰκίας ἢ ἄλλυ τινὸς ὃ ἔξι πειχτής, ὃ 
ἔἴη, καταςήσαις δ᾽ ἂν τὴν λέξιν ὧδε" πάντα γίνε ἐξ ὁμωνύ- ὕτω ᾧ “ὃ σπέρμα ἔχει ἐν ἑαυτῷ δυνάμει “ὁ εἶδος. ἐφ᾽ ὃ δὲ ὃ 
μων, ὅταν μὴ κφ' συμβεβηκὸς γένη εἶτα ἐπήγαγεν “ὥσπερ τὰ σπέρμα, ἐςί πως ὁμώνυμον (τυτέςι συνώνυμον) τῷ γινεμένῳ. 
φύσει" ἡ τὼ ἑξῆς. ΑἸεχ. ΑΙεχ. - 

1039 ἡ 7) θερμότης ἐγγενομένη ἐκ τῆς τρίψεως ϑερμότητα ἐποίη- 20 εἰπὼν δὲ ὅτι ἀφ᾽ ὃ “ἃ σπέρμα ἐςὶν ὁμώνυ μόν πώς ἐς: διὲ τορι, 
ὅ7. σεν ἐν τῷ σώματι, τυτέςιν ηὔξησε τὴν ἐν τῷ σώματι θερμάό- τῶ σπέρματος γεγονότι, τίνος ἕνεκα “ἃ πὼς προσέθηκεν ἐπῴγαγιν" ἢ 

τητα" αὐξηθεῖσα δὲ ἡὶ θερμότης ἐν τῷ σώματι ἣ ὑγεία ἐξὶν ἣ μέ- ὦ γώρ πως τὰ ὅτω δεῖ ζητέν ὡς ἐξ ἀνθρώπω ἄνθρωπος" καὶ δὶ 
ρὸς τὴς ὑγείας ἢ ἀκολυθεῖ αὐτῇ μέρος τι τῆς ὑγείας ὡς μέρυς γυνὴ ἐξ ἀνδρὸς φύεῖ, ἡ ὅμως αὶ γίνε ἡ γυνὴ ἀνήρ" ὥςε καλῶς 

δυσκρασίας ἐκμοχλευθέντος, ἢ τελεία γίνε ὑγεία... διὸ ἢ λέ- πρόσκει “ὃ πώς διὰ τὸ τινὰ τ συνωνυμεῖν τοῖς ἐξ ὧν γενῇ 

γε ποιεῖν ὑγίειαν ἡ θερμότης ἐκ τῆς τρίψεως, ὅτι ἐκεῖνο “ὃ θερ- 25 τινὰ δὲ μή. ἡ οἶμαι ὡς ᾧ ἀνωτέρω, ὅτε ἔλεγεν ὅτι δέον ἐκ τῶν 
μὲν ποιεῖ τὴν ὑγίειαν, ᾧ θερμῷ ἠκολυθησεν ἡ ὁμαλότης. ὥσπερ εἰρημένων ὅτι τρόπον τινὰ πάντα γίνε; ἐξ ὁμωνύμι ἢ μέρυς ὃμω- 
ὅν ἐν τοῖς συλλογισμοῖς ἀρχαὶ ὑπάρχυσιν οἱ ὁρισμοὶ ἢὶ τὰ εἴδη, νύμυ, διὰ τῶτο προσετίθει ταῦτα, λέγω δὴ “ἃ “τρόπον τινε" καὶ ὃ 
ὅτως ἡ ἐπὶ τῶν γσομένων αἱ ἀρχαὶ τὰ εἴδη ὑπάρχυσιν, εἴγε “ἐκ μέρυς"" ὡς ὦ 75 ἄνθρωποι ὅ τε ἀνὴρ καὶ γυνὴ συνώνυμα 
ὁμοειδὴ τοὶ γινόμενα τοῖς ποιῶσιν ἐδείχθησαν. ὁμοίως δὲ αὶ τὰ εἰσιν, ὡς δὲ ἀνὴρ ἢ γυνὴ ὁμώνυμοι, ὥςε ἐκ μέρυς συνωνυμῶσυ, 

φύσει συνιςάμενα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν τεχνητῶν, γίνε ὑγεία ᾧ ἀπὸ 30 ὁ δὲ ἐξ ἀνδρὸς ἀνὴρ ὑκ ἐκ μέρος ἀλλ᾽ ὁλοκλήρως ὁ 28 ὁ ὡς ἄ»- 
τέχνης ἡ ἐκ ταυτομάτα. ὁμοίως δὲ τύτοις αὶ ἐπὶ τῶν φύσει συνι- θρωποι ᾧ ὡς ἄνδρες συνώνυμοί εἰσιν. ἡ περιέργως δὴ ἀνωτέρω 
φαμένων ἔχει" ὥσπερ γδ ὁ ἰατρὸς ποιεῖ τὴν ὑγείαν, ὅτως ᾧ ὃ ταῦτα ἐξηγώμεθα, ἢ δεῖ κἀκεῖνα ὥσπερ τὰ τὴῆδε λέγε ἐκδά- 
ἀνθρώπειον σπέρμα ποιεῖ “ὁ ἔμβρυον" ἔχει ἢ) ἐν ἑαυτῷ “ὃ σπέμα χεῖζ. ἀλλὰ ταῦτα Κα ὕτως ἴσως λέγον, τὴν δὲ λέξιν ὕπερβα- 
δυνάμει “ἃ ἀνθρώπειον εἶδος ἡ ἀφ᾽ ὃ “ὃ σπέρμα, τυτέςι “ὃ ποιητι- τῶς ἀναγνωςέον ὑτωσίν" ἔςι δ ἃ ἑξῆς “ἡ ὑφ᾽ ὃ “ὃ σπέρμα ἐςὶ 
κὸν αἴτιον ὁ μώνυ μόν πις ἐςι τῷ γινομένῳ, καλῶς. δὲ προσέθηκε 35 πως ὁμώνυμον, ἐὰν μὴ πήρωμα ἦν" “διὸ ἡμίονος ἐκ ἐξ ἡμιόνν"" 
ἃ πώς" αὶ Ὁ κῷ' πάντα, εἰ μὴ μόνον κ᾿ ἃ εἶδος" ὅτε δ »α' παι- εἶτα “αὶ ἡ) πάντα ὅτω δε ζητῶν, ὡς ἐξ ἀνθρώπν ἄνθρωπος" ὦ 
δυργὰ μορία. ἐπεὶ δὲ ἢ ἀνὴρ τίιτεῦ ἐκ γυναικὸς ᾧὶ γυνὴ γεννὰ 75) γυνὴ ἐξ ἀνδρός," ἰὰ, 
ἐξ ἀνδρός, διό φησιν, αὶ ἢ) πάντα δεῖ ὅτω ζητέν ὡς ἐξ ἀνθρώπυ διὸ ἡ ἡμίονος ἐκ ἐξ ἡμιόνυ τὐιτεῦ, ἐπειδὴ ἐκ ἔχυσι κοινόν "δὼ 
ἄνθρωπον" ἢ 78 γυνὴ τίκτε ἐξ ἀνδρός... τὰ Κ᾽ γίνε ὑπὸ τι, ἄνθρωπος δὲ ἐξ ἀνθρωώπυ, ἐὰν μὴ πήρωμα ὑπάρχη" ὥςεὖ 
σπέρματος ἢ ποιητικῶ αἰτίων" ἄνθρωπος 7) ἄνθρωπον γεννᾷ ἢ 40 ἔχυσί τι κοινὸν ἡ ἡ ἡμίονος ὶ ἵππος, καθ᾽ ὃ γίνον ἢ ἐξ ἀλλήλων, 
ἵππος ἵππον, τὼ δὲ ἐκ ἐκ σπέρματος ἀλλ᾽ ἐκ σήψεως, ὥσπερ γί- ἕπερ ἡμῖν ἐκ ὠνόμαςαι. φησὶν ὧν ὅτι ταῦτα γίνον᾽ ἐκ ταύὐτο- 
νον μέλιτῷ ἐκ τῷ τεθνεῶτος ταύρω σηπομένυ, ᾧ πάλιν τὰ ζῷα ματυ ἐπὶ τῶν φυσικῶν, ὅσα ἔχυσιν ὕλην ἔχυσαν λόγον δημαρ- 
ἐξ ἄλλης σήψεως, ᾧ ὡς φησὶν ὄφεις γίνον ἐκ τῶν ἀνθρωπείων γικόν... ἀπορεῖ δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος ὅτι ἐπὶ τῶν ἐκ σήψεως γν- 
σώμάτων" ὡς δέ φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ἐάν τις λάβοι τὴν ὥκιμον νομένων ποιὰ ὑσία προῦφέςηκε, ᾧ αἰτιὰἢ τὴν τῶν ἐρανίων κίνη- 
βοτάνην ἢ ὑποθείη αὐτὴν πλίνϑῳ καθυγρασμένη, πάντως σκορ- 45 σιν. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ἐπιβάλλοντες ὅτι κἀκεῖνα ἐξ ἑτέρας 
πίοι Τρετοτῇ ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ. παῖλιν ἦν ἡὶ ἐνταῦθα τὴν ὕλην ὑσίας γίνονῃ,, οἷον τῶν σεσηπότων σωμάτων" τὰ μέντοι γε 
αἰτιῶ, καί φησιν ὅτι ὃν λόγον ἔχει “ἃ σπέρμα τὸ κηφῆνος πρὶς συμβεβηκότα ὁ γίνεῦ ἐξ ἄλλων προύφεςώτων συμβεβιρώτων. 
ὃ ποιεῖν μέλιτταν, “ὃν αὐὸν ἔχει λόγον ἡ ὁ λόγος ὁ φυσικὸς ὁ ἐν Δεεῖερ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. Ἴδδ 

13:2: εἰπὼν δὲ περὶ τῶν ἀπὸ τέχνης ἐκ ταὐτομάτυ γινομένων λέ- λύει δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν ᾧ ἄλλως, λέγων “ἡ τῷ εἶναι ᾿αμ) 
Δ γε ᾧ περὶ τῶν ἀπὸ φύσεως, καί φησιν “ὅσα ἀπὸ ταὐτομάτν ἄνευ ἀλλήλων πρότερα." ὲ δὲ λεγόμενόν ἐςιν ὡς εἰ ἔλεγε, ἢ ἐκ 

ψ -“-. » «Υ̓ -Ἰν"ν»"»ν “ » 4“  ν ἃ , , Ν᾽ 2 Ἶ ὥσπερ ἐκεῖ γίνε," ὁ “ὅσα" ἀντὶ τῷ ἐκεῖνα εἰπών. ἢ εἴη ἂν ὃλέ- τύτω πάλιν πιςεύσειεν ἂν τις ὅτι πρότερά ἐς: τὰ ὅλα τῶν μερῶν, 
γει τοιῦτον" ἐκεῖνα τῶν ἀπὸ φύσεως λέγομεν ἐκ ταὐτομάτυ γί- ὡς συναναιρῦντα αὐτά" τῶ μέρυς δ μὴ ὄντος “ἃ ὅλον ἐςίν, εἰ 
νεῦχ, ὅσων ἡ ὕλη αὶ μόνον ὑπὸ τῶ ποιῶντος σπέρματος ἀλλὰ ᾧ 5 ἢ κολοβόν, τῷ ὅλυ δὲ μὴ ὄντος “ὃ μέρος εἶναι καὶ δύνα. ὅϑτως ὑφ᾽ ἑαυτῆς δυναἢ κινεϊδὶς τὴν κίνησιν ἦν ὁ σπέρμα κινεῖ. γίνεῦ ὧν τὴν δευτέραν ἀπορίαν θεὶς ἢὶ συντόμως αὐτὴν λύσας νει δ᾽ 
2 βοτάνη ᾧ ἐκ σπέρματος ᾧ χωρὶς σπέρματος διὰ “ἃ δύναοχ, κι- αὐτὴν μετ᾽ ὀλίγον ἡ δι’ ἄλλων πολλῶν) ἐπανατρέχει ἐπὶ τὴν προ- 
νῆδχ, τὴν τῆς βοτάνης ὕλην τὴν κίνησιν ἥν ὃ σπέρμα κινεῖ" ὅσων τέραν τὴν λέγυσαν, διὰ τί ἐπὶ τινῶν ἢ οἱ τῶν μερῶν λόγοι ἤτοι δὲ μὴ δυναῦ ἡ ὕλη αὶ ὑφ᾽ ἑαυτῆς κινῖῶχς, ὥσπερ ἐπὶ ἀνθρώπυ, τὰ μέρη ἐνυπάρχμσι τῷ τὸ ὅλν λόγῳ, ὥσπερ ἐπὶ τὴς συλλαβῆς 
ταῦτα ἀδύνατον γενέςχ, ἄλλως πως, ἀλλὰ γίνε ἐξ ἑαυτῶν τῶν 10 ἐλέγετο, ἐπὶ τινῶν δὲ ὅ, ὡς ἐπὶ τῷ κύκλυ; ὁ γάρ ἐςιν ἐν τῷ 
γεννώντων αὐτὰ ἢ ἐκ ἐκ ταὐτομάτυ. ἐν τῇ λέξει δὲ τῇ “ὅσα λόγῳ αὐτὸ τὰ τμήματα. ἢ λύει αὐτὴν πολνειδῶς. ἀλλὰ ὸ 
δὲ ἀπὸ ταὐτομάτυ ὥσπερ ἐκεῖ," “ὁ “ὥσπερ ἐκεῖ" ἀντὶ τῷ ὥσπερ πρὸ τῆς τῶν λεγομένων κ᾽ μέρος σαφηνείας καλῶς ἂν ἔχοι ἡμᾶς 
ἐν τοῖς ἀπὸ τέχνης. ΑἸεχ. 

1032 ὥσπερ ἡ ἡ χαλκῆ σφαῖρα γίνε, ἀλλ᾽ αὶ ὃ εἶδος τῆς σφαί- 
40. ρας ὑδὲ ὁ χαλκός (ἀεὶ δ δεῖ προῦπάρχειν τὴν ὕλην ᾧ ὃ εἶδος), 15 

ὅτω φημὶ αὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. Αδεΐερ. 
ὥσπερ γ5 ἡ χαλκῆ σφαῖρα γίνε ἀλλ᾽ ἰὶ “ὁ εἶδος τῆς σφαί- 

ῥας, ὕτω ἡ λευκὸν ξύλον ἢ δίπηχν γίνε, ἀλλ᾽ αὶ λευκότης, πο- 
σότης. ᾧ ὁδὶ ὦ ὁ χαλκὸς γίνε ἐξ ὑποκειμένυ τινός, οἷον ὕδατος, 

ὲ δὲ εἶδος ἡ ὃ τί ἦν εἶναι χαλκὸς ἀὶ γίνε. ἀλλ᾽ εἰ μήτε ἡ ἐσία Ἢ 
μήτε ὃ ποιὸν μήτε “ὃ ποσὸν γίνε, τί ἂν διαφέροι τύτων ἡ σία, 
ἃ ὅτι ἐπὶ (ὶ τῆς ὑσίας ἀναγκαῖον προὔπαρχειν ἑτέραν ἐσίαν; 

ΑΙεχ. : 
1033 τῦτο δὲ πλεονεκτεῖ ἡ ὑσία, ὅτι ἀναίγκη προὐπαάρχειν ἑτέραν 

46. ὠσίαν ἐνεργείᾳ, εἰ μέλλοι γίνεωις, ὅμοιον αὐτῷ ἄνθρωπος δ ἄν- 25 
θρωπον γεννᾷ" ποιὸν δὲ ἢ ποσὸν ἐκ ἀνάγκη προὔπάρχειν ἐνεργείᾳ, 
ἐλλὰ μόνον δυνάμει ἐσὶ ἢ ποσὸν ᾧ ποιόν. Αδοϊερ. 

4034) καί φησιν ὅτι ἐπειδὴ ὁ ὁρισμὸς τῷ προΐγματος λόγος ἐςίν, 
2Α. ἅπας δὲ λόγος ἐκ μερῶν συνέξηκεν, ὡς δὲ ὁ καθόλυ λόγος πρὸς 

ο τέλειον πρᾶγμα, τυτέςι “ἃ ἁπλῶς ὁριςόν, ἢ “ὃ μέρος τῷ λόγω 30 

πρὸς “ὁ μέρος τῷ πράγματος ὁμοίως ἔχει, τυτέςι πρὸς “ὃ μέρος 
τῷ ὁριςῦ, ἀπορεῖ ἄρα δεῖ “ὃν λόγον τῶν μερῶν ὑπάρχειν ἐν τῷ 
ὅλῳ λόγῳ ἢ ὅ. ἐνίων 7) ὁριςῶν φαίνεῖ) ἐνόντα αὶ τὰ μέρη τῶν 
δριςῶν ἐν τῷ ὅλῳ ὁρισμῷ. ἰὰ. 

διὰ βραχέων ὑπομνῆσαι “ὃν ὅλον σκοπὸν τῆς λύσεως, δι᾽ ἧς ἂν 
τὴν ἀπορίαν λύσειας διεξοδριώτερον. ἰὰ, 

δοκῶσι δὲ τὰ καθόλω ἢ ὅλων εἶναι πρότερα" δέονὮ δ τύτων 103 
οἱ ὁρισμοὶ τῶν μορίων, ὡς ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐδείξαμεν ἡὶ ὅτι δύνατ αὶ 5 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄνευ τῷ δαχτύλν ἢ ἡ ὀρθὴ ἄνευ τῆς ὀξείας, 
Ἀδεΐερ.- 

ταῦτα δὲ λέγω τὰ τῷ εἴδυς μέρη ἐν τῷ τὸ ὅλων λόγῳ, ὥς ειοϑα» 
ἀπὸ τῆς ὁμωνυμίας τῶ μέρως ἡ ἀπορία ἐνεφυύη" μέρος ἡδ ὃ μέν Ὁ 
ἐς ὡς ὕλης, “ὁ δ᾽ ὡς εἴδυς. ΑἸεχ. 

᾿ εἰ τοίνυν ἐςὶ ὁ Καὶ ὕλη ὁ δὲ εἶδος, δῆλον ὅτι ἡ ἡ ὑσία ἐκ τῆς 1035. 
τύτων συμπλοκῆς. καὶ ἦν ὕλη τῦ ἢ συνθέτυ χέγεῦ μέρος, τῦ δὲ 
εἴδυς αὐτὸ καθ᾽ αὐὸ ὁ λέγεῦ εἶναι μέρος, οἷον τῆς ἢ κοιλέτητος 
ἐκ ἔςι μέρος ἡ σάρξ. Αδεϊερ. ᾿ 

ἐπειδή τις ἴσως ἔμελλε λέγειν ὅτι ὃ κα τῷ ἀνδριάντος εἶδος ̓ ο3δ 

λέγειν ἀνδριάντα ἔξω, “ὃν δὲ σύνθετον ὶ μερικὸν διὰ τί ἀνδριάντα Ἶ 
φαμὲν ἀλλ᾽ Κἡὶ χαλκόν; πρὸς ταῦτα ἀπαντῶν λέγει ὅτι “λεκτόν ὁ 
ὁ ὃ εἶδος ἡ ἥ εἶδος ἔχει ἕκαςον, “ὃ δὲ ὑλικὸν ὑδέποτε καθ᾽ ἑἱανὴ 

λεκτέον." ἢ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον ἴσον τῷ, ἐπειδὴ τὰ πράγματα 
ἀπὸ τῷ εἴδυς χαρακτηρίζεῦ ἀλλ᾽ ἐκ ἀπὸ τῆς ὕλης, λεκτέον ἐπὶ 
πάντων “ὃ εἶδος ἢ Η εἶδος, ταῦτα λογέϑδω. ΑἸεχ. 

“λοιτέον γὃ “ὁ εἶδος" ἀντὶ τῷ ὁριςέον" ἢ καθὸ εἶδος ἔχαι 
ἕκαςον, ὅταν δύνη ἢ χωρίζεςχ, τῆς ὕλης... τὰ δὲ τμήματα τῷ 1035 

ἢ τὴν αἰτίαν τῷ πῶς ἂν τῶτο ἀπορήσειέ τις ἢ ζητήσειεν 35 κύκλιν ὅτε μέρη ὑπάρχωσιν ὅτε ὡς ὕλη, ἐπειδὴ δύνα χωρίζεκ, 'Σ 
ἐπήγαγεν, εἰπὼν ἐπ᾽ ἐνίων ὦ 5 φαίνον᾽ ἐνόντες, ἐπ᾽ ἐνίων δὲ ὥ. 
εἰ δὲ τῦτο, ἀξίως τὴν περὶ τύτυ ζήτησιν ποιεῖ ἢ ἢ λέγει ἐπὶ τίνων 
μέν ἐςιν, ἐπὶ τίνων δ᾽ ὅ, ΑἸεκ. 

1032 εἰ δὴ τὰ μέρη τῷ ὅλυ πρότερά ἐςι, λύει τὴν προσεχῶς ῥη- 

ἐφ᾽ οἷς τμήμασιν ἐπιγίνεῦ “ἃ τῷ κύχλω εἶδος. τὰ γῦν τμήματα 
πλησιάζυσι μᾶλλον τῷ εἴδει τὸ κύκλν ἥπερ ὁ χαλκός, ἐπειδὴ δύ- 
ναἢ αὶ ἐν χρυσῷ εἶναι ὁ αἰϑηὺς κύκλος, ἄνευ δὲ τμημάτων εἶναι 
αὶ δυναῦ, ὅταν ἐν χαλκῷ κύκλῳ γῴη. ἰςέον δὲ ὅτι ὠδὲ τὰ ςοι- 

28. σαν ἀπορίαν, λέγων, καὶ δοκεῖ δὲ “ὁ μέρος πρότερον τῦ ὅλυ. ἡ 0 χεῖα πάντα τῆς συλλαβὴς ἐμπεριέχεῦ, ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτῆς... 
τὴν αἰτίαν συντόμως ἔθηκεν εἰπὼν “τῷ λόγῳ γδ λέγον ἐξ ἐκεί- 
νων" τυτέςιν ἐν τῷ ὁρισμῷ τῶν μερῶν λαμβανονῇ τὰ ὅλα, τὰ 
δὲ ἐν ὁρισμῷ τινὸς λαμβανόμενα πρότερα! εἰσι τῷ ὁριςῦ " εἰ δὲ 
τῶτο, πρότερον ἄρα “ὃ ὅλον τῷ μέρας. ὅτι δὲ εἰς ὃν τῶν μερῶν 
ὁρισμὸν τὰ ὅλα παραλαμβανεῦ, δῆλον" φαΐα 7) ὁριζόμενοι τὴν 45 
ὀξεῖαν γωνίαν ὅτι ὀξεῖα γωνία ἐςὶν ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς, ὥςε εἴληπῶ 
ἡ ὀρθὴ ἐν τῷ τῆς ὀξείας λόγῳ. ᾧ πάλιν δάκτυλός ἐςι μέρος ἀν- 
θρώπυ τοιονδί. ἰὰ, 

τὰ γῶν τμήματα πλησιάζυσι μᾶλλον τῷ εἴδει τῷ κυκλῦ ἥπερ ὃ 
χαλκός, ἐπειδὴ δύνα ἡ ἐν χρυσῷ εἶναι ὁὶ αἰϑηὸς κύκλος, ἄνεν 
δὲ τμημάτων εἶναι ὁ δύνα, ὅταν ἐν χαλκῷ κύκλῳ γώη. 
Αδεῖερ. 

ὅμως, φησίν, εἰ ἡὶ μέρη ὡς ὕλη τὰ τμήματά ἐςι τὸ κύκλυ, 
ἀλλ᾽ ἐγγύτερόν εἰσι τὸ εἴδυς ᾧ μᾶλλον ἐν αὐτῷ πλησιαζει ἥπερ 

ὁ χαλκός, ὅταν ἡ ςρογγυλότης τῷ τμήματος ἢ ἡ τὸ κυύκλιν ἐν 
χαλκῷ γένη ὁ ἡ διάξημα ἐν τῷ χαλκῷ κτήματι ὃν καὶ ταὐτόν 

Οοοοο2 
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ἐςι τῷ ἐν τῷ χωριϑέντι νουμένῳ, ὥςε “ἃ χωριϑὲν κτῆμα μᾶλλον κἀκεῖνος. ὥςε τῶν συνθέτων ταῦτα τὰ ὡς ὕλη εἰσὶ μέρη ἢ ἀρ- 
ἐγγίζει τῷ εἴδει ἥπερ “ἃ ἀχώριςον ὶ ἐν ὕλη τοὶ ἢὶ ὑποκειμένῳ ὄν. χαί, τῶν δὲ εἰδῶν ὅτε μέρη ὅτε ἀρχαί, ΑἸετ. 
ΑΙεχ. . ἐντεῦθεν τὴν δευτέραν ἀπορίαν ἐπιλύεἢ τὴν περὶ τῶν μερῶν, δ) 

4032 ὦ Κα ἡ τὰ κήρινα ςοιχεῖα ἢ τὰ ἐν τὴ χάρτη διὰ τῦ μέλανος ἡνίκα ἐζήτει εἶτε πρότερον τὰ μέρη τῷ ὅλων εἰσὶν εἴτε “ἃ ὅλον τῶν ὃ 
μὰ ἐγγραφένττα (μέρη εἰσὶ τῆς κ᾽ “ὃν λόγον ᾧ “ὁ εἶδος συλλαβῆς), 5 μερῶν. καί φησιν ὅτι διττόν ἐςι “ὃ εἶδος, “ὁ ἰ ἔνυλον “ὁ δὲ 

διὰ “ὃ ἡ ταῦτα διάςασιν ἔχειν. ἰά. ἀἄύλον, οἷον ὡς ἐπὶ ἀνθρώπω ἔςιν ἄῦλον εἶδος ἡ ψνχή, ἔνυλον δὲ 
4035 9 ἰςέον δὲ ὅτι ἡ γραμμὴ διαιρυμένη δίχα ἢ ὁ ἄνθρωπος διαι- εἶδος “ὃ ζῷον λογυκὲν θνητόν. τὰ μέρη ὃν τῷ ἀΐλι» εἴδυς πρότερα 

᾿" ρήμενος εἰς σάρκας ᾧ νεῦρα ᾧ ὀξέα φθείρον; ὡς σύνθετα, “ἃ δὲ ὑπάρχυσι τῶ ὅλω... ἤδη, φησίν, εἴρη) “ὁ ἀληθὲς περὶ τῶν μερῶν, 
ἄσλον εἶδος τῷ ἀνθρώπυ κα φθείρεῦ,, οἷον ἡ λογικὴ ψυχή" ὅτε δ ὅτι τὰ συναναιρῦντα μὴ συναναιρύμενα δὲ πρότερα ὑπάρχωσιν, 
ἡ ἄῦλος γραμμή. τὰ ἦν ἕνυλα εἴδη ἐκ τύτων ὑπάρχωσι τῶν 10 ὅμως δὲ δεῖ ἡμᾶς ἔτι σαφέξερον περὶ τύτων εἰπεῖν. ὅσα αὶ ἢ 
συνθέτων" τῷ ΚΛ) συνόλυ μέρη ὑπάρχυσι, τῷ δὲ εἴδυς τὸ χω- μέρη ὑπαρχυσι τῷ ὅλν, ὡς ἔδειξεν ἡ θεωρία, ἢ πάντα ἢ ἔπιε. 
ριςῦ ὀκέτι" διὸ ὡς ἀλλότρια λα μβανονῆ ἐν τῷ ὁρισμῷ τῶ εἴδυς. καλῶς δὲ προσέθηκεν “ὃ “ἕνια," ἐπειδὴ πολλάκις ὁριζόμενοι “ἃ ὧϑυς 
διὰ τῶτο ὗν ἐπὶ ἢ τῶν ἀὔλων εἰδῶν ὁ συμπεριλαμβανεῦ ἡ ὕλη, συμπεριλαμβάνομεν ἢ μέρη τῷ συνθέτυ, τινα ὕςερα ὑπάρχνου, 
ἐπειδὴ κεχωρισμένα ὑπάρχυσιν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐνύλων λαμβανεῦ, οἷον ζῷον ἄλογον χρηματιςικόν. Αδοΐερ. 
ἐπειδὴ ἀχώριςα ὑπάρχωσι" διὰ τῦτο γδ ἔνια (' ἐκ τύτων, τυτέςι 15 ἐπειδὴ ὧν τὰ μέρη ὁρίζον; ὑπὸ τῶν ὅλων, ταῦτα δὲ καὶ διὰ τ 
τὰ σύνθετα, ὡς ἀρχαί εἰσιν" διὸ ᾧ εἰς αὐτὰ φθείρονῃ. “ἃ ἦν σι- τῶν μερικῶν ἐςίν, ἄρα τὰ ὅλα πρότερα τῶν μερῶν" “ὃ 73 ὁριςὸν Ξ 

μὸν κτλ. Αδεΐερ. ὕςερον τῶν δι᾽ ὧν ὁρίζεῦ. ἐπὶ 5 τῶν εἰδῶν ἔμπαλιν ἔχει " ἐπειϑ 

ὁ δ εἰ διαιρεῖἢ ὁ ἄνθρωπος ᾧ ἡ Ὑραμμή, ἡ καὶ εἰς τὰ ἡμίση ἡ αὐτὰ διὰ τῶν εἰδῶν ὁρίζ εῦ, τὰ μέρη δὲ δι᾽ ἐκείνωσ, ἀδαμῶς 
ὁ δὲ εἰς σάρκας ἡ ἐςᾶ, ἢ φθείρεῦ,, ἤδη ἡ ἐκ τύτων εἰσὶν ὅτως ὡς ὕςερα τὰ ὅλα ἥτοι τὰ εἴδη τῶν οἰκείων μερῶν. ὥςε ἦσα τῶν 

ὄντων τῆς σίας ἡ τὸ εἶδυς μερῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ὕλης, τυτέξιν Ὁ μερῶν ὡς ὕλη, ταῦτα ὕςερα τῶν ὅλων" ὅσα δὲ ὡς τῷ λόγυ καὶ 
ὑλιιὰ μέρη ἐςὶ ἡ ὁὶ τὸ εἴδυς. αὶ τὸ Κα συνθέτυ τῷ ἐξ ὕλης ᾧ τῆς ὑσίας τῆς κῷ' ὃν λόγον, τυτέςι τῷ εἴδυς, ταῦτα πρότερα τῷ 
εἴδυς εἰσὶ μέρη, τῷ δ᾽ εἴδυς, ὃ ἐςὶν ὁ λόγος ᾧ ὁ ὁρισμός, ὑκ ὅλυ. ΑἸεχ. 
εἰσίν. ΑἸεχ. ἐπειδὴ τῶν ζῴων προτέρα ἐξὶν ἡ ψυχή (τῦτο γάρ ἐςι διιαοι 

ἀλλὰ περὶ ἐὶ τῷ ὅπως ὁ ἀὴρ συχηματίζεῦ τοῖς λεγομένοις, ἄύλον εἶδος τῷ ἐμψύχυ" ὁ δ εἶδος τὸ ἐμψύχυ σώματος καὶ ψυχή ὁ 
εἴρη ἀκριβέξερον ἐν τῷ β΄’ λόγῳ τῆς περὶ ψυχῆς πραγμα- 25 ἐςιν), ἀμέλει τοι ἕκαςον μέρος τὸ σώματος, ἐὰν δὲ ὄντως ἐρί- 

τείας. ἰὰ. ζη,- ἐκ ἄνευ τῦ οἰκείν ἔργυ ἡ τῆς οἰκείας ἐνεργείας ἐρωϑήσεϑ" 
4035 τοῖς δέ, ἤτοι ἐν τοῖς λόγοις τῶν μὴ συνθέτων ἥτοι τῶν εἰδῶν, αὕτη δὲ ἡ ἐνέργεια ἐχ ὑπάρχει τῷ μορίῳ ἄνεν ψυχῆς. ὥςε τὰ 

τὰ ἐχ ὑπάρξει τὰ τοιαῦτα μέρη, ἐὰν μὴ ἦ ὁ λόγος, ἐν ᾧ ταῦτα τὴς ψυχῆς μέρη, ἐπειδὴ ἀῦλον εἶδός ἐςι, πρότερα ὑπάρχει τὰ 

μέλλει ἐνεῖναι, τὸ συνθέτυ. ἰὰ. ὅλυ ζῷν ἢ πάντα ἣ ἵνια. ὶ καθ᾽ ἕκαςον δὲ ζῷον ὁμοίως ὁ αὐὺς 

Ὑρ. διόπερ τοῖς ' ἑνέξαι ὁ τῶν τουύτων μερῶν λόγος, τοῖς 30 λόγος ὑπάρχει. Αδεΐερ. 
δ᾽ αὶ δέϊ ἐνέναι. εοἀ. Ἀεξ. ἔτι τὰ περὶ τῷ ὅλων ἢ μέρυς διαρθροῖ, καί φησιν, ἐπωϑὲ ἡ 

0356 ὅσα δὶ εἴδη μὴ ἐξ ἀνώγκης τῇ ὕλη συνδυαζεῦ, ἀλλ᾽ ἄνεν τῶν ζῴων ψυχή ἐςι ὁ εἶδος αὐτῶν (ἐντελέχεια γάρ ἐς! φυσιτῶ 
25. οἧς ὕλης ὑπάρχυσιν οἱ λόγοι τῷ εἴδυς, ταῦτα καὶ ὅλως κα φθείρονγ, ὀργανυωῶ σώματος δυνάμει ζωὴν ἔχοντος, ὡς ἐν τῷ β΄ (ς. 1) 

ὥσπερ ἡ κοιλότης, ἢ ὑχ ὁμοίως ἄλλο μέρος σύνθετον τῶν περὶ Ψυχῆς εἴρη), ἡ κΦ' τὴν ψυχὴν εἰδοποιξἢ τὰ ζῷα, ὁ 
ἐχ ὡς ἡ σιμότης τῆς ῥινὸς φθειρομένης πάντως φθείρε" ὥςε 35 αὕτη ἐεὶν ἡ κφ' ὃν λόγον ὠσία ἡ ἃ εἶδος τῷ τοιῷδε σώματι" ὡς 
ἐκείνων Κ' τῶν ἀχωρίςων μέρη αὶ ἀρχαὶ ὑπάρχυσι τὰ ὑφ᾽ αὐτῶν, 75 ὃ χῆμα «ὦ ἀνδριάντος ἐν ὕλη ἐςὶ τῷ χαλκῷ, ὅτω ὶ ἡὶ ψυχὴ 
τυτέςιν ἡ ὕλη ἢ ὃ εἶδος, τῷ δὲ εἴδυς τὸ δυναμένυ αὐτῷ καθ᾿ τῶν ζῴων ἐν τῷ τοιῷδε σώματι ὡς εἶδος ἐν ὕλη ἐςίν. εἰπὼν δ᾽ 
αὐὸ εἶναι ἡ μέρος ὑπάρχει ἡ ὕλη ὶ ἀρχὴ ὑλοι(... τῦτ᾽ ἔςι τὰ ὅτι ἡ ψυχὴ “ὁ εἶδός ἐςι τῶν ζῴων, κατασκευμίζει τῶτο ἐκ τῶν 
σύνθετα ὡς ἀρχαὶ εἰσι, διὸ ὶ εἰς αὐτὰ φθείρον). “ἃ ὄν σιμὸν ἢ μερῶν τῶν ζῴων, λέγων ἕκαςον γῶν τῶν μερῶν, ἐὰν ὁρίζ ηἢ κα- 
ὁ χαλκῶς κύκλος εἰς ταῦτα φθείρονῦ,͵ ἐξ ὧν ἢ συνετέθησαν ᾧὶ (0 λῶς “ὁ μέρος, ὑκ ἄνευ τῷ ἔργω ὁριεϊῶ, “ἃ δὲ ἔργον αὐτῷ ἄνεν 
μέρος αὐτῶν ἡ ὕλη ὑπάρχει. Αξεϊερ. αἰδ)ήσεως τῆς ψυχῆς ὑχ ὑπάρξει αὐτῷ. εἰ δ᾽ ἡ χεὶρ ἐν τῷ ὁ 

. ὅσα δὲ ἰὶ συνείληπἢ τῇ ὕλη, ἄνευ δὲ ὕλης ἐςίν, ὡς τὰ εἴδη, οἰκεῖον ἔργον ἀποτελεῖν εἰδοποιεϊ ἢ, τῦτο δ᾽ ἄνευ αἰϑήσεως ἡ ψυ- 
ὧν ἡ μόνων οἱ λόγοι εἰσί (τῶν γδ συνθέτων, ὡς δείξει, λόγοι ὑκ χῆς ἀδύνατόν ἐςιν αὐτὴ ὑπάρξαι, ἡ φανερὸν ὅτι εἶδος τῆς χειρὸς, 
᾽ εἰφί), τύτων δὴ τῶν εἰδῶν ὅτι μέρη εἰσὶ ταῦτα, τὰ ὀςἃ δηλονότι ἡ αἴξγησις ἢ ἡὶ ἀπὲ τῆς ψυχῆς χορηγυμένη αὐτὴ δύναμις πρὸς ἃ 
ἡ αἱ σάρκες, ὅτε φθείρεῦ εἰς αὐτά, ἢ ὅλως ἢ ὅτοι ὅτω γε. ὅλως 45 “δ οἰκεῖον ἔργον ἀποτελεῖν, φανερὸν ὅτι ᾧὶ τῶν ζῴων ἡ »α' “ὃν 
' ὅν κα θείρε ὁ ἄνϑθ ἐμῶ φθ ὦν. ζ ἥν »" ε ᾽» ν Φ εν .-..“ , β ὦ φθ' βε ὁ ἀνύρωπος ἐμδ' φθειρομένυ, ὅτι μα τὴν ἐμὴν σία ἡ “ὁ εἶδος ἡ ψυχή ἐςιν. ἐπειδὴ ἦν, ὡς εἴρη, ἡ τῶν ζῴων 
φθορὰν ἐκεῖνος πάλιν ἐςίν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐγυὶ ὑπ᾽ ἐκεῖνόν εἰμι ἡ μέ. ψυχὴ “ὃ εἶδός ἐςιν αὐτῶν, τὰ ταύτης μέρη ἢ πάντα ἃ ὅπερ καὶ 
ρος ὧν αὐτῶ τυγχάνω, ἐμ φθειρομένυ φθείρεῦ κφ' συμβεβηκὸς ἀληθές, εἰ μὴ πάντα ἀλλ᾽ ἦν ἔνια πρότερα τῷ συνόλν ἐςὶ ζῴω- ἃ 
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ἋΣ θρεπτοιὸν ἢ ὀρεκὺν τὸ συναμφοτέρωυ, “ὃ θεωρεῖν δὲ ἀ τὸ νοίᾳ δυναῦ εἶναι" ἐπειδὴ 8 ἀπὸ τῶν κῷ' μέρος ἀνθρώπων αὐὸν 
συναμφοτέρα. ἀκριβέςερον δὲ περὶ τύτων εἴρη ἐν τῇ περὶ Ῥυ- ἀποσεσύληκεν ἡ διάνοια, ταῦτα δ᾽ ἐξ ὕλης ἐςὶ ὶ εἴδυς, φανερὸν 
χῆς. ἢ ὁ Ἵνια" πρόσκε( διὰ τὰ ἐξισαζοντα " ὃ Κα )5 λογικὸν ὅτι ᾧ ὁ καθόλω ἄνθρωπος, ὡς ἂν ἔχοι τ εἶναι, ἐξ εἴδυς αὐὸ ἢ ὕλης 
νηὸν δῆλον ὡς πρότερα ἐςι τῇ ἀνθρώπω (ἐπὶ πλέον γάρ εἰσιν ἕξει, ἥτοι ἐκ γέυς ἢ διαφορῶν. ταῦτα μεταξὺ παρενθεὶς πάλιν 
αὐτῶ), “ὁ δὲ νῷ ὴὶ ἐπιςήμης δεκτικὸν ὠκέτι, ἀλλ᾽ ἐξισάζει, ἢ 5 ἐπανατρέχει ἐπὶ “ὃν τῶν μερῶν ᾧ “ἐν τῶν ὅλων λόγον. ἰὰ. 
ἐπὶ τύτῳ ὁ πρότερον" εἴ τι γ5 ἄνθρωπος, νὰ ἢ ἐπιςήμης δεκτικόν, μέρος Κὶ ὃν ἐςὶ ᾧ τῦ ) εἴδυς." φησὶν ὅτι ἔςι μέρος ἃ ὶὶ τὸ εἴδυς 1035» 
αὶ εἴ τι νῦ ἢ ἐπιςήμης δεκτικόν, τῶτο ἄνθρωπος. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν τῷ ἀύλε" διό φησι “ὃ τί ἦν εἶναι." τῶν δὲ εἰδῶν οἱ ὁρισμοὶ ὑπάρ- ᾿- 
ζῴων ἔχει, ὕτω τῦτο ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων" τύτυ 7) δηλωτικόν ἐξι χυσιν. εἰσὶ δὲ μέρη ᾧ τῷ εἴδυς τῦ συνθέτυ ἡ τῆς ὕλης" ἐπὶ δὲ 

ὼ καθ᾽ ἕκαςον δὴ ὁμοίως." ὺ τὸ καὶ τῦ εἴδυς τῶν ζῴων μό- τῷ ἀΐλυ εἴδυς τὰ τῦ λόγυ μέρη τῷ εἴδυς μέρη ἐξίν" κἐὶ Λδ τῦ συν- : 

μια πρότερα, “ὃ δὲ σῶμα ᾧ τὰ μόρια αὐτῷ ὕςερα αὐτῆς τῆς το θέτυ" ἄσλον 48 ὑπέθεντο “ὃ εἶδος. οἱ δὲ ὁρισμοί, ὡς μεμαθήκα- 
ὑσίας, τυτέςι τῷ εἴδυς. ἢ διαιρῇ ἐς ὰ ΛΙΜΝ ἡ τὰ μόρια μεν ἐν τὴ ἢ ᾿Αποδεικτικῆ ᾶ 18), τῶν καθόλν εἰσὶ κα ὺ τῶν εἰδῶν" 
αὐτὸ ὡς εἰς ων ὃ σύνολον, ἀλλ᾽ ἐχ ἡ ὑσία ἡ “ὁ εἶδος διαιρεῖ ταὐδν γάρ ἐςι ὃ κύκλῳ εἶναι ἢ κύκλος καὶ ὃ ψυχῇ! εἶναι ἢ ψυχή: 

εἰς τὰ τῷ σώματος μέρη. ἡ ὅτι τὰ τοιαῦτα μόρια τῷ συνθέτν ἁπλᾶ γάρ εἰσι τὰ ἄῦλα ὄδη, ἡ ἢ συντρέχει ὁ ὁρισμὸς τῷ εἴδει, ὡς 

ἐςίν" τῦτο γ5 λέγει “ὃ σύνολον. ὃ ὮΣ σύνθετον τρέπον πα το ἀνωτέρω ἀμαίθομεν. ἈΑβεῖερ. 
πρῶτόν ἐςι τῶν μερῶν, τρόπον δέ τινα ὕςερον. ἧ μ ἜΣ τὼ μόρα 45 οἱ ὶ λόγοι, ὥσπερ εἴρη, τῷ καθόλυ εἰσί͵ τῷ δὲ συνόλυ, πῆρα 

χωριζόμενα καὶ δύνα εἶναι, ὸ δὴ μορίων τινῶν ἄνευ, εἰ ἢ μὴ πάν- οἷον τῇ καθ᾽ ἕκαςα, εἴτε αἰολητόν ἐςι “ἃ καθ᾽ ἕκαςα εἴτε νοητόν ἢ 
των, δύναῇ Ἡπῶι ἕξι πρέτερον ὁ ὅλον τῶν μερῶν. ἢ ἡ δὲ πάλιν ἔκ (πὶ τῷ διανοήτυ “ὃ νοητέν εἰπών, ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τὰ ὶ μαθηματυνά), 
τινων συγκείμενον ὕςερόν ἐσι τῶν συντιθέντων αὐτὸ, σύγκε( δὲ τύτων ἐκ ἴξιν ὁρισμός. ᾧ δειχθήσε ἢ τῦτο μετ᾽ ὀλίγον ἐν τῷ 
τὲ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν, ὕςερόν ἐςι τῶν μερῶν. ΑἸεχ. μἶδ' χεῖρον βιβλίῳ. ΑἸΙεχ. 

1ρῖδν ὴ διαιρῖῷ εἰς ταῦτα τὰ μόρια “ὃ σύνθετον ὡς ὕλην, ὁ 20 τῷ τοίνυν συνθέτυ κύκλυ τὸ χαλκῶ ᾧ τῶν καθ᾽ ἵκαφαιοθοο 

2.. Σξωκράτης εἰ εἰς χεῖρας ὺ πόδας ἢ κεφαλήν, ὑκ αὐὺ ὃ δος δηλῶν αἰϑ)ητῶν ἢ ̓μαθηματοιῶν, πάντων φησὶ τῶν τούτων ὑκ ἔςιν ὃ ἑρισ-- ὅ- 

ἀλλὰ “ὁ σύνθετον. ὥςε τὸ συνθέτυ τὰ μέρη κῷ' τὶ ἃ πρότερον μός, ἀλλὰ μῆ' αἰϑϑήσεως γνωρίζον  φθαρὲν δὲ ὑκέτι δῆλόν ἐς; 
ὑπάρχυσι, Ψ' τὶ δὲ ὅ: τὰ δ μέρη τὸ σώματος ὁ δυνανῇ πότερον σιν ἢ ἡ ὅ. Αμαῖερ, 

ὑποςῆναι αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ ἄνευ τῷ ὅλυ" ὁ 7) παντοίως ἔχων εἰπὼν δὲ ὅτι ἡ γγνωρίζονῃ τῷ ἢ καθόλω λόγῳ, ἐπειδὴ ἢ ἡ ὕλη 1036 
δάκτυλος δάκτυλον ζῷον ἔχει. Αδεΐερ. 25 καθῶν ἐςίν, ἵνα μήτις λέγῃ ὃ ὅτι εἰ τῷ καϑόλυ γνωρίζονῆ, ἔςι δὲ Ἂ 

1035 εἰπὼν δὲ ὅτι τὰ μέρη χωριζόμενα καὶ δύνα εἶναι, τὴν αἰτίαν καὶ ἡ ὕλη καθόλυ, διὰ τί ὁ ἢ ταύτη γνωρίζομεν αὐτά; ἐπήγαγεν 
24. γ πῶς ὁ δύναῦ εἶναι ἐπήγαγεν, εἰπὼν “ὐδὲ γδ ὁ πάντως ἔχων “ἡ δὲ ὕλη ἄγνωςος καθ᾽ αὐτήν." εἰ δ᾽ αὐτὴ ἄγνωςός ἐςι, πῶς 

δαίκτυλος ζῳν;" ἴσον λέγων τῷ χωριϑεὶς ὁ δάκτυλος τῷ ζῴων ὡς δορὰ αἰτία γνώσεως γενήσεϊ ; ἡ δὲ ὕλη, φησίν, ἡ μέν ἐςι νοητὴ 

ΠῚ μόμα δυναΐ εἶναι, ὡς δὲ δάκτυλος ἐδαμῶς. ΑἸεχ. ἡ δὲ αἰϑητή. ἰὰ, 
1035 ᾧ ἵνια κα τῶν τῷ ὅλ μορίων χωριϑέντα δύνα ὁ ὅλον ἄνεν 30 οἱ δὲ ὁρισμοὶ τῶν ἀεὶ ὄντων ὑπάρχυσιν" ὥςε διὰ τῷ καθδλω 1036. 

5. κείνων εἶναι, ἕνια δὲ χωριϑώτα εὐθὺς συναναιρεῖ α ὅλον, ὅσα λόγυ ὃ: ταῦτα γνωρίζονἢ, διὰ “ὃν ἁπλῶν κύκλον ὁ ὃ ἁπλῶς τρί- 7. 
ἐςὶ κύρια οὶ ἢ ἐν οἷς πρώτοις ἕξιν ὁ λόγος ἢ ἡ ὑσία, τυτέςν ἡ γωνον" ᾧ ὃ τὰ μαθηματυνὰ τὰ ἐν τῇ ὅλη φθείρονἢ ἅτε δὴ ἐν τῇ 

ψυχή αὶ ψυχὴ Ρ τῶν ζῴων ἰσὶ ὰ εἶδος. εἴτε ἦν ἐξὺ ἡ ἡ καρδία ὕλη ὑπάρχοντα, ἡ ἡ δὲ ὕλη ἀγνοίας ἐξὰν αἰτία. τῆς δὲ ὕλης, φη- 

ἀρχὴ τῶν ζῴων ἐν ταύτη πρώτως ἐςὶν ἡ ψυχή, ὡς τύτῳ δοκεῖ, σίν, ἡ μέν ἐςνν αἰϑητὴ ἡ ὶὶ δὲ νοητή, αἰα)ητὴ μέ, οἷον χαλκὸς 
εἶτε ὁ ἐγκέφαλος, ὡς Ἱπποκράτει ἢ Πλάτωνι, ἅμα τᾷ χωριο)ῆ- 35 ξύλον ἢ πᾶσα ἡ κινητὴ ὕλη, ἡ δὲ νοητὴ ἡ ἐν τοῖς αἰϑ)ητοῖς ὑπάρ- 
ναι αὐτῶ ταῦτα, φθείρυσι “ὁ ὅλον. ἰά. χύσα καθὸ αἰϑϑηταῖ, οἷον τὰ μαθηματικά, κύκλον γδ νοῶ ἐν τῷ 

Ἰ035} ἀλλ᾽ ὅτι αὶ καὶ ἐμὴ ἑλότης ἐν ἐμοὶ τυγχάνει ὅσα ᾧ ἐκ ἴξιν σώματι ἢ ἐξ ἀναιρέσεως αὐὺν λαμβάνω" τοιαῦτα δὲ τὰ μαθη- 
21. ἐκὸς κα ἡὶ χωρὶς τῶν ἐμῶν μορίων, δῆλον. ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ ᾧ Πλάτων ματικά. Αδεΐερ. 

ἢ Κάλλιππος ἢ ἁπλῶς οἱ κ' μέρος μέρη ἐσΐβ τὸ καθόλυ ἀν- ἔτι ὃν περὶ τὸ ὅλυ ἢ μέρυς λόγον γυμνεῖζει, καί φησι, ὅταν ι0360 

θρώπυ, ἐκεῖνος δὲ ὅλον τί ἐςιν, ἄρά γε ἡμῖν ἴξιν ὡς ἡ ἐμὴ ὁλότης 40 τις ἔρηἢ πότερον ὃ ζῷον ἢ ἡ ὀρθὴ γωνία ἢ ὁ κύκλος πρότερον 4. 
ἐν τοῖς ἐμοῖς μέμσν, ἢ χωριςὸς ἢ καθ᾽ αὖ αὐτόν; ἰά. ἐἰς ἃ διαιρῶν, τυτέςιν ἣ τὰ μόρια αὐτῶν (εἰς » τὰ μόρια αὐτῶ 

δε ἥ φησιν ὅτι “ὁ δὲ καδόλν ἄνθρωπος ἢ ἵππος κα αὶ τὰ ὕτως" ἃ ζῷον ἡ ὁ κύκλος αὶ ἡ ὀρθὴ γωνία διαρεῖϑ) -- ὅταν ἦν τις ἔρνῷ 
285. τυτέςι καὶ Ὄ ἁπλῶς τὰ καθόλυ, ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἤτοι ἐν τοῖς καθ’ πότερον τὰ ὅλα ἐςὶ πρότερα ἢ ἣ τὰ μόρια ἐἰς ἃ διαιρῦνἢ αὶ ἐξ ὧν 

ἕκας εἰσι, καθόλω δὲ ὠσία ἡ εἶδος αὐὸ καθ᾽ αὐὺ αὶ χωρὶς τῶν εἰσίν, ἀνάγκη ἀπαντᾶν ᾧ ἀποκρίνεθχ, “ὅτι ἐχ ἁπλῶς," τυτέςιν 
» μέρος ἐκ ἕἔςιν, ἀλλ ὥσπερ ὁ ἸΣωκράτης ἐκ τυδὶ τῶ δὺς 45 ἀνάγκη πρὸς τὴν τοιαύτην ἐρώτησιν ἀποκρίνεθς ὅτι “ὃ μόρος ὑχ, 
τησδὶ τῆς ὕλης ἐσύ, ὅ ὅτω ὺ ὁ καθόλν ἄνθρωπος ἐκ τῆς ὕλης ἤ ἥτοι ἁπλῶς ἢ μοναχῶς λέγεδ ἀλλὰ πολλαχῶς. εἰ δ ὃ μέρος τὸ εἴδυς 
τῦ γώνς αὐτὸ ἡ τὸ εἴδυς ἤτοι τῶν διαφορῶν ἂν εἴη, ἐκ ἂν ὑπάρ- λέγεις, ὅτι πρότερόν ἐσι τῷ ὅλυ, ὡς πολλάκις εἴρη εἰ δὲ τῷ 
ἕξει δὲ ἀλλ᾽ ἐπινοίᾳ. εἶδος δὲ αὐὸ καθ᾽ αὐὸ χωρὶς ὕλης ὑδὲ ἐπι συνθέτυ τῶ ἐξ ὕλης ἢ εἴἶνς, ὕςερον. ἀλλὰ ταῦτα Καὶ τῦ σαφῦς 
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χάριν προείρη" αὐὸς δὴ πάλιν ὃν τρόπον καθ᾽ ὃν δεῖ ἀποκρίνεο)χ, πρότερα τὸ ζῴν, ἢ τὰ λοιπὰ ὅσα εἴρη, τὴν ἀπόδοσιν τὸ μέν συν- 

ὑφηγέ, λέγων “εἰ ἢ γάρ ἐςι ἡ ψυχὴ “ὃ ζῷον," τυτέςιν, εἰ Κὶ δέσμυ ποιεῖ λέγων, εἰ δὲ μή ἐςιν ἡ ψυχὴ ζῷον" ὡς εἶναι τὺ 

γάρ ἐςιν ἡ ψυχὴ ὃ χὰ εἶδος ζῷον, ἤτοι εἰ μέν ἐςιν ἡ ψυχὴ ἃ τῷ λόγυ συνέχειαν τοιαύτην" εἰ μέν ἐςιν ἡ ψυχὴ ζῷον, τὰ μέρῃ 

τὸ ζῳν εἶδος, ἢ ὃ τί ἦν εἶναι ζῴῳ εἶναι. εἰ δὲ μή ἐςιν ἡ ψυχὴ αὐτῆς φατέον πρότερα τῦ ὅλν" εἰ δὲ μή ἐςιν ἡ ψυχὴ ζῷον, ἥτα 

αὶ ζῴῳ ἑἶναι, ἀλλ᾽ ἔςι ὃ ζῴῳ εἶναι ὃ ἔμψυχον. ΑἸεχ. 5. κῷ ὁ εἶδος ζῷον, ὶ ὕτω τὰ ὶ φατέον τῶν μερῶν πρότερα τὰ δ᾽ 

ὡς φησὶν ὁ ἡμέτερος διδάσκαλος, ὅτι ἐνταῦθα τὰ αὐτὰ λέ- ὦ φατέον" ὁποῖον 7) ἂν εἴη “ὁ τῶν ζῴων εἶδος, τὰ μέρη αὐτῷ 

γει, ἔτι ἀσαφέξερον ποιῶν “ν λόγον. καί φησιν ὅτι ἐάν τις ἡμᾶς πρότερα ἔσονἢ τῆς αὐτῷ ὁλότητος. ΑἸεχ. 

ἔρνἢ πότερον ἡ ὀρθὴ ᾧ ὁ κύκλος ᾧ “ὁ ζῷον ἡ ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ δείξας ἀνωτέρω ὅτι τὰ μέρη τὸ ἀΐλω εἴδυς πρότερα, ὑπάρ- τον. 

ὅλα πρότερα ὑπάρχυσιν ἢ τὰ μέρη αὐτῶν, αὶ δεῖ ἁπλῶς ἢὶ ἀβα- χυσι τὸ ὅλν, ὡς εἰς ὃν δρισμὲν αὐτὸ παραλαμβάνομενα, τὰ ἢ 

σανίςως ἀποκρίνεῶς. εἰ Κα γάρ ἐςι ἢὶ ἡ ψυχὴ ζῷον, ἢὶ μέρος τ 10 μέντοι γε μέρη τῷ ὁρισμᾶ δεύτερα τῶ ὅλυ, ἐντεῦθεν ἀπορεῖ, ἡ 

ἐμψυύχυ ὁ ζῷον" ἡ ἑκαςξυ 5 ψυχὴ ἢ ἕχαςόν ἐςιν" ἡ πάλιν μέ. εἰκότως ἀπορεῖ, ὅτι ὅλως ἀγνοῦμεν ποῖα μέρη εἰσὶ τῷ ἀΐλυ εἴδυς 

ρος τῷ κύκλυ ἐξὶ ὃ εἶναι κύκλῳ αὶ ὀρθῆς “ὃ ὀρθὴ εἶναι, τυτέςι ὰ αὶ ποιὰ τῷ συνθέτυ. πῶς ὅν ἔχομεν διαγνῶναι τῷ πραΐγματος 

ἄυλον εἶδος τῆς ἐρθῆς. ἐὰν ἦν, φησίν, ἔρηταί τις ἡμᾶς, φατέον ἀγνουμένυ; τύτυ γάρ, φησί, μὴ δήλων ὄντος ἐκ ἔςιν ὁρίσα δ, ὅκα- 

ὕξερα εἶναι ἐκεῖνα ὧν ἐν τῷ ὁρισμῷ τὰ μέρη παραλαμβάνον)- ςον, εἴγε οἱ Καὶ ὁρισμοὶ τῶν εἰδῶν ὑπάρχασιν, ἡμεῖς δὲ ἀγνοῦμν 

εἰς ἡ) ὃν ὅρον τῆς τινὸς ὀρθῆς, οἷον τῆς χαλκῆς, περιλαμβάνεῦ ἡ 15 τὰ εἴδη τὰ ἀῦλα καὶ χωριςά. εἶτα φησιν ὅτι ἐπ᾿ ἐκείνων τῶν βεω- 

ἁπλῶς ὀρθή, ὥςε προτέρα ὑπάρχει ἢ ἐν ταῖς γραμμαῖς ταῖς καθ᾿ ρωμένων ἐν πλείοσιν ὑποκειμένοις δυνατόν ἐςι γνῶναι τὰ μέρη τὰ 

ἔκαςα ἡ ἁπλῶς γραμμή. ἡ τοίνυν ἄνευ ὕχης, τυτέςιν ἡ καθόλυ,͵ εἴδωυς. .. φησὶν ὅτι ἀπορεῖ ἢ ποῖα ἄρα ὑπάρχυσι τῷ εἴυς αὐτῶ 

ὑςέρα ἐςὶν ἐκείνων τῶν παραλαμβανομένων. Αδεΐερ. καθ’ αὐ λαμβανομένυ μέρη αὶ ποῖα τῷ συνθέτω" τύτι δ μὴ 

4036 εἰ δὲ μή ἐςιν ἡ ψυχὴ “ὁ ζῴῳ εἶναι, ἀλλ᾽ ἔςι “ὁ ζῴῳ εἶναι “ὃ ηνωθόντος ἐκ ἔςιν ὁρίσαθν, «. ἀμέλει τοι οἱ Τιυϑαγόρειαι καὶ εἱ 

46. ἔμψυχον, ἢ εἰ μηδέ ἐςι ὃ ἔμψυχον ὃ ζῴῳ εἶναι, ἀλλ᾽ ἔςιν ἕκα- Ὦ τὰς ἰδέας πρεσβεύοντες ἢὶ πρὸς τὰ μαθηματικὰ ἐνιςάντοιν λέγον- 

ξον ἡ ἑκάςυ ψυχή, ᾧ χϑ' ταύτην εἰδοποιεῖ, οἷον ὁ ἄνθρωπος κ᾿ τες ὕτως, ὅτι ὑδὲ ταῦτα δυνατόν ἐςιν ὁρίσαδχ, - ἔχυσι 28 ᾧ αὐὲ 
τὴν ἑαυτῶ, ἢ ὁ ἵππος ὁμοίως »ῷ τὴν ὀσίαν, ἢ ὅλως ἕκαςον κ' ἂ εἶναι ἐν ταῖς γραμμαῖς, οἷον ὁ κύκλος ᾧ “ὃ τρίγωνον, ᾧ ὁ δυ- 

τὴν ἰδίαν. ὡσαύτως καὶ εἰ ἔςιν ὁ κύκλος “ὃ κύκλῳ εἶναι ἢὶ ἡ ὀρθὴ νατὸν εἶναι ἄνευ αὐτῶν" ὥσπερ ἣδ τὰ ζῷα ἀὶ δύνα εἶναι ἄνευ 

δὰ ἐρθὴ εἶναι. εἰ δὴ τῶθ᾽ ὕὅτως ἔχει, τί καὶ αὶ τίνος φατέον ὕςερον, σαρκῶν ᾧ ὀξέων, ὕτως ὑδὲ ταῦτα δυύνανῇ εἶναι ἄνευ γραμμῶν" 

οἷον τῶν ἐν τῷ λόγῳ, τυτέςι τί Κα μέρος τίνος χρὴ λέγειν ὕςε- 25 ὶ ἐντεῦθεν ἀνάγυσι πάντα εἰς τὸς ἀριθμοὺς ᾧ τὰς ἰδέας, λέγαντες 

ρον, τί δὲ ἐχ ὕςξερον ἀλλὰ πρότερον τῦ ὅλε; τί ὥ ἦν, φησί, τῶν ὕτως, οἷον τὴν γραμμὴν δυάδα, τὴν ἐπιφάνειαν τριάδα, ὃ δὲ 

ἐν τῷ λόγῳ. λόγον δὲ ἐνταῦθα ὦ ὃ εἶδος λέγει, ἀλλὰ παραδόξως ςερεὸν τετράδα. ἢ τῶν παραδειγμετων τύτων φησὶν εἶναι τὺς 
ἃ ἐξ ὕλης ἢ εἴδυς. τύτων ὃν τῶν ἐν τῷ λόγῳ τί φατέον ὕξερον ὁρισμίς, ἐπειδὴ εἰ δὴ αὐτὰ ὑποτίθεν), ἢ οἱ ' αὐτῶν φαεὶ 

τὸ ὅλως ᾧ τῶ ὅλυ δὲ ὑχ ἁπλῶς" καὶ Λ) ᾧ τὸ κτ' ὃ εἶδος, ἀλλὰ γραμμὴν εἶναι τὴν δυάδα, ᾧ παράδειγμα τῆς γραμμὴς τῷ 
τῷ τινὸς ἢ συνθέτυ, οἷον τῆς τινὸς ὀρθῆς τὴς μὲ' τῆς ὕλης. ΑΙεχ. 30 δυαδα οἷον, οἱ δὲ αὐὺ “ὁ εἶδος τῆς γραμμῆς φασὶν εἶναι περά- 

403. γγρ. ἢ ἑκάςυ. οοἀ. Ἀερ. δειγμα τῆς γραμμῆς αὐτοῖς ὁ ̓ Αριςοτέλης λέγων ὅτι 
ΠΟΙ ἡ τὶ ἦν μὴ τῆς ὕλης γωνία ἢ σφαῖρα ἢ ὅτι ἂν εἴη, τῶν μο- εἰ τὴν δυάδα ᾧατὶ εἶδος ἢ παράδειγμει εἶναι ᾧ τῆς δνέδος ἃ 

20. ρίων αὐτῆς προτέρα ἐςίν, ἡ δὲ ἄνευ ὕλης τῶν ἢ ἐν τῷ λόγῳ τῆς γραμμῆς, διὰ τί μὴ ἡ, πλειόνων; Αδοϊερ. 

ὑςέρα. ΑἸεχ.: τῦτο 7) καθόλυν ἢ τῶν εἰδῶν ὑπάρχυσιν οἱ δρισμοί- πρὸς δὲ τ, 
εἰς ὥσπερ ἀρχὴ τῷ ζῴν, εἰ παραλαμβάνοιτο “ἃ 35 τὸς ὁρισμὺς τῶν εἰδῶν δεόμεθα τῶν μερῶν αὐτῶν, ὡς ἀνωτέρω ἢ 

ζῷον εἰς ον ὁρισμὸν τῆς ψυχῆς. τῶν δὲ καθ᾽ ἕκαςα μορίων εἴρη. ἀγνουμένων ἦν τῶν μερῶν ἀγνοῶν ᾧ οἱ ὁρισμαεί͵ ὥςε 
προτέρα, ἅτε δὴ ᾧ εἰς “ὃν ὁρισμὸν αὐτῶν παραλαμβανομένη, ὡς τὰ εἴδη, ἡ φρῦδοί φησι πάντα κατ᾽ αὐτύς. ἰά. 
ἀνωτέρω εἴρη. εἰ δὲ ὑςέρα ἐςὶν ἡ ψυχὴ παρὰ “ὃ ζῷον, ὁ δὲ ἃ συνειλημμένον τῇ συνθέτυ ἐςὶ δηλωτικόν. ΑἸεχ. “". 
λέγειν “ὃ πρότερον “ὁ ζῷον. ὥςε ἐντεῦθεν κρίνον), ὕὅτως δεῖ χέ- τύτων δῆλά ἐςι τὰ ὡς ἐν ὕλη μέρη. ὅσα δὲ μὴ χωρχ νι 
γειν τὰ ἢ πρότερα εἶναι τὼ δὲ ὅ. ἰςέον ὅτι ὁ πυρετός, ἡνίκα ἐπι- 40 ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν αὐτοῖς γίνεν, ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος ἀεὶ ἐςοῖς ἡ, σαρξὶ καὶ ὃ 
πόλαιός ἐςι, τότε συμβεβηκός, εἴγε φϑαρτικός ἐςι τῆς ὁσίας" νεύροις, ἢ ὁ ἵππος παραπλησίως, ὦ ἁπλῶς τὰ ζῷα, τύτων ἐὰ 

τὰ Ὑ) πράγματα ἐκ τῶν τελῶν χαρακτηρίζον,, οἷον ποσὸν λέγο- ἔςι προφανὴ τίνα τὰ ὡς ἵν ὕλη μέρη. ἢ ἐπὶ τύτων ὄν, φησὺ, 
μεν ἃ εἰς μέγεθος τελευτῆσαν αὶ ποιὸν “α εἰς “ὃ χρῶμα" ὕτως ὑδὰὲν κωλύει ὁμοίως ἔχειν τῷ κύκλῳ" ὥσπερ γδ ὁ χαλκὸς καὶ ὁ 
ὧν ἡ συμβεβηκός ἐςι “ὃ φθεῖραν “ὃ ὑποκείμενον. εἰ τοίνυν ὁ πυ- ξύλον ὑδὲν εἰσι τῆς τῦ χτ' ἃ εἶδος κύκλι σίας, ὅτως ὑδ᾽ αἱ «τίς- 

. ρεὺς φθείρει τὴν ἐσίαν, ἐκ ἄρα συμβεβηκός ἐςιν. Αδβοῖερ. 46 κες ἡ τὰ νεῦρα τῆς κῷ' ἃ εἶδος τὸ ἀνθρώπω καὶ τὸ ἵππω ὁσίας εἰσίν" 
4039 ὕτω κἰ δεῖ πρὸς τὴν ἔρωτησιν ἀπαντᾶν" ἁπλῶς δὲ ἢ διορί- ὥσπερ γ5 κἂν οἱ κύκλοι πάντες ἦσαν χαλκαῖ καὶ μὴ ἐνεδέχετο ἐν 

35. τως λέγοντι ὅτι “ὁ μέρος πρότερον ἢ ἃ ὅλον, ὑδαμῶς ἀποκριτέον. ἄλλῳ ὑποκειμένῳ ὁ τῷ κύκλυν εἶδος γίνεδχ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν χαλκῷ 
εἰπὼν δὲ ὅτι εἰ μέν ἣςιν ἡ ψυχὴ ζῷον, τὰ μέρη αὐτῆς φατέον ἦν, ἐφαίνετο ἂν χαλκὸς ὅτι τῆς ὑσίας αὐτῶ ἐςὶ διὰ “ὃ μὴ ἐν ἄλλα 
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γίνεῦχ, ὅμως ὠκ ἂν ἦν ὑδὲ τότε χαλκὸς τῆς ὑσίας αὐτῶ, εἴπερ ἀπορῶσί τινες ἢ ἐπὶ τὸ κύκλυ ἢ τῦ τριγώνυ, ὅτι ἐδὲ τῶν ι036» 
ὑδὲ νῦν ἐςί, κἂν χαλεπόν ἐςι ᾧὶ ὁ ῥᾳίδιον “ἃ χωρίσαι τῶτον ἀπὸ τῷ γραμμῶν ὑπάρχυσιν ὁρισμοὶ ὠδὲ τῶν συνεχῶν, τυτέςι τῶν με- ὃ 
χαλκῶ" νῦν ἡ) τῦτο ὁρατόν ἐςιν, λέγω δὴ “ὃ χωρίζειν αὐὸν ἀπὸ γεθῶν" ἡ ταῦτα γδ πάντα, φησίν, ὁμοίως λέγε ὥσπερ αἱ σάρ- 
τὸ χαλκῶ. ὅτω αὶ ὃ τῷ ἀνθρώπω εἶδος, εἰ ᾧ ἀεὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς κες ᾧ ὀςᾶ" αὶ δυναὸν γ5 χωρίζεθᾳ, αὐτὰ τῶν γραμμῶν, ὥσπερ 
γίνεῦ, ὅμως ὑδὲν ἐςι τῆς ὑσίας αὐτῶ τὰ ὀςᾶ ἡ αἱ σάρκες. ἢ ὃ 5 ὀδέποτε ἐκεῖνα τῶν σαρκῶν. ᾧ ἐντεῦθεν λοιπὸν ἀνάγυσι πάντα, 
τὶ ἐπεν βυλεῦ τῶτό ἐςιν, αὐὸς δὲ ὁ κ᾽ ἀπόφασιν ὃν λόγον προή- εἰς τὸς ἀριθμύς, παράδειγμα λέγοντες αὐτύς, ἢ τύτων φασὶν 
νεγκεν, ἀλλὰ κατ᾽ ἐρώτησιν λέγων, οἷον “ὁ τῦ ἀνθρώπω εἶδος ἀεὶ εἶναι τὸς ὁρισμύς- αὐτὰ ἡ) ὑπάρχυσι τὰ χωριςὰ ὕλης. ᾧ μὴ 
ἐν σαρξὶ γίνε ᾧ ὀςοῖς» ἄρ᾽ ὃν ἐςὶ ταῦτα μέρη τὸ εἴδυς ᾧὶ τῦὀ συνεπιφέρων “ὃν ὄχλον “ὃν ἐξ αὐτῆς ἡ ὃ παράδειγμα τῆς Ὑραμ- 
λόγυ: ᾧ ἐρωτήσας ἀποκρίνε λέγων “ἢ ὅ, τυτέςιν ἢ ἐκ εἰσὶ μῆς τὴν δυάδα φησίν, ἐπειδὴ ἔχει δῆλον πρώτη “ὃ πόθεν ποῖ. ᾧ 
μέρη αὐτῷ ἐδαμῶς, ἀλλ᾽ ὕλη εἰσίν. ἀλλὰ διὰ ὃ μὴ ᾧ ἐπ’ ἄλ- το πάλιν οἱ τὰς ἰδέας πρεσβεύοντες οἱ Ψ' “ὃ παράδειγμα τῆς Ὑραμ- 
λων ἐπιγίνεχ, “ὃ τῷ ἀνθρώπυ εἶδος, ὥσπερ τῷ κύκλυ, ἀδυνατῦ- μῆς τὴν δυάδα λέγωσι ἰδέαν τῆς γραμμῆς" ἕνια δ 

μᾶν χωρίσαι. ἰά. ὑπαρχυσι εἶδος ἡ »τ' ὁ πρᾶγμα" ὃ ἢ) πρῶγμα ἐδή- 
ὅδε αὶ ὅτως 5 ὑδὲν ἦν ὁ χαλκὸς τῆς τῦ κύκλι ὑσίας. Αδοῖερ. δλωσεν εἰπὼν “ᾧ ὅ᾽ “ὁ εἶδος" τὰ ἁπλᾶ, τυτέςιν ἡ δυας" ὑκ 
ἜΩΣΣ ἐπεὶ δὲ τῶτο μέν, λέγω δὲ “ὃ εἶδος τῷ ἀνθρώπυ, χωρίζειν ἀνάγκη ,5 “ἐν λόγον τῆς δυάδος θεωρεῖον, ἕν τινι, ὥσπερ τὴν 

1. τὴ ἐπινοίᾳ τῶν σαρκῶν ἡ ὀξῶν ἐνδέχεξ, ἄδηλον δέ ἐςι πότε χω- 15 γραμμὴν ἢ ὃν κύκλον. δὲιό φασιν οἷον δυάδα ᾧ ὃ εἶδος τῆς δυαί- 

ρι)ήσεδ" ἀ γάρ ἐςι δῆλον" ὥσπερ ἐπὶ τῦ κύκλυ ἀπορῶσί τινες, δος" ἐπὶ δὲ τῆς γραμμῆς ὑκέτι" ἕνυλος γάρ ἐςιν ἡ γραμμή. 
λέγων τινὰς τὸς Πυθαγορείως, ἡ ἐπὶ τῷ κύκλυ ἢ τῷ τριγώνυ τοῖς ὧν ταῦτα λέγυσι συμβαίνει ἕν πρᾶγμα, τυτέςι τὴν δυάδα, 
τῆς γραμμῆς λέγοντες ὡς ὁ χρὴ ταῦτα γραμμαῖς ὁρίζεῦχ, ᾧ πολλῶν εἶναι ἰδέαν διαφόρων κατ᾽ εἶδος, ὅπερ ᾧ “ἐν υθαγόραν 

λέγειν, κύκλος ἐςὶ χῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχό- συνέβαινε λέγειν τὴν τετράδα ἰδέαν εἶναι ἢ φιλίας ὶ δικαιοσύνης 
μένον, ἣ τριγώνον “ὁ ὑπὸ τριῶν γραμμῶν, ἣ πάλιν γραμμή ἐςι 29 ᾧ ἄλλων πολλῶν. ἐνδέχε ὄν πάντων ἣν εἶδος ποιεῖν" εἰ ἡ) δύο 
μῆκος συνεχὶς ἐφ᾽ ἐν διαςατόν" ἡ γδ γραμμὴ τῷ τε κύκλῳ ἡ τῷ “ἃ αὐὸ εἶδος, διὰ τί μὴ ἡ πλειόνων, ᾧ ὅτως ἔσονῃ πάντα ἕν, ὡς 
τριγώνῳ ὡς ὕλη ὑπόκειδ, ὁμοίως δὲ ᾧ “ὁ συνεχὶς τῇ γραμμὴ, ἔδειξεν ἡ θεωρία. Αδεΐερ. 
ὥσπερ ἢ αἱ σάρκες ἡ τὰ ὀςᾶ τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ὁ χαλκὸς τῷ ἀν-  ὙΡ. ἢ ἀνδριάντος. εοἁ. Ἀερ. 1036 
δριάντι" εἰ ὃν “ὃν ἄνθρωπον διὰ τῶν ὀςῶν ἢ σαρκῶν μὴ ὁριζόμεθα γρ. πάντως. ἰὰ. δὰ 
διὰ ὃ εἶναι μέρη ὑλυιά͵ ὑδ᾽ ἄρα “ὃν κύκλον ᾧὶ “ὃ τρίγωνον διὰ τῆς35 ὀ Ἔγρ.ᾶᾧ αὐτογραμμῆς. ἰὰ. 
γραμμῆς ὁρίζεοκ, χρή, ὅτε τὴν γραμμὴν διὰ τῷ συνεχῶς, ἢ διὰ συμβαίνει δὴ ἐν τῶν πολλῶν εἶδος εἶναι, τυτέςιν ἐκ τύτι 036 
τῶτο, λέγω δὴ “ὁ λέγειν ὅτι ἡ γραμμὴ ἡ “ὃ συνεχὲς ὡς ὕλη ἐν τῷ λόγυ συμβαίνει ἣν εἶδος εἰδικώτατον πολλῶν ἢ διαφερόντων ἴἶ᾽ 
τῷ τριγώνῳ ἢ τοῖς λοιποῖς εἰσίν, ἀνάγυσι ταῦτα πάντα εἰς τὸς τῷ εἴδει εἶναι" τῶτο γδ ἐδήλωσε διὰ τῷ “ὧν ὁ εἶδος φαίνεῦ ἔτε- 
ἀριθμός, διὰ ὁ ἀΐλως αὐτὸς εἶναι ἡὶ μὴ ἔχειν ὑποκείμενόν τι ὡς ρον." ἡ ὃ αὐτή ἐςι δυὰς τῶν κῷ' μέρος γραμμῶν, ἔςι δὲ αὶ αὐτὴ 
ὕλην, ἀλλ᾽ αὐτὺς καθ᾽ αὐτὸς εἶναι, καί φασιν ὅτι ὁ λόγος τῆς 30 εἶδος ἢ τῶν »τ' μέρος δυάδων, αἱ δὲ μερυὺ γραμμαὶ ἡ δυάδες 

γραμμῆς ἐςὶν ὁ τῆς δυάδος" ἐπειδὴ γδ δυάς ἐςι “ὃ πρῶτον δια- διαφέρυσι τῷ εἴδει" ἔςιν ἄρα ἣν εἶδος δύο διαφερόντων τῷ εἴδει. 

ζατόν (εἰς πρώτην γ5 τὴν δνάδα αὶ μονὲς διέςξη, ἡ ὅτως εἰς τὴν εἰ δὲ τῦτο, διὰ τί ὑκ ἕξαι ἡ αὐτὴ δυὰς εἶδος ἢ τῶν μερικῶν ἀν- 
τριάδα ἡ τὸς ἑξῆς ἀριθμύς), εἴπερ ὁριζόμεθα φασὶ τὴν γραμμήν, θρυίπων ᾧ ἵππων ᾧ βοῶν ἡ ἁπλῶς ἁπάντων; τίς δ ἡ ἀποκλήρω- 
αὶ χρὴ λέγειν αὐτὴν ποσὸν ἐφ᾽ ἣν διαςατόν, ἀλλὰ γραμμή ἐςι “ὃ σις δυοῖν Κὶ εἶναι εἶδος διαφερόντοιν “ὁ εἶδος, τῶν δὲ ἄλλων μὲ 
πρῶτον διαςατόν- “ὁ 7) πρῶτον ἐχ ὡς ὕλη ἐςὶ ᾧ ὑπόκει τῇ 35 εἶναι; ὥςε συμβαίνει ἐκ τύτυ ἂν πάντων εἶναι εἶδος ἢ μὴ εἶναι 
Ὑραμμῆ, ὥσπερ “ὃ συνεχές. ἢ τῶν τὰς ἰδέας λεγόντων οἱ μέν πολλὰς ἰδέας, ἢ ἔσον πάντα ἣν ἢὶ μιᾶς φύσεως οἴ τε ἄνθρωποι 
φασιν ὅτι ἡ αὐτογραμμὴ ἥτοι “ὁ εἶδος τῆς γραμμῆς, ὅπερ ἐςξὶν κα οἱ ἵπποι ᾧ τὰ ἄλλα πάντα" ὧν γδ “ὃ εἶδος ἕν, ἡ ἡὶ φύσις αὐτῶν 
ἕτερον παρὰ τὰς καθ᾽ ἕκαςον γραμμάς, ἡ δυαῖς ἐςιν, οἱ δὲ λέ- μία. ΑἸεχ. 
υσιν ὅτι ὑκ ἔςιν ἡ αὐτογραμμὴ ἡ δυαῖς, ἀλλ᾽ αὐτογραμμή ἐςι οἱ ἡ Πυθαγόρειοι, ὡς κὠν τοῖς ὅπιολεν εἴρη, “ἐν αὐὸν ἢ ἕνα 1036) 
“δ εἶδος τῆς γραμμῆς. καί ᾧασιν οἱ ὅτω λέγοντες ὅτι κοινεὶ ἕδ ἀριθμόν, οἷον ὃν ε΄, ἡ δίκαιον ἐκάλων ὡς ἐξισαζοντα τὸς ἐνὸς τῆς Ὁ. 

τό τε εἶδος ἡ “ὃ ὃ ἐςὶν εἶδος, ταὐτά ἐςιν, οἷον ὁ ἄνθρωπος ᾧ ὁ δεκάδος ἅπαντας ἀριθμώς, ᾧ ἄδικον, ὅτι ὁ ἐξ αὐτὸ τετράγωνος 
ὩΣΞωκράτης, ὃ ἐςὶν εἶδος ὁ ἄνθρωπος, ταὐτόν εἰσι, ᾧ ἡ αὐτοδυὰς μόνος δύνα ἴσον τοῖς δυσὶ τετρωγώνοις, τῷ τε ἀπὸ τῦ δ΄ ἡ τῷ 
τὺ ἦδε ἡ δυάς, ἧς ἐςὶν εἶδος ἡ αὐτοδυάς, ταὐτά ἐςιν. ἐπὶ δὲ ἐκ τῷ γ᾽. “ γδ πεντάκις εἰ ἴσον τῷ τετραίκις δ΄ τρὶς γ. ὦσε 

τῆς γραμμῆς τῦτο ὁ συγχωρῶσιν, ἀλλὰ τὴν ' γραμμὴν τήνδε συμβαίνει ᾧ τύταις ὃν αὐὸν ᾧ ἕνα ἀριθμὸν δύο τινὰ εἰπεῖν τῷ 
τὴν μερικὴν εἶναι γραμμὴν λέγυσιν, “ὃ δὲ εἶδος αὐτῆς μὴ εἶναι 45 εἴδει διαφέροντα. εοὰ. Ἀερ. : 

γραμμὴν ἀλλὰ δυάδα. ἡ ἐνίςα ἢ εὐθὺς πρὸς “ὃν λέγοντα λόγον ὅτι ἄπορος ὃ περὶ δρισμῶν λόγος, εἴγε τῶν πρό θδν 
μὴ εἶναι γραμμὴν τὴν ὡς εἶδος γραμμήν, ἀλλὰ δυάδα, λέγων ὑπάρχυσιν αἱ ὁρισμοί, αὐτὰ δὲ καθ’ αὐτὰ τὰ εἴδη ὁ ῥᾷδιόν ἐςιν 

“συμβαίνει δὴ κτλ." ΑἸεχ. ἑλῶν, ἐπειδὴ μήτε ἴσμεν ποῖα μέρη ὑπάρχυσι τῶν εἰδῶν ἢ ποῖα 
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τῶν συνθέτων. ᾧ πάλιν ὃ ποιεῖν πάντων ἰδέας ᾧ πάντα χωρίζειν νοίᾳ), πῶς ἂν ζῷον αἰδ)͵γὸν ἄνεν ὕλης ὁριλείη; ἀλλὰ τὰ ἐὶ καϑὸν 

τὰ εἴδη ὑκ ἀληθές" πῶς 7) δυνατόν ἐςι χωρίσαι τὴν σιμότητα, χωρὶς ὕλης ὁριζεῦ ἅτε ἐπυοίᾳ ὄντα, τὰ δὲ καθ᾽ ἕκαξα ὁδαυώῶς 

ἥτις ὁ δύναῇ ὑποςῆναι ἄνευ ῥινός; τῶτο Δ ἐδήλωσεν εἰπὼν “τόδε δύναῦ. διὰ δὲ τῶ “αἰο)ηὸν γ5 ὃ ζῷον ὶ ἄνευ κινήσεως ὑκ ἕςν 

ἐν τῷδε ἐςίν, καὶ ὠδὶ τάδε ἔχοντα," ὥσπερ ἐπὶ τῷ ἀνθρώπω ἢ τῶν ἐρίσαςχ," δηλοῖ “ἃ πᾶν ζῷον αἰϑητόν ἐςι, πᾶν δὲ ζῷον αἰῶηγνν 

σαρκῶν. εἶτα λοιπὸν μέμφε τῷ Σωκράτει τῷ νεωτέρῳ, ᾧὥ ς δύναῦ ὁριογῆναι ἥτοι ὕπαρξιν ἔχειν ἄνευ σαρκῶν ἢ ὁςῶν" καὶ δύ- 

μέμνη Πλάτων ἐν τῷ Πολιτριῷ " σύγχρονος δὲ ὅτος γεγονὼς ναῦ ὧν ζῷον αἰο)ηὸν ἄνευ τῶν μερῶν αὐτὸ ἐχόντων πως ἢ εἶναι 

Θεαιτήτυ " ἔξω γάρ, φησί, τῆς ἀληθείας ὁ παρ᾽ αὐτῶ λόγος ἢ ὅλως ὁριϑγναι. ΑἸεχ. 

ἀπάγει ἡμᾶς" φησὶ δ ὅτι δυνατὸν εἶναι “ὃν ἄνθρωπον ἄνευ τῶν ἐντεῦθεν περὶ τῶν ἁμικυκλίων ζητεῖ, ἡ φησι διὰ τὶ μὴ λέω 

μερῶν, ὥσπερ “ὃν κύκλον ἄνευ τῷ χαλκῦ. Αδεϊερ. γομεν μέρη τῷ κύκλυ τὰ ἡμικύκλια; ὅτε 75 αἰδϑητὰ ταῦτα͵ Ὁ 

0260 ὃ δὲ πάντα ἀνάγειν ὶ ἰδέας ποιεῖν, χωρίζοντας τὴν ὕλην, 10 ὥσπερ σάρκες ἢ νεῦρα. Αεεϊερ. 
25. περίεργον. ἐπ᾽ ἐνίων 75 φανερὸν ὅτι τόδε ἐν τῷδε ἐξίν, οἷον ὃ εἰπὼν πρότερον ὅτι ἐπὶ (ὦ τῷ τῆς συλλαβῆς λόγῳ λαμβέ. 

εἶδος ἐν τῇ ὕλη" “ὁ δὲ τῆς οἰκίας εἶδος ἐν λίθοις ἡ ξύλοις ἐςὶ ἡ “δ νεῖ τὼ ςοιχεῖα διὰ “ἃ μὴ εἶναι ὕλης μέρη ἀλλ᾽ εἴδες, ἐπὶ δὲ τὸ 

τῦ ἀνδριάντος ἐν χαλκῷ, ἀλλ᾽ ὁ χωριςὰ αὐτὰ καθ᾿ αὐτά. ἢ κύκλων ὁ λαμβάνεῦ τὰ ἡμικύκλια, ὅτι ἔνυλά εἰσι καὶ μέρη ἕως, 
τῶτο ὁμολογῦσι ἢ οἱ τὰς ἰδέας τιθέμενοι. εἰ δὲ τῶτο, τίνος ἕνεκα συνεῖδεν ἕνςασίν τινα δυναμένην τρὸς “ὃν λόγον φέρε, ἣν παρα 

αὐτῶν ἢ ἰδέαι ἐκ εἰσίν; “ὁ δ᾽ “ἴσως" πρόσκειῷ διὰ φιλόσοφον 15 τίθησι αὶ λύει. ἔφθημεν δὲ ἡμεῖς εἰπόντες ὅτι περὶ τῆς συλλαβὴ 

εὐλάβειαν, ἢ ὅτι τῶτο δείξει μετ᾽ ὀλίγον, λέγω δὴ “ὃ μὴ εἶναι ἔλεγεν, ὅπως τὰ μ' ἡμικύκλια ὕλης εἴσὶ μέρη, τὰ δὲ χῶα 

ἰδέας, ἢ ἢ διὰ τὰ προδεδειγμένα ἐν τῷ μείζονι ἄλφα ἢ τοῖς ἐκ εἰσίν ἡ οἶμαι ἡὶ ταῦτα ἐκείνοις ἔδει συντάττεὼκ, ἡ ἴσως ὑπὸ 

ἐφεξῆς. ΑἸεχ. Εἰ ̓Αριξοτέλυς συντέτακῇ (ἐν ὑδεμιᾷ 7) τῶν ἄλλων αὐτῶ πραγ- 
εἰπὼν δὶ ὅτι ἕνια τάδε ἐν τῷδε ἕςιν, ἐπήγαγεν “ἡ ὠδὲ ματειῶν εὑρίσκεἢ τοιῶτόν τι πεποιηκὼς ὁποῖα ἐνταῦθα ᾧαίνεδ), 

ἔχοντα" ἡ Ὁ) τοιαδὶ σύνθεσις τῶν λίθων ἢ ὃ ὡδί πως ἔχειν 2) ὑπὸ δὲ τῷ Εὐδήμυ κεχώριςαι. ἔς! δὲ ἡ ἕνςασις τοιαύτη" διὰ 

ἀλλὰ μὴ ὠδί ἐςιν ἡ οἰκία. ταῦτα εἰπὼν αἰτιῶ “ὃν νεώτερον τί ὐκ εἰσὶν οἱ λόγοι τῶν ἡμιυτυκλίων ἤτοι τὰ ἡμικύκλια μέρη τῇ 

Σωκράτην ὡς αὶ καλῶς ἐκ τῆς ἐπαγωγὴς κατασκευαΐζοντα ὦ λόγυ τῷ κύκλυ; ὁ γάρ ἔςιν αἰϑγητά͵ ὡς ὁ χαλκὸς αὶ τὰ ἐςὰ ὁ 

 ἕἶναι ἰδέας. νεώτερον δὲ Ἰξωκράτην ἢ “ὃν Πλάτωνα λέγει, ἢ, ὃ ἢ αἱ σάρκες, ἵνα ὡς ὕλης μέρη ταῦτα λέγη. εἰ δ᾽ ἐκ εἰσὶν ὁ 

μᾶλλον, “ἦν ὁμώνυμον τῷ τῷ Πλάτωνος διδασκαλῳ Σωκράτην. διὰ τί ὠκ ἐν τῷ τῶ κύκλυ. λόγῳ ἐλήφθη; ἢ λύει ταύτην λέγων 

ποιεῖ γαρ τινα Σωκράτην ὁ Πλάτων προσδιαλεγόμενον μξ' τῦ 25 “ἢ ὑδὲν διαφέρει;" κἂν τε ,δ αἰο)ητά ἐςι τὰ ἡμοεύκλια κἄν τε 

γηραιῦ Ἰξωκράτυς. τος δὲ ὁ Ἰξωκράτης ἀπό τινος ἀληθῶς κατα- μὴ αἰδ)ητά, ὕλης εἰσὶ μέρη ἢὶ ὕλη" ὁ Σὲ πᾶσα ὕλη αἰῶ 

σκευάζειν ἐπειρᾶτο ὅτι ἔςιν ἄνθρωπος ἄνευ μερῶν ὑμκῶν" ἔλεγε δὲ πάλιν μόνον τῶν αἰϑητῶν ἐςὶν ὕλη, ἀλλ᾽ ἔςι ἡὶ ὕλη μὴ αἰδϑητέ, 
ᾧ' ὅτι ὥσπερ ἄνευ χαλκῶ ᾧ ἄνευ λίθυ ἡ ξύλυ δυναῦ εἶναι κύ- ἴἔςι ἡ ὕλη μὴ αἰϑητῶν, ᾧ δὲν κωλύει μὴ αἰϑητῶν ὄντων τῶν 

κλος, ὕτως ᾧ ἄνθρωπος χωρὶς σαρκῶν ἢ ὀςῶν. ἰά. τμημάτων εἶναι αὐτῶν ὕλην ὑκ αἰϑητᾷν. ἢ ἁπλῶς παντός, ἃ 

ι035:} ΣΞωκράτην νεώτερον οἱ ἔφασαν ὁμώνυμόν τινα τῷ παλαιῷ 30 μή ἐςι τί ἦν εἶναι ᾧ εἶδος αὐὸ καθ᾽ αὐτό, ἔςι τύτυ ὕλη" ὡςε 
25. Σωκράτει εἶναι ὁμόχρονον τῷ Θεαιτήτῳ ἢ ἀδελφόν, ὃν τῷ πα- δῆλον ἐκ τύτυ ὅτι ἢὶ ὁ καθόλων ἄνθρωπος, ἐπειδὴ μή ἐξι παϑ' 

᾿ λαιᾷ Σωκράτει προσδιαλεγόμενον ὁ Πλάτων ἐν τῷ Θεαιτήτῳ αὐτόν, ἔςι ἢ αὐτῶ ὕλη, ἀλλὰ νοητή" καὶ δ, γ5 τῶν ὑλῶν εἰϑητή 

εἰσώγει. ἣ Σωκράτην νεώτερον αὐὲν ἂν λέγοι “ἐν Πλάτωνα ἢ ἐσιν ἡ δὲ νοητή" ὥςε δῆλον ὅτι τῷ  καθόλω κυκλιε ταὶ ἡρερεύκλις 

μαθητὴν ὄντα Ἰξωκράτυς. εοἀ. Ἀερ-. ἐκ ἔξαι μέρη ταῦτα, ὥσπερ εἴρη. ὁ ΚΛ) καθόλυ κύκλος ἥτα 
4036) ἐπὶ δὲ τῷ ἀνθρώπυ ὑκ ἀληθές" ὥσπερ γδ ἐκ ἔςιν εὑρεῖν κύ- 35 ὁ εἶδος τῷ κύκλιν ὃ νοηὺν ὠμερὸς ἡ ἀδιαΐξατον, ὁ δὲ καθ᾽ ἔκαςε 

25. κχλον ὅλως ἄνευ σώματος, κἂν εἰ ἐν παντὶ ςερεῷ  ἐχ ὡρισμέῳ κύκλος μέρη ἔχευ ἡ διαςατόν ἐςιν. πῶς δὲ τὰ ἡμυκύνκλια, πάν 
πέφυκε γίνεθᾳ σώματι, ὅτως δ᾽ ἄνθρωπον ἄνευ σαρκῶν ᾧ ἐςξῶν νοητὰ εἴη, ὕλη εἰσίν, εἴπομεν ἱκανῶς, ὅτι ἡὶ διάςασις, ἣν ὅτι ἔχα 
ἐν ὑποςάσει δύναταί τις εὑρεῖν, ἀλλὰ χωρίζει ὶ αὐὸν ἡ ἐπίνοια νοῦμεν, ὕλης ἐςίν" “ὃ γ5 εἶδος ἀδιίςατον ὶ ἀμερές, τὴν δὲ διεῖς- 
ἀπὸ τῶν κτ' μέρος ἀνθρώπων, ὥσπερ ᾧ “ὃν κύκλον, ἐν ὑποςάσει σιν ἔχει διὰ τὴν ἐν ἡ ἐςὶν ὕλην. ἐκ πάντων δὲ δῃλόν ἐς. ὅτι 
δὲ ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ὁὶ δύνα εἶναι, ἀλλ᾽ εἰ ἡ τῶν καθ᾽ ἕκαςα 40 ἡ Ψ' ψυχὴ ὑσία ἐςὶν ἡ πρώτη, τυτέςι “ἃ εἶδος, “ὃ δὲ σῶμα ὧς, 
αὐτῶν ἀποσυλᾷ, ἀλλ᾽ ἦν πάλιν μξ' σαρκὸς ἢ ὀξῶν περιφανταζ εἢ περὶ δὴ τύτων ἀκριβῶς ἐρρέθη ἐν τῷ β' τῶν περι Ψυχῆς, ὅτι ἡ 
αὐτόν. ὑκ ἵςιν ὄν, φησίν, ὅμοιον “ὁ ἐπὶ τῷ κύκλυ παρὰ τῷ νεω- σῶμά ἐςιν ὕλη, ἡ δὲ ψυχὴ εἶδος, ὁ δὲ καθόλω ἄνθρωπός ἐςι ὰ 
τέρω ΞΣωκράτυς λεγόμενον ἢ “ὁ ἐπὶ τῷ ζῴν" αἰο)γὲν γάρ τι ὃ ζῷον ἐξ ἀμφοῖν, τῦ τε καθόλωυ σώματος ὶὶ τῆς καθόλυ ψυχῇς. 
ζῷον ἡ ἄνευ κινήσεως (λέγει δὲ κίνησιν τὴν ὕλην), ᾧ ὑποκείμενον ΑἸεχ. 

ἐκ ἴςιν ὁρίσαςχ, ἥτοι ἐκ ἔςι ὃ αἰῶηὸν ζῷον οἷον ἂν ἡ εἴη ἄνευ 45 ἰςέον ν ὅτι ἐδὲν διαφέρει τῷ λέγειν σάρκα ἢ ἡμοτιίιλαν" πῷ 
τῷ ὑποκειμένν ὁρίσαθ,, εἴπερ τις ἀκριβῶς ὁρίζοιτο. ἐπεὶ ἦν ἐκ ἔςι 5 ἡ ὕλη ἐπ᾽ ἐνίων ἡ μὴ ὄντων αἰδϑητῶν ἡ πανὺς πρέγματες, ὃ 
ἕξων αὐτοζ ζον. ὡς δέδευκἢ ἢ δειχθήσεδ, ἀλλα πᾶν ζῷεν ὕπαρξιν μὴ ὄντος εἴδυς χωριςῦ" ὥςε τῷ καϑόλυ κυκλυ τῷ διας ατῷ ὑχ 
ἔχον αἰδ)ητόν ἐςιν (ὃ 55 καθόλν ζῷον ἐκ ἐν ὑπάρξει, ἐλλ᾽ ἐπι’ ὑπάρχωσι μέρη ταῦτα τὰ ἡμικύκλια, εἴγε ἡ διαςατὰ αὐτὰ ὑπε- 
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θέμεθα, τῶν δὲ καθ’ ἴκαςα μέρη ταῦτα ὑπάρχυσιν, ὥσπερ εἴρη" “ἃ πρᾶγμα ἕν ἐςιν, εἷς ὁρισμός, ἐπεὶ ἐκ ἔμελλεν εἶναι εἶς. πῶς δὲ 
πρότερον γδ τῷ λόγω τῷ κύκλυν" ἐν τύτοις γ5 θεωρῶν οἱ καθ’ ἐν γίνεῦ “ὃ πρᾶγμα μέρη ἔχον, ὕςερον ἐρῶμεν. αὶ μετ᾽ ὀλίγον 
ἕκαςα κύκλοι" ἔςι 75 ὕλη ἡὶ αὶ αἰϑητή, οἷον χαλκῆ, ξυλίνη, ἡ δὲ περὶ τῶν δύο ἀποριῶν ἐρεῖ. Αφεϊερ. 
νοητή, ἡ τῶν ἡμικυκλίων. Αεεΐερ. ὁδὲ γάρ εἰσιν ἐκείνης τῆς ἐσίας αὶ τῦ εἴδυς αἱ σάρκες αὶ τὰ 1036 

1037 Σωκράτης δὲ ἡ ὁ Κορίσκος εἰ ἢ τ᾽ τὴν ψυχὴν μόνον χα- 5 ὀςὰ μόρια, ἀλλὰ τῆς συνόδυ, λέγω δὴ τῆς συνθέτυ τῆς ἐξ ὕλης 35: 

40370 

1: μακτηρίζον., διττόν ἐςι, συγκείμενον ἐκ ψυχῆς ἡ σώματος" οἱ  εἴδως. τῆς δὲ συνθέτω ἀσίας τρόπον μέν τινα ἔςιν ὁρισμός, τρό- 
Κ ἢ τὴν ψυχήν φασι “ὃν ἄνθρωπον, οἱ δὲ “ὃ σύνθετον. εἰ δὲ πον δέ τινα ὑκ ἔςιν' κῃ Κ Ὁ τὴν ὕλην τὴν ἐν αὐτῆ, οἷον σαρκῶν 
ἁπλῶς λέγονῃ, τυτέςι μοναχῶς, ἡὶ ψνχὴ ᾧ ὃ σῶμα ὡς ἕν, ὥσπερ ὃ ὀςῶν ᾧ νεύρων, ὠκ ἔςι κτλ. ΑἸεχ. 
ἡ βα συλλαβή, ᾧ ἁπλῶς καθ᾽ ἔκαςον, ἡνίκα συνταχθὴ ἐν λέξει ἐξ ὃ εἴἶδυς ὶ τῆς ὕλης “ὃ σύνολον γίνε τῇ ὑσίᾳ, Αϑεῖερ. 10370 
ἐν τὴ βάρος" ὕτως ἦν ἐςὶ ἡ ἁπλῶς ἄνθρωπος ᾧ ὁ καθ᾽ ἵκαςα 10 εἰπὼν δὲ ὅτι κ᾽ τὴν πρώτην ὁσίαν ἐςίν, τί δέ ἐςιν ἡ ἐσία 3" 

θεωρεέϊ" ὅτως δέ ἐςιν ὁ λόγος ὁ δημιυργικός. ἰὰ. ἐπήγαγεν" “ἡ ὁσία γαρ ἐςι “ὃ εἶδος “ὃ ἐνόν; ἴσον λέγων, ὑδὲν 
Σωκράτης δὲ ἢ Κορίσκος, φησίν, εἰ μέν ἐςι ἡ ἡ ψυχὴ αὐτῷ ἄλλο ἐςὶν ἡ πρώτη ἐσία ἢ “ὃ εἶδος “ὃ ἐνυπάρχον τῇ ὕλη. ὃ δὲ 

. εἶδος αὐτὸ ἢ εἰδοποιεῖ ἢ κατ᾽ αὐτήν, ἔξαι διττὸν ζῷον ἐκ ψυχῆς μεταξὺ τεθέν, “οἷον ἀνθρώπυ ὁ τῆς ψυχῆς λόγος," τοιῦτον ἂν εἴη, 
ἢ σώματος ἥτοι ἐξ εἴδυς ᾧ ὕλης" ἢ οἱ Κ' τῶν ἀνθρώπων ἐρῶσι “ὃ εἶδος τὸ ἀνθρώπυ ὁ λόγος τῆς ψυχῆς ἤτοι αὐτὴ ἡ ψυχή ἐς᾿ν" 
ἂν Ἰξωκράτην ὡς ψυχήν, τυτέςιν ὡς εἶδος, ἀφορῶντες εἰς τὴν 15 ἐξ ἧς ψυχῆς ᾧ τῆς ὕλης ἡ σύνολος ἢ σύνθετός ἐςιν ὑσία. ἰὰ, 

ψυχὴν αὐτῶ μόνην, οἱ δὲ ἐρῦσιν αὐὸν ὡς “ὃ σύνολον, ἥτοι ἐκ “δὶς γ5 ἐν τύτοις ὑπάρξει ἡ ῥίς," τυτέςιν εἴρη ἡμῖν ᾧ περὶ 1057. 
ψυχῆς ᾧ σώματος, ἀποβλέποντες εἰς ἀμφότερα. “εἰ δὲ ἁπλῶς ἡ τῶν συνθέτων ὅτι εἰ ἔςι τύτων ὁρισμός, συμβαίνει δὶς “ὁ αὐὸ λέ- 
Ψυχὴ ἧδε ᾧ σῶμα τόδε," τυτέςιν εἰ δέ τις τὴν τῷ Ἰξωκράτως γειν" ἐν γδ τῇ ῥινὶ τῇ σιμῇ ἢ τῷ Καλλίᾳ ἕνεςι ἡ ὕλη ᾧ εἶδος" 
ψυχὴν ὑκ εἶδος τῇ Σξωκράτυς λέγει ἁπλῶς, ἀλλὰ ἁπλῶς λέγει ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, ἐκ ἂν εἴη ὁρισμὸς αὐτοῖν" συμβήσεῇ δ δὶς ὁ αὐὸ 

Σωκράτην ὁ Κορίσκον, ὡς ἔχει ἡ καθόλε ἀνθρώπειος ψυχὴ πρὸς 20 λέγειν. ὁ μόνον δὲ περὶ τύτων εἴρη, ἀλλ᾽ ὅτι ὶ ἵκαςον καὶ ἃ τί 
ἃ καθόλυ ἀνθρώπειον σῶμα, ἔχει ᾧ ἡ καθ’ ἕκαςα πρὸς “ν καθ᾿ ἦν εἶναι αὐτῦ ἐπί τινων ταύὐτόν ἐςιν, ὥσπερ ᾧ ἐπὶ τῶν πρώτων 
ἕκαςον. εἰ δ ὅν ἐξὶν εἶδος τὸ καθόλυ ἀνθρωπείν σώματος ἡ κα- σιῶν ἐξηγεῖ τίς ποτέ ἐςιν ἡ πρώτη ἐσία, φάσκων “λέγω δὲ 
θόλε ἀνθρώπειος ψυχή, ἕςαι ἢ ἡ τὸ Σξωκράτυς ψυχὴ πρὸς ὃ τὸ πρώτην ἢ μὴ λέγε τῷ" κτλ. ΑἸεχ. 

ΣΣωκράτυς σῶμα εἶδος. εἰ δὲ μή ἐςιν ἡ καθόλυ ἀνθρωπειος ὅσα δὲ ὡς ἐν ὕλη θεωρῶν, ταῦτα ἕν τι ὑπάρχωσιν ἀμφό- 10375 
ψυχὴ τῷ καθόλυ ἀνθρωπείν σώματος εἶδος, ὑδ᾽ κἰὶ καθ᾽ ἕκαςα τῷ 25 τερα, “ὃ εἶδος ἢ ἡ ὕλη" ὁ δὲ ἣν τῦτο ἐσιῶδές ἐςι ᾧ ὁ "Δ συμ- Ἄ 

καθ᾽ ἕκαςα. ἐπειδὴ τῆς φυσικῆς ἐςὶ “ὃ περὶ τῶν ἐνύλων εἰδῶν βεβηκός, ὥσπερ ὁ Ἰξωκράτης ἡ ὁ μωσικὸς Ἰξωκράτης χῷ' συμβε- 
θεωρεῖν, ἀλλ᾽ κΚὶ τῆς προκειμένης πραγματείας, αὐὲς δὲ δι’ ὅλν βηρός ἐςιν ἕν. Αεεϊερ. 
τὸ βιβλίω περὶ τῶν ἐνύλων εἰδὼν τὴν σκέψιν ἐποιήσατο, ὥσπερ ὡς ἐν ὕλη δὲ ἢ ὡς ἐν συνειλημμένῳ τῇ ὕλη τῷ ἸΣωκράτει 1037 
ἑαυτῷ ἀπολογίαν ποριζόμενός φησι “πότερον ἐς." κτλ. (ρ.1087 ἐςὶ “ὃ μυσικόν" ὡς ὕλη 7) ὑπόκειἢ ὁ Ἰξωκράτης τῷ μευσικῷ, ὺὴ δ 
α 10). ΑἸαεκχ. 30 ἐπὶ τύτῳ ὁ Σωκράτης ᾧ “ὃ μυσοιὸν καθ᾽ αὐὸ Καὶ ἐκ εἰσὶ ταὐτόν, 

λέγει δὲ ἀριθμὲς τὰς ἰδέας ἥ τι τοιῶτον, καί φησιν ὅτι ὕςε- κ' συμβεβηκὸς δέ. ΑἸεχ. 

14: ρον ἐπισκεψόμεθα περὶ τύτυ " ἡ ζητήσει αὶ ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ, ἐπειδὴ ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν δευτέρων ᾿Αναλυτικῶν 10375 
ζητήσει δὲ μάλιςα ᾧ ἐν τῷ Μ. ἰἀ. ἐκίνησε ἂν περὶ ὁρισμῶν λόγον, φησὶν ἐνταῦθα ὅτι εἴ τι ἡμῖν ἐκεῖ δ᾽ 

διὰ τῶτο δ ᾧ θεολογῦντες περὶ τῶν αἰϑητῶν διαλεγόμεθα, παραλέλειπἢ περὶ ὁρισμῶν, ἐνταῦθα ἀναπληρῶμεν. Αδοϊδρ. 
, ἽΞ ἐπειδὴ φιλοσοφίας ἐςὶ τῆς δευτέρας, φημὶ δὴ τῆς φυσικῆς, περὶ 35 νῦν περὶ τύτι τὴν ζήτησιν ποιεῖ, λέγων ὅτι ἐπειδὴ ἐν τοῖς 

τῶν αἰϑητῶν ὑσιῶν διαλέγεδκ, ἐπειδὴ τὰς ἰδέας τύτων τῶν ἀναλυτικοῖς (λέγοι δ᾽ ἂν ἀναλυτοιὰ ὃ Β τῶν “Ὑςέρων ᾿Αναλυτι- 
αἰδ)ητῶν λέγυσιν εἶναι. ΑΒε]ερ. κῶν), ἐπειδὴ ὧν ἐν ἐκείνοις τὴν περὶ ὁρισμῶν ζήτησιν ὁ τελείαν 

4037 ὁ μόνον γδ τὸ φυσικῶ ἐςὶ ἃ περὶ τῆς ὕλης θεωρεῖν, ἀλλὰ ᾧ πεποιήκαμεν, ὅπερ ἐν ἐκείνοις μὴ εἴρη, νῦν λέγωμεν" ἡ δ) ἐν 
16. περὶ τῷ ἐνύλν εἴδυς, ᾧ μάλιςα, ὡς ἐν τῷ Β τῆς Φυσικῆς ἐκείνοις ἀξία ζητηθῆναι ἀπορία ᾧ μὴ ζητηθεῖσα, εἰ νῦν λεχθείη, 

"Ακρράσεως (ς. 1. 2) ἔγνωμεν. ἀλλὰ ἡ περὶ τῶν ὁρισμῶν φησί, 0 πρύργυ ᾧ μεγάλα συντελέσει τοῖς περὶ τῆς ἐσίας ἢ τῦ εἴδυς λό- 
πῶς ἐςὶ μέρη τὰ ἐν τῷ ὁρισμῃᾷ τῷ ὁριςῶ, ᾧ πῶς εἷς ἐςὶν ὁρισμὸς γοις. ἡ δὲ ἀπορία, φησίν, ἔςι, διὰ τί ποτε “ἃ ὁριςόν, δ ὃν λόγον 
ἐκ πλειόνων ὑπάρχων" ἐκ 7) γόυς ᾧ διαφορῶν" δῆλον 75 ὅτι φαΐ εἶναι ὁρισμόν, ἐκ πλειόνων ἕν ἐςιν ἀλλ᾽ ὁ πολλά, ΑἸεχ. 
ἐπειδὴ “ὃ πρᾶγμα, οἷον “ἃ ὁριςόν, ἕν ἐςι, ἢ αὐὲς εἷς ἐςίν. πῶς ἴςι δὲ ἡ ἀπορία τοιαύτη, δι᾽ ἦν αἰτίαν “ἐν λόγον, τυτέςι “ὃν 10375 
δὲ πρᾶγμα ἔχον μέρη: δῆλον ὡς ἑνῶν τι αὐτό ἐςιν ἕν. περὶ τώ- ὁρισμόν, ἕνα φαΐ εἶναι, ὥσπερ τῷ ἀνθρώπου “ὃ ζῷον δίπυν (ἔξω 1, 
τῶν δὴ σκεπτέον ὕςερον, ἡ ἐρεῖ περὶ τύτυ. πρὸ πάντων ὅσον ὅπω 45 ἢ) νῦν καϑ’ ὑπόθεσιν ἢ ὕτως αὐτῦ ὁ ὁρισμός)" διὰ τί γ) τῶτο ἣν 

ες χαῦτα εἰπὼν ἀνακεφαλαιῶ τὰ διὰ πλειόνων λεχθέντα. ΑἸεχ. λέγομεν ᾧ μὴ πολλά, φημὶ δὴ “ὃ ζῷον δίπυν; ἐπὶ Κα 7) ἄνθρω- 

[0372 πανάπορός ἐςιν ὁ λόγος, πῶς μέρη ὑπάρχωσιν ἐπὶ τῶν ὁρισ- πος ἢ λευκὸς πολλὰ τὰ αὐτὰ ὑπάρχει, ὅταν μὴ συνυπάρχωσιν 

47. μῶν τὰ ἐν τῷ λόγῳ, ἢ διότι εἷς λόγος γίνε ὁρισμός; δῆλον ὅτι ἀλλήλοις, ἀλλὰ κεχωρισμένα εὐ τ σὰ ἂν δὲ γίνεῦ ὅταν 
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ἅμα ὑπάρχωσι ἢ παθῶν “ἃ ὑποκείμενον δέξη “ὃ λευκόν" ἣν δὲ μένως ἐπαγαγών, διὰ “ἃ ἢ τῷ δευτέρῳ τῶν περὶ Ῥυχῆς (ες. 2) 
θ᾿ συμβεβηκός, δῆλον ὁ λευκός, ἐπειδὴ συνέβη “ἂν ἄνθρωπον ταύτην λελυκέναι, μ᾽ πολλὰ σαφῶς λύσας ἡ δοκεῖ λελυκέρκαι. 

λευκὸν εἶναι, ἐνταῦθα ΚΑ ἐπὶ τῦ ὁρισμῶ, τυτέςι τὸ γένυς ἡ τῆξ ὅμως ὅπως ἢ ἐνταῦθα ταύτην λύει, κἂν μὴ δοκῆ, τὴν λέξο 
διαφορᾶς, καὶ μετέχει θατέρυ θάτερον" “ὃ γδ γένος ὁ δοκεῖ μετέχειν ἐπερχόμενοι λέξομεν. ἐδὲν δὲ ἴσως χεῖρόν ἐςι ἡὶ νῦν διὰ βραχέος 
τῶν διαφορῶν" ἔμελλε γ5 λέγεθχ, τῶν ἐναντίων μετέχειν " ἐναν- 5 ὑπομνῆσαι τὴν ταύτης λύσιν" ἴσμεν γδ ὡς ὁδεὶς εὖ ἔχων ζητήσειεν 
τίαι 5 αἱ διαφοραί, αἷς διαφέρει “ὃ γένος, τυτέςι ἃ λογικὸν ἢ διὰ τί ἕν ἐςιν ὅ τε χαλκὸς ἢ ἡ περὶ αὐὸν σφαῖρα." ἡ γ5 ἐν τῷ 
ἄλογον. Αϑεΐερ. χαλκῷ σφαῖρα ἐδὲν ἄλλο ἐςὶν ἀλλ᾽ ἢ ςρογγύλος χαλκός, καὶ 

4037 ὅταν δὲ μετέχη τὸ λευκῦ ἢ ὑπάρχη ἐν αὐτῷ ἃ λευκὸν ᾧ ἔςιν ὁ Κ' χαλκὸς ὡς ὕλη, “ὃ δὲ ςρογγύλον ὡς εἶδος, πέφυκε δὲ ἃ 

ΞΘ πάθη τι ᾧ ποιωθὴ ὑπ᾽ αὐτῶ, τότε ἣν ὼ γίνεῦ καὶ ἔςιν ὁ λευκὸς εἶδος ᾧ ἡ ὕλη ἐν εἶναι μηδενὸς συνεχίζοντος αὐτά" τῶτο γάρ ἕξι 
ἄνθρωπος, ἀὶ καθ᾽ αὐὰ δὲ ἀλλ᾽ Η πεποίω. ΑἸεχ. “0 τῇ ὕλη ὁ ὕλη εἶναι ᾧὶ τῷ εἴϑει ὃ εἴδει, ἵνα ὅταν ἢ ἡὶ ὕλη ὸ ὃ εἶδος, 

4037) αἷς “ἃ γόος διαφέρει, τυτέςιν αἷς διαιρεῖ “ὃ γένος. ἢ γένος ὃ πέφυκε δέχεωχ, εὐθὺς ἑνθολαί τε ἦ αὶ ἣν εἶναι. ὡς ὅν ἐπὶ τύ. 
20. μνταῦθα..λέγοι ἂν “ὃ εἶδος, ὁ εἴη ἂν λέγων ὅτι αἱ διαφοραί, αἷς των ἔχει, ὅτω ἐπὶ τῶν φυσικῶν, λέγω δὴ γένες ἢ διαφορῶν" 

τὰ εἴδη διαφέρει, ἐναντίαι εἰσίν. πολλαχῶ δὲ αὐτῷ σύνηθες “ὃ εἴρηκε 75 ἐν τῇ ̓Αποδεικτικῇ (2 18 Ὁ), εἴ τι μέμνημαι, ὅτι πᾶσαι 
τὰ εἴδη γένη λέγειν. ἰά. αἱ πρὸ τῆς τελευταίας διαφορᾶς διαφοραὶ μ᾽ γένυς ὕλη ἄναλο- 

4037) αὶ ἡ ἐπειδὴ συνυπάρχυσιν αὐτῷ, δεῖ λέγειν αὐτὰ ἂν 45 γῦσιν, εἶδος δέ ἐςιν ἡ τελευταία διαφορά, οἷον “ὃ ζῷον λογικὸν 

23. τῶν διαφορῶν ἐν γίνε, πρᾶγμα, εἴπερ ὁ ὁρισμὸς ἑνὸς πράγμα- ὕλη ἐςὶ τῷ ἀνθρωπείν εἴδυς, ὁμοίως ἢ “ὃ ζῷον λογοοὸν θννγὸν νῦ 
τός ἐςι δηλωτικός, ταῦτα δὲ πάντα ἐμπεριέχεῇ ἐν τῷ ὁρισμῷ, ᾧ ἐπιςήμης δεκτικὸν εἶδος, τὰ δὲ πρὸ αὐτῶν ὕλη, ὡς ἡ αὐὲς 

ὅπερ ἐςὶ περὶ τὴν ἐνέργειαν. ὅτω 7) εὐρεθήσεῖ ὁ ἄνθρωπος πλεῖςξα μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, παραπλησίως δὰ τύτοις ᾧ ὃ αὶ ζῷον τεζὸν ὕχη 
ὅσα καίπερ αὐὸν ἢ ἔνυδρον ᾧ ἄλλα μυρία, ἐπειδὴ “ὃ ζῷον “ὁ ἐν ἐςί, “ὁ δὲ δίπυν εἶδος. ἀλλ᾽ ἡ Κα λύσις, ἥν, ὡς εἴπομεν, ἐπάξει 

αὐτῷ μετέχει τύτων. δεῖ δὲ ἐν εἶναι παντα τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ, 20 μέν, αὶ δοκεῖ δέ, αὕτη ἐςίν. ΑἸεχ. 

ἐπειδὴ ὁ ὁρισμὸς μιᾶς φύσευίς ἐςι δηλωτικός. Αδοΐερ. διὰ τῶτο γ5 ἡ ὁρισμὸς λέγε ὡς διαιρῶν ἢ χωρίζων “ὃ ὁρε τον 
ἐνςὰς ἦν ὅτι τῶν διαφορῶν ἐναντίων ἐσῶν ὦ μετέχει τὲ ςὸν τῶν ἄλλων εἰδῶν. Λρεΐερ. Ξ 

γώη, λύει τῦτο κτ' ἀντιπαράςασιν, λέγων “εἰ δὲ ἡ μετέχει," ὃ ἐντεῦθεν ἐνίςα ἢ πρὸς τὸς Πλατωνικιίς, ἐγκαλῶν αὐτοῖς ὡς ΗΧῚ 

δὴ ἐλλιπῶς λίαν εἴρη," ἐξ ὧν δὲ ἐπάγει τῦτο οἵμαι βύλεῦ λέγειν. ὅτι ἀμεθόδως τῇ διαιρετικῇ κέχρηνῇ),, καί φησιν ὅτι δεῖ ἡ μᾶς ἐπι- " 

εἰ δέ τις φῆ, ἀλλ᾽ αὶ μετέχει “ὃ γένος τῶν ἐναντίων διαφορῶν, 25 σκοπεῖν περὶ τῶν κ᾿ τὰς διαιρέσεις ὁρισμῶν" ἐδὲν ἡ δεῖ παρα- 
ἀλλὰ τῷ πεζῶ αὶ τῷ δίποδος ἢ τῷ ἀπτέρυ, ἅπερ ἐκ εἰσὶν ἐναντία, λαμβανεὼχ, ἐν τῷ ὁρισμῷ πλὴν “ὃ πρῶτον γένος ᾧ τὴν τελευταίαν 
εἰ δὴ τύτων μετέχει, ὁ αὐὸς παλιν λόγος, εἴπερ αἱ διαφοραὶ διαφοράν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα γένη ὑπάρχυσιν, ὡς ἔδειξεν καὶ θεωρία, 

πλείως, διὰ τί ταῦθ᾽ ἣν ἀλλ᾽ κὁὶ πολλά; εἰ ἡ) εἰκός ἐςι λέγειν ὅτι τυτέςι “ὃ πρῶτον ἡ αἱ σὺν αὐτῷ λαμβανόμεναι διαφοραί. ἱὰ. 

διὰ “ὃ ἐνυπάρχειν τῷ γώει εἰσὶν ἕν, συμβήσεϊ τῷ λόγῳ τύτῳ “πλ. “ἃ πρ. Δ. γόος ἢ ἡ διαφορά." δεῖ δὲ προσυπακύεν Μ5ν 
πᾶν ὃ ἐν ᾧ ὑπάρχει τινὰ μὲ τῶν ἐνυπαρχόντων αὐτῷ εἶναι ἕν, αὶ 30 τὸ ἡ τελευταία... δὲν γαρ, φησίν, ἐν τῷ ἑρισμῷ τὰ Ξ 
ἔςαι ὃ οἶνος ἡ ὁ ἀμφορεὺς ἕν, ᾧ ὁ μέδιμνος ᾧ οἱ πυροί. κἰὶ μόνον πρῶτον λεγόμενον γένος ἢ ἡ τελευταία διαφορά. οἷον εἰς ἄϑος 
δὲ τῦτο, ἀλλ᾽ εἴπερ ἕν ἐςι “ὃ ζῷον ᾧ “ἃ πεζὸν ἢ “ὁ δίπυν ἡ ὃ ἄνθρωπος “ἃ ζῷόν ἐςι ἢ “ἃ νῦ ᾧὶ ἐπιξήμης δεκτικόν, τὰ δ᾽ ἄλλα 
ἄπτερον, διὰ “ὃ ἐνυπάρχειν αὐτὰ τῷ ζῴῳ, ἔξαι “ὃ ζῷον ἕν ἡ κῷ' τῷ ζῴῳ ἐχόμενα (ἔςι δὲ ταῦτα “ὃ λογικὸν ζῷον ἢ “ὃ θνητόν) γέτα 
πάντών τῶν ἄλλων διαφορῶν, ᾧ ὅτως ἔςαι πάντα ἕν. ἵνα δὲ εἰσίν. εἰ δὲ γένη ὕλη εἰσὶν ἢ ἀνάλογόν γε ὕλη, ὃ καὶ ζῷον λογι- 
μή τις εἴπη ὅτι ἀλλ᾽ ἐκ ἔξαι “ὃ ζῷον αὶ πεζὸν ᾧ δίπων ἕν, ἐπή- 35 κὸν θνητόν εἰσιν ὕλη ἢ γένος, “ἃ δὲ νῦ ᾧ ἐπιςήμης δεκτικὸν εἶδες. 
γαγε “ὃ “δεῖ λέγειν ἣν εἶναι ὅσα ἐν τῷ ὁρισμῷ." ὁ γδ ὁρισμὸς ᾧ ὅρα ὅπως διὰ τύτων αἰνιγματωδῶς τὴν τῆς ἀπορίας εἴρηκε λυ- 
λόγος τίς ἐςιν εἷς ἢ μιᾶς σίας. εἰ δὲ εἷς ὁρισμός ἐςι, ἡ ἕν τί σιν. εἰ 5 ἡ ὕλη ἢ ὃ εἶδος, ὅτε εἰσὶν ὑφ᾽ αὐτῶν, πεφύκασν 

ἐςι ἢ τόδε τι σημαίνει, ὥσπερ λέγομεν" “ὃ δ τί ἦν εἶναι ἡ ἡ ἑνθὼχ ἡ ἣν γίνεὼς, ἔςι δὲ ὕλη (“ὁ ζιῷον λογυιὸν θνητόν, εἶδος δὲ 
συγκατατεταγμένη φύσις ἑκαζςοις, ἧς ἐςὶν ὁρισμός, τόδε τί ἐξι “ὃ νῦ ᾧ ἐπιςήμης δεκτικόν, ᾧ “ὃ ζῷον πεζὸν δίπυν, ἐν ἂν εἶεν ὶ 

ᾧ ἕν" εἰ δὲ τῦτο, ἡ ὁ λόγος αὐτῆς εἷς ἐςίν. ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, δεῖ 40 ταῦτα ἀλλ᾽ ἡὶ πολλά. ὅρα τὴν τῷ ᾿Αριςοτέλως ἀγχίνοιαν, ἕπως 

4037 ἢ τὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐν εἶναι. ἀλλὰ δεῖ πάλιν μικρόν τι παρεκβάν- ἐν ταὐτῷ ᾧ τὴν λύσιν ἡμῖν τῆς ἀπορίας σκιωδῶς ἐμφαίνει καὶ τὺ 
27. τας ὑπομνῆσαι ἡμᾶς περὶ τῷ τί ἦν εἶναι ἡ τὸ καθόλι εἴδυς, ἰςέον διαίρεσιν τῶν γενῶν ἢ διαφορῶν ὅπως χρὴ ποιεῖοχ, ἐπαγγέλλει καὶ 

δὴ ὅτι “ἃ τί ἦν εἶναι ἢ “ὃ εἶδος ταὐτόν ἐςι, πλὴν ἐχ ὡς νοεῖ ᾧ θαυμαςῶς ἀνακαλύπτει. ΑἸεχ. 
ἔςιν, ἀλλὰ νοεῖ Κ' ἄλλο τι παρὰ τὰ ὑπ’ αὐὸ ἄτομα, ἐν αὐτοῖς ὁμοίως δὲ κἂν διὰ πλειόνων ᾧ δι᾽ ἐλαττόνων λέγηδ, ἃ ὑ ων 
δέ ἐςι κατατεταγμένον ἢ ἀδέποτε χωρὶς αὐτῶν ἐςίν, ἢ ὅλως 45 ὅλως διὰ δυεῖν. ἰὰ. Ἐ 
χωρὶς ὕλης" ὁ δὲ ὁρισμός ἐςιν ὁ λόγος τῷ τί ἦν εἶναι ᾧ τῷ εἴδυς. ὁμοίως δὲ κἂν πλείονα λέγων," ὅλως δὲ ἐδὲν διαφέρει κἂν 
ᾧ περὶ τ, τύτων ταῦτα προῦπομνηδῆναι ἡμᾶς χρή" αὐὸς δὲ ἐλάττων λέγη, πλὴν τῶν δύο. τοῖς δύο ὅν δᾶ χρῆδχ, τῷ Καὶ 
ὑτωσὶ τὴν ἀπορίαν θεὶς ᾧὶ τὴν λύσιν ἀσαφῶς ᾧ λίαν μεμελανω- ἑνὶ γένει, τῷ δὲ διαφορᾷ. Αϑεϊερ. 
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0384 ταῦτα εἰπὼν ἐπαναλαμβάνει “ὃν λόγον 'καί φησιν “εἰ ὅν σίας ἐςὶ διαλεχθῆναι (διὰ τῶτο Ὑοίρ, φησί͵ ᾧ ὃν περὶ ὁρισμῶν λόγον 
γόος ἁπλῶς μή ἐςι παρὰ τὰ ὡς γένυς εἴδη," τυτέςιν εἰ “ὃ ζῷον ἐκινήσαμεν), πάλιν ἐπανελθεῖν ἐπὶ “ὁ προκείμενον, ὶὶ ζητεῖν εἴτε 
μή ἐςι παρὰ τὰ εἴδη αὐτῷ αὐὸ καθ᾽ αὐὴ ᾧ χωριςόν, ὡς οἱ τὸΈξς ὑπάρχυσι χωριταὶ ἐσίαι προαγωγοὶ τῶν ἐνταῦθα, ἃς καλῦσιν 
ἰδέας τιθέμενοι ἔλεγον, εἰλλ᾽ ἐν αὐτοῖς ἐςίν, ὡς ὅτος ὁ ἡ ἀλήθεια ἰδέας, εἴτε ὅ. ὥςε ὡς ἕςιν εἶδος πρὸς ὕλην, ὅτως λέγεῦ ὥσπερ 
βιλεῦ" ἣ κἂν εἰ χωριςόν ἐςιν, ὅμως ὡς ὕλη ἐςίν. ἢ σαφηνίζει 5 “ὁ ὑποκείμενον ὠσίᾳ εἶναι, ἢ ταῦτα ἢ εἶναι ᾧ ὃ ἐκ τύτων ἡ ὃ 
αὐὺ ἐπὶ παραδείγματος, ὅπως ὡς ὕλη “ὃ γένος ἔςιν. ἡ ὦ) καθόλυ. δύο ἀπορίαι ὅλετο ἐξ ἀρχῆς ἐκθέν, καὶ ἐπιλύ- 
φωνὴ γένος ἐςὶ ᾧ ὕλη, αἱ δὲ διαφοραὶ μετ᾽ αὐτῆς εἰσὶ τὰ εἴδη, «αΐχ,, μίαν Κ' τὴν ζητῦσαν πῶς διαφόρων ὄντων τῶν μερῶν τῷ 
εἴδη δὲ φωνῆς τὰ ὀνόματα ᾧ τὰ ῥήματα ᾧ τὰ ςοιχεῖα, τό τε ὁρισμῶ ἕνα λέγομεν ἐν ἐξ αὐτῶν συγκείμενον. εἶτα ἐπελύσατο 
ἄλφα αὶ βῆτα αὶ τὰ ἑξῆς" ἢ γὃ αὐτὰ εἴδη τῆς φωνῆς ὡς ἐξ ὕλης τῦτο, φάσκων ὅτι τὴν παρὰ τὴν τελευταίαν διαφορὰν πάντων 
αὐτῆς ᾧ διαφορᾶς ὄντα" κ᾿ διαφορὰς γάρ τινας ὶ αὐτὰ ἐκφω- 10 ὕλης ἐπεχόντων τάξιν ἡ τῆς τελευταίας διαφορᾶς εἴδυς, ἡ ὕτως 
νεῖ. εἰ δ “ὃ γένος ὡς ὕλη ἐςίν, εἶδος δὲ ἡ διαφοραί, φανερὸν λοιπόν, ὥσπερ ἐξ ὕλης ὶ εἴδυς ἕν τι πρᾶγμα γίνε, ὕτως ἢ ὁ 
ἄρα ὅτι ὁ ὁρισμός ἐςιν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν λόγος. εἰ δὲ ἡ ὕλη ἡ ὁρισμὸς εἷς γίνεῦ, ἀχ ὅτι ὕλης ἐςὶ “ὃ γένος, ἀλλ ὅτι ἀναλογεῖ 
ὁ ἶδος αὐτοφυῶς ἕνεισιν, ἔςι δ᾽ ὁ λόγος ᾧ ὁ ὁρισμὸς γένος ᾧ ὕλη, ἐπειδὴ εἰδοποιεῖ αὐτὴν ἡ διαφορὰ προερχομένη καὶ ποιεῖ δη- 
διαφορὰ ἤτοι ὕλη ᾧ εἶδος, δῆλα ἄρα ἡμῖν ἐςὶν ὅπως “ὃ ζῷον λθος ὃ ἄτομον εἶδος, ὥσπερ ὶ ὃ εἶδος “ἃ ἀόριςον τῆς ὕλης ὁρίζει 
πεζὸν δίπυν ἵν ἐςι αὶ καὶ πολλά. ὕτως δὴ τὴν ἀπορίαν λύσας, ᾧ 15 ᾧ περατοῖ. δευτέρα ὧν ἀπορία ὑπῆρχε ζητῶσα εἰ ἔςι καθόλυ 
ὡς συμπέρασμα, ὡς οἵμαι, τῆς λύσεως ἐπαγαγὼν “ὁ “φανερὸν ὅτι ὑσία αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν ὑπάρχωσα, οἷον αὐτοάνθρωπος ᾧ αὐτοῖπ- 
ὁ ὁρισμός ἐξιν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν λόγος," ὡς εἰ ἔλεγεν ὅτι φανε- πος, ἐπειδὴ δοκεῖ τισὶ μάλιςα τὰ καθόλυν εἶναι ὑσίαι “Φ τρεῖς 
ρόν ἐςιν ὅπως “ἃ ζῷον πεζὸν δίπων ἕν ἐςιν, ὅτι γένος ἐςὶ ᾧ δια- τρόπυς, πρῶτον Καὶ ὅτι ἀρχαὶ γίνον; ἀποδείξεων, ἐκ δὲ τῶν ἀπο- 
φορὰ ἤτοι ὕλη ὴὶ εἶδος, τρέπε ἢ ἐπὶ τὴν διδασκαλίαν τῷ ὅπως δείξεων γινώσκον; τὰ πράγματα" τῶν γὲ καθόλυ πραγμάτων 
δεῖ τὰς τῶν γενῶν αὶ διαφορῶν ποιέῖοχ, διαιρέσεις, λόγων “ᾧ δεῖ 20 ὑπάρχυσιν οἱ ὁρισμοί, οἱ δὲ ὁρισμοί, ὡς μεμαθήκαμεν ἐν τῇ 
διαιρεῖον, τὴν τῆς διαφορᾶς διαφοράν," ἴσον λέγων τῷ ὅτι εἰ μέλ- ᾿Αποδεικτικῇ (2 7 644.), ἀρχαὶ ὑπάρχυσι τῶν ἀποδείξεων" δεύ. 
λοιμεν μ' τὸ πρώτυ γένες ἡ τῆς τελευταίας διαφορᾶς τὺς ὅρυς τερον, ὅτι φύσει πρότερα ὑπάρχωσι τὰ καθόλν τῶν μερικῶν, εἴγε 
ποιεῖν, δεῖ διαιρεῖν τὰς διαφορὰς εἰς τὰς οἰκείας αὐτῶν διαφο- συναναιρῶσι ἢ ὁ συναναιρῶνδ" τῷ 5 ἀτόμυ ἀναιρεθέντος ἡὶ ὃ 
ρείς, ἣ διαφοραί εἰσιν - οἷον εἰ δ ζῷον διαιρεῖἢ εἰς ὑπόπυν ἢ ἄπυν, ἄτομον, εἴγε, φησίν, ἐξ αὐτῷ ἔχει τὴν ὕπαρξιν. ὁμοίως ὅτι 

Ν 

φι 

ἃ ζῷον ὑπόπυν δεῖ διαιρεῖν εἰς τὴν οἰκείαν διαφοράν, ἢ ὑπόπον 25 πρακτικὰ ὶ ποιητικὰ ὑπάρχυσιν ἐκεῖνα “ὁ καθόλυ ὺ 
ἐςί, ᾧ μὴ λέγειν ὡς τῷ ὑπόποδος “ὃ Ψ' πτερωτόν ἐξι ὃ δὲ ἅπτε- ἐπιχείρησιν τίθησιν τὰς καθόλω ἐσίας ἢ τὰ ἐννομα- 

ρον, εἰ μέλλομεν καλῶς διαιρεῖν... ὅμως διὰ ὁ ἀδυνατεῖν ἐνίως τικὰ ᾧ ὕξερον πάλιν τὰς ἰδέας" ὡς γάρ φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, 

ἢ μὴ δυναμένυς συνορᾶν τὰς ἑκάςυ διαφοράς, ποιῶσι τῦτο, λέγω ἐπειδή, ὡς αὐτοὶ κατ᾽ ἀρχὰς τῷ βιβλίων ἐλέγομεν, ὅτι πραγματεία 
δὴ “ὃ διαιρεῖν αὐτὰ εἰς τὰς μὴ οἰκείας. δεῖ δὴ “ὃ ὑπόπυν, κἂν εἴτι αὕτη ἐςὶ περὶ τῆς ἀσίας (περὶ γδ τῦ ὄντος βύλεῦ διαλεχθῆναι), 
ἄλλο ἐςί͵ διαιρεῖν εἰς τὰς οἰκείας, μέχρις ἂν ἔλθη εἴς τινα ἀδια- 30 “ὃ δὲ κυρίως ὃν ἡ ὑσία ἐςί, διαςέλλεῦ ποσαχῶς λέγε καὶ ἐσία, 

φορα, ἅπερ μηκέτι δύνα τέμνει, εἰς ἑτέρας διαφοράς. ΑἸεχ, ᾧ ἔδειξεν ὅτι τετραχῶς, κτ' “ὃ ὑποκείμενον, κτ' “ἃ εἶδος, τ᾿ ὦ 
1038 πάλιν τῷ ζῴων τὸ ὑπόποδος δέϊ ἡμᾶς τὴν διαφορὰν εἰδέναι συναμφότερον ἢ “ὃ καθόλυ. εἰπὼν ὅν περὶ τῷ ὡς εἴδυς, τυτέςι 

10. «αθὸ ὑπόπυν, τυτέςιν αὐὴ “ὃ ὑπόπουν διαιρεῖν. Αδοΐερ. τὸ ἀριθμῶ τῦ ὑποχείμενυ ἢ τῷ ἐξ ἀμφοτέρυ, ἐντεῦθεν λέγει ἡμῖν 

4038 ἐὰν δὲ »α' συμβεβηκὸς ποιήσῃ τὴν διαίρεσιν λέγων τῷ δίπο- περὶ τῆς καθόλν, δεικνὺς ὅτι ἐκ ἔςιν. ἢ πρῶτον Κ' ἐπιχειρήματι 
25. δὸς “ὁ Κὶ εἶναι λευκὸν “ὁ δὲ μέλαν, τοσαῦ ἔσον διαφοραὶ ὅσαι 85 κέχρη τοιύτῳ, λέγων ὅτι ἡ ἀσία ὑκ ἔςιν ἡὶ αὐτὴ τῇ ἐν Πλάτωνι 

τὺ αἱ τομαὶ τῇ πράγματος ὑπάρχυσιν" ὥςε φανερὸν ὅτι ὁρισμὸς ὑσίῳ, “ὃ δὲ καθόλι κοινὸν ὑπάρχει. Αφεἶορ. 

ὁδέν ἐςιν ἕτερον ἢ λόγος ἐκ τῶν διαφορῶν συγκείμενος, ἢ τύτων ὃ προκείμενόν ἐςι δεῖξαι ὡς ἐδὲν τῶν καθόλυ ὑσία ἐςίν" 1038 
μάμςα κατά τε “ὁ ὀρθὸν τῆς τελευταίας διαφορᾶς... ὥςε αὶ ὅτε “δ ὁ καθόλν ἄνθρωπος ἢ ὁ καθόλν ἵππος, ὅτε ἄλλο ὠδέν" '' 

δεῖ μετατάττειν τὺς τοιύτυς ὁρισμός, οἷον ὡς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπνυ ἀλλ᾽ ἕκαςον αὐτῶν διανοίας ὠπόμαξίς ἐςιν ἀπὸ τῶν καθ᾿ ἕκαςα 

λογικῶ λέγοντες ὕτως, ζῷον δίπυν ὑπόπωυν, μετατάττοντες “ὃ δί- 40 ἢ πρώτως ἡ μάλιςα λεγομένων ἐσιῶν ἡ ὁμοίωμα. ΑἸεχ. 
πύν. περιτὴν γάρ ἐςι “ὃ ὑπόπυν" τῶτο γδ δηλοῖ διὰ τῷ περιέργυ “ὅτι διχῶς ὑπόκειῦ, ἣ τόδε τι ὄν," τυτέςι “ὃ γένος ταῖς δια- 1038 
εἰρημών τῷ δίποδος. ΑἸεχ. . : φοραῖς" διὸ ὶ εἶπεν αὐὸ τόδε τι ὄν. καὶ 5 ὅτως ἐςὶ “ὃ ζῷον ἀνεί- δ 

4038 ἢ τύτων μάλιςα κατά γε “ἃ ὀρθὸν τῆς τελευταίας διαφο- δέον ὡς ἡ ὕλη, ἥτις ἐξ ἀποφάσεως γίνε, ἀλλὰ κτ' ἀναλογίαν 
29. ρᾶς. Απεΐερ. τῆς πρὸς “ὃ περιορίζ εὐὰ, ὑπὸ τῆς τελευταίας διαφορᾶς, ὥσπερ ὁ 

0382 “τὴν πρώτην." ἐρεῖ Ὑ) πάλιν περὶ αὐτῶν ὁποῖοί τινές εἰσιν. 45 εἶδος περιορίζ εἰ τὴν ὕλην, ὡς ἡ κυρίως ὕλη ὑπόκειἢ τῇ ἐντελεχείᾳ, 
35. τυτέςι τῷ εἴδει. δυναὸν δὲ λέγειν “ὃ ζῷον ὑποκεῖοχ, τοῖς πάθεσι 

ὥςε τοσαῦτα δὲ ἡμᾶς λέγειν περὶ τῶν νὴ τὰς διαιρέσεις περὶ τῷ ἁπλῶς ζῴν δῆλον, ἢ ὡς ὕλη ἐντελεχεία, περὶ τῷ καθ᾽ 
ὁρισμῶν, ποῖοί τοές εἰσιν. ἐπειδὴ ὧν ὁ σκοπὸς ἡμῖν ἐνταῦθα περὶ ἴκαζα ζῴν. Δεεϊερ. Ἂ- 

θὰ 2 
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εἴρη) δὲ καὶ ὅτι “ἃ ὑποκείμενον διττόν, ἢ “ὃ τόδε τι ὄν, ὥσπερ ταῦϑ' ὅτως ἔχει, ἐξ ἀνάγκης τύτυ ἔντος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἕςυ ὁ 
ζῷον, ἸΞωκράτης, Πλαίτων, ὑτωσὶν ὁ ἵππος ὑπόκειἢ τοῖς πάθεσι ὁρισμός. ἐπειδὴ δὴ τῶν γενικωτάτων γενῶν ὑχ ὑπάρχωσιν ἐρισ- 

τῷ τε λευκῷ ἡ τῷ θερμᾷ τοῖς ὁμοίοις" ἢ ἡ ὕλη, ἥπερ ὑπό- μοί, φησίν, ὅτι διαφέρει δὲ ὑδὲν ὑἐδὲ εἰ μὴ πάντων ἐςὶν ὁρισμὸς 

κείἢ τὴ ἐντελεχείᾳ αὶ τῷ εἴδει. “ὁ δὲ καθόλω, φησίν, ὅπερ τὴς τῶν ἐν τῇ ὁσίᾳ ὑπαρχόντων" ὠδὲν γ5 ἧττον τῶτο “ὃ ἐνυπάρχον 

χωρὶς ὕλης λέγυσι, δοκεῖ τισὶν αἴτιον εἶναι μοςα ᾧ ἀρχή" διὸ 5 ὑσίᾳ ἐςί τινος, ὡς ἄνθρωπος τῷ ἀνθρώπυ, ἐν ᾧ ὑπάρχει ἀνθρώπῳ. 

ἐπέλθωμεν ᾧ περὶ τύτυ. ΛΙεχ. ὥςε ἃ αὐ συμβήσεϊ πάλιν “ὃ εἰρημένον κἀν τῷ πρώτῳ ἐπιχαι- 

4038) εἶτα λοιπὸν τίθησι “ἃ πρῶτον ἐπιχείρημα, λέγων ὅτι εἰ ὑσία ρήματι" ἢ πάντων ἐςὶν ἢ ὀδενός, ὶ τὸ αὐτὰ ἔψονἢ ἄτοκα" ἕςκι 
40. ἢ ἑκαςυ ἴδιος ἑκάςυ ὑπῆρχεν, ὑκ ἄν ποτε θεωρηθήσεῦ ἐν ἄλλῳ. 25 ἐκείνυ ὠσία, οἷον “ὃ ζῷον, ἐν ᾧ ἰδίως ἴδιον ὑπάρχει, ἢ ὕτω πέ- 

Δεεϊερ. λιν ἕςαι μερικόν. ἰάὰ. 
αὶ συλλογίζεῦ λέγων, ἡ ἑκάςυ ὑσία ἴδιός ἐςιν ἑκάφῳ, ἢ 10 ἔτι δὲ ᾧ ἀδύνατον ἡ ἄτοπον “ἃ τόδε ἡ τὴν ὑσίαν, ὥστερ πϑι 

ἄλλῳ ὑχ ὑπάρχει. Αἰεχ. λέγυσιν οἱ λέγοντες “ὃν καθόλω ἄνθρωπον, εἰ ἔςιν ἐκ ζῴν, μὴ εἶναι Ἀ 
1038) ἔστι ὑσία λέγε ὃ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένυ τινὸς λέγεδ, ὡς ἐν “ἃ ζῷον ὑσίαν ᾧ τόδε τι, ἀλλὰ ποιόν. ΑἸεχ. 

45. καῖς Κατηγορίαις (ς. 5) δέδεοι. ἰά. ἀλλ᾽ εἴπερ ἐςὶν ὑσία “ἃ ζῷον, ἕξαι πάλιν ὠσίας ὑσία, καὶ 
4038) ἀλλ᾽ ἄρα, φησίν, ὅτω ὶ “ἐν καθόλυ ἄνθρωπον ἐκ ἐνδέχε ὡς ἁπλῶς, ὥσπερ ἐρρήθη. ἢ “ὁ “ἔτι δὲ ἀδύνατον ἄτοπον “ὃ τόδε 

17. τί ἦν ἕἶναι, ἐνυπάρχειν δὲ ἐν τύτοις “ἃ καθόλυ, οἷον ἐν τῷ ἀν- 15 τι ἡ ὁσία" ὑκ ἐπὶ τὸ καθόλυ ἀνθρώπω εἴρη ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ μεροοῦ. 
θρώπῳ ᾧ ἵππῳ ὁσία τις, οἷον “ἃ ζῷον. κῶν δῆλον ὡς ἔς! τις λό- ᾧ εἴη ἄν “ὃ λεγόμενον ὅτι ἐπειδὴ ὁ καθόλν ἄνθρωπος δέδεοκἢ μὴ 

γος τῦ ζῴυ, διαφέρει δ᾽ δέν, κἂν μὴ πάντων ἦ λόγος τῶν εἰς ὧν ἐσία ἀλλὰ ποιόν, ἀδύνατον “ὃν ξωκράτην ἐκ τὸ καθύλν εἶναι 
ἑρισμόν τινος παραλαμβανομένων" ἐδὲν δ ἧττον ὃ ζῷον ὁσία ἀνθρώπυ, τυτέτι τὴν ὠσίαν ἐκ μὴ ἐσίας. οἶμαι δὲ ἄμεσον “ὸ 
ἕξαι τινός, οἷον τῷ ἀνθρώπυ ᾧ τῷ ἵππυ, ἐν οἷς ὑπάρχει. εἰ δή πρότερον" ἔτι γδ περὶ τῷ μὴ εἶναι “ἂν καθόλω ἀνέρωπον ἐσίαν ὁ 
ἐςιν ὁ καθόλν ἄνθρωπος ὑσία, διὰ τί ἐκ ἔςαι “ὃ ζῷον ὑσία; εἰ δ᾽ Ὦ λόγος ἐςίν. ἔτι τῷ ἸξΣωκράτει ὠσίᾳ ὄντι ἐνυπάρξει ἐσία, ὥςε 
ἔςι “ὦ ζῷον ὠσία ἡ ἐνυπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ, ἡὶ δὲ ἐσία ἐν ᾧ ἐξὶν δυοῖν ἔξαι ὁ Ἰξωκράτης ἐσία ἥτοι δύο ἔσονἢ ἐν τᾷ Σωκράτα 
ἐκ ἄλλυ ἐςὶν ἡ ὠσία ἀλλὰ τῶ ἐν ᾧ ἐςίν, ἔςιν ἄρα ὁσία “ἃ ζῷον ἐσίαι, ὅπερ ἄτοπον" ἕκαςον γ) μία ἐςὶν ὀσία ἀλλ᾽ αὶ δύο ἢὶ πλεύς. 
τὸ ἐν ᾧ ἵςιν, οἷον τὸ ἀνθρώπυ, ἂν ᾧ ὡς ἴδιον ὑπάρχει “ὃ ζῷον" ὅλως δέ, φησί͵ συμβαίνει, εἰ ἔςιν ὁσία ἄνθρωπος, ἄνθρωπεν ἐ»- 

ὥςε ἔςαι ἐσία ἐσίας" ἴςαι ὦ )5 τῷ ΣΣωκράτυς ὁσία ὁ ἄνθρωπος, ταῦθα λέγων “ὃν μερικὸν ᾧ ἄτομον, ὅλως δή, εἰ ἔςιν ὠσία εὐὸ 
ᾧ τύτυ “ὁ ζῷον. εἰ δ᾽ ἔςιν ἐν τῷ ζῴῳ ὁ ἔμψυχον ἡ ὃ αἰϑϑητι- 25 καθ᾽ αὐὸ ὃ ζῷον, ἥτοι ὁ ἄτομος ἄνθρωπος, “ἢ ὅσα ὅτω λέγε; 
κόν͵ ἴσον; πάλιν αὐτὰ τὸ ζῴν ἥτοι ὁσίας ὀσίαι, ἡ πάλιν τὰ ἐν τυτέςιν ἄτομα μηδὲν τῶν ἐν τῷ λόγῳ αὐτῶ εἶναι ἐσίαν, μεδὲ 
τῷ ἐμψύχῳ ὄντα ᾧ αἰδ)ητικῷ ἔσον; ὀσία τῷ ἐμψύχυ ἡ τῷ χωρὶς ὑπάρχειν αὐτῶν τῶν ἀτόμων. ἰά, 
αἰδϑητικῶ, ἥτοι τῶν ὑσιῶν" ὥςε συμβαίνει σμῆνος ἐσιῶν εἶναι ἐν Ὑρ. ἐνυπάρξει ἐσία ἐσίᾳ. οοὰ. Ἀερ. ΓΙ 
τῷ Σωκράτει. ὅπερ ἀδύνατον" ἐν ἑκάςῳ 75 μία ἐσία ἐςὶν ἡ ἕκτη ἐπιχείρησις ὅτι ὅσα ἐν τῇ ὀσίᾳ τῦ πράγματος λαμ. Αι 
ἐνῦσα αὐτῷ" εἰ γ ἡ ὑσία τὸ ᾿Αλεξανδρυ ὁ ̓ Αλέξανδρός ἐςιν, ὁ 30 βάνε ὑδέποτε χωρίζον τὸ πράγματος, ἀλλὰ ἢ αὐὰὶ ἐὗκι ὃ Ἀ 
δὲ ᾿Αλέξανδρος πολλοὶ εἶναι ὦ δυναῦ, ὑδ᾽ ἄρα ἐσίαι ἐν αὐτῷ πρᾶγμα δηλῦσιν, ὥσπερ τὰ ἐν τῷ ὁρισμᾷ τὰ ἀνθρώπυ πώντα 

πολλοὶ ἔσον,, εἰπὼν δὲ ὅτι ἔςιν ἐν τῷ καθόλω ἀνθρώπῳ “ὃ ζῷον, παραλαμβανόμενα. εἰ ἦν ὑπόθωμεθα ἡ “ὃ καθύλυν συμπλαρατι- 
ἔςι δ᾽ ὁ καθόλυ ἄνθρωπος ὑσία, ἔξαι ἄρα ἢ “ὃ ζῷον ἐσία, κατα- κὸν εἶναι τῆς μερικῆς ὑσίας, ἔςαι ἀχώριςος αὐτῶ ὶ ἀκέτι καθέλν" 
σκεναΐζει αὐτό. ἰά. | ὅπερ ὁ βύλονῃ. ΔΑεεϊερ. 

Ὑρ. “ἐν αὐτοῖς" ἥτοι τοὺς ὑποκειμένοις. οοὰ. Ἀεξ. 35 ἕκτον ἐπιχείρημα. καί φησιν ὅτι εἰ ἕςνν ἐσία ὁ ἄνϑρωαις 
1,382: τρίτον ἐπιχείρημα ὅτι ἣ εἶδός ἐςι “ὃ καθόλω τῆς ἀτόμε ἐσίας ἢ ὅσα ὅτως λέγε ἕν, μηδὲν ἐν τῷ ὁρισμῷ τῷ ἀνθρώπι παρα- 
Ὁ ἢ μέρος ἢ ἐνυπάρχον ἁπλῶς. ἀλλ᾽ εἰ ἢ ὑποθωώμεθα εἶδος αὐὸ λαμβανόμενον εἶναι ἄλλυ πράγματος ὑσίαν, μηδὲ χωρίζεδ τὸ 

εἶναι, ἄτοπόν τι ἔψεθ" “ὁ 5 εἶδος ἑκαίςυ ἴδιόν τί ἐςιν ἑκάςξυ τε ἀνθρώπυ ὡς συμβαίνειν ἡ ἄλλῳ ὑπάρχειν παρὰ “ὃν ἄνθρωπεν, 
ὼ ὅτως πάλιν “ὃ καθόλν ἔςαι μερυωών. εἰ δὲ ὡς μέρος αὐὸ ὑπο- οἷον ὅτι ἐκ ἕςιν αὐτόζῳον καθ᾽ αὐτὰ παρὰ τά τα ζῷα, ὠδ' ἄλλε 

θώμεθα, ἕςαι “ὃ μέρος κατηγοριίμενον τῷ ὅλν" ὅπερ ἐςὶν ἄτοπον. 40 τῶν ἐν τοῖς λογικοῖς ὑδέν. ἰά. 
εἰ δὲν ἐνυπάρχον ἔψονῇ οἱ πρότεροι λόγοι τῷ πρώτυ ἐπι- εἰ 5 μή ἐςιν ὠσία αὐὸ καθ᾽ αὐὸ ὁ ζῷον, μηδὲ “δ πεζύνιαν 
χειρήματος, ὅτι ἢ 5 πάντων ἢ ἐδενός" ἁπάντων δὲ ἐχ οἷόν τε, μηδὲ “ὁ δίπων, δηλονότι ἐκ εἰσὶ χωρὶς τῶν ἀτόμων, ὅτε μὴν ἀξ 
"ἐπειδὴ διαφέρυσιν ἀλλήλων τὰ πράγματα, ὅτως δὲ ὀδὲν διοίσυ- ἄλλῳ ἤτοι τὴ ἰδέᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀτόμοις. ἐξηγώμενος δὲ “ὃ μηδν 

σιν. εἰ δὲ ἑνός, ἔς αι πάντα ἕν. Αεοϊερίαδ ἰη θεωρίᾳ. χωρὶς ὑπάρχειν αὐτῶν ἐπήγαγε “λέγω δ ὑκ εἶναί τι ζῷεν πεαρὲ 
ἐντεῦθεν “ἃὰ τρίτον ἐπιχείρημα. φησὶν ἦν ὅτι εἰ ἡὶ μὴ ἐνδέχεῦ 45 τά τινα" ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, τῦτο λέγω “ὃ μηδὲν χωρὶς ὑπάρχων 

ὕτως εἶναι “ὃ καθόλυ ὡς “ὁ εἶδος τῷ πρώγματος, ἵνα μὴ γένη αὐτῶν ὃ μὴ εἶναί τι ζῷον παρὰ τά τινα αὶ καθ’ ἕκαζα ζῷκ, ὠδὲ 
Μμεροών, ἐν δὲ τῷ μερικῷ ἐνυπάρχει μὴ ὃν αὐτῶ εἶδος, ὥσπερ“ δίπυν παρὰ τά τινα, ὑδ᾽ ἄλλο τῶν ἐν τοῖς λόγοις εἰλημμένων ὀδέν- 
ζῷον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἢ τῷ ἵππῳ. εἶτά φησιν ὁ᾿Αρισοτέλης, εἰ δέδευκἢ γδ ὡς ὑδὲν τῶν καθόλυ ὑπαρχόντων ἐσία ἐς. ΑἸεχ. 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, Ἴ6δ 

ἐδ’ ἄλλο τῶν ἐν τοῖς λογικοῖς ἀδέν. Δεεῖερ. ἕξαι μόνης ὁσίας εἶναι τὲς ὁρισμύς, ἢ ἢ ὡς ἀνω- 
"9: ἑβδόμη ἐπιχείρησις ὅ ὅτι εἰ μὴ δηλοῖ ποιότητα “ὃ καθόλυ ἀλλὰ τέρω τἰρηῦ. γῦν δὲ ὁδέποτε ταύτης ἐδείχθη" ὑδενὸς ἄρα ἵξαι 
2. τόδε σι; τυτέςι μερυκὴν ὑσίαν, ἔσονῇ τρῆς ἄνθρωποι, οἱ δύο ἄτος ὁρισμός, ἢ τρόπον μέν τινα ἕςαι ὁρισμός, τρόπον δέ τινα, ὡς 

μοι ᾧ ὁ ἄλλος ὁ ἐξηρημένος καὶ ᾧ συνδέων αὐτώς. ἰά. εἴρηἢ ἐν τὴ θεωρίᾳ. δῆλον δὲ μάλιςα γίνεῦ “ὃ λεγόμενον ἐκ τῶν 
εἰ γάρ ἐςιν ὀσία τις ὁ ἄνθρωπος, ἔςι δὲ ἢ ὁ “Σωκράτης ὦ σία 5 ἐφεξῆς λεχθησομένων. Ἱυριανές, Ἄφεῖερ. 

ὶ οἱ καθ᾽ ἔκαφον, ἐπὶ τῶν πολλῶν δέ ἐςι ὃ κουιῶς κατ᾽ αὐτῶν εἰ ὃ μήτε, φησίν, ἐκ τῶν καθόλυ οἷόν τε μηδεμίαν ἐπῶν τοῦθ 
Ἐ λεγόμενον, ἕςαι ἄρα τρίτος τις πάλιν ἄνθρωπος, ὃς κατηγορηθής ἐσίαν... μήτε πάλιν ἐξ ἐσιῶν ἐνεργείᾳ αὐτῶν καθ᾽ αὐτὰς ὀσῶν, 

σεῦ τῦ καθόλυν ἐνθρώπυ σίας ὄντος ἢ τῶν λοιπῶν. ἔτι δέ, ὥσπερ ὁ μερικὸς ἄνθρωπος, δυνατόν ἐςιν ὀσίαν σύνθετον εἶναι (δέ- 
φησί, ᾧὶ ὧδε ὀνδν ες ἀδύνατόν ἐςιν ὁσίαν ἐξ ἐσιῶν εἶναι ἐνερ- δεικἢ 75) ᾧ τῦτο), συμβαῖνον μηδεμίαν ἐσίαν σύνθετον ἐἶναι. εἰ 
γείᾳ ὑπαρχυσῶν ἢ τόδε τι. ΑἸεχ. ἡ 10 ὄν τὴν σύνθετον ὁσίαν ἀνάγκη ἣ ἐξ ἐσιῶν εἶναι ἐνεργείᾳ ἐσῶν ἢ 

1039. ὄγδοον ἐπιχείρημα. καί φησιν ὅτι ἀδύνατον ὑσίαν εἶναι ἐξ ἐκ συμβεβυριότων, κατ᾽ ὑδένα δὲ τρόπον τῦτο εἶναι δύνα ἢ, ἀσύν- 
33. ,»,, «τὸ ἷ ᾿ ιν ᾿ » γλῚ᾽ ,.᾽,,ιος, ὦδε, δὶ ν ὑσιῶν ὑπάρχυσαν, ὅτως κεχωρισμένην ἐνέργειαν" ὠδέποτα ὃ θετος ἂν εἴη πᾶσα ἐσία. ἀλλ᾽ οἱ τῦτο, ὑδεμιᾶς ὀσίας ἂν εἴη λό- 

λέγομεν, τὰ δύο ἐντελέχειαν δυνατόν ἐςι λέγειν ἣν ἀλλὰ δύο. γος" οἱ γδ ὁρισμοὶ τῶν ἔκ τινων εἰσιν ἀλλ᾽ καὶ τῶν ἁπλῶν, ὥσπερ 

Δεεὶερ. ὁ τῷ ἀνθρώπω ὄντος αὐτὸ ἐκ τῷ ζῴν ᾧ πεζϑ ἡ δίποδος. ἀλλὰ 
4039. ὥςε εἰ ἡὶ ὑσία ἵν, ἡ ὅσα ἣν δηλονότι. εοἁ. Ἀςρ. 45 μὴν δοκεῖ γε ὅτι οἱ ὁρισμοὶ ἢ μόνων τῶν σιῶν εἰσίν, ἣ εἴπερ εἰσὶ 
ΠΩ ἐπεὶ ὶ ἡ διπλασία γραμμὴ ἐκ δύο ἡμίσεων ἐςι δυνάμει. ἡ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ μάλιςα τῶν σιῶν εἰσίν. νῦν δὲ συμβαίνει 

5. εἰ γδ Ὑώοιτο τὰ ἡμίτη ἐντελεχείᾳ, χωρίζει ἐκ ἐᾷ αὐτὴν εἶναι. μηδὲ τῶν ὀσιῶν εἶναι" ἐκ ἄρα ἐςὶν ὑδεμιᾶς ὁρισμός. ᾧ εἰπὼν ὁ 
ἅμα 2) ταῦτα ἡμίση ἐνεργείᾳ γενέ, ἡμίση, εὐθὺς διήρη “ὃ δ. λύει τὴν ἀπορίαν νῦν͵, ἐπαγγέλλεῷ δὲ ἐρεῖν, λέγων ὅτι τρόπον μέν 
πλάσιον ἡ ὀκέτι μένει ἑνί. ΑἸεχ. τινά ἐςι τῶν ἀσιῶν ὁρισμός, τρόπον δέ τινα ὑκ ἔςιν. ἢ πῶς τῦτο 

ὯΝ: ὡς 7 ὁ Δημόκριτος ἔλεγεν ὅ' ὅτι ἀδύνατον ἐκ δύο ἀτόμων 20 συμβαίνει, ἐρεῖ α ὴ ἐν τῷ παρόντι βιβμῳ καὶ ἢ ἐν ὯΝ ᾿ μὲ᾿ τῦτον. ΑἸεχ. 
3. μίαν γενέςχ, (σπάθης δ) αὐτὰς ὑπετίθετο) ἢ ἢ ἐκ μιᾶς δύο (ἀτμή- δείξας ὅτι μὴ οἷόν τε ἐξ ἐσιῶν ἐνεργείᾳ ἐσὼν συγκεῖος, τὴνιοῦνο 

τύὺς Λ) αὐτὰς ἔλεγεν), ὅτως αὶ ἡμεῖς φα' ὡς ἀδύνατον ἐκ δύν ἰσίαν, ᾧ ὅτι τῆς ἀτόμυ ἀνάγκη ἢ τὰ μέρη ἄτομα εἶναι, ἐκ τῶν 

ἐνεργείᾳ ὀσῶν σιῶν μίαν γενέως, ἀλλ᾽ ἐκ δυνάμει μόνον. ἰὰ. εἰρημένων φησὶ φανερὸν ἡ “ὃ συμβαῖνον ἄτοπον τοῖς τὰς ἰδέας 
ἢ χὶ τῦτο “ὃν ἀριθμόν φησιν ὀρθῶς λέγειν Δημόκριτον" ὑποτιθεμένοις ᾧ λέγυσιν αὐτὰς ὀσίας τε εἶναι ἡ χωριςὰς αὐτὰς 

ἀδύνατον γάρ φησιν ἐκ δύο ὃν γενένχ, : ἐξ ἑνὸς δύο" τὰ ἢ με- 25 καθ᾽ αὐτὰς ἢ ἀτόμως ᾧ δριςας" ἐκείνων 75 τῶν ἰδεῶν ἴλογον 
γέθη τὰ ἄτομα, τυτέςι τὰς ἀτόμως, ὁ ὀσίας ποιεῖ, ἡ ἐδέποτε, φν ἑἶναι τὺς ὁρισμοίς, βυλόμενοι τὸς ὁρισμὸς εἶναι τῶν καθόλυ. «ἢ 
σίν, ἡ μία ἄτομος δύο" διὰ τῦτο δ καὶ ὺ ἀτόμως αὐταῖς φησιν. ὅτε ταῦτα ἔλεγον ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς μετέχειν αὐτὰ τῇδε ἐκείνων, ὥςε 
Ὁ δύο μία γίνε» ἐςὶ διειργόμενα ὑπὸ τὸ κενῦ. Αμεῖερ. ὑχ ἁρμόσυσιν οἱ ὁρισμοὶ τοῖς ἐνταῦθα, δὲ ἴσονῇ αὐτῶν ὁρισμοί. 

40392: ἐπειδὴ ἐνέπιπτεν ἡ τῶν ἀριθμῶν ἕνςασις, λύει ἢ ταύτην. φησὶν ἦν πρὸς αὐτὺς ὅτι ἡ ἰδέα αὕτη μία ἐςὶ πάντων ἡ ἑκάςυ 
11. πεν Λ) ἂν τις ὅτι ὥσπερ ὁ ἐξ ἀριθμὸς ἐκ τῷ τρία ἃ, τρία ἐςὶν ἢ 30 χωρίς" εἰ μὲν ὄν μία ἐςὶ τῷ ἀριθμῷ πάντων, διασπαϑϑήσε ἡ 

ἐκ τῶ δύο αὶ τέσσαρα ἐνεργείᾳ ὄντων ἀριθμῶν, τί κωλύει ᾧ μίαν ἰδέα μία ὅσα ᾧ θεωρυμένη ἐν πλείοσι διαφοραῖς" εἰ δὲ πολλαί, 
ἐσίαν ἐκ δύο ἐσιῶν εἶναι ἐνεργείᾳ ὠσῶν; λύει ὧν λέγων ὅτι ἡ ἡ ἀπείρων ἔσονῇ ἰδέαι, ἑκάςυ εἴδος μίαν ἔχοντος ἰδέαν, τῷ ζῴν τῶ 
δυὰς ἐκ ἔςιν ἐνεργείᾳ ἀριθμὸς ἐν τῷ ἐξ ὖσα ὑδαμῶς. ἀλλ᾽ αὐὸς ἐν ἀνθρώπῳ ὺ τὸ ἐν ἵππῳ ἡ ταῖς ἄλλαις πάλιν τὸ λογικῦ ἢ τὸ 
ὑκ ἐπὶ τὸ ἐξ ποιεῖ “ἐν λόγον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς δυάδος, λέγων, αἱ γελαςυῶ ἡ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὅπερ ὶ βύλον᾽ μίαν γ) ἰδέαν λέ- 
μονάδες ἐν τῇ δυάδι ὑκ εἰσὶν ἐ ἐνεργείᾳ μονάδες ἀλλὰ δυνάμει, ἴ ἕως 35 γυσι τὸ ζῴν τῶν ἄλλων. φανερὸν δὲ τί νῦν φησὶν 

δὴ ὑπόκεϊ ἡ Ἷ δυαίς, ἀριθμός τις εἷς" ἢ εἴπερ ἐςὶν ὅλως ἀριθμός, ὅτι ἐκ τῶν ἢ εἰρημένων γίνε, ὦ “ὃ συμβαῖνον ἄτοπον 

ἐκ εἰσὶν ἐν αὐτῷ αἱ μονάδες ἐναργῶς ἀλλὰ δυνάμει. ΑἸεχ, τοῖς τὰς ἰδέας λέγυσιν, εἰ αὐτὰς ὁσίας καθ᾿ αὐτὰς ἢ χωρις ὡς 
ἕνατον ἐπιχείρημα. καί φησιν ὅτι ὁμοίως ἢ ἐπὶ τὸ ἀριθμῶ ἀτόμες, οἷον αὐτοάνθρωπον, αὐτόζῳον, ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, 

ἕξει, εἴπερ ἐςὶν ὁ ἀριθμὲς σύνθεσις μονάδων, ὥσπερ λέγυσί τινες" ᾧ ἅμα ὃ εἶδος ποιῶσιν ἐκ γέυς ἢ διαφορῶν" φησὶ Ἂ τὰς τῷ 
ὅτως ὃ ἴξαι ὁ ὃ ἀριθμὸς εἷς διακρεριμίνς ἐντελεχείς ὁ ὁ πέντε ἐκ 40 γένες ἰδέας καὶ ᾧὶ τὰς τῶν διαφορῶν συνερχομένας ποιεῖν τὴν τῷ εἴδυς 
τῷ δύο, ὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ ἡμοίας: ὅπερ ἐφὶν ἄτοπον" ἣ 5 ὁ δυ- ἰδέαν. εἰ ὄν ὑπάρχει. τὰ εἴδη, τυτέρω καὶ ἡ ἰδέα τῷ εδυς δ᾿ τῷ ζῳυ, 
γανὲν εἰπεῖν μίαν ἀδύνατον τὴν μοναΐδα εἶναι κεχωρισμένην κατ’ ᾧ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἢ ἐν τῷ ἢ ἵππῳ, ἥ ἥτοι ᾧ ταὐτόν ἐςι τῷ ἀριθμῷ 
ἐνέργειαν ἐν αὐτῇ. “ἔχει δὲ “ὃ συμβαῖνον ἀπορίαν." ἐντεῦθεν “δ αὶ ἰδέα τῷ ζῴυ ἣν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ ἣν τῷ ἵππῳ, ἢ ἕτερον" τῷ Δ 
δώιατον ἐπιχείρημα, καί φησ ὅτι ἔχει ὃ λόγος ἀπορίαν. εἰ δ λόγῳ δηλονότι μία ἐςὶν καὶ ἰδέα τῷ ζῴω ἡ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὸ ἡ ἐν 
μήτε ἐκ τῶν καθόλυ οἷὝν τε εἶναι μηδεμίαν ἀσεαν ὡς εἰρήκαμεν, 45 τῷ ἵππῳ. εἴτε δ ὁ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. ζῷον δρισόμεθα, τως, 
διὰ ὁ ὑσιωδη ποιότητα δηλῶν ᾧὶ μὴ ὑσίαν, μήτε δὲ ἐξ ὑσιῶν φησίν, ὁσία ἔμψυχος αἰϑητοοί, εἴτε ᾧ “ὃ ἐν τῷ ἢ ἵσπῳ. εἰ ὅν 
προῦπαρχυσῶν κατ᾽ ἐνέργειαν δύνα εἶναι, ἀσύνθετος ὃ ἁπλῆ ἔςι τις ἄνθρωπος, τυτέςιν ἰδέα ἀνθρώπω αὐτὴ ἡ καθ᾽ αὐτὴν κεχω- 
ὑπάρξει πᾶσα ὁσία" τῶν δὲ ἁπλῶν ἀκ ἴςιν ὁρισμός, ὥςε ἐκ ρισμένη, ἀνώγκη εἶναι ἡ τὴν ἰδέαν, ἐξ ὧν ἐσὶν ἡ ἰδέα τῷ ἀνθρώπυ, 



Ἴ66 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΊΙΚΑ, 

τυτέςο ἰδέαν ζῴε ἡ λογυκῶ, ᾧ εἶναι τύτων χωριςὰς ὑσίας- ὥςε γειαν. ἡμεῖς δέ, ὅτε ἐλέγετο “ἃ γένος ὕλης τόπον ἐπέχειν, εἶδυς 
ὶὶ ὃ ζῷον χωριςόν ἐςιν αὐὸ καϑ᾽ αὐὴ ὑπάρχον. εἰ ἕν ὃ αὐτό δὲ τὴν τελευταίαν διαφοράν, ὠδὲν ἐλέγομεν ἄτοπον" “ὃ 22 εἶδος 
ἐςι ζῷον ἃ ἐν τῷ ἵππῳ ᾧ ὃ ἐν τῷ Σωκράτει, ὥσπερ ξωκράτης τῇ ὕλη ὅτε κ᾽ θέσιν ὑπάρχει ὅτε κτ' παράθεσιν, ἀλλ᾽ ἔςιν ἦν τι 
ἐςὶν αὐὸς ἐν αὐτῷ, πῶς δυναὲν ἣν εἶναι “ἃ ζῷον, κεχωρισμένων ἢ μία ἐσία. εἰ δὲ παλιν εἴπωσιν ὅτι διάφορα τὰ ζῷα ὑπάρχν- 
τύτων ἀπ᾿ ἀλλήλων, φημὶ δὴ τὸ Σξωκράτυς ᾧ τὸ ἵππου; ἣ διὰ τί 5. σιν ἐν ἑκαςῳ, ὦ ἄλλη ἰδέα τῦ ἀνθρώπυ ζῴν ἡ ἄλλη τῷ ἴσπυ καὶ 
αὶ χωρίζες “ὁ ζῷον τῶτο ἢ διασπὰἢ ἕν ὑπάρχον τῷ ἀριθμῷ, δια- ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ἔσονἢ ὅτως ἄπειροι ἰδέαι" διά φησιν “ὧν 
φόρων ὄντων ἐκείνων ἐν οἷς θεωρεῖ; Αεεΐερ. ἡ ὑσία ζῷον." Κὶ ὃ »π' συμβεβηκὸς ἐκ ζῴω ἐςὶν ὁ ἄνθρωπος, 

1039. γρ. χωριςὰς εἶναι ἅμα. εοἀ. Ἀερ. ἐπειδὴ πᾶς ἄνθρωπος ζῷόν ἐςι, ἢ συμπληρωτικόν ἐς: τὰς ἀν- 
-» σίας τε ἡ χ' ἐκ τύτων, φησί, φανερόν ἐςι “ὃ συμβαῖ- θρώπυ ὑσίας “ὃ ζῷον, ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. εἶπε δὲ ὃ "ὦ 

. ψον τοῖς τὰς ἰδέας λέγωσι χωρις ὡς τε ἐσίας εἶναι ἡ ὦμα ποιῶσι “ὃ 10 κ᾿ συμβεβηκός; ἐπειδὴ αὶ βύλον τῶν κ᾽ συμβεβηκὸς εἶναι 
εἶδος, λέγων εἶδος τὴν ἰδέαν, ἐκ τὸ γένυς ᾧ τῶν διαφορῶν. Αἰεχ. ἰδέας, “ἔτι πολλὰ ἔξαι αὐὸ “ἡ ζῷον." φησὶν ὅτι εἰ διάφορα 

εἰ ἦν ὑπάρχει τὰ εἴδη, τυτέσιν ἡ ἰδέα τῷ εἴδυς ᾧ τὸ ζῴνυ ἐν ὑπάρχυσι τὰ ζῷα ἐν τοῖς ἰδέα τὸ ζῴν" ὃ ηδ ἐν ἑκάςᾳ 

τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐν τῷ ἵππῳ κτλ. Αδεΐερ. ἡ δὲ ὑσία ἑκάςυ, ἡ ἰδέα ὅτι τε πολλαὶ ἔσονἢ 
4039 πρὸ τῷ ἀπαντῆσαι πρὸς τὴν ἐρωτηθεῖσαν ἀντίφασιν λέγειὅτι ἰδέαι. “ὦ δ κατ᾽ ἄλλο λέγε," τυτέςιν ὑκ ἐξ ἄλλι ἔχυσι ὃ 

26. εἰ τῷ ἀριθμῷ τις μὴ λέγει ἕν, ἀλλ᾽ ἦν τῷ ΚΑ, λόγῳ δηλονότι ἕν 15 εἶναι παρὰ τὴν ἰδέαν τὰ ζῴν, τυτέςι τῆς ὁσίας αὐτῷ - εἰ ἢ μὴ 

ἐςι ἃ ἐν ταῖς ἰδέαις ζῷον" ὁ 75 ὁριζόμενος “ὃν αὐὲν ἐν πᾶσιν ἐρεῖ τῶτο ὑποθώμεθα εἶναι “ὃ ζῷον τὴν ἐσίαν τὸ ἀνθρώπι, ἐξ ἐκεύν 
λόγον, ἀλλ᾽ ἐκ ἄλλον Κα ὃν τῦ ἐν τῷ αὐτοίππῳ ζῴν ἀποδώσει, ἕςαι ὁ ἄνθρωπος, τυτέςιν ἡ ποιότης ὑπάρχει. ἔτι ἰδέαι ἅπαντα 
ἕτερον δὲ τῦ ἐν τῷ αὐτοανθρώπῳ. τῦτο δὴ εἰπὼν πάλιν ἀνατρέ- ὑπάρχωσιν, ἐξ ὧν ὁ ἄνθρωπος συνέςηπε, “ὁ ζῷον, ὃ δίσυν. κῶν 
χει ἐπὶ “ὁ πρότερον, λέγων, εἰ ὖν ἔςι τις ἄνθρωπος αὐὸὺς καθ᾽ αὐὸν ταῦτα ἰδέα ὑπάρξει, ἀλλ᾽ ὑδὲ ὠσία" ἡ γ) ἰδέα ἐςὶν ἡ συμπληρῦσα 
αὶ τόδε τι κεχωρισμένον, ὥσπερ ὃ Ἰξωκράτης ᾧ ὁ Καλλίας, ἀνάγκη Ὁ τὴν ἑκάςυ ὑσίαν, ἐπειδὴ ὅτως ἡ ἄλλν ὁσία ἐν ἄλλῳ ϑεωρηθήσε)" 

ἢ ἃ ζῷον ἢ ὃ πεζὸν ὶ δίπυν, ἐξ ὧν ἐςὶν ὁ αὐτοάνθρωπος, εἶναι ὅπερ ἐςὶν ἄτοπον. ὥςε αὕτη ἡ ἰδέα τῷ ζῴυ ἕςαι ἑκάςω τῶν 
χωρις ἃ αὶ ἐσίας αὐτὰς καθ᾽ αὐτάς " τίς γδ ἡ ἀποκλήρωσις αὐτοάν- ζῴων. “ὃ γῶν ζῷον “ὃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ “ὃ ἐν τῷ ἵππω, εἴγε 
θρωπον ἢ εἶναι, αὐτόζῳον δὲ ἢ αὐτοδίπυν μὴ εἶναι; ΑἸεχ. ἰδέα ἐςίν, ἐκ τίνος γέγονε ἢ πῶς ἐξ αὐτῷ τῷ ζῴων ζῷον γέγονεν, 

15. εἰ δὲ τῶῦτο, ἕςαι ἐσία τις ἐξ ἐσιῶν ἐνεργείᾳ ᾧ καθ᾽ αὐτὰς εἴγε ἀμφότερα ἰδέα ἐςίν, ᾧ πῶς δυνατόν ἐςι “ὁ ζῷον, ὅπερ ἐεία 
σῶν, ὅπερ δέδεικ ἢ ἀδύνατον. ἢ καὶ τῶτο μόνον ἀλλ᾽ ἔςαι ἢ ἰδέα 25 ἐςί, τῦτο παρ᾽ αὐὸ ὃ ζῷον ὑπάρχειν, εἴγε ἀμφότερα ἀσία ἐὶ 
ἐξ ἰδεῶν, ᾧ ἔσονῇ ἰδέαι τό τε αὐτοπεζὸν ᾧὶ αὐτοζ ον ὶ αὐτοδί- ᾧ ἐπ᾽ ἄπειρον δὲ ὁ λόγος προέρχεῦ; ἀντειπὼν ὁ ̓ Αρις στέλοης πρὸς 
πὺν πρότεραι τῇ αὐτοανθρώπυ, τυτέςιν ἔσον ἄλλαι ἰδέαι ἄλλων τὰ καθόλυ ἐντεῦθεν ἀποτείνε ᾧ πρὸς τὰς ἰδέας ὡς καθὴλ ἢ 

πρότεραι" ὅπερ ὅ φασιν οἱ ταύτας τιθέμενοι. ὕτως ἦν ὃ ἀδύνα- αὐτὰς ὑσίας" καθόλω δ᾽ ὑπάρχυσιν ὡς ποιητικὰ ἢ παρακτοιὰ 

τὸν τῶτο αἰνιξάμενος ἐπανατρέχει εἰς τὴν τῆς ἀντιφράσεως ἐρώ- τῶν τῇδε. ἀντιλέγει ἦν ἢ πρῶτον ἐπιχείρημα τῦτον “ἐν τρόσεν, 
τήσιν, ᾧ λέγει" εἰ Κὶ “ὃ ἐν τῷ αὐτοΐππῳ ᾧ ἐν τῷ αὐτοανθρώπῳ 30 ὅτι ἡ ἰδέα ἢ μία ἐςὶ τῷ ἀριθμῷ ἢ πολλά... “ἔτι δὲ ἐκὶ τῶν 
ζῷον “ὃ αὐὺ ἢ ἕν ἐςι τῷ ἀριθμῷ, ὥσπερ αὐὸς σαυτῷ εἷς εἶ τῷ αἰδϑητῶν." ἔτι πρὸς τὺς τὰς ἰδέας πρεσβεύοντας ἑνίς αὮ, καί φησιν 
ἀριθμῷ, πῶς “ὃ ὃν ἐν τοῖς ὅσι χωρὶς ἀπ᾽ ἀλλήλων ἕν ἔξαι τῷ ὅτι “ὁ εἶδος αὐὴ καθ᾽ αὐὺ ὅτε γίνεῦ ὅτε φθείρε)" καὶ δ γεν ἃ 

ἀριθμῷ; ᾧ διὼ τί, εἰ τὰ χωρὶς ὄντα ἕν εἰσι τῷ ἀριθμῷ, ἐκ ἔςαι εἶδος τῆς οἰκίας αὐὸ καθ᾽ αὐὸ ὅτε φθείρεῦ, ἀλλὰ “ὃ σύνθετόν ἐςι 
αὐὸ ὃ ζῷον ᾧὶ χωρὶς αὐτῶ; εἰ δ ἕν εἰσι τῷ ἀριθμῷ τὰ ἐν ἄλλῳ “ὃ γινόμενον ᾧ φθειρόμενον, “ὃ ἔνυλον εἶδος" διὰ γῶν ταύτῳν τῷ 

᾿ ἢ ἄλλῳ ὄντα ζῷα, δηλονότι δυνήσε, “ὃ ζῷον ἢ χωρὶς αὐτῶ 35 αἰτίαν τῶν καθ᾽ ἕκαςα ᾧ φθαρτῶν ἐχ ὑπάρχυσιν δρισμεί... 
εἶναι. ἰά. Συριανὸς ὁ φιλόσοφος βοηθῶν τῷ Πλάτωνι ἀντιλέγει τοῖς ὑε᾽ 

1039) εἰ δ᾽ ὁ μετέχει, τίς ὁ τρόπος ἢ πῶς ἐν αὐτῷ εὑρίσκεἢ ᾿Αριςοτέλυς λεγομένοις δέκα ἐπιχειρήμασι, καί φησιν ὅτι εἰ αὶ 
5. ταῦτα, ὅταν λέγωμεν ζῷον δίπωυν ἢ ζῷον πεζόν ἢ ζῷον ἄπυν; τὰ καθόλω ἀναιρεῖ ὁ ̓Αριςοτέλης, τὰ συγκεχυμένα ᾧ ὑς ερογενῇ 

ἀλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις ὅτι ἐν τῷ αὐτοανθρώπῳ ὄντα σύγκει ᾧ μέ- τὰ ἐν τῇ φαντασίᾳ τὴ ἡμετέρᾳ “ὁ εἶναι ἔχοντα κατορθοῖ, οἷον τῷ 
μικῷ ὥσπερ σωρὸς “ὃ ζῷον ἡ αἱ διαφοραί. ἀλλὰ πάντα ταῦτα 40 ἔννοιαν τὴν περὶ τῇ ὡπλῶς ἀνθρώπυ" ταῦτα 5 τῷ ὄντι ὑχ ὑπάρ- 

ἄτοπα" ὁρῶμεν 7) ἐνταῦθα ὅτι τὰ ζῷα ὁ κ'' σύνθεσιν ἡ ἁφήν χυσιν ὑσίαι, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ χέσει “ἃ εἶναι ἔχωσιν. εἰ δέ, 
εἰσιν, ἀλλὰ συνεχὴ ᾧ ὡς εἰπεῖν κτ᾿ ἀνάκρασιν. ἰὰ. φησί, τὰ καθόλυ ἀναιρεῖ τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς, αὶ πάνυ τι δεόντως 

εἰ δὲ μὴ ὑπάρχυσιν ἐν τῷ ζῴῳ ὃ δίπυν ᾧ ὃ πολύπυν, πῶς λέγει" τε γ) αὐτὰ ἀναιρεῖ ὁ ̓Αριςοτέλης, ἀλλὰ ἢ τίθεἢ αὐτᾶς. 
φαί ο ζῷον δίπουν λέγοντες ζῷον δίπυν ἤγυν ζῷον πεζόν; εἰ δέ φησὶν ὃν ὅτος. “ἃ πρῶτον τῶν προβλημάτων ἔλεγεν ὅτως, ὅτι ὁ 
τις εἴποι ὅτι ταῦτα σύγκειῶ ἀλλήλοις ἤγυν μέμικἢ ἢ κ᾿ παρά- 45 ὑσία ἑκαςυ ἴδιός ἐςιν ἑκάςυ ᾧ χωριςὴ αὐτῷ ἐςίν... εἶτα λα- 
θεσιν, ἄτοπα Κ' ἔψον, πολλά" τὰ 5 τοιαῦτα δύνανἢ ᾧ χω- πὸν “ὃ δεύτερον πρόβλημα ἔλεγεν ὕτως" καὶ ἐσία καθ᾽ ὑποκειμεένε, 
ριολῆναι ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἢ ὀκέτι κυρίως ἔξαι “ὁ ζιῷον δίπυν ἵν “ὃ καθόλω καθ᾽ ὑποκειμένυ, “ἃ καθόλυ ἄρα ἐκ ἐσίαᾳ. ἐνταῦθα, 
ἀλλὰ πολλαί, ὥςε ὑδὲ ὁρισμὸς αὐτῶ εἷς, ὅπερ ἐξὶ παρὰ τὴν ἐνάρ- φησίν, ὁ παραλογισμὸς ἐγένετο παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν. Ἀρεΐερ. 



Ὧ9: 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

εἰ Ξ ὅν ἐν καὶ ὺ ταὐτόν τις ἐρεῖ τῷ ἀριθμῷ ὃ ἐν τῷ χωριζῷ 
ἡ ἀνθρώπῳ καὶ ᾿ ἵππῳ ἢ τοῖς λοιποῖς ζῷον, ταῦτα συμβαίνει αὶ πλείω 

τύτων" εἰ δὲ ἕτερον “ὃ ἐν ἑκάςῳ, δῆλον ὡς ἐχὶ τῷ ἀριθμῷ ἕτερα 
ταῦτα ἐρῶσι, τῷ εἴδει δὲ τὰ αὐτά (ἔςαι ἢ) πάλιν τῶν ἰδεῶν ἰδέα), 
ἀλλὰ ἡ τῷ ἀριθμῳ ᾧ τῷ εἴδει ἕτερα. ᾧ πρῶτον μέν, ὧν ἡ ὠσία 5 
ζῷον, ἄπειρα ἔσονἢ ἢ ἕτερα, ὥσπερ ὃ μύρμηξ τῶ ἵππο ὦ ὅτος 
λέοντος ἢ ὅτος βοὸς ἢ ὅτος ἄλλυν" ᾧ πῶς οἷδντε τῦτο: ἔπειτα 
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ζωόν ἐφ" ἡ 5 ἰδέα τινῶν ἐςὶν ἰδέα. εἰ δὲ μή ή ἐςιν αὐτέζῳον, 
φανερὸν ὡς ὅδὲ αὐτοάνθρωπος ἐδ ὅλως ἰδέα. εἰ δὲ λέγοι τις ὡς 

ἴςι ἃ αὐτόζῳον, ἀλλ᾽ ἐκ ἔςιν ἰδέα ζῴων τῦτο αὐτοζῴων ὄντων, 
ἀλλὰ τῷ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ζῳν ᾧ ἵπποις ᾧ βυσί, ψεῦδος ἐρεῖ" 

τῷ ἡ) ἐν τοῖς ἀνθρώποις ζῴν ἡ ἁπλῶς τῶν ἀνθρώπων ὅλως ὡς 

ὅλων ὁ αὐτοάνθρωπός ἐξιν ἰδέα ὅλως ὡς ὅλος" ὡσαύτως ᾧ ὁ 

αὐτόϊππος ὅλος ὡς ὅλως ἐςὶν ἰδέα τῶν "κ᾽ μέρος ἵππων ὅλων ὡς 

ὅλων" ὥςε εἴπερ ἕξιν αὐτόζῳον καὶ ἰδέα, ζῷον ἔξαι, καί τινα φύ- εἰπάτωσαν τίς ἡ φύσις τῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ζῳν ἢ τῦ ἐν ἵππῳ, 
σει ζῷα μηδὲν ἄλλο ὄντα ἢ τῦτο, αὐτόζῳα. ΑἸεχ. ἐπειδὴ ᾧ τῷ ἀριθμῷ ᾧ τῷ εἴδει εἰσὶν ἕτερα. εἰπὼν δὲ ὅτι “ὑκῦν 

ἄπειρα ὡς εἰπεῖν ἔςαι ὧν ἡ ἐσία ζῷον," πῶς “ἃ ζῷον ὁσίαν εἴρη- 10 εἰπωὸν πρότερον ὅτι οἱ λόγοι τῶ τί ἦν εἶναί εἰσι ἢ τῶν εἰδῶν, 1039 
κεν ἐπήγαγεν" Ἕ ὰ χτὶ συμβεβηκὸς ἐκ ζῷν ὁ ἄνθρωπος," ἀλλὰ τῶν δὲ καθ᾿ ἵκα σα. ὁ ὁρισμὸς ἐκ ἔςι, ὺ ἐπαγγειλαίμενος τῶτο Ὁ 
δῆλον ὡς ἐξὸ ἐσίας, ὦσε ἐςὶ “ὃ ζῷον ἐσία. ἐπειδὴ δὲ οἱ τὰς ἰδέας δεῖξαι, νῦν τὴν ὑπόσχεσιν ἐκπληροῖ. πρότερον δὲ ποιεῖῷ διαίρεσιν 

τιθέμενοι ὃ αὐτουσίαν ἔλεγον αὐτὴν καθ᾽ αὐτήν, ἔςι δὲ ᾧ “ὃ τῆς ὑσίας ποσαχῶς λέγεῦ, ἵνα δείξη ποίας ἐσίας ἐκ ἐοὺ ὁρισμός. 

αὕτν ον ἐσία, πολλὰ ἔςαι ὃ ζῷον ἐσία τε γδ “ὃ ἐν ἑκάςξῳ λέγει δὴ ὅτι ἐπειδὴ ἡ ἐσία εἰν ἐσί, τό τε σύνολον κα ὃ ὁ λόγος" ὃ 

ζῷόν ἐςίν. αὶ 5 ὥσπερ λευκὸν εἰπόντες ἄλλο τι λέγομεν, ξύλον ι5 διασαφῶν ἐπιφέρει, λέγω δὴ ὅτι ἡ ὦ ὕτως ἐσὺ ὑσία ὃ λόγος 

φέρε ἣ ἄνθρωπον, ὅτω ᾧ ὃ ζῷον ἐσίαν λέγοντες ἄλλο τί φαμεν συνειλημμένος τὴ ὕλη, ἡ δὲ λόγος ὅλως ἡ τί ἦν εἶναι. ὅσαι 
ᾧ κατ᾽ ἐκεῖνο “ὁ ἄλλο τῦτο ὠσίαν λέγομεν, ἀλλὰ καϑ᾽ αὐτό ἐξιν ὧν εἰσὶν ὀσίαι συνειλημμέναι τῇ ὕλη ἢ ὅλως σύνθετοι, τύτων ἐςὶ 
ὁσία, ὥςε ἐςὶ “ὃ ζῷον πολλὰ ἔκ τε ὀσίας αὐτῆς καθ᾽ αὐτὴν ὄσης φθορὰ ἢ γένεσις. ἰὰ. 

ᾧ ἐκ ζῳν, εἰ δέ τις λέγει ὅ' ὅτι Κ᾿ καθ᾽ αὐτό ἐςι “ὃ ζῶον καὶ ὁσία, εἶτα φησιν ὅτι ἐπεὶ διαφέρει ἡ ἡ σύνθετος ἐσία τῆς ») ἃ εἶδος 
ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλο ἐξ ἐκείνυ, καθὸ “ὁ ζῷον ἐσία λέγε, ἔςαι ὁ ἄν- 2) ὁσίας" ᾿ Ὁ) σύνθετος ἀσία συν τῇ ὕλη, ὴ δὲ “ᾧ αὸ εἶδος αὐτὴ 

θρωπος, ὼὶ ἐκεῖνο ἔςαι γένος τὸ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ὁ ὃ ζῷον. ἔτι καθ᾽ αὐτὴν ὑπάρχει. Αρείερ. 

ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος χωριςὸς ἢ καθ᾽ αὑτόν ἐςι, ᾧ “ὁ δίπυν δηλονότι δέδεικἢ δ ὅτι ὠδεὶς ταῦτα γεννᾷ ἐδὲ ποιεῖ ὃν τελευταῖον Ἰοῖρ; 

ᾧ “ὃ πεζὸν καθ᾽ αὐτά εἰσι ἡὶ ἰδέαι. ἐκῦν ὁκ ἄλλυ μέν εἰσιν ἰδέαι λόγον τῆς φύσεως. ἰὰ. 
τό τε ζῷον ᾧ “ὃ πεζόν, ἄλλυ δὲ ὀσίαι, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς εἰσὶ ἡ ἰδέαι τοῖς γδ ἐπιςήμοσιν ἄδηλα ὑπάρχυσι τὰ φθειρόμενα ἡνίκα ἐκ 1006 
ἢν ἐσίαι, ὥσπερ ἐγὼ ἐκ ἄλλυν μέν εἰμι ἄτομος, ἀλλ᾽ ὁδὲ ἄνθρω- 25 τῆς αἰϑγήσεως ἀπέλθωσι φϑαρέντα, ᾧ σωζομένων τῶν λόγων 2 
πος" ἀδύνατον γὸ “ὃ ἄλλω εἶναι ἐμὲ ἄνθρωπον, ἀλλὰ μὴ ἐμαντῦ. αὐτῶν ἐν τῇ ψυχῇ, οἷον τῷ Ἰξωκράτυς μξ' θάνατον αὐτῷ ἐκ ἔςιν 
ὅτω ᾧ ὃ ζῷον αὐὸ ἑαυτῷ ἐςὶ ᾧ ὀσία αὶ ἰδέα, εἰ ᾧ ἐν τῷ αὐτοαν- ὁρισμός" πῶς γὃ “ὃ μὴ ὃν δυνατόν ἐςιν ὁρίσαι; ὡς διὰ πλειόνων 
θρώπῳ ἐςίν, ὥσπερ ᾧ ἐγὼ αὐὸὺς ἑαυτῷ ἄνθρωπές εἰμι ἡ ἄτομον, ἐδείξαμεν, ὅτε δὲ ἰδέαν ἐδεμίαν δυνατόν ἐςιν ὁρίσα δ)» " ἀτόμες 
εἰ ᾧ ἐν τόπῳ τυγχάνω. ὥςε εἰ αὐὺ ἑαυτῷ ὃ ζῷον ἡ ὁσία ἐξὶ 2 ὑποτίθεν; τὰς ἰδέας ᾧ χωριςαίς, ἐν δὲ ὁρισμὸν πᾶσα ἐςιν 
ἢ ἰδέα, δῆλον ὅτι ἕκαςον τῶν ἐν τοῖς ζῴοις ἤτοι ἐν τῷ αὐτοαν- 30 ἀνάγκη ἐξ ὀνόματος εἶναι, ὡς εἴρη) ἐν τῷ περὶ Ἑρμηνείας ω [2] 

θρωώπῳ αὶ τοῖς λοιποῖς αὐτοζ δέν ἐςι κα ὃ ἰδέα. τὰ δὲ δὴ ἑτέρων τί ἐςι λόγος. λόγον δὲ ἐκ ἀποδώσει ὁ ὁριζόμενος πρᾶγμα ἄ ἄγνω- 
εἰσὶ φύσεων, ὥσπερ ᾧ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἢ ὁ ἵππος" ὺ τὰ ὶ αὐτο ξα φον, τὰ δὲ γνώριμα κοιναί εἶσιν, ὡς εἴρηῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ, ὡς κοινὰ 
ἄρα τὰ ἐν ἐν εἴδεσιν ἑτέρων εἰσὶ {πὰς ὅπερ ἄτοπον. ἔτι εἰ ὡ ἄλλοις ὑπάρχοντα ταῦτα, οἷον ὥς φησιν αὐτός, εἴ τις ὁρίσαιτο 

τῶν πολλῶν ᾧ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐςὶν ἰδέα, τῷ δ᾽ ἀριθμῷ ἵφοὶ ἰσχνὸν λευκόν, ταῦτα δὲ ἢ ἄλλοις ὑπαάίρξωσιν. ἰὰ, 
διαφέρει, ὡς δέδεικῆ, “ὃ ἐν τῷ αὐτοῖππῳ ζῷον ἢ ἐμαδρ ΣΙ ΒὉ ὧν ἐςὶν ἀπόδειξις ἢ ὁρισμός, τύτων ἡ ἀπόδειξις ἀπδλλυῶ 
τὸ τοῖς λοιποῖς" πᾶσα ηδ ἰδέα μία τῷ ἀριθμῷ ἔξαι ἢ ἐκείνων εἴτε τῷ ἔχοντος τὴν ἀπόδειξιν φθαρέντος, εἴτε τῦ ὃ ἐςὶν ὠπόδειξις, 
ἰδέα" ὥςε ὥσπερ ἐςὶν ἄλλος ἄνθρωπος καθ᾽ αὐὲν παρὰ τὸς καθ’ εἴτε ἡ ἀμφοτέρων, ᾧ τῇ ἔχοντος τὴν ἀπόδειξιν ἡ τὸ ἀποδεικτικῦ, 
ἕκαςα ᾧ αἰδδητύς, ὅτως ἔςαι ἡ τῶν αὐτοζῴων ὺ τῶν ἰδεῶν ὡς ἐν τῷ Α τῶν ᾿Ὑςέρων ᾿Αναλυτικῶν ἔς 18) εἴρη. ἐπὶ δὲ 
ἄλλη τις ἰδέα ἡ ἄλλο αὐτοζῷον. ᾧ πῶς ἐκ τῷ τουΐτυ αὐτοζῴν τῶν καθ᾽ ἕκαςα πὐββαψα σωζ' ὁμέν αὶ ὃ τὸ ἀποδευιτοιῶ ὦ τῷ 
ἕξαι ὃ ἐν τῷ αὐτοανθρώπῳ αὐτοζῷον:; ἔτι εἴπερ τῶν αἰογητῶν ἔχοντος “ὃν λόγον ὦ τὴν ἀπόδειξιν καὶ ἢ τὸ λόγω τὸ ἐν τῇ ψυχῇ ὃ 
εἰσὶν αἱ ἰδέαι ταῦτα ἅπερ “ρῦ, συμβαίνει κα τ τύτων ἀ ὀνπιάτεβας μὴ λήθης γεγονυίας μὴ εἶναι μήτε ὁρισμὸν μήτε ἀπόδειξιν" ὅταν 
ἐπειδὴ δ ἀνάγκη ἐςὶν ἐξ ὧν λέγυσιν εἶναι ὦ εὐϑ τές ἢ αὐὴ Ρ ἐκ τῆς αἰδλήσεως ἀπέλθῃ ὃ ὃν λόγον ἔχομεν, σωζομέν ΑΝ 
καθ᾽ αὐτό, ὥσπερ ὁ ὁ αὐτοάνθρωπος ἕτερός ἐς! παρα τὸς καθ’ ᾧ τῷ πράγματος ὃ ἐν λόγον ἔχω καὶ ἢ αὐτὸ τὸ λόγυ ᾧ λήθης μὴ 
ἕκαςα, ὅ ὕτω ᾧ ὃ αὐτόζιῳον μήν μη ὀφείλει ἑἶναι παρὰ τὰ ζῷα τά μεσολαβύσης, ἐγδῶ εἰ ὅλως ἐςίν. ΑἸ χ. 
τινα, ἃ ὅτε ἄνθρωποί εἰσιν ὅτε ἵπποι ὅτε ἄλλο ὁδέν, ἀλλὰ τῦτο 45 διὸ δεῖ τῶν πρὸς ὅρον, τυτέςι τῶν πρὸς ὅρον τινὸς ἀτέμυ Ἰϑθς 
αὐτέζῳα" εἰ δὲ μή εἰσί τινα ζῷα ἅπερ τῦτο αὐτό εἰσι, ζῷα, πράγματος σκοπύντων ἢ ζητύντων ἀποδῦναι αὐτὸ “ὃ τί ἔςι, μὴ 5: 

ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι τῦτο, αὐτοάνθρωποι (τίς γάρ πω ἐθεάσατο ζῷον ἀγνοεῖν ὅτι ἀεὶ ἀναιρεῖν ἔςιν ἥτοι ἀναιρεθήσεζ αἰεὶ ὁ τοιῦτος ὁρισ- 
δ μήτε ἄνθρωπός ἐςι μήτε μύρμηξ μήτε ἄλλο τι:), ὀδὲ αὐτό- μός" πανὺς γ) ἀναιρεῖν ἔςι ὃν ὁρισμὸν τῦ καθ᾽ ἕκαςα. ἰὰ. 
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4020 4 ἐπὶ τῶν ἰδεῶν, ὡς εἴπομεν, γυμναζει “ὃν λόγον, δεικνὺς ὅτι “λεκτέον πρῶτον ἢ ὅτι ἡ ἀμφοῖν," ὑκ ἐποιήσατο τὴν ἀπόδοσιν τῷ 

δ. τῶν ἰδεῶν ὑκ εἰσὶν ὁρισμοὶ διὰ “ὃ τῶν καθ᾽ ἵκαςα εἶναι αὐτάς. μέν συνδέσμε, εἰπυὸν ὅτι ἔπειτα δέ, ἀλλ᾽ εἶπεν ὅτι ἐξ ἰδεῶν ἰδέαι" 

εἰ δὲ τύτων μή εἰσι, χολῇ γ᾽ ἂν τῶν αἰϑιητῶν εἶεν. ἅμα δείκνυ- συνθετώτεραι γάρ. ὡς εἶναι “ἃ “ἔτι" ἀντὶ τῷ ἔπειτα " εἰ γάρ ἐςν 

σιν ὅτι εἴδη αὐτὰ καθ’ αὐτὰ ᾧ χωριςὰ ὑκ εἰσίν" λέγεῦ 75 ὅτι ἰδέα ὁ ἄνθρωπος, πολλῷ μᾶλλον ἔςαι “ὃ ζῷον ᾧ ὃ δίπων, ὅσῳ κα 

εἴπερ ἐξὶν ὁ ὁρισμὸς αὐτοανθρώπυ (ἔσω 7) ἐπὶ τύτω ὁ λόγος), 5 ἀσυνθετώτερα ἔτι “ὁ ζῷον ᾧὶ “ὃ δίπυν" ἢ ὅτι ἂν ἄλλο εἴη, ὅπερ 

ἀναγκαῖόν ἐςιν ὀνόμασι χρὴ" ἢ ὧν συνήθεσι ἢ γνωρίμοις ὀνό- ληφθήσεζ εἰς “ὃν τῆς ἰδέας ὁρισμόν, δεήσει ἐπὶ πολλιῶν κατηγο- 

μασι χρήσεδ, λέγω δὲ Ἑλλυροιοῖς͵ ἢ ὀνόματα ἕτερα θήσεῦ ᾧ ρεῖοχ" εἰ ὃ μή, πῶς γνωριϑήσεδ: εἰ γδ αἱ ἰδέαι ἐκ τῶν τῆδε 
ΝΜ . 

ἄγνωςα. ἰὰ. εἰσὶ γνώριμοι, εἰ μὴ κατηγορῦνἢ, ἅπερ, ὡς εἴρη, παραληφϑέ- 

1040 4 οἷον, ὡς φησὶν αὐτός, εἴ τις ὁρίσαιτο ζῷον ἰσχνὸν λευκόν, σε εἰς “ὃν τῆς ἰδέας ὁρισμὸν ἐπὶ πολλῶν, πῶς γνωριϑ)ήσεϊ, εἰ 

12. ταῦτα δὲ ἡ ἄλλοις ὑπαάρξυσιν. Ἀδεΐερ. 40 δὲ λέγον; ἐπὶ πολλῶν, δῆλον ὡς ἐκ εἰσὶν ἑνὸς ἀλλὰ πολλῶν. ἐκ 

οἷον εἰ τις ὁριζόμενος “ἐν ̓ Αλέξανδρον λόγει᾿Αλέξανδρός ἐξι ἄρα εἰσὶ τῶν καθ᾽ ἕιαςα ὁρισμοί. ἀλλ᾽ ἡὶ κατηγορηθήσονῷ ἐπὶ 

ζῷον ἱχνὸν λευκόν... ἔςαι δὲ “ὁ λεγόμενον ἐκδηλότερον ἐπὶ τὸ πολλῶν, φαίη ἂν τις, τὰ εἰς ὃν τῆς ἰδέας λόγον παραληφθησόμενα. 

᾿Αλεξάνδρυ" ἐπειδὴ γ ὁ ̓ Αλέξανδρός ἐςιν ἰχνὸς φιλόσοφος λευ- ἀλλ’ εἰ μὴ κατηγορῶν, ἐπειδὴ δέδεικἢ ὅτι ἐξ ὧν αἱ ἰδέαι κἀκενε 

κὸς ᾿Αφροδισιεύς, “ὃ ἰχνὸν ἢ φιλόσοφον ἢὶ λευκὸν ἕτερα ὄντα τὸ ἰδέαι εἰσίν, ἔσονϑ ἰδέαι ἅπερ ὁ κατηγορηθήσονϑ ἐπὶ πλειόνων" ὁ 

᾿Αφροδισίεως, ἅπαντα γάρ εἰσιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, ὁ μὴν τὰ τρία 15 δοκεῖ δὲ τοῖς ταύτας τιθεμένοις, ἀλλὰ πᾶσαν ἰδέαν μεϑεκτῷ 

μόνα ὑπάρξωσι τῷ ̓ Αφροδισιεῖ ᾿Αλεξάνδρῳ. ΑΙεχ. φασι ἡ ἐπὶ πλειόνων. ὥσπερ ἦν εἴρη, “λάνθανει ὅτι ἐδυύνατόν 

0σ πάλιν ἐπειδὴ ὁ᾿Αφροδισιεὺς ἡ  ἰχινὸν ἡ ὃ φιλόσοφον ἕτερί ἐςιν ὁρίσαι, ἐν τοῖς ἀϊδίοις." ἰὰ. 

14. ἰσι τῷ λευκῦ ᾿Αλεξανδρυ, ὑπάρξυσι τῷ λευκῷ ᾿Αλεξανδρῳ. ὥςε ὃ ζῷον ἅμα καὶ δίπυν ἔςαι αὶ ζῷον ἔξαι͵ ἡ τοι 

πάλιν ἐπειδὴ “δ φιλόσοφον ᾧ ὁ λευκὸς ᾧ ὁ ̓ Αφροδισιεὺς ἕτερί ὅτως ὑπάρχει τὸν ζῷον" ἧπερ ἐςὶν ἄτοπον. ὦ τῶτο α 
εἰσι τῷ ἰχνῶ ̓ Αλεξανδρυ, ὑπάρξυσι τῷ ἰχνῷ ᾿Αλεξανδρῳ- ὥςε ὁ 20 δι᾽ ὧν ἀνάγκη εἶναι πρότεράώ γε ὄντα τὰ ἀΐδια ἢ, μέρι 
ὁρισμὸς ὁ λέγων ὅτι ᾿Αλέξανδρός ἐςιν ἰχνὸς φιλόσοφος λευκὸς τῶ συνθέτυ “ἡ ὑπάρχον “ὃν ὁρισμὸν τῷ συνθέτυ τοῖς ἁπλαῖς αὐτὸ 
᾿Αφροδισιεύς, ἐχ ἑνός ἐςιν, ἀλλὰ τῷ ἰχνῦ ᾿Αλεξαάνδρυ ἡ τῦ λευκῦ μέρεσι. ἀλλὰ μὴν ᾧ χωριςὰ ὑπάρχυσιν, εἴπερ τὴν αὐτὴν ἀχαν- 
᾿Αλεξαάνδρυ ἡ τῷ φιλοσόφυ ᾿Αλεξανδρυ ᾧ τῷ ̓Αφροδισιέως ᾿Αλε- ριςον εἶναι βλλον, τυτέςιν ὅτε ζῷον ὅτε δίπυν, εἰ ἀμφότερα 
Ἐκίνδρυ, οἴπερ εἰσὶν ἕτεροι" ὁ 5 ἰχινὸς ̓ Αλέξανδρος, ἦ ἰχνός, ἔτε- αὐτῷ ὑπάρχυσι τῷ ἀνθρώπῳ “ὃ ζῷον δίπουν. εἰ Κὶ ὄν μηδῖν, ἐκ 
ρός ἐςι τῷ λευκῦ ᾿Αλεξανδρυ" ὑκ ἄρα ἐςὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὁρισ- 25 ἔξαι “ὁ γένος ἕτερόν τι παρὰ τὰ εἴδη. εἰ δὲ καὶ ἔςιν, ὥσπερ καὶ 
μός. αὕτη δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἕνδοξός ἐςι ᾧ ὦ πραγματώδης, ὡς ἔςι, “ὃ γένος ἕτερον παρὰ οὶ εἶδος, ἔςαι αὶ ἡ διαφορά. εἶτα ὅτι 
αἱ λοιπαί" ἐκεῖναι γδ ἀναγκαῖαι ᾧ ἀληθεῖς. εἰπὼν δ᾽ ὅτι “ὃ ζῷον ᾧ πρότερα ταῦτα ὑπάρχυσι τῃῇ εἶναι" διὸ συναναιρῶσι ἢ ὦ συνα- 
δίπυν ὑπάρξει ἢ ἀμφοῖν, τῷ τε ζῴῳ ᾧ τῷ δίποδι, ἐπήγαγε ᾧ ναιρᾶνἢ. συμβήσεδ ὅν καὶ ἐξ ἰδεῶν ἰδέας γίνε," ἁπλείςερα Ἃ 
τῶτο, “ἐπὶ μ-. τ. ἀΐδι κι ἀν. εἶν. --- συνϑ.," τυτέςιν ἀναγκαῖόν τὰ παραλαμβανόμενα εἰς ἄλλην σύνθεσιν, ὥςε ἐκ τῆς ἰδέας τῷ 
ἐςιν ὑπάρχειν “ὃ ζῷον δίπυν ἕν τε τῷ δίποδι χωρὶς ἢ ἐν τῷ ζῴῳ 30 αὐτοζῳῴν ἢ ἐκ τῷ δίποδος γίνε ὁ αὐτοάνθρωπος. ἀνάγκη ὅν 
παλιν ἰδίως " ἐπειδὴ γδ καϑ' αὐτά εἰσι τό τε αὐτοζῷον ἡ “ὃ αὐτο- κατηγορεῖαχ, ὃ ζῷον ᾧ ὃ δίπυν τῶν ὑπ᾽ αὐτά, ἐξ ὧν ἵςαι τις 
δίπυν, εἶτα συνελθόντα γεγόνασι μέρη τῷ συνθέτυ, οἷον τὸ ἀν- ἰδέα, ἦν ἀδύνατόν ἐςιν ἐπὶ πλειόνων κατηγορῆσαι ἢ ἑνός. ὅπερ ἐπ 
θρώπυ, ἀνάγκη ᾧ “ὁ ζῷον δίπυν κατηγορεῖν τῷ δίποδος τῷ καθ᾿ ἕςιν ἀληθές" πᾶσαν γ5 ἰδέαν μεθεκτὴν εἶναι βδλονἢ,, εἴγε ἐξ 

αὐὸ ὄντος ᾧ πάλιν “ὃ ζῷον" ἡ αὐὸ 75 καθ᾽ αὐτό ἐςιν. δύνα ὃ αὐτῶν τὰ τῆδε, ὥςε κατηγορῶν τῶν ἐνταῦθα. εἰ ὅν τῶτο, 

αν “τῦτο --- ἀϊδι ἀν. γε εἶν. -- συνθέτυ" συντάττεθᾳ, τῷ “ἀνάγκη 35 οἱ ὁρισμοὶ αὐτῶν" ὥςε παλιν ἐκ ἔσονῃ ἀτόμων ὁρισμοί. Αεεΐερ. 
ἄρα ὑπάρχειν ᾧ ἄλλῳ ταῦτα," τυτέςιν ἀνάγκη “ὃ ζῷον ᾧ ὁ δί- ἐὰν γδ καθ᾽ ὑπόθεσιν ςήσω “ὃν ἥλιον, ὅτε ὑπὸ γῆν ἀκέρχεδ᾽ το: 
πὺν ἀΐδια ὄντα ἡ κοινὰ ἃ ἄλλοις ὑπάρχειν. αὶ μόνον δὲ “ὃ ζῷον ὅτε νυκτικρυφὲς γίνεθ, ἢ ὑδὲν ἧττον ᾧ τότε ἐςὶν ἥλιος " ἐε Ὁ 

ᾧ ὃ δίπυν πρότερά ἐςι τῷ αὐτοανθρώπυ, ἀλλὰ ἢ χωριςὰ αὐτὰ γάρ τινα δηλοῖ, (θεωρία)... καὶ μόνον )δ διαμαρτάνυσι τῷ ἐπεί- 
καθ᾽ αὐτά, εἴπερ ᾧ ὁ αὐτοάνθρωπος" ἣ 75 ὑδὲν ἔςαι χωριςόν, ἢ γειν τοιύτυς ὁρισμὲς ὧν ἀφαιρυμένων ἔτι ἔξαι ἥλιος, “ἃ ὑπὸ ἦν 
εἴπερ ἕξιν ὁ αὐτοάνθρωπος, ἀνάγκη εἶναι ᾧ “ὃ ζῷον χωριςὸν ᾧ “0 ἰὸν ἤγυν ἄςρον νυκτικρυφές. ἐὰν ἦν καθ’ ὑπόθεσιν ς-ἢ ὃ ἥλιος 
καθ᾽ αὐτό. εἰπὼν δὲ “ἢ γ) δὲν ἢ ἄμφω," παλιν ἐπανέλαβε ὃν ἔγυν ἀεὶ φαίνη, ὀκέτι κατ᾽ αὐτὺς ἔξαι ἥλιος. “ἀλλ᾽ ἄτοπον ἐ 
λόγον, καί φησιν" εἰ ἐὶ ὄν μηδέν ἐςι χωριςόν, ὑκ ἔξαι “ὃ ζῷον μή» τυτέςιν, εἰ μὴ ὑποθώμεθα αὐὸν εἶναι ἢ ςαντα ἄγων ἀὲ 
παρὰ τὰ εἴδη, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς" εἰ δέ ἐςι ἃ εἶδος ἢ “ὃ γένος χω- φαίνοντα, ὥσπερ ἐπί τινος οἰκήσεως" ὁ 25 ἥλιος ὁσίαν τινὰ τ- 
ριςόν, δῆλον ὡς ἡ ἡ διαφορά͵ ἢ ἔσον; πρότερα τῦ αὐτοανθρώπυ μαίνει" τῶν ἦν συμβεβηκότων αὐτὸ ἀναιρεθέντων ἀϑὲν ἔττεν 
ὴὺ συναναιρήσυσιν. ἀλλ᾽ ὑκ ἂν συναναιρεθῶσι τῷ αὐτοανθρώπῳ" 46 μένει, ἄλλως τε δὴ εἰ ἕτεροι ἐγένοντο ἥλιοι, ὥσπερ πολλοὶ ἄν- 
τύτυ γάρ ἐξι δηλωτοιὸν ἃ “ταῦτα δ᾽ ὑκ ἀνταναιρεῖϊ ἢ." ἔσον) θρωποι, δῆλον ὅτι εἷς ἔξαι αὐτῶν λόγος κοινός. ἀλλ᾽ ἦν τῶν παϑ᾽ 
ἄρα πρότερα τῶν ἰδεῶν ἰδέαι. εἰπὼν δὲ ἀνωτέρω ὅτι εἰ δέ τις ἕἴκαςα ὃ ἥλιος, ὥσπερ Κλέων ἢ Σωκράτης" ὥσπερ ὧν ἃ δυναὺν 
λέγοι ὅτι χωρὶς Κα πολλοῖς ὑπάρξει, ὦμα δὲ μόνῳ τύτῳ, ᾧ εἰπων τώτυς κυρίως ὁρίσαςχ,, ἐπειδὴ οἱ δρισμοὶ τῶν καθόλυ ὑπάρχνυσυ, 
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ὅτως δὲ “ἂν ἥλιον, ἐπεὶ διά τινα αἰτίαν ἐδεὶς ἐπάγει ὁρισμὸν λιςα δοκῶσιν εἶναι ἐσίαι, φανερόν ἐςιν ἐκ τύτων ὡς ὑκ εἰσὶν ἐσίαι 
ἰδέας ἡ ἀτόμω ὀσίας, ὡς αὐτός φησιν" εἰ δ ὁρίσαιτο τὴν ἰδέαν, ἀλλὰ δυνάμεις" σίας γάρ ἐςι “ὃ καθ’ αὐτὴν ἦσαν “ἃ καθό ἐςιν 
“ἐφαρμόσει ἡ ἐκ ἔςιν ἰδέα, ὥςε ἀκέτι ἔςαι ἀτόμων ἰδέα. διὸ αὐτῆς ἔργον ἐκπληρῶν, ἡ δὴ χὲρ τὸ ὅλυν χωριοεῖσα ὁ ἔργον 
ἐπήγαγε λέγων ὅτι γένοιτο 7) ἂν δῆλον ὅτι πειρωμένῳ ἀληθὲς ὃ αὐτῆς ἣ χεὶρ ἐκ ἐκπληροῖ, καίτοι καθ᾽ αὐτὴν ὅσα" καὶ δ ἐν τᾷ 
γῦν εἰ ν, ὅτι τῶν ἀτόμων ὑκ ἔςιν ὁρισμός. ΟΝ δὲ ὅτι 5 τοιονδὶ χῆμα ἔχειν χείρ ἐςιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἐκπληρῶν ἑπόμενον τῷ 

αὶ τῶν δοκωσῶν ἀσιῶν εἶναι." ἐντεῦθεν ἐπιλύεῦ τὴν ἀπορίαν τὴν τοιονδὶ χῆμα ἔχοντι ἔργον, ἐπεὶ εἴγε κτ' “ὃ τοιονδὶ χἣμα ἕκαςον 
λέγασαν ὅτι καὶ δύνατόν ἐςιν ἐξ ἐνεργείᾳ ἀσιῶν γίνεθᾳ, ἐσίας. φη- ἐσιῷτο, ἦν ἂν ᾧ ἡ τῷ ἀνδριάντος χείρ, ἐκ ἔςι δέ, αὶ ὁ ἀνδριὰς 
σὶν ὃν ὅτι φανερὸν ὅτι ἢ τῶν δοκυσῶν σιῶν, τυτέςι τῶν καθόλυ, ἄνθρωπος. λα εἰ μᾷ' τῷ ὅλω ὄντα τὰ μέρη τῶν ζῴων ἐκ εἰσὶν 
ὡς μερῶν αἱ πλεῖςαι δυνάμεις εἰσί͵ τά τε μόρια: τῶν ζῴων. ἰά. ἐνεργείᾳ, ἐσίαι ἀλλὰ δυνάμει ἰρὰς ὃ) ἐλέγετο εἶναι ἐνεργείᾳ 

τὲ “λανθάνει ἀϊδια, διὰ “ὃ Μεναδθιὰ εἶναι, ᾧ μάλιςα φησὶν 0 ὑσίαι, ἅπερ εἰσὶν αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ καὶ ἐκπληρῦσι ὁ οἰκεῖον ἔργον), 
25. σα ἐκὶ μοναχαί, οἷον ον ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, ἡ γῆ. Αἰεχ. ἄρα γε χωριογέντα κα ἢ καθ᾽ αὐτὰ ὄντα λέγονἢ ἐσίαι; ἢ ὡς πολλα- 

105 ὡς τίθησι τίνα ὧν τὰ εἰς ἐν τῷ ἡλίων ὁρισμὸν παραλαμβανό- κις εἴρη, ἐκ ἐν τῷ τοιονδὶ χῆμα ἔχειν ἡ χεὶρ ᾧ ὁ πὸς ἐσίωξ, 
Ἂ μενα μὴ καλῶς, τό τε περὶ γῆν ἰὸν ᾧ ὃ τυξταβυφες: ἐπειδὴ 5 ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῖς ἢ ἡ τοιαῦτα ὁ { ἐςιν ἐνδιδομένη δυ- 

ἂ περὶ γὴν ἰέναι ἢ ὃ ἐν νυκτὶ κρυπτεὼς εἰς ὁρισμὸν τῷ ἡλίω παρα- νάμει, ὧι πον τ οἰκεῖον ἔργον ἐκπληρῶν; εἰ δ ὄν τὸ ὅλιν χωριδέντα 
λαμβάνυσι, δῆλον ὅτι συςατιχα εἰσι τῆς τῦ ἡλίων ὁσίας, ὥςε ἄν (5 ἠδύναντο τὴ ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἐνδιδομένην αὐτοῖς δύναμιν δέχες 

τις ἀφέλη τῷ ἡλίω “ὃ περὶ γὴν ἰέναι ἢ “ὃ νυκτικρυφές, ἐκέτι ἔξαι ᾧ διὰ ταύτης ἐκπληρῶν “ὃ οἰκεῖον ἔργον, ἐλέγοντο ἂν ὀσίαι" ἐπεὶ 
ὁ ἥλιος: ἢ ὅλως ἐὰν σὴ ὁ ἥλιος, ὅτε περὶ γὴν διελεύσεῦ ὅτε τῇ δὲ τῦτο ἀδύνατόν ἐςι γενέοι,, ὄντα Κα μῇ' τὸ ὅλω λέγον δυνάμει 

γυκτὶ κρυφήσεῦ. εἰ δὲ τῶτο, ἐκ ἔςαι. ἀλλ᾽ ἄτοπον εἰ μὴ ἔξι ὀσίαι, ὅταν δὲ χωριω)ῶσιν, αὶ λέγονἢ ἐσίαι σύνθετοι, καίτοι σύν- 
διὰ “ἃ Ἰξαὼς ἢ διὰ “ὃ μὴ ὑπὸ γὴν διιέναι ἢ ἐν νυκτὶ κρύπτεϊχ," θετοι ἦσαι. ΑἸεχ. 
ὁσία γάρ τίς ἐςιν ὁ ἥμος, “ὁ δὲ κρύπτεο, συμβεβηκός" πῶς ὅν Ὁ ἀλλ᾽ ὡς ἃ ὐν πρὸς αὐτὰ τὰ μόρια μη ὃ αὐτῶν ὃ πῦρ), 1,0» 
τῷ συμβεβιρώτος ἀναίρυμένυ ἀναιρεθήσεῦ ὁ ἐσία, ἄλλως τέ εἰσί ὅτω ταῦτα πρὸς ἐν Σωκράτην... ὅταν ὄν, φνί, τὰ μόρια ' 
τες τόποι κτ' “ἐν βόρειον πόλον, καθ᾽ ὃς ὁ ἥλιος ὁ κρύπτεῦ ἡ χωρι)ὴ τῷ ὅλυ ὶ ὦσι καθ᾽ αὐτά, ὡς ὕλη πάντως εἰσί, ὁ ὡς γῆ 
ὅμως ἔςιν. “ἔτι, φησίν, “ὅσα --- ἐνὸ.," τυτέσιν, ἔτι εἴπερ ἦσαν ᾧ πῦρ ᾧ ἀήρ. ᾧ τὴν αἰτίαν τῷ ὅπως ἢ με' “ὃ χωριϑῆναι ἐκ εἰσὶν 
ἐκὸς τῦδε τὸ κόσμω ἄλλοι κόσμοι, ὡς ὁ Δημόκριτος ἔφασκε, ὑσίαι, προσέθηριεν εἰπὼν “δὲν 7) αὐτιῦν ἐςὶν ἕν," ἴσον λέγων 
δῆλον ὅ ὅτι αὶ οἱ ἐν ἐκείνοις τοῖς κόσμοις ἥλιοι περὶ γῆν ἂν διήρχοντο 25 τῷ ὅτι ἡ ἐσία σὺν τῷ οὶ οἰκεῖον ἔργον ἐκπληρῶν ἢ ἣν εἶναι ἐφεῆμι 
ἢ τὴ νυκτὶ ἐ ἐκρύπτοντο, ὥςε ὁ λόγος ὁ τῶδε τῷ ἡλίω κοινὸς ἂν ἦν ἐνεργείᾳ" τὼ δὲ μόρια ἐπειδὰν χωριογέντα σωρηδὸν κέ, ἐκ 
ὼ ἥρμοζε κἀκείνοις. ἀλλ᾽ ὑπέκειτο εἷς εἶναι ὁ ἥλιος, ὥσπερ εἰσὶν ἐνεργείᾳ ἕν ἀλλὰ δυνάμει. ὥσπερ ἡ) ὁ σωρὸς τῶν χρυσί- 
Κλέων ᾧ᾽ Καλλίας... ὅτως δὴ δείξας ὅτι τῶν καθ᾽ ἕκαςα νων ἣ τῶν κωσητεβίνων ψηγμάτων δυνάμει ἐςὶν ἕν, ὅταν δὲ ὃ 
ὁρισμεὲς ὑκ ἕξιν ἀποδιδόναι, μαρτυρεῖ κα ὶὶ τὸς τὰς ἰδέας τιθεμέ- πῦρ τήξῃ ἢ πάντα καὶ ὺ ὡς εἰπεῖν πέψη καὶ ὃ ἕν γένηϑ, τότε εἰσὶν ἐνερ- 

νυς, Μὴ διὰ τί ὀδεὶς αὐτῶν ὅρον λέγει τινὸς ἰδέας, ἀλλὰ 30 γείᾳ ἕν, ὅτω ἢ τὰ ὲ μόρια σωρηδὸν αὶ ἢ τὼ παρὰ θέσιν κείμενα δυ- 
παίσας ἀορίξυς καταλιμπάνυσι καί φασι μὴ εἶναι ὁρισμὸν τῶν νάμει εἰσὶν ἕν, ἀλλ᾽ ἐκ ἐνεργείᾳ. τινὰ τῶν ἀντεγρίφων ἔχει “ὁ 
ἰδεῶν; ἰά, ἐρρός " ὶ ὃ ἂν λέγων ὅτι ὥσπερ ὁ ὀρρὸς πρὶν ἢ πεφθῆ; τυτέςι 

1040 4 πῶς δὲ δυνατόν ἐςι τῷ κυρίως ὁρισμϑ ἀναιρυμένυ μένειν δ πρὶν ἣ "Ὴ ᾧ ὅλως τυρωθῆ, ἀ λέγε ὃν ἐνεργείᾳ ἀλλὰ δυνά- 
3: ὁρισέν, οἷον τὸ ζῳν ̓ ἀϑγβεῦ θνητῷ μένειν “ὃν ὥθρώπον; ἄλλως τε μει. ἰὰ. 

δή, ὥσπερ ὁ ὁρισμὸς ὃ φερόμενος «δ τὸ ἸΣωκράτυς, ὅτι ζῷον 35 ἀλλ᾽ οἷον σωρὸς πρὶν ἢ πεφθὴ κτλ. Αδοΐερ. 
λογικὸν θνητόν, ὁ κ᾽ μόνω ἸΣωκράτυς φέρε ἀλλὰ ᾧ κ' τῶν μαλιςα δέ, φησίν, ὑπολάβοι ἄν τίς τὰ τῶν ἐμψύχων μόρια, 1060} 
ἄλλων ἀνθρώπων, ᾧ ὀκέτι μόνω τῷ ἀτόμν." ὅτω δὲ ἡ εἰ πολλοὶ ἢ τύτων ὁ πάντων ἀλλά τινων, ὁμοίως δὲ ἢ τῆς ψυχῆς, παρεγ- Ὦ 
ὑπάρχυσω ἥλιοι, ὅτος ἂν ὁ ὁρισμὸς κ᾿ πάντων τῶν ἡλίων ἐφέρετο. γυς τῷ ᾧ ἐνεργείᾳ μἴ' τὸ ὅλυ ὄντα ἀσίας αὐτὰ λέγειν πδγέμα: 
ὥςε τὸ ἀτόμων ὑχ. ὑπάρχει κυρίως ὁρισμός. ἀμέλει τοι διὰ ἐπειδὴ δὺ χωριογῆναι καὶ ὺ καθ᾽ αὐτὰ εἶναι δύνα ἢ ᾧ κινεϊος 
ταύτην τὴν αἰτίαν φησὶν ὁ ἐ πειρῶν: ἀποδιδόναι τῆς ἰδέας ὁ ὁρισμόν, 4 ὺ αἰδλάνενχ, δύξειεν ἂν εἶναι ὺ ἐνεργείᾳ ἢ δυνάμει. δυνάμει αὶ 
ἐπειδὴ ἄτομός ἐςιν ἡ ἰδέα. εἰ ἦν ὑποθώμεθα ὁρισμὸν αὐτῆς εἶναι, 75 ὅτε μὲ' τὸ ὅλων εἰσίν, ἐνεργείᾳ δὲ ὅτι ἐπειδ χωριϑέντα κινεῖ, 
δῆλον ὅτι ὅτος ὁρισμὸς ἐφαρμόσει ᾧ τῷ αἰϑ)ητῷ πράγματι, ὃ δοκεῖ ὡς ἡ μδ' τῦ ὅλυ ὅταν ἢ, καθ᾽ αὑτά ἐςι ἡ καὶ συνέχει τῷ 
ἐςὶν ἰδέκ. ὥςε ἐκ ἔξαι ἔτι ὠτόμων ὁρισμός. Αδεῖερ. ὅλῳ. ὅτι δὲ πολλὰ μόρια τῶν ζῴων χωριϑώντα κινεῖ), δῆλον" 

Ι040 ὃ ἐπειδὴ 75 ὁσίας ἐκεῖνά φαμεν ὅσα καθ᾽ αὐτὰ ὄντα δύναῦ οἱ “δ ὄφεις δίχα τεμνόμενοι καῦνῇ, ἀλλὰ ᾧ πόδες ἀκρίδων ἢ 
5.ΧΝ οἰκεῖον ἔργον ἀποτελεϊνν (ὁσία Ω δὲν ἄλλο ἐξὶν ἢ “ὁ ἀφ᾽ ὃ “46 φαλαγγίων, ἃ ἡ σηψιδακῆ λέγει, καὶ ὃ ἄλλων πολλῶν χωριαλέντων, 

ἑκαίςυ ἔργον ἐκπληρθ" ὀσία γδ ἡ εἶδος ἸΣωκράζτυς ἡ ἡ τῷ Σξωκρά- ἐπειδὰν χωριλέντα ἡ ἠρεμῆ, εἴ τις αὐτῶν ἅψοιτο, αἰϑάνεδ  κι- 
σὺς ψυχή, ἀφ᾽ ἧς αὐὴ ὃ τῦ ἀνθρώπυ ἣ 1 ἄνθρωπος ἔργον ἐκπλη- νεῖ. εἰπὼν ἦν σύνεγγυς τῷ δυνάμει αὶ ἐντελεχείᾳ εἰσί, λέγει 
ρϑν), λέγει ὅτι ἡ τὰ μέρη τῶν ζῴων, χεῖρες ἡ πόδες, ἅπερ μά- ὅτι ὅμως κἂν χωριϑέντα κινεϊἢ ἢ αἰϑ)άνεδ" ἀλλ᾽ ὄν ὅταν μξ' τῦ 
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ὅλων ὑπάρχη ᾧ ὦσιν ἐν ὺ συνεχῇ, δυνάμει εἰσὶν ἐσία ᾧ ἐνεργείᾳ. μόνῳ τῷ Ἰξωκράτει, 28 ὧν ἐν φηὶ ἡ Ὁ δηλῶνυ σία κα ἣν τῷ ἀριϑμῷ 
ἐπειδὴ δέ τινα παρὰ φύσιν εἰσὶ συνεχῆ, ὥσπερ πολλῶν δάκτυλοι καὶ λέγε πολλαχὴ ᾧὶ ἅμα, αὶ ὃ αὐὴ ὑκ ἔςιν ὀσία" ὥςε ὑδὶν τῶν 
συνημμένοι ὶ ὁ διακεκριμένοι, ἐπήγαγε “ὃ “ἀλλὰ μὴ βίᾳ ἢ συμε καθόλωυ ὑπάρχει παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαξα χωρίς, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς ὁ 
φύσει"" ταῦτα ἢ) πηρώματά ἐςιν, ἀλλ᾽ ὁὶ κ᾿ φύσα. ΑἸεχ. εἶναι ἔχει. Αεείερ. 

ὅτι ἐξ αὐτῶν τῶν μορίων, δῆλον μάλιςα τῶν ἐμψύχων, 5 Ἔτι ὃ ἵν," φησί, “πολλαχῇ ὑκ ἂν εἴη ἅμα," τυτέςιν ἡ μίκιοω; 
μόρια ἡ τὰ τῆς ψυχῆς ἔχυσι τὴν δυάδα ταύτην, φημὶ δὴ “ὃ ὑσία, ὁ Ἰξωκράτης φημὶ ἢ ὁ Καλλίας, ὁ δύνα ἅμα ἕαι δ ἢ 

ἐνεργείᾳ ὸ δυνάμει. ἐνεργείᾳ Κὶ “ὁ ἔχειν ἰδίας κινήσεις, καθάπερ ἐν Λυκείῳ ὺ ἐν ἀγορᾷ, “ὃ δὲ κουὸν ἣν... ἅμα πολλαχὴ ἐςί... 
ἐρη ἡ ἡμῖν ἐν τὴ θεωρίᾳ. διὸ ἕνια ζῷα ζῶσι καὶ αὶ μξ' τὴν διαίρεσιν, γράφεῷ δὲ καὶ ὺ “ἕσι ἃ ὄν" κ εἴη ἂν διὰ ταύτης τὴς : γραφῆς λέ- 

"ὥσπερ ὄφεις, ὡς ἐχόντων δηλονότι τῶν Μρίων ἰδίαν ἐνέργειαν, ὑκ Ὑων ὅτι ὁ ὄν, ἀυτέσι ὸ ὑπάρχον ὑσίᾳ, πολλαχὴ ὦ πω αὶ δυναἢ 

ἀρκῦσαν δὲ ἐπὶ πολὺν χρόνον διὰ τὴν τῷ ὀργάνυ ἀνεπιτηδειάτητα. 10 εἶναι. ὃ δὲ κοινὸν ἐν ὶ ὃν ὦμα πολλαχῇ εἰσίν" ΕΠ ἄρα ἡ, ὃν ἐκ 
ὅμως μέντοι γε ἀνε πεν ὑπάρχυσιν ἐν τῷ ὅλῳ, ἡνίκα ἐςὶν ἐν ᾧ εἰσὶν ὠσίαι. ΑἸεχ. 

συνεχὴς φύσει, μήν ὑπὸ φύσεως, ἀλλὰ μὴ βίᾳ ἢ ἥ συμφύσει. αἴτιον δὲ τῷ ταῦτα. ἐσίας λέγοντας Ἀκτημβῆν “τ πολλῶν" το 
ὰ δ τοιῶῦτον πήρωσις ὑπαίρχει, οἷον συμφύσει, ὡς ἐπὶ τῶν μὴ ἐλοτομθει δ) τίνες εἰσὶν ὑσίαι αὖϑ, αἵπερ εἰσὶν ὙΠΠῚῚ ΕΝ 

διεχισμένων δακτύλων" ὃ γδ ἐν ἔχυσι συμφύτει, Κὶ δι’ ἁμαρτίαν παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα καὶ Ὰ αἰϑ)ητά, μὴ ἔχοντες ἀποδῶναι ἢ εἰπῶ 
τῆς φύσεως ἀλλὰ τῆς ὕλης. βίᾳ δὲ ὡς ἐπὶ τῶν κλωμένων ᾧ 15 παρῆγον ἂν Καλλίαν καὶ ὃ Κάλλιππον ἢ Φαίδωνα, λέγοντες ὡς ἑ 

ἐχόντων ἕνωσιν ὑπὸ τῆς βίας, τῆς τέχνης, εἰ τύχοι, τῷ γρομένι καθόλυν ἄνθρωπος δ ὅτοι ἐκ εἰσίν, τὴ δὲ αὐτοανθραΐπυ μεθέξει δι ὅτοι 

πώρυ ἴων, θοκνντὸς ποιεῖν. εἰ ̓  φησίν, ἐδείχθη τὰ καθόλω ὡς ὑπαρχυσι" μετέχυσι Ρ̓ οἱ Ψ μέρος ἄνθρωποι πάντες τῷ αὐτοαν»- 

μέρη, ὅτι ὁκ εἰσὶν ἐσίαι, δῆλον ὅ ὅτι ὅτε ὁ ἣν ὅτε ὃ ὃν ἐνδέχεῦ θρώπυ. ποιῶσιν ὧν ταύτας τὰς ἰδέας, ὃν αὐτοανθρωπον καὶ αὐτοῖπ- 

εἶναι ὁσίαν, ὥσπερ ἐδὶ τὰ ςοιχεῖα ἣ τὴν ἀρχήν, ἐπειδὴ κ᾿ πολ- πον, τὰς αὐτὰς τῷ εἴδει τοῖς φθαρτοῖς" προςιθέντες γδ τῷ αἰολητῷ 

λῶν λέγε, τοιαῦτα δὲ τὰ καθόλι. Αφεῖερ. 20 ἀνθρώπῳ “ὃ αὐτό (τῦτο δ εἶπε ῥῆμα καταχρηςυιῶς), χειρετονῶσι 
10402 δείξας ὅτι ὁ καθόλυ ἄνθρωπος ὺ ἁπλῶς πᾶν εἶδος ὁ ἐκ ἕξιν ᾧ ποιῶσι καθόλν ἄνθρωπον, λέγοντες αὐτοανθρωπον ᾧ αὐτεῖσ- 

16. σία, δείκνυσιν ὅτι ὠδὲ “ἃ ἣν ἢ “ὁ ὄν, ὥσπερ ἵλεγον οἱ τὰ εἴδη τις πον. ἰἀ. 

θέμενοι “ὃ αὐτοέν ᾧ αὐτοόν, ἐςὶν ὠσία. λέγει δὴ ὅτι ἐπειδὴ “ὃ ὃν καίτοι κἂν κατ ᾿άληθειαν ἢ σαν αἱ αἱ ἰδέαι καὶ Ὁ ἐν ὑπάρξει ὑπῆρχον, κῶν 

λέγε ὥσπερ αὶ ὃ ἕν (ἔδειξε γδ ἐν τῷ Τ' (ο. 2) τῆσδε τῆς πραγ- κἂν ἡ ἡμεῖς μὴ ἑωράκειμεν, ἦσαν ἂν. τίς ἦν ἀναγκη ἦν δεοσύνω Ἦ 
Ματείας ὡς ἀκολυϑεῖ ἀλλήλοις τό τε ἕν ὶ ὁ ὄν, αὶ εἴ τι ἐν τῦτο ἢ 25 αὐτὰς ἐν τοῖς αἰϑψητοῖς; ἔδει 75 αὐτὸς ἐρωτωμένως τίσες εἰσὶν 
ἣν ἐςι, ὸ ἔμκεῖνν εἴ τι ὃν τῦτο ὶ ἕν), ἐπειδὴ τοίνυν λέγε ὁ ἐν αὖῷ αἱ ἐσίαι, πρὸς “ὃν πυνθανόμενον ἀποκρίνεδχ, ὅτι νοῦμεν καὶ 
ὥσπερ ᾧ “ὃ ὄν, ᾧ ἡ σία ἡ τῦ ἑνὸς μία... ἡ ἔμπαλιν ὧν μία αὐτοανθρωπον, ἀλλ᾽ ἦν ἐν τῷ νοητῷ κόσμῳ ὄντα καὶ δυνάμεις 

τῷ ἀριθμῷ ἡὶ αὶ ὑτῶ ἐκεῖνα ἕν εἰσι τῷ ἀριθμῷ, δῆλον ὡς ὅτε “ὃ ὃν αὐλὴν δεῖξαι, καὶ μὴν παράγειν τὸς καθ᾽ ἕκαφα κα ὼ λέγειν ὡς ἑ 
ὅτε ὃ ἕν ἐςιν ὑσία τῶν πρανγμείτων. ΑΙεχ. αὐτοαίνθρωπος ὑτοί εἰσιν" ἐν τύτοις γάρ ἐςι, ἡ τῇ μετυσίᾳ ἐκεῦν 

1040 δ ζητῶμεν ὧν τὴν ἀρχήν, οἷον, εἰ τύχοι, “ὃν θεμέλιον, α ἵνα εἰς 30 ὅτοι εἰσίν. ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε, τῦτο ἐκεῖνοι ἐποίυν δεδιότες, αἷς εἰ μὴ 

Ἂ: Ὑνώύριμιον ἐντεῦθεν ἔλθωμεν, τυτέςι ὃ εἶδος, ἐπειδὴ τὰ πράγματα θεασάμενοι τύχοιμεν αὐτό, ἐδὶ δύνα εἶ εἶναι, καίτοι ἃ τῶν ἅπες 

κ᾿ εἶδος χαρακτηρίζονἢ, Αβείερ. ρὼν πολλιείς, οἷον “ὃν Κάνωβον, ἐχ ἑρῶμεν. ὥςε αὶ νῦν ἐ μὴ 
εἰ δ 5 ἦν ὑσία τῶν πραγμέτων ὺ ν ὑμ ἢ ὃ ἐν καὶ ὁ ὅν, ἔχομεν ἰδεῖν τὰ εἴδη, ἀλλ᾽ ἦν, φησίν, εἶναί τινας ἐσίας, ὑχ εἴας ὲ 

ἐκ ἂν ἀκώσαντες ςοιχεῖον ἢ ἢ ἐν ἐζητῦμεν τί ἐσι ἃ ὑπὸ τῷ ἑνὸς τὰς ἰδέας τιθέμενοι ἔλεγον ἀλλ᾽ ̓ἐσωμέζτυς καὶ ἡ νοεραΐς, εἰναγκαῖον. 
δηλώμενον ἢ ὑπὸ τῷ φοιχείν, ἀλλ᾽ ἐν ἠρεμίᾳ ἦμεν" νῦν δὲ ἐν 35 ὁ δὲ ᾿ἰτῶρ' πρόσκεῷ διὰ “ὃ μήπω τῦτο δεῖξαι, λέγω δὴ ἃ ἐσαί ται 

ἀκυΐσαντες ἢ ὃν ἢ ςοιχεῖον ζητῶμεν, ἵνα εἰς γνωριμώτερόν τι ἀνα- τινας ἀσίας παρὰ τὰς αἰδγητας͵ κἂν μὴ ἡμεῖς ταύτας ἰδεῖν ὃν- ἢ 
γάγωμεν, ἢ εἰπόντος φέρε ὅτι “ὁ λεγόμενον ἣν πῦρ ἐςὶν καὶ ὃ λε- νύμεθα. ἰά, 

γόμενον ςοιχεῖον ὕδωρ, Ὑνωριμώτερόν τι ἀκηκόαμεν, ἡ ὁ ἀκύσας ᾿ ὺ ὅρα. ὰ εὐμέθοδον τὸ δαίμον᾽ τῶδε ἀνδρὸς κα ὼ Ἐγχόντκῦνι 
ἠρέμησε μηδὲν ἔτι πολυπραγμονῶν ἢ ἢ ζητῶν. ΑἸεχ. τ ὅπως ἂν ἰχνεύει δαιμονίως ἄγαν ᾧ ποικίλως τὴν τῆς πρώτης: 

10402 ὅμως δὲ εἰ αὶ μᾶλλον ἐσίας δηλωτικα' ἐςιν, ἀλλ᾽ ὧν ὑκ εἰσὶν 40 ὁ σίας εὕρεσιν, τῦ πολυτιμήτυ φημὶ κα ὼ πολυποθήτυ  παίντων πα- 

ὑσίαι, εἴπερ μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῶν κοινῶν ἐσία... ᾧ ἄλλως τρὸς" θεῦ" ζητεῖ “5 ἐνταῦθα ὅ τι ποτέ ἐξι “ὃ τὴν ὕλην κινῆσαν ἐἰς 

ἐδεμία σία ὠδενὶ ἑτέρῳ ὄντι παρ᾽ αὐτὴν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ αὐτὴ ἐν “ὃ τὰ εἴδη εἰληφέναι, ἡ δείινυσιν ὅτι “ὃ πρῶτον εἶδός ἐςιν, ὅπερ ὁ 
αὑτὴ ἐςὶ ἡὶ τῷ ἔχοντι αὐτήν, ᾧὶ “ὃ ἐν ᾧ “ὃ ὃν ἑτέροις ὑπάρχει. ἃ ὑσίαν χρὴ λέγειν, ἀλλ᾽ ὶ “ὁ εἶδος “ἃ ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαςα «ἃ κινῶν καὶ 
ἣν ἀρα αὶ ὃ ὃν ἐκ εἰσὶν ἐσίαι. ὅτι δὲ καὶ ἐσία ἐκ ἐνυπάρχει ἑτέρῳ τάττον ᾧ ποιῶν ἔχειν τὰ τῆδε ὅπως ἔχει" ᾧ ἔςι τῶτο ὃ πολυύμ- 
ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ ἐςί, δῆλον. ἰά. ' 45 νητος θεός. ἰὰ. 

ἀρνί ες εἴτε μηδὲ ἄλλο κοινὸν μηδέ ἐ ἐξιν ἐσία, ὡς ἔδειξε, φησίν" ἰφών δέ͵ ὡς οὶ ἐν τῇ Φυσυιῆ ᾿Ακροάσει (2 3). ὅτι ἐπειδλτὰ: 
23. ὀδενὶ ἄλλῳ ὑπάρχει ἡ ἡ ὑσία εἰ μὴ μόνη ἑαυτῇ ᾧ τῶν ἐχόντων ἔςιν ὅτε συντρέχυσι τὰ τρία ταῦτα ἀλλήλων, φημὶ δ ὦ πειητν. ἡ 

αὐτήν, ὥσπερ ἡ τῷ Ἰξωκράτυς ἐσία ὑχ, ὑπάρχει ἄλλῳ τοὶ εἰ μή κόν, “ὁ εἰδικόν, “ὃ τελιιόν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν φύσει γινομένων" πιιῃ- 
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τριὸν Ὑδ αἴτιόν ἐςιν ἡ φύσις" ἀλλὰ ἢ ὃ τελικόν (τῦτο ἢ) ἔχει κοινὴ κ'' πάντων ἢ σύντομος τυγχάνει καὶ ὑδεμίαν ἔχει δυχέ- 
τέλος ποιῆσαι οἷον αὐτό), ᾧ εἰδικὸν δὲ (τοιῶτον γδ εἶδος ἐπιτίθησιν ρειαν" εὔκολον γάρ ἐςιν ἐρωτω μένων ἡμῶν, διὰ τί “ὃ λευκὸν λευ- 
ἀνθρώπειον ἢ Ἰππειον) ὥς ε πάλιν ἑκαςυ πράγματος ζητῶντες τὴν κόν ἐςι, λέγειν διότι ἕν ἐςι, ᾧ διὰ τί ὁ βῶς βῶς ἐςί, διότι εἷς 
ὕπαρξιν “ὃ εἶδος ἀποδίδομεν" ὥςε κυρίως σία “ὃ εἶδος ὑπάρχει. ἐςίν" ὧν δὲ ὁ λόγος, ὥσπερ εἴρη, εἷς, ἡ αὐτὰ ἕν. εἰ δὲ ταῦτα 
χρὴ μέντοι γε εἰδέναι ὅτι ἐπειδὴ τέσσαρά εἰσι τὰ προβλήματα, 5 ἄτοπα ᾧ ἀδύνατα, καὶ χρὴ ὕτω προτείνειν τὰς ἐρωτήσεις ᾧ ζητή- 
ὡς εἴρηδ ἐν τῇ ̓Αποδεικτικῇ (2 1), ὃ εἰ ἔςι, ὰ τί ἐςιν, ὁποῖόν τί σεις, ἀλλὰ ζητεῖν διὰ τί ὁ ἄνθρωπός ἐςι ζῷον τοιονδί, τυτέςι διὰ 
ἐςι ᾧ διὰ τί ἐςιν, ἐπὶ δὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων “ὃ εἰ ἔςι ζητεῖν τί ὁ ἄνθρωπος φέρε εἰπεῖν ἐςὶ ζῷον λευκὸν ἢ δίπυν. ὁ δὴ τῦτο 
μένον ἢ ὃ τί ἐςι, ἐπὶ μέντοι γε τῶν συνθέτων “ὃ ὁποῖόν τί ἐξι ἡ ζητῶν φανερὸν ὡς ἐὶ ζητεῖ διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ἕςιν, ἀλλὰ ζητεῖ, 
ἃ διὰ τί ἐςιν. ἃ 78 ὁποῖόν τί ἐςι τὴν ὕπαρξιν τῷ συνθέτυ δηλοῖ, ὅτι “ὃ δίπυν ᾧὶ “ὁ λευκὸν ἕτερον τῦ ἀνθρώπυ, διὰ τί ὑπάρχει τῷ 
ὥσπερ ὃ εἰ ἔςι τὴν ὕπαρξιν τὸ ἁπλῶ" ὁ γδ ζητῶν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν 10 ἀνθρώπῳ. ἰά. 
ἃ διὰ τί ἐςι καταγέλαςον πρᾶγμα ποιεῖ, οἷον ἐὰν εἴποι τις, διὰ ὅταν δ ζητῶμεν διὰ τί βροντᾷ; τῶτο ζητῦμεν διὰ τί ψό- 1014 
τί ἐξιν ἀνθρωπος : ὅτι ἀνθρωπός ἐςιν" διὰ τί ἐςι ψυχή; ὅτι ψυχή ᾧος ἐν τοῖς νέφεσι γίνεῦ ὁ δὲ ψόφος τῶν νεφῶν ἕτερον, ᾧ ζη- 
ἐςιν" ὃ ὲ πρᾶγμα ἔχει ὕπαρξιν ἡ ὑφέξηκεν. .. εἶτά φησιν ὅτι τεῖῦ ἄλλο κατ᾽ ἄλλυ, ὁ ψόφος κ' τῷ νέφυς. ἰά. 

ἃ διὰ τί ἐπὶ τῶν συνθέτων εἴωθε ζητεῖν, ᾧ ἅπερ εἴρη ἡμῖν ἐν ἢ οἶμαι ὃ “ἴσως" διὰ τῦτο πρέσκει τῷ “οον ἴσως ἐπὶ 1041 
τὴ θεωρίᾳ. διό φησι, διὰ τί ἄλλῳ τοὶ ὑπάρχει" ὃ δ ζητῶ ἐπὶ ι5 οἰκίας," ὡς εἰ ἔλεγε ποτὶ κὶ ἴσως ζητηϑήσεῦ “ὃ τίνος ἕνεκα, ποτὰ 3" 
τῶν ἁπλῶν (ἦα “ὃν μωσικὸν ἄνθρωπον ἐνταῦθα ὡς ὡπλῶν λάβω- δὲ “ὃ κινῆσαν. “ὁ δὲ “τῦτο δ᾽ ἐςὶ ὁ τί ἦν εἶναι, ὡς εἰπεῖν λογι- 

μεν), τυτέςι διὰ τί ὁ μεσικὸς ἄνϑρωπος μυσικὸς ἄνθρωπός ἐςιν; κῶς," παρέλκον ἐςὶ ᾧ ὑπό τινος ἐνταῦθα παραρριφθέν" περὶ δ 
ἥτοι “ἃ εἰρημένον ἐςὶν ἐξ ἀρχῆς ζητεῖν, διὰ τί ὁ ἄνθρωπος μυσικός τάμ; μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, ἰὰ. 
ἐςιν, ἡ ἄλλο. ὁ αὶ ὄν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ζητεῖν ὃ διότι αὐτό ἐςι, ἀλλὰ τοῶτον μέν, λέγων “ἃ ποιητικόν, ἐπὶ τῶν γιγνομένων 1041 

τυτέςι διότι ὁ ἄνθρωπός ἐςιν αὐτό, ὠδὲν ἐςι ζητεῖν. “ὃ δὲ λέγο- 20 ᾧ φθειρομένων ζητεῖ... θάτερον δέ, οἷον “ὃ εἰδυιών, ᾧ ἐπὶ τῶν " 
μεν ὅτι διὰ τί ἡμέρα ἐξίν. ταὐὲν γδ καὶ ἐρώτησις τῇ ἀποκρίσει" γιγνομένων ᾧ ἐπὶ τῶν ἤδη ὄντων. ἰὰ, 
ἐπὶ ἡ) τῶν ἐχόντων τ διὰ τί δεῖ προσομολογήσανχ, ὃ ἔςι καὶ τί. φησὶν ὅτι ὑπὸ ἀπορίας παραλογίζονῇ ἑαυτύς" δυναὲν γάρ 10416 
Αεείερ. ἐςι ἢ ἐπὶ τῶν ἁπλῶν εἰδῶν ζητεῖν, δ διότι, ἐὰν “ἃ εἶδος ὡς ἐν τῷ 

10444 ζητεῖ ὄν, φησί, ἃ διὰ τί, ὅτι διὰ τί ἄλλο ἐν ἄλλῳ ὑπάρ- ὕλη θεωρήσωμεν, καθάπερ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἰρήκαμεν, ὥςε ταῦτα 
ἯΙ χει" ὃ δ ζητῶν ὅτι διὰ τί ὁ μωσιχὸς ἄνθρωπος μυσικὸς ἄνθρω- 25 κοινὰ γίνει, τῇ ζητεῖν ὶ τὸ μὴ ζητέν. Αδεϊερ. 

πός ἐςω; ἢ ὃ αὐ ζητεῖν ἐςι, τυτέςι “ὃ αὐὸ ἐν αὐτῷ, ἢ ἄλλο. εἰπὼν ὅτι κἡὶ τῷ διὰ τί ζήτησις αἰτίν ζήτησίς ἐςιν, ὅτι ἃ κι- 
ΑΙεκ. τῆσαν τὴν ὕλην εἰς “ὃ γεγονέναι τόδε τι ἡ ὅπερ ἐςί͵ λέγει ὅτι ἐν 

1021. εἰπὼν δὲ ὅτι αἱ ζητήσεις περὶ ἄλλων ἐν ἄλλοις ὄντων εἰσίν, τοῖς μὴ καλῶς ἡ καταλλήλως λεγομένοις λανθάνει τῦτο ᾧ δοκεῖ 
15. ἐπήγαγεν “δε ἡ ὁ ὅτι αὶ ὃ εἶναι ὑπάρχειν δῆλα ὄντα," ἴσον λέ- ὅτι ἡ τῷ διὰ τί ζήτησις ὁκ ἔςιν αἰτίν ζήτησις, οἷον ὅταν ζητῇ τί 
ων ὅτι ἐπειδὰν ζητῆσαι ὃ διὰ τί, δῆλον εἶναι ὀφείλει ὡς ὑπάρ- 80 ἐςιν ἄνθρωπος, τυτέςι διὰ τί ἐςιν ἄνθρωπος; “ὃ δ τί ἀντὶ τὸ διὰ 
χει τόδε ἐν τῷδὶ ᾧ ἔτι εἰσίν " ἐπὶ ἢ) τῶν μὴ ὄντων ὃ διὰ τί ὁ ζη- τί νῦν εἴληπ. φησὶ διὰ “ὁ ἁπλῶς λέγεοχ, αὶ δοκεῖ ὅτι τῦτο ζη- 

τέ. εἰ 5 ζητεῖ ὅτι διὰ τί ἡ σελήνη ἐκλείπει, δῆλον εἶνι τέϊῦ, λέγω δὴ ὅτι τί ἐςι “ὃ τὴν ὕλην κινῆσαν ὡς ἄνθρωπος γέ- 
χρὴ ὅτι ὑπάρχει τῇ σελήνη “ὁ ἐκλείπειν. ϑεὶς ὧν τῦτο μεταξὺ νηΐ; διὰ ἦν ἃ ἁπλῶς λέγεωχ, ἡ μὴ διορίζειν ὅτι διὰ τόδε, ὁ δο- 

παλιν ἐπανέδραμαν ἐπὶ “ὃ πρότερον, λέγων “αὐὸὺ δὲ ὅτι αὐτό, εἷς κεῖ" δεῖ δὲ διαρθρώσαντας ζητεῖν, οἷον λέγειν ὅτι διὰ τί τάδε, αἱ 
λόγος καὶ μία αἰτία ἐπὶ πάντων." ἡ εἴη ἂν λέγων ὅτι ὃ Καὶ ἦν ζη- 35 χεῖρες φημὶ ἢ πόδες ᾧ σάρκες, τόδε εἰσίν, ἤτοι ἄνθρωπος... 

τεῖν διὰ τί ὁ ἄνθρωπος μυσικός ἐςιν, εὔλογος καὶ ζήτησις, “ὃ δὲ λό- εἰ δὲ μιὴ διορίζει... ζητεῖν ἡ μὴ ζητεῖν ἔςν. ἢ ὃ ὅλως 
γεῖν ὅτι αὐὴ διὰ τί αὐτό, τυτέςιν ὅτι ὁ ἄνθρωπος διὰ τί ἐςιν ἄν- ζητῆ, ζητεῖ" ἢ δὶ μὴ καλῶς, ὁὶ ζητέ.. γράφεζ δὲ ὶ “λανθάνει 
θρωπος, ἡ; ὁ ἵππος διὰ τί ἐςιν ἵππος, ἢ ὁ βῦς εἷς, ἰὰ, δὲ μάλιςα “ὁ ζητύμενον ἐν τοῖς κατ᾽ ἄλλων λεγομένοις," τυτέςιν 

10414 “ἃς -ο πάντων" ἐρεῖ Ὑ) ὁ προσδιαλεγόμενος διότι ὁ ἄν- ἐν τοῖς κατ᾽ ἄλλων κατηγορυμένοις: ὅταν μι καλῶς κατηγορηθὴ, 
17. θρωπος ἔςι ᾧ διότι ὁ ἵππος ὶ διότι ὁ βᾶς, ὧν δὲ ἡ αἰτία μία, ᾧ 40 λανθάνει ὅτι τὸ αἴτιον ζητεῖ. ΑἸεχ. 

ἐκεῖνα ἕν" ὥςε ἔςαι ὁ βῶς ἢ ὁ ἄνθρωπος ἵν τῷ ἀριθμῷ. εἰ δέ γε γρ. “ἐν τοῖς μὴ καταλλήλως," ᾧ ἔτι “ἐν τοῖς μὴ κατ᾽ ἀλ- 
τῦτο ἄλογον ἡ ἀδύνατον, καὶ χρὴ ζητεῖν διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ἄνθρω- λων." εοἀ. εξ. 
πός ἐςιν. ἴσως δέ, φησίν, ἐρωτηθείς τις διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ἄν- ὁ δὲ ἸΞυριανός φησιν ὅτι διὰ τῦτο ἐσιώπησε “ἃ ποιητικόν (ὁ 
θρωπός ἐςι ἢ ὁ ἵππος ἵππος, ὐκ ἐρεῖ διότι ἄνθρωπός ἐςι ὁ διότι ᾿Αριφοτέλης), ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν ἀϊδίων ὁμολογεῖ “ὃ ποιητικόν, ὅτι 
ἵππος, ἀλλ᾽ ὅτι διὰ τῶτο ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπός ἐςι ἢ ὁ ἵππος ἴπ- 46 θεός, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν γενέσει ἡ μάλιςα τῶν τεχνητῶν αὶ κεχωρισ- 
πος, ὅτι ἀδιαίρετός ἐςιν ἕκαςος πρὸς ἑαυτόν. “ὃ δὲ λέγειν ὅτι μένον" δυνατὸν 7) “ἐν οἶκον ὑπὸ διαφόρων ἀνθρώπων γενέ, 
διοὶ τῦτο ἀνθρωπός ἐςιν ὅτι ἀδιαίρετός ἐςιν ἵκαςος πρὸς ἑαυτόν, ἡμεῖς δὲ εἰρήκαμεν πρὸς αὐτὸς ὅτι ἢ “ὁ τελυοιὸν ὦριςαι ἐπὶ τῶν 
δὲν ἄλλο ἐςὶν ἢ ὁ λέγειν ὅτι διότι εἷς ἐςίν. ἀλλ᾽ αὕτη ἡ αἰτίςκ ἀϊδίων, τὠγαθόν, ὃ πάντα ἐφίεῦ. εἶπεν ὅτι “ὁ καθόλυ ἀγαθόν, 

ἙἘεε662 ἷ 
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ἀ μέντοι γέ φησι “ὃ μερικόν, οἷον διὰ τί κύκλῳ κινεῖ; ὅτι νῦν τε ἡ ἡ σάρξ ᾧ ὃ πῦρ, κινηθήσονἢ ὑπ᾽ ἄλλι εἴδυς ἢ γενήσονται 
μιμέῖ. Δεείερ. τι" πάλιν ὧν ἐκεῖνο ἢ ςοιχεῖον ἢ ἐκ τῶν ςοιχείων, ἢ τῶτο εἰς 

1012: ἐπειδὴ δὲ δεῖ ὃν ζητῶντα περί τινος ἔχειν ᾧ γνώσκεν ὅτι ἄπειρον. ἐκ τύτυ ὧν φησί, “τύτα" λέγων τὸ κοηθέντος, ᾧ, πυ- 
ω ὑπάρχει τόδε τῷδε, ἐσὶ δῆλον ὡς ὅταν ζιπῇ ὁ διὰ τί, τὴν ὕλην ρὸς ᾧ γῆς, ἕἔςαι ἡ σάρξ." ἢ παλιν ἐξ ἐκείνυ ὶ τῆς σαρκὸς ᾧ εἶ 

ζητέϊ,, πῶς ἡ ὑπὸ τίνος κινηθεῖσα γέγονεν ὅ ὅπερ ἴξιν. οἷον ὅταν 5 τινος ἄλλυ ἕςαι ἄλλο. ὥςε δῆλον ὅτι “ὃ εἶδος ὑκ ἔς: φοχχεῖων. ε 

λέγη, διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ταδί ἐςιν, ἣ μὴ τῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι διὰ τί “ὃ δέ τις, φησίν, ἐκ ςοιχείων, “ὃ δὲ ἐκ ςοιχείων ὑχ ἁπλῶν ἐςὶν ἀλλὰ 
σῶμα τυτὶ ὡδὶ ἔχον ἐφίν; τῦτο ζητεῖ, τί ἃ αἴτιον ὃ ἡρχδι τοδὶ σύνθετον, ὥςε ἐκ ἐξ ἑνὸς ἀλλ᾽ ἐκ πλειόνων ἐςὶν ἢ ἐκεῖνο" ἐχέῦο 
σῶμα ὕτως ἔχειν: ἢ πάλιν ὅταν λέγῃ ὅ ὅτι διὰ τί ἡ οἰκία γάρ ἐςιν ἕν" ὥςε παρ᾽ ἐκεῖνο εἰσὶ τὰ ἐξ ὧν ἐςίνκ. “ὃ δὲ παρὼ ὃ 

ἥτοι διὰ τί τὰ ξύλα καὶ ὺ οἱ λίθοι οἰκία ἐςίν; τῶτο ζπε ὅ ὅτι δὰ τί ν δῆλον ὅτι ἢ δύο ἐςὶν ἢ τρία ἢ ἄλλος τις ἀριθμός. ὥςε εἴπερ ἐξ 
ταδὶ ὑπάρχει ὃ ἦν οἰκία, τυτέςι τί “ὃ κινῆσαν ταδὶ ᾧ ποιῆσαν 10 ἐκ ςοιχοίων, ἐπειδὴ “ὃ ἐκ ςοιχείων ὑπό τινος γίνε, τῶτο εἴπερ 
αὐτὰ οἰκίαν, ὥςε δῆλον ὅτι ἡ διὰ τί ζήτησις ἐξαιρέτως ἐπὶ τῶν ἐςὶν ἐκεῖνο “ὃ ποιῆσαν αὐτό, ςοιχεῖον ἐκ ἔςαι" δέδεοςἢ 75 ὅτι ὃ 

φυσικῶν αἰτίν ἐςὶ ζήτησις. τῦτο δὲ ὃ αἴτιόν ἐςι “ὁ εἶδος ᾧ τι ποιῶν “ὃ εἶδός ἐξιν, “ὃ δὲ εἶδος ςοιχεῖον ἐκ ἔς" ἢ τῦτο δὲ δέ- 
ἴςι, τυτέςιν ἐν ᾧ ἡ ὕλη ἐςίν. δῆλον ἄρα γέγονε τί ποτε ἐςὶν ἡ δεικἢ" ἔςαι ἄρα κἀκεῖνο ἐκ ςοιχείων, ἢ τῦτο εἰς ἄπειρον. ὃ δὲ 

ὑσία... εἰ δή, ὥσπερ εἴρη, “ὁ εἶδός ἐςι “ὃ τάττον ἢ ποιῶν, ἐπὶ τῆς σαρκὸς εἴρηῦ, τῦτο ἐπὶ τῆς συλλαβὴς ἡ ἐπὶ πάστων ἐη- 
φανερὸν ὅτι ἔςι “ὁ εἶδος κοσμῶν ᾧ ποιὸν ἔχειν ὃν κόσμον, ὥσπερ 15 θήσεῦ. ἐκ ἄρα ὅτε ςοιχεῖόν ἐςι “ὃ εἶδος ὅτε ἐκ ςοιχείων - ὥςε 
ἔχει. ἐπειδὴ ἦν “ὁ διὰ τί ζήτησίς ἐςιν ἄλλυ ἐν ἄλλῳ ὑπάρχοντος, ἔςι τι τῶτο ὃ τὴν ὕλην κινῦν ᾧ ποιῶν σάρκα ᾧ συλλαβήν" τῦτο 
δηλονότι ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ἢ μόνως εἰδῶν ἐκ ἔςι ζήτησις, ὑδὲ ὃ δέ ἐςι ὃ εἶδος ᾧ καὶ ἑχάςυ ἀσία. ἰὰ. 

διὰ τί, ἀλλ᾽ ἕτερος τρόπος ζητήσεως. ᾧ ἐρεῖ, ὅταν περὶ ἐκεμν ὦσε ἐςὶ ὁ ὃ εἶδος τῆς συλλαβῆς ἀὶ μόνον τὰ ςοιχεῖα “ὃ φι»- 101. 

λέγη, τίς ὁ τρόπος τῆς τῶν ἁπλῶν ζητήσεως. ΑΙεχ. νῆεν ἡ ὃ ἄφωνον “ ᾧ ἕτερόν τι," τυτέςι “ὃ εἶδος τῆς σαρκός, αὶ ̓  
1041) ἃ προκείμενόν ἐς: δεῖξαι ὅτι “ὃ εἶδος ἅἥτερόν ἐςι τῆς ὕλης, ᾧ 20 μόνον κὺρ ὁ γῆ. Ἄμε: 

ΕΣ ὅλως ὸ σύνθετον. λέγει δὴ ὅ ὅτι ἐπειδὴ ὃ τὸ ἔκ τινος σύνθετόν ἐςιν ὦφε αἴτιόν τί ἐςι “ὃ εἶδος ᾧ ὁ φοιχεῖον, ἢ αἴτιον τῷ εἶναιτμι. 

ὕτως ὥςε ἐν εἶναι “ὃ πᾶν, μὴ ὡς σωρὸς κ᾿ ἁφὴν ἀλλ᾽ ὡς ἡ βα συλ- τοδὶ σάρκα αὶ δὲ συλλαβήν. ὁμοίως δὲ ὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ᾿ 
λαβή, δῆλον ὡς ἡ συλλαβὴ ἥτοι “ὃ εἶδος τῆς συλλαβῆς, “ὃ συν- ὥςε ἱκάςυ ἐσία κυρίως ἐςὶ τῦτο “ὃ εἶδος. ἰά. 
τεταγμένον μ᾽ τῆς ὕλης (αὕτη δ᾽ ἐφὶ. τὰ φοιχεῖα, τό τε βῆτα καὶ ὺ ἐπειδὴ ὗν ὅν ἕνιαι ὑκ εἰσὶν ὁσίαι τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ὑείων 

ἄλφα) ἕτερόν ἐφι παρὰ τὰ ςοιχεῖα, ἡ ἐκ ἕςν ἡ συλλαβὴ τὰ 25 αἱ κ᾽ φύσω καὶ ἢ φυσικαί (ὰ δ τεχνητὰ εἴδη ἐχ ὑπάρχωσιν ἀσία)" 
ςοιχεῖα, ἐδέ ἐςι ὃ βὼ ὃ α ταὐὴν τὴ βα συλλαβὴ. ἰά. ὥςε ἐσία ἐςὶ “ὃ εἶδος “ὁ ἐν τοῖς φυσικοῖς πράγμασι, σοιχῶν δέ 

1041} ἐκ δὴ τύτων φανερόν ἐςιν ὅτι Ε Μόνον ὲ Φωνῆεν ἤτοι “ἃ ἐςιν εἰς ὃ διαιρεῖῷ ὸ εἶδος ἐνυπρχον ὡς ὕλην, οἷον τὴν βα συλ- 
16 ἄλφα ὼ ὃ σύμφωνον τὲ βῆτα ἔσιν, ἢ ὸ πῦρ ὶ ἡ γῆ, ἀλλ᾽ ἔςι λαβὴν δ ακὴ ὃ β. ὦξε κυρίως βέϑ ὁ ᾿Αριςοτέλης ἐσίαν 

τι ἢ παρὰ ταῦτα ἥ τε συλλαβὴ καὶ ὺ Ἷ σάρξ. ὅτως ἦν δαιμονίως εἶναι “ὃ εἶδος “ὃ καθόλυ “ὃ χωριςὸν ἡ ἐν ταῖς πολλοῖς θεωρύμεναν" 
δείξας ὅτι “ὃ εἶδος ἕτερόν ἐςι παρὰ τὴν ὕλην καὶ ἔςι τι, δείκνυσιν 30 “ἃ γ5 εἶδος τῆς βα συλλαβῆς θεωρεῖ; ᾧ ἐν κηρῷ ᾧ ἐν ξύλῳ καὶ 
ὅτι ἄρχη [ἃ ᾧ αἴτιόν ἐςιν, ςοιχεῖον δὲ ἐκ ἔςι “ὃ εἶδος, ἀλλὰ μόνον σιδήρῳ ᾧ χαλκῷ ὺ ἀργύρῳ ᾧ χρυσῷ. ἰά. 
ἡ ὕλη. ἃ εἶδος ὧν, φησίν, ἀνάγκη ἣ ςοιχεῖον εἶναι ἢ ἐκ φοιχείων. ἀλλ᾽ ἐκεῖνά εἰσι τῶν πραγμάτων ὀσίαι, ὅσα κ᾽ φύειν ᾧ 13.) 
εἰ αὶ ὄν λέγοι τις ὅτι φοιχεῖόν ἐςιν, ἔξω δὲ ἐπὶ σαρκὸς ὃ λόγος, ὑπὸ φύτεως καὶ ὼ εἰς ὃ τί ἦν εἶναι αὐτοῖς συμβαλλεῦ. φανερὸν ἄμ ἢ 

ἐπειδή, ὡς δέδευ.ἢ ὅτι ὃ ὲ εἶδός ἐςι “ὃ κινῶν τὴν ὕλην ἡ ἡσύμθιν ὅτι αὕτη ἡ φύσις (λέγοι δ᾽ ἂν φύσιν “ἃ εἶδος) ἐςὶν ἀσία. ΑἸεχ. 

ὅπερ ἐςίν, εἴπερ ἐκὶ σάρξ κα ἢ φοιχεῖον, δηλονότι χνηθήσεξ, εἴπερ 35 εἰ δὲ ἐκ ςοιχείων ἀπο εἶναι “ἃ εἶδος, δῆλον ὅτι ἐκ ἐξ 
δὴ φοιχεῖόν ἐςιν αὕτη τε ἢ “ὁ πῦρ ὑπό τινος εϑυς, ᾧ γενήσεταί ἑνὸς ἀλλ᾽ ἐκ πλειόνων. εἰ ὅν ἐκεῖνο αὐὸ ἕςαι ἃ εἶδος τῆς σαρ- 

τι ἐξ αὐτῶν" ἐκεῖνο δὴ ὃ εἶδος “ὃ κινῆσαν αὐτά, παλιν ἢ ςοιχεῖόν. κός, ἢ πάλιν τὰ αὐτὰ λέγομεν ἐπὶ τῶ ςοιχείν τὴν εἰς 
ἐςιν ἢ ἐκ ςοιχείων. εἰ ἢ ἦν ςοιχεῖον ἐπειδὴ ςοιχεῖόν ἐςιν αὐτό ἄπειρον πορείαν, ὥςε αἴτιον. Αδοθρ. 

ΣΧΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ Η (5). 
ἴα. Τὰ ἐν τῷ πρὸ ὸ τύτυ βιβχῳ καὶ ἢ τῷ πρὸ ἐκείνυ λεχθώτα, ἐχὶ τῶτο ὃ βιβλίον περὶ τῷ καθ᾽ αὐὸ ὄντος. οοά. Ἀδς. 
3. πάντα (ἢ ὃ ἂν πόδιν, τὰ οὐτῶ συνέβη λέγειν) ἀλλὰ τὰ κυριω- 40 καλῶς δὲ ὃ τέλος εἶπεν" ἀπὸ δ τὸ μι τῦτο βιβλίῳ ἀρχψ θα: 

τατα (ταῦτα γδ ᾧ κεφαλὴν εἶπεν), ἀνακεφαλαιῦ), ᾧ τὴν αἰτίαν ποιεῖ λέγειν περὶ δυνάμεώς τε αὶ ἐνεργείας ᾧ τῶν λοιπῶν, περὶ ἡ 
τῷ τίνος ἕνεκεν ἐκεῖνα εἶπε λέγει. ὧν ὃν λέν ποιήσεξ. 

ὀρανὸν δὲ ἤ ἤτοι ὃν ξύμπαντα κόσμον λέγει, μόρια δ᾽ αὐτῶν. 

(Ὁ ϑ8.δοϊία, χυΐδυ8 ποῖδ ποῦ δοῦβαίξ, 6 δοπιπηθηίασι 8 ἀθ- τὰς σφαίρας καὶ Ὁ ὃ πῦρ ἡ τὴν γὴν ὸ τὰ ζῷα" ἢ ἢ ὑρανὸν λέγει ὃ » 
Ρτοιαρία δυῃὶ 16 0868 ἴαϊδο ΑἸεχαπάγο ἐγ βαυπῖαυ. 45 κυκλοφορικὸν ἅπαν σῶμαι, “μόρια δὲ τὸς ἐν αὐτῷ ἐματεπιηγμένως 
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ἀςέρας. λέγει δὲ ἡ τίνα ἐςὶν ἅπερ ἴδια ἀπεφήναντό τινες, λέγων τὰ Κα ὃν συνθέσει εἰδοποιεϊ ἢ τὰ δὲ δεσμῷ" τῦ 75 σφακέλε 1042 
τινὰς τὸς περὶ Πλάτωνα, ὅτι αἱ ἰδέαι ἢ τὰ μαθηματικά. εἴδοξ ὃ ὁ δεσμός ἐσι, τὰ δὲ εἰδοποιεῖἢ κόλλη, οἷον “ὃ κοντάκιον ἢ ρ. 

40424 λέγει ὑποκείμενον τὴν ὕλην. ὼ Αι ἡφόδμι τὰ δὲ γόμφῳ, ὡς ὁ κιβώτιον. 

ὡς ἢ δεῖ ὑποςίζειν εἰς “ὰ “τῷ γένει ὺ εἴη λέγων ὅ ὅτι ἢ αἱ τὰ δὲ , εἰδοποιεῖῷ τῷ Ξότῳ, ὡς τὰ πνεύματα" ἀπὸ δ τῶν 1042 

14, ἰδέαι συναπτυσιν ἥτοι κοινωνῶσι τῷ καθόλν ἢ τῷ γένει" ὥσπερ ὃ 5 τόπων ἐξ ὧν πνέωσιν, οἱ ἅ' λέγον ἀπαρκτίαι οἱ δὲ νότοι, ἄλλοι ὅ'" 
ἃ καθόλω ἢ ὃ Ὑένς ἐν ὃν ἐπὶ πολλῶν θεωρεῖ, ὅτω καὶ οἱ τὰς δὲ ζέφυροι ᾧὶ ἄλλοι ἀπηλιῶδ. κ᾿ δ τὴν ὕλην ἀδιάφοροι τυγχα- 
ἰδέας τιθέμενοι περὶ αὐτῶν λέγυσιν" ὁ δ αὐτοοίνθρωπος, φασί, ἐν νυσιν" ὕλη ἢ) πανὸὺς ἀνέμω ἡ ξηρὰ ἀναθυμίασις, ὡς ἐν τοῖς Με- 

τοῖς κῷ μέρος ἐξίν. τῦτο δ δηλ ὰ "κῷ ἐν αὐὲν λόγον ὑσίαι τεύροις ( 4) δέδεικῇ. 
δοκῶσιν εἶναι; ἤτοι ἐπίσης δ ἡ ὁ καθόλυ ἐπὶ πολλιῶν θεωρεῖ ἢ ὥςε, φησί, δῆλον ὅτι ἃ ὃ ἔςιν ἥτοι ᾧ ὃ εἶναι ἑκας ᾧ ἢ ΤΩΣ 

ἡ ἰδέα. ἀλλὰ μὴν τὰ καθόλε αὶ καθ’ αὐτὰ ἐδ’ ἐσίαι" ἐδ’ ἄρα 10 εἶδος αὐτῶν τοσαυταχῶς λεχθήσεξ. 
αἱ ἰδέαι. : ᾧ ὃ κρυξάλλῳ εἶναι ἃ ὅτω πεπυκνῶσ)αί ἐςι, ἢ ἁπλῶς 1οι2ὸ 

1024 ᾧ χωριςὸν κυρίως ἢ καθ᾽ αὐὸ ᾿, ἀλλ᾽ Καὶ τῷ λόγῳ μόνῳ, πᾶσι τύΐτοις ὁρι)ήσεῦ ὃ εἶναι. 
29. ὥσπερ ὃ εἶδος. εἰπὼν δὲ ὅτι “ὃ εἶδος τῷ λόγῳ μόνον ἐσὶ χωρι- οἷον τοῖς Ξ , ἀρχὴ ἔςαι εἰδοποιὸς “ὁ μᾶλλον ᾧ ἧττον, ὥσπερ 10425 

φόν, λέγει ὅτι τῶν κ᾿ ὃν λόγον ὁ υπῶν οφ' λόγον ὁ σίας, ὡς πολ- Θαλῆς ἔλεγεν ὅτι “ὃ ὕδωρ μᾶλλον μανωθὲν γίνε ἀὴρ ἢ ἔτι ἣν 

λάκις εἴρη, λέγων τὰ ὅδ) αἱ Κα αἱ δ᾽ ὅ, τυτέον αἱ μὲν εἰσι 15 βββλλον πῦρ. 

τῷ λόγῳ χωριςαί, αἱ δὲ ἢ ἁπλῶς. ἐπειδὴ ἡ) “ὃ ἑκάξυ εἶδος ἡ εἰ δέ τι, φησίν, ἐςὶν εἰδοποιώμενον “ήματί τινι, ὥσπερ τὰ 1042 

ἑκάςζυ ψυχὴ τυγχάνει (ἡ ὦ 5) τοιάδε μορφὴ ἐδέποτε χωρίς ἐξι μαθηματικά (ταῦτα δ τοῖς χήμασιν εἰδοποιεῖ ἢ, ὕλη δὲ αὐτῶν "ὦ 
τῆς ὕλης), ἡὶ δὲ ψυχὴ ὁὶ πᾶσα ἀλλ᾽ ἡ λογοιὴ χωρίζεῦ, διὰ τῦτο “ὃ μαθηματικὸν σῶμα), ἣ εἰ μὴ χήματι ἀλλιὰ λοιότητι, ὡς αἱ 
τὰς μέν φησι χωρίζεδᾳ, τὸς δ᾽ ὅ. μήποτε δὲ καὶ περὶ τῆς μορς μυλίαι λίθοι" εἰ ἦν ἐςί τινα τύτοις εἰδοποιύώμενα, πάντα ἡ τε- 
φῆς τῦτο εἴρη (καίτοι ἢ τύώτυ ἀληθῶς ὄντος" ἐδέποτε γδ ἡ βρό- Ὧ λειότης ἡ “α χῆμα ἡ ἡ τραχύτης ἀναχϑήσονὮ εἰς “ὃ εὐθὺ ἢ καμ- 

τεῖος μορφὴ ἄνευ ὕλης εἶναι δύναἢ), ἀλλὰ περὶ τῶν ἀλόγων πύλον" λεῖον δ λέγεῦ ὰ ἐπ᾿ εὐθείας πως ἔχων τὼ μόρια κείμενα, 
ψυχῶν, ὅτι αὖῇ κὶ καὶ χωρίζονῦ, ἀλλὰ μόναι αἱ λογικαί. τραχὺ δὲ ὃ μὴ ὅτως ἀλλὰ κοιλότηταάς τινας ἢ ἢ ὅλως καμπυλότη- 

1042 ὃ νῦν μέν ἐςιν ὑποκείμενον ὡς τόδε τι" ὅταν δ μ' τῷ τας ὃ ἀνωμαλίας. 
: ἡ εἴδυς, ἢ ἐπεὶ “ὃ σύνθετόν ἐςι “ὃ ὑ ὑποκείμενον τῷ λευκῇ καὶ ὼ μέλανι ὃ δὲ λόγει τοιῶτον ἂν εἴη. ὀδὲν τύτων ὀσία ἐςὶν δὲ συν- 1043. 
ὼ τῇ νόσῳ ἢν ὑγείᾳ, λέγομεν ὅτι ἡ ὕλη ὑπόκειἢ τύτοις ὡς τόδε 5 δυαζόμενον τῇ ὕχη" ὅμως ἐν ἑκάςξῳ τύτων ἥτοι τῷ ἐδὺ κα ὺ τῶν δ 
τι" ὅταν δὲ χωρὶς εἴδυς νοὴ, ὑποκεῖοι, λέγεῦ τῷ εἴδει ὡς ςέρης ἄλλων ὃ ἀνάλογόν ἐςι, τυτέςιν ἔχυσιν ἀναλογίαν πρὸς τὴν ὁσίαν. 
ρις. εἰπὼν δὲ ὅτι ἡ ὕὅ νῦν ἃ ἐν γενέσει ἐςὶ νῦν δὲ ἐν φθορᾷ, ᾧ ὥσπερ ἐν ταῖς ἐσίαις “ὃ κατηγορύμενον τῆς ὕλης δὲν ἕτερόν 
λέγει ὅ ὅτι κ ἀκολυθῦσι ταύτη αἱ ἄλλαι μεταβολαί" αὶ εἴη ἂν λέ- ἐςιν ἣ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, τυτέςιν αὐὸ “ὃ εἶδος, ὃ δὴ ᾧ ὁριζόμεθα 
γων ὅτι ὅσα Κ ἔχει ὕλην γενητὴν ἢ φθαρτήν, ταγεσὶ γενέσει κα ὃ (ὗτο χἃ προσυπακύειν δεῖ), ὅτω ὺ ἐν τοῖς ἄλλοις δρισμοῖς, τοῖς 

φθορᾷ ὑποκειμένην, ἐκεῖνα ἵχα ὕλην ᾧ αὐξήσεως ᾧ μειώσεως ᾧ 30 μὴ ἐσιῶν δι σιν ἀλλὰ τεχνητῶν, τὰ εἴδη ὁρις ον. 
τῆς Ψ τόπον μεταβολῆς κα ᾧ ἀλλοιώσεως" ὁ γ εἶδος (τῦτο γάρ ὁ δὲ ἐκ τῶν διαφορῶν λόγος ἐςὶν ἐκ τῷ εἴδως, ὁ δ᾽ ἐκ 1043 
ἐςιν, ὡς ἐν τῇ περὶ Τιονέσεως καὶ ὃ Φθορᾶς (1 5) δέδεικῷ, ὃ αὐξό- τῶν εὐ κ ὼ λίθων τῆς ὕλης, ὁ δ᾽ ἐξ ἀμϑαν. τῆς οἰκίας, ὁποίας 1: 

μενον ὸ φθνόμενον, ἀλλ᾽ ὑχὶ ἡ ὕλῃ ἃ δὴ εἶδος ὡς ὕλη ὑπόκειἢ ὼ ̓Αρχύτας ἀπεδέχετο τὰς ἐκ τῶν διαφορῶν κα ἡ τῆς ὕλης" ὁριζό- 

τῇ αὐξήσει ἢ ψθσι, ἀλλὰ καὶ ὺ τόπον τὰ ὲ τοιαύτην ἔχοντα ἀμείβει μένος ὃ ἐμ, νηνεμίαν ἔλεγεν ὅτι νηνεμία ἐςὶν ἠρεμία ἐν πλήθει 
ἢ ἀλλοιδῦ, τὰ β ἂν ἔχοντα ὅλην Ὑ γενητὴν ὼ φθαρτήν. ταύτῃ τῇ 35 ἀέρος" ὕλη Ὁ ὁ ἀήρ, εἶδος δὲ ἢ εἰν βιοτῆς ἡ νηνεμία. ἢ πάλιν 
ὕλη, τυτέςιν αὐτοῖς τοῖς ἔχυσιν αὐτήν, ἔπονῶ ἢ αἱ ἄλλαι μετα- γαλήνη ἐςὶν ὁμαλότης θαλάσσης" ὰδ κΑ' ὑποκείμενον. ὡς ὕλη ἡ 
βολαί. θάλασσα, ὁμαλότης δὲ “ἃ εἶδος. ὅτω αὶ ὄν ἀκριβῶς καὶ ὶὶ θειότατα 

1042 εἶπε ἡ ᾧ ἐν τῇ Φυσικῇ ᾿Ακροάσει (6 1), μαλιςα δὲ ἐν τῇ τὰ περὶ τύτων ὁρίσας συμπεραίνεδ, λέγων ὅτι φανερόν ἐξιν ἐκ 
δ. περὶ Τενέσεως (1 8), ὅτι ἡ ἀπὸ τῶν χειρόνων εἰδῶν μεταβολή, τῶν εἰρημένων κτλ. 

οἷον ἡ ἀπὸ ἀέρος εἰς πῦρ, ἐπὶ τὰ κρείττω ἁπλῆ μέν ἐςι γένεσις 40 ὃ ζητεῖ, σαφῶς καταλέγει, καὶ λύει δὲ ὡς σαφῶς ὄσης τῆς 1043 
τὶς δὲ φθορά, ἡ δὴ ὠπὸ τῷ κρείττονος εἴδυς ἐπὶ “ὃ χεῖρον ἁπλῇ ἅ' λύσεως. ζητεῖ Ὑ) πότερον τὰ ὀνόματα τῶν συνθέτων εἰσὶ ση- 

φθορὰ τὶς δὲ γένεσις. “ μέα ἢ τῶν εἰδῶν; οἷον ἡ γραμμὴ πότερον σημαίνει ὅτι δυὰς ἐν 
᾿ολ25 πάντες δ τὴν ὕλην αὶ αἰτίαν εἶπον ᾧ μνείαν αὐτῆς πεποιής μήκει, ὅπερ ἐςὶ “ὃ σύνθετον (εἶδος ὦ γ ἡ δυάς, ὕλη δὲ “ὁ μῆκος, 

3: κασιν οἱ φυσικοί, τῆς δὲ εἰδικῆς ὁδεὶς ἐφρόντισεν, ἢ ἐπ᾽ ὀλίγον. δυάδα δὲ λέγει τὴν γραμμὴν ὅτι, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς πρώτη 
λοιπόν ἐςιν εἰπεῖν ἡ περὶ τῆς ἐνεργείᾳ ἐσίας τῶν αἰο)ητῶν, τίς 45 διάςασις ἡ δυάς ἐςιν, ὕτως ἐν τοῖς μήκεσιν ἡ γραμμή), πότερον 
ἐςιν" ὡς ἐνεργείαν ὠσίαν τῶν αἰϑητῶν, λέγων “ἃ ἑκαξυ εἶδος. ἢ ἦν ἡ γραμμὴ “ὁ ὅτι δυὰς ἐν μήκει σημαίνει, ἣ ὅτι δυὰς “ὃ εἶδος 
πρῶτον, ὡς ἔθος αὐτῷ, τὰς τῶν παλαιοτέρων, ἃς εἶχον περὶ τῇὀ μόνον; ἡ “ὃ ζῷον πότερον “ὁ σύνθετον δηλοῖ, ὅτι ψυχὴ ἐν τῷ σώ- 
εἴδυς δόξας ἐπισκέπτεῦ, ᾧ ὅτω “ὃ οἰκεῖον τίθησι βύλημα. ματι ἣ ψνχῇ; αὕτη ἢ ὀσία ὶ ἐνέργεια ἢ δος σώματός τινος. 



114 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

ὅτω β ἦν ζητήσας καὶ λύει, ὡς δήλυ ἔντος ὅτι τὰ ὀνόματα τῶν ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ. ἐν τῷ περὶ Τενέσεως ἢ Φϑορᾶς 
εἰδῶν εἰσὶ σημαντοκοί, ἀλλ’ ὶ τῶν συνθέτων. (4 7). εοἀ. Ἀερ-. 

1043 τυτέςι πρὸς Ξ τὰς διαλεκτικὰς συνυσίας ὠφελδταί τις διὰ τῦτο ϑεῶ ὅρον ὅλως ἐκ (ἴς.ν) ἀποδιδόναι. πῶς 7 πτῳ 

᾿ παρὰ ὃ συίσκεν εἴτε “ὃ σύνθετον δηλᾶ εἴτε μή, πρὸς δὲ τὴν ἐκείνῳ γένος. ὲ ὕλη ἀναλογῶν, ἢ διαφοραὶ αἱ εἴδει ἄγγελον δ᾽ ἐρι- 
ζήτησιν τῆς ὁσίας τῆς αἰϑ)ητῆς ἐδέν. ὅτω δὲ ἀποπεμψάμενος ὅ ζέμσαι φαΐ δ ὠσίαν μ' ἁγιασμῦ, ἅτε ὑφειμενωτέρυ ὄντος καὶ συ»- 

τὴν τοιαύτην ζήτησιν διευθετεῖ ἢ περὶ τῷ εἴδυς, λέγων ὅτι ὃ τί ἦν θετωτέρω τῷ ἐγγῶμ. ἰά. 

εἶναι ἐκ ἐπὶ τῦ τυδον λογίζεξ, ἀλλὰ τῷ εἴδει ὑπάρχει κα ᾧ τὴ δεῖ προσυπαικίειν τῷ ἐξ ὦ ὧν ἐαεμιν λυδῆναι, ἵνα ἢ ὃ λεγές ιοῦ 

ἐνεργείᾳ, ὃ ἐπὶ ' τῶν ἁπλῶν ὃ ὕδωρ ἐἶναι ἡ ὕδατι ταὐτόν ἐςι, μένον τοιῶτον" ὦςε ἡ ἀπορία καιρὸν ἔχει, ἣν οἱ ̓ Αντιώϑένειοι ἠπύ- Ὁ 
ὁ ψυχὴ ἡ ψυχῇ εἶναι, ἄνθρωπος. δὲ αὶ ἀνθρώπῳ ὁ ταὐτόν. ρυν, λυθῆναι ἐξ ὧν εἴπομεν. ἐπειδὴ γΣ δέδευοκζῦ ὅτι ἄλλα ἐςὶ τὰ 

1043 εἰ μέν, φησί, λέγοι τις τὴν ψυχὴν ᾿ἄνθρωπον ὺ κατηγο- 40 ὡς εἴδυς μέρη καὶ ἢ ἄλλα τὰ υὑς ὕλης, ἐκ τύτων λυθήσεῦ ἡ ἡ τῶν 
3. ρὲ 2 ἄνθρωπος κ᾿ τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ ψυχὴ ᾧ ὃ ψυχῇ εἶναι ᾿Αντιοενείων ἀπορία. ἔςι δ᾽ αὐτῶν ἡ ἀπορία, ὅτι ἐκ ἔς ὁρί- 

ταὐὲν σημαίνει, εἴη ἄνθρωπος ᾧ ἀνθρώπῳ εἶναι ταὐτόν" εἰ δὲ σαὼς, δ᾽ ἔςιν ὁρισμός τινος. τῶτο δὲ κατασκεύαζον κ 
. μή, ὑκ ἔξαι. ἢ ὅτω, φησί, “τινὶ μὲν τινὶ δ᾽ ὦ, τυτέςιν εἰ ἐπειδὴ γ) ὁ ὁρισμὸς ἐκ ἔςξιν ὄνομα, ἀλλ᾽ ἐκ πλειόνων (τῶτο 

λέγει τις ἄνθρωπον τὴν ψυχήν, ἔξαι ταὐὸν ὁ ἄνθρωπος ᾧ “ὃ ἀν- εἶπε λόγον μακρόν" “ὁ 75 ζῷον λογικὸν θνηὸν νῦ ἢ ἐπιςήμης 

θρυύΐπῳ εἶναι" εἰ δὲ ἄνθρωπον λαμβάνει ἐν σύνθετον ἐκ ψυχῆς ΩΝ δεκτικόν λόγος μακρός ἐφιν, ἀλλ ἐχ ὡς ὃ ἄνθρωπος ὄνομα), 
σώματος ἤτοι “ἐν ἐξ ὕλης ᾧ εἶδυς, ἐκ ἕξαι ταὐὸν ἄνθρωπος ᾧ ἐπειδ ὧν ὁ ὁρισμὸς ὁ ὑκ ἔςιν ὄνομα, ἐκ ἕξιν ὁρίσαῶς. λέγωσι δὴ 

ἀνθρώπῳ εἶναι, ἀλλὰ τινὶ μέ, οἷον ἐπὶ τῆς ψυχῆς, τοὶ δέ, οἷον ἔτι, ὅταν εἴπωμεν ζῷον λογικόν, σύνθετόν τι λέγομεν ἐξ ὕλης ἡ 

ἐπὶ τῷ ἀνθρώπω τῶ συνθέτυ, ὑκ ἔκαι; εἶδυς, ὕλης Κα τὸ ζῴν, εἴδυς δὲ τὸ λογωκεῶς, τὼ ἔτι προς εθὲν “ὃ 

1ο(8» δείξας ἐν τῷ τέλει τῷ πρώτυ βιβλία ὅτι ἢ συλλαβὴ ἢ ἤτοι θνηὸν σύνθετον. εἰ δὲ τῦτα τὰ ἃ σύνϑετα ἐπεξερχόμεδα ἃ 

5: αὐὸ ἃ τῆς συλλαβῆς εἶδος ἵτερόν ἐςι τῶν φοιχείων, ὶ ὅτι ὅτε “ὁ Ὦ εἰονεὶ ἀριθμῶμεν πόσα τινὰ τυγχένει, ζῷον λογυιόν λέγοντες, 
ςοιχεῖόν ἐςι “ὃ εἶδος ὅτε ἐκ ςοιχείων, πάλιν τὰ περὶ ἐκείνων διαρ- ἢ παλιν ζῷον λογικὸν θνητόν, ὁρισμὸν δὲ φαμεν. λέγει δὲ ἡ 
ϑρᾶῖ, λέγων ὅτι ἡ συλλαβή, αὐὴ ὃ τῆς συλλαβῆς φημὶ εἶδος, ᾿Αριςοτέλης ὅτι ἡ ἀπορία αὕτη λύε ἐξ ὧν εἴπομον- ἐπειδὴ ἢ 
ἐκ ἔςιν ἐκ ςοιχείων ἢ τῆς συνθέσεως. δέδεικἢ ὅτι “ὁ ζῷον πεζὸν δίπυν τὸ εἴδυς ἐςὶ μέρη, κἰὶ τῆς ὕλις, 

10432 “σύνθεσις - μῖξις" ὃ δὴ ἀσαφῶς ἑρμηνεύεῇ καὶ ὺ ἐλλιπῶς" πῶς ἐςὶ δυναὸν λέγειν ὅτι “ὃ ζῷόν ἐςιν ὕλη “ὃ δὲ λογοεὸν εἶδος, κα 
1. δεῖ δ ὑπακιέιν ἃ τινός. ἃ δὲ “ἐκ τύτων" ἀντὶ τῦ μδ' τύώτων, ὧν 25 πάλιν “ὃ ζῷον λογυιὸν ὕλη “ὃ δὲ θνηὸν εἶδος; εἰ Κα Ἵ) ἦσαν τῆς 

ἐςὶ σύνθεσις ἢ μῖξις. ᾧ εἴη ἂν “ἃ λεγόμενον τοιῶτον. εἰ ἕξιν ἡ ὕλης μέρη ὃ ζῷον, “ὃ θνητόν, “ὃ λογικόν, ἐχρὴν ταῦτα λέγειν, ὅτι 
σύνθεσις ὕδατος, εἰ τύχοι, ἡ μέλιτος, ὁ συνῆλθεν αὶ μῖξις τιὶ τύ- “ὃ ζῷον ᾧ ὃ λογικὸν ὕλη ἐςί, “ὃ δὲ θνηὲν εἶδος, ᾧ λέγοντες ζῷον 

των, ἢ τῷ ὕδατι ἢ τῷ μέλιτι ἢ ᾧ ἀμφοῖν, ἡὶ ἀπετέλεσαν “ἃ με- θνητόν λέγυσι “ὁ σύνθετον “ὃ ἐξ ὕλης ᾧ εἴδυς. ἐπεὶ δὲ ὑπ εἰσὺ 
λίκρατον" εἰ Κὶ ἡ ἦν αὶ μῖξις πρᾶγμά τι τῶν δυναμένων καθ᾽ ὑλιχά, καὶ ὃ σύνθετον λέγυσιν, ἀλλὰ τὰ μέρη τῷ εἴδυς- ὥςε ἔξ 
αὐὰ εἶναι, εἰκὸς ἦν λέγειν ὅτι μετά τινος τύτων τῦ τε ὕδατος ἢ 30 ὁρισμός. ἐκ ἔςιν ὄν, φασίν, ὁρίσαχ,, ἀλλὰ ὁποῖον μέν ἐςν ὧ»- 

τὸ μέλιτος ἢ ἢ ἀμφοῖν συνελθῶσα ἀπετέλεσε “ὃ μελίκρατον. θρωπος ἣ βῶς ἐνδέχεῦ διδάξαι, ὁρίσα, δὲ ὥ- οἷον ἑρίσαδχ, Καὶ ἃ, 
ἐπεὶ δὲ ὑκ ἔςιν, ὁ λέγε τῦτο, ἀλλὰ “ὃ μελίκρατον ἐςιν αὕτη ἡ εἰπεῖν τί ἐςιν ἄργυρος ὑχ οἷδν τε, ἑποῖον δέ, δυνατόν, ὧν ἔρως 
μῖξις. τηθέντα ὁποῖον σιν ἄργυρος, εἰπεῖν ὅτι οἷον Ἀάττολαβας: ὥςε 

10,85 ἐδὲ δή, φησίν, ὁ ἄνθρωπός ἐςι “ὦ ζῷον ὶ ὃ δέπων, ἀλλὰ δ φασί, λόγον ἕ ἔςιν εἰπεῖν ὁσίας συνθέτυ τῆς ἐξ ὕλης ᾧὶ εϑυς, 

Ὁ. ἐκ τύτων ἀποτέλεσμα, ὃ ὃ παρὰ ταῦτα ἐςιν" ταῦτα Καὶ γἃ ὕλη, 35 εἴδυς δὲ ὅ ἐν ἢ ὅλης ἐξ ὧν ἡ σύνθετός ἐςιν ὁσία ὑκ ἔς ιν ἀποδῶ- 

δ᾽ ἐκ τύτων ὁ ἄνθρωπος. ὅπερ, λέγω δὴ “ὁ παρὰ “ὃ ζῷον ἡ “δ ναι. εἰπὼν δὲ ὅτι συνθέτυ ἐςὶν καὶ ϑϑῖας ἀποδῶναι ὁρισμόν, προσέ- 
δίπυν, ἡ ὁσία, ὅτε ςοιχεῖόν ἐςιν ὅτε ἐκ ςοιχείων, τὶ δέ ἐςι παρὰ ΩΝ ὰ “ἐάν τε αἰδ)ητὴ ἐαν ιν νοητὴ ἦν" ἀλλ᾽ ὅτι δ᾽ αἰϑγηταὶ 

ὰ ζῷον ἡ ὁ δίπουν ἡ ὠσία ἤτοι “ὦ εἶδος, ὃ ὁ κυρίως ἀσίαν λέγωσιν ὑσίαι σύνθετοί εἰσι, φανερόν" ὅτι δέ εἰσι ἢ νοηταὶ σύνθετοι, δῆς Ὁ 
ἐξαιρῶντες τῷ λόγῳ ἢ χωρίζοντες τὴν ὕλην. μήποτε δὲ ὃ “δ λον" τὰ ΩΣ μαθηματικὰ ἐξ ὕλης ἡ εἴδυς εἰσίν" ὁ ὼ νοηὸς κύκλος 
ἐξαιρῦντες τὴν ὕλην λ." περὶ τῶν τὰς ἰδέας λεγόντων εἰν, ὅτι 40 ἐξ ὕλης Κα τῷ διαφήματος, εἴδυς δὲ τῷ τοιυδὶ χήματος. ἐχ ὡς 

ὅπερ εἶδος τῆς ὕλης χωρίζοντες κα ἢ καθ᾽ αὐὸ εἶναι λέγοντες ἐσίαν ἐν Ἐδρύαρ δὲ αὶ τὰ μαθηματοιὲ ὁ ἐσίας ταν, ἀλλ᾽ ἴι ἰδὼξ ὃ σῦτι 

αὐτό φόσϑ, εἰ δή, ὡς πολλάεις δέδεικἢ),, ὁ εἶδύς ἐςι “ὃ αἴτιον τῶν ᾿Αντιώενείων λεγόντων εἴρηκεν αὐτὰ σίας, τῆς Κα ὄν συν»- 

ὸ κινὸν τὴν ὕλην ἡ ποῶν ὅπερ ἔςι, δῆλον ὡς εἴ τις ὅλως ἐσίαν θέτυ φασὶν ὠσίας, εἴτε αἰϑθητή ἐςιν εἴτε νοητή, ἔς ιν ὁρισμιὸν εἐπν- 

λέγοι, ἐδὲν ἄλλο ἀλλ᾽ ἢ ὃ εἶδός φησιν. δῦναι, ἐξ ὧν δ᾽ αὕτη, ὑὐκ ἴξιν, εἴπερ “ὁ ζῷον λογυιὸν ὦ ὅλως ὑ 

1043) Ὑρ. ἃ ὁ λέγοιεν οἱ λέγοντες δηλαδὴ ἄνθρωπον “ὃ ζῷον ἢ “ὃ 45 ὅρος τὶ κατά τις σημαίνει, ᾧ᾽ ὃ μὲν ἐςιν εἶδος “ἃ δὲ ὥς: 

14. δίπυν. εοὰ, Ἀεξ. φανερὸν -- εἰσίν." δείξας ὅτι Ε εἶδός ἐςιν καὶ κυρίως ὠσίαι. ἀΣ, 
1043) δέδεικ ἢ 5 ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ ὅτι ἃ εἶδος ὑδεὶς ποιὲέξΎῪ΄ εἰπὼν ὅτι εἴπερ ὅλως λέγομεν ὁ ὁσίαν, “ὁ εἶδος ἂν λέγομεν ἐπειὲδὶ 
δ ῥδὲ γονᾷ, ἀλλὰ ποιεῖ) τοδὶ ὰ εἶδος κτλ. ὁμοιότηταίς τινας ἔχυσιν οἱ ἀριϑμοὶ πρός τε “ὃ εἶδος ἢ τὴν εα σίαν. 
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τῶν ςοιχείων εἰσὶ τὼ γλυκέα ᾧ πικρὰ εἴτε μή, προκεϊοις, λέ- 
γειν αὐτῷ. 

πρὸ ὁδῦ λέγει τὴν ἀπὸ τῶ χείρονος εἴδυς ἢ ςερήσει ἀνα- 1044 

λογῶντος ὡς πρὸς “ὃ κρεῖττον εἶδος, ἀνάλυσιν δὲ τὴν εἰς ὃ 

λέγει ὅτι ἐὰν διὰ “ὃ ὁμοιότητα ἔχειν τὺς ἀριθμὲς ἢ τὰ εἴδη, λέ- 
γωσι τὰ εἴδη ἀριθμὲς ἢ ἐπὶ τύτῳ ὶὶ τὰς ὑσίας, ἔχει τινὰ λόγον 

ἃ ὑπ’ αὐτῶν λεγόμενον, ᾧ καλῶς τῦτο λέγε" εἰ δ᾽ ἄλλως, ὅτι 

ὁ ἀριθμός ἐςι μονάδων πλῆθος, ὁ καλῶς. ἡ λέγει τὰς ὁμοιότη- 

τας τῷ ἀριθμῶ ᾧ τῷ ὁρισμῶ, τῷ δὲ ὁρισμῶ λέγων φανερὸν ὅτι 5 χεῖρον. ᾿ 

ἢ τὸ ὁριςὰ λέγει. ὁ ὁρισμός, φησίν, ἀριθμός τίς ἐςιν. ὥσπερ ἀλλ᾽ ἐνίων ἑτέρων ὄντων ᾧ καὶ ὕλη ἑτέρα ἐξ ἀνάγκης ἐςίν. 10,44 
γάρ, φησί, ὁ ἀριθμὸς εἰς μονάδας ἐδιαιρέτυς διαιρει ἢ, ὅτω ὺ ἐπειδὴ τετραχῶς λέγεῦ (τὰ αἴτια), ὅταν τις ζητῇ “ὃ αἴτιον, τς 

ΒῸΝ ἑρισμὸς διαιρεῖ ἢ ἐς ἀδιαίρετα. εἰ πὰ διαιρεῖῷ ὰ ζῷον εἰς τὸς πάσας δεῖ λέγειν τὰς ἐνδεχομένας αἰτίας, καὶ τὸς πόρρω δὲ ἀλλὰ 33. 
35: χόγυς τῷ ἐμψύχυ καὶ ὺ αἰογητῦ, ἀλλ᾽ ὄν ὑκ ἄπειρον τῦτο γενήσεῦ, τὰς προσεχεῖς. 

ἀλλὰ καταντήσομεν εἴς τι μὴ ὴ διαιρύμενον, εἰς λόγος" ᾧ ὥσπερ 10 ἰςέον δὲ ὅτι ὃ ὃ ἕνεκα ἡ ὃ εἶδος ἐπὶ τῶν φυσικῶν ὁ αὐτό ἐηὲ 
ἀπὸ τῷ ἀριθμῶ, κἂν τὐλάχιξον ἀφαιρεθὴ ἢ προςεθῆ, ὑκέτι μένει ἐςιν, ἐπὶ δὲ τῶν τεχνητῶν ὁ ὃ αὐτό. 
ἀριθμός (ἂν Ἂ ἀπὸ τῷ ὀκτὼ μενῖδα ἀφέλης ἢ ἢ προϑϑῆς, ὀκέτι εἰπὼν ὅτι ἐπειδὴ τὰ αἴτια τέττᾶρα, τὰ τέτταρα ἡκδυβέᾳ 1044 
ὀκτὼ μένει), ὅὕτω αὶ ἀπὸ τῷ ὁρισμῷ ἢ τῦ τί ἦν εναὶ; ὅ Σ ἐφὶν ὁ ὁμδε "ς δεῖ ἐπολιγεις ἐλεγα ὅτι περὶ ἢ τὰς φυσικὰς αἰτίας ἢ γεννη- 

μός, ἄν ἀφέλῃς τι ἣ προοϑῆς, ὀκέτι μένει “ὃ αὐτό. ὺ ὥσπερ τάς, ὑχὶ δὲ καὶ ὃ τὸς ἀγενήτυς ἀνάγκη ὕὅτω μετιέναι κα αὶ ἀποδιδόναι 

δεῖ εἶναί τι ὃ ἣν ἐριϑμὸν ἑνῦν ἢ δι᾽ ὃ ἐξὶν εἷς, ὅτω ὺ ἐπὶ τῷ 15 τὰ προσεχὴ αἴτια, εἴ τις τρίήρίς ὀρθῶς. ἀλλ᾽ εἰπὲρ τὼ αἴτια 
ὁρισμῶ ᾧ τῷ τί ἦν εἶναι" ὅπερ, φημὶ δὴ “ὁ ἐν ἀριθμὸν ἑνῶν ᾧ ἕνα ἀποδοτέον ἡμῖν ἐςί, δεῖ μὴ ἀγνοεῖν αὐταί" ὃ γάρ τις ἀγνοεῖ, πῶς 

ποιῶν, τί ποτε ἔς.ν, ἐκ ἔχυσιν εἰπεῖν, ὁσίαν αὐὸ λέγοντες. ἢ ἂν ἢ ἀποδοίης περὶ δὲ τῶν φυσικῶν Κα ἀϊδίων δὲ ἐσιῶν Θέγει δὲ 
γάρ, φησίν, ἀκ ἔςιν εἷς ἀριθμός, ἀλλ᾽ οἷον σωρός ἐςιν, ἣ εἴπερ τὴν ξύμπασαν τῶν ὀκτὼ ἀφαιρῶν ἑνάδα) ἄλλος λόγος" ἴσως ἡδ 
ἕςι, λεκτέον τί “ἃ ποιῶν ἕν ἐκ πολλῶν. ἀλλ᾽ ὅτε “ὁ ὃν ̓βρθιῶν ἕνα ὑκ ἔχει ὕλην" εἰ ἡ) μὴ ἔχει, ἐδ᾽ ἂν ἐπ’ αὐτῆς “ ὑλικὸν ἀποδοθῆ. 
ποιῶν ἔχυσι λέγειν τί ποτέ ἐςιν, ὅτε “ὃν ἑρισμόν. ᾧ τῦτο εἰκό- 20 “ὃ δὲ “ἕνια" πρόσκει, ὅτι κἂν “ὃ κυκλοφορικὸν ὁ συγχωρῇ τις 
τως συμβαίνει, “τὸ γ5 αὐτῷ λόγυ"" ἐξ δ ,5 λόγω ἡ αἰτία συμ- μὴ ἔχειν ὕλην, ἀλλὰ τῆς γε ἐκλείψεως φυσικόν τι ὅσης τις ἂν 

βαίνει αὐτοῖς μὴ ἼΧΟΝ λέγειν τίνι εἷς ὁ ἀριθμός, ἐκ τῷ αὐτὸ φαίη ὕλην. εἰπὼν δὲ ὅτι ἴσως ὑκ ἔχει ὕλην, λέγε ὅτι Ἀὲ ὼ 

τύτυ ὃ, ὃ περὶ τὰ ὁρισμῶ Ξροσγύπῷ.: ἀλλὰ καὶ ὅτι Καὶ ἡ ὠσία ᾧ ὃ ἔχει ἀλλ᾽ αὶ γενητὴν ὺ φθαρτὴν ἀλλὰ μόνον κτ' τόπον κινητήν. 

τί ἦν εἶναι ἕν ἐςι δῆλον, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς λέγυσί τινες, ὅτι μονάς τίς ἐδὲ δὴ τῶν φύσει ὥ μὴ ἐσιῶν δὲ ἀλλὰ παθῶν ἔςιν ὕλη, ἔχον 

ἐςιν ἢ ςιγμή (μονάδα ὃ ὃ δῆς δυάδα δὲ τὴν ὕλην ὁ Πλάτων 25 ἀλλ᾽ ὑποκείμενον αὐτοῖς ἕςιν, ὕλη δὲ ἐκ ἔςιν. 

ἔλεγεν)" ἀλλ᾽ ἔςιν ἐν ἐνεργείᾳ ᾧ φύσει τις ἑκάςη σία, ἀλλ᾽ ὁ ὕπνυ δὲ πάλιν ἄδηλόν ἐ ἐςι τί ὃ βρωτὸν πάχον. ἀλλ᾽ εἰπάτω 1044 

δυνάμει. [φύσις τις ἑκαςη" γέγραπϑ, σὺ δὲ ὑποσυγκεχυμέ- ᾧ τῶτο ὁ ζῷον, καὶ ὶὶ τί παθὲν ὑπνώττει, ἢ τί τῶν ἐν αὐτῷ ὲ πρῶ- 13 

νως λέγεις. τηᾶγρ. οοά. Βερ.}] ἢ ὥσπερ ἐδ᾽ ὁ ἀριθμὸς ἔχει 
σὰ μᾶλλον ὶ ἧττον, ὑδὲ εἴδυς μᾶλλον ὀσία, ἀλλ᾽ εἴπερ ἐςὶν μᾶλ- 

τον πεπονθὸς ὕπνωσε; πρότερον γδ ἄλλο τι παθὸν “ὃ ζῷον ὑπνώτε 
, ἱνα - ,, Σ) ἢ « γὰ ΄“, ὁ ε τει. πότερον ἦν τῶτο καρδία ἐςίν, ὡς αὐτὸ ὅτός φησιν, ἢ ὁ ἐγ- 

λον ἐσία “ὃ εἶδος τῆς κ᾿ τὴν ὕλην ἐσίας, εἴη ἂν μᾶλλον ὠσία, 30 κέφαλος, ὡς ὁ Πλάτων; ὅτος 7) ἀρχὴν τῶν ζῴων τὴν καρδίαν 

ἀλλ᾽ ὑχὶ τῆς κ᾽ ἃ εἶδος. ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνεῇ ὅτι περὶ Κ! 
ὄν γενέσεως ἢ φθορᾶς τῶν λεγομένων ἐσιῶν, πῶς ἐνδέχεῦ ὅτι 

σύνθετος γίνε, “ὁ δὲ εἶδος αὶ γίνε. ἡ) περὶ τῆς τῶν ὁρισμῶν ἀνα- 
γωγῆς (εἶπε προσεχῶς ὅπως χρὴ τὶς ὁρισμες εἰς τὸς ἀριθμὸς 

λέγων φησὶν ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῷ κόσμυ αἱ ἀναχθεῖσαι ἀτμίδες ὦ 
ψυχθεῖσαι εἰς ὕδωρ συνίςανἢ ἢ πάλιν κατέρχον, ὕτω ἢ ἐπὶ 
τῶν ζῴων τῶν ἐκ τῷ πέττειν ἀνιωσῶν εἰς ὃν ἐγκέφαλον ἀτμίδων, 

ἐπειδήπερ φύσει τυγχάνει ὧν ψυχρὸς ὁ ἐγκέφαλος, ψυχομένων 
ἐἰνάγεο) ἔξω μέχρι. τύτων ̓δωμαμίνονι τίνι δὲ ὁ ἀριθμὸς εἷς 35 ὑπ᾽ ἐκείνυ κατέρχεον, ἢ ἐπιπίπτειν τῇ καρδίᾳ, ἢ σβεννυμένυ τῷ 

ἐςὶ καὶ ὁ ἑρισμὸς ἢ ὃ τί ἣ εἶναι, νῦν ἃ ἕ δ φησιν, ἐδ δὲ πρὸς τῷ ἐν αὐτὴ αὶ παντελῶς δὲ θερμῇ ὑπνώττειν “ὃ ζῷον, μέχρις ἂν δια- 
τέλει τῶδε τῷ βιβλ, ὅ ὅταν λα" περὶ δὲ τῆς ἀπορίας τῆς εἰρη- λυθῶσι πάλιν ἢ ἀναχθῶσι, ὺ ὅτως δὴ ἀνίαῦ τὸ ἔϑα ἄδηλον 

μης περί τε τὺς ὁρισμεὸς ὼ τὸς ἀριθμεῖ" ῳ 6). ὅν, φησίν, ἐξὶν ἐπὶ τὸ ὕπνυ τί “ἃ πρῶτον παΐχον ἢ ὑπό τινος, ὺ τί 
0444 γῦν δὲ συμπερανείμενος τὰ περὶ τῆς ὕλης ἡ τῷ εἴδυς λεχ- “ὃ πάθος ὃ δαείνυ, Ἰὐτέσι τί ἐςι ὃ τὸ πάχοντος πάθος καὶ ὺ μὴ τὸ 

15. θέντα, ἡ εἰπὼν ὅτι περὶ. γενέσεως ἢ φθορᾶς τῶν λεγομένων ὁσιῶν 40 ὅλν ζῴω; ὅ ὅτι ἀκινησία τοιαδί͵ δυνάμει λέγων ὡς εἴ τις ὁρισμὸν 
πῶς ἐνδέχεῦ γίνενχ, ὅτι αἱ σύνθετοι γίνον, “ὃ δὲ εἶδος ὀθεὶς ἀποδῶναι τῷ ὕπνυ βύλοιτο, μὴ λεγέτω ὅτι ὕπνος ἐςὶν ἀκινησία 

ποιεῖ, ᾧ τὰ ἑξῆς, λέγει ὅτι δεῖ μὴ λανθάνειν ὡς εἰ ἐκ τῆς ἀνειδέν τῶν τῷ ζω αἰϑήσεων" τῦτο δ κτ' τῆς ὅλης τῷ ὅλιν ζῴυ ἠρεμίας 
ὕλης ὡς πρώτης πάντα γίνε, ὺ αὕτη ἰξὶν ὡς ἀρχὴ ὑλικὴ τῶν εἴη ὸ ὅλῳ τῷ ζωῳ ἐφαρμόττει ἀλλ᾽ αὶ τῷ ὕπνῳ μόνῳ" δεῖ δὲ 
“γινομένων, ἣ προσεχέξερον ἐκ τῶν αὐτῶν ὡς πριότων, λέγων τὲ “ὃν τὸ ὕπνυ ὁρισμὸν μένῳ τῷ ὕπνῳ ἐφαρμέττειν. μήποτε δὲ ὦ 
Ξέσσαρα ζοιχεῖα, εἰ δὴ ἐκ τύτων τὰ γινόμενα ες πρώτων γίνονζ), 45 “ ἀκινησία τοιαδὶ" ἐπὶ τῦ ὕτω εἴρηϑ, ἵνα ἦ λέγων ὅ ὅτι τί δεῖ ὃ 
ὅμως ἔςι τις ἑκάςυ οἰκεία ᾧ προσεχὴς ὕλη. τῷ ὕπνυ παθις ἀποδιδόναι, ὅτι ὕπνος ἐξὶν ἐκινησία ἐπ ὺ 

ἃ δὲ “ἴσως" πρόσκει ἣ διὰ τὴν πρώτην ὕλην (ἐξ ἐκεί. αὕτη τῷ τί πάχειν ὃ πρῶτον; τυτέςι ᾧ αὕτη ἡ ἀκινησία δη- δή 

νης 5 ἡ τὰ τέσσαρα), ἢ διὰ “ὃ μὴ νῦν περὶ αὐτῶν, εἴτε ἐκ λύτω ἢ ἐν τῷ τί παίσχειν ὃ πρῶτον, ὁ ὕπνος γίνεῦ, ἤτοι δη- 19. 
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λύτω ᾧ τί πρῶτον πεπονθὸς ὁ ὕπνος γέγονε, πότερον ἡ καρδία δὸς, ἢ ἕςαι ὁ ἄνθρωπος ἐχ ἣν ἀλλὰ πλείω, ζῷον ᾧ δίπυν. τί 

ἢ ἄλλο τι ἐςίν; ὧν ἐςὶ “ὁ ἑνῶν αὐτά; ὕτω δὴ ὃν λόγον οἶμαι συγχωρῶν, ἐρωτή- 

04) ἐπειδὴ --- εἴδη, “ὃ 7) εἶδος ἀχρόνως ᾧ ἐν ἀτόμῳ νῦν γί- σας λέγει φανερὸν εἶναι ὅτι ὁκ ἐνδέχεῦ λῦσαι τὴν ἀπορίαν, ἐξ ὧν 
20. νεῖ, εἰς ἔδειξεν ἐν τῷ Ἡ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως (ο. 87). ᾧ εἰώθασιν ὁρίζ εὐὰς, ὁ μετιέναι τὰ περὶ τὸς ὁρισμείς. 

κατασκευάζει αὐὰ τῶτο “ἃ μὴ γίνεοκ, ὁ εἶδος λέγων “ὁ γ. τ᾿ Δ. 5 εἰ ὅδ) ἐτύγχανεν ὃν “ἃ εἶδος αὐὰ καθ᾽ αὐὰ χωρίς, καθάπεριοι, 

γον. ἐπεὶ τοίνυν ἕνια ἄνευ γενέσεως εἰσί τε ὶὶ αὖ πάλιν ἐκ οἱ τὰς ἰδέας πρεσβεύοντες τυγχάνυσι λέγοντες, ἢ ἡ ὕλη ὡσαύ- 2 

εἰσί, πᾶν δὲ “ὃ γινόμενον ἔκ τινος γίνε καί τι γίνεῦ, λευκὸν ἢ ἄν- τως, τότε ἂν ἦν ὡς ἀληθῶς ἄπορόν τι “ὃ ἑνῶν τὰ κεχωρισμένα ἢ 

θρωπος, ὦ πάντα ἂν τἀναντία γίνοιντο ἐξ ἀλλήλων. καϑ᾽ αὐτὰ ὄντα" ἐπειδὴ δὲ ἐκ ἔςι καθ᾿ αὐὺ ἐν ὑποςάσει ἕν, 

τον ὁ κα δ λευκὸς ἄνθρωπος ὡς ἐξ ὕλης τῦ μέλανος γίνε ἀν- ἀλλὰ τὴς ὕλης, οἷον τὸ χαλκῶ ὠδὶ ὑπὸ τῷ τεχνίτω κσυμών 
26. ἡρώπυ, “ὃ δὲ λευκὸν ἐκ τ μέλανος ὡς τόδε μα' τόδε ἢ ὡς εἶδος 10 ἀχρόνως ἐπιγίνεταί τινα, τῶτο ἀπορίαν ἔχει, ὅτι τί “ὃ ἐνῶσαν 

ἐκ ςερήσεως, ὥσπερ δεῖπνον μτ' “ὃ ἄριςον. αὐτὰ ἢ ποιῆσαν ἕν. 

4044 ἐπειδὴ ἡ ὑγίεια, ἡ ἡ νόσος ἐναντία, ἔςι δὲ “ὃ σῶμα δυνάμει, ᾧ εἴη ἂν λέγων ὅτι εἴ τις τὴ χαλκὴ σφαίρᾳ θεῖτο ϑνομα το. 
4 , 5 

30. ὑγιεινὸν ἄρα, φησί, ἢ δυνάμει νεσῶδές ἐσι, ᾧ “ὁ ὕδωρ δυνάμει ἱμάτιον, εἶτα ὁριζόμενος λέγοι ὅτι ἱμάτιον ὄνομα δυβιυτυεὲν τὸ 

εἶνος ἢ ὄξος. ἢ ἐρωτήσας ἐπικρίνει λέγων “ἢ τ Ε; --- ὕλη; ςρογγύλυ χαλκῷ κτλ. 

τυτέςι τῆς Αὶ ὑγιείας ἐςὶ ὃ σῶμα ὕλη ὡς ἕξεως ᾧ εἴδυς, τῆς 15 ᾧ ὁ φαίνεῦ ἔχυσα δυχερές τι (ἡ ἀπορία), ἐπειδὴ “ὃ μέν το6. 
3. 

δὲ νόσω ὡς ςερήσεως ἢ φθορᾶς τῆς παρὰ φύσιν. ἐςιν ὕλη, “ὃ ζῷον πεζόν, “ὃ δ᾽ εἶδος, “ὃ δίπων. 

1044 αὶ ὁ ζῶν δὲ διὰ τί ὁκ ἔςι δυνάμει νεκρός, καὶ ἔςιν ὕλη ὃ εἰ δ᾽ ἦν τι εἶδος καθ᾽ αὐτό͵ πῶς ἂν τῦτο μῖ' τῆς ὕλης ἤνω- τῦδε 

36, ζῶν τῷ νεκρῦ; ἢ λύει λέγων “ἢ ὅ, ἀλλὰ »ὶ συμβεβηκὸς αἱ φθο- σεν, ἀδιανόητον ἂν ἦν παντελῶς. εἰπὼν δὲ ὅτι ὑἐδὲν γάρ ἐς Ὁ 

ρμαί καὶ εἴη ἂν λέγων ὅτι ὅτε ὁ οἶνος ὕλη ἐξὶ τῷ ὅξως ὅθ᾽ ὁ ζῶν ἕτερον τῦ τὴν δυνάμε: σφαῖραν ὡς ἐνεργείᾳ εἶναι σφαῖραν, ἐπήγα- 

τῷ νεκρῶ, ἀλλὰ κφ' συμβεβηκὸς αἱ φθοραί, λέγων φθορὰς τὰ 20 γεν “ἀλλὰ τῦτ᾽ ἦν ὃ τί ἦν εἶναι ἑκατέρῳ," ἑκάτερον λέγων “ἐν 

χείρονα εἴδη, ἃ τῆς πρὸς αὐτὰ ὁδῷ ὕλην ἔχωσι τὰ κρείττονα τῶν ἄνθρωπον ᾧ τὴν σφαῖραν" προσεχῶς 2} περὶ τύτω ἔλεγεν. ἔς: 

εἰδῶν. δὲ ὃ λέγει, ἀλλ᾽ ἑκατέρῳ “ὃ τί ἦν εἶναι τῦτ᾽ ἦν, τυτέςι τῷ αὶ 

1056 ὥσπερ ἐπὶ τῶν σφηκῶν ἔχει ἡ τῶν μελισσῶν, ὧν αἱ Α ἐξ ἀνθρώπῳ “ἃ τί ἦν εἶναι “ὃ ζῷον πεζὸν δίπυν ἐςί, τῇ δὲ σφαίρᾳ 

δ. ἵππων σηπομένων αἱ δ᾽ ἐκ βοῶν προέρχον. οοἀ. Ἀεξ. ο΄ κζ(ῆμα τοιονδί,. ἣἢ ὧν τῦτο λέγει διὰ τῷ “ἀλλὰ τῦτ᾽ ἦν εἶνκι ἑκα- 
10456 εἰ δέ, φησί, ἢ ἐκ νεκρῷ δεῖ ζῷον γενέδ, εἰς τὰ τέσσαρα 25 τέρῳ," ἢ λέγοι ἂν ὅτι ἑκατέρῳ ἡ ἐνέργεια “ὃ τί ἦν εἶναί ἐς" ἡ 

5: ςοιχέϊα ἀναλυθήσε πρῶτον ὃ νεκρός, ἢ ὅτως ἐξ αὐτῶν γενήσε ἐνέργεια γδ τῆς ὕλης, ἥπερ ἐξὶ δυνάμει σφαῖρα, “ὃ τί ἦν εἶναι 
ζῷον. σφαίρας ἐςίν, ᾧ ἡ τῆς δυνάμει ὁμοίως ὕλης ζῴν ἐνέργεια ὃ τί ἦν 

“045 “περὶ --ο ἂν εἶναι͵ ᾧ ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ ζητήσας περὶ εἶναί ἐςιν. ἀλλ᾽ εἰ ἢ ἡ ἐνέργεια τῆς ὕλης ὁ τί ἦν εἶναί ἐςν, αὶ 
1. τύτυ ἢ τὴν λύσιν μὴ ἐπενεγκών, ᾧ ἐν τύτῳ πάλιν ταύτης μνη- χρὴ λανθάνειν ὅτι τῶν ὑλῶν ἡ μέν ἐςι νοητὴ ἡ δὲ αἰϑ)ητα- ἐκωδὲ 

δεεὶς ᾧ ὁμοίως τὴν λύσιν ὑπερθέμενος, νῦν λύει τὴν δὶς ζητηθεῖ- 80 γὃ ὁ τὰ γένη ὕλη ἀναλογεῖ, ὃ ἢ ζῷόν ἐς! νοητὴ ὕλη καὶ ὅλη τῷ 

σαν ζήτησιν ἡ τῆς λύσεως μὴ τετυχηκυῖαν. ἦν δὲ ἡ ἀπορία ὅτι εἴδυς, αἱ σάρκες ὶ τὰ ὀςἃ αἰδ)ητή" ἢ πάλιν “ὁ β' χῆμα νοητή, 
ἐπειδὴ ἐκ πλειόνων οἱ ὁρισμοὶ τυγχάνυσι, τί ποτέ ἐςι “ὃ ταῦτα ὁ δὲ χαλκὸς αἰο)ητή. : 
ἑνῶν ἢ ποιῶν ἕν; τί γάρ ἐςι “ὁ “ὁ ζῷον ᾧ πεζὸν ὶ δίπυν ἂν ποιῶν, ἀλλ᾽ ὅτι ὶ αὐτοῖς ἐκ ἔςι νοητὴ ὕλη, δῆλον" ἐπειδὴ 75 νοη- τοδν 
εἰκότως ἂν τις ζητήσειε. πάντων γάρ, φησίν, ὅσα πλείω μέρη ἔχει τὴν ὕλην τὰ γένη φαμέν, τύτων δ᾽ ἐδὲν ἐςι γένος (γενοιώτατα Ἦ 
ᾧὶ μὴ ἔςι “ὃ πᾶν οἷον σωρός, ἀλλὰ συνεχές τε ὶ ἕτερον “ὃ ὅλον 35 γάρ εἰσι γένη ἢὶ ἐκ ἔςι τις ὑπερβεβηκυῖα ταῦτα φύσις), δηλονότι 
παρὰ τὰ μόρια (ὃ “5 ὅλον ἕτερόν ἐςιν ἑκάςυ τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν ὑκ ἔςιν αὐτοῖς ὕλη νοητή. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ αἰδγητή" ἡ 75 αἰϑητὰὴ 
ἢ μορίων)... ἔςι τι αἴτιον τ ἐν εἶναι" τῦτο γδ ἐλλείπει τῇ λέ- ὕλη συνθέτων ἐςὶν ἡ ὕλη ἡ αἰϑητῶν, ἀλλ᾽ ὑχὶ τῶν ἁπλῶν ὺ 

ἕξει. ὥσπερ γδ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς μέν ἐςιν ἀφή κτλ. νοητῶν, ταῦτα δὲ “ὃ τόδε ᾧὶ “ὃ ποσὸν ἡ τὰ λοιπὰ τῶν ἀὔλων ἐπὶ 

1οῖδα ᾧ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον »' συγχαίρησιν ἐρωτώμενον, ὡς εἰ ὶ νοητά. καίτοι δὲ τοιαῦτα ὄντα ὑκ εἰσὶ χωρις ὰ οἷον αὐτουεία, καὶ 

Τ' ἔλεγεν ἀλλ᾽ εἴπερ ἐκ ἔχωσιν εἰπεῖν τίνι ἕν ἐςι “ὃ αὐτοζ ον ᾧ 40 αὐτοποιόν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς αἰδϑητοῖς ᾧ καθ᾽ ἕκαξα. ἢ μή τις λε- 
αὐτοδίπυν, διὰ τί ἐκ ἔξαι αὐτὰ αὐτοάνθρωπος ᾧ ὅτως ἔσονἢ οἱ γέτω ὅτι ἐπειδὴ ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαςα ἕςιν ἔχει ὕλην αὐτά- καὶ αὶ 
τῇδ᾽ ἄνθρωποι κτ' μέθεξιν ἐκέτ᾽ ἀνθρώπω ἀδενός; τυτέςι ἢ ἔσονἢ 75 ἐσία ἡ Κὶ ἔχει ὕλην ἡ ὑποκείμενον τόδε, ἡ δ᾽ ἁπλῶς ὠσία 
» μέθεξιν ἐκ ἀπὸ τὸ αὐτοανθρώπυ" κεχώριςαι γὲ ἀλλήλων τό ὑδαμῶς" εὑρίσκε 75 ᾧ ἐν τοῖς ἀσωμάτοις ᾧ ὅλως ἀΐλαις. 
τε αὐτοζιῷον ᾧ “ὃ αὐτοδίπυν. εἰ δ μὴ ἐκεχωριςο, ἦν ἂν αὐτὸν ἀλλ᾽ ἅπερ (ἃ ἐρεῖν διὰ τύτων βύλεῦ, οἶμαι, ταῦτα ἐςιν. τὴν δὲ 
ἀποτέλεσμα ὁ αὐτοοίνθρωπος, ᾧ ὅτω συνέβαινεν εἶναι τὸς τῆδε 45 λέξιν ὑπερβατῶς ἀναγνωςέον ὧδε, “ὅσα δὲ μὴ ἔχ ---  ποσέν" 
ἀνθρώπως κ᾿ μέθεξιν τῷ αὐτοανθρώπυ. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεχώριςο, ὑπό- εἶτα “ὃ “ὐχ ὡς ἐν γένει τῷ ὄντι κι τ᾿ «ἢ εἶθ᾽ ὅτως, “διὸ ὑπ ξεν 
κεινἢ δὲ συνιςάναι ἢ ὅτω “ὃν αὐτοάνθρωπον, ἔσον. οἱ αὐτοάν- ἐν τοῖς ὁρισμοῖς ὅτε ὃ ὃν ὅτε ὃ ἵν" ὁ τὰ ἕξης ἕως τῷ “εὐθὺς ΄. 
θρωποι Ὁ μέθεξιν ἀνθρώπου ἀδενός, ἀλλὰ δυοῖν, ζῴων ἢ δίπο- ἕκ. ε. ο. τ᾿ κι ἕν τι ἢ ᾧ ὅτως “ὁ “ὐδ᾽ ὡς χωρις. ο. πρ. τ΄ "ε. ἔκ." 
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λέγει δὲ ὅτι εἰ ἢ ὅπερ ὃν τι ὃ ὅπερ ἵν τι ἐξὶ “ὃ τόδε, “ὃ ποσόν, ὃ εἰ ὅτω πως εἶχεν ἡ γραφή “τὴν ἐπιξήμην τὸ ἐπίςα Χχι συνυσίαν 

ποιόν, ἀλλ᾽ ὄν ἐκ ἔςι γένος αὐτῶν ὅτε “ἃ ὃν ὅτε ἕν" γενικώ- ψυχῆς." ἐρωτώμενος δ ὁ Λυκόφρων, τί “ἃ αἴτιον τῦ τὴν ἐπι» 
τατὰα γάρ εἰσι γένη, κατηγορεῖ δ᾽ αὐτῶν, ὡς πολλάκις εἴρη, ςήμην ἢ τὴν ψυχὴν ἐν εἶναι͵ ἔλεγεν ὅτι ἡ συνυσία. οἱ δὴ ἃ ζῷον 
ὸ ἣν ἡ ὃ ἵν, ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ᾧ πρὸς ἕν. ἢ διὰ ὃ μηδὲ εἶναι ἔλεγον ὡς ἔςι σύνδεσμος ψυχῆς ἐν τῷ σώματι. 

αὐτῶν γένος “ὃ ὃν ᾧ “ὃ ἕν, ἐδὲ λαμβανεῖ ἐν τοῖς ὁρισμοῖς αὐτῶν, 5 αἴτιον δέ͵ φησίν, αὐτοῖς τῷ ταῦτα λέγειν, ὅτι ζητῶντες τί “δ ιο455 
ἑρισμὸς λόγων τὰς ὑπεγραφαίς" οἱ 7) ὁρισμοι ἐκ γενῶν ᾧ δια- αἴτιον τῦ “ὃν χαλκὸν “ὃν δυνώμει ὄντα τρίγωνον ποιῆσαι αὐὸν ἴδ" 

φορῶν εἰσί, τύτων δ᾽ ἐκ ἔςι γένη. εἰ δὴ τῦτο, ἀδὲ ὁρισμοὶ αὐτῶν ἐνεργείᾳ τρίγωνον, ᾧ μὴ δυνάμενοι λόγον ἑνοποιὸν ἤτοι αἰτίαν ἢ 
εἰσίν, ἡ ἔςι τῷ τόδε ὶ τὸ ποσῦ ᾧ τῶν λοιπῶν εὐθὺς “ὃ τί ἦν εἶναι διαφορὰν ἀποδῶναι τὸ πῶς ἕν εἰσι, ταῦτα ἔλεγον" εἰ δ ἠδυνή- 
ἃ ἦν τι εἶναι ᾧ ὅν τι" ἢ διὰ τῶτο, λόγω δὴ διὰ “ἃ εἶναι αὐτοῖς ὃ θησαν εὑρεῖν ἡ ἀποδῦναι λόγον ᾧ αἰτίαν ἑνοποιὸν τῷ τί “ὁ ἑνῶν ὃ 
τί ἦν εἶναι “ὃ ὅπερ ἵν τι ἡ ὅπερ ὃν τι, ἀδ᾽ ἔςιν ἕτερόν τι αἴτιον 10 δυνάμει ἤτοι τὴν ὕλην ᾧ τὴν ἐνέργειαν, τυτέςι “ὃ εἶδος, ἐκ ἂν 
ἐδενὶ τύτων τῷ ἕν εἶναι ᾧ ὄν" εἰ ὦ ὃ ἦν γόος ἢ ὃ ὃν ἢ ὃ ἕν, εἰς τοιαῦτα ἐξετράπησαν. ὥσπερ δὲ πολλάκις εἴρη ὅτι ἡ ὕλη 
τῦτο δὲ ἡ τῷ ποσῦ, ὥσπερ ἀνθρώπου “ἃ ζῷον, ἦν ἂν ὅτως αἴτιόν ἡ ἔχάτη (αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ προσεχής" νῦν Ὁ ἐχάτην αὐτὴν εἶπε) ἢ 
τι τῷ ἐν εἶναι αὐτὰ ᾧ ὄν. ἀλλ᾽ εἰ ᾧ τοιαῦτα ἐςνν ἥ τε ἐσία ἡ “δ ὃ εἶδος ἕν ἐςιν" ὥςε τῷ ταῦτα ἐν εἶναι ἐκ ἄλλο τι ἃ αἴτιον ἢ ὦ 
ποιὸν ἢ “ὁ ποσόν, ὅμως ἐκ εἰσὶ χωριςὰ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἀλλ᾽ κινὸν τὴν ὕλην ἐκ δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν. ὅσα δέ, ὥσπερ εἴρη), 

ἐν αὐτοῖς. ταῦτα δὲ εἰπὼν παλιν ἐπανατρέχει ἐπὶ τὰ πρότερα, 15 μὴ ἔχει ὕλην, πάντα ἁπλῶς ἢ κυρίως ὅπερ ἵν τι εἰσὶ αὶ ὅπερ ὄν. 

λέγων “διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀπ᾿ αὶ ὅρα δὴ “ὃ διδασκαλοιὸν ᾧ δαιμόνιον τῦδε τὸ ἀνδρός, ὅπως ἐκ 
τῶδὸ ὥσπερ ὃ Πλάτων μεθέξει τῶν ἰδεῶν εἶναι τὰ τῆδε (φησί), τῶν ὑςέρων (ὁ γδ ἄλλως ἐνὴν τῦτο ποιῆσαι) ἢ ἡμῖν γνωρίμων ἐπὶ 

5. τί δὲ ὃ αἴτιον τῆς μεθέξεωίς ἐςι, ᾧ ὅλως τί “ὃ μετέχειν ἡ ὅπως “ὃν πολυτίμητον πατέρα ἢ ποιητὴν πάντων θεὸν ἀγαγεῖν ἡμᾶς 
τῦτο δυνατὸν συμβαίνειν, ἀπορῶσι ᾧ, ἐκ ἔχυσιν εἰπειν. οἱ δέ φασι μεθοδεύει, ἢ δεῖξαι ὅτι ὡς ὁ χαλκεὺς αἴτιός ἐςι τὸ “ὃν χαλκὸν 
συνυσίαν ψυχῆς, ὥσπερ Λυκόφρων ὁ σοφιςὴς τὴν ἐπιςήμην χέγων 20 ἢ τὴν σφαῖραν ἐν εἶναι, ὅτως ἢ ἡ ἑνοποιὸς αὐτῷ ᾧ δημιωργυεὴ 
συνυσίαν τῷ ἐπίςαθχ, ἡ ψυχῆς. καάλλιον δ᾽ ἂν ᾧ σαφέςερον ἦν, δύναμις πάντων τῶν ὄντων αἰτία ἐςὶ τῦ ἔχειν ὥσπερ ἔχει. 

ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ ΤΟ Θ. 

10,5} ἘΕΕἰπὼν ἐν τῷ Ζ ἡ Ἡ περὶ τὸ καθ᾽ αὐὴ ὄντος, ἐν τύτῳ λέγει λέγοι δὲ ἂν κυρίως δύναμιν τὴν πρώτην ἢ ἀνείδεον ὕλην 1045 5 
21: περὶ τῷ δυνάμει ἡ ἐνεργείᾳ. ἐπειδὴ 75 “ὃ ὃν λέγεῦ κ᾽ τῷ δυνά- δυνάμει γαρ πώς ἐςιν, ἥτις κἂν πρώτη δύναμις ἦ, ἀλλ᾽ ὧν ὑκ ἔςι Κα 

μει ᾧ ἐνεργείᾳ, ἡ δὲ παρῶσα μέθοδος περὶ τῷ ὄντος ἐςίν, ἐν τῷ χρησιμωτάτη πρὸς ὃ βουλόμεθα νῦν" ἄῦλον γάρ τι ἢ ἁπλῶν ἢ 
παρόντι βιβλίῳ λέγει περὶ δυνάμεως ᾧ ἐνεργείας. λέγειν δὲ περὶ 25 ἀσώματον ζητῦμεν, ἀλλ᾽ ἐκ ἔνυλόν τι ἢ σύνθετον. “ἃ δὲ “ ἐπὶ 
ἐνεργείας ἀναγκαῖον" ὡς 75 δείξει, “ὃ πρῶτον αἴτιον, ὃ ζητῦμεν πλέον γάρ ἐςιν ἡ δύναμις ᾧ ἡ ἐνέργεια τῶν μόνον λεγομένων νῷ 

ἐνταῦθα, δὲν ἄλλο ἐςὶν ἢ ἐνέργεια. ὑπομιμνήσκει δὲ πάλιν κίνησιν" τοῦτον ἂν εἴη" “ὁ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ ὃν ἐπὶ πλόον ἐςὶ 
ἡμᾶς τῶν ῥηθέστων καὶ δειχθέντων, ὅτι περὶ τὸ πρώτυ ὄντος, ὅπερ τῶ δυνάμει μόνον ὄντος" ἔχει 5) ἀμφότερα, τό τε δυνάμει ᾧ 
ἐξὶν ἡ ὀσία, δι᾽ ἣν ἡ αἱ ἄλλαι κατηγορίαι ὄντα λέγον" κῷ' 75 “ὃν ἐνεργείᾳ, ἐκεῖ δὲ “ὃ δυνάμει μόνον, ἃ δὲ τὰ δύο πλυτῆσαν τῷ ἃ 
λόγον τῆς ὑσίας αὐτῆς ὑσία ἐςὶ πάντα τὰ ὄντα ἡ λέγε. ἡ τὴν 30 ἕν ἐπὶ πλέον ἐςίν. ἀ μόνον δὲ “ὃ δυνώμει ἢ) ἐνεργείᾳ ἐπὶ πλέον 
αἰτίαν τῷ διὰ τὴν ὠσίαν πάντα τὰ ὄντα λέγεθχ, ἐπήγαγεν, εἰπὼν ἐςὶ τῷ δυνάμει μόνον, ἀλλὰ ἡ τῷ ἐνεργείᾳ μόνον. τὴν δὲ δύνα- 
“πάντα Λ) ἕξει “ὃν τῆς ὑσίας λόγον, ὥσπερ εἴπομεν ἐν τοῖς πρώ- μιν κίνησιν εἶπε νῦν, ἢ κίνησιν τὴν ἐνέργειαν εἶπεν, ἵν᾽ ἦ “ὁ χεγό- 
τοις", εἰ δὲ ἀκριβῶς τις ὁρίζ εἢ “ὃ ποσὸν ἢ “ἃ ποιὸν ἢ ἄλλην τινὰ μενον, ἐπὶ πλέον γάρ ἐςιν ἡ δύναμις ἢ ἡ ἐνέργεια τῶν κ᾽ κίνησιν 
τῶν κατηγοριῶν, εἰς “ὃν ὁρισμὸν αὐὸν ἐξ ἀνάγκης τὴν ὠσίαν πα- ἥτοι κατ᾽ ἐνέργειαν μόνον λεγομένων. ἔςι δὲ δυνάμει μόνον ἡ 
ραλήψεϊ, ὥσπερ ἡ εἰς ὃν τῆς σιμότητος τὴν ῥῖνα. εἰ δὲ τῦτο, 35 πρώτη ᾧ ἀνείδεος ὕλη, δυνάμει δὲ ἢ ἐνεργείᾳ πῦρ γὴ ἡ τὰ 
δῆλον ὡς διὰ ταύτην ὄντα λέγε" περὶ ἡ) τύτων εἴρη. σύςοιχα τύτοις" “ὃ 55 ἐνεργείᾳ ὃν πῦρ δυνάμει ἐςὶν ἀήρ. ἀλλ᾽ 

0455 νῷ ἐντελέχειαν καὶ ϑ ὃ ἔργον ὁ ὶ Ἐφέσιος ἐκ παραλλήλν εἰ ᾧ ἐπὶ πλόον ἐξὶ “ὃ δυνάμειοἡ ἐνεργείᾳ τῷ δυνάμει μόνον ἢ τῷ 
34. φησὶ δηλοὶ “ἃ αὐτό" μήποτε δὲ βῶχιτιόν ἐςιν ὕτως αὐὺ ἐξηγη- ἐνεργείᾳ μόνον, ὅμως εἰπόντες περὶ τῆς κυρίως δυνάμεως ἐν τοῖς 

᾿ς σαῶζ, ἡ ἐντελέχεια, ἣ ᾧ ἐνέργεια, ὡς πολλαχῇ ὁ ̓ Αριςοτέλης περὶ τῆς ἐνεργείας ὁρισμοῖς δηλώσομεν, φησί, περὶ τῶν ἄλλων 
διδάσκει, διττή, ἡ Κὶ ἡ κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν λέγομένη, ὡς 40 δυνάμεων. 

εἴ τις λόγοι “ἐν οἰκοδόμον ἐνεργείᾳ οἰκοδόμον ὅτε οἰκοδομεῖ ἡ πρὸς ἕνια γδ ὁμοιότητί τινι λέγον, ὥσπερ ἐν γεωμετρίᾳ" ἐκεῖ τοή6« 
αὐτῷ τῷ ἔργῳ ἐςίν, ἡ δὲ ὅτε μὴ ἐνεργεῖ Α' ἐν τῷ τέως, δύνα ὃ λέγε ὅτι εἰ ἔςιν ἥδε ἡ εὐθεῖα διπλασία τῆσδε, ἡ ὃ δυναῇ τε- ἦ' 
δ᾽ ὅτε βύλοιτ᾽ ἂν ἐνεργεῖν κτλ. εοἀ. Ἀερ. τράγωνον τετραπλασιόν ἐςι τῇ τετραγώνυ ὃ δύνα ἢ ἡ λοιπή. τῦτο 

ἐκ παραλλήλι δὲ “ὃ ἐνεργείᾳ ἡ “ὃ »τ' ἃ ἔργον κεῖ, δὲ φανερὸν ἔςαι ἐπὶ ἀριθμῶ" ὁ γὃ τέσσαρα διπλάσιος ὧν τῷ δύο 
Ε{{{ 
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ἃ ἀπὸ τῷ τέσσαρα τετρώγωνον, ὅ ἐςι ὃ δεκαέξ, τετραπλάσιόν ἀρχὴν κινήσεως τὴν ἐπιςήμην᾽ κινεῖ Ὁ αὐτήν͵ ὡς ἔφαμεν, εἰς θεω- 
ἐςι τὸ ἀπὸ τῦ δύο, ἧπερ ἐςὶ ὃ τέσσαρα. τῶτο δὲ καθ᾽ ὁμοιός ρήματά τινα αὶ εὑρέσεις. ᾿ 
τητα λέγεϊ τῆς κυρίως δυνάμεως" διὰ γ5 “ὃ τὴν κυρίας δύνα- “ὁ δ᾽ ἐπισήμων ἄμφω," διὰ “ὁ ὃν λόγον “ὃν ἐν τῷ ἐπισψιδίμοι 

μιν πάντα δύναν, δύνα δέ τι ἢ ἡ εὐθεῖα, λέγε αὶ ὴ εὐθεῖα ἀμφότερα γινώσκειν, εἰ ὸ μὴ ὁμοίως. ἔςι δ᾽ ὁ τοῦτες λόγος ἤ: ἔα" 

δύναμις. λέγε ὅν δὴ δυνατὰ καθ᾽ ὁμοιότητα ἢ ΚΝ τῷ 5 ἡ ἐπιφήμη ἡ ἡ ἐν ψυχὴ, ἥ ἥτις ψυχὴ ἔχει “ὃν λόγον ἢ τὴν ἐπιςήμηῳ 
᾿εἶναί πως ἣ μὴ εἶναι" διπλασίω γ5 ὅσης τῆς εὐθείας, λέγεζ δύ- ἀρχὴν. κινήσεως. 
ναοὶ, τετραπλάσιον, μὴ ὥσης δὲ λέγε μὴ δυναῦζ. “πρ. ἃ αὐὴ σ᾽ ἃ αὐὸ ̓ λέγαι ὲ λογοκέν ... “πρὸς ὃ εὐὴ," τον 

1046 5 ἃ δὲ “ἢ ἄλλο" πρόσκεῷ, ἐπειδὴ νοσῶν τις ἰάσαιτ᾽ ἂν ἑαυ- τυτέςι “ὃ λογριόν «.. ἐπεὶ ἢ αὶ ςέρησις ᾧ ἡ ἕξις ἐν μιᾷ ἐεὶν 

14. τόν, ὶὶ ἔςιν ἐ ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις τῷ ὡδὶ παθεῖν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἀὶ καθ᾽ ἀρχῇ, δῷ λόγῳ ἥτοι τῷ λογιςικῴῷ, ἀμφότερα ποιήσει ἡ ψυχά. 
αὐὴὺ τῦτο ὑπάρχει αὐτῷ ἀλλὰ καθὸ ἄλλο. ἐπιθὴ δὲ τῶν δυνά- 10 “τῷ μόνον ποιῆσαι δύναμις)" τῷ ὃ εὖ γράφοντι ἀκολβέ κι 
μεὼν αἱ μέ εἰσιν αἰτίαι τῦ μεταβάλλειν τὰ ἐν οἷς ἐςὶν ἐπὶ “δ ἢ “ὃ μόνον γράφειν, τὸ δὲ μόνον γρείφοντι ὑκ ἀκολυϑεῖ “ὁ εὖ 

χεῖρον, αἱ δὲ ἐκ εἰσί, διορίζει ἢ περὶ αὐτῶν λέγων "ἢ ἡ ὶ ὃ τῶ γράφειν" διότι ἐκείνῳ. αὶ πάρες ἀμφοῖν δύναμις, τῷ δὲ μένον 

παθεῖν ἐσὶ δύναμις, ἡ ἡ ἐν αὐτῷ τῷ παάδχοντι ἀρχὴ μετεβιλῆς πα- γράφοντι ἐδαμῶς. 

θητικῆς ὑπ᾽ ἄλλυ ἢ ἡ ἄλλο, τυτέςι τῶν ὀνεοέμεων ἢ ἡ μὲν ἐςιν ἐν Μεγαρικὺς λέγοι ἂν τὸς περὶ Ἐὐκλείδην ( Ζήνωνα Α)᾽" ὅτοζιοιο 

αὐτῷ τῷ παΐχοντι ὡς ἀρχὴ μεταβολῆς, ὑχὶ τὸ μὴ πάχειν ἀλλὰ ι5)) εἰς τὰ ὶ Μέγαρα δ διδασκαλεῖον εἶχε. λέγει δὲ ὅτι οἱ Μεγα- ἢ 
τὸ παάσειν ὑπ᾿ ἄλλυ, ὥσπερ εἴρη ἐπὶ τῷ κηρίνυ ἀνδριάντος. ἡ δ ρικοὶ δύναμιν ἡὶ ἐνέργειαν ταὐὸν ποιῶσιν. 

ὧν τῶν δυνάμεων ἐς! τοιαύτη, ἡ δέ ἐξιν ἐκ ἀρχὴ τῦ παίειν ὑπ᾽ οἱ περὶ Ζήνωνα. «οἀ. Ἀεβ. Ἐλεατῶν ὁ Ζήνων, ὦ φιλό- 

ἄλλυ, ἀλλὰ μᾶλλον ἕξις ἀπαθείας τῆς ἐπὶ “ἃ χεῖρον. σοφε, ᾿Ελεδῆ δὲ ἐκ ἐν Μεγάροις, ἀλλ᾽ ἐν τῇ Ῥηώμν, δά. ἴῃ 

1δίδο πάλιν τῶν δυνάμεων αἱ μέν εἰσι τῷ μόνον παθεῖν αἱ δὲ τᾶ πιᾶγρ. 
7 καλῶς" πῶς δὲ ταῦτα λέγεϑ, εἴρη ἡμῖν ἐν τῷ Δ ταύτης τῆς Ὁ ὸ δὲ “ὁ δ δὴ τῦ γε πράγματος" τοιῶτον ἂν "᾿ ὅτι τὴνιοτ. 

πραγματείας πλατύτερον, ὅτε περὶ τῶν τῆς δυνάμενος σήμαινο- τέχνην μὴ ἔχειν τότε συμβαίνει, ὅ ὅταν λήθῃ ἢ ἣ χρόνῳ ἢ πάϑει ἢ 
μίνων ἔλεγεν (ς. 12). χων αὐτὴν ἀποβάλλη, μὺ τὸ γε πράγματος ὺ τῆς ὕλης φθα- 

1046. διὰ δ ὸ ἔχεν τινὰ δύναμιν ἀρχήν, ἢ ὅλως διὰ “ἃ εἶναι ρείσης" εἰ ἢ) ὑποθώμεθα ὅτι ἀνήρνῇ πᾶς λίθος, ὦ συμβήσεῇ τῇ Ὶ 
" τὴν ὕλην ἀρχήν δι πάσχει “ἃ πάχον ἢ ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλν" καυςξὸν τύτων Ἀγόιρῖσει ἀπόβαλε ̓  οἰκοδομικὴν τάχνν “ἂν οἰκοδόμον 

γάρ ἐςι “ὃ λιπαρὸν ἢ θλαςὸν ᾧ ὑπεῖκον ὠδί. 25 ἀλλ᾽ ἕξει ταύτην ἢ λίθων μὴ ὄντων. ὁ μοίως δὲ ἡ ἐπὶ τῶν ὥλλων. 
1046 6 αὶ τῶν δυνάμεων ἡ μέν ἐςιν ἐν τῷ πάλχοντι ἡ δὲ ἐν » τῷ ποῶντι. ὁ δὲ “ἀεὶ γάρ ἐξ" ἴσον ἐςὶ τῷ, εἰ Ἐχυθὴ ἐςὶν ὧπερ εἴπομεν, ὺ 

ὩΣ ὥςε εἰ “ἃ ποιῶν ἕτερόν ἐ ἐφι τῷ πάσχοντος, δῆλον ὅτι ὃ συμ- ἀδύνατόν ἐπὶ ὴ μὴ ὴ μαθόντα ἔχεν, ἔμπαλιν ἀδύνατόν ἐςι [π 
28. πεφυκὸς ἢν ἣν ὃν ὁ συνεχὲς " πείσεῦ ὑφ' ἑαυτῶ" “ὁ ὃ πάχον ἔχειν ὃν μὴ ἀποβαλόντα, ἡ ὅτι ἐκ ΠΝ τῆς ὑποκειμένης ἑκαΐς 

ἕτερον εἶναι δεῖ τῷ ποιᾶντος. ὥσπερ δὲ ἡ δύναμις ᾧ “ὃ δυναὺν τέχνη ὕλης φθαρείσης, εὐθὺς τὴν τέχνην ἀπο ΓΑ ἀλλὰ καὶ 
ἕξις ἐςίν, ὅ ὅτως ἡ διϑαμία ἡ ἡ Τῇ τοιαύτη δυνάμει ἐναντία ςἐρησίς 30 ταύτης μὴ ὅσης ὑδὲν ἧττον ἐνδέχεἶ πάλιν τὴν τέχνην ἔχεν, πῶς, 

ἐς». ὥςε τὸ αὐτῷ ὺ κῷ ἃ αὐὺ πᾶσα δύναμις ἀδυναμία. ὅταν παύση ὁ οἰκοδόμος τὸ οἰκοδομεῖν, κ᾿ τὴν τῶν Ἅεγα- 
1046 διὸ πᾶσαι αἱ τέχναι αἴ τε ποιητικαί͵ ἥ τε οἰκοδομικὴ ἢ ἡ ρικῶν δόξαν τε ἡ ἀπόφασιν, ὑχ ἕξει τὴν οἰκοδομικήν, εἰ δὲ 

Ὁ γαυπηγική, ἢ αἱ ἐσισῆμαι (κοινότερον δὲ τέχνας εἶπε τὰς ἐπιςή- τῶτο, πῶς λαβὼν πάλιν εὐθὺς οἰκοδομήσει; κεῖ γ5 ὅτι ὠδύ- 
μας) δυνάμεις εἰσίν. νατόν ἐςι τὴν τοιαύτην ἔχειν τέχνην μὴ μαθόντα, αὐὺς δὲ 

τὲ 5 ἀποφάσει ἡ ᾧ ἀποφορᾷ," τυτέςι σερήσει (ὃ 5 ἀποφορᾷ 35 ἅμα τῷ πανολῆναι τῷ οἰκοδομεῖν μὴ μαθὼν πάλιν εὐθὺς εἶχο- 
" τὸ ςερήσει ἐςὶ δηλωτοών) οἶδε “ὃ ἐναντίον... λέγει δὲ ἐνερ. δομήσει. εἰ δὲ ἅμα τῷ παύσας, τὸ οἰκοδομεῖν εὐθὺς πῶσ 
γείας φέρησιν πρώτην, εἰ ὅτε πέφυκεν ἔχειν ἡὶ ὡς πέφιλεεν ἔχειν οἰκοδομεῖ, δῆλον ὅτι εἶχε ὶὶ μὴ οἰκοδομῶν τὴν οἰκοδομεοεὴν ἃ ὼ 
ἢ ὁ πέφυκεν ἔχειν μὴ ἔχει, δευτέραν δὲ ςέρησιν πὰ ὅλως μὴ ἠδύνατο εὐθθομῆσαε εἰ γάρ, ὡς αὐτοί φασιν, ἅμα, τῷ εἰχο- 

ἔχειν. ; δομεῖν ἐπίβαλε τὴν τῷ οἰκοδομεῖν δίναμιν, πῶς πάλιν μὴ μα- 
1046 αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἀποφορὰ τῆς ἕξεως" Ταυτὴν ὃ εἶπε θάτερον. 40 θὼν μήτε διὰ μαθήσεως λαβὼν αὐτή, {ὐ  εἴληπῦ) οἶκο- 
Ἰς ἢ πρώτην ςέρησιν ἐνταῦθα λέγει τὴν ἐν τῷ δεκτικῷ, πρὸς δομεῖ; ἄλλως τε ἐπεὶ ὑπόκει τότε μὴ ἔχειν τὴν τέχνην, ὅταν 

ἀντιδιαςολὴν τῶν ἄλλων ςερήσεων τῶν ἁπλῶς λαμβανομένων ἡ ἣ λήθη ἢ χρόνῳ ἢ πάθει τινὶ ταύτην ἀποβάλλῃ, ἐδὲν δὲ γέγωςε 

μὴ ἐν τοῖς δεκτικοῖς- οὕτω γ) ὁ ἡμέτερος καθηγητὴς ἐξηγήσατο. τοιῶτον περὶ “ὲν οἰκοδόμον, πῶς οἷόντε λέγειν, ὅταν μὴ οἰκοδεμῆ, 
ἤγωυν, ὡς εἴρη), τὴν ἐν τῷ δεκτικῷ ςέρησιν ἢ πρώτην ὀνομάζει τὴν τοιαύτην ὑκ ἔχειν δύναμιν; 

φέρησιν. ςοἀ, Ἀερ. 4 ὁ ἄὼ Πρωταγόρας ἐφάνιε μὴ εἶναι μήτε γλυκὺ μήτε ἄλλεπε. 
ὯΜΕ “τῷ λόγ. ἔχ.» τυτέςιν ἐν τῷ λόγον ἔχοντι. ἢ ἡ ἐπιξήμη μηδέν, ἀλλ᾽ οἷα ἂν αὐτὰ κρίνη ἡ αἴογησις, τοιαῦτα καὶ ἔς. ἐὐ 

17. ἡςὶ δύναμις ἐς λόγον ἔχειν, ἀντὶ τὸ, ἡ ἐπιςήμη ϑινάμιοι ἐςιν ἐν δὲ ἐκεῖνος ἐλήλεγκῇ πρότερον ὁ ἐν ταύτη τὴ πραγματείᾳ ἡ δέδειι 

τῷ ἔχειν λόγον ᾧ αἰτίαν τῷ ἐπιςητῶ ὅπερ ἔχει. ἢ ἔχει ἡ ψυχὴ ψευδόμενος, δηλονότι ὶ ὅτοι ψεύδονδ. 
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ως ὥσπερ τυφλόν ἐς: ὃ πεφυκὸς ὄψν καὶ ὺ μὴ ἔχειν, ὅτε πέφυκε, ὅν ἐςι, “ὃ μὴ ὃν ὅτε κινεῖ ὅτε ἐνεργεῖν ἐςί, δι αὐὴ δ τῦτο 
δὰ ἔτι ὃν μὴ ὴ φθαρὲν οἱ αὐτοί τ. ἔσ. π. τ. ἡ μ. ἐδ᾽ ἡ γένεσις κίνησίς ἐςιν, ὡς ἐν τῇ Φυσικὴ (ὅ 1) δέδεικῶ. 

θὲ ἔτι εἰ “ὃ ἐςερημένον δυνάμεως, οἷον τῷ ὁρῶν, ἀδύνατόν ἐς! εἰ ἡ δυνάμει ἐςὶν ἔνια τῶν μὴ ὄντων, “ἃ ἔςιν αὐτῶν απ ΊΟΙΣ 

10. βλέψαι, ὺ ὸ μὴ Ὑνόμενον κατ᾽ αὐτὺς ἀδύνατόν ἐπὶ γενέως" γορεῖἢ ἐχ ὅτι ἴξιν (ὐκ ἔςι δ) ὅτι ἐκ ἐντελεχείᾳ ἐςίν" ἐκεῖνα γάρ 
ἐπειδὴ 7) ὅταν μὴ ἐνεργὴ τι ἐκ ἔχει δύναμιν, “ὁ δὲ μὴ ἔχον δύ- 5 φλῖν εἶναι τὰ ἐντελεχείᾳ ὄντα), ἀλλὰ κατηγορεῖ) αὐτῆς “ὃ ἔςιν, 
γαμιν καὶ δύναῦ τῦτο ποιῆσαι ὁ τὴν δύναμιν ὑκ ἔχει, ἃ δὲ μὴ ὅτι διναῷ Ὑενέο, αὶ ὶὶ ἔσεθχ. 

δυναίμενον ἀδύνατόν ἐςιν, ὃ δὲ ἀδύνατον γενέεχ, ἐὶ γενήσεταί ποτε" “ἰ.- ἧ ἀκολυθεῖ." ἰλύν εἰ δυναὲν λέγεταί τι, καθὸ 104715 

εἰ ὅν τῦτο, εἴπερ τις ἴςξαῦ ἡ μὴ ἐμεργα περὶ “ὃ καθῆδχ, ἐκ ἔχει δυναῇ γενέδ, ἢ ἀκολυθεῖ αὐτῷ “ὃ ἐνεργῆσαι, ἐκ ἔςιν ἀληθὲς ὰ 

τὴν δύναμιν τῷ καθίσαι" εἰ δὲ μὴ δύνα, ὠδύνατόν ἐςι καθίσαι. λέγειν ὅτι ἔςι μέν τι δυνατόν, ὑκ ἔςαι δὲ ἀδὲ δυνήσε εἰς ἐνέρ- 

εἰ δ᾽ ἀδύνατόν ἐςι τῦτο γενέωϊ, ὁ λέγων ἢ εἶναι ἢ ἔσεοχ,, τϑτέςιν 10 γειαν ἐλθεῖν. 
ἢ καθη ἢ καθοδεῖῦ, ψεύσεδ," “ὃ Ὁ ἀδύνατον τῶτο σημαίνει ὃ . ὃ μὴ λογιζόμενος ἦν, φησί, μηδὲ νοῶν “ὃ ὠδύνατον τί ποτέτ0475 

μὴ δυνατὸν γενέῶχ" ὥςε ἀεὶ “ἃ ἑςηκὸς ἐςήξεῦ" ὑκ ἔχει ἣδ τὴν ἐςι, ὶ τὴν διαφορὰν ἣν ἔχει πρὸς “ὁ δυνατόν, ἐκεῖνος ἂν εἴποι ὡς ἦ᾿ 
τῷ καθίσαι δύναμιν" ἡ “ὃ καθήμενον ἀεὶ καθεδεῖ ἢ" ἀναςῆναι ὃ ἐδὲν κωλύει τι δυνατὸν εἶναι ἡ γενέως μὴ εἶναι μηδ᾽ ἔσεῶ, 
Καὶ δύνα" ὃ δὲ μὴ δύνα ἀναςῆναι, ἐκ ἀναςήσεν" ἀεὶ ἄρα κα- δ᾽ ἐγίνωσκε τὴν τῷ ἀδυνάτυ φύσιν, ἐκ ἂν ὕτως ἀπερισκέπτως ἢ 
θεδεῖ). κα μόνον δὲ ταῦτα συμβαίνει λέγειν αὐτὸς τὰ ἄτοπα 15 ἑτοίμως ἤλργε τὴν διάμετρον ἡ “ὃ ξύλον, ὅτι ἡ (' δυνατή ἐσι 
(ὁρῶμεν δ) ὅτι ὁ καθήμενος ἀνίςαῦ κα ἢ ὁ ἀνισάμενος πάλιν κά- μετρηδῆναι καὶ ὶ κα μετρηθήσεῷ, τὶ δὲ καυθῆναι ἢ ὁ καυθήσεϊ, ἀλλ' 
θη2), ἀλλ᾽ ἐξαιρῶσι ὺ Ἀίνησο ἢ γένεσιν" ὅτω δὲ δεῖ ὦ ὑὸν. ἐκείνην Καὶ ἀνεκήρυττεν ἂν ὡς ἀδυνατός ἐςι μετρηθῆναι αὶ ὁ μετρη- 

ὑπερβατῶς ἀναγινώσκειν. ὅτι δὲ γένεσιν ἀναιρῶσιν δῆλον" πᾶσα θήσεϊ), τῶτο δὲ διιχυρίζετο ὅτι δυνατόν ἐςι καυθῆναι ἡ καυθήσεζ. 

45 ὙΦεσις ἐκ τῷ δυνάμει πρόεισι" δύναμιν γδ ἔχον τόδε τι γενέθςς ἀλλὰ ταῦτα εἴποι ἂν ὁ ἀγνοῶν ἃ ἀδύνατον, ἐκεῖνο δέ ἐςι φανερὸν 
δὲ καταμήνιον γίνε)" οὗτοι δὲ τὴν δύναμιν ἀναιρῦντες ἀναιρῦσι 10 ἐκ τῶν κειμένων. κεῖ δὲ ὅτι “ὃ δυνάμενον γενέωᾳ, ᾧ γενήσεξ), ὅτι 
γένεσιν. εἰ δὲ γένεσιν, δηλονότι ἢ κίνησιν" τὰ ἢ) κινύώμενα δυνά- εἰ ὑποθώμεθα “ὃ μὴ ὃν ὶ δυνάμενον δὲ γενέως ὅτι ἔςιν, ἐδὲν 
μει πρὸ τῷ ἄρξας, κινεϊοκ, κινηθῆναι δύνανῇ. ἀδύνατον συμβήσεθ. εἰ δέ γε “ἃ μὴ ὃν τὶ ἀδύνατον δὲ γενέως, 

1047 εἰ γάρ τι δύνα καθίσαι ἡὶ ἔνδεχ εὖ καθίσαι, τύτῳ εἰ ὑπάρξει ὑποθοίμεθα, ἔψεῦ ἐκ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως ἀδύνατόν τι. εἰ 
26. ὁ καθῆςχ, δὲν ἀδύνατον συμβαίνει. ὁμοίως αὶ ἐπὶ τῷ κινεῖς γάρ συ καθημώνυ ἢ δυναμένυ περιπατῆσαι ὅτε κάθησαι, ἀληθῶς 

1,76 ἵξαῶχ. “ἐλήλυθε --- βενσαΣ ἐπειδὴ ἡ ἐνέργεια διχῶς λέ- 15 λέγοι τις ὡς δύνα βὶ ὅτος ὁ καθήμενος περιπατῆσαι, ἀὶ μὴν περι- 
30. γε, ἵνα ἃ ᾿ τρόπον αὐτὰ τὰ τέλη" “ὃ 5 τῆς λευκανσεως τέλος, πατήσει, ὁμοίως ἢ ἡ διάμετρος δύνα μετρηθῆναι ὃ ὦ μετρη- 

τῦτο δ᾽ ἐςὶ “ὃ λευκόν, ἐν ᾧ πέπαυἢ ἡ ἔςη ἡ λεύκανσις, ἐνέργεια θήσεΐ,, ὑποτεθείη δὲ ταῦτα ἄμφω ὡς δυνατά, τό τε περιπατεῖν 

λέγε" ὡσαύτως δὲ ᾧ τὰ τῶν ἄλλων κσήσεων τέλη ἐνέργειαι “ὃν καθήμενον ᾧ “ὃ μετρεῖαϊ, τὴν διαίμετρον, ἐκ [ἃ τῇ περιπατεῖν 
λέγον), ἃ δὴ ἡ κυρίως αὐὸς ἐντελεχείας καλεῖ. ἕνα Αὶ ἦν δὴ “ὃν καθήμενον ἐδὲν ἀδύνατον συμβήσεϊ, ἐκ δὲ τῦ μετρεϊος τὴν 

τρόπον ἡ ἐνέργεια ὕτω λέγε, ἄλλον δὲ πάλιν ἐνέργεια λέγε αὐτὴ 30 διάμετρον συμβήσεταί τι ἀδύνατον, “ὃ τὰ περιττὰ ἴσα εἶναι τοῖς 
ἡ κίνησις. ἔςω δὲ πάλιν ὑποδείγματος χάριν αὐτὴ ἡ λεύκανσις, ἀρτίοις. εἰ ὄν ὁδὲν τῦτο ἐκείνυ διαφέρει, ὥσπερ ἐπ᾿ ἐκείνυ ἀδὲν 

ἥτις ἢ δυνάμει ἔςι ἢ ἐντελεχείᾳ, δυνάμει, μὲν ὅτι ὄπω εἰς ἐντε- συνέπιπτεν ἀδύνατον, ὕτως ὀδὲ ἐπὶ ταύτης. ἀλλὰ μὴν δοθέντος τῷ 
λέχειαν κα ἡ ὃ τέλος ἀφϊκῷ, ἐντελεχείᾳ δὲ ὅτι ἔχει τι τῆς ἐντελε- τὴν διάμετρον μετρηθῆναι, συμβαίνει “ὃ τὰ περιττὰ ἴσα εἶναι τι 

χείας ᾧ τῶ τέλυς" ἐν ἢ) τὴ λευκάνσει ἢ ὅλως τῷ λενκαινομένῳ ἀρτίοις, ὅ᾽ ὅπερ ἐςὶν ἀδυνατώτατον. τῶτο δὲ σνμβαίνει ὁ ἐκ τὸ μὴ 
ἕνεςί τι τῇ λευκῦ καὶ ὃ τῆς ἐντελεχείαρ. διχῶς ὃ ὅν τῆς ἱνεργείας λε- 35 συνορᾶν τή τε φύσι καὶ ἡ τὴν διαφορὰν τῷ ἀδυνάτυ πρὸς “ὦ δυνα- 

γομένης λέγει ὅτι ἡ ἐνέργεια, ἡ πρὸς τὴν ἐντελέχειαν ἢ “ὃ τέλος τόν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τῷ δυνατῶ, ὅτω ἡ ἐπὶ τῷ ἀδυνάτυ λέγειν 

σισταδειμένη τυτέςι “ὃ τὴν πτελεχ αν ἐνέργειαν λέγεοχ, ἐκ τῶν ὅτι δυνατὸν μέν ἐςιν, καὶ μέντοι ἔςαι" ὥςε δῆλον ὅτι εἴ τι δυνατόν 

κινήσεων ἐλήλυθεν" ἐπειδὴ ὃ κυρίως ἐνέργεια ἡ κίνησις λεγε, ἐςι, ἡ ἔςαι. συμβαίνει δὲ “ὁ ἀδύνατον τῶτο, λέγω δὴ “ὃ τὰ ἄρ- 
“ὃ τέλος ἐνέργεια διὰ τό, ὡς εἴρηῦ, τὴν ἐνέργειαν τὴ ἐν τῇ κίνησει τια ἴτα εἶναι τοῖς περιττοῖς, ὁ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν τὴν λέγυσαν ὅτι 

θεώρν μένῳ διὰ “ὃ τέλος Ὑίνεοχ, ὁ δὲ “ὁ ἐπὶ τὰ ἄλλα" οἶμαι 40 δεδόϑψμω ὅτι μετρεῖ ἡ διάμετρος" εἰ γ5 παρὰ τὴν ὑπόθεσιν ἦν, 
διὰ τὴν τέχνην πρόσκειἢ, ὡς εἰ ἡῤών αὶ μόνον τὰ ἐν αὐτοῖς συνέβαινειν ἂν ἀδύνατόν τι αὶ ἐπὶ τῷ καθημένυ λεγομένυ δὲ περι- 

ἔχοντα τὴν κίνησιν ἢ ὃ κινῶν αἴτιον ἐνέργειαι λέγθῷ, ἀλλὰ ᾧ τὰ πατεῖν" ἐκεῖ Καὶ γδ “ὁ συναγόμενον ψεῦδος, ἀλλ᾽ ἐκ ἀδύνατόν, “ὃ 
ἄλλα, ὧν ἐκτός ἐς! “ὃ κινῶν. ἢ ὃ πῶς ἐκ τῶν κινήσοων ἡ ἐπὶ δὲ ἐνταῦθα ᾧ ψεῦδος ἢ ἀδύνατον. ὥςε εἰ ταὐτὸν ἦν “ὃ ψεῦδος 
τὰ ἀλλακῇ “ὃ τῆς ἐνεργείας ὄνομα, ἐδήλωσεν εἰπὼν “δοκεῖ δὲ ἡ ἢ ὃ ἀδύνατον, ὠδὲν ἂν διέφερον αἱ ὑποθέσεις ἥ τε “ὃν Κὁὶ καθήμενον 
ἐνέργεια μάλιςα ἡ κίνησις εἶναι", ἢ τῶῦτο εἰκότως" ἐν 7) τῷ 45 περιπατεῖν ὑποθεμένη ἡ τὴν διάμετρον μετρεῖον, λέγυσα " ἐπεὶ 
τέλει μάλιςα ἠρεμία ἀλλ᾽ ὁ κίνησίς ἐςι ὴ ἐνέργεια. ἐπειδὴ δὲ δὲ ἕτερα ταῦτα, ἕτεραι ἢ αἱ ὑποθέσεις. “ἅμα δὲ δῆλον ὅτι εἰ τῷ α 
πᾶν ὃ κυύμενον κἢὶ ἐνεργῶν ὅν τί ἐςιν, ὅ φαμεν τὴν μὴ ὅσαν οἰκίαν ὄντος ἀνάγκη ἡ “ὃ β εἶναι." δείξας ὅτι ὁ δυναὲν εἶναι μόνον οἰόμε- 
ἢ ὃ μὴ ὃν ζῷον κοεῖο, ἢ ἐνεργῶν. εἰ δ ὃ κούμενον ἢ ἐνεργῦν νος ὅταν Ἱνεργῆ, ὅτος “ὁ ἀδύνατον ἡ “ὁ δυναὸὲν ποιεῖ ταὐὸν αὶ δια- 
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φεύγει ᾧ ἄγνωςον ἡμῖν γνῷ ἃ ἀδύνατον, ᾧ πρὶν ἐςι τῶτο δ ὃ αὶ ποιεῖ ὃ δὲ πάχει ὠὡσπερ ἡ αἱ ἄλογοι (ἐξ ἀνάγκης 5 “ὁ συρ 
ἀδύνατον δείξας, λέγει ὅτι ἐκ τύτυ δῆλόν ἐ ἐςιν ὡς εἰ τῷ α ὄντες ἅμα τῷ πλησιασαι τῷ καυςῷ καίει), εἰ ὅν τῦτό τις λέγει ἢ ὺ 

ἕπεῦ αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης “ὃ β, αὶ μὴν δυνατῷ ὄντος τῷ α ἔξαι καὶ ὼὶ “δ δίδωσι ι τὸ ἀναγκην ταῖς μξ' λόγυ δυνάμεσιν ὥσπερ ᾧ τοῖς ἀλό- 
β δυνατόν, ὺ τὸ « δυνατῷ ὄντος ᾧ ὃ β δυναὴν ἔσαι, καὶ ὃ ἀναγ- Ὑρῖς, ὗτος ὀδὲν ἄλλο ἀξμῖ ἢ ὦμα τὰ ἐναντία τῷ αὐτῷ παρέσαι. 

καίν ἀναγκαῖον, ἢ ὑπάρχοντος τὸ α ὑπάρχει ἡ “ὃ β. εἰ δέ τις 5 ὡς γ5 ὃ πῦρ δυνώμενον θερμαίνειν ἅμα τῷ πλησιάσαι τῷ δερ- 
ἐνίς «Ὦ λέγων ὅτι τῷ α ὄντος ἔπεῦ αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης ὃ β, αὶ μὴν μαντῷ ἐξ ἀνάγκης θερμαίνει αὐτό, ὕτω ᾧ ὁ ἰατρὸς ἐπεὶ δυ- 
δυνατῷ ὄντος τῷ α ἕἔςαι ἡ ὃ β δυνατόν, ἐδὲν κωλύει, φησίν, εἶναι ναΐ αὶ ὑγιοίζ εἰν ἢ νοσαΐζειν, εἰ ἐξ ἀνάγκης ἅμα τῷ π εν 
2 βὶ μὴ δυνατόν, δυνάμει χέγων ὡς εἰ τῦ α δυνατῦ ὄντος “ὃ β ἐκ ἐνεργεῖ ὦ δύνα, ἅμα ἂν ὑγιάζοι ὃν αὐὲν ᾧὶ νοσιάζοι. τῶτο δὲ 
ἔςι δυνατόν, ἔςαι ἀδύνατον" τῦτο δ ἀντίκειἢ τῷ δυνατῷ. ἔξω, ἀδύνατον, “ἐν αὐὲν ἅμα ὑγιαίνειν ἡ νοσεῖν" ὥςε ἔς: “ἃ κύριεν ἐν 
φησί, “ὃ α δυνατόν. ὀκῶν ἐπειδὴ δυνατόν ἐςιν, ὑπάρχει. ψεῦδος τὸ ταῖς μδ' λόγυ δυνάμεσι “ὃ μὴ ἐῶν τὰ ἐναντία ποιεῖν, ἀλλὰ θάτε- 
μέν, ἀὶ μώτοι ἀδύνατος ἡ ὑπόθεσις. ἔξω ὧν ὑπάρχειν ὃ α, ὑπόξ͵ ρον, ὧ ἂν ὀρέγηδ" τῶτο δ᾽ ἵςν ἡ ὄρεξις ἢ προαίρεσις" ἁποτέρυ 
κειῦ δὲ ὅτι τῷ α ὄντος ἔςι ἡ “ὁ β' ὥςε ̓ ἐπε9) δα ἕξιν, ἔξαι ᾧ ἂν κυρίως ὀρέγη, τῦτο ἡ ποιήσει. 
ὺ β διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν. ἀλλὰ ἡ ἐκ ἔξαι" ὸ ὃ ἀδύα- ὀ ἠὠ ἐπειδὴ ἔδει προσκεῖοὰ, ἐν τῷ προσϑδιορισμᾷ δὰ μηδενὸς τσιθο: 
τον ἐκ ἂν γένοιτό πρτε. εἰ δὲ “ἃ εἶναι ἃ β μὴ ἦν ἀδύνατον, ἍΔΕ ἔξωθεν κωλύοντος, ἵν᾿ ἢ ἢ ὃ ὅλον τοιῶτον, ὅτι “ὁ δυνατὸν ᾧ ἔχει τὰ ἢ 

δὴς ἡ ἡ ὑπόθεσις ἐξ ἧς τῦτο συνέβη- αὕτη δέ ἐςιν ἡ λέγυσα ὅτι τῦ 15 δύναμιν ᾧ ὡς ἔχει ἢ ̓μηδενὸς ἔξωθεν κωλύοντος ποιύσει (εἰ δ 
α ὄντος δυνατῷ ὑκ ἕςαι “ὃ β “ὃ ἑπόμενον τῷ α δυνατόν. δῆλον ἔχει δύναμιν τῷ ποιῆσαι, κωλύεἢ δὲ ὑπό τινος, ὁ πάντως ποιή 
ἄρα ὅτι τῷ α ὄντος δυνατῦ ἕςαι ἡ “ὃ β δυνατόν, εἴπερ ὕτως εἶχον σει), --- τῦτο δὴ εἰπὼν ᾧ προθείς, ὡς εἴρη (ὲ 5 μηδενὸς τῶν 

τό τε α ἡ ὃ β. πῶς δὲ εἶχον, ἐπάγει, “ὡὥςε τῷ α ὄντος ἀνάγκη ᾿ἴξωθεν κωλύοντος προσδιορίζ εὐ, ὠδὲν ἔτι δεῖ), ἐπήγεγεν τὰ ἐπό- 

ᾧ ὃ βὶ ναι". δείξας ἦν ὅτι εἰ “ὃ α εἴη δυνατόν, ἢ “ὃ τῦτῳ ἐξ μενα. ὡς γάρ ἐςιν ἡ δύναμις τῷ ποιεῖν, ὅτως ἔχει αὐτί " ἔχει 
ἀνάγκης ἑπόμενον β δυνατόν ἐςι, δείκνυσιν ὅτι ἢ ὄντος τῷ α ἔς αι 20 δ᾽ ὑχ ὡς ἔτυχε ἡ πάντως, ἀλλ᾽ ὠὧδί πως ἔχον. ἐν οἷς, τῷ τε δυ- 

ὺ ὰ Β, λέγων “ἐὰν δὴ ὕτως ἐχόντων... “ὃ αβ ἕξει ὡς ἐτέθη", νατῶς ἔχειν ᾧ τῷ ὠδί πως ἔχειν, συμπεριείληπῇ ἡὶ ὁ μηδενὸς τῶν 

ἤτοι ἂν “ὦ αβ ἕξει ὡς ἐτέθη. ταῦτα δὲ εἰπὼν ἐπώγει “ὦ εἰ τ ἔξωθεν κωλύοντος. ὁ 78 λέγων ὅτι “ἃ ποιῶν ποιεῖ ὡς ἔχει τὺ ὡδί 
α δυνατῷ ὄντος ἀνάγκη ἡ “ὃ β εἶναι," ὃ ἴσον ἂν εἴη τῷ ὕτω κεῖ πως ἔχον, λέγει ἢ “ὃ μηδὲ κωλυόμενον ὑπό τινος" ἔνια 75 τῶν 

ᾧν δέδεικἢ, ὡς εἰ “ὃ α εἴη δυνατόν, ἢ “ὃ β ἔςαι δυνατόν. εἰ δὲ προσόντων τῷ προσδιορισ μῷ, οἷον “ὃ ἔχει ἢ “ὃ ὠδί πως ἔχει, συμ- 
ὕτως ἔχει, λέγομεν, φησίν, ὅτι εἰ ὶ εἴη “ὃ α, ἀνάγκη εἶναι ἢ “ὃ 25 περιειλημμένον ἔχει ἐν τύτοις τό τε μηδενὸς κωλύοντος μηδὲ ἐμ- 
β' ὁ ὃ λέγειν ὅτι εἰ ὃ α δυναὸν εἴη, ἐξ ἀνάγκης ἔπε, “ὁ εἶνει ποδίζοντος, ᾧ ἀφαιρεῖ ταῦτα, λέγω δὴ ὃ μὴ κωλύειν μηδὲ ἐμ- 

δυναὸν ἡ “ὃ β (τῦτο γ) ἐδήλωσε διὰ τῷ “ὃ γ5 δυναὸν εἶναι δν- ποδίζειν, ᾧ ὐκ ἐᾷ κεῖοχ, ἐν τῷ προσδιορισμῷ. ᾧ ἐπεὶ “ὁ ποῶν 
ναὸν αὶ “ὁ β' τῦτο γδ ἐξ ἀνάγκης ὃ β εἶναι, εἰ “ὃ α δυνατόν"), ὅτω ποιεῖ ὡς ἔχει ἡ ὡς δυναῖ, ὦ ποιήσει ἅμα νόσον ᾧ ὑγίειαν καὶ 
ἂ ὃν λέγειν, εἰ “ὁ α δυνατόν, ἐξ ἀνάγκης ὁ ὃ εἶναι “ἃ β δυ- ἰατρός" καὶ ἡ ὅτως ἔχει τὴν δύναμιν ὥςε ἅμα ταῦτα ποιεῖν, ἐλλὲὶ 
ναὺν συμβαίνει, τῶτο σημαίνει ὅτι ἐὰν ἡ δαὺ ὅταν ἦ, τότε 30 ἀνὰ μέρος, ἐπεὶ “ὧν ἐςί," τυτέςιν ἐπεὶ ὧν ἔχει δύναμν «ὗξε 
εἶναι ὁ ὃ β.ι ἃ δὲ “ἡ ὡς ἦν δυναὺν εἶναι" ἴσον ἂν εἴη τῷ ἅμα ποιὲν αὐτά, ὕτως ποιήσει, ἤτοι ὦμα, ὡς ἔχει τὴν τὸ ποιῶν 
ἡ εἰ ἔςιν ἀναγκαῖον “ὃ α, ἔξαι ᾧὶ “ὃ β ἀναγκαῖον, ᾧ εἰ δυνατόν, δύναμιν. 
δυνατόν. ἃ δὲ “ἢ ἁπλῶς ἢ τρόπον τινα" τράσκεϊ ὅ ὅτι εἴρτριεν ἐν108 

10475 πρόσκειῦ ἕν τισι “συμβήσεῦ δέ" “ὃ ἡ μετρεῖῶχ, ἀδύνατον’ τῷ Δ (ς. 12) ΕῸΝ τῆς πραγματείας, ὅτε περὶ τῷ δυνατῷ διώ. Ὁ 

1π Ὁ δή ἐξ. οοά, Ἀερ. 35 ριζεν, ἐσαχῶς λέγε ὅτι δυνατὰ χοεῖα, ἣ ὅταν ἑπλῶς ἡ ὡς 
, ἰαῖτὰ ταῦτα δὲ λέγειν ἔοικεν ἀποτεινόμενος πρὸς ὃν Πλάτωνα, ὃς ἔτυχεν εἴτε ι ἐπὶ ὸ ὃ χεῖρον ὶὶ τὴν φθορὰν εἴτε ἐπὶ ὃ ἐρετσόν, λέγε 

16. περὶ τῶν ἐρανίων σφαιρῶν, ὡς κἀν τοῖς περὶ Οὐρανῶ (4 10) εἴρη), δυνατά, ἣ ὅταν αὶ ἐπὶ ὃ χεῖρον κινῇ, ὁ λέγε δυνατά, ὅταν δὲ ἐπὶ 
λέγει ὡς γενηταὶ μέν εἰσιν αὖ αὶ διὰ τῦτο φθαρῆναι δυνάμεναι, “ὃ κρεῖττον, λέγε. ὰ ἦν ἁπλῶς εἴρηται ἀντὶ τῷ ὡς ἔτυχε ὁ 

αὶ μέντοι γε φθαρήσον. εοἀ, Ἀεβ. ἀδιορίςως, “ὃ δὲ “ “τρόπον τινα διωρισμένως. 
1047: τὰς δ᾽ ἄνευ λόγυ δυνάμεις, εἴτε τῷ ἐνεργεῖν εἶτε ᾧ τῶ παΐ- 10 ταῦτα εἰπὼν τὰ περὶ τῆς ἐνεργείας διορίζεῦ, ἔςι λέγων μδ. 

55. ζειν, ἐκ ἀνάγκη ἐςὶ προενεργῆσαι. ἐνέργεια ὅτε ὑπάρχεϊ ὃ πρᾶγμα ἐχ ὥςε μὴ ἐνεργεῖν, δυνώμεννν Ὁ 
» “ » 4048 ὶὶ τὰς ᾿ ἀλόγυς δυνάμεις ἀνάγκη, ὅ ὅταν πλησιάζῃ τό τε δὲ ἐνεργῆσαι. δὲ δὲ ἐνεργείᾳ," τυτέςιν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐςιν ἐνέργεκ 

δ. δυνάμενον ποιεῖν ὶ δυναίμενον παίχειν, “ὁ ὅ' ποιεῖν ὡς δύνα ποιεῖν, “ἃ ὕτως ἐνεργείᾳ ὃν ἢ ἐνεργῶν, καθ᾽ : ὃ πρότερον μὴ ἐνεργῶν, δυνά. 
ὸ δὲ πεχεν ὡς δύνα παίοχειν. μένον δὲ ἐ ἐνεργῆσαι, ἤδη ἐνεργεῖ. ὅτω Κὶ ἦν τὰ ἑξῆς ἐςὶ τῶν λε- 

1ριδο αὶ αἱ Κα ἄλογοι δυνάμεις κυρίως ἑνός εἰσι ποιητριαί, οἷον ἡ τῷ 46 γομένων ᾧ ὅτως ἀναγνως ἐον. εἶτα “ἃ “λέγομεν δὲ δυνάμει εἣν 
δ. πυρὸς τῇ ϑερμαίνειν. ὃ δὲ κυρίως πρόσκειταί μοι, ὅτι ψύχει ἢ ἐν τῷ ξύλῳ Ἑρμῆν." καὶ εἰσὶ ταῦτα ἐξηγητικὰ τὸ “μὴ ὕτως 

ὃ πῦρ Ψφ συμβεβηκὸς, ςραφέν πως ᾧ ἀπελθόν.... εἰ δέ τις ἘΡΡΑ λέγομεν δυνάμει." πῶς δὲ λέγομεν “ὁ δυνάμει, ἐπάγει, 
λέγει ὅτι ἡ αἱ μδ' λόγυ δυνάμεις ὦμα τῷ πλησιάσαι ἐξ ἀνάγκης “οἷον ἕν τῷ ξύλῳ." 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΊΙΚΑ. Ἴδ1 

10484 ὺ ἐν τῇ διαμέτρῳ λέγομεν εἶναι τὴν ἡμίσειαν, ὅτι δυύναῦ πονίαν ἢ διὰ τὴν τῷ ὐρανῦ φοράν, ἐδεμία λέγε τέλος, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
33. ἀπ᾽ αὐτῆς ἀφαιρεθῆναι αὶ εἶναι καϑ᾽ ἑαυτὴν ἐνεργείᾳ" ἢ ἐπιξήμονα ὃ ἔχατον, οἷον ἡ περὶ ὲ ἰχναίνειν πρᾶξις ὅκ ἔςι τέλος, ἀλλ᾽ ἡ 

ὃν μὴ θεωρῶντα, δυνάμενον δὲ θεωρῆσαι. ἰχνανσία. τὰ ἰαιναίνοντα δὲ ὅταν ἰχναίνη, Π τος ὁ ἐξὶν ἐν κνή- 
1054 ὁ ἡ) πάντα τοῖς ὅροις γινώσκομεν, ἐπεὶ μηδὲ παντων εἰσὶν σει" ὥςε μὴ ὑπάρχεντος τὸ τέως, ἦ ἕνεκα καὶ ἡ κίνησις, ἐκ ἔςι κ 
36. ὅροι, ὡς δέδεικῷ ἐν τῷ 2 τῆσδε τῆς πραγματείας, ἀλλ᾽ ἔνια ὶ 5 τῦτο ἡ πρᾶξις. ἣ πρᾶξις Κα λέγε ᾧ αὐτή, ἀλλ᾽ αὶ τελεία γε 

δι᾽ ἐπαγωγῆς κα ὶ δὲ ἀναλογίας συνορῶμεν ᾧ γινώσκομεν. δὲ τέλος" ἐδὲ ὑγιαζεῦ ἢ ὑγίαςαι “ἃ αὐτό, ἀλλὰ ὃ ὑγιάζεῦ 
1048 ᾧ - ὕλην" ὃ δὴ ἐσαφῶς εἴρηκε" δοκεῖ ὃ λέγειν ὅτι ᾧ κίνησις ἀτελής, ὰ δὲ ὑγίαφαι τέλος ὼ πρᾶξις. ὁμοίως ἡ ὃ 

2) χωριῶδὲν εἶδος ἐκ τῆς ὕλης, ὁ τῦτο δέ φησ" ἐδ βύχεῦ ὃ ὅτος εὐδαιμονεῖ ἢ εὐδαιμόνερεε, ὺ ὲ εὖ ζῇ καὶ ὃ εὖ ὖ ἐζορως τῆς 
εἶδος εἶναί ποτε φυσικὸν χωρὶς ὕλης" ἀλλ᾽ ἀ ἀποκεκριμένον λέγοι εὐζωϊας: ἀλλ᾿ ἐκ ἔςιν ἥπερ ᾧ ἐπὶ τῷ ἑωρακε καὶ ὸ, ὁρᾷ ὺ τῷ νε- 
ἂν “ὃν ἀνδριάντα, ὡς τύπῳ εἰπεῖν, πρὸς “ὃν χαλκὸν “ὃν μήπω ἀν- 10 νόηκε ἡ νοεῖ, τὰ γῦν τοιαῦτα ἐνέργειαν λέγω, ἐκεῖνα δὲ “ὃ ὑγιά- 
δριάντος εἶδος ἔχοντα, δυνάμενον δὲ δέξαι, ὃ τῷ ἀνδριάντος εἶδος. ζεῖ ᾧ “ὁ ἰχναίνει κινήσεις ἀτελεῖς. 
ᾧ πάλιν ὡς ἔχει “ὁ ἀπειργασμένον κιβώτιον πρὸς “ὃ ἀνέργαςον ἐν τῷ Δ (ς. 12) λέγων τὰ σημαινόμενα τῆς δυνάμεως ἡ ι048 
ξύλον, δυναίμενον δὲ ἐργαυ)ῆναι ἢ γενέως κιβώτιον. ὡς δὴ ταῦτα ἐνεργείας, εἰρηκὼς ὅτι πότε δὴ τὰ τοιαῦτα ἡ δυνάμει ὶ ἐνεργείᾳ Ἵ- 

ἔχει ἔςι τέ τι, ὅτως ἔςι ἢ ὁ ΣΞωκράτης ὃ γράφων πρὸς “ν μὴ λέγε ἢ πότε ὄ ἐν ἄλλοις διοριςέον͵ νῦν τὰ περὶ τῷ ἐνεργείᾳ συμ- 
γράφοντα. τῶτο δ᾽ εἰπεῖν φανερόν ἐςιν ὡς δεδήλωξ ἡ ἐνέργεια 15 περανάμενος ᾧ εἰπων “ὃ ' ὅν ἐνεργείᾳ τί ἐςι ἢ ποῖον, δῆλον 
τῷ ἸΣωχράτυς, ἣν ἐνεργεῖ, λέγω δὲ “ὃ γράφειν. ταύτης δὲ τῆς ἡμῖν ἐκ τῶν τοιώτων ἐς," ὅπερ ἐκεῖσε ἐπηγγείλατο εἰπεῖν, νῦν 
διαφορᾶς (διαφορὰν λέγων τὴν ἐξ ἀναλογίας συζυγίαν, οἷον ὡς “ὃ λέγει, ὅτι “πότε δυνάμει ἐξὶν ἕκαςον ἢ πότε ὅ, διορις ἐον" καὶ δ 

δρῶν πρὸς “ὃ μύον ᾧ “ὃ ἐγρηγορὸς πρὸς “ἃ καθεῦδον), ταύτης δὴ τὰ τυχόντα λέγε. ἢ τάχα, εἴ τι συνίημι, τὴν ἑκάςῳ προσεχῇ 
τῆς διαφορᾶς θάτερον μόριόν ἐςιν ἡ ἐνέργεια, τὸ τε ὁρᾶν ἡ ὃ ὕλην βύλεῦ δυνάμει λέγειν ἐκεῖνο εἶναι ὃ δύνα), τὴν δὲ πόρρω ἐδα- 
ἐγρηγορέναι, θάτερον δὲ ὃ δυνατόν, τό τε μον δ" ὃ καθεῦδον, 20 μῶς. ἐρωτᾷ δή, ἄρα καὶ γῆ ἐςὶ δυνάμει ἄνθρωπος; ἢ) ἐρωτήσας 

ὅτι δύνα ὃ Κ' ἃ ἀναβλέψαι ὁ δὲ ἐγρηγορέναι. εἰπὼν δὲ ὅτι τῆς ἐποιρίνει “ἢ ὅ,᾽ ἥτοι ἐκ ἔςιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν γένη σπέρμα. 
ἐνεργείας καὶ δα ὃ ὁρισμὸν ζητεῖν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀναλογίας αὐτὴν οἵα ἂν ᾧ ἐδὲ τότε ἐςὶ δυνάμει ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὅταν ἐν » τῷ θήλει κατα- 

ᾧ εἴη δηλῶν, ἡ εἰπὼν ὅπως τῶτο ποιητέον, λέγει, εἰ ὃ: πάντα τὰ βληθῇ. αὶ ἴσως ὠδὲ τῶτο, εἰ μὴ ἐπιτήδειον εἴ εἴη ὃ ὲ δεξάμενον. 
ἐνεργείᾳ κατ᾽ ἐπλογίαι πγιὼ προσήκει, πλὴν ἐχ ὁμοίως. πάντα “ὅταν --- τύτῳ," τί δὲ σημαίνει τῶτο, ἐπήγαγε “ ὺ τῇ 1ο496 
έϊο ἀλλὰ “ὃ καὶ ὡς κίνησις πρὸς τὴν δύναμν λέγεῦ, ἃ δ᾽ ὡς 25 ὕλη," ἴσον λέγων τῷ ὅτι τότε τοδὶ λέγε) οἰκία δυνάμει, ὅ ὅταν " 

σία πρὸς τὴν ὅν, οἷον εἰ πγὰ τις, ὡς ὁ βαδίζων πρὸς ἂν καθή- μηδὲν κωλύῃ τῶν ἐν τὴ ὕλη, ἐδ’ ἔςι τῶν ἐν τὴ ὕλη, ὃ ὃ δεὶ προσ- 

μενον, ὕτως ᾿Αλέξανδρος πρὸς “ὦ καταμήνιον" ΕΣ" β βαδίζον γενέ, ἢ ἢ μεταβαλέν. 
λέγε ὡς κίνησις πρὸς δύναμιν, ἀρμα ὡς πάθος πρὸς παθος, “ὃ ὅταν μηδενὸς τῶν ἔξωθεν ἐμποδίζοντος ἕζαι δι᾽ αὐτῶ, 1049 

δ᾽ ᾿Αλέξανδρος πρὸς “ὃ καταμήνιον ὡς ὁσία πρὸς ὕλην" ὕλη 5 τυτέςιν ἐ δῖργον ἐφ ἐαύτο εἰ φυσικὸν εἴη, ὃ ἐδύνατο τ ἐὰ ἐκ 1. 

τῷ ἀνθρώπυ “ὃ καταμήνιον.. 30 ὁ δ “δι αὐτῶ" ἀ πρὸς ἄμφω ἀπεδόθη ἢ τὰ τεχνητὰ ἢ τὰ φυ- 

1082 ὃ “ἀλλ ἢ τῷ ἀναλογον ὡς τῶῦτο ἐν τύτῳ. .. ὑπόμνησίς σικα, ἀλλὰ πρὸς μόνα τὰ φυσικά, “οἷον “ὃ σπέρμα"" ἔςω δὲ ὁ 
7. ἐςι τῆς ἀναλογίας, ὡς εἰ ἔλεγεν ὅτι τὰ ἀνάλογον λεγόμενα. πῶς σῖτος ὅταν ἐν τῷ ἀγγείῳ εἴη, ὶ χέγεδ δυνάμει ὁ ςάχυς" δεῖ γ 

δὲ λεγόμενα; ὅτι "ὡς τῦτο ἐν τύτῳ." ἐν ἄλλῳ ἤ ἥτοι ἐν τῇ γῇ πεσεῖν ἡ μεταβάλλειν. ὅταν δὲ ἐν τὴ γὴ 

10482 ἐπειδὴ οἱ “ὃ ἄ ἄπειρον εἶναι λέγοντες ἕν τισι δυνάμει ἔλεγον πέση κα ᾧ ἤδη διὰ τῆς ἐν ἵαυτΣ φυσικῆς ἀρχῆς ἢ ἡ τοιῶτον, τυτέςι 

9. ἕναι (ἐν αὶ ὃ τοῖς κύφοις σώμασιν ἐνεργείᾳ, ἐν δὲ τοῖς βαρέσι 35 δυνάμενον βλαςάνειν, τότε λέγε δυνάμει ὁ σάχυς. 
δυνάμει), ΤῊ ὅτι ὃ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ ἄλλως λέγε ὑπάρχειν ἐπειδὴ ἡ ὕλη δυνάμει ἐςὶ τῷ εἴδυς, διὰ τῦτο ὅ φαμεν “ὃ σύν- 10490 

πολλοῖς τῶν ὄντων... λέγε 75 ὁρῶν ὁ μὴ ὁρῶν, ὅτι δύνα ἢ ἐνερ θετὸν τὴν ὕλην" καὶ ἢ) λέγομεν “ὃ κιβωτιον ξύλον, ἀλλὰ παρωνυ- 
γῆσαι ἢ Ὑγενέοχ, ἐνεργείᾳ ὁρῶν" ὁμοίως ἢ ὁρῶν λέγεῦ μὴ ὁρῶν, μιαζοντές φαμεν αὐτὸ ἐκείνινον, οἷον ξύλινον. ἥ ἐ τῦτο ἂν διὰ 
ὅτι δύνα ἐνεργείᾳ γενέῶᾳ, μὴ ὁρῶν. ἄλλως ὄν ὃ δυνάμει ἐν τύτυ λέγοι, ἀλλ᾽ ὅτι δῆλον ἐκ τύτυ ἐςὶν υἧς ἡ πόρρω ὕλη  λέ- 

τὕτοις λέγε ᾧ ἄλλως ἐν τῷ ἀπείρῳ ὺ κενῷ ., λέγεῦ 5 δυναΐ- 40 γεῦ δυνάμει. τί δή ποτε; ὅτι καὶ παρωνυμιάζομεν τὰ πράγματα 
μει ἄπειρον μέγεθος ἐχ ὅτι δύναἢ ἢ ἐνεργείᾳ γενέωχ, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ τῆς πόρρω ἀλλ᾽ ἐκ τῆς προσεχῦς" λέγομεν ὲ κιβώτιον ξύ- 

δύναῷ ἐπ᾿ ἄπειρον τέμνενχ" δέδεικῷ δὲ ἐν τὴ Φυσικῆ (83 ὅ, ἀ 8) λινον ἐκ τῆς προσεχῶς, ἀλλ᾽ αὶ γή ἵνον ἐκ τῆς πόρρω. ὴ ὑδὲ τῦτο 

ὡς ὅτε ἄπειρόν ἐν ἐν τοῖς ὕσιν ὅτε κενόν. “ὃ ὩΣ ἐρ. ..δυ- ἂν εἴ ὃ λεγόμενον, ἀλλ᾽ ἀππαει κανόνα ἡμῖν παραδίδωσιν ὅπως 

νατόν"" τυτέσι ὁ Καὶ Ὁ ὁρώμενον λέγεῦ μὴ ὶ ὁρᾶοχ, ὅ ὅτι ὁρώμενον τὴν ἐχάτην᾽ ὅλων γαρθμῶ, ἢ ἧς ἐκ ἔςιν ἄλλη προτέρα, δυναΐ- 
ψρμοὶ μὴ ὴ ὁρᾶι, (ὕτω δ δεῖ τὸ ῥητῦ ἀκύειν)" ὃ δὲ μὴ ὁρώμενον 45 μει λόγων ὅτι ὅσα Κὶ ἐξ ἄλλων παρωνυμιαζονῷ ἐ ἐκεῖνα προσεχεῖς 
λέγε ὁρᾶν, ὅτι δυνατόν ἐςιν ὁρᾶωϊς. εἰσὶν ὅλαι, ὺ ἐκ ἵν ὑδεμία τύτων ἐχατη" εἰς ἣν δὲ δγλπέλα 

“82 “ἐπὲ ὃ. τ. πρ τῶτο ἃ κεφαλαιον ἐ ἐν πολλοῖς λείπει, τέως σομεν, ἥτις ἐκ ἐξ ἄλλης παρωνυμιαζεῦ, αὕτη ἐσινἢ ἡ ἐχάτη. ᾧ 
15 φησί “ἐπ. τ᾿ πρ. ὧν ε. πέρας." ἡ τῶτο λέγει ἢ διὰ τὴν ματαιο- ὅ τι βιλεῦ διὰ τύτων λέγειν, δῆλον πεποίηχεν εἰπων “πάλιν ἡ γῆ | 
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εἰ ὕτως μὴ ἡ ἄλλο" τυτέςιν εἰ παρωνύμως λέγε, οἷον ἀέρνιν, ὺ ὅτι τῷ λόγῳ προτέρα ἐσιν, δείκνυσιν ὧδε. “ἃ πρώτως φησὶμσ, 
Καὶ λέγεῦ ἄλλο, οἷον ἡ γῇ ἁπλῶς, ὃ ἄλλο λέγε ἢ ἐκ ἸΌΝ, ὸ δυνατόν, τυτέςιν ἡ προσεχὴς δύναμις ἥτοι ἡ προσεχὴς ὕλη, ὃυ- ἢ 

ὕςερον ἁπλῶς ἢ κυρίως ἐκεῖνδ ἐςιν. οἷον πρῶτον ἢ ὡς πρὸς ὃ νατὴ λέγε διὰ “ὃ ἐνδέχεως ἐνεργῆσαι. .. εἰ ἦν ἡ δύναμις τὴ 
κιβώτιον ὸ ξύλον, ὕξερον δὲ ἡ Ὑῆ' ἀλλ᾽ ὀχὶ ᾧ ὃ ἁπλῶς ὕςερον ἐνεργείᾳ γινώσκεῦ, ἀνάγκη “ὃν λόγον κα ἡ τὴν γνῶσιν προῦπαρχεν 
αὕτη ἐςίν, ἀλλ᾽ ἡ ἐχάτη ὕλη. εἰ δή, ὥσπερ εἴρη, ἔς: τι πρῶ- 5 τῆς ἐνεργείας τῷ λόγυ ἡ τῆς γνώσεως τῆς δυνώμεως. ὁ γ δι 

τὸν (ὃ 5 πρότερον ὕςερον εἶπε, τῦτο νῦν πρῶτον ἐκάλεσεν ἄλλον ὃ τι διδαάσκεῦ πρότερόν ἐςι τῷ διδασκομένυ, ὡς “ὃ αἴτιεν τῶ 
τρόπον" κάτωθεν 75 ἀρχομένοις πρῶτόν ἐςιν), εἰ ἔςιν ἦν πρῶτόν αἰτιατῶ. ὅτι δὲ πρότερον φανερόν" ἐπειδὴ γάρ φαμεν ὅτι δυνα- 
τι ᾧ κὁὶ κατ᾽ ἄλλο λέγε ἐδ᾽ ἀπό τινος παρονομαΐζ εὖ, τῦτό ἐςιν ἡ τόν ἐςι “ὃ δυνάμενον ἐνεργῆσαι, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τὴν δύναμιν 

πρώτη ὕλη" οἷον ἡ γῇ ἀερίνη, ὅτος δὲ πύρινος, “ὃ δὲ πῦρ μὴ κατ’ σαφῆ ποιεῖν σπεύδομεν, δῆλον ὡς γνωριμωτέραν ἢ προτέραν σαν 

ἄλλο, “ὦ πῦρ ἰἔςαι ἡ πρώτη ὕλη τόδε τι σα ὺ μὴ ἀπό τινος λε- 10 τῆς δυνάμεως λαμβανομεν τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν γνῶσιν τῆς δυ- 
γομέη. ᾧ "Ὁ τῶτο διαφέρει “ὃ καθόλω ἢ ὁ ὁ ὑπθεε βϑηνις κα- νάμεως, ὅτι πᾶσα διδασκαλία ᾧ πᾶσα μάθησις διανοητοιὰ ἐκ 
θόλυ λέγει νῦν ἀπλως πᾶν ὃ κατηγορέίμενον, ἄντε ὑσία ἧ ἄντε προῦὔπαρχώσης γίνε γνώσεως, ὡς ἐν τοῖς Ὑς ἔροις ᾿Αναλυτικοῖς 

συμβεβηκός, ὑποκείμενον δὲ τὴν ὀσίαν. κῷ' δὴ τῦτο διαφέρει ἃ (41) ἐμαάθομεν. 

καθόλυ ἢ “ὃ ὑσικά μην τῷ ὃ ἕ ὑποκείμενον τόδε τι ὦ λέγει, λαμβάνει δὲ εἰς τὴν τύτυ δεῖξιν λίαν ὁμολογύμενον ᾧ ἐναρ- Ἰοϑ. 
παρωνύμως ἀπὲ τῶν παθῶν, τὰ δὲ πάθη ἐξ αὐτῶν ὑκέτι. αὶ 15 γὲς ἀξίωμα ἢ ἢ λῆμμα, ὅτι “ὃ τῷ εἴδει “ὃ αὐὸ ἐνεργῶν πρότερόν δ᾿ 

λέγε) τῆς μυσικῆς γεγονυίας τῇ ψυχῇ ἡ ψυχὴ καὶ μυσυιὴ ἀλλὰ ἐςιν. ὁ δ ἹΞωφρονίσκος ὁ ὁ ὃν ἸξΣωκράτην ἐνεργήσας, τυτέςι πορῖ- 
μυσυκὸν κτλ. σας, τῷ εἴδει ὄντα “ὃν αὐὸν τῷ ἸΣωφρονίσκῳ ἀλλ᾽ Κὶ τῷ ἔκ. 

4099 ὅσα ̓  ὕὅτω, οἷον λευκὸν ἢ ἢ μυσοιὸν ὺ ὅλως ὡς τὰ κ᾽ παῖθος πρότερός ἐσι ἸΣωκράτυς" ὁ Πωφρονίσκος ἡ ᾧ ὁ Ἰξωχράτης τῷ 
34. χέγεῦ, “ὃ ἔχατον ᾧ “ὃ ὑποκείμενον αὐτοῖς ἐςὶν ῥσία... ἢ ὅρα εἴδει οἱ αὐτοί εἰσι, τῷ δ᾽ ἀριθμῷ ὅ. ἃ αὶ ἦν τῷ εἴδει ὃ αὐὶ 

δὴ τὴν διαφορὰν αὐτῶν ὡς εἴδη λεγομένων πρὸς τὴν τῶν ὡς παθη, 10 ἐνεργῶν, ὥσπερ εἴρη), πρότερον, “ὃ δὲ γεγονὸς ἣν ὃν ὁ ταὐὸν τῷ 
ὅτι ἐπὶ ἃ τῶν παθῶν λέγε τὰ ὑποκείμενα ἀπ᾽ αὐτῶν (ἀπὸ ὃ ἀριθμῷ ὕςερον. 
τῆς μυσικῆς μϑξθας ἡὶὶ ἀπὸ τῦ λευκῦ λευκός), τὰ δὲ πάθη ἀπὸ εἴρηῦ δὲ ἐν ἐν Ζ" ἐκεῖσε ἃ πε ὑ ὀσίας εἶπεν ὅτι πᾶν ὃ ὙνΌϑι 

τῶν ὑποκειμένων ὶ λέγε εἰ μὴ ψ συμβεβηκός" φαμὲν γάρ νόμενον ἔκ τινος γίνεταί τι, ᾧ τῦτο ὃ Ὑνόμενον ψυῦϑες ἀλλ 

πότε “ὃ λευκὸν ἄνθρωπον εἶναι κῷ Τ᾽ συμβεβηκός, καθ᾽ αὐὸ δ᾽ ὅ: τεχνητῶς, τῷ εἴϑει ἐςὶ ἃ αὐὰὸ τῷ κινῦντι" ὥςε ἢ προτέρα Ἰνέρ- 
ἀνάπαλιν δὲ ἐπὶ τῶν ὡς εἴδη Ῥλδϑὰ τὰ Κὶ εἴδη λέγε ἀπὸ τῆς 25 γεια δυνάμεως. 

ὕλης ᾧ τῦ ὑποκειμένν " φαι γ) “ἐν ἀνδριάντα χαλκῶν, ἀλλ᾽ καὶ ἐν ἠρώτων 25 οἱ σοφιςαί, μᾶλλον δὲ ᾧ νῦν ἐρωτῶσιν, ἄρά γεῖοϑι 
χαλκὸν ἀνδριάντα, ᾧ ὃ κιβώτιον ξύμνον, ἀλλ᾽ ὁ “ὃ ξύλον κιβώς- ὁ μὴ ἔχων ἐπιςήμην τοὺς ποιήσει τὴν ἐπιφήμην: ᾧ ὃ Καὶ πρότερον 5 

ΝΣ τιον, ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει ὅ ὅτι ὀρθῶς “ὃ ἐκείνινον λέγε κ᾽ τὴν σημαινόμενον τῆς ἐ ἐπιξήμης ἐλάμβανον ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς ἐν τῇ ἢ ψυχὴ 
ὕλην ἡὶ τὰ πάθη" ἐπειδὴ δὺ ὶὶ τὼ πάθη ὑπὸ τῷ ὑποκειμένυ ὁρίζεῦ ἕξεως, ὁ δὲ “ ποήσει, τὴν ἐπὶφηήμην»" ἐπιςήμην ἐνταῦθα ὁ ἐπιπτ- 
(καθ᾽ αὐὲ δὲ δ λευκὸν ὠόριςόν ἐξιν" ὑδὲ Υδ ὅλως δύνα χωρίς 30 “ὃν λέγοντες “ὃ κτ' τὴν ἐπιξήμην λεγόμενον. κοινότερον δὲ νῦν ἢ 
τινος ὑποκειμένυ εἶναι), ὁμοίως δὲ ἡ ἡ ὕλη ὑπὸ τὰ εἴδυς, εὐλό- τὰς τέχνας ἐπιςήμας εἴρηκεν. ἠρώτων ἦν ὕτως, ἡ ἀπεκρίναντο 

γως Ψ θατέρυ λεγόμενον “ὁ ἐκείνινον λέγε αὶ χα θατέρου. οἱ προσδιαλεγόμενοι ὅτι καὶ ποιήσει" ὁ δ μὴ ἔχων τὴν τὸ ποιᾶν 
4049) ἀρχὴν δὲ κινητικὴν ἢ φατιὴν τὴν φύσιν λέγει" ὅτω 8 ἀνδριάντα ἐπιφήμην ἐκ ἂν ποιήσειεν ἀνδριάντα. ὅτω δὲ ὃν λόγον 

Ξ: αὐτὴν ἐν τὴ ἀυσνὴ ( 1) ὡρίσατο, ὅτι ἀρχὴ κινήσεως ἢ ἦρε- ἐβώτωντες οἱ σοφιςαὶ κα χ λαμβεναιτας ἌΔΗΝ τῶν πρεϑθιάλενεμε. 

μίας, ἐν ᾧ πρώτῳ καθ᾽ αὐὺ πέφυκα ὃ 5 μὴ »τ' συμβεβηκός. 35 νων ὅτι αὶ ποιήσει “ὃ τῆς ἐπιςήμης ὁ μὴ ἔχων τὴν ἐπιςήμην, ἐκὶ- 

εἰπὼν δὲ τὴν φυσικὴν ἀρχὴν κινήσεως, ὸ πρότερον ἀρχὴν κινητι- γὸν ὅτι ὁ μανδέλων πϑαβζεςν μὴ ἔχων τὴν τὸ κιθαρίζειν ἐπε 

κὴν τὴν δύναμιν, ἐπήγαγεν “ ὺ ἡ φύσις ἐν ταὐτῷ γέτι τῇ μην κιβαρίζει" εἰ δ εἶχεν, ἐκ ἂν ἐμανθανεν" ὁ ἄρα μὴ ἔχον 
δυνάμει," ὡς εἰ ἔλεγε, ὺ δὴ φύσις ὶ ἡ δύναμις ἀρχαὶ κινητι- τινὸς ἐπισήμην ἡ ποιήσει ἢ ὶ ποιήσει “ὃ τῆς ἐπιξήμης " ὅπερ ἄτο- 
καί. ἴδει δὲ εἰπεῖν ὅτι ἡ ἐνέργεια ἢ τῆς φύσεως ἐςι προτέρα" πον. ἢ λύει “ὃ σόφισμα λέγων “ἀλλὰ διὰ “δ᾽ κτλ. προσυκα- 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἢ ἡ δύναμις ἡ ἡ φύσις ὡς γένη εἰσί, ᾧ γένος δὲ ἡ 40 κυςέον τῷ δεῖξαι ἡμᾶς" ἔδειξε γδ ἐν τοῖς τελευταίοις τῆς Φυσε- 

ἀρχὴ ἡ χψητικὴ τῆς τε δυνάμεως ἢ τὴς φύσεως, ἀντὶ τ φώαι κῆς ̓Αχρούσεως βιβμοις (6 5)" ἐκῶνα δὲ περὶ κινήσεως λέγα, 
φύσεως ἐριηραν ἀρχῆς χσητικῆρ. ϑιάφέρ: δὲ δυνάμεως καὶ ὴ ψ' ὅτι πᾶν “ὃ κινύμενον πρότερον κινεῖ ἢ ἢὶ πᾶν “ὃ κεκινημένον πρότε- 
σις, ὅτι ἡ δύναμις ἐν , ἄλλῳ ὅ ὅσα Η ἄλλο ἐν ἐκείνῳ ἐςίν, ἡ δὲ ρον ἐκινήθη. 

φύσις ἐν ᾧ ἐςὶν ἐχ ἣ ἢ ἄλλο Ν ἐκείνῳ ἐςίν, ἦ αὐ καὶ ὺ καθ᾽ ὡς 75 ὁ οἰκοδόμος “ὃ τῆς οἰκίας πρότερον εἶδος ἀνατυποὶ θῶ: 
αὐτό" ἡ 5 Δίωνος φύσις ἢ χρῶτός ἐςιν ὑπάρχει ἐν αὐτῷ ἡ 46 παρ᾽ ἑαυτῷ ᾧ ὅτω καταβαλλεῦ θεμέλιον ὶ τοίχυς ἢ ὄροφον, δ 
καθ᾽ αὑτό. ἔςιν ἦν δυνάμεως τῆς τε ὁριϑείσης ἡ τῆς φύσεως, ὕὅτω ἢ φύσις σκοπὸν ἐχῦσα ἄνδρα, εἰ τύχοι, ποιῆσαι" ἕνεκα δ 

δύναμιν λέγων ἡ τὴν φύσιν διὰ “ὃ ἐν τῷ αὐτῷ γώει εἶναι τῆς τύτυ ποιεῖ, ὡς ἐν τῷ Τ' (Β 8) τῆς Φυσιιῆς ᾿Ακροάσεως δέδεοκῶ, 
᾿ δυνάμεως. πρότερον ᾿' σπέρμα ἡ καταμήνιον, εἶτα καρδίαν, εἶτα ἧπαρ, τα 
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σαρκας, νεῦρα, ὀςᾶ, εἶτα βρέφος, εἶτα παῖδα, εἶτα ἔφηβον, εἶτα ἐφαρμογάς τινας ὃ λίθος ἐν ᾧ ἦν ὃ τῷ μα, εἶδος, πρόχειρον ἦν 

ἄνδρα ποιεῖ, ὥςε τὰ γενέσει ὕξερα τῇ φύσει πρότερα, τὰ δὲ λέγειν ὅτι ἐν ἑτέρῳ λίθῳ ὃν πμΩ πεποιηκὼς ἐκὸὲς ἐπέθηριε τὺς 

τὴ φύσει ὕξερα, σπέρμα ἢ καταμήνιον, ἡμῖν πρότερα. λειοτάτως λίθυς καὶ ᾧὶ ἀπέκλεισε “ὃν Ἑρμῆν ἐντός, ὁρῶ δὲ διὰ ὃ 
δείκνυσι δὲ “ὃ αὐὸ τῶτο ἢ ἄλλως, λέγων, ὃ ἕνεκα πάντα λαμπρὸς ὺ διαφανεςείτυς, ὁμοίως δὲ ἡ) λείυς τὸς ἐποκειμένυς 

Κ γἰνεῦ, τῶτο τέλος ἐςίν, ὡς ἐπ᾽ ἀρχὴν ἢ πρέτερον πρὸς τῦτο τὰ 5 λίθυς εἶναι, ὥσπερ εἴ τις ἐν κηρῷ πλάσας εἶδός τι κήρινον ὼ ἐκὺς 
γινόμενα βαδίζει, πάντα δὲ ἕνεκα τῆς ἐνεργείας γίνε" ἡ ἐνέργεια ἐπιθεὶς ὕελον ἢ ἄλλο τι τῶν διαφανῶν, ὁρᾶ ὁ ἐνὸς αὐτῆς κήρι- 
ἄρα ἢ τέλος ἡ προτέρα. δυνάμεως. εἰ ὧν ἡ γένεσις ὁδός ἐςιν νον εἶδος. εἰ (' ὧν τῶτο ἦν, εἰκὸς ἦν ταῦτα λέγειν" ἐπειδὴ δὲ 
ἀπὸ τῷ δυνάμει εἰς ἐνέργειαν ἢ ἕνεκα τῆς ἐνεργείας ἐςίν, ἡ δ᾽ πάντη συνεχὴς ἦν ὁ λίθος ἢ εἷς ἡ ἐδεμίαν ἔχων ἁρμονίαν ἢ ἐφαρ- 

ἐνεργείας “ὁ ὃ ἕνεκα “ὃ τέλος, “ὃ δὲ τέλος ἀρχὴ ᾧ πρότερον (διὰ μογήν, ἐκ ἐνῆν τῦτο λέγειν. ὥςε ἄδηλος ἦν ὁ Ἑρμῆς κἂν ἐνὺς 
δ τὴν ἐνέργειαν καὶ δύναμις ἢ ἡ γένεσις), δῆλον ἄρα ὅτι ἡ ἐνέργεια τὸ κἂν ἐκὸς ὑπῆρχεν, ἐκὺς (ὅτι ἀνωμαλίαν ὀδεμίαν ὁ λίθος, ὥσπερ 

ᾧ τῷ τελείῳ δυνάμεως ἐςι προτέρα. ὅτι δὲ ἕνεκα τῆς ἐνεργείας εἴρη, εἶχεν, ἐνὸς δὲ ὅτι ἀχ οἷόν τε ἦν ὑπονοῆσαι πῶς ἐνὸς τῷ 

ἡ δυναμίς ἐςι, ᾧ ἐπὶ τύτῳ ἡ ἐνέργεια δυνάμεως προτέρα (ὃ δ λέθυ ὑπέομίε ἂν Ἑρμῆν, συνεχῶς ὄντος. “ἐπεὶ δ᾽ ε. τ. μ. ἔλα - 
δ ἵνεκα ὡς τέλειον πρότερον τῇ ἕνεκα τι), δῆλον. τὸν ἡ χρ." πρὸ τῆς τῶν λεγομένων σαφηνείας ἀνάγκη ἐξὶν ὑ ὑπο- 

γρ. “ὁ ὀχὶ θεωρῶσιν"" καὶ δ ὀρθῶς ἡ θεωρία γίνεῦ τοῖς τοιΐ- μνηλῆναι ἡμᾶς τινῶν, ἵν᾽ ἐκ τύτων ,εὐπαρακολοίθητοι τοῖς ὑπ᾽ 
τοις. ςοἀ. Ἀερ. 45 αὐτὸ λεγομένοις γενώμεθα. ἰςέον δὲ ὅτι ἡ ὄψις, καθ᾿ ἣν ὁρῶμεν, 

ἀλλ᾽ ἢ ὠδί, τυτέςιν οἱ μελετῶντες ἢ τρόπον τινὰ θεωρῶσιν, ἢ δυναμίς ἐςι ἢ ἐνέργεια. ἀλλὰ ἢ ἡ οἰκοδομικὴ ἢ ἐνέργειά 
ἢ ὅτι ὑδὲ δέον; τῶ θεωρεῖν" ὃ ἴσον ἂν εἴη τῷ, ἢ ὁ δέον; τῆς »' ἐς! ᾧ δύναμις, δύναμις (ὦ πρὸς τὴν οἰκοδόμησιν, ἐνέργεια δὲ πρὸς 

μελέτην θεωρίας, ἀλλὰ ᾧ αὔτη ἡ κα' τὴν μελέτην θεωρίά ἀτελὴς τὴν ςέρησιν ἣν ὁ οἰκοδόμος ἔχει πρὸ τῷ ὧν οἰκοδομικὴν ἐχηκέναι" 
ὅσα ἢ χεδὸν μηδέν, ἕνεκα τῆς τελεωτάτης κα κ κυριωτάτης γίνε ἐκ } τὸ ϑυνάμει οἰκοδόμυ γέγονεν ἐ μένγες οἰκοδόμος. αὶ μόνον 

θεωρίας. ἔτι ἡ ὕλη ὀύνεμέ ἐςὶ ᾧ λέγε, ὅτι δύνα) εἰς τ εἶδος 20 δ᾽ ὅτω περὶ τῶν ἕξεων λέγεῷ, ἀλλὰ ἢ περὶ αὐτῶν τῶν ἐχόντων 
ἐλθεῖν, ὅταν δὲ ἔλθη, ἡ ἡ ἐνέργεια ἡ ἐν τῷ εἴδει ἴξαῦ, ὥςε κἀν ταύτας" ὁ ἡ) γεωμέτρης ὁ μὴ ἐνεργῶν πρὸς “ν ἐνεργῦντα δυνά- 

τύτῳ προτέρα ὡς ἐφετὸν ἢ τοῖσσον ἢ εἰς κόσμον ἄγον δυνάμεως. μει ἐςὶ γεωμέτρης, πρὸς δὲ “ὃ δυνάμενον παιδίον γενέωις Ὑεωμε- 
ὁμοίως δὲ ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων, φησί, ᾧ ὧν ὃ τέλος κίνησις" τῆς τρυκὸν ἐνεργείᾳ. ἀλλὰ περὶ ' τύτων πάνυ πλατύτερόν μοι ἐν 
δ ὀρχηςοιῆς “ὃ τέλος δὲν ἄλλο ἐςὶν ἢ τοιωσδὶ κινεῖς" ᾧ ἐπὶ τῆ περὶ Ψυχῆς (2 5) εἴρη, ἡὶ νῦν ἕνεκα τῶν λεγομένων μετρίως 
τύτων δὲ ἐνέργεια δυνάμεως προτέρα. διόπερ ὦ, Ὁ Ηρ ὶ ἱ διδασκον.- 25 ὑπέμνηξαι. ὁ δ᾽ ᾿Αριςοτέλης διὰ τῶν προκειμένων τόδε φησίν" 
τες “ὃν μανθάνοντα τότε οἷον εἰς τέλος τῆς ἐπιςήμης ἐλθεῖν καὶ ὼ ἐπειδὴ τῶν ΠῚ , ἔσχατον κτλ. 

τέλος ἀποδεδωκέναι, ὅταν αὐὲν »τ' τὴν ἐπιςήμην ἐπργόντα ἃ ἀπο- παροιμιῶδες ὸ ὁ Πάσωνος Ἑρμῆς, ἐπὶ τῶν ἀδήλων εἰ ὅτως τον 
ὀάξωσιν εἰ ὃ ἐνέργεια ὃ ἔργον, “ὃ δὲ ἔργον τέλος, ἡ ἐνέργεια ἣ μὴ ὅτως ἔχει λαμ βανόμενεν. ςοἀ. Ἀερ- 
ὅρα ὰ τέλος" ὥςε ὅταν ἐνεργῆ, τότε οἵονῇ “ὁ τῆλος ἔχειν" ὅτω σι κα β ἦν, φησί, ἢ ἔνθα οἷον ἐπὶ τῆς οἰκοδομικῆς τέλος, ἀλλ᾽ ἡρές 

γάρ ἐςι “ὃ ἑξῆς τῆς λέξεως)" ὅτω ὺ ἡ φύσις τότε οἴεῦ ὃ ἐρρϑ 30 ἔνθα οἷον ἐπὶ τῆς ὄψεως μᾶλλον τῆως τῆς δυνάμεως ἐςι, δύνα- ἢ 

μενον τέλος ἐπεληφέαι, ὅ ὅταν εἰς τὴν ἐνέργειαν ἔλθη. ὁ δὲ “ μιν λέγων τὸν ὀπτυκὴν δύναμιν, αὐτήν φημι τὴν ὄψιν, τέλος δὲ 
μὴ ὕτω γένη, ὁ Πάσωνος ἔςαι Ἑρμῆς," συνεχές ων τῷ ᾧ ἐνέργειαν τὴν ὅρασιν. ὅπως δὲ ταῦτα λέγε, εἴρη προσεχῶς. 

“διὸ ὥσπερ οἱ διδασκ. ἐνεργῶντα ἐπιδείξαντες." ᾧ εἴη ἄν, ὃ λέ- καὶ ἔςιν ἴσον “ὁ “ἔνθα δὲ μ. τ. τ. δ. εἶ τῷ ἔςι καὶ ἡὶ ἡ ὄψις τέ- 

γει, τοιῦτον. “εἰ ἢ) μὴ ὕτω γένη," τυτέςιν, εἰ μὴ οἱ διδάσκον- λος, ἀλλὰ μᾶλλον τέλος Ὃν ἡ ὅρασις τῆς δυνάμεως, τυτέςι τῆς 
τες ἐνεργῶντα ἐπιδείξωσι ἂν “μανθάνοντα, ἀλλὰ φάσκωσιν ΚΕ; ὄψεως. 

ἐδιδάχθη παρ᾽ αὐτῶν, κἂν μὴ ἐνεργῆ, ἀδηλών ἐςιν εἴτε ἔχει τὴ διὸ ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ ψυχῇ ἐςίν" ζωὴ ᾿ ποιά τίς ἐςιν... πῆρα 
ἐπιςήμην εἴτε ἡ μή" ἐκ 5 τῶν ἔργων κρίνομεν πάντα τεχνίτην εἰ 5 τότε λέγομεν ἐνεργῆσαι ὸν εὐδαίμονα ὅταν “ὁ εἶδος τῆς τ 
ᾧ ἐπιςήμονα" εἰ τὰ μὴ ἐνεργεῖ, πόθεν δῆλον ὅτι ἔχει ᾽ν ἐπις ἡ- εὐδαιλιονίας, αὐτήν φημι τὴν εὐδαιμονίαν, ἀπολάβη, καὶ ἢ ὃ κατα- 

μην! ἄδηλον δῶ εἴτε ἐνὸς ἔχει αὐτὴν εἴτε ἐκτός, τυτέςιν εἴτε ἔχει μήνιον τότε λέγομεν ἄνθρωπον ὅταν αὐὸ ὁ εἶδος τὰ ἀνθρώπυ 

εἴτε μὴ ὶ ἔχει, ὡς ἡ ὁ Πασωνος Ἑρμῆς" ἄδηλον δε εἴτε ἐντός ἐς! 40 ἀπολαβῃ, τί χρὴ ἄλλο μαντεύενχ, ἢ ἢ ὅτι “ὃ εἶδός ἐςιν ἡ ἐνέργεια ; 
τῷ λίθυ εἴτε ἐκτός. κἡὶ δὲ » ὃν Παάσωνα ἱςορία, ὅτῳ φϑον ὺ ̓ἀεὲὶ ὅτως ἕως τῆς τῷ ἀεὶ χοῦντος" ἐκείνης δ τῆς ἐνερ- 1050. 

ταύτην εἰδέναι, τοιαύτη τίς ἐςιν. ὅτος ὁ Ἰάσων ἑρμογλύφος ὧν γείας αὶ προηγεὶ ἢ ἐνέργεια, ἀλλὰ πρώτη πάντων ᾧ αἰτία πείντων ᾿ 
πεποίηκεν ἕν τινι λίθῳ “ὃ τῷ Ἕρμῶ εἶδος, ἡ ἑωρᾶτο ἐν τῷ λίθῳ ὁ ἐςίν. “ἀλλὰ μὴν ᾧ κυριωτέρως" τὰ Κα 7) ἀϊΐϑια πρότερα τῇ 
Ἑρμῆς" εἴτε δὲ ἐκὺς ἣν τὸ λίθυ εἴτε ἐντός, ὁ δῆλον ἦν. ἐκὺς  ὑσίᾳ τῶν φθαρτῶν." δείξας ὅτι ἡ ἐνέργεια δυνάμεως προτέρα 

εἶναι λέγειν ἀχ οἷόν τε ἦν" εἰ γ) ἣν ἐκτός, ἔδει “ὃν λίθον ἔγκεκο- 46 ἐξὶ ἢ λόγῳ χρόνῳ ἢ αἰτίᾳ, νῦν δείκνυσιν ὡς ἐχ ἁπλῶς ὅτως 

λαμμένον εἶναι ᾧ ἔχειν ἀνωμαλίας, ὅτος δὲ ἅπας λειότατος ἦν, ἐςὶ προτέρα ἀλλὰ ᾧ κυριωτέρως ἥτοι τιμιωτέρως. αὶ δὲ δεῖξις 
ὥσπερ τὰ καάτοπτρα. διὰ ταῦτα ὶ ἦν ἐκὲς εἶναι ὑκ ἦν δυνωὲν πρόεισι δια τινος τῶν ἐν τοῖς Τοπικοῖς (8 1) παραδιδομένων τό- 
λέγεν. ἀλλὰ μὴν ἐδ’ ἐντός" εἰ Κ γ5 εἶχεν ἁρμονίας ἢ ὅλως πων τόπυ, λέγοντος ὅτι τὰ τοῖς κυριωτέροις ᾧ κρείττοσιν ὑπάρ- 
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χοντα κυριώτερεί ἐςι κα ὺ κρείττονα. εἰ δὲ τῦτο, εἴπερ ἱςὶν ἡ ἢ ἐνέρ- νεῖν δύναμιν . ἡ αὐτὴ ἡ Ὁ δύναμις τῷ ῦ ὑγαίνεν καὶ ὺ κάμνειν ὼ τῷ ν- 

ὙΠΑ ἐν τοῖς ἰδίοις, ἡ δὲ ὀυναμιρι ἐν ταῖς μὴ ἀϊδίοις, χρείττω δὲ σεῖν ἢ αἰνεῖν, κα ὼὺ ὥσπερ εἰρη, ἡ Ηὶ τῶν ἐναντίων δύναμις ὦ ὅμαιαι, 
τὰ ἀΐδια ᾧ κυριώτερα, κρείττων ἄρα ἢ ἡ ἐνέργεια ἐν τοῖς ἀϊδίοις ὑπάρχει, τὰ δ᾽ ἐναντία ἅμα αὶ τὰς ἘμΤΗ ἀδύνατον ὑπάρχεν. "ὁ 
σα δυνάμεως ὅσης ἐν τοῖς μὴ ἀϊδίοις. εἰπὼν δὲ ὅτι τῶν ἐναντίων ἀνάγκη θάτερον εἶναι ἐἰγαϑόν, και. 

4002 “ἔςι δ᾽ θδ. ὃ. ἀϊδι." ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ, ὡς ἐν τῷ περὶ Ἕρμη- 5 ἐπάγει “ ὃ. ὃ. ὁμ. ἀ. ἢ ἐδ. ἡ ἄρα ἐν. βι᾿" ἕςν οἶμαι κατασκευὴ ἢ 
7. νείας ςῳ 18) εἴρη. τῷ ὅτι ἡ ἐνέργεια ἡ τῆς σπυδαίας δυνάμεως βελτίων ἐςυ. ἐσα- 

1050 ὥςε εἴπερ δυνατὰ ἢ τὰ ἁπλῶς δυνάμενα φθαρῆναι ἢ τὲ φῶς δὲ ὄντως ἐπήγγελ καὶ ὼ μέστεας δεόμενον. ἔς δὲ ὃ (αὶ διὰ 

16. πῇ, δὲν τῶν ἀϊδίων ἢ ἁπλῶς ἀφθάρτων δυνάμει ἐςὶν αὐῤα τὸ “ὃ δὲ δυναὼχ ὁμοίως ἀμφότερον ἢ ἐδέτερον" λεγήμσιν: τεῦ- 
υὡς δύνα, τὴν φύσιν αὐτῷ ᾧ τὴν ὑσίαν φθαρῆναι. ἡ τὰ '' τον. “ὃ τὴν δύναμιν ἔχον τῷ ὑγιαίνειν (ἔξω δὴ τῶτο εἰς ὑπέ- 
ὑπερκόσμια πάντα ὅτε ἁπλῶς εἰσὶ δυνάμει ὅτε κατά τι, τὰ δὲ 10 δειγμα), “ὃ ὅν τὴν δύναμιν ἔχον τῷ ὑγιαίνειν ὁμοίως ἔχει κ τὶ 

κυκλοφορητικὰ ὺ θεῖα σώματα κατά τι εἶναι δυνατὰ ὠδὲν κω- νοσεῖν" εἰ δὲ μή, ὠδετέρυ " διὰ τίνα Ὑάρ ποτε αἰτίαν ἔχει αὶ κ᾿ ὃν. 
λύει, οἷον ποιὸν ἢ: πῶ κτλ. μμν τὸ ὑγαίνεσ, μὴ ἐπίσης δ᾽ ἔχει ἢ τῷ νοσὲν: ὺ ὅτω δεξες 

4050 δῆλον ἄρα ὅτι ἐνεργείᾳ εἰσὶ τὰ ἁπλῶς ἄφθαρτα ὃ αὶ δυνά- ὅτι ἀμφοτέρων τὴν δύναμιν ὁμοίως ἔχει, ὅπως διὰ τύτιν συνήγκγε 
18 μει. ὅτε δὴ ἐδὲν τῶν ἁπλῶς ἀϊδίων ἐςὶ δυνάμει ὅτε τῶν ἐξ “ὃ τὴν ἐνέργειαν βελτίω εἶναι ἢ τῆς σπυδαίας δυνάμεως, λίαν ἐξὶ 

ἀνάγκης ὄντων. εἰ δ δυνατὰ ἡ εἶναι ὦ μὴ εἶναι ἐνδέχεῦ, τὼ δ᾽ 15 μεμελανωμένον. συνάγε δὲ οἶμαι ὑτωσί. τόπος παρεδέθη 
ἀναγκαῖα ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, ὑδὲν τῶν πὐκγκαίων ἂν τὸς δυνά- αὐτῷ ἐν τοῖς Ὑρῖθδτ. (835) λέγων “ὃ ἄμικτον τὸ χείρονος πρεῖτ- 

μει. ἃ δὲ “ τοιαῦτα πρῶτα," λέγων ταῦτα τὰ ἀΐδια, ἴσον τῷ τον ὃ βῶτιν ἐςι τῷ μεμιγμένυ μ' τὸ χείρονος." εἰ δὲ τῦτο 
ἀλλὰ μὲν ταῦτα πρῶτα εἰρνῷ καὶ ὶ εἴρη) τοῖς ἄνω εἰπὼν ΩΝ ὅτι ἐν ἀληθές, ὦ ἤ σπυδαία δύναμις μέμοῷ τὴ τὸ χείρονος δυνάμει" 
τοῖς πρώτοις ὼ ἀφθάρτοις ὃ ὸ ϑυγεμθον ἐκ ἕξι ἢ Δίξεε αν ὑὐὴ ἐπής ὁ δ) ἔχων τὴν σπυδαίαν δύναμιν ἢ κατ ᾿ἐκείνην πράττων καὶ ᾧ ἔνερ- 
γαγε “καίτοι ταῦτα πρ. ὡς εἰ ἔλεγεν, ὅ ὅσα Κὶ ὄν εἰσὶ πρῶτα, 290 γῶν περὶ τὰ σπυδαῖα, ὅτος ἐκ ἀπώλεσε τὴν τῷ χείρονος δύναμ 
ἐν τύτοις ἃ δυνάμει ἐκ ἔςν. ἀλλὰ μὴν τὰ ἀΐδια πρῶτα" ἐν ἀλλ᾽ ἔχει αὐτήν, ὥςε τῇ σπυδαίᾳ δυνάμει ἐπιμέμικἢ ἡ τῷ χα. 
αὐτοῖς ἃ δῆς: ὸ δυναίμει ὁ ὀκ ἔςιν. ρῦνος δύναμις. εἰ δὴ ἡ σπυδαία δύναμις ἐπιμέμοῷ τὴ τὸ χέρ»- 

“0502 ὑδ᾽ εἴ τι κινύμενον ἀἴϑιον, δύναμιν ἔχει τῷ μὴ εἶναι, ἀλλὰ ΓῤΝλνος δυνάμει, ἡ δὲ ἐνέργεια τῷ κρείττονος σύνεςι τὴ τῷ χείρενος 
Ὡ ̓ μόνην πόθεν ποῖ. ἐνεργείᾳ, ἀλλ’ ἔς ιν εἰλικρνὴς ὴ ἄμοιτος, ραττῶν ἄρα ἐςὶ τὴξ 

4050 ἢ ὑδὲν κωλύει ἀΐδιον αὐὸν ὄντα ον ἥλιον) ἔχειν δύναμιν 25 σπυδαίας δυνάμεως διὰ ἃ τὰ ἄμοιτα, ὡς ὁ τόπος διορίζ ὃ, τῶν 
ὅθ ὑύτυ; λέγω δὴ τῷ κινεῖαχ πόθεν ποῖ. ὡς διὰ “ὃ μὴ ἔχειν δύναμιν μεμιγμένων ἈΡΝΤΟΥνὰ εἶναι. ἔμπαλιν δὲ ἐπὶ τῶν κακῶν καὶ ἐνέρ- 

τὴν ἁπλῶς, ἀλλὰ μόνον τὴν πόθεν ποῖ, ἀεὶ ἐνεργεῖ ἥλιος ᾧ ἡ σε- γεια τῷ κακῦ χείρων ἐςὶ τῆς δυνάμεως, διότι ἡ δύναμις τῷ κακὶ 

λήνη, ὺ ἐ φοβητέον, ὡς Ἐμπεδοκλῆς ᾧ οἱ περὶ αὐὸν οἴονῃ͵ μή ἐπιμέμικἢ τῇ τὸ ἀγαθῦ δυνάμει, κὶ δὲ τῦ κακῦ ἐνέργεια ἄμωι- 
ποτε φῇ: τός ἐςι πὶ τὸ ἀγαθὺ ἐνεργείᾳ. δῆλον ἄρα ὅτι ὑκ ἕξι τὸ καπῖν 

1050 ὃ ὁ γαρ ἐςιν ἡ κίνησις αὐτοῖς περὶ δύναμιν τῆς ἀντιφάσεως" 30 παρὰ τὰ ὶ πρώγματα. τὸ Πλάτωνος λόγοντος ὅτι τῇ ἀγκδὲ ὄντος 
5. ὁ δ ἡμίν χρέο ὦ δύνανῇ ᾧ μὴ. ὴ κινεῖους. φύσεως τινος, ὥσπερ ὁ καθόλυν ἄνθρωπος ὁ ὃ κατηγρίμανες Ὁ 

1,505 ἥ δ ὑσία ὅλη ὃ δύναμις ὃ ὅσα ἀδ᾽ ἐνέργεια αἰτία τύτων, τῶν μερικῶν ἀνθρώπων ἕτερος ὧν αὐτῶν, ὕὅτως ὸ τ ἀγαθὸν ἴσε- 
21. ουτέςιν ἡ ὑλικὴ ὁσία ἤτοι ἡ ὕλη ἐςὶν αἰτία τύτυ, λέγω δὴ τῷ ρέν ἐςι τῶν καθ᾽ ἕκαζα ἀγαθῶν καὶ ὺ λέγεδ κατ᾽ αὐτῶν, τῶν δ᾽ 

καίμνειν α Ὄ τὸ 5, δύναμιν ἔχειν τῆς ἀντιφάσεως. ἐναντίων ἂν θάτερον ἢ, ἥ, ὴ ϑάτερόν ἐ ἐσσι ἔςιν ἄρα ᾧ, “ὃ καπὸν ἕτε- 

1050} εἰπὼν ὅτι ἐν τοῖς ἀϊδίοις ὃ ὃ ἁπλῶς δυνάμει ἐκ ἔςιν, ἀλλ᾽ εἰ 35 ρόν τι παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα κατ᾽ αὐτῶν λεγόμενον, λέγει δ᾽ Αρι- 
5. ἄρα, ὃ πῆ, λέγει ὅ ὅτι εἰ ἢ ἐν τοῖς φθαρτοῖς ἐςὶ ὃ δυνάμει, ἀλλ᾽ φοτέλης ὅ ὅτι δῆλόν ἐςιν ἐκ τῶν δειχθέντων ὅτι ἐκ ἔςι “ὃ κακὸν 

ἦν τὰ φθαρτὰ ᾧ τὰ ἐν μεταβολῇ ὄντα μιμέῖῷ τὰ ἄφθαρτα... παρὰὼ τὰ πράγματα. ἐκείνων γάρ φαμεν εἶναί τι ὙΒΗΣ τὰ κα'᾿ 
ὰ Καὶ Ὁ πῦρ ἀεὶ συμπεριφέρεῦ τῇ σεληνιακῇ ἥτοι τὴ τὸ πανὺς ἵκαςα ὅ ὅσα εἰσὶν ἐνέργειαι, “ἃ δὲ κακὸν τοσῦτεν δέει τῷ 
φορᾷ. εἶναι ὅσον ὅτι ἡ χῆρόν ἐςι δυνάμεως. ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ἐνεργαιῶν 

405): αἱ δ᾽ ἄλογοι δύναν᾽ ἅμα τῷ παρεῖναι ποιεῖν ἡ τῷ μὴ πα- 40 λαμβανεῖ οὶ κοινὸν δῆλον" λέγομεν 7) καθόλι ἄνϑρωπον τῶν καϑ' 
35. ρεῖναι μὴ ποιεῖν. ἕκαςα ἀνθρώπων ἐνεργείᾳ ὄντων ᾧ καθόλυ ἵππον ἡ ἐπὶ τῶν ἄἅλ- 

105) εἴπερ εἰσὶ φύσεις τινὲς ἢ ὀσίαι οἵας λέγωσιν οἱ ἐν τος λόγοις λων ὡσαύτως" καθόλε δὲ μὴ ἄνθρωπον ἢ μὴ ἵππον ὅ φαμεν διὰ 
34. ἥγτοι τοῖς μαθήμασιν ἐντετραφότες, πολὺ μᾶλλον ἐπιςῆμον εἴη ἄν “ὃ ςερήσεις εἶναι “ἐν μὴ ἄνθρωπον τῷ ἀνθρώπυ ᾧ ἐν μὴ ἵππαν τῷ 

τι ζῷον, εἴπερ αὐτοεπιςήμη" ταῦτα δ “τ κινόμενον ᾧὶ ὃ ἐπιςσῆμον ἵππυ. εἰ δὲ ἢ “ὃ κακὸν ςέρησίς ἐςι τῷ ἀγαδῦ ἢ τῆς ἐνεργείας, 
εἰσὶν ὀσίαι ἢ ἐνέργειαι, ἐκεῖνα δέ, ἡ ἐπισήμη ὶ ἡ κίνησις, δυνάμεις 46 ἢ βαρυφίχαῷ τοῖς πράγμασι διὰ τὴν τῆς ὕλης ἀνεπιτηδεότητα 
εἰσὶ τῷ τ ᾿ἐπιςήμονος ὺ τῷ δϑυμέν, μὴ ὶ δυνάμεναι καθ’ αὐτὰς εἶναι. (αὕτη "5 τὴν ἐνέργειαν αὶ ὁ ὠγαδὸν σκοπὸν ἔχυσα δέξαωᾳ ἡ μὴ 

1055 ὃ ἃ δύνα ὁ ὑγιαίνο, τῦτο ὃ! νοσεῖν ἅμα. ὶ αὶ τῦτό φησιν δυνηθεῖσα ἔσχηκε “ἃ κακὸν ἢ τὴν ςέρησιν), ἐκ ἂν εἴη τι καπὸν 
δ. ὅτι ὧμα νοσεῖ αὶ ὑγιαίνει, ἀλλ᾽ ὅτι ἅμα ἔχει τὴν τῦ νοσεῖν ἡὶ ὑγιαί. παρὰ τὰ πρώγματα. εἰ δὲ ἃ κακὸν διὰ τὴν ὕλην ὁ τὴν δύναμα 
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μὲὴ εἶναι ᾧ “ὃ ψεῦδός ἐςι ὃ μὴ συγκεῖοχ, ἀλλὰ πλείω ναι  κε- 
χωρισμένα ἀπ᾽ ἀλλήλων. εἰ δή, ὥσπερ εἴρη, τὰ αὶ ἀεὶ σύγ- 
κεῷ τὰ δὲ ἀὴ διήρη τὰ δ᾽ ἐνδέχ εὖ τἀναντία, περὶ (ἃ τὰ ἐνδε- 
χόμενα τἀναντία ἡ αὐτὴ γίνε ψευδὴϑ ἡ ἀληθὴς δόξα. 

παρυφίςα τοῖς πράγμασι, ᾧ ἔςιν ἁμαρτήματα τῆς δυνάμεως, 
ἐν δὲ τοῖς ἀϊδίοις δέδεικ ἢ ὅτι δύναμις ὁκ ἔςιν (ἐνέργειαι γαῤρ 

εἰσιν), ὑὐκ ἴξιν ἄρα ἐν ἐκείνοις ὅτε κακὸν ὅτε ἁμαρτήματα ὅτε 

διεφθαρμένον. 
ἀντιλέγει πρὸς τὺς τὰ μαθήματα ἐνεργείας λέγοντας ὶ 5 

1. ῥἐσίας, δέγιν μὴ ἑἶναι εἰ εβγείας ἀλλὰ δυνάμεις" τὰ δὲ δυνάμει δὸς, ὅταν ̓ μὴ δγνώς τυτέςιν ἄ ἄγνοια" καταχρησοεώτερον ὃ 5. 

ἐκ ἐσίαι. ᾧ λέγει ὅτι τὰ διαγράμματα ἐνεργείᾳ διαιρῶντες ἀντὶ τῷ ἄγνοια εἶπε “ὁ ψεῦδος. ὅτι δὲ ἐν τῇ λέξει τῇ ἢ “ἀλλ᾽ ε. 
εὑρίσκονῃ., ὙΤΙ ἐνεργήσας, ὁ νῦς ἢ διαίρεσιν ποιησάμενος το μ- ἀλ. ὃ δὲ ψεῦδος" “ὁ ψεῦδος καταχρηφυειτερον ἡ κοινό- 
εὑρίσκει αὐτὰ ᾧ “ὁ εἶναι αὐτοῖς δίδωσι. πρὸ δὲ τῷ ἐνεργῆσαι τερον ἀπὸ τῆς ἀγνοίας ἔλαβε, δῆλον πεποίηκεν εἰπὼν, “ὃ Κα θεγ- 
δυνάμει εἰσίν" εἰ 75 ἦσαν ἐνεργείᾳ (εῦτο ἐδήλωσε διὰ τῷ 10 γάνειν ἡ ζητῆσαι ἀληθές, ἥτοι “ἃ θυγεῖν ᾧ φάσιν ἔχειν, ἀλλ᾿ κα 

“διηρημένα"), ὦμα τῷ θεάσαοϑλαί τινα τὴν ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γω- κατάφασιν ἢ ἀπόφασιν, ἀληθές, “ὃ δ᾽ ἀγνοεῖν ἐςὶ “ὃ μὴ θυγγά- 

ὺ ἕςαι “ὃ ' ἀληθές, ὅταν αὐτῦ θιγγάνη ὁ νῶς, “ὃ δὲ ψεῦ- 10515 

γίαν δήλη ἂν ἦν εν ὅτι ὀρθή ἐςιν. γειν, ὥςε “ἃ ψεῦδος ἀντὶ τῷ ἀγνοεῖν εἴληπῇ. 
ἴδια διὰ τί, φησί, δύο ὀρθαὶ τρίγωνον τυτέςι διὰ τί τὸ τρεγώνυ κ' συμβεβιριὸς δὲ ἴςιν ἀπατηϑῆναι, εἴ τις “ὦ μὲὴ θιγγάνειν 1051 
2. αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν: ἀπάτην βυύλεῦ λέγειν. εἰσὶ δὲ πᾶσαι αἱ ἁπλαῖ ὀσίαι ἐνέργειαι, ᾿- 

Ὧπ8 ἐπεὶ δὲ ἀσαφῶς ἢ αἰνγματωδῶς " ἃ παράδειγμα ἐπῆκ διὰ 15 ἀλλ᾽ ἡ δυνεμεις. 

25. τὴν συνήθη βραχυλογίαν αὐτῶ, ἑπτον ὅ ὅπως δείκνυ ἐν τῷ τρίτῳ 
τῶν Ἑὐκλείδυ ἸΣτοιχειώσεων βιβμῳ ὅτι ἡ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνία ἢ ἡ ἁπλῆ ὑπερίίσιος ὠσία ὶ ἀκινήτως κινῶσα, ὁ πολυτίμητος θεός, 3" 

᾿ ὀρθή ἐσα κτλ. 

ἤτα ἐκ τῷ ἐνεργεῖν ἡ δύναμις τῶν μαθημάτων εἰς ἐνέργειαν ἴσον ἂν εἴη τῷ νῦν δὲ “ὃ ὃν ἡ ἡὶ ὑσία τῶν ἁπλῶν, ὁποῖον ἄν ποτε εἴη, 
3: ἄγω, ᾧ ἐπὶ τῦτο ποιῶντες γιυίσκυσω. δῆλον ἄρα αὶ ἐκ τύτων 20  γίνεῦ δὲ φθείριϑ. πᾶν γ5 “ὃ γινόμενον συνθετόν ἐςιν κτλ. 

ὅτι καὶ ᾿ ἐνέργεια τῶν τὰ αὐτὰ ποιυσῶν δυνάμεων προτέρα. αὶ δὲ 

κατ᾽ ἀριθμὸν ἐνέργεια δυνάμεως ὑςέρα, ὡς ἐπὶ τῷ Ἰξωφρονίσκυ ἔςι τῶτο ἀπάτη, ὼ ζητῶμεν ὸ τί ἐςι περὶ αὐτῶν ἐχ ὡς κατη- 

1051 ὁ 

1051 4. 

34. αὐτὰ ᾧ ἀληθεύειν ἡ ψεύδεον,, τῶν δὲ ὡς ἀεὶ ἀληθεύειν, τῶν δὲ 25 ζητήσασιν. 
δος, ἕν μέν ἐςιν, εἰ σύγκεῷ, ἀληθές." 

ἡ τῷ ἸΣωκράτυς ἐλέγομεν, τῷ δ᾽ ἀριθμᾷ ὑςέρα. γορῦντες αὐτῶν τι, ἀλλὰ μόνον γοῦντες ὼὸ οἱονεὶ ὁρῶντες. 

νῦν δὲ ὁ ὃν αὐὸ αὶ γίνῷ. - ἦ εἴη ἂν λόγων ὅτι “ὃ κυρίως ὃν 1051 ὃ 

αὶ γίνεῦ ὑδὰ φθείρεδ. ᾿ ὃ “νῦν δὲ ἃ ὃν αὐὺ καὶ γίνεῦ ὀδὲ φθείρεῦ" 

περὶ ταῦτα ἐκ ἕςιν ἀπατηθῆναι, ἀλλ᾽ ἢ μὴ ἅπτεδκ, ὺ ὑπίοῖς 

ὸ δὲ 
τῶν πραγμάτων τῶν ἢ ὄντων τουΐτων ὥςε ἐνδέχεδᾳ, περὶ ταῦτα οἷον ὁρὰν ἐγγίνεῦ τοῖς εἰς ἄκρον ἐπιςήμης ἐλθῶσι ᾧὶ εὖ 

ὡς ἀεὶ ψεύδεως, πρόκειἢ αὐτῷ περὶ τοιύτων διορίσαι, τίνα ἐςὶ 
“ὁ δὲ ἐἶναι ὡς “ἃ ἀληθὲς ἢ ὃ μὴ εἶναι ὡς ἃ ψεῦ- 

δὲ ὃν ὃ ὡς ἀληθές, φησί, 

τὰ ἐν οἷς ἀεὶ ἀληθεύομεν, ἢ τίνα τὰ ποτὲ ' ποτὲ δὲ μή, ᾧ τία ἢ ὃ μὴ ὃν “ἃ ὡς “ὁ ψεῦδος, ἕνα ΜΝ. ἐξι τρόπον, εἰ σύγκειἢ ὁ 
τὰ ἐν οἷς ἀεὶ ψευλόμεθα, πρῶτον δὲ διδάσκει ἁπλῶς ἢ καθόλν 

πότε γίνε ἡ ἀλήθεια κα ὸ πότε “ὁ ψεῦδος" ᾧ ὕὅτω λέγει περὶ ὧν 

10512 

εἴπομεν προκεῖος, αὐτῷ εἰπεῖν. 

κατηγορύμενος τῷ ὑκόλη μάν, ἃ φαΐ 

ἔξω ὃ ὃν “ὁ ὡς ἀληθές" εἰ δὲ μὴ σύγκει, λέγεϊ δὲ συγκεῖ, μὴ 

30 ὃν ὃ ὡς γψυῦδος. “ὃ δὲ ἕν," τυτέξιν ἄλλον δὲ τρόπον, “εἴπερ ὄν, 
αὶ μόνον δὲ ὄντα λέγε ὸ μὴ ἐν λευκὸν μηδ᾽ ἀήρ, δυνάμενα ὕτως ἐςί, 

, αὐὲν συγκεῖδχ, τῶτο᾽ 

᾿νηον εἴπερ ἐςὶν ἁπλῶν, ὅτως ἐςὶν ἡ ἢ περὶ αὐὸ ἀλή- 

1: δὲ ογενένχ, ἀλλὰ ἢ τἀναντία, τυτέςιν ἀλλὰ λέγε ἡ ὺ μὴ ὄντα" θεια, ὃχ ὥςε καταφεσχεν τι αὐτῷ ἀλλὰ κατά τινα φασιν αὐὸ 

1051 δ 

4051 δ 

Δ Ὁ μὴ ἂν λευκὸν δυνάμενον δὲ γενέδχ, λέγε καὶ μὴ ὄν. 
τατα δὲ ὃν ἐςι “ὃ ἀληθές, μὴ ὃν δὴ ὃ ψεῦδος, 

. κυριω- 

Ζ χως ἐπὶ τῷ λόγυ. ὅταν ὃ ὁ ὑπάρχῃ ὃ καθῆνχ, τῷ Σωκράτει, ἔςι 

ἃ τοιῶτον ἀληθὲς ἢ ὃν ἐπὶ τῷ πράγματος" ἐπὶ τῷ λῶν δέ εὐα 
ὅταν ἐγὼ “ὁ ὑπάρχον περὶ αὐὸν λέγω ὅτι ὑπάρχει αὐτῷ, οἷον 
ὅταν φῶ ὅτι Ἰξωκράτης καθηῦ), ὑπάρχοντος αὐτῷ τῷ καθῆνχ" 

ὥςε ἀληθεύομεν, ὅταν ὶ ὲ διηρημένον ἢ μὴ ὑπαίρχον τῷ ΣΞω- 40 αὐὲν 

κράτει οἴωμαι μὴ ὑπάρχειν, ψεύδομαι δὲ οἰόμενος ὑπάρχειν. 
ἐπειδὴ ὧν ταῦϑ᾽ ὕτως ἔχει, πότε ἔςιν ἢ ἐκ ἔςι “ὁ ἀληθὲς λεγόμε- 

νον ἣ ψεῦδος; τυτέςι πότε ἐςὶν ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις ἀλη- 
θὲς ἡὶ πότε ἐκ ἔςιν; αὶ δ) διὰ τὺς λόγυς, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τμή- 

ἄλλως δὲ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐςὶ “ὁ ὡς ἀληθῶς ὃν ᾧ ἄλ» 35 

νοεῖν ἢ οἷον ὁρᾶν. “εἰ δὲ μὴ ὕτως," δηλονότι εἰ δὲ μή ἐς ἁπλῶν, 
ἐκ ἔςι περὶ αὐὸὺ “ὃ ἀληθεύειν μόνον δγγώντα. : 

ἄγνοια δὲ ἐχ οἵα ἡ τυφλότης, ὡς μὴ ὴ δυνηθῆναί ποτε νοῆσαι ον 
ἀλλὰ ἀφῶ οἵα ὑπάρχει ὅταν τις μὴ περί τοῖς λογίζηῦ. 

. ἀλλὰ τὶ 

βαάνειν ρῶς μηδὲν εἶναι ἐνδέχεῖ), ἢ τινὰς Κὶ εἶναι ἀρτίως πρω- ὅ' 
τὺς τινὰς δὲ ὥ, ἡ τῦτο ἐνδέχε" “ὁ δὲ ὃν δύο λαβεῖν αὐὸν καθ᾽ 

ἢ ὑπολαμβάνειν αὐὸν ποτὶ αὶ ἄρτιον πρῶτον ποτὲ δὲ καὶ 
πρῶτον, ἐκ ἐνδέχεῦ. “ἃ δὲ “ὁ 2) ἔτι τινὰ Κα τινὰ δὲ ὅ οἴησεῦ" 
τοιῦτον ἂν εἴη" αὶ γ5 οἰήσεῦ ὁ τὸς ἀριθμιίς, ὥσπερ “ὃ τρίγωνον, 
ἀκινήτυς οἰόμενος ὅτι τὶς ἅ' ἀριθμὸς πρῶτος ὧν ποτὲ ἔςαι ἡ μὴ 

πρῶτος, ὁ δὲ κιυυμένυς αὐτὸς οἰόμενος ὅτος τῶτο πείσε" ὥςε ἢ 

ματι τῷ περὶ Ἕρμηνείας δέδευκἢ (ς. 9), τὰ πράγματά ἐςιν, ἀλλὰ 46 ἀληθεύσει, εἰ “ἐν δύο ἄρτιον ὑπολαμβάνει, ἢ ἀεὶ ψεύσεδ, εἰ μὴ 
διὰ τὰ πράγματα οἱ λόγοι ἀληθεύυσιν ἢ ψεύδονῖ). 

ἔς: δὲ ὁ καὶ εἶναι ἡ ὃ ἀληθές, ἵνα πάλιν τύτυ ὑπομνησμῶμεν, 
ὕτως αὐὸν ἔχειν ὑπολήψεϊ. 

τὶ δ᾽ ὅ, τυτέςιν ἄρτιον Κ' ἀριθμὸν ὑπολαμ- 1052 

μέχρι τῶν ὧδε πεπλύήρωνῇ αἱ εἰς “ὃ Θ τῶν μδ' τὰ φυσυιὰ 
10.) συγκεῖρχ, ὃ κατηγορύμενον τῷ ὑποκειμένῳ αὶ ἣν εἶναι͵ “ὁ δὲ χολαί, 

ΕΥΤΤΤῚ 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ 1. 

10524 Ἐπεὶ οἱ τὰς ἰδέας τιθέμενοι ἢ αὐτοὶν ἐδόξαζον, τῦτο λέ- (διωρίϑ)η δὲ τετραχῶς), ᾧ ἕκαςον τῶν ὄντων λέγε ᾧ ἂν τις τῶν 

15. Ὠἁγοντος εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶ ἡ ἐν: τύτῳ ἐσιῶδχ, ἐν τῷ ἣν εἶναι τῶ ἑνὸς διοριμέντων τρόπων ὑπάρξει. “ὃ δὲ δοὶ εἶναι ὶ Κἡὶ φύσις 

(ὐδὲ 5 ὥσπερ ὁ Ἰξωκράτης ἣν ὃν ὑπόκειἢ αὐτός, κατηγορεῖ δὲ τῶ ἑνὲς ὁτὶ ' τύτων ἑνὶ ὑπάρξει, λέγων “τύτων," συνεχὲς φύ.- 

αὐτὸ ἃ ἕν, ὕτως ἔλεγον ὡς τῷ αὐτοενὶ ὑποκεϊολαί τινα φύσιν, σει, ὰ ὅλον, “ὁ ἔχον μορφὴν ἡ εἶδος ὶ ὅσα ἄλλα εἴρη, ὁτὲ δὲ ἡ 

λέγει, δὲ κατ᾽ αὐτῆς “ὃ αὐτοέν, ὅτε ὡς οἱ φυσικοὶ μίαν λέγον. 5 Φύσις τῷ ἑνὸς ὑπάρξει ἄλλῳ τοὶ ἑτέρῳ ὄντι τῶν ἀπηριδμημένων, 
τες τὴν ἀρχὴν ὑπετίθυν αὐτῇ πῦρ ἢ ὕδωρ ἢ ἀέρα, ἀλ)» ἐσιῶνᾳ, ὅπερ ἵτερον ὃν ἐγγὺς τῷ ὀνόματί ἐςι, τυτέςξι μᾶλλον τῶν ἄλλων 
αὐὰ ἐν τῷ ἑνὶ ἡὶ εἶναι αὐτὸ φύσιν “ὃ ἕν, μηδὲ ὃν αὐὸ λέγοντες τῷ ἑνὶ ἐγγίζει ᾧ πλησιέςξερον ἐκείνων τῇ τῷ ἑνός ἐςι φύσει ᾧ κυ- 
ἀλλὰ μόνον ἵν. ὦ ὅτῳ φίλον πῶς ταῦτα λέγυσι μαθεῖν, ἐν- ριωτέρως ἃ ἣν κθὶ τύτυ λέγε, καὶ ἔςι μεταξὺ τῆς τῷ ἑνὸς φύ.- 

τυγχανέτω “ὃν ἐπιγραφόμενον Παρμενίδην ἢ περὶ ἰδεῶν τὰ Πλά- σεως ᾧ τῷ συνεχῦς ᾧ τῷ ὅλυν ὶ τῶν τοιύτων. 

τωνος διάλογον) --- ἐπειδὴ ὧν ταύτην εἶχον περὶ τῷ ἑνὸς τὴν ἔν- 10 ἡὶ εἶμαι ὃ “δυνάμει ἐκεῖνα" ἴσον ἐςὶ τῷ ἐκεῖνα, τό τε συνε- Τ61) 
νοιαν, ζητῆσαι ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ προτίθεῇ) εἰ ἔςι τι τοῶτον χὲς ᾧ τὰ λοιπά, ὡς πρὸς “ἃ ἄλλο, ὃ ᾧ μᾶλλον ἐγγύς ἐξι τῷ ω 
ἐν ἢ μή. . ὀνόματι, ἐξεταζόμενα δυνάμει εἰσὶν ἕν ἡ αὶ καθ’ αὐτὰ ἐδὲν τ- 

ἐν τῷ Δ τῆσδε τῆς πραγματείας (ς. 6) εἴρηκε περὶ τῶν τὸ των. μή ποτε δὲ ἐπειδή, ὡς ἐρεῖ, “ὁ ἵν, ὅπερ ἐγγὺς τῷ ὀνόματί 
ἑνὸς σημαινομένων. .. οἱ συγκεφαλαμέμενοι τρόποι τῶν πρώτων ἐςιν, ὀδὲν ἄλλο τυγχάνει ὃν ἢ “ὃ μέτρον ἡὶ ἀρχὴ τῷ ποσῦ ὃ πο- 
ἡ καθ᾽ αὐτὰ λεγομένων ἕν, τυτέςιν οἱ πρῶτοι τῶν τῷ ἑνὸς σημαι- 15 σόν, ἢ τύτυ μάλιςα “ὃ μέτρον τῷ διωρισμένα ποσὶ, ὅπερ ἐξὶν καὶ 
νομένων τρόποι κτλ. μονάς, δι᾽ ἣν λέγε, ἡ ἡ δίεσις ἣν ἡ μέτρον ᾧ ἀρχὴ τῶν φθόγ- 

105,42 “ὃ ὗν κυρίως συνεχὲς ἣν λέγεῦ ἢ “ὁ ἁπλῶς ὃν συνεχές, ἢ “ὃ γων... μήποτε ὅν διὰ ταῦτα πόρρωθεν ἠνίξατο τῶτο, λέγαν 
13. μαάλιςα( γε τῇ φύσει συνεχὲς ὄν κτλ. ὅτι τῇ. μονάδι ἐγγύς ἐςι τῷ ὀνόματι τὰ ἄλλα τὰ ἀπηριθμημίνα, 

(05). τοιῶτον δ᾽ ἂν εἴη “ὁ κυκλοφορητικὸν σῶμα. λίτρα ᾧ δίεσις ἡ τὰ λοιπά, ᾧ δυνάμει εἰσὶν ἕν ἡὶ ὦ καθ᾽ αὐτό. 
᾿ς γόμφῳ μέν ἐςιν ἕν ναῦς, κιβώτιον, συνδέσμῳ ὁ φάκελλος, 20 “ὃ δὲ “ὥσπερ περὶ ςοιχείν ᾧ αἰτύε εἰ δέοι λέγειν ἐπὶ τοῖς πράγμασι 

23. κόλλη δὲ βιβλίον. διορίζοντα" ἡ τὰ ἑξῆς συνεχές ἐςι τοῖς ἄνω τοῖς “δεῖ δὲ κατανοῶν 
10525 ὃ δὲ λέγει, τοιῶτόν ἐςιν. δέδεικἢ ἐν τῷ Θ τῆς Φυσικῆς ὅτι ἐχ ὡσαύτως (ληπτέον) λέγεωκ, ποῖά τε ἐν λέγε." ὶὶ ἕεσ ἡ 

27. Ακροάσεως ὡς ἡ κ᾿ τόπον κύησις προτέρα ἐςὶ τῶν ἄλλων κινή- πᾶσα τῶ λόγυ συνέχεια τοιαύτη" δεῖ κατανοεῖν ὅτι ἑτέρα ἐξὸν ὁ 
σεων, αὐξήσεως φθίσεως ἢ τῶν ἄλλων, τῆς δὲ χ' τόπον πάλν ζητῶσα ζήτησις τὼ ὑποκείμενα, καθ᾽ ὧν “ὃ ἐν λέγε, αὶ ἑτέρα ἡ 

δέδεικἢ ἐκεῖσε προτέρα ἡ κύκλῳ. τύτων ἐκεῖσε δειχθέντων λέγει, 25 “ὃ ἑνὶ εἶναι ᾧ τὴν φύσιν ἢ τὴν ὑσίαν τῦ ἑνὸς ζητῦσα,, ὥσπερ ἡ 
"ἐπειδὴ “ὃ κυκλοφορυκὸν σῶμα ἀρχὴν ἔχει ἐν ἑαυτῷ κινήσεως, ἡ περὶ ςοιχείν ἢ αἰτίαν" διαφέρει γδ “ὁ ζητεϊν τίς φύσις ἢ λόγες τῷ 
δὲ κύκλῳ κίνησις πρώτη ἐςὶ τῆς κτ' τόπον, ἥτις πάλιν ἡ κ᾿ τόπον ςοιχείω, ὅτι ἐξ ὃ πρώτυ φέρε εἰπεῖν ἐλαχίςυ ἡ εἰς ὃ ἔχατον ἐλα΄. 
πρώτη τῶν ἄλλων, “ὃ κυκλοφορικὸν σῶμα δῆλον ὅτι πρῶτόν ἐξι χιςον τὰ ἐκ τύτυ ἀναλύεῦ, τῆς ζητήσεως, εἴπερ ζητεῖ τύων ὃ 
μέγεθος. ςοιχεϊον ᾧ ἡ τοιαύτη Φύσις κατηγορεῖ), ᾧ τίν) συνέβη ςειχείῳ 

1052. ἢ δὲ τῷ ἀδιαιρέτυ ἢ κυρίως ἑνὸς ἀδιαίρετός ἐςιν ἡ νόησις ἢ 30 εἶναι, πότερον τῷ πυρὶ ἢ ἄλλῳ τινί, ὅτι δὲ διάφοροι αἱ τοια ἢ 
1. εἴδει ἢ ἀριθμῷ, ὥςε ἐξ ὧν λέγει, ὁ καὶ καθόλιν ἄνθρωπος ᾧ ἵππος ζητήσεις δῆλον" ἄλλον γ5 ἀποδίδομεν τὸ πράγματος, λέγω δὴ 

ἢὶ ὅλως τὰ εἰδικωτατα εἴδη ᾧ ὁ Σξωκράτης ἡ ὁ Πλάτων ἡ ἁπλῶς τῦ πυρός, ὅρον ᾧ ἄλλον τῷ ὀνόματος, λέγω αὐὲ ἃ κατηγόρημα 
τὰ ἀτομαί εἰσιν ἕν, “ἃ δὲ ζῷον “ὃ καθόλυ ἂν ἐκ ἔςιν, ὅτι διαιρεῖ) ἥτοι “ὃ ςοιχεῖον. 
εἴς τε “ὃ ζῷον πτηνὸν εἰς “ὃ ζιῷον πεζὸν ᾧ εἰς “ὃ ζιίῷον ἔνυδρον, ὰ δὰ “ἔςι δ᾽ ἴσως καθ᾽ αὐὸ ἡ “ὃ ἄπειρον" πρόσκειδ, ἐπαδὴ 105: 
ὧν αἱ νοήσεις ᾧ ἐπιςῆμαι διάφοροι" ἄλλο γ5 νόησις αὶ ἐπιςήμη 35 οἱ ἕν “ὃ ςοιχεῖον λέγοντες ἢ ἄπειρον αὐὸ ὑπετίθεντο. ω 
ζῴν πτηνῦ ᾧ ἄλλο ζῴν πεζῶ. ὁ δὲ ἄνθρωπος αὶ διαιρεῖ εἰς ἃ δὲ “διὸ ἡ “ὁ ἑνὶ εἶναι “ὃ ἀδιαιρέτῳ ἐςὶν εἶναι," εἴ τι συ- 1.51) 
ἕτερα εἴδη εἰδικώτατον ὃν εἶδος, ὑδὲ ὁ κτ' μέρος διαιρεῖ" εἰ δ ὁ νίημι, ὀδεμίαν πρὸς τὰ προσεχῶς λεχθέντα ἀκολυθίαν ἔχει, ἀν δ 
εἰδιιὸς ὁ διαιρεῖ, πολλῷᾷ μᾶλλον οἱ κφ' μέρος ἄνθρωποι ὐὶ διαι- οἶμαι ἐπανάληψίς ἐςι τῶν περὶ τῦ ἑνός, ἵνα ἀκολιίθως εἴα καὶ 
ρᾶνῇ εἰς ἀνθρώπυς. εἰ δὴ ἣν λέγομεν ὧν ἡ κίνησις μία ἢ ὧν ἡ ποῖόν ἐςιν ἐκεῖνο “ὁ ἕν, ὅπερ μάλιςα ἐγγὺς τῷ ὀνόματί ἐς. ΕῚ 
νόησις ἡὶ ἡ ἐπιςήμη ἡ αὐτή, ταῦτα δὲ διὰ “ὁ εἶδος συμβαίνει, ἐν 40 εὖ ἂν λόγων διὰ τύτυ, “ὃ ἑνὶ εἶναι ἥτοι ἡ φύσις τὰ ἑνός, τυτέσι 

ἂν εἴη πρῶτον “ὃ ταῖς ὠσίαις αἴτιον τῷ ἑνός" τῦτο δ᾽ ἐςὶ ὃ εἶδος. “ὃ ἀδιαίρετον εἶναι, ὅπερ ἐν καὶ καθ᾽ αὐτό ἐςιν ἀλλὰ τόδε τι, ὧ»- 

1052: “δεῖ κατανοεῖν ὡς ἑτέρα ἐςὶν ἡ φύσις τῷ ἑνὸς ἡ ἑτέρα τῷ θρωπος, εἰ τύχοι, μονὰς ἢ λίθος ἤ τι ἄλλο ἀδιαχώριςον ὄν, ἔται 
Ὁ καθ᾽ ὧν κατηγορεῖ. ὶ ἀδιαίρετον ἢ τόπῳ ἣ εἴδει ἢ διανοίῳ ἣ τῷ ὅλῳ ἢ ἀδιαιρέτῳ. τύα 

1052 ζητεῖ ἦν ποῖόν τε τῶν φυσικῶν πραγμάτων ἣν λέγε, ἡ δέ ἐςι ταῦτα, εἴρηῦ πολλάκις. “μάλ. δὲ “ὃ μ. εἶναι ἑκάςῳ γένος 
δ. τί ἐςι “ἃ ἑνὶ εἶναι, ὴ τίς ἐςιν ὁ λόγος ὶ ἡ φύσις τῷ ἑνός, τῶτο 45 ἢ κυριώτ. τ΄ π.’ μαλιςα δὲ “ὃ ἑνὶ εἶναι ἡ ἡὶ φύσις τῷ ἑνός ἐςι 
δὴ θὲς ἐπάγει ὅτι “ὁ ὶ ἕν λέγεῦ τοσαυταχῶς ὁσαχῶς διωρί)η “ὃ μέτρον τῷ ποσῶ" ἔςι γδ ἡ ψόφων ἢ μελῶν μέτρον, ἀλλὰ κυ- 
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ριώτατα ὃν καὶ ὺ μέτρον τῷ ποσῶ ἐςί, ὺ τῦτό ἃςι “ὃ ἕν, ὅπερ πρὸ ἀλλὰ τὴν αὶ ᾿ μονάδα πάντῃ πάντως ἀδιαίρετον βαμβένοειοῦϑο 
ὀλίγυ ἔλεγεν ὅτι μάλα ἐγγίζει τῷ ὀνόματι τῷ πρῶτον μέτρον μεν), τὴν δὲ ποδιαίαν ὡς πρὸς ὃ μετρεῖ μέγεθος καὶ ὺ πρὸς τὴν Σ 
τὸ ποσῦ" ἐντεῦθεν γ ᾧ ἐπὶ τὰ ὁ ἄλλα ἐλήλυθε, ὸὶ λέγε ἕν. . αἴρ)ησιν" ἀναίδλητος δὲ ὶ ὺ ἐμερὴς δοκεῖ πρὸς δ ὑπ᾽ αὐτῆς μετρυ- 

1052 ὥςε δῆλον ὅτι πᾶν ποσὸν ἣ ποσὸν τῷ ἑνὶ γινωσκεῖ, ὸ ᾧ μενον, καβαΐπερ εἴρη ὃ πρότερον περὶ αὐτῶν. καθ᾽ αὐτὴν δ᾽ ἡ 
ἘΣ πρώτῳ πόσα ἐςὶ τὰ ἀπηριθμημένα, εἴτε εἴκοσιν εἴτε ἑκατὸν εἴτε 5 ποδιαία ὡς μέγεθος ἐπ᾿ ἄπειρόν σι διαιρετή. “ἃ δὲ “ἴσως πρίν: 

ἄλλος ὁ ὁφισῶν ἀριθμὸς γεγνώσκεξ, τῶτο ἕν ἐςιν ἢ ἢ ἀναλογέν γε ἑνί. κε ἢ ἢ διὰ τὰς λέγοντας ἐξ ἀ ἀτόμων συγκεῖχ, τὰ μεγέθη, ἣ ἣ διὰ 
1052 εἰπὼν δὲ ὅτι ἐν μήκει, ἐν πλάτει ᾧ ἐν βάθει, ὺ προυϊεὶς ἐν τὴν ἀσγένειαν τῷ τε ὀργάνυ, ᾧ χρὴ εἰς τὴν τμῆσιν, ἢ τὸ τέμ- 
τω βάρει, ἐν τάχει, τὴν αἰτίαν τίθησιν ὅπως τὰς Κ τρεῖς διαςάσεις γαντος ζω, ἐπεὶ τὴ οἰκείᾳ φύσει πᾶν μέγεθος τμητόν ἐςιν. 

εἴρνρεν, μῆκος πλάτες βάθος, ἐπὶ δὲ τῷ βάρυς εἰπὼν βαρος ἐκ ὁ δ᾽ ἀξιῶν τῶτο, λέγω δὴ ἃ λέγειν ὅτι ὥσπερ “ὃ μέτριν ἴθσνα 
εἶπε καὶ ἄν κῦφον, ὁμοίως εἰπὼν τάχος ὑκ εἶπε ἢ βραδύτητα. φησὶ ι0 τῶν φωνῶν φωνή ἐςιν, ὕτω ὺ ὸ μέτρῳ τῶν ἀριθμῶν ἀριθμός, 27 

δὲ ὅτι βάρος εἰπὼν ἐκ εἶπον ἡ κεφότητα, ὸ τάχος εἰπὼν ἐκ ὑχ ὁμοίως ἀξιοῖ. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄν, εἴπερ ἠξίν ὅτι “ὃ τῶν μοναίδων 
εἶπον ᾧ βραδύτητα, ὅτι “ἃ βάρος δυκῷ ἂν ᾧ “ὃ κῦφον, καὶ μέτρον ἔξω μονάδες ἀλλὰ μὴ μονάς, ψεῦδος ἂν ἠξίν, ὅτως 
ἕςι κοινὸν ἀμφοῖν τῷ τε βάρυς ἢ τὸ κύφυ" ὡσαύτως ᾧ ὃδ ὁ “ὃ τῶν ἀριθμῶν μέτρον ἀξιῶν ἀριθμὸν εἶναι ψεῦδος ἀξιοῖ. αἱ 
τάχος κτλ. 5 ἀριθμοὶ μοναΐδες εἰσίν, τῶν δὲ μονάδων ὧκ ἂν εἴη μέτρον ὁ 

10534 πρὸς δ ον ἐν Ῥόδῳ κολοσσὸν ἣ ὃν Καύκασον “ὃ ὄρος ἡ λί- 15 ἀριθμός. 

3. χρα ὑδενὸς βέρυς εἴϑησο ὁ ἐμποιξ. ἐπεὶ Ψ ἀλήθειαν ἧ τε ἐπιςήμη κα ὁ ἡ ὶ αἴϑγησις μετρῶν ὑπὸ 1086 
1053 ἔςι δὲ 1 Ἀίνησις ἁπλὴ ἢ ταχυτάτη καὶ ἢ διὰ τῦτο βραχεῖα ἡ τῆς τῶν πραγμάτων ἀλλ μετρέειν αὐτα" ὅπυ 75 ἂν ὁρίση ἤ ἥτοι Ὁ 

δ. ἀπλανῆς" αὕτη ἄρα μέτρον καὶ δ ἕν. περιορίση ἢ περιχιλείση τὰ αἰϑ)ητὰ ἢ ἐπιςητά, ἐκεῖσε ἵζανῷ κα ὺ 
ων ἐπειδὴ ὃ μέτρον διττόν, ὅ τε λόγος αὐτῷ ἢ αὐτό, οἷόν ὅ τε περαιτέρω πρλβενε» ὐ ϑυνανδ δυσκόλων γάρ τινων ὄντων 
14. χάγος τὸ πήχεος ̓  ἃ εἶδος αὐτῶ “ὃ ἐν τὴ ψυχῇ ἡ ἡμῶν ὺ αὐὴς ὁ ὁ 2 πραγμάτων ἄχρι τινὸς αὐτοῖς πρόσεισιν ἡ ἐπισήμη, εἴκωσι ἡ δίο- 

ξύλινος πῆχυς, ἡ ἡὶ δίεσις ὃ ὁμοίως διττή, ὅ τε λόγος αὐτῆς ὑτῆς 4 δὸν διδῶσιν, εἶτα ὡσπερεὶ ἀπεφράττυδι αὐτὴν περαιτέρω τὰ 
εἶδος ὼ αὐὸς ὁ αἰοηὸς τοῖς ὦσι φθόγγος, καὶ ὃ ἥ διάμετρος, τότε βαίνειν ὑκ ἐῶσιν" ὥςε ἐμέτρησαν τὴ δύναμιν αὐτῆς, ἡ ὅσον ἢ 

εἶδος αὐτῆς ἢ αὐτὴ Ἷ γραμμὴ ἡ ἐν τῷδε τῷ τετραγώνῳ ὦσα, ἢ ἠδύναντο χωρῆσαι, συνεχώρησαν τύτυ ἐφάψαχ, ὅσον ἃ μή, 
᾿ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως, λόγει ὅτι "ὃ μέτρον ἐκ ἀεὶ τῷ ἀριθμᾷ ἐκωλυσαν. τῶτο δὴ συμβαίνει ἡ ἐπὶ τῆς αἰϑήσεως" ὥςε με- 

ἕν εἰσι, ἀλλ᾽ ἐνίοτε πλείω. αἱ διέσεις γάρ, φησί, δύο, δον ὑχὶ 25 τρῶν ἀλλ ὁ μετρῶσιν,. ἀλλὰ συμβαίνει ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐμὲ 
»τ᾿ τὴν ἀκοήν" αὐτὴ 7) μία τῷ ἀριθμῷ ἐςίν, ἀλλὰ μία ' αὐτή, μετρήσας ἔγνω τυχὸν ὅτι δίπηχύς εἰμι, διὰ “ἃ δὶς ὃν πῆχυν ἐμοὶ 
ἑτέρα δὲ χρ' ἐν λόγον ἡ “ὃ εἶδος. ἢ αἱ φωναί (λέγων φωνὰς νῦν ἐπιβαλεῖν, εἶτα ἔλεγον ὅτι ἐμαυὸν ἐμέτρησα. καταχρηςικώτερον 
τὰ φοιχεῖα τῶν σῷ τό τε ἄλφα ἡ ὃ βῆτα ὶ τὰ λοιπά) πλείο- ηδ ἂν εἶπον τῦτο" διότι γδ ἔγνων ὁπόσος εἰμί, τῦτο ἐέφας λέ- 
νές εἰσ, αὐτό τε “ἃ ἄλφα καὶ ὃ ἐν τῷδε τῷ; ἢ χάρτῃ γεγραμμέ- γεν ἐπεὶ τῇ ἀληθείᾳ ἄλλος ἐμέτρησεν. ὅτω αὶ τὴν ἐπισήμην 
νον... ἢ ἡ πλευρὰ δυσὶ μετρεῖ μέγεθος ὦ ὦσα, εἴτε δάκτυλος 30 φαϊβ' μετρεῖν, ὅτι ποιεῖ ἡμᾶς εἰδέναι, ἐπεὶ μετρεῖ ὑπὸ τῶν 
εἴη “ὃ μετρῶν εἴτε ἄλλο τι" διττὸν γ5 κἀκεῖνο ἔςαι. δῆλον δὴ πραγμάτων, 
γέγονεν ἐκ πάντων ὅτι μέτρον πάντων “ὃ ἕν ἐςιν" δέδεικἢ ἢ) ὅτι ὥςε “ὃν ἄνθρωπον μέρ ΧΗ ων ὃ Πρωταγόρας, τὴν ἐπιςής 10534 

πᾶν ᾧπερ ἂν ὡς μέτρῳ τις χρῷτο ὡς ἑνὶ τύτῳ χρὴ, ὅτι “ὃ με- μὴν φημὶ μέτρον ἡ τὴν αἴϑϑησιν, δὲν λέγων περιτὲν καὶ ἢ σοφὸν ᾿" 
τρύμενον διαιρῶντες εἰς αὐτό, οἷον “ὃ δεκάπηχυ μέγεθος διαιρῶν- δοκεῖ σοφόν τι λέγειν. τίς ὧν ἀνάγκη ἦν εἰπεῖν ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
τες εἰς δέκα πήχεις, Ὑνωρίζομεν τὸς ἐξ ὧν ἐξὶ πήχεις, ὁπόσοι 35 μέτρον, ἀλλὰ μὴ ὅτι ἡ ἐπιξήμη αὶ ἡ αἴδγησις. .. ὅτι Κα ὅν ὃ 
εἰσίν. διαιρεῖ δὲ ὃ δεκάπηχυ ἢ ἣ Φ' ὸ εἶδος ἢ ἢ φὰ ποσόν, κῷ μ ἐν εἶναι μαλιςά ἐξι μέτρον ἢ εὐμώτατα μέτρον “ὃ ἐν τῷ ποσῷ 
ἃ εἶδος, ὅταν δέλωμαν αὐὺ εἰς τὰ ἐξ ὧν συνίςαῦ, πυρὸς γῆς ὁ ἕν, δῆλον" ὅπερ ΑΝ ἐφορίζυσιν ἥ ἥτοι ἐνομεΐζωσιν. ἢ ἀφορίζυ- 
τοῖν μεταξύ, ἣ εἰς ὸ μέγεθος “ τὰ τοιονδί» χχ' μέγεθος δέ, ὅταν σιν ἀντὶ τὸ Ὑνοίσκυσι ψ' ὸ δ ὄνομα τὸ ἑνός, ἢ ὃ ἀφορίζυσιν ἀντὶ 
θμιρεθὴ εἰς δέκα πήχεις. ὕτω ὦ ἦν ὁ ἡμέτερος καθηγεμιὸν ἐξη- τὸ χωρζωσιν ἀπὸ τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ μενμνιν νὰ ἃ ἐτμα, τὸ 
γήσατο. μήποτε δὲ ἐπειδή, ὡς εἴρη, ὁ πῆχυς διτὸς λέγε, τό (0 ἑνός. τὰ Ἂ μεμετρημένα ἢ ἢ διπήχη »χ' τὴν δυάδα λέγε ἢ ἣ τρι» 

τε εἶδος αἱ ὑτῦ ἑ λόγος ἡ ὑτοσὶ ὁ μερικὸς ἡ) αἰϑϑητός, λέγει ὅτι πήχη κῷ τὴν τριάδα ἢ κ᾽ ἄλλον ὁντιναῦν ἀριθμόν, Μόνον. δὲ ὃ 
ἃ δεκάπηχυ ἣ ἢ εἰς τὺς λόγυς τῶν ἐν αὐτῷ δέκα πηχῶν διαιρεῖ μετρῶν, αὐὺ δὴ “ὃ μέτρον, [Ὡ τὴν μονάδα ὠνόμαςαι ἐν ἅπασι 
ἄτμητον ὃν κ᾽ μέγεθος ἢ ἵν, ἢ ἢ ὑκ εἰς τὺς λόγυς, ἀλλὰ κ' μέ- τοῖς μετρυμένοις. , 

γεθος" διαιρεθὲν ὀκέτι ἕν ἐ ἐσι ἡ συνεχὲς ἀλλὰ πλείω, ὥσπερ ἂν εἰ ἢ πῶς δεῖ γνωριμώτερον λεθενών ἄρα ὥσπερ οἱ περὶ Φύ- 1053) 
ἣν ΞΞωκράτην διέλοιμεν εἴς τε “ἃ ζῷον ὁ ὃ πεζὸν δίπων, ἕνα ἡ 46 σεώς φασιν; ἐκείνων γδ ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἣν τὴν φιλίαν εἴρνριεν, ὦ 1: 

συνεχὴ αὐὸν διατηρῶμεν, εἰ δὲ εἰς κεφαλὴν χῆρας διείλομεν, ᾿Αναξιμένης δὲ “ὃν ἀέρα, ἄλλοι δὲ ὃ ἄπειρον. 
αὶ τὴ ἐπινοίᾳ ἀλλὰ κατ ᾿άἀλήθειαν ὑκέτι εἷς ἐςίν. ὅτως ἡ ἐπὶ τῷ κοιψὸν γάρ ἐς! “ἃ παρὰ τὰ πολλὰ ᾧ χϑ' τῶν πολλῶν λεγόμε- το, 
δεκαπήχεος χει" δῆλον ἄρα ὅτι “ὃ ἣν ἀδιαίρετον. γον, ἢ μόνον κατηγόρημα ᾧ ὄνομα, ΕῸ ὶ φύσις τις, 

Θρεθ82 
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4043) ἐν τῷ 2 τῆσδε τῆς πραγματείας. γαρ ποτε ὅτι “ὃ μυσικὸν ταὐτόν ἐςι τῷ λευκῷ διὰ “ὃ ὃν ΣΞωκρά- 
ΠπΣ λέγει γέη ἢ τὰ δέκα γενοιώτατα, ἣ ἁπλῶς πᾶν ὃ ἂν εἴη την, ἐν ᾧ ἐςί, ὃν αὐὲν εἶναι ἡ ἵνα τῷ ὠριθμῷ. ἄλλον δὲ τρό- Ὁ 

20. καθόλε. πον “ὃ ταὐὸὴν λέγεῦ, ἂν ᾧ λόγῳ ἢ ἀριθμῷ ἦ" σὺ ὃ σαυτῷ τῷ 
1053; ρέρησις γὃ φωὲς ὁ σκότος ἐςίν. ταῦτα δὲ παρέλοιοντά εἴδει ἡ τῷ ἀριθμῷ (τύτυ δ δηλωτικόν ἐςι ὃ ὴὶ τῇ ὕλη ταύτον» ὁ 
30, ἐςι, τό τε ὅτι ἐκ τῦ λευκῦ ἡ τῇ μέλανός ἐςι τὰ ἄλλα, ᾧ “ὁ ὅτι 5 αὐὸς ᾧ εἷς. ἔτι ταὐτὰ λέγε ὧν ὁ λόγος τῆς πρώτης ὠσίας 

ἃ μέλαν ςέρησίς ἐςι τῦ λευκῶ ὥσπερ ἢ “ὃ σκότος φωτός" ὧδε. (λέγων πρώτην ἀσίαν τὴν προσεχῇ ἐσίαν) εἷς ἐςίν, οἷν αἱ ἴσαι 
μίαν δ κατ᾽ ἐμὲ ἀκολυϑίαν ἔχει πρὸς τὰ λεγόμενα. ἔςι Αὶ ὗν, γραμμαὶ εὐθεῖαι αἱ αὐταὶ λέγον διὰ “ἃ ἴσον. ὁμοίως ταὐταὶ 

ὡς εἴρηῦ, ἐν χρωμασίν τι “ὃ ἕν, οἷον λευκόν, ὥςε εἰ πάντα τὰ λέγον τὰ ἴσα ἢ ἰσαγώνια τετράγωνα, καίτοι πλείω" ἀλλ᾽ ἡὶ 
ὄντα χρώματα ἦν ᾧ μηδὲν ἦν τῶν ἄλλων, ἦν ἂν ἀριθμός τις τὰὲ ἰσότης ἑνότης τις ἐν τύτοις ἐςὶ ᾧ ἑνοῖ αὐτὰ ἢὶ ταὐτὰ ἀπεργάζε- 

ὄντα, τυτέςιν ἦν ἂν ἀριθμός τις τῶν χρωμάτων. αὐὸς δὲ εἶπεν ἰο ταί τε ὃ ποιεῖ... ὅμοια ὦν, φησί, λέγονῃ ἂν μὴ ταὐτὰ ἁπλῶς 
«γ» ἂν ἀριθμός; εἶτα ἐπήγαγεν “ἀλλὰ τίνων; ἡ ἐρωτήσας διὰ ὄντα ἀλλὰ κατά τι διαφέροντα, τυγχάνοντα δὲ μὴ διαίφορα χῷ' 
τῷ “ἀλλὰ τίνων; ἀποκρίνεῦ λέγων δηλονότι χρωμάτων, ὡς εἰ τὴν ἐσίαν ὶ ὃ εἶδος, ἀλλὰ ὃ αὐὺ ' ἔχοντα εἶδος, κ δὲ τὰ σύ»- 
ἔλεγεν ὅτι ὑκ αὐὸ τῦτο ἀριθμὸς ἦν ἄν, ἀλλ᾽ ἀριθμὸς χρωμάτων. θετα διαφέροντα" ᾧ γδ Σξωχράτης ᾧ Πλάτων ὡς ἄνθρωποι ἐδιά- 
ὅτι δὲ ἀριθμὸς ἂν ἦν τῶν χρωμάτων, δῆλον. φοροι, ὡς δὲ ἄτομοι διάφοροι. τῦτο γ5 ἐδήλωσε διὰ τῷ “μηὶ 

105,4 ἀλλὰ καὶ εἰ πάντα τὰ ὄντα φθόγγοι ἦσαν, ἦν ἂν ἀριθμὸς τῶν 15 νῷ τὴν ἐσίαν ἀδιάφορα τὴν συγκειμένην" 
1. φοιχείων, ὧν εἰσὶν οἱ φθόγγοι, ᾧ “ὃ ἕν "ὸ μέτρον τῶν ςοιχείων, τὰ δ᾽ ὅμοια λέγε ἢ ἂν τὰ πλείω ἔχη τὰ αὐτά, ἢ ἂν τὲτου 

φωνῆεν δηλαδὴ ἢ σύμφωνον. πρόχειρα, λέγων “πρόχειρα" τὰ μᾶλλον τῇ αἰϑήσει ὑποκ- ι 

1054 “ὡς εἴπερ --- ἀριθμῶν ὄντων, ἢ ἐν ἅπασιν ἑνός τινος, καὶ τόντα. ἶ 

5: ἔςνν ἐπὶ πάντων τῶν τοιύτων ἀριθμός, ᾧ “ὁ ἕν τινος ἀριθμὸς ᾧ διὰ τύτων πρόκειἢ δεῖξαι ὅπως “ὁ ἄλλο ὦ ὃ ἕτερον ἔχειιιαι 
τινὸς ἕν, ἢ ὑκ ἐν τύτῳ αὐτῷ ἐν τῷ ἑνὶ εἶναι ἐσίω" δεδειγμένον 20 πρὸς “ὃ ταὐτόν. ἡ ἐρεῖ ὅτι “ὁ Κα ἄλλο ἀντίκει τῷ ταὐτῷ, ὼὶ " 
ἂν εἴη ἐκ τύτων ὅτι ἐπὶ τῶν ἐσιῶν ὅτως ἔχειν ἀνάγκη πᾶσα. διὰ τῶτο ἐπὶ πάντων ἡ ὄντων ἢ μὴ ὄντων λέγον),  διαιρῶσε ὃ 

1054 5 ὶὶ τῷ -- τῷ ἄνθρ. οἶμαι δ᾽ ἔνςασίν τινα δυναμένην φέρε, ψεῦδος ἡ τὴν ἀλήθειαν. τῦτο δέ, λέγω δὴ “ὃ ἐπὶ πάντων διαι- 

16. πρὸς “ὃν δεικνύντα λόγον ὅτι ἃ ἐν ὑκ ἔςιν αὐὸ καθ᾽ αὐ ὑδ' ἐσία ρεῖν “ὃ ἀληθὲς ᾧ “ὁ ψεῦδος, ἴδιόν ἐςι τῶν ἀντιφατικῶς ἀντικειμέ- 
τις, διὰ τύτω λύει. ἡ δὲ ἕνςασις τοιαύτη τις ἂν εἴη. εἰ μή ἐξι νων. “ἃ δὲ ἕτερον ἢ ταὐὲν αὶ διαιρῦσιν ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων Ὁ 
ἃ ἂν φύσις τις ἀλλ᾽ ὄνομα μόνον, πῶς φαϊ ὅτι “ἃ ζῷον ἕν ἐξι ᾧ 25 μὴ ὄντων “ὃ ἀληθὲς ἡ ψεῦδος, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνων τῶν ὄντων. ἃ δὲ 

κατηγορεῖἢ μ' ὃ ἔςι κ᾽ τὸ ζῴυ, προσκεκατηγόρη δὲ τῷ ἔςι ὃ τῶτο, ὁκ ἀντιφατικῶς ἀντίκειν). “ἃ κὶ ἦν ἄλλο, φησί, ὶ ὃ «ὐὲ 

ἕν: ὁμοίως φαβ' ὅτι ἔςιν ὁ ἄνθρωπος εἷς ᾧ γέγονε" κἀνταῦθα ἀντίκειδ, ἢ ἐπὶ τύτῳ ἅπαν πρὸς ἅπαν ἢ ταὐὲν ἢ ἄλλο" πᾶν 
τρίτον προσκατηγοριίμενον “ὃ εἷς." ὥςε ἔςι “ὃ ἕν, ὃ κῷ τῇ ζῳῴν ἢ ᾧ ὃν ἡ μὴ ὃν πρὸς ἅπαν ἢ ταὐτόν ἐςιν ἢ ἄλλο" εὐθὺς ὃ μὲὴ ἐν 
τῷ ἀνθρώπυ ἐκατηγορήθη, ἕτερον αὐτῶν ὃν ᾧ φύσις τις ἡ ἐσίακ. πρὸς ὁ ὃν ἄλλο ἐςίν. εἰπὼν δὲ ὅτι “ὃ ἄλλο ἢ “ὃ ταὐδὲν ἀντύκε, 
λύει ἦν ταύτην τὴν ἔνςασιν, λέγων ἀ διὰ “ὃ προσκατηγορεϊον, κτλ. 30 πρὸ τῶ εἰπεῖν πῶς “ὃ ἕτερον ἔχει πρὸς “ὃ ταὐτό, μετκξυὶ παλιν 

ὥσπερ δ ὁ “οὐ ἔςι φύσις τίς ἐςιν αὐτὴ καθ’ αὐτὴν ᾧ ὅτω κατη- περὶ τῷ ὁμοίν χόγει, λέγων “ἃ δὲ ἂν μὴ ᾧ ἡ ὕλη ᾧ ὁ λόγος 

γορεῖ τῦ ἀνθρώπυ, ὅτως ἐδὲ “ὃ ἕν. ἡ διὰ τῦτο “ὃ ἄνθρωπος ἴδιος," λέγων “ἴδιον “ὁ ἕτερον. ᾧ εἴη ἂν λέγων ὅτι εἰ μὰ ἃ, ἡ 

ταὐτόν ἐςι τῷ εἷς ἄνθρωπος, ἡ ὁ ἑνὶ εἶναι ταὐτόν ἐςι τῷ ἑκάξῳ ὕλη ἢ ὁ λόγος, τυτέςιν εἰ μὴ διάφορός ἐςιν ἢ ὁ λόγος ἢ ἡ ὅλη, 

εἶναι" “ἃ γ5 ἑνὶ εἶναι ταὐτόν ἐςι τῷ ἑνὶ ἵππῳ. ὦ λέγεῦ ὅμοιον. ἂν γδ ᾧ ὁ λόγος αὶ ἡ ὕλη εἰσὶ τὰ αὐτά, ὦ 
1054 5 ἡ ταῦτα δείκνυσιν ὅτι ἐκ ἔςι “ὃ ἣν ἀσία, εἴπερ τὴ ὑἐσίᾳ ὠδὲν 35 λέγονἢ ὅμοια ἀλλὰ ταὐτα. ταὐτοὶ γ) λέγον) οἱ χαλκοῖ ἀνδρμώ- 

20. ἀντίκειῦ. τες, ἀλλ᾽ ἐχ ὅμοιοι, ἐπεὶ ᾧ ὃ εἶδος ἡὶ τὴν ὕλην τὰ αὐτὰ ἔχυεν. 
τ0δ.α ἐπεὶ δὲ αἱ ἀντιθέσεις τετραχῶς, “ὃ ἣν ᾧ τὼ πολλὰ ὡς τὰ ἂν δὲ ὁ Κὶ ἦ χαλκῶς ὁ δὲ χρυσᾶς, λέγον ὅμοιοι. διαφέρυσι ᾧ 

25. ἐναντία ἀντίκειῶ, ἢ ὅτε ὡς τὰ πρός τι ὅτε ὡς ἕξις ἢ ςέρησις χτ' τὴν ὕλην. παλιν εἰ εἴη τρίπυς ᾧ λέβης ἀμφότεροι ἐκ χαλκῶ, 

ὅτε ὡς κατάφασις ᾧὶ ἀπόφασις. εἰ δὲ τῶτο, ἐκ ἂν εἴη “ὃ ἐν ἐσία, λέγον ᾧ ὅτοι ὅμοιοι, ὅτι τῷ εἴδει διαφέροντες τὴ ὕλη ἀδιάφορα 
εἴπερ μηδέν ἐςι τῇ ὀσίᾳ ἐναντίον. | 40 εἰσιν. λέγεϊ, δὲ ὅμοιον ἢ “ὃ πλησιαίτερον" λέγωσι γδ ὅμοιον ὃ 

1054 “ἔσι --- διεγράψαμεν." πεποίηκε 7) διαίρεσιν ἐν τοῖς περ πράσινον χρῶμα τιᾷ φοινυκῷᾷ" πλησιαίτερον γάρ ἐςιν ἥπερ ὃ 
53. τ᾿ ̓γαθῶ, ὡς ἐν ἄλλοις εἴπομεν, δι᾽ ἧς ἅπαντα τὰ ἐναντία εἷς ἀλυργόν. πάλιν ἡ ῥητὴ εὐθεῖα πρὸς ῥητὴν ὁμοία λέγεδι, ὡς ὃν 

τα “ὃ πλῆθος ἡ ὃ ἐν ἀνήγαγεν. ἔςι δ τῷ (ἃ ἑνὸς τό τε ταὐὸν ᾧ τοῖς μαθηματικοῖς. ταῦτα μεταξὺ περὶ τῷ ὁμοίων παρεμβαλεῖν, 
ὅμοιον ὼ ἴσον, τῷ δὲ πλήθυς “ἃ ἕτερον ᾧ ἀνόμοιον ἄνισον. λέγει περὶ τὸ ἑτέρω ἢ τῷ ταὐτῶ. “ὁ αὶ ὗν ἔτ. ἢ τ΄ πρὸς ἅπαν λέ- 

105. τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ τ᾽ Αγαθῶ βιβλίῳ, ὃ νῦν ἐκ ἔςιν 46 γεῦ, ὅσα ᾧ ἕν ἡ ὄν, τυτέςιν ὅσα εἰσὶ ἡ ἣν ᾧ ὃν, ἢ ταὐτὰ λέ- 
30. εὐρισκόμενον. ςοὰ, Ἀ6ξ- εὐ γε ἢ ἕτερα. ἡ 

1054. ὅτι δὲ ὃ ταὐὲν πολλαχῶς λέγε, λέγει ὅτι ἕνα δ τρόπον τυτέςιν ὅσα εἰσὶ ᾧ ἣν ἡ ὄν, ἣ ταὐτὰ λέγεϊ ἢ ἕτερα. ἐκὶ τον 
32. 4γεῦ ἃ κατ᾽ ἀριθμόν, ὃ λέγομεν ἐνίοτε ταὐὸ τῦτο" λέγομεν δὲ τῶν μὴ ὄντων ὁ λέγεῦ. ᾧ τὴν αἰτίαν συντόμως ἐπήγαγεν εἰπὼν Ὁ 
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ὦ 5 ἀντίφασίς ἐςι τῷ ταὐτῶ," ἴσον λέγων τῷ ὁ ὃ ἀντιφα- πανὸς δὲ ἑνὸς διασήματος δύο τὰ ἔχατα. 1055 

τικῶς ἀντίκει) “ὁ ταὐδν ᾧ ἕτερον, ἵνα λέγη; ᾧ ἐπὶ τῶν μὴ ὅπερ ἡμεῖς προείπομεν, αὐὺς νῦν λέγει. φησὶ δ ὅτι ὁ δ δῦ 

ὄντων. ὥςε ὃ ταὐὸν καὶ ἕτερον ἢ ὃν θέλει εἶναι ἣ ὑχ ἵν, ὑπάρχον ὁρισμὸς τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἢ γένει ἐναντίων ἀληθεύσει ὺ ἐν τοῖς ὑπὸ 23. 
ὸ ἐν ἡὶ ὄν. ἡὶ συμπεραίνεῦ λέγων, “ὦ Καὶ ἦν ἵτερον ἡ ταὐὲν ὅτως τὴν αὐτὴν δύναμιν ᾧ ἐν τοῖς ἄλλοις" ἢ 5 ἡ ἐν αὐτοῖς τέλειος 
ἐἰντίκεῷ ὡς ἐπὶ μόνων τῶν ὄντων “ὃ Αὶ ἀληθεύεςᾳ, λεγόμενον “ὃ 5 διαφορὰ πλεῖον διαφέρει. ὥςε ῥητέον ὡς τέλειος δάιψορε: τῶν 
δὲ μή. ὑπὸ τὴν αὐτὴν δύναμίν ἐςιν, ἧς μηδὲν ἔςιν ἔξω τι λαβεῖν" ἡ ἐπὶ 

1054 ὃ δὲ λέγει, εἶμαι; τοιῶτόν ἐσιν. “ἃ δὲ διάφορον τινὰς τοὶ κα- τῶν ἄλλων ὡσαύτως. “ὃ δὲ “δέδεικἢ γδ --- διαφοραί," οἶμαι, λύ- 
26. πακοινωνεῖ. ὁ ΩΣ ἵππος τὸ ἀνθρώπω δαφίε, ᾧ ὅμως κοινωνῦσι σις ἐςὶν ἐνσάσεως ὁνρεμϑὴς Φέρε, πρὸς “ὃν ἐν ὅν ἐναντίον δ - 

"αὶ ὲ ζῷον, σε ἀνάγκη ταὐτό τι εἶναι, καθὸ Ἀύθονῦδι διαφέ- γα λόγον" εἴποι γδ ἂν τις ὡς εἰ διὰ τῶτο ἐν ἑνὶ ἐναντίον, ὅτι 

ροντα ὄντα. “τῦτο δὲ ὃ ταὐτό," τυτέςι τῶτο δὲ καθ᾽ ὃ κοινωνῶσι 10 τὸ πλεῖςον ἀλλήλων διες κότα δύο εἰσί, ἰδὺ πλεῖφον ἀφέσηρε 
διάφορα ὄν στα; ἢ γώος ἣ ᾿ εἶδός ἐςιν. ὁ Αἰ Ἰξωκράτης καὶ .Ὰ Πλάτων τῶ λευκῶ ὃ μέλαν, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον ἡ γραμμή" τί γδ κοινὸν 

διάφοροι ὄ ὄντες τῷ εἴδει ὁ τῷ γέει κοινωνῦσιν, ἵππος δὲ καὶ ὸ ἄνθρω- γραμμῆς αὶ λευκῶ; ὡὥςε δύο Ψ' ὃ πολὺ ἀφεςηρότα. ἐςὶ τὸ λευκῦ, 
πος τῷ γώει μόνῳ. αὐὺς δέ φησιν ὅτι γένει ἢ ὧν μή ἐςι κανὴ τό τε μέλαν καὶ ὃ ἡ Ὑραμμή" εἰ δὲ τῦτο, ᾧ δύο ἐναντία ἔξω αὐτῷ. 

ὕλη- ϑάμειον δὲ ὅτι ὐκ ἘΠ γένεσις εἰς ἄλληλα" ὅτε δ ἡὶ ἐσία πρὸς ταύτην ἦν οἴμαι τὴ ἕνξασιν τῶτο ἐπῆκἢ “ὃ λέγον “δέδεικἢ 
ποσὸν γίνε ὅτε “ὃ ποσὸν ἐσία, ὥσπερ ὁ ἀὴρ ὕδωρ ἃ “ὃ ὕδωρ ἀήρ. 15 8" κτλ, τυτέξι τὰ ὑπὸ ἕτερα γένη ὶ μὴ ὑπαάλληλα ὄντα αὶ χρὴ 
εἴδει δὲ διαφέρυσι, φησίν, ὧν ἃ αὐὴ Ὑένος. Ὑένος. δέ ἐςι, φη- ἀντιτιθέναι, ἀλλὰ τὰ ὑπὸ “ὃ αὐτό. 

σίν, ἐν Ὁ ὗ ἀμφότερα: τὰ ὶ διάφορα Ψ' τὸ ἐσίαν ταὐτόν εἰσιν" ἴπ- “τότ. δ᾽ αὕτη Ἀγ τυτέςι τῶν δ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὄντων 10559 
πος Ὁ) ᾧ ἄνθρωπος Φ' τὴν τῷ ζῴν ἐσίαν οἱ αὐτοί, ὥςε ὴ τάναν- αὕτη ὴ ἐναντιότης μεγίςη ἐςὶ διαφοραί. :: 

τία διάφορα. κοινὸν ἡ ἔχυσι εἰ ὑποκείμενον τὴ ἐσίαν, ὥσπερ ἢ ἡ ὑγίανσις δὲ λῆψις ὅ ὕσα ὑγιείας ἐναντία λέγε τῇ νο- 1055 

ἄνθρωπος καὶ ἡ ἵππος “ὃ ζῴων, πορρωτέρω δὲ τὴς χώρη 20 σαάνσει, ἐποβιλῇ ὦ "πῇ ὑγιείας λήψει δὲ νόσυ. ": 

1052 “τὰ δ᾽ ἐν τὴ αὐτὴ συςοιχίᾳ᾽ τυτέςι τὰ δὲ ὅ ἧω ἐν τὴ ὃ προκείμενόν ἐπὶ δεῖξαι ὅτι ἡ φέρησις καὶ ἡὶ τὰ ἐναντία ὑπὸ 1055 
95: αὐτῇ τυγχάνυσι σειρᾷ, ὥςε ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἢ τὰ αὐτὰ τῷ τὴν ἀντίφασιν εἰσί, ᾧὶ τρέπον τινά, ὡς ἐρεῖ, ἀντιφάσεις εἰσὶν ἥ ἢ 

γένει. εἴρη δ᾽ ἐν τῷ Δ ποῖα φαμεν ταὐτὰ τῷ Ὑέτει (ε. 9. τε ςέρησις ἢ τὰ ἐναντία. ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, μᾶλλόν ἐςιν ἀντίθεσις ἡ 
1055 εἵμαι δὲ γένος νῦν λέγειν τὴν ὕλην. ἢ εἴη ἂν λέγων ὅτι τὲ ἀντίφασις ἢ ςερήσεως ἢ τῶν ἐναντίων. ἡ εἰ τῦτο, πῶς λέγυσιν 

δ: γώει διαφέροντα, ἀντὶ τῷ τὰ μὴ τὴν αὐτὴν ἔχοντα ὕλην, ὡς ἡ 25 ὅτι ἐν τῷ πέμπτῳ τμήματι τῷ περὶ Ἑρμηνείας (ς. 12) γυμνά- 
ἐσία ᾧ “ἡ ποσόν, ἐκ ἔχει ὁδὸν εἰς ἄλληλα ἐδὲ γίνονἢ ἐξ ἀλλήλων, ζων τὺς ἀκροατὰς λέγει ὅτι μᾶλλον ἡ ἀντίφασις ἀντίκειἢ ἥπερ 
ἀλλ᾽ ἀπέχει πλεῖςον, ἡ ὁ συμβλητά, τυτέςιν ἐδὲν αὐτοῖς κοινόν" τὰ ἐναντία, ἐπεὶ αὐὸς τὴν ἐναντιότητα μᾶλλον ἀντικεῖοχ, τῆς ἀν- 

συμβλητὰ ἡ) ἐν τῇ περὶ Τενέσεως ἡ Φθορᾶς (2 ἃ εἰ ὅ) ἔλεγε τὲ τιφάσεως βυλεῦ. δείκνυσιν ὗν, ὡς εἰρηῦ, ὅτι ὑπὸ τὴν ἀντίφασίν 
ἔχοντα κοινόν τι. εἰσιν ἥ τε φέρησις ἢ τἀναντία " τέως δὲ πρῶτον δείκνυσιν ὅτι τὰ 

40554 γίνε; αὶ ̓  ἐκ φαιῶ λευκόν, ἀλλ᾽ ἐκ ἔςι “ὃ φαιὸν ἢ “ὁ λευ- 90 ἐναντία ἐκ ἀντίκεῷ ὡς τὼ ἀντιφατικῶς ἀντικείμενα. 
δ. κὸν ἡ ἐλάτη ὺ πλεῖςον ἐπέχυσα ἐναντιότης, ἀλλὰ “ὃ λευκὸν ἢ ἂ δὲ “ὅλως ἢ πῶς ἀφορογέν" ἐπανάληψίς ἐςιν" καὶ ἔςι “ὁ 1055 
μέλαν" ἀλλ᾽ ὅμως “ὃ λευκὸν ἐκ τὰ φαιῶ ὡς ἐξ ἐχάτα γίνε. ἃ ὅλως ἴσον τῷ μηδαμῶς ἔχον ἢ ἢ μὴ πεφυκὸς ἔχειν, λεγόμενον ὅ 
ὥςε τῶν κυρίως ἐχάτων ἐςὶ “ὃ διάξημα μέγιςον. εἰ δὴ τὰ ἐναντία δὲ ἐςερῆος, " ὃ δὲ “ἢ ἢ πῶς" πρόσκειῦ, ὅτι ἐλέγετο ἐν τῷ Δ (ες. 22) 
ἔχατα, “ὃ δὲ τῶν ἐχάτων διάςημα μέγιςον, τῶν ἐναντίων ἄρα τῆσδε τῆς πραγματείας ὅτι ὺ ὸ ἔχον φαύλως πόδας ἐςερῆνχ, πο- 
ὸ διάφημα μέγιςον, ᾧ ὡς ἄρα ἐλέγετο, ὅτι ἡ μεγίςη διαφορά 35 δῶν λέγε, ᾧ ὠπύρηνα ὁμοίως τὰ πυρῆνας ἔχοντα ἐροννος 
ἐςιν ἡ ἐναντιότης. ὅτι δὲ “ὁ ἐςερῆος πολλαχῶς λέγε, ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς διὰ τῶ! 

105. ἐπεὶ δὲ πολλαχῶς λέγε τὰ ἐναντία (εἴρηἢ γὰρ ὅτι τὰ ἐν τῷ. Δ ῥηθέντων. . 
17. ἐναντία λέγεῷ τὰ ἐν τ᾿ αὐτῇ γένει ὄντα Ἅ τὼ ἐν τῷ αὐτῷ ὑπο- ἢ συνειλ. τῷ ὃ δεκτικῷ," τυτέςι μὲ τῷ ῦ ὑποκειμέν, 1065) 

κειμένῳ ὺ τὼ ὑπὲ τὴν αὐτὴν δύναμ, καὶ αὶ ὅσα ἄλλα εἴρη ἐν τῷ ὅτι δὲ πᾶσα γένεσις ἢ ἐκ τῦ εἴδυς ἢ τῆς ἕξεως ἢ ἐκ τῆς μμο : 
Δ (40), ὅτε περὶ τύτων ἔλεγεν) ἐπεὶ ἦν πολλαχῶς λέγε, ἀκο. 40 ςερήσεως ἐςι, δέδεικ ἐν τὴ περὶ Τενέσεως (1 8). 
λυθήσει αὐτοῖς “ὃ τελείως ὕτως, ὡς ἂν ἡ ὃ ἐναντίως εἶναι ὑπάρ- πᾶσα ἣδ ἐναντιότης ἔχει ςέρησιν" εὐθὺς Δ ὁ ψυχρότης σέ. 1055 
χοι αὐτοῖς" εἰ } ὑπάρχοι αὐτοῖς σὲ ἐναντία, εἶναι διὰ μ ἐν τῇ ρησιν ἔχει θερμῶ, ᾧ ἡ μελανία λευκῦ, ἢ ἡ ἀνισότης ἰσότητος, ἢ 16: 
αὐτῇ δυνάμει εἶναι, ἢ τέλειον ὅτως ὑπάρξει, οἷον τοῖς βὶ ἐναν- κἡ ἀνομοιότης ὁμοιότητος, ὶὶ ἡ κακία ἀρετῆς, ἐκ τύτων δὲ πο- 
τίοις ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὅσιν ἐκολυθήσει ὃ τέλειον υδί" πέλος δὲ ριζό μεθα ὡς ἡ ςέρησις ὑχ ἕτερόν τί ἐςιν ἢ θάτερον τῶν ἐναντίων, 

ἐναντιότης τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὄντων ἐςίν, ἧς μηδὲν ἔςιν 45 ἥτοι ὃ ἂν μόριον τ τῆς ἐναντιότητος. 
ἴξω λαβῶ. παλιν τέλειον ἐναντιότης ἐςὶ τῶν ὑπὸ διάφορα διὸ ὅσων Κα ἐναντίων ἐςὶ “ὁ ὑποκείμενον ὡρισμένον, οἷον πε- 10) 
γέη ὄντων, ἧς μηδὲν ἔςιν ἔξω λαβεῖν τι. ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ριττῦ ᾧ ἐἀρτίω ὁ ἀριθμός, τύτων ἐδέν ἐςι μεταξύ" ὅσων δὲ ὑχ ὅδ 
ὁμοίως. ὡρισμένον, τύτων ἐςίν. ὄχ ὡρισμένον δὲ “ἃ ὑποκείμενόν ἐςιν 
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ἀγαθῷ ἢ κακῷ ἐν ἁπάσαις δ ταῖς κατηγορίαις ἐσὶ ὃ ἀγαθὸν αὔτη δὲ (ἡ ἐναντιότης) μᾶλλον ἔχα ἑκυτῆς “ὃ μεταξύ, ὡς καὶ 
ὴὶ κακόν: ὥςε “ὁ ἀέριςον αὐτῶν ἃ ὑποκείμενον, ᾧ διὰ τῶτο εἰσί “ὃ φαιὸν ἡ λευκότης ἢὶ μελανία. ᾿ 

τινα " ὅτε ἢ) ἀγαθὰ ὅτε κακά" ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. φα- ὦ ἡ ἴσον ἀπόφασίς ἐςι τῦ μείζονες ἡ ἐλάσσονος - ἴσαν γάρ νδιι 

νερὸν τοίνυν γέγονε διὰ τῆς ἐπαγωγῆς ὅτι ἀεὶ θάτερον τῶν ἐναν- ἐςι ὃ μήτε μεῖζον ὃν μήτε ἴλασσον. Ἐς 

τίων λέγε »τ' ςέρησιν ᾧ ἔτι πᾶσα ἐναντία ςέρησις. 4 “ἐδλλ' ἀεὶ τρία," τυτέςιν ἀλλ᾽ ἀεὶ “ὃ πότερον πρὸς τὰ τρία ται, 

1052 “ἃ δὲ “ἀπόχρη --- πολλα" τοιῶτον ἂν εἴη. εἰ πιίντα τὰ λέγε, ἀλλ᾽ ὁ πρὸς τὰ δύο, οἷον πότερον ἴσον ἢ μεῖζον αὶ ἔλασ- Ὦ 

27. ἡναντία ὑπὸ “ἃ ἐν ἡ τὰ πολλὰ ἀνάγεῦ (ἡ εἴρη Η' πολλάκις ὅτι σον... λόγοι ἀνέφασιν ξερητοιὴν τὴν ἐπὶ μιᾶς κατηγορίας δια,- 
διαίρεσιν πεποίηκε, καϑ' ἣν πάντα τὰ ἐναντία ὑπὸ “ἃ ἣν ἀνήγαγε ρῦσαν “ὃ ψεῦδος ἢ τὴν ἀλήθειαν, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων συμψευδο- 
ἡ τὰ πολλα), “ὃ δὲ ἣν ἡ τὰ πολλὰ ἀντίφασίς τίς ἐςιν, ὡς δεχ- μένην τὴ καταφάσει, ὥσπερ ὃ ἴσον ἐπὶ μόνω τῷ ποσὰ - πᾶν Κ 
βήσεν, πάντα ἄρα τὰ ἐναντία ὑπ᾽ αὐτὰ ἀνάγεξ. 40 ποσὸν ἢ ἴσον ἐςὶν ἢ μεῖζον ἢ ἔλασσον" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ψεύ. 

ι0555Ὁ ἐν τῷ περὶ ̓ Αγαθῦ μονοβιβλίῳ, ἐν ᾧ διαίρεσιν πάντων τῶν δεῦ" “ 7) λευκὸν ὅτε ἴσον ἐςὶν ὅτε μεῖζον ὕτε ἔλασσον. ἔτο 
29. ἐναντίων ἐποιήσατο, πάντα τε τὰ ἐναντία εἰς “ἃ ἣν ἀνῆξε ᾧ τὲ ὧν “ςερητικὴ ἀπόφασις" ἢ “ςερητικὴ ςέρησις" (ἀμφοτέρως 

πολλά. εοἀ. Ἀεξ. γρίφεῦ) αὕτη ἡ ἐπὶ μιᾶς κατηγορίας μῖ' τῆς οἰκείας καταφεῖ- 
1055): ζητεῖ πῶς ἀντίκειἢ “ἃ ἣν αὶ τὰ πολλά, πότερον ὡς τἀναντία, σεως “ὁ ψεῦδος διαιρῶσα ᾧ τὴν ἀλήθειαν. ἀναγκαία δὲ ς ἐρησίς 

31. ὡς φέρησις ᾧ ἕξις, ἢ ὡς τὰ πρός τι, ἢ ὡς κατάφασις ἢ ἀπόφα- 15 ἐςιν ἢ ἀπόφασις ἡ ἐπὶ πάντων ἡ ὄντων καὶ μὴ ὄντων διαιρῶσα ὃ 

σις. ὁμοίως δὴ “ὃ ἴσον τῷ μεγάλῳ ἡ τῷ μιιρῷ κῷ' ποῖον τυτωνὶ ψεῦδος ᾧ τὴν ἀλήθειαν" αὕτη δέ ἐςιν ἡ κυρία ἀπόφασις. 
τῶν τρόπων ἀντίκει ; ᾧ τέως ὅτι “ὃ ἣν ἡ τὰ πολλὰ ἀντικείμενα ἔςιν ἦν ὃ ἴσον ὃ μήτε μέγα μήτε μικρόν, ᾧ ἀντίκσχἢ ἀἶμε- 1056. 
ἐςι, δείκνυσι λέγων" εἰ ἢ) “ὁ πότερον ἂν τοῖς ἀντυιειμένοις εἰωθα- φοῖν ὡς ἀπόφασις ςερητική" διὸ ᾧ μεταξύ ἐςι τὰ μείζονος ἢ 2ε 

μὲν λέγειν, λέγε δὲ “ὃ πότερον ᾧὶ ἐπὶ τῷ ἑνὸς ἢ τῶν πολλῶν, ἐλάσσονος. ᾧ “ὃ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν μεταξὺ τὸ ἀγαθὰ ἡ 
δηλονότι ἀντικείμενα ἐςιν. Ὁ κακῷ. ἢ τὴν αἰτίαν τῷ ἀνώνυμον εἶναι “ὃ μέσον τύτων ἐπύφεγκεν, 

1055 πότερον δὲ “ἃ προκείμενον ἄνθρωπός ἐςιν ἢ καὶ λευκόν, ὅ φαμεν εἰπὼν “πολλαχῶς 5 λέγεῦ ἑκάτερον" τό τε ἀγαθὸν ἢ “ὃ κακόν" 

31. διὰ ἃ μὴ ἀντικέῖος ὃν ἄνθρωπον ᾧ “ὃ λευκόν, εἰ μὴ ἐξ ὑποθές ἐπὶ γδ τῶν δέκα κατηγοριῶν ἐςὶ ἡ ἀγαθὸν ἡ κακόν. καὶ ἢ ᾧ ἐν 
σεως" εἰ 5 ὑπόθοιτό τις μηδὲν τι ἄλλο εἶναι τῶν ἁπάντων εἰ σίᾳ ἐςὶ ᾧ ὠγαθόν τι ἢ κακόν, ᾧ ἐν ποσῷ ἢ ἐν ποιῷ ἢ τεῖς ἄλ- 

μὴ μόνον ἄνθρωπον ἢ λευκόν, δυνησόμεθα λέγειν τύτυ ὕποκει- λοις. εἰ δὲ τῦτο, ἀδριςον ἄρα “ὃ μεταξύ, ὥςε ἡ ἀνώνυμον" τὰ 
μέν, πότερον “ἃ προκείμενον ἄνθρωπός ἐςιν ἢ λευκόν; ᾧ παλιν εἰ 5 γδ ἀόριςα ᾧ ἀνώνυμα. ἀλλὰ μᾶλλον ὠνομασμένον ἐςὶ “ὃ μήτε 
θείημεν ὡς ἕςιν ἐν τῇδε τῇ οἰκίᾳ σήμερον ἐξ ἀνάγκης ἢ ἐλεύσεθᾳ λευκὸν μήτε μέλαν" ὅμως δὲ ἐδὲ τῶτο λέγεῦ ἕν, ἀλλὰ μήτε 
Κλέωνα ἢ Καλλίαν, μηδένα δὲ ἕτερον, ἐρῦμεν διὰ τὴν ὑπόθεσιν, λευκὸν μήτε μέλαν" τοιῶτο δ᾽ ἐςὶ ἢ “ὁ φαιὸν ἡὶ ὃ ἀλυργὸν ἢ ὃ 
πότερον Κλέων ἐςὶν ἢ Καλλίας ὁ ἐληλυθώς ;.. ἀλλὰ ἡ τῦτο "δ πράσινον ἢ τὰ λοιπά. ὅμως ὡρισμένα εἰσὶ τὰ χρώματα ᾧ 
ἐξ ὑποθέσεως ἐκ τῶν κυρίως ἀντικειμένων ἐλήλυθεν" διὰ ὃ ὃ μέτρῳ ὦ πάνυ πολλῷ ἀλλὰ βραχεῖ ὑποπίπτυσιν, ἐφ᾽ ὧν λέγε 
μὴ δυναὼς ἅμα τὰ ἀντικείμενα ὑπάρχειν, ὑπόκειἢ) δὲ ᾧ ἐνταῦθα 30 φερητικῶς ἡ ἀπόφασις αὕτη, λέγων ἀπόφασιν ταύτῳ7ν ὃ μήτε 
μὴ δυναὼκ ἅμα αὐτὺς ἐληλυθέναι, λέγε “ὃ πότερος ἦλθεν» εἰ λευκὸν μήτε μέλαν. ταύτην δέ, φησί͵ τὴν ἀπόφασιν ἀνάγκη ἢ 
ἡ) ἐνεδέχετο ὦμα αὐτὲς ἐλθεῖν, γελοῖον “ὁ ἐρωτᾶν πότερος ἦλθεν. φαιὸν εἶναι ἢ ὠχρὸν ἣ τοιῦτόν τι ἄλλο. ὥςε ἐπειδὴ ἡ τοιαύτη 

εἰ δὲ ᾧ ἅμα ἐνδεχομένων ἐλθεῖν ἐρωτᾷ τις “ὃ πότερος ἦλθεν, ἀπόφασις ἂν τοῖς ἐν τῷ αὐτῷ γώει ἢ τὴ αὐτῇ κατηγορίᾳ ὅσι λέ- 
εὐθὺς εἰς “ἃ ἐν ἡ τὰ πολλὰ συμπίπτει. γεῦ τοῖς λέγυσιν ὅτι μεταξὺ χειρὸς ἢ ὑποδήματος ὑκ ἔς: ὃ μήτε 

4066. “ἔτι -- ἴσον" ἀλλὰ μὴν “ὁ ἄνισον δηλωτικόν ἐςι τῷ μεί- 35 ὑπόδημα ὃν μήτε χείρ, ἐκ ἐρθῶς αὐτοῖς ἐπιτιμῶσιν οἱ λέγοντες 
7: ζονος αὶ ἐλάσσονος, ὥςε εἰ ἐναντίον τῷ ἴσῳ “ὃ ἄνισον, ἢ ὅτως δύο ὅτι ἔςι μεταξὺ χειρὸς ᾧ ὑποδήματος “ὃ μήτε χεὶρ μήτε ὑπέδημα 

εἰσὶν ἐναντία. εἰ δὲ “ὃ ἄνισον ἀμφότερα δηλοῖ, “ἃ μεῖζον ἡ ἔχλασ- διὰ “ὃ μεταξὺ ἀγαθῶῦ ἢ κακῦ εἶναι “ὃ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακόν. 
σον, ἀκ εἰκός ἐςι λέγειν ὅτι “ὃ ἄνισον χρὴ ὡς ἕν τι ὄνομα λαμβά- ἐκ ὀρθῶς ὅν ἐκείνοις ὅτοι ἐπιτιμῶσιν" ὐ γάρ ἐςι πάντων μεταξύ, 
νεῖν ἀντιτιθέναι τῷ ἴσῳ, ᾧ ὕτως ἐπάγει ὅτι ἕν “ἃ ἄνισον ἑνὶ τῇῃ δ᾽ ἀνάγκη τῶτο συμβαίνειν" ἡ ἅ' γ) συναπόφασις (λέγων συνα- 
ἴσῳ ἐναντίον. τῶτο δ τοῖς ὑπὸ τὴν δυάδα “ὃ ἄνισον ἀνάγυσι βοη- 0 πόφασιν “ὃ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν διὰ “ὁ συναποφάσκειν ἀμν- 
θεῖ" ἐπειδὴ ἡ) “ὃ ἄνισον δυοῖν ἐςὶ δηλωτικόν, εὐλόγως αὐὸ ὑπὸ φότερα, ἢ ὁ ἀγαθὸν καὶ “ὁ κακόν), ἡ (' δὴ συναπόφασις τῶν ὁμο- 
τὴν δυαδα ἀνάγυσι. τῷ δὲ λέγοντι ὡς ἐπειδὴ “ὃ ἄνισον ἦν ἐξιν λογυμένων ἀντικειμένων ἐςί͵ ᾧ ὧν ἐςί τι μεταξὺ ὴ διάςημα, 

ὄνομα ἢ ἀντιτιθέμενον τῷ ἴσῳ, ὡς ἣν ἑνὶ ἀντιτίθεῦ, ὠδαμῶς βοη- δι᾽ ὃ γίνε ἡ μεταβολὴ ἐκ τῶδε εἰς τόδε, οἷον ἐκ τὸ κακῶ εἰς ὃ 

θῶ. ὁ Ὁ τὰ ὀνόματά εἰσι τὰ ἀντικείμενα, ἀλλὰ τὰ ὑπὸ τῶν ἀγαθὸν ἢ ἔμπαλιν. ἡ δὲ χεὶρ ᾧ “ὁ ὑπόδημα ὁμολογυμώως μὴ 
ὀνομάτων σημαινόμενα πράγματα. ὥςε εἰ ᾧ ἕν ἐςι “ἃ ἄνισον 46 ὄντα ἀντικείμενα, πῶς ἂν εἴη τύτων συναπόφασις; ὅτε (δ ἀντε- 
ὄνομα, ἀλλ᾽ ἐπειδ δυοῖν ἐςὶ δηλωτουιόν, ὁ τῦτο τῷ ἴσῳ ἀντιτιθεὶς κείμενά εἰσιν, ὅτε ἔςιν αὐτῶν διαφορά" ἐν ἄλλῳ γ5 γένει" ὧν δ᾽ 

δύο ἑνὶ ἀντέθηκεν" ὥςε ἔσον,) τῷ ἑνὶ δύο ἐναντία, ὅπερ ἀδύ- ἐςὶ συναπόφασις, ταῦτα ὁμογενῆ ἐςίν. ὅτω ὃ τῷ ῥητῶ τὸ "ἐν 
νάτον. ἱ ἄλλῳ 75 Ὑδει, ὧν αἱ συν. εἰσί" χρὴ ἀκύειν" εἰ ἢ) μὴ ὅτως, 
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ἀδιανόητον ἔςαι “ὁ λεγόμενον ᾧ ἐναντίον τοῖς λεγομένοις, δύναῦ ἀριθμὸς πολύ, ἀντίκειἢ τῷ ἑνὶ ὡς μέτρον μετρητᾷ" ἑκατονταίκις 
ὺ ὡς ἐλλιπὲς εἰρῆοὰ, ὸ “ἐν ἄλλῳ Δ ὙΦει ὧν αἱ ἘΠ: εὐ μὴ μονὰς πολλαπλασιαεῖσα “ἐν ἑκα ὸν ἐποίησεν. ὅτως δ λέ- 
εἰ προς θείη τῷ “γένει γῈ ὑκ εἰσίν, ἵν᾽ ἦ ἢ “ὁ πᾶν τοιῦτον, ἐν ἄλλῳ γομεν ἕν ᾧ πολλὰ ἐπὶ τῶ ἀριθμῶ, ὥσπερ: εἴ τις εἶτοι ἣν αὶ τὸ ἕνα" 

5 Ὑώει ὑκ εἰσὶν ὧν αἱ συναποφάσεις εἰσί, σαφὶς ἃ ἂν εἤ ὃ λεγό- ὃ δ δέκα ἀριθμὸς δεκάκις ἐςὶ “ὃ ἕν, ὥσπερ ᾧ τὰ δέκα λευκὰ 

μένον. “ἃ δὲ ὅτε γ5 (3) ἀντικείμενα ἐςίν, ὅτε ἔςιν αὐτῶν δια- 6 δεκάκις ἐςὶ “ὁ ἐν λευκόν. ἕςιν ὧν τὰ πολλὰ ἡ “ὁ ἐν ἀριθμὸς ὡς 

φορά, λέγοι ἂν διαφορὼν τὴν διαιρετυκὴν τῷ γένυς, οἷν ἐςιν ἐπὶ τὰ μεμετρημένα ᾧ “ὃ μέτρον ἢὶ “ὁ μετρητόν (ὃ δὲ μέτρον ὶ ἃ 
χρώματος ἢ ὃ διαιρετικὸν ἡ συγκριτικόν, ἐπὶ ζῳν δὲ “ὃ θνχὸν ἡ μετρηὸν ἐκ παραλλήλυ κεῖ»), τὰ δὲ πολλὰ ἡ ὃ ἐν ὡς τὰ πρός 
ἀθαΐνατον. ἢ εἴη ἂν λέγων ὅτι τὸ ὑποδήματος ὺ τῆς χειρὸς ἐκ τι Ἡνγηκδῃ, λέγω δὴ ὡς “ὃ μέτρον ἢ “ὁ μεμετρημένον. “ὕτω ὶ 

ἔσι συναπόφασις, ὅ ὅτι ὑδὲ ἕξιν αὐτῶν διαφορά. ἡ τὴν αἰτίαν τῇ τὰ πολλαπλάσια λέγε "" ἕκαςος Ἂ ἀριθμὸς πολλά ἐςιν, ὅτι. 
μὰ εἶναι ἐγεθυφημθαξε ἐν αὐτοῖς διαφορως προσέθοριεν, εἰπὼν ἐν 10 πολλὰ ἕνα" ὁ 75 δέκα δέκα ἵνα ἐςίν" μετρηὺς γαίρ ἐςι τῷ δνί, 

ἄλλῳ γέει εἰσίν. ὧν δὲ ἔςι συναπόφασις, ἐν τῷ αὐτῷ εἰσὶ καὶ ἔςιν ἕκαςος ἀριθμὸς ἢ ἢ ὃ ἐν ἀριθμῷ πολὺ πολλαπλαΐσιον, ὡς 
γένει. ᾧ ἄλλως, ὧν εἰσὶν αἱ ἀποφάσεις, ἕν ἐςι ὃ ὑποκείμενον ὃ τὰ ἀντικείμενα τῷ ἑνί, ἐχ ὡς τῷ ὀλίγῳ" τῷ 25 ὀλίγῳ ἃ μὴ 
ἃ αὐτό, τὸ δὴ ὑποδήματος ἡ τῆς χειρὸς προσεχὲς ἐδέν ἐξιν ὑπο ἀριθμῷ πολὺ ἀντίκε(ῦ. ὅτω ἃ ἦν ἐςὶ αὶ τὰ δύο πολλὰ ὡς με- 
κείμενον. τρθεαν ὑπὸ τῆς μοναίδος, υὑς δὲ πλῆθος ἔχον ὑπεροχὴν ἢ ἁπλῶς 

1056) ἀνατρέχει ἐπὶ “ὃ ἣν ἡ τὰ ὁ πολλεί, λέγων, εἰ 5 ἁπλῶς ὶ ὡς 15 ἢ πρός τι ὑκ ἴξιν, ἀλλ᾽ ἔςι τῶν τῦ ἀριθμῦ πολλῶν πρῶτον πολὺ 
᾿ ἔτυχέ τις ἀντικεῖκς ταῦτα νομίσειε, συμβαίνει ἕνια ἀδύνατα. “ὃ δύο" ᾧ τὰ τρία 5 ᾧ τὰ πέντε καὶ ᾧ τὰ εἴκοσι ἡ τὰ λοιπὰ πολλά 

“ὁ Ὁ ἕν; φησίν, “ὀλίγον ἢ ἐλίγα ἔς αι," “ἃ δὲ ὀλίγον ἢ τὰ ὀλίγα ἐςιν, ἀλλὰ πρῶτον “ὃ δύο ἐν ἀριθμοῖς πολύ ἐςιν. πολὺ κα ἦν ἐςὶ 

πλῆθός εἰσιν" λέγε γ5 ᾧ ὀλίγον πλῆθος ἢ ὀλίγα πλήθη" “ὃ δὲ πρῶτον, ὀλίγα δὲ ἁπλῶς" ὀλιγώτερα δ ἀριθμός, εἰ δεῖ τε ὡς 
πλῆθος διαιρετόν. δὲν ἄρα ἐςὶ διαιρετόν. ὅπερ ἄτοπον. ἀριθμὸν ὃν δύο λέγειν, ἐκ ἕξιν" ἡ 75 μονὰς ἐδ’ ὅλως ἐςὶν ἀριθ- 

τόσον ὅτι δὲ τὰ δυο πολλά ἐςι, δῆλον" εἰ 75 “ὁ διπλάσιον πολλα- 20 μός. εἰ ὗν ἁπλῶς Ἷ δυὰς ὀλίγον, “πλῆθος γάρ ἐςιν Ὅλενψιν 
“ πλάσιον, τὸ δὲ διπλάσιον ἐκ τῷ δύο ἔχε “ὃ διπλάσιον λέγεοχ, ὁ ἔχον πρῶτον," ἣ μονὰς ἄρα ἐκ ἕςιν ὀλίγον, ὸ ὀλίγον καὶ ὼ πλῆ- 

τὰ δύο ἄρα πολλαπλάσιον. ἀλλὰ “ὃ πολλαπλάσιον πολλά ἐςι, θος. εἰ δὲ μή ἐςιν ὀλίγον, ψεύδεῦ ὦ ἄρα ἡ λέγαωσα πρότασις ὅτι 

ἢ τὼ δύο ἄρα πολλαί" εἰ δὲ τὰ δύο πολλά, “ἃ ἣν ἔξαι ὀλίγον κτλ. τὰ ὀλίγα ἢ “ὁ ὀλίγον ὀλίγα" ἐξ ἧς συνήγετο ὅτι ὃ ἐν πλῆθός 
105) “εἰ μή τι ἄρα," φησί, “διαφέρει ἐπὶ συνεχεῖ ἀορίςῳ," συνε- ἐςιν. διὸ ἐκ ὀρθῶς κτλ. 

12. ἐς λέγων ἀόριξον, εἴ τί περ ὑγρόν, ὡς “ὁ ὕδωρ ἢ ὁ ἀήρ. ἀόριςα 5 ἐπειδὴ τοῖς πολλοῖς “ὁ ὀλίγον δέδεικ ἢ ὅτι ἀντίκει, ᾧ τὰ 1056) 
δ) οἰκείῳ ὄντα ὅρῳ, ἀλλοτρίῳ εὐόριςί ἐςι, λέγω δὴ τῷ ἐν ᾧ πολλὰ τῷ ὀλίγῳ, ἐσὶ δὲ ἁπλῶς ὀλίγον καὶ δυάς, ἔδει, φησί, ὸ δ 

1056} εἰσὶν ἀγγείῳ. ὑγρὸν ὃ ἐν ε περὶ Τενέσεως (2 2) ἐλέγετο, ὃ ᾿Αναξαγόραν μὴ ὅτως εἰπόντα ἀπηλλάχθαι ὅτι ἦν ὁμῶ πάντα 
13 ϑυσέριςον ὃν οἰκείῳ ὅρῳ εὐόριςόν ἐςιν ἀλλοτρίῳ. ὸ ἦν ὕδωρ συ- χρήματα ἄπειρα καὶ ὺ πλήθει ὼ σμωερότητι, ἀλλ᾽ εἰπεῖν ὅτι ἡ ὀλι- 

νεχὲς ἀδριςον ὃν πολι λέγε, πολλὰ δὲ ὅ. εἰ ἦν “ὁ ὀλίγον λέγε γότητι. ᾧ τῶτο εἰπὼν ἐκ ἂν αὐτὰ ἄπειρα ἔφασκε" ὁ 25 ὀλίγον 
ὀλίγα, ἃ ὀλίγον πλῆθῥς τί ἐςιν" ἀλλ᾽ εἰ τῦτο, ἡ ἡ μονὰς πλῆθός 38 ἁπλῶς τὰ δύο ἐςί, τὰ δὲ δύο ἐκ ἄπειρα. “ὃ δὴ ὀλίγον ἁπλῶς 
τί ἐςιν, ἐπειδὴ ἢ ὀλίγον. ταῦτα εἰπὼν λέγει πῶς “ὁ ἣν ᾧ τὰ δύο ἐςίν, ἀλλ᾽ ἐχὶ διὰ τὴν μονάδα, ὥσπερ φασί τινες" ἡ ἢ) μο- 

πολλὰ ἀντίκει). ἄμα δὲ λύει ἢ ἐν παρόντα συλλογισμόν, ἐξ νὰς ἐλάσσων αὶ λέγεῦ τῆς δυάδος, ὀλίγη δὲ ἐὶ λέγε, διὰ “ὁ ὀλί- 
δ᾽ συναγεῦ ὅτι “ὁ ἣν πλῆθός τί ἐς Ψευδὴς γάρ ἐξιν ἡ πρότασις γον ἐν πλήθει θεωρεῖς. τῶτο δὲ μεταξὺ τῷ ̓ Αναξαγόρᾳ ἐγκα- 
ἡ πᾶν πολὺ ᾧ πολλὰ λέγωσα, ἐξ ἧς ἧς ὁμοιότητος συνήγετο ὺ πᾶν λέσας πάλιν ἐπὶ “ὃ ἣν ᾧ τὼ πολλὰ ἀνατρέχει, λέγων “ἀἄντικ. δὴ 

ὃ ὀλίγον ὀλίγα. λέγει ὅτι ἴσως τὰ πολλὰ λέγεῦ, ᾧ πολύ, αὶ μὲ 35 σὲ ἕν καὶ ὃ ἃ πολὺ τὰ ἐν ἐριθμεῖς ὦ ὡς μέτριν μετρητῷ" ." ταῦτα δέ, 

παλιν, ἐκ ἐπὶ πάντων δέ, ἀλλὰ διαφέρει" “ὃ 5 ὕδωρ πολὺ οἷον “ὃ μέτρον αὶ “ὃ μετρητόν, ἀντίκειἢ ὡς τὰ πρός τι, αὶ τὰ καθ᾽ 

λέγε, πολλὰ δὲ ἐδαμῶς, ἀλλ᾽ ὅσα διαιρετά ἐςι λέγεῦ πολλά, αὐτὰ πρός τι, ἀλλ᾽ ὡς τὰ πρός τι τὰ μὴ καθ᾽ αὐτά" εἴρηριε δ 
λέγων νῦν διαιρετὰ αὶ τὰ ἀδιαίρετα, δυνάμενα. δὲ διαιρεθῆναι, ἐν τῷ Δ (. 13) ὅτι τῶν πρός τι τὰ μέ εἰσι καθ᾽ αὐτά͵ τὰ δὲ 
ἀλλὰ τὰ ἤδη κατ ᾿ἐνέργειαν διηρημένα. ὅσα δὴ δι ἦν, φησί, δῆρη- αὶ καθ᾿ αὑτά... ὦ εἴρηταί μοι περὶ τύτων Παῖτα ἀκριβέςερον. 
μα εἰσὶν ἐνεργείᾳ, ἐν τύτοις λέγε τὰ πολλαί" ὥςε ἕνα ἃ Μ ὁ τρό- ἡ ἡ) ἐπιςήμη τῶν πρός τι λέγεϊ, ὑχ ὅτι ἄλλυ λέγε, διον ὐτεὶ 

πον λέγε, “ἐὰν ἢ ἥ πλῆθος ἔχον ὑπεροχὴν ἢ ἁπλῶς ἢ πρός τι" τῷ ἐπιφήμενος, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ ἐπιςηὲν λέγεῦ πρὸς αὐτήν. 

τις δ ἑκαὺν ἄνδρας πολλύς φαμεν ὑχ ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς τὰς ὦ πᾶν, ὃ ἂν ἢ ὃν καὶ ἢ ἀδιαίρετον, ἀριθμός ἐ ἐςιν, ἀλλ᾽ εἰσὶ πολλὰ ἴδτὸ 
δέκα, ἕπλιϑε δὲ πολλοὶ οἱ ἑκατὸν λέγον, ὅταν αὐτοὶ καθ᾽ αὐτὸς ἣν ὺ ἀδιαίρετα, εἷον τὰ ἣν ταῖς ἀκτῖσι τῷ ἡλίυ ὁ ὁρωΐμενα ξύσματα, “ 
θεωρῶν μὴ ὴ προσλογιζ μένων. τῶν δέκα. ὁμοίως ἢ ὃ ὀλίγον καὶ ὺ ἐκ εἰσὶν ἀριθμός, εἰ τάχα καὶ ἔςιν ἀριθμὸς αὐτῶν. ἢ ἴσον ἂν 
ἂν αὐὸν τρόπον λέγε, ἐὰν ἦ πλῆθος ἐχορίλην, ιν. οἱ ηδ δέκα 45 εἴ ὃ “διὸ ὑ πᾶν ὃ ἂν ἢ ἣν ἀριθμός ἐςιν, οἷον εἴ τε ἀδιαίρετον," τῷ 

ἄνδρες πλῆθός τί εἰσιν ἔχοντερι ἔλλενψιν πρὸς τὺς ἑκατόν. ἄλλον ἀκ εἴ τι ἕν ὃν ἀδιαίρετον ἀριθμός ἐςιν. ὁ Ρ δόια ὡς δέκα ἀριθ- 
δὲ τρόπον πολλὰ λέγε, ὅταν ἧ ἢ πλῆθος ἐς ἀριθμός" αἱ ἢ ἑκαὸν μὸς ἕν ἐςιν, ἀλλὰ διαιρεῖ) εἰς μονάδας" ὥςε “ὃ ἣν αὶ ἀδιαίρετον 

μονάδες πρὸς τὰς δέκα πολλὰ λέγον, ὅ; ὅπερ πολύ, λέγω δὴ “ὃ ὡς ὑκ ἔςιν ἀριθμός. καλλίων δέ, οἶμαι, ἡ προτέρα πέος 
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105.ς ὥσπερ ἃ ἕν πρὸς τὼ πολλὰ λέγε (Λέγεῦ δὲ ὡς μέτρον ἃ δὲ ἵν, ὥσπερ εἴρη, “ἃ μέν ἐςι διαιρετόν (ὃ 3 πηχυναῖνμε;, 
1. πρὸς ὃ μετρητόν), ὕτω ἡ ἡ ἐπιςήμη, φησί, πρὸς “ὃ ἐπιςηὸν ὡς μέγεθος ὃν διαιρετόν ἐς:ν), ἃ δέ ἐςιν ἣν ὃ ὡς πρός τι, ὡς ἡ μο- ᾿ 

μέτρον πρὸς μετρητόν, πλὴν ὀχ ὁμοίως. δοκεϊ 5 ὅτι ὡς ἃ ἵν νάς" μέτρον γάρ ἐςι τῷ ἀριθμῶ, “ὃ δὴ μέτρον τῶν πρός τι" ὥςε 

ἐςι μέτρον, ὅτω ἡ ἡ ἐπιξήμη" ἐκ ἔςι δέ, ἀλλὰ μᾶλλον μετρεῖ “ὃ τοῶτον ἂν τῶν πρός τί ἐςιν. τῷ ὅν ἑνὶ τῷ διαιρετιτῷ ἀντίκειδ 
ὑπὸ τὸ ἐπιςητῦ, δοκοῖ Κι 7) ἄν, φησί, μέτρον ἐπιςήμη εἶναι, “ὃ 6 “ὃ πολὺ ὡς ὀλίγῳ, τῷ δὲ ἀδιαιρέτῳ ἐκ ἀντίκειῦ. “ἃ δὲ ἔσερον ἣν 
δὲ ἐπιςγὸν “ὁ μετρύμενον, συμβαίνει δὲ πᾶσαν ἐπιςήμην “ὃ ἐπι- ἐςι ὃ ἀδιαίρετον “ὃ ὡς πρός τι, ἡ σαφηνίζει ἐπὶ παραδείγματος 
ςηὸν εἶναι" ὅταν δ καὶ ἐπιξήμη καταλήψε, ἢ γνῷ “ὁ ἐπιςητόν, ὅπως “ὃ ἣν τῶν πρός τι" ὡς δ) ἐπιξήμη αὶ “ὃ ἐπις τὸν τῶν πρός τί 
τρόπον τινὰ ἐπιςηὸν γίνε ὅπερ 8 “ὁ ἐπιςητόν, ὥσπερ ὶ ὁ νῶς ἐςιν, ὅτω ἢ ἐπὶ τὸ ἀριθμῶ ὑποληπτέον" ἔςι ἢ) ἡ ἐπιςήμη ἀρι- 
ἃ νοητόν" ὑπὸ γ) τῶν ἐπιςητῶν ἡ ἐπιςήμη ἡ ὁ νῦς τῶν νοητῶν μός, “ὃ δὲ ἐπιςγὸν ἣν ὶ μέτρον" ἡ ἐπιςήμη ἄρα ἥτοι ὁ ἀριϑμὲς 
τελειῶν᾽,, ὡς «ἐν τῇ περὶ Ψυχῆς (8 7 54.) δέδεικῇ, ὸ δὲ ἐπιςγὸν 10 ἡ “ὃ ἐπις γὸν “ὁ ἐν τῶν πρός τί εἰσν. “ἐπεὶ δὲ τῶν ἐναντίων ἐν- 

ἐπιφήμη ἐκ ἔςιν, αὶ διὰ τῦτο τρόπον τινὰ μετρεῖ ἡ ἐπισήμη δέχεξ εἶναί τι μεταξὺ αὶ ἐνίων ἴςιν, ἀνώγκη ἐκ τῶν ἐναντίων εἶκι 
τῷ ἐπιςητῷ. περὶ δὲ τύτυ εἴρηκε ἢ πρότερον" ἔνθα δὴ ἔδει ἢ τὰ μεταξύ," 

ταῦτα τετάχθαι, ἢ ἡμεῖς περὶ τύτων ἐκεῖσε εἴπομεν. ῷ 

ΣΧΟΔΙΑ ΕἸΣ ΤΟ Κ. 

1049 Ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ δεκάτῳ ὄντι τῆς ὅλης πραγματείας, περὶ τὰ καθ’ αὐὸ συμβεβηκότα, τῶν δὲ ὀσιῶν ᾧ τὸ τί ἥν εἶτα; 

18. κάππα δὲ ἐπιγραφομένῳ, ἐπαναλαμβάνει τὰ ἀποδειχθέντα αὐτῷ ι5 ἀπόδειξις ἐκ ἔςιν, ὡς δέδεικἢ ἐν τῷ δευτέρῳ (ς. 3) τῶν Ὑςέρων 
ἢ ἀναγνωρίζει ἡμῖν ὡς ἡ τοιαύτη πραγματεία ἑτέρα ἐξὶ τῆς φυ- ᾿Αναλυτικῶν, ὠκ ἂν εἴη τῶν ἐσιῶν ἡ ἀπόδειξις, ἀλλ᾽ ἑτέρα τις. 

σικῆς ᾧ τῆς μαθηματυιῆς ἡ μόνη ἀξία καλεῖοχ, σοφία. ἀλλ᾽ ἡ ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ τῶν ὑσιῶν ἑτέρα τῆς τῶν συμβεβηκότων, τίς ἐξ 
ΕΙ πρόθεσις τῦ παρόντος βιβλίν αὕτη ἐςίν, ἄνωθεν δὲ πάλιν ῥη- ἱκατέρα αὐτῶν, ἡ ποία τύτων ἡ σοφία, ἡ τῶν συμβεβνμκέτων ἢ 
τέον. ζητήσας ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις περὶ τῆς πασῶν κρείττονος ἡ τῶν ἐσιῶν; ὶ φησὶν ὅτι ἐπεὶ ἡ ἀποδεοιτικὰ σοφία περὶ τὰ συμ- 

ἐπιςήμης πότερον τῶν πρακτικῶν τίς ἐςιν ἢ τῶν θεωρητικῶν, ἔδει- 20 βεβηκότα ἐςίν, ἡ περὶ τὰ πρῶτα, τυτέςιν ἡ περὶ τὰς πρώτας 

ἕεν ὅτι πάσης πρακτικῆς ἡ ὁπωσῶν θεωρητικὴ κρείττων ἐςί, παλιν ἀρχὰς οἷαι ἂν ἢ εἶεν, ἐκείνη ἐςὶν ἡ τῶν ἐσιῶν. ὅτε ὧν ἐν ὑδενὶ 

δὲ τῶν θεωρητικῶν πασῶν ἡ σοφία, ἣν ἐνταῦθα ζητῶμεν, διὰ “ὃ τύτων τὴν ἐπιζηταμένην σοφίαν θετέον, ὄτε περὶ τὰς ἐν τοῖς ζψυ- 

κρείττυς εἶναι τὰς τῆς σοφίας ἀρχὰς τῶν τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν συκοῖς εἰρημένας αἰτίας, ὕλην, εἶδος, ποιητικὸν καὶ τελικόν. ὸ ὅτι 
ἀρχῶν. ἐπεὶ δὲ ἄδηλον ἣν εἰ ὅλως εἰσὶν ἀρχαὶ τῆς προκειμένης περὶ ὕλην ᾧ εἶδος ᾧ ποιητικὸν ἐκ ἕςιν, εἴρη) ἐν τοὺς πρωτοις ταύ- 

ἐπιςήμης, ἐτράπετο εἰς τῦτο ἡ ἔδειξεν ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ τῆς προκει- 25 τῆς τῆς πραγματείας͵ βιβλίοις" ἀῦλος γ5 ἦν ἦν ἐνταῦθα ζητῶμιν 
μένης ἐπιξήμης ἢ χρὴ ἀρχαῖς. εἶτα μέλλων δεῖξαι τίνες εἰσν ἀρχήν. ἀλλ᾽ ἐδέ ἐςί τι ταύτης ποιητικόν" αὕτη γαΐρ ἐςι ὃ πε»- 
αἱ τῆς σοφίας ἀρχαί, ἢ ὅτι κρείττυς τῶν ταῖς ἄλλαις ὑποβεβλη- τῶν πρῶτον ᾧ πάντων αἴτιον. ἀλλὰ ᾧ ὑπὲρ εἶδος αὔτη" τῶν 
μένων ἐπιτήμαις ἀρχῶν, ἱςόρησε τὰς τῶν παλαιοτέρων ὡς εἶχον εἰδῶν γ) ποιητική. ὅτι δὲ ἐδὲ περὶ τελιιόν ἐςιν ἡ σοφία, δείκνυσι 
περὶ ἀρχῶν δόξας, ᾧ ἀποσεισάμενος εἴ τι τύτοις περὶ αὐτῶν μὴ λέγων “ὅτε γδ περὶ τῷ ἕνεκά τινος" διὰ δὲ τύτυ δέδωκεν ἡμῶν 

καλῶς εἴρη, ἀκόλυθον ἔγνω εἰπεῖν τὴν περὶ τῶν ζητυμένων ἀρ- 30 προσυπακύΐειν ὅτι ὅτε περὶ τὰ λοιπὰ τρία, εἶδος ὕλην ποιητικόν" 
χῶν αὐτῷ βύλησίν τε ἡ δόξαν. ἐπεὶ δὲ πᾶσα γνῶσις ἡ μάθησις ὁ 7) σύνδεσμος ὁ τέ ἐλλείποντός ἐξιν ἀποδοτοωῖς. δείκνυσιν ὅν 
ἐκ τῶν σαφεςέρων γίνε, εἶπεν ὅτι ἀνάγκη πρὸς τὴν ἐπιζητυμένην “ὃ προκείμενον ὕτως. 

ἐπιςήμην ἐπελθεῖν ἡμᾶς πρῶτον: “ἕξι δ τοῖς ἀπορεῖν βυλομένοις διὰ τί, ὥσπερ μεταξὺ τῷ αὐτοτριγώνυ αὶ τῶν αἰϑητῶν τρι- τον 
πρύργυ “ὃ διαπορῆσαι καλῶς" (Β 1). ᾧ ἀπορήσας ἐν τῷ Β ταύ- γωνων εἶναί φασι τὰ μαθηματικὰ τρίγωνα ἐκ ἐν ὑπαρξει ᾧ καθ᾽ Ξ 
τῆς τῆς πραγματείας ὅσα ἐκεῖσε αὐτῷ ἠπόρη), ἐν τοῖς μα ὃ Β 35 αὐτὰ ὄντα, ἀλλὰ τῇ ἐπινοίᾳ “ὃ εἶναι ἔχοντα, ἐχ ὕτως ἐξὶ μεταξὺ 
ἄχρι τῷ παρόντος, ὃ κάππα τοῖς Περιπατητικοῖς ἔθος καλεῖν, λές τῷ αὐτοανθρώπυ ᾧ τῶν καθ᾽ ἕκαςα ἀνθρώπων τρίτος ἄνθρωπος 

γων τὰ δοκῦντα αὐτῷ τε ἡ τῇ ἀληθείᾳ εἶναι ἐχόμενα τῆς πραγ- ἐν ὑπάρξει ὁ καθ᾿ αὐὸ ὧν; “ὃν 5 αὐτοάνθρωπον εἶπε “παρ᾽ 
ματείας ταύτης, ἔλυσε τῶν ἐκεῖ ἀπορηθώτων ὅσα τοῖς λεγομέ- αὐτόν," τυτέςι παρὰ “ὃν αὐτοανθρωπον. ἐνςεὶς ἦν ὅτω πρὸς τὰς 

νοις ἀκολίθως ἡ) οἰκείως παρέλιπε. μέλλων δὲ ἢ τὰ λοιπὰ λῦ- ἰδέας ἐπιχειρεῖ ᾧ εἰς τὔναντίον, λέγων “εἰ δ᾽ αὖ μή ἐςιν ὡς λέ: 
σαι διαί τε τῷ παρόντος βιβλίν ἢ τῶν ἐφεξῆς, παλιν ὑπομιμνή- 40 Ὑυσι,᾽ τυτέςιν εἰ δὲ μὴ δῶμεν μηδὲ συγχωρήσομεν εἶναι ἰδέας, 
σκει ἀπὲ τῶν ἐκεῖσε ἀπορηθέντων ὅσα ὅλως ἐκ ἔχηκεν λύσεως περὶ ποῖα πραγματεύεωᾳ φήσομεν “ἦν μαθηματοιόν; 
ἢ ὑκ αὐτάρκως... ἄδηλον πῶς πλειόνων (ὠσιὼν) ἐνδέχεἢ μίαν ἀλλ᾽ ὑδὲ τῆς ἀποδεικτικῆς" ἡ 75 ἀποδεοιτικὴ “ὃ γένος ᾧ δ. 
(ἐπιςήμην) εἶναι" ἡ 5 μία τῶν ἐναντίων, αἱ δὲ ἀσίαι ἐκ ἐναν- ὑποκείμενον τῆς μαθηματικῆς λαβῦῶσα ὁμολογύμενον, οἷον ὅτι ΙΞ 

τίαι. ἕτι ζητήσειεν ἄν τις εἰ ἡ ἀπόδειξις περὶ τὰς ἀσίας ἐξὶν ἢ ἔξω “ὁ μέγεθος, ζητεῖ τὰ καθ᾽ αὐτὰ συμβεβηκότα αὐτῷ, τί ἃ 
περὶ τὰ καθ᾽ αὐὸ συμβεβηκότα ταῖς ὠσίαις. εἰ ἔςιν ἀπόδειξις 46 εὐθὺ ᾧ τί “ὁ συμπίπτειν τὰς εὐθείας ἢ μὴ συμπίπτειν, καὶ μὴν τὸν 
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τῷ μεγέθυς ἣ ὅ τι ποτ᾽ ἂν εἴη “ὃ τοῖς μαθηματικοῖς ὑ ὑποκείμενον ναΐδας, ἐκ ἴτω ἝΩ ὁμοίως ὺ ἐπὶ τῷ πλήθυς. ἔτι, φησί, τοῖς 
φύσει ζητέ,, ἃ δ᾽ ὅτι περὶ αὐὸ τῶτο “ὃ γένος καὶ ὃ τὴν ὑπεκειαίην λέγυσι ἃ αὐτοὲν ἀσίαν, ἐκ δὲ τύτυ ὦ τῆς ὕλης γεννῶσι τιὺς ἀριθ- 
τοῖς μαθηματυκιοῖς ὕλην ὁμολογώμενον λαβών, ὅτι ἔςι τοδί, τὴν μειὸς πρῶτον, φασκυσί τε ἢ αὐτὸς σίας, ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν 

ζήτησιν αὶ τὴν σκέψιν ποιῖἢ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ καθ᾿ πάλιν τἄλλα γινῶσι, πῶς ἊΝ ὃ λεγόμενον ἀληθές: ἐξ ὧν ὃ 
αὑτό" τῦτο γὸ δεῖ ̓προσυπαθαίεῆι εἰ ὄν μήτε τῆς φυσικῆς μήτε 5 λέγυσι, συμβαίνει τὴν δυάδα αὶ τὺς λοιπὸς ἀριθμὸς ἕν εἶναι ἢ 

τῆς ἀποδεικτοιῆς ὲ ζητεῖν τὴν τῶν μαθηματικῶν ὕλην, “ὃ λειπό- κατηγορεῖ, κατ᾽ αὐτῶν ὃ ἕν᾿ ὡς Ρ τὰ ἐξ ὕλης καὶ Ὰ τὸ ἀνθρω- 
μενόν ἐςι τὴν σοφίαν περὶ αὐτῆς ζητέν. πείν εἶδυς ὄντα ἀνθρωποί κὐρ ὕτως ᾧ τὰ ἐκ τῷ ἑνὸς ἢ τῆς ὕλης 

4059) ἃ δὲ “περὶ )) αὐὸ τῦτο ὃ γένος τὴν ζήτησιν ποιεῖ" ἐλλι- ἕν. πῶς δὲ ἐκ τῶ ἑνὸς ἡ τῆς δυάδος ἤτοι τῆς ὕλης πρῶτον τὺς 

19. πῶς αὶ λίαν ἀρχαιοπρεπῶς εἴρη" εἴη δ᾽ ἂν ἴσον τῷ αὐὸ τῦτο ὃ ἀριθμὸς ἐποίων, ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν νὰ ἄλλα, εἴρη ἐν τῷ μεί- 
γένος ᾧ τὴν ὑποκειμένην τοῖς μαθηματικοῖς ὕλην ὁμολογύμενον (0 ζονι ἄλφα. ἀλλὰ μὴν ἐδὲ γραμμὰς ῥδὲ ἐπιφανείας ϑοτέον τὰς 
λαβὼν ὅτι ἔςι τοδί, τὴν ζήτησιν ᾧ τὴν σκέψιν ποιεῖ τῶν συμ- ζητυμένας ἀρχάς" δὲν γδ τύτων χωρδὸν ἢν ὑσία. ἐςίν, ἀλλὰ 
βεβηκότων Ἄυτα καθ᾽ αὐτό" τῶτο ἡ) δεῖ προσυπαιεύειν. τιμαὶ μόνον, ξιγμὴ γραμμῆς ᾧ αὕτη ἐπιᾷφανείας. ἄλλως. ὼ 

1059) ἀπορήσειεν ἂν τις, εἰ Ἷ ζητυμένη σοφία περὶ τὰς ἀρχαῖς ἐςξι πῶς ἀν τις τὴν σιγμὴν ἢ ὃ ταύτη πρύρη Νὴρ ἣν ὠσίαν ὑπολαΐβοι: 

ες ὼ τὰ καλεῖ μενα ςοιχεῖα, ὑπό τινων. πάσης δ) Φυσικῆς ἐσίας ἐςὶ γένεσις, ὶ διὰ χρονικῆς παρατάσεως 

1059 ᾧὶ ὅτι τύτοις ἐνυπάρχυσι, πάντες ὁμελόγνσων» ᾿ δὲ σοφία 15 ἡ ὕπαρξις αὐτῆς γίνεῦ, τῆς δὰ σιγμῆς γένεσις ἐκ ἔςιν, ὡς πολ- 

25. μῶν χωριςῶν ἐςὶ ᾧ παντελῶς ἀμεθέιτων. τῶν Κα ἦν τοώτων λακις δέδεικῷ ἐν τῆδε τὴ πραγματείᾳ. 
ἀρχῶν ᾧ ςοιχείων ἐκ ἴτν ἡ σοφία, μάλιςα δὲ δοξειεν εἶναι τῶν “τὸ Σιν" τοτέξι τὸ ὁμοιώματος τῶν κ᾽ Μέρος" τὰ ὲ τον 

καθόλυ" πᾶς ἢ λόγος ἡ πᾶσα ἐπιζήμη τῶν καθόλιε, αὕτη δὲ καθόλυ ὁ ὁμοιώματα ᾧ ἀπομάξεις τῶν μερικῶν, Ἷ δὲ ὑσία, ὡς ἢ 
ὅσῳ τῶν ἄλλων μᾶλλον τιμιωτέρα ᾧ καθολικωτέρα, τοσύτῳ διδεν ὁ ἐν τῷ Ζ, ὑκ δι τῶν καθόλω, ἀλλὰ μερική. «. πανταχὴ 
μᾶλλον τῶν καθολικωτάτων ἔςαι, καθολικώτατα δὲ πάντων “ὃ ἕν 20 ηδ “ὃ τόδε τι ἐπὶ τῆς ὑὐσίας τῷ ̓ λβιφυτέλαι λαμβάνεῦ, ὥσπερ ΕἸ 
ἡ ὁ ὅν. τοιόνδε ἐπὶ τῶν ποιοτήτων. τὰ δὲ ὁ ὁμοιώματα ποιότητες, ὸ δὲ 

10ῖ9. κἀνταῦθα λείπει “ὦ ἔτι ζητήσειεν ἄν τις πότερον τὰ γένη καθόλυ ὁμοίωμα" “ὃ καθόλυ ὦ ἄρα ὁμοίωμα ὸ ποιότης ἢ τοιόνδε. 

3.. εἰσὶν ἀρχαὶ ἣ τὰ εἰδη. ὸ ἔςι ὁ (ἃ “ἔτι δ᾽ εἰ πρακς ἀρ. τ. ἃ, ἐπ᾽ ἐνίων 5 δῆλον ὡς ἐκ ἔςι χωριφὸν “δὲ εἶδος, οἷον ἐπὶ 1060 5 
τὸ ἡ. τ’ κατασκευαςικὸν τῷ ὅτι ν ἀρχαὶ τὰ εἴδη τῶν εἰκίας" ἐπεὶ δὲ αἱ λογυὰ ψυχαὶ εἴδη εἰσὶ τῶν ἐχόντων Αὐτός, 

γενῶν. ᾿ 25 ὥσπερ ᾧ αἱ ἄλογοι τῶν ἀλόγων, ἀ δέδεικἢ δέ πυ ἐν ταύτη τῇ 
1059 “χαρὰ δὲ τῶν ἐκ τῷ γένυς᾽ εἶπε τὰ εἰδικώτατα εἴδη. πραγματείᾳ εἰ χωρίζονῇ), πρλείθικι τὸ “ἐπ᾽ ἐνίων, ἴσον λόγων 
ΤΩΣ “τὰ αὶ --- ἐςίν." εἰπὼν ὅτι τὰ τὴν ἀπορίαν ἔχοντα ταῦτα, ᾧ ὡς εἰ μὴ ἐπὶ πάντων ἐςὶ φανερὸν εἴτε χωρίζονῇ τὰ εἴδη εἴτε μή, 

4. προϑ)εὶς δ “ὁ τοιαῦτα" ὡς μηνυτικὸν τῷ εἶναι ἢ ἄλλας ἀπορίας ἐπ᾽ ἐνίων δ᾽ ὧν φανερὸν ὡς εἰσὶν ἐχώριςα. ἔτι, φησίν, αἱ ἀρχαὶ 
περὶ τὰς εἰρημένας, εὐθὺς ἐπάγει ἀπορίαν λέγον, “ἕτιἢ κτλ. -- τῷ εἴδει εἰσὶν αἱ αὐταὶ ἡ τῷ ὠριθμᾷῷᾷ" εἰ Αἱ 5 ἀριθμῷ, ᾿ θαι 
ᾧ λύει λέγων ὅ ὅτι τὸ καθ᾽ ἕκαςα φθαρτά ἐ ἐπὶ ἡ δὲ σοφία τῶν 30 πάντα, τυτέςιν ἐκ ἕςαι πλῆθος" ἐπειδὴ ΕῚ τὰ ἄλφα τῷ κα εἴδει 

ἀφθάρτων ᾧ ἀϊδίων, ἀλλ᾽ ἐδὲ τῶν παρὼ τὰ καθ᾽ ἐπεσε. ἐςιν ἡ ἐςὶν ἐν τῷ δὲ ἀριθμῷ πολλά, διὰ τῶτο εἰσὶ ἢ πολλαὶ σὐλαβῶὶ 
σοφία. ἔχυσαι ὃ α, ΘΕ ὸ ᾿Αρίφαρχος, ᾿Δριξοτέλης" εἰ δὲ ἣν ἣν τὰ 

4060 ἐάκεβε δ ζητέν ἄλλην ὑσίαν παρὰ ταύτας, ἢ σκοπῦμεν ἀριθμῷ ὲ α, μία ἄν ἦν συλλαβὴ ἢ ἢ ἂν δι ὄνομα ἢ ἢ εἷς λόγος, ἐν ᾧ 

13. ἰδεν εἰ τί ἐςὶ χωρισὸν ᾧ καθ᾽ αὐὰὴ ἡὶ μηδὲν ὃν τῶν αἰολητῶν. ἂν “ὃ α ηὐρίσκετο. ἀλλὰ περὶ τύτυ εἴρηταί μοι ἐν τῷ Β ἧι: 
1060 εἴρη) δὲ περὶ τύτων ἐν τῷ μῆζος ἄλφα αὐτάρκως. 35 τύτερον-" ἐμνήδη ὃ τύτυ ἢ ἐκεῖσε. 
ἐς ἀλλ᾽ ὑδὲ ἃ θθὺς δυναὺκ λέγει εἶναι τὴν ζητυμένην ἀρχήν" εἰς τὰς ἀπορίας ἐντεῦθεν ἐπάγει τὰς λύσεις τύτων, Ἂ πρό- 4060) 

23. ἡ ἡ ἔρυμα. ἀρχὴ ἡ ἀΐδιος, πᾶν δὲ ἔνυλον εἶδος φθαρτόν" ἕνυλα τερον τῆς λεγύσης πότερον τῆς μιᾶς ἐξὶν ἐπιξήμης θεωρῆσαι τὴ ἐν 

δὲ λέγω τὰ μ' τὴν σεληνιακὴν ϑφεῖρανς, τῷ ὄντος ἢ ὃν φύσιν ἢ ὅ. δείκνυσιν ὅτι μιᾶς ἐξὶν θεωρῆσαι τὴν 
1060 εἰ δὲ πᾶσαι  φθαρταί, εἰς ἄπειρον ἥξει" τῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνα- τῷ ὄντος ἣ ὃν φύσιν, λέγων ὅτι “ὃ ὃν ἐχ ὁμωνύμως καθ᾽ ὧν λέ- 
36. τον, δέδεικ ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα. 40 γεῦ κατηγορεῖ), ὅτε μὴν συνωνύμως, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ 

4060) εἰ δέ ἐςιν ὑσία ἡ “ὃ ὃν ὶ ὃ ἕν, ᾧὶ διὰ τῦτο ἀρχή, πάντα ἔσον) πρὸς ἕν, ἅπερ εἰσὶ μεταξὺ τῶν συνωνύμων ᾧ ὁμωνύμων. .. ὅτι 
τ ἀρχαί ((. ἐσίαι)" ὡς ὃ ὧν ἃ ζῷον κατηγορεῖ ἢ πάντα ἔμψυχα δὲ τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς αὶ πρὸς ὃν μίαν εἶναι ἐπιςήμην δυνατόν ἐςιν, ἔδει- 

αἰδϑητικα ἐςιν, ὅτως εἴπερ εἰσὶν ὀσίαι “ὃ ἐν κ “ὁ ἵν, πάντα ὧν ξεν ἐν τῷ Β ταύτης τῆς πραγματείας. ἀλλ᾽ ἡ Κα τῶν λεγομέ- 

. ταῦτα κατηγορεῖ ὑσίαι ἔσον), ἢ ἕςαι Ὰ ὃ ποιὲν καὶ ὃ ποσὸν ᾧὶ νων ἔννοια αὕτη ἂν εἴη, τὰ δὲ »ζ τὴν λέξιν τοιαῦτα κτλ. 

αἱ λοιπαὶ κατηγορίαι ἐσίαι" ψεῦδος δὲ “ὃ εἶναι πάντα ἐσίαν. “ὃ 45 ᾧ ἕκαςος τῶν τρόπων τύτων ὁ λέγε ἀπὸ τῷ ἰατρικῶ 1061 
δὲ ἐπ᾽ ἐνίων δ καὶ ὃ δὲν Ἀατηγορει ὃ ὐ Ἀαρέργως: πρόσκειῦ, ἀλλὰ ἔργυ τῷ ἐν τῷ νοσῦντι σώματι γεγονότος ὑπὸ τῷ ἰατρῦ κτλ. 

διὰ τὰς ἀριϑμυὶς ὶ τὰ πλήθη" εἰ γδ ἢ μονάδες εἰσίν, ἐξ ὧν ἀριθ- διὰ 5 ὃ ξεις εἶ εἶναι αὐτῆς (τῆς ὑσίας) ἢ πάθη λέγεῦ ἅντα. το 1616 
μοὶ ἢ ἐξ ὧν τὰ πλήθη, ἧ τοσασδε ἐν ἑαυτᾷ ὁ ἀριθμὸς ἔχει μο- ἔςι δὲ πάθος (αὶ ὅταν ϑερμαίνηταί τι ἐπιπολαίως, διάθεσις δὲ ὅ ὅταν 

᾿ ΗΒΒ ἈΒ 
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διατεθὴ Ψ' τὴν θερμότητα, ὡς ἢ λέγεον, θερμόν, ἕξις δὲ ὅταν μέσον δ ἐπτῷ δικαίν ᾧ ἀδίκυ, ἀ πάντως ὅν ἦν, φησίν, ὃ μεταξὺ 

μόνιμος ἡ διάθεσις γένη. δικαίν ὦ ἀδίκυ ἐςερημένος ἔςαι ὅλων τῷ λόγυ ᾧ ὁρισμῶ τῷ 

4061 α “τε ἄλλαι τινές, ἔξωσαν τεθεωρ." εἴρηκε δ τίνες αὗταί δικαίυ. 

15. εἶσιν ἐν τῷ περὶ τ᾿ Αγαθῶ ἐπιγραφομένῳ αὐτῶ βιβλίῳ. πρόσκειἢ δ᾽ ἐν τῷ τῦ δικαίων ὁρισμᾷ “ὃ “καθ᾽ ἕξιν" ὅτι πραΐ- 15ει. 

1061 4 κῃ δὲ ἴὰμ λέξιν τὴν “εἰ γδ ἡ μὴ ταὐτόν ἐςι “ὃ ὃν ἢ ἕν" ἐλ- 5. ἕειεν ἂν τις τὰ δικαίων ἡ ὑπ᾽ ἄλλυ βιαζόμενος. 3: 

. Ἧ7: χ εποι ἂν ὃ τὴ ἐκφωνήσει ᾧ τοῖς δι᾽ ὧν δηλῶν) φοιχείοις, ἀλλ᾽ διὰ τύτων δυο τινὰ ὁμῷ διδάσκει, πῶς ὁ φιλόσοφος τό τε 11. 

ἕτερα, ὅμως ἀντιςρέφει. ὃν σκοπεῖ ἃ τὴν περὶ τύτυ θεωρίαν ποιεῖ, ᾧ πῶς μιᾶς ἐπιςήμης ΒΞ 

1061 4 ἀσάφειαν πεποίφιε τὸ “καί τοί γε κείμενεν" ἕξαι. δὲ σαφὲς ἐςὶ θεωρῆσαι “ὃ ὃν ἣ ὄν. 
2. ὲ ἀεγθμνον; εἰ ὁ “καί τοί γε" ἀφέλωμεν, ὡς εἶναι “ὃ λεγόμε- ἀλλ᾽ ἡ ἕ' τῶν λεγομένων διάνοια τοιαύτη τις ἂν εἴη. κῃ δὲ τοσι» 

νον τοιῦτον “ἐπεὶ δέ ἐςι τὰ ἐν. ΠΙ, τῆς αὖτ. ἢ μιᾶς ἐπις. θεωρ. 10 τὰ λέξν, ὅταν λέγη “τῶν ᾿ὶ τὰς πρὸς ἀλλήλας θέσεις σκοπεῖ ἢ Ξ 

λέγε δ᾽ δια ον αὐτῶν »τ' φέρησι, ἀπορήσειέν τις ἂν πῶς λέγε τὰ ταύταις ὑπάρχοντα "ἢ τῶν λέγοι ἂν τῶν γραμμῶν. 

τ φέρησιν" ὶὶ τὰ ἑξῆς. ἐπεὶ ἦν πάσης ἐναντιώσεως “ὃ ἐὰν ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ποσῶν ἑτέρα ὄντος τῇ ἐφ᾽ ἑνὸς συνεχῶς 1061} 

λέγεῦ κ᾽ φέρησιν, φαΐ δὲ ἡ “σα φαιὸν ἐναντίον τῷ λευκῷ, ᾧ τῶν ἐπὶ δύο τινεχῶν ἢ ταῦτα τῶν ἐπὶ τρία, μᾶς ἐπὶ τῆς γεω- ὦ 
ἁπλῶς τὰ μεταξύ, ἔςαι ἡ “ὃ φαιὸν ςέρησις ὁ πᾶν μεταξύ. εἰ μετρίας περὶ αὐτῶν θεωρεῖν (ἡ σημειωτέον ὅπως ἣν οἱ νεώτερα: 
ὅν ὃ μέλαν φέρησίς νοὶ τῇ λευκῶ, ἕξι δὲ τῷ λευκῷ ςέρησις ἢ “ὃ 15 ςερεομετρίαν φασί͵ γεωμετρίαν ὗτος φάσκει), ὅτω ᾧ ἐπὶ τῷ 
φαιόν, ἔςαι ὁ μῆδεκ ἢ “ὃ φαιὸν ταὐτόν" τύτυ γάρ ἐπι δηλωτι- ὄντος κτλ. 

κὸν ὃ ᾿ἐπορήσειεν ἂν τις πῶς λέγεῦ »τ' πέρην; ὧν ἐςὶν ἀνὰ ἀλλ ἢ ἔχει ἐν ἑαυτοῖς (τὰ ὄντα) ὠρχήν, καϑ᾽ ἣν ϑυύναἢ κι- 10ειν 

μέσον," τυτέσυ, ὧν ἐναντίων ἔςι τι μεταξύ, πῶς ὃ μεταξὺ ςέ- νέϊοχ. . 

ρῆσις τῷ κρείττονος τῆς ἐναντιώσεως λεχθήσεϊ ; ΤῊ γάρ, εἰ ὥςε λείπε, “ἐν φιλόσοφον εἶναι θεωρητικὸν τῷ ὄντος Ἂ τῶν το» 

ἐναντίον ὃ ἐράῤεοι λέγεῦ, ἡ ςέρησιν λέγεον, ταύτην τὴν ζήτησιν τούτων ἐναντιιίσεων, ἦ ἥ ὄντα εἰσίν. Ἦς 

λύων λέγει ὅτι ᾧ “ὃ φαιὸν ςέρησίς ἐςι τὸ λευκῦ, ἀλλ᾽ ὑχ ὥσπερ κοινὰ λέγει τὰ Ἀριώματα, τό τε ἀπὸ ἴσων ἴσα ἂν ἀφαιρεθῆ, ' 

ὲ μέλαν κτλ. τὰ καταλειπόμενα ἴσα ἐςί, ὺ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα Ἂ ἀλλήλαις, καὶ ὕω 

"1061 α ἀσαφῶς δὲ ἢ περινενοημένως ἀπήγγελἢ “ὃ “περὶ π. --- τὰ λοιπά, “ἰδίως" δὲ λέγοι ἄν, ἐπειδὴ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ γεω- 
2. “ εἴδους" ἢ εἴη ἂν “ἢ χεγόμενον, περὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, λέγων μετρία ἰδίως περὶ γραμμῶν λαμβάνει, ᾧ ὡς ἐπὶ αὐταῖς μόνον 

᾿ 

τὰ τοιαῦτα τὰ ἔμμεσα ἐναντία, περὶ δὴ τὰ ἔμμεσα ἐναντία τὴν 25 ἀληθεῦον" εἰ δὲ ἐπὶ ἀριθμοῖς, ἐδὲν προσλογίζε. ὁμοίως ᾧ ὁ 

ςέρησιν δεῖ τιθέναι, λέγων ἐνταῦθα ςέρησιν “ὃ φαιὸν ἢ ὅ τι ἂν εἴη ἀριθμητικὸς ὡς ἐπὶ μόνοις τοῖς ἀριθμοῖς ἀληθεῦον τῶτο θεωρεῖ, εἰ 

ἃ μεταξύ. περὶ ἦν τὰ ἔμμεσα ἐναντία “ὃ μεταξὺ αὐτῶν ὅτως δὲ ἐπὶ γραμμαῖς, ἀ φροντίζει. ᾧ ταῦτα [ὦ πρὸς τὴν λέξιν. ἡ 
δεῖ ςέρησιν λέγειν, μὴ ὥςε δύναθχ, ἐν ὅλον λόγον τῷ τελευταίν δὲ τῶν λεγομένων διάνοια σαφής. ἔςι δὲ τὰ λεγόμενα" ἐπεὶ γ 
εἴδυς ἤτοι τῷ μέλανος ἀναδέξα, ὥςε λέγεθχ, “α φαιὸν χρῶμα ᾧ ὁ μαθηματικὸς πρὸς τῷ φυσικῷ τοῖς λοιποῖς ἐπιςήμοσι χρὴ 

συγκριτικὸν ὄψεως ἢ διὰ τῶτο ἀμέτοχον εἶναι παντελῶς τῷ 30 ταῖς ἀρχαῖς ὡς ἀληθέσιν ἀναποδείκτως, ὁ φιλόσοφος ἐἰ ποιήσει 
ὁρισμῶ τὸ λευκῦ, ὁχ ὅτω ταῦτα χρὴ ςερήσεις λέγειν, ἀλλ τῶτο, ἀλλ᾽ ἐπισκέψε ὶ δείξει τὰς τοιαύτας ἀρχάς, ὡς ἐνδέχονἢ 

ὕτως. γινέογυν δὲ ἡμῖν ὁ λόγος. ἐπὶ τῷ λευκῦ ἡ μέλανος. ἐχ δειχθῆναι. 
ὕτω λεκτέον “ἡ φαιὸν σέρηεν,. ὦξε μηδ᾽ ὅλως ἐπιδέχεοχ, ὃν τῷ ἀλλ ἡ αὶ ἅ' μαθηματικὴ ἡ αἱ λοιπαὶ περὶ τὰ μεβνά εἶσι, ἌΝ 

λευκῦ ὁρισμόν, ἀλλὰ δύνανν, "ὃν τῷ λευκῦ ἐπιδέχεθχ, ὁρισμόν, ὅτως εἰσὶ τὰ αὐταί ὥσπερ εἴρη, ἡ δὲ φιλοσοφία τὰ μεροιὰ ἐξ 
ἐχ ὅλον δέ (ἦν ἡ ταὐὲν “ὃ φαιὸν τῷ λευκῷ) ἀλλὰ πῇ. τὸ τε- 35 θεωρεῖ, ὁδὲ σχοπεῖ εἰ ἑκάςῳ τύτων συμβέβηκέ τι" εἰ δὲ Ν 
λευταίν ὧν εἴδως, λέγω δὴ τῶ μέλανος, ἐςὶν ὅλος ὁ λόγος ὁ σκοπεῖ τὰ καθ’ ἕκαςα, ἀλλὰ περὶ ἕκαςον τῶν τοιύτων δεωρεῖ ἢ 

χρῶμα συγκριτικὸν ὄψεως λέγων, τῶ δὲ φαιῶ ὑδαμῶς" ἡ διὰ ὄντα ἐςίν. 
τῶῦτο δυναῦ “ὃ φαιόν πη δέξαοχ, ὃν τῷ λευκῦ ὁρισμόν" ὺ εἴη ἂν ἀλλ᾽ ὄν ἐπειδὴ ἀποδείκνυσι κα ἢ ὁ μαθηματικός (ὦ ὃ φυσικός), ΙΝ 1δ) 
ὃ τῷ φαῦ ὁρισμὸς χρῶμα πη διακριτικὸν ὄψεως. ὥςε ἐκ ἔςι “ὃ ἢ ὑδέ ποτε ψείδιῷ, ὥσπερ ὁ διαλεκτικὸς δὲ ὁ σοφιςήἥς ὡ ΕΝ 

φαιὸν ὅτω ςέρησις λευκῶ, ὥσπερ “ὃ μέλαν, ἐδὲ ἐςέρη ὅλυ τῷ 40 διὰ ὃ βύλενχ, πάντως πεῖσαι ἐνίοτε λαμβάνει κα ὼ ψευδὴ ., ὃ δὲ σι» 
τς δρισμᾷ τῆς λευκότητος. τῷ δυῖνιον δὲ εἶδος εἶπεν “ὁ μέλαν ἢ φισὴς ἀεί), ἐπεὶ ὧν ἀποδεικνύνσι ἢ ὁ ψεύδον, ὅπερ τῆς πρώτης 

ὅτι μα ὃ Φειν ἃ μέλαν ἐςίν, ἢ τελευταῖον ἀντὶ τὸ ἔχατον" ἢ μᾶλλον μαλιςἀ ἐςι σοφίας, ἔσονῇ δι᾽ αὐὺ τῶτο καὶ δ᾽ ἡ μαϑη- 
ἔχατον δ αὶ ὃ τέλος μελαίνσεως ὃ μέλαν, ὥσπερ καὶ ᾧ λευκάνσεως ματικὴ ὼ ἡ φυσικὴ μέρη τῆς ἀλασυριαῦ, 
ἃ λευκόν. καὶ Κὶ ὃν διὰ τύτων εἰπεῖν βεΐλεῦ, τοιῶτον ἂν εἴη" αὐὰς ὸ δὲ ᾿ τὰ ἄλλα τὰ τῶτον αὐτοῖς ἐντοκείμενα τ ἐν τρίτον δ} 

δὲ “ν λόγον ἐπὶ τῷ δικαίν ἡ ἀδίκυν πεποίηκε λέγων οἷον εἰ ἔξω ἑ 45 εἴρηκε διὰ τὰς ἕξεις ἢ ςξερήσεις" ἀδύνατον δ ἀ ἅμα ἃ αὐδὰν 
δίκαιος ὃ καθ᾽ ἕξιν τινὰ πειϑαρχιχὸς τοῖς πἰμδιος. τυτέον, εἰ ἔξ ζῷον ᾧ ὄψιν ἔχειν ἢ τυφλὸν εἶναι. ἡ περὶ ' τύτων, τῆς τε ἀν- 

ἡθὰαν ὁρισμὸς “ὃ καθ᾽ ἕξιν τινὰ ὲ πειθαρχεῖν ταῖς νόμοις, ὰὶ πάντως τιφαίσεως ὶ τῶν καθ᾽ ἕξιν ἢ ςέρησιν ἀντικειμένων, ὥσπερ εἴρη, 

ὁ ἄδικος, λέγων ἄδικον “ὃν μήτε δίκαιον μήτε ἄδυιον, ἀλλὰ “ὃν κυρίως Κα ὑκ ἕςιν ἀπόδειξις. 
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1062 « “τῷ δειινύντι," τυτέςι τῷ δεοινύντι ἀνθρώπῳ ἢν ἐλέγχοννι χωρὶς Κ τὴν κατάφασιν χωρὶς δὲ τὴν ἀπόφασιν λέγεςχ ". συναμ- 

δ. ἣν λέγοντα τὰς ἀντριειμένας ἅμα εἶναι φάσεις". τῷ ἦν τοιύτῳ φότερα δὲ ᾧ συμπεπλεγμένα “ὃ λέγειν αὐτὰ ὡς μίαν κατάφα- 
ἀνθρώπῳ πρὸ τῶν ἐλέγχων ἀναγκαῖόν ἐςι λαβεῖν τοῦτόν τι σιν. “ὃ δὲ “ὀθὲν μᾶλλον ἡ ἀπόφασις ἢ “ἢ ὅλον ὡς ἐν καταφάσει 

πρᾶγμα, ὅπερ κ᾽ Αὶ τὴν ἀλήθειαν ὲ αὐ τῆς αὐτῆς φύσεως τιθέμενον ἀληθὲς ἔςαι᾽ τοιῶτόν ἐφιν, ὥσπερ ἐφ᾽ ὅ ὅ ἡ κατάφασις 

ται ὼ προσυπακυς ον τῇ νῦν ὼ ὕςερον. ὠδὶ “ἐν ἡναιρῦντα 5 διηρημένως ἐληθενε, ἐπὶ τύτυ ὸ ἡ ἀπόφασις, ὕτω ὼὺ δ ρημέ: 

τὴν ἀρίφκον ἐλέγξαι βυλέμενος λαβέτω πρᾶγμά Τὰ ὅπερ γῦν νως ἀληθεύεῷ ἐ ἐπὶ τύτυ ἡ ἡ ἀπόφασις ἡ ἡ κατάφασις, αὶ ἡὶ ὠπό- 

γε ἡ ἐσύςερον κ᾽ “ὃ ἀληθὲς ὃ αὐὺ ἕςαι, τὴν αἰτίαν τῦ ὅτι “ὃ φασις ὅμα ὡς ρεία κατάφασις λεγόμεναι ἀληθεῖς ἔσονῇ, οἷον ὅ ὅτι 
αὐὸ ἔςαι ἐπήγαγε διὰ τῷ μὴ ἐνδέχεον, "ὃ αὐὸ εἶναι ὸ μὴ εἶναι, “ἃ ἀγαθὸν ὁ ἐκ ἀγαθόν: 
τυτέςι διὰ τὸ μὴ ὴ ἐνδέχενχ, ἐν ὄντα νῦν ν ἄνθρωπον μὴ εἶναι ἡ ἐσύ- καί φησιν ὅτι ἔνιοι Ε ἐκ τῆς τῶν φυσιολόγων δόξης ταῦτα δὲν 

σερον, “περ ζῇ ἀλλὰ μὴ τέθνηκεν" ὥσπερ γδ τήμερον ἄνθρωπός 10 λέγειν ὡρμήθησαν, καί τίς ἐςιν ἡ τῶν φυσιολόγων δόξα, ἐπάγει. ἢ" 
ἐςι, ἢ αὔριον εἰ ζῇ ἄνθρωπος ἔταις ἃ δὲ “μὴ δόξει δ᾽ εἶναι ὃ “ὃ 5 μηδὲν ἐκ μὴ ὄντος γίνενχ" (τῦτο δὲ ταὐτόν ἐςι τῷ ὃ 
αὐτό" συντακτέον τῷ “ὃ ταὐὸν Κα ἔςαι»" τύτῳ ) ἵσαι συνεχές. μηδὲν ἐκ τῷ μηδαμὴ μηδαμῶς ὄ ὄντος γένεος, ἀλλοεὶ πᾶν ἐξ ὄντος 

τοιῶτον γάρ, φησί, ληπτέον ὃ “ὃ αὐὸ καὶ ἕξαι, κἂν μὴ ἡ δόξη τῶτο, τοὺς ὺ ὑποκειμένου) σεδὸν πάντων ἐςὶ τῶν φυτίκῶν δύγμα κοι- 
τῷ ἐἀναιρῶντι τὴν ἀντίφασιν. . νόν" ὕτω 5 ὃ τῆς λέξεως ἀκόλυθόν ἐ ἐςιν. εἶτα “ὃ “τοῖς δ᾽ ἐκ τῷ 

1062 αὐὴς δὲ εἶπεν “ὁ δὴ λέγων εἶναι τῶτο ἢ μὴ εἶναι, ὅ φησιν 15 μὴ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἅπαντας γινώσκειν" ὃ 75 τοῖσδε δο- 

16. κα ὅ φησιν," τυτέςιν ὃ λόγων τόδε ὃ ὁ προκείμενον, φέρε εἰπεῖν ἄνθρως- κεῖ ἡδύ, τῦτο τοῖς ἄλλοις πικρόν, ὥςε ἐχ ἅπαντες ὃ αὐὸ ἡδὺ 
πον, εἰ ἀληθεύει ἐπ᾿ αὐτὸ ἢ “ὃ μὴ ἄνθρωπος (αὐὺς δὲ εἶπεν γινώσκυσιν, ἐδ’ αὖ πάλιν πικρόν. εἰπὼν δὲ ὅτι οἱ Κὶ ἐκ τῆς κοι- 
αὐτοάνθρωπον), ἐδὲν ἄλλο φησὶν ἢ ὅτι “ἡ ἄνθρωπος ὄνομα σημαῖ- νῆς τῶν φυσιολόγων δόξης τῦτ᾽ ἔλεγον, οἱ δὲ ἐκ τῦ μὴ πᾶσι τὰ 
νον “ὁ ζῷον δίπυν ὁ σημαίνει “ὃ ζῷον δίπαν. τῶτο δὲ ἀδύνατον’ αὐτὰ φαίνεχ, πρότερον τὴν αἰτίαν λέγει δι᾽ ἧς ἐκ τῆς τῶν φυ- 
᾿κεῖῦ δ τὰ ὄνοματα εἶναι ἑνὸς δηλωτικά" ὥςε εἰ τὸ ζῴυ δίποδος 20 σιολόγων δόξης ὥρμηνῇ λέγειν, ὅτι “ὃ λευκὸν εἰ λευκόν ἐςιν, 
σημαντικόν ἐςι “ὃ ἄνθρωπος, ψεῦδος “ὃ κατ᾽ αὐτῷ λέγειν ὁ “ὃν ὁμοίως ᾧ ὃ γλυκὺ αὶ γλυκύ. ἀσαφῶς δὲ πάνυ ἡ μεμελανωμέ- 
μὴ ἄνθρωπον. ἀλλ᾽ εἰ τῶτο, δῆλον ὡς ἀδύνατόν ἐςι συναλη- νως ὑγόνείει ταῦτα. 
θεύριν τὴν ἀντίφασιν. ο κ μὴ λευκὸν Ὑἱεῦ ἐκ λευκῶ τελέως ὅδ, ἔντος ἤτοι παϑαρῶς Ἴνης 

40622 ψεῦδος ἄρα “ὃ λέγειν ὡς συναληθεύει ἡ ἀντίφασις ἐπὶ τ λευκῦ, “ὁ ὑδαμὴ μὴ λευκῶ," τυτέςι ἡ καὶ τῇ, Α ᾿ λευκῶ τὴ δὲ μὴ “- 

20. αὐτῦ. “ἔτι --- ἀληβ" πληκτικώτατον τῶτο “ὃ γενναιότατον. ὃ 25 λευκῶ, ἀλλ᾽ ἐκ τελειοτάτω λευκῦ... ἐπεὶ ὄν μὴ λευκόν, ὡς 

δέ φησι, τοιῶτόν ἐςιν. εἰ μηθὲν μᾶλλον ἡ κατάφασις ἐφ᾽ ἑνὸς ᾧ εἴρη, ἐκ λευκῦ γίνεῦ, “γῦν δὲ γέγ. μὴ λ." τυτέςι κτ' δὲ τὺς 
τὸ αὐτῶ ἀληθεύε ἥπερ ἡ ἀπόφασις, ἀλλ᾽ ἐπίσης ἀμφότεραι ἐπ᾿ λέγοντας συναληθεύειν τὴν ἀντίφασιν “ὁ γινόμενον μὴ λευκὸν ὁ 

αὐτῶ λέγον, ὁ λέγων “ν Σξωκράτην ἄνθρωπον δὲν μᾶλλον ἀλη- γίνε’ ἐκ λευκῶ, ὡς ἡμεῖς φαμέν, ἀλλ᾽ ἐκ μὴ λευκῇ (ὃ ὃ μὴ 
θεύσει τῷ λέγοντος αὐὸν ὑκ ἄνθρωπον" εἰ δὲ ὁ λέγων αὐὲν ἐκ λευκὸν ἐκ μὴ λευκῶ γεννῶσι), κατ᾽ ἐκείνως δή, εἰ γίνεταί τι μὴ 
ἄνθρωπον ἀληθεύει, πολλῷ μᾶλλον ὁ λέγων αὐὲν ἐχ ἵππον ἀλη- 30 λευκόν, ὁδὲν ἄλλο συμβήσεξ ἢ “ὃ γινόμενον μὴ λευκὸν γίνε, ἐκ 

θεύσει. μὴὲ λευκῦ. ἔδει δὲ ἐκ λευκῶ, εἰ δὲ γίνε μὴ λευκὸν ἐκ μὴ 
1062 εἰπὼν γ5 ὅτι ὁ λέγων ἄνθρωπον, εἰ συναληθεύει ἀντίφασις, λευκῶ, γενήσε ὰ μὴ λευκὸν κατ᾽ ἐκείνυς ἐκ τῇ μηδαμῇ μηδα- 
25. ὀδὲν μᾶλλον ἀληθεύει τῷ λέγοντος ὁκ ἄνθρωπον, ἐπήγαγε τὰ “δό- μῶς ὄντος, “εἰ μὴ ὑπῆρχε ἃὰ λευκὸν ὃ αὐ ᾧ μὴ λευκόν," ταῖνεν 

ἔειε δὲ κἂν ἐχ ἵππον λέγων," τυτέςι ᾧ ὁ λγών, ἂν ἄνθρωπον εἰ μὲ ὑπῆρχε ὲ μὴ λευκὸν “ὁ αὐὸ ᾧ λευκόν" ὑπερβατῶς δ ἀνα- 

ὄχ, ἵππον Μδλμν ἀληθεύει τὸ λέγοντος αὐὲν μὴ εἶναι ἀνθρωπον᾽ 35 ἡνως ἔον. ὺ τὰ , ψΨ' τὴν όξὰ τοιαῦτα, ἡ δὲ τῶν προκειμένων 

οἰκειότερον γαρ ἐς! “ὃν ἄνθρωπον λέγειν μὲ ἵππον, εἴπερ μὴ ἄν- ἔννωα τοιαύτη τις ἄν, οἶμαι, εἴη. οἱ ἐκ τῆς τῶν φυσιολόγων δόξης 

(θρωπον. ἤ φησιν, εἰ μὴ μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἐδὲ ἧττον. ταῦτα εἰπὼν ὁρμηθέντες τοιαῦτα οἷα εἴπομεν λέγυσι, λαμβάνοντες πρότασιν 
ἐπάγει, τύτων τῶν ἐπιχειρήσεων ὑδεμία ἐςὶν ἁπλῶς ὺ κυρίως ἐξ ἐπαγωγὴς ψευδὴ" ὥσπερ γάρ, φάσίν, ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπω 
ἀπόδειξις. ἢ ἵππος ἐξ ἵππυ γίνε, ὕτω ἢ “ὃ μὴ λευκὸν ἐκ μὴ λευκῶ γενή- 

1062» ὥσπερ 5 καθ᾽ Ἡράκλειτον ὃ λέγειν ἰδίως ᾧ χωρὶς ὅτι ὃ 40 ὯΝ ἀλλ᾽ ὑκ ἐκ λευκῶ. ψευδὴς δὲ ἡ πρότασις αὕτη. εἰ δ ἃ ̓ 
“ Ξωκράτης ἄνθρωπος ὧν ἀληθές, ἡ αὖ ὅτι ὁ Σξωκράτης ἄνθρω- ὅτι μάλιςα ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπωι γίνεῦ, ἀλλὰ προσεχῶς ἐκ 

πος ἐκ ἔςιν ἀληθὲς καὶ ἡ τῦτο, ταῦτα δὲ εἶπεν διηρημένα ὅτω ἢ Ἀὰ προ ἢ καταμηνίν, ἅπερ ὑκ εἰσὶν ἄνθρωποι. ταύτην δὴ 
συνηρημένα καὶ ἢ ἱνωμένα ᾧ ὡς μία κατάφασις λεγόμενα ἴσον τὴν ψευδὴ πρότασιν τὴν ὅτι “ὁ μὴ λευκὸν ἐκ μὴ λευκῶ ἀλλ᾽ ἐκ 
ἀληθῆ" ὥςε ἀληθές ἐς! λέγειν ἅμα ὅτι ὁ Σωκράτης ἄνθρωπος κα ὃ ἐκ λευκῶ λαμβάνοντες, ᾧ ἕτεραν, ψευδὴ ᾧ ταύτην, ὅτι αἱ προ- 

ὐκ ἄνθρωπος. ἀλλ᾽ εἰ τῶτο ταὶ ἐπ᾽ αὐτῷ ᾧ ἡ ἀπόφαεις ἡ ὁ 45 τάσεις μὴ ὄντα ἢ μὴ ὄντων δηλωτικαί εἰσι, συνελογίζοντο ὑτω- 

Σωκράτης ὅτε ἀνθρωπός ἐςιν ὅτε ἐκ ἄνθρωπος. τῶτο δὲ ἀλογώ- σίν" εἰ “ὃ μὴ λευκὸν γίνοιτο, ἐκ μὴ λευκϑῦ ἂν γίνοιτο, “ὃ δὲ μὴ 
τατον “ὃ ὃν Σωκράτην εἶναι ᾧ ἄνθρωπον ἡ ἐκ ἄνθρωπον ἡ ὅτε λευκὸν μὴ ὅν ἐςι, “ὁ μὴ λευκὸν ἄρα γενήσεῦ ἐκ μὴ ὄντος" ἀδὲν 
ἄνθρωπον ὅτε ἐκ ἄνθρωπον. διηρημένα δέ, ὥσπερ εἶπον, λέγει“ δὲ ἐκ μὴ ὄντος «Ὁ τὴν τῶν φυσιολόγων δόξαν γίνε" ἐκ ἄρα ὃ 

ἨἩΒΒΒΒ2 
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μὴ λευκὸν ἐκ μὴ λευκῦ ἤτοι. ἐκ μὴ ὄντος γενήσε" ἐξ ὄντος φειαν ἐνεποίησεν. κεὶἢ 75 ὃ τό ἄρθρον ἡ ὁ δέ σύνδεσμος ἀντὶ τὸ 

ἄρα. ἀλλ᾽ εἰ ὁ μὴ λευκὸν μὴ ὃν ἔςαι, δηλονότι “ὃ λευκὸν ὄν, ἥ ἐπ ἔδει ἡ) ἀντὶ τῷ “ἃ δὲ κι τ. ἀντ" εἶναι ἢ κ᾿ τὴν 

ὡςε ἐπειδὴ δεῖ ὃ Ὑνόμενον ἐξ ὅ ὄντες υίνεθχ, ἔςαι ἐξ ὃ μὴ λευ- ἀντίφ. μὴ συναληθεύεδι, ὺ ω ἂν ὃ κατάλληλον τῆς λέξεως 
κὸν γίνεῦ λευκόν, ταὐὲν δὲ εἰπεῖν ὄν. καθὸ δὲ πάλιν “ἃ μὴ λευ- τοιῶτον" εἰ ἔςι κίνησις ὦ κινυίμενον τι, κινεῖ ἢ δὲ πᾶν ἔκ τινος εἴς 

κὸν ἐκ μὴ λευκῦ Ὑδεῦ, κατ᾽ ἐκείνυς, ἔςαι “ἡ ἐξ ὃ γενήσεῦ “ὃ μὴ 5 τι, ἢ ἐξ διὰ τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα ὸ κιυίμενον, ἐξ κοι, 

λευκὸν μὴ λευκόν, ᾧ ὃ ἐξ ὃ γλυκὺ αὶ μὴ γλυκύ. ὁμείως κα ἢὶ ἐπὶ ἢ ἐκ ἔξαι, ἢ μὴ συναληθεύενα, τὴν ἀντίφασο. εἰ ἦν ἐχενα 
τῶν ἄλλων. εἰ δὲ τῶτο, συναληϑεύει ἡ ἵ ἀντίφαις. ταύτην δὴ ἀδύνατα, ἀληθὲς ἀν εἴη “ὃ μὴ ὶ ὀννεληθεύερς τὴν ἀπείφανν: 

λύων τὴν ἀπορίαν λέγει ὅτι ἀληθές ἐςι λέγεν ὅ ἐπι ἂ μὴ λευκὸν ἐπειδὴ τὰ πράγματα διὰ ἃ Κα εἶδος ἔχυσι καὶ ἢ ὁ εἶναι με ιοο, 
ἐκ δὲ ̓ μὴ ὄντος Ὑίνεῦ, ἀλλ "ἐκ ἐκ τὸ ἁπλῶς μὴ ὄντος ἀλλ᾽ ἐκ τῷ γεν, ὃ λέγεδ, διὰ δὲ τὴν ὕλην (ταύτην 5 εἶπε ποσόν, ὥσπερ Ξ 

τὶ Αἰ ὄντος τὶ δὲ μὴ ὄντος. εἴρη δὲ περὶ τύτων ἐν τῷ ἄλφα τῆς 40 μετ᾽ ὀλίγον εἴποι ἂν “ἃ εἶδος ποιόν), διὰ Ἣν τὴν ὕλην ἔχυσι δ 
Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως (ς. 8). ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις πρὸς τὰ ἐν συνεχῶς ῥεῖν, λὴκ ἧς εἴ τις συγχωρήσει τὰ ζῆν συνεχῶς κῷ' 
ἀρχῇ τῆς λέξεως λεγόμενα, πῶς φησὶ ὃ μὴ λευκὸν ἐκ τῷ ὃ τελείως τὴν ὕλην ῥεῖν καίπερ ἐκ ὃν ἀληθές (τε δ τὼ αὐξόμενα καὶ εἰς 

λευκῦ γίνε " Ὑνεῦ ὃ μὴ λευκόν τι; οἷον “ὃ φαιόν, ἐκ μὴ λευκῦ, ἐπίδοσιν ἀγόμενα συνεχῶς ῥεῖ, ὅτε μὴν λίθοι ἡ ἄλλα. πάμπολλα), 

εἷον τῇ μέλανος. ἤ, οἶμαι, πρὸς τὴν ἡμετέραν φαντασίαν ἀπο- διὰ τί Ψ' ἃ ποιὸν ᾧὶ “ὃ εἶδος ἐκ ἂν μένοι; “ὃ γ) ποιὸν ἤτοι “ἢ εἶδος 
βλέψας τῶτο εἴρηκεν" ἐπειδὴ γ) πᾶν “ὃ γινόμενον ἐκ τῆς ἀποφα- 15 ἡ ἡ ὑσία αὶ ῥεῖ, ἀλλὰ μένει. 

σεως αὐτῦ γίνεῦ, ἅμα τῷ ἀκῦσαι ὅτι γίνεῦ μὴ λευκόν, εὐθὺ τὴν τ δὲ “δὲν ἂν διέχοι φαγεῖν," “ὃ διέχοι ἀντὶ τῷ διαφέρει. 1032 
τ΄ ἀπόφασιν αὐτῷ “ὃ λευκὸν φανταζόμεθα. ὃν αὐὸν δὴ τρόπον ἀναγκαῖόν ἐςιν ἔχειν" ἢ προσυπακυς ἐὸν πα ὶ 

1065 ἃ “πρὸς αὐτιὶς" σημαίνει “ὃ πρὸς ἀλλήλως. ὃ δὲ λεγόμε- τῷ ᾧ ἐφ᾽ ἡμῖν. 5. 

39. (ν ἐςι λύσις τῷ λέγοντος λόγω ὸ αὐὸ ἢ ἀγαθὸν καὶ ὸ ἐκ ἀγαθόν, ἐλλιτῶς δὲ πάνυ εἰρηῷ ἐ ἐν ἀρχῇ ἡ ἡ λέξις ἡ λέγυσα “πρ. πὰ 

λευκὸν ἢ αὶ λευκόν, διὰ “ὃ μὴ τὰ αὐτὰ ὶ περὶ τῶν αὐτῶν ἅπαντας Ὃ μὴ τιθ. τι" ἐλλείπει δὲ ἐς δὰ λέγοντας αὐτοῖς φείεν ὁ 

γινώσκειν. τὰ πράγματα τοιαῦτα. ὥςε ἕςαι “ὃ πλῆρες τοιῶτον. πρὸς Κα ὧν 
1063 ὃ λεγομένον ἐςιν ὅτι ὶ λέγειν ὡς ἐπειδὴ τῷ ὑγιαίνοντι φαί- τῶς ἔχοντας ἀπορίας ἐκ λόγω τινὸς γινομένν πρὸς αὐτώς, ᾧ πεϊ- 

δ. γεῦ γλυκὺ ὃ μέλι, τῷ νοσῶντι δὲ πριρόν, ἔςι “ὃ αὐὸ αὶ γλυκὺ ᾧ σαντος αὐτὺς λέγειν ὅτι ἡ τὰ πράγματα αὐτοῖς τοιαῦτα φαίνεῦ 
πικρόν, τῶτο ἐδὲν διαφέρει τῷ λέγειν ὡς, ἐπειδὴ “ἐν δακτυλον οἷα ἢ λέγυσι, πρὸς δὴ τὺς τοιύτυς λόγυς ᾧ ἔλεγχος ὑκ ἔς" 

ὑποβάλλων ἡ κινήσας τὴν ὄψιν, “ὁ ἐν δύο μοι φαίνεῦ, ἂν δὲ μὴ 25 πρὸς δὲ τὸς ἀπορῦντας ᾧ λέγοντας ὅτι τυτὶ Κ' ἄνθρωπός ἐς, καὶ 
κινῶ, πάλιν ἕν ἐςι, “ὁ αὐὴ ἂν ὶ ἐχ ἕν" ἄτοπον γ) “ὁ λέγειν ὅτι δ φαίνεῦ δὲ μὴ ἄνθρωπος, ἀλλὰ διὰ τὺς πεπευιότας ἡμᾶς λέγυς 
ἕν δυο ἐςίν, ἐπειδὴ ἠρεμῶσα ἡ ὄψις ἐν αὐὲ ὁρᾷ, κινυμένη δὲ ὺ λέγομεν αὐ ὦ ὀνύρωπιν ὸ μὴ ἄνθρωπον, πρὸς τύτυς ῥῶ 
ϑαῤαψιρμθὴ δύο. ὡς ἦν τῶτο γελοῖον, ὅτω ἡ ὃ λέγειν ὅτι ὃ ἀπαντῶν ὃ λύειν τὸ τύτων ἄπορα ἐκ τῶν προειρημέγων" ὅτι δ 
αὐὸ καὶ γλυκύ ἐςι αὶ ὁὶ γλυκὺ διὰ ὃ τῷ κα φαίνεθᾳ, γλυκὺ τῷ δὲ διὰ “ὃ πις εύειν τῇ αἰϑ)ήσει ὀυψῶσιν ἀκῦσαι ᾧ λόγω σύμφωνα τοῖς 
Καὶ γλυκύ. 30" Φεδομέθις φθεγγομόυ. 

ἀνθ ἔςι δὲ μᾶλλον (ἀποφαίνενχ, χῷ᾿ τῆς ἀληθείας ἐ ἐκ τῶν ἀεὶ “δὲ τὰ Ῥάστίαν. διὰ ὃ λέγενχ, κ᾿ φέρησων καὶ ὼ ἕξιν" πέραν ἰδεῖν 

"Ὁ ὡσαύτως ἐχόντων “ἢ μηδεμίαν μ- π.." πλὴν τὴν κῷ' τόπον, ἐκ ὶ ἕξιν τὸ αὐτὰ ὦμα εἶναι ἐκ ἐνδέχεῦ. ὅτι δὲ τἀναντία, ΣΝ 

τύτων τἀληθὴ θηρεύειν. κόσμον δὲ λέγοι ἂν τὰς σφαίρας ᾧ τὺς οἰ ν λέγεν, δῆλον, φησίν, ἐπ᾽ ἀρχὴν τὺς λόγως ἀναλύυσι τὺς 

ἐν αὐταῖς ἀςέρας. τῶν ἐναντίων, τυτέςι τὲς λόγυς λα μβανυσι τῶν ἐναντίων" εἰ γάρ 
ι063. “δεῖ ἄρα --- ἐκείνῳ," τυτέςι συμβαίνει ὥρα κῷὶ τὸς φαίσκον- 35 τ ὑγίεια συμμετρία δπμον ὼ ξηρῶν, ἕςαι καὶ νόσος ἀσυμμε- 

13. τὰς συναληθεύειν τὴν ἀντίφασιν, εἶναι “ἃ κινιίμενον εἰς ὃ κινεῖ αὶ τ τύτων, ἡ δ᾽ ἀσυμμετρία φέρησίς ὁ ἐςι συμμετρίας" ὅτε δὴ 
μὴ εἶναι, ὁμοίως εἶναι ἐν ᾧ ἐκινήθη ὦ μὴ εἶναι. πῶς δὲ τῶτο τὰ ὡς σέρησις ἢ ἕξις ἐναντία ἅμα κατηγορεῖν, κ᾿ τὸ «αὐτῶ ἕν-- 

συμβαίνει, ὕτως ἔξαι δῆλον. ἐπεὶ γδ “ὁ ἔκ τινος κινηθῆναι μέλ- δεχεῖῦ, ὅτε μὴν τῶν ἀνὰ μέσον ὑδὲν ἐναντίων (λέγει δὲ ἃ φαιὸν 

λον ἠρεμῶν ἐν ἐκείνῳ ἐξ ἐκείνυ κινεῖ, καθὸ ἐν ἐκείνῳ ἠρεμεῖ, ἔξιν ᾧ τὰ τοιαῦτα) οἷόν τε κατηγορεῖοχ, ὦμα καθ᾽ ἑνὸς καὶ τῷ αὐτῶ. 
ἐν ἐκείνῳ ἢ ἐκ ἔςι, διὰ “ὃ συναληθεύειν τὴν ἀντίφασιν. εἰ 5 40 θάτερον ἡ τῶν συμπεπλεγμένων ἀληθεύε καϑ᾿ αὐτῷ, ἅται ΝΘ: 
μέλλει τις κινεῖοις, ἐκ λευκῦ, ἔςιν ἐν τῷ λευκῷ ὶ ἠρεμεῖ ἐν αὐτῷ. “ὃ ἕτερον, τυτέςι “ὃ λευκόν, ἀληθεύε κτ' τῷ λευκῦ, ἡ ὁ ὃ ἀνὰ Ἂ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ κατ᾽ αὐτὸς ἐπὶ τῷ λευκῦ ἀληθεύει ᾧ “ὃ μὴ λευκόν, ὠκ μέσον ἥτοι “ὃ φαιόν. “ὁ δὲ “τῦτο δ᾽ ἔςιν ἀντίφασις τὸ λευκῦ" 
ἕςιν ἐν τῷ λευκῷ " ἔςιν ἄρα ἐν τῷ λευκῷ ἡ ὑκ ἔςιν. πάλιν ἐπεὶ εἴρηκε διὰ “ἃ αὶ λευκόν, ᾧ εἰ ἔςι “ὃ καὶ λευκὸν ἀντίφασις τῷ λευκῶ" 
κινεῖ εἰς “ὃ μέλαν, ἐκ ἔςι μέλαν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ “ἃ μέλαν κατ᾽ αὐτὸς δέδευκἢ 75 ὡς ἀδύνατον τὰς ἀντιφάσεις ἀληθεύειν. ἀληϑεύεει 

"ὃ μέλαν ἐςὶ ὃ ὑκ ἕςιν, ἔξαι ὃ κινιίμενον ἡ μέλαν κὶ καὶ μέλαν, 45 ἄρα κῷ τῦ λευκῦ αὐ ὃ λευκόν" ἀληθὲς ἡ ὃ λευκὸν λέγειν λευ- 

ἡ κινεῖ ἄρα εἰς “ὃ μέλαν αὶ γίνεῦ ἐν τύτῳ, τυτέξι ὶ ἔςιν ἐν τῷ κόν. ἢ συμπεραίνε λέγων “ὅτε δὴ καϑ' Ἡράκλειτον ἐνδέχεῦ 
μέλανι" ὃ δ) γίνεῦ ἀντὶ τῷ ἔςιν εἴληπῷ αὐτῷ νῦν. ὁ δὲ ἐπαχ- λέγοντας ἀληθεύειν" (ὺ εἴη ἂν “ὃ λεγόμενον, ὅτε δὴ εἰ -ὃ αὐὸ λέ. 
θὲν τύτοις “ὁ “ὃ δὲ κ᾽ τ. εἰς μὴ συναλ. κι αἰ πάνυ πολλὴν ἀσά- γομεν ἀγαθὸν ἡ ἐκ ὠγαθόν, ὥσπερ Ἡράκλειτος, ἀληθεύσομεν), 
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ὅτε κθ ̓Αναξαγόραν" εἰ δὲ ὕτω λέγοντες ὡς ἐκεῖνοι ἔλεγον (τῦτο γὃ ὑπόκειἢ)" ἦν ἄρα πρὸ τῷ ἀρξαῦχ, γίνεῶζ, γραμματικὸς 

ἐν: λέγειν ὑπολάβοιμεν, συμβήσεῦ τἀναντία τῷ αὐτῷ αὐὰ μυσυιὸς ἡ ἐκ ἦν. ὁ δὲ παραλογισμὸς συμβαίνει ἐπὶ ἀξιώματι 

γορεῖν, ὅπερ ἐδείχθη ἀδύνατον. πῶς δὲ ὼ κ' ̓Αναξαγόραν τὸ λίαν ἐναργῶς ψευδῆ, τῷ λέγοντι, ὧν ἡ ὕπαρξις. ἅμα, τύτων ᾧ ἡ 

ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ ἅμα εἶναι συμβαίνει, λέγει" ὅταν ὃ ἐν γένεσις" ὦ » εἰ τήμερόν ἐςι ἸΣωσιγένης Ὁ ̓Αλέξανδρος, ἀληθὲς 

παντὶ ἢ τῷ τυχόντι πράγματι, λέγη ὁ ̓Αναξαγόρας. εἶναι πάντα 5 ὲ λέγειν ὅτι ἐγίνετο ὁ Ἰξωσιγένης ὅτε ἐγίνετο ὃ ὁ ὁ ̓ Αλέξανδρος. 

ᾧ γλυκὺ ἢὶ πικρὸν λευκὸν ἢ μἷανὰ κ᾿ ἁπλῶς πάντα (σώτα ὕξερος δ Σωσεγένης ̓ Αλεξανδρυ τῷ χρόνῳ, εἰ ἡ συνέβη, ὅτε ἦν 

δ ἐν πᾶσι ᾧ δυνάμει, ἀλλ᾽ δνίς ἢ ἀποκεκριμένα ἡ καθ᾿ ᾿Αλέξανδρος, εἶναι ἢ “ὃν Ἰξωσιγένην.. «. ἔςι δὲ ἀκατάλληλος ἢ 

αὐτα), νὸν ἕτερον λέγει ἣ τὼ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ ἑἶναι. πάνυ ἀσαφὴς ἡ λέξις ἡ “ὁδὲ “ὃν ὄντα μυσοιὸν ὅτι γενόμενος 

: 106,4 ἡ Κ᾿ μαλακώτερον, ὡς ἡ ἐφρρεμία, ὴ δ᾽ ἀκριβέξερον, ὡς Ὑραμμότοσς"" ὺ τὰ ἑξῆς. ὅτω δέ, ὡς οἶμαι, ταύτην ὑπερβι- 

δ γεωμετρία, 40 βάζειν χρή. “ὃ δὲ μὴ ἀεὶ ὃν ̓ἰσῦ ἐγρετὲ τῦτο, ὕω ὦμα κῃ 

Σ 1064 4 ὴὶ ἐπεὶ πᾶσαι αἱ ἐπιςῆμαι, ὡς εἰρη, ὅτε τὸς τῶν οἰκείων σικὸς ἐγώετο κα ὃ Ὑραμματικός." εἶτα τὰ συναπτέον ὃ ὺ “δὲ ὃν 

ἴς ἀρχῶν ὁρισμοὶς ἀποδειινύωσιν, ἀλλ᾽ ἐμολογώμενον λαμβάνυσιν ὄντα βυσθιὸν ὅτι γενόμενος, γραμματικὸς ἅμα ἔξαι τὰ ἀμφό- 

ὅτι ὅδε ὁ ὁρισμὸς τῶδε ἐςίν, ὅτε μὴν τὸς ἐκ τῶν ἀρχῶν ὼᾧ αὐτὸς τερα, πρότερον ἐκ ὧν" ὺ ὅτως ἀναγνωφέον ὃ “τῦτο ὑδεμία 

Ν᾽) ὁμολογωμένυς λαμβάνυσω, φανερὸν ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπαγω- ζητεῖ τῶν ὁμολόγυμένως ἐσῶν ἐπισημῶν" ὺ τὰ  ἱξῆς. ἵν᾽ ἦ ̓ ὲ 

γῆς ὅτι τῆς ἐσίας ᾧ τὸ τί ἐςιν. ἤτοι τὸ ὁρισμῦ ἐκ ἔςιν ἀπόδειξις. 15 ὅλον ᾧ “ὃ τῦ λόγω συνεχὲς τοιῶτον. “ὃ δὲ μὴ ἀεὶ ὃν ἐςιν, ἐγίνετο 

τῦτὸ δὲ ἣν ἣν τῶν ζητυμένων" ἐζητεῖτο Ὁ πότερον ἔςιν ἀπόδειξις τῶτο, ὧδ᾽ ὦ ἅμα μνσικὸς ἐγίνετο Ὑραμματοιός" ὰ ὄν ἐν ὄντα 

τῦ τί ( ἔςιν ἢ ΓΗ͂Σ μυσικὸν ὅτι γραμματικὸς ἔςαι, πρότερον ὑκ ὦν, τῶτο ὑδεμία 

' 1064 περὶ ὧν (τῶν πρακτικῶν ἐπιςημιῶν) ἐν τοῖς ἠθικοῖς τοῖς ἐπι- ὕπε τῶν ὁμολογυμένως ἐπιςημῶν" ὦ τὰ ἑξῆς. ἔςι δὲ “ὦ “ὁ δὲ 

"ἡραφομένοις Νικομαχείοις εἴρηῦ ἀκριβῶς. μὴ ἀεὶ ἂν ἕξιν, ἐγένετο ᾿ρὰς δ᾽ ὦ ἅμα μυσωιὸς ἐγένετο δ | 
1064 4 ἄλον δέ τινα δύναμιν λέγοι ἂν τὴν τῶν ἀλόγων ζῴων φυ- Ὁ Ὑραμιματωιός," κατασκευή, δι᾽ ἧς κατασκεύαζον οἱ σοφιςαὶ ὅτι 

Ὁ. σικὴν δρμήν, καθ᾽ ἣν ὁ ἀράχνης ἐργάζεῦ “ὁ ἀράχνιον ᾧ ἡ χελιδὼν ὁ Καλλίας, ὅτε ἦν μωσιχός, ἐκ ἦν μυσυιός. εἴη δ᾽ ἂν ὡς ἀπὸ τῶν 

τὰς νεοττίας. σοφιςῶν λεγόμενον “ὸ “ὃ δὲ μὴ ἀεὶ ὃν ἐςιν ἐγένετο τῦτο" ἔς! δδ΄ 

6.5. ὁ δὲ "πῶς" προσκείμενον μηνυτικόν ἐςι τῷ ἀναποδείκτως. τοιῶτον͵ ὅπερ μὴ ἀεὶ ἦν μηδὴ πρότερον ὃν νῦν ἔςι, τῶτο ἐγένετο. 
τα , τῶν δ᾽ αὖ θεωρητοιῶν βελτίξη πάλιν ἡ βελτίοσιν ἀρχαῖς ὁ δὲ Καλλίας νῦν ὧν ἅμα μυσικὸς ᾧὶ γραμματικός, πρότερον δὲ 

3. χρωμένη, βελτίοσι δὲ ἀ ἀρχαῖς χρὴ ἡ τελευταία ῥηθεῖσα. 5 μὴ ὧν ἀμφότερα, δῆλον ὅτι Ὑραμματικχὸς ὺ μυσιιός" μυσικὸς 

θὰ ᾧ πῶς ταύτην εἶπε καθόλει, σαφηνίζων ἐπήγαγε “ὃ “τῷ . 75 μόνον », ἅμα γνύμενος γραμματικὸς ἐγίνετο ὸ μυσιιές" 
15. προτέραν," δυνάμει λέγων, ὕτως τὴν προκειμένην ἐ ἐπισήμην δ ἃ δὲ Ὑφόμενον ἐκ Ἔγογοέ ὁ Καλλίας ἄρα Ὑνόμενος μυσικὶς ἐκ Ἦν 

καθόλυ, ἐχ ὡς κατηγορυ μένην. κῷ' τῶν λοιπῶν, ἀλλ᾽ ὡς προτέραν μωσικός. ἀλλὰ ἢ ἦν. αὐὸὺς δὲ ὃ “ων ὦ εἰν μυσικὸς ἐγένετο ἢ 
τὸ συναναιρῦσαν τὰς ἄλλας" ἀναιρεθείσης γ) τῆς θεολογίας δης γραμματικός" θείς, “ὃ “ὃ δὲ γινόμενον ἡ ὃ ὁ Καλλίας ἄρα ἦν 

λονότι ἀναιρῶν) ᾧὶ αἱ ἀρχαὶ αὐτῆς" τῶν 75 ἀρχῶν μένοι ἂν ᾧ 80 μυσικὸς ᾧ ἐκ ἦν ἐκ ἔθηκε διὰ τὴν συνήθη βραχυλογίαν. ἀλλὰ 
αὕτη. ἀλλὰ μὴν τῶν ἀρχῶν τὴς θεολογίας ἀναιρυμένων ἀναι- ταῦτα αὶ ὡς ἀπὸ τῶν σοφιςῶν λεγόμενα ἡμᾶς λαμβάνειν χρή" 

ρᾶνἢ ᾧ τὼ λοιπὰ ἅπαντα. ἐπίςησον ὧν ὅτι ἐπεὶ τὴν θεολογίαν “ὃ δὲ “δὲ “ἐν ὄντα μυσικὸν ὅτι γενόμενος γραμματικὸς τὰ ἀμ- 

ἐχ ὡς κῷ' πειόνων λεγομένην λέγει καθόλυ, ἀλλ᾽ ὡς προτέραν φότερα ἅμα ἔςξαι, πρότερον ἐκ ὧν" τῶτο δὲ ὀδεμία ζητεῖ τῶν 

συναναιρῦσαν τὰς ἄλλας. ὁμολογυμένως ἐσῶν ἐπιςημῶν, τῶτο ὡς ἀπὸ ᾿Αριςοτέλως λεγό- 
106} σκεπτέον περὶ τῷ κῷ' συμβεβηκὸς ὄντος" τύτυ 75 μηνυτικὸν 35 μενον νομιςέον. εἴη δ᾽ ἂν “ὃ λεγόμενον, ὅτι ἐδὲ ὃν ὄντα [ἃ πρότερον 

τσ ἥσκ. πρ. π᾿ τ᾿ ὄντως ὄντος." ἐλλείποι δ᾽ ἂν τῇ λέξει ἃ πότε- μυσικὸν νῦν δὲ ὄντα ἀμφότερα, ἢ μυσικὸν ἢ γραμματικόν, πρό- 
ρον παῖ τῶτο τις τῶν ἐπισημῶν ἢ τεχνῶν, ἢ ὅ. πρὸς τῦτο δ τερον δηλονότι μὴ ὄντα μυσικὸν ἢ γραμματικὸν ἅμα, ἀλλὰ μόνον 

τείνει “ὁ ἐπαχθὲν “ὁ “ὅτι Κα ὑδεμία τῶν ἐπιςημῶν πραγματεύεῦ μυσοκόν. ᾧ προσυπακυςέον τῶ, εἰ ἅμα τῷ γίνεθᾳ γραμματικὸς 
περὶ τῇ συμβεβηκότος, δῆλον" ἐγίνετο ἢ μυσικός, ὑδεμία τῶν ὁμολογυμένως ἐπιςημῶν ζητεῖ. 

106) “ὑδὲ ὃν -- ἐκ ὧν." ὃ νῦν παρατίθε σύφισμα ὑπὸ τῶν 40 ὅτι “ὃ “ὅπως ἔτυχεν" ἀντὶ τῷ ὡς ἐπ᾿ ἔλαττον ἔλαβεν, ἀω ὰ 

Ἵ σοφιςῶν λεγόμενον, τοιῶτόν ἐςι ᾧ ὅτως ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπεραίνετο. πεποίηκε διὰ τῷ ἐπαχθέντος αὐτῷ καραῤαγματας, 

ὑπετίθεντο ἄνθρωπον, οἷον “ὃν Καλλίαν, πρότερον μυσικὸν δ ὅνταν εὧν ἐςὶν ἐπιςήμη, τύτων εἰσὶν ἀρχαὶ ἢ αἴτια θρσμινα: τὸ ποτα 
χωρὶς τὸ εἶναι Ὑραμματικόν, ὕξερον γεγονότα ὺ γραμματικόν, »ζ' συμβεβερὸς ὄντος ἀρχαὶ καὶ ἢ αἴτια ΜΈΜΕΕΙΝ ἐκ εἰσὶ κτλ. 

ἢν ἔλεγον, ὑτοσὶ ὁ Καλλίας νῦν ἅμα ἐεὶ μυσύεὸς ὺ ἼΡΑΜΜΑΤΙ ὅτι δ᾽ ἐςὶν ἡ τὸ ἐπιχομῶν φύσις ᾧ ἀδύνατόν ἐςιν αὐτὴν ἴτε 

ἜΣ εἰ δὲ αὐτός ὼ ὅτε ἐγσετὸ Ὑραμματικός, ἐγρεὸ ϑ μυσι- 45 μὴ εἶναι, ὀιθεκῷ ἐν τὸ σε Ἑρμηνείας (ε.9). 

κός" ἅμα γδ ὧν γραμματικὸς νῦν ἡ μυσικὸς ἅμα καὶ ἐγίνετο ἐὰν ὗν, φησίν, ἀπὸ τῷ ἐνεςῶτος νῦν ἀρξαίμενοι Ἀγυμονεκαυ 

γραμματικὸς ἡ μυσικός" ὅτε ἄρα ἐγένετο γραμματικός, ἐκ ἦν ὅτι αὔριον γίνεῦ ἔκλειψις, ἐπειδὴ πᾶν “ὁ γεγονὸς ἐν πέπερασμένῳ ἢ 
μυσικός, ἀλλὰ μὴν ἢ ἦν μυσυκὸς πρὸ τῷ γενέθχ, γραμματικός χρόνῳ γίνε, κατηντήσαμεν εἰς “ὃ ὃν κτλ. 
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4065 4 τύτυ ἦν τῷ ὡς ἀληθὼς ὄντος αἰτία ὦ ζητεῖ" ἐθεὶς δ ζητᾶῖ Φύσεως (2 5) εἴρηκε. ὅτε ἦν αἴτια εἰσὶ τῷ κῷ συμβεβηκὸς 

21. διὰ τί ἡὶ διάνοια συνέπλεξε τῷ Σωκράτει ὁ γράφειν, ἀλλὰ περὶ ὄντος, ὅτε ἔςιν ἐν αὐτῷ ὃ ὃ ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἔςι “ ἕνεκα τι ἢ ἐν τᾶς 
ἃ ἕξω ὃν ᾧ χωριςὸν ἥτοι καθ᾽ αὐὸ ὑπάρχον, περὶ τῦτο ζητῶμεν φύσει γινομένοις ἢ τοῖς ἀπὸ διανοίας. 

τὰ αἴτια. ἴξω δὲ ὃν λέγει “ἐν Ἰξωκράτην ἡ τὴν ἐνέργειαν αὐτῦ, μέχρι δὴ τῶν ἐνταῦθα ἡμῖν ἐξηγητέον τὰ τῷ παρόντος 
λέγω δὴ “ὃ γράφειν" αὶ γάρ ἐςιν ὁ Σωκράτης ἡ ἡ ἐνέργεια αὐτῷ 5 βιβλίων - τὰ δὲ ἀπὸ τὸ “τύχη δέ ἐςιν ὅταν τι τύτων γένη, κῷ 
ἐν τὴ λεγύώσῃ διανοίᾳ ὅτι ὁ Σωκράτης κα ὺ γραίφει, ἀλλ᾽ ἐκὸὲς συμβεβηκός" ἕως τῦ τέλυς τῷ βιβλίν τὰ αὐτά εἰσυ ἀπαραλ.- 
αὐτῆς ἡ ἐν τῳδὶ τῷ τόπῳ. πρὶ δὴ “ὁ ἔξω ὃν ὥπδίαν τὰ αἴτια. λαάκτως τοῖς ἐν τῇ Φυσικῇ ᾿Ακχροάσει (2 5 ρ. 197 αἰ. 8 1 
ζητῶμεν ἡ) τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ὁ Ἰξωκράτης γράφει. ἀὶ παρέργως γ. 200 ὁ 26. 8 ἡ ρ. 204 « 8. 5 1) λεγομένοις, ἡ δεῖ τύτων τὸν 

δὲ τύτων ἐμνήνη, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἔδειξεν ὅτι τὸ συμβεβηκότος ὄντος σαφήνειαν ἐκ τῶν εἰς ἐκεῖνα ὑπομνημάτων πορίζεῶ,, ἡμὶν δὲ ἡ 

ὀκ εἰσὶν αἴτια. εἰπὼν δὴ ὅτι τῇ ἔξω ὄντος τὰ αἴτια ζητῶμεν, 10 τῷ Δ σαφήνεια προχειριζέδω. 

λέγει ὅτι τῷ δὲ ἐκ ἀναγκαίων ἀορίςυ ᾧ ἐπ᾿ ἔλαττον ὄντος τὰ αἴτια ὡς ἃ μεταξύ, ὅπερ οἱ περὶ ̓ Αναξίμανδρον ἐδόξαζον πυρὸς κα; 

ἀδριςα ἡὶ ἄτακτα, ᾧ διὰ τῶτο αὶ ζητεῖ" τῷ Ὁ ἐντυχεῖν ὃν '' [αὶ παχύτερον ἀέρος δὲ λεπτότερον εἶναι. «ςοἀ. Ἀεᾷ. 5 
ἐβύλετό τις ἰδεῖν, μὴ ᾧετο δέ͵ ἄπειρα τὰ αἴτια, ὡς ἐν τοῖς περὶ 

ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ ΤΟ Δ. 

109. ἘΝ τῷ παρόντι βιβλίῳ τῆς Μετὰ τὰ Φυσικά, ὃ λάμβδα εἰπὼν δὲ ὅτι εἴτε ὡς ἕν τι ᾧ μίαν τινὰ φύσιν ἑτέραν παρέ τοϑ. 
τοῖς περιπατητικοῖς ἐπιγράφειν σύνηθες, περὶ τῆς πρώτης ἃ ἀκι- ταύτας γινομένην τὰς δέκα φανταϑιῶμεν κατηγορίας, εἴτε ἐφε- 2ε 

νήτυ ἀρχῆς “ὃν λόγον ποιεῖ, δι’ ἣν ὁ ἅπασα αὕτη ἐκδέδοῦ ἡ 15 ξῆς, ἀμφοτέρως ἡ ἐσία πρώτη τῶν ἄλλων ἐςί, ᾧὶ προσαποδεί- 
πραγματεία. ᾿ ἀλλ᾽ ἐπεὶ “ἃ τῆς ἀρχῆς ὄνομα πολλαχῶς λέγε κνυσι λέγων “ἅμα δ᾽ ἐδ ὄντα ἁπλῶς ὡς εἰπεῖν ταῦτα." λέγων 
Οέγεῦ ὃ ἀρχὴ ἡ ὃ εἶδος ἡ ἡ ὕλη ἡ ἡ ςέρησις), πρῶτον κεφαλαιω- “ταῦτα" τὰς παρὰ τὴν ἐσίαν »ατηγορίας. αὐὸὲς δὲ καὶ ὺ βησεω 

δῶς ὦ ὃ συντόμως τὰ περὶ αὐτῶν διαρθροῖ, ἵνα ἔναυλον ἔχοντες βυληθείς, τίνα ἐςὶ τὰ παρὰ τὴν ὠσίαν, ἐπήγαγεν, “οἷον πούτη- 
ἂν ̓ὰν τύτων λόγον εὐμαρῶς γνῶμεν τὴν τῆς ζητυμένης ἀ ἀρχῆς τες" κτλ. 

πρὸς τὰς ἄλλας διαφοράν. ἄλλως τε ἐπειδὴ ἐν ταῖς ἀπορίαις Ὁ  μῪὃ δὲ “ἥ ᾧ ὁ ὁ λευκὸν ᾧ ἐκ εὐθύ ἴσον ἐςὶ τῷ Ελλεν τινι 

πρὸς τοῖς ἄλλοις ἢ “ὃ πότερον πάντων αἱ αὐταί εἰσιν ἀρχαὶ ἢ ἄλ- ὦ λευκὸν αὶ ὃ ἐκ εὐθὺ ὄντα χέγεῦ διὰ “ὸ λευκὸν ᾧ “ὃ εὐθύ- φα! 5 

λων ἄλλαι ἐζητεῖτο (Β 4), ἐὶ τετύχηχε δέ πω λύσεως, διὰ τῦτο, η8 ὅτι ἔςιν ὦ λευκὸν καὶ ἔςιν ἐκ εὐθύ, ἐπεὶ ὧν “ὁ λευκὲν καϑ' 
πάλιν “ὃν περὶ τῶν αἰτίων προχειρίζ εὖ λόγον, ἵνα δείξη ὅτι τρόπον αὐὴ μὴ ὃν ἀπὸ τῆς ὠσίας “ὃ εἶναι ἴχει, “ὃ δὲ μὴ λευκὸν ςέρησις 
μέν τινά εἰσι πάντων αἱ αὐταὶ ἀρχαί, τρόπον δέ τινα ἐκ εἰσίν. ἦν “λευκῶ, διὰ τὴν ἕξιν ἤτοι “ὁ λευκὸν ὃν καὶ ἔςι καὶ λέγεῦ, τῶτο 

109. “ὦ 79 εἰ ὡς ὅλον τι “ὃ πᾶν, ἡ ὑσία πρῶτον μέρος," τυτέςιν, 25 δεῖγμα λαμπρὸν τῷ πρώτην εἶναι τῶν ἄλλων τὴν ὠσίαν" δι᾽ αὐτῷ 
19. εἴτε ξύμπασαν τὴν αἰο)ητὴν ὠσίαν μᾷ' τῶν συμβεβηκότων ὡς ἵν 2) αἱ ἕξεις, οἷον λευκότητες θερμότητες, διὰ δὲ τὰς ἕξας «ἱ μὴ 

τι λαμβάνομεν, ἡ σία πρῶτον μέρος" εἴτε ἀπολελυμένας ὁ κε- λευκότητες, μὴ θερμότητες ὄντα ᾧ εἰσὶ ἢ προσαγορεύονἢ. ἔτι͵ 
χωρισμένας ἀπ᾽ ἀλλήλων ᾧ ἐφεξῆς κειμένας τὰς δέκα νοήσομεν φησίν, ἐδὲν τῶν ἄλλων χωριςόν ἐςι τῆς ὁσίας, ἀλλ ἐν αὐτὸ ὃ 

κατηγορίας, οἷον πρῶτον φέρε εἰπεὶν “ὃ ποσόν, εἶτα “ὃ ποιόν, εἶτα εἶναι ἔχει ᾧ αὐτῆς δεϊἢ εἰς ὁ εἶναι. ὃ ὄν ὃ χωρὶς τὰ ἄλλα ἐὰ 
τὴν ἐσίαν, εἶτα τὰς λοιπάς, ὦ ὕτως ἡ ὑσία πρώτη τῶν ἄλλων 30 ἔςιν, ἐκεῖνο δὲ τῶν ἄλλων, ἐκεῖνο πρότερόν ἐ ἐὺ, ἐκείνων. 

ἐςίν, εἶτα “ὃ ποιόν, εἶτα “ὃ ποσόν, ἢ αἱ λοιπαὶ ὁμοίως" τύτα γαρ οἱ αὶ δὴ νῦν ὑσίας τὰ καθόλυ φασίν. ἢ ἐκ ἄν διὰ ἠλρεντὰ 
ἐς Πλμτραν ὺ “εἰ ὃ τῷ ἐφεξῆς" ὅσας τὰς κατηγορίας νοῦμεν αἰνίττοιτο “ὃν Πλάτωνα (ὐκ ἔτι ὃ αὕτη τὰ ̓  Τιλαίτωνες ἢ ἡ δέξα), Ὦ 

ὺ μὴ ἐν τῇ ἐσίᾳ ὅσας." ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀσαφέςερόν πως ἔτι ἐξὶ ὃ λε- ἀλλὰ λέγοι ἂν ἄλλες περὶ τὸς αὐτὸς αὐτῷ ὄντας χρόνυς. οἱ δὲ 
γόμενον, ονδω σαφέςερον ἐπὶ ὑποδείγματος κτλ. παάλαι τὠναντίον ἐσίαν ἔλεγον τὰ καθ᾽ ἕκαςα" ὁ Κ᾽ Ἥράκλειτος 

εἶνε εαἰπὶ απίνεγδίίδα ἰϊὰ σοβιδεγεαὶ αἱ πιαπιδγὰ ουπὶ 35 ὑσίαν ἢ ἀρχὴν ἐτίθετο “ἃ πῦρ, Παρμενίδης δὲ ἐν τοῖς πρὸς δέξαν 
Βυπιδπο σογρογε εἰ ρᾶγίο8 οὐπὶ ρῥἰδηίδ; δἶνε εχ γεδυβ οοῦ-ὀ πῦρ ᾧ γῆν, Θαλῆς ὕδωρ, ᾧ ἄλλος ἄλλο" ὁ δὲ κοινὸν καϑόλυ 

δἰγυεὶδ δ: 4ιδὲ δὲ ἰηνίοεπι ἰδηρδηῖ, υἱ ἀοπιυθ εἰ πανΐβ: σῶμα ὃ κτ' πανὺς σώματος κατηγοριίμενιν! ἐδεὶς εἶπεν ἐρχί. 

εἶνε σοηβεῖυγ εχ βεραγαιϊ εἰ ἀϊβρεγβὶβ, ἂὐ οἰνιδ5 εἰ ἐχεγ- μία μέν, φῶ ἐσία ἐςὶν ἡ αἰογητή, ἥν ἣν ἅπαντες εἶναι ἐμμυθὲ 

εἰϊαδ: ργίπεοερβ οπιηΐυπὶ ἱρϑίῃβ ρᾶγίϊαπι βυδοιαηια εδι... λογῶσι" ὧν Ἂ νοητὴν ἢ θείαν πολλοὶ μὴ εἶναι ἀνοήτως ΝΣ 

εἶπ δυΐοπι παϊΐο Βογυπι τοάογυπι [αετὶϊ, 56 ἀ υπϊταιὶ ἐπ} 15, 40 ναντο, ὧν εἷς ἦν Ἵππων ὁ ἄθεος ἐπικληθείς" ὅτος δ παρὲ τὴν 

40 8ε ἴῃ πυπιεγο ργῖογ εβὶ, ἀείπάε ἀυο, ἀείπάε ἱγίδ. .. μὰς αἰοδητὴν φύσιν ἐδὲν ἔφασκεν εἶναι. μία Κ ἦν ἐςὶν ἐσία κἡὶ αἰῶιητέ, 
εἰΐαπι εἰμι τυἀίπε Ξυθοιδηεία ἐδ ρχίοσ, ἀείπάε φυδηξίιλ5, ἰὰπι ἥν ὦπαντες ὁμολογῦσι" ταύτης δὲ τῆς αἰο)ητῆς ἡ μὲν ἐςι φϑαρτή, 
4υλ 125 εἰ τεϊΐφυα. Ζ7οπιιείϊ ραταρδιγαεὶε ἐπ ἰδτγαπι Αγ. οἷον τὰ φυτὰ ἢ τὰ ζῷα, ἡ δέ ἐςιν ἀΐδιος, οἷον αἱ σφαῖραι ᾧ εἱ 
ἀξ ρτγίπια ρδλειϊοσορῆΐα. ἐν αὐταῖς ἀςέρες. ὃ δὲ “ἧς ἀνάγκη τὰ ςοιχεῖα λαβεῖν, εἴτε Ὁ 
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εἴτε πολλα" ὦ τῆς ἀϊδίω ὠσίας λέγει, ἀλλὰ τῆς ὑσίας τῆς αἰϑη- τῶν ἐσιῶν νον νὰν ἐν τῇ περὶ Γενέσεως (1 2). αὔξησις δὲ ἢ 

τῆς, ἥτις ὴ Ψ' τῶν ἰδ ἠδυνε ἢ κῷ τῶν ἀφθάρτων κατηγορεῖ φθίσις ἡ χ᾽ ἃ ποσόν, φθορὰ δὲ αὶ μεταβολὴ ἡ κτ' τόπον, ἀλλοίω- 

σωμάτων" ταύτης δὴ τὰ σοιχεῖα ζητητέον" ὥσπερ ὃ τῶν ζῴων σις δὲ μεταβολὴ κα' τὶ πάθος, οἷον θερμότητος, λευκότητος)" ἐπεὶ 

ἐςὶ σοιχεῖα ὼ τῶν φύπον ἡ 1 ὑποκειμένη αὐτοῖς. ὕλη, ὅτω ὺ τῶν ἄν ταῦθ᾽ ὕτως ἦχο εἰς ἐναντιώσεις ἄρα καθ᾿ ἱκέτης ἐςὶ πᾶσα 

σφεφῶν ὺ τῶν ἐν αὐταῖς ἀςέρων ἐςὶ σοιχεῖον ὰ ἀπρξείμιθνον 5 μεταβολή, ἡ ἡ β ποσὸν μεταβολὴ εἰς τὴν ΦῚ ποσὸν ἐναντίω- 

αὐτοῖς, αὐὸ δὲ ὃ βέματα. συμ; δύο Κ' " δὴ ὀσίαι αὖ εἰσί, σιν (αὕτη δ᾽ ἰὼ ὸ μέγα κα δ μικρόν, ἃ ὁ τέλειον ἡ ἀτελές), ἡ εἰ δὲ 

τρίτη δὲ ἡ νοητὴ ἀΐδιος σα ἢ ἀκίνητος, ἥν ἢ φασί τινες χωριςὴν κατ᾽ ἐσίαν μεταβολὴ εἰς τὴν κ᾿ ποσὸν ἐναντίωσιν" ἕςι δὲ αὕτη 

δ ἑτέραν τῶν τῇδε. ἀλλὰ αὶ ταύτην οἱ μέν, ὥσπερ Πλάτων, ὃ εἶδος καὶ ὸ φέρησις" ὶὶ αἱ λοιπαὶ μεταβολαὶ ὁ ὁμοίως. εἰ δὲ τῦτο, 
εἰς δύο διαιρῶσιν, εἴς τε τὰ μαθηματικά ωριςὰ δὺ αὶ καθ᾿ αὐτὰ ἀνζγκη εἶναι τρίτον τι τὴν ὕλην τὴν ϑιναμέθην ἐξ εἰ εἶδος εἰς ςέρη- 

εἶναι τὰ μαθηματοιὰ ὁ ὁ Πλάτων ἔλεγε) ᾧ τὰ εἴδη ἥτοι τὰς ἰδέας" 10 σιν ᾧ ἐκ ςερήσεως εἰς εἶδος μεταβάλλειν" ὁμοίως ᾧ ἐκ μεγαδν 

τινὲς δὲ τῶν Πυϑαγορείων τὰ μαθηματοιὰ ὺ τὼ εἴδη εἰς μίαν ἣ τελείν εἰς μικρὸν ᾧ ἀτελές. 

φύσιν ἐτίθεντο, μηδὲν ΛΑΦΈΡΕν λέγοντες τὰ μαθηματυκὰ τῶν δαὶ δὲ ἀἰθυαμ ἐχ ποη αἷδο; ποὴ ἰᾶπιεη εχ οπιηΐ πο αἶβδο: 1069) 

ἰδεῶν: ἄλλοι δὲ τύτων ἤτοι τῶν Πυθαγορείων (ὦ Ὁ πάντες οἱ ποὰ Ἐδιπὶ εἴ υόξε; ἰαπνεῖοὶ γὸχ πο δἷβα εἰῖ. Ὑμβεπιΐβι. 68. ὅ 
Πυθαγόρειοι τῆς αὐτῆς γεγόνασιν αἱρέσεως) τὰ μαθηματικὰ μό- ὕτως ὧν ἀναπτύξας ἡμῶν τί ποτέ ἐςι “ὃ Ὑινόμενον κὶ μπδοᾷ 1069 

νον εἶναι ἔλεγον, τὰς ἰδέας μὴ προσηρκάμενοι. 45 βάλλον ἐξ “δὺς εἰς ςέρησιν ὺ ἐκ ταύτης εἰς Ῥριαῖς ὅτι ἡ ὅλη ἢ" 
μᾶγαπι (Ξυδοιδοιϊίαγιπι) ὑπ δὲ ρεγρεῖυδ, δυββιδηϊία εἰ-ὀ ὀ ἐςίν, ἐπήγαγε “ὁ τῦτό ἐςι “ὁ ᾿Αναξαγόρυ ἕν," δυνάμει λέγων 

παΐγαπι 'σογρογαπι εδεϊ οιϊαπι; δἰϊα σογγυρε δὶ} 19). εἰ εδὲ ϑὰ- ὅτι ὅταν ὁ ̓ Αναξαγόρας λέγη ὡς ἦν ὁμῦ πάντα χρήματα ᾧ ἣν 
βἰδηιία μυπιὶ ἀερεηιίαπι, ρἰδηίαγυπι ἱπαφυδέι εἰ δηϊπιαίἰαπι: ἦν ὁ πᾶν, ὁ δὲ νῶς ἤρξατο ἀπὸ ἀρχῆς τινὸς ταῦτα διαχωρίζειν, 
αἰἴφιε Βυΐυς εἰεπιεηίδ πῃ ργαθοεάοιίθυβ δεγιηοηίθυβ δαπιιη- ἐνδείκνυἢ ὡς υνείρωττε ἢ τὴν ὕλην, ὁ κατέλαβε δέ, ἡ ἐπὶ τύτῳ 
ἴυς. Ὑβειιίοι. ἢ. 2. 20 ἐδὲ φαφῶς ἡμᾶς ταύτην ἐδίδαξε. βέλτιον! ὄν, φησί, λέγειν ὅτι ἐξ 

1069 φαδρτορίεγ (ευθειδηκία ἱπηπιο 1115) δεραγαγὶ ἀϊείϊας ἃ ἑνὸς ὶ γίνε πάντα, δυναμόν δὲ τὸ ἑνὸς εἰς πάντα μεταβάλλειν, 

3}. ραηθ!!1 ρυδειδηιία. δἰφυΐ σεγίς ποὴ ἴοοο: πᾶπὶ ζαίφυπι εἐὲ εἶτα ᾧ σαφηνίζειν ὅτι τῦτο “ὁ ἕν ἡ ὕλη ἐςίν, ἥπερ λέγειν ὅτι ἦν 
ἀΐοετα ἰοοο βεραγαγῖ βυβεϊδηϊίαπι ἰοσυπι ρεῃίϊαβ ποὰ μάθεηθ-ὀ ὁμῖ πάντα χρήματα" τίς γ5 ἀκείων ὅτι ἦν ὁμῶ πάντα, δύναῦ 

ἴδῃ εἰ ἃν εχἰγεπι ἰδιϊθας οογρογαπι ποὴ ἀπιδίϊδτη, χυοποὰο νοεῖν ὅτι αὕτη ἡ φωνὴ τῆς ὕλης ἐςὶ δηλωτικὴ τῆς δυνάμει πάντα 
δηιδίαπίας οπιηίδ 4αδε ἰοςο οοπἰϊηεπίυτ. ΤΙαπιΐει. ἢ. 2. 26 ὅσης: ὡς ὧν ᾿Αναξαγόρας διὰ τῷ λέγειν ὡς ἦν ὁμῖ πάντα τὴν 

1069 λέγει “ἐκείνας τήν τε αἰϑητὴν ᾧ φθαρτὴν ἐσίαν ἡ τὴν ὕλην ἐφαντάϑ)η μέν, ἐκ ἔγνω δέ, ὅτω ᾧ Ἐμπεδοκλῆς ἐκ τῷ 
56: αἰδ)ητὴν ἡ ἄφθαρτον. μίγματος λέγων γενέοχ, τὰ ἐν (έγοι δ᾽ ἂν μῖγμα “ὃν σφαῖ- 

1069. οὕπὶ πἶμ}} [8 σοπιπιαπα ἱρδὶς δι ἱπ ρεπεγαϊίοπε δὰξ ρον) τὴν ὕλην ἐφαντάζετο" μὴ ὴ δυνηθεὶς δὲ ἅψαι, αὐτῆς, ἀντὶ 
"ἴα Ἰοοο δαὶ ἴῃ ἀγβυπιεηῖο δυὲ ἰῃ ἀεογεπιδμῖο, πες σοιημθῃθ τῷ λέγειν ἐξ ὕλης, ἔλεγεν ὅ ὁτὶ ἐκ τῷ μίγματος ἔςι τὰ τῆδε. ἀλλὰ 

Ρεϊοεῖρίααι μαβθεδηὶ ἃ 450 Ρτοἀαραπία, Ὑβεαιῖσι, ἢ, 8. 30 ἡ ὁ Δημόκριτος διὰ τῷ “ἦν ὁμῦ πάντα" δυνάμει ἐμφαίνει ὡς 
“εἰ μηδεμία αὐτοῖς ἀρχὴ κοινή ὅπερ ἴσον ἐςὶ τῷ ἐπειδὴ ἔσχεν ἀμνὸδρῶς ἔννοιαν τῆς ὕλης" “ὁ γὰρ ἦν ὁμῖ παντα δυνάμει 

ἐδαμῶς κατ᾽ ὑδὲν ἡ αἰο)ητὴ ἐσία κοινωνεῖ τὴ νοητῇ, ἐδέ ἐςί τις ἴσον ἐςὶ τῷ ἔςιν ἐν ἡμῖν, ὃ δυναῦ πάντα. 
αὐτοῖς ἀρχὴ κοινή, ἀκ ἂν εἴη τῆς φυσικῆς “ὁ περὶ αὐτῆς θεωρεῖν. πάνυ τεταραγμένως ᾧ φύρδην ἡ ὁ τεταγμένως ὠδ᾽ ἀκολεύ- 1069» 
ἡ ἢ ἕν τῶν λεγομένων διάνοια οἶμαι ὅτι τοιαύτη τίς ἐξιν" “ὁ δὲ θως ἐπάγει τὰ ἐν τῷ βιβλίῳ τύτῳ λεγόμενα, δὲ’ ἐδὲν ἕτερον ἢ ἦν 
ἐν ἀρχὴ τῆς λέξεως συνεχὲς τοιῦτον" ἐσίαι δὲ τρεῖς, μία [1.35 δι᾽ ἣν ἀρχῆθεν ἐπετήδευσεν ἀσάφειαν. εἰπὼν 75 ἄνωθεν ὅτι τὰ 

αἰδ)ητή, ἣν πάντες ὁμολογῶσιν, ἧς ἢὶ ἀναγκαῖον τὰ ςοιχεῖα χα- γινόμενα καὶ μόνον ἐξ ὄντος γίνε; ἀλλὰ ᾧ ἐκ μὴ ὄντος, ᾧ μεταξὺ 
βῶν, εἴτε ἣν εἴτε πολλά" εἶτα ὃ ἧς, δηλονότι αἰ)ητῆς, ἡ μέν πολλὰ παρεμβαλών, ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ἐκείνων ἐχεῖσε 
ἐςι φθαρτὴ ἡ δὲ ἀΐδιος. ἦν ἄν τὰ λεγόμενα σαφέςερα, εἰ ἀντὶ ἐμνήδγη, τῆησι, δυνάμει λέγων ὡς ὁ παρέργως ἐδὲ ἐκείνων 
τῷ “ἡ δὲ αἰϑητὴ ἐσία μεταβλητή" γεγραμμένον ἦ ἦν, ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖσε μνήμην πεποίη, ἀλλὰ ἢ ἐνκύνδαιας: ἀπορήσειε μὰς ἂν τις, 
ἡ Ὁ αἰϑιητὴ ὀσία μεταβλητή. εἰπων γδ ἀνωτέρω ὅτι αἱ ὠσίαι τρεῖς 40 ἐπειδὴ ὃ μὴ ὃν τριχῶς λέγε, ἕνα αὶ “ὁ ψεῦδος ὥσπερ ὃν ὃ ἀλη- 
εἰσίν, ὧν ἡ μέν ἐςιν αἰϑ)ητή, ἧς ἀνάγκη τὰ ςοιχεῖα λαβεῖν, ἐν- θές, ἄλλον δὲ “ὁ μηδαμῶς ὄν, ἄλλον “ὁ δυνάμει ὄν, ἐκ τίνος τι- 

τεῦθεν ζητεῖ τίνα ἔςι τὰ ςοιχεῖα τῶν τε αἰδ)ητῶν ἡ φθαρτῶν ἢ των ἡ γένεσίς ἐςιν; ᾧ ἐρωτήσας ἀπορητικῶς, ἀποκρίνεϑ λέγων, 

τῶν αἰο)ητῶν ὡς ἀφθάρτων ἐσιῶν. εἰ δὴ ἔ ἔξι ὃ δυνάμει, τυτέςιν, εἰ ἔςι τι δυνάμει μὴ ὴ ὄν, ἐξ ἐκείνυ 
1069) ἐπειδὴ δὲ ἡ Κ' κίνησις ἐν τρισὶ κατηγορίαις ὅσα ἐδειχθη ἐν ἕςαι ἡ Ὑέεσις. ἐλλιπῶς δὲ τῦτο ἀπηγγέλθη, ἡ οἵμαι διὰ ὃ 

ὴ τῇ πέμπτῳ τῆς πυδηὲ ̓ Ακροάσεως ὡς 1), ποιῷ, ποσῷ, πῶ, 45 σαφῶς περὶ τύτυ πρὸ ὀλίγυ εἰπεῖν. δέι δέ, ὡς οἶμαι, προσυπακύειν 
ὴ δὲ μεταβολὴ ἡὶ ἐν ταύταις ἡ ἐν τὴ ὑὀσίᾳ ὧὼ ΙΑ ὸὲ τί" τὸ τῷ ἐνεργείᾳ μὴ ὄν, δυνάμει δὲ ὄν" ἵν᾿ ἥ ὃ ὅλον τοιῦτον" εἰ δὴ 

φυσικῶ ἢ σιωδὺς εἴδος ἐςὶ δηλωτοιών), ὃ γένεσις ἃ ΚΑ ἁπλὴ καὶ ὃ ἔςιν ἐνεργείᾳ Α μὴ ὄν, δυνάμει δὲ ὄν, ἐκ τύτυ ἂν ἡ γένεσις εἴη. 

φθορά ἐςι κῷ' τόδε, τυτέςι μεταβολὴ τ᾽ τὴν ὑσίαν (ἁπλῆν ἢ) τὴν ἴςω δὲ σαφὶς “ὁ λεγόμενον ἐπὶ ὑποδείγματος κτλ. 



800 ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

109)» ἡ ἐπεί, ὡς λέγομεν, ἄλλα ἐξ ἄλλων γίνε, ὁχ ἱκανῶς σύμφυσιν ὑπὸ φύσεως. εἰσὶν ὧν αἱ χεῖρες ᾧ οἱ πόδες ὃ ἡ κ- 
5. εἴρηκεν ᾿Αναξαγόρας εἰπὼν ἦν ὁμῦ πάντα, τυτέςιν ἦν ἡ ὕλη ἐξ φαλὴ ἡ τὰ λοιπὰ ἀτάκτως ᾧ ὡς ἔτυχε κείμενα ὁ Σξωκράτης τῷ 

ἧς τὰ πάντα, ἀλλ᾽ ἔδει αὐὲν εἰπεῖν ὁποῖα πράγματα ἐξ ὁποίας φαίνενχ, τυτέςι κῷ' φαντασίαν" φανταζόμεθα δ ἔτι, εἰ λάβα 
ὕλης γίνεδ. .. εἰ ὃ μὴ ἦσαν αἱ προσεχεῖς ἑκάςῳ ὗλαι χέδον δύναμιν ἡ φύσις ὥςε ταξαι ἡ ἑνῶσαι τὴν προκειμένην ὕλην, γε- 
ἄπειροι (ἐδὲν 5 ἐκ τῆς ἀνειδέν γίνε, εἰ μὴ μόνα τὰ ἀπλᾶ), ἣν 5 νήσεῦ ὁ Σωκράτης" ὅταν δὲ ἑνωθῶσι ᾧ συχεθῶσι ὶ τάξιν λά- 
ἂν ἦν ἃ πᾶν" ἐπειδὴ 7) “ὃ ποιητικὸν ὁ νῶς ἦν ἐςιν, εἰ ἡ ἡ προσε- βωσι, τότε ὁ κῷ φαντασίαν ἐςὶν ἡ τοιαύτη ὕλη ὁ Σωκράτης, 
χὴς ἱκάτῳ ὕλη μία ἦν, ἐν ἂν ἦν “ὃ γεγονός. ὁ  "ἰκενο ἐγές ἀλλ᾽ εἴδει ἐςὶ Ἰξωκράτης, ἢ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ταῦτα Ἰξωκράτης 

νγετο ἐνεργείᾳ, ὃ ἡ ὕλη ἦν δυνάμει" δηλωτικόν ἐςι τῷ ἐν ἂν ἐγε-. ἐσίν. ὅσα ἦν ὑλικὰ ἁφὴ εἰσὶν ἐν ἀλλὰ μὴ συμφύσει ἡ, ἑνώσα, 

γόνει͵ ὃ ἠδύνατο γενέδχ, ἡ ὕλη, ἀλλ᾽ ὁ πολλά. τ φαντασίαν εἰσὶ τόδε τι. ὁμοίως καὶ ἐπὶ πυρὸς ὶ ἀέρος ᾧ ὅδα- 
ι96)2 ἐλλείπει τῇ λέξει “ὁ δεῖ δεῖξαι, ἵνα ἢ ὃ ὅλον τοῦτον" μῆλο τὸς ἢ γῆς. 

35, ταῦτα δεῖ δεῖξαι “ὅτι --- εἶδος." ᾧ ὅτι Κὶ ἡ πρώτη ὶ ἀνείδεος ὕλη μία Κα ὄν ὑσία ἐςὶν ἡὶ ὕλη, ἄλλη δὲ παλιν ἐσία ἐςὶ φύσις τς 

αὶ γέγονε, δέδειχεν ἐν τῷ τέλει τῷ ἄλφα τῆς Φυσυιῆς ᾿Ακροά- τόδε τι ὅσα ᾧ ἕξις τις εἰς ἦν. λέγει δὲ φύσιν ἢὶ τόδε τι ἡ ἕξ δ 

σεως" ὅτι δὲ ὑδὲ “ὃ εἶδος, ἔδειξεν ἐν τῷ Ζ ταύτης τῆς πραγμα- “ὃ εἶδος" ἐκ παραλλήλυ γδ ταῦτα κεῖ, ὁ δὲ “εἰς ἥν" ἀντὶ τῷ 

τείας. ᾧ τάχα ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι τρεῖς εἰσὶν ἀρχαί, ὕλη εἶδος εἰς ἦν φύσιν ἡ εἶδος ἡ γένεσίς ἐςιν" πᾶσα γδ γένεσις ὁδός ἐξν 

ξέρησις, ἐξ ἀκολυθίας τῦτο ζητεῖ, πότερον γίνεῦ ἢ ὦ, δείκνυσι δὲ 15 εἰς εἶδος. 

αὐὸ πάνυ διὰ βραχέων, διὰ “ὃ ἐν τῷ Ζ διεξοδικῶς αὐὸὴ δεῖξαι. ὅταν Κ᾽ 5) φανταζώμεθα εἶδος οἰκίας, ἔςι “ὃ τοῶτον εἶδος ὁ 05, 

4070 4 εἰς ἄπειρον ἕςαι ἡ ὁδός" ἔπερ ἀδύνατον δέδευιἢ ἐν τῷ ἐλάτ- διὰ γενέσεως" ὀδενὸς 7) ἀλλοιωθέντος “ὃ τοῶτον γέγονεν εἶδος, ΄5: 
Ὁ τονι ἄλφα τῆς προκειμένης πραγματείας. ἀλλ᾽ ἀχρόνως ἢ; ἐν τῷ νῦν. ἡ 75 ἡ ἡ φαντασία αὐτὸ ἐν τῷ νῦν 

1070 αὶ ἐνταῦθα προσυπακυςέον τῶ εἰπεῖν δεῖ. γέγονεν. ὅταν δὲ μὴ φανταζώμεθα, ἐκ ἔςιν" ἡ 75 ᾧ ὃ μὴ φαν- 
πὸ “ἄνθρωπος Ὑ5 ἄνθρωπον γεννᾷ." τῦτο δὲ συνεχές ἐςι τῷ 2 ταζεῶχ, ἐν τῷ νῦν ἀπογίνεῦ, ἄνευ δὲ ὕλης οἰκίαν ἢ ὑγίειαν αὐὲ 

8. μπ' ταῦτα ῥητέον ὅτι ἑκάςη ἐκ συνωνύμν γίνε ὠσία" ἄνθρωπος “ὃ εἶδος “ὃ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ φαντασίᾳ τῆς οἰκίας ᾧ τῆς ὑγίας εἶπε. 
Ὁ ἄνθρωπον γεννᾷ. “ὃ δὲ πρὸ τύτυ παρεμβληθὲν ὃ “τὰ δὲ φύ- ᾧ τῦτο ἀρέσκει ᾧ αὐτοῖς τοῖς τὰς ἰδέας θεμένοις- τῶν δ τὺ 
σει ἐσίαι ἡ τῶλλα᾽ ἴσον τῷ ὁ μόνον τὰ φύσει γινόμενά εἰσιν ὑπὸ τέχνης γινομένων ἰδέας εἶναι ἐκ ἔλεγον, ἀλλὰ τῶν ὑπὸ δ 
ὑσίαι, ἄλλα ᾧὶ τὰ ἄλλα ἤτοι τὰ ὑποκείμενα ταῖς τέχναις ἐσίαι φύσεως. 

εἰσίν. ἢ ὃ “τὰ 5 φύσει ἐσίαι ἡ τὰ ἄλλω ἴσον ἂν εἴη τῷ τὰ 25 τῶν φύσει ἔσον᾽ εἴδη ἄλλα ὄντα τύτων, ἤτοι τῶν δεῦρ ἡ 105. 

Ὁ φύσει γινόμενα ἐξ ἐσιῶν ἤτοι ἐκ συνωνύμων ἑαντοῖς γίνε, αἰϑϑητῶν. “ὃ δὲ “οἷον πῦρ, σάρξ, κεφαλή" ἄπ. γ. ὅλ. --- ἡ τε- 
ὁμοίως ᾧ τὰ ἄλλα ἥτοι τὰ τέχνη γίνομενα. ᾧ ἔξαι “ὃ σύνολον λευταία," ἐδεμίαν ἔχει ἀκολυθίαν τοῖς προσεχῶς λεχθεῖσιν, ἐδέ 
τοιῦτον" μῖ' ταῦτα ῥητέον ὅτι ἐκ συνωνύμν ἑκάςη γίνε ὠὑσία" ἐςι σύνῳδα τύτοις, ἀλλὰ συνῴδοι ἂν τῷ “ὅσα γὃ ἁφὴ αὶ μὴ συμ- 

τὰ 5 φύσει ἐσίαι ὶ τὰ ἄλλα. σημεῖον δὲ τύτυ" ἄνθρωπος δ φύσει, ὕλη ἡ ὑποκείμενον." 
ἄνθρωπον γεννᾷ. αἱ δὲ λοιπαὶ αἰτίαι, ἥτοι ἡ τύχη ἢ ὃ αὐτόμα- 30 μάλιςα δέ ἐςιν ὕλη αὐτῆς ἡ τελευταία ἥτοι καὶ προσεχής, 1070. 
τον, ςερήσεις ἢ ἀποτυχίαι ᾧ ἁμαρτήματά εἰσι τῶν ἀπὸ φύσεως οἷον σάρξ, νεῦρα, ἐςἃ. “τὼ ὶ ὄν κ᾿ ἡ τῦτο οἰκεῖν ἐξι τῷ περὶ Ξ- 
ἡ τέχνης γινόμενων. τῶν αἰτίων λόγῳ. ἔςι δὲ “ὃ λεγόμενον ὅτι τὰ κινῦντα, τυτέςι τὰ 

βυπὲ δυΐεπι νἱιΐδ ἰδαδίοπθθχας ἰπ πδίαγα, σογροσα εχ ποιητικὰ αἴτια, πρότερώ ἐςι τῶν ποιωμμένων τῷ χρόνῳ" πρότερος 
400 ρεπετγαίίο δὲ ἱπιρεάϊϊο ἀἴφυε ἔγυδιγαῖο πεᾷιδ ἐὸ ὑδάθα 18 ἸΞωφρονίσκος Σξωκράτυς ᾧ οἰκοδόμος οἰκίας. ἔχει δέ τνα 
Ργουεοῖο 40 πδίυγα!ῖς γαϊίο δίψυε ογάο ἀυχίςει; ἰάχαε ρο- 35 ἀσάφειαν ἡ λέξις. τὰ κα ὄν κινῶνταί φησιν ὡς προγεγενημένα 
εἴας ρεϊνδιίο ῥργίμεῖριϊ δρρεϊ δεῖ ἀεῖνεὶ φυὰπι ἀϊρπεῖαν ποπιίπε ὄντα, ταὶ ὄντα ἀντὶ τῶ ὑπάρχοντα, ἵν᾽ ἦ “ὁ λεγόμενον, τὰ ποιητικαὶ 
Ρεϊποὶρί!. ὙΒεπιῖοι. (. ἡ, ὑπάρχυσι ἢ λόγον ἔχυσι πρὸς τὰ πουέμενα “ἐν πρότερον κῷ χρέ- 

«0705 ὑσίαι γάρ, φησί, τρεῖς, “ἡ αὶ ὕλη τόδε τι ὅσα τῷ φαίνεθχ,." νον" τὰ δὲ εἰδικὰὶ αἴτια ἅμα. 
9. ὃ δὲ λέγει, τοῶτον ἂν εἴη, ἐπειδὴ Ξξωκράτως ὕλη ἐςὶ σάρκες εἰ δὲ ᾧ χωριζόμενα τὰ εἴδη μξ' “ὃν χωρισμὸν μένει καὶ ἔξισ, τε 

νεῦρα ὀςἃ χεῖρες πόδες κεφαλὴ ᾧ τὰ λοιπά, ὅταν αὐτὰ σω- 40 ἀλλὰ μὴ εἰς “ὃ μὴ εἶναι ἀπέρχεϊ, τῶτο δεῖ πολλῆς τῆς σκέ- 

ρηδὸν ᾧ ὡς ἔτυχε νοῶμεν κείμενα ᾧὶ ὦ συμπεφυκότα ᾧ ἦνω- ψεως. ὅμως, φησίν, ἐπί τινων ἐδὲν κωλύει, οἷον ἐπεὶ ἡὶ ψυχὴ 
μέώα ἀλλήλοις, ἀλλὰ μόνον ἁπτόμενα ἀλλήλων ὥσπερ οἱ σἴτοι εἶδός ἐςι τῶν ἐμψύχων, δὲν κωλύει τινὰ ψυχήν, οἷον ἐν νῦν 

ἐν τῷ σωρῷ, ὡς εἶναι, φέρε εἰπεῖν, τὰς [ἃ χεῖρας ἢ “ὃν σπλῆνα ἢ ἥτοι τὴν λογικὴν ψυχήν, μένειν" αἱ γ5 ἄλογοι θνηταί εἰσιν. καὶ διὰ 
ἃ ἧπαρ ἐν τῷ ἐδάφει κείμενα, ἐπάνω δὲ τύτων τὴν κεφαλὴν ἢ τῶτο πρόσκειἢ ὃ ἴσως." ἢ ἐπεὶ ἁπάντων τὰ αἴτια δῆλα ἐςσ, 
τὴν κοιλίαν, ᾧ ἐπάνω τύτων τὸς πόδας ᾧ τὰ ἔντερα" ὅταν ὧν 45 ἐδεμία χρεία τῶν ἰδεῶν εἰς τὴν τύτων γένεσιν. 
ταῦτα ὕλην ὄντα ξωκράτυς ὕτως ἔχοντα ἡ ὕτω κείμενα νοῶμεν, ἐντεῦθεν ἡ λύσις τῆς λεγώσης ἀπορίας πότερον τὰ αἴτια αὶ 101}. 

τότε εἰσὶ τόδε τι τῷ φαίνεῶς, “τόδε τι" λέγων “ὃν Ἰξωκράτην ἢ αἱ ἀρχαὶ αἱ αὐταί εἰσι πάντων ἣ ὅ. λέγει ὅν ὅτι τρόπον μέν τιναί ᾿ 
ὅλως ὃ ζῷον, ὅπερ ἂν ἀποτελέσειεν εἰ λάβοι τάξιν τε ἡ ἔνωσιν ἢ εἰσιν αἱ αὐταί, τρόπον δέ τοα ἕτεραι. “καθόλι" ἢ ἦν φησί, καὶ 
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τί δηλοῖ ἃ καθόλυ σαφηνίζων ἐπήγαγε “ᾧ ν᾽ ἀναλογίαν" εἰσὶν 
αἱ αὐταί, ἐπεὶ 5 πάντων τῶν ὙΡΈΜΩΝ ἐςὶν ὕλη ἡ εἶδος ὁ ςέ- 

ρησις, ᾧὶ πάντα τὰ γνόμενα ὑπὸ ὕλην ὶ εἶδος 1: φέρησίν εἰσιν, 

εἰσὶ “ὦ καθύλν πάντων αἱ αὐταὶ ἀρχαί" πανὺς γὃ αἴτια ὕλη 
εἶδος ὁ σέρησίς ἐ ἐςιν. ἱ 

»ῳ' δὲ τὰ προσεχῆ ᾧ συντεταγμένα ἕτεραι" ἄλλη δ ὕλη 
εἰνδριάντος, ἄλλη θύρας, ἄλλη Σξωκράτυς. ὁμοίως αὶ ἐπὶ εἴδυς. 

ὺ ὅτι ἕτερον τῶν δέκα κατηγοριῶν ἐκ ἔςι, δῆλον" ἐπεὶ 
Ῥ τὰ φοιχέα πρότερά ἐςι τῶν ὧν ἐσὶ ςοιχεῖα ἥτοι τῶν ςοιχειω- 

801 

᾿ ὧν ἃ ὃν ἐρεῖ τις φοιχεῖον, ἐπτιθὴ ἕτερόν ἐφι ἃὰ ςοιχεῖον τῶν ἐξ 
αὐτί, ἢ αὐὲ ἔἕςαι μὴ ὃν ἢ τὰ ἐξ αὐτῶν" κα Ὁ δυναὺν καὶ ὃ ὃ 

ἥτοι “ὃ ςοιχεῖον εἶναι ὃν ὃ τὰ ἐξ αὐτὸ ὄντα, εἰ δὲ τὴν ὠσίαν λέ- 
γει τις φοιχεῖον, ἣ αὐτὴ ἐκ ἔξαι ἐσία ἢ τὰ ἐξ αὐτῆς, οἷον ὁ ἸΣω- 

5 κράτης, ὁ Πλάτων ὺ τὰ λοιπά. ὁμοίως εἰ ἔςι “ὃ πρός τι ςοι- 

χῶον, ἔςαι “ἢ πρός τι αὶ πρός τι. ᾧ συμπεραίνεδ λέγων “ὐκ ἔφιν 
ἐν. δ σήν; 

δὲ “καθ᾽ αὐ Ὁ πρόσκειἢ ὡς “ὃ λευκὸν γέγονεν ψυχρόν, 10702 
ἀλλ ὁ 2 καϑ' αὑτό. και! αὐὰὴ δὲ γίνε ψυχρὸν “ὃ ὑποκείμενον 

᾿ἀνῳ εἴπερ ἐςὶ τῶν δέκα γενικωτάτων δος, σίας ποσῦ ποιῶ τὸ τῷ λευκῷ, εἶδος ὦ ὧν “ἃ θερμόν, ςέρησις “ὰ ψυχρόν, ὕλη ὃ 

ἢ τῶν θη: δὲ αὐλ ςοιχεῖον ἔξαι πρότερον αὐτῶν, δὲν δὲ 
πρότερον ἐσίας ᾧ τῶν λοιπῶν κατηγοριῶν" ἐδὲ ὅλως ἐδέν ἐςι 
παρ᾽ αὐτάς" ἐκ ἄρα ἐςὶ πάντων ἕν ςοιχεῖον. ἀλλὰ μὲὴν ἐδὲ ἡ 
ὁσία ςοιχεῖόν ἐςι τῶν πρός τι ἢ τῶν λοιπῶν κατηγοριῶν, δὲ 

δυνάμει ταῦτα. ἰσίαι δέ εἰσι ὃ θερμόν" εἶδος γδ ᾧ ὀσία πυρὸς 

ὦ θερμὸν ἢ ἡ ὕλη. ᾧ αὶ μόνον εἰσὶ ταῦτα ἀσίαι, ἀλλὲ ὶὶ ὃ ἐκ 

τῷ θερμῶ ἢ ψυχρῶ, τυτέςιν ἐκ πυρὸς ἢ ὕδατος" εἴτε δ σαρξ 
ἐσι τῦτο εἴτε ὀςὃν εἴτε ὁτιῶν ἕτερον. “ὃ δὲ “ἕτερον γ5 ἀνάγκη 

ὅλως ἐδέν ἐςι παρ᾽ αὐτάς" πῶς γ5 ἐκ τῆς ἐσίας γενήσεῦ μὴ 15 ἐκείνων εἶναι “ὃ γενόμενον" ἐϑαμῶξ συνάδει τοῖς προσεχῶς ῥη- 
ὁσία; ἐξ ὑσίας δ ἀεὶ ὠσία γίνεῆ. δὲ δὴ τὰ πρός τι ἔςαι τῆς 
σίας ςοιχεῖα" πῶς 5 ἐκ συμβεβηκότος γενήσεῦ ἐσία; “ὁ δὲ 

“ἔτι πῶς ἐνδέχεῦ τὰ αὐτὰ πάντων εἶναι ςειχεῖα ; ἐδὲ γ5 οἷδντ᾽ 
εἶναι “ὃ ςοιχεῖον τῷ ἐκ ςοιχείων συγκειμένῳ “ὃ αὐτό" τῶτο ὃ 
ἐπιχείρημα “ὃ αὐτό ἐςι τῷ πρὸ αὐτῷ, ἄλλως δὲ ἐφοδευθέν" ἐκεῖ 20 τῶν ςοιχείων. 
ὁ ὃ ἔλεγεν ὅτι “ὃ ςοιχεῖον πρότερόν ἐςιν ὧν ἐςὶ ςοιχεῖον, ἐνταῦθα 
δὲ λέγει ὅτι “ὃ ςοιχεῖον ἕτερόν ἐςιν ὧν ἐςὶ ςοιχεῖον" ἐκ ἔς! γ5 ὁ 
Σωκράτης ἐκ πυρὸς ὺ γῆς ὺ τῶν μεταξύ, ὁ αὐὸς τῷ πυρὶ ἢ 

τῇ ἢ, ἀλλ᾽ ἕτερος. εἰ δὴ τὰ ςοιχεῖα ἕτερά ἐ ἐςξι τῶν ὧν ἐςὶ ςοι- 

χεῖα, εἴπερ ἐςὶν ἕν τι ὼ ὲ αὐὸ φοιχεῖον τῶν δέκα τα οβιον Ὁ κατ᾽ ἀναλογίαν 

ἕτερον ἔξαι πασῶν τῶν κατηγοριῶν. ἐκ ἔςι δέ τι παρὰ ταύτας" 

ἐκ ἄρα ἐςὶ πάντων ἣν ςοιχεῖον. 
ΠΟῚ 6886 Εχίγὰ ἀδοεπὶ ργδεἀϊοδπιεηϊὰ ἴῃ ργοπιρίυ δε; 

πιδην εεδεῖ αἰϊαά ργδεάϊεδπιεπίαπι ργδεῖες ἀεξεαι δἰχαα {18 

θεῖσιν" "ἢ δ᾽ ἂν συνεχὲς τῷ πρὸ ἐλίγυ ῥιβότι τῷ Ὁ “δὲν ἀ ἑῷ ἀαὶ 

αὐτῶν ὅτε ἐσία ὅτε πρός τι." ἡ εἴη ἂν τῦτο κατασκευὴ τῦ μὴ 
εἶναι τὴν ὑσίαν ὁσίαν, μηδὲ “ὃ πρός τι πρός τι" ἕτερον γδ ἀνάγκη 

εἶναι “ὁ γινόμενον" ὡς γ5 εἴρη, ἕτερόν ἐςι “ὃ ἐκ ςοιχείν γεγονὸς 
τύτων Καὶ ἦν προσεχῶς ῥηθέντων ὃ Κ' θερμόν ἐςιν 

εἶδος, ὃ δὲ ψυχρὸν ὡς φέρησις, ὲ δὲ δυνάμενον αὐτὰ ὡἧς ὕλη, 

ὼὺ ΕΥᾺ Κὶ φῦς ὡς εἶδος, “ὃ δὲ σκότος ὡς ςσέρησις. ἢ ἐκ ΠῚ ἀέρος ἢ 

φῶτος ἤτοι ἐξ ὕλης ὁ εἴδυς ἡμέρα, ἐκ δὲ ἀέρος ἢ σκότυς, 

τυτέςιν ὕλης ἢ σερήσεως, ΠΕ: ὥξε πάντων ἃ κ' ὅτως, τυτέρι 

Κα πάντων εἰσὶν αἱ αὐταὶ ἀρχαί, ὥσπερ εἴπομεν, 
κυρίως δὲ ὅ. 

εἰ δὴ εἰς ταῦτα ϑιαιρίϑ ἃ ἡ ἀρχή, δῆλον ὃ ὅτι “ὃ κινῶν ὶ ἱσῶν 1070» 

ἥτοι “ὃ ποιητικὸν ἀρχή τίς ἐφιν, ὥςε τὰ κ΄ " ἀναλογίαν ϑανταχὺ 

εὑρισκόμενα ςοιχεῖα τρία ἐςίν, ὕλη εἶδος ςέρησις, ἀρχαὶ δὲ ἢ 

Ῥεῖας Βαδεγεῖαγ; πᾶπι πιδίθγία ῥγίος εθὶ Βίϑεα φυογυπὶ δϑὲ 30 αἴτια τέτταρα, ὕλη εἶδος ςέρησις ἢ ποιητικόν. ταῦτα δὲ τὰ 

τολὶογίδ, εἴ πα πὶ σεηυδ δυβοιδηξίδην ργδεσεάϊι, αἱ ἐσ ργδε- 
ἀϊειΐα ᾿ἰφαεῖ. τυγθὺς δἱ σοηϊεηάαλὶ ροπεγε πιαίεγίδπι ἰῃ ργδε- 

ἀϊελπιεπίο δυβειδηϊίδε, ἰθης πικδίεείδ βυδειδηϊίδε 688εὶ πηδὶε- 

τὶδ τεἰδιϊοηῖς, φυδηι διῖς, φυλ! διῖ5, δοι!οηΐ5, ρϑεβίοηΐς δίφυς 

τέτταρα ἄλλα ἐν ἄλλοις, οἷον ἐπὶ ' τῶν ζῴων ὡς Κα ὕλη ὃ τῶν 

ζῴων σῶμα, ὡς δὲ εἶδος ἡ ὑγίεια, ὡς ςέρησις νόσος, ὡς ποιητι- 

κὸν ἡ ἰατρική. πάλιν ὡς Μὶ εἶδος ἡ οἰκία, ὡς ςέρησις ἡ τοιαδὶ 

ἀταξία, ὡς ὕλη οἱ πλίνθοι, ὡς ποιητικὸν ὁ οἰκοδόμος, ὥςε πάν- 

μαδίϊυς: εχ 400 δεφυεγεῖαν πεοεββαγίο ἰὰ χαρὰ εδὶ εχίγὰ οἂ- 396 των αἴτια ἐςιν ὕλη εἶδος ςέρησις ποιητικόν, ἄλλα δὲ ἄλλων. 

Ρἴυπι ἱπιεἰ!εεἴω5, πιαιεγίαπι συθεϊδηιίδε εδδε ροϑὲ δυθειαπιίδαι. 

δεὰ πιαϊεγίδε ργίογεθ δ0 βἰπιρ᾽ ἰοἴογεβ βαηὶ ἰνἷΐς 4086 εχ εἰ5 

ςεοπιροπυηίαν, πὶ ἰπἴεγδε κυπὶ ἀϊειίοπε ρείογεβ. Ἔχροπεπιαδ 
Ἰρίτας πιδιογίαβ βοῦ ε886 ἴῃ αἰΐίφυο βεθεγε. Ὑπεπιίβί. ἢ. 7. 

ἐπὶ δὲ τὸ “ὑπάρχει γ5 ταῦθ᾽ ἐν ἑκάςῳ ᾧ 

ἕν, ἐνυπάρχει ἑκάςῳ τῶν ἁπλῶν κι τ΄ σ. “ὃ δὲ “ὐδὲν --- πρός τι" 

τοιῶτον ἂν εἴη" αὐτῶν, ἥτοι τῶν ὡς ἐκ ςοιχείν τῷ ὄντος ἢ τῷ ἑνὸς 

Ὑεγονότων, ἐδὲν ἔςαι ἤτοι ἐδαμῶς ἔςαι ἐδὲ ἕξει ὕπαρξιν τινα" 

τῶν συνθέτων" 40 

8; προσυπαχυςέον τὸ τῶν ἁπλῶν, ἵν᾽ ἦ, ταῦτα γάρ, ὲ ὃν ἡ ὦ 

“ἐπεὶ δὲ “ὃ κι ἐν ὶ τοῖς φυσ. ἀνθρώποις ἄνθρωπος." φυσυαὺς 
ἀνθρώπυς εἶπε διὰ “ὃν αὐτοανθρωπον" ἐκεῖνος γ5 νὶ φυσικάς. ὃ δὲ 
γῦν λέγει, εἴρηκε ἡ ἐν τῇ Φυσικὴ (2 1), ὅτι “ὃ ποιητικὸν ἡ “ὁ 

εἰδικὸν πολλάκις “ὁ αὐτό ἐςιν. 
παρὰ ταῦτα τὰ αἴτια ἔςι “ὃ πάντων πρῶτον, ὅπερ ἐςὶν ἡτοτο; 

ζητυμένη ἐνταῦθα ἀρχή. 
δὲ ποδίγυπι ποῆ εβὲ πυῆς ρῥγοχίπιαπν πιόυεηϑ ἰηνεδὶ- 1070) 

βῆτε, 5Ξεἀ φυδεγίπιαβ ρείπνιιπι πιούεηβ, ἃ 400 οπληΐᾶ τηονεῦ- 

ἴαγ: εἰ εδὲ πηδηϊ[εδὶ πὶ 480. εδὶ βυδειδηιία. ὙΒεπιΐεί. ἢ. 8. 

13, 

ὥσπερ γάρ, ὡς ἐρῶ, ἃ ἐκ πυρὸς ἡ) γῆς αὶ πῦρ ἐδὲ γὔ, ὕτως 45 εἶτα λέγει ἢ τίνα εἰσὶ τὰ λίαν προσεχέζατα τὸ τὰ ὁ ἔμψυχα σης 

δὲ ὃ ἐξ ἑνὸς αὶ ὺ ὄντος ἐπα ἐν ἡ ὄν, ἀλλ᾽ ἔςαι ὑχ ὃν καὶ ὺ ἐκ ὄν. “Σ εἶναι αἴτια " ταῦτα Ὑάρ, φησίν, ἔςι γυχὴ ἴσως ἡ σῶμα, ὥσπερ Ὁ 

δὲ “τ᾽ ὑσία ὄτε πρὸς τι" δυναταί τις ἀκνεν ὡς ἴσον τῷ ὅτε ἡ ἐπὶ φυτῶν, ἢ νῦς ἡ σῶμα ὄρεξις, ὡς ἐπὶ ἀνθρώπων, ἢ σῶμα 

ὑὁσία ἔςαι ὃν ὅτε “ὁ πρός τι, δύνα δὲ ὶ ὅτως αὐτὸ ἀκύεν. εἰ ἡ ὄρεξις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀλόγων ἔςιν ἰδεῖν. 
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4071 μ δὲ “οἷον εἶνος ἢ σὰρξ ἢ ἡ ἄνθρωπος" παραδείγματά ἐςι τὸ ὕλη ἢ ὡς καθόλυ εἶδος ἢ ποιητικόν, ᾧ ἤτοι ὅλως ὃ ἀνάλογον, 
1. αὐτὴ καὶ δ ἐνεργείᾳ ὁτὲ δὲ δυνάμει" ἡ δ ὑγρότης, ἥπερ νῦν ἐξν μὴ ὡς τῦδε ἢ τῦδε λαμβανόμενάώ ἐςιν ἑκάςυ, τυτέςι πάντων 

ἐλως ἐνεργείᾳ, οἶνος, δυνάμει ἐς ὄξος. εὐταντὼς ὼ εἴ τι εἰσὶν αἱ αὐταὶ ἀρχαί" ὁαφήστως δὲ τῷ τε καθέλω εἴδυς ἢ τῆς 
νῦν ἐςὶν ἐνεργείᾳ ὄξος, υνάμερ ἐ ἀπὸ οἶνος. ὁμοίως τ ἐπὶ τῶν καθόλυν ὕλης ἡ ὅ: τῶν λοιπῶν εἰς τε τὰ τὸ Ἰξωκράτυς ἢ Πλάτωνες 

λοιπῶν δύο" ὡς δὲ ἐπὶ τότων, ὅτω ὺ ἐπὶ πάντων. ἡ ὶ ἦν τῶν 5 ᾧ τῶν ἄλλων αἴτια, ἐκ εἰσὶ τὰ αὐτὰ ἀλλ᾽ ἕτερα “πλὴν ὠδί" ὅται 

λεγομέων διάνοια οἶμαι τοιαύτη. κῷ δὲ τὴν λέξιν ὲ ΥῚ Κ᾿ “νερ- τῷ ἀνάλογον δέ εἰσι τὰ αὐτά. ἢ τῦτο φανερώτερον παῶν ἄνα 
γείᾳ αὶ ὃ εἶδος" ἀντὶ τῷ ἡ ἐνέργεια ἀναλογεῖ εἴδει ὃ ἐψ εἶδος τῇ ἐπανείληφε “ὃν λόγον, καί φησιν ὅτι ὠδὶ “' τὰ αὐτὰ τῷ ἀνάλο- 
ἐνεργείᾳ, ὰ δὲ “ἀν ἢ χωριφόν᾽" ἀντὶ τὸ “ὁ τῇ ἐπινοίᾳ ̓ χωρισόν. γον, ὅτι ὕλη εἶδος ςέρησις, ἴσον λέγων, ἐπεὶ πάντα ὑπὸ ὕλην 
τὰ Λ) ἕνυλα, εἰ δή, τῇ ἐπινείῳ μόνη χωρίζ εὖ τῆς ὕλης. ὁ δὲ τὸ εἶδος ςέρησίν εἰσιν, ἔσον; πάντων αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ τῶν ἀνάλογον. 

ἐξ ἀμφοῖν" ἀντὶ τῷ υ ὑμὲνε ὰ εἶδός ἐ ἐφιν, ἀλλὰ αὶ τὰ ἐξ ὕλης το ἢ δὲ δ! ὡδὶ -- πάντων" ὀυνάμεὶ τοιῶτόν ἐςιν. ὅταν δὲ ἐρωτεό- 
ὶὶ εἴἶδυς. ἢ ὃ “ἐνεργείᾳ β δ ὺ εἶδος, ἐ ἐὰν ἦ χωριςόν," ἀντὶ τὸ ὃ μένοι πότερον τὰ τῶν ἐσιῶν αἴτια ἢ τῶν συμβεβιρώτων εἰ 
τῷ Ἐρήκδς ἵν᾿ ἦ ὅτι ἡ ἐνέργεια ἥτοι σ᾿ φῶς “ὃ χωριςόν" χωρί- αἴτια, λεκτέον ὅτι ναί, ὶ τὸν αἰτίαν προϑλετέον ὅ ὅτι ἀναιρειμένων 

ζεῦ δὲ ἀπὸ τῷ ἐν τῷ ἀέρι διαφανῶς καθ’ ἑκάςην. ἐξ ἀμφοῖν δὲ 5) τῶν ὑσιῶν ἀναιρεῖ) ᾧ τὰ λοιπά. αἴτιον δὲ ὃ ἀπελύμῳ ἢ 
λέγει τὴν ἡμέραν, ἐκ τῷ φωὺς ὶ τῷ πεφωτισμένυ διαφανῶς. ἢ συναναιρυμένυ. ἀλλὰ περὶ τύτων εἴρηῦ πρὸ ὀλίγωυ ἀκριβῶς. “ 
ὅτι ἐνέργειαν ὁ φῶς, ὃ ἢ χωριςὸν λέγει, εἴρηκε, τεκμαίρομαι ἐκ 15 τ. πρ. ἐντο" ἔτι, φησίν, ἐρωτώμενοι πότερον “ὁ πορρώτερον Ἢ 
τῶ εἰπεῖν “ςέρησις δὲ “Σ σκότος." ἄλλως δὲ ἐνεργείᾳ ᾧ δυνάμει αἴτιον ἢ “ὃ προσεχές, ῥητέον ὅτι “ὃ πρῶτον, τυτέςι “ὃ προσεχές. 
διαφέρει, ὧν μή ἐςιν ἡ αὐτὴ ὕλη, ὧν ἐκ ἔς: ὃ αὐ εἶδος." ἐπειδὴ προσεχὶς δὲ αἴτιον ἢ ἐντελεχείᾳ, ὡς πολλάκις εἴρη, “ωὸὶ δὲ 

ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ ὺ ὃ ἥλιος, εἰσὶ δὲ ὁ ἐμφύτερα ὅ τε ἥλι;ς ἕτερα ἤμεῖα ὅσα τὰ ἐναντία," τυτέονν ἄλλον δὲ τρόκον λεκτέον 
ὺ ὁ ἸΣωφρονίσκος ποιητυκ ἸΞωχράτυς, ἡ ἡ Καὶ τὸ ΣΣωφρονίσκυ ὕλη πρατε: αἴτια τὰ ἐαστίαν ἥτοι ὃ εἶδος καὶ ὶ τὴν δέρηδο" ὥςε ὃ λε- 

αἱ σάρκες ἡὶ τὰ ἐςὰ ᾧ νεῦρα, ὁμοίως ἢ “ὃ, εἶδος ἢὶ ἐνέργεια αὐτῷ. 20 γόμενόν ἐξιν ὅ ὅτι ποτὲ ἃ μ ' λεκτέον ἜΡΟΥΝ αἴτιον “ὃ ἐστελεχείς ἧτο 

ἐδὲν ἐαψίρι τῷ λόγῳ τῆς τῷ Ἰξωκράτυς ὕλης ἡ τῦ εν: ἘΜ δ ποιητικόν, ποτὶ δὲ τὰ ἐναντία ἥτοι “ὃ εἶδος ἡ τὴν σέρησο, ἅσερ 

κες ἢ ἡ ὃ νεῦρα αἱ ἀμφοτέρων ὅλαι. ὁμοίως δὴ καὶ τὰ εἴδη τὰ ἐναντία, φησίν, ὅτε ὡς γένη λέγε, τυτέσν ὦ ὡς ὕλη, ὄτε πολ- 

αὐταί, μόνῳ δὲ τῷ προτέρῳ ἢ ὑξέρῳ διαφέρει" προτέρα δ ἡ λαχῶς, τυτέςιν ὄτε ὡς καθόλυ, ἀλλ᾽ ὡς ἐυγκετα εγαγαψε: 

Ξξωφρονίσκυ ὕλη ἢ “ὃ εἶδος τῆς τὸ ἸΣωκράτυς φύσεως. καὶ δὲ τῷ ἐν δὲ τὴ λέξει τῇ ἢ “ὠδὲ δὲ πρῶτα ὅσα τ. ἐν" “ὁ “ὅσα" περᾶ- 

ἁλίν ὕλη ᾧ ὃ εἶδος ὁὶ τῷ χρόνῳ μόνῳ προτέρα τὴς τὸ ἸξΣωφρο- 25 κὸν ἐςίν. 

νίσκυ ὕλης ᾧ τὸ εἴδυς, ἀλλὰ ἡ τῷ λόγῳ" ἡ Κὶ Ὁ τῷ ΣΣωφρο- εἰ δδερε ἀϊχίπιας μος ρεἰπεὶρίαπν ποπ ρο886, ἀεππνοιεῖγα- 11} 
γίσκυ ὕλη σάρκες, ἡ δὲ τῷ ἡλίν αὶ τοιαύτη, ἀλλὰ πέμπτον τι ἰίοπα οορηοδοῖ; ἀεπιοηείγδιϊο δαἷπὶ εχ ῥγίηορεὶς εἰ οδαοῖς 

σῶμα. ὅτι δὲ ἢ “ὁ τὸ ἡλίω εἶδος ἕτερόν ἐςι τῷ ἸξΣωφρονίσκν Ὄοπείαϊ, ρτῖπιδ ἀπίεπι οδυεα, μος ε8ὲ ρείπναπι ρεὶπεϊρίαπι, πες 
εἴδυς, ὶ δεῖ μὲ λέγειν. ταῦτα δὴ αἰνίττεῇ διὰ τὸ “ἄλλως --- εἶδος." Ὄοδυθᾶπι δηΐε 86 πες ρῥγίπείρίυπι μαδεὶ. βεὰ χαρά νοίαπιας 

ἐλλιπὴς δέ ἐςιν ἡ λέξις" εἴη δ᾽ ἂν πλήρης εἰ ὕτως εἶχεν" ἄλλως δὲ 30 ἔος ρδεὶο ἔογίδδε ουηφεφαξπιαν, οοπείἀεγδηὰο ἀσο ἐπεῖεε 

ἐνεργείᾳ ᾧ δυνάμει, ὧν μή ἐςιν ἡ αὐτὴ ὕλη μηδὲ ὃ αὐὸ εἶδος, Ρεΐπιο ρῥγίαεὶρίο, ὑπυπὶ φαοά εὐἰ δείεγηυδο, αἰίεγαπι ααοὰ 

(αἀὰε διαφέρει) ὧν ἐκ ἔς! “ὁ αὐὸ εἶδος μηδὲ ἡ αὐτὴ ὶ ὕλη. εἰη δ᾽ ἂν εδὶ ἱπιπιοιϊθ. βεραγεπιαβ ἰρίϊας Βδες εἰ ἀε πἴγοφαε εἰρ!νϊα- 
ὁ λεγόμενον, ἐπειδὴ ᾧ ὁ Ἰξωφρονίσκος ποιητικός ἐςι ξΣωκράτως, {ἰπὶ ἀϊδραΐεπια. ὙΒεπιῖδι. ἔ, 9. 

ἀλλὰ καὶ ὁ ἥλιος αὶ ὁ λοξὸς κύκλος, διαφέρει ἡ ἐνέργεια αὶ “ὁ εἶδος ἥτις τὴν ἀϊδιον κίνησιν κυῖ' πᾶσα 5 κίνησίς τινος. ὦ τῸ 

τῷ ἡλίν ἡ τῷ λοξῦ κύκλιυν τῆς ἐνεργείας ἢ τῷ εἴδους τῷ ἸΣωφρο- 35 ὅτι Κα ἡ κίνησις ἀΐδιος, δέδεικἢ) ἐν τῷ θῆτα τῆς Φυσικῆς ᾿Αχροκ- δ 
νίσκυ Ὰ τὸ ἸΣωκράτυς. ὁμοίως δὴ ὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν ἤτοι αἱ σεως" ὅτι δὲ ᾧ ὁ χρόνος ἀΐδιος, παραμυθίας ἀξιοῖ, λόγων, εἰ 

ὕλαι. ἢ τὴν αἰτίαν τύτυ ἐπήγαγεν εἰπὼν “ὅτε ὅλη" κτλ. ἕςιν ὁ χρόνος γενηὺς ἢ φθαρτός, πρότερον ἐκ ἦν ἐδ᾽ ὕςερον ξαι: 
{π|ς πάντων δὲ ἀρχαὶ πρῶϑ ἥτοι προσεχεῖς. Ἄρατον τοδί" ἀλλὰ μὴν ὲ πρότερον καὶ ὼ ὕξερον χρόνω τί εἰσιν. ἦν ἄρα πρὸ τῷ 
ἢ τυτέσι ὸ μικρόν" τῷ ὃ Ξωκράτυς ἀρχὴ ἡ ἡ αἴτιον ὅδε ὁ ἸΣωφρο- γενένᾳ, δὲν χρόνον χρόνος" εἴπερ μῖ' τὴν τῷ χρόνυ φθοράν ἐςι “ὃ 

γίσκος. ἕςιν ὧν πάντων ἀρχὴ ἥδε κα ἡ ἐνέργεια τόδε “ὃ ϑω ὕςερον. 

δυνάμει, τυτέςιν αὕτη ἡ Μμεροιὴ ὕλη. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ “ἀλλὰ μὴν εἰ ἔςι κοητοιὸν ἢ ποιητικόν, " 

4071 πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις αἰτίοις εἰσὶ ἃὶ ἄλλα αἴτια ἢ ἄλλαι μὴ ἐνεργῶν δέ τι" ὸ “μὴ ἢ ἐνεργῶν" ἀντὶ τῷ μὴ εἴη δὲ δένγεα 5 

ἴῶω ἀρχαί" ταῦτα δέ ἐςιν εἴδη τῶν ἀσιῶν. ἄλλα δὲ ἄλλων, ὥσπερ πάντη ἀμοιρῶσα ριλα ἕςαι ὅτε ὑκ ἔξαι κίνησις" “ὁ ἢ ϑυ- 
εἴρη. ὦ μόνον δὲ τῶν ἑτέρων γενῶν ἵτερα τὰ αἴτια, ἀλλὰ ἢ νάμενον μὴ ἐνεργῆσαι ἕςξαι ποτὲ ἐκ ἐνεργῶν. δέδεικἢ δὲ ὅτι ἀδύ- 
τῶν ὁμοειδῶν ἕτερα, τῷ ἀριθμῷ δὲ κτλ. ᾿ 45 νατόν ἐςι μὴ εἶναι κίνησιν" ἀδύνατον ἄρα ἢ τῷ κινῶντι τὴν ἀΐδιον 

1 4 διὰ τύτων διδάσκει ἡ ἡμᾶς, εἴπερ ἐρωτώμεθα, πότερον πάντων κίνησιν δύναμίν τινα, ὑπάρχειν. : 

᾿αἱ ἀρχαὶ αἱ αὐταὶ ἢ ἕτεραι, τί (ἐφείλομεν ἀποκρίναοχ," καί φησιν ἂ δὲ “εἰ 5 μὴ ἐνεργήσει, ἐκ ἔξαι κίνησις" ταὐτόν ἐςι τῷ 10» 
ὅτι πολλαχῶς λεγομένων τῶν αἰτίων καθόλυ (α ἤτοι ἡ ὡς καθέλν εἰ 75 μὴ ἐνεργεῖ καὶ παρὰ τὰ εἴδη ὑσία, ἀλλὰ μένει μὴ ἐνεργῶσα, 



1071 ὃ 
18. 

1071} 

μος λέγων ὅτι αὶ μόνον ὁ κινητικὸν τῆς ἀπλανῶς δεῖ τοιῶτον εἶναι οἷον 10 φαυοά δαΐεπι ροϊεηιία ργδαοεάδε δοίην, βεγπιο δεξὶ δηϊῖ- 1071 
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ὡς οἱ τὰ εδὴ τιθέμενοι ἀπεφαίνοντο Οέγοντες Ὁ τὰς ἰδέας  λόγως. “ὁ Υ5 “ὃ αὐ αἴτιον" ιὶ τῶτο σημαίνοι ἄν, ὅτι τὰ αὐτὰ 
ἀκινήτυς ὼὸ μὴν ὅλως ἐ ἐνεργύσας, ἐχπίπτειν ἐξ αὐτῶν ἀφαῦαιν ἄτοπα ἔπε τοῖς τε θεολόγοις καὶ ὶ τοῖς φυσυνκοῖς, ἀλλὰ “ὁ αἴτιον 

ἀπορροίας τινὰς ὺ τῆδε τῇ ὅλη συμπιπτύσας ὗ ὅτω γίγνεωκ πάντα ἴσον ἰκὶ τῷ ὁ αὐὸ ἄτοπον ἔπεῦ πᾶσι τοῖς θεολόγοις, ὅ ὅσοι προτέ- 

τὰ ἄτομα), εἰ ἦν ὅὕτως, ὥσπερ αἱ ἰδέαι, ἔχει ἣν ἂν ὑπόθηταί τις βαν τὴν δύναμιν τῆς ἐπῤγείας ποιῶσιν. ἢ λέγε ἂν ὅτι ὁ αὐὰὸ 

ὀσίαν, ἐκ ἔςαι κίνησις. ᾿ ἄτοπον ἔψεξ αὶ τοῖς θεολόγοις ἢ τοῖς φυσικοῖς, ὁ πᾶσιν ἀλλ᾽ ὅσοις 

“ἡ τ δύναμις," τυτέςιν εἰ συνέζευκἢ αὐτὴ τις δύναμις, τῶν τε φυσικῶν τῶν τε θεολόγων ἐπῆλθε ποιεῖν προτέραν τὴν δύ- 

ᾧ μὴ εἴη ἄμοιρος πάντη δυνάμεως, ἐδ᾽ ὕτως ἔςαι ἡ κίνησις "ΜΝ τῆς ἐνεργείας. εἰ γάρ ἐςιν ἡ δύναμις, φησί, κατ ᾿αὐτὺς 

ἀϊδιος. προτέρα τῆς ἐνεργείας, πῶς ἐξ αὐτῷ κινηθήσεῦ ἡ ὯΝ μὴ ὅσης 
“ὁ 

ΩΝ ταύτας," εἶμαι, ἀντὶ τῦ τὰς λοιπὰς εἴληπῦ. ὺ εἴη ἂν τῆς ἐνεργείας τῆς κινέίσης: 
ῳ- 

ων 

εἴπομεν, ἀλλὰ καὶ τὸς λοιπὰς ἀρχὰς τὰς κινύσας τὴν Κρονιακὴν ἢ ἀυογὰπι ἐβεοϊοβογαπι, φαΐ ρεπεγαθδηὶ πιππάμπι εχ ἰεπεθγίο μὰ 
τὴν Δίων ἡὶ τὸς λοιπὰς σφαίρας, αἵτινες ἀρχαὶ ὑπὸ τὴν πρώτην εἰ δέτε, υὑὧἱὰ ἀΐοεδαὶ Ηεδεοἰοάυ9. ὙΠοπιίεὶ. ἢ, 11. 

εἰσί, ᾧὶ ταύτας ἦν δεῖ ἀύλες εἶναι ἢ ἀϊδίυς, εἴπερ γε ὁ ἀλλο τι ἀεὶ ἢ) εἶναι κίνησιν ᾧ Λεύκιππος ᾧ Πλάτων ἔλεγον" παρα- ὯΠς 
ἀϊδιον" ἐπεὶ Ὑάρ ἐξι ἢ ἄλλο τι, οἷον “ὃ τῆς ἀπλανῶς κινητικὸν λαβὼν γάρ, φησὶν ὁ Πλάτων ἴω ἴτω. ρ. 30), τὴν ὕλην πλημμε- ἢ 
ἀΐδιον, δεῖ ἢ ταύτας ἀϊδίως εἶναι. ἣ “ὁ “εἴπερ γε κι α. τι α.ἢ λέ- 15 λῶς ᾧ ὠτάκτως φερομένην. ᾧ Λεύκιππος δὴ ἐν τῷ κενῷ τὰς 

γοι ἄν, ἐπειδὴ ἡ ἡ τῶν ἑπτὰ σφαιρῶν ἑνὰς ἀϊδιός ἐςι, δεῖ ᾧ τὲ ἀτόμως χεῖρα, ἐν ἄπειρον χρόνον ἔψαταν: ὶὶ ὅτι ἡ Κ κίνησις 
τύτων κινητικὰ ἀϊδια, εἶναι. ἐνέργεια ὃ ἐσ, ἐκεφαίνοντο " ἀλλὰ διὰ τί ἐςιν ἐνέργεια ἡ ὴ κίνησις, 

1071} “δὲν ἔςαι τῶν ὄντων," ὃ ἴσον ἂν Ὦ τῷ ᾽ν ἄρα ὅτε ἐδὲν ὺ τίς ἐςιν αὕτη ἡ κίνησις, πότερον ᾿ς κύκλῳ ἡ ἄλλη τις, ἃ διὰ 

"ἦν τῶν ὄντων" ἐνδέχεῦ 5 “ὁ δυνάμενον εἶναι μή πω εἶναι. ὦ ὠδὶ ' τάδε κινῶνἢ ὠδὶ δὲ τάδε, τύτων τὴν αἰτίαν αὶ γῶν: 
εἶμαι, ἐν τὴ λέξει τὴ “δοκεῖ ὃ ὃ β ἐνεργῶν" ὃ “δοκεῖ ἐμφατι- 20 τονὺ Ὁ διαφέρει “ὃ κτ' φύσιν τῷ παρὰ φύσιν κινεῖοχ, αὶ 3|Ὲ 
κὸν εἶναι τῷ μὴ ὺ ἀρέσκειν αὐτῷ τὴ ὅτι πᾶν “ὃ ἐνεργῦν δύνα λημθα πρώτη κίνησις τῶν ἄλλων. αἰτιαθ᾿ δὲ καὶ ᾿ ἄλλο τῷ Πλάτωνι» 

πρότασιν, ἵ᾽ ἢ ὃ λεγόμενον ὅ! ὅτι δοκεῖ ἄλλοις. ὁ ἐ “ἀλλὰ μὴν εἰπὼν γδ ὁ Πλάτων ὅτι ἡ κίνησις ἦν αὶ πρὸ τῦ ὃν κόσμον γενέω, 
εἰ τῷτο, ὑδὲν ἕ ἔξαι τῶν ὄντων" ἔνδεχεῦ ἢ) δυναῶς, Κ' εἶναι μήπω εἴπερ ἀτάκτως ἐκινεῖτο ἡ ὕλη, πάλιν λέγει ὅτι ἡ ψυχὴ ἡ ἅμα τῷ 
δ᾽ εἶναι " οἶμαι ὅτι ὡς λύσις ἐπῆκἢ τῷ λέγοντος λόγυ ὅτι ἡ δύνα- ὑρανῷ γεγονυῖα ἡ αὐτὴ ἑαυτὴν κινῶσα ἐςὶ πηγὴ ἡ αἰτία τῇ κίνη- 
μις προτέρα τῆς ἐνεργείας" εἰ δ ἐκ τὸ λέγειν ὅτι πᾶσα δύναμις 35 σιν εἶναι, ὥςε πρὸ τῷ “ὃν ἐρανὸν ἡ τὴν σὺν αὐτῷ γεγονυῖαν ψυ- 
προτέρα πάσης ἐνεργείας ἐςί, συνάγεῦ “ὃ ἦν ὅτε ὑδὲν ἦν τῶν ὄν. χὴν γενέως εἶναι κίνησίν φησιν. εἰ ὧν πρὸ τῷ γενέοι, “ὃν ὑρανὸν 
τῶν, τῦτο δὲ ἀδύνατον δέδεικῶ ἐν τῇ περὶ Οὐρανῶ (1 12), ψεῦ- ᾧ τὴν σὺν αὐτῷ γεγονυῖαν ψυχὴν ἦν ἡ κίνησις, ψεῦδος ὅτι ἡ 

δος ἄρα “ὁ λέγειν ὅτι πάσης ἐνεργείας προηγεϊ ἢ δύναμις. ἀλλ’ ψυχὴ ἡ αὐτὴ ἑαυτὴν κινῶσαά ἐςιν ἡ πηγὴ τῆς κινήσεως. 

εἰ, ὡς ἔφαμεν, ταῦτα λύσις εἰσὶ τῆς ἐπορίας,͵ πῶς κατιὼν πα- ἐπὶ Κὦ γ5 τὸ αὐτὸ ὶ ἑνὸς ἀληθὲς ὅτι ἡ δύναμις προτέρα τῆς 1072 

λιν αὐτὴν λύει; ἢ ὑκ ἔςι τῦτο ἀλλότριον τῆς ᾿Αριςοτελικῆς ἀγχι- 30 ἐνεργείας" εἰ ἡ ὺ δυνάμει ὧν πρότερον ὁ Σξωκράτης μυσωιὸς ὕὅτω ἢ 
νοίας" πρὲς παράςασιν ὃ τῆς ἀληθείας πανταχῶ, ᾧ μάλιςα ἐν γέγονε ἢ ἐνεργείᾳ, ὅμωις ἣν ἄλλο τ ἜΤΗ ὁ ἐνεργείᾳ μυσικὸν “ὃ 

ταύτη τὴ πραγματείᾳ, δὶς τῶν αὐτῶν μέμνη ἢὶ τοσαυτάκις τὰ εἰς ἐνέργειαν “ὃν Ἰξωκράτην ἄξαν" ὥςε πρὸς β' ὃν αὐὸν ἡ ἵνα ἐπὶ 
περὶ αὐτῶν διαρθροῖ, δείξας ὧν ὅτι ἡ ἐνέργεια προτέρα δυνά- τῶν γενητῶν ᾧ φθαρτῶν προτέρα ἐςὶν ἡ δύναμις τῆς ἐνεργείας, 
μεως ἤτοι “ὃ εἶδος τῆς ὕλης (πᾶσα δ δύναμις ὡς ὕλη" ὁ 3 πρὸς δὲ ὃ χῦμα πάντων τῶν ἀνθρώπων ὁδα μῶς ἐςὶν ἡ ἐνέργεια - 
Σωκράτης δύναμις ᾧ ὕλη τὸ γράφειν ἐς), αἰτιῶ τὺς θεολόγυς 35 ὑςέρα τῆς δυνάμεως. εἰ δὲ ἐπὶ τύτων καὶ προηγεϊ ἡ δύναμις, 
προτέραν ποιῶντας τὴν δύναμιν ἡ τὴν ὕλην τῆς ἐνεργείας. ὅταν πολλῷ ἰπρμς ἐπὶ τῆς κυρίως ὑςερήσει. ἀλλὰ περὶ Κ' τύτων 
δ Ἡσίοδος λέγη {{πεὐβ- 116) εἴρη ἐν τὴ ἐν Ἐνχῆς Ωᾷ 4. 

ἤτοι [᾿ πρώΐτιςα χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα ἀλλὰ τὰ αὐτὰ ἅπερ ἔςι μ᾿ οἷον ἣν ἀεὶ ὁ κόσμος, ἢ πε- 1072 

γαῖ᾽ εὐρύςερνος" ριόδῳ, ὡς ̓Εμπεδυκλῆς ἔφασκεν, ἣ ἄλλως, ὡς ̓ Αριςοτέλης βύ- ὃ 

ὼ ΄ 40 λεῦ. “εἰ δὲ “ὃ αὐὴ ἀεὶ περιόδῳ" ἐλλίποι ἀν τὴ λέε ὲ κἡὶ ἀλ- 

τὴ δ᾽ ἑτέρῳ προτέρην ἢ ' ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή, λως, τ ἥ ἃ πᾶν, εἰ δὴ ὁ κόσμος ὅτος ἀεί ἐςιν; ἢ ἢ περιόδῳ, ὡς 

διὰ τὸ χας ᾧὶ τῆς νυκὸς τὴν ὕλην ἠνίττετο" σκότος δὺ ὺ Ἐμπεδοκλῆς λέγει, ἢ ἄλλως, ὥσπερ ἡμεῖς, δεῖ τι ἀεὶ μένειν 
“ΔΙ νὺξ κῷ σὲ ἄληπτον αὐτῆς καὶ ὕλη, χάος δὲ διὰ “ὃ χωρητικὸν ἢ ὡσαύτως ἐνεργὺν ἡ εἶναι τὴν φύσιν αὐτῷ ῦ ἐνέργειαν. εἰ δὲ ἀνάγκη 

δεκτικὸν Ἀντῆξ τῶν εἰδῶν. ὺ ὁ ᾿Αναξαγόρας διὰ τὸ “ἦν ὁμῶ ᾧ γένεσιν ἀεὶ εἶναι, δεῖ εἶναί τι ἐνεργὸν ἄλλως, ἤ πα ̓ μξῶς κι- 
πάντα χρήματα" τὴν ὅν ἠνίττετο. αἰτιὰῇ δὲ καὶ τὺς φυσικύς, νεῖ, ἵνα προσάγη ἢ ἀπάγῃ ὲ Ὑγεννητικόν, ὅπερ ἐςὶν ὁ ἥλιος. 

τόν τε Ἐμπεδοκλέα ἢ ̓Αναξαγόραν {τοι Ρ προτέραν τὴ ἐνέρς ἀνάγκη ἄρα “ὃ λοξῶς κούμενον καθ’ αὐὸ  ὠδὶ ἐνεργεῖν, ἥτοι 

γειαν ἔλεγον δυνάμεως, ὡς ἐρεῖ" ὁ ὶ ἡ αὐτῶν φιλίαν ἡ νεῖκος λοξῶς κοεῖν, καὶ αὶ προσάγειν αὶ ὺ ἀπάγειν “ἐν ἵν, “δὲ δὲ κατ᾽ 

ἐτίθετο τὴν ἐνέργειαν, ὁ ὁ δὲ ̓ Αναξαγόρας “ὃν νῶν), ἀλλὰ τὸς θεο. ἄλλο," τὐτίσὶ ὰ γίνεωκ, δὲ ᾧ καθ᾽ πρὴν ἂν ἥλιον ὑπὸ γὴν ἢ 

αὶ 



804 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

ὑπὲρ γὴν κατ᾽ ἄλλο, ἤ ἧτο δὲ καθ᾽ ἕτερον, τῶτο πεχει ὁ ἥλως ὶ αὶ ἦν τῶν ̓ λεγομθων πάντων διαίνοια εἴρηῦ. ἐν δὲ τ μξαιπ 

οἷον φέρε εἰπεῖν διὰ τὴν κρονιακήν, ἢ φὰὺ Ὁ πρῶτον; οἷον Φ τὴν τὴ “ἐπεὶ δὲ κιννΐμ. κο κινις ἢ μετ τοίνυν ἐξὶν ὃ αὶ κι κ- πρῶτον 

ἀπλανῆ. ὺ διαρθρῶν ἐν λόγον λέγει, ἀνάγκη ὅρα »ζ' τὴν τῆς ὑποςοιτέον εἰς ὁ “ὁ μέσον." εἶτα προσυπακυς ον τῷ ἔς: δὲ ἡ 

ἀπλανῶς κίνησιν γίνεῶς, ὑπὸ γὴν ἡ ὑπὲρ γὴν ἐν ἥλιον, παρὸ ὸ ἃ κινύμενον μόνως" εἶτα ἐπακτέον “ὃ “τοίνυν ἕςι τι ὁ καὶ κ. »ὺ 

τὴν κρονιακήν. ἢ τὴν αἰτίαν τῷ ἀνάγκη κτ' τὴν ἀπλανὴ τὴν τῷ 5 τὰ ἑξῆς, ἵν᾽ ἦ ὃ πᾶν τοιῶτον. ἐπεὶ δέ ἐςι τῷ κινυμένυ μόνως ἡ 

ἡλίν ὑπὲρ γὴν ᾧ ὑπὸ γῆν γίνεοχ, καθ’ ἑκαΐςξην φοράν, ἐπήγαγεν τῷ κινῶντος μόνως μέσον “ὃ κινῶν ἅμα ᾧ κουμενον, εἰσὶ δὲ τὰ 

εἰπὼν “πάλιν ἡ ἐκεῖνο αὐτῷ ὃ αἴτιον κὠκείνῳ," τυτέςι πάλιν δ δύο, τό τε κινύμενον μόνως ἡ ὃ κινῶν ὦμα ἢ κινώμενον, δὰ ἔξει 
2 τῆς ἀπλανῦς σῶμα αἴτιον ἔςαι τῷ ἐν τῇ κρονιακὴ σφαίρᾳ ἀξέρι ᾧ ὃ ἀκίνητον. 
ὑπὲρ γῆν καθ᾽ ἑκάςην γίνεωις ᾧ ὑπὸ γὴν κἀκείνῳ, ἤτοι τῷ ἡλίῳ" ἐπειδὴ δὲ πᾶν ὀρεκτὸν ὃ πᾶν νοηὺν ἀπὸ τῷ πρώτω ᾧ καθ' το, 
ἡ ἀπλανὴς γάρ ἐςιν αἰτία τῷ καθ᾽ ἑκαίςην ᾧ “ἐν κρόνον ᾧ “ὃν ἥλιον 10 αὐ νοητῦ ἢ ὀρεκτῷ λέγεξ, ἢ εἰσί τινα Κα ἐρεκτα, μὴ νοητὰ δέ, ἢ 
δύνειν πάλιν ἀνατέλλειν" ὥςε καλλιόν ἐςι τὴν ἀπλανῆ λέγεν ὡς ὁ ἄρτος, ἡ ἔμπαλιν νοητὰ μὴ ὀρεκτά, ὡς τὰ κακά, διώσυ- 

αἰτίαν εἶναι τῷ “ὃν ἥλιον ἀνατέλλειν ἡ δύνειν ἥπερ τὴν τῷ κρόνν σιν ὅτι “ὁ πρώτως ἢ κυρίως νοηὸὲν ᾧ κυρίως ὀρεκ ὃν ταὐτόν ἐςτ. 
σφαῖραν" ἐκεῖνο γάρ, ἥτοι ἡ ἀπλανής, ἦν αἰτία τῷ ἡλίῳ τῦ ἀεὶ πρῶτον δὲ διδάσκει ἡμᾶς τὴν διαφορὰν τῷ ἐπιθυμητῷ ὺ τῇ βω- 

ὁσαύτως ἤτοι ὑπὸ γὴν ἢ ὑπὲρ γὴν φέρεωχ, τῷ δὲ ἄλλως, ἥτοι ληῖν, λέγων, ἐπιθυμηὸν μέν ἐς! “ὁ φαινόμενον: καλέν- ὁ δ κυ- 

ποτὲ καὶ ἐν τῷ σχορπίῳ Ὑίνενχ, ἢ ποτὶ δὲ ἐν αἰγοκέρωτι, ἡ λόξωσις 15 ρίως καλὸν ἐκ ἐπιθυμηὸν ἀλλ᾽ ἐφεὸν ὶ ὀρεκτόν" ἕτερον Ὁ ἐκι- 
τὸ χωδανῦ, καθ᾽ ἣν φέρε. ὁ δὲ “τῷ δ᾽ ἀεὶ ἄλλως, ἄμφω δη- θυμία ἐφέσεως" ἡ αὶ β ΚΡ̓ ἐπιθυμία ἐν τῷ ἐπιθυμητοιῷ ὶ ἀλέγῳ 
λονότι" (ᾧ ὑποςικτέον εἰς ὃ “ἄλλως ἢ) δηλωτικὸν ἄν εἴη τῷ δ᾽ ἀεὶ μέρει τῆς ψνχῆς ἐςίν, ἡ δὲ ἔφεσις ἐν τῷ λογιςικῷ" βου δὲ 

μέ, τυτέσιν εὐτείκτως ὺ ἀνα μέρος Ὑνεχ, νύκτα ἢ ἡμέραν ᾧ πρώτως ἡ κυρίως αὶ “ὃ φαινόμενον καλόν, ἀλλὰ “ἃ ὃν ἐν Αἰ ἑαυτῷ 
Ὑένεσιν ἢ φϑοραίν, αἴτιά εἰσιν ἀμ ψότέρα, ἥτε ἁπλανὴς κα ὶ ἡ ἡ λοξῶς φύσει καλόν. ὀρεγόμεθα ὁ δὲ διότι ἔδοξε καλόν, Ἶ ὺ ἔμπαλι, 
φερομένη τῷ ἡλίν σφαῖρα, ἡ Ι ὧν ἀπλανὴς τῷ νύκτας  Ὑΐνεοὰ, αὶ 20 διότι δοκεῖ, ἐρεγόμεθα. ὅτως ὗν περὶ τύτων εἰπων συνάγει ὅτι 
ἡμέρας, ἡ δὲ ἡλιακὴ σφαῖρα ᾧ ὁ ἥλιος τῶ γένεσιν ᾧ φθοράν. “ὃ πρῶτον νοηὲν ᾧ “ὃ πρῶτον ὀρεκὲν “ὃ αὐτό ἐςι, λέγων, “ἐρχὰ 
ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει “ὑκῶν --- κινήσεις," ἴσον λέγων τῷ ὦ μόνον 78 κτλ. 

ἡμεῖς ταῦτα περὶ τῶν τῆς ἀπλανῶς ἡὶ τῆς ἡλιακῆς σφας χινής ἴῃ ῥεῖ πιὶς γεγὸ ἘΠΕῚ πηδίοτἶδα ἱπιρογηιῖχεις ἔάδαῃ εεὶ 103. 

σεων ὕτω λέγομεν, ἀλλὰ ᾧὶ ὅτως ἔχωσιν. εἰ ὄν αὖξ αἱ χνήσεις ἀεεϊφεταθί!α δέφαε ἱπιο!! ἰδία. βόγγο πος εἰΐδτν ἐκ μιῖς φαϑε ἢ 
αἴτια τῷ τὰ λεγόμενα ἔχειν ὡς γίνε, τί δεῖ ὑπεῖῦ ἄλλας ἀρχὰς 25 Ξαπὲ ἀρυὰ η08 ουρίπιιϑ εἰ εἰἰρίπιιις 426 δοπδ ε856 υἱάεαιατ: 
οἵας φασὶν οἱ τὰς ἰδέας τιθέμενοι; ταῦτα εἰπὼν λέγει “ἐπεὶ δ᾽ πᾶπι ηυδε εἰΐᾳἑ πνὰ8 ἀρρεϊίπιιβ φαοπίδπι νἱάεπιας ἴνοπᾶ, πείαε 

ὕτως ἐνδέχεϊ, λυύοιτ᾽ ἂν ταῦτα" ἢ εἰ μὴ ὕτως" (ἡ ὑποςικτέον ἰΑἰΐᾶ νἱάεπέαν φαΐα πος 68 δρρείδανας. 8εὰ ἰδακεα ποδῖς παι 
εἰς “ὁ ὕτως), “ἐκ νυκὺς ἔςαι --- μὴ ὄντος." ὕτω γάρ ἐςι “ὃ συς νυἱάετὶ οοπείηρίε Αἰἰίες ἀἴφας δἷηϊ; δεὰ ἴω ρείπιο ἀεείδεσγωίο 

νεχὴς τῆς λέξεως. ἔςι δὲ “ὃ λεγόμενον. ἐπεί͵ ὡς δέδεικ, προ- ἴφαε ἴα ρτίπιο ἀεβίἀεγίο πὰ ]]ὰ εθὶ ἀϊνετοίιδς ἰωΐες ἰὰ φαοὰ 
τέρα ἐςὶν ἡ ἐνέργεια τῆς δυνάμεως, ᾧ ὅτι ἡ τῆς ὠπλανῶς ἡ τῆς 30 υνἱδεῖυτ φαοάφιιε τε γψετᾶ εβῖ, πᾶπι ἰάδιι εδὲ εἰ φαοά ἀρραγεῖ 

ἡλιακῆς σφαίρας κίνησις, αἴ τινες σφαῖραι ᾧὶ αὐταὶ ἐνέργειαί εἰσιν, εἰ φυοά γετε εεἰ; φαοὰ δαΐεπι ἀς εο ἰηιεἰ Πἰφίίατ, ετὶ ἴα τὰ- 
᾿ς εἰ ἢ μή, ὡς ἡ κυρίως λεγομένη, αἰτίαι εἰσὶν ἡ μερῶν ᾧ νυκτῶν ᾧ ἰἴοπε εἰυ5, ἰὰ δαΐεπι εβἴ ἴροαπι ε556 Βοπαπι: ἢδαι τὲ γεζὰ εἰἰ 

γενέσεως ἢ φθορᾶς, λύοιτ᾽ ἂν πᾶσα ἀπορία, ἥ τε ἀπορῦσα εἰ ἔξι ἴρϑυπι δοπυπι. ἱπίξίαπν δυΐοαι ἀεβίἀοτί! εδὲ ἰὰ φαοὰ ἂε ρεῖαιδ 
προτέρα ἡ δύναμις τῆς ἐνεργείας, ἢ κἡὶ λέγωσα διὰ τί ὠδὶ κινεῖ ολιφα ἱπιε! Πρίτατ, ἐο πιοάο φὰο ἀρρεξίϊας ἴα ποδῖς ἰαϊίϊαιι 
ἡ ὡπλανῆς ᾧ ὠδὶ καὶ τῷ ἡλίων σφαῖρα, ᾧ ἡ ζητῶσα ποία τῶν κινή- 35 εεὶ ἱπιαρίαδιὶο εἰ εορίἰδιῖο, οπιηΐςααε ἰοιεἰ!εείας οἷν ἰαεεἰ!ῖ- 
σεών ἐςιν ἡ πρώτη" περὶ τύτων ) ἁπάντων εἴρη ὅτι ἡ τὰς ἄλ- 6181} πιονείυτ. «. Ἴρεεῖβς υϑγὸ ἐπε Πρ δ ἰαπὶ ρίατες σαπέ, 

λας ὲ δάση συγκινῶῦσα, ἥπερ ἐςὶν ἡὶ τῆς ἀπλανῶς, ἐξὶν ἡ πρώτη εδοίαρί9 ἰᾶπιθῃ ῥγίοῦ δδὲ βυδειδηιίδ, εἰ ἰηΐϊεε βυδοιδηϊίες εΔ 
τῶν χνήσεων, κινεῖ δὲ ὡς κινεῖ διὰ “ὃ γίνεον, νύκτας ὺ ἡμέ 40λε 5ἰπιρ!!εἶον εδὲ εἰ εεὶ δοῖα δὔδᾳας ροἰεηϊῖδε επἰςος λ εεὶ. 

ἡ δὲ ἡλιακὴ σφαῖρα ἀναπάλιν διότι δεὶ γένεσιν εἶναι  ὙὈὙΒεπιΐβε. (, 12. 
φθυώ γένεσις δέ ἐςιν ἀεὶ ᾧ φθορα, ὅτι δεῖ τι ἀεὶ εἶναι. εἰ 40 ἑτέραν δὲ συςοιχίαν λέγ τὴν τὸ καλῶ, ὑφ᾽ ἡ ἦν ἐςι »᾽ πὸ 

ὧν ὅτως ἔχειν ἐνδέχεξ, ὥσπερ τιον λυοιτ᾽ ἂν πάντα" ὶὶ εἰ Πιυθαγορείυς κα ἐσία φῶς τρίγωνον περιττὸν ᾧ ὅσα ἐκεῖσε κατ ῦ 
μὴ ὕτως, τυτέςιν εἰ δὲ λὴκ τίς μὴ ὕὅτως ἔχειν, ἐκ νυκὸὲς ρίθμηνἢ. εἰσὶν ὧν πάντα πρὲ τὰ ὑπὸ τὴν τὸ ὄγκδι συςοιχίω, 
ἕξαι ἢ ἐξ ὁμῖῶ πάντων ἡ μὴ ὄντος, τυτέςιν ἔξαι ἡ δύναμις ἀλλὰ μάλιςα τύτων ἐςὶ νοητὴ ἡ ἐσία, ὼ τῆς ὁσίας πάλι μά- 

προτέρα ἐνεργείας, ἡ ἔςαι πάντα ἐκ δυνάμεως, ὅπερ δέδευκἢ λιζά. ἐς! νοητὴ ἡ ὡπλὴ κατ ᾿νεδγμαν; .. ὅσα τῶν εἰδῶν νυλά 

ἀδύνατον. 45 ἐσι καὶ ὃ ἐν ὕλη ὁ εἶναι ἔχει, ταῦτα ὑπὸ τῷ νῷ γίνε νοηταί, δυνάώ- 
{πε εχ δὲ φαΐδεπι περεδβαγῖο δες οδιβὰ γαζία εβὲ, οοῃἰίπθα-ὀ μει ὄντα νοητὰ ἢ μὴ: καθ᾽ αὐτὰ ὁ μηδὲ ἐνεργείᾳ. χωρίζων αὐτὰ 

ὁ. ἰοηεαι δαΐεπι δεεὶρὶξ ἂ αἰΐδ οδπβᾶ: πηιδπδὶ ἐγρὸ ἢος ἃ ργίαιδ τῆς ὅλης ὁ ὁ γῆς, μεθ᾽ ἧς ἧς ἐςὶν αὐτοῖς 2 εἶναι, ἐνεργείᾳ νοητὰ αὐὺς 
εδυβᾶ. Ὑβεπιῖοι. (. 11. αὐτὸ ποιεῖ͵ ᾧ τότε ἔκαςον αὐτῶν, ὅταν νοὴ), ἐνεργείᾳ τε νοητόν 
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ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ἐςι ᾧ νῦς γίνεῦ, εἰ πρότερον ἐδὲ τῇ ἑαυτῇ φύσει ὃ ὃν ΤΆΘ ΤΟΙΣ ἢ 

Ἂ κατ᾽ ἐνέργειαν νῦς ἀδὲν ἄλλο ἢ ὁ νούμενον εἶδός ἐξιν, ὥςε ᾧ 

τύτων ἕκαςον τῶν ὑκ ὄντων ἁπλῶς νοητῶν, ὅταν νοῦ), νῶς γίνεῦ. 

ὡς 5 ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν αἴϑϑησις ἡ αὐτή ἐςι τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν 

αἰδητῷ ἡ “ὃ κατ’ ἐνέργειαν αἰϑηὸν τῇ κατ᾽ ἐνέργειαν αἰϑήσει, 5 

ὕτως ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν νῶς ὁ 

αὶ ὃ κατ᾽ ἐνέργειαν νοηὸν τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν νῷ" ὁ γὃ νῦς τὸ εἶδος 
τῷ νουμόν λαβὼν ὺ τῆς ὕλης αὐὸ χωρίσας κατ᾽ ἐνέργειαν 

ἐκεῖνο ὃ νοηὲν ποιεῖ, ὦ αὐὲς κατ ᾿μίλγθαν γῶς γίνε. εἰς δ᾽ ἕςι 

τῶν ὄντων, ὥσπερ δέδευιϑ, ἀσώματον καὶ ὺ καθ᾽ αὐὺ ὃ 

αὐτός ἐςι τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν νοητῷ 

ὐὸ ὃν ᾧὶ 

τῶτό ἐδν ἐνεργείᾳ νοηὴν τὴ τε ἑαυτὸ φύσει, ὺ ἐξ αὐτῷ “ὁ εἶναι 

ἐνεργείᾳ νοηὲν ἔχε, ὸ αὶ παρὰ τῇ χωρίζοντος αὐὲ τῆς ὕλης νῦ " 

ἄῦλον γδ τῶς ᾧ νοητόν ἐςιν. ἀλλ᾽ ἔςιν ἐνεργείᾳ νῶς ἡὶ ἐνεργείᾳ 

γοχὲν ὠεί, ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, ὥςε ὅσα Κα τῶν εἰδῶν ὁ νᾷς χω- 

βίζει τῆς ὕλης ᾧ νοητὰ αὐτὰ ποιεῖ, ταῦτα ὐκ ἔςι κυρίως νοητὰ 45 δὲ ἐνὸ. ἄλλ. ἔχ: " ὃ ὑποςικτέον εἰς τὸ “κινει ἢ." 

80ὅ 

ἀγαθόν, “ἃ δὲ ἀγαθὸν ὅπερ ἐςίν, ὃ ἕνεκα ἀγαθόν ἐςιν. κινεῖ δὲ ᾿ 
« , Ν , “ ἕως ὁ καταλείβοι ὁ ἀγαθόν" καταλαβὸν δὲ Ἰςαῦ. εἰ δὲ ὃ πρῶ- 
ν ἣΣ 

τον αἴτιον, ὅπερ ὃ πρῶτον ἀγαθόν ἐςιν, ἀπειρέν ἐςιν, ἐδέποτε ἂν 
Α , αν , -Ἕ. 7 - 

τὴν ὁλότητα τῆς ἀγαθότητος αὐτῷ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν μερικῶν ἀγα- 
δῪ -« 

θῶν ἔχει, “ὃ ἐφιέμενον αὐτῷ καταλήψε" διὰ τῦτο ἀεὶ κινήσει 
« », ) ᾿ Η - Ὧν. , ἢ - “ΟΝ ὡς ἐρώμενον ἀκατάληπτον. ταῦτα εἰπὼν λέγει ᾧ πώς κινεῖ ὃ 

-. μι -“ πρῶτον αἴτιον παντα, ὅτι κινεῖ μ “ὁ κυκλοφορητικὸν σῶμα ὡς 
ἐρώμενον ἢ ἐφετόν. κινέίμενον δὲ ὑπ᾽ αὐτῷ προσεχῶς ὁ ἐρανὸς 

Ν᾽ - “ 
αὐὺς τὰ τολὰ κινεῖ" ἐπεὶ δὲ πᾶσα κίνησις δοκεῖ ἐξιςἂῶν ὰ 

ἔνυλον, 10 πρᾶγμα ἀφ᾿ ὃ ὃ ἔςιν, εἶπε δὲ ὅτι ὁ ἐρανὲς κινεῖ, ἵνα μή τις 
ὑπολαβῃ ὅ' ὅτι τῆς ἑαυτῶ φύσεως ἐξίςα ἢ, λέγει “εἰ Καὶ ἦν τι κι- 

νεῖ, ἐνδέχεῦ ἄλλως ἔχειν,᾽ τυτέςιν ἐπεὶ κινεῖ ἢ ὁ ὠρανός͵ ἐνδέ- 

χεῦ αὐὸν ἄλλως ἔχειν. ἢ πῶς ἐνδέχεἶ κινιίμενος ἄλλως ἔχειν 

κινύμενος, ἐπάγει" “ὥςε εἰ φορὰ ἡ πρ. ἐν. ἐςιν ἣ κιν., ταύτην 

ἃ δὲ λέγει τοιῶ- 

ὺ καθ᾽ αὑτά. ΤΉΕΩΣ δέ, ἃ Ρ̓ χωριωέντα τῷ νοῦντος αὐτὰ νὰ τόν ἐσος ἐὰν ἐςὶν ἧ ἐνέργεια, τῇ ἐρανὲ ἡ πρώτη φορά, διότι κι- 

ὼ χωρίσαντος ἀπὸ τῆς ὕλης ἡ ἐκ μερικῶν ποιήσαντος καθόλυ, 
φθείρεῦ αὶ ἐκ ἴςιν" ὅσα δὲ ἐξ αὐτῶν “ὁ εἶναι καθ᾽ αὐτὰ ἔχει, 

ταῦτα κυρίως νοεῖ ἢ κυρίως νοητά. 
“ἔςι --- αὐτό." 

πρὸς τὰ λεγόμενα φέρε, τοιαύτην" εἰ ἡ πρώτη ὠσία ᾧ ἀκίνητος 

ἁπλὴ ἐξί, ὃ δὲ ἁπλῶν ἕν ἐςιν, ἡ ἄρα ἀκίνητος ἐσία μία ἐς. 
δείξει δὲ αὐὸς ὅτι εἰσὶ ἢ ἄλλαι ἀκίνητοι ἐσίαι ἐν τύτῳ τῷ βε- 

βλίῳ. λύει δὴ ταύτην λέγων, ὅτι ἐκ ἔςι “ὃ ἁπλῶν καὶ ὶὶ ἣν ταὐτόν. 

“ἐπεὶ δέ ἐςι --- 

γε ἡ καθὸ ὅλως χίνησον ἔχει, ταύτῃ λεχθήσεϊ ὡς ἐνδέχεῦ ἄν- 

λως ἔχειν, ἤτοι ψ' τόπον φέρεοχ, ἤ ἧτο κυκλῷ κινεῖς. ὁ δὲ “ 
εἰ μὴ κατ᾽ ὑσίαν" ἀντὶ τῷ, εἰ ὺ μὴ Ψ τὴν ἑαυτῦ φύσιν ονῆς 

ἵνςασίν τινα διὰ τύτων λύει δυναμένην Ὧ μηδὲ ἐξίςα ἢ αὐτῆς (ἀΐδιος γάρ ἐςι κτ' ὃ κύκλῳ φέρεϑχ), ὀδὲν 
ταῦτα εἰπὼν λέγει 

ΤΥ. ὮΝ 
ἄλλως ἔχ..." ἢ ὅλως κινεῖοϊς. ἢ δείκνυσι, τῦτο 

΄ “. -“ 
δυνάμει λέγων, ὡς εἴπερ ὅλως δυνα ὃν ἦν κινεῖοζ, τὴν πρώτην ἂν 

ἐκινεῖτο τῶν κινήσεων. πρώτη τῶν Ἀδηστίν ἢ κύκλῳ. ταύτην δέ- 

κωλύει, εἰ μὴ ἢ ἀναγκαῖον ἀεὶ κινεῖοϊ,. 

Ὡεάὰε οαπὶ ργίπηδε βυδεϊδηϊ απ ἀπᾶπι εθε6 ἀϊείπιυς, 25 δεικ ὅτι κινεῖ, εἰ δὲ τὴν κυκλῳ κινεῖ, ἐκ ἂν ταύτη ᾧ χνηθείη 

φαυληι ἰδίεπι εἰρη βοδπ)ι5. . . ἴῃ ἐδ ἡδπιηθε αἰϊυὰ εεὶ Ἰὰ φαοὰ 

εεἰ, αἰϊαὰ εεἰ εδεε- υπι: ἰῃ πδίαγδ υϑγοὸ δος δ εἰ ὑπ 

ἴδεπι βαηΐ. ἴϊδ φυοηαε οἰπιρίεχ ἀϊοίιυν ποη φυοά εχ εἃ ρο6- 

δἰϊ φυϊοφαλπι σοπιροηΐ; πες δἰἰεγίῃ9 σοπιραγαιΐοηε εἷς ἀρρεὶ- 

διὰ “ὃ μίαν κίνησιν ὃν εἶναι." εἰ δὲ ἡ ἡ κύκλῳ κίνησις ἐξ ἀνάγκης 

ἐςίν, ἐξ ἀνάγκης ἄρα ἢ “ὃ κινῶν αὐτήν ἐςιν ὅν. “ὦ ἡ ἀνάγκη, 

καλῶς, ἢ ὕτως ἀρχή" ὑποςικτέον εἰς ὃ “ἀνάγκη. ᾿χέγει ὅτι 

ἐπειδὴ ἐξ ἀνάγκης ἐςὶ “ὃ πρῶτον αἴτιον, καθὸ ἐξ ἀνάγκης ἐςί, 

Ἰδίως, βεὰ εἰπιρίεχ εβὶ εἰπε ςοπιροείτίοης εἰ πιυ]εἰρ !οἰτδῖε. 30 καλῶς ᾧ ὅτω, τυτέςιν ὡς ὃ ὃ ὑκ ἄνευ λέγε, ἀρχή" ὥςε ἐρω- 

εἰ παῖυγα δδες ποη ἰδηΐυπι εθὲ ρείπιυβ ποῖον τέγαπι, δεά εοὶ 
Ρετίσειϊο εἰ ἰά ρταϊϊα ουΐαθ. πᾶπὶ φυοά εχ 6ε εἰΐρί διε εεὶ εἰ 
4υοά ἴα 56 δυπηπγᾶπι μαδεὶ ρυϊοβειϊἑυἀΐποπι εἰ ποθ ἰδίεπι, ἰὰ 

εἰ ερς χοὶὰ εἰ εχ εε Ῥεείεεθα εχἰδιϊῖ. Ὑμεπιΐει. ἢ. 18. 
“ἐν τῇ Αὐτὰ συφοχίᾳ," ἤτοι ἐν ἣ ἥ 

35. αὐὸ αἱρεὴν ἢ ἄριςον, κατ᾽ ἀναλογίαν δέ. ἢ ὃ ἂν εἴη ἐδομο 
λεχθήσεῦ ἃ ὠμϑη 

ταῦτα εἰπὼν λέγει, ὅτι δέ ἐςι πρὸς οἷς εἴπομεν ἐν τοῖς ἀκι- 

1: γήτοις ἡ ὃ ὅ ἕνεκα, δηλοῖ ἡ διαίρεσις, λέγων διαίρεσιν ἐν ἧ πολ- 

λάκις ἐρμε τὴν τῶν ἐναντίων πεποιηκέναι ἀνα γωγήν" ταύτιν δὲ 40 τυτέςιν αὐτός ἐςιν ἀεὶ ἡ ἀρίςη ζωή. 

ποϑβῖγα ὑεγο ἴῃ ργδοϑιδηξἷδ ρεγπδηϑίο εῸ 4αοὰ εχ νδιὶϊβ πως πεποίηκεν ἐν τῷ περὶ τ ̓ Ἄγαῖν ἐπιγραφομένῳ βιβλίῳ. ἐν δὲ τὴ 
λέξει τὴ “ἴσι γάρ τινι τὸ ὅ ὁ ἕνοια," ὁ “8 ἀντὶ τῷ δέ συνδέσμν 

ἐκληπτέον, ἴ ἵν᾽ ἧ, ὁ δὲ ὃ ἕνεκά τινί ἐςτν" τὰ 75 γινόμενα αὶ πρατ- 

τόμενα ἕνεκα τῆς εὐδαιμονίας τινὶ πράττεῦ, οἷν τῷ Σωκρή- 
τε. [τὸ δὴ] “ὧν ἃ κα ἔςι ὁ δ᾽ ὑκ ἔς!" 

ὧν ἕνεκα ἡ πρᾶξις, τὰ δὲ “ἃ δ᾽ ἐκ ἔς" ὁ πρᾶττον. εἴη δ᾽ ἂν 

ὰ λεγόμενον" ὺ ὗ ἕνεκα, ὅπερ ἔξι, τῦτο ἐςίν" “ὁ δὲ τύτυ ἕνεκα, 
ἐκ ἔςιν ὅπερ ἐκεῖνο. “ὁ Ὑ) κιυύμενον ἕνεκα τῷ ὠγαθῦ, ὑκ ἴξιν ὅςις διαφέρει τῷ καθ᾽ ἕξιν, ὅςις πάλιν καθ 

,ὔ μι, Ν - ν ᾽ »ν Υ͂ Ὁ τ .“" 
τώμενοι ὅτι “ὃ πρῶτον αἴτιον ἀναγκαῖον ὅπως ἐςὶν ἀναγκαῖον, ῥη- 

Υ̓ Υ̓ " ᾽ δ. Υ͂ Ν ) ὦ 3 Ν Ἂ, 
τέον ὅτι Ὑτως ἐςὶν ἀναγκαῖον ὅτι ἄνευ αὐτῷ ἐκ ἕςι ὁ εὖ. ἢ 

συμπεραίνεῦ λέγων, ὁ. ὅρανος ἄρα ἤρτη κτλ. 
{Π᾿ὰ γερὸ ἰηἰλίαπι φαοάὰ μος ρδοῖο πεοερϑαγίαπι 6ϑὲ,) ἰά 1072 

ἐςὶ “ὦ καθ᾿ αὐὸ ἢ δι’ 35 γεγα ἰηἰτἰυπι εοι. ὙΒεπιΐεε. ἔ. 14. 
10. 

ἐπεὶ 5 ἡ ἐνέργεια αὐτῷ (τὸ πρώτυ αἰτίων) ἐδὲν ἄλλο ἐςὶν 1072 

ἢ ὃ νοεῖν ἑαυτόν, ἡ δὲ ἐνέργεια αὐτῷ ἡδονὴ αὐτῦ ἐςίν, ἐπὶ τύτῳ 

ἄρα ταύτην ἀεὶ ζὴ τὴν ζωήν, λέγω δὴ τῷ νοεῖν ἑαυτόν. ἥτις ἦν 

ἡμῖν ποτὶ ζωὴ ᾧ διαγωγὴ γίνε, ταύτην ἀεί ἐςι “ὃ πρῶτον αἴτιον, 

Ροϊεπεϊίς εοηείδῖ, ρᾶγυπι ἀϊυϊαγηα δεῖ, υἱ νἱδπι ταρίεπιίαο ἢ 

τερεγίαπιαβ. .. {6 γεγο, φαΐ ἃ βαρίεηἰΐα πε ρυπεοίυπι φυΐ- 

ἄεπι ἰεπιρογὶε νδοδῖ, πο βαδεὶ ἀεϊεεἰδιίοπεπι δεφαϊβἰἔδη), 

“ν᾽ λέγοι ἃ ἂν τὰ 45 εοὰ 1 ' ἀεϊεειδιῖο εειὲ. Ὑβεπιῖοι. ἢ. 14. 

14. 

τὰς δὲ ἐλείδας πάλιν καὶ ὃ μνήμας φύξεσ, διὰ τὰς ἔνερ- 1072} 

γείαξ, .. λέγοι δ᾽ ὧν καθ᾿ αὐὸ νόησιν “ὃν κατ᾽ ἐνέργειαν νῦν, 

᾿ ἕξιν διαφέρει τὸ δυ- 

18. 



4072 

22. Ὑμποιιῖοι. ἢ, 15. 
1072} 
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νάμει" ἔςι ὃ ὁ καθ᾽ ἕξιν νῶς εἶδος ὺ δύναμις ἢ τελειότης τῷ δυ- 

γάμει νᾶ, ἥτις ἵξις ἐν ἑαυτῷ γίνε ἔκ τε τῆς τῷ καθύλ» περιλή- 

Ψεως ἡ ἐκ τῶ τὰ εἴδη χωρίζειν ἀπὸ τῆς ὕλης δύνα, ἃ τρόπον 

τινὰ ταὐτά ἐςιν ἀλλήλοις" ὅ τε δ) εἶδός τινος χωρὶς τῆς ὕλης 

λαβὼν ἔχει “ὃ κοινόν τε ᾧ καθόλν" ὁ γδ τ εἶδος τὸ ἀνθρώπη λαβὼν ς 
χωρὶς τῶν ὑλικῶν περις ἄσεων ἔχει “ὃν κοινὸν ἄνθρωπον" ἡ δὲ τῶν 
καθ᾽ ἕκαςα πρὸς ἀλλήλυς διαφορὰ παρὰ τῆς ὕλης λαμβανεῦ" 

τῶτο 75 ἐν αὐτὴ γίνεῦ, ἐπεὶ τά γε εἴδη αὐτῶν, καθ᾽ ὦ εἰσιν ἄν- 

θρωποι, ἐδεμίαν ἔχει διαφοράν. ὅ τε “ὃ κοινὸν “ὃ ἐπὶ τοῖς καθ᾽ 

ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

νοεῖ ἑανὲν ὁ πρῶτος νᾶς, εἴπερ ὁ ἐνεργείᾳ νῦς ἑαυτόν. ὅτε ὧν ὁ 

ἐνεργείᾳ νῦς ἑαυὲν νοεῖ, ὥσπερ ὁ πρῶτος νῦς ἑαυτέν, ὅτε ἀεί, 
ἀλλὰ ποτὶ ἢ ὀλιγαίκις, ὁ δὲ πρῶτος νῶς ἑανὲν ἀεὶ νοεῖ" ὠδὲν δ 

ὁ πρῶτος νῶς ἄλλο νοεῖ ἢ ἑαυτόν" τῷ αὶ 75 εἶναι νοὸς νοεῖ πρὸς 

ἑαυτῶ, ᾧ τῷ ἐνεργείᾳ ἡ φύσει τὴ ἑαυτῶ νοηὸν εἶναι ἀεὶ νοιύμενος 
ἔςαι, ὀῆλον ὅτι ὑπὸ τῦ ἀεὶ ἐνεργείᾳ νοῦντος " ἀεὶ δὲ ἐνεργεία νοῶν 
ἐςὶ νῦς αὐτός" μόνος ἀεὶ ἄρα ἑαυδν νοήσει. μᾶλλον δὲ καϑ᾽ 

ὅσον ἐςὶν ἁπλῦς" ὁ 75) ἁπλῶς ἀπλὃν τι νοεῖ, ὑδὲν δὲ ἁπλῶν ἐςὶ 
νοηὲν πλὴν αὐτό" ἀμιγὴς γ) ὅτος ᾧ ἀῦλος ἡ δὲν ἔχων ἐν ἑαυτῷ 

ἕκαςα συνιδὼν ὃ εἶδος πάλιν χωρὶς τῆς ὕλης λαμβάνει" τῦτο γ5 τὸ δυνάμει" ἑανὸν ἄρα. μόνον νοήσει. καθὸ Κα ἢ) νὸς ἐςίν, ἑαυὲν 

ἐν αὐτοῖς “ὁ κοινόν τε ἡ ταὐτόν. ἐγγίνεῦ δὲ ἡ τοιάδε ἕξις τῷ νῷ 

τὴν ἀρχὴν κ᾿ μετάβασιν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ αἰϑητὰ συνεχῦς ἐνερ- 
γείας, ὥσπερ ὄψιν τινὰ ἀπ᾽ αὐτῶν λαμβάνοντι τῷ καθολῦ θεω- 
ρητικήν, ὃ κατ᾽ ἀρχὰς Κ' νόημα ᾧ ἔννοια καλεῖ), πλεονάσαν δὲ 

ὡς νοηὸν νοήσει" καθὸ δὲ ἐνεργείᾳ ἢ νῶς ἐςὶ αὶ νοητόν, ἑκυὲν 
νοήσει ὠεί" καθὸ δὲ ἁπλῶς ἐςί, μόνος τῶν νοητῶν μένον ἑανὲν 

νοήσει. ᾧ ἔςιν ἡ θεωρία, ἐν ἢ ἑαυὸν νοεῖ, ὁ ἥδιςον ᾧ ἄριςον. 
δείξας ὅτι ὁ θεὸς ἡ πρώτη ἀρχὴ ζῷον ἀΐδιον  ἄριςόν ἐς σ, τσὶ 

αὶ ποικίλον ᾧ πολύτροπον, ὡς δύνατ, ᾧ χωρὶς τῆς αἰοϑητικῆς 15 αἰτιῶ; τὸς Πυθαγορείως ᾧ "Σπεύσιππον εἴποντας ὅτι σὲ καλλιςον Ἢ 
ὑποβαθρας ποιεῖν τῦτο, νῶς ἤδη. ὅταν 75 ἐν ἕξει γένη τοιαύτη 

διὰ τὰς συνεχεῖς ἐνεργείας, ὥςε δὶι᾽ ἑαυτῶ λοιπὸν ἐνεργεῖν δυνα δ, 
τότε ὁ ὡς ἴξις καλέμενος νᾶς γίνε, ἀνάλογος ὧν τῷ ἐπιςήμονι, 

ὃς τῷ τε κῷ' δύναμιν ἐπιςήμονος λεγομένυ ᾧ τῷ κατ᾽ ἐπιςήμην 

ἐνεργῶντός ἐςι μεταξύ" ὃς ὅσον ἀπολείπεχ, δοκεῖ τὸ κατ᾽ ἐπι- 20 

ξήμην ἐνεργῶῦντος, τοσῦτον πλεονεκτεῖ “ὃν κῷ' δύναμιν ἐπιςήμονα. 
ἐνεῤγῶσα δὲ ἤδε ἡ ἕξις ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν γίνε νῦς" ἀποκείμενα 
πως ἐςιν ἀθρόα ἢ ἠρεμῶντα νοήματα ("). ἡ ἐπεί ἐςιν ὁ κατ᾽ ἐνέρ- 
γειαν νῶς ὑδὲν ἄλλο ἢ ὃ εἶδος “ὃ νούμενον, ὥσπερ ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν 

αἰαΐησις “ὃ κατ᾽ ἐνέργειαν αἰδ)ητέν, ὁ ἐν ἕξει γὺς (ὅτος δέ ἐςιν ὃ γ5 

ὑφ᾽ αὐτῷ νοεῖν δυνάμενος ἃ τὼ τῶν νοητῶν εἴδη λαμβάνειν καθ᾽ 

αὑτά), ὅτος ἤδη δύναῦ ἡ ἑαυὸὲν νοεῖν" ἐπεὶ 7) “ὃ νούμενον εἶδος 
αὐτός ἐςιν, εἴ γε νοῶν ὃ νοεῖ γίνε). ὁ ἄρα ἕξιν ἔχων τῶ τὰ εἴδη 

νοεῖν, ὅτος ἕξιν ᾧ δύναμιν ἔχει τῷ νοεῖν ἑαυτόν" ὃ γδ δύνα νοεῖν, 

ἢ ἄριςον ἐκ ἔςιν ἐν ἀρχῇ, ὑδὲ δυναὲν λέγειν τὴν ἀρχὴν ἄριςν, 

διότι “ὃ σπέρμα ᾧ “ὃ καταμήνιον ἀρχαὶ μέν εἰσι τῶν ζψων καὶ ἐπ 
εἰσὶν ἄριςα, ἀλλ᾽ ἔςι μᾶλλον ἄριςον “ ἐκ τῷ σπέρματος ἡ τῷ 
καταμηνίυ γεγονός. 

πᾶπιὶ ἀεὺς 6εὲ ἰεχ εἰ τϑῖῖο ολυξδας τες ἰυἀϊαὶς εαἰίσαι 

δῖψυς εογυπάεπι ογάο εϑὶ; πδς εβ ἰεχ υἱ Βᾶες χαδε ἴῃ ἰἰδεὶς 
Ροηίτυν, δεὰ ἴεχ υἱνᾶ, ρεγίμάε ἃς δὲ οορί᾿ϑἰίοπε ἀερίηρετε 

Ροδϑεὶ ἰεβεπι δηϊπηδίαπι εδε6 δεαὺε ἱπξεϊ ἰἴρογα ροδ5ε εἰ, 
ὙΒεπιῖδι, ( 16. 

αἱ ἴδπι αἰϊψαὶ δφυπὶ ορίβαιὶ ργδεοιδηιίδι ἃς ραϊοβιεϊεαάϊ- 
πεπὶ γερεγίγὶ πο Ῥό886 ἴῃ ἰηϊιϊο τεὶ, υἱ δεεῖδ Ργιβαρογεο- 

τυσι εἰ [,δπεὶρρα8 σοπιτηεηιὶ σαὶ, Ὑεπιίεὶ, ]. ]. 
δέδεικἢ δὲ ἢ ἐν τῷ Θ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροασεως ὅτι  ἀσώ- 1013 

ματος ᾧ ἀμερής ἐςιν ἡ τοιαύτη ὁσία" ἢ ὑπομιμνήσκει τῶν ἐκεῖ 5 

τῶτο αὐὸ νῦς γίνε), ἢ ἔςιν, ὅταν νοῦ, προηγυμένως ΚΑ ἡ καθ᾽ 30 ῥηθέντων. 
αὐὲν νοῶν “ὃ νοηγὲν εἶδος, »π᾽ συμβεβηκὸς δὲ ἑαυτόν, τῷ συμ- 
βεβηκέναι αὐτῷ, ὅταν νοῦ, γίνεοι, ἐκεῖνο ὅ νοεῖ, πρὸ Κα ἦν τῦ 

κατ᾽ ἐνέργειαν “ὃν νῶν νοεῖν πρὸς ἀλληλά ἐςι “ὃ νοῦν ἡ “ὃ νουύΐμενον 
ἡ ἀντικείμενα ἀλλήλοις ὡς τοὶ πρός τι" ὅταν δ᾽ ἐνεργῶσιν, ἕν γι- 

ἄπειρον δὲ σῶμα ὅτι ὅλως ὑκ ἔςι δέδεικἢ καὶ ἐν τῷ Τ' τὰς 1013 
«1 Φυσικῆς ᾿Ακροαΐσεως (ς. 5), δέδεικἢ ἢ ἐν τῷ Α τῆς περὶ Οὐρανῶ 

(ς. 5). 

ἀλλὰ μὲν ἡ ἀπαθές ἐςι ὃ πρῶτον αἴτιον ᾧ ἀναλλοίωτον" εἰ 1073. 
νόμενα παύεῦ τῆς ἀντιθέσεως" ὑδὲ ἡ) ἐφαρμόζειν αὐτοῖς οἷόν τέ 3ς γδ ὅλως ἐκινεῖτο, τὴν πρώτην ἂν ἐκινεῖτο τῶν κινήσεων τὴν κῷ' τό- Ὁ 
ἐςι “ἐν τὸ πρός τι λόγον. διὸ ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν νῦς ὁ αὐὸς γνό- πον, ταύτην δὲ δέδεικἢ ὅτι καὶ κνῖϑ. εἰ δὲ μὲ ταύτυρ, χολὴ 
μένος τῷ νοητῷ, εὐλόγως ἑαυὲν λέγε νοεῖν. ὁ δὲ νῦς ὁ κατ᾽ 

ἐνέργειαν ἑαυὲν νοεῖ" ὃ ἡ) νοεῖ, τῶτο αὐὸ γίνε" τὰ γδ εἴδη χω- 
βὶς ὕλης νοεῖ" ἰ γ5 τόδε ἀλλὰ “ὃ τῷδε εἶναι νοεῖ, ὡς προείρη). 

γε τὰς ἄλλας. 

δεῖ δὲ μὴ χανθάνειν ἀλλὰ μεμνῆδς αὶ ἐνθυμέδχ, ᾧὶ τὰς τῶν μα, 
ἄλλων ἀποφάσεις ᾧ γνώμας. ἡ τίνος χάριν δεῖ μεμνῆδιχ, ἐπά- ᾿ 

οαπὶ δυΐεπι ἱπεε! ἰφῖς, ἱμιε!!εοιΐο εἴα εθὲ ἀσῖας εἶωδ. 40 γει, ὅτι σαφὲς ἐδέν τι περὶ τ πλήθυς τῶν τοιύτων αἰτίων εἰρῴ- 

ἔχει δὲ θεῖον “ὃ νοὲϊν ἑαντόν. “τῦτο μᾶλλον ἐκείνυ," τυτέςι 
τῷ πρώτυ νοῦς ἐξιν" ἐκεῖνο ὧν φησίν, ὅπερ δοκεῖ τῷ ἐνεργείᾳ νῶ 
θειότατον ᾧ τιμιώτατον, τῶτο δ᾽ ἐςὶ “ὃ νοεῖν ἑαυτόν... τῶτο 

κασι, πότερον τὰ τοιαῦτα αἴτια τρία εἰσὶν ἢ εἴκοσιν ἢ ἄλλος τις 

ἀριθμός, οἱ Κὶ ἡ) τὰς ἰδέας αἰτίας τῶν τῆδε τιθέμενοι πότερον καὶ 
τῶν κινήσεων αἰτίας ἐτίθεντο ἐδὲν λέγυσιν. 

εἰ ἢ αἱ ἰδέαι ἀριθμοί, ὁ δ᾽ ἀριθμὸς ἄχρι τῆς δεκάδος Ἰςαῦ), τ07: 
μᾶλλον ἐκείνν τὸ πρώτυ νούς ἐςίν" μᾶλλον γδ ᾧ ἀκριβέξατα 45 αἱ ἰδέαι ἄρα δεκάδες εἰσίν. παλιν εἰ αἱ ἰδέαι ἀριθμός, ὁ δ᾽ ἀρώ- Ἔ 

ν᾿ ΝΥ εν ν ν᾽ ΄ .) ὡς ἢ Ὄ 
(Ὁ ἰπιθι!δοῖυβ. δοῖα ὅτ: ἰηιο]]θοῖα5 επὶπι δεουπάαπι Βαρίταπι μόβ Ἐπεροοι “- ἰδ ΚΡΕΤΗΡΟΣ Ὅν πε υϑαμίος περὶ τύτων Φϑε- 

6ϑῖ υπίνεγβαα αυοάδπηπηοάο ἐμ 6] ροπῖϊαε, ἀυ86 τεροδίϊδο ϑιοῖ φήναντο εἶτε μόνως ἀπείρως αὐτὰς δεῖ λέγειν εἴτε μόνως πεπε- 
εἰ χυϊεδουηῖ, δερμέν. ράσμέώας. 
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40734 τί δὲ καὶ πρώτη ἡ ἀπλανὴς ἐχ ὑπὸ τὰς οἰκείας ψυχῆς κινη- κινυμένη κίνησιν (ἀπὸ ἀνατολῆς δ ἐπὶ δύσιν ἔλεγον αὐτὴν κινεῖ, 
Ἄν θήσεϑ: ἢ κινεῖ ὸ ἡ ἀπλανὶς ὶ αἱ λοιπαὶ σφαῖραι ὑπὸ τῶν ᾧ δι᾽ ἣν αἰτίαν εἴπομεν ἐν τὴ περὶ Οὐρανῦ), αὕτη ὅν ἡ πριΐτη ὡς 

οἰκείων ψυχῶν, ἀλλ᾽ ὐχ ὡς τὰ ζῷα (τύτων Ρ̓ αἱ ψυχαὶ ἐίπτυσι ἀπλανὴς ἐνομίζετο τῷ Εὐδόξι πρὸς τὰς λοιπὰς δύο τὰς ὑπ᾽ 
ὃ βιάζον τὰ ἐν οἷς εἰσὶ σωύμανα), ἀλλ᾽ ὕτως ὥσπερ ἐντῷ Β αὐτῆς περιεχομένας. ὃ ὦ μόνον τὴν τῷ ἡλίν πρώτην ἀφιαιρὰν 

τῆς περὶ Οὐρανν (ες. 12) ἐρηι ὑπὸ δὲ τὸ πρώτ κινῶν ἢ ὡς ς ἀπλανῇ ἔλεγεν, ἀλλὰ καὶ ὺ τὴν τὸ Κρόνυ ὴὶ τὴν τῷ Διὸς αὶ τὰς ἑκάςν 

ἐφετῦ ἡὶ ὀρεκτῶ. ἀλλὰ ταῦτα ὁ προδιωρίο)ω, “ Ἰβῦν δέ" φησὶν τῶν ἄλλων δσδηον ΠΡΟΤΑΣ ὺ μείζονας ἀπλανεῖς ̓ ὠψιμς ὡς εἶναι 
ὃ ᾿Αριςοτέλης, “ἐκ τῶν ὑπ. ὺ δδηγμέβυν ἑπτέων" ὅτι ἡ πρώτη μίαν ἢ ἀπλανὴ τὴν πρώτην, ἐν ἢ ΜΕ χύμα τῶν τὰ ζῴδια ὐύνον 

ἀρχὴ ἃ πρῶτον πάντων τῶν ὄντων ἀκίνητον ἐξι καὶ ἡ καθ᾽ αὐὴ καὶ φ ἘπΥΘΝ ̓ἀσίον εἰσίν, ἑτέραν δὲ τὴν τὸ Κρόνυ, ἢ ἄλλην τὴν τὸ 
συμβεβηκός, κινῶν δὲ ὡς ἐφεὺν δηλονότι τὴν πρώτην ὶ ἀΐδιον ἢ Διός, αὶ ἐφεξῆς ἃς ἀνάςρυς Θεόφραςος ἔλεγεν. ὁ δὲ “τὴν δὲ 
μίαν κίνησιν. 10 τρίτην --- ζῳδίων" λελοξωμέρον κύκλον ἐν τῷ πλάτει τῶν ζῳ- 

1073 δέδεικἢ 5 ἡ τῦτο ἐν τῇ Φυσικῇ ̓Αχροάσει (0). δίων ἔλεγεν, ὡς ἐν τῇ περὶ Οὐμεν εἴρη, ὃν δοκεῖ ὁ ἥλιος τῷ 

ΝΣ Ὰ λέγει δὲ πᾶν τὴν ἀπλανῆ, ἣν φαμεν κινεῖν ὡς ἐφεὸν τὴν ἑαυτῦ Αἰντρῳ γράφειν φερόμενος ὑ ὑπὸ τῆς ἐν ἢ Η δέδεῦ σφαίρας, ὃς: 
29. πρώτην ᾧ ἀκίνητον ὑσίαν. ὃς δοκεῖ ἐκπίπτειν τὰ τροποοὰ δημέα διὰ ὁ μὴ ἀεί, ὅταν τὰς τρο- 
3 δέδευκἢ ἐν τὴ περὶ Οὐρανῶ. ἐπειδὴ ὅν τῦϑ᾽ ὁρῶμεν, ἀνάγκη πὰς ὁ ἥλιος ποιὴ, ὁρᾶν, ἀπὸ τῶν αὐτῶν τόπων ἀνατέλλων. ὃ 

Ἔν τῶν πλανωμένων ἃ ἑκάφην φορὰν ὑπὸ ὠκινήτυ ἔστη ἢ καθ᾿ αὐτὴν 15 δὲ ἐν μείζονι δὲ πλάτει λελοξῶωκ καθ᾽ ὃν ἡ σελήνη φέρε ἢ 
ἐκινήτα ὑσίας. εἰ δὲ εἴη γεγραμμένον “ὑπὸ ἀκινήτυ τα κινεῖς καθ᾽ ὃν ὁ ἥλιος" ἴσον ἐςὶ τῷ ὁ δὲ πλάτος τῆς λοξώσεως τῷ 
καθ᾽ αὐτό" ἡ διὰ ταύτης τῆς γραφῆς ὃ αὐὺ δηλοῖ, ἡ ἡ μόνον κύκλιν, ὃν ἡὶ σελήνη τῷ αὐτῆς κέντρῳ γράφειν δοκεῖ, μεῖζόν ἐςι 

ὑπὸ ἀκινήτων ᾧ καθ᾽ αὐὸ ὑσίας ἀνάγκη αὐτὴν κινεῖ, ἀλλὰ ᾧ τὸ πλάτυς τῆς λοξωώσεως τῷ κύκλυ, ὃν ὁ ἥλιος τῷ οἰκείῳ κέντρῳ 
ὑπὸ ἀϊδίυ. Ὑράφειν δοκεῖ" κατείληπτο 75 ᾧ τῶτο ἐκ τῦ μὴ ἐκ τῶν αὐτῶν 

δι δειδηιίλε σεγὸ βεααεηξίαπι σογρογαπι προίγίοες πα- 2) τόπων τὰς ἀνατολὰς ἐν ταῖς τροπαῖς τὸν ἥλιον ᾧ, τὴν τελίην 

οεϑϑατίο πια ἴδε βυπὲ ῬγῸ πυπιεγο δογροταπι 4υδε πιογεηΐων ποιεῖοχ, ἔξω δ ὁ ὁρίζων κύκλος ὁ αηβμγὸ, ἰσημερινὸς δὲ ὁ 
Δ εἶδ; εἰ μΒᾶ6 αυΐάεπι ρεῦ δε ἱπηπιοδί!ε5 δυηὶ, ΡεΓ δοείάδηϑ δεβ, ὁ λελοξωμένος δὲ ἐν τῷ πλάτει τῶν ζῳδίων, ὃ ὃν ὁ ἥλιος τῷ 
ἐδίνεη πιονεηΐωσ ρεγίηάε δίφυς δηΐπιβ. ἢςδο ἰδηΐαπι ἱππηο-ὀ ἑαυτῶ κέντρῳ δοκεῖ γρέφειν, ἔξω ὁ αεγ, ὃν δὲ παλιν ἡ σελήνη 
Βέ!ε5 «απὲ, εδὰ εἰ ρεγρείυδε εἰς, Ὑβεπιΐϑι, ἢ. 17. τῷ ἑαυτῆς κέντρῳ γράφειν δοκεῖ ἔξω ὁ ἡεμ" ᾧ ἀνατελλέτω ὁ 

1073 ἡ δὴ λέξις “ὅτι περὶ πλήθυς ὑδὲν εἰρήκασιν ὅ τι ἢ σαφὲς 25 ἥλιος καθ᾿ ἦν ὥραν ποιεῖ τὴν θερινὴν τροπὴν ἀπὸ τῷ α σημείν, 
13. ἰπᾶν" ((. 16), περιπέφραςαι. ἔςι ὃ ὁ λεγόμενον ἴσον τῷ περὶ καθ᾽ ἣν δὲ τὴν ἰσημερίαν, ἀπὸ τῆς ὃ σημείν. δῆλον δ᾽ ὅτι “ὁ μεῖ- 

πλήθωυς ὑδὲν εἰρήκασι, ταῦτα εἶπε ᾧ μέλλων λέγειν ὅσον ἐςὶ ὃ ὧον πλάτος τῆς λοξούσεωις ἡ δα περιφέρεια ἐςίν. ἡ δὲ σελήνη ὅταν 

πλῆθος τῶν ἐφαιλυν; τὴν πρὸς ὸ βόρειον τροπὴν ποιῆῦ, ἀνατελλέτω ἀπὸ τῷ ἡ σημείυ " 

4073) τῶτο εἰπὼν εὐθὺς ἱ ἰσορεῖ ὦ τε Εὔδοξος περὶ τῶν ἄφαρ φανερὸν δὴ ὅτι ὃ μεῖζον πλάτος τῆς λοξώσεως αὐτὴς ἡ δὴ περι- 

11: ἔχεγε αὶ τὸ πλήθυς αὐτῶν ᾧ Κάλλιππος" ἡ δεξώμενος τὴν προ- 30 φέρειά ἐςι, καὶ ἔςι μείζων τῆς δα περιφερείας, ἥτις ἦν ὃ μεῖζον 

ϑϑήκην τῶν σφαιρῶν, ἣν ὁ Κάλλιππος προσέθηκεν (ὁ γ5 Εὔδοξος πλάτος τῆς ἡλίν λοξώσεως. τύτυ ὧν ἐςὶ δηλωτικὸν “ὃ “ἐν μεΐ- 
εἴκοσι ᾧ ἐξ τὰς πασας ἐτίθετο, Κάλλιππος δὲ τριάκοντα ἡ τρεῖς), ζονι πλάτει λελοξῶοκ καθ᾽ ὃν ᾧ ἡ σελήνη φέρε; ἢ καθ᾽ ὃν ὁ 
ὕὅτως αὐὸὲς ταῖς τριάκοντα ᾧ τρισὶν ἄλλας εἴκοσι ᾧ δύο προςί- ἥλιος." “ὁ δὲ “τῆς δὲ τρίτης ἁπάντων τις πόλυς ἐν τῷ διὰ μέ- 1073) 
θησι. “Εὔδοξος --- σφαίραις" ὅσας ἢ ἦν τὰς σφαίρας ἢ οἴως σων τῶν ζῳδίων εἶναι" ἀντὶ τῷ, πᾶσαι αἱ τρίται σφαῖραι τὸς πό- ἦδ' 
κινεῖοχ, Ε διὰ τίνα αἰτίαν Εὔδοξος ᾧ Κάλλιππος ἡὶ ὕςερον ᾿Αρι- 35 λυς ἔχυσιν ἐν τοῖς κύκλοις τοῖς γραφομένοις διὰ μέσων τῶν ζῳ- 

ςφοτέλης ἔλεγον, ἐν τῷ δευτέριυ τῆς περὶ Οὐρανῦ (2 12 ρ. 2983 δίων ὑπὸ τῶν κέντρων τῶν ἄςρων. ἃ δὲ “τὴν αὐτὴν ἐτίθετο --- 1073 

« ἀ) »“Φ' τὴν τῆς λέξεως ἐξήγησιν τὴν “καὶ ἔτι διὰ τῶτο δὲ ἣν ἔχυσι τάξιν," βάλοι τῶν ἀποςημάτων, ἐντὶ “ἢ ὁποίας ἔλεγεν Εὔδοξος “ἢ 3: 

σῶμα ᾧ αἱ ἄλλαι φοραί," ἕως τῷ “πανὺς δὲ πεπερασμένυ σώ- πρώτας ἢ ϑεύτεραι σφαίρας, ταύτας ἢ ὁ Κάλλιππος πρώτας 
ματος πρὸς πεπερασμένον ἡ δύναμίς ἐςι," μα" πολλῆς εἴρη τῆς ἔφασκεν" ἢ ὅσον ἄν, φέρε εἰπεῖν, ἀφεςηκέναι τὴν ̓Κρομαμὴν τῆς 

ἐπιμελείας. «εδὸν δὲ ἢ “ὃ ἐνεςως χωρίον ὃ Εὔδοξος" κτλ. ἕως 40 Ἑρμαϊκῆς σφαίρας ἔλεγεν ὃ Εὔδοξος, τοσῦτον ἢ ὁ Κάλλιππος 
τὸ “ὁ φΖΞι ῬΜ ἄν πλῆθος τῶν σφαιρῶν ἐλὰ τοσῶτον" (ρ. 1074 « 14) ἔφασκεν κὐτὴν ἀφεςηκέναι. “ὃ δὲ “καθ᾽ ἕκαςον τῶν πλανωμέ- 10744 

ἐκεῖσε ἐξηγηεάμεθα. διὸ ἐκεῖθεν τὴν τύτυ σαφήνειαν ὁ βυλόμε- νων ἑτέρας σφαίρας μιᾷ ἐλάττυς εἶναι τὰς ἀνελιττώσας," ἀντὶ τῷ ἾΝ 
νος ποριζέωω. ἐπεὶ δέ τινες τῶν λέξεων ἐκεῖσε ἐκ ἐσαφηνί)η- ἐπειδὴ αἱ “ὃν Κρόνον φέρυσαι σφαῖραι τέσσαρές εἰσιν, αἱ ἀνελίτ- 

σαν, νῦν ἀξιόν ἐςιν αὐτὰς ἐπισκέψαιχ. ὧν διὰ τῆς πρώτης τῆς τυσαι τρεῖς ἔξωσαν" αἱ δ τρεῖς μιᾷ ἐλάττονές εἰσι τῶν τεσσά- 
"ὧν τὴν αὶ πρ: -- εἶναι" αὶ τῦτό φησιν, ὡς ἄν τῳ δόξειεν, ὅτι ἡ 46 ρων. πάλιν ἐπεὶ αἱ ΦνίΆρια ,᾽ Κάλλιππον ψύνσαι πέντε εἰσί, 
ἀπλανὴς πρώτη ἐςί, καίτοι ᾧὶ ὕσης πρώτης, ἀλλ᾽ ὅ φησι τῶτό προσκείοϊωσαν αὐταῖς ἀνελίττυσαι τέσσαρες" αἱ γ5 Ἠσδαμς 

ἐφ, ὅ ὅτι τριῶν ὀσῶν σφαιρῶν κ᾽ Εὔδοξον. τῶν φυμσῶι δὲν ἥλιον, μιᾷ ἐλάττυς εἰσὶ τῶν πέντε" ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. τίνα δὲ 

ἡ αὶ πρώτη ἢ περιέχυσα τὰς λοιπὰς δύο ὶ τὴν αὐτὴν τὴ ἀπλανὴ χρείαν τῷ ᾿Αριςοτέλει παρέχεν ἡ τῶν ἀνελιττυσῶν προο)ήριη;, 
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1047 εἴρη ἐν τῇ περὶ τὸ Οὐρανῦ. ἃ δὲ “ᾧ εἰς ὃ ὶ αὐὴ ἀποκαϑιςίσας τὰς τῶν πρώτων δύο ἀνελίττυσαι ἐξ ἴσον," ἀντὶ τῷ αἱ τὸ Ἐρόνυ 

τὴ θέσει τὴν πρωτχν σφαῖραν ἀεὶ τὸ ὑποκάτω τεταγμένυ ἄςρυ" Διὸς ἀνελίττυσαι ἣξ ἔσον " ἐπεὶ δ τέτταρές εἰσιν «αἱ “ὃν Κρόνον 

δῆλον ἕςαι γράψασι κύκλυς τινας. ἔξοσαν δὴ τρεῖς ὐώραις ὁ φέρυσαι ἢ ττταρὶρ αἱ ὃν Δία, δεῖ δὲ καθ᾽ ἕκαςον ἀςέρα τὲς ἀνε- 

αβ ᾧὶ ὁ δε αὶ ὁ ζη. ἐν δὲ τῷ ζη ἔσω ἐσίρ, οἷον ὁ Ζεύς, ὺ ἔξω λατῶσας μιᾷ ἐλάττυς εἶναι, ἐξ ἔσον αἱ τῷ Κρόνυ ᾧ Διὸς ἀνελίττυ- 

ἃ κ σημεῖον. “ὃ δὲ α ἔξω σημεῖόν τι ἡ ὃ ὃ ὁ ὃ ζὰ Ὁ ἃ βεη" 5 σαι. ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν τεττάρων, Ἄρεος ̓Αφροδίτης Ἑρμεῦ ἡλίν, 

μὴ ἐτασάν δὲ ἀσέρες, ἀλλὰ νενοήοωσαν μόνον ἀὐμες δωμ, ᾧ πέντε καθ᾽ ἔκατον ἐσῶν τῶν φερυσῶν, τέτταρες. γίνον ἦν αἱ πᾶ- 

δαὺ δὸδ δ᾽ ἃ ζ ἐπὶ τῆς αὐτὴς εὐθείας" ἑμοίως καὶ ἡ τὰ βεη" σαι ἀνελίττυσαι δὶς Τὶ τρεῖς αἱ ἹΚρόνυ ὺ Διός, τετράκις δὲ τέττα- 

ὴὺ κακινήσγω ἡ " δ «β σφαῖρα ὡς ἐπὶ ὃ β σημεῖον ὡςε ἐλθεῖν ὃ α βες Ἄρεος ᾿Αφροδίτης Ἑρμῷ ἡλίυ" ὥξε πᾶσαι δύο ἡ εἴκετα, 
ἐνῷ ὁ β ἐςίν" ἡ δὲ δὲ ᾧ ἡ ζ ἐρεπηγθώσαν, ἰσοταχῶς. ὡς ἐπὶ ἦσαν δὲ αἱ φέρυσαι ὀκτὼ ἢ αἱ Κρ ὃ ὃ Διός, πέντε δὲ καὶ ὺ εἴκοτι 

τὰ δζ- ὥςε ἔρχεοα, τὰ εἡη ἐπὶ τὰ ὃζ. ἐπεὶ ὧν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ι0 τῶν λοιπῶν πέντε" τριῶν ὧν τύτων ὺ τριάκοντα ταῖς δύο καὶ αὶ εἴχοσι 

κινῦν. ἡ εδ ὁ ἡ ηζ ὄφαιρει ἰσυγαχεῖς ὅται, δηλονότι ἡ ἡ τῆς ζ συντεθεισῶν ἀνελιττύσαις, ἅπασαί εἰσι πότε καὶ ᾧ πεντήκοντα. τος 

σφαίρας κίνησις διπλασίων ἐςὶ τῆς εδ σφαίρας κινήσεως" ὅση δ τὴν σελήνην φερύσαις, ὡς εἰρηῦ, ἐδὲν δεὶ πηὐλισευσίν, ἐχά- 

γάρ ἐξιν ἡ τῆς ηζ σφαίρας κίνησις, τοσαύτην αὐτὴ ἐνδίδωσι ὃ τῆς ὄσης" ἄτω ὃ ̓Αριφοτέλης εἴρηκεν, ὅτι μόνας καὶ δεῖ ἀνελιχϑῆ- 

“ τῆς εδ σφαίρας λίνησις, ἐπειδὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ φέρον ὥςε ἐν γαι ἐν αἷς φέρε “ὃ κάτω τεταγμέρον ἃ ἄςρον. “ὃ δὲ ἐπαχϑὲν “εἰ τοῖα 

ᾧ χρόνῳ “ὃ ε ἐπὶ ὸ ὃ ἦλθεν, ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὰ ἡ ἐν ηζ κυ- ὡς δὲ τὴ σελήνη τε ᾧ τῷ ἡλίῳ μὴ ὴ προογείη τις ἃς εἴπομεν κινήσεις, ἐς 

Ἢ: ὅλον διελθὸν ἦλθεν ἃ ἂν πάλιν ἐπὶ “ὃ τ εἰ μὴ ἡ 4“ ὕφενα αἱ πᾶσαι σφαῖραι ἴσον ἑπτὰ ἢ τἰττο μον αν" τῶτο ταραχὴν 

ἀντιφερομένη τῇ δὲ ὁ ὡς ἐπὶ “ὁ β αὐτὴν Ἰλμσαν ὑκ εἴα αὐτὴν ποιεῖ, ἐὰν γἡ ἀφέλωμεν τὰς τὸ ἡλίων δύο ᾧ τὰς τῆς σελήνης 

ἐνδιδόναι τῇ ζη σφαίρᾳ ἄλλην τοσαύτην κίνησιν σιν αὐτὴ χι- δύο, ἐς προσέθηκε Καλλιηπος, ᾧ δῆλον ὅτι ἼΣ ἄλλας ἀπὸ τῷ 

γε" ὥςε ἡ αβ ἐμποσύ, ὑφ ἀπ: δε ὺ ὡς ἐπὶ ὃ β Ἰλιάς ὁ ἡλίων τὰς ἐπλιγεύσας ἐχείνας (ὄφηρήμνον δὲ ἐκείνων δὲϊ ευνα- 

αὶ δε ἐμποδίζει τὴν ζη, ἡ ἐπὶ τύτῳ ἀεὶ τὴ αὐτὴν θέσιν ἡ “ ζη φαιρεῖν ὶ τὰς μελλύσας αὐτὰς δνέλ τα, ἐξ κ᾽ ἔσονἢ ἀφνρε- 
περιφέρεια φυλάξει τὴ θέσει τῆς ἈΡ' ςε ὅταν ὁ ΩΝ ἐπὶ ὃ ζ πῆμ, δύο αἱ φέρυσαι δὲν ἥλιον ἢ δύο αἱ ταύτας ἀνελέττυσαι 

ἔλθη, ὁ ὃ ζ ὅπυ νῦν ὃ ἡ ἐςί, τότε ἡ ὃ α ἐλεύσε ὅ ὅπυ νῦν ὃ πρὸς ταῖς δυο ταῖς τὴ σελήνη ἡραθεσεον ὑπὸ Καλλίπευ, ὑπέτι 
β ἐσὺ ὲ δὲ β ὅπυ ὃ Ὁ καὶ εἰσὶ πάντοτε ἐν τὴ αὐτῇ εὐθείᾳ τὰ δὲ συμβαίνει τύτων ̓ ἀφαιρεθεισῶν ἀπὸ τῶν πέντε ἢ εἀὐάμαές 

αἴ αὶ Χ βη σημεῖα, ὺ ὅταν ἃ ἀνατώλῃ “ὁ α, ἀνατέλλει καὶ Ὁ 2 ζ, λοιπὰς εἶναι πάσας ἑπτὰ καὶ δ, τετταριώκοντιι, ἀλλεὶ ἐννέα, ἃ, τεττα- 

ἡ πάλιν ὅταν δύνη ὃ ἃ β, τότε ἢ “ὃ ἡ, ἡ ὑδέποτε ὅτε ΠΡΟΑΡΕΤΕΝΕ 25 ράκοντα καταλιμπανεῦζ, ἣ ὡς ἐπιλελησμένος ὅ ὅτι τὴς σελίνης καὶ 

λυσιν ὅτε προδύνυσι τῷ αζ. κἂν ἡ αβ καὶ ὶ ηζ ἐπὶ τὰ αὐτὰ φέ- 

ρων), ὲ αὐὸ συμβήσεἢ. ἡ δὲ δὲ σφαῖρα νενοήο)ω ἀνελίττυσα. 

τῶτο ὄν ἕξιν ὅ φησι κὰ εἰς ὃ αὐὸ ἀποκαθισάσας τὴ θέσει τὴν 

τρτάρας ἀλλὰ δυο μόνας ἀφεῖλεν. εἰ μὴ ἄρα δεῖ λέγειν ὅτι τῷ 
Ε ἡλίυ τὰς τέτταρας ἀφεῖλεν, ἃς αὐὺς προσέθηκεν ἀνελιττύξας, 

ἢ ἀμφοτέρων, ἃς ὁ Καλλιππος" ἢ ὕτως ὀκτὼ τῶν εφειρηθησνν 

πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τῷ ὑποκάτω τεταγμέν ἄςρυ." ὸ εἴη ἂν ὃ σῶν ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἡ πέντε, αἱ λοιπαί εἰσιν ἑπτὰ καὶ τετ- 

λεγόμενον ὅτω. κινεῖοὰς νενογαωσαν αἱ ἀνελίττυσαι, ὥςε ποιεῖν 30 παρέντα, ὼ ὅτως συμβαίνει εἶναι ὃν ̓ Αριςοτέλης φησὶν ἐριθ- 

τὴν πρώτην ἢ ἐξωτάτην τῶν σφαιρῶν τῶν φερυσῶν ὃν Δία μόν. ἣ ὥς φησιν ὁ Ἰξωσιγένης ἐπιςήσας, βέλτιον εἶναι φησὶ κέ- 

σφαῖραν ἀεὶ τὴν αὐτὴν θέσιν φυλάττειν πρὸς τὴν σφαῖραν ἐν ἦ γγειν τῷ ἀριθμῦ παρόραμα νομίζειν τοῖς γράφυσι γεγονέναι, ἢ τὰς 

ἐνδέδεῷ ὁ ὁ ἀςήρ, ἡ μηδέποτε ἡγεῖος, τὰ λαμβανόμενα ἐν τῇ αὐτὰς ἑβδύμας ἡ ὀγδόας σφαίρας ποιεῖν. “ὥς: ἢ τὰς --- ἀκινήτ." 

πρώτη σφαίρᾳ σημέα τῶν λεββευμινε ἐν τῇ σφαίρᾳ ἐν ὗ ὁ οπιηεβ ἰρίίας δρίδεγας ἀείεγεηϊες εἰ γενοϊνθηϊες ἡ τα 

ἀσὴρ ἐνδέδεῦ σημείῳ, ἀλλ᾽ ἀεὶ συλενατέλλειν ἡ Ὁ συνδύνειν. “ὃ δὲ ὃς φυΐπφας εταπὲ εἰ φιίηφιιαρίπια. φυοάεὶ ἰππδε εοἴῖνε χαῖς- ὦ 
“ἐν αἷς ἢ αὐτὰ φέρε σφαίραις, αἱ βὶ ὀκτὼ αἱ δὲ πέντε ᾧὶ εἴκο- ἴλην εος5 που δάάϊβεγίε χαος ἀἰχίπνιιθ πιοῖαε, οταπες βρβδεῖαδ 
σίν εἰσιν; ἴσον ἐςὶ τῷ ὥςε κτ' ὃν Κάλλιππον ὀκτὼ ὦ εἶναι τὸς φυλάτγαρίπῖα ἐγυηὶ εἰ δερίεπι. ὙΒεαιΐεῖ. ἢ, 18. 
τὸ ἡλίν ἡ τῆς σελήνης, εἴκοσι δὲ ἡ πώτε τὰς τῶν ἄλλων, Κρόνυ ἀλλὰ τίνα τὰ τῶν σφαιρῶν ποιητικὰ αἴτια, ἃ νῦν παραδί- καὶ᾿ 

Διὸς ᾧ τῶν λοιπῶν" “ὃ γ5 πρὸ ὀλίγυ ῥηθέν, “τῷ δ᾽ ἡλίν ᾧ τῆς δωσι; πότερον αἱ ψυχαὶ ἡ τὰ εἴδη αὐτῶν: ̓  ἢ αὶ τὰς τώτων ψυ- " 

σελήνης δύο ᾧετο προσλετέας εἶναι," ἴσον ἐςὶ τῷ ἀνὰ μίαν" ἐπεὶ 20 χαῖς φησιν, ἐπεὶ ἐχ αὖὮ θεοί; αὖ δ εἴδη ὅσαι τῶν σφαιρῶν ἐν 
ἋΣ ὁ Εὔδοξος ἐξ ἐτίθετο τὰς τὸ ἡλίων ᾧὶ τῆς σελήνης, ὁ δὲ Καλ- 

λιππὸς ὀκτυὴ αὐτάς φησι, δηλονότι ἀνὰ μίαν αὐταῖς προσέθηκεν. 
ὁμοίως ἡ ταῖς λοιπαὶς τῶν πέντε ἀςέρων σφαίραις ἀνὰ μίαν προ- 

σέθηκε" τῷ γδ Εὐδόξυ τέτταρας λέγοντος εἶναι ἑκάςυ τῶν λοιπῶν 

7. μόνας ἀνελιχθῆναι. αὶ δεῖ͵, ἐν αἷς ὃ κατωτάτω τεταγμένον φέρε," 
ἀντὶ τῷ μόνας τὰς τὴν σελήνην (αὕτη γάρ ἐςι κατωτάτω πάν- 

τῶν τῶν ἀςέρων) φερόσας Καὶ δεῖ ἔχειν ἀνελιττύσας. ὺ δὲ “αἱ αὶ 

͵ 

λ τ ες 4) 

αὐταῖς εἰσί, ἢ κινεῖ αὐτὼς κύκλῳ διὰ μέσης τῆς φύσεως μιᾶς 

ὅσης ἢ τῆς αὐτῆς κινήσεως" ὁ γ5 ἄλλη ἡ τῆς ψυχῆς ἡ ἄλλη ἡ 
τῆς φύσεως κίνησις, ᾧ ἔχυσιν ἀπὸ ' τῆς φύσεως αἱ σφαῖραι 
τὴν αὐτοφυὴ ἡ ἀβίαςον ἡ κατ᾽ αὐὺ “ὃ εἶδος ἐπιτηδειότητα πρὸς 

ὅτε πέντε ἀςέρων, ὅτος πέντε αὐτὰς πεποίηκεν. “ὃ δὲ “τύτων δὲ 45 “ὃ κινεῖ, ἀπὸ δὲ τῆς ψυχῆς τὴν μεταβατικὴν ἐνέργειαν, πρὸς 
ἣν πεφύκασι διὰ τὴν φύσιν. αὶ τὰς τύτων ἦν ψυχὰς λέγει, ἀλλ᾽ 
ἑτέρας ὁσίας ἀσωμάτυς ᾧ χωρὶς σώματος ὥσας, ὑφει ΓΥ 
τῷ πρώτυ νῦ ὅσον αἱ σφαῖραι, εἰ χρὴ λέγειν, τῆς ἀπλανῶς, ὕπερ- 
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τέρας δὲ τῶν ψυχῶν τῶν. σφαιρῶν" ὥςε ᾧ αἱ σφαῖραι ὑπὸ 'ὶ “ὡς τέλος σα φορᾶς." ὁ Λ) ἐφεὸν τέλος ἐςὶ τῆς δι’ αὐὸ γινο- 
τῶν οἰκείων ψυχῶν κινῦν;, ὥσπερ εἴρη), ὑπὸ δὲ τῶν τουίτων μένης φορᾶς ἢ ὅλως κινήσεως. 

θεῶν, ὡς καὶ ἀπλανὴς ὑπὸ τῶ πρώτυ νοός. κινεῖ δὲ ἡ ἀπλανὴς 4υοά δυΐεπι βεγὶ που. ροϊαΐϊὲ αἱ υ]]α εἷς Ἰχιῖα χαδε πο 1074 

ὑπὸ τὸ πρώτυ κινητικῶ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον κίνησιν" ὦ γάρ ἐξιν ἡ δὰ ἰαιίοπεπι εἰεἰἴδε εοπάποδι, πα] αι ργδείεγεα πδίαγᾶ δυὶ Ἂ: 
ψυχὴ τῆς ἀπλανῶς αἰτία νὰ ἐπ᾽ ἄπειρον κινεῖοχ,, ὁδ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς 5 ξυθειαπεῖα ἀϊνίηα οἰίοδα ε85ε ροΞεἰὶ, μίης σοπδίαι: πὰ }}Δ δαΐπὸ 
τῶτο ἔχει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ πρώτυ κινητικῦ. ὥσπερ γδ τὴν κίνησιν Βαϊυδπιοάϊ ευδειδηξῖα ουπὶ Ρεῦ ῥγορτγίαπι ἀεβηίΐδίις ορεγαιίο- 

ἀπὲ ψυχῆς ἔχει, ὥσπερ εἴρη, ὅτω ὃ ἐπ᾿ ἄπειρον ἡ ἀεὶ κ' τὲ τοπι, ροϊετῖε σγάϊηατὶ αἀ ϑαπιηναπι ἀϊρηίτδιΐα σταήῆαπι, φαΐ 
αὐτὰ ἢ ὡσαύτως ᾧ περὶ τὰ αὐτὰ αὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἢ ὅσα τοιαῦτα εεἰ ςοηβεαυΐ ρετεοιϊοπεπι δοπεϊπαδε νἶϊλε. πυϊαπν ἐρί τας 

ἀπὸ τῆς ἀκινήτυ νοερᾶς αἰτίας ἐφήκει τῷ ἐρανῷ. ὡς ὅν ὁ ὠρανὸς ετῖξ Αἰϊιὰ σογρὰς πιοϑῖ!α ρεδοῖεγ βδες ξογρογᾶ. δβυβειδηιίδε ᾿ 
ὑπὸ τὸ πρώτυ κινεῖ) κινητικῦ, ὕτω καὶ αἱ πλανώμεναι σφαῖραι 10 ἐγρὸ ἰοιίἀεπι ε856ε ἀεδεηι, Ὑδβεπιΐδὲ, ἔ, 18. 

ὑπὸ τῶν οἰκείων κινητοιῶν τελειν μένων καθ᾽ ἑκάςξην ἢ ὠγαθυνο- “τέλος ἔςαι πάσης φορᾶς τῶν φερομένων θείων σωμάτων 1074 

μένων ὑπὸ τῷ πρώτυ κινητικῶ, ἄλλα Αὶ μᾶλλον ἄλλα δὲ ἧττον, χτ' ον ὠρανόν." ἴσον ἐςὶ τῷ πᾶσα ἐγκύκλιος φορὰ τέλος ἔχει ἕω 
τὰ Αὶ τὴς Κρονιακὴς σφαίρας μᾶλλον, τὰ δὲ τῆς ἡλίν ἧττον, ἡ ἄςρον τι ἢ ἕνεκ᾽ ἐκείνυ γίνε" δ ἕνεκά τι γίνεῦ),, ἐκεῖνο τέλος 

τὰ λοιπὰ ὁμοίως λέγον". ᾧ τὰ τοιαῦτα κινητικὰ αἴτια ἄριςα, ἐςὶ τῷ δι᾽ ἐκεῖνο γινομένυ. 

ὑχ ὡς “ὃ πρῶτον ἡ ἕ ταῦτα ἐξήρτηῦ (ἐκεῖνο ΑΚ ἢ ἀνενδεὲς τῶν 15 γ᾿ δὲ τὴν λέξιν τὴν “εἷς δ λόγος ἡ ὁ αὐὸς πολλῶν, οἷον 101λ 6 
ἑαυτῦ καλῶν ὑπέρπληρες, ταῦτα δὲ ἐπιςρέφε πρὸς ἐκεῖνο ᾧ τῆς ἀνθρώπυ," “ὁ “εἷς" ἀντὶ τῷ ἕτερος 5 ὁ λόγος τὸ ἀνθρώπυ καθὸ ἐς 

ἐκείνυ πληρῦ ἀγαθοδοσίας), ἀλλὰ λέγε ἄριτα ὡς πρὸς τὰς ἄνθρωπος, ὁ δὲ Ἰξωκράτης εἷς, ἥτοι ᾧ ὁ Ἰξωκρατυς καθὸ Σωκρά- 
σφαίρας ἃς κινῶσιν" ὡς 7) ἀρίςων τύτων ἐφίεν,)" ὃ γάρ τι ἐφίεἢ της ἕτερος. εἰ δὲ τῶτο, εἴπερ εἰσὶ τὰ πρῶτα αἴτια πολλαί, ἔτε- 
ὡς ἀρίςυ, τύτυ ἐρᾷ. ὥςτε ὁ πολυτίμητος νᾷς ἁπλῶς λέγεϊ ἄρι- ρος ἔςαι ἑνὸς ἑκάςυ αὐτῶν ὁ λόγος καθὸ ἄτομα ᾧ μερικά" ὥςε 
ξον, ὡς ᾧ ὁ πρῶτος ὀρανὸς ἁπλῶς μέγας" ταῦτα δὲ λέγε 20 σύνθετα ἔςαι ἢ ἔνυλα, ἡ ἕτερος ὁ λόγος τῷ κοινῶς κατηγορυ- 
ἄριςα ὡς πρὸς τὰς ὑπ᾿ αὐτῶν κνυμένας σφαίρας. μέν αὐτῶν εἴδυς, ὅπερ ἀδύνατον: “ἃ δὲ “ἃ δὲ τί ἦν εἶναι ἐκ 

1074 εἰπὼν ὅτι ὅσα ἐςὶ τὰ κινίμενα, τοσαῦτα ᾧ τὰ κινῶντα ιϑ ἔχει ὕλην “ὃ πρῶτον" ἀντὶ τῶ, “ὃ δὲ πρῶτον τί ἦν εἶναι, ἤτοι ὃ 
17. εὔλογον ὑπολαβεῖν, ἐπειδή τις ἔμελλε λέγειν, ἢ τί κωλύει εἶναί πρῶτον εἶδος ᾧ ὁ λόγος ἡ ἐνέργεια, αὐτό φημι ὃ ζῷον ἀΐδιον 

τινας ὑσίας ἀσωμάτυς ᾧ καθ᾿ αὐτὰς μηδὲν κινύσας; εἰ δὲ τῦτο ἄριςον, ὑκ ἔχει ὕλην. “παραδ. δὲ παρὰ τ. ἀρχ. ἡ παμπαλαίων 

ἐνδέχεῦ,, ἐκ εὔλογον, ὅσα ἐςὶ τὰ κινέμενα, τοσαύτας εἶναι ᾧὶ τὰς 25 ἐν μ. «,." δείξας ὅτι εἰσὶ. θεοὶ ἢὶ τοσῦτοι ὅσαι αἱ σφαῖραι ἐξηρτη- 
ἀσωμάτυς ὑσίας, ᾧ ὅτε πλείως ὅτε ἐλάττυς; ταύτην δυναμένην μένοι τῆς θειοτάτης ἢ ἀρίςης ὀσίας, ἡ ὑπ᾽ ἐκείνης ὄντες, αὶ ἐκεῖ- 

τὴν ἕνςασιν πρὸς “ἐν λόγον φέρεως, λύει λόγων" εἰ δὴ πᾶν ὃ τες. θὲν “ὃ ἄριςοι εἶναί τε ᾧ λέγεοχ, ἔχοντες, λέγει ὅτι αὶ μόνον ἡμεῖς 
τευχὸς τῷ ἀρίςυ τέλυς ᾧ αὐ τῶτο ἄριςον ἡὶ ἐφεὸν ὃν (πᾶς 5 ταύτην περὶ τύτων τὴν ἔννοιαν ἔχομεν. 
θεὸς ἄριςος ᾧ εἰ μὴ ὡς ὁ πρῶτος), τύτυ ἀνάγκη τι ἐφίεςχ, - πᾶν ἀλλὰ ᾧ ἀνθρωποειδεῖς αὐτὸς ποιήσαντες, ἐδὲ τῦτο μάτην 1014} 

δ ἐφεὺὴν ἐφιεμένυ τινός ἐςιν ἐφετόν. εἴπερ ἦν εἰσὶ ἡὶ ἄλλαι τινὸς 30 πεποιήκεσαν ἀλλὰ πρὸς “ὃ σύμφερον τῶν πολλῶν" βυλόμενοι γδ “ 
ἐσίαι ἄριςαι, πᾶν δὲ ἀριςον ἐφετόν, ἐφετὰς ἀνάγκη αὐτὰς εἶναι" ἀποτρέψαι τὸς ἀνθρώπυς ἀπὸ τῷ τύπτειν ἀλλήλυς πεποιήκασι τὺς 
εἰ δὲ τῦτο ἀναγκη, ᾧ τὰ ἐφιέμενα αὐτῶν εἶναι καὶ κινεῖοχ, δι’ θεὰς ἀνθρωποειδεῖς, . αἰνιττόμενοι διὰ τύτυ ὅτι ὁ τύπτων ἄνθρωπον 
αὐτάς. ἀλλ᾽ εἴπερ εἰσὶ τὰ κινυίμενα, ἔσον,) ἢ κινήσεις. ἐδὲν 5 “ὃ θεῖον εἶδος τύπτει ᾧ περιυβρίζει. ἢ ὦ μόνον ἀνθρωποειδεῖς 

κινύμενον ἄνευ κινήσεως. ἀλλὰ μὴν κινήσεις παρὼ τὰς πεντής αὐτὸς ποιῶσιν, ἀλλὰ πρὸς περισσοτέραν ὠφέλειαν τῷ ἀνθρωπείν 
κοντα ἢ πέντε ἐκ εἰσίν, ὑδὲ κνύμενα ἄρα παρὰ ταῦτα, ἐδὲ κι- 35 γένυς ποιῶσι τὺς θεὸς ὁμοίυς ᾧ τῶν ἄλλων ζῳων τισίν" ἐπειδὴ ἡ 

νητὰ ἄρα. προάγει δὲ “ὃν λόγον ὑποθετικῶς λέγων “εἰ δὲ μη. ἡ τῶν Αἰγυπτίων χώρα πάνυ πολὺ πλῆθος ὄφεων ἀναδίδωσιν ὡς 

δεμίαν οἷόν τ᾽ εἶναι φορὰν μὴ συντείνυσαν πρὸς ἄςρυ φοράν... ὀδεμία ἄλλη βλάβη βλάπτον τὺς ἐκεῖσε οἰκῦντας, ὧν ἡ φύσις ἢ 
εἰ δὲ μὴ κίνησίς ἐξιν ἄλλη, δὲ κινώμενον ἐδὲ κινῶν" ὥςε “ὃ αὶ ὁ θεὸς προνουμένη ἀνῆκε τὰς καλυμένας ἴβεις φενευτρίας τῶν 
τοῦτον ἐπιχείρημα ἐκ τῷ μὴ εἶναι ἄλλην κίνησιν δείξας, συναπέ- ὄφεων, βυλόμενοι οἱ ἐκεῖσε σοφοὶ ἀπότρεψαι τὸς Αἰγυπτίυς τῷ 
δειξεν ὅτι ἐδὲ ἄλλη ἐσία. ὁ δὲ “ἔτι δὲ πᾶσαν φύσιν ἡ πᾶσαν 40 φονεύειν τὰς ἴβεις (ἐφόνευον γδ αὐτάς τινες, ἢ ταῦτα σωτείρας 

ὠσίαν ἀπαθὴ ὦ καθ᾽ αὐτήν" προηγυμένως ἐςὶ δεικτικὸν τῦ μὴ ὅσας τῷ τῶν Αἰγυπτίων γένυς) τεθείκασι νόμον παρακελευόμενον 
εἶναι ἄλλας ὠσίας. ὃ δὲ λέγει, τοιῶτόν ἐςιν. ἔτι εἰ πᾶσαν φύσιν μηδενὶ ἐξεῖναι Αἰγυπτίων φονεύειν ἴβιν. διὰ τί, ἀν 
ἢ ὑσίαν ἀπαθὴ ᾧ καθ᾽ αὐτὴν ἤτοι ἀσώματον. τοιαύτην εἶναι χρὴ οἷς ἂν φανεῖεν ἐν εἴδει ἴβεων φαίνονῇ. 
ἡμᾶς νομίζειν, ἤτοι ἀρίςην ἡ ἐφετὴν ὦ τελυιήν, ἐδεμία ἂν εἴη πᾶπιν ἰιἷ58 ἀἰΐε [ογπιᾶπι ἐγ αυπὲ δἰ πιΐ!επὶ φαίϊδυκάαπι ἀηὶ- (0742 
παρὰ τὰς εἰρημένας κινητικὰς αἰτίας ἑτέρα φύσις, ἀλλ᾽ ἀνάγκη 45 πιαϊ!δα5, εὐἱαβπιοάϊ φὰπὶ ἃγίες ρίβοες εἰ ἰεο; 4ι05 [8 νο- δ 

πεντήκοντα εἶναι ἢ πέντε μὲ συναριθμυμένυ ἢ τῷ πρώτυ αἰτίν" Ὄεδηϊ δὲ ξεσππάυπι νἱείαϊος υᾶς ἤάδεγε ρυϊδηϊ, δυὶ ΟΡ ορε- 
εἰ ἡ εἰσὶν ἕτεραι ἐσίαι παρὼ ταύτας, κινοῖεν ἄν, ἐπειδὴ ἀνάγκη ταϊϊοπεαι εογιαι, νεῖ φιυΐα εἰ πιῖ!ε5 δαὶ 58 δαϊπια! θυ. Ὑ8ε- 
πελικὼ αἴτια ἡὶ ἐφετὰ εἶναι αὐτάς" τύτυ γάρ ἐςι δευιτοῦὸν “ὃ παῖοὶ, (. 19. 

2 , 
. ὅτι οἱ θεοί 
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εἴτε νοεῖ, φησί, τύτυ δὲ ἄλλο κυριώτερον, τυτέξιν, εἴτε 

νοεῖ͵ μὲὴ ὅλη δὲ ἡ ὑσία αὐτῷ νῦς ἔσο; ἀλλὰ τύτυ ἥτοι τῷ νοεῖν 

ἄλλο ἐςὶ κύριον τῷ νοεῖν “ἐν νῦν" ὁ Ὑ5 5. ἐςι τῶῦτο αὐτῷ ὀσία ἡ 

νέησις, τυτεῖ ὑχ ἐνδέχεῷ εἶναι τὴν ἀσίαν αὐτῷ νόνσιν ὰ νῃ 

εἴπερ μὴ ὅλη ἡ ὁσία αὐτῷ γε, ἀλλὰ μέρος. τι, ὑκ ἂν εἴη ὑσίκ 

αὐτῷ ἡ ἀρίςη, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἔξαι ὃ ἄριξον καθ᾽ ὃ νοεῖ. 

καθάπερ ἐ ἐπὶ τῷ ἀνθρωπίν σημδινειν ἕςιν" καὶ γαρ ἐπε αὐνὸ 

τῇ ἐσίᾳ σύνδρομος ἡ δύναμις τε ἢ ἡ ἐνέργεια, δὲ ὁ αὐὴς ὅτος 

γῦς ἐξὶ αὶ κ᾿ νόησις, ἀλλὰ κ' μιτάβασῦ νοεῖ. εἰ γϑν τὸτ᾽ ἦν ἡ ἐπὶ 

τῦ πρώτυ ὺ πολυτιμήτυ νῶ, ἐκ ἂν ἦν ἡ αὐτῶ ὁσία καθ᾽ αὐὺ τι- 

ἬΜΗΝ ἀρίςη. ὕτως ὁ διδάσκαλος. εοἀ. Ἀερ. 

ᾧ εἰ ἵτερον, ἢ ἀεὶ ἃ αὐὸ νοεῖ, ἢ νῦν Κ᾿ ἕτερον ἄλλοτε δὲ 1074 
Ὡν ὥλου κ᾿ εἰ ἄλλοτε ἄλλο, ᾿ἀὐθτερον παῖντα ἔγαθέ ἐξιν ἃ κατ᾽ 

1074} 
49. 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

διὸ χρόνυ, ὡς φέρε εἰπεῖν ὅτι ἐν τῷδε ἢ! τῷ τῷ χρόνυ μέρει τόδε 
ἃ μέρος αὐτῶ νοεῖ, ἐν τῷδε δὲ τόδε (μεριςὸν 75) ἂν ἦν), ἐλλ᾽ 
ἀμερὴς ὧν ἐν ἀμερεῖ, εἰ θέμις χέγειν, τῷ νῦν τῷ ἀτόμῳ ἑκυὸν 
γοεῖ" ὥσπερ γάρ, φησίν, ὁ ἀνθρώπινος νῶς (ἢ εἴ τις μὲὴ ὶ βύλατο 

5 λέγειν ἔτι ὃ ἀνθρώπινος γῶς, λεγέτω καθολικώτερον ὅ ὅτι ὁ τῶν συν- 

θέτων νῶς), ὥσπερ ὅν ὁ ἀνθρεύποος ἢ ἢ ὁ τῶν συνθέτων νὸς ἔχει ἕν 

σινι χρόνῳ, οἷον ὅταν ἐνεργήση ὼ ὃ τρισμακάβριςον παίθος πάθη 
(τότε δὲ ὁ ἀεῆρώπμος ὍΝ ἐκ ἐν τῳδὶ τῷ χρένω μέρει ἢ ἐν ταδὶ 
τόδε ἢ τόδε τὸ ἀρίφυ νοεῖ ὺ ἐφάπτεδ αὐτῷ ὡς δυνα ὃν ἐφάψαςς 

10 αὐτῦ (μεριφὸν Ῥ ἃ ἂν ἡ ὅτως ἦν ὁ πρῶτον αἴτιον), ἀλλὰ νοᾶ 
αὐὸ ἐν ὅλῳ τινί, οἷον ἐν τῷ ἐμὲ ὼ ἀτόμῳ ἽΣ ὕτως ὃν 

ἅπαντα αἰῶνα ὁ πρῶτος νῦς αὐὸς ἑαυτὸν νοεῖ ἀμερῶς ἡ εἰχρόνως. 
ἐρη δὲ διαρκῶς ἐν τῷ βτῳ τῆς περὶ υχῆς (. ) πραγμα- 

ἄλλως αὶ ὺ ἄλλως χρόνυς γηεῖ ἡ δεῖ τίθες, ὅ! ὅτι ἡὶ τὰ τυχόντα. φαῦλα τείας πῶς ὁ κατ ᾿νῶγεαν γῶς ὃ κυρίως νοεῖ ὑῆτθν; ἐχ ἔχει 

νοεῖ, εἴτε ἢ τἀναντία τύτοις: δεῖ ἦν ταῦτα τίθεωζς, ἢ χρὴ λέγειν 15 ἦν, φησίν, ὁ ἐἰνθρυύπινος γῶς “ὁ εὖ ἥτοι τὴν ἀρίςην διαγωγῇ 

ὅτι ἅσπερ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀτοπόν ἐςι ὺ ἐθεὶς εὖ ὖ ζῶν ἀνέξεῦ διανοεῖεχ, ἤτοι τὴν νόησιν ἤτοι τὴν ἁφὴν ὺ θεωρίαν τῷ “ρα ὃ πρώτν 

περί τινων, οἷον περὶ τρόπο πορνείας πῶς ἂν εὖ πορνήσειεν; ὕτως νῶ, ὑπάρχεντος δηλαδὴ τῶ πρυῦτυ γῦ ἑτέρν ἱπαβὲ ἦν ἄνθρω. 

ἐτεβίχατόν ὁ ἐδὶ ὸ λέγειν ὃ ὅτι διανοεῖ ἡ ἡ θειοτάτη ἢ ἐρίφη σία πινον νῦν. ταύτην δὴ τὴν ἀρίςην διαγωγὴν ἐκ ἔχει ὁ ἀνθρώ- 

φαῦλα καὶ τὰ τυχόντα. δῆλον ἦν ὅτι ὑδὲν φαῦλον νοεῖ, ἀλλὰ ὃ πινος νὸς ἐν ̓ Ἀρόνῳ ᾧ διὰ χρόνω, ἀλλ᾽ ἐν ἕλῳ τοί. λέγει δὲ 

θειάτατον ἢ τιμιώτατον νοεῖ. θειότατον δὲ ᾧ τιμιώτατον αὐτός 20 ὅλον τι ὃ ἄτομον νῦν, ὃ πέρας μέν ἐςι χρένυ, ὦ χρόνος δέ. 

ἐςιν ὁ νῦς" ἑαυὲν ἄρα νοεῖ. 

εἰ ἦν ἐςὶ δύναμις ναούς, δέδεικἢ δὲ ὅτι συνεχῶς ἢ ἀεὶ νοεῖ, 

28. ἐπίπονον ἔςαι ὃ συνεχὶς τῆς νοήσεως αὐτῶ. εἰ αὶ δ ἐν τῷ εἶναι 
νῦς ἢ νόησις ὑσίωθ, ὑκ ἔςαι ἐπίπονον “ὃ συνεχὶς αὐτῶ τῆς ων 

σεως, ὥσπερ ἐδὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐπίπονάν ἐςι “ὁ εἶναι ἄνθρωπον, ὅτι 

ἃ εἶναι ἄνθρωπος ὑσίωϑ. 
ὁ δ' κ, δ νοεῖν ἢ ἔγαις ὑπ. κι ὃ Χ' ν»" οἶμαι ἐλλιπῶς 

πηγγέλῇ), ὥςε λείπειν “ὁ ἔτι, ἵν᾿ ἢ ἥ ἀρχὴ ἄλλι ἐ ἐπιχειρήματος, 

Ὁ δ 
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ᾶ 

ὅτι “ὃ πρῶτον αἴτιον ἐκ ἔσι δύναμι. ὥςε ὦ“ ὼ δ κατ᾽ ἐμὴν 

γνώμην ἴσον ἐςὶ τῷ ἔτι, ὡς εἶναι “ὃ πᾶν τοιῶτον, ἔτι νοεῖν ἢ ἡ 

νόησις ὑπ. κι τ΄ χ' ν᾿ πρόεισι δὲ ἡ δεῖξις ἐπὶ ἀξιώματι τῷ τῶν 

ἐναντίων ἡ αὐτὴ δύναμις. εἴη ἂν ὧν λέγων" ἔτι εἰ μή ἐξιν καὶ 

ὑὠσία αὐτῷ νόησις ἢ νὸς ἀλλὰ δύναμις, ἡ δὲ αὐτὴ ἢ μία δύνα- 

μίς ἐςι τῶν ἐναντίων, τῷ πρώτῳ αἰτίῳ νοῦντι τὰ κάλλιςα ὑπαρ- 

ἕει αὐτῷ ἡ νόησις ἥτοι ἢ “ὃ νοεῖν τὰ χείριςα, ὅπερ ἄτοπον. 
1074) ὺ “ἡ νόησις" ἀντὶ τῷ δύναμις νῦν εἴληπῶ. 

ἐν ἃ δὲ “ἐπ᾽ ἐνίων" πράσκειῦ διὰ τὰ σύνθετα. 
1.5. τὰ Ω κυρίως νγοηταί, ὡς ἐν τῇ περὶ Ἐυχῆς (. 3;8 6 444) 

Δ ἐρηῆ, νοὶ εἰσὶ ὼ οἱ νοῖ ΤῈ: εἰ δὲ τῦτο, ἡ νόησις τῷ νου- 

μένῳ μία, τυτέςν ἡ αὐτή. 

4075 4 εἴη ἄν’ λέγων, εἰ ἔςι “ὃ νουΐμενον πᾶν (χαθόλυ γ ἐπὶ πανὸς 
5: γοαμέών ἀκδδέον τῷ λεγομένυ) σύνθετον, ὑκ ἐν τῷ νῦν ὑδ᾽ ἐν 

ἀκαρεῖ χρόνῳ ὁ νῶς νοήσει ὃ νοώμενον, ἀλλὰ μεταβάλλοι ἂν ἐκ 
τῶ νοεῖν τόδε εἰς “ὃ νοεῖν τόδε “ὃ μέρος αὐτῶ, τῦτο δὲ γενήσεῦ διὰ 

ἐπειδὴ 75 οἷον εἶδός ἐςι τῶ ἀνθρωπίνω νῷ ὁ θεῖος νῶς, ὅταν αὐτῷ 

Ψαυχ, δυνηθῆ, πᾶν δὲ εἶδος ἐν τῷ ἀτόμῳ νῦν ἐπιγίνεϊ,, δῆλον 

ὅτι ἡὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ νῷ ἐν τῷ αὐτῷ νῦν ἡ τῷ πρώτι νῷ γνῶεις ἡ 
φὴ ἐπιγίνεῦ. 

οἷον εἴ τι ᾧ ἄλλο εἴη σύνθετόν τε ἢ νῦν ἔχον, καθάπερ ἢ ὃ 

δαιμόνιον ἔχει γένος ᾧ οἱ ἄγγελοι" ὁσίαν ἡ) μὲ' ἁγιασμῶ ἃ σύω- 
θετὸν αὐτῶν ἐμφαίνοντες, τῶν παρ᾽ ἡμῖν τοὺς αὐτιεὲς ὠὡρίσαντα. 
οοἀ. Ἀεξ. 

25 

λέγει δὲ ὅλον “ὃν κόσμον τῦτον “ὃν αἰφ)ητόν. 1875 
30 ταῦτα εἰπὼν θεοφιλῶς ἢ φιλοσόφως λέγει ὃ ὅτι ὑδὲν τῶν ὅ»- ὅροι τς, 

τῶν μάτην ἐςὶν ἀλλὰ πάντα συντέτακἢ ἡ συντελεῖ, εἰ ᾧ ἡμῖν 16. 

πολλὰ ἀγνοεῖ), πρὸς ἑνὸς κόσμα συμπλήρωσιν ἡ ἀπαρτισμὸν ἢ 
ὃ καλὸν αὐτῦ ἢ ἄριςον ἢὶ εὖ, ἡ τίνα ἐςὶ τὰ συντεταγμένα πρὸς 

τὴν τῷ ὅλυ συμπλήρωσιν, καταλέγει, πτηνὰ πλωτὰ φυτὰ ἢ 
85 τὰ λοιπά. ἀλλ᾽ εἰ ἡ πάντα πάντως συντελεῖ, ἀλλ᾽ ἐχ, ὁμοίως 

ἅπαντα, ἀλλὰ τὰ ὦ μᾶλλον τὰ δὲ ἧττον. 

καὶ ἢ ἐξῆν τότε τοῖς δλοις ἢ ςρατεύεςς, ἢ νόμοις μετέρχενχ τ 
αὶ φιλοσοφεῖν ἢ ἄλλο τι τῶν μεγάλως πρὸς πολιτείας σύςασο Ὁ 
συντεινόντων πράττειν. 

τντέςιν ἡ φύσις ᾧ ἡ ἀρχὴ τῶν εἰς τὴν τὸ ὅλυ φύσιν συντα- κα: 

νόντων. αὶ ἀὶ λέγει περὶ πίντων ἁπλῶς νῦν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐν ̓ 
γενέσει ὄντων ᾧ φθορᾷ, ἡ φύσις ἦν ἡ ἀρχὴ τύτων τοιαύτη, ᾧ 
ποδαπή, ἐπάγει, “λέγω δ᾽ οἷον εἴς γε “ὃ διακριθῆναι ἀνάγκη ὦπα- 
σιν ἐλθεῖν." τυτέςιν ἀνάγκη ἅπασι τοῖς ἐν γενέσει (περὶ 5 τύτων 

40 

χρονικῆς παρατάσεως" ἐν ἄλλῳ 75 χρόνῳ τάδε “ὃ μέρος νοήσει 45 νῦν, ὡς εἴρηῦ, λέγοι) ἐλθεῖν εἰς “ἃ διακριθῆναι, ἥτοι ἄλλο ἐξ ἄλλυν 
ᾧ ἐν ἄλλῳ τόδε. ἡ λύει λέγων ὅτι πᾶν “ὃ μὴ ἔχον ὕλην, οἷά ἐςι 

τοὶ νοητεί, ἀδιαίρετον ἡ ἀμερὲς ᾧ δὲν ἐςιν αὐτῶν σύνθετον. 

πρὸς τύτοις λέγει ἡ πῶς ἑανὸν ὁ πρῶτος νῶς νοεῖ, ὶ λέγει ὅτι 

γενέονς" εἰς τῶτο 7) συνῆλθεν ἡ φύσις τῶν ἐν γενέσει, τὺ τῶτο 
αὐτοῖς κοινόν, “ὁ γίνεὼζ, πάντα ἐκ πάντων, ἐκ ςοχείων σύνθετα ὃ 
ἐκ συνθέτων ςοιχεῖα ἄλλον τρόπον" ὥςε δηλονότι τὰ ἐν γενέσωι 



1075 

55: Ροτγιυπυπι Δςβευεγᾶβθα ἐς ργίπιο ργίηεὶρίο, φυοὰ φυΐϊάετ γεγε 
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ἅπαντα κοινὸν ἔχυσι ἃ ἐξ ἀλλήλων γίνεςχ. εἰπων.δὲ ὅτι τὰ ἐξ ὧδε “ὦ ἢ ἡ ὕλη ἡ ἡ μία" Σ εἴη ἂν λέγων, κα ὺ δὴ ἡ ὕλη ἡ ἡ πρώτη 
ἀλλήλων, ἐπάγει κ᾿ ἄλλα --- ὅλον," τυτέςιν ὁ μόνον κ᾿ ὃ Ὑίνεθχ,- ὀδενί ἐ ἐφιν ἐναντία" ἄποιος γάρ. ἐξιν, ἡ γῆ δὲ ἡ ὃ πῦρ ᾧ τὰ με- 
ἐξ ἀλλήλων κοινωνεῖ εἰς. συμπλίρωσιν τῷ ὅλυ, ἀλλὰ ΩΣ τὸ ταξύ, ἅπερ εἰσὶ πρεσεχεςέρα, ὅλῳ, ἔχει πρὸ ἄλληλα ἐναντίωσιν. 

ἄλλα, οἷον χρώματα χήματα μεγέθη. ταῦτα γδ πάντα συν- ἔτι φησίν, εἰ ὑπάκειἢ “ὃ κακὸν ὶ πάντω ἐςὶν ἐκ τῷ κακὸ. πάντὰ 
τελεῖ εἰς τὴν τῷ ἧω φύσω- ἐδὲν ὃ αἰὲν χωρὶς μεγέθους ἢ 5. μεθέξει. τὸ κακῶ ἢ ̓ ν ἔξαι. ἀγαθὸν πλὴν τὸ δός, ὃ καθ᾽ αὐὺ 
χήματός ἐφων ὕτω αὶ ἦν ὁ ἡμέτερος καθηγεμὼν ὃ παρὸν ἐξη- εἶναι ἔλεγον. ἀλλ᾽ οἱ Αὶ περὶ Πιλαάξωνα. ἀρχὰς. “δ᾽ ἀγαθὸν ἢ ἃ 
γεῖτο χωρίον. μήποτε δὲ ὃ “εἷς γε ὃ διακριθῆναι ἀνάγκη ἅπασιν. κακὸν ἐτίθεντο, οἱ δὲ ἄλλοι, οἷον. οἷ. Πυϑαγόρειοι,. ἐνίςαν). φά- 

ἐλθέ," ὁ “ἅπασιν" ὑκ ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει λέμε ἀκότε δε, ἀλλ" σκοντες ὅτι τὸ ἀγαθὸν ἐκ ἔςιν ἀρχῴ, καί“ πως. οἱ ὁ Πυθεϊγόρειοι ὰ 

ἐσὶ πάντων, ὰ ὦ αὐτῶν φημὶ τῶν ̓ ὐὐώκα ὠϑέμα ἡ θείων σωμά- ὠγαθὸν ἢ ἀριξον ἀρχὴν. εἶναι ἐκ ἐβώλοντο. "εἰρη δ᾽ τβν: τ 
των, ἵν᾽ ἦ ἦ “ὃ λεγόμενον, ἀνάγκη ἅπασι ὼ ταῖς ἐν γενέσει κα Ὁ τοῖς 10 τύτν ἐν τῷ. “παρόντι βιβμῳ ἐξηγυμένοις τὴν λέξιν τὴν 

κυκλοφορητικοῖς, ἐλθεῖν εἰς ὃ διακριθῆναι ἤ ἥτοι ϑυσῖσαι ἐν ὅλον δὲ ὑνελεμβύοσν ὥσπερ οἱ Πυθαϊγόρειοι ἢ ᾿Ξπεύσιππος" Ὧν 7 

κόσμον. ἵν᾽ ἦ ̓, ὃ διακριθῆναι ὦ ἀντὶ τῷ συξῆναι" ὕτως δ᾽ Αγάξα- Ρ. 1072 δ 0). 

γόρας ἔλεγεν ὅ ὅτι διακρίνας ὁ ὁ νῦς ἀπ ̓ άἀλλήλων τὰς ὁμοιομερείας οἱ περὶ Πλάτωνα. εοὰ, Ἀερ. 

᾿ἀὐκευον ἃ πᾶν. ἃ δὲ “ἡ ἄλλα ὅτως ἐςὶν ὧν κοινωνεῖ ἅπαντα δύο Ω συςοιχίας, μίαν τῶν ἀγαθῶν ἑτέραν δὲ τῶν οὐ ς 
εἰς “ὁ ὅλον" συνεχὲς ἃ ἄν “ τῷ περὶ τῆς πολιτείας ὑποδείγματι" 15 κῶν, ἀρχὰς ἐτίθων οἱ Ἰηυθαγόρειοι. ἰὰ, 
ὡς εἰ ἔλεγεν, ὥσπερ ἐπὶ τὸ τῆς πολιτείας συςέσει πάντα κοινω- τῶν Πυθαγορείων. ἰά. 

νεῖ ἀλλήλοις, ὦ ὕτως εἰσὶ καὶ ἄλλα τινὰ κοινωνῦντα οὶ βοηθόντα ἀλ- Αἰἱΐ γϑγο ργίαεὶρία ἀϊνίἀσηϊ ἴῃ Βοηστα δἴχαε ταδί, εἰ [0754 
λήλοις εἰς τὴν τῦ ὅκω συμπλήρωσν. πνδΐαπι ἴῃ πιαϊεγία ροησηὶ, θοπαπι δαΐοπι ἰῃ ἔοσπηα, ταδίεγίδε 

πλίυτλ πᾶίπας ουΐαθαας ἰροογαπι ἰδ]6 ρτίποϊρίαπι εδὲ. ψέγο οπιηΐδιυς βυβδίεοίαπι ροπαπὶ εἰ ἴρευπι Βοπυπι Ρεΐπιδπὶ 
εἷς ἰφίτας εἰ ἰπ πιυπάο εδῖ; πέπιρε εἰγουϊδιίο 5ἰεἰαγαπι εἰ 20 [ογπιᾶπι ἀϊσαηξ: πᾶτὰ ποίυπι εβὶ δρυὰ οπιπεβ Βοπυτη 6886 ἔοτ- 

«εγίλ ἰρβάγιπι ἀΐβροβίεἷο εἰ οδεϊ βιὰ σογρογὰ ἰδ δυπὶ αὐ ἱαὸ πρᾶπὶ ρείανὶ ῥγίηςίρί!. Α]1} βοπαπι ργίπναπι ρτἰπεὶρίαπι ἀΐκοτε: 

ἀϊε ἈΪΒΗΙ ἱπἀοξεγπιίηδι! μαδεδίαγ; δηΐμνδ) δ γεγο χαδε δαπὶ ἰΏ δἱ φυοπᾶπι ρᾷεῖο εἷξ ργίποϊρίαπι ποη εχρίΐοδηὶ, παι φαϊά αἱ 
ἰεγγὰ εἰ ρἰδηίλε υἱἱ!ἰδίεπι απίνεγθαίεπι ρεγεχίρυδπι ργὰθ-ὀ δηΐθ, 8ῃ υἱ ἰά φαοὰ πισγεῖ, δη υἱ ἔογπιΔ. δὐβυγάς εἰ Ἐπιρε- 
Βεηὶ, εεὰ φαοάευπαας βογυπι υἱ ρἰυγίαιυπι ἔεπιεγε ορεγαῖυσ ἀἄοοϊες σεπβεὶ εοἰ. Τμεπιΐει. (, 28. 

δἴᾳυε ραϊίέατ, φαοπίδπι οογευπιρίιυτ. ὙΒεπιῖει. ἢ 28. συναγωγὸν γ) λέγων τὴν φιλίαν (ἡ Ἐμπεδοκλῆς)  ποιητι» 1075) 
πες ἰαίεγε ἀεθεὶ πεπιίμεπι δοϊὶφαογαπι φαΐοφααπι ορ- κὸν τῦ σφαίρυ φαίνεῦ ὅτι ποιητικὸν εἶναι αἴτιον αὐτὴν βύλεῦ» ὃ 

πάλιν δὲ μέρος αὐτὴν ποιῶν τῷ μίγματος αὶ τὸ σφαίρυ ἐμφαίνει 
ὅτι ὑλικὸν εἶναι αὐτὴν αἴτιον ἀποδέχε. τῶτο θεὶς λέγει, εἰ ὴ 

σνγχωρήσομεν τὴν φιλίαν τῷ ὑποκειμένῳ εἶναι ἡ ὡς ὕλην ἡὶ ὡς 
30 κινῶν, ἀλλὰ τῷ γε λόγῳ διαφέροι ἂν πάντως. 

αὐευτάυπι εδἰ εἰΐϊδπι σεηβεγε ἀϊδοογάϊδπη Ὡοπ βεηῖῖγε 10756 

εοττυριἰοῃειι, ἰδ αἱ μᾶεο πδίυγα εἷξ ᾿ρβὶυβ πεςεϑβαγιΐ παίυγᾶ. τ 

ἩΡᾺ 
3. ᾿ 

25 

Ρείπιυπι εβὲ, Ξεὰ πιδπεγε ἀυπίαχαὶ ἰῃ ῥγίηςίρίο πιδϊεγίδε ρεγ- 
ταϊχῖο: οἵἴμηδβ δηἷπὶ ἐσ ςοηπίγαγι 9 οὔπηΐδ ἔλείαηι. Τθε- 

ταἶβι. ἢ. 28. 

οἱ δέ, ὥσπερ ὁ Τιλάτων, “ἃ ἕτερον τῶν ἐναντίων ἐποίων ὑπο- 
κείμενον τῷ. ἑτέρῳ" “ὁ γὃ κακὸν ᾧὶ “ὃ ἄνισον (ἔλεγε δὲ διὰ τὸ κακῶ 
ὁ ἀνίσυ τὴν ὕλην) ὑποκείμενον ἐποίει τῷ ἑτέρῳ τῶν ἐναντίων τῷ ὙΒεπιίει. ἴ, 24. 

ἀγαθῷ ᾧ ἴσῳ, διὰ τῷ ἀγαθῦ ἢ ἴσυ πάλιν ὃ εἶδος αἰνιττόμενος. ἄλλως τε εἰ ἕξι φιλία, ὡς ̓ Εμπεδοκθ βιλεῦ, ἃ ἀγαθόν, 1075. 
ἐπεὶ δὲ ὁ Πλάτων τὴν ὕλην ποτὲ κα κακὸν ἐκάλει ποτὲ δὲ ἄνισον 35 “ὃ νεϊκος ἔξαι κακόν. εἰ γ) “ὃ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ, ἢ τῷ ἐναντίῳ δ 
ὼ ἄλλοτε πολλά, ὁμοίως ᾧ ὁ εἶδος ὁτὲ ἅ' ἀγαθὸν ὁτὲ δὲ ἴσον ὺ σὰ ἐναντίον" εἰ δὲ τῦτο, πῶς οἷον τε λόγειν ἄφθαρτον ὲ νεῖκος, 

ἄλλοτε ἕν, εἰπὼν ὅτι “ὃ ἄνισον ἀπήιμάνν ποιῶσι τῷ ἴσῳ, ἐπή- ὅταν ἡ ἡ φιλία συνελθῶσα Μ' τῶν πάντων ποιήση ὃν σφαῖρον, 
γάγεν “ἢ τῷ ἑνὶ τὰ πολλα," ἀλλ᾽ ὑδὲ ὅτοι, φησίν, εἰρήκασι ὃν ἀναγκαῖον “ἃ νεῖκος φθείρεεχ. 

τρόπον καθ᾽ ὃν “ὁ ἐναντίον τῷ ταντῳ ὑπόκειῶ, ἐγκαλεῖ δὲ αὐτοῖς 
ὅτι τὴν ὕλην ἔλεγον ἐναντίον" ὦ γάρ ἐςιν ἡ ὕλη ὑνάπιν τῷ εἴδει, 40 Φφεμῖ: “ἃ 

ἥτις αὶ συνυπάρχει αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἡ ςέρησις. ὥςε ἃ καὶ τὴν ὕλην λέ- 

γειν ὑποκείμενον τῷ εἴδει καλῶς λέγε αὐτοῖς, “ὃ δὲ λέγειν ἐναν- 
τίον τῷ εἴδει, καὶ καλῶς" τὰ 5 ἐναντία ὠἐδέποτε συνυπάρχειν δύ- 
να. ἐπειδὴ δὲ ἢ ὁ ̓ Αριςοτέλης ᾧ μᾶλλον ἡ μάλιςα τὴν ὕλην 
ὑποκείμενον φησίν, ὥσπερ ἀπολογώμενος ὑπὲρ ἑαυτῦ λέγει, ἀλλ᾽ 45 

πλήν, φησίν, ἐὰν λέγη ὁ ὁ ᾿Αναξαγόρας, ὥσπερ ὺ ἡμεῖς ο75 : 

ἡμεῖς ὶ λέγομεν ὅτι καὶ ἰατρικὴ τ εἶδός πως ὦσα τῆς 5 

ὑγιείας, ὅταν τι κινῇ ἕνεκεν τῆς ὑγμίας, ἕνεκεν ἑαυτῆς τῦτο κινεῖ. 

εἰ ἄν ὃς ὁ ̓ Αναξαγόρας περὶ τῷ νῇ ὕτω λέγει ὅ ὅτι “ὃ κινῶν ὃ ὃ ἵνε- 
κεν χινεῖ αὐτός ἐςι, ὺ διὰ τῦτο πᾶν ὃ ἂν κινῇ ἕνεκεν αὐτῷ ὃ κι- 

νύμενον κινεῖ, λέγοι ἂν ὕτω λέγων εὔλογα. 
4υᾶτε αἰϊαά φαοάρίδπι ετῖ᾽ :- ἤδη ἰάεμι εβἰ πο τηονεὶ 

ἡμῖν λύε “ὁ τοιῶτον ἄτοπον" εἰ γ5 ᾧ ὑποκείμενον λέγομεν τὴν εἱ ἴρϑυπι ρτίπναπι; πες ροϊεδὲ αἰϊςαίαν χταιία πιονεγα. γεγιτα 
ὕλην, ἀλλ᾽ ὠδενὶ αὐτήν φαμεν ἐναντίαν, ἀλλὰ χάριν αὐτῆς μα- ἴἴλ τες 56 Βαδεὶ υἱ πο9 ἀϊοεπιι5: εθὶ επὶπὶ [λξυϊτδς ἴρεᾶ τηε- 
χόμενα “ὁ εἶδος ὶ τὴν ςέρησιν. φέρε δὲ ἢ ἄλλη γραφὴ ἔχυσα ἀεπάϊ ρτϊπεὶρίαπι φαοάάδην, ὁεὰ ρταϊία εδηϊδι8 πονεῖ; δδηϊ- 

ΚΑΚΚΚΚ2 
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(28 θοᾳαε φυαοὰάἀλπιπιοάο εεἰ [λου 25 πιεάεηάϊ: αἷδὶ] ἐρίτας τερον ὃ κινῆσον ἀμφότερα, τὴν τε ὕω ἡ τὴν ἀπὸ τὸ εἴδυς ἐν 

Ῥεοθίδεὶ ργίπιαπι πόνεγε εἰ ευἱ ἱρεῖας ρναῖϊία πιόνεγε, τὲ τῇ ὕλη γινομένην, ὡς αὐτοί ἰφασν; ἀπόρροιαν ; εἰ γὃ ἀ πε ἐκοὶ ἴχρα; 

οϑἰεπάσης ταϊίονες ἀρροβίίδ6. δεὰ δάδυς δρεϑιγάϊα5 4ιυλπι ἐκ τῶν εἰδῶν ἐπορρέεσαι κα ὃ ἀὐέρίκως τῇ ὕλη τὰ τῆδε γίνε, 

Απαχοξοόγαβ ἀΐσαηξ [ΐ φυὶ ἰάοπι ραΐλνετε ρτίηςϊρίαπι Βοηΐ εἰ ἀνάγκη πάντη εἶναι “ὃ κινῶν ὃ τὴν ὕλην πρὸς ὃ δέρας, τὴν πὐέας 

πολ], ἴϊὰ αἱ ἰα!εἰ!εσῖας δἷξ πιονδας εἰ πιαιεεία δὲ οδεάϊεης εἰ 5 ροιαν ἡ τὴν ἀπόρροιαν πρὸς ὸὲ συγγενέοχ, τὰ ὕλῃ. ὼ τῆς μ κ' ἀλ- 

εοπεοηϊίει8 ἱρεὶ ἱπιεἰ]εεῖαϊ!. ἃ φαοηάᾶπὶ ἰρίϊυν πηδίαπι ργονυε- λοις θεολόγοις τὰς ἀρχὰς ἐναντία λέγυσιν ἀνάγκη κατ᾽ αὐτιὶς τὰ 

πἰεὶ ἢ δὴ ἀϊςεὶ πιαίαπι ργονεηῖγε 8 ἱπιβες {δὶς πιαϊεγίδε εἰ ᾿φιλοσοφίᾳ ὸ τιβωτατὴ ὼ Βηβαιάτατη ἐπιςήμη εἶναί τι ἐναντίον, 

ἃ ρεἰναιίοης ἱρεὶ ἰαβδεγεῖε, υἱὲ πὸ5 ἀἰχίπιυβ εἰ ὁπιῃθβ 4 εἰ ἡ ἐπιτήμη ταὐτόν ἐςιν, ὥσπερ πρὸ ̓ὀλύγα εἴρη, τῷ ἐπιςητῶ" 

Ῥοευεγυηὶ Ρεϊαεὶ ρα εοπίραγία, υἱἱ εθὶ γαγίιδς εἰ ἀεηϑίϊας, οοα- εἰ ΝΩ͂Ν σι τὴ ἀρχὴ τῷ κυρίως ἐπιςητῷ ἐναντίον, ἐδει 3 Χ, τὴ ἐπι- 

ετεραῖίο εἰ ἀϊερτεραιίο. πᾶπι, υἱ νἱἀεῖωτ, εχ τεοιτυάίης εἰ 10 φήμη. 

οτγάϊπε ππονθηςίβ ἱπιροβ8δ[}ς εδὲ φαΐῃ εοηἰγαγία δοῖδῃ : πα πάντα δ τὰ ἐναντία ὕλην χει κα ἡ ἐν ὕλη σι, α ὃ, δυνείμει απ 

εαπἰπι πιαϊεγία βαϊβοίξ δὰ ξεπογαπάδ εἃ 4ιιλε παβοιιπίυγ ἐσ ἦμ88,), “ὃ ἐναντίον" ὁ κὰ λευκὸν δυνάμει ὃ μέλαν ἐ ἐςίν. ὥςε εἴπερ ἐςὶ ἢν 
5οἀ ἐρεῖ οδυβᾶ πιονεηΐς, 4υᾶς 4ιιίάεαι ἰογπιεὶ εἰ ἱπ ογάἀϊμεπι τῇ πρώτη ἀρχῇ ἐναντίον, ὠδὲν δὲ ἐναντίον καθ᾽ αὐτό ἐ ἐσ, ἀλλ᾽ 
τεάϊραι τε 1|125. Ὑμεπιῖοί. [. 24. ἐν ὐπϑκέ μενα ὺ ἐν ὕλη, ἡ δὲ πρώτη ἐρχὴ ἀυλότατον ὺ ἐνερ- 

1075 αὶ ἕτερον ἐ ἐπάγει κοινὸν πᾶσιν ἔγκλημα λέγων, εἴ τις μὴ ῥα- 15 γείᾳ σα ἢ πάντη τὸ δυνάμει Εἰεαρατα, ἐςίν, ἐκ ἂν εἴη «ὐτὴῇ 

1: ϑυμήτη μ5: ἀποκνήσῃ τὰ αὐτῶν μετελθεῖν, ἀλλὰ ἀκριβῶς με- ἐναντίον τι. ὥςε ἐδὲ τὴ περὶ αὐτὴν ἐπιφήμη ἕςαι ἐναντία καὶ 

τίθη, εὑρήσει πάντας ἐξ ὧν λέγυσιν ἀρχὰς ποιῶντας τὰ ἐναν- ἄγνοια εἰ γάρ ἐςιν ἡ ἄγνοια ἐναντίον τὴ τοιαύτη ἐπιςήμη, ἕξι 

τία, μὴ χρωμένως δὲ ἐν τῇ τῶν πραγμάτων. γενέσει, ἀλλὰ τρε- ὺ ὁ περὶ ὃ ἡ ἄγνοια ἐναντίον τῇ. τοιαύτη ἀρχὴ. “εἴτε -- τάξις 

πομέυς εἰς τῆραὶ τῦτο δὲ πολλαχῶς αὐτοῖς ἐνεκαῖλεσε καὶ Ὁ πολ- ὶ παρέργως νῦν τῶτο τίθησιν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μέλλει Ἀντιλέγον τοῖς 

λαχὃ τῆς προσηκύσης τετύχηκε σαφηνείας. ἀλλὰ ὅσοι ἀρχὰς ζι [υθαγορείοις ᾧ Πλάτωνι, ϑυηϑησι Ἡρώτον ὅτι εἰσὶν ἐσίαι νοηταί, 

λέγασι πάντα ἐκ τῆς ὑποτεθείσης αὐτοῖς ἀρχῆς Ὑδλδντεο οἷον οἱ ὧ ὕτως ἀκολώόθως ζητεῖ ὅ τι αὶ τίνες αὗταί εἰσιν αἱ τῷ ἸπΠλάτωνος 

τ ὕδωρ ἀ ἀρχὴν τιθέμενοι ἐξ αὐτῷ ἢ ἐρανὸν αὶ Ὑὴν ἡ πάντα γενέεχ, ἰδέαι ἢ οἱ Πυθαγόρειοι ἀριθμοί. εἰ ἦν μή ἐςι, φησί, νοητὴ 
λέγοντες, τὴν αἰτίαν τῦ διὰ τί τὰ Ε αὐτῶν ἐςὶ φθαρτὰ τὰ δὲ ἀρχὴ κτλ. 

ἄφθαρτα, λέγειν ἐρραθύμησαν. ὁ ΑΛ ̓Αριςοτέλης ἐξ ἄλλυ εἰ γάρ ἐξι τὸ Ἡρακλέος ἀρχὴ ὁ Ζεὺς ᾧ τύτυ ὁ Ἐρόνις ὁ ΤῸ 
ποιῶν (ἐκ ἢ τὸ πε μστὶς το μα ῦνον τι ἦράνια, ἐξ ἄλλων δὲ τὰ 25 τύτυ ἕτερος, ἢ ἢ πάλιν εἰ ἔσον; τῶν τὴδε ἀρχαὶ τὰ εἴδη καὶ Ὁ τὸς τύ- Ὁ 
ἐν γενέσει, ἔχε λέγειν ᾧ διὰ τί τὰ ἃ αὐτῶν ἐςὶ φθαρτὰ τὰ δὲ των οἱ ἀριθμοὶ ἡ τώτων ἡ δυὰς ᾧ ὃ ἕν, ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ πρόοδος 

ἄφθαρτα" ἐκεῖνοι δὲ ὑχ ἔξυσι, “ὃ αὐὺ πᾶσιν ὑποκείμενον ποιῶντες. ἥξει. ἄλλως τε εἰ εἰσὶν ἀρχαὶ αἱ ἰδέαι, ὡς ὁ Πλαΐτων λέγει, ἢ 

ἔτι, φησίν, ἄλλοι μέν, ὡς οἱ περὶ Ἡσίοδον, ἐκ τῷ μὴ ὄντος οἱ ἀριθμοί, ὡς οἱ Πηυθαγόρειοί φασιν, ἐδενὸς ἔςαι αἴτια, ὥσπερ 

πάντα γεννῶσι, ἢ λεγέτωσαν διὰ τί" οἱ δ᾽ ὥσπερ οἱ περὶ ΠΙαρ- ἐν τῷ μείζονι Α δέδεικ) αὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς δύο δειχϑήσεῦ βιβλίοις. 
Μενίδην ... ἕν ψλδι ὰ ἐν ἀγέννητον. 30 “εἰ δὲ μη} τυτέςιν εἰ δὲ λέγοι τις ὅτι ψεῦδος ὃ μὴ εἶναι τὰ εἰδὴ 

1075} ἤγων εἰ μὴ ἐξ ἀμελείας εἰκείας λεληθότως τις ἔενε ἀναγ- ᾧ τὸς ἀριθμός τινων αἴτια, εἰσὶ γάρ, φυγχω μαι αὐτὰ τῶτο 

15 κανῇ τὴν ἀλήθειαν. εἰ δὲ ΤΡ μι" Ὑράφοιτο, : ἂν ἀντὶ τῶν νῦν, ἀλλὰ κινήσεως αἴτιᾶ ἐδαμὼς ἴενῦ τὰ ἐϑη κα ὶὶ ἃ ἐμθμά. 

εἰ μὴ ἕτερός τις παιδαγωγήσειέ τε καταςήσειε ἂν λόγον ᾧ τὴν “τῶν ἐναντίων." οἷον φέρε “ὃ κακὸν ἢ ὰ ἄνισον" ὃ Ὁ ἐναρο δῖον 
δόξαν ἐκείνων εἰς βῦτ᾽ αὐὴ ἀνάξειε “ὃ ὅτι χρῶνἢ τοῖς ἐναντίοις. τίον δύναμίς ἐςι ᾧ δύνα ἐνεργῆσαι. ὥςε ἦν ὅτε μὴ ἐνήργει" Ὁ 

εοἀ. Ἀεδ- 35 πᾶσα γ ἐνέργεια δυνάμεως ὑςέρα. 
τε δ δάβυς φᾳυΐάδαπι ἴηι} 18 1}18 ἰγδηβεσηάεηίεβ δίας δρυὰ ἀναιρετέον ἄρα “ὃ λέγειν ὅτι “ὁ ἕτερον τῶν ἐναντίων ἐςὶ ποιη- 1615) 

οπιηαβ ποῖδ, δἰαης εἃ 4υδὲ βυηὶ εχ 60 4υοὰ ποη εοὶ βεγὶ; τιχόν" δύναμις γδ ἐν “ὃ ἐναντίον, ὡς εἴρη, ὕςερον ἐκβαίνει εἰς 
4υΐάλαι νεγὸ ἐχ επίς δεία : ἱπάϊν βι}8 πᾶπιφὰς Απαχαρογαε ἐνέργειαν. ὅτι δέ, φησίν, ἡ δύναμις τρόπον τινὰ προτέρα ἐξὶν 

εἰ Ἐπιρεάδοεϊἰς εἰεπιεπία δὰ 4υ8ε δυηὲ εχ 6δο 4υοά δεία εεἰ ἐνεργείας, εἴρη" εἴρη) γ5 ὅτι ἐπὶ τῷ αὐτῶ ἡ ἑνός, οἷον τῷ Ξω- 

βεγὶ οορυηῖ; φυοὰ φυΐάεπι ἀδϑαγάυπι εβι. δὐβαγάΐα δυΐεπι 40 κράτες, ἐςὶν ἡ δύναμις προτέρα τῆς ἐνεργείας, πρὸς δὲ ὃ πᾶν 
Ρυϊδηϊ φαΐ ρίαγα ργϊηοὶρία ροηαηὶ, εἶνε ἐπία 5ἷπὶ εἶνε φιδίϊυοςΣ ὑδαμώῶς. 

δἶνε ἀυο. «. ἐλιετὶ ἐγβὸ οορίϊατ ποδὶ 8 φυᾶπι ἰρθᾶ δἰπὶ ργία- ἀλλὰ τὴν ψυχὴν τί “ὃ ἑνῶσαν μδ' τὸ σώματος ᾧ, ποιῆσαν ἕν τον 
εἰρίαπι τερετίτί. ὙΤβαπιῖει. ἢ, 24. τι; ἢ ὅλως, φησί, ὁ εἶδος ἢ “ὁ πρᾶγμα, οἶμαι πρᾶγμα λέγων Ξ 

τὴν κ τοῖς δύο ἀρχὰς ποιῶσιν, οἷον τὰ ἐναντία, ἡ, τοῖς τὰ εἴδη, ἐκ τὴν ὕλην, ὃ δὴ εἶδος αὶ ἡ ὕλη πῶς ἐν Ὑνεῦ, ὑδὲς λέγει, ἐδὲ ἐν- 

ἐρεῖ, ταῦτα πρὸς “ὃ τὰ ὄντα ἔχειν ὦ ἀπῆν ἔχει, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἄλλην 46 δέχεϊ εἰπεῖν, ἐνεργείᾳ ποιῶντες ᾧ καθ᾽ αὐτὰ τὰ εἴδη. 

ἀρχὴν κυριωτέραν τύτων ὑποθέρχ, ἢ ἣν ὅτος εἶπε ὃν πολυτίμητον νῦν. πες αἰΐϊεγ ἀϊεὶ ροϊεϑὶ φυδαι ἀϊχογίπηυς η09, χαρά ρτῖαινδ 101: 

1075 ἐπεὶ δ τῇ μεθέξει "τὶ τὸς λέγετε τῶν εἰδῶν τὰ τῆδε γἱ- ῃδίυγα τπηϑυεηβ πηπηάδ, βἰηςεγα, ρᾶγεϊιιπ, ἐχρεγβ, πραίοσιδα 
᾿γεῦ, πῶς, φησί͵, μεθέξει τύτων ἡ ὕλη, εἰ μή ἔςιν ἄλλο κυριώ-ὀ ἱπιπιιαΐθ, γεγε ἀπᾶ πιογεὶ οπιηΐα ογάϊηδίο, ἱηἀεβεϊεηιΐ ςετα- 
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Ρ᾽ἰετηοχας πιοίὰ.. . Βηΐς εαἴπ ἴα χαδοπηφαε τὲ ἐβῖ, φυαίε- ποιῶσι, τυτέςιν ὑδὲν κοινὸν ἕτερον ἑτέρῳ ἔχειν φασίν, ἀλλ᾽ ἦλλο- 
πὰ εἃ εβἰ υπΔ.' ΤὙδεπιΐεί. (, 26. τριωμένα. ᾿ 

4075} ἀλλὰ ἡ οἱ Πυθαγόρειοι, φησίν, ἢ ᾧ ὁ Πλάτων, οἱ λέγον- 4φυὶ γεγο δος ἀΐεῖξ εοηςοάϊε υηΐνεγβί συδοιδηξίδπι δά- 10764 

Ἵ7ι τὲς ὅτι ἐκ Αἰ τῷ τρία ἀριθμῶ γέγονε “ὃ ἐπίπεδον ᾧ ἐξ αὐτῷ νεπιίεῖαπι 6586, ἐχοορίῖ8 ἰϊ 4πᾶε ἃ ρτίπείρίϊ6 οοπιϊπαοταπι ἡ 
τὰ τρίγωνα ὺ ἐξ αὐτῶν αἱ πυραμίδες ἢ ἐξ αὐτῶν ὃ πῦρ, 5 ᾿ὸ μϑνον εοπιρτεβεηάαπίατ. Ὑβεπνίσι. (, 26. 
ᾧ πάλιν ἐκ τὶ τῆς πεντάδος ἡ δικαιοσύνη ἐκ δὲ τῆς μονάδος τὰ 5 τῶν πλανωμένων αἴτια θεοὶ μέν, ἀλλὰ μεθέξει ἢὶ τῷ ἸοΩ 
ὁ ὑρανὸς ὦ ἄλλο ἐξ ἄλλυ, ἐπεισοδιώδη τὴν τῶν ὄντων φύσιν βιλέμων τῷ πρώτωι ἢ μακαριωτάτυ ἐξήρτην νοός. 

ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ ΤΟ Μ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

πὰ Ἐν τῷ ΔΛ τῆς προκειμένης πραγματείας, ἣν ΕΣ Μετὰ τὰ ἀλλὰ μόνον τῦτο ἐξεταςέον εἰ ὅχως εἰσὶν ἐν ὑπάρξει, ᾧν ἀν 0162 

δ. φυσυιὰ ἐπιγράφει, εἰπὼν περὶ τῆς πρώτης ᾧ θείας ἢ ἀκινήτυ ὦσι, πῶς εἰσί, πέτερον ἐνεργείᾳ. ἢ καθ᾽ ἀὐτέ, ὡς οἱ ταῦτα τι- 

ἀρχῆς ὅτι νῦς ἐσὶ καὶ ὃ ἐνέργεια πάντη πάντως ἀμοιρῶσα τῶ δυνά- 10 δα βύλονἢ, ἢ ἐξ ἀφαιρέσεως παρ᾽ ἡμῶν γεννῶν ἢ τῷ 
Μει, εὑρὼν δὲ ἀπὸ τὸ πλήθυς τῶν φερομένων σφαιρῶν ὁπόσαι εἶναι τυγχαίνυσιν, ὡς αὐτῷ τε τῷ ᾿Αριςοτέλει ἢ τῇ Φδῃ δοκεῖ 
εἰσὶν αἱ ὑφειμέκι ᾧ ἅ τῆς πρώτης ἀρχῆς χρητεῷ δὲ τῦ πλανωμέν ἀληθείᾳ. 

πανὺς σώματος, ἀσώματοι ἢ αὖ καὶ ἢ ἀκίνητοι σαι, ἐν τῇ πα- ἐπεὶ ἣδ νόμος αὶ ἔθος ἐςίν, ὅταν τις περί τινων ἀποφαίνη, ιοῖοο 
ρόντι βιβλίῳ, ὃ Μ ἐπιγραφεῦ, ᾧ τῷ ἐφεξῆς τύτῳ Ν, ὃ τέλος ἐπισκέπτεο, καὶ ὁ τὰς τῶν ἄλλων περὶ τῶν τουύτων δέξας, ἵνα μὴ 2" 
ἐςὶ τῆς ὅλης πραγματείας, ἐπισκέπτεῦ τάς τε τῶν ᾿πυθαγορείων 15 μένυσαι ἀνεξέταςοι ταράττωσι τὸς ἐντυγχάνοντας, εἴρηκε δὰ 

περὶ ἀρχῶν δόξας ἢ τὰς τῷ Τιλάτωνος, ζητῶν πάνυ ἐντρεχέξατα αὐὴς περὶ τῶν πρώτων ᾧ ἀκινήτων ἀρχῶν, τίνες ᾧ, πόσαι εἰσί, 
εἰ ἔςι τὰ μαθήματα κα ὴ πῶς ἔςιν, εἰ εἰσὶν αἱ ἰδέαι ᾧ ὁ τῶν ἰδεῶν διὰ “ἐν νόμον, φησί, τῶτον ᾧὶ ὃ ἔθος ἐπισκέψα νι, τὰ περὶ τῶν ἰδεῶν 
ἀριθμός, ἢ τρίτον εἰ τῶν ὄντων ἀρχαί εἰσιν αἱ ἰδέαι ᾧ οἱ ἀριθμοί, βύλομαι. ἐπεὶ ὅτι ἐκ εἰσὶν ἰδέαι, δέδεικἢ (' πολλαχῶ, τεθρύλ- 
ᾧ ἐν Αὶ τῷ Μ διαλέγεδ περὶ τῶν προτέρων δύο, ἐν δὲ τῷ Ν περὶ λη δὲ ἡ εἰς ἐξέτασιν τὰ περὶ αὐτῶν ἤχθη ᾧ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς 
τῷ τρίτυ. λέγει ἦν ὅτι περὶ Ψ' τῆς τῶν αἰϑ)ητῶν ὑλικῆς ὑσίας 20 λόγοις, ἢ ἐκ ἔδει πάλιν ἐν περὶ αὐτῶν ἀνακινεῖν λόγον. 
εἴρη ἐν τῷ Α τῆς Φυσικῆς ̓ Αχροάσεως, ὕςερον δέ, τυτέςιν ἐν ἔτι δέ φησιν, ὅταν ἐπισκοπῶμεν τὰ περὶ τῶν εἰδῶν, τῦτο 1076 
τῷ Β τῆς πραγ; ματείας ἐκείνης, περὶ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν ὶὶ εἰδι. ζητεῖν ἡμᾶς ὑπεληνγενε, ὡς ἄρα ὀσίαι αὶ ἀρχαί εἰσιν αἱ ἰδέαι 

κῆρ ὑσίαο. ἀλλὰ περὶ ἥ ὕλης καὶ Χ ἐὺς εἴρη ἐν ἐκείνοις" ἐπεὶ δέ, τῶν ὄντων ἢ ὅν μὰ δ τὴν τῶν ἰδεῶν ζήτησιν τῶτο λοιπόν " 

φησίν, Ἷ ἐξά ιν ἡμῖν ἐςὶν ἐν τὴ παρύσῃ πραγματείᾳ ἰδεῖν εἰ ἔξι ἰδεῖν ἡμᾶς, εἴτε εἰσὶν ἀρχαὶ κα ἡ ἐσίαι τῶν ὄντων αἱ ἰδέαι εἴτε μή. 

τις παρὰ τὰς αἰδητὰς ἐσίας ἀκίνητος καὶ ᾿ αἴδιος κα αὶ ἀσώματος, 25 ἢ ὃ "μα ἢ τὼς ἰδέας αὕτη λείπε τρίτη σκέψις" ἴσον ἐςὶ τῷ 

ὑκ ςι, ὺ εἰ ἔςι, τίς ἔςι, ἐρηῷ δὲ ἡμῖν τὰ δοκῶντα περὶ τῆς μ᾽ γ5 ὃ δεῖξαι ὡς ὑκ εἰσὶν αἱ ἰδέαι, λοιπὸν ἐς! λέγειν ὅτι ὅλως 

τοιαύτης ἐσίας, καὶ ταῦτα τὰ παρὰ τῶν ἄλλων τ μΕῚ θεω- εὐ μος ὅσαι πῶς ἂν εἶεν ἀρχαὶ τῶν ὄντων" ὁ 5 ἁπλῶς μὴ 
ρητέον (ὦ γ5 ἐνδεικτικόν ἐςι “δ “πρῶτον" τῷ με ὺ ὃ τὰ παρὰ τῶν ὃν ὠδενός ἐςιν ἀρχή. ταῦτα εἰπὼν ἢ ἤδη χωρῆσαι βυλόμενος 
ἄλλων  ἐπισκέψα!ᾳ, ἐβεν κὐὲν περὶ ἐκείνης" εἴρηκε γάρ" εἰ μὴ πρὸς ἐχέγιν τῶν μαθηματικῶν, Δδιρέσει χρῷ τοιαύτη: ἀνάγκη, 

ἄρα “ὃ “πρῶτιν" ἀντὶ τῇ προηγυμένως ᾧ ἐπιμελῶς τὰ παρὰ 80 εἴπερ εἰσὶ τὰ μαθηματικὰ ἐσίαι τινὲς ἡ φύσεις ἢ ἐνεργείᾳ ἀλλὰ 

τῶν ἄλλων λεγόμενα θεωρητέον εἴληπ). ᾧς τὴν αἰτίαν δι᾽ ἦν τὲ μὴ δυνάμει, ἢ ἐν τοῖς αἰλ)ητοῖς εἶναι, ὥσπερ τιοὶὲς τῶν Τιυθαγο- 

30, 

παρὰ τῶν ἄλλων λεγόμενα τεθεωρηκέναι βυλεῦ [διὸ] ἐπήγαγεν ρείων λέγυσι" λέγυσι γάρ τινες τύτων ὅτι ὥσπερ ἡ λογικὴ ψυχή, ’ 

εἰπὼν “ὅπως εἴτε τι μὴ καλῶς λέγυσι, μὴ τοῖς αὐτοῖς “ἔνοχοι οἷον φέρε τῷ Ἰξωκράτυς ἢ τῷ ἐρανῦ, εἰ ἡ ἐν ὑπάρξει ἐςὶ ᾧ ὀντό- 
ὦμεν" εἴη δ᾽ ἂν λέγων ὅτι ὃ ἀντιλέγειν τε τοῖς ὑπ᾿ αὐτῶν λε- τητος μετέχει ἢ καθ᾽ αὐτήν ἐςιν, ὅμως ἐν σώματι ἔςιν, ἡ ὦ 
γομένοις, ἢ εὐθύνειν εἴ τι μὴ καλῶς λέγυσιν. ὦμα τε δείξει 35 ἐρανία τῇ παντός, ἡ δὲ τῷ ἸΣωκράτυς ἐν τῷ τῶ ἸΣωκράτυς σω- 

ἡμᾶς μὴ ἀρεσκομένυς τοῖς τύτων δόγμασι, ᾧ σὺν αὐτοῖς ες ματι, ὕτω ὺ τὰ μαθηματικὰ ἐνεργείᾳ ἢ καθ᾽ αὐτὰ ὄντα ἐν τοῖς 

εὐθύνας ὑποπεσεῖν ἐκ ἑασει. αἰϑητοῖς, εἰσίν. 
ἴοιεν ἀϑλῤλῳ ὀὐ ὌΟΧΡΌΜΩΝ ὡς καθ᾽ ἡμῶν Μόνον ὃν ὃ ἔγκλημα. ἢ ὧν ἐν τοῖς εἰδητας εἰσὶ τὰ ὶ μαθηματικά, ἢ ἢ ὑκ ἐν τύτοις Ἰῦθα 

ὡς ἡ ἐπεὶ οἱ Κ᾽ τῶν Τιυβϑαγόμεων δύο γόη κὶ Ἔ δύο φύσεις ποιῶσι ἀλλὰ ἢ καθ᾽ αὐτὰ ἕν τινι μὴ ὄντα, ὥσπερ ἐδὲ αἱ ἀσώματοι καὶ ὸ ἢ 

49. τὼ μαθηματοιὰ καὶ ὶὶ τὰς ἰδέας, ἄλον Κα ἃ τὴν τῶν ̓ μαδηματοιῶν κα ὸ 4 ἀκίνητοι καὶ ὺ θέαι ὠσίαι. ἣ εἰ Ἀρὴ ἐν τοῖς αἰσ)ητοὶς ς μήτε καθ᾽ αὐτά, 

ἄλλην τὴν τῶν ἰδεῶν, ἄλλοι δὲ τὸς ἀριθμὺς ἢ τὰς ἰδέας τῆς ἢ ὅλως ἀ εἰσὶν ἐδ᾽ ἀρὴν αἱ μαθηματιὴ περὶ ἔντα, ἢ εἰσὶ μέν, 

αὐτῆς ποιῶσι φύσεως, μηδὲν διαφέρειν ἀλλήλων λέγοντες, ἕτεροι ἀλλ᾽ ἄλλον τρόπον, ὡς ὅτος βιἢ ὃ, ἐξ ἀφαιρέσεως. 

δὲ ἡ αὐτοὶ Πυθαγόρειοι τὰς ' ἰδέας ἀποδοκιμαζυσι ἡ ὑδαμῶς ὅτι ' ὄν," φησίν, ὅτι ὶ ἦν ὑκ εἰσὶ τὰ ὶ μαθηματικὰ ἐν τοῖς ἰδδὰ 
προσίεν,͵ μόνας δὲ τὰς μαθηματικὰς ὁσίας εἶναί φασι, σκεπτέον εἰδετῶς εἴρη} ᾧ ἐν τῷ Β ταύτης τῆς πραγματείας" ἐκεῖ τ 
φησὶ πρῶτον περὶ τῶν μαθηματικῶν. 45 περὶ τύτων ἠπόρησεν. 



1076 

8ι4 

"λέγοι δ᾽ ἂν δυνάμεις ᾧ φύσεις τὰ πέρατα τύτων, τὰ ἐπίπεδα 

ἘΣ τὰς γραμμαῖς. εἰ μὴ ἄρα καὶ τὰ τὴ ὀπτικῇ ὶ ἀριθμητυιῇ ὸὴ 

ταῖς συςοίχοις ἐπιςήμαις ὑποβεβχημένα περιλαμβανει, ὑδὲ τὰς 

ἄλλας ὃν δυνάμεις οἷόν τε ἄλλας ὅσας τῶν αἰψητῶν ἐν αὐτῶς 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

αὐτὰ ὅσιν ἐπιπέδοις, ἀφ᾽ ὧν ὡς ἁπλυςέρων τὰ μαθηματυκὰ ἐπί- 
πεδα ἢ ἢ σώματα γίνε" τέτάρτον. γένος “ὃ συνὸν ταῖς καδ' 
αὑτὰς ὅσαις γραμμαῖς ἢ μὴ ἐν ἐπιπέδοις ὄσαις" πέμπτον 
γένος ζιγμῶν ἔςαι αὐ καθ᾽ αὐὸ ὃν ᾧ μὴ ἐν γραμμαῖς ὃ 

ἑἶναι. ἀλλὰ ἔσον Κ ἐν τοῖς αἰδ)ητοῖς, ἀλλὼ δυνάμει ἡ ἐξ ἀφαι- 5 εἶναι ἔχον. 

ρέσεως αὐτοῖς ἃ εἶναι ἔςαι. ἀλλὰ ταῦτα Κ εἰρῆοχ, ἡ πρότερόν 

φησι, προσάπτει δὲ αὐτοῖς ἡ ἕτερον ἄτοπον, λέγων “ἀλλὰ πρὸς 

τύτοις φανερὸν ὅτι ἀδύνατον διαιρεθῆναι ὁτιῶν σῶμα." ὃ δὲ λέ- 

γει δυνάμει τοῦτόν ἐςιν. εἰ δ τὰ μαθηματικὰ μεγέθη ἄλλα 

“ὁ δ᾽ αὐὺς λόγος ᾧ περὶ τῶν ἀριβμῶν" παρ᾽ ἱκέξας γδιῦπι 
ςιγμὲς ἕτεραι ἔσον; μονάδες." λέγοι δ᾽ ἄν, ἐπειδὴ πῶνν αἱ Ἐ 
μονάδες ἀπλύςεραί εἰσι τῶν ςτγμῶν, καθὸ αὐταὶ Κ' ἄθετά ἐσν 
αἱ δὲ ςιγμαὶ θέσιν ἔχυσι ὶ κεῖνταί πω, ἔςαι ἄλλο γένος μονάδων, 

ὄντα τῶν αἰϑιητῶν ἐν αὐτοῖς ἐςίν, ὁ διαιρεθήσεῦ τὰ σώματα" εἶ ιοὸ ἀφ᾽ ὧν ὡς ἁπλυςέρων εἰσὶν αἱ ςιγμαί, ὥςε ἄλλο β' γένος ἔςαι 

δ διαιρεθὴ, διαιρεθήσεῦ ἡ ςιγμή" εἰ δὲ ἀδύνατον διαιρεθῆναι τὴν 

ςιγμήν, ἀδύνατον ἢὶ ᾧ εἴπετο “ὃ διαιρεθῆναι αὐτήν" τῶτο δὲ ἦν ὁ 

τὰ μαθηματικὰ ἄλλα ὄντα τῶν αἰδϑητῶν ἐν αὐτοῖς εἶναι. 

μονάδων “ὃ ὃν παρὰ τὰς ςιγμὰς τὰς συνύσας ταῖς γραμμαῖς, 

αἵτινες σύνεισι τοῖς ἐν τοῖς μαθηματικοῖς σώμασιν σιν ἐπιπέδεις" 

ᾧ ὅλως ὅσα γῴη τῶν ςιγμῶν, τοσαῦτα ᾧ μονάδων ἡ, ἔτι πλείω. 

1076. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει “τί ὄν διαφέρει ἣ ταύτας εἶναι τοιαύτας “ὃ δὲ ἔτι πλείω προσέθηκα ἐγὼ διὰ ὸ μέλλον ὑπ᾽ αὐτῷ εὐθὺς 

δ. φύσεις, ἢ αὐτὰς Κ᾿ μή" ἡ τὰ ἑξῆς. λέγει δὲ ὅτι ὑδὲν διαφέρει 15 λέγεος," ἔςι δὲ τόδε. ἐπεὶ ὁ Σξωκράτης καθὸ ἄνθρωπος ἕν ἐςι ᾧ ὁ 
εἴτε τὰς φυσικὰς ςιγμὰς λέγοι τις τοιαύτας φύσεις, ἤτοι μαθη- Πλάτων ᾧ ὡπλῶς πάντα τὰ αἰδ)ητὰ καθὸ τόδε τί ἐςιν ἦν εἰσιν, 

ματικὰς ἢ ςιγμαίς, εἴτε ἄλλας β' τὰς φυσικὰς τῶν μαθηματι- σαι ἄλλη καὶ μονὰς παρὰ ὃ ἐν τῷ Σωκράτει ἕν, ἢ ἄλλη παρὰ 
κῶν, εἶναι δὲ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ αὐταῖς ταῖς φυσικαῖς τοιαύτας “ὁ΄ ἐν τῷ Πλάτωνι, ᾧ ἄλλη παρὰ “ὃ ἐν ἐμοί, ἡ ὅτως ἐπὶ πάντων 

φύσεις, ἤτοι μαθηματικὰς ςιγμὰς ἢ ἀδιαιρέτυς " διαιρυ μένων ἡ τῶν αἰϑητῶν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἡ τὰ νοητὰ ἕκαςον αὐτῶν ἕν ἐςι ᾧ 
τῶν αἰδ)ητῶν ᾧ φυσικῶν ςιγμῶν, ἥτοι γινομένων γ) τῶν διαιρέ- 20 μᾶλλον ἕν (τύτυ 7) δηλωτικόν ἐςι “ὃ “εἶτα τὰ νοηταῖ"), ἔσονἢ καὶ 

σεων κατ᾽ αὐτάς, αἱ ἐν αὐτῷ ὡς ὑποκειμέναις σαι μαθηματυὴὴ παρὰ “ὃ ἐν ἑκάςῳ τῶν νοητῶν ἐν ἄλλαι ἁπλύόςεραι μονάδες ἢ 
ξιγμαὶ διαιρεθήσον. ἐν δὲ τὴ λέξει τῇ “τί ὧν δι ἣ ταύτας εἶναι καθ᾽ αὐτάς" “ὃ 7) ἐν ἑκάςξῳ ἕν, ἐπειδὴ ἐν ἐκείνῳ καϑ᾽ ὃ λέγεῦ 
ἢ ταύτας ἔ' μή, εἶναι δ. ε. α. τ᾿ ὑποςοιτέον εἰς “ὃ “μή; ἐςίν, ἐχ ἁπλῶν ἐςὶν ἀλλὰ σύνθετον" ὥςε ἴσον; ἄπειρα γένη τῶν 
δὲ ἐπακτέον “ὃ “εἶναι δὲ ἐν αὐταῖς τ. Φ.." Ἱν᾽ ἦ, τί διαφέρει τὴς μαθηματικῶν μινάδων ἢ ἀριθμῶν. ἡ Κ' ἦν σύμπασα διάνωα 
φυσικὰς ςιγμὲς ἀδιαιρέτυς λέγειν, ἣ ταύτας τὶ μὴ λέγειν, ἐπεὶ 25 τῶν λεγομένων αὕτη, τὰ δὲ χρῷ τὴν λέξιν ὧδέ πη ἔχει. εἰσί, 
μηδ’ ὅλως εἰσὶν ἐνεργείᾳ ἀλλὰ δυνάμει, εἶναι δ᾽ ἐν αὐταῖς ταῖς φησί, παρὰ τὰ αἰϑητὰ ςερεά κτλ. 
δυνάμει ςιγμαῖς τὰς μαθηματυκας, αἴ τινες ἐνεργείᾳ εἰσίν. ἀπορῶν ἐν τῷ Β τῆς προκειμένης πραγματείας ἐζήτησε ᾧ τὸ» 

4076 ὁ ὥςε, φησί, συμβαίνει παρὰ τὰ αἰδητὰ ςερεά, ἀλλὰ φερεὰ τῶτο κτλ, ω 

39. μοναχῶς, τυτέςιν ἣν γένος ἢ μίαν φύσιν ςερεῶν, ἐπιπέδων δὲ ὁμοίως δὲ τῇ ἀςρολογίῳ ἕξει ᾧ ἡ ὀπτοιὴ ὁ ἡ ἁρμονοιχ" καὶ 1077. 
παρὰ τὰ αἰδητὰ ᾧ τὰ φυσικὰ ἐπίπεδα γένη τριττά, τά τε παρὰ 80 Κ' γ5 ἔςαι περὶ ὄψεις ἄλλας παρὰ τὰς αἰδ)ητάς, κα καὶ ἀρμεπεὴὶ ἐ 
τὰ φυσυιὰ ἐπίπεδα ᾧ τὰ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς σώμασι ᾧ τὰ περὶ φωνάς" ὥςε ἔσον; ἢ ἄλλαι αἰϑήσεις. διὰ τί γὺ ὄψεις [ἃ 
παρὰ τὰ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς, ὦ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχει. γραμμαὶ ἔχον παρὰ τὰς αἰα)ητάς, παρὰ δὲ τὰς λοιπὰς αἰωδήσεις ὑκ ἔσονὃ 

δὲ ἐσονῇ τετραξαὶ ἡ ςιγμαὶ πενταξαί, τυτέςι γένη δὲ ἡ φύσεις ἄλλαι; εἰ δὲ τῶτα, ἔσονἢ ᾧ ζῷα μαθηματικά. “ἔτι γμάφεἢ 
γραμμῶν ἔσον᾽ τετραπλαῖ ςιγμῶν δὲ πενταπλαῖ, τῦτο δὲ ὧδέ ἕνια καθόλυ ὑπὸ τῶν μαθηματοιῶν." ὁ “γραάφεῦ" ἀντὶ τῷ δείκνυἢ 
ἐςι δῆλον. ἕν γένος γραμμῶν ἔςαι “ὃ ὃν μι' τῶν ἐπιπέδων, 35 νῦν εἴλημπἢ. λέγει δὲ ὅτι ἐπεὶ δείινυῦ τὰ παρὸ τοῖς μαθηματε- 

ἅπερ ἐπίπεδα ἄλλα Κα τῶν φυσικῶν ἐπιπέδων καθ᾽ αὐτὰ δὲ εἶναι κοῖς διὰ τῶν καθόλυ λόγων ᾧ διά τινων ἀξιωμάτων, οἷον διὰ τῷ 
ἃ λόγος ἠναάγκακεν" ἄλλο δὲ γένος γραμμῶν ἕςαι “ὃ ὃν μα' τῶν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἂν ἀφέλης, τὰ καταλειπόμενα ἴσα ἐςί, ἡ διὰ τῷ 

Ἕ- 
εἰτὰ 

ἐπιπέδων τῶν ἐν τοῖς μαθηματικοῖς σώμασιν ὄντων" τρίτον δὲ 

γένος γραμμῶν ἔςαι “ὃ συνὸν τοῖς καϑ᾽ αὐτὰ σιν ἐπιπέδοις, ἀφ᾽ 

ἂν τέσσαρα τινα εἴη ἀνάλογον, “ὃ ἀπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐςὶ τῷ 

ἀπὸ τῶν μέσων, ἡ ἄλλων πολλῶν τοιύτων, ἀνάγκη, φησίν, ὄντων 

ὧν ὡς ἁπλυςέρων τὰ μαθηματικὰ ἐπίπεδα ἢ ᾧ σωματα γίνε)" 40 χωριςῶν ςερεῶν ἡ ἀριθμῶν, ᾧ τὰ ὑπὸ τῶν ἀξιωμάτων δηλί- 
τέταρτον δὲ γένος γραμμῶν ἕςαι “ὃ ὃν παρὰ τὰς γραμμὰς τὰς 

ἐν τοῖς καθ᾽ αὐτὰ ἐπιπέδοις ὑπάρχωσιν ὅσας, λέγω δὲ αὐτὰς τὰς 

καθ’ αὑτὰς ὄσας γραμμὰς αὶ ὑκ ἐν ἐσιπέδοις ὅλως ὑπάρχωσιν 
ὅσας. ςιγμῶν δὲ γένη εἰσὶ ταῦτα, πρῶτον Αὶ “ὁ συνὸν ταῖς 

μένα, οἷον “ὃ τινὰ εἶναι χωρις ἃ ᾧ καθ᾽ αὐσά, αὐὺ τῦτό τινα ὄντα 
ὅτε γραμμαὶ ὥτε ἐπίπεδα ὅτε χρόνοι ὅτε ἄλλο τι" ἕτερον δ τύ- 
τῶν ἁπάντων ἔςαι καθολικώτερον ὃν ἡ τῶν γραμμῶν ᾧ τῶν ἐπ᾿ 
πέδων ᾧ χρόνων ἢ ςερεῶν ἡ τῶν ἄλλων ἁπάντων" ὥςε ἕςαι τις 

γραμμαῖς ταῖς ὅσαις ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τοῖς παρὼ τὰ φυσικὰ ἐπί- 46 φύσις μεταξὺ αὐτομεγέθας ᾧ τῷ μαθηματικῶ, πάντως δὲ με- 

πεδα ὗσι, δεύτερον δὲ “ὃ συνὸν ταῖς γραμμαῖς ταῖς ὅσαις ἐν τοῖς 

ἐπιπέδοις τοῖς συνῶσι τοῖς μαθηματικοῖς σώμασι" τρίτον γένος 

ςιγμῶν ἔςαι “ὃ συνὸν ταῖς γραμμαῖς ταῖς συνύσαις τοῖς καθ᾽ 

γέθυς τῷ χωριςῶ ᾧ καθ᾽ αὐδ' ὄντος, ὅτε γραμμὴ σα ἡ φύσις 
αὕτη ὅτε χρόνος ὅτε σῶμα, ἐκ ἄλλο τι, ὃ ἂν εἴη, ἐκείναις Κ᾽ 

ἴσως δῆλον τοῖς ταῦτα τιθεμένοις, ἡμῖν δὲ ἄδηλον. ὡς γ2 κατ᾽ 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. “ΠῚ 848 

αὐτὸς εἰσὶ παρὰ τὰ ὶ αἰδ)ητὰ τρίγωνα ὸ τὰς αἰϑ)ητὰς Ὑραμμὲς ὼ σῶμα, ὺ͵ τύτυ ὰ ἔμψυχον, ἡ ἐφεξῆς ἀκολύίθως. ἔσι φινὶ ὺ 
τὰ σώματα ἄλλα τρίγωνα ᾧ γραμμαὶ ἢ σώματα, ἃ Ἡκῖη: διὰ ὁ ὃ κὶ σῶμα ἔμψυχον δλαῦς γενέ, τὴν δὲ γραμμὴν ἢ 

ματικά φοῦνν ἐπειδὴ ταῦτα μαθηματικὰ λέγεται τινα, ἀνάγκη “ὃ ἐπίπεδεν ἐδαμῶς" ὑδεὶς γ5 ἑωρακέ ποτε γραμμὴν ἔμψυχον. 

εἶναι ἄλλην τύτων καθολικωτέραν φύσιν τὴν ῥλυμβὴν ὑπὸ τῆς ὶ ὅτι αὶ ὃ ἀνία: τέλειον, θιελῃ εὐθὺς ἐν ἀρχὴ τῆς περὶ 1077 
τινὰ Φυνῆς. ἔχει δέ τινα βραχεῖαν ἀσάφειαν ἡ λέξις ἡ ἕξαι ὗ ὅν 5 Οὐρσ, πραγματείας. ὃ δὲ “πώς πρόσκεῷ διὰ τὰ μαθημαν ὃ-» 
αὶ αὕτη τις ἄλλη ὑσία μεταξὺ χεχωρισμέη τῶν ἰδεῶν ἡ τῶν τικα" ὦ γάρ εἰσιν ἁπλῶς τέλεια ὡς τὰ ψυσυιά, ἀλλὰ καθὸ Κἃ 
μεταξύ" λέγει δὲ ἰδέας ' “ὁ αὐτοποσὸν ᾧ τὰ τραῦτας μεταξὺ ἔχοι τὸς τρεῖς διιςάσεις, εἰσὶ τέλεια, ὡς ἐν τῇ περὶ Οὐρανῶ λέ- 

δὲ τὰ μεδηματυιά' μετάξὺ ἢ) τῶν τε ἰδεῶν ἢ τῶν , αἰδητῶν γεῦ, ἦ δὲ ἐλλείπει αὐτο τὰ πάθη, καθ᾽ ἃ τὰ φυσοιὰ εἰδοποιεῖδ, 

ἐτίθεντο τὰ ὶ μαθηματικά. ἐςὶν ἀτελῆ. ὃ ὅτι τὶ τὰ σώματα ὀσίαι, δδεχῇ, ὦ ὡς εὐνῇ τὰ 

1077 2 “ὅλως δὲ τ. σ. ᾧ τῷ εἰωθ. ὑπολ." αὶ ἡ ἀλήθεια, φησί, βιξ 40 δὲ ἐπίπεδα ᾧ αἱ Ὑραμμαί, ἐπειδὴ ἁπλῶ εἰσίν, εἰ ἔσονῇ αὶ 

ἴω ὼ πάντες οἱ σοφοὶ εἰώθασιν ὑπολαμβάνειν ὅ ὅτι “ἃ ἀτελὲς τῷ α ὡς εἶδος ἴσον ἢ ἢ ὡς ὕλη. 
χρόνῳ πρότερόν ἔσι τῷ τελείν, τῇ δὲ φύσει ἤτοι τῷ τελείῳ ὕς ε- Φ' δὲ τὴν λέξων. τὴν “εἰ ε, ἐσία τις ὑλική, τῦτ᾽ ἂν ἐφαίν οτ {π|ὰ 

ρον, ἐξ ὧν δ᾽ ὅτοι λέγυσι (έγωσι δὲ ὅτι τὰ μαθήματα ἄλλα νετο πεύχειν" ἴσον ἐσὶ τῷ, εἰ δ᾽ ἦσαν αἱ μεηοκ ἢ ὶὶ τὰ ἐπίπεδα ᾿ 
ἐξὶ τῶν αἰα)ητῶν ἡ καθ᾽ αὐτὰ ὄντα ἡ χωρις), συμβαίνει τάναν- ὑλῷ σίαι, τῦτ᾽ ἄν, τυτέςι “ἃ ἀλλοιυμένων αὐτῶν ἕτερον ἐξ 
τίον τῷ εἰωθότος ὑπολαμβαάνεω, ἡ τῆς ἀληθείας" τῶτο δ᾽ ἔςι “ὃ 15 αὐτῶν συνίφαιν, δ μάινετῃ πάχυσαι, 
τὰ μαϑηματικὰ ̓ βελετεα τῶν Φυλϑεῶν ὄντα πρότερα εἶναι αὶ ἔςιν ὄν, φησί, τῇ ἐσίᾳ πρότερα “ὅσα χυρζήμτα τῷ ἀρὰ (ὙΠῸ 

τῷ χρόνῳ. ἀλλὰ ᾧ τῇ φύσει" ὁμοίως δὲ ἢ ὕςερα" ἐδὲν δέ ἐςι ἢ ὑπερβάλλει" τυτέξιν ὅσα υβ κα τῶν ἐν οἷς εἰσίν, αὐτὰ ΣΑΣ 
πρότερον ὺ ὕξερον τῇ φύσει. εἶναι δύνα), ἐκεῖνα δὲ μή. 

107. ὺ͵ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν εἰπών, ὰ δ ἀτελὴς μέγεθος τῷ τῷ δὲ λόγῳ, φησί, πρότερά ἐςιν “ὅσων οἱ λόγοι ἐκ τῶν λει 
χρόνῳ ἃ ᾿ ἀὴ πρότεράν ἐςι τῇ ἐσίᾳ δὲ ̓ὕφερον, οἷον ἄψυχον ἐ ἐμ- 20 Ὑων." ἔςι δὲ “ὃ λεγόμενον τοιῶτον. ἐπεὶ ὁ τῷ λευκῦ ἀνθρώπυ 
ψύχυ. ὥσπερ δ πρότερον , γἰνεῦ ὃ ἄψυχον σῶμα εἾ ὕὅτως λόγος ὁ λέγων ζῷον δεῖν δίπυν ἔχον χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως 

ἐμψυχϑῷ καὶ ΓᾺ τελειϑ),, ὕτως ὦ ἐπὶ τῶν ἄλλων" πρότερον (ὁ λό- ἐκ τῦ λόγω ἐςὶ τ λευκῦ ᾧὶ τῷ ἀνθρώπυ, ὁ ἄνθρωπος ἢ “ὃ λευκὸν 
γος ὑπονοεῖ ὃ τριχῇ διαςαὸν γινόμενον, ἅπερ ἀρπλόγεν τῷ μαϑη- πρότερεί ἐ ἐξι τῷ λόγῳ τῷ λευκῦ ἀνθρώπω. ἐκ τῶν λόγων ὃ . 
ματικῷ σόμετι, ὼ ὕτως ὅτι εἰσῆλθον ἐν ἀὐτϑὺ ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῶν ὁ τὸ λευκῶ ἀνθρώπυ λόγος. “ὁ δὲ “ταῦτα δὶ ἐχ ἅμα 
ϑερμότητες κυφότητες ἣ ἄλλη τις ποιότης, ὁ ὠπετέλεσαν “ὃ 25 ὑπάρχει" ἀντὶ τῷ ὁ συνδυαζεῦ ἐδὲ εὑρίσκεῦ ἅμα, ὥςε τὰ τῷ 

φυσικὸν τέλος. ὡς ὅν “ὁ ἄψυχον πρότερον ὃν τὴ νῶν ὰρ λόγῳ πρότερα ἢ τὴ ὑσίᾳ πρότερα εἶ εἶναι, ἀλλὰ κεχίίριξαι καὶ εἰσί 
ρον ὃ αὐὺ γίνε) ἀτελέφερόν ἐ ἐςι τῷ ἐμψύχε, ἅτως ὺ τὰ ὶ μαδη- τινὰ τῷ λόγῳ πρότερα τὴ δὲ ἐσία ἐκέτι. ἐπων ἦν τίνα ἐςὶ τὰ 

ματοιὶ τῇ α γενέσει πρότερα, ἐς: τῶν ΤΩ εὐμάσι τῇ δὲ τὴ φύσει πρότορα ἢ τίνα τὰ τῷ λόγῳ, ἃ ἄνεισιν ἐπὶ ὃ προκείμενον, 
φύσει κα ᾿ τῷ τελείῳ ὕςερα" ὥςε κῷ αὶ τὴν ἐλήθειαν κα ἀτελέξερά δεικνὺς ὅτι καὶ τὰ τῷ λόγῳ πρότερα ἀνάγκη κα ἡ τῇ φύσει αὶ τῇ ὑσίᾳ 
ἐςι τὰ μαθηματικὰ τῶν φυεοιῶν, αὶ διὰ τῶτο ὃ ὕςερα τῇ ᾧυύ- 30 πρότερα εἶναι. εἰ ,5 μή [ ἐσι, φησί, τὰ πάθη, οἷον λευκὸν ὁ; κι- 
σει" ἀλλὰ ἢ πρότερα γα τὰς χωρίζο ὀντας αὐτὰ ἢ ἄλλα τῶν φυ- νυύμενον, τυτέςι κίνησις, παρὰ τὰς ὑσίας, ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ὸ εἶναι 

σικῶν εἶναι λέγοντας. ταῦτα εἰποὶν διὰ μέσα ζπεῖ τινὰ ζήτη- ἔχει, τῷ λευκϑ ἀνθρώπυ ἔςαι πρότερον “ὃ λευκὸν “τ, ἐν λόγον, ὅτι 

σιν ἢ ὅτως πάμν ἐπάνεισιν ἐπὶ “ὃ Ἐῤθκείμενόν. ὃ δὲ ζ πὲ τοιῶ- ἢ λόγος αὐτῷ ἐν τῷ τὸ λευκῦ ἀήλλυεν, λόγῳ εἴληπῷ, »ῷ᾿ δὲ τὴν 
τέν ἐπθὶ ἐπεὶ τὰ μαθηματικὰ σώματα ἐξ ἐπιπέδων εἰσί, τί ὃ ὀσίαν ὶ ὁ εἶναι ἐροι ἃ γάρ ἐςι “ὃ λευκὸν ὶ κ᾽ τὴν ὑσίαν αὶ χ᾽ 
αἴτιον αὐταῖς τῆς ἑνωσεως; 35 τὰ εἶναι ̓ ἌΡΕΡΘ: τὸ λευκῦ ἀνθρῶπυ, ἔςαι “ὃ λευκὸν χωρὶς τῆς 

4077 α “ἢ μέρει ψυχῆς," ὡς ἐπὶ τῶν ἐχόντων ἁφὴν μόνην ἢ ὁ ἄλλο (τι ᾧ καθ᾽ αὐτόν ἀλλ᾽ ἐκ ἐνδέχεῦ ἃ λευκὸν καθ᾽ αὐὺ εἶναι 

21. κι εὔλογον, κόλλα δηλαδὴ ἃ δεσμός, .. τῶτο διὰ μέσυ εἰπὼν ᾿ ἀεὶ μζ' τῷ συνόλω ἐςιν. τί δ᾽ ἐςὶ “ὃ σύνολον, αὐὺς ἐσαφή- 
ἄνεισι πάλιν ἐπὶ ὃ ἐξά ἀρχῆς, ἐν ᾧ ὃ αἰϑϑητόν πρότερον ἐδείκνυ τῦ νισεν κρᾷ εὐ ες “σύνολον δὲ λέγω “ὃν ἄνθρωπον ἢ “ὃ λευκόν," τυτέςι 
μαθηματικῦ τῇ ἐσίῳ, ἢ δείκνυσι καθόλυ, ὅτι πᾶν σῶμα τῇ ὸ ἐξ ἀνθρώπυ ᾧ λευκϑ συγκείμενον. ὥςε φανερόν, φησίν, ὅτι 
σία πρότερόν ἐςι ἢ γραμμῆς ἢ ἐπιπέδν. ἐκ τύτυ δὲ ἔχει ὅτι ἡ 40 ὅτε ὺ ἐξ ἀφαιρέσεως Οέγοι δ᾽ ἂν ἐξ ἀφαιρέσεως “ὃ μαθηματ- 
τῶν σωμάτων “ὃ τελειότερον πρότερόν ἐςι τῷν ἀτελεςέρων" τες κὸν πρότερον τῇ ὀσίᾳ, ἐπεὶ ἢ “ὃ λευκὸν ἐξ ἀφαιρέσφως ἐςίν" 
λειότερονς δὲ ὃ Ψύταν τὸ μαθηματοῶς. λέγει δὴ ὅτι αἱ γενέσεις ἐχώρήσε ἡ) αὐὺ ὁ λόγος τῷ ὑποκειμένυ, ἢ ὅμως αὶ πρότερον τῷ 
δηλῦσιν ὅ ὅτι τὰ σώματα πρότερά ἐς! καὶ ὺ ἐπιπέδων ἡ νὴ γραμμῶν τὴ ἀνθρώπν. ὅτε πίλιν ὃ ἐκ χρϑτως τυτέσι ὁ μαθηματιτὸν 
ἐσίᾳ" πρότερον ὃ ἐπὶ μῆκος γίνε ἡ ἢ αὔξησις ἢ ὅλως ἡ κίνησις, σῶμα μἶ' τῶν ποιοτήτων ὕξερον τὸ μαθηματυῶῶ σώματος, ἀλλὰ 

ἔσειτα εἰς πλάτος, εἶτα εἰς βάθος, καὶ αὶ τελειῦ ὡς σῶμα ἁπλῶς, 45 τῷ Κ λόγῳ ὕςερον τὴ δὲ ὀσίᾳ πρότερον. ἢ ἢ “ἐξ. ἀφαιρέσεως" 
ὕξερον δὲ προσλαβὸν ὺ ποιότητα τελεῦϑ ὡς ̓ φυσοωὸν σῶμα. ὑ τὰ ἂν (δύνα γάρ τις ὦ ὅτως ἀκύεων) ὸ λων τῦτο ἢ ὃ 
ὥςε εἰ τὰ τὴ γινέσει ὕξερα τῇ φύσει πρέτερα, πρότερον ἂν εη λόγος ἀφαιρεῖ καὶ ὃ χωρίζει τῷ ὑποκειμέν, ᾧ ἐκ ἔςι ἃ λευκὸν τῆς 
ἃ σῶμα ἢ ἐπιπέδε ἢ γραμμῆς ᾧ τὸ σώματος" πάλιν ὃ αἰϑιγὸν ὑσίας πρότερον τῇ ὑσίᾳ ἀλλὰ τῷ λόγῳ" “ἐκ προυβέσεως" δὲ ὃ 



τ δ 
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ἐκ λευκῦ ἡὶ ἀνθρώπυ. ἡ ἐκ ἴσι τῶτο πάντη ὕςερον, ἀλλὰ τῷ ΠῚ 

λόγῳ ὕςερον τὴ δὲ φύσει πρότερον. ἃ δὲ “ἐκ προϑέσεως “ὃ τῷ 

λευκῷ ὁ λευνὸς ἄνθρωπον λέγε" ἀντὶ τῷ προολέσει ὃ τὸ λευκῦ 

ἑ λονκὸς ἄνθρωπος λέγε ἐκ προϑέσεως. ᾧ συμπεραίνεῦ λοιπὸν 

λέγων Ὁ ὅτι" κτλ. 
ὥσπερ ὦν, φησί, ὃ ἃ καθόλν ἂν τοῖς Μαδήμασν Π περὶ 

ς κεχωρισμένων ἐξί τινων ἢ καθ᾽ αὑτὰ ὄντων ὦ ἑτέρων με ὅν τὰ 

αἰδητὰ μεγέθη ὦ ἀριθμός, ἀλλὰ περὶ τύτων Κὶ ποιεῖ τὸς λόγυς, 

ἐχ ἢ δὲ αἰδ)ητὰ ἐδὲ ἢ ΐ δυνάμενα ἔχεν μέγεθος αὶ διαιρεϊον,, ἀλλ᾽ 

αὐὸ τῦτο μένον ὁρᾷ ὅτι δύνανῇ ὃ ἐν τῆς ἀναλογίας λόγον φυλείσ- 40 

σειν ἐναλλὰξ ληφθέντα, ὕτω ἢ ὃ τη μπόρα ποιήσεδ λόγον ᾧ΄. 

ἐκθεςν Ἡἶκριβὴ περὶ ὸ αἰϑηὶν ςερεόν, ὐχ ἢ δὲ ἔχον ηρικῶν 

ἢ βάρος ἢ λευκόν, ἥ τοιόνδε, τυτέςιν ἡ μέγεθος ὼ Η τριχῆ 

διαςατόν κτλ. 
“ὡς᾽ ἐπεὶ --- μὴ χωριςα." 

"πρὸς τὰ λεγόμενα διὰ τύτων λύει. ἔςι δὲ ἡ ᾿νσάσι: τοιαύτη. 

Ἱνζασίν τινα ἐαμίον φέρεν, 15 θεωρητικὴ ἧ 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

τυτέςιν ἀλλὰ καθό ἐςιν ὑγιεινὸν ἐςὶν αὐτῷ καὶ ἰατρική, ᾧ ἰὶ καϑὲ 
λευκόν. ἣ ὧν ὕτως ἢ ὑπερβατῶς ἀναγνως ον ὃ “ἐχὶ τῷ συμβε- 
βηκότος, οἷον ὅτι λευκῶ, εἰ “ἃ ὑγιεινὸν λευκόν, ἧ δ᾽ ἐςὶν ὑγιεινῶ " 

στως" ἐχὶ τὰ συμβεβηκότος ἐςὶν καὶ ἰατρική, καθὸ δὲ ὑγιεινῶ ἐςξίν. 
5 ὦἦσα δ καθ᾽ αὐὸ τῦ ὑγιεινὰ ὡς ὑγιεινῶ, ἐκ ἔςι ᾧ τὸ συμβεβη- 

κότος, οἷον τῇ λευκῶ, εἰ “ὁ ὑγιεινὸν λευκόν ἐςιν. “ὁ δὲ “ἀλλ᾽ 

ἐκείνω ὃ ἐςὶν ἑκαςη, εἰ ὑγιεινὸν ὑγιεινῶ," “ὁ “ἀλλ᾽ ἐκείνω" ἐντὶ τῷ 
ὅλως" Ν᾿ ἦ ἃ λεγόμενον, ΡΝ ὅλως ἑκαίςη ἐπιςήμη ἐκεύυ ἐςὶν 

ἕςι ἡ Κὶ λέγεῦ εἶναι. 

ὡς ὅν ἐπὶ τύτων “ὕτως" φησὶ “ ̓ ὸ τὴν γεωμετρίαν" ἐκ εἰ 153 

συμβ. α. ε- ὧν ἐςί, μή ἐςι δ᾽ ἡ ἡ αἰϑϑητα" ἡ παρέλκει γε ἐν τῇ ἢ 

λέξει τῇ “ὁκ εἰ συμβέβηκεν αἰσ)ητὰ ων ἐδ ἀπόφασις. ἕςι 
δὲ ὁ κατάλληλον τῆς λέξεως τ τοῦτον. ὅτω ἢ τὴν Ὑεωμετμίαν, 
εἰ συμβέβηκεν αἰδϑ)ητὰ εἶναι ὧν ἐτὶ ἊΣ ἀμ ν ἐκ ἔσει δὲ τύτων 

ἢ ἐςὶν αἰαγητα, ὠδὲ θεωρεῖ αὐτὰ καθὸ θερμὰ ἢ βαρέα 

ἐςὶν ἀλλὰ ὁ καὶ μόνον μεγέθη. εἰ δὴ τῶθ᾽ ὕτως ἔχει, ὥθ᾽ καὶ γεω- 

τ τὼ μαθηματικὰ ἐξ ἀφαιρέσεως ὁ εἶναι ἔχει, πῶς αὐτά ἡδὰν μετρία ὄτ᾽ ἄλλη τις τῶν μαθιατοιῶδε ἐπιςημῶν ἔςαι τῶν αἰδν- 

ὅτι εἰσίν; ταύτην λύων λέγει, ἐπεὶ ὁ μόνον τὰς ὑσίας (ταύτας τῶν ἁπλῶς, ἀλλὰ τύτων β' ἅ ὐχ ἢ ἡ δὲ εἰδπά ὅθι 

᾽ λέγει χωριςαῖς) ἑπλῶς φαβ' “νεῖ, ἀλλὰ ᾧ τὰ μὴ χωριςὰ ἤτοι ἐν δὲ τὴ λέξει τῇ “ὥςε καὶ ὗ μὴ κοιμενα. ὼ Η ἐπίκεδα, "1855 

τὰ συμβεβηιότα κα Ὁ μὴ ἡ καθ᾽ αὐτὰ δυνάμενα εἶναι ἀρ ήμ»9 ε ἀντὶ τὸ ὥςε καθὸ ἀκίνητα ἔξαι αὐτῶν ἐπιςήμη ἢ καϑὸ ἐπίσεδα͵ δ 
δ ὺ κχῷ τύτων ὃ εἶναι ἁπλῶς, φημὶ δὴ τὸ τε λευκῦ ᾧ τῷ κιυ- μὴ φυσικά" τύτυ δ δεῖ προσυπακύέεν. 
μένυ ἥτοι τῆς κινήσεως)" ὡς ὅν ἰὶ μόνον τὰς σίας εἶναί ζαμεν, ὃ δὲ “τῦτο δὲ “ὃ ἁπλῶν ἐςίν" ἴσον ἐςὶ τῷ ὃ δέ ἐς ν ἀπλιί. τι 

ἀλλὰ ἡ τὰς κινήσεις ἡ ὅλως τὰ πάθη, ἃ αὶ δύναῦ καθ᾿ αὐτὰ τερον “ὃ μᾶλλον τὴν ἀκρίβειαν ἔχον. εἰ δέ τις πάλιν ἐπιςήμη δ 
ἑἶναι ἀλλ᾽ ἐν ἀλλήλοις, ὅτω ἡ τὰ μαθηματικὰ ἕξυσι βὶ ἐξ ἀφαι- ἐξετάζει τι ἀμέγεθες, ἐν μεγέθει δὲ “ἃ εἶναι ἔχον, ὡς αἱ πούτη- 
ρέσεως ὃ εἶναι, ἕξυσι δὲ ᾧ “ὃ κατ᾽ αὐτῶν ἁπλῶς “ὃ εἶναι λέγει, 25 τες (ἀμεγέθεις γδ σαι ἐν μεγέθεσιν εἰσί), μᾶλλον ἐπιςέσεἢ 
ὶ ὐἱὶ μόνον θαρρύντως ἐρῶμεν ὡς εἰσίν, ἀλλὰ ἡ ἀποφανύμεθα ὅτι θεωρῶν αὐὸ χωρὶς τῷ ἐν ᾧ ἐςὶ μεγέθυς" εἰ δὲ αὶ ἐν κινήσει ὃν ὡς 
τοιαῦτα εἰσιν οἷα λέγωσιν, οἷον ὅτι ἡ γραμμὴ ἀπλατὴς ἡ ἡ ἐπι ἀκίνητον αὐὸ θεωροίη, μᾶλλον ἐπιςήσεῦ αὐὸ χωρὶς τῆς κινήσεως 

φανεια ἀβαθὴς αὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως" ὁ γδ λόγος ὁ χωρίσας τὴν ἐνορῶν" ἁπλώςερον ἡ) “ὁ μὴ κουύμενον τῷ κουμένω, ὥσπερ ὁ ὃ 
γραμμὴν δύνα αὐτὴν τοιαύτην εἶναι νοεῖν οἵαν ἐχυΐρισε. ᾧ ἀχρωμάτιςον τῇ κεχρωσμένυ. ἀλλὰ κἂν περὶ καυ μένω τὴν ζή- 
ὥσπερ, φησίν, ἀληθές ἐςιν εἰπεῖν ἡ τὰς ἄλλας ἐπιςήμας τυΐτων 39 τησιν ποιὴῆῦ, ἀλλὰ κἂν περὶ αὐτῆς τῆς κινήσεως, μᾶλλον ἐπιςή- 
μόνων ὧν εἰσὶν ἐπιςήμας εἶναι καὶ καὶ τῇ συμβεβηκότος, οἷον ὅτι ἡ σεῦ τὺς λόγυς περὶ τῆς ἁπλυςέρας ποιύμενος" αὕτη δέ ἐςν ἡ 

ἰατρυιὴ τῷ ὑγιεινῶ ἐςὶν ὅ καὶ ἔςιν ἐπιξήμη, ᾧ ὐὶ τῷ συμβεβηκό- ὁμαλής. ὁμοίως δέ, φησί, ᾧ περὶ ἁρμονικὴς ἢ ὀπτοῶς " ὅτε δ 

τος τῷ ὑγιεινῷ, οἷον τῷ λευκῶ, εἴγε τῷ ὑγιεινῷ συμβέβηκε λευκῷ ἡ ὀπτικὴ τὴν ὄψιν ἧ ὄψις ὺ ὅλως “ἃ τῆς ὄψεως εἶδος ἐπισκέκτεϊ, 

εἶναι, ὅτω ᾧ τὴς γεωμετρίας ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τὸ μεγέθυς ᾧ ὅτε ὁ ρμονοιὸς ὰ εϑες; τῆς φωνῆς. 

αήματός ἐςι ᾧ ἡ τῷ βαρέος ἢ τῶ θερμῶ ἣ ὅλως τῷ αἰσ)ητῶ, 35 ὥςε, φησίν, εἰ μή εἰσι τὰ μεγέθη ὁ τὰ σώματα ἀπαωενω 

ταῦτα ἡ) τῷ σώματι ὡς β φυσοιῶς καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχει, ὡς δὲ τογακούηῆκῶν πρύτητονς χωρίσαι δέ τις αὐτὼ τὰ σώματα τ: 

μαϑηματοιῶς κ συμβεβηκός. -ὦςε ὅτε τῶν αἰϑητῶν ἁπλῶς ἀλλὰ ὺ τὰ ἐπίπεδα ἢ τὰς Ὑραμμὲς Ὁ τῶν τοιίτων παϑῶν τῷ 

ες αἰϑητῶν εἰσὶν αἱ μαθηματικαί, ὅτε παντάπασιν ἐεέρων ἄλ- λόγῳ, κα ἣ ἐπιβλέποι τίνα τύτοις ὑπάρχει ἧ τοιαῦτα ἐςί, τυτέςν ἢ ἢ 

λων ὄντων παρὰ τὰ αἰδ)ητά, ἀλλὰ τῶν αἰολητῶν μέν, ὑχ Η ἣ δὲ χωριφὰ ὼ πάντῃ ἐςερημένα ϑερμοτήτων ἀπμάῤῥει ὃ τῶν 
αἰδλητὰ ἀλλ ὃ ἢ μόνον μεγέθη εἰσὶ καὶ ὼ Ὑραμμαὶ κα ἡὶ ἐπιφάνειαι. ἡ Κὶ 40 ὁμοίων, ἐδὲν ἂν 'ἱψεύδατο, ἐπεὶ ἐδ᾽ ὁ ἐν τῷ ἐδαφίῳ τὴν μὴ 5Ξ.- 

ὅν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη. γ᾽ δὲ τὴν λέξιν πολλὴν ἀσά- διαίαν ὡς ποδιαίαν γράφων ψεύδεῦ" αὶ ἢ) ἐν τὴ προτάσει “ὃ ψεῦ- 

ταν ἐποίησε ὃ "ὐχὶ τὸ συμβεβηκότος, οἷον ὅτι λευκῶ εἰ ὃ ὕγιεις θος, ἀλλ᾽ ἐν τῇ κὐταγραφῆ: 

νὸν κδθμη ἥ ἢ δ᾽ τῶν ΗΝ λέγει δὲ ὅτι ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἐπι- “ἄριςα --- χωρίσας." ἕνςασιν νταῦθα πβζομῶῳ πρὸς τρις 

ςἣμαι τύτων εἰσὶν ὧν εἰσὶν ἐπιςῆμαι ἢ πρὸς ἃ λέγον ἀλλ᾽ ἡ τῶν τὴν ἑαυτῶ δόξαν διαλύει. ἡ δὲ ἔνςασις Ξθδντης εἰ γάρ, φασί,“ 

συμβεβιρότων αὐταῖς, ὸ σαφηνίζει 1 τῦτο ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἡ τῷ Κ΄ μὴ συγχωρεῖς εἶναι χωριςὺς ἀριθμὸς μηδὲ πήματα, περὶ μὴ 

ὑγιευῦ, πρὸς ὃ αὕτη λέγε, λέγων ὅτι καὶ τῷ συμβεβηκότος ἐςὶν ὄντων οἱ ̓ μαθηματικοὶ διαλέγον)" ὅτε δ 5: δ τῶν ἐν τοῖς σω- 
ἡ ἰατρική, οἷον τῷ λευτ, εἰ ὃ ὑγιεινὸν περὶ ὃ πτ ἡ ἰατρικὴ λέν μᾶσι τοῖς αἰο)ητοῖς διαλέξονῇ (ἔνυλα } τὰ τοιαῦτα, οἱ δὲ 
κόν ἐξιν" ὁκ ἔςιν ἦν ἡ ἰατρικὴ τῷ λευκῦ, “ἡ δ᾽ ἐςὶν ὑγιεινῷ," μαθηματικοὶ περὶ ἀῦλα ἀναςρέφον,) ὅτε περὶ χωριςτῶν, ἐπεὶ 



ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ. 

μηδ᾽ ὅλως δίδως εἶναι χωριςά. λύων ὅν ταύτην τὴν ἔνξασιν 
λέγει ὅτι περὶ μὴ ὄντων ἃ ἐνεργείᾳ δυνάμει δὲ ὄντων τὴν θεω- 

᾿ ρίαν ποιῶν). 

πὸ δ’ ἔθετο ἐν ἀδιαίρετον," τυτέςιν ὁ δὲ ἀριθμητικὸς προσελ- 

θὼν αὐτῷ ἔθετο ἡ ἔλαβε ὁ ἐν αὐτῷ ἕν ἀδιαίρετον, ἤτοι “ὃ μονα- 5 
μι 

δικὸν αὐτῷ ἢὶ ὃ ἄτομον, ἡ θεωρεῖ τί τύτῳ ἦ ἀδιαίρετον συμβαί- 
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εἶναι. εἰ δ κατ᾽ αὐτιὶς ὅπυ ἣν ἐπὶ πολλῶν ὶ καθόλυ ἕτερον τῶν 
μερικῶν νοεϊἢ͵ τὠτων εἰσὶν ἰδέαι, ἔξαι ᾧ τῶν πρός τι ἡὶ τῶν 

οἰκιῶν ᾧ ἄλλων πολλῶν ἰδέαι, ὧν ἰδέας εἶναι καὶ βύλον). ταῦτα 

ὦ δὴ μέχρι τῆς λέξεως ταύτης »Φ' τὴν ἐμὴν σεσαφήνιςαι δύνα- 

μιν, ἀπὸ δὲ τῆς λέξεως τῆς “ὦ παραπλήσιον ὥσπερ ἂν εἴ τις 

ἀριθμῆσαι βυλόμενος" ἕως τῷ “ἀλλὰ --- τοῖς τεθεωρημένοις" (ς. ὅ 
οχὶκ.) τοὶ αὐταί .-ἐσξιν ἀπαραλλάκτως τοῖς ἐν τῷ μείζονι Α᾿ λεγο- . ὁ δὲ γεωμέτρης “ὃ ςερεὸν αὐτῷ ἢ “ὃ πάντη διαςαὸν ἐπι-. 
μένοις, πλὴν τῆς λέξεως τῆς “εἰ δὲ τὰ Κα ἄλλα τὰς κοινὸς λόγυς σκέπτεϊ κτλ. 

» » κν' 
1078. πὰ δυνατόν, ἥτοι ὃ τριχῆ διαςατόν, “ἃ ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν. ἐφαρμόττειν θήσομεν" ἕως τῷ “ἢ πᾶσιν ὑπάρξει τοῖς εἴδεσιν ὡς 

ιν, πρὸς "Ἀρίξιππον ἀποτείνεῦ διὰ τύτων. οοἀ. Ἀερ. 410 γένος" (ς. ἃ εχιν.)" διὸ ταύτην ' σαφηνιῶῦμεν, ἐκείνων δὲ τὴν 
ἐν τύτοις ἀποτείνεῦ πρὸς ̓Αρίφιπππον ὺ εἴ τις ἄλλος ἀπεσκο- σαφήνειαν ἐκ τῶν ἐν τῷ μείζονι Α χολῶν θηρᾶον, χρή. 

ράκιζε τὰ μαθήματα. εἰ » πᾶν, φησὶν ὁ ̓ Αρίξιππος,ἢ ἐν ἀγαθῷ 

ἢ καλῇ ἕνεκεν ἐργαζεῖ, τὰ δὲ μαθηματοιὰ ὕ ὅτε καλῷ ὅτε Ἄγ ἔχει τὴν λέξιν παραλαμβάνειν" ὁμώνυμος δ ἑκαςη τῶν ἰδεῶν ὁ 
ςυχαάζεῦ, τὰ μαθηματικὰ ἄρα. ἐκ εἰσίν. καί φησι τῷ χρησίμυ τοῖς αἰοληταῖς κα μηδέν τι κοινωνᾶσα τιίτοις (ἀΐδιος 23) εἰ μὴ 

ΙΗ δν ὃ. Τυμβἐρατοῖ τῷ ἐν τοῖς (πρακτοῖς τῶτο γ5 νῦν ἀγαθὸν 15 μόνῳ τῷ ὀνόματι. εοἀ. Ἀερ. 
καλεῖν, μὴ ὴ μετεῖναι τοῖς μαθήμασιν), ἐπεὶ μηδ τὴν ἀρχὴν πολι- 

τική τις ἕξις ἦ ἦν ἡ μαθηματική" περὶ Ὁ τὴν πολιτικὴν ἕξιν ὃ ὡς δυάδα ἀλλὰ ἐν ἀριθμὸν εἶναι πρῶτον. 

πρακὲν ᾧ ὡς συμφέρον ἀγαθόν ἐςιν" τῶ μέντοι καλῶ μάλιςα 
ἔχε ἡ μαθηματυκή, περὶ τὰ σύμμετρα ᾧ εὔτακτα ᾧ ὡρισμένα 
διατρίβυσα κτλ. 

«0784 ὰ δὲ “εἰ 5 ᾧ μὴ ὃν, τὰ δ᾽ ἔρ. κι τ᾿ λ. δ᾽ ἀντὶ τῷ, εἰ μὴ 
35. λέγυσιν ἐν τοῖς συμπεράσμασι ὸὺ καλόν, δεικνύυσι δὲ τῷ καλῶ 

ἔργα" ἔργον » καλῶ ὁ σύμμετρον αὶ τὰ ὅμοια. καὶ διὰ τῦτο δὴ 

ὑποληπτέον ὡς ὁ λέγυσι περὶ τῇ καλῶ. εἰπὼν ὅτι εἰ “ὃ αὐὸ εἴδορ, αὶ ἡ αὐτὴ φύσις ἐ ἐσὶ τῆς αὐτο- ὃ 

ὺ ἐπεὶ ὁ Πλάτων ἀριθμὸς εἰδητικὲς ἐκάλει τὸς ὑδεας ἑπόμε- 25 δυάδος καὶ ὁ τῆς αἰο)ητῆς δυάδος καὶ ὃ τὸ αὐτοανθρώπο καὶ ἢ τὸ αἰολητᾶ 

εὐνθρθαν; ἔξαι δὴ Ὑμτη δυὼς κα Ὁ τρίτος ἄνθρωπος, εἰ δὲ μὴ ὃ 

αὐτό, ὁμώνυμον ἂν εἴη, λέγει ὅτι, εἰ δὲ τὰ ἃ ἄλλα τὰ λεγό- 

αὑτά. παρέθετο δὲ τῷ κ' συμβεβηκὸς παράδειγμα τὴν δυάδα ἢ 

20 ταύτην Ω λέγει διπλάσιον, ἵνα δείξη ὅ ὅτι ὃ ψ συμβεβηκὸς με- 

τέχειν αὶ συνίςησιν ἀἐσίαν, εἰ μὴ ὁ Ὁ καθ᾽ αὑτό, ὃ λέγει μὴ καθ᾽ 

ὑπδεη μεν. 

σιν." 

1078 
9. γος τοῖς Πυθαγορείοις, πρότερον, φησίν, ὡς ἰδέας αὐτὰς ἐξετάσω- 

μὲν μὴ συνάπτοντες μηδὲ μεμνημέναι μηδ᾽ ὅλως ἀναλογιζόμενοι 
εἴτε εἰσὶν ἀριθμοὶ τὰ εἴδη εἴτε αὶ μή, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ἐλ- μενα κ᾿ τῶν αἰασ)ητῶν κύκλων, οἷον ὃ «μα, “ὁ ἐπίπεδον ὼὶ τὰ 

θόντες ἣν ἰδέας εἶναι ὑπέλαβον, ἐπισκεπτέον εἰ δυνα ὃν εἶναι λοιπὰ μέρη τῷ λόγυ, ἐφαρμόζειν θήσομεν ἡ τῷ αὐτοκύκλῳ (τῦ- 
ἰδέας. ζητήσει δ μὲ ταῦτα εἰ ὶ ἀριθμοὶ εἶναι εἰδητοκὶ δύνανῇ. 30 τὸν γἢ εἶπεν αὐὸν “ὃν κύκλον), εἰ δὴ Ψ' τὰ μέρη τὸ ἐβμσμὸ μηδὲν 

018: ὁ δὲ Σωκράτης. ἰδέας Κ εἶναι ἔλεγε, περὶ μόνας δὲ τὰς ἠθικὰς διαφέρειν τὰ αἰν)ητὰ ἡ τὰς ἰδέας αὐτῶν φήσομεν, ὁ δ᾽ ὅ ἔςι 

Τ. ἀρετὰς διατρίβει. ὦ ὅτος πρῶτος ἐζήτησεν ὁρισμὸς λαμβάνειν προςεθήσεϊ, τυτέςι προ κε ὃν τῶν αἰϑϑητῶν, ἵν’ ἦ τὸ 
τῶν καθόλι, οἷον τῆς καθόλω σωφροσύνης, τῆς καθόλε δικαιοσύ- αἰδλητϑ κύκλυ ὁ ὁρισμὸς χῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιε- 

νης ὼ τῶν ἄλλων ἁπασῶν. χόμενον, πρὸς ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς τῶν ἐνὸς τῷ κυκλυ σημείων πᾶσαι αἱ 

“ὡρίσατό πως," τυτέςι μαλακῶς ἡὶ ες ἔτυχεν. 35 προσπίπτυσαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, τῷ δὲ αὐτοκύκλυ αὐτός τε 

καιρὸν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι τὴν ἑπτάδα, ὅτι κατ᾽ αὐτὴν ὅλος ὁ ὁρισμὸς ᾧ προσέτι “ὁ παράδειγμα ὃν τῶν αἰϑητῶν κύ- 
κλων, ἡ πάλιν τῷ Κ' αἰδ)ητῦ ἀνθρωπυ “ὃ ζῷον πεζὸν δίπυν, τῷ δὲ 

αὐτοανθρώπυ “ὃ ζῷον πεζὸν δίπυν, παράδειγμα ὃν τῶν αἰϑητῶν 

ἀνθρώπων, --- εἰ ἦν τῦτο φήσυσι ὃ δεῖν ταῖς ἰδέαις προς εθῆναι ὃ ὃ 

40 ἔςι παράδειγμα, οἷον ἀνθρώπα ἢ ἵππου ἢ ᾧ ἂν εἴη, ἡ κτ' τῦτο μό- 

γον ϑιαερεν αὐτὰς τῶν αἰσ)ητῶν εἴσωσι, σκοπεῖν δεῖν φησὶ μὴ 

κενὸν ἦ ΠῚ λεγόμενον. .. λέγει μέσον ὃ σημεῖον, ἀφ᾽ ὗ πᾶσαι αἱ 
προσπίπτυσαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ἢ πᾶσιν" πάντα γὃ τὰ ἐν τῇ 
ἰδέᾳ κατ᾽ αὐτὸς ἀσίαι ἡ ἰδέαι κτλ. , 

1078 ὃ 
20. 

1078 ὁ 
223. γίνον τοῖς ἀνθρεΐποις αἱ ἡλικίαι... ἔλεγον γῶν ὺ ἐν ἥλιον τῦ 

καιρὰ ὄντα ποιητὴν ἐν τῇ ἑβδόμη σφαίρᾳ εἶναι, αὐτῆς τῆς 

ἀπλανῶς καταριθμυμένης" πρὸ γδ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας τὴν 

ἡλιακὴν ὅτοι ἐδόξαζον εἶναι. εοὰ. Περ. 
δικαιοσύνη γάρ, φασίν, ἐςὶν ἀριθμὸς ὃ διαιρῶν τὴν δεκάδα 

δίχα, ᾧ τὰ λοιπὰ ὁμοίως. ἀλλ᾽ ὅτοι Κὶ ὅτως ὁ δὲ Σωκράτης, 
φησί, εὐλόγως ἐζήτει “ὃ τί ἐσι καὶ ἢ τεὺς ὁρισμός. 

ὥςε ἀραεν, τἀναντία περὶ ὃ αὐὸ συλλογίζεοχ,. οἷον ὅτι ἡ 
ἐὉ ἡδονὴ ἐγαδάν ν ἐςι ὺ παλιν ὅτι ἡ ἡδονὴ κακόν ἐςι, ᾧ ὅτι τῶν ἐναν- 45 

τίων ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη. 

οἱ δὲ περὶ Πλάτωνα ἐ ἐχώρισαν ὶὶ τὰ τοκῦτα, ἰδέας κατωνό- 
. μασαν" ὕςε συμβαίνει αὐτοῖς πάντων ἡ ὅλως ὧν ὁ βύλον ἰδέας 

ἐὐος 

τὰ δὲ λοιπὰ εὑρέθησαν ἐν τῷ μείζονι Α. 
«“ἀλλὰ μ. ὑἐδὲ πρ. τ΄ ἐπ." 

οἱ δὲ ὁρισμοὶ τῶν συντεταγμένων εἰδῶν, ὅτοι δὲ τὰς ἰδέας ἐξαι- 'δ 
ΜΚ.}}}] 

10 

ἀντὶ τῷ συνώνυμον ὁ ̓ Αλέξανδρος. δυνατὸν δ᾽ ἔςι ὦ ρῦδα 

βύλονἢ Ρ τὴν δυάδα πρώτην εἶναι" συνάγεῦ δὲ μὴ τὴν ῖθ, 

ἀλλὰ δεῖ μετέχειν ἦ Η μὴ λέγον κτ' ὑποκειμένυ ἀλλὰ καϑ᾽ ὌΝΑ 

εἰ δὲ τὰ αὶ ἄλλα τὸς κι δ. ἐφερβο της θήσομεν τοῖς εἴδε- 1079 

“πάντων δὲ μάλιςα᾽" καθὼς ᾧ. ἐν τῷ μείζονι Α ἔλεγε... 1079» 
12. 

ὼ γ) ἐπιςῆμαι ὁρισμοὶ ὑπάρχωσιν, 1079 



1080 4 

81 8᾽ ΕΙΣ 

βῦσι τῆς ὕλη" ὥςε ἐνωφελὴς ὸ πρὸς ἐπιςήμην" ὕτω Κὶ Λἢ ἴσως 

αἴτια δόξειεν ἄν ἄν. ᾿Αναξαγόρας ὼ Εὔδοξος ΘΗΝ πάντα ἐν πᾶσι 

μεμῖχθαι" ὥξε χρ᾿ τῶτον ὃν δον κρείττυς ἀρχὰς ἔλεγον ἐκεῖνοι 

τῶν τλειθεν ἰδέας, ὅτι ἐκεῖνοι δ συνέταττον τοῖς γνόμενοὶς τὰς 

ΤΑ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ. 

αὶ δι᾿ δ ἀριθμῶμεν ἀριθμῶ, δεύτερον δὲ τὸ εἰδητικῦ. ᾧ χωριςὺς 
ἀμφοτέρυς ἢ “ὃν "ειδητοον ἢ ὃν μαθηματικὸν τῶν αἰδϊητῶν εἶναι 

βύχεῦ. διὰ αὶ ἐμφοτέρ. ε. τ. ἀρ." ἐνίξατο ἐν διὰ κα ὄν τῷ “οἱ μ. ο. 
Πλάτωνα, διὰ δὲ δὲ ὃν μαδημ. μ- ἀρ. ε. τ᾿ πρ- τ. ὄντ," » εἰ ε 

μϑρυ 

ἀρχάς, ὅτοι δὲ ὦ συντάττυσι τὰς ἰδέας. ἀλλ᾽ ἰδὺ ἡ ὁ περὶ ἐκεί- 5. τὺς περὶ Ἀνοχβε τὶ ὅτοι δὺ ὼ χυρίζωυσι ἂν μαθηματειδν τῶν 
νων λόγος δυχερής. “κατ᾽ ὑδένα τρόπον τῶν εἰωθότων," 

ἐδένα τῶν ἕκ τινος τρόπον" ἣ γ ἐξ ὕλης, ἢ ἐκ σερήσεως, ἢ ἐκ 

ποιητικῦν, ἢ κτ' ὑςεροχρονίαν, ὡς ἐξ ὄρθρω ἡμέρα, ὁ ὃ ἐκ βο- 

τάνης. “ὦ τῶτο δατίρ, ἡ ἐπανακάμπτον, ὡς ἐκ νυκὲς ἡμέρα αὶ ἐξ 

ἡμέρας νύξ, ἢ μή, ὡς ἐκ νέυ “γέρων, ὁ μὴν ἐκ Ὑερόντος νέος. 

ἐκ διαιρέσεως δὲ τὴν ὑπόθεσιν (τὴν τοῖς ἐριθμεὶς ὑσίαν ἐπο- 

κατ᾽ 

12 νέμωσαν νοητήν) τίθησι, ἢ καθ᾽ ἕκαςον τῶν τῆς διαιρέσεως τμη- 

1080 α 
17. 

τον 

10350α 
35. 

1080 ὁ 

μάτων ἐνίςα ἢ)... ἀνάγκη Ὑ) εἴπερ ἔςιν αὐτοάριθμος" τύότυ γάρ 

ἐςι δηλωτικὸν τὸ “ἀν. δ᾽ εἴπερ ἐςὶν ὁ ἀριθμὸς κτλ. 

ἥτοι εἶναι “ὃν ἐχόμενον (ἀναγκη) τῶ προτέρα διαφέροντα 15 

κατ᾽ ἐσιώδεις ἢ εἰδοποιὸς διαφοράς, ὥσπερ ἂν τις εἴποι ἐν ἄν- 

θρωπον τὸ ἵππυ πρότερον διὰ τὴν τὸ λογιχῦ διαφοράν" ὸ Ὁ λογι- 
κὸν τῷ ἀλόγως τῇ τιμιότητι ὶὶ τῷ ἀρίξῳ πρότερον, ὺ τῶτο πάλιν, 
λέγω δὴ τ Ὁ διαφέρυς εἶναι ἢ ἡραἐρνδν, ὼ ὑσέρυς τῷ εἴδει τὸς ἀριθ- 

ὺ ἀτεροειδὴς ἑποιαῶν Μενὰς ἑποιαῦν μονάδι ἤτοι πᾶσα μονὰς 

πάση Ἰδουίθια ἢ ἐκ εἰσὶν ἑγεροᾳδεῖς αἱ μονάδες ἀλλὰ μόνον ἐφε- 

ξῆς» ὥώς φαμεν ἄνωθεν κάτω ἐρχόμενοι πρωτιν τὴν ἀΙΒΩ σφαῖ- 

ραν, ἐφεξῆς δὲ τὴν Κρονίαν δ ἐφεξῆς τὴν Δίιον, ὼ ἐπὶ τῶν λοι- 

- 
αἰδ)ητῶν ᾧ ὑτὴν αὐτῶν εἶναί φασι ὼὺ πρῶτον τῶν πάντ τῷ 
εἰδητικῶ κατορχόμενοι. ἡ οἱ περὶ ᾿ξενοκράτην ἦν ἕνα μόνον ἐρι- 
μεν νομίζυσι ἢ οἱ ἱ Πυθαγέρειοι" διὸ αὶ ὑποςικτέον εἰς “ὃ δα 

εἶτα ἐπακτέον “ὁ “ἐν πρόμον" ἢ ὃ τῆς λέξεως τοῦτον. ᾧ οἱ 

10 Πυθαγόρειοι δὲ ἕνα ἀριθμὸν εἶναι νων ὃ τίν τϑξον; ἣν μα- 
θηματικόν, πλὴν ὁ κεχωρισμένον τῶν αἰδ)ητῶν, ὡς οἱ περὶ Ξινο- 
κράτην, ἀδὲ μοναδικόν, τυτέςιν ἀμερὴ κἡᾧ ἀσώματον" μοναδικὴν 

δ ὃ ἀμερὲς ᾧ ἀσώματον ἐνταῦθα δῆλοι κτλ. 
οἱ περὶ Πλάτωνα. εοἀά. Ἀςᾷ. 
οἱ περὶ ἸΞιενοκράτην. ἰά. 9) 

ἔχειν δὲ τὰς μονάδας μέγεθος κατεσκεύαζον οἱ Ἰηυθα γόρειοι τ 

διὰ τούτω τινὸς λόγυ. ἔλεγον ὧν ὅτι ἐπειδὴ ἐκ τῷ πρώτυ ἑνὸς Ἃ. 

αὖϑὸ συνέξησαν, ὁ δὲ πρῶτον ἕν μέγεθος ἔχει, ἀναύγκη ἢ αὐτὲς 

μεμεγεθυσμένας εἶναι" “ὁ 75 ἐκ μεμεγεθυσμένυ γεγονὸς ὃ αὐὺ 

μή, ἢ εὐθὺς ἐπὶ τῶν μονάδων ὑπάρχει, καὶ ἐξν ἀσύμβλητος 20 μέγεθος ἔχειν ἐπάναγκες. ἐρωτώμενοι δὲ ἡ τί ὃ συςῆσαν ὃ 
πρῶτον ἕν ἢὶ διὰ τί, ᾧ πῶς ὃ μέγεθος ἔχε ᾧ πῶς ἐξ αὐτῶ αἱ 
μονάδες γεννῶν), ὑδὲν ἔλεγον σπυδαῖον. ἄλλος δὲ πάλιν, φνί, 

Πυθαγόρειος “ἦν μαθηματικὸν ἀριθμὸν αὶ προσίεῦ, ἀλλ᾽ ἕ ἕνα αὶ 
πρῶτον ἀριθμὸν “ἐν τῶν εἰδῶν εἶναι ἔλεγεν. “δνιοι δὲ ἢ “ὃν μαϑη- 

πῶν ὁμοίως" ἢ ὁμοειδεῖς πᾶσαι πάσαις, οἷον φασι “ὃν μαθημα- 25 ματικὸν ὃν αὐὲν τῦτον," τυτέςι τινὲς δὲ τῶν Πυθαγορείων ἐν μ' 

τικὸν ἀριθμὸν κτλ. 

αἱ ἐν τὴ δυάδι πρώτη ἥτοι τὴ αὐτοδυάδι δυάδες εἰσὶ συμ- 

ἢ βληταὶ πρὸς ἑαυτὰς ὼ ὁμοιειδεῖς, ὁ ἐμὰς ὺ ἐν τῇ αὐτογραῦ ἣπ 

ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ὥσπερ ὃ οἱ τὲς εἰδητικὲς ἀριθμὲς 

τιθέμενοι βύλονϑ. 

τῶτο 5 ἔλεγε “ὃ πρῶτον τῆς διαιρέσεως τμῆμα. τινὲς δὲ 
Φ- Ἀ ΝῊ ᾿ ΄΄ δ » “ Φ- - ν 

οἷον πάλαι ὃν ἑπτά͵ “ἂν ὀκτώ, “ὃν ἐννέα εἶναι οἷος ὁ μαθηματικὸς 

ἥτοι συμβλητὲς ἡ ὁμοειδεῖς, ἄλλως δέ, οἷον “ὃν εἴκοσι, “ὃν τριοΐ- 
ν - ἀπ Ἃ .- -. ςε- , , . φῶς 

κοντα, τὰς ἑμοίως εἶναι οἷον ὁ τρίτος ἔλεγε τρόπος" ἅτος δὲ ἦν ὁ 

συνεγνωσμένον μαθηματικὸν ἀνήρυν, ἕνα δὲ ποιῶντες ἀριθμόν, 

ὃν εἰδητικόν, “ὃν αὐὲν τῦτον ἐκάλυν ἢὶ μαθηματικόν. 

ἢ περὶ τῶν ἐπιπέδων, φησί, ὁ τῶν ςερεῶν ὁμαίως τοῖς τ0 0.» 

ἀριθμοῖς ἀπεφήναντο. οἱ Κ' αὐτῶν ἕτερα λέγυσι τὰ μαθηματοιὰ ἢ 
30 ἐπίπεδα ἢ τὰ ςερεὰ ἢ ἕτερα τὰ εἰδητικά ἄλλο γ ἔλεγον εὗτω 

“ὸ μαθηματικὸν ἐπίπεδον, περὶ ὃ ὁ γεωμέτρης πραγματεύεϊ,, ὦ 

ἄλλο “ὁ αὐτοεπίπεδον. “τῶν δὲ ἄλλως λεγόντων," φησίν, ἥτοι 
τῶν εἰδητικὺς ἀριθμυὺς ὶ εἰδητικὰ ἐπίπεδα ἢ ςερεὼ μὴ λεγόντων. 

ἢ εἰπὼν “τῶν δὲ ἄλλως λεγόντων" ἐξηγητικὸν οἶμαι ἐπήγαγεν ὃ 

τιθεὶς τὰς Ἂ ἐν τῷ εἴκοσιν ἀριθμῷ μονάδας εἶναι πρὸς ἑαντὰς 35 “ὅσοι μὴ ποιῶσι τὰς ἰδέας ἀριθμείς," ὡς εἰ ἔλεγε, τῶν δὲ ἄλλως 
συμβλητὰς καὶ ὃ ὁ ἡμμρειδέϊο, πρὸς δὲ τὰς ἐνόσας τῷ τριάκοντα ἀριθμῷ 

ἀσυμβλήτως κα δ ἀνθ μδεδεῖς: 

ἀλλ᾽ εἰ δυνατὸν εἶναι τὰὺς ἀριθμὲς ἐν τοῖς αἰδ)ητοῖς ὡς ςοι- 

Ἔ χεῖα, ἵνα ὡς ἐκ ςοιχείων τῶν ἀριθμῶν ἡ φύσις εἴη τῶν αἰϑητῶν, 

ὥς φασί τινες τῶν Πυθαγορείων, ἤδη ὕτως ἀναγκαῖόν ἐςι λέγειν 40 ρετόν" τῦτο δὲ ταὐτόν ἐςι τῷ μὴ συγκεῖονς τὴν γραμμὴν ἐκ 
ΕῚ ν, νιν ε “ιν .“ ἊΝ; -..» , “ 
ἢ τινας μβὶ αὐτῶν ὡς σοιχεια οντας των αἰϑητων ἐνυπάρχειν τοις 

αἰολητοῖς τινὰς δὲ μὴ ἐνυπείρχειν, ἥ πάντας ὑπάρχειν. 

1080 “αὶ ἄλλιυ τινός," τῆς ἀορίςυ δυάδος δηλαδή. 

᾿ ἔςι ὃ ἤν υμῇ ἐφελ βηνούτικον τῷ χεδέν, 

4,38: “οἱ κὶ ὅ 
“. 

ὕφερον ἔλεγεῖ ει εἶναι τὰς ἰδέας ἃ; τὸς ἐλητις ἀριθμύς, ἐν δὲ μὴ 

ὃ πρότερον ἰς ὕςερον ἔχοντα μηδὲ κατ ᾿ἶἶδεὶ διαφέροντα ὃ “ν μα- 

θηματικὸν εἶναι ἐτίθετο, πρεσβύτερον Κ' αὐὲν λέγων τῦ φυσιχῶ 

λεγόντων, τίνας δὲ ἄλλως λέγειν φημί; τὺς ὅσοι δηλονότι μὴ 

ποιῶσι τὰς ἰδέας ἀριθμύς, μηδὲ ὅλως εἶναι εἰδητικὺς ὠριθμὲς νο- 

μίζοντας" ὅτοι ἡ τὰ μαθηματικὰ ςερεὰ ᾧ τὰ ἐπίπεδα μαθημα- 

τικῶς λέγυσι, τυτέςι πᾶν μέγεθος εἰς μεγέθη λέγυσιν εἶναι διαι- 

ςιγμῶν ἢ ὁ ἐπίπεδον ἐκ γραμμῶν. πᾶν ἦν μέγεθος εἰς μεγέθη 

εἶναι διαιρεὸν ὅτοί φασιν αὶ ἑποιασῦν μονάδας συντεθειμένας πιεῖν 

δυάδας ἀποδέχον᾽. οἱ δὲ λέγυσι Τὶ τὰ μαθηματικὰ ἐπίπεδα, οἱ 

ὼὴ εἰδητικθς ἀριθμὸς εἶναι λέγοντες, ὁ μαθηματοιῶς δέ, ἐδ 

ὅν" ὥσπερ ὁ Πλάτων. ὃν καὶ γ5 ἔχοντα ὃ πρέτερον ἘῈ τέμνενχ, πᾶν μέγεθος εἰς μεγέθη, ἐδὲ τὰς τυχύτας μιναδας 
δυάδα ποιεῖν, ἀλλά φασιν ὅτι αἱ πρῶ γεγονυῖαι δύο μονάδος 

ὡς ἐξ ὕλης αὶ τῆς ἀορίςξυ δυάδος, εἴδυς δὲ τὸ ἀρχικῶ ἑνός, τῷ 

αὐτοενὸς δηλονότι, αὖ πεποιήκασι τὴν πρώτιν δυάδα ἥτοι τὴν 
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εἰδητικὴν δυάδα ἤχοι τὴν ὐγόδυέδαν αἱ δὲ πάλιν δευτέρως γε- 
Ὑγονυΐαι ταις μενάδες ὡς ἐξ ὕλης κα ὶ αὖ τῆς ἀορίξω δυάδος, 

εἴδυς δὲ τὸ αὐτοενὸς πεποιήκασι τὴν αὐτοτριάδα. ὁμοίως ᾧ ἐπὶ 

τῆς αὐτοτριαίδος ἢ τῶν λοιπῶν ἀποφαίνον), ὦ ὄ φασιν ὅτι ἐμέμε 

δεῖς εἰσὶν αἱ ἐν τῇ αὐτοδυάδι μονάδες ταῖς ἐν τὴ αὐτοτριάδι καὶ ἢ 5 

αὐ ταῖς ἐν τῇ αὐτοτετράϑδι ἀῤδὺ συντιθεικεναὶ αἱ ἐν τῇ αὐτο- 

δυάδι ταῖς ἐν τὴ αὐτοτριαδι ἀηεγέναν ἄν τινα ἀριθμέν), ἀλν 

πνομοξιοες τὰς ἐν τῇ αὐτοδυάδι ᾧ ἄλλαι: τῶν ἐν τῇ αὐτοτριαϊδὶ 

ὑσῶν ἐμὴν: ταῦτα εἰπὼν λέγει, πάντες ἱ ὧν τὸς ἀρθμὺς μο- 
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γεννῶν" (ρὰ δ προϊών) “ἢ ὑἐχ ἅμα" ὥςε σαφεζατη ἂν ἦν ἡ 
λέξις εἰ ὅτω πως ἰχιν: ἀδύνατον δὲ πάσας εἶναι. τὰς μονάδας 

ἐσυμβλτυε' ἣ Ὠ αἱ ἐν τῇ δυάδι τῇ προηγυ μένῃ μονάδες γεν- 

νῶν ἅμα ἣ ὑχ ἅμα. ἀλλὰ τὰ ἃ ̓ τῆς λέξεως ὅ ὅτως ἐχρὴν ἔχειν 

εἶμαι τοιαῦτα" αὐὲς δὲ μέμνηῦ ᾧ ῥημάτων τῷ Πλάτωνος λέγων 

“εἴτε ὥσπερ ὁ πρῶτος εἰπών, ἐξ ἀνίσων γ) ἰσαϑγέντων ἔγένοντο," 

δεικνὺς ὅτι κατ᾽ ἐκεῖνον ἕκαςος τῶν ἀριθμῶν πᾶς γεννᾶ ὑπὸ τῶν 

ἀρχῶν, ᾧ ὑχὶ πρῶτον ' ἡ μία μονὰς ὕςερον δὲ ἡ ἄλλη" αὐὸὺς 
δὲ διὰ “ὃ πλῆρες τῆς διαί βεσιως ἐπισκέπτεῦ ᾧ “ὃ λοιπὸν “ὁ λέγον 

ναδικὺς ᾧ ἀμεγέθεις ᾧ ἀμερεῖς εἶναι λέγυσι, πλὴν τῶν Πυθαγο- 10 ἢ ὑχ ἅμα. ὁ δὲ “ ἐξ ἐ ἀνίσων γ) ἰσαϑηέντων᾽" τοιῶτόν ἐφιν. δοκεῖ 
ρείων τῶν ἃ ἣν ἀρχὴν ὶ ςοιχεῖον τῶν ὄντων ᾧ μέγεθος ἔχειν λε- 

Ὑόντων, 
ὁ Πλάτων λέγειν ὅτι ἐπειδὴ ἐκ τῆς ἀορίςυ δυάδος, ἥτις καθὸ 

ἀόριςος ἄνισός ἐςιν, οἱ ἀριθμοὶ γίνονἢ, ἄνισοί εἰσιν, ἰσαζονῇ δὲ 

1081 4 ὶὴ εἰ ἐσύμβλητον, κ' κὰν τῶν βθα τῶν τρόπων: ὑπὸ τῦ ἀρχυκῶ ἑνός. ὥςε ἐπειδὴ ἄμα γεννῶν), δῆλον ὡς ἀδιά- 
ἕν συλλογίζεῦ ἦν δυνάμει ὅ ὅτως. αἱ ἰδέαι ἐκ τῷ ἑνὸς ἢ τῆς Φιρα εἰσιν. τὶ δὲ ἀσυμβλήτων ἐσῶν τῶν ἐν τῇ δυάδι μενέδων 

412. ἀορίξυ δυάδος παρ᾽ αὐτοῖς ὑφίςανῇ. τὰ ἐκ τὸ ἑνὸς ὶ τῆς ἀορίςυ 15 ἐςὶν αὐτῶν ἡ β προτέρα ἡ ἡ δὲ δευτέρα (ὁ δ δὴ ἀ τῆς ἀδιάφοροι ἢ 
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δυάδος ὑφιςάμενα ἀριθμοί εἰσιν. αἱ ἰδέαι ἄρα ἀριθμοί εἰσιν... 
ἃ δὲ “κ. αἱ ἀρχ. κι τ΄ ς. δ. τ᾿ ἀρ. εἶναι" ἀντὶ τῷ ᾧ αἱ ἀρχαὶ 
ἡ τὼ ςοιχεῖα τῶν ἀριθμῶν παρ᾽ αὐτοῖς ταῦτα εἶναι λέγον, τό 

τε ἣν ἢ ἡ ἀόριςος δυάς. “ὁ δὲ “τάξαι τε ὅτε πρ. ἐνδ. ἀρ. αὖτ. ὁ. 

ἀσύμβλητοι ὅ ὅσαι ἀπὸ τῶν ἀρχῶν προΐασι), ἢ ἡ αὐτοδυὰς προ- 

τέρα Κ ἔςαι τῆς νεωτέρας μονάδος, νεωτέρα δὲ τῆς προτέρας. 

μῖξις γάρ ἐςι τῶν δύο μονάδων" ὥσπερ γδ ὃ οἰνόμελι τὸ καὶ οἵνυ 

Ὑλυκύτερον τὸ δὲ μέλιτος ἀγλευκέξερόν ἐςιν, ὕτω ἃ ἡ δυὰς 

ὑν εὐλόγως εἴρη)" εἰ γάρ ἐςιν οἷον φέρε ἡ αὐτοτριὰς ὁ αὐτοάν- 20 ὑςέρα Κ' τὸ πρώτυ μέρυς ἑαυτὴς πρεσβυτέρα δὲ τῦ δευτέρυ. εἰ 
θρωπος, πῶς οἷόν τε ἢ πρότερον ἢ ὕςερον αὐὲν λέγειν τῆς ἄὐτο- 

τριάδος; εἰ δὴ ὀσῶν τῶν ἰδεῶν ἀνάγκη αὐτὰς ἀριθμοὺς εἶναι, εἰ 
μή εἰσιν ἀριθμοὶ αἱ ἰδέαι, ὡς δέδεικ), ὅλως ὁκ εἰσίν. 

ὸ δὲ “ἅμα γ. αἱ ε. τ᾿ δ. τ΄ πρ. μ. γεννῶν" ὑκ ἔςι κατα- 

δὲ τῦτο, συμβαίνει τῆς αὐτοδυάδος εἶναι τὴν προγεγονυῖαν αὐτῆς 
μονάδα πρεσβυτέραν αὐτῆς. ἀλλ᾽ ἐδὲν κατ᾽ αὐτὺς πρότερον τῆς 

αὐτοδυάδος, εἰ μὴ ὃ αὐτοὶν ἡ ἡ ἀόριςος δυάς. 

ταῦτα εἰπὼν ἔνσασίν τινα, Ὑρὲ ἑανὲν ἐπάγει διὰ τῷ “ἀλλ᾽ 1081} 

ΞΕ σκευαςικόν, ὡς ἄν τῷ δόξειε διὰ “ὃν γάρ σύνδεσμον, τῶ ὅτι ἐκ 25 ἐκ τῆς δυάδος τῆς πρώτης αὶ τῆς ἀορίςυ δυάδος ἔγνετο ἡ τε- 

ἕςαι ἡ δυὰς πρώτη ἐκ τῦ ἑνὸς αὶ τῆς ἀορίςυ δυάδος, εἶτα καὶ τριάς, 

ἀλλὰ πρῶτόν ἐςιν ἐπιχείρημα τῶν δεικνύντων μὴ εἶναι πάσας τὰς 
ἐν᾿ τοῖς εἰδητικοῖς ἀριθμοῖς μονάδας ἀσυμβλήτυς. ἐκ διαιρέσεως 

τρας." ἃ δέ φησι τοῦτόν ἐςιν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἐκ τῆς αὐτοδυάδος 

(ταύτην γα καλεῖ πρώτην δναδα) ᾧ τῆς ἀρχωιῆς δυαδος, ἣν 
ἀόριςον καλεῖ δυάδα, ἀπετέλων τὴν τετράδα, ὶ συντιθέντες αὐτὰς 

21. 

δὲ δείκνυσι τοιαύτης ὅτι ἐκ εἰσὶν αἱ πᾶσαι μονάδες ἀσύμβλητοι" ἐδὲ κῷ' πρόσλεσιν αὔξοντες, ἀλλὰ τῆς ἀορίςυ δυάδος διπλασιασάσης 
ἢ γάρ εἰσιν ἀσύμβλητοι ἣ ἅμα γίγνονϑ ἐκ τῷ ἑνὸς αὶ τῆς ἀορίσα 30 τὴν αὐτοδυάδα ᾧ ὅτως ἀποτεκύσης τὴν τετράδα, ὥς: ἐκ ἂν ὃν 

δυάδος αἱ ἐν τῇ αὐτοδυάδι μονάδες ἡ αἱ ἐν τῇ ἀὐτετρικλι τριά- ἐκεὶ ἀριθμὸν »' πρόογεσιν ἀποτελοῖεν. ταῦτα ἑαυτῷ ὥσπερ ἕν- 
δες καὶ ὺ αἱ τῶν ἄλλων ἐλώκτῳ ἕκαςαι" ἢ Ἄρατον [ ἐγὐνεῦ ἡ ἡ μά ςασιν ομίσαρ λύει τὴν ἔντασιν Ὑοργιῶς ἢ ἀσαφῶς διὰ τὸ “δύο 

μονας, εἶτα ἡ. ἑτέρα, αὶ τότε συντίθενῇ καὶ ἡ ἀποτελῶσι τὴ αὐτο- δυάδες παρ᾽ αὐτὴν τὴν δυάδα." δύο ὄν, φησίν, εὑρίσκον. ἐν τῇ 

δυάδα. ἀλλ᾽ ἐὰν ἅμα γεννῶν αἱ ἐν τὴ δυάδι τῇ πρώτη ἤτοι τῇ᾽Ὺ αὐτοτετράδι δυάδες παρ᾽ αὐτὴν τὴν δυείδα, τυτέςι παρὰ τὴν 

αὐτοδυάδι Μονοίδες κα ἡ αἱ ἐν τῇ αὐτοτριάδι καὶ αὶ αἱ ἐν τοῖς ἄλλοις 35 αὐτοδυάδα. ἀλλὰ ὃ Κὶ τῆς λέξεως τοιῶτον" ὃ δὲ ἐρίῳ τοιῶτόν 

ἀριθμοῖς, ὑκ ἔσονἢ ἀσύμβλητοι ἀλλὰ συμβληταὶ αὶ ἀδιάφοροι" ἐςιν. ἀλλὰ χρὴ προσυπακύειν τῷ ἀλλ᾽ εἰ ᾧ μὴ κ᾽ πρόϑϑεσιν 

τὰ ὃ ἅμα ἐκ τῶν ἀρχῶν γεννώμενα, ὡς ἡ αὐτοί φασιν, ἀδιά- αἱρῶνἢ “ὃν ἀριθμὸν ἀποτελεῖν, ἀλλ᾽ ὄν ἐν τῇ αὐτοτετραδι δύο 
φορά ἐξιν. ψεῦδος ἄρα ὃ πάσας λέγειν ἀσυμβλήτυς" εἰ ὃ ᾧ δευάδας ὁμολογῦσιν εἶναι παρὰ τὴν αὐτοδυαδα, ὥςε ἔσονἢ τρεῖς 

τὰς ἐν τὴ δυάδι λέγοι τις μονάδας ἀσυμβλήτυς εἶναι πρὸς τὰς ἐν ἐδητιὰ δυάδες ἃ ὁ μία" μία ἢ ἡ αὐτοδυὰς ἡ αἱ ἑτέραι δύο αἱ 

τὴ τριαδι, ὅπερ ἡὶ αὐὸ ἀδύνατον δείξει, ἀλλὰ πρὸς ἑαυτὰς αἱ ἐν 10 ἐν τῇ Εὐ ταν ΡΕΣΙ κτλ. 
τὴ αὐτοδυάδ, ἐκ ἔσονῇ ἀσύμβλητοι. ὁμοίως ἐδὲ αἱ ἐν τὴ αὐτο- μῖξιν δὲ εἶπε νῦν τὴν κρᾶσιν. ἴθ 

τριάδι, ὥςε δεῖ πρὸ τῆς λέξεως τῆς “ἅμα δ αἱ ἐν τῇ δυάδι τὴ ἡὶ ἐπεὶ αἱ ἰδέαι παραδείγματά ἐ ἐς! τῶν ἐν τύτοις ζῴων, ἕξαι τ ῶς 

πρώτη Μονήδες γεννῶν" ἔξωθεν προσνπακύειν τῷ ἀδύνατον δὲ κἀνταῦθα ζῷον ἐξ ἀνθρώπυ ἡ ἵππυ ἢ βοὸς συγκείμενον" τύτυ 36. 

πάσας εἶναι τὰς μονάδας ἀσυμβλήτυς" εἶτα ὡς προσκατασκευα- 

ςικὸν τῷ ἀδύνατον πάσας εἶναι τὸς Μενάδας ἀσυμβλήτυς ἐπα- 46 ἔςαι ἐκ ζῴων." 

γεν “ὃ “ἅμα ) αἱ ἐν τῇ δυάδι τῇ πρώτη μονάδες γεννῶν")." 
ἀλλὰ κἀν ταύτη τῇ λέξει ἐλλείπει ὁ ἥ ἢ σύνδεσμος" ἔδει γδ ὅτως 

εἶναι γεγραμμένον “ ἢ ὃ ἅμα αἱ ἐν τὴ δυάδι τὴ πρώτη μονάδες 

γάρ ἐξι δηλωτικὸν “ὁ “ὡςε δῆλον ὅτι κ΄ ὦ. ἰδ. α. τ. ο. σ. 

᾿ ἐπειδὴ ἔχει τινὰ ἀσάφειαν ἡ λέξις, σα- 

φηνις ον ὃ ἔτι αὐτήν. οἶμαι δὲ χρῆναι ὑποςίζειν εἰς “ὦ “τὰ 
ζῷα; εἶτα ἐπάγειν “ὃ “φαίη τις συγκεϊοῦς ἐκ ζῴων." ὃ "ἢ 
ἂν ὃ δηίμαν τοιῦχον" ὥςε εἰ ἰδέαι ἐξ ἰδεῶν σύγκεινἢ, ὶ τὰ 

11}1}12 
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ἐνταῦθα πράγματα, ων φασὶν εἶναι τὰς ἰδέας, συγκείμενα πολλὰς 75 εὐθύνας ἴδωκεν ἡ τὰ ἄτομᾳ μεγέθη εἰσάγωσα τϑῦ) 
ἔςαι κτλ... δίξα. ἀλλὰ αὶ ἡ Ξξενοκράτες ἀπόφασις ἡ τὰς ἀτόμως εἰσαΐγυσα 

10825 ἐλλιπῶς δὲ (εἴρη), ᾧ εἴη ἂν ἃ πλῆρες τοιῶτον" τίνα ὃ γραμμὰς αὐτάρκως ἢ αὕτη τῷ ̓ Αριςοτέλει ἤλεγκῶ. 
10. αἰτίαν ἕξει λέγεν ὁ φάσκων ἀδικφόρυς εὖ εἶναι τὰς ἐν τῇ αὐτοδεκαΐδι τὰ δ θεωρήματα ὺ τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀριθμοῖς πὐπνὰ 

δυάδας ἴσας ὅσας ἀλλήλαις: ἡ τότε προσυπακὺς ἐον τῷ τὰς δὲ 5 σάπτυσι τοῖς σώμασιν, ὡς ἐκ τῶν ἀριθμῶν ὄντων τῶν σωμά- 

ἐν τοῖς ἄλλοις ἀριδ μεῖς ἴσας ἃ " διαφόρως δέ. των" ὑπολαμβάνοντες Ἃ ὅ ὅτι ἐκ τῶν ἀριθμῶν εἰσίν (ἐκ δ τὸ 

4082) ἔπειτα ὶ μόνον τῦτο ἔξαι, ἀλλὰ καὶ ὸ ἕτερον ἔψεῖ, ὅπερ διὰ βωμίσκυ τῷ δέκα ὃ ἁπλῶς σῶμα εἶναι ρῶς ἐκ δὲ τῷ ὄδεχα 

13. τ “τεῦ ὙυΔεΣμΗ ἤνίξατο. ἡ τί ὰ ἑπόμενον, ἐπώγει λέγων “Ὁ ὃ πῦρ, ἐκ δὲ τῦ τρισκαίδεκα “ἐν ἀέρα ὶ ἐκ τῷ ἐννέα “ὃ ὕδωρ), 

πότερον" κτλ. ὑπολαμβάνοντες δὰ τῦτο ὑδὲν ἔφασκον διαφέρειν τὰ τῷ βωμίσκῳ 
10325 ὶὶ τῶτο Κ' ὀρθῶς ᾧ ἀκολιείθως ἑαυτοῖς φασὶν οἱ “ὃν ἀριθμὸν 10 καθ᾿ αὐὸ ὑπάρχοντα ἐπ᾽ αὐτῷ θεωρεῖν ἢ ἐπὶ τῷ ἐξ αὐτῷ σωώμα- 

2. " τῶν ἰδεῶν ἐκ διαφερασῶν μονάδων συνεςάναι λέγοντες, ἵνα μὴ τος" ὁμοίως ᾧ ἐπὶ τῶν ἄλλων. εἰ γάρ, φασί, συνέβη τῷ ἐννέα 

ἐκ διαφόρων ἰδεῶν τὴν ἰδέαν ποιεῖν ἐναγκαο)ῶσιν: ἐπασον ἡ εἶδος ἀριθμὸν εἶναι τετράγωνον πρῶτον μέσον ἔχοντα (ὃ δὲ μέτιν 
ἕν ἐςι κατ᾽ αὐτὲς ἡ ἁπλῶν... ἀλλὰ πρὸς Κὶ τὴν ἑαυτῶν ὑπό- ἔχοντα πρόσκειἢ διὰ τὴν τῆς μονάδος μεσιτείαν τὴν ἐν παντὶ πε- 

θεσιν ὀρθῶς λέγυσιν, ἁπλῶς δὲ ἐκ ὀρθῶς. “ὃ δὲ “διὸ ἡ “ὁ ἀρ. ρισσιῷ εὑρισκομένην), εἰ δ ὃ ἐννέα τετραϊγωνός ἐςι πρῶτος ἔχων 

ὅτως᾽ ὑπερβατῶς ἀναγνωςέον ὧδε" διὸ ἢ “ὃ ἀριθμεῖν, ἀναγ- 15 μέσον, ἢ “ἃ ὕδωρ τοιῶτόν ἐςι, ἡ μᾶλλον ἐπὶ τῷ ὕδατος τῶτο χρὲ 
καῖον αὐτοῖς ὅτω λέγειν ἐν δύο, μὴ ὴ προσλαμβανομών πρὸς τῷ θεωρεῖν ἣ ἐπὶ τῷ ἐννέα" ὥςε δέδεικἢ ὅτι ἐξ ἀριθμῶν τὰ αἰδϑητὰ 
ὑπερχοτὶ ἑνὶ ἢ ἀμήμῷ ἄλλυν ἑνός - αὶ 25 ᾧ τύτυ δεῖ προσυπα- ἐποίων. ὺ σύρει, γῶν “εἰ τοίνυν" κτλ. 
χυδειὸὶ ὦςε διὰ τῷ “ὠδὲ Καὶ τῦ ἑνὸς εἰς “ὃν ἄρτιον πίπτοντος" τὴν τῦ μι. 

10834 ὁ Αἰ Ἐφέσιος ὁ “τῷ πλήθει" ἀντὶ τὸ τῷ μήκει ἑρμηνεύει. πρώτυ ὺ ἀσυνθέτυ μεθ ἡνίξατο" διὰ δὲ τῷ “ὠδὶ ὁὲ τῇ τῆς καὶ Ἕ 

6. εἴ τις ὡς ἔχει “ὃ ῥηὸν ἑρμηνεύσοι μὴ κατά τι παραθραύων τὸὲν λέ- 20 δυάδος ἐμπιπτύσης ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενος" τῆς τῷ ἀρτιέ- 

ἕξιν" εἰ γδ ἀσύμβλητοι, φησίν, εἰσὶν αἱ μονάδες, συμβήσεῦ τὸς κις ἀρτίν γενέσεως μέμνηϑ. ἔςι δὲ “ὃ λεγόμενον τοιῶτον. τῆς 
ὅσας ἴσας κ᾽ “ὃ πλῆθος, οἷον εἰ τύχη τρεῖς ἄμφω ἢ τέτταρες, δυάδες ἐπὶ “ὃ ἣν πολλαπλασιαωείσης γίνε πάλιν ὁ δύο (δὲς 
διαφέρειν ἀλλήλων. εοἀἁ. Ἀεβ. μία δύο), τῆς δὲ δυάδος εἰς ἑαυτὴν ὁ τέτταρα. πάλι δὲ τῆς 

1088 δὲν γαρ, φησίν, οἷόν τε ταῖς μονάσιν ὑπάρχειν παθος ἀμε- αὐτῆς δυάδος εἰς “ὃν τέτταρα ὁ ὀκτώ, εἰς δὲ “ἐν ὀκτυὴ ὁ ἑκκαί- 
9. " ρέσιν ὅσαις, ὅπερ, φημὶ δὴ ὃ τὰ ἀμερῇ μὴ ἔχειν πάθος, καλ- 25 δεκα. ἢ ὁμοίως ὁδεύυσα “ὃν ἀρτιάκις ἄρτιον γεννᾷ" τῦτον ἢ 

λιςα ἐν τῷ τρίτῳ τῆς περὶ Οὐμων (ε. 8) δέδεικἢ πραγματείας" εἶπεν ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενον κτλ. 
ἐν ᾿ ταῦ μενάσι ποιότυτα ὑκ οἷον εἶναι, ἐν ἿΝ τοῖς ἀριθμοῖς καίτοι ὅτε »τ' λόγον ἐνδέχε ἄπειρόν τι εἶναι, ὡς πολλαχὰ κα.» 
ὑπάρχει Κ ποιόν, ἀλλ᾽ ὕι ὕξερον τῷ ποσῶ. δέδεικῦ, ὅτε »πὴ τὴν αὐτῶν θέσιν τε ἢ δόξαν. μέχρι δεκαΐδος ᾿ 

1033 ἔτι, φησίν, ὅτε ἀπὸ τῶ ἀρχικῶ ἑνὸς ὅτε ἀπὸ τῆς ἀρχικῆς αὐτοῖς ἡ τῶν εἰδῶν πρόοδος" τῶτο γδ ἐμήνυσε διὰ τῷ “τεττυσι 

13; δυάδος (αὕτη δέ ἐςιν ἡ ἀόριςος) ταῖς μονάσι »' ποιότητα δια- 30 δὲ ὕτω τὰς ἰδέας." 

φέρεν γέναιτο. ὸ Καὶ 5 ὃν ἄποιον, ἡ δὲ ἅμα ποσῶ καὶ ποιῶ αἰτία. ἐπεὶ γδ αὐτοέκαςος ἀριθμός, τυτέςιν ὁ εἰδητικῖς ἀμθμός, τδλς 
1083 ὄντα" δὲ εἶπε τὰς ἰδέας" ὄντα 5 κυρίως τὰς ἰδέας εἶναι μέχρι δεκαΐδος πρίεισα, ἐσὶ δὲ ὁ αὐτοαίνθρωπος ἡ αὐτοτριάς͵ 

14: ἔλεγον οἱ τῶν ἰδεῶν προξαὮ" τὰ γδ ἐνταῦθα ὁμωνύμως ὄντα ᾧ βνέγο δὴ “ὃν αὐτοῖππον τινὰ εἶναι τῶν ἐν τύτοις ἀριθμῶν, τυτέςι 

[ὴ συμβεβηκὸς δ ὄντα καλέσειεν ἄν τις, φεῦ τινὰ τῶν ἐν τύτοις τοῖς εἰδητικοῖς ἀριθμοῖς συγκατατεταγμένων 

1088 εἰ δὲ μὴ τὴν αἰτίαν τῆς ὀαφιρᾶς εἰπεῖν δύναν, ἁπλῷς ἡ 35 ἀριθμῶν κτλ. 
15. ἐναντίως εἰπάτωσαν τίνα λέγυσιν εἶναι τὴν τῶν μονάδων δια- ἀλλὰ κἂν εἰ ὅταν ὁ ἐλάττων ἀριθμὸς μέρος τῷ ται Ὁ 

φοράν. ἀριθμᾶ, συμβληταὶ δὲ καὶ ὺ αἱ ἐν τῷ ἀμήμῷ μονάδες, ἐπειδὴ ἐν τῇ 
ὑὸν Σξπεύτιππος ἢ ἸΞενοκράτης. εοἀ. Ἀερ- αὐτοτετράδι τέσσαρές εἰσι μενάδες καὶ συμβληταὶ ἄλλαι, ἃ 
ὡς β, τῶν περὶ ἀριθμοὲς εἰπόντων οἱ ἅ δύο ἐποίων αὐτὸς καὶ διέκρι- ἕςιν ἡ αὐτοτετρὰς κτλ. 

1 γον, ὥσπερ ὁ Πλάτων (σαφῶς δ δ ὅτος “ὃν μαθηματικὸν ἕτερον ἀὺ “ἔτι ἄτοπον" ἐλλιπῶς ἀπήγγελ" ἦν δ᾽ ἂν ὃ τῆς λέ- τῦϑν 
εἶναι λέγει τῶ εἰδητικῦ), οἱ δὲ ἕνα “ὃν μαθηματικόν, ὥσπερ τινὲς ἕξεως τέλειον, εἰ ὅτω πως ἣν Ὑεγραμμένον, ἔτι ἀταβν εἰ ὁ ἀ ᾿ 
τῶν Πυθαγορείων" οἱ δὲ ἐγίνωσκον β΄ ἀμφοτέρας ἢ ὃν εἰδητικὸν μὸς μέχρι τῆς δεκάδος, ᾧ ταῦτα ὃ ἣν κατ᾽ αὐτὸς μᾶλλιν τι ὃν 
ἃ “ὃν μαθηματικόν, ἕνα δὲ ἐποίων, ὥσπερ Σπεύσιππος ᾧὶ Ξῖενο- ἡ εἶδος τῆς δεκάδος" οἶσε λείπει “δ ὶ ταῦτα ἐν κατ᾽ αὐτὸς ἡ 
κράτης. ἀγέννητον. ὰ » ἣν ἡ Η ἕν ὅτοί φασιν ἀγένητον, ἡ ἡ δὲ δεκὰς γέ- 

4083) λέγυσι δ ἐν βωμίσκον καλεΐμενον ἀριθμόν, ὃν ἐκ τῶν πα- 45 γονεν" ὥςε εἰ “ὦ ἕν αὶ ὃ εἶδος τῆς δεκάδος ἐςὶ κα ὺ ἀγώνητον,͵ εἰ δὲ 

10. λαιῶν βωμῶν ὅτως ὀνομαζεολαί ᾧ φησιν ὁ Νικέμαχϑε ἐν τῷ β΄ τῆς δεκὰς γέγονεν, ἔξαι ᾧ ἑνδεκὰς ὡς ἐξ εἴδυς (ὦ τὸ ἑνός, ὕλης δὲ 

᾿Αριθμητικῆς, σῶμά ἢ ἐκ τύτυ ὃ τριχὴ διαςα ὃν ἅπαν συγκεῖος τῆς͵ δεκάδος. εὐλόγως δὲ “ὁ ἣν μᾶλλόν τὶ εἴρηριεν" “ὃ γδ εἶδος 
δοξαζυσι, “ὃν δὲ θ' ἀριθμὸν πὺρ διὰ “ὃ τετράγωνον. «οἀ. Ἀεφ. μᾶλλόν τι ᾧ τόδε τί ἐςιν ἥπερ ἡ ὕλη. ἀλλ᾽ ὅτοι, φησί, μέχρι 

« 

΄ 



δορὸς 

ΕΙΣ Τὰ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ. 

τῆς δεκάδος πειρῶν τὴν γένεσιν τοῖς ἀριθμοῖς ποιεῖν, ὡς ὑξάτης 

τελειότητος ὅσης τῆς δεκάδος, τὰ δ᾽ ἄλλα ἐνὸς αὐτῆς γεννῶσι ἢ 

θεωρῶσι κα τίθενθ, οἷον παράδειγμα κενῷ, παραΐδειγμα ἀναλόγυ, 
παράδειγμα περιττῷ. τὴν ὦ ἡ) μεταξὺ τῶν ἀρτίων χώραν τε- 

821 

τριγώνυ αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαὶς ἴσαι εἰσίν, ἢ πᾶς ἄρτιος 
ἀριθμὸς εἰς δύο ἴσα ἡ εἰς δύο ἄνισα διαιρεῖ, αὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

ὁμοίως. καθόλυν ἕ ὅν διὰ τῶτο εἶπε τὰ μαθήματα. ἀλλὰ ἢ 

λόγυς δι᾽ αὐὸ τῦτο" ἐδὲν γδ τῶν καθύλιν ἐν ὑπάρξει ἐςὶ ἢ πράγ- 
- Ν ν᾽ ᾿ ἈΤΙ͂Ν ἡ ΕΣ Ν Ψ' ,ὔ 4 4 , 

τραΐδος ἑξαίδος ἢ τῶν ὁμοίων, ὁμοίως ἢ τὴν τῶν περιττῶν, εἰκόνα 5. ματι, ἀλλὰ λόγος. ἐκ τῶν-τοιύτων ὄν τὰς τῶν πραγμάτων 

φέρειν ἔλεγον ἢ παράδειγμα τῷ κενᾷ. εἶναι γδ κενὸν ἐτίθεντο 
ἔξω τὸ ὀρανῦ οἱ Πυθαγόρειοι Ἢ ἀὐασθθμανον ὑπὸ τῷ πανὸὺς ἐπει- 
σιόναι ἡ, διακρίνειν ἀπ ᾿ ἀλλήλων τὰ ὲ τῇδε, εἰς ἐν τῇ Φιϑαικῇ εἴρη 

᾿Ακροάσει (ἀ 6). 

ἐθήρευον ἀρχαῖς" διὰ γδ ὃ τὴν μονάδα ἀρχὴν εἶναι μαθηματικῶν 
ἀριθμῶν, ὅθεν αὐτὸς ᾧ εἰδητοος ἀριθμὸς ἃ τἄλλα πάντα ὅσα 

ἸῺΝ ἄτας συνέβη ἐκάλυν τὴν ἀρχικὴν ὅτοι πρός οἷον διγ: 

μήν" τὴν γδ μενάδα μηδενὶ ἄλλῳ διαψέριο σιγμῆς ἣ τῷ μὴ 

ὸ δὲ “εἰ γδ ἐν πὶ τριάδι, πῶς ἡ πεντὰς περιττόν; πάνυ 10 κεϊο)αί πὸ ὠὠληὰ ὥσπερ ὅν, φησί, οἱ περὶ Δημόκριτον ἐκ τῶν 

βραχέως καὶ ὃ ἐλλιπῶς ὼ διὰ τῶτο λίαν ἀσαφῶς εἴρηῆ. ἀναγνω- 

ςέον δὲ αὐὸ ὑπερβαψῶς ὅτως. εἰ γδ ἐν τῇ τριάδι ὃ ὃ περιττον, 

πῶς ἡ πὐντέξι ὃ εἴ ἂν λεγόμενον τοιῦτον" εἰ ἡ ἐν τῇ ΤΣ 

σὲ ἣν ὃ περιττόν, ἥτοι εἰ διὰ “ὃ ἐν ἡ τριὰς ὁ εἶναι τριὰς ἔχει καὶ ὼ 

ἐλαχίςων ἡ αὐτομάτων σωμάτων τὰ πράγματα συνετίθυν, ὅτως 

ᾧ ὅτοι ἐκ τῆς ἀμερῶς μονάδος ἢ τῆς ἀορίςυ δυάδος ἢ ἣ τῆς σὶγ- 

μῆς ἡ τὸ πλήθυς" ὥςε συμβαίνει αὐτοῖς ἐξ ὧν λέγυσι τὴν μο- 

ναάδα ὕλην εἶναι τῶν ἀριθμῶν, Ἐὴξε ἐκ μονάδος ὡς ἐξ ὕλης ὁ 

αὐτό ἐςι ὃ εἰδοποιὸν αὐτήν, εἰ ἦν τὴ τριάδι ὃ εἶναι τριάδι “ὃ ἕν 15 ἀριθμός, καὶ Ἂ ρίσεραν τῆς δυάδος κα ἢ πάλιν ὑςέραν" ἾΜ ἼΩ ἀρχικὴ 

ἐςι ἃ διδῶν, πῶς ὑχὶ καὶ διὰ τὴν τριάδα ἡ πεντὰς ᾧ πᾶς ὁ περιτὺς. 

ἀριθμὸς “ἃ εἶναι πεντὸὰς ἕξει ᾧ ἑπτὰς αὶ οἱ λοιποί, ὥσπερ ὃ ἄρτιος 

πᾶς διὰ τὴν δυάδα; ἀναγκαῖον γὃ τὴν δυάδα ἀρχὴν ἦσαν τῶν 

ἀρτίων ἢὶ τὴν τριάδα εἶναι περιττῶν. 
τοιαῦτα μέχρι πόσυ" 

ἐπειρῶντο ὅτι μέχρι τῆς δυάδος (ταύτης γάρ ἐςι ϑηλωτιιὸν ὲ 

“μέχρι ποσῶ ἢ) προάγειν χρὴ ἐν ἀριθμόν" ἔλεγον ᾿Σ ὅτι ἡ μῶθε 

ποιεῖ “ἃ σημεῖον, ὅπερ ὅτος ἄτομον καλεῖ γραμμήν, ἡ δυὰς τὴν 

γραμμήν, ἡ τριὰς “ὃ ἐπίπεδον, ἡ τετρὰς “ὃ σῶμα,  τύτοις ἀρ- 

“ἔτι τὰ. μεγέθη ἢ ὅσα 

ἔτι, φησί, αὶ ἐκ τῶν μϑρθον δεικνύειν 20 ἐοι τὸς συμβαίνει αὐτοῖς τὸ ἕν καθόλω τε λέγειν ἢ μέρος" καθὸ 

αὶ εἰδοποιὸς κατ᾽ αὐτὸς ἡ μονάς, ἀὐτ: προτέραν αὐτὴν ἀνάγκη 

τῆς δυάδος εἶναι" ἢ ἣ δὲ πάλιν ὅλον τι ἡ εἶδός ἐσὺ ἢ ἡ δυάς, ὕλη δὲ 

αὐτῆς ἡ μονάς, ταύτη ὑςέρα τῆς δυάδος. “ὁ δὲ “διὰ δὲ ὃ κα- 

θόλι ζητεῖν “ὃ κατηγορίμενον ἕν ἢ ὕτως ὡς μέρος ἔλεγον" ἴσον 

δὲν -περιληπτικὸν ἔλεγον πάντων τῶν εἰριθμιν ταύτῃ ὶ 
καθόλε αὐὸ ἀπεφαίνοντο" ἥ δὲ πάλιν μέρος ἐ ἐςὶ τῆς ἀρς ὑκ 

ἔςι καθόλω ἀλλὰ μέρος. ἀλλ᾽ ἀδύνατον τὴν ἀὐτὴν αὶ μίαν μο- 

νάδα πάντων τε τῶν ἀριθμῶν εἶναι περιληπτικὴν ἢ διὰ τῦτο κα- 

κεῖ “ὦ πᾶν" ὥςε εἰ ταῦτα τῆς δεκάδος ὁσία (συντεθέντα 5 25 θόλυν αὶ μόριον τῆς δυάδος ἡ τῆς τριάδος ἢ ἑκάςυ τῶν ἀριθμῶν “ὃ 

ἀποτελεῖ τὴν δεκάδα), “ὃ πᾶν ἀρκεῖ τῇ δεκάδι, 

“ἔςι --- δυνάμει." ἀσαφῶς ἢ τὰ προρρηθέντα ἢ τὰ νῦν 
δ πὸ ὦ ἀπήγγελἢ" δοκεῖ γ5 “ὁ “ἔς! γάρ πως ἕν ἑκάτερον" διὰ 

ἂν “Ὁ σύνδεσμον ὅτι κατασκευαςικόν ἐςί τινος τῶν πρὸ αὐτῷ" 

ἐλάχιςον. 
βραχέως Κ' ἡ διὰ τῦτο ἀσαφῶς εἴργ, ἔςι δὲ “ὃ λεγόμε- 1085 

νον τοιῶτον" πότερον τῷ πρώτῳ ἢ ἀρχικιῷ τὴν πρώτην τῆς αὐτο- ὅ" 
δυάδος μονάδα τακτέον ἐφεξῆς ἢ ὅ; εἰ γ5 ταξαιμεν, ἔςαι ἐκ τῷ 

᾿ καἰκ ἔςι δὲ ἀλλὰ μηνυτυιὸν τῷ πῶς ἔχυσιν αἱ μονάδες ἐν τοῖς ἀριθ- 30 πρώτυ ἑνὸς ὶ τῆς ἐφεξῆς αὐτομονάδος δυὰς πρὸ τῆς αὐτοδυάδος, 

μεῖς ὃ εἶναι. ἢ ἦν ἂν σαφὴς ἡ λέξις εἰ ὕτω πῶς ἣν γεγραμ- 

μένη" δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅπως ἑκάτερον ἣν ἡ ἑκατέρα μονὰς 
Ἴχνον ὁ ἐν τῇ δυάδι καὶ ἢ ἐν τὴ τριοΐδι "ἡ ἐν τοῖς λοιποῖς ἀριθμοῖς. ὼὸ 

ἃ αὶ ἑκάτερον ἣν ἐπὶ τῶν ἌΣ δυάδος λέγει μονάδων, ὁ δὲ λε- 

ᾧ πρώτη αὐτῆς" ὅπερ ὅτοι ἀ βύλον. εἰ δὲ μὴ ταξαιμεν, τίς 

ἂν εἴη τύτων αἰτία, ἢ πότερον ἡ δυὰς προτέρα τῶν ἐφεξῆς; 
τυτέςι ὺ πέτερον τὴν δυάδα φήσομεν αὐτὴν ἐφεξῆς εἶναι τῷ 
πρώτῳ ΑΙ ἢ τὰ ἐν τὴ δυάδι μδαδε; υς ὁμοιοτέραν ὗ ὅσαν τῷ 

γόμενον τοῦτον ἂν εἴη. κ᾽ τὴν ὕλην, καθ᾽ ἣν λαμβάνεῦ τύτων 35 ἑνί, εἰ (ἃ δὴ τὴν δυάδα, ἔςαι ἐκ τῷ ἀρχριῦ ἑνὸς ὺ τῆς δυάδος 
τῶν τῆς δυάδος μονάδων ἑκατέρα, δυνάμει ἕν ἐςι κ᾽ ἀλήθειαν, 

ἀλλ᾽ ἐκ ἐνεργείᾳ " εἰ δ μή ἐςι σωρὸς μονάδων, ἐξ ἄλλων μέντοι 
αὐτῆς τριὰς πρὸ τῆς αὐτοτριάδος ἢ πρώτη αὐτῆς" εἰ δὲ τὴν μο- 

νάδα, ὃ πρότερος ἴδει λόγος" δυὰς ἢ) ἔξαι πρὸ δυάδος αὐτῆς. 

ΡΣ 

ᾧ ἄλλων ὁ ἀρίθμός, ἀλλ᾽ ἕκαςα ἐξ ὑποκειμένων μέν ἐςι τῶν το- 
σῶνδε μονάδων (ἀσύμβλητοι δ αἱ τῆς δυάδος πρὸς τὰς τῆς κρὸν λέγων ἢ βραχύ, ὺ πλατὺ φενάν, ὼ βαθὺ καὶ ἢὶ ταπεινόν. ἦ᾽ 

εΤριαίδος μεΐδθες μονάδας), καὶ Ψ' ὰ εἶδος συνέςηκε “ὃ ἑαυτῶ, διὸ 40 λέγει δὲ ὅτι βιθμσίι ὺ τὰ μεγέθη να ἀπὸ τῶν δύο ἀ ΔῊ 
ἐκ ἂν εἴη καὶ ἐν τὴ δυάδι μονὰς ἐνεργείᾳ, ὡς ὅτοι βύλονῦ, ἀλλὰ χῶν, τῷ τε ἑνὸς ἢ τῆς ἀορίςυ δυάδος, ἐκ Κ᾿ τῆς δυάδος φασὶ τήν 

δυνάμει" δυνάμει γδ τὰ μόρια, πρὶν ἂν κοσμηθείη τῷ εἴδει τῷ τε γραμμὴν “ὃ μακρὸν καὶ βραχὺ λαβεῖν, τό τε ἐπίπεδον “ὃ πλατὺ 
ἜπΩι αἰνίττεῦ) δὲ διὰ τύτων ὅτι “ὃ δυνάμει ἀὶ γενέσει μόνον ὼ ὺ ςενόν, τό τε ςερεὸν “ὃ βαθὺ ἢ ταπεινόν: ταῦτα ἢ ὃ ΜδΆΡΙν 
χρόνῳ τῷ ἐνεργείᾳ ἢ εἰδοπεποιημένυ προτιθέασιν, ἀλλὰ ἢ λόγῳ ᾧ βραχὺ τὰ λοιπὰ ἐν ἐκάλεν τὸ Μμεγαῖλε κα Ῥ ΛΑ μα τῷ ἐν τῇ 

ἡ ἐσίᾳ. 45 ἀορίξῳ δυάδι. τὴν δὲ Φ' ὲ ἥν, φησίν, ἀρχὴν ἐχ ὁμοίως εἰσῆγον 
ἅπαντες, ἀλλ᾽ οἱ ἃ δ αὐτὸς τὸς ἀριθμες τὸὼ εἴδη τοῖς μεγέθεσιν καθόλιν δὲ λόγυς εἶπε τὰ μαθήματα, ὅτι καὶ τῇ μερυϊῶ τρι- 

τίνα ἰεὶ τὰ ὕξερα γένη τῷ ἀριθμῦ, ἀὐξὸ ἐκτίθεϑ, ὲ μα- 1085. 

25. γωώνα τὰ συμπτώματα ὁ μαθηματικὸς θεωρεῖ, ἐδὲ τῷ μερυκῶ 

κύβυ ἢ τῶδε τῷ ἀριθμῶ, ἀλλὰ τῶν καθόλυ" πανὺς γάρ, φησί, 
ἔλεγον ἐπιφέρειν, ὦ δυάδα ' γραμμῇ, τριοίδα δὲ ἐπιπέδῳ, 

τετράδα δὲ ςερεῷ (τοιαῦτα η5 ἐν τοῖς περὶ Φιλοσοφίας ἱςορεῖ 
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περὶ ᾿πλάτωνος, δι᾽ ὃ ἐνταῦθα βραχέως καὶ ὺ συντόμως τὴν τύτων ποῶσι τῶν μεγεθῶν, ζητήσειεν ἄν τις πότερον αὕτη μόνη ἐςὶν ἵ 

ἐξέθετο διάνοιαν), οἱ δὲ μεθέξει τῷ ἱνὸς “ὁ εἶδος ἀπετέλων τῶν ἡ ἄλλαι χωριξαὶ ςιγμαι. 

μεγεθῶν. ἀλλὰ ὼ ἐν τύτοις, φησί, μυρία ἔπεῦ ἀδύνατα ἡ ΠῚ τὰ ἃ Ψ τὸ ἀριθμῶ μόρια ἀδιαίρετα, μονάδες γάρ, τὰ ὶ δὲ αὶ 

πλασματωδη, ὼ ἐπάγει ἐκ τῶν πολλῶν ὀλίγα. τῷ διαςήματος ἐκ ἀδιαίρετα, ὡς ἐν τὴ Φυσυιὴ εἴρη ὦ δέδεωιἢ Ὁ 

ἃ δὲ “εἰ δὲ τῦτο" ἀντὶ τῷ εἰ δὲ σύνεισιν ἀλλήλαις αἱ ἱ ἀρχαί. 5 ᾿Ακροάσει (6 1). 

ἔτι δέ, φησίν, αἱ γωνίαι κτλ. πῶς ἀποδοθήσεῦ ψ, λέγον ἢ ὺ προσέτι φησὶ ὲ θαφωνεν “τὸς τρίπως" ἢ “πρωτυς." ἘΠῚ 

πῶς ἐκ τῶν πολυθρυλλήτων αὐτῶν ἀρχῶν δυνήσονἢ ποιεῖν; τί ὼ εἰ αὶ εἴη γεγραμμένον “τρόπας,᾿ λέγοι ἃ ἂν τὸς τῆς διαιρέσεως, ὃ ὃς Ἐ 

ἐν τύτοις “ὃ ὑπερέχον αὶ τί ὃ ἐλλεῖπον; τὴν αὶ Ὁ) ὀρθὴν Ἴδιον ἐξέθετά τε ὼ ἐγύμνασεν" εὶ δὴ “πρώτυς" ὃ καὶ μᾶλλον, λέγω ἂν 

ἔλεγον εἶναι χῷ' ἣν μενάδα, ὀξιαν δὲ καὶ Ὁ ἀμβλεῖαν κ' τὴν ἀόρι- τὸς ἐνδοξοτέρυς τῶν τὰς ἰδέας δοξασάντων. 

ςον δυάδα, ἀφ᾽ ἧς ἐςὶν αὐταῖς τό θ᾽ ὑπέρεχ ον ἢ ὑπερέχεονς. 10 χε ὅτι οἱ τὸς μαϑθηματικὲς ἀβθμῶς μόνον ποῶντες, ὡς ταῦ 

ἀλλὰ" εἰ τῶν χημάτων τὰ ἃ ἐν ἰσότητι ἡ ταὐτότητι θεωρύμενα, οἱ περὶ πεοκράτῳ ᾧ Σπεύσιππον, χωριςὺς δὲ τῶν αἰϑ)ητῶν ἢ 3 

ὡς τὰ πὐτῥεγωνα ὴὶ τὸς κύβυς, ἐκ τῆς μονάδος ἔλεγον, τὰ δὴ ἄλλως παρὰ τὰ ὁ αἰοληταί. .. τοὶὴς δὲ τῶν περὶ Πλάτωνα ΜΝ 

ἀνισότητι ὦ ἑτερότητι κατεχόμενα ἐκ τῆς δυάδος. ταῦτα δὲ νοι τὰς ἰδέας, ἢ πρὸς τῷ ἰδέας εἶναι ὁμολογεῖν ᾧ ἀριθμοὺς αὐτὸς 

πάντα πλασματώδη ᾧὶ ἀδύνατα. ταῦτα εἰπὼν λέγει ὅτι ὥσπερ λέγοντες, ἐζήτουν κτλ. 

ὸ περιτὸν ὼ ἄρτιον πάθη κὰν ἀριθμῶν, ταὐν τῦτο συμβαίνει ἢ 15 ὁ δὲ Πλάτων ὁ πρῶτος εἶναι εἴδη τιθέμενος αὶ ἀριθμὸς αὐτὰ τῶ. 

ἐπὶ τύτων, καὶ εἰσὶ μήκυς ἢ πάθη ὃ περιφερὲς κα ἡ εὐθύ, πλάτυς λέγων, θέμενος δὲ εἶναι ἡ τὰ μαθηματικά, ἐχώρισεν εὐλόγως, δ (: 

δὲ “ἃ ςενὸν ἢ πλατύ, βαάϑυς δὲ “ὃ ταπεινὸν ἢ ὑψηλ «καὶ μὴν ἐκ ἄλλως ὶ ἔλεγε τὸς εἰδητικὺς ἀριθμὲς ἄλλες δὲ τὸς μαϑημα- 

τύτων, τῆς τε ἀορ' ἰσυ φημὶ δυάδος ἢ τῷ δέ, ἔςι ὃ μέγεθος, τικός. 

ὥσπερ ἀδὲ ἐξ εὐθέος ἢ καμπύλυ ἃ μῆκος ᾧὶ τὰ λοιπὰ ὦ σαφῶς χαλεπὸν δ᾽ ἐκ ψευδῶν ἡ μὴ καλῶς ἐχόντων, κατ᾽ Ἔσί- μα, 

αὐὺς καταλέγει. 20 χαρμον, λέγειν ἀληθῶς ἡ καλῶς. “ἀρτίως τε δ) λέλεκἢ," τυτέςν -: 

οἱ δὶ ἦν αὐτῶν τὰ μεγέθη γεννῶντες ἦσαν, ὥσπερ εἴρη, ἐκ ἅμα 75 τῷ ῥηθῆναι “ὃ βοήθειαν ἐπάγον ταῖς ἰδέαις εὐθὺς φαιεῦ 

τοιαύτης ὕλης ἢ τοιαύτης ἀορίςυ δυάδος, “ὃ μακρὸν ἢ βραχύ, ᾧ μὴ καλῶς ἔχον" τοσῦτον ἡ) ἔχει ψεῦδος ἡ τῶν ἰδεῶν ὑπόϑεσις 

πλατὺ ἢ ςενόν, ᾧὶ ταπεινὸν ᾧ ὑψηλόν, ἐκ δὲ τύτων γραμμήν, περιφωνές, ὥςε μηδὲ χρόνυ δεϊοις τὰς ὑπὲρ αὐτῶν ἐπιφερομένας 

ἐπίπεδον, ςερεόν" ἕτεροι δὲ ὁὶ τὰς ἀριθμητικὰς ἀρχὰς ᾧ τῶν με- βοηθείας πρὸς “ὁ φωραθῆναι ὅτι ψευδεῖς εἰσίν. 
γεθῶν ἀρχὰς ἔλεγον, ἀλλ᾽ ἀνάλογον ταῖς ἀριθμητικαῖς ἀρχαῖς 25 μᾶλλον γὃ ἐκ πλειόνων πειωλείη ἂν τις πεπεισμένος - πρὸς δὲ 105. 
ἱςᾶσι τὰς γεωμετρικάς, ςιγμὴν ἀντὶ ἑνὸς παραλαμβάνοντες, ἐκ ὃ πειϑῆναι μὴ πεπεισμένος ἐδὲν μᾶλλον... ᾧ ἔτι ἐκ πλειόνων ᾿Ξ: 

ὅσαν Ἃ ὅπερ “ὃ ἣν ἀλλ᾽ ἀνάλογον τῷ ἑνὶ ταττομένην, ὁ ἄλλο τι ἄλλων, ὧν ἐν τῷ ἐφεξῆς μέλλομεν λέγειν βιβλίῳ, πειϑείη ἄν. 

ὐκ ὃν κα ὅπερ ἡ δυάς, ἀνάλογον δὲ τὴ ἀρχὴ ταύτῃ παραλαμβα- ὥςε πρότερον Ξ' ἐζήτει εἰ ἕλως εἰσίν (ἀρϑμὰ χωρις οίλ, νῦν Ἰθδδο 
νόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, ὅπερ οἷον πλῆθος ἐκάλυν. ἡ δὲ λέξις ἡ ἡ “ὁ δὲ ζητεῖ εἰ ἐάν τις ὸ συγχωρήση αὐτὲς εἶναι, δύνων. ςαχεῖεν 

ἄλλης ὕλης οἵας ὃ πλῆθος, ἀλλ᾽ ὁ πλήθυς᾽ βέλτιον εἰ ὕτως 80 εἶναι τῶν ὄντων. 

ἄφετο" ᾧ ἄλλης ὕλης, οἷον “ὃ πλῆθος ἀλλ᾽ πλήθυρλα ἵν᾽ ἦν εριςὰς δὲ (τὰς ἰδέας ποιῶσιν) ὡς καθ᾽ αὐτὰς ἡ χω οϑτ ράφετο" Μεέρις: Κὶ χωριςὰὼς 
ἀντὶ τῷ “οἵας “ὃ οἷον, ἀντὶ δὲ τῷ πλήθεος, ὅπερ ἐςὶ γενικὴ τῶν ὥὄσας" τῦτο γδ ἴδιον ἀ ἀτόμων: 

ἑνικῶν, πλῆθος εὐθεῖα τῶν ἑνικῶν. ἡ δὲ λέξις ἡ “αἴτιον δὲ τῷ συγάψαι ταῦτα εἰς ταὐὴν τ. τὰ 1] 

ἢ ἄλλος μέν τις, φησί, τῶν Πυθαγορείων ἐκ τῷ κατηγορυ- τ΄ καθ." κ' τ. ἑξῆς ὕτως ἂν ἀναγινώσκοιτο ᾧ νοοῖτο " τοῖς λέγωσι “ἢ 

μόυ καθόλω ἤτοι τῷ καθόλν πλήθυς, ἀλλ᾽ ὅ τινος πλήθως, ἢ τῷ 35 τὰς ἰδέας καθόλυ ἐφίας αἴτιον γέγονε τῇ συνάψαι ταῦτα ἅτοι 

ἑνὸς γεννᾷ “ὃν ἀριθμόν, ὁ δὲ Πλάτων ἐκ τῷ πλήθους τῷ πρωώτυ δ ἅμα ἢ καθόλυ ἡ μερικὰ τὰ εἴδη ποιεῖν, “ὃ μὴ ποιεῖν τὰς τααύ- 
αὶ τῶ ἑνὸς γεννᾷ. λέγει δέ τι πλῆθος ᾧ πρῶτον τὴν ἀόριξον τας ἀσίας, λέγω δὴ τὰς εἰδητικαῖς, τὰς αὐτὰς τοῖς αἰοϑητοῖς. 

δυαδα- πρώτη γ5 τὸ ἐν τρισὶ ἡ τέτρασι ἡ τοῖς ἐφεξῆς θεωρυ- εἰ δ πᾶν χωριςὸν ἢ καθ᾽ αὐὸ ἢ ὑκ ἐν ἄλλῳ ὃ εἶναι ἔχον νον 
μόν πλήθυς αὕτη. ὥςε, φησίν, ἀδὲ διαφέρει κτλ. μερικόν, τοιαύτας ὁὲ εἶναι τὰς ἰδέας λέγωσι, φανερὸν ὅτι μερωιὲς ̓  

ὁ περὶ τῷ ἀριθμῶ δὲ ζητεῖ νῦν εἴτε ἄπειρός ἐςιν ἣ πεπε- 40 αὐτὰς ποιῶσιν. 

ρασμένος ἥτοι εἰ πεπεράτω (τῶτο δ πρότεινεν πρότερον), ἀλλὰ αἰνίττεῦ δὲ ὃ Β ταύτης τῆς πραγματείας " διαπορητικὸν δ 15: 

περὶ τὰ πλήθυς τῷ ἐν τῇ αὐτοδυάδι, ὃ καί τι πλῆθος ἐπ εν ὃ ἅπαν ἐκεῖνο ὃ βιβλίον. 

τῷ μεισμῳ γεννᾶ τὰς ἰϑξδας ὑπέθετο... ᾧ ὅτι Α' ἄπειρον ἀναιρεῖ τὴν ὑσίαν τῶν ὄντων, ᾧ ἐδὲν ἔςαι ἐσία ἀλλὰ πάντα 108» 

ἐκ ἂν εἴη, πρόδηλον" ἔςαι δ σῶμά τι ἄπειρον, ὃ ὃ ἄπειρον συμβεβηκότα. εἰ 5 τὰ καθόλυ, ὡς ἐν τῷ 2 τῆς παρύσης δέ: 5 

"ῸΣ 

πλῆθος ἰδέα. ὅτι δὲ πεπερασμένον, εἴπερ ἔςιν, ἐνὰέχε εἶναι, 6 ἐπκ. πραγματείας, ὁμοῖα ματὰ δι εἰσι τῶν καθ᾽ ἕκαςα καὶ ᾿ ὕκ ὡσίαι, 

συνίςησι λέγ" ὑπῆρχε 78 κτλ. εἰ ἢ αἱ ἰδέαι καθόλν, ἔσῃ μὴ ὑσίαι εκ συμβεβηιότα. ὥςε εἰ 

“ὁμοίως - μεγέθη" μ ςιγμὴ ὃ ἃ ςοιχεῖον ἐκ παραλλήλν αὖ συμβεβηκότα, ἡ τὰ ὲ τῆδε, ὧν αὗταί εἰσιν ἰδέαι, συμβεβῃ- 

Ἧι κῶν, καὶ ἔςιν ἴσον τῷ ὁμοίως δὲ ἢ περὶ ςιγμὴς, ἥν ςοιχεῖον κότα ἔσονῇ. 
᾿ 



ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ 

ι086δλ ὀ πότερον χωριξόν ἐςι “ὃ ἀρχυκὸν ἂν ἢ ἡ ἀόριςος δυάς, ἢ κα- 
19. ϑήλιω τινὶς φύσεις: ᾿ 

1086 2 ὁ δὲ ὁ ὁμώνυμον ἀντὶ τῷ συνωνύμως κατηγορύμενον" ὃ δ 
Ἧ: μήτε συνωνύμως μήτε ὁμωνύμως ΠΣ πολλῶν λέγε, μερικὸν ἢ 

ἄτομον. 
τὴν δὲ λέξιν ὑπερβατῶς ἀναγνωςέον ὧδε" ἕἵκαςον αὐτῶν 

ὃ ἕςιν, ἕν τιθέασι τῷ ἀριθμῷ. 
ἡ οἱ ὁρισμοὶ ἡ) τῶν καθόλν, ὡς ἐν τῷ 2 τῆς παρύσης δεί- 

κγυῇ πραγματείας" ᾧ αἱ ἀπόδειξεις ὁμοίως, ὡς ἐν τοῖς “φέροις 

ἐμάθομεν ̓ ΑΝλυτοος: 

»χ' δὲ τὴν Μη τὴν “ὄ παρὰ τὰς ἃ αὐὸ ἰδπρι ἐχύσας ὁσίας 

5. ἐν τι “ἘΠ ΕΝ εἰ εἶναι κεχωρισμένον" ᾿ τῦτο λέγοι ἄϊ τὸ δὺ πρότερον 

εἴπομεν, ὅτι εὐλόγως συμβαίνει τὼ εἰρημένα ἄτοπα τοῖς ἀξῶσι 
παρὰ τὰς καθ᾽ ἕκαςα ἐσίας τὸς ἐχύσας καθ᾽ αὐτὰ ἐν ἑανταῖς 

τὰς ἰδέας" μεθέξει γὸ τῶν ἰδεῶν τὰ τῆδε εἶναι βύλον, τοῖς δὲ 15 
ἀξιῶσι παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα ἕν τι εἶναι αὐτοεῖδος κεχωρισμένον 
ταῦτα συμβαίνει. ἡ δεῖ τὴν λέξιν ὅτως ἀναγινώσκειν" ᾧ ἀξιᾶ- 

5 

1086 

10 
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σιν ἕν. τι εἶναι κεχωρισμένον αὐτοεῖδος, ἕτερον παρὰ τὰς ὑσίας 
τὰς αἰοϊητὰς ἢ ἐχώσας ἐν ἑαυταῖς τὲς ἰδέας" μεθέξει γδ τῶν 

--» - -» - “ 
ἰδεῶν ὄντων ἡμῶν, πῶς ἐκ ἂν εἶεν ἐν ἡμῖν, ἢ ὃ “ἡ παρὰ τὰς ὃ 

αὐ εἶδος ἐχύσας ὁσίας ἢ ἰδέας ἕν τι ὠξιῶσιν εἶναι κεχωρισμέ- 

εἴρη ἀντὶ τῷ εὐλόγως συμβαίνει αὐτοῖς ταῦτα, ὅταν 

ἀξιῶσιν ἕν τι αὐτοεῖδος εἶναι κεχωρισμένον, λέγων αὐτοεῖδος “ὃ 

ἀρχικὸν ἕν παρὰ τὰς ὑσίας, αὐτὰς δὴ τὰς ἰδέας ἡ ἐχώσας “ὃ ἀρ- 

χικὸν ἕν ἤτοι ὃ αὐτοεῖδος" εἶδος ἡ “ὃ ἀρχικὸν ἐν κατ᾽ αὐτεὶς τῶν 

ἰδεῶν. εὔδηλον δ᾽ ὡς ἔχυσιν αὐὸ αἱ ἰδέαι" ὥςε εἰ μὰ αὐτοεῖ- 

δος “ὃ ἀρχικὸν ἕν καὶ ὃ ὅσίας ἐχύσας “ὃ ἀυγβνεῖθε: μὴ τὰς τῆδε κα Ὰ 

αἰϑ)ητάς, ἀλλὰ τὰς ἰδέας, δεῖ ταυτιν τὴν ἐπιβολὴν ὁτωσὶ 

τῆς λέξεως ἀκύειν. ὅταν ἀξιῶσιν εἶναι ἕν τι αὐτοεῖδος, τυτέςιν 

ἐρχρεν. ἕν, δέον παρὰ τὰς εἰδητικὰς ὑσίας τὰς ἐχύσας κατ᾽ 
αὐτὰς ὃ ἀρχικὸν ἕν τῦτο συμβαίνει, 

ὧδε ὄν πεπεράώτωϊ ὃ Μ τῆς Μετὰ τὰ Σ Φυσυιὰ πραγμα- 1087 
τείας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ ΤΟ Ν. 

1087 Ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ ζητήσας εἰ δυναὲν εἶναι τὰ μαθη- 
. , λἋὰ 2. « αἱ Ν ὃδ " μ᾿ ν 4,» νὔ ματικὰ χωριςιὰ ἡ καθ᾽ αὑτά, καὶ δείξας ὅτι χωριςὰ Κ' ὑκ εἰσίν, 

ἂν “Δ αν ἴσῳ ἢ “ὃ ἴσον τῷ ἑνί, “ὃ αὶ ἄνισον ὕλην ἔλεγον, “ὃ δὲ ἐν ἥτοι “ὃ ἴσον 
ΝΥ 

εἶδος, ἢ ἐναντίον ἀλλήλοις “ἃ αὶ ἕν ἢ “ὁ ἴσον τῷ ἀνίσῳ αὶ ὃ ἄνισον 

ὡς οἱ ταῦτα τιθέμενοι λέγυσιν, ἐξ ἀφαιρέσεως δέ, εἶτα ζητήσας 20 τῷ ἑνί. πάλιν “ὃ μέγα ᾧ μικρὸν ἐκ ἔλεγον ἐναντία, ἀλλ᾽ ὡς 
περὶ τὸ εἰδητικῦ ἀριθμῷ ἡ δείξας ὅτι ἀδύνατον ἐςι τοιύτυς ἀριθ- 

μὲς εἶναι, ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ, Ν Κα ἐπιγραφομένῳ, τρισκαιδε- 
καάτῳ δὲ κτ' ἐν ἀριθμὲν ἢ τελευταίῳ τῆς ὅλης πραγματείας ὄντι, 
δείκνυσιν ὅτι ἐδ’ ὡς ἀρχὰς τῶν ὄντων δυνατόν ἐςι λέγειν ἢ τὲς 

μίαν τινὰ φύσιν ὺ ὑλικὴν αἰτίαν παραλαμβάνοντες ὡς εἶδος ὼ 

ἐναντίον αὐτοῖς ἃ ἣν ἐλεββανο ὁμοίοις δὴ τύτοις ὺ ὰ ὑπερέχον 

ὼ ὑπερεχόμενον μίαν τινὰ φύσιν ἀποφαινόμενοι ἃ ἕν ὡς εἶδος 

αὐτοῖς ἀντετίθυν. ὃ ἢ γελοῖον. ὁ γάρ ἐςιν ἡ ὕλη ἐ ἐῆθτια μ 

εἰδητικὺς ἀριθμεὲς ἢ τὰ μαθηματικα,, ὡς οἱ ταῦτα κομίσαντες 25 εἴδει, ὅπυ ᾧ συνυπάρχυσιν, ἀλλ᾽ ἡ ςέρησις. ταῦτα (ἃ ὃν πρὸς 

βύλον᾽. καί φησι, περὶ Κ' ἦν τῆς ἐσίας τῆς νοητὴς ὅσα τε ἡμεῖς 

ὡς οἰκεῖα εἰρήκαμεν, ὅσα τε οἱ Πυθαγόρειοι ἡ ὁ Πλάτων, μέχρι 
τοσύτω εἰρή)ω. ἡμεῖς αὶ ἐνέργειαν ὃν πρϑτὸν νῦν πάντη παν- 
τως ἀμοιρῶσαν τῷ δυνάμει εἰρήκαμεν, εἶτα ᾧ ἐκ τῷ τῶν σφαι- 

σαφήνειαν τῶν λεχθησομένων. αὐὸὺς δὲ λέγει ὅτι τῶν τὰ ἐναν- 

τία ἀρχὰς θεμένων οἱ μέν, ὥσπερ ὁ Πλάτων, ὁ ἕτερον τῶν ἔναν- 
τίων ὖνν ̓βίθσις ἢ τῶτό ἐςι ὃ ἄνισον, εἶδος δὲ ὃ ἕν... τ 

ἢ τὴν αἰτίαν τίθησι δι᾽ ἣν τῷ ἑνὶ “ὃ ἄνισον ἀντετίθυν ἀλλ᾽ α 
ρῶν πλήθους συνελογισαάμεθα πόσοι οἱ δεύτεροι νοῖ τυγχάνυσιν 30 πλῆθος. ὑπολαμβάνοντες γάρ, ᾧησίν, οἱ περὶ Πλάτωνα ὁ ἀνι- 

ὄντες. ἡμεῖς Κα ἦν τὴν νοητὴν ἐσίαν τοιαύτην εἰρήκαμεν. τύτων 
δὲ ὁ (αὶ εἰδητικεὶς ὠριθμεὶς οἱ δὲ τὰ μαθηματικὰ τὴν ὑσίαν εἶναι 
λέγυσι τὴν νοητήν. ὥςε περὶ αὶ τῆς τοιαύτης ἐσίας τοσαῦτα 

», , , Δ Δ ες “ΟΣ - Ν  ς» - εἰρή)ω. πάντες δὲ ἢ οἱ τῶν ἰδεῶν προς ᾧὶ οἱ τῶν μαθηματικῶν 

σον εἶναι τὴν φύσιν ἡ ὑσίαν τῇ πλήθως, ἀντὶ τῦ πλήθους “ὃ ἄνισον 

ἀντετίθον τῷ ἑνί" οἱ δὲ περὶ Πυθαγόραν ὕλην τε ἢ ἐναντίον τῷ 
ἑνὶ αὐὸ ὃ πλῆθος ποιῶσι. ταῦτα εἰπὼν ᾧ μέλλων ἐκθέονχ, ἡ ἀλ- 

λας δόξας, πάλιν ἐκτίθεδ τὴν τὸ Πυθαγόρυ ἢ Πλάτωνος, λέγων 

ἐφευρεταὶ ἀρχὰς τῶν εἰδῶν ᾧ τῶν μαθηματικῶν (ταῦτα γὴ εἴρη- 85 “γεννῶν 7) οἱ ἀριθμοὶ τοῖς μέν" (ὅτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ περὶ Πλάτωνα) 
2 ΄ ) » ΝΣ , ,, , .“ 

κεν ἀκινήτως ὕσιας) τὰ ἐναντία τίθενἢ παραπλησίως τοῖς φυσι- 
““ μ᾿ Δ “- -. Ἅ , ᾽ ΄ 5» “- 

κοῖς... ὅτι δὲ τῶν νοητῶν ὦ παντὴ ἀκινήτων ἀδύνατον εἶναι 

ἐναντίας τὰς ἀρχας, δείκνυσι νῦν προλαβὼν ὡς ἐναργέςατον τε 

ἡ δεδειγμένον ὅτι τῆς πρώτης πάντων ἀρχῆς ἐκ ἐνδέχεῦ πρότερόν 

τι εἶναι κτλ. 

ἐ 4081 δ δεῖ συντομώτατα πρὸ τῆς τῶν λεγομένων σαφηνείας εἰπεῖν 
ἔ ἡ, σ εν» Ἐπρ ἄς ΣΟ “κι Ν “ιν , 

ὅπως οἱ τὰ ἐναντία ἀρχὰς τῶν ἰδεῶν ἡ πάντων τῶν ὄντων λέγον- 

τες τὴν ἐναντιότητα παρελάμβανον, καὶ ὅτως ἐπ᾿ αὐτὰ χωρῆσαι. 
οἱ λέγοντες “ἃ ἄνισον ἢ ὃ ἕν ἀρχήν, ἢ ὃ ἕν ἡ “ὃ μέγα ᾧ μικρόν, 

αὐτὴ δ᾽ ἐςὶ “ὃ μέγα ἡ μικρόν" ἐμ- 

περιέχεοχ, γδ τὴν ἐκ τῷ μεγάλυ ἢ μικρᾷ ἀποτελυμένην δυάδα, 
ἥτοι “ὃ μέγα ὸ μικρὸν ἐναντίος, αὶ ὡς ὕλην ὑποκεῖοχ, τῷ ἑνὶ ἔλε- 

γον" ὁτὲ δὲ ὃ περιεκτικὸν ὼ καθολιιώ τερον τῷ μεγάλων χωρὶς ὼ 

“ἐκ τῆς τῇ ἀνίσυ δυάδος "" 

“ὁ τῷ μικρῶ ἰδίως, ἅμα δὲ ἐξισάζον αὐτοῖς, τὸῦ δ᾽ ἐςὶ “ὁ ἄνισον 

ἠναντιώοϊκ, τῷ ἑνί ὥσπερ γὸ ὁ ἀριθμὸς τ ἥ περιττῷ ἰδίως ἐςὶ 

καθολικώτερος, ὁμοίως δὲ ᾧ τῷ ἀρτίω, ἧμα. ὃδὲ τῶν δύο τύτων 

συνελθόντων ὁκ ἔςι καθολικώτερος ἀλλ᾽ ἐξισαζ ει, ὅτω καὶ “ὃ ἄνισον 

τῷ ἃ μεγάλε φησὶ καθολικωτερον ἡ τῷ μικρῦ ὁμοίως, τῶν δύο 

' ἢ ὃ ἐν ὁ ὃ ὑπερέχον ὶ ὑπερεχόμενον, “ὃ ἐν ταὐὸν λέγοντες τῷ 46 ἅμα ὀδαμῶς. τοῖς ' ἦν περὶ Πλάτωνα γεννῶν οἱ ἀριθμοὶ ἐπ 
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τῆς τῷ ἀνίσυ δυάδος, τῷ δὲ Πυθαγόρᾳ ἡ γένεσις τῶν ἀριθμῶν εἰδῶν. εἰ δὲ δεῖ ᾧ νφ' δοτοιὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀκύειν, προσυπα- 
ἐςὶν ἐκ τῷ πλήθυς. κυςέον τῷ συμβαίνει, ἢ ἀναγνωςέον ὑπερβατῶς ὕτως, ἡ ὅλος 

1057) δεῖ ςίξαι τελείαν εἰς “ὁ “με τῷ ἵνός," εἶτα ἐπαγαγὲν αὐὸ συμβαίνει τῷ κοινῷ καθόλν πρός τι ᾧ τοῖς μέρεσιν αὐτὼ εἴδεσι 
14. καθ᾽ αὐὖὴ ὺ τρις ταῦτα ςοιχεῖα." “ὃ δὲ λεγόμενον τοῦτον. ᾿ παθη εἶναι τῷ ποσῶ. 

πάντες ὅτοι τὴν  εἰδικὴν ἀρχὴν τῶν ἀριθμῶν ὃ ἐν λέγωσι, τὴν 5 ἢ ὑχ ἕτερόν τι ὄν, τυτέςιν ὃ ἐὶ ποσὸν ὃν πολὺ ἢ ὀλέγον ἐςίν᾿τῶδε 

δὲ ὑλικὴν ἄλλοι ἄλλως" οἱ Κ' ΚΡ τύτων ὃ μέγα καὶ ἢ μικρὸν ὕλην ἀδύνατον γδ πολὺ ἢ ὀλίγον εἶναι μὴ ποσὸν ὄν. ΞἜ 
λέγοντες, εἶδος δὲ τὲ ἕν, τὰ τρία ταῦτα ςοιχεῖα τῶν Κμόμῶν ὅλως δὲ ἄτοπον ὃ πρός τι λέγειν ὅν τῆς ὑσίας ὺ φοιχέῖον" 1088) 

ἔλεγον: οἱ δ᾽ ἐπιδιορθέμενοι πολλῷ δικαιότερόν ἐ ἰσι φασὶ ὃ πολὺ τὰ ἢ ςοιχεῖα τῆς ὑσίας πρίτερα τῆς ἐσίας, τὰ ὃὲ πρός τι ὕςεα ἢ 

ὺ ὀλίγον ὑλικὴν ἀρχὴν λέγειν τῶν ἀριθμῶν καὶ ὼ μὴ ὃ μέγα ἡ μι- αὶ μένον τῆς ὑσίας ἀλλὰ ἡ ὺ τὸ ποσῷ ἡ τὸ ποῦ, ἔτι τὰ ςοιχέα 
κρόν" ὁ μέγα ἢ μικρὸν ἂν περ ὅλως εἶεν ἀρχαί, τῷ Ὁ μεγέθυς 40 κατηγορεῖς) εὖ ὧν ἐςὶ ςοιχεῖα κτλ. 

ἔςωσαν ἀλλ᾽ αὶ τῷ ἀριθμῦ. ἄλλοι δὲ ἐκφεύγοντες τὴν ἔριν ταύτην ἀλλὰ τί [βόλϑ ἐν τῇ λέξει τὴ ἢ “ὁ πολὺ καὶ ὺ ὀλίγον ἢ χωρὶς αὶ 8. 

ὑπέθεντο ὑλικὴν ἀρχὴν “ὃ περιέχον ἢ “ὃ περιεχόμενον" καθολικώτερα ἅμα" προσκείμενον; ἣ ὅτι “ὁ πολὺ καὶ αὶ ὀλίγον ἡ κ' τῷ τρία , τῶν ᾿ 

Ὁ ταῦτα καὶ γενικώτερα. λοιπῶν ἅμα κατηγόρυν. ἅμα γαρ, φησίν, ὁ τρία ἢ πολὺς καὶ 

1037) ἄλλοι δὲ τῶν Πυθαγορείων “ὃ ἕτερον ᾧ ὃ ἄλλο ὡς μίαν φύ- ὀλίγος" πρὸς 5 ἐν τέσσαρα ὀλίγος, πρὸς δὲ “ὃν δύο πολυ" 
26, σιν, ὑλικὴν δέ, πρὸς “ὃ ἕν εἶδος ἀντιτιθέασιν" ἄλλος δέ, ὡς ᾧ 15 κθ' δὲ τῆς δνάδος μόνον “ὃ ὀλίγον, Κὶ μὴν ἡ ὃ πολύ. πρὸς ὃ καὶ 

ἀνωτέρω εἴρηκεν, “ὃ πλῆθος ᾧ “ὁ ἂν κατ᾽ ἀλλήλων ὡς ἐναντίά ἐνιςάμενος λέγει “εἰ δὲ δὴ ᾧ ἔςι τι πλῆθος," λέγων τι πλῆθος 

ὁπλίζυσι. ταῦτα εἰπὼν κοινῶς πρὸς ἅπαντας ἀπαντᾷ. τὴν δυάδα, καθ᾽ ἧς “ὃ ἕτερον μόριον τὴς ἐναντιώσεως κατηγορεῖ, 

1067. αὐτῷ δὲ ἐπιςῆσαι χρὴ ἣν παραδίδωσι διαφορὰν ἑτέρυ ᾧ οἷον ὃ ὀλίγον κατ᾽ αὐτιίς, θάτερον δέ, οἷον ὃ πᾶλυ; μά. εἶτα 
2. ἄλλω. ὦ ὃ ὕταρον ἀντοκεῖος, λέγει τῷ ταὐτῷ ΜΡ" τῆς τὸ πᾶν πρὸ τῷ ἐν λόγον ἀποδῶναι ἐπισυνάπτει τὴν αἰτίαν, καθ᾽ γ 

πριδφαὶ ἡὶ προηγήσεως, “ὃ δὲ ἄλλο τ αὐτῷ χωρὶς τῷ τῷ ὃ ἄρθρυ 20 πολὺ τῆς δυδθος κατηγορεῖοχ, ὐ ἐκ ἐδίδον, γω" εἰ 5 πολύ, ὁ 

ᾧὶ τῆς τῦ πᾶν πρου)ήκης τε ὦ προηγήσεως. ὥςε ὕτω χρὴ τὴν ἂν ὀλίγον εἴη." εἰ γάρ, φησί, ὃ πολὺ κατηγορήσομεν τῆς δυάδος 

τῶν δύο τύτων σοὺς ὑγνὴν ἐναντιότητα ἐκφωνεῖν" ἕτερον ταὐτόύ͵ ὃ ἕν ἂν ὀλίγον εἴη" ὅπερ ἀδύνατον. εἰ δή, φησὶν ὁ ̓ Α ιςοτέλῃς, 
ἄλλο αὐτό... ἀλλὰ μὴν ὥσπερ ἐςὶν ἐλάχιςος τῶν ὑφ᾽ ἡμιολίων ἔςι τι πλῆθος καὶ τῦτό ἐςιν ἡ δυάς, ὅπερ ἁπλῶς ὀλίγον φασίν, εἴη 
ἡὶ δυὰς ἡ τῶν ὑπὸ ἐπιτρίτων ἡ τριάς, ἅτω ἢ “ὃ ἐλάχιςον ἡ ἔχα- ἂν ἡ ἁπλῶς πολύ" ἔξω δὲ “ὃ ἁπλῶς πολὺ ἡ δεκαίς, τὸ ἡττείδω- 

τον τῷ ὀλίγυ μέρος ἡ δυώς" ὥςε “ὃ ἕν, εἴπερ ἐςὶν ὀλίγον, ἔςαι 25 σαν αὐτῆς καθ᾽ ὑπόθεσιν ἢ τὰ μύρια ᾧ πᾶς ἄλλος ἀριθμός. εἰ 

δυας" ὅπερ ἀδύνατον. ὧν ταῦθ᾽ ὕτως, πῶς ἐςὶ δυναὲν λέγειν ὅτι ὃ πολὺ ὼ ὀλίγον ςαι- 

1082} ῴμἫἋ ἀρχικὸν ἕν οἱ τὰς ἰδέας ᾧ τὰς ἀριθμὲὺς εἶναι τιθέμενοι ἐχ χεῖόν ἐςι τῶν ἀριθμῶν; ὥσπερ γδ “ὃ πῦρ ἡ ὁ ἀὴρ ᾧ “ὁ ὕδωρ καὶ ἡ 
35. ἐτερόν τι οἷον πῦρ ἢ ἄλλο τι λέγοντες, ἐδὲ ὅλως ὠδεμίαν αὐτῷ γῆ ςοιχεῖα ὄντα τῷ ἀνθρωώπυ ἐν παντὶ ἀνθρώπῳ εἰσὶ καὶ ἐδείς ἐξν 

φύσιν ὑποτιθέντες, ἐδὲ ἐν ὑποκειμένῳ τινὶ ὁ εἶναι ἔχειν λέγοντες, ἄνθρωπος ᾧ μὴ τὰ τέσσαρα ταῦτα πρόσεςιν, ὅτως εἰ ἦσαν ὁ 
ἀλλ᾽ αὐὸ καϑ' αὐὺ ὶ ἐν τῷ ἕν εἶναι ἐσιώφχ, αὐὲ λέγοντες, ἐλέγ- 30 πολὺ ἢ ὁ» ςοιχεῖα τῶν ἀριθμῶν, ἐν παντὶ ἐριϑμῷ εὐρσκο. 

χονὴ διὰ τῶ δαιμονίν τῶδε ἀνδρὸς ἀποδερινύντος ὅτι ἀδύνατον νῦν δὲ “ὁ Κὶ ᾿ ὀλίγον κατ᾽ αὐτὺς ἕνεσιν ἐ ἐν τῇ δυάδι, ὃ δὲ πολὺ ὖ, 
εἶναί τι ἣν μὴ νῦς ὄν, μὴ ἄνθρωπος, μὴ ψυχή, ἀλλ᾽ αὐὸ τῦτο ὺ πάλιν δ Α Κ πολὺ ἐν τῇ ἢ δεκαΐδι, ὃ δὲ ὀλἔγον ὑδαμῶς. ὧκ ἄρα 

ἕν. δείκνυσι δὲ τῶτο ἐκ τῷ δεῖξαι ὅτι “ὃ ἂν τῦτο μέτρον ἐςί, καί “ὃ πολυ ἡ ὀλίγον ςοιχεῖόν εἰσι τῶν ἀριθμῶν εἰ γδ ἦσαν, ἢ ἀμφο- 
φησιν ὅτι “ὃ ἕν Κ' μέτρον ἐςί, φανερόν, ᾧ ἐν παντὶ ἑνὶ ὑπόκειταί τέρων ᾧ τῆς δυάδος ᾧ τῆς δεκάδος κατοηγορεῖτο ἂν ἢ “ὃ πολὺ ἡ 

τις φύσις" ἐν Αὶ γδ ἁρμονίᾳ ὑπόκειἢ τῷ ἑνί, δι’ ὃ μετρῶμεν τό- 35 ὁ ὀλίγον, ἢ ὀδενός, ᾧ ἐχὶ ὃ κα ὀλίγον τῆς δυάδος “ὃ δὲ πολὺ τῆς 
νυς ἡμιτόνια ᾧ ὅλως φθόγγυς, ἡ δίεσις, δίεσις δ᾽ ἐςὶν ὃ σμι- δεκάδος" ὅτω 7) συνέβαινε ᾧ “ὃ πῦρ ςοιχεῖον ὃν τῷ ἸΣωκράτυς 
κρότατος φθόγγος ὶὶ ὅ ἐλάττονος αἰα)έονς, τις αὶ δυναῦ. μὴ εἶναι ὶ τὰ Πλάτωνος. 

ἐὐνς ἀλλὰ ἡ ὁ ἀριθμὸς ἐδὲν ἀλλο δηλοῖ ἢ ἢ ὅτι πλῆθος δηρημέρι; “ἁπλώς δὲ --- συγκεῖοκ." δείξας ἐν τῷ Α τῆς περὶ Οὐρανῦ τοδδν 

5: ἢ πλῆθος μέτρων ἥ "πὰ ἑνάδων... τὴν ἑτέραν (πρότασιν), τὴν πᾶς ᾿ πραγματείας ὅτι “ὃ δυνάμει πῦρ ὅταν ἐκβαίη εἰς ἐνέργειαν ᾧ γέ- ἵδ 
ἀριθμὸς μέτρα, παρείασεν. 40 νηῦ πῦρ, ὁκ ἀπώλεσε τὴν δύναμιν ἥν εἶχε πρὸ τῷ πῦρ γενέδχ, 

1038 ἃ ἀρχικὸν ἕν, ὥσπερ εἴρη, ποτὲ Κὶ ἣν λέγοντες ποτὲ δὲ ἀλλὰ ᾧὶ μῖ' ὃ γενέαικ, πῦρ πάλιν φυλάττει αὐτὴν ἡὶ δύνα μετα- 

15. ἴσον, ὁμοίως δὲ ᾧ τὴν ἀόριτον δυάδα ἐκ μικρδ ποιῶῦντες ἡ με- βαλεῖν εἰς ἐκεῖνο ἐξ ὃ εἰς πῦρ μεταβέβληκεν, ἐνταῦθα ζητὰ 
γάλι, ὼ εἰς ἕν τι “ὃ ἄνισον αὐτὴν συναιρῶντες, πόρρω λίαν ἢ τῶν εἰ δυναὲν τὰς ἀριθμες ἐκ ςοιχείων γεγονέτας, δυνάμει ὄντων 

δοκύντων αὐτοῖς ἢ τῶν δυνατῶν λέγυσιν. - ἀριθμῶν, ἀϊδίυς εἶναι. 

1088. ἥκιςα γ) τῶν ἄλλων πασῶν κατηγοριῶν φύσις τίς ἐς! ἢ 45 ὥςε ἢ οἱ ἀριθμοί, εἰ ἐκ τῷ μεγάλ ἢ μικρῷ γεγόνασιν, [652 

25. σία τὰ πρός τι" καὶ Ὑ) μόνον τὰ εἴδη τὸ πρός τι πάθη εἰδὶ τῷ εἴτε γέγονέν ποτε “ὃ μέγα μικρὸν εἴτε ᾧὶ ἀεὶ ἦσαν, δυνάμει ὄν- τ 
ποσῶ, “ὃ δὲ καθόλν πρός τι ὅ, ἀλλὰ ᾧ “ὃ καθόλι καὶ τὰ εἴδη. “ὃ τῶν ἀριθμῶν τὸ μεγαλυ ἢ μικρδ γεγόνασιν οἱ ἀριθμοὶ ἐξ «ὐτῶν" 
Κὶ Ἵ καθόλω πρός τι τῇ καθόλυ ποσῦ πάθος, τὰ δὲ εἴδη τῶν “ὁ δὲ δυνάμενον εἶναι ἀριθμὸς δύνα, κἂν ὅτι μάλιςα δωσομεν 
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ἀεὶ εἶναι τὺς ἐριθμές, ὅμως δύνανἢ μὴ εἶναι, διὰ “ὃ τὴν ὕλην, ἐς! ὦ μὴ ὄν; ἢ τὰς ἐσίας ἢ τὰ πάθη ἡ τὰ ἄλλα πάντα ὃν εἶναι 
ἐξ ἧς γεγόνασι, τὴ δύναμιν ἔχειν ἦν ᾧ πρὸ τῷ βεταβαχεν εἰς λέγει, εἰ μή ἐςι “ὃ μὴ ὅν; λέγει δὲ τόδε τι τὴν ἐσίαν, τοιόνδε δὲ 
τὸς ἀριθμὸς εἶχεν" ὥσπερ δ ὃ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ὃ γεγονὸς ἢ φθα- ἃ ποιόν, τοσόνδε δὲ “ὃ ποσόν. ἀλλ᾽ ἄτοπον, φησί, “ὁ λέγειν ὡς 

ρὲν ζῷον (εἴρη γ5 ἐν τοῖς περὶ Ζῴων ὅτι εἰσί τινα ζῷα ὧν ἡ εἰ γένη μᾳ τις φύσις, λέγων μίαν φύσιν ἃ μὴ ὄν, ἕςαι τῦ 
ζωὴ μία ἡμέρα ἐφών, ὥσπερ ὧν ὃ τοιῦτον ζῷον τὸ μακροβιω- 5 ὄντος ὃ Κ' ἐσία “ὃ δὲ ποιὸν “ἃ δὲ ποσόν, τυτέςιν ἔσται: πολλὰ τὰ 
τοῖν κὉ ὼ δύνανκ, μὴ εἶναι ὑδὲν διαφέρει, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, "Ὁ μόνην ὄντα. ἀδύνατον ὧν ὡς ἀληθῶς ὁ λέγειν ὡς εἰ ἔςι “ὃ μὴ ὄν, ἔσονῇ 

τὴν ζωήν, ὅτι τὸ ἊΦ ἐςιν ἡ ζωὴ μακραίων τῷ δὲ βραχεῖα, ὅτως πολλὰ τὰ ὄντα, εἰ δὲ μή ἐςιν, ἕν ἔςαι “ὃ ὄν" τίς ἢ) εὖ λέγων 

ὺ ΜΔ τοσῶτον χρόνον δυνάμενον εἶναι, ὃ χρόνυ πέρας εὑρεῖν τις Καὶ ποιητικὸν ἂν εἴποι αἴτιον “ὃ μὴ ὃν τῷ εἶναι πολλὰ τὰ ὄντα: 
δύναϑ, δύναμιν ἔχει τῷ μὴ εἶναι. εἰ δὲ ἘΗΙ ὃ αἱ ἰδέαι, κἂν ἀὶ  μ Αἐκ ποίν ὄντος ὼ μὴ ὄντος πολλὰ εἶναι ὁ Πλάτων μὰν, τὰ 1089ώ 

ὦσι, ἀλλὰ δύναμιν ἔχυσι τ μὴ εἶναι" ἣ ὄν φθαρήσονῇ, ἐπεὶ 0 ὄντα ; ἐπειδὴ δὲ ὅ' ὅπερ μὴ ὃν ἔχεγθον ὁ Τιλάτων, τῶτο ἢ ψὴ ῦ- ἴ" 
τὴν τῷ φθαρῆναι. δύναμιν ἔχυσιν, ἢ εἰς ἄ ἄπειρον ἔξυσι “ἃ δυνάμει. δὸς ἐκάλει, βύλεῦ ἅ ἐκ τῷ ὄντος ἡ τὸ ψεύδυς πολλὰ τὰ ὄντα 

ἀλλὰ μὴν δέδεικἢ ἐν τῇ περὶ Οὐρανῶ (1 7) ὅ ὅτι ἐδεμία δύναμις ποιεῖν κτλ. 
ἄπειρον χρόνον εἶναι δύνα, ἀλλ᾽ ἐκβαίνει ποτὲ εἰς ἐνέργειαν (ταύ- ἐν δὲ τῇ λέξει τὴ Ἐρ ταύτην τὴν φύσεων λέγει “ὃ ἐκ ὄν" “ὃ 1089 
τὴν ἢ τὴν πραγματεΐαν ἠνίξατο διὰ τὸ “καθάπερ ἐν’ ἄλλοις συ- λεγόμενον ἴ ἴσον ἐσὶ τῷ ᾧ ὃ ἐκ ὃν ταύτην τὴν φύσιν λέγει, ἀντὶ ὯΝ 
νέβη πραγματευθῆναι᾽γ" φθαρήσονἢ ἄρα αἱ ἰδέαι. 45 τὸ ὃ ὑκ ὃν ταὐὴν ἡγὰῆ τὴ τῷ ψεύδυς ᾧύτει, 

1088 δ τῷ ἀρχὰς τῶν ὄντων αὐτοῖς ἐπελθεῖν “ὁ μέγα ᾧ μικρὸν ὑπο- ὸ Ὁ “ἡ Ὁ ἐν τῷ συλλογισμῷ ἡ ἡ πρότασις" ἴσον ἐξὶ τῷ ἀ 10894 
95: θένχ, ἢ τὴν ἀόριςον δυάδα ἣ “ὃ ὑπερέχον ἡ ὑπερεχόμενον, πολλὰ γ5 ἡ προτεινομένη γρεφεμένη γραμμὴ ἐν τῷ συλλογισμῷ ᾧ ὼ ἢ 

9: 

μιν φησι ἡ ἄλλα ἐςὶ τὰ αἴτια, μάλιςα δὲ ὁ ἀπορῆσαι ὼ ἀρχαῖς τὴ ἀποδείξει παραλαμβάνεῦ, ἀλλ᾽ ἡ γουμέν: 
κῶς ὸ εὐήθως" τῷ ἡδ Παρμενίδε ἕν βυῦχτθο δ ὺνὺ λέγοντος ὡς Ἑπλῶς δ μὴ ὃν λέγει “ὃ καθύλω μὴ ὄν, κ᾿ τὰς πτώσεις δ οϑθὰ 
εἰ μή ἐςι ἃ ὃν ἐν ἀλλά πολλά, ἀνάγκη εἶναι ἢ “ὃ παρὰ “ὁ ὄν, πᾶν 20 μὴ ὃν τὰ καθ᾽ ἵκαξα. 
δὲ ἃ παρὰ “ὃ ὃν μὴ ὅν ἐςιν, ἀνάγκη ἄρα εἶναι ἢ “ὃ μὴ ὄν, ἵνα ἐκ ἡ εἴτε ἕν ἐς! “ὃ ὄν, ὡς ὁ Παρμενίδης βυϊλεῦ, εἴτε πολλά, ὡς κἡὶ 1089 
τῷ ὄντος ᾧ μὴ ὄντος πολλὰ εἴη τὰ ὄντα, --- ταῦτα τῷ Τιαρμενίδν ἀλήθεια, ἐκ τῷ δυνάμει μὴ ὄντος τὰ γινόμενα ἀναγκαῖον γίνεθχ, 
λέγοντος ἐβορυβῦντο ἢ ὁμόσε χωρῶντες τῇ ἀπορίᾳ ἔλεγον ὡς ἔςι ἢ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν ζητῦντος τὸ ὅπως πολλά ἐςι τὰ ὄντα καὶ 
ᾧ ἄλλο τι, τῦτο δέ ἐςι “ὃ μὴ ὄν. ἔδοξεν ἦν, φησίν, αὐτοῖς ὡς ὑχ ἕν, ὡς ὁ Παρμενίδης βύλε, λέγει ὁ ̓ Αριςοτέλης ὅτι καὶ κα- 
εἰ μὴ εἴη ᾧ ἄλλο τι ἤτοι “ὃ μὴ ὄν, ἵνα ἐκ τῷ ὄντος ἢ τὸ μὴ ὄντος 25 θόλυ περὶ πανὸς ὄντος τῷ τε ἐν ὠσίᾳ τῦ τε ἐν ποσῷ τῦ τε ἐν ποιῷ 
“Ὦ πλῆθος, συμβήσεῦ τὰ ὄντα αὐτό, φημὶ “ὃ ὃν ἂν εἶναι. ἡ ὄντος ᾧ τῶν λοιπῶν θεωρυμένα τὴν ζήτησιν ὁ ͵ ιλάτων ἐποιεῖτο 

ὧν διάνοια αὕτη" ἐν δὲ τὴ Μεὴ τῇ “ ἐν μήποτε τῶτο μηδαμῆ πῶς τύτων ἵκαςον πολλά ἐςιν, ἀλλὰ μόνον τῦτο ἐζήτει ὅτι πῶς 

εἶναι μὴ ἐόντα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη εἶ ἑἶναι ὁ μὴ ὄν," τῷ Παρμενίδου δ ὅση, “ἃ ὃν “ὃ ὡς ὑσία λεγόμενον πολλά ἐςιν, ᾧ τὴν αἰτίαν τὸ πῶς 
αἱ δύο ἀποφάσεις ἀντὶ μιᾶς καταφάσεως κείμεναι ἡ ὃ “ ἀλλα" ἐζήτει, διὰ τί πολλαὶ ὠσίαι εἰσί, περὶ δὲ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν 
ἀντὶ τῷ ὥςε πλείςην ἀσάφειαν πεποιήκασι. δεῖ δὲ ᾧ ὑπερβα- 30 ὑδένα λόγον ἐποιεῖτο, συντόμως ἐπήγαγεν εἰπὼν “ἀριθμοὶ δ ᾧ 
τῶς τὴν λέξιν ἀναγινώσκειν" ὁ γδ μήποτε μὴ τῶτο ἐόντα μηδαμὴῆ μήκη τὰ γεννώμενα ἐςιν;" ὃ ταὐτόν ἐςι τῷ, ἃ δ ἐκ τῶν ἀρχῶν 
εἶναι, ὥςε ἀνώγκη “ὃ μὴ ὃν εἶναι δεῖξαι. “ὃ δὲ λεγόμενον εἴη ἂν τῶ μεγάλε ἢ μικρῶ ἡ τῷ ἀρχικῦ ἑνὸς κατ᾽ αὐτὸς γίνε), ἀριθμοὶ 
τοιῦτον" ὁ 7) μήποτε μὴ τῶτο, τυτέςιν ἐδαμῶς ὃν ὠδαμῶς ἡ μήκη ἡ σωματά εἶσιν, ἅπερ πάντα τά τε μήκη ᾧ οἱ ἀριθμοὶ 
συμβήσεϊ τῶτο. ποῖον δὴ τῦτο; “ τὰ ἐόντα, ᾧ προσυπαχυςέον αἱ κυριώταῦ ᾧ πρώτως μάλιςα ἐσίαι, ὡς αὐτός φησιν, εἰσίν. 
τῶτο, πολλὰ εἶναι μηδα μὴ εἶναι, ἥτοι μὴ ὄντος τῷ μηδαμὴ μὴ 35 ὥςε εἴπερ “ὃ πολλὰ εἶναι τὰ ὄντα κατασκεύαζε διὰ τῷ γένεσιν 
ὄντος" ὧςε ἀναγκη ἐςὶ δεῖξαι ὡς ἔςι “ὁ μὴ ὄν. ὑδαμῶς ὦν, τοῖς ὦσιν εἰσάγειν, τὴν δὲ γένεσιν ἐκ τὸ μυιρῦ αὶ μεγάλυ ἢ τῷ 

φησὶν ὁ Παρμενίδης, ὀδαμῶς συμβαίνει πολλὰ εἶναι τὰ ὄντα, ἑνὸς ἐποίει, πᾶν δὲ “ὃ ἐκ μοιρῶ ἢ μεγάλυ, ὡς αὐτός φησιν, ἢ 

μὴ ὄντος τῷ μηδαμῆ μηδενός". ὥςε δεικτέον ὅτι ὃ μηδαμὴ μὴ ἀριθμὸς ἣ μέγεθος, πᾶς δὲ ἀριθμὸς ᾧ μέγεθος αὶ μῆκος ἀσία" 

ὄν. ἀλλ᾽ ἀδύνατον εἶναι “ὃ μηδα μὴ ὄν" ἀδύνατον ἄρα ᾧ “ὃ πλῆ- τῶτο Ρ βῆ ἡ ᾧὶ λέγει κτλ. 
θος λέγειν. θεὶς ὧν “ὃν ἀπαιτῶντα ΤΙαρμενίδειον λόγον, ὡς εἰ 40 “αἴτιον, τυτέςιν καὶ ἑκάςυ ὕλη ἢ “ὃ εἶδος, ἅπερ τὰ αὐτὰ τοῦθ. 

πολλά ἐςι τὰ ὄντα, ἀνάγκη δεῖξαι ὡς ἔςι ὺ ὁ μὴ ὄν, ἥν, φησί, ὼὴ τῷ ἀναλλογόν εἰσιν, ὡς ἐν τῷ Δ δέδευῷ. ὸ δὰ Ἵ ἐβαεν εἶδος ἢ ἡ ̓ 
μὴ ὀὐλέαρο λύειν ὠμολόγων εἶναι “ὃ μὴ ὄν, ὅπερ μὴ ὃν οἱ αὶ ὕλη αἴτια τὸ εἶναι ᾧ ὠσίας πολλὰς καὶ ποσὰ ὸ ποιὰ ἢ τὰ λοιπά. 

μέγα ᾧ μικρὸν ἐκάλων, οἱ δὲ ὑπερέχον κα ὼὺ ὑπερεχόμενον,. - θὲς ἦν εἰπὼν δὲ ταῦτα ἐπιφέρει ὅ' ὅτι ἡ παρέιβασις ἤ ἥτοι “ὃ παρεκβῆναι ὦ 
ἐν τοιῦτον λόγον ᾧ ἐνδειξάμενος τὴν ἐπὶ ὁ τοιαύτας ἀρχὰς τῶν καταλιπεῖν ᾧ μὴ ζητῆσαι διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν εἰσὶ πολλοὶ χυμοὶ ἡ 
ὄντων αὐτὺς λέγειν ἐκτροπήν, αὐὸὲς πρὸς “ἐν Παρμενίδην ἀντιλέ- 46 ἢ χρείματα, πεποίνριεν αὐτὲς “ὃ πρός τι ὑποθεῖναι κτλ. 
γει, ἐκείνων τῦτο ποιῆσαι μὴ δυνηθέντων, λέγων κτλ. ο εἰ δὰ ὺ ὅτι μάλιςα, συγχωρήσειέ τις ὅτι διὰ τὰ πρός τι ἥτοι 1089» 

ποῖον τώτων ὁ Παρμενίδης λέγει ἂν ἕν εἶναι, εἰ μὴ θήσομεν ἃ ἄνισόν εἰσι πολλὰ τὰ ὄντα, ἀλλ᾽ ὑκ ἂν ἡ ἑαυτοῖς αἴτια εἴη τῷ ὃ 
9. ἕναι καὶ ἢ ὃ μὴ ὄν; πότερον πάτας τὰς σίας λέγει ἣν εἶναι, εἰ μή πολλὰ εἶναι. 

Μ᾿ τὰ πὶ τὰ 
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1039 δ σὺ δέ, ὦ δαιμόνιε, τίνα φὴς αἰτίαν εἶναι τὸ πολλὰ εἶναι τὰ σὸν ἡ ἄλλο “ὃ ποιόν, ἴςι δὲ ὁ ονρτῃ κα ὃ ὑσία αὶ λευκὸς αὶ ὀΐ- 

ἑῷ πρός τι ἢ τὰ ἄλλα πάντα; ἤ, φησίν, ἀνάγκη ἐμὲ ὑποτίθεο)αί τε πῆηχυς, φέρε εἰπεῖν, ἕςαι ἡ εἷς ἡ πολλά, τύτων δὴ τῶν δύο ἀπο- 

ἡ λέγειν ὅτι ὃ δυνάμει ὃν ἑκάφῳ, τοτέσι ὸ δυνάμει ποσὸν ἡ “δ ριῶν τῆς Κα προτέρας ἀπορίας λύσιν ἐπακτέον “ὃ “καί τοι δεῖ γέ 
δυνάμει ποιὸν ἢ ὃ ἀὐπαν ὃ ὃν ὑσία ὃ ζχὼς ὴ ἑκάσυ ὕλη ἐςὶν τινα ὕλην εἶναι ἐκάτ γένει" τῆς δὲ δευτέρας τῆς λεγύσης ὅτι 

αἰτία τῶ πολλὰ εἶναι τὼ εἰρημένα. ἡ τῶτο, φησί, ᾧ ὁ Πλάτων 5 Ἰξωκράτης ἡ εἷς ἐςὶ ᾧ πολλά, τὴν λύσιν ἔχεις, ὦ φιλότης, ἐν 

ἐζήτησεν, εἰπὼν “τί ὃ δυνάμει τόδε." ᾧ σαφηνίζων τί σημαίνει τῷ Α (ε. 2 εἰ 8) τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως" ἐκεῖ γδ ὅτε ὃν Παρ- 

ἃ τόδε, ἀνήγαγε ὃ "ὦ ὀσίᾳ." μεδν ἢ Μέλισσον ἤλεγχεν, εἴρηκεν ὡς ὑδὲν κωλύει “ὃ αὐὴ ἃ ἐν 
1089). ἀπεφήνατο ὗ ̓  φησίν, ὅτι ὦ πρός τι ἐξὶ ὃ δυνάμει ὃ ὃν ἐσία. τῷ ἕ ὑποκειμένῳ ἕν εἶναι, τῷ λόγῳ δὲ πολλά. “ἀλλὰ --- τὰ 9) 

1δ τοι ἃ ὃν ἢ ἕν, ὥσπερ εἰ εἶπεν ὅτι “ὃ ποιόν" ὥσπερ Ὁ ὃ ποιὸν ὄντα." ὃ τόδε, ὡς πολλάκις ἐἰρηῦ, ἀντὶ ὁ ἐσίας τῷ ̓Αβιφοτέλε ἢ 
ὑκέτι δυνάμει “ὃ ὃν ἢ “ὃ ἣν ὅτε ἀπόφασις τύτων, ὕτως ἐδὲ “ὃ πρός 19 λαμβανεῦ. τῷ Πλάτωνος δὲ τὰς ἰδέας, ἃς ἡ ὁσίας καλᾶ, ἡ 

τι ὅτε ἐναντίον ἐσὶ τῷ ἑνὶ τ ὄντι κτλ. μᾶλλον ἐσίας, ἀριθμὸς λέγοντος, τῶν δὲ ἀριθμῶν ποσῶν ὄντων, ἡ 

1089 τῦτο εἰπὼν ὙΝ “ἐπὶ , ὄν τῶν ἄλλων χατηγοβαν ἤτοι διὰ τύτυ συναγομένυ τῷ τὰς ὑσίας εἶναι ποσά... ἐρωτᾷ ὁ ὃκι- 

Ὅ4. τῶν συμβεβηκότων ἔχει ὦ ὧλν τινὰ ἔπιςασίαν ἢ ὠπορίαν πῶς μεόνιος ᾿Αριςοτέλης, πότερον διαφέρει ἡ ἐσία τῷ ποσῶ ἢ ἡ αὐτή 
πολλὰ εἰσίν. ἀσάφειαν δὲ πολλὴν ἐνεποίησεν ἐπεμβαλών τινα ἐς! τῷ ποσᾷἢ, κτλ. 
μεταξὺ ἢ ἐλλιπῶς ἀπηγγελκὼς τὰ ἐπεμβληθέντα. εἴη δ᾽ ἂν 15 εἰ δέ ἐςιν ἡ ἐσία 
οἶμαι “ὃ ἑξῆς τῆς λέξεως τοῦτον. ἐπὶ ' τῶν ἄλλων κατηγοριῶν τε ἢ κτλ. 

τῶν παρὰ τὴν ὀσίαν ἔχει ᾧ ἄλλην ἐπιςασίαν ᾧ ἀπορίαν πῶς μήποτε δὲ διότι εἰσὶ θεωρήματα ἀριθμητικά, ἀναγκη εἴκιπ. 

πολλὰ ποσὰ ἢ πολλὰ ποιὰ εἶναι δυνα ὃν λέγειν, διὰ “ὃ μὴ χωριςξὰ ᾧ ἐν ἀριθμὸν καθ᾽ αὐδὲν ᾧ χωριςόν, ἵν᾽ ἐκείνῳ ταῦϑ᾽ ὑπάρξη. ι 
εἶναι τῶν ὑποκειμένων. εἶτα συναπτέον τύτοις ὃ “τῷ ὃ ὑποκεί- φησὶ τὰ θεωρήματα τῶν ἀριθμητικῶν πανθ᾽ ὑπάρξει ᾧ τὰ τῶν 
μενον πολλὰ γίνε, ἢ ἕν, ᾧ προσυπακυς ἐον τῷ τῷ λόγῳ" τῷ 2) αἰϑητῶν ἐξ ἀφαιρέσεως δὲ ὃ εἶναι ἐχόντων, καθάπερ ἐλέχθη ἐν 
λόγῳ .5 τῷ ἐκ τῦ ἀνίσυ καὶ τὸ ἑνὸς συγκεχωρήσω ἡμῖν νῦν ἀληθὴ τῷ Μ. εἰ δὴ δυναῦ πάντα τὰ ἀριθμητυκὰ δείκνυδχ, κ᾽ τῶν ἐξ 
λέγειν. Ν᾿ ἢ ἡ λέξις τοιαύτη" τῷ 75 λόγῳ τῷ πολλὰ ἢ γίνεῶςζ, ἀφαιρέσεως ἀριθμῶν, κα πιθανὸν δ᾽ ἀληθές ἐςι λέγειν ὡς διὰ τὰ 

ἡ εἶναι “ὃ ὑποκείμενον, ἤτοι τῷ λόγῳ τῷ πολλὰς ᾧὶ γγίνεὼζ, ἡ εἶναι θεωρήματα χωρίζειν αὐτὸς δεῖ ἢ ὕπαρξιν διδόναι. ταῦτα εἰκὼν 
ὑσίας ἐκ τῷ ἀνίσω ἡ τῷ ἑνὸς λέγοντι συγκεχωρήρ)ω νῦν ὡς ἀληθὴ παλιν ἐπαναποδίζει ᾧ φησὶν “οἱ Κὶ ὄν" κτλ. 
λέγει. ἔςιν ὅν κἡὶ σύμπασα λέξις (ῥητέον δ ἢ παλιν αὐτήν, ὅτι 25 ἡμεῖς δέ, φησί, καθὰ ἢ πρότερον εἴπομεν, φαμὲν ἔτι θμδι 

λίαν μεμελάνωξ)) τοιαύτη. ἐπὶ ἃ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν τῶν χωριςῶν μὴ ὄντων τῶν ἀριθμῶν σαι ἀριθμητικὴ ἐ ἐπιςήμη" ἅν. 5 
παρὰ τὴν ὑσίαν ἔχει ἢ ἄλλην τινὰ ἐπιςασίαν ἢ ἀπορίαν, πῶς λως τε δέ, εἰ ἦν κεχωρισμένα τὰ μαθηματικά, ἐκ ἂν τὰ τύτων 
πολλὰ ποσὰ πολλὰ ποιὰ εἶναι δυνατὸν λέγειν, διὰ “ὃ μὴ χωριςξὰ πάθη ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς εἴησαν" ἀδύνατον γδ τῷ πρεΐγματος μὲ 
εἶναι τῶν ὑποκειμένων" τῷ ἡ) λόγῳ τῷ πολλὰς ᾧ γίνεθκ, ᾧ εἶναι ὄντος εἶναι τὰ πάθη αὐτῶ. ὥςε εἰ τὰ μαθηματικὰ παθη ἐν ταῖς 

ἡ αὐτὴ τῷ ποσῷ ᾧ ὠδιέφορος, ζυ- 180. 

ἐσίας ἐκ τῷ ἑνὸς ἢὶ τὸ ἀνίσυ λέγοντι συγκεχωρήσ]ω νῦν ἡμῖν ὡς 30 αἰδ)ηητοῖς ἐςί, ᾧ; αὐτὰ δηλονότι, ἀλλὰ δυνάμει ἢ ἐξ ἀφωρέξεως 
ἀληθὴ λέγει. ὃ εἶναι ἔχοντα. 

1089. ᾧ εἰπὼν ὅτι περὶ δὲ τῶν συμβεβηκότων ἀπορήσειεν ἄν τις τῶν δὲ χωριζόντων “ὃν ἀριθμὸν διὰ ὃ τὰ ἀξιώματα μ ὅλως μὰ 
2 " πῶς πολλά, ᾧ λύσας τὴν ἀπορίαν, λέγει ὅτι “ἐπὶ δὲ τῶν τόδε τι τὰς καθόζυ προτάσεις Μηδ εἶναι ἐπὶ τοῖς αἰδ)ητοῖς, τύτων δὴ ἢ 

ἔχει τινὰ λόγον," δυνάμει λέγων ὅτι ἐπὶ Ψὶ τῶν συμβεβηκότων τῶτο σαίνει τὴν ψυχὴν ᾧ εἶναι χωριςὸς ἀριθμεὶς ἢ χωριςιὰ μα- 
ὑὀδεμία τὸ λοιπῶ ἅπορια πῶς Ὥλις ἐπὶ δὲ τῶν τόδε τι πὸ ἐπὶ 35 θημάτικα λέγειν ἀναπείθει. ὀδεμία δὲ ἀνάγκη διὰ “ὃ ἀληθῆ εἶναι 

τῶν ὠσιῶν ἔχει τινὰ λόγον ἀπορ ἰαν πῶς πολλαὶ αἱ ὑσίαι" αὶ τὰ λεγόμενα περὶ τῶν ἀξιωμάτων ἢ τῶν καθόλν προτάσεων, 
δ ὑγιὴς καὶ τὸ Πλάτωνος λύσις “ὃ ἄνισον διτιῶ μόν: ἀπορίαν ὧν λέγενχ καὶ Ὄ περὶ αὐτῶν ὡς ὑκ ἐν τοῖς αἰσ)ητοῖς εἰσίν, ἀλλ᾽ ἐν ψυχὴ 

ἔχει πῶς πολλὰ “ὃ τόδε τι ἢ ἡὶ ὀσία ἐςίν, εἰ μὴ θήσομεν εἶ εἶναι ᾧ ἐπινοίᾳ ὃ εἶναι χα ὑδεμία ὧν ἀνάγκη διὰ ταῦτα χωριςεὺς ποιεῖν 

ἃ τόδε τι εἶδός τι ὦ φὺον τινὰ δηλονότι ὕλην τοιαύτην ἥτοι δυ- ἀριθμείς. εἰ ἦν, φησί, διὰ “ὃ τὰ καθόλυ μὴ εἶναι ἐν τοῖς αἰφγη- 

νάμει ὅσαν τὰ εἶδος... ἢ ἦν ὅτως ὡς εἴρη ἀκυςέον τῷ “ἐπὶ ἴω τοῖς, χωρίζυσι τὸς ἀριθμὲς ἢ τὰ “μεγέθη, ὁ ἡμέτερος λόγος ὁ 

τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ἔχει τινὰ ἀπορίαν" ἡ “ὃ συνεχὲς τύτῳ, ἢ τύτοις ἐναντιώμενος τἀναντία ἐρεῖ. ἡᾧ ἐπάγει λέγων, δια τί ἀδω- 

μεριςέον εἰς δύο ἀπορίας καὶ ῥητέον, ἐπὶ βὶ ἦν τῶν συμβεβηκότων μῶς ἐν τοῖς αἰδ)ητοῖς ὑπαρχόντων τῶν ἀριθμιῶν τὸ πιθη αὐτῶν 
ἔχει τινὰ ὠπόκρισιν πῶς πολλὰ ποιὰ ἢ πολλὰ ποσὰ εἶναι ἐνδέχς ἢ ἐν αὐτοῖς ἐςίν: εἰ Ὑ) διὰ “ὃ τὰ καθόλε μὴ ὑπάρχειν ἐν τοῖς αἰδ)η- 
λέγειν" ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις τῶτο διὰ τί; διὰ ὃ μὴ ἔχειν ὕλην, τοῖς χωρίζειν δεῖ τὺς ἀριθμείς, εἰ τὰ πάθη τῶν ἀριθμῶν ἐν τι- 
ἥτις δυνάμει ἕσα τὰ συμβεβηκότα πολλὰ εἶναι ταῦτα ποιήσει. 45 τοις ἐςίν, ὀ χωριφέον. 
ἄλλον δὲ ἀπορίαν πάλιν ἀπορήσειέ τις περὶ αὐτῶν, ἢ ταύτην διὰ ὃ ὅμως, φησίν, εἰ ἡ δοίημεν ὀσίας εἶναι τὸς ςεγμὲὶς ἢ Ὕραμι- τὰκ. 
τί; διότι μὴ χωρις ἃ ὄντα τῶν ἐσιῶν συμβαθεει ὰ ὑποκείμενον μὰς ἢ ἐπίπεδα τῶνδε τῶν αἰδ)ητῶν, ᾧὶ ἐν τύτοις ἔσονξ), εἰλλ᾽ ὦ 15 

αὐτοῖς ἡ ἕν τι γίνε, ἢ πολλα΄- εἰ ἡ) ἄλλο ἡὶ ὁσία ἡ ἄλλο ὃ πο- καθ᾽ αὐτά. "ἐπὶ τύτων ἢ) ὁ λόγος εἴρνριε" τυτέςνν ἐπὶ τύώτων 
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τῶν ἐπιπέδων ἢ γραμμῶν ὁ λόγος εἴρηκέ τε ἢ ἔδειξε. “διὰ τί εἴπερ “ὃν δὶ εἰδητικὸν ἀριθμὸν ἐκ τῷ μεγάλυ καὶ μικρῦ ὶ τῷ αὐτοε- 
ὄν χωριςά ἐςιν;᾽" ἥτοι ὅτι ἐκ ἔςι χωριςα" ἢ “ὃ “διὰ τί ἦν χωριςά νὸς ποιῶσι, τὰ δὲ μεγέθη ἐκ μεγαλυ αὶ μοιρῶ ᾧ ἀριθμῷ. ἢ ῥητέον. 

ἐς; ἀντὶ τὸ πῶς χωριςά ἐςιν, ἔδειξεν ὁ λόγος" ἔδειξε δὴ ὅτι ὅτι τρία ( ἐκ ἔςαι αὐτοέν, ἀλλ᾽ ἢ δύο ἢ ἐν διηρημένον εἰς δύο" 
τὴ ἐπινοίᾳ. “ἔτι δὲ ἐπεζ. --- ὧν" ὁ ΑΙ “εὐχερής εἴληπἢ ἀντὶ εἰ χ᾽ Πλάτωνα πᾶς ἀριθμὸς ἐκ μοναδος ὶ ἀορίςυ ὑφίςα ἢ 

τὸ ἀργὸς τὴν διάνοιαν ἡ δυσκίνητος. 5 δυάδος, εἰ Κα ἡ ὁ μαθηματικὸς ἀριθμὸς ἐξ αὐτῆς τῆς μονάδος ὼὺ 
1090 ἐπεισοδιώδη δὲ λέγεῦ τὰ μὴ συνεχῇ μηδὲ συντελϑνταθάτερα τῆς ἀορίξυ δυάδος ἐςίν, ἐξ ὧν ὁ εἰδητοιὸς ὠριθμός, ὁ αὐὸς ἔςαι 
1: ϑατέροις εἰς “ὃ εἶναι... ὃ δὲ “ὥσπερ μοχθηρὰ τραγῳδία" πρόσ- τῷ εἰδητοιῷ " εἰ δὲ ἐξ ἄλλης δυάδος, πότερον ᾧ ἐξ ἄλλ ἑνὸς 

και διὰ “ὁ πολλὺς τῶν μὴ ἀρίςων τραγῳδῶν μεταξὺ τῆς τρα- ἑτέρα ὄντος παρὰ “ὁ ἀρχυων ἣν ἢ ἐξ αὐτὸ τὸ ἀρχικῶ ἑνός; εἰ (ἃ 
γῳδίας παρεμβάλλειν πρόσωπά τε ἡ ὑποκριτὰς ᾧ ἔπη ὁμοίως ᾧ 5) ἐξ ἄλλυ, ἔσονῃ δύο ἀρχικὰ ἕν, ὅπερ ὁ βυλονῇ» εἰ δὲ ἐξ αὐτὸ 
μηδεμίαν συνέχειαν μηδὲ οἰκειότητα ἔχοντα πρὸς τὰ προαχθέντα 10 τῷ αὐτοενός, πῶς δυνατὸν ἕν ὃν τῷ ἀριθμῷ εἶναι ᾧὶ ἐν ταύτη τῇ 

τε ἢ προλεχθώτα" εἰ γάρ τις “ἐν Αἴαντα παρεισάξας ἐν τῷ με- δυάδι ἢ ἐν ἐκείνη, φανερὸν ἄρα ὅτι ὅτε ἐκ τῷ ἑνὸς καὶ τῆς ἀορίσα 
ταξὺ καιρῷ, καθ᾽ ὃν ἀπέσφαττεν ἑαυτόν, εἰσήγαγε τὴν Ἑκαβην δυάδος δυνα-ὃν γενέ, “ἐν μαθηματικὸν ἀριθμόν, ἵνα μὴ ὁ αὐὸὲς 
ϑρηνῶσαν τὴν Τροίαν, τίνα ἂν τῦτο συνέχειαν εἶχεν ἢ οἰκειότητα τᾷ εἰδητικῷ φανῇ, ὅτε ἐξ ἄλλων ἀριθμὸν γδ κφ' Πλάτωνα ἀδύ- 
πρὸς τὰ πρότερα αὶ ὕξερα; ὥσπερ ὅτε ὁ Μενέλαος εἰσάγεῦ μὴ νατον ἑτέρως ὑποςῆναι ἢ ἐκ μονάδος αὶ τῆς ἀορίςυ δυάδος" τύτα 
ἐῶν “ὃν Τεῦκρον θάψαι “ὃ τῷ Αἴαντος πτῶμα. 45 γάρ ἐς! δηλωτικὸν “ὃ “ἃ ὦμα “ὃν ἀριθμὸν γενέωᾳ ἄλλως ἢ ἐξ ἑνὸς 

1002 οἱ δὲ τυςς εἰδητικὺς ἀριθμεὸς τιθέμενοι τῶτο ἅ' ἐκφεύγυσι διὰ ἢ δυάδος ἀορίςυ ἀδύνατον" ταῦτα εἰπων ἐπώγει “ταῦτα δὴ 
20... ἐκ τῷ ἑνὸς καὶ τῆς ἀορίςυ δυάδος ποιεῖν ὃν εἰδητικὸν ἀριθμόν, ἐκ πάντα ἄλ. ἢὶ μάχ. α. ἑαυτ. κι τ΄ εὐλ.. ἃ δὲ “ᾧ ἔοικεν ἐν αὐτοῖς 

δὲ τύτι αὶ τῆς ὕλης, ἑτέρας ὅσης παρὰ τὴν ἀόριςξον δυάδα (ἄλλη εἶναι ὁ ἸΣιμωνίδυ μακρὸς λόγος" σαφὲς ἔςαι προειπῦσι τίς ἐςιν 
Ὁ κατ᾽ αὐτὸς δυὰς ἡὶ γεννητικὴ τῶν ἀριθμῶν ἡ ἄλλη ἡ τῶν με- ὁ ἸΣιμωνίδυ λόγος. ὁ Σιμωνίδης ἐν τοῖς λόγοις, ὃς ̓ Αταάκτυς 
γεθῶν), ἐκ δὲ τύτυ ἢ τῆς ὕλης ποιεῖν τὰ μεγέθη ὰ, τὰ ἐπίπεδα, 20 ἐπιγράφει, μιμεῖ ᾧ λέγει ὃς εἰκός ἐςι λόγως λέγειν δύλες 

ἐχφεύγυσι “ὃ ποιεῖν ἐπεισοδιώδη τὴν φύσιν, ὅμως φησὶ ταῦτα τὲ ἐπταικότας πρὸς δεσπότας ἐξετάζοντας αὐτὸς τίνος ἕνεκα ταῦτα 

μεγέθη τὰ προσεχῶς ἐκ τῆς ὕλης ᾧ τῶν ἀριθμῶν γινόμενα πότε- ἐπταίκασι; ᾧ ποιεῖ αὐτὸς ἀπολογυμένως λέγειν πάνυ μακρὰ ἢ 

ρον ἰδέαι εἰσὶν ἢ ῥ, ἢ ἄρα συμβάλλονταί τι εἰς “ὃ εἶναι τοῖς σι; πολλαί, δὲν δὲ ὑγιὲς ἢ πιθανόν, ἀλλὰ πᾶν “ὃ ἐπιφερόμενον ἐναν- 

ες καί φησιν ὅτι ὥσπερ ἐδὲ τὰ μαθηματικά, ὅτως ὑδὲ ταῦτα κτλ. τίον τῷ προφρασλέντι" τοιῶτον γδ ὡς εἰκὸς “ὁ βάρβαρον καὶ παι- 

1090 ἐκ ἔςιν ἦν χαλεπὸν ὁποιασῶν δόξας τιθέμενον μακρηγορεῖν 25 δείας ἄμοιρον. .«. κ᾿ ὃν τραγῳδὸν “ἁπλῶς ὁ μῦθος τῆς ἀλη- 
29. τι ἡ συνείρειν πολλά. θείας ἔφυ... ἢ μικρῦ ἢ ἐπ᾽ ἴΑρειον πάγον αὐτὸς προκαλεῖ ἢ 

1090 δ οἱ δὲ πρῶτοι, φησίν (αἰνίττεῦ δὲ “ὃν Πλάτωνα), δύο ποιή- διὰ “ὃ βιαζεοὰ, ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπογεννῆσαι τὺς ἀριθμός, τῦτο ποιῆ- 
ΚΣ σαντες τὸς ἀριθμείς, τόν τε εἰδητυκὸν ἡ “ὃν μαθηματικόν, ἢ με- σαι μὲὴ δυνάμενος. ἐπειδὴ δὲ τὴν ἀόριςον δυάδα μέγα ἢ μικρὸν 

ταξὺ τῷ εἰδητικῦ ἡ τῷ αἰϑϑητῦ τάξαντες ὃν μαθηματικόν, ὅτε ἐκάλυν, ἡ δὲ ἀόριςος δυὰς κατ᾽ αὐτὸς μόνον “ὃν ἀρτιάκις ἄρτιον 

εἰρήκασιν ὅτε ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν πῶς ᾧ ἐκ τίνος ἔςαι ὁ μαθηματικὸς 30 ὑφίςησι, λέγει ὅτι εἰ δοίημεν τὸς ἀριθμὸς ἐκ τῇ μεγάλωι εἶναι 

ἀριθμός. ᾿ ἢ μικρῶ, μόνος ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενος ἥτοι ὁ ἀρτιάκις ἄρτιος 
1090) ἐκ δὲ τῷ ἄλλιν μικρῦ ἡ μεγάλυ ᾧ τῶν ἀριθμῶν τὰ μεγέθη ἐξ αὐτῶν ἕςαι, ἄλλος δὲ ἐδείς" λεγέτωσαν ὧν πόθεν ἡ τῶν ἀρ- 

36. ποιεῖ» ὃ 75 πρὸ ὀλίγω εἶπεν ὕλην, ὅτε ἔλεγε “ποιῶσι ἢ) τὰ με- τιοπερίσσων ἢ τῶν λοιπῶν γένεσις. 

γέθη ἐκ τῆς ὕλης ἢ τὸ ἀριθμῶ" (τὰ αὶ ) μήκη ἐκ τῆς αὐτοδυα- ὰ ἐν 75 εἶπε πέρας" ἀρχὴν γ) εἰδυκὴν λέγοντες “ἃ ἕν, ὑλικὴν 1091 

δὸς ἡ τῆς ὕλης, ὁμοίως ᾧ τὰ ἐπίπεδα ἐκ τῆς αὐτοτριάδος ᾧ τῆς 35 δὲ “ὃν ἀριθμόν, ὃν ἄπειρον ἐκαῖλων διὰ τὴν ἴσως ἐπ᾿ ἄπειρον αὐτῷ 11: 

ὕλης), --- ὃ ἦν ἐκεῖσε ἔλεγεν ὕλην, ἄλλο μυιρὸν ἡ μέγα ἐκάλεσεν. αὔξησιν, ἔφασκον ὅτι τῶν τ ἀριθμῶ ἤτοι ἀπείρυ μερῶν “ὃ ἐγγί- 
εἰ ἦν μήτε ἐκ τῦ μεγάλ" ᾧ μιιρῶ, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῆς ἀορίξυ σαν ᾧ πρῶτον πλησιάσαν τῷ ἑνί, ἐκεῖνο ἢ πρῶτον εἱλοιύν)η ὑπ᾽ 
δυάδος, δυνατὸν εἶναι “ὃν τικὸν ἀριθμόν (ὁ αὐὸς ὃ ἂν ἦν αὐτῶ ἢ εἰδοποιήθη, εἶτα “ὃ δευτέρως πλησιάσαν, ᾧ τρίτον “ὃ τρί- 

. τῷ εἰδητικῶ), μήτε ἐκ τῷ ἄλλν μικρῶ αὶ μεγάλυ, ἃ δὴ ἡ αὐτὰ τως, ᾧ ἐφεξῆς. ᾿ 
ἀόριςον ἐκάλων δυάδα (ἐξ αὐτῶν γὃ τὰ μεγέθη ποιεῖ), λείπεῦ 40 δύναιον 75 φυσικῶς ἢ περὶ φυσικῶν λέγοντας ἐν ταῖς φυσι- 1094 

ἄλλο μέγα ἡ μικρὸν λέγειν. εἰ δὲ τῦτο, πλείω ἔςαι τὰ ςοιχεῖκ, καῖς πραγματείαις τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα ἐξεταζειν" τύτυ γάρ -- 
αὐτά φημι τὰ μεγάλα ἡ μικρά, ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη ὅσα ὑλικά, ἐςι δηλωτικὸν “ὁ “δίκαιον γδ αὐτὲς ἐξετάζειν τὸς περὶ φύσεως." 
τοσαῦτα εἶναι ἢ τὰ εἰδητικα. ὅπερ ἃ βύλονῃ. εἰ δέ ἐςιν ἕν ἔςι δὲ “ὁ τῆς λέξεως ἐλλιπές" εἴη δ᾽ ἂν “ὃ πλῆρες, δίκαιον γδ 
ἀρχικὸν  εἰδικὸν ἕν, κανὸν ἔξαι ἢὶ μεριολήσεῦ ἐπί τε τῷ μεγάλν αὐτὸς ἐξετάζειν τὶς περὶ φύσεως, ἀλλ᾽ αὶ τὸς περὶ τῶν θείων 
ἢ μικρᾶ, ἐξ ὃ ποιῶσι τὸς ἀριθμώς, ἢ ἐπὶ τὸ ἄλλυ μεγάλι αὶ 45 ἀκινήτων διαλογομένυς. 

μυιρῶ, ἐξ ὃ τὰ μεγέθη, ᾧ ἐπὶ τῷ λοιπῷ  τρίτυ, ἐξ ὃ ἔσον: οἱ ἐπεὶ δὲ ὁ ̓ Ξενοκράτης ὑπεραπολογύμενος τὸ Πλάτωνος, υὡς 1091 
μαθηματιχοὶ ἀριθμοί. ᾧ πῶς οἷόν τε “ὃ ἐν “ὃ τῷ ἀριθμῷ ἐν πλείο- ἡ ἐν τῷ Α (ε- 10) τῆς περὶ Οὐρανῦ εἴρη, ἔλεγεν ὅτι διδασκα- Ἵ7: 
σιν εὑρίσκεςχ, ; ζητήσειε δ᾽ ἂν τις πῶς οἷόν τε “ἃ αὐτοὲν τρία εἶναι, λίας χαίριν ἢ τῇ γνῶναι, πῶς, εἰ γεγόνασιν αἱ ἰδέαι, δυνατὸν ἦν 

Μὰ τὰ τ τῇ 2 
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αὐτὲς γιέ, ὑπετίθετο τε ἢ ἔλεγεν ὡς ἐκ τὸ μεγάλω κα ὼ μικρῶ τέσσαρα ὧν ἄτοπα ἵπῷ ταῖς τέσσαρσιν ὑποθέσεσιν, ἣν Κα τας 
ὑπὸ τῷ ἑνὸς ἰσα]ιέντων ἐγένοντο ἄν, εἰ δυναὲν αὐτὰς ἦν γενέοχ,. τὲ πάντα εἶναι ὠγαθὰ ὺ κακὰ πλὴν ὁ ἑνός, ἄλλο “ὃ εἶναι “ἃ κακὸν Ὁ 

ἐπειδὴ ὧν τῦθ᾽ ὁ Ξενοκράτης κτλ. ἀρχήν, ἄλλο “ὃ εἶναι τὴν ἀρχὴν μὴ ὠγαθϑόν, τέταρτον “ὃ μετέχων 

τ 1095 ἐν δὲ τῇ λέξει τὴ “ἔχει δὲ ἀπορίαν" “ὃ ἐπαχθὲν “ὃ τὺ εὐπο- τις ἀριθμὸς ἀκράτω τὸ κακῦ (ὦ. 

Ξ: ρήσαντι ὁ ἐπιτίμησιν" τοιῦτόν ἐφ" ἔχει δ᾽ ἀπορίαν, κἀν εὐπορήση 5 ἢ τί σημαίνει “ἃ ἀδριςον, ἐπήγαγε σ΄ αὐ τεν τα. 

τις εἰπεῖν τι ἡ ἐνςῆναι πρὸς τὴν ἀπορίαν, εὐθὺς ἐπιτιμηθήσεϑ" λῶν δέ." ἰδ 

ὀδὲν γδ ἂν ὑγιὲς εἴπη. διὸ ἡ ὁ ἣν τἂν τῶν ὅλων ἀρχὴν ὁ ἐκ ἤθελον λέγειν ὄν. ὑπε- 1093. 
ὯΝ αἰνίττεῦ δὲ ὃν ̓Ορφέα" ᾧ ὅτος γάρ φησιν ὅ' ἐπ Ὲ ὲ ἀγαθὸν κα ὼ λαμβάνοντες δ ὅτι ἐδὲν ἀτελὲς ὅν ἐςιν ἀλλὰ πᾶν ὃν τέλειον, ὁ δ 

ὁ. ἄριςον ὕςερόν ἐςι τῶν ἄλλων... ἢ ἐπεὶ πρῶτον βὶ κατ᾽ Ὀρφέα δὲ ἣν ὅτε τέλειον νυ ὡς ἐδὲ ὄν ἐςιν" εἰ 5 ἥν ὄν, ἦν ἂν 
ὃ Χαῦς γέγονεν, εἶθ᾽ ὁ ̓Ωκεανός, τρίτον Νύξ, τέταρτον ὁ Οὐρα- 10 ᾧὶ τέλειον. : 

νός, εἶτ᾽ ἀθανάτων βασιλεὺς θεῶν ὁ Ζεὺς κτλ. “ἄτοπον δ. κι τ΄ τ᾿ κα. μ. τ΄ ςερ. ἢ τ᾿ μι π΄ τῷ Πλάτω- τς 

1091} πρῶτον ἔ' ἡ) ἐβασίλευσε περίκλυτος Ἤρικεπαῖος, φησὶν ἡ νος εἰπόντος ὅτι ἐκ τῷ ἑνὸς ᾧ τῆς δυάδος γεγόνασιν αἱ ἰδέαι, ἐκ ᾿ 
7 ποίησις, μεθ᾽ ὃν Νὺξ σκῆπτρον ἔχυσ᾽ ἐν χερσὶν ἀριπρεπὲς Ἤρικε- δὲ τῶν ἰδεῶν τὰ μαθηματικὰ μεγέθη, ἅμα δὲ ᾧ ἐν τῷ αὐτῷ 

παίων, μεθ’ ἣν Οὐρανός, ὃς πρῶτος ἐβασίλευσε θεῶν με μητέρα νῦν ἢ χρόνῳ ἐν ᾧ τὰ μαθηματικὰ γέγονε μεγέθη, τὼ ὁ τόπος 

Νύκτα. ὅτοι δὴ διὰ “ὃ τὺς ἄρχοντας μεταβάλλειν ὃ ἀγαθὸν αὶ (5 αὐτῶν, ἐν ᾧ εἰσίν, ὑπέςη, λέγει ὅτι ἄτοπον “ὃν ' τόπον ἅμα τῶ: 
ἄριςον ὕςερον ποιῶσιν. οἱ δὲ μεμιγμένοι αὐτῶν (λέγει δὲ τὸς μεγέθεσι ποιεῖν, τίς δέ ἐςι μὴ λέγειν. εἶτα ᾧ ἐνίςα ἢ λέγων μὴ 
μὴ πάντα μυϑυκῶς ὺ ἀναποδείκτως, ὥσπερ οἱ ποιηταί, λέγνν- εἶναι τὰ μαθηβάτοια ἐν τόπῳ. 

τας, ἀλλ᾽ ἴξιν ὅ ὅτε ᾧ ἐφ᾽ ἃ ἐποδείξεσι χρωμένυς), ὅτοι δὴ ἦν οἱ ὁμοίως δὲ ᾧὶ τὲς εἰδητικὺὼς ἀριθμός" τύτυς 75 εἶπε ἘΕ: 

μεμιγμέροι, ὥσπερ Φερεκύδης ὃ ὁ ᾿πυθαγόρυ καθηγεμων κτλ. ὄντων τὰ πρῶτα. 

1091 ὁ αὶ ̓ Εμπεδικλῆς τὴν φιλίαν ἀγαθὸν ἀρχὴν εἰπών (ταύ- 2 πότερον ὅν, φησί, μίξει ἤτοι κράσει: ἄρα ὧν κραθεισῶν τῶν 185: 

12. τὴν δ ὁ ̓ Αριξοτέλης εἶπε ςοιχεῖον," καταχρησάμενος τῇ λέξει), ὁ ἀρχῶν ἐξ αὐτῶν εἰσὶν οἱ ἀριθμοί; ἀλλ᾽ ἐὶ πᾶν δυνα μίγνυδχ, ἡ ὭΝ 

δὲ ̓ Αναξαγόρας ἐν νῦν. πολλῷ μᾶλλον “ὃ ἐν μξ' τῆς δυάδος τότε γινόμενον ἐκ τῶν κρα- 
169} “τῶν δὲ τὰς ὠκινήτυς θσίας λεγόντων,᾿ λέγων ἀκινήτυς θέντων ἕτερόν ἐξι τῶν ὃ κρᾶμα ἀποτελεσάντων. ἀλλαὶ κἂν διζη- 

18. ἠῥΨσίας τὺς εἰδητοαὶς ἀριθμεέίς, τύτων οἱ μέν, ὥσπερ ὁ Πλάτων ὺ μὴν ὅτι κρᾶμα γέγονεν ἐκ τῷ ἑνὸς ἡ τῆς δυάδος, ἔφθαρῶ ὃ ἵν 

Βροτῖνος ὁ Πυθαγόρεις, φασὶν ὅτι “ὁ ἀγαθὸν αὐὸ “ὃ ἕν ἐςι ᾧ 25 (τὰ ἡ) κεραννύμενα τῦτο πάχει), ᾧ ἐκ ἔξαι “ὃ ἂν χωριςὲν ἡ 
ἐσίωῇ ἐν τῷ ἐν εἶναι, ὡς πολλάκις εἴρη). εἰπὼν δὲ ὰ “οἱ κ᾿ ὐκ καϑ' αὐὸ ᾧ ἑτέρα τις φύσις παρὰ τὸ κρᾶμα “ὁ ἐξ αὐτῷ αὶ τῆς 

ἀπέδωκε “ὃ οἱ δέ, δυάδος γεγονός, ὅπερ ὅτοι βΐλον" λίαν δ ἀσπαζον τὴν τῷ 
1091 “ἢ εἰ μὴ τῦτὸ, ςοιχ ἴον," τυτέςιν ἢ εἰ μὴ ἀρχικὸν ἣν λέγοιεν ἑνὸς ἀφθαρσίαν. ὥςε δῆλον ὅτι μίξει ἢ κράσει ὶ δυνανἢ) οἱ 

᾿ τὴν αὐταρκεζάτην φύσιν, ἀλλὰ φήσαιεν ὅτι ἡ αὐταρκεφάτη ΦΕ ἀριθμοὶ ἐ ἐκ τῶν ςοιχείων εἶναι. 

σις “ὃ ςοιχεῖόν ἐςι τῶν εἰδητικῶν ἀριθμῶν, ὅπερ ἐςὶ “ὃ μέγα ᾧ δϑ ἐὼ“ὧν ἐξὶ γένεσις," τυτέζιν ἅπερ τεχνητά ἐξιν" γότσιν δω: . 
μυιρόν κτλ. νῦν τὴν τέχνην ἐκάλεσεν. 

1091:8 αἀλλὰ τῷ ἀριθμῶ τῷ μαθηματυιῶ ἀπειρήκασι, ἡ ὠφεῖλον “ἀλλ᾽ ὑχ οἵοντέ τι," φησί, “τὸ ἀδιαιρέτυ ἀπ ιϑᾶν" ὃ δὲ 
232. ἀπὸ τῷ τοιύτυ ἑνὸς ἃ ἀγαθὸν κτλ. λέγει δυνάμει τοιῦτόν ἐςιν" ὃ Κ σπέρμα φθείρεῦ αὶ ἐκ ἔςι, “ὃ δὲ 

1091 ὃ ὃ συνεωρακυὺς Σπεύσιππος (λέγω δὴ “ὃ εἰ ὃ ἣν ἀγαθόν, ἀδιαίρετον, τυτέςι “ὃ ἀρχριὸν ἕν, ἐχ͵ οἷόν τέ ἐςι κατ᾽ αὐτὸς φθα- 
ΑΔ ἀνάγκη ἃ μὴ ἣν ὃ ὑλικὸν κακὸν εἶναι!) ὠπέφνγε ᾧὶ προσάπτειν 35 ρῆναι, ὠδὴ ὅλως αὐτοί φασιν οἷόν τε ἐπινοῆσαι ὡς ἀπέρχεταί τι 

ἐκ ἠθέλησε “ὦ ὠγαθὸν τῷ ἑνί, ἄλλοι δὲ τὴν τὸ κακῶ φύσιν “ὃ τῆς ἑνὸς φύσεως ἢ τροπή τις περὶ αὐὸ γίνεῆ... ἀλλὰ μήποτε, 
ἄνισόν φασιν, ὥςε συμβαίνει ἐκ τύτων πάσας τὰς ἰδέας ἢ πάντα ὥσπερ ἡμεῖς ἐκ τῆς ςερήσεως τῆς τῷ εἴδει ἐναντίας φαΐ γνεὼς 
τὰ ὄντα μετέχειν τῷ κακῶ, εἴπερ ἐξ αὐτὸ ἢ τῷ ἀγαθὺ εἰσί, τὰ πράγματα μὴ ὑπομενόσης, ὕτω χρὴ νοεῖν ἡ τὴν τῶν ἀριϑμῶν 

πλὴν τῆς ἑτέρας τῶν ἀρχῶν, ἥτις ἐςὶ ὁ ἕν. ὥσπερ ᾧ Ἐμπεδο- γένεσιν. ἀλλ᾽ ὅσα, φησίν, ἐξ ἐναντίων γίνε), ἡ ἐξ ὑποκειμένυ 

κλῆς λέγει" ἡ ὅτος γαρ φησιν υἷς πάντα μετέχει τῷ νείκυς πλὴν 40 τινὸς τρίτα γίνε, ὡς ἐν τῷ Α δέδευκἢ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροαΐ- 

τὴς φιλίας. ᾧ ἐπεὶ πρῶτον Κ' κατ᾽ αὐτὺς αἱ ἰδέαι γίνον) ἐκ τῇ σεως κτλ. 

ἑνὸς ἡ τῷ μὴ ἑνός, εἶτα ἐκ τῶν ἰδεῶν τὰ μεγέθη, αὐτοτρίγωνον, “ἢ οἷς ἐναντία." κα δ μένειν τὰ ἐξ ἐναντίων τι φθαίρεῖι, ι09:} 

αὐτοτετράγωνον, τὰ ὅμοια, ὠἀκρατότερον μεθέξυσι τῷ κακῦ οἱ ἀλλὰ ᾧ “ὃ θερμὸν ἡ λευκόν, οἷς ἐναντία εἰσὶ τῷ Κὶ ὁ ψυχρὸν τῷ δ 
ἐριθμοὶ ἥπερ τὰ μεγέθη" οἱ Κα 5 ἀριθμοὶ προσεχῶς ἐκ τῷ κακῦ δὲ τῷ λευκῷ ὸ μέλαν. ἐπεὶ δὲ πᾶσαν τὴν ὁ ἀρ ρς Νὰ 
γεγόνασι, τὰ δὲ μεγέθη διὰ μέσων τῶν ἀριθμῶν. ταῦτά τε δὴ 46 φημι “ὃ ἣν ὶ μὴ ἕν, εἰς τὴν τῶν ἰδεῶν σύςασιν οἱ ταύτας τιϑέ- 
σύμβαινα ὺ προσέτι χώραν τε εἶναι “ὃ κακὸν τῇ ἀγαθῶ ς δ μινοι βολοιχον ἔλεγον ὃ δὼ καταλελεῖφθαι, ἔμελλε δέ τις 
ὕλη, ὡς αὐτοί φασι, χωρα τῷ εἴδυς), ᾧ ἐρᾶν ᾧ ὀρέγεων, “ὃ κα- 

κὸν τῷ ὠγαθῶ. . ἴω ἀεοριοὶϊ οοά. Μοόπδο. 
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λέγειν ὅ ὅτι εἰ μὸ τι λελειμμένον τῆς ἐναντιότητος ἐκτὸς ἐν τῶν σιῶν; ἀλλὰ κἂν τῶν ὑσιῶν αἰτίως τὺς εἰδητικὺς ἀριθμὰς σνγ- 

ἰδεῶν, τότε εἰκὸς ν λέγειν ὅτι “ὃ καταλειφθὲν μαχήσεῦ μ' τῷ χωρήσωμεν, καίτοι μὴ ὃν ἀληθές, ἀλλὰ τά γε πάθη καὶ ὴ τὰ συμ- 

συνόντος ταῖς ἰδέαις ᾧ φθερεῖ αὐτάς" ἐπεὶ δὲ ὁδὲν ἀξο ϑν βεβηκότα πῶς φήσυσι γενέοχ, ἐκ τῶν ἀριθμῶν: 

τί ἂν εἴη “ὃ δυνησόμενον αὐτὰς φθεῖραι; ἐπεὶ ἦν ἔμελλέ τις ταῦτα εἰ δ ὁ ἑκάςυ ἐσία ᾧὶ ὁ εἶναι ὁ λόγος ᾧ ὃ εἶδος αὐτῦ ἐξ, 1092 
λέγειν, προσέθηκε “ὃ κἂν ἐκ πανὺς εἴη τῷ ἐναντίω τὰ εἴδη ὦ μη- 5. ὁ δὲ ρϑμὸς ἂν ὅλως συμβάληταί τι τοῖς πράγμασι, ἃ ποσόν 1δ' 
δὲν ἀπελείφθη, φθαρήσεῦ ὡς δ ὁ νεᾶκος κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα, ἐς! τῆς ἑκάςυν ὕλης (ὁ ὃ τέσσαρα ἀριθμὸς “ὃ ποσὸν αὐ αὶ ὃ 
ὅταν κατιχύση τῆς φιλίας ὃ ὑπεισέλθοι “ὃν σφαῖρον, φθείρει μέτρον ἐςὶ πυρὸς γῆς ὕδατος ἀέρος, τῶν ςοιχείων "τῶν μας 

αὐτὸν κτλ... λέγων μῖγμα “ὃν σφαῖρον. τικῶν), εἰ δὴ ἀμᾶρῷ χα οἰκεῖον εἶδος λέγεταί τε κ ἔςιν, ὁ δ᾽ 

1092} μήποτε ὄν, ὥσπερ αἱ ςυγμαὶ ὅροι ὅσαι τῶν γραμμῶν ὁρίζωο- ἀριθμὸς εἶδος Α' τῶν πραγμάτων ὑκ ἔςιν, ὅτε μὴν ὕλη, ἀλλὰ ἃ 
10. σιν αὐτάς, ὕτω δυναὲν λέγειν ὅτι αὶ τὰ εἴδη ὡς πέρατα τῶν τῆδε 10 ποσὸν ὶ “ὃ μέτρον τῆς ὕλης, ψεῦδος ὅτι οἱ ἀριθμοὶ αἴτιοί εἰσι τῆς 

σιῶν ὁρίζυσιν αὐτάς, ᾧ ὅτως αἴτια τύτων εἰσί, καθάπερ ᾧ ὁ ἑκάζυ μορφῆς ἢ μορφαὶ αὐτῶν. ὅτι δὲ οἱ ἀριθμοὶ “ὃ ποσὸν ὼ 
Πυθαγόρειος Ἐὔρυτος ἔλεγε τῶδε ( τῷ φυτῶ τόνδε “ὃν ἀριθμὸν μέτρον εἰσὶ τῆς ὕλης τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ἐχὶ μορφαὶ αὐτῶν, 
ὅρον εἶναι, ᾧ ἄλλον αὶ ἵππυ ᾧ ἄλλον ἀνθρώπυ, ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀποχρὴ τοῖς Ἔ μπεδοκλεῖ περὶ συςάσεως ὀςῶν ῥηθεῖσι" 
ὁμοίως. ᾧ ὁ μόνον ἁπλῶς ὅτως ὁ Ἐὔρυτος ἔλεγεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ τὰς δύο τῶν ὀκτὼ μειρέων λάχε Νήςιδος αἴγλης, 
ὅροι εἰσὶ τῶν φυτῶν ᾧ ἀνθρώπων ᾧ βοῶν, ἀλλὰ ᾧ ὥσπερ ὁ ἀριθ- 15 τέσσαρα δ᾽ Ἡφαίςοιο, τὰ δ᾽ ὀςέα λεύκ᾽ ἐγένοντο. 
μηπικός, ὅταν “ὃν ἐννέα ἀριθμὸν τετράγωνον ὄντα καταγράφη, 
πρῶτον ἃ τρεῖς μονάδας κατ᾽ εὐθεῖαν γράφει γραμμήν, εἶτα ἄλ- 

λας τρεῖς κῷ παράλληλον αὶ ὁ αὐτὰς τῇ πρετερῳ γραμμῇ, εἶτ᾽ ἃ ἄν 

ἄλλας πάλιν τρεῖς χτ' παράλληλον γραμμὴν τῇ δευτέρᾳ Ὑραμιμῆ, 

τῶτο γδ παραξέει διὰ τῷ “ὁ δ᾽ ἀριθμὸς ὕλη, οἷον σαρκὸς 
ὀςῦ ἀριθμὸς ὠσία ὅτως" τρία πυρός, γὴς δυό" καὶ χρὴ ςίζειν 
τελείαν εἰς ὃ ὅτως, εἶτα ἐπάγειν τρία πυρός, γῆς δύο. ὃ δὲ 

λέγει, τοιῶτόν ἐςιν. ὁ δὲ ἀριθμὸς ᾧ “ὃ ποσὸν τὴς ὑλικῆς σίας 

ᾧ ὕὅτως ἀποτελεῖ παραλληλον χῆμα, ὥσπερ ὑπόκειῦ ἡ ἐπὶ τὸ 20 τῷ ὀςῶ τῷ Ἐμπεδοκλεῖ ὕτως ἐλαμβάνετο, τρία Κα τὸ πυρός, δύο 
τρία τριγώνων ὄντος, ὁμοίως, πρῶτον β γράφει, ὑπῆν μονάδα, εἶτα δὲ τῆς γῆς" εἴρη δὲ ἐν τὸς περὶ Ἐυχῆς 4 6) ὅ ὕπως ταῦτα Ἐμ- 

ὑπὸ τεῦτην ἑτέρας δύο, αὶ ὅτως ἐξομοιοῖ ἐν τρία τῷ τριγώνῳ πεθοκλῆς ἐλάμβανεν. ἐπεὶ δὲ τρία ἅ πυρὸς δύο δὲ γῆς, ἐπά- 
«χήματι, ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" ὥσπερ ἦν ὁ δριθμηῤνῶς ὦ ὅτως γει, ἢ ἀεὶ πᾶς ἀριθμὸς ἢ πυρινός ἐςτ ἢ γήννος, τυτέςιν ἢ πυρῶν 
ἢ ὁ Εὔρυτος, ἐπειδὴ ἔφασκε τὸς ἀριθμες ὅρυς εἶναι τῶν πραγ- ἐςὶν ἢ γαιῶν, ἢ μοναδικὸς ᾧ ἀσώματος. ὅτε δὲ ὁ μοναδικός ἐςιν 

μάτων. κείδϊω λόγυ χαίριν ὅρος τῷ ἀνθρώπυ ὁ διακοσιαπεντήκοντα 25 ἤτοι ὁ μαθηματικὸς ἐσία τῶν πραγμάτων, ὅτε ὁ τῶν πυ- 
ἀριθμός, ὁ δὲ τὲ’ τὸ φυτῶ" τῦτο θεὶς ἐλάμβανε ψηφῖδας διακο- ρὼν ἢ γαιῶν, ἀλλὰ “ὃ πῦρ ἢ καὶ γὴ ὕλη Καὶ ἡὶ ἐκ εἶδος τῶν πραγ- 

σίας πεντήκοντα, τὰς μὶ πρασίνας τὰς δὲ μελαίνας ἄλλας δὲ ἐρν- μάτων, ἐδ᾽ ἀριθμὸς αὐτῶν ἢ “ὃ μέτρον ἐδέτερον τύτων ἐςίν, 
θρὰς ἢ ὅλως παντοδαποῖς χρώμασι κεχρωμένας " εἶτα περιχρίων ἀλλὰ γίνεῦ ἡ ἑκάσυ. ὑσία Φ' τὴν τοσῦδε πρὸς τόδε μῖξιν. ἄλλο 
Ξ) τοῖχον ἀσβέζῳ καὶ ὼ σπκια γραφῶν ἄνθρωπον καὶ ὁ φυὴν ὅτως ἐπῆγον γάρ τι γίνε ὅταν ἐςὶν ἐξ τὶ πυρός, πέντε ἀέρος, τέτταρα ὕδατος, 

τάσδε αὶ τὰς ψηφῖδας ἐν τῇ τῦ προσώπυ. σαιαγράψίᾳ, τὰς δὲ ἐν 30 
τῇ τῶν χειρῶν, ἄλλας δὲ ἐν ἄλλοις, ἢ ὠπετέλει τὴν τῷ μιμυ- 
μένυ ἀνθρώπου διὰ ψηφίδων ἰσαρίθμων ταῖς μονάσιν, ἃς ὁρίζειν 
ἔφασκε “ἐν ἀνέρωπον. τῶτο ποιῶν ἔλεγεν ὅτι ὥσπερ ὅδε ὁ γε- 
γραμμένος ἄνθρωπος ἐκ τῶν διακοσίων πεντήκοντα φέρε εἰπεῖν 

δύο δὲ γῆς; ἢ ἄλλο ὅταν ἐξ γῆς, τρία πυρός, δύο ἀέρος, πέντε 

ὕδατος, κα ὼ ὅλως ἄλλα κατ᾽ ἄλλων μῖξιν. τῦτο δὲ ἐκ ἔςιν ὠριθ- 

μός, ἤτοι αὖ αἱ μονάδες αἱ ἀσώματοι ἡ μαθηματικαί, ἀλλὰ 

λόγος τις σωματικῶν ἀριθμῶν ἥτοι ἀναλογία τις ἀριθμᾶ σωμά- 
τῶν. ᾧ ἐπίςησον ὡς εἰ τὰ ἁπλᾶ σώματα μὴ ἔςι τὰ τῶν πραγ- 

ἐςὶ ψηφίδων, ὕτως ᾧ ὁ ἀληθὴς ἄνθρωπος ἐκ τοσύτων ὁρίζεῦ μο- 35 μετων εἴδη, ἀλλὰ “ἃ ἐκ τὸ λόγω τῆς τοιᾶσδε κράσεως ἀποτελεί- 
νάδων. παραπλήσιον τύτῳ ἡ ἐπὶ τῶν τξ΄ ἐποίει, ἡὶ τὰς ὶ ἀνής μένον, χολῇ ἂν εἴη “ὃν ἀριθμὸν ᾧ “ὃ μέτρον τῶν ἁπλῶν σωμά- 
λισκεν εἰς φύλλων τὰς δὲ εἰς κλάδων ἄλλας εἰς ῥιζῶν ἐκπλήρω- των εἶναι τὰ τῶν πραγμάτων εἴδη. ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνεῦ 
σιν, ᾧ ταῦτα ἅπερ ἐπὶ τὸ ἀνθρώπω ἔλεγε, ταῦτα ἢ περὶ φυτῷ λέγων. 
ᾧ τῶν ἄλλων, ἢ ὅλως ὅπερ νῦν οἱ γραφεῖς ποιῶσι ἃ ὺ διὰ χρωμά- “ὅτε ὅν τὸ ποιῆσαι αἴτιος ὁ ἀριθμός." τυτέσιν ὅθ᾽ ὡς “ὃ 10925 

τῶν ποικίλα ἢὶ παντοδαπὰ γράφυσι ζῷα, τῦτο ἐκεῖνος διὰ τῶν 40 σείμα ποιητικὴν ἔχει δύναμιν, κἂν τε ὁ μοναδικὸς ἢ μαθήματα Ὧὰ 

κεχρωσμένων ψηφίδων ἐποίει, ἀφωμοίν τε ἡ εἰς χῆμα συνετί- 

θει τόνδε ὶ “ἦν τῶν ψηφίδων ἐρθμὸν ἀνθρώπω, ἄλλον δὲ ἵππυ, 
; ὺ τὸς ἄλλυς εἰς ἄλλα εἴϑη ζῴων καὶ φυτῶν. τέτερον. ἦν͵, φησίν, 

ὅτως εἰσὶν οἱ ἀριθμοὶ αἴτιοι τῶν τῇδε ἐσιῶν, ὥσπερ Εὔρυτος ἔλε- 
γεν, “ἢ ὅτι ὁ λόγος ἡ ἡ συμφὼπα τῶν ἐδέμινν τυτέςιν ἣ ὅτι εἰ 45 
ὁ λόγος, καθ᾽ ὃν γίνε τὰ φυτὰ ᾧ τὰ ζῷα, συμφωνία ἐςίν, ἡ 

δὲ συμφωνία κατ᾽ ἀριθμῶ ἀέσιν, οἱ δὲ ἐἰριθμοὶ εἴδη, διὰ τῦτο 
ἀνώγκη λέγειν ὅτι τὰ εἴδη αἴτιά εἰσι τῶν φυτῶν ἡ τῶν ἄλλων 

κὸς εἴη κἂν τε ὁ σωματυκός, ὅθ᾽ ὡς ὕλης" ὕλη δ γὰ σώματα, 

ὧν ὁ ἀριθμὸς ποσόν ἐςι ἢ μέτρον, καὶ “ὃ μετρῶν ἀλλὰ ὃ μετρώμε- 

γον. ὅτε μὴν ὡς εἶδός ἐςιν ἐν τοῖς αἰδητοῖς, ὅ ὅτε ὡς ὃ ὃ ἕνεκα 

ἤτοι ὡς “ὃ τελικόν. 

᾿ἐπορήσειε δ᾽ ἂν τις ὺ τί ἃ εὖ ἐςὶ ὃ ἀπὸ τῶν «ριθμῶν τῷ 1092 

ἐν ἀριθμῷ εἶναι τὴν μῖξιν ἢ ἐν εὐλογίςῳ ἣ ἐν περιττῷ," εὐλό- Ἃ 
γιςον ἀριθμόν φησι “ὃν ἄρτιον ὡς εὐδιαίρετον ἐν τοῖς λογισμοῖς ὴ 

ταῖς διανομαῖς. ᾧ ἐπεί τινες τῶν Πυθαγορείων λέγειν ἐκ ὠκνυν 
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ὅτι ἃ εὖ αὶ ὁ ἀγαθὸν ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν ἑκάςῳ τῶν ἐνταῦθα περι- πολλαπλασιασμῷ αὶ γίνε. οἱ λόγοι γάρ, φησίν, τῆς τῶν ςν- 
γίνεῦ, ἐπειδὰν καὶ μῖξις τῶν μιγνυμένων ἐν ἀριθμᾷ ἀρτίῳ ἢ πε χείων μίξεως προυέσει ἢ κτ σύνθεσιν ἀριθμῶν εἰσίν͵ ἀλλ᾽ ἐ ὃ 
ριττῷ γένη, ᾧ μάλιςα ἐὰν τέλειον ᾧ ὅμοιον κῷ' πολλαπλα- ἀριθμοῖς, τυτέςιν ἐν πολλαπλασιασμοῖς. πολλαπλασιασμὲς γέ; 
σιασμὸν γένη, οἷον τρὶς τρία, ἀλλὰ μὴ τρία καὶ τρία (εἰ 5 »Φ' ἐςι ὃ τρὶς τρία ἢ τρὶς δύο" ἐπὶ δὲ τῆς τῶν ςαχείων μίξεος ἐς 
ἀριθμόν, φασί, “ὃ μελίκρατον περιττὸν γένη, ὡς εἶναι ἐν τῇ μίξει 5 ὕτω φαμέν, ἀλλὰ γίνενχ, λέγομεν ὀςῶ, ὅταν ὃ πῦρ πρὶς τῷ 
φέρε εἰπεῖν δύο Κα λίτρας μέλιτος ᾧ δύο ὕδατος, ἢ κῷ' τετράγω- γὴν ἔχη ὡς ὁ δύο πρὸς “ἂν δύο. ἄλλο ὧν ὃ λέγειν ὅτι πηίις 
νον, ἵν᾿ ὦσι τρία μέλιτος, τρία ὕδατος, τρία κρόκε)" εἰ ἦν κατά δύο, ᾧ ἄλχο “ὁ ὡς δύο πρὸς δύο. ἐκεῖ Καὶ ἢ λέγιμο ἱπιπὰ 

τι Λ φασὶν τῶν τοιύτων ἀριθμῶν “ὃ μελίκρατον γίγνηῦ, ἀγαθὸν τὰ πράγματα τετράκις δύο εἰσί͵ τυτέςο ὀκτώ εἰσι τεῦτε, ἐν- 
ὃ τοιῶτόν ἐςὶν ἑκαάςῳ τῶν χρωμένων αὐτῷ, εἰ δὲ μέλ ὅτως, ἐκ ταῦθα δὲ ὅτι ὡς ἄλλο πρὸς ἄλλο, ὕτως ἄλλο πρὸς ἄλλο. ἐτὼ 

ἀγαθόν. ἐπεὶ ὧν ὅτοι ταῦτ᾽ ἔλεγον, λέγει, ἀπορήσειεν ἄν τις 10 δὲ ὅτι ἐν τῇ τῶν ςοιχείων μίξει συντίθεν. μᾶλλον ὶ ἐρόμι, 
πῶς ὃ εὖ, ἥτοι πῶς ἀγαθὸν ἢ ὠφελιμώτατον “ὃ μελίκρατον τοῖς ἀλλ᾽ ὁ πολλαπλασιαζονῇ, τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ὁ πολλαπλασαζοὴ 
χρωμένοις γίνεαγαί φασιν, εἰ κατ᾽ ἀριθμὲς εὐλογίςυς ἡ ἀρτίσς ἡ λόγοι" ὁ γ) αὐτό, φησί, δεῖ γένος εἶναι ἐν ταῖς πολλαπλασιάπε 

κρῶσις γένη, ᾧ μαάλιςα ἐὰν τρὶς τρία ἦ κεκραμένον. νῦν ὃ σιν. ὃ δὲ λέγει δυνατὸν τοιῶτόν ἐςιν" ἐπεὶ 1) ἐν τοῖς πολλαεὶε- 
ὁρῶμεν, ὠδέν ἐςιν ὑγιεινότερον ᾧ ὠφελιμώτερον ἂν ἢ τρὶς τρία ᾧ σιασμοῖς ἡ μία πλευρὰ ὁ εἷς ἀριθμὸς μετρεὶ ὃν ὅλον ἐρδμί, 
ἐπικρατῇ ἡ τῷ μέλιτος φύσις, ἀλλὰ μᾶλλον ὠφελήσειεν, ἐὰν 15 ὃν μθ' ὁ ζ΄ ᾧ “ὃν ξδ΄ ὁ η΄, ἐν ιβ΄ ὁ γ' ἢ ὁ δ΄, ἃ Ἦν εὴ 
ὑδαρὴς ἦ ἢ ἐχ ὡρισμένη λόγῳ. ὡς ὧν ἐπὶ τὸ μελοιράτυ, ὕτω ἀνθρωώπυ σῶμα, ἐφ᾽ ὃ αβγ΄, ἀπὸ πολλαπλασιασμῶ γεγονός, δε 
ἡ ἐπὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ῥητέον ψεῦδος εἶναι “ὃ λέγειν τὴν αὐὸ τῷ α΄ μετρεϊον, καὶ εἶναι τῷ α΄ ὁμοειδὴ τὰ β' καὶ γ᾽, ὦσπεν 

γένεσιν αὐτῶν εἶναι ὡς ὁ Ἐμπεδοκλῆς, κἂν ἄλλος τις Πυθαγό- ὁ ζ΄ ὁ ἐν μθ' μετρῶν ὁμοειδής ἐς: ταῖς λοιπαῖς ἐξ ἑπτάσα. ἐδ 

ρειος ὅτω λέγειν βυληῦ. ὁ ὃ Ἐμπεδοκλῆς φησὶ τὰ ὀςὰ ἡ ὃ κἂν ἵππὰ σῶμα ἦν, ἐφ᾽ ὃ δεζ΄͵ ἔδει ἡ αὐτῷ τῷ δ΄ μετρ, 

εὖ αὐτοῖς γίνεθχ, ὅταν ἡ μῖξις τῶν ςοιχείων ἑὑτωσὶ γένηῦ ὥςε Ὁ ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ἀνάγκη γ ἢ πῦρ αὶ γὴν τὰ ἄλλα ςιχέα ἐς 

ἔχειν ἃ πῦρ πρὸς τὴν γῆν λόγον ὃν ἄρτιος ἀριθμὸς πρὸς ἄρτιον, σύξασιν τύτων παραλαμβανεῶχ, ταῦτα δὲ ἐνὶ ἡ τῷ αὐτὸ μ’ 
τυτέςιν ὃν ὁ δύο πρὸς “ἐν δύο, ᾧ ὃ εὖ τῶν ὀςῶν ἐςὶ “ὃ ἔχειν ὃ ἐν τρεϊοχ, αὶ δύνανἢ- τὰ 5) ὑφ᾽ ἑνὸς μετρύμενα ὁμοειδῆ ἀλλῴωι π 

αὐτοῖς πῦρ ἢ τὴν γῆν, ὃν ἄρτιος ἀριθμὸς πρὸς ἄρτιον. ὅπερ ψεῦ- ᾧ τῷ- μετρῶῦντι" οἱ ἡδ δέκα ἵπποι τῷ ἑνὶ ἵππῳ καὶ οἱ μβ' ἡμῶὺς 

δος᾽ μᾶλλον 7) ἂν γενήσονῃ ὀςὰ ἢ ὃ εὖ ἔξυσιν, ὅταν ἐν ἀδενὶ τῷ ἑνὶ ἢ τῇ μιᾷ ἑπταδι. «ὃ δὲ “ὐκῦν ἕξαι πυρὸς ἃὶς πότε ης 

λόγῳ ὑφ᾽ ἡμῶν ὁριῶέντι ἡ τῶν ςοιχείων μῖξις γένη. ἡ ὁ τῶτό 25 ἑπτά" ὕτως ἐπῆκῦ ὡς εἰ ἔλεγεν, ἡ Κὶ γὴ ᾧ ὁ πὺρ ὶ δ δορα 
φησιν ὁ δαιμόνιος ᾿Αριςοτέλης ὅτι ἐκ ἐν λόγῳ τινὶ ἡ μῖξις γίνε, ἡ τῷ αὐτῷ μέτρῳ μετρεῖν, ὁ δύναν" ἀνομοιειδὴ γάρ ἐσ ὁ 

ἀλλ᾽ ὅτι ὁὶ λόγῳ οἷον ὅτοι λέγυσιν, ἀλλὰ λόγῳ αὶ ἡμῖν ἀδήλῳ, δὲ ἦσαν δέια πυρὰ ἢ κ' ἡ πα' ἀέρες, ἐμετρήθησαν ἦν τῷ εἰτὲ 

τῷ θεῷ δὲ ὶ τὴ φύσει γνωρίμῳ, διὰ “ὃ μηδὲν μάτην μηδ᾽ ἀλό- ἢ ἑνί, τὰ ὶ πυρὰ τῷ β΄ ἢ τῷ εἰ (δὶς ὃ πέντε ἢ ποτώως δὴν 

γως ὑπ᾽ αὐτῶν γίνεο. ἡ Καὶ τῶν χεγομένων διάνοια εἴρη), δέκα), οἱ δὲ ἀέρες τοῖς τρισὶν ἀέρσι ἢ τοῖς ζ' - τρὶς ὃ ἑπτὰ ̓ἱπτέ 
τὰ δὲ κθὶ τὴν λέξιν ὅτως. “ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις καὶ τί ἃ εὖ ἐςὶ ὁ 30 κις τρεῖς καί, ὁμοίως εἰ ὕδατος ἦσαν, τῷ ὕδατι ὦ ἐμαί 
ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν," τυτέςι τί ποτέ ἐςι “ὃ ἑπόμενον τοῖς πράγμασιν σαν. ἢ ἡ ἢ τῶν λεγομένων οἶμαι διάνοια, αὕτη" δὰ ἡδὺ 

εὖ ἐν τῷ ἀριθμῷ εἶναι τὴν μῖξιν, ἤτοι ὅταν καὶ μῖξις ἐν ἀριθμῷ γί- αὐδ γένος εἶναι ἐν ταῖς πολλαπλασιάσεσιν᾽ ἴσον ἰὰ τῷ ὴ 
νη περισσῷ ἢ ἀρτίῳ. εἶτα προσυπακυςέον τῷ ἢ μάλιςα ἐὰν γένος ἥτοι ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἤτοι ὁ μοειδὲς δεὶ εἶναι ὃ μετρῆῖντοι 

τελείως ἢ ὁμοίως ᾧ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ, ὡς ὅτοι βυϊλονῆ, μετρυμένοις ἐν ταῖς πολλαπλασιάσεσιν. ταῦτα εἰπιὼ ἐ ᾿ 
ἡ μῖξις γένη, ἡ ὅτως ἐπακτέον ὡς ἀνασκευαςικὸν τῷ μὴ ὃ εὖ 35 “εἰ δ᾽ ἀνάγκη πάντα ἀριθμῷ κοινωνεῖν, τυτές ἃ τέπε τιν 

ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν τοῖς πράγμασι γίνε, ὅταν ἐν πολλαπλασίονι πράγματα ἐκοινώνει ἀριθμϑ, ᾧ πᾶς ἀριθμὸς ἐν τοῖς πράγμα 

ἀναλογίᾳ ἡ μῖξις γένη. νῦν 5 ὁρῶμεν ὡς ὑδὲν ὑγιεινότερον τρὶς ἐςιν, ἀνάγκη πολλὰ πράγματα τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ χρῆνὰ ἡ τὸν 
τρία ἂν ἧ δ μελίκρατον κεκραμένον, ἀλλὰ μᾶλλον ὠφελήσειεν λιὸς ἀριθμυὺς τῷ αὐτῶ ἡ ἑνὸς εἶναι" εἰ δὰ τῶτο, τὰ διαφόστο 

ὑδαρὲς ὃν ἥπερ ἐν ἀριθμῷ ἄκρατον ὄν. “ὃ δὲ “ἄκρατον" πρόσκειδ, κατ᾽ εἶδος τοῖς αὐτοῖς ἀριθμοῖς κοσμηθήσεϊ,, ἡ ἔξαι ἡ ἵπικ ! 
διότι ὅταν ἐν ἀριθμῷ γένη ἡ τῷ μέλιτος ᾧ ὕδατος μῖξις, ἀκρα- 40 αὐὸς τῷ ἀνθρώπῳ, ᾧ ὁ τῶτο μόνον, ἀλλ᾽ ἔς αι ὁ ἄνθρωπος ὑβὸ 
τέςερον ὶ ἀμιγέςερόν ἐς: “ὃ μέλι ἡ μᾶλλον φυλάττον τὴν οἰκείαν ἵππος. πῶς δὲ τῦτο συμβαίνει, δῆλον ἔςαι ὧδε. ἐπὲ αὶ 

φύσιν. ὅταν δὲ ὑδαρές, κεκράτηῦ ὑπὸ τῷ ὕδατος, ᾧ διὰ τῦτο πάντα ἀριθμὸν [Γ}. Δ᾽ κυβον] ἐνὸς δεκαίδος περοιλείεσι ὠὲ 
δὲ ἐν ἀριθμῷ ὡρισμένῳ ἐςὶν ἡ τύτων μῖξις, ὥςε “ὃ ἄκρατον ια΄ ἡ ιβ΄ ἡ ιγ΄ ἀνάκαμψιν ἢ ἐπισύνθεσιν τῶ ἑνὸς τῶν δύο τῶ 
ἀντὶ τῷ ἀκρατέςερον εἴρη). ὁμοίων τῇ δεκάδι συμβαίνει), εἰ " τὴν δυάδα ὁ λέων κεκέσμη 

τ, " “ἔτι οἱ λόγοι ἐν προϑέσει ἀριθμῶν εἰσί, οἱ τῶν μίξεων." 46 καὶ ἔςι, κ᾽ δὲ τὴν τριάδα ὁ ἵππος, κῷ' τὴν τετράδα ὁ βᾶς, τὸ 

᾿ εὖ ἐκ τῶν ἀριθμῶν ἕπειχ, τοῖς πράγμασιν, ὡς εἴρη, λόγον- πεντάδα ὁ σῦς, τὴν δὲ ἑξαδα ὁ κύων, τὴν ἑπτάδα ὁ ταῦρος, ΤΥ 
τες, ὅταν τὰ ςοιχεῖα κατ᾽ ἀριθμὲς μιχθῆ, ᾧ μάλιςα ὅταν ἐν ἐκτάδα ὁ κραῖς, τὴν ἐννεαδα ὁ λύκος, τὴν δεκάδα ὁ ἢ ΞῈ 
πολλαπλασιασμῷ, δείινυσιν ὅτι ὅλως ἡ τῶν ςοιχείων μῖξις ἐν δὴ ταῦτα κατ᾽ αὐτὺς κεκόσμη, συμβαίνει τὴν περιςερὰν ὃ κι’ 
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ρώνην ἢ ἔλαφον αὶ τὰ λοιπά, μᾶλλον δὲ ἐναγκη κατά τινα ὺ δὲ Χαλδαῖοι προφιθέασι ᾧ ἄλλως ἀςέρας τῇ πλειάδι αὶ τῇ 

αὐτὰ τῶν ἐντὸς τῆς δεκάδος εἶναι ἀριθμῶν" ὥςε εἴπερ ἔξαι ἡ ἄρκτῳ" ὥςε εἰ διὰ ὃν ἑπτὰ ἦν ἡ πλειὰς ἐξὲ ἑπτὰ ̓ ἀςέρων, διὰ ὃν 
περιξερὰ Ψ ἐν τρία, ψ ἐν αὐὲν δέ ἐςι ὃ ὃ ἵππος, ἕςαι ἡ μὴ δώδεκα ἡ ἄρκτος ἐκ δώδεκα, πάντες ἂν ὡς οἱ Ἕλληνες συνέτατ- 

σερὰ ἡ εὐτὴ τῷ ἵππῳ, ὅπερ ἀδύνατον. ὺ ἐπεὶ ὁ λέων κ᾿ τὴν τον αὐτάς, ἀλλ᾽ ὑχὶ οἱ Ἕλληνες ὕτω, Χαλδαῖοι δὲ καὶ ν᾽ Ἐεβυλώνα 
δυάδα ἐςὶ ἢ ὁ ἵππος κτ' τὴν τριίδα ἃ ὼ ὁ βὺς ̓ Ὶ τὴν εὐνάς 5 τὴν τῶν καταςερισμῶν θέσιν ἐποίων ἄλλως. πρὸς τύτοις ἢ τὰ 
ἑ δὲ σὺς ψ' τὴν πεντάδα, ἔςαι ὁ σῦς ὺ λέων καὶ ὃ ἵππος βῶς. εἰπὼν διπλᾶ σύμφωνα ζ ξ Ψ τρία φασὶν εἶναι διότι ἢ αἱ συμφωνίαι 

δὲ ὅτι ἀνάγκη πολλὰ συμβαίνειν τὰ αὐτὰ καὶ ἀριθμὸν ὃν αὐτόν, τρεῖς ὁ ὀρίγεν αὐτῶν ἕχαςον ἐς ἑκάςην τῶν συμφωνιῶν πει- 
οἷον “ἦν τρία ἤτοι “ὃν ἵππον, ἢ τῷδε ᾧ ἐν ἄλλῳ ἀριθμῷ, οἷον συΐϊ. ρῶν, ὰ Καὶ ζ εἰς τὴν διὰ ὃ, “ὁ δὲ ἕ εἰς τν διὰ σὐτες ἐδ δὲψ 

1093 «ἢ βοῖϊ εὑρίσκενχ, ἐρώτέ γάρ ἐν τῦτο οὐ εν ἤτοι ὧρ᾽ ὅν “ὃ κοι- εἰς τὴν διὰ πασῶν. τῶτο εἰπὼν ἐπιφέρει “ὅτι δὲ μυρία ἂν εἴη Ἰϑις 

Ὁ γωνέν πάντα ἀριθμῶ αἴτιόν ἐςι τῷ εἶναι τὰ πράγματα κα ὃ ὡς ἀλη- 10 τοιαῦτα, υθὲν μέλει," τυτέςιν ὅτι δὲ μυρία ἂν συμβαίη διπλὰ ἢ" 
θῶς κ᾽ ἀριθμὸν κεκόσ μη “ἢ ἄδηλον" ἢ τῦτο ἐρωτήσας, ὅπεῤ εἶναι ἐξ ὧν λέγυσιν; ὀθὲν αὐτοῖς μέλει. πῶς δὲ ἢ ἄλλα πάμ- 

διὰ τῷ “ἀνάγκη πολλὰ συμβαίνειν τὰ αὐτά, ᾧ ἀριθμὸν ἐν αὐὸν πολλα συμβαίνει διπλῷ γίνεωχ, ἐξ ὧν φασί, τὴν αἰτίαν ἐπάγει 
τῷδε ᾧ ἄλλῳ" ἡνίξατο, σαφῶς ἐκτίθεδ λέγων, οἷον ἔςι τις τῶν λέγων “ὃ δ Ὑ ᾧ ρ εἴη ἂν ἕν σημεῖον." εἰ γδ διότι αἱ συμφω- 
τῷ ἡλία φορῶν ἡ σελήνης ἀριθμὸς ᾧ ἑκάςυ βίν τῶν ζῴων ἢ ἡλι- νίαι τρεῖς, διὰ τῶτο ἡ τὰ διπλᾶ, ὡς αὐτοί φασι, τρία ἐςίν, ἐπειδὴ 

κίας" τί ὗν χωλύει, μᾶλλον δ᾽ ἀναγκαῖον, ὡς αὐτοί ᾧασιν, ἐνίως 15 πέντε ἢ Ἐξ εἰσιν οἱ φθόγγοι ἄχρι τῆς διὰ πασῶν, ἔσονῇ καὶ τὰ δὲ- 
τύτων τετραγώνυς εἶναι, ἄλλυς δὲ κύβες ἡ ἴσυς" ὥςε εἰ πάντα πλᾶ ἵξ' εἰ δὲ τῦτο, συμβήσεϊ ᾧ “ὃ Ὑ ἢ ρ ἣν εἶναι ςοιχεῖον, 
ἀριθμῶ κοινωνεῖ, ἐνδέχεδ, εἰ δεῖ “ὁ ἀναγκαῖον ἐνδεχόμενον λέγειν, ἀλλὰ ᾧ ὃ λ αὶ ν ἡὶ τὼ λοιπὰ ὁμοίως. ἀντὶ δὲ τῦ εἰπεῖν ὅτι συμ- 

ὑπὸ ἐν αὐὸν ἀριθμὸν πίπτειν πλείονα ἢ διαφέροντα, ὥςε εἴ τισιν βαίνει “ἃ Ὑ ὃ ἣν εἶναι ςοιχεῖον, εἶπεν ὅτι “ἐν σημεῖον," διότι ἣν 
ὁ αὐὸὺς ἀριθμὸς συμβέβηκεν, ὁμοειδὴ ἂν εἴη ἀλλήλας κ ὃν ἕκαςον γράμμα σημέϊόν ἐςί τινων μονάδων" δ κ᾿ ΕΡ β δύο μο- 
αὐὸν ἀριθμὸν ὅ ὄντα. εἰ δέ τις ἐνιςάμενος λέγοι ὅτι Ν᾿ ὁ Ἰπηὶς Ὁ νάδων, ὃ δὲ Ὑ τριῶν, ὃ ζ ἑπτά, “ὃ ἑξίεοντα ᾧ τὰ λοιπὰ 

λόγυ χάριν ὼ ὃ βὸς κῷ ἂν κύβον ἔσονῷ, ἀλλ ὁ ἃ ἔφὸὺ ἐν ὀκτὼ ὁ ὁμοίως" ὥςε κἂν διπλῶν γένηῦ φοιχεῖον ἐκ τῷ Ὑ ᾧ ρ, τὰ τῶν ἂν 

δὲ τὶ ἂν κζ, αὶ ἐκ ἴσον οἱ αὐτοί͵ ἐπεὶ μὴ ὁ ὀκτὼ ὁ αὐτός ἐςι ἦν ὁ ἐχεῖνο τινῶν μονάδων. ταῦτα εἰπὼν λέγει αὐὸὺς τὴν αἰτίαν 

τῷ κζ΄, -- εἰ ὧν ὧδ τῶτο λέγει, γινωσκέτω ὅτι οἱ κύβοι καθὸ κύβοι καθ’ ἣν συνέβη τρία μόνα εἶναι τὰ διπλὰ καὶ ὶ ὃ πλείω, λέγων “εἰ τε 

ὑδὲν διαφέρυσιν, ὥσπερ ἀδὲ “ὁ παιδίον καὶ ὺ ὃ Ὑγας καθὸ ἀνόρωπαι, δὲ ὅτι διπλάσιον τῶν ἄλλων δάσαη ἄλλο δ᾽ ὅ" ἥτοι εἰ δὲ εἰκός 25 
ἀλλὰ Μένον κ᾿ ὃ μεῖζον ἡ ἔλαττον, ὺ τὰ ὑπὸ τὺς κύβυς κ᾽ ἢ 25 ἐςι λέγειν ὅτι διὰ τῶτό εἰσι τρία τὰ διπλᾶ, ὅτι ἕκαςον διπλάσιόν 

ἃ εἶδος ὑκ ἀν διαφέρων, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, χῷ ἃ μέγεθος. ἐςι τῶν ἄλλων (ὃ 2) ζ διπλάσιόν ἐς! τῷ δ ἢ τὸ σ ἢ ὃ Ἐ τὸ σ ἢ 

1093 “ἀλλὰ διὰ τί αἴτια ταῦτα; τὰ ἑπτὰ μὴν φωνήεντα, ἑπτὶ τῶ κι ἡ ὃ Ψ ὁμοίως τὸ π ἢ τῶ σὺ), --- εἰ ὄν διὰ τῦτό εἰσι τρία, ὅτι 
15. δὲ χορδαὶ ἡ εἀέμαπα:: α λεγόμενον ὕτως ἐπῆκῦ ὡς εἰ ἔλεγεν, διπλάσιόν ἐςτν ἔκταν ἑνὸς ὁποινῶν τῶν ἀρ ἀκόῤρῃ αὐτό, τῦτο 

ἀλλ᾽ ἴδωμεν αὐτῶν τὰς κατασκενάς, δι᾽ ἧς αἴτια λῆννι ταῦτα, ἂν αἴτιον τῷ εἶναι τρία τὰ διπλᾶ ᾧ ἄλλο ἀθέν. ᾧ τὴν αἰτίαν ἐπά- 

ταῦτα λέγων τὲς ἀριθμὲς τῶν πραγμαίτων" τὴν ἑπταάδα Ρ 30 γἡ δι᾿ ᾿ν ἐκ τῷ διπλασίονα εἶναι τὰ διπλᾶ ὁποινῶν τῶν ἁπλῶν 

φασὶν ἐπαινῶντες ὡς δι᾽ αὐτὴν ἑπτὰ μέν εἰσι φωνήεντα, δι᾽ ὧν τρία εἰσί, λέγων, αἴτιον δὲ τὸ τρία, εἶναι τὰ διπλᾶ ἐκ τῷ διπλα- 
ἡ ἐγγράμματος ἀποτελεῖ ἢ φωνή, ἑπτὰ δὲ φθόγγοι τῆς διὰ πα- σίονα εἶναι τῶν ἄλλων, ὅτι τριῶν ὄντων ἐν τῷ ςόματι τόπων, 
σῶν ᾧ ἁρμονίαι τοσαῦ),, καίτοι δόξειεν ἂν πέντε ἢ ἵξ εἶναι ἄχρι καθ᾽ ὃς “ὃ σ᾿ ἐπιφέρεἢ ἄλλυ προηγυμένως ἐκφωνυμένυ" ἐν γὃ τῷ 
τῆς δὶς διὰ πασῶν" ἔτι δὲ τὰς πλειάδας ἑπτα, ἐν ἑπτὰ δὲ ἔτεσι ψέγω ῥήματι προηγυμένως τῷ π᾿ ἐκφωνυμένῳ ἐπιφέρε “ὃ σ᾽ ἐν 

τὸς ἐκ γενετῆς ὀδόντας βάλλει ἥτοι ῥίπτει ἢ ἄλλως ἐκφύει τὰ 35 σύμφωνον" ᾧ διὰ τῶτο τρία εἰσὶ σύμφωνα, ἀλλ᾽ ὑχ ὅτι Ὑ αἱ 
ζῷα, εἷς ἐπιφωνεῖ πάνυ ἐλεγκτικῶς “ὁ “ἕνια δέ, ἔνια δ᾽ ὄὅ᾽" συμφωνίαι. τρεῖς ὄν, ὡς εἴρη, ἐν ὅλῳ ὃ σόματι, καθ᾽ ὃς πλη- 

πολλὰ Υ̓ τῶν ζῴων ἐκ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι τὺς ὀδόντας βάλλει, ὡς ἐν γῶν τινῶν γινομένων τὰ φύμφωνα, ἐξηχεῖδ, ὅ τε ἐκὸς τῶν ὀδόν- 
τῇ περὶ Ζιῴων Ἰςορίᾳ εἴρη. ἀλλὰ ᾧ διὰ “ὃν ἑπτά φην ἀριθ. τῶν ὺ ὁ λεγόμενος ὁ ὀρανίσκος ἡ αὐτοὶ οἱ ὀδόντες" τῆς γ5) Ὑλωσ- 
μὸν γενέοχ, τὺς ἐν Θήβαις ὑπὸ ᾿Ἐτεικλέυς ἑπτὰ ςρατηγύς. θεὶς σης ἢ μέρει τινὶ τὸ ὑρανίσκ» προσπιπτύσης ἢ πελαζύσης ἢ ἢ τοῖς 

ὧν ταῦτα δείκνυσιν ὡς ὠδὲν τύτων διὰ “ὃν ἑπτὰ ὶ ἀριθμὸν γίνε "40 ὀδῦσιν, ἢ τῶν χειλέων ἀλλήλοις προσπιπτόντῳν ἢ ἢ πελαζέντων, ἡ 
ὅτε. δ διὰ ὃν ἑπτὰ οἱ ἑπτὰ ςρατηγοὶ ἦσαν, ὅτε αἱ πλειάδες τῶν συμφώνων ἀποτελεῖ ἀπήχησις. ἢ ὧν τοῖς ῥηθεῖσι τρισὶ 
ὁμοίως ἑπταί, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αἱ ' Θῆβαι ἑπτάπυλοι ἦσαν, ἐν ἑκαάςη τόποις, ὅταν μὴ αὐτῷ τὸ σ προηγυμένως “ὃν ψόφον ἐκφέρωμεν, 
δὲ πύλῃ ὁπλίτας παρέφησεν ὁ ὁ πιωυνης κατεάξα αὐτὰς ἢ κα- καὶ πλεονάκις ἣ ἅπαξ ἐν ἑκάξῳ τῶν τόπων σ ἐξακύε, ἀλλ᾽ ἐν Ξ' 

τακαῦσαι, ἐπὶ τύτῳ ἐντιπαραταττόμενος ἔνδοθεν ὁ ̓ Ετεοκλῆς μέδῳ τῷ ἜΡΝΥ ἅπαξ μέρος γινόμενον τῦ ξ, ἐν δὲ τοῖς ὀδῦσιν 

πεποίηκε ςρατηγύς, ᾧ ἱκανὰς ςρατιώτας δὺς αὐτοῖς ἐπέςησεν 45 ἅπαξ τῷ ἵ, ὺ ἐν τοῖς χιεσων ὡσαύτως σὺν τιῇ π᾿ ὃ Ψ συμ- 

αὐτὸς ἐν ἑκάςη τῶν πυλῶν" εἰ δὲ πεντείπυλος ἦ ἦν, πέντε ἂν ἡ οἱ πληρῶν. διὰ ὧν τῦτο τρία τὰ διπλᾶ, ἀλλ᾽ ἐχ ὅτι αἱ συμφωνίαι 

ςρατηγοὶ ἐγένοντο. τὴν δὲ πλειίδα ἡμεῖς β' ὅτως ἀριθμῦμεν τρεῖς. εἰ δ διὰ ἃ τὰς συμφωνίας τρεῖς εἶναι εἰσὶ τιὰ διπλᾶ τρία, 

δι᾽ ἑπτὰ ἀςέρων καταςερίζομεν, τὴν δὲ ἄρκτον διὰ δώδεκα, οἱ ἐπειδὴ ἐκ τῶν πρώτων συμφωνιῶν͵ τῆς διὰ τεσσάρων, τῆς διὰ 



κι 
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περὶ Πλάτωνος, δι᾿ ὃ ᾧ ἐνταῦθα βραχέως καὶ Ὄ συντόμως τὴν τύτων ποῶῶσι τῶν μεγεθῶν, ζητήσειεν ἄ ἄν τις πότερον αὕτη μένη ἐξὺ 

ἐξέθετο διάνοιαν), οἱ δὲ μεθέξει τῷ ἑνὸς τὸ εἶδος ἀπετέλων τῶν ἢ ἄλλαι χωριςαὶ ςιγμαι, 

μεγεθῶν. ἀλλὰ ἢὶ ἐν τύτοις, φησί, μυρία ἔπεῦ ἀδύνατα ἢ τὲ αὶ δ τῷ ἀριθμῶ μόρια ἀδιαίρετα, μονάδες γάρ, τὰ δὲ τοδ) 

πλασματώδη, ὼ ἐπάγει ἐκ τῶν πολλῶν ὀλίγα. τῷ διαςήματος ἐκ ἀδιαίρετα, ὡς ἐν τὴ Φυσικῇ εἴρηῦ ᾧ δέδευι ἽΝ 

1085 4 ἃ δὲ “εἰ δὲ τῦτο" ἀντὶ τῷ εἰ δὲ σύνεισιν ἀλλήλαις αἱ ἱ ἀρχαί. 5 ᾿Ακροάσει (61). 

τον ἔτι δέ, φησίν, αἱ γωνίαι κτλ. πῶς ἀποδοθήσεϊ ψ, λόγον κα Ὃ εὖ προσέτι φησὶ ὃ ἐέμῦνεν “τὸς τρύπας" ἢ “πρωτυς." πὰ 

19. πῶς ἐκ τῶν πολυθρυλλήτων αὐτῶν ἀρχῶν δυνζσονἢ ποιεῖν. τί ΩΡ εἰ αὶ εἴη ἡγρμμινω" τρόπυς,᾿ λέγοι ἃ ἂν τ, τῆς διαιρέσεως, ὑ ἧς Ἐ 

ἐν τύτοις ὃ ὑπερέχον αὶ τί ἃ ἐλλεῖπον; τὴν αὶ Ὁ) ὀρθὴν. Ὑμλὰν ἐξέθετό τε καὶ ἐγύμνασεν" εἰ δὲ “πρώτυς," ὃ ὺ μᾶλλον, λέγοι ἂν 

ἔλεγον εἶναι κ τὴν ἐμενᾶϑα, ἐξεαν δὲ ἢ ἀμβλεῖαν κῷ' τὴν ἀόρι- τὸς ἀδδξυξέρυς 1 τὰς ἰδέας δοξασάντων. 

ςὸν δυάδα, ἀφ᾽ ἧς ἐςὶν αὐταῖς τό θ᾽ ὙΑΉΡΕΧΙ͂Ν αὶ ὑπερέχεονς, 10 λέγει ὅ ὅτι οἱ (ἃ τὸς μαθηματικιὶς ἀριθμὺς μόνον ποῶντες, εὐνὰς 

ἀλλὰ ὁ τῶν χημάτων τὰ Κα ἐν ἰσότητι ἡ ταὐτότητι θεωρόμενα, οἱ περὶ ἸΞενοκράτην ᾧ Σπεύσιππον, χωριςὺς δὲ τῶν αἰδ)ητῶε καὶ ὁ 
Ψ, ΝΙΝ» δε ἡ , ἢ 

ὡς τὰ τεβέγωτα ἢ τὺς κύβυς, ἐκ τῆς μονάδος ἔλεγον, τὰ δὴ ἄλλως παρὰ τὰ αἰϑητά... τινὲς δὲ τῶν περὶ Πλάτωνα τιθέμε- 

ἀνισότητι ὸ ἑτερότητι κατεχόμενα ἐκ τῆς δυάδος. ταῦτα δὲ νοι τὰς ἰδέας, ᾧ πρὸς τῷ ἰδέας εἶναι ὁμολογεῖν ἡ ἀριθμὸς αὐτὸς 

πάντα πλασματώδη καὶ ἢ ἀδύνατα. ταῦτα εἰπὼν λέγει ὅτι ὥσπερ λέγοντες, ἐζήτυν κτλ. 

ὸ περιττὸν ὼ ἄρτων πάθη εἰαν ἀριθμῶν, ταὐὰ τῶτο συμβαίνει ἡ 15 ὁ δὲ Πλάτων ὁ πρῶτος εἶναι εἴδη τιθέμενος ἢὶ ἀριθμες αὐτὰ ς Σ 

ἐπὶ τύπν; καὶ εἰσὶ μήκυς Κὶ πάθη “ὃ περιφερὲς αὶ εὐθύ, πλάτυς λέγων, ἡειανὲς δὲ εἶναι ἡ τὰ μαθηματικά, ἐχώρισεν εὐλόγως, ὶ τ 

δὲ “ὁ ςενὸν ἢ πλατύ, βάθυς δὲ “ὃ ταπεινὸν ἢ ΩΣ αὶ μὴν ἐκ ἄλλως Κὶ ἔλεγε τὸς εἰδητυωὺς ἀριθμὲς ἄλλες δὲ τὶς μαϑημα- 

τύτων, τῆς τε ἀορ' τὰς φημὶ δυαΐδος ὼ τὸ ἑνός, ἔςι ὃ μέγεθος, τικός. 

ὥσπερ ὑδὲ ἐξ εὐθέος καμπύλυ ὃ μῆκος καὶ τὰ λοιπὰ ἃ σαφῶς χαλεπὸν δ᾽ ἐκ ψευδῶν ὺ μὴ καλῶς ἐχόντων, κατ᾽ Ἔπί- 10 

κὐὲς καταλέγει. 20 χαρμον, λέγειν ἀληθῶς ὶ καλῶς. “ἀρτίως τε ὃ λέλεκ," τυτέςσ -- 

4085 οἱ ἢ ἦν αὐτῶν τὰ μεγέθη γεννῶντες ἦσαν, ὥσπερ εἴρη, ἐκ ἅμα 5 τῷ ῥηθῆναι “ὁ βοήθειαν ἐπάγειν ταῖς ἰδέαις εὐθὺς φαίνεῦ 

51. τοιαύτης ὕλης ἢ τοιαύτης ἀορίςυ δυάδος, ὃ μακρὸν ἢ βραχύ, μὴ καλῶς ἔχον" τοσῶτον γ ἔχει ψεῦδος ἡ τῶν ἰδεῶν ὑπόθεσις 

πλατὺ ἢ φενόν, αὶ ταπεινὸν ᾧ ὑψηλόν, ἐκ δὲ τύτων γραμμήν, περιφανές, ὥςε μηδὲ χρόνω δεῖοχ, τὰς ὑπὲρ αὐτῶν ἐπιφερομένας 
ἐπίπεδον, ςερεόν" ἕτεροι δὲ ἀὶ τὰς ἀριθμητικὰς ἀρχὰς ἢ τῶν με- βοηθείας πρὸς “ὁ φωραϑῆναι ὅτι ψευδεῖς εἰσίν. 

γεθῶν ἀρχὼς ἔλεγον, ἀλλ᾽ ἀνάλογον ταῖς ἀριθμητιιαῖς ἀρχαῖς 25 μᾶλλον γΥ ἐκ πλειόνων πειδλείη ἄν τις πεπεισμένος " πρὸς δὲ 1056) 

ἱςᾶσι τὰς γεωμετρικάς, ςιγμὴν ἀντὶ ἑνὸς παραλαμβάνοντες, ὑκ τὰ πειαϊῆναι μὴ πεπεισμένος ἐδὲν μᾶλλον... ὶ ἔτι ἐκ πλειόνων Ἄ: 

ὅσαν Ἂ ὅπερ ὰ ἣν ἀλλ᾽ ἀνάλογον τῷ ἑνὶ ταττομένην, ᾧ ἄλλο τι ἄλλων, ὧν ἐν τῷ ἐφεξὴς μέλλομεν λέγειν βιβλίῳ, πειογείη ἄν. 

ὐκ ὃν καὶ ὅπερ ἡ δυάς, ἀνάλογον δὲ τῇ ἀρχὴ ταύτη παραλαμβω- ὥςε πρότερον ἐζήτει εἰ ἕλως εἰσίν (ὠρϑμὲὶ χωρις οἷ), νῦν 1056. 
νόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, ὅπερ οἷον πλῆθος ἐχάλυν. ἡὶ δὲ λέξις ἡ ἡ “ὁ δὲ ζητεῖ εἰ ἐαν τις ὼ συγχωρήση αὐτὲς εἶναι, δύνων ςοιχεῖον 

ἄλλης ὕλης οἵας “ὃ πλῆθος, ἀλλ᾽ ὁ πλήθυς" Βελτον εἰ ὕτως ὃ. εἶναι τῶν ὄντων. 

ἐγράφετο" ἢ ἄλλης. ὕλης, οἷον “ὃ πλῆθος ἀλλ᾽ αὶ πλῆθος" ἵν’ ἦν μεριςὰς δὲ (ὡς ἰδέας ποιῶσιν) ὡς καθ᾽ αὐτὰς αὶ χωριςὰς τϑε. 

ἀντὶ ἢ τῷ “οἵας “ὁ οἷον, ἀντὶ δὲ τῇ πλήθυς, ὅπερ ἐςὶ γενικὴ τῶν ὅσας" τῦτο γδ ἴδιον ἀ τ εν: 

ἑνικῶν, πλῆθος εὐθεῖα, τῶν ἑνικῶν. ἡ δὲ λέξις ἡ “αἴτιον δὲ τῷ συνάψαι ταῦτα εἰς ταὐὸν τ΄ δ. 1086. 

4085 ἢν ἄλλος μέν τις, φησί, τῶν Πιυϑαγορείων ἐκ τῦ κατηγορυ- τ΄ καθ." κι. τ. ἑξῆς ὕτως ἂν ἀναγινώσκοιτο ᾧ νοοῖτο" τοῖς λέγωσι μὰ 

᾿ καθόλυ ἥτοι τῷ καθό)ν πλήθυς, ἀλλ᾽ ὦ τινος πλήθυς, ἡ τῷ 35 τὰς ἰδέας καθόλυ ὑφίας αἴτιον γέγονε τῇ συνάψαι ταῦτα ἤ .] Ὄ ἥτοι 

ἑνὸς γεννᾷ “ὃν ἀριθμόν, ὁ δὲ Πλάτων ἐκ τῷ πλήθυς τῷ πρώτυ δὲ ἅμα ᾧ καθόλν ἡ μερικὰ τὰ εἴδη ποιεῖν, “ὃ μὴ ποιεῖν τὰς τααύΐ- 
Ν »ν εν - . - ΝῚ .- " γ » . δὴ , ᾽ ,ὔ Α ΡΝ ἢ “ ᾽ “- 
ὶὶ τῷ ἑνὸς γεννᾷ. λέγει δέ τι πλῆθος ἡ πρῶτον τὴν ἀόριξον τας σίας, λέγω δὴ τὰς εἰδητικας, τὰς αὐτὰς τοῖς αἰσ)ητοῖς. 

δυάδα" πρώτη γ) τῷ ἐν τρισὶ ἡ τέτρασι ἢ τοῖς ἐφεξῆς θεωρυ- εἰ γδ πᾶν χωριςὸν ἡ καθ᾽ αὐὸ ἢ ἐκ ἐν ἄλλῳ ὃ εἶναι ἔχον 1056) 
μέν πλήθυς αὕτη. ὥςε, φησίν, ὑδὲ διαφέρει κτλ. μερικόν, τοιαύτας δὲ εἶναι τὰς ἰδέας λέγωσι, φανερὸν ὅτι μερυιὰς Ξ 

1085 αὶ περὶ τῷ ἀριθμῶ δὲ ζητεῖ νῦν εἴτε ἄπειρός ἐςιν ἢ πεπε- (0 αὐτὰς ποιῶσιν. 

2. ρασμένος ἥτοι εἰ πεπεράτωξ (τῦτο ἃ πρότεινεν πρότερον), ἀλλὰ αἰνίττεῦ δὲ ὃ Β ταύτης τῆς πραγματείας" διαπορητυκὸν δ ἭΝ 

περὶ τῷ πλήθυς τῷ ἐν τῇ αὐτοδυάδι, ὃ καί τι πλῆθος εἰρήνεεν, ὃ ἅπαν ἐκεῖνο ὃ βιβλίον. 

τῷ πω γεννᾶοῖ τὰς μονάδας ὑπέθετο... ἡ ὅτι ἅ' ἄπειρον ἀναιρεῖ τὴν ὑσίαν τῶν ὄντων, ἢ ὀδὲν ἔςαι ὀσία ἀλλὰ πάντα 1086 5 

ἐκ ἂν εἴη, πρόδηλον" ἔςαι δ ὁ σῶμά τι ἄπειρον, ὃ ὃ ἃ ἀπμρεν συμβεβηκότα. εἰ Ρ τὰ καθόλυ, ὡς ἐν τῷ Ζ τῆς παρύσης ὀέ- 

πληδος ἰδέα. ὅτι δὲ πεπερασμένον, εἴπερ ἔςιν, ἐνφέχε εἶναι, 45 δεῷ πραγματείας, ὑμένι ματά, εἰσι τῶν καϑ᾽ ἕκαςα ᾧ ὑκ ἰσίαι, 

συνίσησι λέγων“ ὑπῆρχε 8 κτλ εἰ ὶ αἱ ἰδέαι καϑόλυ, ἔσον μὲ ἐσίαι ἡ συμβεβηριότα" ὥςε εἰ 
τὲ “ὁμοίως - μεγέθη ἡ ςιγμὴ ὺ τὰ ςοιχεῖον ἐκ παραλλοΐνν αὖ συμβεβηκότα, αὶ τὰ τὴδε, ὧν αὗταί εἰσιν ἰδέαι, συμβεβη- 
κα, καὶ ἔςιν ἴσον τῷ ὁμοίως δὲ ἢ περὶ σιγμῆς, ἥν ςοιχεῖον κότα ἔσονῇ. 

ε 

15. 



1086 ὃ 
419. 

Ὁ 
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πότερον χωριξόν ἐςι “ὃ ἀρχικὸν ἕν ἡ ἡ 
θλυ τινὲς φύσεις: : 

ὰ δὲ ὁ ἐμωνυμνν ἀντὶ τῷ συνωνύμως κατηγορύμενον" ὃ δ 

Ἴ μήτε συνωνύμως μήτε ὁμωνύμως »Φ' πολλῶν λέγε, μερικὸν ὦ 

ἀόριςος δυάς, ἣ κα- 

ἄτομον. 
τὴν δὲ λέξιν ὑπερβατῶς ἀναγνωςέον ὧδε" ἕκαςον αὐτῶν 

ὃ ἕςιν, ἐν τιθέασι τῷ ἀριθμῷ. 
1086» ἡ οἱ ὁρισμοὶ 55) τῶν καθόλε, ὡς ἐν τῷ Ζ τῆς παρύσης δεί- 

ὅὉ. νυῦ πραγματείας" ἢ αἱ ἀπόδειξεις ὁμοίως, ὡς ἐν τοῖς “γφέροις 

1037 

ἐμάθομεν ᾿Αναλυτικοῖς. 

»' δὲ τὴν λέξιν τὴν “ὃ παρὰ τὰς ὃ αὐ εἶδος ἐχώσας ὀσίας 

5: ζγ τι ᾿ἀξιῶσιν εἶναι κεχωρισμένον" ἢ τῦτο λέγοι ἄν, ὃ ᾧ πρότερον 

1087 α 

1057 
ἡ. 5 

οἴτομεν, ὅτι εὐλόγως συμβαίνει τὰ εἰρημένα ἅτοπα τοῖς ἀξιῶσι 

παρὰ τὰς καθ᾽ ἕκαςα ἀσίας τὲς ἐχόσας καθ᾽ αὑτὰ ἐν ἑαυταῖς 

τὰς ἰδέας" μεθέξει δ) τῶν ἰδεῶν τὰ τῆδε εἶναι βυλονῇ. 

ἀξιῶσι παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςα ἕν τι εἶναι αὐτοεῖδος κεχωρισμένον 
ταῦτα συμβαίνει. ὴ δεῖ τὴν λέξιν ὅτως ἀναγινώσκειν" ἢ ἀξιῶ- 

τοῖς δὲ 15 
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σιν ἕν. τι εἶναι κεχωρισμένον αὐτοεῖδος, ἕτερον παρὰ τὰς ὑσίας 
τὰς αἰδ)ητὰς ἢ ἐχώσας ἐν ἑαυταῖς τὰς ἰδέας" μεθέξει ἢ τῶν 

ἰδεῶν ὄντων ἡμῶν, πῶς ἐκ ἂν εἶεν ἐν ἡμῖν, ἢ ὁ ὃ Ξαρὰ τὰς “ὃ 

αὐ εἶδος ἐχώσας ὁ ὑσίας ἡ ἰδέας ἕν τι ἐξῶσιν εἶναι Ἐχωβσμα 

γον," εἴρη) ἀντὶ τῷ εὐλόγως συμβαίνει αὐτοῖς ταῦτα, ὅταν 

ἀξιῶσιν ἕν τι αὐτοεῖδος εἶναι κεχωρισμένον, λέγων αὐτοεῖδος “ὃ 

ἀρχικὸν ἕν παρὰ τὰς ἐσίας, αὐτὰς δὴ τὰς ἰδέας αὶ ἐχύσας “ὃ ἀρ- 

χικὸν ἐν ἤτοι “ὃ αὐτοεῖδος εἶδος γδ “ὃ ἀρχικὸν ἐν κατ᾽ αὐτεὶς τῶν 

ἰδεῶν. εὔδηλον δ᾽ ὡς ἔχυσιν αὐὸ αἱ ἰδέαι" ὥςε εἰ μῶν αὐτοεῖ- 

10 δος “ὃ ἀρχικὸν ἕν καὶ 9 ὅσίας ἐχύώσας “ὃ ἀύσϑεῖθθες μὴ τὰς τῇδε καὶ Ὁ 

αἰα)ητάς, ἀλλὰ τὰς ἰδέας, δεῖ κ᾽ ταύτην τὴν ἐπιβολὴν ἑτωσὶ 

τῆς λέξεως ἀκύειν. ὅταν ἀξιῶσιν εἶναι ἕν τι αὐτοεῖδος, τυτέςιν 

ἀρχὸν ἕν, ἵτέθν παρὰ τὰς εἰδητικὰς ὑσίας τὰς ἐχόσας κατ᾽ 

αὐτὰς ὃ ἀργοῦν ἕν τῦτο συμβαίνει, 

ὧδε αὶ ἦν πεπεράτωἢ “ὁ Μ τῆς Μετὰ τὰ ὁ Φυνιοιὲ πραγμα- 1,5. 
τείας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ ΤΟ Ν. 

Ἐν τῷ πρὸ τύτυ βιβλίῳ ζητήσας εἰ δυναὲν εἶναι τὰ μαθη- 

᾿ ματικὰ χωριςιὶ ᾧ καθ᾽ αὐτά, ᾧ δείξας ὅτι χωριςὰ Κὲ ἐκ εἰσίν, 

ΔΝ  νΝ κν ἴσῳ ἣ “ὃ ἴσον τῷ ἑνί, “ὃ ἃ ἄνισον ὕλην ἔλεγον, “ὃ δὲ ἐν ἥτοι “ὃ ἴσον 
ΝΥ , ᾿Ὶ 

εἶδος, ᾧ ἐναντίον ἀλλήλοις ὃ Κα ἐν ἢ “ὁ ἴσον τῷ ἀνίσῳ ᾧ “ὃ ἄνισον 

ὡς οἱ ταῦτα τιθέμενοι λέγυσιν, ἐξ ἀφαιρέσεως δέ, εἶτα ζητήσας 20 τῷ ἑνί. πάλιν “ὃ μέγα ἢ μυιρὸν ἐκ ἔλεγον ἐναντία, ἀλλ᾽ ὡς 

περὶ τῷ εἰδητικῶ ἀριθμῶ ἡ δείξας ὅτι ἀδύνατον ἔςι τουύτυς ἀριθ- 
μὲς εἶναι, ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ, Ν ἃ ἐπιγραφομένῳ, τρισκαιδε- 

κάτῳ δὲ κτ' “ἐν ἀριθμὸν ἢ τελευταίῳ τῆς ὅχης πραγματείας ὄντι, 
δείκνυσιν ὅτι ἐδ᾽ ὡς ἀρχὰς τῶν ὄντων δυνατόν ἐςι λέγειν ἢ τὰς 

μίαν τινὰ φύσιν ἢ ὑλυκὴν αἰτίαν παραλαμβάνοντες ὡς εἶδος ἢ 

ἐναντίον ἄυτοῖς ὸ ἕν ἐλάμβανίν, ὁμοίους δὴ τύτοις ἡ ὃ ὑπερέχμν 

ὼ ὑπερεχόμενον μίαν τινὰ φύσιν ἀποφαινέμενοι ὁ ἣν ὡς εἶδος 
αὐτοῖς ἀντετίθυν. ὃ αὶ γελοῖον" ἀ γάρ ἐςιν ἡ ὕλη ἐ νεός τῷ 

εἰδητικὺς ἀριθμιὸς ἢ τὰ μαθηματικά, ὡς οἱ ταῦτα κομίσαντες 25 εἴδει, ὅπυ ᾧ συνυπάρχυσιν, ἀλλ᾽ ἡ ςέρησις. ταῦτα Κ' ἦν πρὸς 

βυλονῃ. καί φησι, περὶ ὦ ἦν τῆς ἐσίας τῆς νοητὴς ὅσα τε ἡμεῖς 
« ,», “ὦ ,» 7 ε , νε , 
ὡς οἰκεῖα εἰρήκαμεν, ὅσα τε οἱ Πυθαγόρειοι ἢ ὁ Πλάτων, μέχρι 

τοσύτυ εἰρήϑω. ἡμεῖς 
τως ἀμοιρῶσαν τῷ δυνάμει εἰρήκαμεν, εἶτα ᾧ ἐκ τῷ τῶν σφαι- 

ἐνέργειαν “ἐν πρῶτον νῶν πάντη πάν- ἵ 

σαφήνειαν τῶν λεχθησομένων. αὐὸὺς δὲ λέγει ὅτι τῶν τὰ ἐναν- 

τία ἀρχὰς θεμένων οἱ μῶν, ὥσπερ ὃ Πλάτων, “ὃ ἕτερον τῶν ἐναν- 
τίων ὕλην ποιῶσι, ἢ τῶτό ἐς! “ὃ ἄνισον, εἶδος δὲ ὃ ἕν... εἶτα 

ᾧ᾽ τὴν αἰτίαν τίθησι δι᾽ ἥν τῷ ἑνὶ “ὃ ἄνισον ἀντετίθον ἀλλ᾽ ἀ ὃ 

ρῶν πλήθυς συνελογισάμεθα πόσοι οἱ δεύτεροι νοὶ τυγχάνωσιν 3) πλῆθος. ὑπολαμβάνοντες γάρ, φησίν, οἱ περὶ Πλάτωνα “ὃ ἄνι- 

ὄντες. ἡμεῖς Κὶ ὃν τὴν νοητὴν ἐσίαν τοιαύτην εἰρήκαμεν. τύτων 

δὲ ὁ Κα εἰδητικεὶς ἀριθμες οἱ δὲ τὰ μαθηματικὰ τὴν ἐσίαν εἶναι 

λέγυσι τὴν νοητήν. ὡὥςε περὶ Τὶ τῆς τοιαύτης ὀσίας τοσαῦτα 

εἰρήζω. πάντες δὲ ἡ οἱ τῶν ἰδεῶν προςαῇ καὶ οἱ τῶν μαθηματικῶν 

σον εἶναι τὴν φύσιν ἡ ὁσίαν τὸ πλήθως, ἀντὶ τὸ πλήθυς ὃ ἄνισον 

ἀντετίθων τῷ ἑνί" οἱ δὲ περὶ Πυθαγόραν ὕλην τε ἢ ἐναντίον τῷ 

ἑνὶ αὐὸ “ὁ πλῆθος ποιῶσι. ταῦτα εἰπὼν ᾧ μέλλων ἐκθέον, ᾧ ἄλ- 

λας δόξας, πάλιν ἐκτίθεῦ τὴν τὸ Πυθαγόρυ ἢ Πλάτωνος, λέγων 

ἐφευρεταὶ ἀρχὰς τῶν εἰδῶν ἡ τῶν μαθηματικῶν (ταῦτα ἢ εἴρη- 35 “γεννῶν; γ) οἱ ἀριθμοὶ τοῖς μέν" (ὅτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ περὶ Πλάτωνα) 

κεν ἀκινήτες ἀσίας) τὰ ἐναντία τίθεν παραπλησίως τοῖς φυσι- 
“ Ἵ ΒῚ “- - Ν , Ω ΄ 3...) 

κοῖς... ὅτι ὁὲ τῶν νοητῶν ἢ παντη ἀκινήτων ἀδύνατον εἶναι 

ἐναντίας τὰς ἀρχαῖς, δείκνυσι νῦν προλαβὼν ὡς ἐναργέςατον τε 
“ - “-“ ἡὺ δεδειγμένον ὅτι τῆς πρώτης πάντων ἀρχῆς ὑκ ἐνδέχεῦ πρότερόν 

τι εἶναι κτλ. 

δεῖ συντομώτατα πρὸ τῆς τῶν λεγομένων σαφηνείας εἰπεῖν 
ε ν᾿» , Η :} »» - Ν ΄ --.ν , ὅπως οἱ τὰ ἐναντία ἀρχὰς τῶν ἰδεῶν ἢ πάντων τῶν ὄντων λέγον- 

τες τὴν ἐναντιότητα παρελάμβανον, καὶ ὅὕτως ἐπ᾿ αὐτὰ χωρῆσαι. 
οἱ λέγοντες “ὃ ἄνισον ᾧ “ὃ ἐν ἀρχήν, ἢ ὁ ἕν ἡ “ὃ μέγα ἡ μικρέν, 

“ἐκ τῆς τὸ ἀνίσυ δυάδος" αὐτὴ δ᾽ ἐςὶ “ὁ μέγα ᾧ μικρόν" ἐμ- 

περιέχει, γδ τὴν ἐκ τῷ μεγαλν ἢ μυιρῶ ἀποτελυμένην δυάδα, 
ἤτοι “ὃ μέγα ᾧ μικρὸν ἐναντιθοὶς ᾧ ὡς ὕλην ὑποκεῖοχ, τῷ ἑνὶ ἔλε- 

γον" ὁτὲ δὲ “ὃ περιεκτικὸν ἢ καθολικώτερον τῷ μεγάλυ χωρὶς ἢ 
“ὁ τὸ μικρῦ ἰδίως, ὦμα δὲ ἐξισαζον αὐτοῖς, τῦτο δ᾽ ἐςὶ “ὃ ἄνισον 

ἠναντιωοὶζ τῷ ἑνί" ὥσπερ γδ ὁ ἀριθμὸς τῦ Κὶ περιττῷ ἰδίως ἐςὶ 
καθολικώτερος, ὁμοίως δὲ ἢ τῷ ἀρτίυ, ἅμα δὲ τῶν δύο τύτων 

συνελθόντων ὑκ ἔς: καθολικώτερος ἀλλ᾽ ἐξισαζ εἰ, ὕτω ᾧ “ὃ ἄνισον 

τὸ ὶ μεγάλε φησὶ καθολικωτερον ἡ τῷ μικρῦ ὁμοίως, τῶν δύο 

ἢ ὁ ἣν αὶ ὃ ὑπερέχον ἡὶ ὑπερεχόμενον, “ὃ ἐν ταὐδν λέγοντες τῷ 465 ἅμα ἐδαμῶς. τοῖς Κ' ἦν περὶ Πλάτωνα γεννῶνῷ οἱ ἀριθμοὶ ἐκ 
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τῆς τῷ ἀνίσυ δυάδος, τῷ δὲ Πυθωγόρᾳ ἡ γένεσις τῶν ἀριθμῶν εἰδῶν. εἰ δὲ δεῖ κ᾿ δοτικὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀκύειν, προσυπα- 
ἐςὶν ἐκ τῷ πλήθυς. κυςέον τῇ συμβαίνει, ἢ ἀναγνωςέον ὑπερβατῶς ὕτως, ᾧ ὅλως 

1057 δεῖ ςίξαι τελείαν εἰς “ὃ “μὲ τῷ ἑνός," εἶτα ἐπαγαγεῖν αὐὸ συμβαίνει τῷ κοινῷ καθόλυν πρός τι ἡ τοὺς μέρεσιν αὐτῷ ᾧ εἴδεει 

14. καθ᾽ αὐὲ ὃ “τρία ταῦτα ςοιχεῖα." “ἃ δὲ λεγόμενον τοιῶτον. πάθη εἶναι τῷ ποσῶ. 

πάντες ὅτοι τὴν ἃ εἰδικὴν ἀρχὴν τῶν ἀριθμῶν ὃ ἕν λέγυσι, τὴν 5 ᾧ ὑχ ἕτερόν τι ὄν, τυτέςιν ὃ αὶ ποσὸν ὃν πολὺ ἢ ὀλίγον ἐςίν" το. 
δὲ ὑλυκὴν ἄλλοι ἄλλως" οἱ ω Ρ τύτων “ὃ μέγα ᾧ μικρὸν ὕλην ἀδύνατον γδ πολὺ ἣ ὀλίγον εἶναι μὴ ποσὸν ὄν. Ὡ 
λέγοντες, εἶδος δὲ “ὃ ἵν, τὰ τρία ταῦτα ςοιχεῖα τῶν ϑριδιῶν ὅλως δὲ ἄτοπον “ὃ πρός τι λέγειν ὕμν τῆς σίας ὺ φοιχξον "ραν 

ἀλν οἱ δ᾽ ἐπιδιορθώμενοι πολλῷ θιξιύτερόν ἐσι φασὶ ὃ πολὺ τὰ ) ςοιχεῖα τῆς ἐσίας πρότερα, τῆς ὑσίας, τὰ δὲ πρός τι ὕξεμε ἢ 
ὶ ὀλίγον ὑλικὴν ἀρχὴν λέγειν τῶν ἀριθμῶν καὶ ὼ μὴ ὃ μέγα ἡ μι- καὶ μόνον τῆς σίας ἀλλὰ καὶ ὺ τὸ ποσῶ ἢ τῷ ποῶ. ἔτι τὰ ςαχέα 
κρόν" “ὁ γ) μέγα ᾧ μικρὸν ἄν περ ὅλως εἶεν ἀρχαί, τὸ ὃ μεγέθυς 40 ὁ κατηγορεῖ! ὧν ὧν ἐςὶ ςοιχεῖα κτλ. 

ἔξωσαν ἀλλ᾽ ἐὶ τὸ ἀριθμῶ. ἄλλοι δὲ ἐκφεύγοντες τὴν ἔριν ταύτην ἀλλὰ τί [βόλῷ ἐν τῇ λέξει τὴ “ὃ πολὺ καὶ ὺ δλίγον καὶ ὃ χωρὶ καὶ ὁ πὲ 

ὑπέθεντο ὑλικὴν ἀρχὴν “ὃ περιέχον ἢ “ὃ περιεχόμενον" καθολικώτερα ἅμα" προσκείμενον: ἢ ὅτι ἃ πολὺ καὶ ἡ ὀλίγον ἢ Φ' τὸ τρία ᾧ τῶν 
ὃ ταῦτα ᾧ γενικώτερα. λοιπῶν ἅμα κατηγόρυν. ἅμα γάρ, φησίν, ὁ τρία ᾧ πολὺς ᾧ 

1050. Ἂἄλλοι δὲ τῶν Πυθαγορείων “ὃ ἕτερον ἡ “ὃ ἄλλο ὡς μίαν φύ- ὀλίγος" πρὸς ἅ 75 ἐν τέσσαρα ὀλίγος, πρὸς δὲ “ὃν δύο πολύς" 
26. σιν, ὑλικὴν δέ͵ πρὸς “ὃ ἕν εἶδος ἀντιτιθέασιν" ἄλλος δέ, ὡς ἢ 15 κτ' δὲ τῆς δνάδος μόνον ὃ ὀλίγον, ὁ μὴν ἡ ὃ πολύ. πρὸς δαὶ 

ἀνωτέρω εἴρηκεν, “ὃ πλῆθος ἢ ὃ ἕν κατ᾽ ἀλλήλων ὡς ἐναντία ἐνιςαΐμενος λέγει “εἰ δὲ δὴ ἢ ἔςι τι πλῆθος," λέγων τι πλῆϑος 

ὁπλίζυσι. ταῦτα εἰπὼν κοινῶς πρὸς ἅπαντας ἀπαντᾷ. τὴν δυάδα, καθ᾽ ἧς “ὃ ἕτερον μόριον τῆς ἐναντιώσεως κατηγορεῖ, 
1087 ΠΑΡ δὲ ἐπιςῆσαι χρὴ ἣν παραδίδωσι διαφορὰν ἑτέρα ᾧ οἷον “ὁ ὀλίγον κατ᾽ αὐτιίς, θάτερον δέ, οἷον τὲ πολύ, μά. εἶτα 

9. ἄλλυι ὁ ἕτερον ἀντικεῖο, λέγει τῷ ταὐτῷ ἃ τῆς τὸ πᾶν πρὸ τῷ ἐν λόγον ἀποδῶναι ἐπισυνάπτει τὴν αἰτίαν, καϑ᾽ » ὲ 
πριδϑωνκα ἡ προηγήσεως, “ὃ δὲ ἄλλο τῷ αὐτῷ χωρὶς τὸ τῷ ῦ ἄρθρυ 20 πολὺ τῆς δυάδος κατηγορεῖον, ὦ ἐκ ἐδίδον, λεγώεν εἰ ὃ πολύ, ὃ ἐν 
ἢ τῆς τὸ πᾶν προήκης τε ἢ προηγήσεως. ὡὥςε ὅτω χρὴ τὴν ἂν ὀλίγον εἴη." εἰ γάρ, φησί, “ὃ πολὺ κατηγορήσομεν τῆς δυάδος, 

τῶν δύο τύτων συζυγιῶν ἐναντιότητα ἐχφωνεῖν" ἕτερον ταὐτό, τὰ ν ἂν ὀλίγον εἴη" ὅπερ ἀδύνατον. εἰ δή, φησὶν ὁ ̓ Αριςοτέλης, 
ἄλλο αὐτό... ἀλλὰ μὴν ὥσπερ ἐςὶν ἐλαχιςος τῶν ὑφ᾽ ἡμιολίων ἔςι τι πλῆθος ὶ τῦτό ἐςιν ἡ δυάς, ὅπερ ἁπλῶς ὀλίγον φὰσίν, εἴη 

ἡ δυὰς ὶ τῶν ὑπὸ ἐπιτρίτων ἡ τριάς, ὅτω ἢ ὃ ἐλάχιςον ἡ ἔχα- ἂν αὶ ἁπλῶς πολύ" ἔξω δὲ “ὃ ἁπλῶς πολὺ ἡ δεκαίς, ἢ ἡττάϑω- 

τὸν τῷ ὀλίγυ μέρος ἡ δυώς" ὡςε “ὃ ἕν, εἴπερ ἐςὶν ὀλίγον, ἔξαι 25 σαν αὐτῆς καθ’ ὑπόθεσιν ἢ τὰ μύρια ᾧ πᾶς ἄλλος ἀριθμός. εἰ 

δυάς" ὅπερ ἀδύνατον. ᾿ ὧν ταῦθ᾽ ὕτως, πῶς ἐςὶ δυναὲν λέγειν ὅτι “ὃ πολὺ ᾧὶ ὀλίγον ςοι- 

10875 αὐ ἀρχικὸν ἐν οἱ τὰς ἰδέας ἡ τὸς ἀριθμεὸς εἶναι τιϑέμενοι ἐχ χεῖόν ἐςι τῶν ἀριθμῶν; ὥσπερ γδ ὃ πῦρ ᾧ ὃ ἀὴρ ἢ ὃ ὕδωρ καὶ καὶ 
83. πτερόν τι οἷον πῦρ ἢ ἄλλο τι λέγοντες, ἐδὲ ὅλως ἐδεμίαν αὐτῷ γὴ ςοιχεῖα ὄντα τ ἀνθρώπω ἐν παντὶ ἀνθρώπῳ εἰσὶ καὶ ἐδείς ἐςιν 

φύσιν ὑποτιθέντες, ἐδὲ ἐν ὑποκειμένῳ τινὶ ὁ εἶναι ἔχειν λέγοντες, ἄνθρωπος ᾧ μὴ τὰ τέσσαρα ταῦτα ἘΡΙ ΓΗ ΠΗ, ὅτως εἰ ἦσαν ὁ 
ἀλλ᾽ αὐὺ καθ’ αὐὺ ὶ ἐν τῷ ἕν εἶναι ἐσιώῶτχ αὐ λέγοντες, ἐλέγ- 30 πολυ ἡ ὁΜγ ςοιχεῖα τῶν ἀριθμῶν, ἐν παντὶ ἀριθμῷ εὐρίσκονῷ. 

χονἢ διὰ τῷ δαιμονίαν τῶδε ἀνδρὸς ἀποδεικνύντος ὅτι ἀδύνατον νῦν δὲ ὃ Κα ὀλίγον κατ᾽ αὐτὸς ἔνεσ ἐν τὴ δυάδι, ὃ δὲ πολὺ ὅ τι 

εἶναί τι ἕν μὴ νῦς ὄν, μὴ ἄνθρωπος, μὴ ψυχή, ἀλλ αὐὸ τῶτο ἢ πάλιν δ ἃ Κ πολὺ ἐν τῇ ἢ δεκάδι, “ὃ δὲ ὀλίγον ὀδαμῶς. ἐκ ἄρα 
ἕν. δείκνυσι δὲ τῶτο ἐκ τῦ δεῖξαι ὅτι “ὃ ἐν τῶτο μέτρον ἐςί, καί ὃ πολὺ καὶ αὶ ὀλίγον ςοιχεῖόν εἰσι τῶν ἀριθμῶν" εἰ γδ ἦσαν, ἢ ἀμῷφο- 

φησιν ὅτι “ὃ ὃν (' μέτρον ἐςί, φανερόν, ὶ ἐν παντὶ ἑνὶ ὑπόκειταί τέρων ᾧ τῆς δυαΐδος ἡ τῆς δεκάδος κατηγορεῖτο ἂν “ὃ πολὺ ὸ 
τις φύσις" ἐν ΚΛ) ἁρμονίᾳ ὑπόκειἢ τῷ ἑνί, δι᾽ ὃ μετρῶμεν τό- 35 ὁ ὀλίγον, ἢ ὠδενός, ἡ ὑχὶ ὃ κι ὀλίγον τῆς δυάδος “ὃ δὲ πολὺ τῆς 

νυς ἡμιτόνια ἢ ὅλως φθόγγως, ἡ δίεσις. δίεσις δ᾽ ἐςὶν ὁ σμι- δεκάδος" ὥτω 7) συνέβαινε ἡ “ὃ πῦρ ςοιχεῖον ὃν τὸ Ἰξωκράτυς 
κρότατος φθόγγος ἡ δὶ ἐλάττονος αἰογέονς, τις Κὶ δύναῦ. μὴ εἶναι ἡ τῷ Πλάτωνος. 

ἰρῖὰ ἀλλὰ ὁ ἀριθμὸς ἐδὲν ἄλλο δηλοῖ ἢ ἢ ὅτι πλῆθος διρῥημίν, “ἁπλυςς δὲ --- συγκεῖοχ." δείξας ἐν τῷ Α τῆς περὶ ὕύρῶν 1085, 

5: ἢ πλῆθος μέτρων ἥ: τῆν ἑνάδων... τὴν ἑτέραν (πρότασιν), τὴν πᾶς Ἡπραγματείδι ὅτι “ὃ δυνάμει πῦρ ὅταν ἀπβκίη ἐς ἐνέργειαν  γέ- ᾿ 

ἀριθμὸς μέτρα, παρείασεν. 40 νηῦ πῦρ, ὁκ ἀπώλεσε τὴν δύναμιν ἣν εἶχε πρὸ τῷ πῦρ γενέῶχ, 
1038 ἃ ἀρχικὸν ἕν, ὥσπερ εἴρη, ποτὲ (' ἕν λέγοντες ποτὲ δὲ ἀλλὰ ᾧ μῖ' ὃ γενέαχ, πῦρ πάλιν φυλάττει αὐτὴν ᾧὶ δυναῇ μετα- 

15. ἴσον, ὁμοίως δὲ ᾧ τὴν ἀόριξον δυάδα ἐκ μικρῦ ποιῶντες ἢ με- βαλεῖν εἰς ἐκεῖνο ἐξ ὃ εἰς πῦρ μεταβέβληκεν, ἐνταῦθα ζητεῖ 
γάλι, ἡ εἰς ἕν τι “ὃ ἄνισον αὐτὴν συναιρῶντες, πόρρω λίαν ᾧ τῶν εἰ δυναὸν τὸς ἀριθμὸς ἐκ ςοιχείων γεγονέτας, δυνείμει ὄντων 

δοκύντων αὐτοῖς ἡ τῶν δυνατῶν λέγυσιν. - ἀριθμῶν, ἀϊδίως εἶναι. 

1088.α ἥκιςα 5 τῶν ἄλλων πασῶν κατηγοριῶν φύσις τίς ἐςι ᾧ ἐδ ὥςε ἢ οἱ ἀριθμοί, εἰ ἐκ τῷ μεγάλυ ἢ μυιρῶ γεγόνασιν, 1058) 

25. ἀσία τὰ πρός τι" καὶ ἢ) μόνον τὰ εἴδη τὸ πρός τι πάθη εἰσὶ τὸ εἴτε γέγονέν ποτε “ὃ μέγα ἢ μικρὸν εἴτε αὶ ἀεὶ ἦσαν, δυνάμει ὄν-. ὭΣ 
ποσῶ, “ὃ δὲ καθόλν πρός τι ὅ, ἀλλὰ ἢ “ὃ καθόλω τὰ εἴδη" “δ᾽ τῶν ἀριθμῶν τῇ μεγάλυ ἢ μικρδ γεγόνασιν οἱ ἀριθμοὶ ἐξ αὐτῶν- 
Τὸ  καθόλω πρός τι τῷ καθόλωυ ποσῶ παθος, τὰ δὲ εἴδη τῶν “ἃ δὲ δυνάμενον εἶναι ἀριθμὸς δυναῦ, κἂν ὅτι μλιςα δώσομεν 
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ἀεὶ εἶναι τὸς ἀριθμός, ὅμως δύνανἢ μὲὴ εἶναι, διὰ ἃ τὴν ὕλην, ἐςι “ὦ μὴ ὃν; ἢ τὰς ὑσίας ἡ τὰ πάθη ᾧ τὰ ἄλλα πάντα ἣν εἶναι 

ἐξ ἧς γεγόνασι, τὴν δύναμιν ἔχειν ἦν ἡ πρὸ τῷ μεταβαλεῖν εἰς λέγει, εἰ μή ἐςι ὃ μὴ ὄν; λέγει δὲ τόδε τι τὴν ὀσίαν, τοιόνδε δὲ 
τὸς ἀριθμὺς εἶχεν. ὥσπερ γδ “ὃ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ᾧ γεγονὸς ἢ φϑα- “ὃ ποιόν, τοσόνδε δὲ “ὃ ποσόν. ἀλλ᾽ ἄτοπον, φησί, “ὃ λέγειν ὡς 
δὲν ζῷον (εἴρη 75 ἐν τοῖς περὶ Ζῴων ὅτι εἰσί τινα ζῷα ὧν ἡ εἰ γένη μία τις φύσις, λέγων μίαν φύσιν “ὃ μὴ ὄν, ἔςαι τῷ 
ζωὴ μία ἡμέρα ἐςίν), ὥσπερ ἦν ὃ τοιῦτον ζῷον τὸ μακροβιω- 5 ὄντος “ὃ Κ' ὁσία “ὃ δὲ ποιὸν “ὃ δὲ ποσόν, τυτέςιν ἔςαι πολλὰ τὰ 
τάτυ ντὶ ὃ δυναῶχ, μὴ εἶναι ὑδὲν διαφέρει, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, »τ' μόνην ὄντα. ἀδύνατον ὄν ὡς ἀληθῶς “ὃ λέγειν ὡς εἰ ἔςι “ὁ μὴ ὄν, ἔσονἢ 
τὴν ζωήν, ὅτι τὸ μέν ἐςιν ἡ ζωὴ μακραίων τῷ δὲ βραχεῖα, ὅτως πολλὰ τὰ ὄντα, εἰ δὲ μή ἐςιν, ἐν ἔςαι “ὃ ὄν" τίς γδ εὖ λέγων 

ἢὶ ἃ τοσῦτον χρόνον δυνάμενον εἶναι, ὃ χρόνω πέρας εὑρεῖν τις ὦ ποιητικὸν ἂν εἴποι αἴτιον “ὃ μὴ ὃν τῷ εἶναι πολλὰ τὰ ὄντα: 
δύνα), δύναμιν ἔχει τῦ μὴ εἶναι. εἰ δὲ τῶτο, ἢ αἱ ἰδέαι, κἂν ἀὶ  ὀ ὀ ὀ ὀὀἐκ ποίν ὄντος ὁ μὴ ὄντος πολλὰ εἶναι ὁ Πλάτων λέγει τὰ (0894 
ὦσιν, ἀλλὰ δύναμιν ἔχυσι τῷ μὴ εἶναι" ἢ ἦν φθαρήσονῇ), ἐπεὶ 10 ὄντα; ἐπειδὴ δὲ ὅπερ μὴ ἂν ἔλεγεν ὁ Τιλάτων, τῶτο ᾧ ψεῦ- 5: 
τὴν τῷ φθαρῆναι δύναμιν ἔχυσιν, ἢ εἰς ἄπειρον ἕξυσι “ὁ δυνάμει, δὸς ἐκάλει, βύλεῦ Αὶ ἐκ τῷ ὄντος ἡ τῷ ψεύδυς πολλὰ τὰ ὄντα 

ἀλλὰ μὴν δέδευιἢ ἐν τῇ περὶ Οὐρανῦ (1 7) ὅτι ὀδεμία δύναμις ποιεῖν κτλ. 

ἄπειρον χρόνον εἶναι δύνα), ἀλλ᾽ ἐκβαίνει ποτὲ εἰς ἐνέργειαν (ταύ- ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ “ὁ ταύτην τὴν φύσιν λέγει ὃ ἐκ ὄν" “δ Ί0594 
τὴν Ὑ) τὴν πραγματείαν ἠνίξατο διὰ τὸ “καθάπερ ἐν ἄλλοις συ- λεγόμενον ἴσον ἐςξὶ τῷ ᾧ “ὁ ἐκ ὃν ταύτην τὴν φύσιν λέγει, ἀντὶ Ὧ 
νέβη πραγματευθῆναι᾽)" φθαρήσονῇ ἄρα αἱ ἰδέαι. 45 τὸ ὃ ἐκ ὃν ταὐὲν ἡγεῖῦ τὴ τὸ ψεύδως φύσει, 

1088: τῷ ἀρχὰς τῶν ὄντων αὐτοῖς ἐπελθεῖν “ὃ μέγα ᾧ μικρὸν ὑπο- - Δ γ5 “ὁ 5 ἐν τῷ συλλογισμῷ ἡ πρότασις" ἴσον ἐξὶ τῷ καὶ ιο89ε 
35. ϑὰ ἢ τὴν ἀόριςον δυάδα ἢ “ὃ ὑπερέχον ἢ ὑπερεχόμενον, πολλὰ 55 ἡ προτεινομένη ᾧ γραφομένη γραμμὴ ἐν τῷ συλλογισμῷ μὰ 

μέν φησι ᾧ ἄλλα ἐςὶ τὰ αἴτια, μάλιςα δὲ “ὃ ἀπορῆσαι ἡ ἀρχαϊ- τῆ ἀποδείξει παραλαμβανεῖ, ἀλλ᾽ ἡ νου μένη. 
κῶς ᾧ εὐήθως" τῷ γδ Ππαρμενίδωι ἕν βοῶντος “ὃ ὃν ᾧ λέγοντος ὡς ἁπλῶς γδ μὴ ὃν λέγει “ὃ καθόλω μὴ ὄν, κτ' τὰς πτώσεις δὲ 1089. 
εἰ μή ἐςι “ὃ ὃν ἐν ἀλλά πολλά, ἀνάγκη εἶναι ἢ “ὁ παρὰ “ὃ ὄν, πᾶν 20 μὴ ὃν τὰ καθ᾽ ἕκαςα. 2. 

δὲ ἃ παρὰ ὃ ὃν μὴ ὃν ἐςιν, ἀνάγκη ἄρα εἶναι ἢ “ὃ μὴ ὄν, ἵνα ἐκ ὶὶ εἴτε ἕν ἐςι ὃ ὄν, ὡς ὁ Παρμενίδης βυλεῦ), εἴτε πολλά, ὡς ἡ 10894 
τῶ ὄντος ἡ μὴ ὄντος πολλὰ εἴη τὰ ὄντα, --- ταῦτα τῇ Παρμενίδν ἀλήθεια, ἐκ τῷ δυνάμει μὴ ὄντος τὰ γινόμενα ἀναγκαῖον γίνεωχ,, 8: 

λέγοντος ἐθορυβῶντο ᾧ ὁμόσε χωρῶντες τῇ ἀπορίᾳ ἔλεγον ὡς ἔςι ᾧ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν ζητῶντος τῷ ὅπως πολλά ἐςι τὰ ὄντα ἢ 

αὶ ἄλλο τι, τῦτο δέ ἐςι “ὃ μὴ ὄν. ἔδοξεν ὄν, φησίν, αὐτοῖς ὡς ἐχ ἕν, ὡς ὁ Παρμενίδης βιίλεῦ, λέγει ὁ ̓ Αριςσοτέλης ὅτι εἰ κα- 
εἰ μὴ εἴη ὁ ἄλλο τι ἥτοι “ὃ μὴ ὄν, ἵνα ἐκ τῷ ὄντος ἡ τῷ μὴ ὄντος 25 θόλε περὶ πανὸς ὄντος τῷ τε ἐν ἐσίᾳ τῦ τε ἐν ποσῷ τῷ τε ἐν ποιῷ 

εἴη πλῆθος, συμβήσεϊ τὰ ὄντα αὐτό, φημὶ ὃ ὃν ἣν εἶναι. ἡ ὄντος ἢ τῶν λοιπῶν θεωρυμένυ τὴν ζήτησιν ὁ Πλάτων ἐποιεῖτο 
ὧν διάνοια αὕτη" ἐν δὲ τὴ λέξει τῇ “ὁ ἡ) μήποτε τῦτο μηδαμὴ πῶς τύτων ἕκαςον πολλά ἐςιν, ἀλλὰ μόνον τῶτο ἐζήτει ὅτι πῶς 

εἶναι μὴ ἐόντα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη εἶναι “ὃ μὴ ὄν," τῷ Παρμενίδυ ὅση, ὁ ὃν ὃ ὡς ὑσία λεγόμενον πολλά ἐςιν, ἢ τὴν αἰτίαν τῷ πῶς 

αἱ δύο ἀποφάσεις ἀντὶ μιᾶς καταφάσεως κείμεναι ἢ ὃ “ἀλλα ἐζήτει, διὰ τί πολλαὶ ἐσίαι εἰσί, περὶ δὲ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν 
ἀντὶ τὸ ὥςε πλείςην ἀσάφειαν πεποιήκασι. δεῖ δὲ ἢ ὑπερβα- 30 ὀδένα λόγον ἐποιεῖτο, συντόμως ἐπήγαγεν εἰπὼν “ἀριθμοὶ γδ ἢ 
τῶς τὴν λέξιν ἀναγινώσκειν" ὦ 5 μήποτε μὴ τῦτο ἐόντα μηδαμῇ μήκη τὰ γεννώμενά ἐςιν;" ὃ ταὐτόν ἐςι τῷ, ὦ ἢ) ἐκ τῶν ἀρχῶν 

εἶναι, ὥςε ἀνάγκη “ὁ μὴ ὃν εἶναι δεῖξαι. “ὁ δὲ λεγόμενον εἴη ἂν τῷ μεγάλων ᾧ μοιρῶ ἢ τῷ ἀρχριῦ ἑνὸς κατ᾽ αὐτὲς γίνεῦ, ἀριθμοὶ 

τοιῶτον" ὁ η5 μήποτε μὴ τῶτο, τυτέςιν ἐδαμῶς ἦν ἐδαμῶς ᾧ μήκη ᾧ σωματά εἰσιν, ἅπερ πάντα τά τε μήκη ἢ οἱ ἀριθμοὶ 
συμβήσεϊ τῶτο. ποῖον δὴ τῶτο; ὃ τὰ ἐόντα, ἢ προσυπακυςέον αἱ κυριώταῦ ἢ πρώτως μάλιςα ἐσίαι, ὡς αὐτός φησιν, εἰσίν. 
τῶτο, πολλὰ εἶναι μηδαμὴ εἶναι, ἤτοι μὴ ὄντος τῷ μηδαμῇ μὴ 35 ὥςε εἴπερ “ὃ πολλὰ εἶναι τὸ ὄντα κατασκεύαζε διὰ τῦ γένεσιν 

ὄντος" ὥςε ἀναγκὴ ἐςὶ δεῖξαι ὡς ἔςι “ὃ μὴ ὄν. ὑὠδαμῶς ὄν, τοῖς ὦσιν εἰσάγειν, τὴν δὲ γένεσιν ἐκ τῷ μικρδ ᾧ μεγάλε ἢ τῶ 

φησὶν ὁ Παρμενίδης, ὑδαμῶς συμβαίνει πολλὰ εἶναι τὰ ὄντα, ἑνὸς ἐποίει, πᾶν δὲ “ὃ ἐκ μικρῦ ᾧ μεγάλυ, ὡς αὐτός φησιν, ἢ 
μὴ ὄντος τὸ μηδαμῆ μηδενός" ὥςε δεικτέον ὅτι “ὃ μηδαμῇ μὴ ἀριθμὸς ἣ μέγεθος, πᾶς δὲ ἀριθμὸς ᾧ μέγεθος ᾧ, μῆκος ἀσία- 

ὄν. ἀλλ᾽ ἀδύνατον εἶναι “ὃ μηδα μὴ ὄν" ἀδύνατον ἄρα ἢ “ὃ πλῆ- τῦτο 7 βύλεῦ ᾧ λέγει κτλ. 
θος λέγειν. θεὶς ὧν “ὃν ἀπαιτῶντα Παρμενίδειον λόγον, ὡς εἶ 40 “αἴτιον, τυτέςιν ἡ ἑκάςυ ὕλη ἢ “ὃ εἶδος, ἅπερ τὰ αὐτὰ 1089 
πολλά ἐςι τὰ ὄντα, ἀνάγκη δεῖξαι ὡς ἔςι ἡ “ὁ μὲ ὄν, ὄν, φησί, τῷ ἀναλογόν εἰσιν, ὡς ἐν τῷ Δ δέδευκἢ. ἃ δ ἑκάςυ εἶδος ἡ ἡ ̓ 

μὴ δυνάμενοι λύειν ὡμολόγωυν εἶναι “ὃ μὴ ὄν, ὅπερ μὴ ὃν οἱ αὶ ὕλη αἴτια τῷ εἶναι ἡ ὁσίας πολλὰς ἡ ποσὰ ἡ ποιὰ αὶ τὰ λοιπά. 
μέγα ᾧ μικρὸν ἐκάλων, οἱ δὲ ὑπερέχον ᾧ ὑπερεχόμενον, --- θεὶς ὧν εἰπων δὲ ταῦτα ἐπιφέρει ὅτι ἡ παρέκβασις ἤτοι “ὃ παρεκβῆναι ᾧ 
“ἂν τοιῶτον λόγον ᾧ ἐνδειξάμενος τὴν ἐπὶ “ἃ τοιαύτας ἀρχὰς τῶν καταλιπεῖν ἡ μὴ ζητῆσαι διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν εἰσὶ πολλοὶ χυμοὶ 
ὄντων αὐτὸς λέγειν ἐκτροπήν, αὐὸς πρὸς “ὃν Παρμενίδην ἀντιλέ- 46 ἢ χρώματα, πεποίηκεν αὐτὲς “ὃ πρός τι ὑποθεῖναι κτλ. 

γεῖ, ἐκείνων τῶτο ποιῆσαι μὴ δυνηθέντων, λέγων κτλ. οὖς εἰ δ ὶ ὅτι μάλιςα συγχωρήσειέ τις ὅτι διὰ τὰ πρός τι ἤτοι 1089 

10895 ποῖον τώτων ὁ Παρμενίδης λέγει ἂν ἐν εἶναι, εἰ μὴ θήσομεν “ὃ ἀνισόν εἰσι πολλὰ τὰ ὄντα, ἀλλ᾽ ὑκ ἂν ᾧ ἑαυτοῖς αἴτια εἴη τῷ ὃ 
9. ἕναι ἢ “ὦ μὴ ὄν; πότερον πάσας τὰς ἐσίας λέγει ἣν εἶναι, εἰ μή πολλὰ εἶναι. 

Μὰ τὰ πὶ τὰ 
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σὺ δέ͵ ὦ δαιμόνιε, τίνα φὴς αἰτίαν εἶναι τῷ πολλὰ εἶναι τὰ 

πρός τι ὰ τὰ ἄλλα πάντα; ἥ, φησίν, ἀνάγκη ἐμὲ ὑποτίθεο)αί τε 

ὴὺὶ λέγειν ὅτι “ὃ δυνάμει ὃν ἑκάςῳ, τυτέςι “ὃ δυνάμει ποσὸν ἢ ὃ 
δυνάμει ποιὸν ᾧ “ὁ δυνάμει ἂν ὠσία ἢ ὅλως ἡὶ ἑκάςυ. ὕλη ἐςὶν 
αἰτία τῷ πολλὰ εἶναι τὰ εἰρημένα. ᾧ τῶτο, φησί, ᾧ ὁ Πλάτων 

ἐζήτησεν, εἰπὼν “τί ὃ δυνάμει τόδε." ἢ σαφηνίζων τί σημαίνει 
ἃ τόδε, ἀνήγαγε ἃ “ἡ ὀσίᾳ," 

ἀπεφήνατο ἦν, φησίν, ὅτι “ὃ πρός τι ἐξὶ “ὃ δυνάμει ὃν ἐσία. 
ἥτοι “ὃ ὃν ᾧ ἕν, ὥσπερ εἰ εἶπεν ὅτι “ὃ ποιόν" ὥσπερ γ) ὃ ποιὸν 
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σὸν ἡ ἄλλο ὃ ποιόν, ἔςι δὲ ὁ Σξωχράτης ᾧ ὑσία ᾧ χευκὸς ἢ δί- 

πηχυς, φέρε εἰπεῖν, ἔξαι ἃ, εἷς ἡ πολλά. τύτων δὴ τῶν δύο ἀπο- 
ριῶν τῆς δὶ προτέρας ἀπορίας λύσιν ἐπακτέον “ὃ “καί τοι δεῖ γέ 
τινα ὕλην εἶναι ἑκάςῳ γένει," τῆς δὲ δευτέρας τῆς λεγύσης ὅτι 

5 Σωκράτης ᾧ εἷς ἐςὶ ἢ πολλα, τὴν λύσιν ἔχεις, ὦ φιλότης, ἐν 

τῷ Α (ς. 2 εἰ 8) τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροάσεως" ἐκεῖ γδ ὅτε ἐν Ἰπαρ- 
μενίδην ὃ Μέλισσον ἤλεγχεν, εἴρνκιεεν ὡς δὲν κωλύει “ὃ αὐὴ ᾧ ἐν 
“"" τῷ αὶ 

ὄντα." ὃ τόδε, ὡς πολλάκις εἴρη, ἀντὶ ὁσίας τῷ ̓ Αριςοτέλει Ξ 

ἐκέτι δυνάμει “ὃ ὃν ἢ “ὃ ἐν ὅτε ἀπόφασις τύτων, ὅὕτως ἐδὲ “ὃ πρός (9 λαμβανεῦ. τὸ Πλάτωνος δὲ τὰς ἰδέας, ὡς αὶ ὑσίας καλεῖ, ἡ 

τι ὅτε ἐναντίον ἐςὶ τῷ ἑνὶ ἡ τῷ ὄντι κτλ. 
τῦτο εἰπὼν λέγει “ἐπὶ ᾧ ὄν τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ἥτοι 

τῶν συμβεβηκότων ἔχει ᾧ ἄλλην τινὰ ἔπιςασίαν ἢ ἀπορίαν πῶς 
πολλὰ εἰσίν. ἀσάφειαν δὲ πολλὴν ἐνεποίησεν ἐπεμβαλων τινα 
μεταξὺ αὶ ἐλλιπῶς ἀπηγγελκὼς τὰ ἐπεμβληθέντα. εἴη δ᾽ ἂν (5 

οἶμαι ἃ ἑξῆς τῆς λέξεως τοῦτον. ἐπὶ ' τῶν ἄλλων κατηγοριῶν 
τῶν παρὰ τὴν ὁσίαν ἔχει ἢ ἄλλην ἐπιςασίαν ἢ ἀπορίαν πῶς 
πολλὰ ποσὰ αὶ πολλὰ ποιὰ εἶναι δυναὲν λέγειν, διὰ “ὃ μὴ χωρις 

, , 
εἶναι τῶν ὑποκειμένων. εἶτα συναπτέον τυτοις ὼ “τῷ ὰ ὑποκεί- 

μᾶλλον ἐσίας, ἀριθμὸς λέγοντος, τῶν δὲ ἀριθμῶν ποσῶν ὄντων, ἢ 
διὰ τύτυ συναγομένυ τῷ τὰς ὑσίας εἶναι ποσά... ἐρωτᾷ ὁ δαι- 
μόνιος ᾿Αριςοτέλης, πότερον διαφέρει ἡ ὠσία τῷ ποσῶ ἢ ἡ αὐτή 
ἐςι τῷ ποσᾷ κτλ. 

εἰ δέ ἐςιν ἡ 

τεῦ κτλ. 

ΠΕ) ὁσία ἡ αὐτὴ τῷ ποσῷ ἡ ἀδιάφορος, ζηιαως 

μήποτε δὲ διότι εἰσὶ θεωρήματα ἀριθμητικά, ἀνάγκη εἶναι 1000. 

ᾧ ὃν ἀριθμὸν καθ᾽ αὐτὸν ᾧ χωριςόν, ἵν᾽ ἐκείνῳ ταῦϑ' ὑπάρξν. ἢ “ὦ 
φησὶ τὰ θεωρήματα τῶν ἀριθμητυιῶν πανθ᾽ ὑπάρξει ἢ τὰ τῶν 

μένον πολλὰ γίνε), ᾧ ἕν, ᾧ προσυπακυςέον τῷ τῷ λόγῳ" τῷ 20 αἰσ)ητῶν ἐξ ἀφαιρέσεως δὲ “ὃ εἶναι ἐχόντων, καθάπερ ἐλέχθη ἐν 
λόγῳ γ5 τῷ ἐκ τῶ ἀνίσυ καὶ τῷ ἑνὸς συγκεχωρήσϊω ἡμῖν νῦν ἀληθῆ 
λέγειν. ἵν᾽ ἧ ἡ λέξις τοιαύτη" τῷ γὅ λόγῳ τῷ πολλὰ ᾧ γίνεὼς 

ὶὶ εἶναι “ὃ ὑποκείμενον, ἤτοι τῷ λόγῳ τῷ πολλὰς ἡ γίνεοχ, ἡ εἶναι 

ὑσίας ἐκ τῶ ἀνίσυ καὶ τῦ ἑνὸς λέγοντι συγκεχωρήσϊω νῦν ὡς ἀληθῆ 

λέγει. ἔςιν ὄν ἡ σύμπασα λέξις (ῥητέον δ ἡ πάλιν αὐτήν, ὅτι 25 

λίαν μεμελαάνω) τοιαύτη. ἐπὶ ὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. τῶν 

παρὰ τὴν ἐσίαν ἔχει ᾧ ἄλλην τινὰ ἐπιςασίαν ἡ ἀπορίαν, πῶς 

πολλὰ ποσὰ ἡ πολλὰ ποιὰ εἶναι δυνατὸν λέγειν, διὰ ὃ μὴ χωριςὰ 

ἕἶναι τῶν ὑποκειμένων" τῷ 75 λόγῳ τῷ πολλὰς ἡ γίνεοις, ἢ εἶναι 

τῷ Μ. εἰ δὴ δύνα πάντα τὰ ὠριθμητικὰ δείκνυῶχ, κ᾽ τῶν ἐξ 

ἀφαιρέσεως ἀριθμῶν, καὶ πιθανὸν ἐδ᾽ ἀληθές ἐςι λέγειν ὡς διὰ τὰ 

θεωρήματα χωρίζειν αὐτὸς δεῖ ἡ ὕπαρξιν διδόναι. ταῦτα εἰπὼν 
πάλιν ἐπαναποδίζει ἡ φησὶν “οἱ Κὶ ὄν" κτλ. 

ἡμεῖς δέ, φησί, καθὰ ᾧ πρότερον εἴπομεν, ᾧα μὲν ὅτι ᾧ 1090. 
χωριςῶν μὴ ὄντων τῶν ἀριθμῶν ἔςαι ἀριθμητικὴ ἐπιςήμη" ἀλ- Ὁ 

λως τε δέ, εἰ ἦν κεχωρισμένα τὼ μαθηματικά, ἐκ ἂν τὰ τύτων 
πάθη ἐν τοῖς αἰαϊητοῖς εἴησαν" ἀδύνατον δ τῦ πράγματος μὲ 

ὄντος εἶναι τὼ παθη αὐτῷ. ὥςε εἰ τὰ μαθηματυιὰ παϑη ἐν τοῖς 

ὑποκειμένῳ ἣν εἶναι, τῷ λόγῳ δὲ πολλά. “ἀλλὰ --- τὰ 09 

ἀσίας ἐκ τῶ ἑνὸς ἢ τῶ ἀνίσυ λέγοντι συγκεχωρήο᾽ω νῦν ἡμῖν υς 30 αἰδ)ητοῖς ἐςί, ἡ αὐτὰ δηλονότι, ἀλλὰ δυνάμει ᾧ ἐξ ἀφαιρέσεως 

ἀληθὴ λέγει. ὃ εἶναι ἔχοντα. 

108) καὶ εἰπὼν ὅτι περὶ δὲ τῶν συμβεβηκότων ἀπορήσειεν ἄν τις τῶν δὲ χωριζόντων “ὃν ἀριθμὸν διὰ “ὃ τὰ ἀξιώματα ἡ, ὅλας τῦϑ 
2. 

πῶς πολλά, ᾧ λύσας τὴν ἀπορίαν, λέγει ὅτι “ἐπὶ δὲ τῶν τόδε τι τὰς καθόλω προτάσεις μηδὲ εἶναι ἐπὶ τοῖς αἰο)ητοῖς, τύτων δὴ Ξ 
ἔχει τινὰ λόγον," δυνάμει λέγων. ὅτι ἐπὶ Κὶ τῶν συμβεβηκότων τῦτο σαίνει τὴν ψυχὴν ἢ εἶναι χωριςὸς ἀριθμὲς ὶ χωριςὰ μα- 
ἐδεμία τῷ λοιπὰ ἀπορία πῶς πολλά, ἐπὶ δὲ τῶν τόδε τι ἥτοι ἐπὶ 36 θηματικὰ λέγειν ἀναπείθει. ἐδεμία δὲ ἀνάγκη διὰ “ὃ ἀληϑὴ εἶναι 

τῶν ἐσιῶν ἔχει τινὰ λόγον ᾧὶ ἀπορίαν πῶς πολλαὶ αἱ ὠσίαι" αὶ τὰ λεγόμενα περὶ τῶν ἀξιωμάτων ᾧ τῶν καθόλυ προτασεων, 
δ ὑγιὴς ἡ τὸ Πλάτωνος λύσις “ὁ ἀνισον αἰτιωμένν. ἀπορίαν ἦν λέγεωας, ἡ περὶ αὐτῶν ὡς ἐκ ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς εἰσίν, ἀλλ᾽ ἐν ψνχῇ 

ἔχει πῶς πολλὰ “ὃ τόδε τι ἢ ἡὶ ὠσία ἐςίν, εἰ μὴ θήσομεν εἶναι ἢ ἐπινοίᾳ “ὃ εἶναι ἔχει. ἐδεμία ἦν ἀνάγκη διὰ ταῦτα χωριςὶς ποιεῖν 
ὸ τόδε τι εἶδός τι ᾧ φύσιν τινὰ δηλονότι ὕλην τοιαύτην ἤτοι δυ- ἀριθμώς. εἰ ἦν, φησί, διὰ “ὃ τὼ καθύλυ μὴ εἶναι ἐν τοῖς αἰ)η- 
νάμει ἦσαν “ὃ εἶδος... ἢ ἦν ὅτως ὡς εἴρη ἀκυς ἐον τ “ἐπὶ Κα 40 τοῖς, χωρίζυσι τὺς ἀριθμὲς ᾧ τὰ μεγέθη, ὁ ἡμέτερος λόγος ὁ 

τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ἔχει τινὰ ἀπορίαν" αὶ ὃ συνεχὲς τύτῳ, ἢ τύτοις ἐναντιύμενος τἀναντία ἐρεῖ, αὶ ἐπάγει λέγων, διὸ τί ἀδα- 

μεριςέον εἰς δύο ἀπορίας ᾧ ῥητέον, ἐπὶ (ἃ ἦν τῶν συμβεβηκότων μῶς ἐν τοῖς αἰϑητοῖς ὑπαρχόντων τῶν ἀριθμῶν τὰ πάθη αὐτῶν 
ἔχει τινὰ ἀπόκρισιν πῶς πολλὰ ποιὰ ἢ πολλὰ ποσὰ εἶναι ἐνδέχεῦ ἐν αὐτοῖς ἐςίν: εἰ γ) διὰ “ἃ τὰ καθόλω μὴ ὑπάρχειν ἐν τοῖς αἰα)η- 
λέγειν" ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις τῶτο διὰ τί; διὰ “ὃ μὴ ἔχειν ὕλην, τοῖς χωρίζειν δεῖ τὸς ὠριθμώς, εἰ τὰ πάθη τῶν ἀριθμῶν ἐν τώ- 
ἥτις δυνάμει ὅσα τὰ συμβεβηκότα πολλὰ εἶναι ταῦτα ποιήσει. 45 τοις ἐξίν, κἀὶ χωρις ἕον. ἷ 

ἄλλην δὲ ἀπορίαν πάλιν ἀπορήσειέ τις περὶ αὐτῶν, ἢ ταύτην διὰ ὅμως, φησίν, εἰ ἢ δοίημεν ὁσίας εἶναι τὸς ςιγμὲς ὸ γραμε- τ090} 
τί; διότι μὴ χωριςὼ ὄντα τῶν ἐσιῶν συμβαίνει “ὃ ὑποκείμενον μὰς ᾧ ἐπίπεδα τῶνδε τῶν αἰν)ητῶν, ἡ) ἐν τύτοις ἔσον, ἀλλ᾽ ἡ 3. 

αὐτοῖς ᾧ ἕν τι γίνε, ᾧ πολλα΄" εἰ γδ ἄλλο ἡ ὑσία ᾧ ἄλλο “ἃ πο- καθ᾽ αὐτα" “ἐπὶ τύτων γδ δ᾽ λόγος εἴρηκε," τυτέςιν ἐπὶ τύώτων ἡ 
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τῶν ἐπιπέδων καὶ ὃ γραμμῶν ὁ ὁ λόγος ἐρηκέ: τε εὶ ἔδεε: “διὰ τί ἘΞ ὄν κ᾿ Κι ἐἰδητοων ἐριθμὸν ἐκ τὸ ὃ μεγαῖνυ καὶ ὺ μικρῶ ἡ τῷ αὐτοε- 

ἦν χωρις ὦ ἐςιν;" ἥτοι ὅτι ἐκ ἔςι χωριςα- ἢ ὃ “διὰ τί ἕν χωριφά νὸς ἀροδνν τὰ δὲ μεγέθη ἐκ μεγάλο καὶ δὴ μεκρῦ ᾧ ἀριθμῶ, ἢ ῥητέον. 

ἐςιν," ἀντὶ τῷ πῶς χωριςά ἐςιν, ἔδειξεν ὁ λόγος" ἔδειξε δὲ ὅτι ὅτι τρία ἕ ὑκ ἔςαι αὐτοέν, ἀλλ᾽ ἢ δύο ἢ ἐν διηρημένον εἰς δύο" 

τῇ ἐπινοίᾳ. “ἔτι δὲ ἐπεῖ. -- ὧν" ὁ κα "εὐχερής" εἴληπῦ ἀντὶ εἰ δ κτ' Πλάτωνα πᾶς ἀριθμὸς ἐκ μονάδος κα ᾧ ἀορίςυ ὑφίςαῦ 
τῷ ἀργὸς τὴν διάνοιαν ἢ δυσκίνητος. 5 δυάδος, εἰ Κα ἡ ὁ μαθηματικὸς ἀριθμὸς ἐξ αὐτῆς τῆς μονάδος 

1090) ἐπεισοδιώδη δὲ λέγε τὰ μὴ συνεχὴ μηδὲ συντελῦντα θάτερα τῆς ἀορίςυ δυάδος ἐςίν, ἐξ ὧν ὁ εἰδητικὸς ἀριθμός, ὁ αὐὺς ἔςαι 
43. βατέροις εἰς “ὃ εἶναι... ὃ δὲ “ὥσπερ μοχθηρὰ τραγῳδία" πρόσ- τῷ εἰδητικῷ" εἰ δὲ ἐξ ἄλλης δυάδος, πότερον ἢ ἐξ ἄλλω ἑνὸς 

καιἢ διὰ “ὁ πολλὺς τῶν μὴ ἀρίξων τραγῳδῶν μεταξὺ τῆς τρα» τῶ ὄντος παρὰ “ὃ ἀρχικὸν ἣν ἣ ἐξ αὐτῦ τῷ ἀρχικῦ ἑνός, εἰ ὦ 
γῳδίας παρεμβάλλειν πρόσωπά τε ὺ ὑποκριτεὶς ὼ ἵκης ὁμοίως ὼ Ἂ ἐξ ἄλλι, ἔσονἢ δύο ἀρχμιὰ ἕν, ὅπερ αὶ βυλονῇ εἰ δὲ ἐξ αὐτῷ 
μηδεμίαν συνέχειαν μηδὲ οἰκειότητα ἔχοντα πρὸς τὰ ἐ πραχθατα 10 τῷ αὐτοινές, πῶς δυνατὸν ἕν ὃν τῷ ἐρθμῷ εἶναι καὶ (π᾿ ἐν ταύτη τῇ 
τε ἢ προλεχθέντα εἰ γάρ τις “ὃν Αἴαντα παρεισείξας ἐν τῷ με- δυάδι ᾧ ἐν ἐκείνη; φανερὸν ἄρα ὅτι ὅτε ἐκ τῷ ἑνὸς τῆς ἀορίςυ 
ταξὺ καιρῷ, καθ᾽ ὃν ἀπέσφαττεν ἑαυτόν, εἰσήγαγε τὴν Ἑκαάβην δυάδος δυνατὴν γενέδιᾳ ἃ “ἐν μαθηματικὸν ἀριθμόν, ἵνα μὴ ὁ αὐὸς 

θρηνῶσαν τὴν Τροίαν, τίνα ἂν τῦτο συνέχειαν εἶχεν ἢ οἰκειότητα τιᾷ εἰδητικῷ φανῇ, ὅτε ἐξ ἄλλων" ἀριθμὸν ἢ) κτ' πιλάτωνα ἀδύ- 
πρὸς τὰ πρότερα ἡ ὕςερα; ὥσπερ ὅτε ὁ Μενέλαος εἰσοίγε μὴ νατον ἑτέρως ὑποςῆναι ἢ ἐκ μονάδος ὶὶ τῆς ἀορίςυ δυάδος" τύτυ 

ἐῶν “ἐν Τεῦκρον θάψαι “ὁ τῷ Αἴᾶντος πτῶμα. 45 γάρ ἐςι δηλωτικὸν “ἡ “ὃ ἅμα “ὃν ἀριθμὸν γενέ, ἄλλως ἢ ἐξ ἑνὸς 
1090) οἱ δὲ τὸς εἰδητιοὺς ἀριθμὸς τιθέμενοι τῦτο [' ἐκφεύγυσι διὰ ἢ δυάδος ἀορίςα ἀδύνατον." ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει “ταῦτα δὴ 

20. ἐκ τῷ ἑνὸς καὶ τῆς ἀορίςυ δυάδος ποιεῖν “ὃν εἰδητικὸν ἀριθμόν, ἐκ πάντα ἄλ. ἡ μάχ. α. ἑαυτ. κ- τ΄ εὐλ..ἢ ἃ δὲ “ἡ ἔοικεν ἐν αὐτοῖς 
δὲ τύτυ ἡ τῆς ὕλης, ἑτέρας ὄσης παρὰ τὴν ἀόριςον δυάδα (ἄλλη εἶναι ὁ ΣΣιμωνίδυ μακρὸς λόγος" σαφὲς ἕςαι οἰήβορθν τίς ἐςιν 
δ κατ᾽ αὐτὸς δυὰς ἡ γεννητικὴ τῶν ἀριθμῶν ἢ ἄλλη ἡ τῶν με- ὁ ἸΣιμωνίδυ λόγος. ὁ Σιμωνίδης ἐν τοῖς λόγοις, ὃς ̓ Ατάκτυς 
γεθῶν), ἐκ δὲ τύτυ ἡ τῆς ὕλης ποιεῖν τὰ μεγέθη αὶ τὰ ἐπίπεδα, 20 ἐπιγράφει, μιμεῖϊ ἢ ᾧ λέγει ὃς εἰκός ἐςι λόγως λέγειν δύλυς 

ἐκφεύγωσι τὸ ποιεῖν ἐπεισοδιωδη τὴν φύσιν, ὅμως φησὶ ταῦτα τὲ ἐπταικότας πρὸς δεσπότας ἐξετάζοντας αὐτὸς τίνος ἕνεκα ταῦτα 

μεγέθη τὰ προσεχῶς. ἐκ : τῆς ὕλης ἢ τῶν ἀριθμῶν Ὑνόμενα πότε- ἐπταίκασι: ἢ ποιεῖ αὐτιὺς ἀπολογυμένως λέγειν πάνυ μακρὰ ὺ 

ρον ἰδέαι εἰσὶν ἢ ἐς, αὶ ἄρα συμβάλλονταί τι εἰς ὶ εἶναι τοῖς ὅσι;. πολλά, ὀὠδὲν δὲ ὑγιὲς ἢ πιθανόν, ἀλλὰ πᾶν “ὃ ἐπιφωβόμέννν ὁ ἐναν- 
εἰς καί φνν ὅτι ὥσπερ ἐδὲ τὰ μαθηματικά, ὅτως ἐδὲ ταῦτα κτλ. τίον τῷ προφραολέντι" τοιῶτον γδ ὡς εἰκὸς “ὃ βάρβαρον καὶ ἢ παι- 

1090 ἐκ ἕξιν ἦν χαλεπὸν ὁποιασῶν δόξας τιθέμενον μακρηγορεῖν 25 δείας ἄμοιρον... κ᾿) ὃν τραγῳδὸν “ἁπλῶς ὁ μῦθος τῆς ἀλη- 
29. τε ἢ συνείρειν πολλά. θείας ἔφυ.".. ὺ μικρϑ αὶ ἐπ’ "Αρειον πγον αὐτὺς προκαλεϊἢ 

1090 5 οἱ δὲ πρῶτοι, φησίν (αἰνίττε δὲ “ὃν Πλατωνα), δύο ̓ Βοιή- διὰ ὦ βιάζεος, ὑπ᾽ αὐτῶν τἰβ ήδῥῳ: τὸς ἀριθμοίς, τῶτο ποιῆ- 

32. σαντες τὺς ἀριθμείς, τόν τε εἰδητικὸν ἡ “ἐν μαθηματικόν, ἢ ῬΩΝΣ ἐν δ, ὶ δυναίμενος. ἐπειδὴ δὲ τὴ ἀόριξεν δυάδα μέγα ἡ μικρὸν 
ταξὺ τῷ ἀϑητθεῆ ὃ τῷ αἰδγητ τάξαντες ἂν μαθηματικόν, ὅτε ἐκάλυν, ἡ δὲ ἀόριςος δύβε κατ᾽ αὐτὸς μόνον “ἐν ἀρτιάκις ἄρτιον 

εἰρήκασιν ὅτε ἔχριεν ἃ ἂν εἰπεῖν πῶς ἢ ἐκ τίνος ἔςαι ὁ μαθηματικὸς 30 ὑφίξησι, λέγει ὅ ὅτι εἰ ὺ δοίημεν τὰς ἀριθμὸς ἐ ἐκ τὸ μέγ εἶ εἶναι 

ἀριθμός. ὺ μικρῶ, μόνος ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενος ἢ ἤτοι ὁ ἀρτιάκις ἄρτως 

10905 - ἐκ δὲ τῷ ἄλλυ μιιρ ὼὺ μεγάλωι ἡ τῶν ἀριθμῶν τὰ μεγέθη ἐξ αὐτῶν ἔςαι, ἄλλος δὲ ἐδείς" λεγέτωσαν ἦν πόθεν ἡ τῶν ἀρ- 
36. ποιεῖ" ὃ ὃ πρὸ ὀλίγω εἶπεν ὕμν, ὅτε ἔλεγα “ποιῶσι ἡ) τὰ με- Ἐυξεβίε σαν ἢ τῶν λοιπῶν Ὑδίσις 

γέθη! ἐκ τῆς ὕλης καὶ ὃ τῷ ἀριθμῶ " σὰ καὶ Ὁ μήκη ἐκ τῆς αὐτοδυα- ὺ ἐν ἡ εἶπε , πέρα" ἀρχὴν γδ ἰδύον λέγοντες ὸ ἕν, ὑλικὴν 10914 
δὸς ἡ τῆς ὅν, ὁμοίως ἢ τὰ ἐπίπεδα ἐκ τῆς αὐτοτριάδος καὶ ἡ τῆς 35 δὲ “ἐν ἀριθμόν, ὃν ἄπειρον ὁ ἐκάλυν διὰ ἣν ἴσως ἐπ᾽ ἄπειρον αὐτῷ Ἵ: 

ὕλης), --- ὃ ὄν ἐκεῖσε ἔλεγεν ὕλην, ἄλλο μικρὸν ἡ μέγα ἐκάλεσεν. αὔξησιν, ἔφασκον ὅτι τῶν τὸ ἀριθμῶ ἤτοι ὠπείρα μερῶν “ἃ ἐγγί- 

εἰ ἦν μήτε ἐκ τῷ μεγάλυ ἢ μυιρῶ, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῆς ἀορίξνγ σαν ἢ πρῶτον πλησιάσαν τῷ ἑνί, ἐκεῖνο ἢ πρῶτον εἷλκυύολη ὑπ᾽ 
δυάδος, δυνατὸν εἶναι “ν μαθηματικὸν ἀριθμόν (ἡ αὐὸς ὃ ἂν ἦν αὐτὸ ὺ εἰδοποιήθη, εἶτα “ὃ δευτέρως πλησιάσαν, ᾧ τρίτον “ἃ τρί- 

, τῷ εἰδητικῶ), μήτε ἐκ τῷ ἄλλι μικρῶ ἡ μεγάλυ, ἃ δὴ ἡὶ αὐτὰ τως, ἢ ἐφεξῆς. 
ἐἰόριςον ἐκάλων δυαδα (ἐξ αὐτῶν 5 τὼ μεγέθη ποιεῖ), λείπεῖ) 40 δίκαιον ισϑωι: ὺ περὶ φυσικῶν λέγοντας ἐν ταῖς φυσι- 1091 
ἄλλο μέγα ἢ μικρὸν λέγειν. εἰ δὲ τῦτο, πλείω ἔςαι τὰ ςοιχεῖα, καῖς πραγματείαις τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενα ἐξετάζειν" τύτυ γάρ 
αὐτά φημι τὰ μεγάλα ἢ μικρά. ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη ὅσα ὑλικά, ἐςι δηλωτικὸν “ὃ “δίκαιον ηδ αὐτὲς ἐξετάζειν τὺς περὶ φύσεως." 

τοσαῦτα εἶναι ἡ τὰ εἰδητικα" ὅπερ κα βύλον, εἰ δέ ἐςιν ἐν ἔςι δὲ ὃ τῆς λέξεως ἐλλιπές" εἴη δ᾽ ἂν “ὃ πλῆρες, δίκαιον δ 
εἰρχρωὸν ὴ υϑθαν ἕν, καινὸν ἔςαι ἢ μερια)ήσεῦ ἐπί τε τῷ μεγάλν αὐτὲς ἐξετάζειν τιὶς περὶ φύσεως, ἀλλ᾽ ὁ τὸς περὶ τῶν θείων 
ἢ μικρῦ, ἐξ ὅ ποιῶσι τὸς ἀριθμώς, ᾧ ἐπὶ τῷ ἄλλυν μεγάλυ Ὁ ἀκινήτων διολεγεβάνξι 
μυιρᾶ, ἐξ ὃ τὰ μεγέθη, ἡ ἐπὶ τῷ λοιπῶ ὺ τρίτυ, ἐξ ὃ ἔσονῇ οἱ ἐπεὶ δὲ ὁ Ξενοκράτης ὑπεραπολογώμενος τὸ Πλάτωνος, ὗς 10914 
μμαθηματικοὶ ὠριθμοί. ἢ πῶς οἷόν τε “ὃ ἕν “ὃ τῷ ἀριθμῷ ἐν πλείο. ἢ ἐν τῷ Α ζε 10) τῆς περὶ Οὐρανῦ εἰρηῦ, ἔλεγεν ὅτι διδασκα- 7: 

σιν εὑρίσκεοχ,; ζητήσειε δ᾽ ἂν τις πῶς οἷόν τε ἣ αὐτοὶν τρία εἶναι, λίας χάριν ἢ τὸ γνῶναι, πῶς, εἰ γεγόνασιν αἱ ἰδέαι, δυνατὴν ἦν 

Μ τὰ τὰ πὶ 1 2 
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αὐτὰς γενέ, ὑπετίθετο τε ὼὶ ἔλεγεν ὡς ἐκ τῷ μεγάδω κα ἢ μικρῶ τέσσαρα ὧν ἄτοπα ᾿πῷ ταῖς τέρεβρσιν ὑποθέσεσιν, ἣν ἃ Μιδὶ 

ὑπὸ τὸ ἑνὸς ἰσαϑιέντων ἐγένοντο ἄν, εἰ δυνατὸν αὐτὰς ἦν γενέῶςζ, “ὃ πάντα εἶναι ὠγαθὰ καὶ ὸ κακὰ πλὴν ἑνός, ἄλλο τ εἶναι “ὃ κακὸν 

ἐπειδὴ ἦν τῦθ᾽ ὁ Ξενοκράτης κτλ. ἀρχήν, ἄλλο ὃ εἶναι τὴν ἀρχὴν μὴ ὠγαθόν, τέταρτον “ὃ μετέχειν 

ΟΠ 40914 ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ χε δὲ ἀπορίαν" “ὁ ἐπαχθὲν Σ ὺ εὐπο- τὰς {τ ἀκράτυ τῷ κακῦ (ὦ. 

ἘΞ: ρήσαντι ἐπιτίμησιν" τοιῦτόν ἐν" ἔχει δ᾽ ἀπορίαν, κἂν εὐπορήσῃ 5 τί σημαίνει “ὰ ἀόριςον, ἐπήγαγε σαφηνίζων, “ἀτε- ιχ0. 

τις εἰπεῖν τι ἢ ἐνςῆναι πρὸς τὴν ἀπορίαν, εὐθὺς ἐπιτιμηθήσεϑ" λῶν Ν ̓ 13, 

ὀδὲν γ) ἂν ὑγιὲς εἴπη. διὸ ᾧ ὃ ἂν τὴν τῶν ὅλων ἀρχὴν ἐκ ἤθελον λέγειν ὅ ὄν. ὑπο- 1092 
1} αἰνίττεῦ δὲ ὃν Ὀρφέα: καὶ ὅτος Ὑάρ φησιν ὅτι ὲ ἀγαθὸν καὶ ᾽ λαμβάνοντες 75 ὅτι ὠδὲν ἀτελὲς ὃν ἐςιν ἀλλὰ πᾶν ὃν τέλειον, ἃ δ 

ὁ. ἄριςον ὕςερόν ἐςι τῶν ἄλλων... ὺ, ἐπεὶ πρῶτον ἅὶ κατ᾽ ᾿Ορφέα δὲ ἕν ὅτε τέλειον ΡΟ ὡς ὑδὲ ὄν ἐςιν" εἰ 5 ἦν ὄν͵ ἦν ἂν 
δὲ Χαῦς γέγονεν, εἶθ᾽ ὁ ̓Ὠκεανός, τρίτον Νύξ, τέταρτον ὁ Οὐρα- 10 ὶ τέλειον. 

νός, εἶτ᾽ ἀθανάτων βασιλεὺς θεῶν ὁ Ζεὺς κτλ. “ἄτοπον δ. κι τ. τ᾿ α. μ- τ΄ ςερ. ἢ τ. μ. π΄ τῷ Πλάτω- τϑσε 
1091) πρῶτον ἕ Ὁ) ἐβασίλευσε περίκλυτος ᾿Ηροκεπαῖος, φησὶν ἡ νος εἰπόντος ὅτι ἐκ τῷ ἑνὸς ᾧ τῆς δυαΐδος νἀ γμρκίρι αἱὶ ἐκ 

Ἷ: ποίησις, με' ὃν Νὺξ σκῆπτρον ἔχυσ᾽ ἐν χερσὶν ἀριπρεπὲς Ἤρικε- δὲ τῶν ἰδεῶν τὰ μαθηματικὰ μεγέθη, ἅμα δὲ ἢ ἐν τῷ αὐτῷ 
παίυ, μ3᾽ ἥν Οὐρανός, ὃς πρῶτος ἐβασίλευσε θεῶν μἶ' μέρα νῦν ἣ χρόνῳ ἐν ᾧ τὰ μαθηματικὰ γγσε μεγέθη, αὶ ὃ τόπος 

Νύκτα. ὅτοι δὴ διὰ “ὃ τὺς ἄρχοντας μεταβαΐλλειν ὃ τ ἀγαθὸν αὶ 15 αὐτῶν, ἐν ᾧ εἰσίν, ὑπέςη, λέγει ὅν ὅτι ἄτοπον ἐν ἢ ΟΣ ἅμα τος 

ἄριςον ὕςερον ποιῶσιν. οἱ δὲ μεμιγμένοι αὐτῶν (Λέγει δὲ τὺς μάγθθεσι ποιεῖν, τίς δέ ἐςι μὴ λέγειν. εἶτα ἢ ἐνίςα ἢ λέγων μὴ 

μὴ πάντα μυθικῶς ὼ ἀναποδείκτως, ὥσπερ οἱ ποιηταί, λέγον- εἶναι τὰ ὁ μιαδηιτθιαι ἐν τόπῳ. 

τας, ἀλλ᾽ ἔσιν ὅ ὅτε ᾧ ἐφ᾽ ἃ ἀποδείξεσι χρωμένυς), τοι δὴ ἦν οἱ μθῶς δὲ ἢὶ τὲς εἰδητικὺς ἐὐῆεν: τύτυς ἢ εἶπε τῶν το. 

βηάγμθοις ὥσπερ ἀερεύδες ὁ ὁ Πυθαγόρυ καθηγεμων κτλ. ὄντων τὰ πάντα: ᾿ 

ἴθι δ ὁ ᾿Εμπεδοκλῆς τὴν φιλίαν ὠγαθὸν ἀρχὴν εἰπών (εὐ: 2 πότερον ὄν, φησί, μίξει ἥτοι κράσει: ἄρα ἦν κραθεισῶν τῶν! 

2. τὴν δ ὁ ̓ Αριςοτέλης εἶπε ςοιχεῖον,. καταχρησαάμενος τῇ λέξει), ὁ ἀρχῶν ἐξ αὐτῶν εἰσὶν οἱ ἀριθμοί; ἀλλ᾽ ἐὶ πᾶν δύνα μίγνυνχ, κα ὸ ἢ 

δὲ ̓ Αναξαγόρας ἐὸν νῦν. πολλῷ μᾶλλον “ὃ ἕν μδ' τῆς δυάδος τότε γινόμενον ἐκ τῶν κραε- 

4091) “τῶν δὲ τὰς ἀκινήτως ἐσᾶς λεγόντων," λέγων ἀκινήτυς ϑέντων ἕτερόν ἐςι τῶν “ὃ κρᾶμα ἀποτελεσάντων. ἀλλὰ κἂν δκη- 

18. ῥσίας τὸν εἰδητικιὸς ἀριθμεές, τύτων οἱ μέν, ὥσπερ ὁ Πλάτων καὶ Ὁ μᾶν ὅτι Χρδμα, γέγονεν ἐκ τῷ ἑνὸς ὺ τῆς δυάδος, ἔφθαρῇ ὃ ἕν 

Βροτῖνος ὁ ὁ Πυθαγόρειος, φασὶν ὅτι ἃ ἀγαθὸν αὐὸὲ “ὁ ἕν ἐξι ἡ 25 (ςὰ δ κεραννύμενα τῶτο πάσχει), ἢ ὑκ ἔςξαι “ὃ ἂν χωριςὸν ἡ 

ἐσίωἢ ἐν τῷ ἕν εἶναι, ὡς πολλάκις εἴρη. εἰπὼν δὲ “ἃ “οἱ κ᾿ ὑκ καθ᾽ αὐὸ ἢ ἑτέρα τις φύσις παρὰ “ὃ κρῶμα “ὃ ἐξ αὐτῷ ὺ τῆς 

ἀπέδωκε “ὃ οἱ δέ. δυάδος γεγονός, ὅπερ ὅτοι βυλονἢ" λίαν 75 ἀσπαζονἢ τὴν τὸ 

1091} “ἢ εἰ μὴ τῦτο, ςοιχεῖον," τυτέςιν ἢ εἰ μὴ ἀρχικὸν ἣν λέγοιεν ἑνὸς ἀφθαρσίαν. ὥςε δῆλον ὅτι μίξει ᾧ κράσει ὁ δυνανῆ οἱ 
Ἅ1. τὴν αὐταρκεσάτην φύσιν, ἀλλὰ φήσαιεν ὅτι ἡ πὐταρβεοξ ἄτη φυ- ἐριθμοὶ ἐ ἐκ τῶν ςοιχείων εἶναι. 

σις “ὃ ςοιχεῖόν ἐςι τῶν εἰδητικῶν ἀριθμῶν, ὅ ὅπερ ἐςὶ “ὃ μέγα ᾧ “ὃ 30 “ὧν ἐςὶ γένεσις," τυτέςιν ἅπερ τεχνητά ἐςιν" γόεσιν διω. 

μικρόν κτλ. γῦν τὴν τέχνην ἐκάλεσεν. 
1094:8. ἀλλὰ τῷ ἀριθμῶ τὸ μαθηματοιῶ ἀπειρήκασι, ᾧ ἀφεῖλον “ἀλλ᾽ ὑχ οἷοντέ τι; φησί, “τῷ ἀδιαιρέτυ ἀπελθέν" ὃ δὲ 

23. ἀπὸ τῇ τοιύτω ἑνὸς “ἃ ἀγαθὸν κτλ. λέγει δυνάμει τοιῶτόν ἐςιν" “ὃ β' σπέρμα φθείρεῦ αὶ ὁκ ἔςι, ὃ δὲ 
1091 ὁ ὃ συνεωρακὼς "Σπεύσιππος (λέγω δὴ “ὁ εἰ “ὃ ἕν ἀγαθόν, ἀδιαίρετον, τυτέςι “ὁ ἀρχικὸν ἕν, ἐχ οἷόν τέ ἐςι κατ᾽ αὐτὺς φϑα- 

55 ἀνώγκη “ἃ μὴ ἐν ὃ ὑλικὸν κακὸν εἶναι!) ἀπέφυγε ᾧ προσάπτειν 35 ρῆναι, ἐδὲ ὅλως αὐτοί φασιν οἷόν τε ἐπινοῆσαι ὡς ἀπέρχεταί τι 
ὑκ ἠθέλησε “ὃ ἀγαθὸν τῷ ἑνί. ἄλλοι δὲ τὴν τῷ κακῶ φύσιν “ὃ τῆς ἑνὸς φύσεως ἣ τροπή τις περὶ αὐὸ γίνε... ἀλλὰ μήποτε, 
ἄνισόν φασιν, ὥςε συμβαίνει ἐκ τύτων πάσας τὰς ἰδέας ἢ πάντα ὥσπερ ἡμεῖς ἐκ τῆς ςερήσεως τῆς τῷ εἴδει ἐναντίας φαβ' γίσεδχ, 

τὰ ὄντα μετέχειν τῷ κακῶ, εἴπερ ἐξ αὐτὸ ἢ τῷ ὠγαθὺ εἰσί͵ τὰ πράγματα μὴ ὑπομενόσης, ὕτω χρὴ νοεῖν ἡ τὴν τῶν ὠριϑμῶν 
πλὴν τῆς ἑτέρας τῶν ἀρχῶν, ἥτις ἐςὶ ὃ ἕν. ὥσπερ ἡ Ἐμπεδο- γώεσιν. ἀλλ᾽ ὅσα, φησίν, ἐξ ἐναντίων γίνε, ἡ ἐξ ὑπακειμένε 
κλῆς λέγει" ἢ ὅτος γαρ φησιν υἷς πάντα μετέχει τῦ νείκως πλὴν 40 τινὸς τρίτα γίνε, ὡς ἐν τῷ Α δέδεικἢ τῆς Φυσικῆς ᾿Ακροά- 

τῆς φιλίας. ἡ ἐπεὶ πρῶτον Κὶ κατ᾽ αὐτὺς αἱ ἰδέαι γίνονῇ ἐκ τῦ σεως κτλ. 

ἑνὸς ἢ τῷ μὴ ἑνός, εἶτα ἐκ τῶν ἰδεῶν τὼ μεγέθη, αὐτοτρίγωνον, γἢ οἷς ἐναντία." ὦ 75 μόνον τὰ ἐξ ἐναντίων τι φθείρεῖ, 1052» 

αὐτοτετράγωνον, τὰ ὅμοια, ἀκρατότερον μεθέξωσι τῷ κακῦ οἱ ἀλλὰ ὶ “ὃ θερμὸν ᾧ λευκόν, οἷς ἐναντία εἰσὶ τῷ Κ'' “ὃ ψυχρὸν τῷ Ξ 
ἀριθμοὶ ἥπερ τὰ μεγέθη" οἱ ὶ γδ ἀριθμοὶ προσεχῶς ἐκ τῦ κακῶ δὲ τῷ λυ ὸ μέλαν. ἐπεὶ δὲ πᾶσαν ἘΝ ἐὐἰοτιέτητα, αὐτό 
γεγόνασι, τὰ δὲ μεγέθη διὰ μέσων τῶν ἀριθμῶν. ταῦτά τε δὴ (6 φημι “α ἣν αὶ μὴ ἕν, εἰς τὴ τῶν ἰδεῶν σύςασιν οἱ ταύτας τιθέ- 

συμβαῦεὶ ὺ αἰβν χυύραν τε εἶναι “ὃ κακὸν τὸ ἀγαθῦ (ἡ ὃ μενοι μὐδλυηι: ἔλεγον ἢ ὡ καταλελεῖφθαι, ἔμελλε δέ τις 
ὕλη, ὡς αὐτοί φασι, χωρα τῷ εἴδυς), ἢ ἐρᾶν ἢ ὀρέγεον, “ὃ κα- ---------- 

κὸν τὸ ὠγαθῶ. ᾿ Ὁ ἀοείπϊε οοά. Μοποο. 
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λέγειν ὅτι εἰ μέν τι λελειμμένον τῆς ἐναντιότητος ἐκτὸς ἂν τῶν 

ἰδεῶν, τότε εἰκὸς ἦν λέγειν ὅτι “ὃ καταλειφθὲν μαχήσεϊ μᾷ' τῷ 
συνόντος ταῖς ἰδέαις ᾧ φθερεῖ αὐτάς" ἐπεὶ δὲ ἐδὲν παραλέλειπῆ, 
τί ἂν εἴη “ὁ δυνησόμενον αὐτὰς φθεῖραι: ἐπεὶ ἦν ἔμελλέ τις ταῦτα 

52. 

2 αν 4 Ἅ»᾽ »᾽, αν ,» ᾿ « σιῶν; ἀλλὰ ἊΝ ὅθι ὅδων αἰτίως τὺς ἰδητρωὶς ἐράμως σνγ- 
χωρήσωμεν, καίτοι μὴ ὃν ἀληθές, ἀλλὰ τά γε πάθη αὶ τὰ συμ’ 
βεβυρότα πῶς φήσυσι γενέ, ἐκ τῶν ἀριθμῶν, 

εἰ Δ καὶ ὑκάςυ ὁσία αὶ ὁ εἶναι ὁ λόγος αὶ ὃ ἄδος αὐτὸ ἐφίν, τὴν 
8, λέγειν, προσέθηκε “ὃ κἂν ἐκ πανὸς εἴη τῦ ἐναντίω τὰ εἴδη ἢ μη- 5 ὁ δὲ ἀριθμὸς ἂν ὅλως συμβάληταί τι τοῖς πράγμασι, ὃ ποσόν ' 

δὲν ἀπελείφθη, φθαρήσε" ὡς 75 ὃ νεῖκος κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα, 
ὅταν κατιχύση τῆς φιλίας ἢ ὑπεισέλθοι “ὃν σφαῖρον, φθείρει 
αὐτὸν κτλ... λέγων μῖγμα “ὃν σφαῖρον. 

μήποτε ἕν, ὥσπερ αἱ ςιγμαὶ ὄρει ἦσαι τῶν γραμμῶν ὁρίζυ- 

ἐςι τῆς ἑκαςυ ὕλης (ὁ 75 τέσσαρα ἀριθμὸς “ἢ ποσὸν αὖ ᾧ 
μέτρον ἐςὶ πυρὸς γῆς ὕδατος ἀέρος, τῶν ςοιχείων τῶν σωμα- 
τικῶν), εἰ δὴ ἕκαςον κ᾿ ὃ οἰκεῖον εἶδος λόγεταί τε ὶὶ ἴςιν, ὁ δ’ 
ἀριθμὸς εἶδος [' τῶν πραγμάτων ἐκ ἔςιν, ὅτε μὴν ὕλη, ἀλλὰ ἃ 

"σιν αὐτάς, ὅτω δυνατὴν λέγειν ὅτι ἡ τὰ εἴδη ὡς πέρατα τῶν τῆδε 10 ποσὸν ἢ “ὃ μέτρον τῆς ὕλης, ψεῦδος ὅτι οἱ ἀριθμοὶ αἴτιοί εἰσι τῆς 

σιῶν ὁρίζυσιν αὐτάς, ἢ ὅτως αἴτια τύτων εἰσί, καθάπερ ὁ 

Πυθαγόρειος Ἐὔρυτος ἔλεγε τῶδε β' τῷ φυτῶ τόνδε “ὃν ἀριθμὸν 
ὅρον εἶναι, ἢ ἄλλον Κ' ἵππυ ἡ ἄλλον ἀνθρώπυ, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
ὁμοίως. ἢ ὁ μόνον ἁπλῶς ὅτως ὁ Ἑὔρυτος ἔλεγεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 

ὅροι εἰσὶ τῶν φυτῶν ᾧ ἀνθρώπων ἢ βοῶν, ἀλλὰ ᾧ ὥσπερ ὁ ἀριθ- 15 
μητικός, ὅταν “ἐν ἐννέα ἀριθμὸν τετράγωνον ὄντα καταγράφη, 
πρῶτον Κα τρεῖς μονάδας κατ᾽ εὐθεῖαν γράφει γραμμήν, εἶτα ἀλ- 
λας τρεῖς κῷ' παράλληλον ἡ αὐτὰς τῇ προτέρᾳ γραμμῆ, εἶτ᾽ ἂν 
ἄλλας πάλιν τρεῖς δ᾿ παράλληλον γραμμὴν τὴ δευτέρᾳ γραμμῇ, 

ἑκάςυ μορφῆς ἢ μορφαὶ αὐτῶν. ὅτι δὲ οἱ ἀριθμοὶ “ἃ ποσὸν καὶ 
μέτρον εἰσὶ τῆς ὕλης τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ὑχὶ μορφαὶ αὐτῶν, 
ἀποχρὴ τοῖς Ἐμπεδοκλεῖ περὶ συςάσεως ὀςῶν ῥηθεῖσι" 

τὰς δύο τῶν ὀκτιὴ μοιρέων λάχε Νήςιδος αἴγλης, 
τέσσαρα δ᾽ Ἡφαίςοιο, τὰ δ᾽ ὀςέα λεύκ᾽ ἔγένοντο. 

τῶτο ἡ παραξέει διὰ τὸ “ὁ δ᾽ ἀριθμὸς ὕλη, οἷον σαρκὸς 
ὀςῷ ἀριθμὸς ὠσία ὅτως" τρία πυρός, γῆς δυό ὶὶ χρὴ ςίζειν 
τελείαν εἰς “ὁ ὅτως, εἶτα ἐπάγειν τρία πυρός, γῆς δύο. ὃ δὲ 
λέγει, τοιῦτόν ἐςιν. ὁ δὲ ἀριθμὸς ἡ ὃ ποσὸν τῆς ὑλυιῆς ὑσίας 

ἡ ὕτως ἀποτελεῖ παράλληλον χῆμα, ὥσπερ ὑπόκειἢ ἡ ἐπὶ τῷ 20 τῷ ὀςἃ τῷ ̓ Ἐμπεδοκλεῖ ὅτως ἐλαμβάνετο, τρία τῷ πυρός͵ δύο 
τρία τριγώνω ὄντος, ὁμοίως πρῶτον ' γράφει μίαν μονάδα, εἶτα 
ὑπὸ ταύτην ἑτέρας δύο, ᾧ ὅτως ἐξομοιοῖ “ἐν τρία τῷ τριγώνῳ 
«κήματι, ἡ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" ὥσπερ ὅν ὁ ἀριθμητικός, ὅτως 
ἢ ὁ Ἐὔρυτος, ἐπειδὴ ἔφασκε τὸς ἀριθμεὶς ὅρους εἶναι τῶν πραγ- 

δὲ τῆς γῆς" εἴρη δὲ ἐν ταῖς περὶ Ψυχῆς (1 5) ὅπως ταῦτα Ἐμ- 
πεδοκλῆς ἐλαμβανεν. ἐπεὶ δὲ τρία β' πυρὸς δύο δὲ γῆς, ἐπά- 
γεῖι, ἢ ἀεὶ πῶς ἀριθμὸς ἢ πυρινός ἐς! ἢ γήννος, τυτέςιν ἢ πυρῶν 
ἐςὶν ἢ γαιῶν, ἢ μοναδικὸς αὶ ἀσώματος, ὅτε δὲ ὁ μοναδικός ἐςιν 

μάτων. κείδ)ω λόγω χάριν ὅρος τῷ ἀνθρώπυ ὁ διακοσιαπεντήκοντα 25 ἤτοι ὁ μαθηματικὸς ὁσία τῶν πραγμάτων, ὅτε ὁ τῶν πυ- 

ἀριθμός, ὁ δὲ τξ' τῷ φυτῶ" τῶτο θεὶς ἐλάμβανε ψηφῖδας διακο- 
σίας πεντήκοντα, τὰς πρασίνας τὰς δὲ μελαίνας ἄλλας δὲ ἐρν- 

θρὰς ἢ ὅλως παντοδαποῖς χρώμασι κεχρωμένας" εἶτα περιχρίων 
“ἂν τοῖχον ἀσβέξῳ ᾧ, σκιαγραφῶν ἄνθρωπον αὶ φυὲν ὅτως ἐπήγνν 

ρῶν ἢ γαιῶν, ἀλλὰ ὃ πῦρ καὶ ἡ γὴ ὕλη Κα ἡὶ ἐκ εἶδος τῶν πραγ- 
ματων, ἀδ᾽ ἀριθμὸς αὐτῶν ἢ “ὃ μέτρον ὠδέτερον τύτων ἐςίν, 
ἀλλὰ γίνε ἡ ἑκαςυ ἐσία κ᾽ τὴν τοσῶδε πρὸς τόδε μῖξιν. ἄλλο 

γάρ τι γίνε ὅταν ἐςὶν ἐξ Κα πυρός, πέντε ἀέρος, τέτταρα ὕδατος, 
τάσδε Κὶ τὰς ψηφῖδας ἐν τῇ τῦ προσώπυ. σκιαγραφίᾳ, τὰς δὲ ἐν 30 δύο δὲ γῆς, ἡ ἄλλο ὅταν ἐξ γῆς, τρία πυρός, δύο ἀέρος, πέντε 
τῇ τῶν χειρῶν, ἄλλας δὲ ἐν ἄλλοις, ἡ ὠπετέλει τὴν τῷ μιμυ- 
μένυ ἀνθρώπου διὰ ψηφίδων ἰσαρίθμων ταῖς μονάσιν, ἃς ὁρίζειν 
ἔφασκε “ἐν ἄνθρωπον. τῶτο ποιῶν ἔλεγεν ὅτι ὥσπερ ὅδε ὁ γε- 
γραμμένος ἄνθρωπος ἐκ τῶν διακοσίων πεντήκοντα φέρε εἰπεῖν 

ὕδατος, ὴ ὅλως ἄλλα κατ᾽ ἄλλων μῖξιν. σχῶτο δὲ ἐκ ἔςιν ἀριθ- 

μός, ἤτοι αὖ αἱ μονάδες αἱ ἀσώματοι ἢ μαθηματικαί, ἀλλὰ 

λόγος τις σωματικῶν ἀριθμῶν ἥτοι ἀναλογία τις ἀριθμῶ σωμά- 

τῶν. ἡ ἐπίςησον ὡς εἰ τὲ ἁπλᾶ σώματα μὴ ἔςι τὰ τῶν πραγ- 
ἐςὶ ψηφίδων, ὕτως ᾧ ὁ ἀληθὴς ἄνθρωπος ἐκ τοσύτων ὁρίζεῦ μο- 35 μάτων εἴδη, ἀλλὰ “ὃ ἐκ τῷ λόγυ τῆς τοιᾶσδε κράσεως ἀποτελύ- 

νάδων. παραπλήσιον τύτῳ ᾧ ἐπὶ τῶν τξ΄ ἐποίει, ἡὶ τὰς Κὶ ἀνή- 
λισκεν εἰς φύλλων τὰς δὲ εἰς κλάδων ἄλλας εἰς ῥιζῶν ἐκπλήρω- 

σιν, ᾧ ταῦτα ἅπερ ἐπὶ τῷ ἀνθρώπω ἔλεγε, ταῦτα ἡ περὶ φυτῦ 

ᾧ τῶν ἄλλων, ἢ ὅλως ὅπερ νῦν οἱ γραφεῖς ποιᾶσι ᾧ διὰ χρωμά- 

-Ἅ ν ἊΝ ) ιν ας - ες - μένον, χολὴ ἂν εἴη “ὃν ἀριθμὸν ἢ Ὁ μέτρον τῶν ἁπλῶν σωμά- 
των εἶναι τὰ τῶν πραγμάτων εἴδη. ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνεῇ 
λέγων. 

“ὅτε ὧν τῷ ποιῆσαι αἴτιος ὃ ἀριθμός"" τυτέςιν ὅθ᾽ ὡς “ὃ 1092 

τῶν ποικίλα ᾧ παντοδαπὰ γράφυσι ζῷα, τῶῦτο ἐκεῖνος διὰ τῶν 40 σπέρμα ποιητικὴν ἔχει δύναμιν, κἂν τε ὁ μοναδικὸς ἢ μαθηματι- 5: 

κεχρωσμένων ψηφίδων ἐποίει, ἀφωμοίω τε ἢ εἰς χῆμα συνετί- 
θει τόνδε ὥ' “ἐν τῶν ψηφίδων ἀριθμὲν ἀνθρώπυ, ἄλλον δὲ ἵππυ, 

ἢ τὺς ἄλλυς εἰς ἄλλα εἴδη ζῴων ᾧ φυτῶν. πότερον ὄν, φησίν, 
γ , ᾿Ὶ »“Ὕ 
ὅτως εἰσὶν οἱ ἀριθμοὶ αἴτιοι τῶν τῆδε σιῶν, ὥσπερ Ἐὔρυτος ἔλε- 

γεν, “ἢ ὅτι ὁ λόγος ἡ συμφωνία τῶν ἀριθμῶν, τντέςιν ἣ ὅτι εἰ 45 

ὁ λόγος, καθ᾽ ὃν γίνε τὰ φυτὰ ᾧ τὰ ζῷα, συμφωνία ἐςίν, ἡ 

δὲ συμφωνία κατ᾽ ἀριθμῷ «χέσιν, οἱ δὲ ἀριθμοὶ εἴδη, διὰ τῦτο 
ἀνάγκη λέγειν ὅτι τὰ εἴδη αἴτια εἰσι τῶν φυτῶν ᾧ τῶν ἄλλων 

κὸς εἴη κἀν τε ὁ σωματικός, ὅθ᾽ ὡς ὕλης" ὕλη ὃ τὰ σώματα, 
ὧν ὁ ἀριθμὸς ποσόν ἐςι ἢ μέτρον, ὦ “ὃ μετρῶν ἀλλὰ “ὃ μετρύμε- 
γον, ὅτε μὴν ὡς εἶδός ἐςιν ἐν τοῖς αἰο)ητοῖς, ὅτε ὡς ὃ ὃ ἕνεκα 
ἥτοι ὡς “ὃ τελικόν. : 

“ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις ἢ τί ἃ εὖ ἐςὶ ὃ ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν τῷ 1092 

ἐν ἀριθμῷ εἶναι τὴν μῖξιν ἢ ἐν εὐλογίςῳ ἢ ἐν περιττῷ." εὐλό- ᾿᾿ 

γιςον ἀριθμόν φησι “ὃν ἄρτιον ὡς εὐδιαίρετον ἐν τοῖς λογισμοῖς ἢ 

ταῖς διανομαῖς. ἡ ἐπεί τινες τῶν Πυθαγορείων λέγειν ὑκ ὥκνυν 
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ὅτι ὃ εὖ ἢὶ ὁ ἀγαθὸν ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν ἑκάςῳ τῶν ἐνταῦθα περι πολλαπλασιασμιᾷ ὁ γίνεδ. οἱ λόγοι γάρ, φησίν, τῆς τῶν ςω- 

γίνεῦ, ἐπειδὰν ἡ μῖξις τῶν μιγνυμένων ἐν ἀριθμῷ ἀρτίῳ ἢ πε χείων μίξεως προαϊέσει ἢ κτ' σύνθεσιν ἀριθμιὴν εἰσίν, ἀλλ᾽ ἐκ ἐν 

ριττῷ γένη, ὁ μάμςα ἐὰν τέλειον ἢ; ὅμοιον κτ' πολλαπλα- ἀριθμοῖς, τυτέςιν ἐν πολλαπλασιασμοῖς. πολλαπλασιασμὸς γάρ 

σιασμὸν γένη, οἷον τρὶς τρία, ἀλλὰ μὴ τρία ὶ τρία (εἰ ὃ κ᾿ ἐςι ὁ τρὶς τρία ἢ τρὶς δύο" ἐπὶ δὲ τῆς τῶν ςοιχείων μίξεως ὑχ 

ἀριθμόν, φασί, “ὃ μελίκρατον περιτὲν γένη, ὡς εἶναι ἐν τῇ μίξει 5 ὕτω φαμέν, ἀλλὰ γίνεδᾳ, λέγομεν ὀςᾶ, ὅταν “ὃ πῦρ πρὸς τὴν 

φέρε εἰπεῖν δύο αὶ Μτρας μέλιτος ᾧ δύο ὕδατος, ἢ »; τετράγω- γὴν ἔχη ὡς ὁ δύο πρὸς ον δύο. ἄλλο ὅν ὃ λόγειν ὅτι τετραΐκις 

νον, ἵν᾽ ὦσι τρία μέλιτος, τρία ὕδατος, τρία κρόκυ)" εἰ ἦν κατά δύο, ἡ ἄλλο ὃ ὡς δύο πρὸς δύο. ἐκεῖ ἅὶ 75 λέγομεν ὅτι ταδὶ 

τι δ φασὶν τῶν τοιύτων ἀριθμῶν “ὃ μελίκρατον γίγνηξ, ἀγαθὸν τὰ πράγματα τετράκις δύο εἰσί͵ τυτέςν ὀκτώ εἰσι ταῦτα, ἐν- 
ἃ τοιῶτόγ ἐςιν ἑκάςῳ τῶν χρωμένων αὐτῷ, εἰ δὲ μέλι ὅτως, ἐκ ταῦθα δὲ ὅτι ὡς ἄλλο πρὸς ἄλλο, ὅτως ἄλλο πρὸς ἄλλο. εἰπὼν 
ἀγαθόν. ἐπεὶ ἦν ὅτοι ταῦτ᾽ ἔλεγον, λέγει, ἀπορήσειεν ἄν τις 10 δὲ ὅτι ἐν τὴ τῶν ςοιχείων μίξει συντίθεν μᾶλλον οἱ ἀριόμοί, 

πῶς ὁ εὖ, ἤτοι πῶς ἀγαθὸν ἢ ὠφελιμώτατον “ὃ μελίκρατον τοῖς ἀλλ᾽ ὁ πολλαπλασιάζονῇ, τὴν αἰτίαν δὲ᾽ ἣν ὁ πολλαπλασιαζονῇ 
χρωμένοις γίνεα)αί ᾧῴασιν, εἰ κατ᾽ ἀριθμὸς εὐλογίςυς ἡ ἀρτίως ἥ λέγει" Δ αὐτό, φησί, δεῖ γένος εἶναι ἐν ταῖς πολλαπλασιάσε- 

κρᾶσις γένη, ᾧ μάλιςα ἐὰν τρὶς τρία ἦ κεκραμένον" νῦν ὃ σιν. ὃ δὲ λέγει δυνατὸν τοιῶτόν ἐςιν" ἐπεὶ γδ ἐν τοῖς πολλαπλα- 
ὁρῶμεν, ἐδέν ἐςιν ὑγιεινότερον ᾧ ὠφελιμώτερον ἂν ἦ τρὶς τρία ᾧ σιασμοῖς ἡ μία πλευρὰ ἡ ὁ εἷς ἀριθμὸς μετρεῖ “ὃν ὅλον ἀριθμόν, 
ἐπικρατῇ ἡ τῦ μέλιτος φύσις, ἀλλὰ μᾶλλον ὠφελήσειεν, ἐὰν 15 “ὃν μϑ' ὁ ζ΄ αὶ ἐν ξδ΄ ὁ η΄ ἐν ιβ' ὁ γ᾽ ἢ ὁ δ΄, εἰ Νὰ ὁ τὸ 

ὑδαρὴς ἦ ᾧ ὑχ ὡρισμένη λόγῳ. ὡς ἦν ἐπὶ τὸ μελοιράτυ, ὅτω ἀνθρώπω σῶμα, ἐφ᾽ ὃ αβγ΄, ἀπὸ πολλαπλασιασμῶ γογονός, ἔδει 
ἡ ἐπὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ῥητέον ψεῦδος εἶναι “ὃ λέγειν τὴν αὐὸ τῷ α΄ μετρεϊον, ὴ εἶναι τῷ α΄ ὁμοειδὴ τὰ β' ἡ γ΄, ὥσπερ ἢ 
γένεσιν αὐτῶν εἶναι ὡς ὁ ̓ Ἐμπεδοκλῆς, κἂν ἄλλος τις Πυθαγό- ὁ ζ΄ ὃ “ν μθ' μετρῶν ὁμοειδής ἐςι ταῖς λοιπαῖς ἐξ ἑπτάσιν. ἀλλὰ 

ρειος ὅτω λέγειν βύλη. ὁ γ5 Ἐμπεδοκλῆς φησὶ τὰ ὀςξὰ ᾧ ὃ κἂν ἵππὸ σῶμα ἦν, ἐφ᾽ ὃ δεζ΄, ἔδει ᾧ αὐτῷ τῷ δ΄ μετρέϊῶι. 

εὖ αὐτοῖς γίνεῶκ, ὅταν ἡ μῖξις τῶν ςοιχείων ὁτωσὶ γένη ὥςε Ὁ ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ἀνάγκη γ5 ἡ πῦρ ᾧ γὴν ᾧ τὰ ἄλλα ςοιχεῖα εἰς 

ἔχειν ἃ πῦρ πρὸς τὴν γῆν λόγον ὃν ἄρτιος ἀριθμὸς πρὸς ἄρτιον, σύξασιν τύτων παραλαμβανεὼζ, ταῦτα δὲ ἑνὶ ἡ τῷ αὐτῷ με- 
τυτέςιν ὃν ὁ δύο πρὸς ὃν δύο, ἢ “ὃ εὖ τῶν ὀςῶν ἐςὶ ὃ ἔχειν “ὃ ἐν τρεϊως, ὦ δύναν" τὰ δ ὑφ᾽ ἑνὸς μετρύμενα ὁμοειδὴ ἀ τε 
αὐτοῖς πῦρ ἢ τὴν γῆν, ὃν ἄρτιος ἀριθμὸς πρὸς ἄρτιον. ὅπερ ψεῦ- ᾧ τῷ- μετρῶντι" οἱ ἡ δέκα ἵπποι τῷ ἑνὶ ἵππῳ ἢ οἱ μθ' ὁμοίως 
δὸς" μᾶλλον 7) ἄν γενήσον; ὀςὰ ἡ ὃ εὖ ἔξωσιν, ὅταν ἐν ἐδενὶ τῷ ἑνὶ ἢ τῆ μιᾷ ἑπτάδι. “ὃ δὲ “ὐκῶν ἔξαι πυρὸς δὶς πέντε τρὶς 

λόγῳ ὑφ᾽ ἡμῶν ὁριωέντι ἡ τῶν ςοιχείων μῖξις γένη. ἢ ὦ τῦτό 5 ἑπτά" ὅτως ἐπῆκἢ ὡς εἰ ἔλεγεν, ἡ αὶ γὴ ἡ “ὁ πῦρ ᾧ ὃ ὕδωρ δὶ 
φησιν ὁ δαιμόνιος ᾿Αριςοτέλης ὅτι ἐκ ἐν λόγῳ τινὶ ἡ μῖξις γίνεῦ, ᾧ τῷ αὐτῷ μέτρῳ μετρέϊοι, αὶ δύνανδ" ἀνομοιειδῇ γάρ εἰσιν εἰ 
ἀλλ᾽ ὅτι κὶ λόγῳ οἷον ὅτοι λέγυσιν, ἀλλὰ λόγῳ μ ἡμῖν ἀδήλῳ, δὲ ἦσαν δέκα πυρὰ ἣ κ' ᾧ πα΄ ἀέρες, ἐμετρήθησαν ἂν τῷ αὐτῷ 

τῷ θεῷ δὲ ᾧ τὴ φύσει γνωρίμῳ, διὰ “ὃ μηδὲν μάτην μηδ᾽ ἀλό- ᾧ ἑνί, τὰ Κα πυρὰ τῷ β' ἣ τῷ εἰ (δὶς γδ πέντε ἢ πεντάκις δύν 

γως ὑπ᾽ αὐτῶν γίνεῶς. ἀλλ᾽ ἡ Κ' τῶν λεγομένων διάνοια εἴρη), δέκα), οἱ δὲ ἀέρες τοῖς τρισὶν ἀέρσι ἣ τοῖς ζ΄ - τρὶς ἢ) ἑπτὰ ἢ ἑπταῖ. 

τὰ δὲ κῷ' τὴν λέξιν ὅτως. “ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις ἡ τί “ὁ εὖ ἐςὶ “ὃ 30 κις τρεῖς κα΄, ὁμοίως ἡ εἰ ὕδατος ἦσαν, τῷ ὕδατι ἂν ἐμετρήθη- 

ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν," τυτέςι τί ποτέ ἐς! “ὃ ἑπόμενον τοῖς πράγμασιν σαν. ᾧ ἡ ἃ τῶν λεγομένων οἶμαι διάνοια αὕτη" ἐν δὲ τὴ δ 

εὖ ἐν τῷ ἀριθμῷ εἶναι τὴν μῖξιν, ἥτοι ὅταν ἡ μῖξις ἐν ἀριθμῷ γί- αὐδ γένος εἶναι ἐν ταῖς πολλαπλασιάσεσιν" ἴσον ἐξὶ τῷ ὃν “δ 

νη περισσῷ ἣ ἀρτίῳ. εἶτα προσυπακυςέον τῷ ᾧ μάλιςα ἐὰν γένος ἥτοι ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἥτοι ὁμοειδὲς δεὶ εἶναι “ὃ μετρῶν τοῖς 

τελείως ἢ ὁμοίως ἢ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ, ὡς ὗτοι βιδλονῇ, μετρυμένοις ἐν ταῖς πολλαπλασιάσεσιν. ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει 

ἡ μῖξις γόνηῦ, ἢ ὅτως ἐπακτέον ὡς ἀνασκευαςικὸν τῷ μὴ ὃ εὖ 35 “εἰ δ᾽ ἀνάγκη πάντα ἀριθμῷ κοινωνεῖν; τυτέςιν εἰ πάντα τὰ 109}. 

ἀπὸ τῶν ἀριθμῶν τοῖς πράγμασι γίνε, ὅταν ἐν πολλαπλασίονι πράγματα ἐκοινώνει ἀριθμῶ, ἢ πᾶς ἀριθμὸς ἐν τοῖς πράγμασί ἢ 
ἀναλογίᾳ ἡ 'μῖξις γένη. νῦν γ5 ὁρῶμεν ὡς δὲν ὑγιεινότερον τρὶς ἐςιν, ἀνάγκη πολλὰ πράγματα τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ χρῆδχ, ἡ πολ- 
τρία ἂν ἦ “ἃ μελίκρατον κεκραμένον, ἀλλὰ μᾶλλον ὠφελήσειεν λεὺς ἀριθμὸς τὸ αὐτῷ αὶ ἑνὸς εἶναι" εἰ δὲ τῦτο, τὰ διαφέροντα 
ὑδαρὲς ὃν ἥπερ ἐν ἀριθμῷ ἄκρατον ὄν. “ὁ δὲ “ἄκρατον" πρόσκει, κατ᾽ εἶδος τοῖς αὐτοῖς ἀριθμοῖς κοσμηϑήσεϊ, ᾧ ἔξαι ὁ ἵππος ὃ 
διότι ὅταν ἐν ἀριθμῷ γένηἢ ἡ τὸ μέλιτος ἡ ὕδατος μῖξις, ἀὠκρα- 40 αὐὸς τῷ ἀνθρώπῳ, ἢ ἰὶ τῶτο μόνον, ἀλλ᾽ ἔςαι ὁ ἄνθρωπος ἢ βὼς 
τέξερον ἢ ἀμιγέςερόν ἐςι “ὃ μέμι ᾧ μᾶλλον φυλάττον τὴν οἰκείαἅν ἢ ἵππος. πῶς δὲ τῦτο συμβαίνει, δῆλον ἔςαι ὧδε. ἐπεὶ δ 

φύσιν. ὅταν δὲ ὑδαρές, κεκράτη ὑπὸ τῦ ὕδατος, ᾧ διὰ τῦτο πάντα ἀριθμὸν [{} Δ΄ κύβον] ἐνὸς δεκάδος περικλείυσι (ὃν γὦ 
ἐδὲ ἐν ἀριθμῷ ὡρισμένῳ ἐςὶν ἡ τύτων μῖξις, ὥςε “ὃ ἄκρατον ια΄ ἡ ιβ΄ ἡ (γ΄ ἀνάκαμψιν ἡ ἐπισύνθεσιν τῇ ἑνὸς τῶν δύο τῶν 
ἀντὶ τὸ ἀκρατέςερον εἴρη." ὁμοίων τῇ δεκάδι συμβαίνει), εἰ κῷ' τὴν δυάδα ὁ λέων κεκόσμηἢ 

1092) “ἔτι οἱ λόγοι ἐν προϑέσει ἀριθμῶν εἰσί, οἱ τῶν μίξεων." 46 καὶ ἔςι, κτ' δὲ τὴν τριάδα ὁ ἵππος, νῷ τὴν τετράδα ὁ βᾶς, τὴν 

δι εὖ ἐκ τῶν ἀριθμῶν ἔπει, τοῖς πρώγμασιν, ὡς εἴρη, λόγον. πεντάδα ὁ σῦς, τὴν δὲ ἑξάδα ὁ κύων, τὴν ἑπτάδα ὁ ταῦρος, τὴν 

τες, ὅταν τὰ ςοιχεῖα κατ᾽ ὠριθμες μιχθὴ, ᾧ μαλιςα ὅταν ἐν ὀκτάδα ὁ κριός, τὴν Ἰννεοΐδα ὁ λύκος, τὴν δεκάδα ὁ ἐλέφας, --- εἰ 

πολλαπλασιασμᾷ, δείκνυσιν ὅτι ὅλως ἡ τῶν ςοιχείων μῖξις ἐν δὴ ταῦτα κατ᾽ αὐτὸς κεκόσμη, συμβαίνει τὴν περιςερὰν ὦ κο- 
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ρώνην αὶ ἔλαφον ἡ τὼ λοιπά, ἱμᾶμον δὲ ἀναΐγκη κατά τινα ὺ δὲ Χαλδαῖοι ϑροξιδίασι ὺ ἄλλως ἀςέρας ὼ τῇ πλειάδι τῇ 

αὐτὰ τῶν ἐντὸς τῆς δεκάδος εἶναι ἐλθ μα νε: ὥςε εἴπερ ἔςαι ἡ ἄρκτῳ" ὥςε εἰ δι ὃν ἑπτὰ ἦν Ἷ πλειὰς ἐξὶ ἑπτὼ ̓ ἀςέρων, διὰ ὃν 

περιςερὰ Ψ ἐν τρία, ψ ἐν αὐὸν δέ ἐς! ὺ ὃ ἵππος, ἔςαι ἡ περι δώδεκα ἡὶ ἄρκτος ἐκ δώδεκα, πάντες ἂν ὡς οἱ Ἕλληνες συνέτατ- 
σερὰ ἡ αὐτὴ τῷ ἵππῳ, ὅπερ ἀδύνατον. ἢ ἐπεὶ ὁ ἅ ᾿ λέων κῷ' τὴν τον αὐτάς, ἀλλ᾽ ὑχὶ οἱ Ἕλληνες ὅτω, Χαλϑαῖοι δὲ καὶ ὃ Ἀπβυλώνῳ 

δυάδα ἐςὶ ὺ ὁ ἵππος κ᾽ τὴν τριάδα κα ὼ ὁ Ἐς κῷ' τὴν τετράδα, 5 τὴν τῶν καταςερισμῶν θέσιν ἐποίων ἄλλως. πρὸς τύτοις ἡ τὰ 
ὁ δὲ σῦς ψ τὴν πεντάδα, ἕςαι ὁ σῦς ὺ λέων καὶ ὴ ἵππος βὺς, εἰπὼν διπλᾶ σύμφωνα ζ ξ Ψ τρία φασὶν εἶναι διότι ἢ αἱ συμφωνίαι 

δὲ ὅτι ἀνάγκη πολλὰ συμβαίνειν τὰ αὐτὰ ἢ ἀριθμὲν ἐν αὐτόν, τρεῖς ὦ ἀνέγαν αὐτῶν ἕκαςον εἰς ἑκάςην τῶν συμφωνιῶν πει- 
οἷον “ὃν τρία ἥτοι “ὃν ἵππον, ἡ τῷδε καὶ αὶ ἐν ἄλλῳ ἀριθμῷ, οἷον συϊ. ρῶν, ὸ αὶ ζ εἰς τὴν διὰ ὃ, ὲ δὲ Ε εἰς τὴν διὰ τὐθιν ὰ δὲ ΗΝ 

τ093 ἡ βοὶ εὑρίσκει, ἐρωτᾷ “ ἀρ᾽ ἦν τῦτο αἴτιον" ἤτοι ἀρ’ ὄν ὃ κοι- εἰς τὴν διὰ πασῶν. τῦτο εἰπων ἐπιφέρει “ὅτι δὲ μυρία ἂν εἴη 1068. 
δ᾽ γωνεῖν πάντα ἀριθμῶ αἴτιόν ἐξι τῷ εἶναι τὰ  πρέγματα ὺ ὡς ἀλη- 10 τοιαῦτα, ὑὐΝ μέλει," τυτέςιν ὅτι δὲ μυρία ἂν συμβαίη διπλὰ “' 

θῶς χ᾽ ἀριθμὸν κεκόσμη “ἡ ἀδηλον;" ἢ τῶτο ἐρωτήσας, ὅπεῤ εἶναι ἐξ ὧν λέγωσιν; ὀθὲν αὐτοῖς μέλει. πῶς δὲ ἡ ἄλλα πάμ- 

διὰ τῷ “ἀνάγκη πολλὰ συμβαίνειν τὰ αὐτά, ἡ ἀριθμὸν ὃν αὐὸν πολλα συμβαίνει διπλῷ γίνεωχ, ἐξ ὧν φασί, τὴν αἰτίαν ἐπάγει 
τῷδε ἢ ἄλλῳ" ἡνίξατο, σαφῶς ἐκτίθεἢ, λέγων, οἷον ἔςι τις τῶν λέγων “ἘΔ ᾧ ρ εἴη ἂν ἕν σημεῖον" εἰ δ διότι αἱ συμφω- 

τῷ ἡλία φορῶν ἡ σελήνης ἀριθμὸς ἢ ἑκάςυ βία τῶν ζῴων ἢ ἡλι- νίαι τρεῖς, διὰ τῶτο ἡ τὰ διπλᾶ, ὡς αὐτοί φασι, τρία ἐςίν, ἐπειδὴ 
κίας. τί ἦν κωλύει, μᾶλλον δ᾽ ἀναγκαῖον, ὡς αὐτοί φασιν, ἐνίως 15 πέντε ἢ ἕξ εἰσιν οἱ φθόγγοι ἄχρι τῆς διὰ πασῶν, ἔσον καὶ τὰ δὲ- 

τύτων τετραγωνυς εἶναι, ἄλλυς δὲ κύβυς ᾧ ἴσυς" ὥςε εἰ πάντα πλᾶ ἵξ' εἰ δὲ τῦτο, συμβήσεϊ ἢ “ὁ Ὑ ᾧ ρ ἣν εἶναι ςοιχ εἶον, 
ἀριθμῶ κοινωνεῖ, ἐνδέχεϊ, εἰ δεῖ “ὃ ἀναγκαῖον ἐνδεχόμενον λέγειν, ἀλλὰ ᾧ ὃ ἃ αὶ ν ἡὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως. ἀντὶ δὲ τῷ εἰπεῖν ὅτι συμ- 

ὑπὸ ἣ αὐὸν ἀριθμὸν πίπτειν πλείονα ἢ ϑάφίητα, ὥςε εἴ τισιν βαίνει “ὃ Ὑ κ Ρ ἕν εἶναι ςοιχεῖον, εἶπεν ὅτι “ἕν σημεῖον," διότι ἕν 
ὁ αὐὸὺς ἀριθμὸς συμβέβηκεν, ὁμοειδὴ ὧν εἴη ἀλλήλας κ᾿ ὃν ἕκαςον γράμμα σημεῖόν ἐςί τινων μονάδων" ὃ Χὰ β ὃύο μο- 
αὐὸν ἀριθμὸν ὅ ὄντα. εἰ δέ τις ἐνιςαάίμενος λέγοι ὅτι τὸ ὁ ἵππρε νάδων, ὃ δὲ γ τριῶν, ὃ ζ ἑπτά, ὃ ξ ἑξίεοντα ᾧ τὰ λοιπὰ 
λόγυ χάριν ὼ ὁ βὸς κῷ ἂν κύβον ἴσον, ἀλλ ὁ αὶ ἕψ ὃν ὀκτὼ ὁ ὁμοίως" ὥςε κἂν διπλῶν γένη ςοιχεῖον ἐκ τῷ Ὑ ἢ ρ, σημεῖον ἂν 
δὲ κ᾽ ἐν κζ΄. . ἡ ἐκ ἔσονῇ οἱ αὐτοί, ἐπεὶ μιὴ ὁ ὀκτὼ ὁ αὐτός ἐξι ἦν ὸ ἐκέϊνο τινῶν μενεΐδων. ταῦτα εἰπὼν λέγει αὐὲς τὴν αἰτίαν 
τῷ κζ΄, --- εἰ ἦν τις τῶτο λέγει, γευσετω ὅτι οἱ κύβοι καθὸ κύβοι καθ᾽ ἣν συνέβη τρία μόνα. εἶναι τὰ διπλᾶ πλείω, λέγων “εἰ 10934 

ὑδὶν διαφίρυσο, ὥσπερ ἀδὲ “ὃ παιδίον ὺ ὃ γίγας καθὸ ἄνθρωποι, δὲ ὅτι διπλάσιον τῶν ἄλλων ὑπάσον; ἄλλο δ᾽ ὃ δ ἧἥτοι εἰ δὲ εἰκός ἐδ 
ἀλλὰ μένον χ᾽ ὃ μεῖζον ἔλαττον, ὺ τὰ ὑπὸ τὸς κύβυς κφ' 25 ἐςι λέγειν ὅτι διὰ τῦτό εἰσι τρία τὰ διπλᾶ, ὅτι βιασὸν διπλασιόν 

τὸ εἶδος ὑκ ἂν διαφέροιεν, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, κῷ ἃ μέγεθος. ἐςι τῶν ἄλλων (ὃ 25 ζ διπλάσιόν ἐςι τῷ ὃ ἢ τῷ σ ἡ ὃ Ἑ τὸ σ ἢ 
1093 “ἀλλὰ διὰ τί αἴτια ταῦτα; τὼ ἑπτὰ μὴν φωνήεντα, ἑπτὲὶὲ τῷ κι, ὦ “ὃ Ψ ὁμοίως τῦ π ἢ τῶ σ)), --- εἰ ἦν διὰ τῶτό εἰσι τρία, ὅτι 

13. δὲ χορδαὶ ἡ ἁρμονία." “ὃ λεγόμενον ὅτως ἐπῆκἢ ὡς εἰ ἔλεγεν, διπλάσιόν ἐςιν ἕκαςον ἑνὸς ὁποινῶν τῶν συνιςώντων αὐτό, τῶτο 

ἀλλ᾽ ἴδωμεν αὐτῶν τὰς κατασκενάς, δι᾽ ἃς αἴτια λέγυσι ταῦτα, ἂν αἴτιον τῷ εἶναι τρία τὰ διπλᾶ ἡ ἄλλο ἐθέν. ἢ τὴν αἰτίαν ἐπά- 

ταῦτα λέγων τις ἀριθμεὲς τῶν πραγμάτων" τὴν ἑπτάδα 78 30 γει δι᾽ ἣν ἐκ τῶ διπλασίονα εἶναι τὰ διπλᾶ ὁποινῶν τῶν ἁπλῶν 
φασὶν ἐπαινῶντες ὡς δι᾽ αὐτὴν ἑπτὰ μέν εἰσι φωνήεντα, δι᾿ ὧν τρία εἰσί, λέγων, αἴτιον δὲ τῷ τρία ἔνι τὼ διπλᾶ ἐκ τὸ διπλα- 
ἡ ἐγγράμιμιτος ἀποτελεῖ φωνή, ἑπτὰ δὲ φθόγγοι τῆς διὰ πα- σίονα εἶναι τῶν ἄλλων, ὅτι τριῶν ὄντων ἐν τῷ ςόματι τόπων, 
σῶν ὴὶ ὡρμονίαι τοσαῦ, καίτοι δόξειεν ἂν πέντε ἢ Ἷξ εἶναι ἄχρι καθ᾽ ὃς ὃ σ ἐπιφέρεἢ ἄλλυ προηγυμένως ἐκφωνώμών: ἐν ὃ τῷ 

τῆς δὶς διὰ πασῶν" ἔτι δὲ τὰς πλειάδας ἑπταί͵ ἐν ἑπτὰ δὲ ἔτεσι ψέγω μαι προηγυμένως τῷ π᾿ ἐκφωνυμένῳ ἐπιφέρεῦ ὃ σ ἐν 

τις ἐκ γενετῆς ὁδόντας βάλλει ἥτοι ῥίπτει ἢ ἄλλυς ἐκφύει τὰ 35 σύμφωνον" ᾧ διὰ τῦτο τρία εἰσὶ σύμφωνα, ἀλλ᾽ ἐχ ὅτι Ὑ αἱ 

ζῷα, οἷς ἐπιφωνεῖ πάνυ ἐλεγκτικῶς “ὁ “ἔνια δέ, ἵνια δ᾽ ὅ:" συμφωνίαι. τρεῖς ὄν, ὡς εἴρη, ἐν ὅλῳ ἃ ςόματι, καθ᾽ ὃς πλη- 
πολλὰ δ τῶν ζῴων ὑκ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι τις ὀδόντας βάλλει, ὡς ἐν γῶν τινῶν γινομένων τὼ σύμφωνα ἐξηχεῖ , ὅ τε ἐκὸς τῶν ὀδόν- 
τῇ περὶ Ζιῴων Ἱςορίᾳ εἰρη. ἀλλὰ ἡ διὰ “ὃν ἑπτά φησιν ἀριθ- των ὺ ὁ λεγόμεγος ὀρανίσκος ἡὶ αὐτοὶ οἱ ὀδόντες " τῆς 5 γλώσ- 
μὸν γενένχ τὲς ἐν Θήβαις ὑ ὑπὸ ἜΠΡΑΙνΕ ἑπτὰ ςρατηγύς. θεὶς σης ἢ μέρει τινὶ τῷ ὑρανίσκυ προσπιπτύσης ἢ πελαζύσης ἣ ἥ τοῖς 

ὧν ταῦτα δείκνυσιν ὡς ὑδὲν τύτων διὰ ἐν ἑπτὰ ὶ ἀριθμὸν γίνε» 40 ὁδῶσιν, ἣ τῶν χειλέων ἀλλήλοις πϑεσιατίτων ἢ πελαζέντων, ἡ 
ὅτε δ διὰ ον ἑπτὰ οἱ ἑπτὰ ςρατηγοὶ ἦσαν, ὅτε αἱ πλειάδες τῶν συμφώνων ἀποτελεῖτ͵ ἀπήχησις. ἡᾧ ὧν τοῖς ῥηθεῖσι τρισὶ 
ὁμοίως ἑπτά, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αἱ ' Θῆβαι ἑπτάπυλοι ἦσαν, ἐν ἑκάςη τόποις, ὅταν μὴ αὐτῶ τῇ σ προηγυμένως “ἐν ψόφον ἐκφέρωμεν, 
δὲ πύλῃ ὁπλίτας παρέςησεν ὁ Ἐαγρενδθηηνιν αὐτὰς ἃ κα-. ἡ πλεονάκις ἢ ἅπαξ ἐν ἑκάςξῳ τῶν τόπων σ ἐξακύε, ἀλλ᾽ ἐν Κα 
τακαῦσαι, ἐπὶ τύτῳ ἀντιπαραταττέμενος ἔνδοθεν ὁ "Ἐτεοκλῆς μέσῳ τῷ ἰρε: ἅπαξ μέρος γινόμενον τῷ ξ; ἐν δὲ τοῖς ὀδῦσιν 

πεποίηκε ςρατηγός, ἢ ἱκανὶς ςρατιώτας δὲς αὐτοῖς ἐπέξησον 45 ἅπαξ τῷ ζ, ὸ ἐν τοῖς χῆλεσιν ὡσαύτως συν τῷ π᾿ ὃ Ψ συμ- 
αὐτὸς ἐν ἑκάςη τῶν πυλῶν" εἰ δὲ Ἀρτάπυλορ ἢ ἦν, πέντε ἂν ἡ οἱ πληρῦν. διὰ ὧν τῦτο τρία τὰ διπλᾶ, ἀλλ᾽ ἐχ ὅῃι αἱ συμφωνίαι 
ςρατηγοὶ ἐγένοντο. τὴν δὲ πλειάδα ἡμεῖς Κ' ὅτως ἀριθμῶμεν ᾧ τρεῖς, εἰ δδ διὰ “ὃ τὰς συμφωνίας τρεῖς εἶναι εἰσὶ τὰ διπλᾶ τρία, 

δι᾽ ἑπτὰ ἀςέρων καταςερίζομεν, τὴν δὲ ἄρκτον διὰ δώδεκα, οἱ ἐπειδὴ ἐκ τῶν πρώτων συμφωνιῶν͵ τῆς διὰ τεσσάρων, τῆς διὰ 



832 ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ, 

πέντε, τῆς διὰ πασῶν, συντεθεισῶν συμφωνίαι ἄλλαι γίνον,), ἥ τῆτι αὶ τὸ ἐρανῦ ὁλότης προσαρμόζεξ. εἰπὼν δὲ ταῦτα, λέγει 
ἠὰ δὶς διὰ πασῶν ἡ αἱ λοιπαί, ἔδει καὶ ὺ ἐκ τῆς τῶν διπλῶν τῦ τε ζ “ὁρᾶν δὲ δεῖ μὴ τοιαῦτα ὀδὴς ἃ ἂν ἀπορήσειεν," ὃ ἴσον ἐςὶ τῷ, 063) 

ΕΣ 3 «ν 3. ᾧ ξ ἄλλο τι γίνεθς, ςοιχεῖον. ἀλλ᾽ αὶ γίνε. ἐκ ἄρα ταῦτα ἐκεί- ἐπειδὴ τὰ ἀΐδια τέτακἢ ᾧ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, πολλὴ ἐπ᾿ αὐτῶν 
νοις ὅμοια, ἐδὲ μὴν δι᾽ ἐκείνας τοσαῦτα ἐδὲ τοιαῦτα. ἀλλὰ ἡ εὐπορία τοῖς θεωρήμασι χρῆν τῶν ἀριθμῶν, ὅ ὅπω γε ᾧ ἐπὶ τῶν 

1093 4 

᾿Αρχῖνος ταύτῃ τῇ ἀποδόσει ἐ ἐχρῆτο, ὡς Θεῤφραξος ἱςορεῖ" ἔλεγε 5 ἄλλοτε ἄλλως διαί μένων (ταῦτα ΩΣ εἶπε φθαρτά) ἕξι πολλὰ 

Ρ ̓Αρχῖνος μὴ ἕξω τι παρὰ τὴν ἐοισιν, τῶν χειλέων ἐκφωνεῖοχ, 

ὥσπερ ὰ πι ᾧ διὰ τῶτο ὃ ̓  πρὸς τῷ ὺ ἄκρῳ γεννᾶν, ἃ τῆς γλωτ- 
τῆς ὡς ἐκ τὸ πὴ σ συγκείμενον, ἢ τῷ πλάτει τῆς γλώττης 
παρὰ τὰς ἀῤόντας, ὥσπερ ὸ δι ἡ διὰ τῦτο ἢ ζ χ' ταύτην γεν- 

ἐπινοεῖν" τίς γ5 ἂν ἀπορήσειεν λέγειν ὅ ὅτι ὁ καρκίνος ἐκ τοσῶνδε 

ἀςέρων ἐςί͵, διότι ᾧ ὁ ἀριθμὸς καθ᾽ ὅν ἐς! τοιόσδε ἐςίν. ἢ ἔτι ὁ 

κόσμος ἴσος ἑςὶ τοῖς κὃ΄' ςοιχείοις, ὅτι τὰ ἢ ζωδια ιβ΄ ἐςΐν, αἱ 

σφαῖραι δὲ ὀκτώ, τὰ δὲ ςοιχεῖα δ΄, ἢ ὅτι οἱ “ὃν ςέφανον ἀποπλη- 
νᾶοχ, τὴν χωραν, ἢ τῷ κύρτῳ πιεζομένῳ ἐκ τὸ ἐχάτυ, ὥσπερ “ὃ 10 ρᾶῦντες ἀςέρες τόσοι εἰσὶ διὰ “ὁ ἢ τόνδ᾽ εἶναι ἀριθμὸν τοσόνδε ἢ 
κι ὅθεν “ὃ Ὁ προϊέναι. 

“ὅμοιοι δὴ ἡ ὅτοι τοῖς ἀρχαίοις ᾽Ο μηρυεοῖς "" τῶν ἐξηγυμέ- 
26. νων “ὃν Ὅμηρόν τινες “ὃ ἀκόλυθον πρὸς ἑαυτὲς μὴ σωζοντες ἐπὶ 

γλίχρας ὶ καταγελάςυς ἐπινοίας καταφέρον). ἀλλὰ πρὸ τῆς 

τοιόνδε εἶναι. ἀλλὰ ὺ οἱ ὀδόντες τῶν ἀνθρώπων τόσοι διὰ δ ετηας 
μόν. “ἀλλ᾽ αἱ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ᾧύσεις αἱ ἐπαιίμεναι ἡ τὰ τς 108. 
Ξας ἐνάντια ἢ ὅλως τὰ ἐν τοῖς μαθήμασι." ᾧύτεις ἀρόμα λέγει “" 

τὰ ὑπὸ τὴν ἀμείνονα συςοιχίαν τῷ ἀριθμῶ" δύο 75 συςοιχίας, ὡς 

τῶν λεγομένων σαφηνείας ῥητέον ὀλίγα τινὰ πάνυ συντελῆντα 15 πολλάκις εἴρη, ἐποίων, τὴν Α' τῶν ἀγαθῶν, ὑφ᾽ ἦν ἔταττον ὁ 

πρὸς τὴν τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ λεγομένων διάρθρωσιν. οἱ “ἐν Ὅ μηρον 
ἐξηγόμενοι ἔπος κυρίως ἐκάλων “ὃν ἀπὸ δακτύλων μόνων συγκεί- 

μένον ςίχον ἢ “ἐν τελευταῖον ἔχοντα πόδα τροχαῖον, “ὃν δὲ ἀπὸ 
δακτύλων ὺ σπονδείων ὄντα ἔπος λέγειν ἐκ ἠξίυν. πᾶς δὲ τοιᾶ- 

τος σίχος ἑ ἀπὸ δακτύλων πάντων ᾧ ἑνὸς τῦ τελευταίν ποδὸς 20 ἐνάντια "" 

τροχαίω συγκείμενος δέκα ᾧ ἑπτὰ ἐξ ἀνάγκης συλλαβὰς ἔχων 

εὑρίσκεδ- ἐπεὶ 75 πᾶς ςίχος ἴαμβός τε ἢ ἡρωϊκὸς ἑξάπυς ἐςίν, 

ἕκαςος δὲ τῶν δακτύλων ἐκ τριῶν σύγκειἢ συλλαβῶν, ὁ δὲ τρο- 

χαῖος ἐκ δύο, οἱ [ἃ πέντε δάκτυλοι τὰς πέντε ἡ δέκα συλλαβὰς 

ἕν, ὁ φῶς, ὁ περιττόν, τὰ ὅμοια, ἄλλην δὲ τὸ κακῷ, ὑφ᾽ ἦν ὃ 
πλῆθος, “ὃ σκότος, “ὃ ἄρτιον, τὰ ὅμοια. ἦν δὲ ἂν σαφες ρα ἡ 
λέξις, εἰ ἀντὶ τῷ “ἀλλ᾽ αἱ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς φύσεις ἐκξαν μιναὶ" 1:93) 

“ὦ τὰ τύτοις ἴ΄ 
ἡ εἴρη τίνα ταῦτα. ὡς λέγυσιν οἱ τὸς ἀριθμεὸς τιϑέ-. 

μένοι ἢ αἴτια ποιᾶῶντες τὼ ἐν τοῖς μαθήμασι τῶν φυσικῶν, ἔοικε 

διαφεύγειν ἡ μὴ δύνα χ, κατ᾽ ὀδένα τρόπον τῶν περὶ τὰς ἀρχάς" 
ὅτε γδ ὡς ποιητικὰ ὅτε ὡς τελικιὰ ὅτε ὡς τελικὰ ἢ εἰδικὰ αἴτια 

κατ᾽ ἐδένα τρόπον εἶναι δύναν τῶν φυσικῶν. ἀλλ᾽ αἴτια ἢ τῶν 

εἶχεν, ἔτι αἱ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς φύσεις ἐπαινέμεναι. 

ἀπογεννῶσιν, ὁ δὲ τροχαῖος τὰς δύο, ὥςε ἐξ ἀνάγκης ἐςὶν ἐξ 25 τῇδε εἶναι δύναν" ὡς Κα ποιῶσι, ἢ καθ᾽ ὃν τρόπον τὰ πράγματα 
ἑπτακαίδεκα συλλαβῶν “ὃ ἔπος, ἀπὸ Κ' ιε' τῶν τὶς πέντε συνι- 

ςώντων δακτύλυς ᾧ δύο τῶν “ὃν τροχαῖον. τύτων ἅτως ἐχόντων 

οἱ ὃν Ὅμηρον γελοίως ἐξηγύμενοι ψυχρευόμενοί φασιν ὅτι ἐπεὶ 
μεταξὺ τῶν δύο χορδῶν, ὧν ἡ μείζων πρὸς “ὃν ἐλάττονα λόγον 
ἔχει ὃν ὁ ιβ΄ πρὸς ὃν ς΄, εἰσὶ δύο μέσαι ἔχυσαι πρὸς ἀλλήλας ὃν 30 εὐθύ, τὼ ὅμοια ἡ αἱ δυνάμεις ἐνίων ἀριθμῶν, οἷον τετραγιόνων, ι0935 
ὁ θ' πρὸς “ὃν η΄, ἐκ δὲ τῷ θ΄ ἡὶ η΄ ἀποτελεῖ ὁ ιζ΄, διὰ τῶτο αὶ ὃ 

ἔπος ἐκ δέκα ἢ ἑπτὰ σύγκειϑ συλλαβῶν, ἰσάριθμον ὃν ὃ ἔπος 

τύτοις τῷ τε Ἵ ὃ τῷ ἡ. ἀλλὰ βαίνεταί τε ὺ ἴξαῦ ὸ ἔπος ἡ ὃ 

εἶναι ἔκ ἢ ἃ ἐν τῷ δεξιῷ, λέγων δεξιὸν ὃ “πὶ τῆς ἀρχῆς ἕως τῷ 

τάττυσιν, ἕνεςι “ὃ ἐν ἢ ἐν. χήμασι ᾧ ἐν χρώμασι ἢ ἐν ἀριθμοῖς 
αὶ ἐν ἑκάςοις ἢ ἐν τῇ φύσει, ὁμοίως ἢ τὰ ἀντικείμενα τύτοις. 

ὶὶ εἰσὶ τῆς συςοιχίας ταύτης, λέγω δὴ τῷ καλῶ, “ὃ περιττόν, “ὃ 

εὐθύ, “ὃ ἰσάκις ἴσον, ὥσπερ ᾧ τῆς τὸ κακῶ “ὃ ἄρτιον, ὁ μὴ 

τριαγώνων, ἑξαγωώνων, κύβων, τῶν ὁμοίων, ἔνεισι ἐν τοῖς χήμασι ᾿-- 

ὶὶ τοῖς ἄλλοις" ἀ μὲν ἡ ἀμείνων συςοιχία τῷ ἀριθμῶ" ἅμα ὃ αἱ 
ὧραι τέτταρες ἢ ὁ ἀριθμὸς ὁ δ΄, ὁμοίως ᾧ τὰ ἄλλα, ὅσα συνά- 
γύσιν ἐκ τῶν ἀριθμητικῶν θεωρημάτων, πάντα ταύτην ἔχει τὴν 

μέσω, ἀριςερὸν δὲ ἃ ὑπὸ μέσυ ἕως τῷ τελευταία ποδὸς τῷ τρο- 35 δύναμιν, τυτέςιν ἅμα τοῖς πράγμασι ἡ αὐτά εἰσιν, ἀλλ᾽ καὶ ταῦτα 
χαίυ. βαίνεῦ δὴ ἐν ὶ τῷ δεξιῷ ἔ ἥτοι τῷ ἡμίσει τῇ ςίχυ τῷ ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς ἕως τῷ μὲσι ἐν ἐννέα συλλαβαῖς, τῷ δ᾽ ἀριςερῷ, 

πεδίον τῷ λοιπῷ ἥμισει τῷ ἀπὸ τὸ “μῖνν ἕως τὸ τέλθρ, ἐν 

ὀκτωΐ. γελοῖον δὴ ὡς ἀληθῶς ὁ λέγειν ὅτι διὰ “ὃ μεταξὺ τῶν δύο 

αἴτια ἢ πρότερα τῶν πραγμάτων, τα τε πάθη τῶν ἀριθμῶν ᾧ οἱ 
ἀριθμοί, ᾧ εἰσὶν οἰκεῖα ταῦτα πάντα ἡ ἣν τῷ ἀνάλογον. ἀλλὰ 

πῶς ταῦτα οἰκεῖα ; ἢ φησὶ ἢ ὥσπερ “ὃ εὐθὺ οἰκεῖόν ἐςι τὸ μήκες, 
ὅτω τῷ πλάτυς “ὃ ὁμαλόν, αὶ ἔςιν ἕν “ὁ εὐθὺ ὁ ὁ ἐμδλον τῷ 

ἄκρων χορδῶν δύο μέσας εἶναι, “ὃ ἔπος σύγκειῇ ἐ ἐκ δέκα ἑπτὰ 40 ἀνάλογον" ὡς δ ὃ εὐθὺ ἐν μήκει, ὕτως ἐν πλάτει “ὃ ἐμαλὸν ἡ ὺ 
συλλαβῶν εἰ ὃ ἀριθμοῖς χρὴ τὰ μέτρα, ὥσπερ ἦν ἢ χρῆζ, 

ἀλλ αὶ κὶ ταύτιν τελεῖ τὴν μέθοδον. Ὑελυῖον δὲ αὶ τὰ τρυπής 
ἐν ἀριθμῷ ἴσως ὃ περιτὴν καὶ ἢ ἐν χρώματι “ὃ λεύκον. τὰ β ὅν 
λεγόμενα ταῦτα" τὴν δὲ λέξιν ὑπερβατῶς ἐρερως δον ὦ τω" 

ματα τῷ αὐλῶ, ᾧ οἱ αὐληταὶ χρῶνῷ, διὰ τὰ γράμματα εἴκοσι ἡ - κατ᾽ ἀδένα "5 τρόπον τῶν διωρισμένων. περὶ τὼς ἀρχὰς ὑδὲν 
τέσϑᾶρα ποιεῖν, ἢ προσαρμόζειν τὰ κδ΄ φοιχεῖα τὴ ὁλότητι τῷ 
κόσμν. βίμβυκα δὲ λέγει ὃ μέγιςξον ὼ πρῶτον ἐν τῷ αὐλῷ 45 ἑξῆς" τὰ δ᾽ ἄλλα μεταξὺ παρεμβέβλη. 
τρύπημα, ἀφ᾽ δὰ ὁ μέγιςος καὶ ἢ ὁ βαρύτατος ἦχος ἀποτελεῖ, 

ὀξυτάτην δὲ “ὃ ἐλάχιςον ἔχατον, αὐτό φημι ὃ κδ΄͵ ἀφ᾽ ὃ ὀξύτα- 
τος ἀποτελεῖ φθόγγος. ἀντὶ τῶ, ἢ τινὶ τῶν κὸ᾽ ςοιχείων ὁλό- 

αὐτῶν αἴτιόν ἐςιν"΄ ἅμα δ αἱ ὧραι αὶ ὁ ἀριθμὸς τοιοσδὶ ἡ τὰ 

εἴδεσιν ἀριθμοὶ αἴτιοι τῶν ὡρμονικῶν ᾧ τῶν τοιύτων." τῶτο εἰς ὅἷ 
τὸς εἰδητυκὺς ἀριθμὲς μόνως ἀπέρριπθ, ὥς φασιν ἀσυμβλήτυς 

ἔχειν μονάδας, ἢ διὰ τῶτο διαφορὰν δείινυδχ, ἡ ἐπὶ τῶν ἴσων " 

“ἔτι ἐχ οἱ ἐν τοῖς 1093} 
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ἡ ) αὐτοτριάς, φασίν, ἐκ ἔςιν ὅπερ “ὃ τρίτον μέρος τῆς αὐτοεν- θέντα ἐςί, ἢ ἔτι πλείω τύτων συναχθείη, τὰ περὶ τῶν εἰδῶν γρα- 
νείδος, ἐδὲ “ὁ ἥμισυ τῆς αὐτοεξάδος. εἰ τοίνυν τοιῶτοί εἰσιν οἱ φέντα αὐτῷ δύο βιβλία, ἄλλα ὄντα παρὰ “ὃ Μ ὶ Ν, καὶ ἐκὸς 
εἰδητικοὶ ἀριθμοί, ἐκ ὧν εἶεν αἴτιοι τῶν ἁρμονιῶν" ἐν 5 ταῖς τῆς Μετὰ τὰ Φυσοιὰ συντάξεως. ἢ ἔοικε, φησί, τεκμήριον ἢ 
συμφωνίαις οἵ τε ὁμόφωνοι φθόγγοι ἴσοι εἰσί, ᾧ ἡ νήτη διπλασία πίςις ἱκανὴ εἶναι τῷ μὴ εἶναι χωριςὰ τὰ μαθηματικὰ τῶν αἰϑγη- 

τῆς ὑπάτης ἐπιτέτα, ἢ ὅλως ὁ δ΄ τῷ ὀκτὼ ἥμισυς ἡ τὸ τρία 5 τῶν μηδὲ πολλῷ μᾶλλον αἴτια τῶν τῆδε τὲ πολλὰ κακοπαθεῖν 

ἐπίτριτος, ὡς ἂν ἀδιαφόρων ὀσῶν τῶν ἐν αὐτοῖς μονάδων. συλ- αὐτὸς περὶ τὴν γένεσιν αὐτῶν ἡ “ὃ κατασκευάσαι ὡἧς εἰσί, μὴ 
λογίζεἢ ὧν ὕτως. οἱ εἰδητικοὶ ἀριθμοὶ διαφόρως ἔχωσι μονάδας" δυνηθῆναι δὲ τῶτο ποιῆσαι, μηδὲ συνείρειν ἡ ἀκολυθεῖν ἡ αἰτίας 
οἱ συνιςάντες τὸς ὡρμονίας ἀριθμοὶ ἀἐκ ἔχυσι διαφόρως μονάδας. ἀποδιδόναι ἐφ᾽ ἑκάςυ τῶν ἀπορυμένων ἢ ἐπαγομένων αὐτοῖς, 
ἐκ ἄρα οἱ εἰδητικοὶ ἀριθμοὶ συνιςᾶσι τὰς ὡρμονίας" ὥςε εἴ τις μηδὲ λύειν τὸς ἐπαγομένας αὐτοῖς ἐνςάσεις, πρὸς ἃ ἂν εἴπωσι 
αὐτὸς διὰ τῦτο εἶναι λέγει, ψευδῶς λέγει. 10 ὑπὲρ τῶν εἰδῶν ἡ τῶν ἄλλων ἁπάντων. 

1093) ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνεῦ “ὃν σύμπαντα λόγον, λέγων" τὰ ὧδε κ᾿ ὄν τέλος ἔχεν αὐτό τε ὃ Ν ἢ ἡ σύμπασα τῶν 

24 ΑΔ ἦν συμβαίνοντα τοῖς εἰδητικὺὸς ἀριθμὸς ποιῶσι ᾧ τοῖς χωριςἃὰ Μετὰ τὰ Φυσικὰ σύνταξις αἱ εἰς αὐὰὸ χολαί, 
τὼ μαθηματικὰ τιθεμένοις ᾧ αἴτια τῶν φυσικῶν λέγουσι τὰ ῥη- 
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Βοὶ 6. Βοαἰπλοτ' ἴῃ Βου]η 5ἰηα ΘΥβΟΒίθηρα: 

ἀὐογρὰβ ἱπδογίριϊομα πὶ Οτδθοαγυιη. Αὐοίοντ αι δὲ ἐπιρθηβὶ8 Ασϑαθη)ίαθ ἢ ογαγαπ τοξία Βο- 
Γυβϑίοδα δὐϊάϊ! Α. Βοθοκμίυ8. Ὗο].1 ἴδβε. 1 ἀϊ ΚΊΒΙγ., ἴαβϑε. 2 Δ! Βιμ]ν., ἴαβο. 3 οἷς Β.Β]ν. 
ο]. Πὶ ἴαβε. 1 δὲ Ἀΐ8]γ., ἴαβο. 2 δζ΄ Ἀ1ΒΙγ. 

Ατἰβιοι θα οἱ ἙΒεορβγαβιὶ πιοίορμγαίοα. Βαϊάϊι Ομ. Α. Βεταπ 8. Τοπὶ. Εὶ 1; ἈΚΒΙν. 
Αρο]]οιὶὶ ΑἸεχαπάσγι πὶ ἀθ ργοποπιῖηα ᾿ἰροι ργίπηαπη θἄπ5 δ 1π’)π|. ΒΕΚΚΚΘτο. " ἈΚ]... 
- -- ἀ6 οοπείγυοσιίομς οΥδιϊοηΐδ ᾿ἰργὶ ΙΝ, Ἑαϊάϊι 1πηπι. ΒΟΚΚοΡὼ 5. 2". ΒΙΒΙΓ. 
ΑΡο]]οΩὶ! δορ ἐβῖδο ἰοχίοου Ἠοιπεγίουπ,. Ἀσοορποτ!ῖ τὴς ΒΈΚΚΕΙ υ5. 1 ἈΙΒΙΡ. 
Ατϑῖυβ οὐπὶ δομο 118. Ἀεδοορπονῖς {[π|π|. ΒΘ ΚΙ ΘΡὺ 5. ᾿ς ἈΙΒΙγ. 
[πη 6118 ΒΕΚΚοτὶ Αποοάοια Ογδθοα. Π] ΥΟ]]. : 8 ἈΠΗΪν. 
Ἡατγροογαιϊίου εἰ Μοογίβ. ἔχ τοϑοθπβίοας πη. ΒΕ ΚΚοΥΙ. ιν ἈΚ]. 
Ἡδοτοάἀϊ δηὶΐ Βἰβιοτίδγιη ᾿δγὶ ΥἼΠΙ. Αἀ οοὐϊοεμλ εμθίυπι ἃ 86 Ἔχουδδιπὶ γϑοορηον ἵπ|ιη δὴ α 6] 

Βεκκονα5.. δ ἀ ΒΙΒΙΡ. 
Ηενοάοιϊ ἀθ μ6}1ο Ῥογβίοο ᾿ἰδγὶ [Χ. Ἀδοορῃον [ππ|. ΒΕΚΚονυ 5. τς 1» ἈΙΒΙΓ. 

Ραυβαπίας ἀκ διῖυ ἀγδαοίδα ᾿ἰργὶ Χ. Ἀδθοορπονῖε [πηπ. ΒΕΚΚΟΓυ 5. 33 ΒΙΒΙν. 
ΡΒοΙῖϊ ΒΙΒ) οι μθοα ἐχ γϑοθηβίομα 1 π|πὶ. ΒΕ ΚΊΚοσ!. 11 Τοιηΐ. ᾿ 5. ΒΙΒΙν. 
ΡΙαιοι 8 ἀϊαϊορσὶ ργᾶοοθ εἰ ἰαἰΐμθ. Εχ γεοεπβίομα [π|π|. Βο Καγὶ Υ11] όω (ὐοιπιποηβανῖα οὐ ἶοα 

εἰ βδοθοἹα 11 Ὑο]]. Χ ΥΟ]]. ᾿ 12 ΒΙΒΙν. 
δ0Β 0118 η Ηοπιοῦὶ 1118 ἀ 6 τὰ 6χ ὑθοθηβίοηα {πηὴπ|. ΒΕΚΊΚογὶ ΠῚ Ὗο]. δ᾽ Ἀν. Αρρομαϊχ 2 ἈΙΜΙν. 
ΤΒεορπἑαἰ5 οἷορί. ϑοουπαάϊ8. ουγὶ8 τϑοθηβυϊ [πχπΔ. ΒΚ ΚοΡ 8. ᾿ ΒΙΒΙν. 
ΤΒυογάϊάῖ8 ἀς Ρ61]ο Ῥεϊοροπεβίαοο ᾿ἰγὶ ὟἼΠΠΙ. [Ιἰϑγυπὶ τγϑοθαβυϊῖ Ιπηπὶ|. ΒΕΚΚενυ».. ΄ ΒΙΒΙν. 
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